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İBRETCİLERlN, KOM'ÜN SAVUNUCUSU OLARAK,
DEG-ERiNt BELİRTE.:'-!' BİR KIYASLAMA
Verlame, Rimbaud ve Victor Hugo, Komün'e karşı

senpati izhar etmişlerdi. Fakat, Fransada, yazarların çoğu
Paris İh~e karşı vaziyet aldılar: Francisque Sarcey,
Paul de Saint Victor, Alexandre Dumas fils, Theophile
Gautier, Lecomte de Li.sle, ve - 1880 de Fransız Aka
demisine seçilen - Maxime du Camp.

Flaubert, Komün'de Ortaçağa bir dönüşten başka bir
pıy görmüyordu. Alphonse Daudet, 1873 te yayınladığı,
Les Contes du Lundi'de, komünarlara karşı beslediği hor
görme duygularını dile getirmişti.

Düşünürlere gelince:
Renan, 1875 te, La Reforme lntellectuelle et morale

de la Franee'ını yayınlıyor. Bu eser, Parisin kuşatılması
sırasında -uzun uzadıya düşünülerek- hazırlanmıştı.
Renan'a göre, bütün fellketler demokrasiden gelmekte
dir.

Taine, 1870 e kadar muhafazaldr değil; fakat, Komün
esnasında ve Komün'den sonra, ne büyük değişiklik! Ko
mij.n şefleri, --0na göre- fanatik kişilerdir, yabancı koz
mopolitierdir ve alçak kimselerdir! Taine, ilk cildi 1875 te
yayınlanan Les Origines de la Franee eontemporaine'in
birinci cildini böyle bir ruh hlleti içinde yazıyor.

Fu.stel de Coulıı,ııge'ı da Komün'den ürkmüş durum
da görüyoruz. 1875 te yayınlanma.ğa başlıyan Histoire
des Institııti~ns polltiques de I'aneienne France'da, şunu
ispata çalışıyor: Tarihte sıçrama ve Devrim olamaz. Mües
seseler ,ağır, tedricl, muntazam bir tarzda• teşekkül eder.
Tarihteki müesseseler, tesadüfi bir lnzanın, ani bir coup
de force'un sonuçu olamaz. (1)

Şimdi de, Namık Kemal ve arkadaşlarının 1871 Paris
İhtil!li karşısındaki durumupu tesbit ve mukayese ede-
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llm. Onları, Komün'e karşı vaziyet alan - ve, burjuva
ideolojisini temsil eden - yazarların ve düşünürlerin saf
larında görmüyoruz. Bunun tamamile aksine, İbretçiler,
- aynı zamanda militan olan - Julles Valles, Eugene
Pottier, J. B. Clemept ve Louise Michel'in safında yer
alıyor.

Cezayir müslümanlanna istikW tanıyan Komün, tb
retçilere senpati ilham etmiş ve kalblerinde heyecan uyan
dırmıştır. Namık Kemal, en ünlü sosyalist şahsiyetlerin
Versay'a karşı nefret duygulanna bütün coşkunluğu ile
katılmıştır. Onda, çağdaş sosyalist düşünürleraı, - bir
Marx'ın, bir Kropotkin'In - ifadesini, hattA hazan keıt-·
mesi kelimesine bulabiliyoruz. Namık Kemal• ■Versaylı
katiller■ derken, bir an için, Kropotkin'in kalemini elin
den almış gibidir.

Karşılaştırmaya yaraması bakımından, bir iki ısim
daha kaydedelim: O zama~r henüz marksizme gelmemiş
olen demokrat cumhuriyetçi Jules Guesde, Komün'ü sa
vunmuş: ve, 1871 Haziranında beş yıl hapse mahkum
edilmişti. Bakunin, «Komün'ün partlzanıyıms diyordu.
Itayhştag'ta ise, Komün'ün apolojisini August Bebel yük
lenmişti.

Namık Kernal'in ve Reşat Beyin apolojisindeki ger
~k değeri hakkiyle takdir edebilmemiz için, sosyalizm
tarihinde önemli yeri olan Louis Blanc çapında bir şahsi
yetin davranışını hatırlamak yeter. Orgaıusation du
Travail'ın ünlü yazan, Versay'da kalmış ve şöhretinin
büyük bir parçasını e:r.ilen Komün'e karşı takındığı menfi
durumla kaybetmemiş midir?
, Gerçekten, Louis Blanc, - sosyalist olduğunu iıık!r
etmemekle beraber - meşru saydığı Versay Hükümetinin
yanından aynlmamış; yürürlükteki yasalara saygı göster
diğini belirtmiş; ve, Paristekileri doğru yoldan sapmakla
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suçlandırarak, ,Komün'~ yaptıklarını kınamıştı. Versay'
da toplanan Millet Meclisi'nin 24 Nisan 1871 tarihli cel
seemde, kürsüye gelerek, Komttn'ün icraatını açıktan
açığa takbih e~.

Son olarak, bir de, Guizot'un Tim.es gazetesine gön
derdiği mektuba, kısaca, göz gezdirelim.

Guizot'ya göre:
Komünarlar ayak takımı ve baldınçıplaklardır. Fran

sa, bu İhtilalden ö~ür çıkacaktır. Zira, Paristeki lhtiW. •
umumi değildir ve yayılmamıştır. Bupunla beraber, Pa
rfsi taklit edenler olmuştur, Fransız ulusu, Versay'daki
Millet Mecllsi'ne sevgi ile bağlıdır. Yalnız Parls, -milli duy
guya yabancı kalmış ve kendisini anarşik bir fesat çete
sinin iradesbe bırakmıştır., '

Guizot, mektubunda, diyor ki:
Yabancıya karşı giriştiğimiz savaştan derhal vata,-ı.daş

savaşına geçtik. İsyan eden, ayaklanan ve kanun tanı
mayan unsur Parise ha.kim oldu. Düzenin gerçek dostları
- evvelce sillh arkada.şiarı olan - y~ti düşmanlarına.
karşı dönmenin ve onlarla vatandaş savaşına tutuşmanın
kendilerine düşen görev olduğunu görmediler. Doğruluğa
aykın davranan fesat Komitesi cinnet halindedir ve cina
yet işlemektedir. tç anarşi - bir yabancı savaş biter
bitmez - başımıza gelebilecek fellketlerln en berbadı ve
en tehlikelisi olmuştur.

Guizot'ya göre:
Millet Meclisi ve lcra. Heyeti, zekl Ue iş görmüşler,

tedbirli davranmışlar ve adaletten ayrılmamışlardır. İs
yancıların çılgınlığı, cinayetleri ve saldınlarile tahrik
edilen ve çaresiz kalan •Millet Meclisi ve İcra Heyeti
enerji ile karşı koymaktadır.Paris'i ezen nıtlllle son ver
mek amıindedir. İhtil!l suçlulannın elinden zarar verme
gücimü almak azmindedir. Frapsayı temsil edenlerin
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çevresinde yeni ve meşru bir ordu toplamıştır, ve, bu ordu,
onların ve generallerin emirlerine asil bir tanda
(.gallantly•) i'taat etmektedir. Bu ordunun ilk çabalan
haşan ile taçlanmış bulunmaktadır.

Guizot, mektubunu şöyle bitiriyor:
-Bu esef verici iç savaş kısa sürecektir. Sonuçun

sağlandığıpdan ve kesin olacağından eminiz. •
•••

Komün ezilmişti. Bu, tatihte hiç bir zaman unutul-
mayacak bir olaydı; .görülmemiş bir katli1m. dı. Namık
Kemal ve İbret'teki arkadaşları bu katliAıru, - Basiret'in
de katılmasile - şiddetle protesto ettiler ve ezilenleri
savundular. Yurttaşlarını boğazlayan •KOMON KASABI.
Thiers'i affetmemişlerdi. Nasıl affedebilirlerdi ki,
-mel'un.. Thiers yalnız ,Komün Kaşabı» değil, aynı za
manda CEZAYİR CELLADI idi. İnsanlık hakları ve ba
ğımsızlığı içın dövüşe ablan mUslüml\n Cezayir halkını,
yıaın halinde, diri diri yakan oydu.

NAJ\IIK KEMAL1N SOSYALİST HOC~I KİMDİ?
Komiln, Versaylılar tara.fından, ezildikten bir süre

sonra, Fransada yeniden canlanan işçi hareketi, ilkin,
bir nevi tredvpyonizme dönüyor. nen cumhuriyetçilerin
tuttuğu bu hareket, sosyalizme ve hatta grevlere şiddetle
karşı çıkmaktadır. Bu hareket, KAPİTAL işle İŞ'in daya
nışmasını överek ileri sürüyor; barışçı yollarla ulaşıla
cak, sırf mesleki, hedefler tespit ediyor; ve sosyal mese
lenin çözümünü KOOPERASYON'da görüyordu.

1876 Ekiminde, Parıste, toplanan ilk işçi Kongresi
. çeşitli tepkilerle karşılanmıştı. Bir kısım cumhuriyetçi,
hatt! muhafazakAr basının övmeleme karşı, blankist
komünarlar, Kongreyi, en sert şekilde,~t ettiler.

Bu işbirlikçi, kooperatör ~çi akımından ve göç et
miş komünarlardan ayn. olarak, bir küçük sosyalist grup
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var ki, o da, Quartier Latin'de kümeleşiyor. 1873 ten•
itibaren, genç aydınlar, sosyal ve politik meseleleri ince·
lemek ve tartışmak, felsefi konulan münakaşa etmek
üzere, eafe Soufflet'de toplanıyorlar. Hiç te mütecanis
olmayan, bu çok alacalı toplantı y$de, özellikle, PRU
DONİZM ve MARKSİZM çatışıyordu.

Namık Kemal'in SOSYAL1ST HOCASI aranırken, bu
sosyalist çevre ile ilgilenmek gerekliliği kendini gösteri
yor. Namık Kemal'in fikri formasyonunda Paristeki
sosyalist çevrelerin etkisi önemle incelenmeğe değer bir
konudur. Komün'e karşı senpatisi olan Emile Acollas'da,ı
ders görmüş olması keyfiyeti de, şüphesiz, çok ilgi çeki
cidir.

Emile Acollas .kimdi? Biyografisine, kıcasa, göz ata
hm; ve, Komün'le ilgisini belirtelim:

1820 de La ChAtre'da doğmuş; 1844 ten itibaren,
Pa.riste hukuk tahsil etmiştir . İmparatorluk idaresinin
sonlarında, cumhuriyetçi harekete karıştı; Quartler La
Un'deki gösterilere katıldı; ve, 1867 de, Cenevre Kongre
sinde söylediği açış nutkund~ ötürü, bir yıl hapse mah
küm oldu. Bern'de Hukuk Profesörü iken, Komün'ün
unutulmaz slmalanndan Delescluze'ün çıkardığı Revell'e
yazı yazdı. Komün, kendisini Hukuk Fakültesine Duvayen
tayin etmişse de, Acollas, İsviçreden vazife başına gele
memiştir. Fakat, Bern'de yayınladığı Ma participaUan 1·
Plnsurreetion de Paris'de, komünarlarla birlik ve bera
berlik halinde olduğunu açıkça bildiriyordu. Acollas, 1871
Eylülünde Parlse gelebilmiştir. 1880 <len itibaren, radikal
poziayonlara geçti. 1891 de Asnieres'de öldü.

Acollas, Fransada, marksizmin kökleşip yerleşmesin
de rolü olan grupa mensuptu. Bu grup, Jules Guesde'le
tanışan :.......;. ve demin sözünü ettiğimiz - Quartier Latin
grupu~. cafe SoUfflefde toplanan, ve aralarında hem
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• aydın hem de işçi bulunan bu gençler •kendilerine açıkça
sosyalist, devrimci ve Tanrısız. diyorlardı. Aralarında,
Gabriel Deville ve Darrieux gibi Birinci F.,ıternasyonal'ln
eski üyeleri; kimyager Jules Chabry; hukuk öğreniclerin
den Victor Marrouck, Emile Massard, Gerbier gibi hukuk
çular vardı. Bu sonuncu zat, sonradan, - asıl adı N.
Girard ismile - Paris Fakültesinde, Roma Hukuku Pro
fesörü olmuştur.

Bu grup, 'Üniversite öğrencileri için Enternasyonal
Kongre topla,nmasma teşebbüs ettiği gibi, 20 Ocak 1876,,
daki Millet Mecllsi seçimlerinde, albay Denfert-Roche-
reau'va karşı, Hukuk Fakültesi Repetıtörünün (Emil
Acollas) adaylığını koymuştu. Albayın 8.879 oyuna karşı.
sosyalist aday Acollas 1912 OY. alabildi.

Programlarında, . ezcümle, umumi a.f ve •mülkiyet
kanunlarıımzın değiştırillp düzeltilmesi. gibi maddeler de
vardı. Bunlar, elinle Devletin ayrılmasını, Kilisenin etki
sini azaltacak tedbirlerin alınmasını, basın ve toplantı öz
gürlüğünü sınırlandıran bütün yasaların kaldınlmasını,
mevcut bütün vergilerin lağvı ile yerine tek ve progresif
bir vergi konulmasını istiyorlardı. Emeği şahıs mülkiyeti
nin tek meşru kaynağı sayıyorlar; ve, özel mülkiyeti bu tek
kaynağa irca etmek maksadile mülkiyet yasalarının elden
geçirilmesyıi ileri sürüyorlardı. Deville'in deyimine göre,
bunlar '\°İYetleriıne bakılırsa marksist kişi• idiler. (2)

SAVA PAŞA'NIN SOSYALİZMİ VE tsLAMDA
ZEKAT PRENSİPİ
Sava Paşa'nın sosyallmı anlayışını ve lsiımda Zeldt

, prensipi hakkında söylediklerini, fıkıh metoduna, yani
Müslüman hukukunun nazariyesine ayırdığı Fransızca
'bir eserde buluruz (3).

Sava Paşa, bizde ilk Hukuk Okulu (Mekteb-i Hukuk)
derslerinin reorganizasyonunu üstü,ne almış; Afapçada
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Usal-ül Fİkıf denilen fıkıh teorisine - fıkhın nazari ve
felsefi kısmından koparılmamasına - önem verilmesini
istemiş: ve 1875 de kurduğu sistemle, yedi yıl içinde,
gerçek sonuçlar elde etmişti.

Gerçek bilg\n din ve ırk, cins ve mezhep prensiple
rinin üstüne çıkabilmiştir, diyen Sava Paşa, yukarda adı
geçen eserinde, isllmi sosyal organizasyonun temel
prensiplerini vermektedir. Eserini, siyasi veya din1 her
Çl!lit mülahazanın dışında yazdığını söylüyor. Eseripi,
tarafsız açıdan hazırlamış, 1sl!m Peygamberinin koyduğu
müesseselert övmek için yazmamış ; •bir dinin başka. bir
dine üstün olduğunu ispat amacını gütmemiş. Ona göre,
her din saygıya !Ayıkbr. İtikatları ve mezhepleri ne olur
sa olsun, hemcinslerimi, öbür insanları severim, diyor.

Nafia ve Hariciye NAzırlık.lannda da bulunmuş olan
Sava Paşa: Evet, - diyor - bütün resmi hayatım buna
şahittir; ve ben bununla övünürüm. Esasen, tecrübem
göstermiştir ki, dinle siyaseti karıştırmak kötü bir politi
kadır. Ben inanmış, köklü bir hıristiyanım. Fakat, insap
ancak, insanim sevmek ve onlara karşı doğrulukla. dav
ranmak sure1ile hıristlyan olabilir.

İsl1m hukuku tarihini, fıkıh tarihini ö1.etlediği. bu
eserde: Şeriatı - diyor - bir hıristiyan olarak i:nceliyo
yonım. En tam tarafsızlıkla, en büyük saygı ile, doğruluk
tan ve adaletten kıl kadar şaşmamak şartile hüküm
veriyorum...

•••
Bu kısa izahattap sonra, Osmanlı Devlet adamı Sava

Paşa'nın sosyalizm anlayışına geçebiliriz. Sözü kendi.sipe
bırakalım:

Fransada umumi efklnn, yani kamu oyıyıun en ö
nemli organlarından biri olan Temps gazetesi, son za
manlarda, SOSY.ALlZM şekillerile meşgul oldu. Birkaç



satırla, doğru ve göze çarpan bir toplu b~ verdi. Bu
büyük gazete tarafından bu kadar magistral biçimde
for,mülleştirilen hükme herhangi bir şey eklemek iddia
sında değilim. Aksine, bir ~ son mantıki sonuçlarını
çıkarmak için, ona dayanacağım; onu temel olarak ala
cağım.

Gerçekten hıristiyan sosyalizm kamu düı.eni için hiç
bir tehlike arz etmez. HattA, diyebilirim ki, sosyal ahenk
bakımından hiç bir mahzuru da yoktur. Isa'nın dininde
başlıca temel, ıp,~nın beıncinslerine, öbür insanlara karşı
beslediği sevgidir. •Düşrnanla.nnızı sevinu!» •Kötülüğe
karşı iyilik yapınız!• İşte, İsa'nın insanlara söylediği şey
ler bunlardır. ■Tannnın hakkını Tanrıya, Sezarın hakkını
Sezara verinizl» diyor. Türkiyede, Sezar Padişahımız Efe,ı
d.imiz Hazretleridir, Zlt-ı Şahanedir. Rusyada Haşmetpe
nah Çar Hazretleri. Fransada, millet tarafından seçilen
Devlet Reisi yani sayın Cumhurbaşkanı.

Sosyalizmin tehlikeli olmaması için gereken nedir?
Osmanlı Paşasına göre:
Sosyalizmin tehlikeli olmaması için, tagıdıkfan ad ne

olursan olsun, müesses otoritelere, kanunup emir ettiği
şeye saygı göstermesi ve i~t etmesi gerekir. Devlet ma
kamlarının emirlertne karşı her çeşit direnme bir suçtur,
cinayettir. Devlet icraatının adalete, doğruluğa uygun
olup olmadığı hususunda her tenkit, her mü!Ahaza suç
sayılmalı, cezalandırılmalı ve te'dip edilmelidir: Şayet,
bu tenkit ve mül!hazalar her memlekete has meşru ve
kanwıl yollarda. ve şekillerde yapıhnıyorsa. Demek ki,
meşru ve kanunl yollardan, meşru ve kanun! biçimde
olmak şartile eleştirici fikirler ve düşünceler ileri süril
lebilecek':ir.

Paşa diyor ki:
Bir sosyalist çıksa da bana dese ki: ■Ben hemcinai-
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mi seviyorum. Bana yapılmasını istectiğim her çeşit iyiliği
onlara yapmakla kendimi görevli sayıyorum. Memleketi
min otorıtelerıne saygı duyuyorum ve kanuna itaat edi
yorum.• Evet,· bir sosyalist çıksa <fa, bana. böyle dese,
cu.n bir Hıristiyan sosyalist olduğunu tasdikte tereddüt
etmem. Ve, şayet, o buna karşı: ,Ben lncil'deki emirlerin
ne olduğunu hiç bilmiyorum. dese: onu tebrik ede
rim; ,öyle ise - derim - bunu siz bulmuş oluyorsunuz.•
Biri çıksa da Hermes le 'I'rismegiste, Zerdüst ve Konfüç
yus, Buda ve Sokrates; !sanın söylediklerini ondan önce
ve ondan daha iyi söylemişlerdir, dese, Tökidides'le be
raber ona şu cevabı verirdim: Birbirinin ayni olan hAdi
seler beşeri hikmet muktezası (facta humanitatis) aynı
şartlar içinde tekerrür ederler. Ve, o zata şunu hatırla
tırdım ki, bu bahsettiği - efsanevi veya tarını - şahıs
ların öğretılerine inanıyorsa, o, farkına bile varnıadı;n bir
Hırlstiyan sosya]Jst'tir, ve öyle kalmaktadır.

•••
Sava Paşa.'ya göre:
hıl!ırıJyet, yeni ve üniversel bir tolpumu yönetecek

o!an yeni bir teşrll sistem kurmak gibi bir misyon yük
lEndiğini bildirmişti. Kurduğu müesseselerle, Tanrı adına,
- dünya ve ahirette mutluluk sağlıyacak surette - in
sanlığı sevk ve idare etmeği vadetmişti. Şeriat, tabia
tın kaınlt11anna uygundur. Modern mevzuatı meydana
getiren bütün kanunn!meleıi bir tek kod'da toplamakta
dır. İnsanlar arasındaki sosyal münasebeUere, hemcinsi
mize karşı vaıifelerimize gelince; Muhammed, keremi,
Oıarite'yi, tamamile pratik ve byıaenaleyh etkili yeni bir
şekle soktu; ona yepyeni bir biçim verdi. Acizlere ve fa
kirlere· yardım pren.sipine legal bir değer kazandırdı. En
ulu şer1 otoritenin emrile, ZENGİNLERİN SERVETİN·
DE FAKİRLERİN DE PAYI OLDUC¾U, mASINI yerleş-
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tirdi. Vakıa, bu paya doğrudan doğruya el koymağa mü
saade etmemiş, müsadereye izin vermemiştir. Fakat,
ZENGİNLE FAK1R1N ARASINA OTORİTELERİ KOY
MUŞTUR. Ve, zenginden - yalnız servet sa.hiplerine
mahsus bir vergi yolile - fakirlere yardım vasıtalarını
sağlama görevini Devlete yUklemiştir. Böylece, zengi,nin
hırs ve tamamı frenlemiş; ve, bunu yapmakla, ayni zaman
da, fakirin meşru olmayan, kanun dışı her nevi teşebbüsü
ne, her çeşit geçici heves ve isteğine bir set çekmiştir. Mu
hammed, Vlül'emre itaat ediniz, otoritelere boyun eğiniz,
buyurmuştur. İslam Peygamberine göre, thül'emre itaat
s1zlik bir suç olduğu gibi, Devletin icraatı hakkıpda, yap
tığı işler hususunda, legal yollann dışına saparak, körü
körüne yapılan bütün tenkitler de suçtur.

•••
■Tekellüflt-ı ibadetiyye■clen sayılan zeklta, (La

redevance de l'aumône) a gelince: Bunun da amaçı sosyal
düzeni korumaktır; cemiyetin muhtaç uzuvlarına yapılan
yardımlar vasıtasile, İslAm toplumunu kuvvetlendirmek
tir. Bu yardım LEGAL BlR YARDIMDIR. Bundan ötürü
de, tez1il edici, hor hakir bir duruma düşürücü karakter
den sıyrılmıştır. Bu yardım sayesinde, FAKİRLER,
NAMUSLU İNSANLAR OLARAK, MÜSTAHSİL İŞÇİ
LER VE ÜRETİCİ EMEKÇtt.ER OLARAK kalabilmekte;
ve BOTUN SOSYAL GÖREVLERiNİ YAPABiLECEK
DURUMU muhafaza edebilmektedirler.

Şeriaqn kaynaklan o kadar boldur ki, SOSYALlz
Mt - eğer bir hakikat ihtiva ediyorsa, bağrında bir
gerçek taşıyorsa ve cidden· gerçek bir yanı varsa - .
isLAMLAŞTIRMAK ÇABALARI mümkündür ve kolay
dır; SOSYALİZMİ ILsLAMLARA KABUL E'ITİRMEK
ÇABALARI mümkün olduğu gibi, kolaydır da. (4)

İşte. yetmiş beş yıl önce, yüksek bürokraaye menıap
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bir hıriatiyan Osmanlı Paşası böyle goruyor ve böyle
düşünüyordu. Sosyalizmi isJJ.mlaştırma tezini ileri sü
rüyor; legal bir yardım mahiyeti taşıyan zekAtın sosyaliz
min pratik bir şekli olduğunu: ve, hor görücü, küçük düşü
rücü sıfattan sıyrıldığını da özellikle belirtiyordu.

OSMANLI İMPARATORLUÖUNDA SOSYALİST
BASIN KONUSU •

Sayın Münir SWeyman Çapa.noğlu, Türkiyede sosya
list hareketin tarlhçesile ilgili bir eserinde, Osmanlı İm
paratorluğunda Türkçe olarak yayınlanan ilk sosyalist
gazeteler hakkında verdiği kesin hükmü, şöylece, açık
lıyor:

-Bizde ilk çıkan sosyalist gazete, 1910 yılının başlan
gıc.ında kurul8(tl İştirak dergisidir,u (5)

Naçiz kanaatimize göre, esaslı araştırmalar yapıl
madan varılan kesin hükümler, bizi, daima, yanıltabi·
lecektir. Acele ile verilmiş hükümlere varmadan önce,
yapılacak iş: devamlı çalışmalarla OSMANLI İMPARA
TORLUGUNDA SOSYALİST BASIN konusunu büyük bir
ciddiyet ve dik.katle incelemek olmalıdır.

•••
Seli.nlkte yayınlanan Bahçe dergisinin 25 Ağustos

1325 (7 Eylü 1909) tarihini taşıya,ıı 52 inci sayısında,
~.öyle bir havadis göze çarpıyor:

■Erkln·ı tabririyemizden Rasim Haşmet Beyin riya
set-ı tahririye ve nezareti tahtında, Selinik. Sosyalist
.Aıbete Heyet-i Müttehidesi'nin mürevvic-i efkAn olmak
üzere, geçen haftadanberi intişare başlıyan Amele Gaze
tesi... • (6)

Bu küçük havadisten öğreniyoruz ki; 6ellnik Sosya
list Amele Heyet-i Müttehidesi'nin, y~ SeJJ.nik Sosya
list İşçi Federasyonunun orgaıiı olmak üzere, 1909 Ağus-
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tos ortalarında, Amele Gazetesi adile. Türkçe bir sosyalist
gazete yayınlanmıştır.

Gerçekten, böyle bir gazete, amele yani işçi gazetesi
anlamına. gelen, Bulgarca Rabotııiçeşki Vestııik ile beraber,
Federasyonun org,m . olarak yayınlanmıştı.

Rabotıılçeski Vestnik haftalık bir sosyalist gaı.ete
idi; ve, aynı zamanda, Yahudice, Rumca ve Türkçe
olarak da çıkıyordu. Sorumlu redaktörü A. Tomoftu. Se
llnikte Akuvarona Matbaasında basılıyordu. Sellnik Sos
yalist Federasyonu'nun organı (Organ n& Sotsialistıçka
federatsiy.a vı Solun) idi. Dört dildeki fiyatı 2 metelik.
Yıllık abonman bedeli 29 k~. Birinci yıl, i den 9 a
kadar çıkmıştır: 14 Ağustos 1909 - 15 Ekim 1909. Redak
törler:

1) D. Lalof;
2) N. Ruse!;
3) D. Toşef.
Gazetenin ilk dört sayısı dört dilde çıkmıştı . Fakat,

beşinci sayıdan itibaren, yalnız Bulgarca ve Yahudice
çıkmıştır.

Rabotniçeskl Vestıılk. Bulgar ve Musevi seksiyonun
dan teşekkül etmiş olan Sel!nik Sosyalist Federasyonu'
nv,n sosyal ve siyasi gazetesi idi. Yane Sanda.naki çevresile
ilgisi vardı.

Gazetenin yüklendiği görev şuydu: Her yönde işçile
rin haklarını savunmak. Onlan ışıklandırmak. İşçilerde
sınıf şuurunu geliştirmek. Milliyet farklan nazara alın- •
maksızın, işçilerin, bir emekçi. • ve politik örgüt federas
yqnuna girerek profesyonel sendika kurmaları için ça
lışmak. Ve, bahis konusu Federasyon, Osmanlı Sosyalist
Fedcrasyonu'na bağlı olmak şartile.

Bu gazetede, A. Tomof ve Avram (Benaroya) gibi
LİBERAL SOSYALİSTLER yazı yazıyordu. Gazete, dar
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ve geııit sosyalistlerle polemik yapmakta idi.
Gazetenin rübrikleri şunlardan ibaretti:
1) Sendika mücadelesi;
2) İşçi dilekleri ve dertleri;
3) Mektuplar;
4) Grevler;
5) Dış haberler ve Kronik. C1)
Petar A. Mitropan'ın, 1933 te, Osküp'te basılan

Eski Sırbistan ve Makedonyadald Basın Tarihine Dair
Notlar (Priloz.i Zo iatoriyu ştampe ı Staroy Srbiyi'i Make
dlniyi, 1871-1912) adlı eseri, Osmanlı İmparatorluğunda
sosyalist basın konusunu incellyecek araştırıcılar için, çok
istifadeli bir kaynaktır. Bu kaynakta, İstanbulda yayın
lanan Ttirkçe, Rumca ve Yahudice sosyalist mevkutelerin
a~a raslacbğımız gibi (8), Sel1nik ve Osküp'te çıkan
Bulgarca ve Sırpça periyodikler hakkında da malümat
bulabiliyoruz. Bahsi geçen bu periyodiklerden biri İşçi
Kıvılcımı anlamına gelen Rahotııiçqka İ.skra'<lır.

•••
Rabowçeşka lskra'nın başlık altında şu ibare göze

çarpıyor: ■Türkiyede işçi menfaatlerinin koruyucusu».
Manastır'da, ayın birinde ve qn beşinde, çıkıyordu. So
rumlu Redaktör: V. Glavinof. Basıldığı yer: Sofyada,
Vitoşa Matbaası. Fiyatı: 2 metelik. Yıllığı: 2 çeyrek. Bul
garistan için Z leva. (9)

Yıl 1: Sayı 1 ıu 24 (1 Ocaktan 18 Aralık 1909 a.
kadar).

Yıl 2: Sayı 1 11A 22 (9 Ocaktan 23 Aralık 1910 a ka
dar). 19-22 görülememiştir.

Yıl 3: Sayı 1 il1 3 (Nisandan 20 Mayıs 1911 e kadar).
ttçüncü yılın birinci sayısı bulunamamıştır.

Yıl 1, Sayı 16 dan itibaren, Sorumlu Redaktörün adı _
bildirilmemişti. Yıl 2, sayı 19 dap iUbaren, Sorumlu
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Redaktör: Milan Yanef. Yıl 2, sayı 3 te Redaksiyon adreal
D. Taşef.

Sofyada, basıldığı Matbaalar:
a) Balkan Matbaası: Yıl 1, sayı 16-19;
b) Vitoşa MatbaaBl (Sosyalist Partisi Basımevi -

PaTtina SosyallsUçeska Peçatııiça): Yıl 1, sayı 19-22; ve
yıl 1, sayı 1-18; ve yıl 3, sayı 3;

c) S-ellnikteki Matbaalarda: Yordan Yartsef (yıl 2,
sayı 19-22); ve Akuvarona (Üçüncü yılın yalıµı ikincl
sayısı). •

Üçüncü yılda, gazetenin boyu değişiyor. Yıl 1, sayı 5
ttp itibaren başlığı aynı zamanda Fransızca olarak basıl
mıştır. Yıl 3, sayı iki, aynı zamanda Türkçedir. Bu sayı
Sofya Milll Kütüphanesihde vardır.

Vasil Glavinof tarafmd~n çıkarılan, bu sosyal siyast
gazetenin görevi •Türkiyede, özellikle Makedonyada,
Edirne Vlliyetindeki işçilerde sınıf şuurunu uyandırmak
ve sosya.llst bilgin\n kıvılcımını tutuşturmak- tı. İhtllllci
marksizm pozisyonunda olan gazete, Yane Sandanski,
Dim.itri Vlahof, Hristo Çenıopeef, P. Deliradef, N. Har
lakof ve Kr. Rakovski gibi federalistlerin aleyhindeydi.
{10)

•••
Jıçt anlamına gelen Rabotnlk, haftalıktı ve SeJAnikte

çıkıyordu. Sofya M11ll Kütüphanesinde, YalfuZ 19 uncu
sayısı vardır. 1-18 yoktur. (1911?-2 Temmuz 1912)

19 uncu sayı hakkında bilgi:
Başlık altında. .Osmanlı İmparatorluğunda işçi men

faatlerinin savunucusu- ibaresi yazılıdır. Ayın 1 ve 16
sında çıkar. Sorumlu Redaktör: P. Dırmof. Basıldığı Mat
baa: K. Zençof.

Bu gazete, Sellnik İşçi Sosyal-Demokrat Organizas
yonl\Dun fikirlerini yayıyordu. Osmanlı İmparatorluğunda
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işçi sınıfının politik ve sosyal örgütlenmesi için mücadele
etmekteydi Yane Sandanski ve Hr, Çernopeef çevresin
deki FEDERALİSTLER'e yakındı, onları tutuyordu. (11)

NAMIK HASAN KİJ\IDİR?
Namık Hasan (12) Osmanlı Sosyalist Fırkası'wp or

ganı olan Sosyalist gazetesinin Mes'ul Müdürü ve Partinin
ileri gelenlerindendi Basın suçundan iki ay hapse ve
yirmi beş lira. para cezasına mahküm edilmişti,

Medeniyet gazetesi (13), •Cihat Yolunda- başlıklı bir
yazuı.yıda, bu havadisi veriyor; ve şöyle <liyordu:

Cihat iki nevidir: Amell cihat, nazarı -cihaL Fikri
yolunda, içtihadı ve inancı uğrunda mahkum olmak, ölmek
o kadar şerefli, o derece zevkli bir fellkettir ki, işte bu
yolda varlığını pervane gibi verenler buna bir bürhandır.
Biz hapisten, hiç bir şeyden korkmuyor ve yılmıyoruz.
Hükılmetin babaca. emirlerine boyun eğiyoruz; hapse
seve seve giriyoruz. Buna itirazımız yok. Fakat para, p~
cezası... İşte burası bizce güç. ÇUnkü parasızlık sosya
listik, sosyalistlik parasızlık demektir.

Fedek!r arkadaşımız H~ Namık - dolandırıcı-
, lık, sahtellilık vesair bu gibi - bayağı meseleler için
değil, bir ınlllet meselesi için mahküm olmuştur. Bundan
ötürü, böyle millet için mahküm olan fedeklrlara milletin
yardım etmesi gerektir. Hasan Namık'ın para cezasına
iştirak etmek için birçok hamiyyet sahipleri yardım tek- "
lifinde bulundular. Ve, bir takımları da, şimdiden iane
lerini göndermeğe başladılar, Biz de bu sayıdan itibaren,
hamiyyetll arkadaşım11-a yardımda bulunacak haıniyyet
sahiplerine bir sütun ayırdık. Yardım kampanyasına katı-
lan zevat-ı kirlmın isimlerini aşağıya dere ediyoruz.

Gönderilecek ianeler İştirak gazetesi sahibi ve Sos
yalist Fırkası hasından Hüseyi,p Hilmi Bey namına gön
derilmelidir.
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İsimler

I
1

KW11J Para
Muhterem Karesi Mebusu
İbrahim Vasfi Efendi 20
Muahede gazetesi Müdürü
Pertev Tevfik Bey 20
Medeniyet gazetesi Müdürü
HAmit Bey 40
Mülkiye KaynıakamJanndan
N!zım Bey 40
Mevcut parası beş kuruştan ibaret
olan bir sosyalist Kürt tarafından 15
İnsaniyet gazetesi Müdürü
İsmail Faile Bey tarafından 54

•••
lnsaııiyet'e gelince, o da, .sosyalist Gazetesi Müdürü

Namık Hasan Bey Kimdir?• başlıklı bir yazı ile Parti
arkadaşını tanıtmak istemişti:

■Eski devrin kahredici idaresile pençeleşmeğe varlı
ğını vakfetmiş bu büyük kalpli adamın serüveni hamiy
yetli insanların gönlünü dağlar ve yaralar açar.

Abdühamit rejimi yüzünden Devletin uğrayacağı
müthiş fel!keti ~ayan Namık Bey kendisini birçok
vazifelerle yüklü görmüş; vatan ve mWetin kurtuluş
çaresi ne ise ona baş vurmuş.

Avrupanın medeni ahvallni yavaş yavaş öğrenmeğe
başlamış; fikirlerini aydınlatmak için her türlü fedeililığı
göze alarak Fransız okullarına devam etmiş. Fakat,
orada öğretimini bitirmeğe muvaffak olamadan çık.arttı
rılmış. Sonra yüksek emeli her türlü ibramlan yenerek
kendisini yurt dışına çıkartmış. nk defa, Pire'ye gitmiş.
Orada dılçlr olduğu fakirllğe ve sefalete dayanamıyarak,
Atina'ya, Otrant'a ve sonra Brendizi'ye git.JDjş ise de, se
faletini arttırmaktan başka gezmenin faydaaı olmadığını
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görünce, dosdoğru Mısır'a kendisini atmış. . Fakat...
Heyhat ki, oraya verilep Hamid'in emirleri biçare Namık
Hasan Bey'i feWcetin derinliklerine yuvarlamıştır.

Bütün işkence ve zulümlerle kendisini lstanbul'a
getirdiler. Siyasi mahpuslar arasına sokarak, türlü türlü
işkence ve zulümlere hedef tuttular. Vatan gibi, hamiyetli
millet gibi inlettiler...

Hürriyetin ilAnı üzerine, meydana, büt~ kendisini
bilenlere karşı hÜITiyet fedaisi olarak çıktı. Fakat, ken
dlaini bilmiyenlere:
- -Ben şöyle yaptım, yahut ben şöyle bir adamım..•

demedi. Zira, insanlık görevinde övünme yoktur.
insaniyet gazetesinde yaYV11anan ve verdiği biyoğra·

fik tafsilat bakımından önem taşıyan tanıtma yazısı şu
cümlelerle sona eriyor:

•Fakat, Meşrutiyet'in, Namık Bey'in duçlr olduğu
şu bale müsaade etmesi mi llzımdır? Divan-ı Harp Ha
pishanesi Namık Hasan Bey için midir?■ (14)

KOPENHAG KONGRESİNDE OSMANLI
SOSYALİSTLERt İÇİN YAPILAN TEKLİF

Birinci Enter,nasyonal - 1866 Cenevre Kongresin
den 1872 La Haye Kongresine kadar - muntazam aralık·
larla Kongreler toplamıştı. Birinci Enternasyonal bu son
Kongreden sonra dağılmıştı. Bununla beraber 1873 ~
1888 e kadar ~ kongreleri, geleneği muhafaza etmişlerdi.

İkinci Enternasyonal, ancak ikinci Paris Kongresin
de kesin olarak teşekkül etti (1900). Bundan sonrakı Kong
relerin (Brüksel, Zürih, Londra, Paris, Amsterdam) aldığı
kararlar, 1907 de, Stutgart'ta okodifiye. edilmiştir.

İkinci Enternasyonal'in 1910 da muhtelif ülkelerde
33 seksiyonu vardı. Bağımsızlığı için savaşan uluslar özel
seksiyonlar teşkil etmişlerdi. Faraza, Polonya, Finlandiya,
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vs. ll\Il Almanya ve Rusyanınkilerden ayn partileri vardı,
Sosyalist Enternasyonal'in sekizinci kongresi 28 Ağua

tos'tan 4 Eylül'e kadar Kopenhag'da toplanmıştı (1910).
Kongre'nin gündeminde şunlar yer alıyordu: Koope

ratiflerle siyasi partilerin münasebeti, işsizlik, arbitraj
ve sllahsızlanma, işçi mevzuatının uluslararası sonuçlan,
ölüm cezasına karşı örgütlene<:ek gösteri, enternasyonal
kongrelerde alınmış kararların hızla uygulanması için
ızlenecek usuller, enternasyonal dayanışmanın örgütlen
mesi. S\nger, Bebel, Kautsky ve Bernstein kongrede hazır
değillerdi. Buna mukabil, Almanyanın bütün büyük sen
dika sekreterleri kongreye gelmşilerdi. Belçikayı Vander
velde, Avusturyayı Dr. Adler, Fransayı Guesde, Jaures ve
Vaillant temsil ediyorlardı. Turati ise İtalyayı temsil
etmekteydi. Hindistan'dan, Türkiyeden, Japonyadap,
Avustralyadan ve her iki Amerikadan delegeler gelmişler
di. Tutarı 887 tiye ki, bunun. 189'u Alman, 84'ü İngiliz,
49'u Fransız, ilh. Türkiyeyi M. Varandiyan ve A. Berse
giyan temsil ediyordu (15)

Toplantı, dövizler ve bayraklarla süslenmiş gür.el ve
geniş k()Il.Ser salonunda yapılmıştı. Kongreye, Emile
Vandervelde Başkanlık ediyordu. Folkething üyesi Baııg
kongreye gelenleri karşılamış ve HOŞ GELDİNİZ, demiş
iti. İşte, haftada iki defa yayınlanan, ■HAK1MlYET-İ
MİLLİYE• (16) gazetesi, 2.3 Ağustos 132.6 tarihli 23'üncü
sayısında, ,Beynelmilel Sosyalist Kongresi» başlığı altın·
da bu Kongreden bahsetmekte; ,SosyallsUer ve terakki
yat-ı Osmaniye, başlıklı yazısıpda Selanikteki Osmanlı
Sosyalistlerine verilen bir öğiidü anlatmaktadır.

Biz bu ikinci yazı üzerinde. duracağız:
■Kopenhagta toplanan Sosyalist Kongresinde Avus

turya Parlamentosu sosyalist üyelerinden Mösyö (Saye)ın
Genç Türk islahat teşebbüslerine teveccüh ve muzaheret
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gösterilmesine dair bir teklifte buh.yıduğunu ve bu tek
lifin alkışlarla karşılandığını yazmıştık.

Mösyö (Saye) sonradan bir teklif ileri sürmüştür ki, ,,,.
bu, Osmanlı teceddüdüne ve Osmanlı hükumetinin de
mokratlık nazariyelerini kabul edip uygulamasına muza
baret gösterilmesi, ve, SIRF SOSYALlZME AİT NAZA
RİYE VE TEŞEBBÜSLERİN ŞİMDİLİK BİR TARAFA
BIRAKILMASI hakkında Se11nikte bulunan soyalistlere
öğüUer vermektqn ibarettir.

Mösyö (Saye)ın şahsı hakkında malümatımız yoktur.
LA:kin, ileri sürdüğü tekllfler Osmanlılardaki gelişmenin
gel~e~e iyimser bir gözle baktığını gösterdiği cihetle, "
bizce memnuniyet ve teşekküre şayandır. Bu zat, gelece
ğimize iyimser bir gözle bakmakla kalmıyor. Osmanlı mem
leketlerinde varlığını fark ettiği ilerleme ve yenileşme
akımlarının genişleyip yerleşmesine o kadar önem veri-
yor ki, Osmanlı memleketlerinde bulunan ve kepdisi gibi
düşünenlere, yani Osmanlı sosyalistlerine, şu ihtarda bu
lunuyor:

■ŞİMDİLİK KENDİ FiKİR VE TEOR1LERtl\11Zt
BİR YANA BIRAKIN. FlK.tRLERiNIZE AYKIRI OLA
RAK OSMANLI HÜKÜMETİNE MUZAHARET GÖSTE
RİN. Osmanlılar, düzenli bir gelişme yolunda bulunduğu
cihetle, BİR GON SOSYALlZM TEŞEBBÜSLERİNDE
BULUNMANIN SIRASI GELECEKTİR. Uldn, vakitsiz
teşebbüslerde bulunarak Osmanlılıktaki gelişmeyi za'fa ve
duraklamaya uğratmayınız,»

Kopenhag Kongresi'ni.n Mösyö (Saye)ın teklifini oy
birliği ile kabul etmesi de dikkate şayandır, Bilindiği gibi
sosyalistler arasında fikir ve meslek hususunda ve
dolrtJin meselelerinde adeta taassup mevcuttur. En büyük
maksatlarının terviçi için bile, fikir ve. nazariyelerine
aykırı vasıtalar kullanmaktan çekinirler~ Hatt:1, seçim •

\
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hakkının bütün kadınlara teşmili hakkında teşebbüslerde
bulunmaktan şimdi hiç bir sonuç çıkmıyacağım hisse
derek Avam Kamarasına, ya1tmz bir kısım kadınlara
seçim hakkı verilmesine dair bir kanun projesi teklif eden
ve bu suretle sosyalist teorilerinden sapıtan lngliz sos
yalistleri bir kaç gün önce, Kongrece takbih edilmişti.
Buna mukabil, Osmanlı sosyalistlerine, Osmanlı isi.Ah
teşebbüslerine muzaharet için, şimdilik fikir ve meslek·
leripi bile bir yana bırakmalan hakkında ihtarlar ve
öğütler verilmesinde karara varılması açıkça şunu isbat
etmektedir: Batı sosyalistleri memleketimizdeki reform
hareketini ilerleme ve yenileşme Yl\ni terakki ve teceddüt
bakımından son derece önemli ve umut verici görmek~

NAZARİYECl HAKKI BEIIİÇ

Milll Kurtuluş Savaşı sırasında, TÜRKİYE KOMÜ
NİST FIRKASI adını taşıyan iki ayn Parti vardı. Bunlar,
- tek amaca yöneLntiş görünmekle beraber - kuruluş
ned,nieri, organizasyon prensipleri, nazari esaslan ve dok
trin durumıarı baıkımından, birbiri.nden farklı idiler.
Bunlardan, Ankarada resmen kurulun TÜRKİYE KOMÜ·
N1ST FIRKASI, Mustafa Kemal Paşa'nıa karar ve tensibi
ile ortaya çıkmıştı. Bu Partinin KAtib-i Umumisi olan
Hakkı Behiç (17) o devirde, teorik .çaba gösterenlerip ön
safında ,yer almaktadır.

Türkiyeye özgü bir komünizm nazariyesini işli.yen
Hakkı Behiç'in temel gö~leri şöyle formülleştirilebillr:

1 - 'I'üııkiyede bir sosyal Devrim gereklidir.
2 - Bu Devrim, Anadolunun yüzyıllarca süren acı

larını dindirecek; taılbsiz yurdun bütün dertlerine son
verecektir. •

8 - Devrim esaslan üzerinde, memleketiıı özel şart-
'
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lan, derinden derine, tahlil edilmelidir.
4 - Bizde, Devıimi - halkın çoğunluğuna dayana·

cak - blr idare örgütü yapacaktır.
5 - Bizim için enperyallst kuvvetlerin saldırılarını

durdurmak yetecektir.
6 - Ticaret ve mübadeleyi halka dayanan bir ida

renin tekeline vermek; ve, tüketimi, halkın gerçek ihti
yac)D& dayanan şartlar dairesinde düzenlemek yeter.

7 - Bugünkü durumdan komünizme geçebilmek
için, ayrıca bir Devrim aşaması geçlrmeğe ihtiyaç yoktur.

8 - Komünimıe ulaştıracak şartlar, bizde, ardarda
uygulanacak ve kendiliğinden belirecek Reformlardan
ibarettir.

9 - Komünizm, Proletarya hiklmiyetl anlamına
alınmamalıdır. Komünizm, bir SlDlfı(l egemenliği demek
değildir. Kom~ toplumda, hepsi de egemen olan, eşit
fertler vardır.

10 - Proleter diktatörlülü demir bir merdivendir.
Ne Türkiye, ne bütün İslmı dünyası, ve ne de büyük
endüstrinin dayanılmaz baskısı altında yaşamayan uluslar
için, bu demir merdivene lüzum kalmadan, Devrim yapıla
bilecektir.

11 - Türkiye komünizminin derha1 uygulamağa baş·
lıyablleceği vasıtalar şunlardır:

a) Hükumet yöpetimindeki büyük üretim şirketleri;
b) Emekçilerin •kuracaklan tüketim kooperatifleri;
12 - Küçük sanayii kapitalist rekabetlerine karşı

korumak; ve, ihtiyaç ile emek arasındaki düzensiıllği
kaldınnak.

13 - İlk hamlede lüks e,yanın mübadelesini yasak
lı.yarak, refah sağlamak.

14 - Mübadele ve üretim, emekle ihtiyaç nisbetinde
düzenlendikten sonra, komünizme geçiş çok kolay ve basit
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olacaktır.
15 - Ortada dayanılacak hiç bir örgüt yokken, bir

ulusup. bütün özel ve pratik geçim tarzını altüst edecek
takliUere kalkışmak, halkı komünizmin değil, - U.bii ve
zaruri tepkilerle - emperyalizmin kucağına atabilir.

16·- Emekçilerlmıan özel karakterine göre, bizde
emekçilerin hi!.kimiyeti köylünün h!kimiyeti olacaktır.

17 - Bu hakimiyet yalnız bir sınıfa özgü diktatör
lük biçiminde anlaşılmamalı; halk çoğunluğu egemenliği
olarak kurulmalıdır. İş başına geçecek olanlar alını terli
insanlar olacaktır.

18 - Türkiyede sarımtuız biı' Devrim böylece mey
dana gelecektir.

19 - Yapmacık ve sora dayanan Devrimleri istiyen
ler ters sonuçlarla karşılaşırlar.

, 20 - Gerçek komünizmin gerçek devrimcileri,
amaç adına, bu akıbetten sakınmaktadırlar.

\21 - Komünimı akımlan ve dünya Devrinıbıin esas
lan menfi hareketlerle ve Kızıl Ordnlann wrile kurulur
ve sürdürülür, diyenler var. Bunlar, komünizmin amaç
lanndan ziyade, Rusyada uygulanan geçiş devirlerine ait
biçimlere bağlı olanlardır. Bu gibilere göre, Anadolu İhti
ıaıçUerlnin komünizmi bir nevi oportünizmdir.

22 - Oysa, Tilrkiyede İhtilAI yapmağa kalkışmak
Donkişotluktur.

I 23 - Anadolu, kendi düşünürlerinin, kendi önder-
lerinin, kendi ihtil!Icilerinin arkasında, kendi öııel şart
lanna ve ihtiyaçlarına uyarak, Devrim hayatındaki yertnl
kendi sağlıyacak, kendi hazırlıyacaktır.

24 - Anadolu ihti1Alctleri, 'Üçüncü Enternasyonal'in,
her vasıta ile amaca yürümek formülünü benimsemişler
dir. Memleketin özel şartlarına göre, bu vasıtaları, derin
den derine inceleyip seçmek hakkıroızrlır. Her vasıta,
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mutlaka İhtilil demek değildir; gerekirse İhtiW demektir.
25 - Anadolu Hükümeti, geçmlşİf köhne gelenek

lerine bağlı değildir. Burjuva sınıfının ticaret müessese
lerine, ihtik!r ve karaborsa kurullarına da dayanmıyor.
Ankara HükOmeti, her anlam.ile, bir İhtilfil ve Devrim
Hükllınetidir.

26 - Bu HükOmet, henüz, gayesini ve amacını tes
bit etmemiştir. Milletin kendi gayesini, ulusun kendi ama
C\111 belli etmesini beklemektedir.

27 - Anadolu Hükftmeti, tıpkı Rusyada olduğu gibi,
bir İhtilal ve tııkıl1p Hükfunetidir. İçteki düşmanlara ve
emperyalizme karşı savaşmaktadır. Hem vatandaş harbi
vermekte, hem de antiemperyalist savaşı yürütmektedir.
RUSYADAN FAZLA OLARAK ta, İngiliz kuvvetlerini
memleketten çıkarmış, Fransızlarla fiilen savaşmış, Em-·
peryal!st dünyaslle arasına kan girmiştir.

28 - Anadolu HükQmeti, henüz ulusun belli etme
diği amaçlara göre, tıpkı Rusyadaki gibi, bir geç.iş Hükü
metidir. Bir kısım Devrimcilerimlz, bu amaçlan komilnizm
olarak kabul etmişlerdir.

29 - Yarın, büt~ ulus bu amaçta birleşirse, geçiş ı
ve Devrim HilkO.metinin komünizme yönelmesi gereke-
cektir.

30 - Anadolu HükOmeti, sadece bir burjuva demok
rasisi değildir. Öyle bile olsaydı, Dünya Devrimini koru
yan durumundan ötürü saygıya hak kazanırdı.

:tı - Anadolu Büyük Millet Meclisi, CİHAN İHTİ
LALİNE, DÜNYA DEVR.tMtNE RUHEN GÖK YAKIN
DIR.

3Z - Anadolu Hilkdmetinin; ve, - amaçlanna bir
an qoce ulaşmak için - onunla elele yürüyen Anadolu
Devrimdlerinin samimiyetinden şüphe edilmemelidir.

33 - Açıktan açığa ve Hiikfunetin resmi tasdiki ile
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meydana gelerek, adını, mahiyetini ve programını Em·
peryalizmin her türlü saldırışlarına karşı savunmağı göı.e
alan, ve iğrenç istili kuvvetleri altında yaşayan bir mem
lekette, hayaUarı, varlıklan ve geleceklerile ağır taahhüt
lere ve tehlikelere atılınaktap korkmayan Türkiye komü
nistleiinin, - çok daha iyi şartlar içinde çalışan - Rus
İhtilUcileri kadar cür'eti yok mudur?

34 - Rus D'evrimcllerile Türkiye Devrimcileri ara
sındaki fark, her iki memleketin özel sosyal şartlarına
göre uygulanacak pratik tedbirlerde; ve komünizme gö
türecek geçiş derirlerinfl alt yönelmelerde gerekli olan
ayrılıklardan doğmalrtadır.

35 - DOCrUDA, BATIDA, GONEYDE EMPERYA
LİST KUVVETLERLE DOORUDAN DOGRUYA ÇATI
·ŞAN ANADOLU ORDULARI, DÜNYA İHTİLALİ ADINA
EN BÜYÜK, EN ACI, EN FEDAKARCA GÖREV! YAP·
MAKTADIRLAR. Bu ordular ve onları elinde tutan Ana
dolu Hüktlmeti olmasaydı, İngilizler çok bahtiyar olurdu.
ANADOLU İHTİLAL HÜKOMETİ, DÜNYA 1HT1LALt
N1, EN TEHLlKELİ BİR GEÇİDİ 'OZER1NDE, SAVUN
MAKTADIR.

36 - Acele bir İhtilil, tez bir Devrim he~e
kapılarak, başıboş fikirler peşinde, büyük sarsıntılar ya
ratmak suretlle, bu geçidi düşmana ve Emperyalistlere
bırakmak; cepheleri ve direnme örgütlerini zayıflatarak,
Devrim düşmanlarına fırsatlar hazırlamak, - komünizmi
gaye ve amaç olarak alan - Devrimciler nazarında, ci-
nayettir. .

• BAKÜ'DEKİ BİRİNCİ KONGRE HAKKINDA
5 Mayıs 1967 tarihil Yeni lstanbul'un, sayın N. Me

nekşe tarafındı,zı yayınlanan ■Büyük İfşaat» serisinde,
Bakü'de topl;na,n ■Türkiye Komünist Partisinin Kongre
si. hakkında, Dimiter Şişmanof'un Sofyada Türkçe olarak
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buılm.ış Raporuna atfen, şu bilgi verilmektedir:
,Anadoluda, İstaabulda ve Rusyada üç koldan çalışan

komünistler\11 birleşmesi ancak bir Kongre ile gerçekle
şebilirdi. Mustafa Suphi teşebbüslere geçti. Kongrenin
Bakü'de yapılmasına karar verildi.

Türkiye Halk Komünist Partisi ve İstanbuldaki ko
münist gruplar gizlice BakO.'ye gittiler.

Kongrede şu parti teşkilAtlarının delegeleri hazır bu
lunuyordu: İstanbul, Ankara, İnebolu, Zonguldak, Ereğli,
Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Eskişehir ve K~ya.

Türkiye Komünist Partisi'nin Birinci Kongresi 10
Eylü 1920'de açıldı» •

D. Şişmanof'tan aktarma yolile sunulan bu bilgi,
tarihin gerçek verilerine uymamaktadır.

Şöyle ki:
ı - .Türkiye Halle Komünist Partisi» acbpcla bir

siyasi örgüt yoktur; Türkiye Halit İştirakiyyun Fırkası
vardır.

Z - Bakü'de toplanan Birinci KO)'lgre, ■Türkiye
Komünist Partisi'nin Kongrest» değildir; TÜRKİYE
KOMÜNİST TEŞKİLATLARININ KONGRESİDİR. Tür
kiye Komünist Fırkası'nın Programı ve Teş~t Nizam
namesi, bu Kongrede vücuda getirilmiştir.

3 - Zikredilen yerlerin delegelerinden başka, Of,
Ordu, Şarki Karahisar, Vezirköy, ve Bayburt'tan da
delegeler katılmıştır. •

4 - Biripci -kongre, 10 Eylül 1920 de aç\ımıştır.
BakQ Kongresi 3 Eylülde başladı ve 16 Eylille kadar de-
vam etti. (18). •

•••
. 'I'ill'k:1ye Komünist, teşkllAb, 1920 senesi eylWünün
üçüncü günü, Bakü'de, Kızılordu Salonunda, birinci Kong-
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resini yapmıştı. Kongreye İstanbul, Zonguldak, Ereğli,
İnebolu, Samsun, Trabı.op, Bayburt, Erzurum, Sivas,
Konya, Ankara, Eskişehir, Vezirköy, Şarki Karahisar, Of
ve Ordu'da teşekkül etmiş olan yirmi iki organizasyondan
murahhaalar katıldılar. Bundan başka, Anadolu işçi ve
çiftçi Demekleri'nden de otuzdan fazla istişare hakkına

' mAlik vekiller hazır bulundular. Daha uzak organizasy~
lardan beşinin Wıiyalan da sunuldu. Bu Kongre, aşağı
yukan üç bin Komünist ve iki bin beş yUz işçi ve renç
beri temsil ediyordu.

Kongre, Mustafa Suphi'nin fiil1 başkanlığında açıl
mıştı. Manevi (fahri) Başkanlık, Lqnin, Trotski, Zinoviyef
ve Stabise'de icti.

Bakü Kongresi 16 Eylüle kadar sürdü. ~ğıdaki
maddeler müzakere edildi; ve önemli kararlar alındı:

1 - Kongre, Türkiye Komünist Teşkilltları Merkezi
Bürosu'nun faaliyetine dair beyanatı dinlemiş ve Rusya
dahilinde irtieaa karşı kurulan organiı.asyon tarafından
görülen önemli vazifenin Türkiye amele ve rençperlerlnın
uyanış ve kurtuluşuna doğru atılmış büyük bir adını oldu
ğunu tasdik ve takrir eylemiştir.

2 - Kongre, maliye meselesinin tetkikini bir Ko
misyon'a havale edip, hesapların Intisamıne dair Komis
yon'un verdiği llyihayı tasdik ve takrir eylemiştir.

3 - Kongre, Türkiye Komünist Fırkası'nın program
ve teşkilAt oizauyı~mesi llyihalarını tetkik ve müzakere
edip Fırka Programı ve TeşkilAt lni:r.amnaqıesini vücuda
getirmiştir.

4 - Kongre, ~kiyenin iç işlerile fevkallde ilgili
olan (milliyet ve sömürgeler) meselelerini önemli- surette
incelemiş ve mühim kararlar almıştır.

Kongre, bunlardan başka, işçi Demek ve Birlikleri,
amele Kooperatifleri; gençler, kadınlar ve köylüler ara·
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•
sıpda. faaliyet hakkında esaslı karar vermiştir.

5 - Kongre'ye muhtelif Komünist gruplarından ve
"'l'ürkiyenln muhtelif yerlerinden gelen bütün grupların
bir teşkUAt altında birleşmeleri esasını kabul ederek, Tq
kilAtın •Türkiye Komünist Fırkası• ismini almasına karar
vermişlerdir.

Kqngre, Merkez Heyeti'nl de seçerek sona erm.iştir.
Türkiye Komünist Gefçler Birliği TeşkilAt Btirosu'

nun organı olan ..Gençler Dünyası.. yukarki bilgiyi ver
dikten sonra şunları ekliyor:

■Bu birinci Kongre, Şarkta da, dddt bir Komünist
teşkilitı vücuda gelmekte olduğunu ispat etmiş ve hiç
şüphesiz Türkiye proletaryasını yeni bir devre ithal eden
büyük kapıyı açmıştır.» (19)

•••
TORKİYE IIALK 1ŞT1RAK1YYUN FIRKASl'NIN
BEYANNAMESİ VE BİR İZAH
■Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkası», Bildirideki de

yişlenpe göre, Halkçılarla gizli Komünist Partisi organi
zasyonunun birleşmesüe meydana gelmişti.

Parti'nin beyannamesi ıTürklye Halk İştirakiyyun
Fırkası Merkez-i Umumisi» tarafından yayınlanmıştır ve,
15 Aralık 1920 tarihini taşımaktadır. Bu ■Beyanname.
Ankarada çıkan Yeni Gün, Yeni D~ya, ve Hlkimiyet-l
Milliye gazetelerine, yayınlanmak üzere, verilmişse de, ·bu
gazetelerde neşredilmemiş; ve -ancak 16 Ocak 1337 (29
Ocak 1922) de yayınlanabilmişti. (19)

Parti, Ankara HükQmetine program, tüzük ve bildiri
sini =vererek, 7 Aralık 1336 (20 Aralık 19ZO) tarihinde
resmen tanınmış ve faaliyete geçmiştir.

B,yannameyi, önemli bir belge olmak itibariyle, a.y
nen, aktarıyoruz:

.Halkcılarla hafl - Komünist Partisi teşkilltının
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Şükrü ve SalihOğlu imzalarile Yeşil Ordu • TeşkilAtııup
Halk İştirakiyyun Fırkasına. kalbedildiğine dair bir tamim
yazıldığını teessüf ve hayretle öğrendik. 15 Kanunusant
tarihli ve 1 numaralı Emek gazetesinde Fırka-i mezkılre
tarafından neşredilen Beyannamede Halkçılar Teşkilatını,n
hafi Komünist Fırkasile birleşmesinden lştirakiyyun Fır
kasının teşekkül etmiş olduğu hakkındaki fıkra ise teessüf
ve hayretimizi taz'if etti. Bu teessürün ve menafi-i aliye-1
vataniye dü.şüncesi\lin sevkile hakaiki illm ve illna mec
bur olduk.

(1) Mehmet Şükrü Bey ve Salihoğlu denilen zat
Yeşil Ordu teşkilAtile alikadar olmadıkları gibi N1zıın
Bey ve Şeyh Servet Efendi de vaktile Yeşil Ordu'yu terk
ederek çekilmişler ve gizli Komünist Fırkası'nı teşkil
veya ona iltihak etmişlerdir.

Binaenaleyh tarafımızdan Türkiye Komünist Fır
kası'na kalbedilen ve bugün ismi tarihe karışmış olan
Yeşil Ordu ile yukarda isimleri muharrer olan zevatın
allkaları ve bu Teşkillta bitap etmek sal!hiyetleri kat'·
iyyGn yoktur.

(2) Emek gazetesinde neşreidlen Beyannamede
mevmubahs olan Halk Teşkil!tından ancak beş on zat
lştirakiyyun Fırkası'na intisap ettiği halde mezkür teşki
lltın vaktile gizli olarak çalışan ve hüviyyeti kat'iyyen
meçhulümüz olan gizli Komünist Fırkası ile birleşmesip
den Halle lştirakiyyun Fırkası'nın vücude geldiğini tan
etmek hukuk-u gayre hönnetsizliktir.•

Türkiye Komttnıst Fırkası
KAtib-i Unıwnisi
Muhiddin Baha

•••
Görülüyor ki, burada iti tarafın tezi, açıktan açığa
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birleşmesile, bir ■Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkası.
teşekkül ederek Hükümete program, nizamname ve beyan
namesini Tokat Mebusu NAzım, Bursa Mebusu Şeyh Ser
vet, Karahiaar-ı Sahip Mebusu Mehmet Şükrü yoldaşlar
vererek, ve 7 KAnunuevvel 336 tarihinde Dahiliye VekA
leti Emniyet-i Umumiye Müdiriyetindep ilmühaberini alıp
resmen tanınarak faaliyete başlamıştır. Taşrada bulunan
teşkil!tlanna malümat verilmlş olmakla onlarca da muk
te:7.i muamelata başlanmış olduğuna şüphe yoktur. ■Anka
ra VilAyeti Heyet-i Merkeziye.si• de resmen teşekkül
ederek kemll-i faaliyetle çalışmaktadır. Gerek Merkez-i
Umumisinin ve gerek Ankara Vil!yeti Heyet-i Merkezi
yesinin muvakkat toplapış ve idare yeri: Ankarada Tah
takale'cfe Kadirağa Hanının arkasında İkaz Matbaası
üstünde daıre-I mahsusadır.

Sırf köylü ve işçinin, Anadolu emekçilerinin huku
kunu müdafaa etmek ve onları dünyanın emekçi-iştira
kiyyun~hına faal bir surette iştirak ettirmek maksa
dile teşekkül eden ■Türkiye Halk lştirakiyyun Fırkası.
umum köylü, işçi ve mesaisile geçinen ehallnin kendisinin
hukukv.!lu müdafaa ve siyanet ' edecek olan bu teşkillt
etrafında toplanmasını ümit ve temenni eder.•

Zikri geçqn Beyannamenin yayınlanmasından iki
gün sonra, Anadoluda Yeni Gün ■Türkiye Komünist Fır
kası Katib-i Umumisi Muhittin Baha> imzasile bir izah
neşrediyordu. Bu ■İzah• ı da ihmal edilmemesi gere
ken bir belge ~lara.k, aynen, aktaralım:

* ■Türkiye Komünist Fırkası'ndan:* Hallı: İştirakiyyun Fırkası namına Tokat Mebusu \ ı
Nlzım, Bursa Mebusu Şeyh Servet, Karabisar Mebusu
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çarpışıyor.
•Türkiye Halk lştirakiyyun Fırkası■ nın ileri süı·düğü

tez şu:

HALKÇILAR'la gizli - yani resmen tanınmamış
ola.n - KOMÜNİST PARTtsl örgütü birleşmiş; ve,
TüRKİYE HALK iŞTlRAKlYYUN FIRKASI meydana
gelmiştir.

Bu teze karşı, Mustafa Kemll Paşa tarafından kur
durulan - ve resmt diye anılan - •Türkiye Komüniat
Fırkası-nın itirazı da şu oluyor:

Halk tştirakiyyun Fırkası, HALK TEŞK!LATI'nın
gizli KOMÜNST FIRKASI ile birleşmesinden meyd~
gelmemiştir.

Zira, a) YEŞİL ORDU'dan ayrılan Nlzım Bey ve
Şeyh Servet gizli KOMON!sT FIRKASl'nı kurmuş veya
ona katılmıştır; b) YEŞİL ORDU ise, doğrudan doğruya
ve - beş on kişi istisna edilirse - tüm1le resmi TÜR·
KİYE KOMONİST FIRKA9I'na kalbedilmiştir.

TÜRKİYE iŞÇİ VE ÇİFTÇİ SOSYALİST
PARTİSİNİN ÖZET PROGRAMI •

Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi, ilk defa 1919 seçimle
rinden önce, - işçi, köylü ve orta halli halk yığınlarının
haklarını korumak için - mücadele meyd3fllna atılmıştı,
Türk.iyede, orta halli ve fakirlerin, bir kelime ile ezilen
lerin .ayaklar altında çiğnen menfaatlerini koruma gö
revini yüklenmişti. Bu siyasi örgüt, resmi bir varlık haline
gelmeden önce, bin türlü güçlüklere uğramıştı. Padişahın
vezirleri, gerçek ulus egemenliğ\ni amaç bilen Partinin
politik doktrininden kuşkulanıyor ve engeller çıkarıyordu.
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Buna rağmen, Parti faaliyet göstermekten geri durmamış
ve seçimlere katılmıştı.

Osmanlı İmparatorluğu can çekişirken, Anadolu en
peryallstlerin istilasına uğramıştı. Kudurgan bir düşma~
saldırdığı Anadolu topraklannda Milll Kurtuluş hareketi
beliriyor; 16 Mart 9Z0 tarihinde Osrnanoğulları Haneda
nile anlaşan İngiliz ordusu İstanbuhı işgal ederek Milli
Meclisi kapatıyordu.

Bu devirde, Parti üyeleri Damat Ferit Hükumetinin
takibahna ve baskılarına uğramıştı. Parti idare heyeti
durumu şöyle görüyordu: İstanbul, milletin varlığına
suikast edenlerin iç ve dış bir hiyanet çemberi içine alın
mıştır. Ve, şu karara varıyordu: İstanbulda, mücadeleye
devamla kuvvetlerimizi israf etmektense faaliyetimizi
sınırlandıralım.

Parti, m1lll selAmet adına, bu davranışı tercih ediy6r
du. Bu sayede, birçok şuurlu arkadaşların milli istikW
savaşma katılmalan imk~m hazırlanmış olacaktı.

Nitekim öyle oldu. İ.§çi ve aydın birçok Parti üyesi
ınilll mücadele cephesinde yerlerjnl aldılar.

Türkiye lşçi ve Çiftçi Partisi, 1923 te yayınladığı
bildiride (Türkiye İ.§çi ve Çiftçi Partlsi'nin Beyannamesi)
geçmişteki faaliyetini hatırlatmağı gerekli buluyor ve
şöyle diyordu:

■Arkardaşlar! Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi'nin size
karşı yüklenmiş olduğu görevleri ne surette yerine getir
diğini kısaca hatırlatmağı faydasız bulmadık. Bugün,
göğsümüzü gere gere kaydettiğimiz bu mazi, ne gibi emel
ler beslediğim.izi, m1ill kurtuluşumuzu ne biçimde kavra·
dığımızı göstermek ve bundan ~ davranışımızı
aydınlatmak bakımından pek büyük önem taşımaktadır.
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•
Kazanılan bağımsızlık ve -millt varlık haklanmızdan lzamt
yararlanmanın sağlanması ve politik devrimimizin gerici
kuvvetlere karşı şiddetle savunulması ve derinleştirilmesi
bahis konusu olduğu bir devreye giriyonız. Önümüzde
açıl,n bu imlr ve icraat devresinde de pek güç görevler
yükleneceğimizi hiss~yoruz. Bundan qnce olduğu gibi
yine bize dayanak olursanız ve kesif yığınlar halinde bize
katılırsanız, ekonomik gelişmemiz oranında tek tek savu
nulması güçleşecek haklanmızı ve çıkarlarımızı teşkilltı
mızın gücile korumamız mümkün olacaktır...

Parti, böylece, ciddi bir tarzda faaliyete başlamak
zamanının geldiğini anlamış bulunuyor; ve, lstanbuldaki
üyelerini toplantıya çağırıyordu.

Toplantı, 15 Nisan 1339 (28/IV/1923) tarihinde
yapıldı. Bu toplantıda varılan görüş birliğine göre: Çıkar
ları müşterek olan işçi ve çiftçilerin ve bütün yoksul ve

, orta hallilerin siyasi hakları ancak güçlü bir siyasi parti
tarafından savunulabllecektir.

Bu düşünce ile, toplantıda, geçici bir yönetim kurulu
(İdare Heyeti) seçilmişti. j Bu geçici İdare Heyeti, Parti
işlerini düzene koyarak, kısa bir süre içinde, umumi ve
resmi Kongreyi çağırmakla görevlendirilmişti .

I •••
Bu geçici Yönetim Kurulu (Türkiye İşçi ve Çiftçi

Sosyalist Partisi Muvakkat Heyet-i İdaresi), Partinin o
gün için minimom yani asgari program olarak kabul ettiği
esaslan ve şiarları özet olarak sunmayı da uygun bul
muştu.

Program 16 maddeden ibaretti:
,,
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1 : f Teşrinisani 338 {14/XI/1922) tarihinde Büyük

Millet Meclisinin müttefikan verdiği karar ile gerçekleşen
siyasi inkı!Ap esasları; ferdi saltanatın kaldınlması,
egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait oluşu, hakimiyet
ve hükümranlık haklarının gerçek ulus temsilcijerinden
meydana gelEV1 Millet Mecllsi'nin manevi şahsiyetinde
mündemiç bulunması temel umdemizdir ve Partimiz bu
esaslan her türlü tartışmanın üstünde tutulması gereken
değişmez düsturlar gibi anlayıp kabul ettiğini ve değiş-

, tinne teşebbüslerine karşı hiç bir fedakarlıktan çekinmi
yerek savaşacağını kamu oyuna açıkça bildirir.

2 : Millet Mecliai üyelerinin on sekiz yaş\m geçmiş
kadm ve erkek bütün millet fertleri tarafından doğrudan
doğruya gizli oyla seçilmesinden ve nisbi temsil usulünün
uygulanmasından yanayız.

3 : AşAı,n ve ~i ve köylüyü ve ortahalli halkı ezen
bugünkü temcttu vergilerinin kaldınlmasüe, kaynağı ne
olursa olsun tekmil irat tutarile doğru oranlı ve progre
si,{ bir tek gelir vergisi abnmasını ve yıllık beşyüz Uraya
kadar olan gelirin bu vergiden istisnasını arzu ederiz.

4 : Reji ve umumiyetle tekellerin kaldırılmasile, yal
nız Devletin bizzat tekel koymağa hakkı olmasıpı ve
şimdiden dış ticaretin Devlet Tekeli usuille idare olun
masını uygun buluyoruz.

5: İktisat VekAleti'nin, Devletin idare edeceği sana
yi, ticaret ve taşıma vasıtalarını bir fabrikacı zihniyeWe
idare eden bir ekonomik kurul haline sokulması gerektir.

6 : Tarımda, ticaret ve endüstride kooperatiflerin
teşekkülüne Devletin yardım etmesini ekonomik gelişme
miz:jn en öen.mli şartlarından biri sayarız.

7 : İşçi ve köylü derneklerinin ve dernek birlikleri-
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nin kayıtsız şartsız teşekkül ve gelişme ımkanına'kavuş
ması ve grev hak~nın mahfuz tutulması tezelden çözül
mesi gereken meselelerdendir.

8 : ,1ş gününün sekiz saat olarak sınırlandırılması,
gece işinin iki kat sayılması, kadın ve çocuk işinin ciddi
bir tarzda korunması ve on dört yaşından aşağı olup hafif
işlerde kullanılan çocukların işleticiler tarafından günün
belli s~atlerinde okutturulması ve bu saatler içinde; iş
saatleri ölçüsüne göre ücret ödenmesi, resmi günlerde ,
ücret verilmek suretile tAtll yapılması gibi işçi grubunun
İktisat Kongresi'nde savunduğu hayatı noktaların İş
Kan"°una sokulmasına çalışacağız.

' 9 : Işçi' nümayişlerinln ve halle gösterilerinin ihlll
edilmesi ulus egemenliğine uymadığından, bunlann tam
özgürlük içinde yapılmasının sağlanmasını isteriz.

10 : Memur ve öğretmenlere Dernek teşkili hakkının
tanınması bir zarurettir.

ı ı : İlk öğretimin parasız ve mecbuı1 oluşu usulünün
pratikte uygulanması gerekir.

1

12 : Askerlik görevi devresi kısaltılmalı ve önemli
bir kısımı, ge,nç işçi ve köylülerin öğretimine ve sosyal eği
timine ayrılmalıdır, Ve ordu öğretimden yoksun kalmış o
lanlar için bir okul yerine geçmelidir.

13: Yetimlerin, dull~ ve maliillerln maaşları, geçim
bahasile oranlı miktarlara yükseltilmeli; Darülacezelerin
ve hastanelerin çoğaltılması sureWe fukaranın meccanen
tedavisi sağlanmalıdır.

14: Bütün memurların azil ve nasbı meseleleri ve
siyasi haklarından faydalanmaları hususu slllm bir usule
bağlanmalıdır. ;
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15 : Derebeylik kalıntısı olan ve köyleri feci Wr,
tarzda yağma ve talan eden· mütegallilerin ferdi te
şebbüslerle memleket Asayişini ilim etmelerine mey
dan bırakmıyacak bir şekilde, ipzibat usulü Islah edilme
lidir.

16 : Milletin gerçek temsilcileri doğrudan doğruya
balkın seçtikleri vekiller olduğuna göre, Millet Meclisi
seçimlerinin her türlü etkilerden ve resmi müdahaleler
den uAde olarak yapılması gerekir.

İMPARATORLUK SINIRLARI DIŞINDAKİ BAZI
MtlSLOMAN TOPLUMLARINDA SOSYALİST
AKDILARI.

Aodülhamit II'nin son saltanat yıllaqııda, Çarlık
Rusya.eında yaşayan Türk ve Müslüman camiası içinde,
sosyaliat ve sosyalizan örgüt ve basın incelenirse, bun
ların, bir süre sonra bizdeki yank.ılan; ve, oralarda ha
rekete karışan şahıslarşa memleketimizdeki etkilen ve
oynadıkları roller daha büyük bir vuzuh ve aydınlık
kazanır.

Biz, burada, bu örgüt ve mevkuteleriiı en önemlileri
hakkında kısaca bilgi verecek; ve, dikkate değer rol
oynıyan şahsiyetleri. sadece, bildirmekle yetineceğiz.

•••
Mlill Azer1 burjuvazisi, henüz örgütlenmeğe başla

madan önce, sosyalist devrimciler, Az.arbaycan'da, siyasi
bir grupman meydana getirmişlerdi: ■Sosyal-Demokrat
Müslüman Himmet Partisi». Başlangıçta, bu, sosyalizm
araştırmaları derneği mahiyetinde bir şeydi; ve, organik
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ofarak, Bakı1 Rus Sosyal - Demokrat lfçi Partisl'ne
bağlı idi. Himmet Partisi, R.S.D.İ.P. inde bolşevik Irak
siyonun etkisi altındaydı ve bu Partinin milll temele da
yanan tek örgütü idi. 1905 Devrimi'nden sonra, - özel·
tikle Bakıldaki Müslüman işçiler ve genç aydınlar ara
sında önemli etkisi göze çarpıyordu. Öyle ki Himmet
1906 da, halın sayılır bir siyasi örgüt olabilmişti ve
İrzndak! İhtilllde faal bir rol almıştı.

Azarbaycan'da devrimci periyodikler, 1904 ten iti
baren çıkmağa başlıyor. Bunlar Himmet'ifı organlan veya
bu Partiden ilham alan yayınlardır. Büyük önem taşı
makta idiler. 1907 yılının sonuna doğru Çar polisi
Himmet Partisi'nin üyelerini gizilliğe zorlamış; Parti,
böylece, faaliyeUerini kısmak ve kısıtlamak mecburiye
tinde kalmıştır. Sovyet tarihçilerinin tümü, Himmet Par
tisijnin 1907 den sonraki faaliyeti hakkında, aynı fikirde
değillerdir. Bazılarına göre, bu faliyet, 1905 - 1907 ye
nazaran, dalla sönük ve cansız olmuştur. özellikle 1952
den önce yazan bazı tarihçilere göre de, bunun tamaıniy
le aksine, Parti daha kesif bir faaUyet göste~tir (21).

(Yardıml~ma anlamına gelen) Himmet gaı.etesine ge·
lince, bu gazete, 17 Ekim 1905 Bildirlsindep önce yayın
lanan sosyalist organların ilki olmuştur. Himmet, birkaç
yüz nüsha olarak . çoğaltılan illegal bir organdı. Ay
nı adı taşıyan Parti'nin resmt organı idi. Rus Sosyal - De
mokratlarıp şiarlarını yayıyordu.

Bunun peşinden, 26 Mayıs 190.S da, (Çağırış anlamına)
Koç - Dev'et, Arerl türkçesi ve ermenice olarak, Bakıl'da
yayınlandı. Bu gazete, Ermeni - Azerb&ycan Ligi'nin rea
ml organı idi. Bu Lig, R. S. D. t P. nin Bakft Komitesi
Erm~ Seksiyon'u tarafından kurulmuştu. Demek ki, Ba-
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kü'da legal olarak yayınlanan ilk Sosyal - Demokrat müs
lüman gazetesi budur. Bu gazete, Müslümanlarla Ermeni
ler arasındaki münazaalara son vermek amaciyle kurul
muştu. Gazeteyi kuranlar Azerl ve Ermenilerden mürek
kep bir ilerici aydın grupu idi. Isa bey Asurbeyll Editör;
Tigran Arutünol da Müdürdü. Himmet Part:1si'nip yöne
ticilerinden bir çoğu gazetenin Müslüman redaktörleri

'arasındaydı:
·1) N. N. Nerimanof;
2) M. A. Azizbekof;
3) S. M. Efendiyef. ·-
Ermenilerden de, R. S. D. t. P. Bakft Komitesi üye-

lerinden:

1) . S. Şaumyan;
2) L. Kpunjank;
3) P. Mnacakanyan (Takma adı -Pıerre-)

redaktörler arasındaydı. Yazarlar arasında, Gürcü veya
Rua Bolşevikleri de bulunuyorlardı :

1) A. Capartdze:
2) V. Radus - Zenkoviç;
3) V. Nogin.
Bu gazete on alb. sayı çıkabildi. Bakft Valisinin em

riyle, .çok tehlikeli tandansı» yüzünden kapab.ldı (6 Ağus
tos 1906).

Koç - Dev'et, 12 Haziran 1906 dan itibaren, bir de
- Prizuv adiyle - Rusça bir akşam nüshası çıkarmağa
başladı. Bunda da aynı yazı ekibi çalışıyordu. Anlaşılan,
bunun yalnız altı sayısı çıkabilmiştir. Zira, 18 Haziranda,
BakQ Valisi'nin emriyle gazete toplatıldı ve kapatıldı,

Hlllar Parkekyan'm yaY1f1adığı iki eserde Koç-DeV'et
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hakkında çok enteresan sayfalar vardır (22).

•••
Yine Himmetçiler tarafından yayınlanan diğer bir ga

zete de Tekamül adını taşıyor. Gazetenin Müdürü Meh
met Emin Resulıade; başyazarı da Mehd1 Hacinaki id1.
Yazarları aras\I1da şunlar vardı:

1) ş. M. Sultanof;
2) M. Azizbekof;
3) Efendiyef;
4) (Sosyalist revolilsyoner) Zeynalof;
5) Nerimanof ve Himmet'in öteki yöneticileri.
16 Aralık 1906 ile 26 Mart 1907 arasında 14 sayı çık

mıştır. Gazetenin yayını, 26 Mart 1907 de, Rus· zabıtası
tarafından tatil edildi. Tirajı 2.000 di. Bu tiraj sayesinde
küçümsenemiyecek bir etkisi olmuştur. •

Bu gazetenip 14 üncü sayısına ait kısa bir tahlil A. G.
Şahgeldiyef'in bir makalesinde yer almıştır, Şunu da
kaydedelim ki, makale yazan, Tekammül'ün, milliyetçi
Mıısavat Part.lsi'nin müstakbel lideri, Mehmet Emin Re
sulzade tarafından yönetilmesi olayını zikretmemektedir.

Tekammül'ün yerini tutmak üzere, Parti, 1907 Ağue
tosıyıda, üçüncü ve sonuncu resmi organını yayınladı :
Haftada iki defa çıkan Yoldaş.

Yoldaş'ın Müdürü Asadullah Ahundof idi. Beraber ça
~tığı arkadaşları şunlardı :

• 1) Nerimanof;
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1\
2) Azizbekof;
3) Efendiyef.

Yoldaş, kendisinden önce yayınlanan gazetelerin si
yasi hattını tekrar izlemiş ve, Bakü Vallsi'pin emriyle der
hal kapatılmıştır. (İlk sayısı 28 Ağustos, üçüpcü ve son
sayısı 1 EylOl 1907).

1907 den sonra, açıktan açığa sosyalist mevkutelerin
sahneden çekildiği görülüyor. Fa.kat, Himmet Partis'i'nin
üyeleri - ki bazıları Kafkas intelligentsia'sının seçkin
lerini temsil ediyorlardı- bazan belirsiz ol~ siyasi po
zisyonları devrimci nasyona.limıden hafifçe kamufle edil
miş bir sosyalizme giden birçok organlan ya yönetmişler
veya onlara ilham vermişlerdir. Özellikle dikkati çeken
iki periyodik vardı ki, Himmetçilerin devrimci fikirlerine,
dolayısiyle, plitfonn hizmetini görüyorlardı:

1) (Haftalık) Baku Heyatı;
2) (Haftalık Resimli Edebi Mizah Gazetesni) ArL

Şimdi de, Tatarca yayınlanan, sosyaliSt ve sosyalizap
devrimci mevkutelere kısaca göz atalım.

Mutedil ve liberal basından ziyade, CADİD hareketi·
nin sol kanat organlan bir bütün teşkil ediyordu. Ca·
dld'in plAtformu devrimci .milliyetçilik.ten marksist sos
yalizme kadar yayılıyordu. Arada da bir sıra ,Goşist. yö
nelimler olmak şartiyle. Bu organlan yayınlıyaplar ol
dukça mahdut ilerici genç aydınlar grupu idi. 1905 te ıs
lahçı şaklrtler'den doğan bu grup, o devird: Islah Komi
tesi'nüı (Reform Komltesi'nin) yönetici çekirdeğini tem
sil ediyordu.
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Bu grup, Kasını 1905 te, Tatarca ilk devrimci gue
teyi yayınlamıştı. Reform 'anlamına gelen •Al - Islah• aşı
n derecede sert ekstremist bir organdı. Bu organda, ba
zan, milliyetçilik ve cedidizm devrimci sosyalizmle birleşi
yordu.

Islah Komitesi dağılmadan önce ancak birkaç nüs
hası yayınlanabilen bir ilk Devrimci Tatar gazetesninin
geleneği haftalık bir Ôınonimle, yani aynı adı taşıyan bir
haftalık organla sürdürüldü. Haftalık Al • lslah 13 Ekim
1907 de Kaza.n'ad yayınlanmıştır (Kertmof Kardeşler Ba-

'sımeVi). Sahibi ve yöneticisi Fatih Emirhan. Sorumlu Mü-
diir de Vefa Bahtiyarof. Cadid öğrencilerin orgaru olan
Al - Islah ekstremistti ve anUrüstü. Hem milliyetçi, hem
sosyalistti. Yazarları arasında Orenburglu Kebir Bekir
veya Hüseyin Abuziyarof gibi liberal milliyetçiler bulun-
. duğu gibi, devrimci yazarlar da bulunuyordu : Abdullah
Tukay, Said Ramiye!, Alimcan İbahimof. Fatih Emirhan
birçok yazılarında •Damollah• takma adını kullanıyordu.
Sansürün devamlı ve sıkı nezareti altında, bulunan ve
kadlınistler tarafın~ saldırıya uğrayan Al - Islah, 1907
sonunda Rus rnakamları tarafından kapatılmıştır.

IsWı Komitesi birçok Tatar siyasi gruplarının meydana
gelmesy:ıe sebep olmuştur. Bu gruplar, bizzat ısllçı hare
ketten ziyada sosyalizme yakındılar ve Çara karşı da

' daha açıkça vaziyet almışlardı. Çernişef'in bir yazısında
belirttiği gibi: 1906 d~ sonra, tatarca sol yayınlarda,
çok defa, ikinci bir Devrim bahis konusu ediliyor; yal
nız milli mUcaledeye değil, sınıf savaşına da çağıran
bildirilere yer veriliyordu. •

Bazı yeni tarihçiler, bunları gör.önünde tutarak, bir
tsLAM SOSYALİZM!'nden söz etmektedirler.
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Devrimci grupcuklardan 1lk1 (Birlik anlamına) Berek
Partisi olmuştur. Berek, 1906 ilk baharında kurulan bir
küçük burpuva örgülü idi. Aynı yılın son baharında da
ğılmıştır. Programı, S. R. letjııltinden (yini sosyalist
rcvolüsyonerlerinkinden) ziyade Sosyal Demokratlann
marksist fikirlerinden ilham alıyordu. Bu program şu
şiarlarla özetlenebilirdi: •Halka özgürlük, köylüye top
rak!•

Yine o sıralarda, Ayaz IahlJd (Ishakof), Fuad Tuk
tar, Şakir Muhammedyarof, Abdullah Davletşin gibi eski
isWıcılar S. R. lerden mülhem diğer bir Parti kurmuş
lardı. Bunlara Tuıcılal' deniyordu. Zira, organlarının adı
_Tan Yulduzu idi.

Bu grup, ilkin, İttifak al-Milsllıntn,e bağlı iken, daha
sonra, bundan ayrıldı ve İkinci Duma'ya altı Milletvekili
gönderdi (Z. Zeynalof, Hadi Atlasi, Abdullah Nazmuddin,
Habiburrahman Masud1, Arif Badamain ve Kelimullah
Hasanof), Bunlar.Duma'da Müslüman İşçi Partisi'ni
(Müslümanların Hizmet Taifesi) teşkil ettiler ki, programı
Rus Trudoviki'le~ (S. R. lerin) programını örnek al
mış, onun tıpkısını vermiştir.

&ayal-Demokrat fikirler ve görüşler, Tatarlar ara
sında daha geç yayılmıştır. Zira, birçok yıllar, R.S.D.l.P.
örgütlerine giren milslümanlann sayısı pek az olmuşlu.
Ancak 1907 yılındadır ki, R.S.D.1.P. nin K&Zl\n örgütünün
zabıta tarafından dağıtılmasından sonra, Orenburg'a
sığınap - balşevik ve menşevik - bazı Tatar sosyalist
leri bir Sosyal-Demokrat grupu kurdular. Organlarının
adı Ural olduğu için, bunlara •Uralçılar Gnıpu• denildi.

•••
Tatar devrimci basını, bqlangıçt& bu üç gnıpa
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- az veya çok derecede olmakla beraber - doğrudan
doğruya t!bidi. Bu basın Cedid ajitasyonunun mihrakı
olan Kaza.n'da doğmuştur. 1906 ve 1907 yıllannda, bu ba
sıpda büyük

1
bir hamle müşahede edilmektedir.

İlk devrimci gazete Berek Partisi'nin organı olan
Azat'tı. Haftada iki defa çıkıyordu. 1 Şube.t 1906 dan iti
baren, Kazan'da aHaritonof» matbaasında basılmıştı.
Gazeteyi çıkaran molla müderris Abdullah Apanaj. Çev
resinde de genç yazarlar ekipi: (Başyazar) Ali Asger Kemal
ve sosyalisUerden Hüseyin Yamaşef ile Gafur Kulabme
dof.

Amt küçük burjuva, panislamik ve sol milliyetçi bir
gazete idi. Fakat, ilk defa olarak, Hüseyin Yamaşef ile
Kulabmedora., R.ı.S..O.lP. K~ Komitesi'mn çağırıları
nın tatarca tercümelerini yayınlama imkkıını sağlamakla,
Sosyal-Demokratlara bir platform sunmuş oluyordu.

56 ıncı sayısından sonra sansür tarafından yayınına
son verilen Azat'ın ye~e, 4 Haziran 1906 da haftalık Azat
Halk neşredilmiştir. Bu gazete, Azat'tan daha da devrim
ci idi. Yöneticileri otantik sosyalistlerdi (Yamaşef, Ku
lahmedof, A. Kemal). Gazetenin ömürü kısa sürmüş, 12
Eylül 1906 da, 15 inci nushasında, rcsm1 makamlar tara
fıtıdan kapatılmıştır.

18 Mayıs 1906 da, ikinci grup, yani S. R. tandanslı
Müslüman sosyalistleri blan Tançılar, Kaza.n'da, haftada
1Ju defa yayılnanan Tan Yolduzu'nu yayınlamağa başla
dılar. Başyazarı Ali Putilakortu. Bunun yerine Said
Ramiyef geçti; 23 üncü sayıdan sonra da Fuad Tuktar.
Faka~ gerçekte müdürü Ayaz lshırki idi. Gazeteyi iki
zengin Tatar taciri fipaııse ediyordu: Milyoner Ahmet
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Bey Hüseynofun manevi evi.Adı Abdurrahman Davletşin
ve Şakir· Hak.imof. Kollabora.törleri arasında, Tancı
grupunun takma ad kullanan bütün yöneticileri bulunu-
, yordu.

Tan YoJdU%U, Tatar gazeteleri~ en ekstremisUeri
arasındaydı. Vakit ve Tercilman gibi mutedil gazetelere
karşı ziriştiği kalem savaşı, şiddet ve sertlik bakımın
dan, bütün öteki orgııjn.lan g$ide bırakıyordu. Gazete
n.in 60 ıncı ve son sayısı zabıta tarafından toplattırıldı
(11 Eylill 1906).

1906 Kasımından itibaren nöbet sırası Tan Mec
muası adlı bir dergiye geçiyor. Başyazarı Hüseyin Abuzi.
yarof. Yazı ekipi değişmiyor. Sansür, 1907 Nisanında,
dergiyi kapattı.

Tançılar, 23 Nisan 1907 de, Kazan'da (Ses anlamına)
Tavuş'u çıkarıyorlar. Tavuş, ancak, iki sayı dayanabili
yor. Resmt makamlarca kapatılıyor.

Duma gazetesi hakkında da bir iki kelime söyliyelim.
Bu gazete, 2 inci Duma'nın Müslüman işçi fraksiyonu ta
rafından, Senpetersburg'ta, 21 Nisan 1907 de yayın haya
tına atılmıştır. Başyazarı müderris Kelimullah Hasanof
idi. 6 ıncı sayısında sansür marifetile toplattınlmış ve ka
panmıştır.

Ural, haftada üç defa çıkan bir gazete idi. Tatar
cfillnde yayınlanan biricik gerçek Sosyal-Demokrat organı

• bu olmuştur. 4 Ocak 1907 de tesis edildi. Gazeteyi çıka
ranlar Hüseyin Yama.şef ve Alimcan Seyfuddinof. Bunlar
R.S.D.İ.P. Kazan örgütünün militanları idiler. Her ikisi
de gerçek 'I'atarmarkslstlersnderı sayılıyor.

Ural'ın ideolojik platformu R.S.D.1.P. ndeld Sosyal
Demokratlarınkine uygundu. Bu uygunluk iki bakımdan·
dı: 1) Ekonomik ve sosyal ·politikası bakımından; 2) lsla-
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miyete ve milliyetçi harekete karşı durumu bakımından.
Proleter enternasyonalizmi idealine sadakat göste

ren gazetenin ilk sayısında, ezcümle, şu satırlar göze
çarpıyordu:

■Gazete, işçilerle köylülerin menfaatlerini savurımağı
üstüne alacaktır. Siyasi ve ekonomik meselelere dair ma
kaleler yayınlanacak; ve aynı zamanda memleketin sos
.yal ve politik hayatına taallQk eden havadisler verilecek-
tir. Gazeterıin edet,i kısmı (hikAye, şiir vs.) olacağı gibi
ilmt kısım da bulunacaktır (Bu kısımda ekonomik, siyast
ve tarihi meseleler ele alınacaktır)... Gazete bibliyografik
notlslerle, siyasi partilerin ve köylülerle işçilerin baya·
tına dair notları ihtiva edecektir. Bunlardan başka gazete,
her ay, abonelerine ekonomik ve politik meselelere dair
broşürler sunacaktır.■ (23)

Yukarda pdı geçen kişilere dikkat edilirse, bunlar
dan bazılarınşı, sonradan, Türkiyeye geldikleri, buralarda
da fikir ve politika hareketlerine karışnkıan, şu veya bu
şekilde, bazı çevreleri etkiledikler! görülecektir. Özellikle,
Milll Kurtuluş Savaşı esnasındaki ideolojik akımlar ve
parti örgütleri ile bizde sosyalist hareketlerin tarihi

ı incelenirken bu etkiler üzerinde durmak ve araştırmalar-
da bu noktayı ihmal etmemek ·gerekli sayılmalıdır. (24)

PARİS'TEKİ OSMANLI SOSYALİST FIRKASl'l'IIN
BtB BROŞVR'O

Paris'teki Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın (Partisinin)
organı olmak üzere, 1 Ocak 1911 de, yayınl.y:ıan ve litog
rafla basılan birinci broşür .SİYASET-İ HAZIRA-t
MEŞ'OME■ adını taşımaktadır. Yani, ■Bugünkü uğursuz
Politika■•

İttihatçılara karşı mücadele eden Doktor Refik Nev-
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zat, bu broşürde, istikraz meselesini ele aldıktan sonra,
Osmanlı HükQmetinin projelerini gözd~ geçiriyor ve
soruyor:

Milli saadeti mucip olacak şeylerle uğraşmayıp ulu
sun mali, yarbisipi, finans bakımından yıkılışını, intaç
edici çılil'lca sarfiyat ile uğraşmaklığunız akıl kllrı mıdır?
Yoksa, bugünkü hükümet mukaddes Osmanlı toprağının
mahvına mı yemin etti? '

Milletin sefalet çevresini tadile, değiştirmeğe ya
rayacak mall teşebbüsler lAzımdır. Bir milletin fakr-ü
zarureti o milletin mensup olduğu Hükümetın kabaha
tidir. Hüktlmetin adaletsizliğine bir delildir. Adaletle iş

) gören bir Hükümet yoksulluğu gidermek için gerekeşı
medent vasıtalara baş vurur. Bir milletin 'sefaleti, Hükü
meti için bir lekedir. Ayıplanacak olan odur. Dilencisi
çok bir Hükümet ekonomik çevresini değıştırmeğe gay~
ret etmeldir. Zengin ile fakirin bulunduğu bir memlekette
özgürlük:, adalet, eşitlik ve kardeşlik gerçekte yok dernek
tir. Adaletle iş gören bir HükO.me~ ekonomik ve sosyal
vazifesi dilenciliği doğuran vasıtaları ortadan kaldırmak
tır. Resmt dilencilik beğeniliyor, meşru ve kanuna uygun
oluyor da, niçin resmi olmıyanı cezaya çarptırılıyor?

Bu kanuni fark acaba neden?
İzeet-i nefis sahibi olan bir Hükümet, mademki

!dildir; va~ çocuklanndan birisinin dııenmesınden utan-
malıdır. •

Dilenciliği, serseriliği Türkiyeden kaldırmak için
zAlimce yasalar değil, adalete uygun kanunlar koymak
gerektir. Serseri kanunlarına kamçıyı, dayağı sokmakla ulu
sun ekonomik çevresi düzenlenmiş olmaz. Dilencilere, serse
rilere, geçimlerini sağlamak içi.n, iş bulmak, iş vermek
Devlete düşer. Dayakla, kamçıyla kann doymaz. Zenginle
fakirin arasındaki bu adaletsiz büyü' ayrılık kaldıkça
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ulusun ekonomik çevresi değişemez.' Bugilnktl Hükekmet
- ehalirıin amele, fakir ve köylü kısmı için - medent
kanunlar hazırlamağa çalışmalıdır. TA ki, işçi ve köylü,
düştükleri yoksulluk çevresinden baş kaldırarak, medeni
kanwılardan faydalanabilsinler. Kırbaçla insan dövmek
kadar dünyada. büyük bir vahşet tasavvur olunamaz. Av
rupa memleketlerinde, hayvanları insanların öfkesinedn
esirgemek için birçok koruyucu dernekler meydana gel
Ill4tir. Bu dernekler, hayvanlıın arabacı kırbacından, ve
- arabada.ki yüklin fazla ağırlığı,pı azaltarak - yorul
maktan muhafaza için kurulmuşlardır. Avrupada hayvan
lardan esirgenilen kamçı, bizde insa.nlann arkalarına vuru
luyor. Aman Yaarabi! Ne büyük vahşet, ne büyük bar-
barlık! '

Bugünkü Hiikılmet tarafından konulan ve kabul olu
pan sosyal kanunlardan pek çokları, serseri kanunu gibi,
medeniyet için, -Osmanlı Meşrutiyet idaresi için bir leke
dir. .

Cemiyetler kanunu, umumi toplantılar kanunu, Bum
kanunu (Matbaalar kapunu) Osmanlı Devrimi için birer
lekedir. Bunların çoğu, bugünkü Hükılmeti yöneten
GöRONMEZ CEM!YETİN hükümranlık nüfuzunu kaybet
memesi için kaleme alınmış yasalardır ve hepsi de korku-
dan doğmuştur. .

Basın özgürlüğünün ağZ\na bir gem vurulmuş. Öyle
bi~ gem ki, Meşrutiyetle yönetilen bir hükümete yakışını
yacak surette, müstebitçe maddelerden yapılmış; postu
kaybetmemek korkusile yapılmış.

Postu kaybetmemek korkusu gayet müdhlştir. Kor
kuya UĞURSUZ öVOTÇtt derler. Korku, korkakların
yüreği1nde, zilimce ve vahşice fikirler uyandırır, derler.
Ne kadar doğru! Hemen bir tarafta küçük bir tekllke, - fa
kat tegallüp postuna oturanlann özel çıkarlanna dokunur·
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bir teklike- zuhur edince, umumi emniyet bahanesile, her
türlü kanuni cinayetler işlenir. Bu da, gilya tehlikeye du
çar olan insan toplumunu korumak bahanesile yapılır:
katıl katil üzerife olmak şartile, işlenmedik cinayet kal
maz.

Eğer bize birisi, bundan üç yıl önceki büyük Osman
lı Devrimi (10 Temmuz inkılAbı) için: - Sizin tecellisine,
on beş yıldanberi, gurbetlerde çalıştığınız o büyük Dev
rim, birgiin memleket:iınlıde meşak-ı şaske ile kamçıyı
sosyal yasaları içine sokacaktır;

demiş olsaydı, o zatı yalancılıkla, suçlandınrdık. Şöy
le derdik:
- Bizim kuracağımız meşrutiyet rejimi ilerlemenin

temeller\ni atacak, birliği bozucu olmıyacak. Hürriyet
aşkının mucidi olacak, kin ve garazın mucidi değil! Mede
niyet fikrini ihya edecek, vahşet fikrini değil! Sosyal mut
luluğun ve mutlak öı.gürlüğün musahibi olacak, fakrü za
ruretin ve yoksulluğun değil! ...

Ulcin, bugünkü hükümet bize bunun aksini ispat e
diyor. Sanki bu sıfatlar Meşrutiyet Hükümeti için değil
miş. Zira, bir Hükılmet meşrutiyetle idare edebilmek içip
mutlaka zalim ve cabir olmalı imiş, işçiyi ezmeli imiş!..
Hele, o grev kanununun uğursuz maddeleri işçinin ekono-

• mik çevresini yükseltmek için değil, bunun tama.miyle ak
sine, sermaye sahibi parazit bayvanlann şahst menfaatle
rini artırmak için yapılmıştır. Zaten, tümiyle ze.pgin ve
burjuva takımı adamlardan mürekkep bir kabineden, bir
Hükümetten işçi menfaatlerini koruyucu yasalar beklen
mez ya .Kesmekle biçmekle bir memleketin,, bir milletin
eosyal ve ekonomik şartlan onarılmaz, onarılamaz. Kan
akıtmakla ,adam asmakla., Sultan Hamit politikası izleni
yor ve taklit ediliyor, demektir.
' Kamçıd~ daha tesirli bir çare olamaz mı? Fenalığın
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kökü serserilerde değil, sefalet çevresinin doğmasına hiz
met eden sermayeciler sınıfındadır. Kapitalist sınıfı ile bu
günkü yöneticiler,, acaba, yirmi kamçı vurmakla, insan
tophmıunun kalbine açılan sosyal ve ekonomik yara iyile
şecek mi, sanıyorlar? Hayır! Bu gibi sosyal ve ekonomlk
yaralar kamçı ile tedavi edilmez. Ulusun ekonomik çevre
sini değiştirmekle tedavi edilir. Bu da, Osmanlı Hüku
metinin tuttuğu siyaseti değiştirmesile olur. Nisb! hürri
yeti, değil, mutlak özgürlüğü ilin etmeli ve bunun hük
münü yerine getirmekte kusur etmemeli! Sınıf zıttıyetle
ri savaşının ortadan kalkması için gerekli ekonomik ve
sosyal vasıtaları elde 'edıei medeni kanunlar kaleme al
malı. üretim ve mübadele vasıtaları sosyalizm mesleğine
uygun düşmeli. Herkese şahsi bir mülkle şahst özgürlü
ğünü sağlayıcı ek~omik şartlarının yerleşmesine çalışıl·
malı, Buna benzer daha birçok ekonomik Iaktôrlerin var
lığına yardım etmeli. Milll yaşama şartlarını değiştirmeU.
Ta ki, Türkiyede herşey mutlu, herkes müsterih olsun!
Milletin muhtaç olduğu bu kadar şeyler göz önünde du
rurken, başka bir tarafa para harcamağa çalışmak cin
net değil midir?

Eğer doğru söyl_emek hamiyyetalılik ise, mahkwniye
ti mucip ise, demek ki, onattı seneden beri hamiyet.sim.
Bir vakitler Sultan Hamit idaresi mahkôm etmişti. Bu
defa da, örfi meşrutiyet idaresi mahkôm etsin. Biz bu
hürriyet .meydanına, vicdanımızın mabüdu olan mutlak
insan özgürlüğü iç.in itileli tam onaltı sene oluyor. On al
tı sepe, hatta daha ziyade, içtihat mücadelesi için kendi
mizde kuvvet hissediyoruz. Hükümet memuriyetinde gö
zümüz yoktur. Hizmetimize mukabil vatandan bir mükafat
ta beklemiyqruz, Vatan içiıi şimdiye kadar müklfatsız
çalıştık. Çünkü vatanımızı severiz. Sevdiğimiz için çalış.~
maktan çekinmeyiz. 4te o gerçek yurt sevgisidir ki, biıi
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kanımızın son damlasına kadar çalıştıracaktır.
Boğazımıza kadar borç içinde boğuluyoruz. HAi! da,

borç etmekten çekinmiyoruz. Ya bilerek tekrar borç al
~ giriyoruz; yahut, edilen borçlan unutarak yeniden
borç altına girmekten utanmıyoruz.

Bütçemizin gellri ile gideri arasındaki büyük fark
akıllan şaşırtacak derecededir. Bir milletin bütçesi mut
luluğunun ekonomik miyarıdır. Hükumet bütçe açığını dol
durmak için istikraza baş vuruyor. Başarı elde edince, bu
istikrazın ödenmesi için vergileri artırmak gerekecek.
Kanun yoksa yapılacak. Köylünün ;ifti çubuğu, sah-anı
saWacak. Bu yüzden de işçinin fakirliği, köylünün yok
sulluğu artacaktır. Ne olur, varsın artsın! Hükumeti yö
neten aç kurtlann karnı doyar ya!..

Ama, ehali betbaht olacakmış; köylii akşam yeme·
ğınden mahrum kalacakmış: varsın kalsın! Bu kimi,n va
zifesinde, kimin umurunda? Kadife koltuklarda oturan
ve mutantan arabalar içinde gezen vükela ve mebuslar,
aylıklarını bir akçesine kadar alırlar ya...

Milletin damarlarındaki ka.nı parazit hayvanlar gibi
em~ ve sömüren rüesanın karnını doyurmalı! Bunun· i
çin de para lbım, para bulmak lllzım. Bu da gayet ko
laydır. Yeni kanunlarla vergiler artar, para da bulunur.
Vergilerin önüne bir sıfır eklenir. Doğrudan doğruya alı·
kiz olan köylünün, halkın öküzü, sabanı, malı satılır. Ev
siz, barınaksız kalan mazlt1m halk, sokaklarda yatmağa,
dilenmeğe mecbur olur. Serseri diye tevkif edilir. Elimiz
de bir kanun var ya! Kanuna uyarak o serseriyi suçlarız,
Hapsederiz, döveriz. Namuslu bir köylüden maznun bir
serseri dünyaya_ getiririz. Kanupu da uygulamış oluruz ya._
Sultan Hamit de başka türlüsünü yapmıyordu...

Dr, Refik Nevzat, gerçek Anayasa ve gerçek milli
hlkimiyet problemi üzerinde duruyor: _

1
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Bizde gerçek Anayasa yoktur: - diyor . Anayasa ldğıt
üzerindedir, Milli hlkimiyet yani ulus eğemenllği gayet
tabii fakat medeni bir mukaddes fikir olduğu için, insan
ruhunun en derlyn tabakalarında yatan eşitlik ve adalet
duygualnna muadildir. Egemenlik, milletin bütun fert
lerinin oylarında belirir.

Refik Nevzat, _J. J. Rousseou'nun bir eserinden bah-
sederek, devam ediyor: '

Hak, özgürlüğün çocuğudur. HAkimiyet bütün halle
tarafından kabul edilmeme, ıtapu.n hükümleri uygulana
maz. İtaat ya zorla, veya. fertlerin katılmasile olur. Kuv
vet, zor ve baskı egemenlik kanunlarının devamını sağ
lıyamaz. Kanuni egemenlik milletten başka bir yerde bu
lunamaz. Bütün egemenliğin ruhu ulustadır.

Her vatan ev!Adı siyasl oyupu vermelidir. Hlkim u·
lus, o ulusu meydana getiren bütün şahısların tümü de
mektir. Milli HAkimiyet yani ulus egemenliği için mille
tin her ferdi ile istişare etmek gerektir. Birkaç kişi istis
nıa edilirse, milli hAkimiyet namı yalancı olur. Siyasi oy
verme de umumt oy suretile olmalıdır. Milletin fertleri,
böylece, kanuna müracaat hakkını kazanır. Mebuslar eha
li ve milletin tercümanıdırlar. Gö~iyen, gizli bir ce
nan vergiler artırılır. Milletin cebinden alınması gereken
ne kadar vergi varsa hepsi artırılır. Vergiyi vermekten
miyetin biricik vasıtası olamazlar.

*Dr. Refik Nevıat'ın, tahlil ettiğimiz broşüründe, Sa·
dırazam Hakkı Paşa ile yaptığı bir polemik var ki, ~imdi

ı de, onu ele alacağız.

REFİK NEVZAD'IN SADIRAZAM HAKKI PAŞA
İLE POLEMtGl:

,I Sadırazam Hakkı Paşa, sendika hakkını kökten inklr

-52-



eden reaksiyoner bir Devlet adamı idi. Sendikalar, -onun
anlayışına göre. iş ve çalışma özgürlüği.yıü ortadan kaldır
maktadır. lşçi meselesi Batıya özgü bir haldir. Bizde işçi
meselesi yoktur, ve olamaz da.

Paşanın Sosyalizm anlayışı da şöyleydi: Paralı kim
seler, irnkftolan ve vasıtalan bol olanlar, olmıyanlara acı
dıklan için, yardım ederler. Sosyalizm budur. Bu da is
llmiyette vardır. O halde, ne sendikalara müsaade edil·
meli; ne de Batıda görülen sosyalizme rağbet gösterme
lidir...

Şimdi de, Sadrazam'a karşı çıkan Osmanlı sosyalisti
Dr. Refik Nevzad'ı dinllyellm:

Bizde erkek ve kadın işçilerin yoksul durumlan hu
ausupda vazedilmiş kanunlar bulunmadığı cihetle, o ka
nunlar yeniden yapılmalıdır. Erkek ve kadın işçiler, hay
vanlar gibi günde on beş, yirmi saat değil, belki on saat
ve daha az çalışmaJı: şartile, emeği nisbetinde gündelik
kazanmalıdır.

Çalışma ve iş esnasında zuhur edecek . kazalardan
meydana. gelen malfiliyet meselesi ele alıpmalıdır.

İhtiyarlıkta açlıktan ölmemek için otuz .sene müddet
b.fmıette bulunan yani içinde yaşadığı insan toplumuna
otuz yıl çalışan bir işçiye emeklilik maaşı verilmesi ; ve iş
esnasında yaralanan işçi ve hizmetçilerin tedavi süresaıee
yanın gündelik ile hekim ve eczacı masraflannın tesviye
si zımnında yeni kanunlar ya.plınlma.sı. Mutlak, daiınl,
ve nisbi ve ciiz'l malftllyet zuhurunda, kazandığı para nis
betinde bir aylık Uyini ile işç4ıin ölümü halinde dul ka·
lan kansına ve öksüz çocuklarına maaş bağlanması hu
susuna. dair müteaddit kanun teklifleri getirilmelidir.

Lakin, bu makaleleri yazdığımız zaman, Sadaret ma
kamında henüz Hakkı Paşa yoktu. Hakkı Paşa'nın gelrne
sile, arnılarımızın kuvveden flile çıkacağını umuyorduk.
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Umuyorduk değil. ummak istiyorduk. Llkin, heyhat ki,
bu fikrimizde dahi yanılm.ı.şız. Meter Hakkı Paşa lTlBA
Rt SOSYAL!ST imiş. Yani gerçek olmayan sosyalist.

Hakkı Paşa, resmi nutkunda, diyor ki:
- Türkler itiba.rt sosyalisttirler. Vesa.iti çok olan ve•

saiti az olana merhameten muavenet eder. Bizde amele
meselesi yoktur. O keyfiyet Avrupayı mensup bir bAldir.
llh...

Biz, muhaliflere karşı olan, yani sosyalist fikrini ok
şayan mebusların itirazlarına karşı olan bu cevabı, bir
Sadırazam tarafından, doğrusu ya, pek cahiline bulduk.

Merhamette,n muavenet mi? Bizd'e amele meselesi
• yok mu? Bunlar safsata değil de nedir? Kim kime mer
haınet ediyor. Amele merhamete muhtaç değildir.

Meşru hakkını ıster. İşçinin meşru hakkı zenginin
hakkına eşittir. lşçi de aynı hayat hakkına maliktir.

Bizde ~çf meselesi yoktur, demek için kör olmak
gerek.

Bugünkü hayat kavgasında, bazı kimaeler sağlamış
oldukları faydalar ve hayat talli ile çıkış noktaaınd'an u
zaklaşarak işe başlıyor. Bu faydalnn ve taliin en birinci
ler! de kapitaldir, sermayedir. Halbuki, bazı kimseler -ki
çoğunluğu bunlar teşkil eder- en· küçük vasıtalardan yok
sun oldukları halde, bayat yoluna, geçim sağlamak için
atılıyorlar.

Bunlardan birincisi zenginler, zengin çocukları: tkln
cller ise fakir olan amele ve işçi talamıdır.

Refik Nevzat soruyor:
• - İçinde oturduğunuz klşlneler .evler kimi,n mah

sülü, kimin meyvasıdır? Kim çalışıp ta onları meydana
getirdi? Başınıza geydiğiniz kırmızı fesler hangi fabrika
nın ve o fabrikada çalışan hangi amelenin. hangi fşçlııin
ürünüdür?
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Daha bunun gibi pek çok ekonom1k ve sosyal mese
leler bizde de amele meselesi, işçi problemi olduğunu
gösterir. Llkin görmek ve uğraşmak iatemiyenler- yok
derler.

5adırlzaın Paşa:
-Hürrlyet-ı sa'y-ü ameli lağveden sendikalar teşkili

ne müsaade edecek kadar Hükftmetimiz sosyalist hükı1-
meti değildir• diyorlar,

Sosyalist olmıyan Osmanlı Hükümetlnde.: acaba,
ea'y-ü amel hürriyeti yani çalışma ve iş özgürlüğü var mı?
Nasıl olabilir? Madem ki, zengin fakiri servetinin esaret
ve kölelik zinciri altında. ezerek kullanıyor, madem ki

1
fakir ile zengin vardır, o halde hürriyet yoktur. Bugün-
kU hürriyet denil~n şey zengin ile orta halli ehalinin serma
ye rümuzudur. Bu hürriyet amele takımından klmieln mef
kuddur yani böyle bir özgürlük hiç yoktur. O amele takımı
ki, durup dinlenmeden güneşin doğuşundan batışına ka
dar çalışmağa mahkümdur ve hiç bir saat istirahati yok
tur. Amele takımı kapitalistlerin kullandığı bir nevi can- '
lı makinedir. Amele sınıfı her vakit kapitalistlerin esa
ret ve aıninı altındadır. Acımadan, gönlünün istediği za
man onu çalıştırır. Ve ancak çalıştığı zaman gayet cüz1
bir iş fiatı verir. Böylece, bir lokma ekmeği ve geçim
vasıtasıru vermek veya reddetmek imtiyaz ve hakkına
malilc olduğunu ispat etmek ister.

Amele takımı kapitalistlerin mutlak surette t!biiye
ti altındadır. Demek ki, hiç bir vakit hür, serbest bir fert,
bir vatan avlAdı değildir.

İş özgürlüğünün en birinci temeli reddi kabil mer-
'Jıametklrane mezuniyet ve müsaadeyi istemek ve yalvar-

mak mecburiyetinde olmaksızın çalışabilmektedir. Bugün
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iş ve çalışma özgürlüğü denilen, şey, diğer adamların
meşru haklarını gasp· ile çıkar sağlamaktan başka bir şey
değildir. Birçok insanın az sayıda çıkarcı adamlar tara·
fından kullanıldığı devirde iş ve çalışma hürriyeti yoktur,

'olamaz da...

Demek oluyor ki, bugünkü insan tdplumunda iş ve
çalışma özgürlüğünü isteyen sendikalar değildlı'. Asıl bu
fe_nalık bugünkü sosyal teşkillttadır. Bunu islih eyleme
li. İşte bizim tecellisi için dua ettiğimiz gerçek milli hl
lrimiyct ancak bu sayede olabilir.

Bu gibi temel sosyal yasalar sayesindedir ki, mille
tin ekonomik çevresi yükselebilir. Ehall zengin olur. Her
kes mutluluğa kavuşur. Ticaret, ziraat ilerler. Fabrikalar
çoğalır. Köprüler, şose yollan yapılır. Nehirler seyahate
elverişli bir hale getirilir. Umumi maarifin ilerlemesi sa
yesinde cehalet azalır. Zengin ve fakir çocuğu için ilim
ve fen tahsili, on sekiz yaşına kadar, hem mecburt
hem de meccanen olur. Yani, bütün çocuklar parasız ola-

• rak, öğretim ve eğitim imlcAnına kavuşur.
İşte o vakit memleket mesud olur.

YUNUS NADİ
VE

c1BAN İNKILABI

Yunus Nadi ■Abacıoğlu• nun Cihan lnkillbı yani
Sosyalist Dünya Devrimi hakkındaki fi.kirlerini Anadolu
da Yenigün'Un baş yazılarında izlemek mümkUndür.

Gazetenin, ilk sayısı Ankarada, • 1920 Ağustosunun
10 uncu günü yayınlanmıştı. Uç dört aylık bir süktlt fası
lasından sonra, Yunus Nadi ve arkadaşları, -emperyalist
istilAya karşı, mücahedelerine devam· ediyorlardı:

- 56-



1 ,

■İngilizler Yeııigün sahibinin evını ve matbaasını
basWar. Bütün mAmelikini zaptederek çoluğunu çocuğu
nu sokağa atmakla vahşl bir zevk buldular. Düşman
mel'un, dessas ve h~dir. Mubarek Anadolu taprakların
da Yunanlılar ilerliyor. İngilizler ellerinde esir bulunan
HilAfet ve Saltanatı, habis maksatları uğurunda, oyun
cak gibi kullanıyorlar. Ve, Yenigün, Anadoluda Yenlgün
olarak, Ankarada yayınlanmağa başlıyor.•

Yunus Nadi'nin kalemi, CmAN İNKILABINI em-
saJsiz bir heyecanla, savunan yalın kılıç gibidir: '

«Bolşeviklik bütün Asyayı cihan emperyaliz-
mine karşı savaşa çagırarak bu ydlda en dehşetli mübare
'!l!Ye girişmiş bulunuyor. İngiltere. bütün bu hUrriyet ve. .
kurtuluş hareketlerini boğmak için maddl ve manevi bü-
tün kuvvetlerini ileri sürdü. Yunan taaruzu İngilterenin
büyük plAnı,ndan bir halkadır. lngilterenin Asyayı ve o
yolla bütün dünyayı kendi esareti altında tutabilmek ih
tirası ile giriştiği ci.dAI yalnız Türkiyeye karşı değil, ba
şında. bolşevikler olduğu halde Avrupa, Asya ve Afrika
nın kendisince hep kölelik altında kalmaları gerekli bü
tün kavim ve milletlerine karşıydı. Yani, İngiıtereye kar-.
şı hürriyet ve istiklalimizi savunma hususunda, biz de
yalnız değildik. Yunan ordusunu yenmekle yalnız özgür
lük ve bağımsızlığımız sağlanmış olmıyacak; İngiliz la·
hakküm ve istibdadı ebcdiyyen kırılıp yıkılacaktır.

Cihan Savaşı ve bunun ulaştığı BÜYÜK İNKIL.AB
ile, Doğu ve Batı birbirinden ayrılan iki dünya oldu. Bu
iki dünya çarpışıyor. Bu, herkesin gözü önünde bir se
rüvendir ki, iki yılı aşan bir zamandan ve özellikle Müta- .
rekeden beri, Doğu ile Batı pek büyük bir çarpışmaya
tutuşmuş bulunmaktadır. !çinde bizim de bulunduğumuz
bu yeni ve büyük cldAli ne kadar mümkünse o kadar iyi
ve geniş kavramalıyız. Ta ki, haklarımızın ve görevlerimi-
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zin ve bu uğurda kaUanmak zorunda oldıığumus mukad
des yüklerin ne olduğu hepimizin gözünde iyice belirsin.

Biz Cihan Savaşı'na girmek ve Boğazlar'ı sa.vı.ıpmak
la Çarlığı yıktık. Bugün Çarlık Rusyasının yerinde insan
lık fikirlerile meşbu, fütuhat ve istilli politikasından sıy
rılmış bir Bolşevik Rusyası vardır. Çarlığın yıkıntıları a
rasında, beş altı tane Türk ve Müslüman Cumhuriyeti
çıktı. Türkiye ayaktadır; ve Doğu, İngiliz tehalkümilne
karşı, pek şanlı, pek şerefli bir cidale atılmış bulunuyor,
Muazzam bir cid!lin çarpıştığı çizgideyiz, Düşmanlarımı
zın namertçe tedbir ve tertipleri önünde Büyük Millet
M:eclisi'ni teşkil ile, Türk milleti mukadderatını kendi eli·
ne ~. tarihi görevine devam ederek, kendi kurtuluş
hürriyetile beraber CİHAN İNKILABININ tN5AKLIĞA
HUZUR VE SOKON VERECEK OLAN ZAFERİNİ SAO
LAMAKTA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR olacaktır. Bu vazife-
sinde yalnız da değildir. Başta Bolşevik Ruayası olarak,
bütün Doğu ve bütün Türk ve Müslüman Alemi kendiaile
beraberdir..

Düşman evimizin harlmiııe girerek hürriyetimize ta
arruz, masun1yetimize tecavüz etmiş ve mukaddesatımızı
ihlAle teşebbüs eylemişti. Böyle bir düşmanla kendi evi·
mlz içinde, ve onu behemahAl dışarıya atmak azmlle, ya
kapaça uğraşmaktaydık. Sulh Muahedesi lle vatanımızın
müstakil Türk ve Müslüman hayatını parça parça ederek
tümümüzü tarihin hiç bir zaman ve mekAnda kaydetme
diği bir köleliğin zilletleri içine atmak azminde idler. Düş
manlarımız, yine kendi dillerile, yirminci .medenıyet am
dedikleri bir çağda koca bir mllleti güya insanlık dışın
da garip yarabklarmışız gibi, zillet ve hakaretin en al
çak derekelerine indirerek, orada çi~eye çiğneye öldür
mek istiyorlardı. Fakat, dünyada gerçek hayatın daima
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kayPJlyan inkılçplan sonuçu olarak, İngilterenin sıkı sıkı
tutayım dediği iplerin hepsi birer birer elinden kaçıp
kaymaktaydı.»

Yunus Nadi, durumu şljyle tasvir ediyor:
-Cihan Savaşı sonunda, başta Türkiye olmak üzere,

tsam alemi ve bütün Asya, İngiliz tehak.kümünden kur
tulmağa azmetmiştir. İngiltere, Rus Bolşevikliğinden zi
:,ade, İslamın kurtuluş ve özgürlüğtinden endişelere düş
müştür. Çünkü, böylece, kendisinin en büyük servet kay
nağı, kudret ve şevket vesilesi olan Asya İmparatorluğu- •
nun elinden çıkacağını, hatta çıkmağa başladığını hisset
miştir. lngilterenin Türkiyeye karşı misli görülmemiş hu
sumetinde ilk saik işte bu duygu ve bu endişedir. Türk
ve Müslüman dünyasının düşünen başı olaın Türkiye ezil
medikçe, o vücut, ergeç İngiliz cenderesini kıracak, par
çalıyacak, atacaktı. İngiliz emperyalizmini boğacak olan
kuvvet yalnız Rus Bolşevikliğinden ibaret. değildir. Onun
yar.ı başında bütün dünyanın ve özellikle bütün Asyarun
esir ve mazlum milleUerinin uyanış ve ayaklanışı da var
dır. Ve, bütün kuvvetler İngiliz emperyalizmini· yok et
mek azmile birleşmiş heybetli bir yığın meydana getiri
yor.•

Yunus Nadi, işlenen facialar karşısında, istillcı ordu
lar için harp kaideleri diye bir şey tanımanın abes sayı
lacağını haykırıyordu:

•YU11$ palikaryalarını mukaddes topraklanmızdan
koğmak, • onları boğmak, parça parça ederek ödürınek. Bi-

1 zlm memleketimlı.de Yunaır:ıJılaı;n ne işleri olabilir? Em
paryalistliğe körkörüne Alet olan böyle bir millete karşı
hükümlerine uyulacak harp kaidesi yoktur. Bir milleti
'mahvetmek kasdlle harp yapılamaz. Bunun içindir ki,

•
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harp kaideleri yü_rümez. Yunanlı ve İngiliz adına ne bu
lursak hepsini, hatır-u hayale gelmiyecek ölümlerle, kahr
ve tedmir etmeğe yerden göğe kadar hakkımız vardır.
Dünyanın bütün esir ve mazlum ulusları; başında bolşe
vik Rusya olan bütün Doğu ve bütün A!Jya. Yalnız bizi
değil, bütün dünyayı zulüm ve kölelikten kurtaracak ye-•n1 bir inkılap cidlli, yeni bir Devrim savaşı içindeyiz.· Ve
bunda galebe, hiç şüphe yok, lnkılabındır. O inkıllp ve
Devrim ki, zulüm ve vahşeti ebediyyen kahredecek; ve,
-arada biz Türk ve Müslümanlar da olduğu halde- zulüm
görmüş bütün uluslan gerçek özgürlük verep yeni blı
hayata kavuşturacaktır...

Büyük bir· lnkıllp savaşı, her gün daha büyük bir
zaruretle sürüp giderek, gittikçe artan bir genişlik ve
şiddet kazanıyor. Bolşevikler, Lehistanın başkenti kapıla
rına. kadar muzafferane yürümüşlerdir. Emperyalist ve
kapitalist Avrupa, Bolşevikliğin bu muvaffak ve galip
hareketi karşısında, büyük bir tellş ve asabiyete tutul
muştur. Çünkü, Doğunun Batıdan öc alan bu hareketi
çok ciddidir. Lehistandan sonra Almanya kendiliğinden,

. ,
ister istemez, bu Doğu seline pek elverişli, bir mecra
olacaktır. B sel bir kere bu mecraya girdi mi -kendile
ri söylüyorlar- Fransayı da, İngiltereyi de altüat edeeck
tir.

Yunus Nadi soruyor:
Dünyayı iki büyük ordugalıa ayıran bu Devrim sava

şında, biz hangi taraftayız?
-Bunu sormağa hacet var mı? Batı emperyalizminin

mahküm mevkiine indirdiği, kendine ilelebet köle kılmak
istediği zulüm görmüş uluslar arasında bize çevrilen hu
sumet, bizi mahv etmekle bile teselli bulmak istemiyen
bir vahşet derecesf,ndedir. Ellerimizi ayaklanmızı kıskıv-·
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rak bağlı.yarak, bize ebedi bir kölelik hayatı yaşatmak is
tiyorlar .Demek oluyor ki, DÜNYANIN BÜYÜK İNKI
LAP SAVAŞINDA, bizim yerimiz vahşice saldırışını en
ziyade bizim üzerimize yöneltmiş olan emperyalist ve ka
pitalist güruhunu yıkmak istiyen taraftadır. Bu güruha
karşı, dünyayı kölelikten lrurta.ıınak azminde bulunan
devrimci zümrenin başında Rus Bolşevikleri bulunuyor.
Arkasında da, Doğunun ve hemen bütün Asyamn, hatta
bütün dünyanın esir ve mazltlm ulusları. Hergün daha
belirli biçimler alan, hergün daha ziyade kuvvet ve ge
nişlik bulan bu umumt ayaklanmada, hAI ve mevki itiba
rile, biz Türklerin yerimiz pek önemlidir. Fakat, ne ka
dar önemli ise o kadar kolaydır da. Çünkü, emperyalist
ler d~ya ayaklanmasının azamet ve şiddeti karşısında
ne yapacaklannı bilmiyorlar ve hergün daha fazla şaşı
rıyorlar. lngilterede işçiler yer yer gösteriler yaparak,
Rusyaya karşı savaşın aleyhinde olduğunu ve oraya gön
derilmek için asker toplanılmak istenirse memlekette ih
Wll çıkanlacağını açıktan açığa haykırıyorlar. Biz. Yu
nanWan yenip kahrederek tenkil ve perişan ettik mi,
BÜYÜK CİHAN S·AVAŞI bütün cephesinde galip olmuş
olacak; ve, Batı emperyalizminin belkerniğine, artık onu
uçuruma yuvarlıyacak olan kuvvetli tekme vurulmuş ola
caktır. Sonuç ise, mazlum ve köle uluslarm tilin kurtulu
şundan ve bizim de gasp olunmak istenilen hürriyet ve
istiklAUmizin, büffiıtı dünyayı şaşırtacak vechlle, parlak ve ,
şerefli bir surette elde edilip geri alınmasından ibaret
olacaktır...•

Yunus Nadi, memleket idaresinde Devrim istiyor; ve
sosrAL DEVRİMİ SAYUNUYOR:

,Memle"ketimizin rejiminde inkıl!p yapacak yeni bir
hallt idaresi teşekkül etmesini istemekte ittifak etmiye
cek kimse yoktur. Meğer ki, bu yeni rejime esas olacak
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yeni fikirlerin kendilerini zarara sokabileceğinden ve
şimdiye kadar nasılsa kurulmuş olan maişet genişliğinin
ve huzur ve rahatlerinin bozulabileceğinden korkan
ekall-i kalil bir zümre ola. Yani, refahını düşünen bir a·
avuç insan istis,,a edilirse bütün millet bir SOSYAL DEV
RİM istemektedir. Kaldı ki, böyle bir korkuya mahal ol
madığını anlatmak ve ispat etmek te güç bir şey değildir.
Yeni rejim yalnız bazı sınıfların değil, -hiç bir kişisi hariç
kalmamak üzere. umum halkın rahat ve saadetini sağlı
yacak bir müessese olacak ve başlıca iki temele dayana
caktır.

1) Yeni bir seçim ve idare usuille Hük\1mcti halkı,n
kendi eline vermek;

2) EMEĞİ EN SAHİH SERMAYE BİLMEK sureti
le, memlekette ekonomik bir ahenk ve sonuç olarak ta
umumi bir refah ve rahat sağlamaktır.

. Bizde Avrupanm -yalnız kendi memleketlerinde de
ğil, oralardan taşarak bütün dünyada mütehakkim bir
rol oynayın- kapitalleri de alabildiğine mevcut ve yığıl
mış değildir. Bizde SOSYAL DEVRİM MEMLEKETİN
ÖZELLİĞİ İLE PEK SIKI SUREITE İLGİLİ bir gelişme
biçiminde belirecektir. Ve, bu SOSYAL DEVRİM Istıs
nasız herkesin iyiliğine olacaktır. Ama, mesela, bundan
sonra ihtikara, karaborsaya, sahsi çıkarları hesabına hal-
, kı soymağa mesağ olmıyacak imiş te, bütün işleri güçleri
halkı soymaktan ibaret olan az sayıda bazı muhtekirler.
karaborsacılar bundan sonra bu oyunlannı oynıyamaya
caklarrnış. Memleket hesabına ve umum n!mma bu bir
zarar mıdır, yoksa kir mıdır? Yalınayak, başı kabak, ge
ce gündüz çalıştığı halde yoksulluktan kurtulamayan, ga
rip ve bununla beraber necip yaratığı HALK H'O'K"O'ME
Tl refah ve rahat k~şaneleri içinde yaşatacaktır: CnIAN
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İNKILABINDAN FEYİZ VE KUVVET ALACAK OLAN
HALK HÜKÜMETl!■

Yunus Nadi, kapitalist emperyalist Batının karşısına
dikiliyor:

«Bizim sermayeye taarruz ve muhalefetimiz, herşey
den önce emperyalizme esas teşkil eden Avrupa serma
yesi;zıe karşı açılan savaş bayrağı çevresinde toplanmak
tan başlar. KapitülAsyonlazile bizi soyan Avrupa, bizden
çaldığı paraıarla bize borç vermiş ve bu borçlan da bizi.
daha ziyade köle yapmak için venniştir. Avrupa kapitali
ve ona dayanan emperyalimı, üzerimize borç yığarak, bir
yandan memleketimizi parçalamak, öteyandan biıi ilele
bet köle yaşatmak istiyor. Hayır! Murabahacı, tefeci sar
raflar! Şimdiye kadar insanlığa yşattığınız kölelik ha
yatını biz de kendi nAm ve hesabımıza kabul etmiyoruz.
Alnımızın terlerinden meydana gelen refah ve rahat es
babını size vererek kendimizin sefil ve betbaht yaşadığı
mız yetmi.5tir artık. Sizi istemiyoruz. Kendimiz çalışaca
ğız. Ve, kendimiz yaşayacağız.

işte, zaten bir ucundan yürümeğe başlamış olan pek
ha.klı bir divanın bize sağladığı hürriyet ve saadet esas
lan. Kapitalist emperyalist Avrupa, Rusyadan milyonlar
değil, ·milyarlar alacaklıdır. İnkıllp Rusyası ise, bu Av
rupa tefeciliğini red ve inklr edip çıkmış ve pek iyi yap
mıştır. Yeni rejim denilep şey yalnız bize has bir şey de·
ğildir. Ergeç BüTUN CİHAN ONUN HUKMONE GlRE
CEKTİR. Dikkatle bakarsak anlarız ki Dtl'NYA DEÖ-İ
ŞİYOR.

Anadolu cahil ve gafil değildir. Düşmanın muazzez
vatanı parça parça etmek ve milletimizi perişan ve muz
mahil kılmak istediğini pek Al~ biliyor. Düşman yalnız
Bursada 17.000 sil!h toplamış ve milyonlarca liralık mil·
ıt servetimizi gasp eylemiştir. Hiç Türk milleti, bütün na-
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mus ve mukaddesaWe, Yunan palikaryalarının maskara
sı olur mu? Havsalaya sığar şey midir bul Ey koca Türk
Milleti! Kalk, yüksel ve yürü! Düşman nasıl berbat ve pe
ri[an kaçıyor; Kainat görsün!»

Yunus Nadi, 16 Eylül 1920 tarihli ve .Yeni Hayat
başlıklı başyazıda •Halk Zümre• sinin mahiyetini açıklı
yor: ve, •Bilyilk Millet Meclisi• ıtıi doğuran ünıversel ta
rihi faktörü izah ediyor:

"Halk Zümresi adı altında meydana gelen yeni te
şekkül, Büyük Millet Meclisi'nin içi?de gittikçe artan bir
şiddetle duyulagelen bir ihtiyacın ifadesidir. Halk Züm
resi, Büyük Millet Meclisi içinde bir Fırka değil, belki
binnefis Büyük Millet Meclisl'nin varlık mahiyeti ile ha
reket hattını tayin etmesinden ibarettir. Meclis'in gaye
leri CİHANIN GEÇİRMEKTE OLDUGU İNKILABA na
zaran daima yetersiz görünmekten kabil değil kurtulama
mıştır. Dikkat edili,nce derhal fark ediyoruz ki, DÜNYA
BÜYÜK BİR DEVRİM !Ç!NDE, BİZ DE O DEVRiMİN •
TA ORTASINDA BULUNUYORUZ. Ör.ellikle son yüz se
ne içinde Avrupanın çeşitli ihtiraslarına ve bunlardan
doğan saldırılarına uğradık. Başlarında İngiltere bulunan
emperyalist Batı Devletleri son umumi harp (1914-18 Bi
rinci Cihan Savaşı) sonu,nda, cezvitlere ve cellatlara rah
met okutan şenaetkar suikast tertibatı ile, ~u bütün bü
tün yok etmeğe giriştiler. Emperyali.st Batıya karşı sava
şan yalnız biz değiliz Başında bolşevik Rusya olmak üze
fP. büün Doğu, -Batıya karşı. ya ayaklanmış, ya ayaklan
mak üzere bulunuyor. Böylelikle Dünya iki büyük ordu
ğAha ayrılmıştır: Bu tarafında, açığa vurmuş bütün ihti
rasları ile, acz içinde mezb1lhlne çaba göstererek son
günlerini yaşadığı görülen Batı Uemi; diğer tarafta, ken
di özgürlüğünü ve bağımsızağını kurtarmakla beraber,
insanlığın İngiliz barbarlığı boyunduruğundan kurtulma-
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sını lstiyen ve bu yüksek idealin aşk ve heyecapı ile a
yaklanmış ve ayaklanmakta olan Doğu dünyası!

Farkında olalım, olmayalım; biz dünya yüzüne düne
nisbetie yeni bir değişiklik, bir bambaşkalık verecek
BÜYÜK BİR İNKILABIN lÇlNE GİRMİŞ, SÜRÜKLE·
NlP GİDİYORUZ. İnkılAplann, Devrlmlerin/ en büyüğü
insanların maddi ve manevi kudret ve kuvvetlerine de
tehakküm edecek meçhul ve nAgehzuhur • kasırgalar ha
linde hükmünü yürütenid.ir. İşte şimdi dünya böyle bir
kasırganın önüne katılmış gidiyor. Ve, işte BU KASIR
GADIR Kİ, diğer gördüğü ve daha da göreceği BİR ÇOK
BUYÜK İŞLER ARASINDA BİZİM (B'OYüK MİLLET
MECLİSİ) Nl DE DOGURMUŞTUR. O zaman pek farkın
da mıydık, bilemiyoruz. Fakat, şimdi ıwılıyonız ki, emper
yalizmin emslasiz surette şeni saldırıları karşısında Türk
milletini birleştiren kuvvet, göriinüşte pek tabii bir isyan
ve korunma duygusu ise; gerçekte CİHANŞÜMOL BİR
İNKILABIN, dünyayı kucaklıyan. ve kapsıyan BİR DEV-
RlMlN DALGALARIDIR; VE, B1Z, İŞTE ŞlMDt, BU \
!NKILABIN İÇİNDEYİZ.

B 1 R 1 N K I L A B Kİ, mahiyet ve anlamı
- seçildikçe bizi artık gerek dış . münasebet ve gerek
iç maişet itibarile, YENİ BİR HAYATA NAMZET kıl
maktadır. BU, -başka türlüsü tasavvur bile edilemiycn
BİR ZARURETTİR. Bunun böyle olduğunu, bu zarureti
ve zorunluluğu yavaş yavaş hepimiz takdir etmekte ve
kavramaktayız. D~ münasebetlerde hareket üssümüz Ba
tı emperyaUm:ıinto yıkılmasını temenni etmekten ve bu
yıkılmaya elimizden geldiği kadar yardım eylemekten iba
rettir. Memleketleri fetih ve istila ve ulusları kölelik zin
cirleri altında kahretmek, yok etmek politikası güden em
peryalizm, kapitalin ve menfaatin tahakkümüne dayan-



makta, ve esasen ondan doğmaktadır. Balı milletleıini b~
ka milleUerin ve özellikle Doğu uluslarının üzerine süren
kapital ve menfaat tahakkümüdür. Bu tahakküm, bu 1.0r
baca davranış, bizleri Avrupalıların ezip kahrettiği ve
köle gibi kullandığı işçiler halinde yaşatmak istemekte·
dir. Avrupalılar, sülükler gibi, kanlarımızı ve iliklerimizi
emmekte devam eylemek istiyorlar. Biz çalışacağız, on
lar yaşayacaklar! O halde? O halde, pek tabii bir sonuç
olarak, KAHROLSYN AVRUPANIN St..ı.:iL •. zsı VE
YERİN DiBİNE GEÇSİN ONLARIN ÇIKARLARI!■

Avrupa kapitali yerin dibine geçtiğine göre, bi
zim sermayemiz neden ibaret olacak? Yunus Nadi, bu
soruyu, büyük bir kesinlikle, cevaplandırıyor:

•BlZ!M SERMAYEMİZ EMEKTİR; -diyor. biz, bu
emekle, kendimiz yaşamak istiyoruz. Doğu, başkalannın
zevk ve keyflerine hizmetklr olunmaktan ebediyyen kur
tulmağa azın etmiştir. O, artık kendi • çalışacak ve çalış
malarının mahsulünü, emeğinin ürününü kendi bayat sa·
adetine, kendi yaşama 'mutlutuğuna ., ayıracaktır. Doğu-

1
nun bu yeni zihniyetine göre, bayatın en büyük fazileti,
yaşamanın en büyük erdemi çalışmaktan ibarettir. Bun
dan ötürü, EN BÜYÜK VE HATTA BlRiClK DEGER,
ÇALIŞMAKTADIR, EMEKTEDlR. Umuml hayatı baricin •
tasa_llutundan ebediyyen koruyacak, hür ve mutlu kılan
bir çalışma ahengi: İşte PROGRAM.•

lSTANBUL MEBUSU ZOHRAP EtBNDİNİN
MECLİSTEKİ KO~UŞMASI
Sosyalist Mebus, avukat ve hukukçu Kirkor Zohrap

Efendi, Maliye Nizırı Cavit Beyin en çok korktuğu adam.
O da, - Meclisteki sosyalist arkadaşları ~1 - progre
Sif vergiyi savunuyor:
- İki bin kuruşu olan adam on iki kuruşunu verir

se ihtiyacının bir parçasından yoksun kalır. Ylrmi ~
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kuruş iradı olan yüz yirmi kuruş verirse aynı zarurete
uğramaz. Bu riyazi bir gerçektir. Fakat ne çare ki, her
Mecliste olduğu gibi, dünyanın kudret sahipleri gerek
aklen olsun gerek servet bakımından olsun Me·
busan Meclislerini işgal eyledikleri cihetle bu
gerçekleri kolaylıkla teslim etmezler. Birçok nazariye
leri özetliyerek derim ki, vergi denilen şey kişilerin top
lumda tuttukları yerin icar bedelidir. Bir adamın, tuttuğu
yere göre, icar bedeli vermesi hem sosyal kaidclerdendir,
hem de hakkaniyet kaidelerinden. Bir evin kapısında
yatan veya tavan arasına sığınan bir fakir ile aYi'tl evin
en mükellef ve süslü salonlarında oturan zenginin aynı

, kirayı vermeleri doğru mudur? Eşitlik, 'tolpanan meyva
nın oranına göredir; şahsa göre değildir.

Şu nazariyeye karşı, ma'kfilat dairesinde kuvvetli
bir delil gösterilemez. Fakat, bilirim ki, her taraftan yine
gayet feveranlı bir surette, bu nazariyeye karşı SOSYA
LlZM NAZARİYF.Sl diyeceklerdir. Bendeniz isim üzerine
kimsenin mahküm olmaması taraftanyım. •Nazariye doğru
ise, adı ne olursa olsun, doğrudur...

•••
Meclis müzakerelerinde, sosyalist mebuslara karşı

konuşanlar sosyalistliğe de dokunmadan edemiyorlardı.
fmıir Mebusu Aİistldi Paşa şöyle diyordu:
- Musakkafat üzerine tarh olunan verginin progre

slf bir nisbet üzerine olması gerektiği Zohrap ve Varlkes
Efendi Hazretleri tarafından teklif olunmuştu. Zohrap
Ef. kendisi de ikrar etti.- .Teklifim size boş ve fena gö-•
rünmesin; belki bu sosyalist fikri diyeceksiniz!» dedi.
Bendeniz bu sosyalistlere ait bir fikirdir, demiyeceğim.
Çünkil, •sosyalistlik fikri doğru mudur, değil midir> diye
bir bahis olsaydı, uzun uzadıya konuşmak gerekirdi. Bu
pek ö_nemli ve pek nazik bir bahistir. Vartkes ve Zohrap
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Efendilerin ileri sürdükleri usul uygulanır mı? Uygula
nırsa, doğru olur mu? Mesele budur. Sosyalistler içinde
bir takım mühim, gayet llim ve hif adamlar vardır iti,
bunların fikirleri pek önemlidir. Bunlar sosyalisttir, diye
rek bunların fikirleri atılmaz...

•••
Zohrap Ef., vergi meselesinin önem ve ciddiyetle

müzakere edilmesini, ispat etmek istediği dtva için ma
nevi bir başarı sayıyor; ve şöyle diyordu:
- Pek çok çevreler var ki, böyle bir bahis için adama

ağız bile açtırmazlar. Bu maruzatım sosyalizmin esasına
tealluk etmek itibariledir. Efendiler! Siz mevcut olanı bile ,
geriye çevirmek için uğraşıyorsunuz. Ben hiç bir cemiyet
görmedim ki, İstibdatta elde ettiği nimetleri Meşrutiyet
devrinde elden çıkarsın. Tarih, sosyetelerin ileriye doğru
yürüyüşlerini gösteriyor. Fakat GERİYE DÖNDÜKLERİ
NE DAİR B1R1NC1 ÖRNECİ TEŞKİL ETMEMEMİZİ
temenni ederim... Ferit Paşa dedi ki, -aman efendim, rica
ederim, eğer bu memlekete ecnebi sermayesinin gelme
sini isterseniz, eğer halkı, bilhassa ecnebi sermayedar
lannı dehşete kaptırmak istemezseniz, sosyalist kelimesini
bir da·ha ağzınıza almayınız! •... HalU Beyin ağzından
çıkan delili tahlil edeceğim. Bu sözün mahiyeti, bu delilin
hükmü nedir? Anlıyalı.m. Soruyorum: ■Getirmek istedi·
ğtmiz kapital nereden gelecekt- Afrika çölünden veyahut
çinden deseydi, o vakit anlardım. Fakat bu paralann asıl
yeri, daim! makarrı sosyalizmin birçok düsturlanm kabul ~•
'etmiş olan memleketlerdir, azizim. Eğer bu paralar
Fransadan gelecekse arz ettiğimiz nazariyeler Fransada

.~ btlkümfermadır. İsviçrede daha ,ıiyade dehşetli surette
kabul olunmuştur. Almanyada, !ngilterede kezalik. Kapi
tal denilen şeyin o iklimde başka faziletleri, bizde başka
bir özelliği varsa o başka... •
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,Progresif vergi pek zararlıdır, pek şiddetlidır» diye
rek adından yardım umuyorlar ve ha~ ürkütüyorlar...

Maslahata bir takını Fransızca kelimeler takarak
başka bir renk verllmeayı. Mesele, adelet tezvii meselesi-
dir. ; ,

•••
Zohrap Efendi diyor ki:
- Geçen gün progresif vergi aleyhine Nazır Beyin

öyle şiddetle kıyamını gördüğüm vakit şaştım kaldım.
Nazır Bey sermayedarlara karşı başka bir dil kullana
mazdı. Onun çok alkışlandığına sevindim; ve şunu anla
dım ki, Mecliste arkadaşlarım benim gibi züğürt değiller!
Servetlerine tecavüz saydıkları dilekleri büyük bir şiddet
le red ediyorlar. Maliye Nazırı, geçen gün kalktı:

,Bu progresif vergi denilen şey bir sosyal nazariyeye
teallük eder. Ey mebuslar, dikkat ediniz, bu gibi dilek
ler toplum için pek zararlı bir mesleğin tecellileridir.
İşte, o noktadan sizi ikazet etmek istiyorum! Bunlann
bütün sonuçu, biricik neticesi sermayeyi mahvetmektir.
Başka bir deyişle, herkesin sermayesını bir seviyeye in
dirmek için gayret harcamaktan ibarettir!... dedi. Bu,
delili Ueıi sürmek değil, halkı yersiz olarak ürküterek
meseleyi inceletmemektir.

Porgresif vergi her liberal partinin programında
vardır. Fransayı, İngiltereyi, İsviçreyi, Almanyayı, hangi
memleketi alırsanız alınız - aşırı partilerden babsetmi
yoruın, ileri partilerden söz ediyorum -, hepsinin düs-
• turlarında vardır. Maliye Nazırı, esas itibarile meseleyi
muhakeme etmeliydi. Yoksa, aşöyle bir mezhebin Içtiha
tında progresif vergi vardır; o vergiyi kabul etmekle o
mezhebe mensup olacaksınız, yani sosyalist olacaksınızs
yolunda bir tehditle kazanılan zafer pek değerli bit zafer
sayılamaz. Cavit Bey, Spencer gibi bir dlhinin yaygın şöh-,

-69-



re;J,nden yardım diledi. Spencer'in düsturuna göre, dün
yada yaşamak hakkı bu hakka en çok l!yık olanlarındır.
Yaşamanın esbabını sağlıyamıy~nlar bu dünyadan silinip
gideceklerdir. Bu, Darven'in hayvanlar ve nebatlar hak
kında koyduğu düsturun sosyal meselelere uygulanma
sından ibarettir. Soranın: Bütün kimsesizlere karşı mer
hametsiz olan bu düsturu koyduğu zaman düşünmedi mi
ki, İngiltere zorbalardan çok ezilenlere zahir olmak esa-

• sını kabul etmiştir. Bilginler, Spencer'in bu nazariyesinin
insan toplumlarına. uymadığını açıkça ispat etmediler
mi?

Cavit B. mübadelede tam serbestliğe taraftardır.
Oysa, bu memleketin böyle mutlak surette mübadele öz
gürlüğüne taraftar olması ticari çıkarlarına ve ekonomik
selametine uymaz. Mübadele hürriyetine taraftar ne
kadar bilgin varsa, her halde ondan pek çok ziyade hıma
ye taraftan bilginler vardır. Devletin, bizde, mutedil bir
himaye usulünü kabul etmesi kesl.n bir zorunluluktur.
En ileri Devletler, en fazla ticaret özgürlüğüne taraftar
olan uluslar bile, en sonunda, mutedil himaye usulünü
kabul etmişlerdir. Amerika Birleşik- Devletleri, 66 tari
hinden beri, yani bundan kırk dört sene önce, himaye
'usulünü koymuş ve bu usulün menfaatini gördüğü için
onu izlemiş ve izlemekte bulunmuştur. Isvıçrede de böy·
ledir, Almanyada da böyledir. Bizim özel yerimiz mutedil
bir himayeyi gerektirir. Çünkü biz, ihtiyaçlarımızı karşı
la.yacak derecede üretim gücüne m!lik değiliz. Yabancı.
rekabetine karşı pek zebundur. İhtiyaçlarımızı kendimiz
idare edecek derecede, hiç bir vakitte (prodüksiyon)umuz
yoktur. Pek · ipticla1 olan sanayiimizi, biricik zenginlik
kaynağırmz olan toprak ürünlerimizi savunmak için mute
dil ·himaye usulünü kabul etmek zorundayız:.. Bu kürsü
den sırf hayallere dayanarak, esas red olunuyor. Maliye

'
.;_ 70 -



Nazırı, bu memlekette, büyük servetler ihdası taraftarı
olduğunu söylüyor. Bu, ilk bakışta, herkesin hoşuna gide·
cek bir düsturdur. Fakat, mahiyeti tahlil edecek olur
sak, açıklanmağa muhtaç epey cihetler görürüz. Bir kere
bu serveti nereden getireceğiz. Bizim üretim gücümüz
olmadığını biliyoruz. Üretim gücü olmayan bir memle
kette büyük bir servet teşkil etmek, ufak servetleri bir
leştirmekle kabil olabilir. Bu, riyazi bir gerçektir. Ufak
servetleri toplamak, ufak servetleri meydandan kaldır·
maktan başka bir çare ile olamaz. Onun için geçen gün,
büyük servetler teşkiline dair olan sözlerine cevap olarak,
küçükleri ezmemek şartile, • dedim. Bizim gibi fc\_kr-ü zaru
ret içinde yuvarlanan bir memleket için büyük kapital
meydana getirmenin vahim sonuçlan vardır. Ben yalnız
ekonomik mazarrat değil, politik mazarrat ta görürüm.
Bugün, bllir5\niı ki, sınır yoktur. Sınırlar yalnız siya.si
dir, iktisadi hiç bir sınır yoktur. Memleketler birbirine
bağlıdır, birbirlerini etkilerler. Bizim ticaretimiz, sanma·
yınız ki, bize mahsustur. Yalnız bizim mülkümüz içinde
cereyan etmez, Bütün Avrupanın ticaretile muhtellttir.
Şimdi, ~ müthiş boğuşma alanında, Maliye Nazırının
düsturlarını öyle mutlak surette uygulayack olursak, ümit
eder misiniz ki, o büyük servetler Osmanlılarda hAsü
olsun. Sonuç ancak bizdeki az servetin mahvı ve yok ol
ması, ecnebi kapitalistlerinin ,yab9ı11cı sermayecilerin ta
hakkümü olacaktır. Zaten, ötedenberi, bir zaruret olarak,
izlenen bu mesleğin eserleri bugün ne olmuştur? HatU,
Başkentimizde, ticaret alemi Osmanlıların elinde kalmış
mıdır? Yüzde altmış yetmişi yabancıların eline geçmiştir.
İstanbulun mlll işlerini ele alın. Tamamile ecnebilerin
eline geçmiştir. Bugün pek ın. bilirsiniz ki, Avrupa Hü
Jdmıetleri,nin düsturu göz diktikleri ülkeleri iktisaden
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işgal eylemektir. Bugün savaşla fetih yoktur. Bugün ~vaş
ekonomik savaştır. O ek~omlk saldırışlara, o iktisadi
adımlara karşı sınırlanmızi tamamen açarsanız, savunma
hatlarımızı yıkarsanız - iyi düşününüz! - bizi tamamile
fethedilmiş bir memleket haline korsunuz. İşte, Hükume
tin iktisadı nazariyelerine karşı cevaplarımı bitirdim.
Yabancı sermayeye ihtiyaç zonıpıuluğu, mutlak surette
teclimiyet biçimini alırsa, bu memleket içi,n zararlı
olur dedim ve diyorum... Bizim istikrazlanmız başka
nfemıekeUerin iztikrazlarma benzemez. Komisyon ve faiz
adile bizden çıkacak btiyük meblağlar bir daha bu mem
lekete dönmez. Kesin surette bir göçle gider bu memle
ketten... •

•••
Efendiler! Rakam Alemi gayet sathi ve gayet dllz bir

ovadır, adeta bir çöldür. Maliye Nazırı iki gün süren
nutku ile, bunu bir takım çiçeklerle, vaha.larla süsledi.
Ucunu bucatvn dolaştırdı, gezdirdi. Ve sonunda, malt
durumumuza dair bir tasvir çizdi ki, birçok ihtilMlar
doğurdu. Lütfi Fikri B. buna altın yaldızlı bir hayal dedi.
Bazıları bunu kapkaranlık gördüler. Bazılan mücessem
bir nur diye aldılar. Sanırım ki, her Hti tarafta da bir
ifrat vardır. Bütçemizin ·dili olsaydı, Fransa şairlerinden
birin\_n şu sözünü tekrarlardı: ■Ben ne bu kadar iltifata
ve p.e de bu kadar tahkire müstehakım!., ...

Bütçe meselesi oldu mu, aynı zamanda da bir açık
meselesi tecelli eder. Yaratılışımda Hükümetleri alkışla.
mak olmadığı gibi, belki en büyük kusurum tenkidimi
şiddetle yapmaklığundır. Maliye Nhıruıın şahsına karşı .
fevkalade saygım var. İktidarına daima hayranım. Fakat,
icraat ve içtihadını gözüm kapalı alkışlamak taraftarı
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değilim. Şu kadar ki, itirazların haklı olmasını, ciddi ol
masını isterim. Düşünmeden, incelemeden yapılan itirazı
tasvip edemem. HükCtmetimiıin şekli hakkında geçen gün
bir çok nazariyeler ileri sürüldü. Birçok bilgiçlikler sarf
ettik. ~miz, biz demokrasi biçimini aldık, dedi. Bazı
lan.Parlmaııtaıimı usulünde duruyoruz, dediler. Kimimiz,

, yok konstitiisyon halinde bulunsak daha iyidir, dedik.
EJhasıl, Hükumetimizin şekli ve politik mahiyeti hakkında
bir takını teoriler ileri sürdük. Bir şey var ki onu unut
tuk. Biltiln bilginlerin kabul ettiği bir gerçek var: Bir
Hükô.metin siyasi biçimi ekonomik biçimine bağlıdır.
Eğer, ekonomik biçimi pek aşağı, pek geri bir biçimde
ise, onun hiç bir vakitte politik biçimi pek ileri olamaz.
Bu, maddeten kabil değildir. Avrupada bütün devrimlerin
tarihlerini alıp bakarsanız, bütün iınkıliplann siyasi tarih·
!erini gözden geçirirseniz görürsünüz ki, her ileriye doğru
atılmış adını, bır mali buhrandan, bir ekonomik bunalım
dan, bir vergi meselesinden doğmuştur. Binaenaleyh,
vergi meseleleri Devletin siyasi şekline bağlı değildir,
demey;,n. Bugün en mutlak şekilden, en liberal, en hür
riyetperver şekle doğru yürüdüğümüz halde, en son
biçime büründüğiimUz halde, ekonomik şeklimiz, maıt
biçimimiz en eski şekilde kalamaz. Bu mümkün değildir.
Niçin? Zira, bütün meşrutiyetın, bütün hürriyetin esası
haktır, adalettir, hakkı ve adaleti sağlamaktır. Hakkı ne
rede sağlıyacakaınız? Hükô.metin fertlerle teması, dalınt
teması nerededir? Verginip tarhında, tahsilinde. Eğer,
Hükümet, fertlerle olan temasında, muamelesinde, hakkı
ve adaleti sağlamazsa, fertlerin birbl.rlerile olan münase-.
betlerini ne dereceye kadar sağlıyablliriz? Kat'iyyen sağ
lıyamaz. Meşrutiyet Hükfuneti demek, yalnız kendi. açı
ğını kapamak suretile davranır bir HükOınet demek. değil
dir. Daima hakkı, adaleti muhafaza • etmek şartile açığını
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kapamakla mükellef bir HükOmet demektir. (Alkış) Hükü
met-i rnuUakadap farkı budur. Vergi ödeyen bir renç
per - birçok hesaplarda maddeten .gösterildiği üzere -

. yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde elli vergi verdiği ve umum!
yükten payını bu sureUe yüklendiği halde, ortada bir
takım adamlar bulunsun ki, onlar on para vermesinler;
kendi gelirlerinden, kendi iratlarından ve hattA kendi .
emeklerile meydapa gelmemiş olan iratlarından hiç bir
pay vermesin. Nasıl kabul edebilirsinlz bunu? Hangi meş
rutiyet bunu tecviz edebilir? Ve, - biraz sonra teklif
edeceğim veçhile - metruklttan, muhallefattan vergi
alırsın dersem, niçin bunu red edeceksiniz? Nedir met
ıOklt?

Düşününüz! Vergiyi hangi şeydep alıyoruz biz? Dik·
kat edelim. Ağnamda osun, temettuda olsun, musakka
fatta olsun, Aşlrda olsun; daima servetin husulünde alı
yoruz. Bir adam para kazanmağa başladığı vakit her kaç
kuruş alıyorsa, bu, gerek ağnam şeklinde olsun ve gerek
Aşar şeklinde olsun, gerek ticarette temettu şeklyıde,
gerek memuriyette maaş şeklinde, arzettlğtm gibi, her
servet husulünde kendisinden yüzde beş, yüzde on ve
yüzde yirmi, yüzde elli alıyoruz. İşte aldığımız vergiler
bunlar. Halbuki, bu servetler birer emek, birer çalışma
ve belki bir zarar ihtimalile ,hlsıl olmuş servetierdir;
değil mi efendiler? Şimdi oturduğum yerde babam mü
cerret kendi ecellle vefat ederek bana yüz bin Ura bırak
sa, ben de böyle bir servet hlisıl olduğu vakit, (bu nefsime
ait değil; çünkü babam çok &nce öldü ve bana böyle bir
şey nasip -olmadı ve hiç bir vakit de benden de evlldıma
kalmıyacak; binaenaleyh, benim ailem bahis konusu de
ğildir) hiç bir emek karşılığı olmayan...

Rıza Tevfik (Edirne) - Onun için bu kadar serbest
söylüyorsunuz galiba! Ben de sizinle beraberim!
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Zohrab Ef. - Hiç blr emek karşılığı olmayan bu
servetten faydalanan Osmanlılar, emekleri ve alınterle
rıle servet yaratan Osmanlılar kadar vergi vermesinler?
Kendilerini meşrutiyetperver diye ilan eden arkadaşlarım
dan soruyorum. Hangi meşrutiyet taraftarı bunu red
eder? Ha,ngi adalet ve insaf kaidesile bunu cerh ediyor
lar?...

Şimdi, gümrük ve petrol tekeline gelelim. Ben bu
hususta, Maliye Nbınnın fikrine katılmam. Çünkü, güm-
rük ve tekel haksız resimlerdir. •

Maliye Nazın - Şüphe yok! Fakat ne yaparsın?
Zohrab Ef. - Bütün vasıtalı resiimer glbi haksız re

simlerdir. Biz o haksızlığa karşı derman ve çare aradığı-
mız bir sırada, nasıl istersiniz ki, yeni bir haksızlık ihda
sıpa razı ve kail olalım?

Ilerkeain çabucak kavnyablleceği bir tuz -meselesini • '
göstereyim. Tuz sarfiyatında bilirsiniz ki, zengin veya
fakir herkes eşittir. Bu hususta herhes tuz resmini eşit
olarak veriyor. Bu ıılm ile yılda bir milyon iki yüz bin lira
veriyoruz. Fakirler de bunu böyle veriyor, zenginler de.
Demek, Hüktlmet yılda - eğer on iki milyon mükellef
farz edersek - herkesten o,n kuruş alıyor. En fukara
olan Osmanlıdan da yine on kUI"\1i alıyor... Müsaade bu
yurun efendim! YİNE SOSYALiSTLlK ADINI KARIŞ
TIRMAYIN!

Bu büyük, bu müthiş delnillnizi ileri sürmeyin! Evet,
adalete ne isim verirseniz verin. Zenginlerin dairesi, ev
halkı daha kalabalık olabilir, d.iyeceksipiz. Fakat, efen
dim, bu büyük bir fark teşkil etmez. Çünkü o fa.kirlerin
de, rençperin de hayvanı, bir keçi.si, bir kuzusu vardır.
Onlara da tuz verdiği cihetle eşitlik hAsıl olur. .

Gümrüklerde de böyledir. Gerek gümrükler, gerek
petrol için tesis edilmek istenilen tekel· istilıl!k rüsumun-. . .
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dan oldukları cihetle yani tiiketim vergileri oldukları
için, bulnarı zen~ fakir eşit olarak ödüyor. Petrol zaruri
havayıçtendir. Karanlıkta oturacak hiç kimse tasavvur
edilemez. Binaenaleyh, petrole resim tarh etmek en faki
rini ve en zenginini ayni mükellefiyet ile mükellef kıl
mak, ayni vergiyi her ikisine yüklemek dernektir. Bupu
kat'iyyen kabul edemem. Gümrüklerin artması da bu ma
hiyettedir. Gümrükten söz açıldı mı, herkeste bir meser
ret, bir sevinç! Gily! ki, -gümrükten alınaack para yanan
cıdan alınacak, bizden çıkmıyacakmış! •Aman, aman,
yabancıların muvafakabnı alalım! Bunun için bütün si
yasi gücümüzü kullanalımls diyorlar. Ben bunu anlıyamı
yorum. Zannediyor musunuz ki, bu paralan ecnebi fabri
katörleri verecek? Kat'iyyen! Bu zammı yine biz verece
ğiz. Binaenaleyh bunu o kadar sevinçle karşılamağı esasen
aıılıyamıyonım. Diyorum ki, umulduğu kadar bir artma
olamaz. Zira, tasavvur edilen zam, büsbütün prohıl>itü bir
şey teşkil etmemekle beraber, ağırdır. Tüketimi büsbütün
durduracak derecede Aza.ml bir şey değilse de, tüketimin
miktarı üzerine etki yapmaktan da geri kalmaz. Bazı şey
ler, bazı eşyalar pahalılaşacak ve bunun üzerine, tüketim
azalacaktır...

Temettu vergisindeki haksızlık, Aşlrda olan haksıı·
lığı da hazan geçiyor. Bendeniz, bankaları, büyük serma.
yeleri olan ticareth9ıDeleri alıyorum. Bir kere soruyorum:
Bank-ı Osmlni temettu vergisi pami!e ne veriyor?

Maliye N!zırı- Sıfır!
Zohrab Ef. - Evet, sıfır! Halbuki, Bank-ı Oımlııl

(Osmanlı Bankası) hissedarlanna her sene ne veriyor?
Yani yılda ne kazanıyor? Bunlar öyle müesseselerdir ki,
bunlarıp. Jtazançları malümdur. Bazı ticarethaneler, bazı
bankalar vardır ki, özel olduklarından, hesplrını bulmak
mümkün değildir. Fakat, bazıları, tahvillt sahiplerine
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hisse verdikleri için, zaten açık bilançoları vardır ki, bu
bi~nço neticesinde, temettü hissesi olarak hissedarlara
verdikleri para bellidir, bilinmektedir. Vakıa, Osmanlı
Bankası, mııkavelenamesi mucibipce, temettü vergisinden
muaftır. 1

Maliye N!zırı- Bütün bankalar öyledir.
Zohrap Ef. - Mesele, Osmanlı Bankası'na münhasır

değildir. Diğer bankalar, müesseseler vardır. Mesel~. Bal
ya Şirketi vardır, sair şirketler vardır. Bunların hu mem
leketten senede aldıkları, istihsal ettikleri ticaret, servet
meydanda duruyor. Bunlardan ne alıyoruz? Hiç.

Kabul oll\D&cak esas, zayıfları koruınak ve· zengin
leri işgal ettikleri sosyal mevkileri nisbetinde mükellef
kılmak esasıdır. Adalet yalnız bu suretle hasıl olur. Ben
deniz bu nazariyeyi geçen sene, musakkafat vergisi mü
nasebetile, dilim döndüğü kadar, savunmak istedim. O
vakit, beni susturmak için, SOSYALlZM YAPIYORSUN
dediler. Benim yaptığım sosyalimı midir? Eğer tebeyyün
etse ki, anlaşılsa ki, sosyalizm hakkaniyeti muhafaza eder,
hakkaniyeti ifade eder, acaba sosyalist ismini ona t1lik
ettiğimiz için, bu hakkaniyeti, bu hakkı red mi edeceksi
niz? Efendiler! Bir maddenin ·kisvesine bakmayalım, me
selenin mahiyetine bakalım. İddia ettiğim gerçekleri bu-
gün Vlahof Efendi de söyledi... •

NOTLAR
(1) er, Jtan BRUHAT, Jean DAUTILY, Emile TERSEN: La Com·

r-une de 1871 p. 345-6 <Paris, 1960) , t
(Z) Rk. Danlel Llıoc: Histoire du Sociall!me en France 1871 •

11161, p ıs: '9e, Gl'org-es Lefr:uıc: Le mouvement Socialiste sous la
troısıeme Rfpubllque (1875 - 1940(, p. Z4-Z6.

' (l) E'TUD~ SUR LA THEORİE DU DROİT MUSYLlllAN, par
SAVVAS PACHA (ANC!EN GOUVERNEUR ET GOUVERNEUR
GENERAL, ANCiEN MİNİSTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES
AFFAİRES ETRANGERES DE TURQUİE. llIElllBRE HONORAİRE
ET COP.RESPONDANT DE PLUSİEURS SOCİETES SAVAN
l'ES), Parls J89Z.
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(4) Bk. İluncl ,Bölüm, p. SZ.
(5) Tür~ede Sosyaliun HarekeUerl ve Sosyalist Hilmi, • L

53 (İstanbul, 1964>
(6) Yıl I. C. II
(7) Bk. Bulgarrki Perlyodlçe Peçat, 19H - 1"4, C. D, L 111 •

212 CSotya - 1968>
(8) Türkçe sc.,syallst İştirak; aıımp, haftalık ErgaUı. (Bu Rum

ca sosyalist ca1ttc, Ali Nunık'ın Frıı'ıısıııc:a StaDboul'\f_a y&ruılaoıın
.nzısında - i"&JDlr'de çıkacııtını haber verdltl - Irgat'!& kanştınhııa - •
malıdır,) va Yahudice, OD beş giinllik, El•Lavorador.

(!>) Manlfesl'ln 5onımclakl ■Bütün illltcleriıı proleterleri btrle
tln!• lbareı:l, bu cuctede, şu şekilde, yer alıııqt ı: •Rabotnitsi ot
,·s!çlc:i stranl, srednnyavayte sc!•

(10) Bulıarskl Periyodlçen Peçat, C. n, ı. zoı.
(111 İbld. S. 207. Bu ,ueteden bahseden ruıl&rı muh1n1 ya.

;vınlar:
1) Jelesniçartko Sıznanie, No. 44,7 Ocak 1909; 2) D.P. Mlraaçler

ı.n. .Bir Sosyaldemoluatuı Tabll Sukutu■ <Uravstvenoto pııdane Dl
~in Sotsialc!emoltrat): SveUlna Derrtsl, sııyı 12, 16 Mut 191%.

(12) Bazı yerlerde Hasan Namık olarak ceçmektccllr: .sosyaliıt
,:ıııetesl Müdir-1 M~ulil ve Osmanlı Sosyalist Fırkuı ıiı:ls ından
HASAi'\ NAMlK Bey, &hril-1 hi&ıraya te•afıık etmlyen nqrlyat.ı
yolanda iki ay hapis ve 25 llriy·I Osınlıı.l ced.-1 nakdiye mahkbı
edllmlJtlr. (Medeniyet, No: 1, s. 2). Fesli resmin.in altmda ela, .5oı
yılist co.zetcsl MüdiırU Basaıı Namı.km resmi• kaydı ,-ar. Gaıete
başlıtının Fraıısııcasında, kesa.

(J3) Ayuı sayıda. 1smau Faik bahkrndı ıu hanclis te yer ı.lmak
Loıdır:

•Fu-kaJDwıı neuretl altında ,ıarak bıt.ip.r etmekte lkeıı
Caka ve Tahakküm sernameslle nqreuıti bir mableden dolayı D1-
vln-ı llarb-ı Örflce blla müddet tatil edUeıı •İnsaniyet. pzetc1il IH·
clir-1 :&lts'ulil hmall Faik Bey, pazar ıil,nU, Diviıı-ı llarb-1 örftce
celb ohınuak lstlcvııb edllınJ4 ve mnkiır makale h2kkulda verdi
il kah.ll klfi görülerek kenıllsl serbest bıralul~ ır.

(14) Medeni.yel No: 1, s. 4.
(151 Siya.sal Bllcller Falıültul öfretlm üyelerinden, ıayın Do

ceııt Mttt. Twıçay - Tihtiyede ıosya1bm tarih1 a~nııda
önemli bir adım sayılması gereken - ıııerinde, bu kona Uc Urill
&ı:ırak, ~u notu d~üyor: •

■İkinci Enternasyonalin 1910 ltopeımac K.oııgrcılıae de ,:tirlılye'
ıff'n iki Taşnak temsilcisi kı.tılm1'lır: M. Vara4lan Ye A. Banepıı.
Bk. O.D.11. Cole. A. History of Soclalist Thought, Vol m. P. D. s.
635. G. llarrL~·ın yudıfına ,:-öre, Türkl:,ell Ermeniler hwıcl Eııtıır
nasyonalln bcnüı: kurulmuş ol:ın Tilrk seksiyonunun bir alt • seksi•
yonu olarak kabul ecııımı,ıerdlr: Communlsl Movements and the
Fonnatlon of the First Turkish REpubı.ı.c yayınlanmak iiı:ere huır·
lıuımıı MS), s. 13.■ Türklyedc Sol Akımlar 1908 • 1925( ı. 31, D. Ü.
(:\Akarıı t)ıııversltesl . Slyaal Bllrt)er Fıkiiltesi Ya:,mlan, Ne:
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2Jq - lll)
• (16) Bu psete, demokrasiye hlmıet ve demoknıslyl sa•wunak

anıaellc çtkıyotdu. llaflada llıJ def& yayuılaııaa Hikimiyet-1 Mil-
1:yc·nın Başyazarı Bc;uni Nusretli. Yaı.arl:ı.n arasında llamlt Suphl,
l'rrtcv 'fevfilı. ve Şeh:ı.bettla Süleyman lmmları röze çıırpmaktadır.

(11) Ye.$11 Ordıı ve TUrluyc Komünlst Fırkası Kitlb-1 Umu.mis,
(Genel Selı:reteri), ve Ankarada yayınlanan Yeni Dünya ıazeteslnla
Jlles'al MUd;irü vt ~yazarı H:ıkkı Behiç, Mekteb-1 MUlkJye'den mc·
sııadıı'r. Akki Matasarrıflıtında bulıınmuştur. Slvu Konrresl ne
yel.-1 TeınsWye,ılne seçilmiş; Büyük :mııet ll!ecllsi Htikıimetlnde
,taliye ve Dahlllye Vekillikleri ıörevlnl yüklenm1'(lr. )lııst:ıfa Ke·
nı:ıı f'a~ıının lllmat elUğt yakınlanndıınclı. Halide Edip Adıvar'ın
otzdlil portreye röre, İUlhat ve Terakki'niıı lde.ıllst iııalarmdaa ve
maliye ile nıewuı slmalıı.rındaıı. olan Hakkı Behiç, ruhen çok samı.
mi bir insandı. Türkliltc çok batlı olmaltl& beraber SINIF, SERVET
n DiN rlbl ~yle~ alcyhindey~ B. Samet Ataotlıı'Dun dcylşlne
ıön, •bir ueYI İSLAMI KOMtlNJZM taraftan olup, kendisinde Çer
kes rallllyctçlll,ı de ı:öze çarpmakt&dır• Anadolu bıwaıı yazan Sa,
Ylll S. Selek de on11 •Milli MU~dele lı.aclrosuuun EN.İNANMIŞ, EN
Btı.Gtı.i VE FAAi, SOSYALISTt sayılmuı rerekea. bir pbsiyet
olarak kabul ediyor.

(11) Bu Kongreyi Bakıl'deki ŞARK. GENÇLEIUNİN KONGRESİ
Ue karl.$lırıp hataya düşınekten sakmmahdır. ŞARK GENÇLERİNİN
a'.O:SGRESİ, 9 Eylül 1920 de topl&ndı. Bu Kon{Teye, Az.erbaycaıı'm,
fran'ın, TürkJye'nln, GürclstaD'm, Ermeıı.l:ıtaıı'ın, Bıyve'nln, Bab4-
n'aın, Daflstan'ıa. Şimali Kafkas dailaruwı ve Türklstaıwı Gençler
Blrllklcrlnden vekiller relmlfti.

(191 Bk. Birinci sene, blrlııcl sayı (K.aam 1920). Geneler Dün
;r.ısı (siyasi, içtimai. lıılulabl, fen.nl, edebi reuçler mecmuasıdır).
Jlerrfnln İdarelıa.ııcsl: Bakiı, Kam.mcnlstaya cıaddesf, No: ıaı.

(20) aMnkiır Beyanname, A.nkarada lnU,ar eden Yeni GOıı
ve Yeni Dünyıı ve HAlı:imiyel-i Milli.ye Gazetelerine beray-ı nqfr
nrllmlı ise de, her necleııse neşredilmemJtti . Bıırfuı ise öksllz çocıüı
kendi röbejini keneli keser kabilinden Emek ı:autuinde neıre41-
ıı,or.• (itmek, ::-ıo: ı, ıs Ocak 1337>

C:'.11 Gf. Büyük Sovyct Anslplopedisi, C. xm. s. 202 • 243 (Ba-
~ran lPli'-> •

(221 Bu lkl eter ş,mlanlır: 1) Bolşevlkoa hay Parb.rakan Ma
mull Patmuthun. 1900 • 19%0, Erlvaıı, 1956, 2) Bolşevikon hay Parbe
berakan mamull Bi.bliyotraflya, 1900 • 1920,. (1959). Bu son eserde,
_ sm·ct ar1lvlerlnde bulıızımayau 15 inci ayı hirtcı - razete ıılıs
ııaıuınnı milndercc:ıh özetlenmektedir.

(231 Bk. Alenndre Bennlı:ııen et Clwıtaı Lemerder - QueJ
ııııc~y C,a Presse <'l le mouvemcnt national, Chez les Musulman, de
1'us.tie, ıı it? • E!'I ,•e 102 • lk (198', Pariı - La Baye)

(U) Sayın Dııçent Mete Tıııı.cay, konu lle Urtll olarak, ı,ı
aetıı dfttüyor:

oEılü Çarbfın Türk ·ve IUlaliimaD Wkeleriııde, Dnrlu:uleıı onec
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n son.ra, sol akımlann celtımesl, çok. önemli bir arqtınııa ltouı
~:lur. Bunların ıolcu fikirler üstünde ifll1erek ı;etlrdWeri yeıd•
llldrr, Kurtuluş Savqı yıllarıııda Türlı..l1e'ye de Yamımıı ve Aııa
doludakl sokuluk anlayı,larının blçlmlenmeslııde eUdU otıuııştur.
(Türkl.ye'de Sol Akımlar 1908 • 1925), s. 103, n. 106.

ısı Yunus N:ıcll, ı Ocak ısız de yawtl. İhtilil ve lnkıllp
t :\,flıklı başma.luıleıle, Bilyiik Mllld Mecllsl'nhl tarfh1 uJuıuııı ite·
llrtıyor.

ona cöre:
.Türk mlllefüılıı (Büyük MWet Meellal) ıekllııde kıırdoıu Dn

l~t 'YC HUkiunet idaresi, alel'Ue bir idare delildir. Anııılohıda ri
c:uda ı;elcn bu teşekkülün, hcnüı. lçlnde J'aşarulan tarihi anlamından
y:ıman suretle canct edllmektedlr. Bu. Meclis bir blTiLAL ıncı.l·
st def:ldlr, dlyorlar. Eğ'cr, İhtll&I meşru idarelere ur,, ııyakbnmıı
anlamında bir çetec:Ulk, yolkeslclllk. eşlı..lyalık ve hayduUıık anbm
larında :ııılaşılıyorsa dedlklcri doğTador. Büyük Millet Meclisi
mC$rııl>·c:tlere aykırı şeyleri yıkarak, onların ycrlne, bütün bir uln
ıan •mukaddes hakların,. dayıman meşnılyeUer kurup •yükselten bir
)le('llstlı·. Fakat, tarihi anlam.ile, ihWllln mukııddcs uklar :ıdına
.ılvl bir isyan deuıek olan rnedlulü de unutulmamalıdır. BtlYtlK
:wi"LLF.T I\IECLİSİ EMSALİ TARİHTE ÇOK OUIAYA.'1 PEJ[
RtlYtlı[ tırriı.Aı. !\-IECLİSLERİNİN EN ti.ERİ GELENLERİNDEN
BİRİDİR. BUyiik Millet l\lc:clls.l ile, blsim J'W bir tarihi devre rtr·
mcktc: bula.nducumuu dikkat edllmelldlr.• (Dördüncü SCJ1e.
No: 35t) .

(26) BiL Anadolu.da Yeni Gün, No:1,4,11,8,l.9,ldU7,I9,zt,ll,23.
Yunus Nadi'ye cire:
•Anaya.samıı.ı lıııtının ilim kitaplarında nafile 1erc: anmayın. O,

orada yanlı olank yoktur; raltat, burada fWl bir ı:erçek olarak var
du·. Kadim tRrih lılr tanı.fa dunun, son Rus İdaresi bile, B:ıtının
dt:mcıknı.sl'llnde yeri olm&yao, ba$ka tUrlli fak.at Rusya'yıı has 1elll
bir şekildir. Kanun; ıerçeklcrln, UJllyatın iradesinden baib bir .-1
if'iilSf', anlamını batının kitaplarında. detil, Türk millcUnin kal
blııde. aı.lm ve lradeslııde, tarihe uylolın vakur ve moauam ah·
ı.c ve tiinulnde aramak ve cörmek llsmı ıellr.0 (No: 355)

.iıbn adına (burjuvui) lnkllibının düst.orlarlle m~bu• klııl
selerl tenkil eden Yunus Nıdl'nln deylpne göre:

•Altı yedi asırlık lılr lhUlic; devrinden sonra Türk uıllleü, Bil
;,tlk IUllet Meclisi lekllle blr lbd.aa ılavet olıuıınq ve bu iş ibd:ı.'dahl
ohınıırak yürüme )'Oluna konllljmuştur. Böyle tarihi faslcden biri·
kıılır lçlnde do;:dukları milletin Kemaline burhan olacak öyle ita·
l:telerdlr ki, bldr,yette bütün dünyaya carlp bile c6rUnse. onlar yi
ne mutlaluı. yilrilrler. Çünkü biiyUk mllıya.st.a beşeri vicdanın anla
ılıfı ve doturılu~ :JCYlerdlr. Parlıi.mento bir &&ııat oyununclan 'bq
ka bir $ey değildir. Uluslar bundıın sonra bu eutcl.kalııra ubun ol·
r:ıaSRlıır ıerelr.tlr. Biz, daha b..lanrıçta iken, bu oyuna tutulmak
feliketlnJ aUatınaft ve ınllletçe kendi qtmiıl keudtmlı c6rmett ILa
rvlaştırmışııdır. (No: 'J~)
'
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