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KABE VE tıu,m

1848 lhtiUllinde önemli tarihler şunlardır: 25 şubat, 11
mart; 16 nisan, 15 mayıs, 22 haziran.

'Adı geçen önemli şahısları da, kısaca, hatırlatalım,
Geçici H\ikümette, sosyalist cumhuriyetçiler: Louis Blanc
ve Albert (işçi). Bunlar en ileri olanlardı ve işçi sınıfını
temsil ediyorlardı.

Mut.e.d.ll cuınhuıiyet:çller: Dupont de l'Eure, Arago,
Cemieuz, Oarnier-Pages, Marie, Marrast. Bunlar orta ve
müreffeh burjuvazinin adamlanydı. Saraysız, Kralsız ve
beyzadesiz olarak Devleti yönetmek istiyorlardı.

Bu iki uc arasında sallananlar; yani radikaller, demok
ratlar ise küçük burjuvazinin ,küçük dükklncının, küçük
zanaatkarın ve küçük esnafın temsilcisi idiler. Bunlar, sa
mimi olarak, fakat müphem ve bularuk şekilde sosyal re
form istiyenlerdi. Şu şartla ki, mülkiyet yapısına ve ecirlik
rejimine dokunulmasın. (Flocon ve Ledru-Rollin)

Bunlardan başka Lamartine, Raspail ve Ma.rche'ın ad
larile karşılaşıyoruz. Bu sonuncusu birden sivrilip şef olan
tanınmamış bir işçidir.

1848 İhtilalinde 1Ş HAKKI meselesi öne silrUlüyor.
Flocon, Ledru-Rollin ve Louis Blanc'ın tezelden hazırladık
ları bir kararname var. 27 şubatta, Geçici HlikümetM:tLI...t
ATÖLYELER in kurulmasını karar altına alıyor. 28 şubat
sabahı Cumhuriyetin resmen illin edileceği gün. Daha sonra
17 mart nümayişi. Bir devrim mücahidi (Louis Mena.rd),
Blanqui çevresinden Sobrier'nin Imzasını taşıyan afiıı. Louis
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Blanc ve Albert'de sosyalist prensibler g&e çarpıyor. öte
kiler Geçici HWdimet in gerici üyeleri.

Mer1'ez Cumhuriyetçi Cemiyeti adı altında, ilk Klübü
kuran Blanqui oluyor. İhtili.1 Kulübü kurucusu da Barbes.

İkariyen komilnistlerin doktrinini yaymak için Cabet
(Kabe)nin kurduğu kulüp ve benzeri kulüpler görtililyor.
insan Haklan Cemiyeti Kulübü gizli Cemiyetlerin seksiyo
nerleri tarafından kurulmuştu. Bir kelimeyle, Parisin bü
tünmahallelerinde Kulüpler açılmıştı. Caussidiere ve Lednı
Rollin bu çeşit teşebbüsleri kolaylaştırdılar. Sonra, bu Ku
lüpler kapatıldı; basının ağzı tıkandı. Fakat, serbestçe top
lanıp konuşmağa alışan halk bu haklardan vazgeçmedi.
Açıkça toplanamıyan Hıristiyanların katakomblara indik
leri gibi, kapatılan kulüpler GlZI.J CEMİYETLER haline
geldi.

Emile Thomas, Atölyeler'in başından alınmıştı. Plerre
Leroux yan mistik, yan ütopik A.licena.blne bir nutuk ver
miş; 18 haziranda MİLLİ ATÖLYELER'in kapatılmaması
için, işçiler tarafından afiş asılmıştı. Ve Lükscnburg dele
gelerile anlaşarak, demokratik ve sosyal cumhuriyet lehine
proklamasyon. Pujol (22 haziran). En sonunda, Cavaignac
ve Generaller.

Fransada 48 İhtilali ile ilgili önemli klşileri ve bazı
olayların kronolojisini böylece hatırlattıktan sonra, Avru
padaki 1848 İhtillllerinin TUrk basınındaki yankılanna ge
çebiliriz.

Türk okurlan, 1848 Avr:upa lhtililleri hakkında, basın
yolu ile, pek çok bilgi edinmişler ve bu münasebetle - bun
t:an 120 yıl önce- Proudhon, Blanqui, Louis Blanc ve
Leroux gibi ünlü Fransız sosyalistlerinin isimleri ile karşı
laşmışlardı (1). Yine aynı tarihte Etienne Cabet (Etiyen
Kabe) üzerinde de durulmuş; ve, -bizde ilk olarak- tKA
Rl'den bahsedilmiştir.
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Biz, burada, KABE ve tKARI'yi ele alacağız.

*
Ceride-l B.avadls(2) sUtunıannda. Kabe ve lkari'den

bahseden iki yazıyı, aynen, aktaralım:
«Bundan bir buçuk iki sene akdem Fransada. (Kabe)

nlm bir kimesne Lehlilerden bir refiki ile bazı kimesnelerin
zihnini tahrik edip Amerika Kıtasma gitmek ve orada ucuz
erazi iştirasile (lkari) namında bir belde bina eylemek ve
beynclhalk müsavat-ı tamıne olmak üzere kendi kendilerine
bir Hükümet tertip eylemek niyetinde bulunmakla Fransa
da işbu efkarda bulunmuş olan kesandan bir hayli adem Uç
bin, beş bin, on bin, yirmi bin franga toplıyarak mezkur
(Kabe) ye verip kendilerinden akdemce Amerikaya azimet
etmesini ve bunlara lazım gelen büyük menazilin inşasile
ziraate kabil erazinin Iştirasına mübaderet eylemesini tek
lif eylemelerile merkum (Kabe) refiki olan Lehliyi Fran
sada bıraktığı halde Amerika kıtasına geçmiş ve Teksas
ülkesi civarında bir kariyye satın alınış olmakla salifüzzikir
Fransızlardan haylicesi biraz sonra bir vapura rakiben Kı
ta-i merkumeye revan ve temekkün edecekleri mevzie en
karib olan bir limana çıkıp oradan mahall-i mezküde şita
bln olmuşlar ise de her nasıl ise karadan bir hayli mesafe
olduğundan ve caddesi bulunmadığından başka hava da
hi gayet sıcak olup kanyye-i merkumeye varıncaya değin
bunlann duçar olduktan teab ve meşakkat havsala-i tarif
ten hariç olup bununla beraber kolera illetine dahi uğrama
larile merkumlar vatan-ı asillerini bırakıp böyle yerlere
geldiklerine ziyadesile nadim ve peşiman olmuşlar ve ev
vela geçinmeğe bile bir suret veremediklerinden naşi dil
hahları üzere tertip edecekleri Hükumete bakmayıp tekrar
Fransa.ya avdet ve ricat ve esnay-ı tarikte çekmiş olduk
ları mihen vemeşakkatin illet-i mUstakillesi merkum (Kabe)
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olmakla. taraf-ı Hüldimete andan giklyet etmişler ve der
hal merkumun refiki olan Lehli meclis-i muhakemeye celp
olunup kabaha.tsiz olduğu tebeyyün etmekle salıverilmiş
ise de mersum (Kabe) nin gıyabından muhakemesi icra edi
lip böyle şeye badi olduğundan ötürü ele geçtiği gibi iki se
ne hapiste tevkif kılınmak ,:a beş sene kavünine dair bir şe
ye karıştırmamak ve bir miktar cerime ahz olunmak üzere
hakkında hüküm ciri olmuş idUği gazetelerde masturdur.

Yine bu takımdan &lhlletü hazihi Frarısada ve İngil
terede bulunanlar merkum (Kabe) nin taraftan çıkarak
kendisinin hiç bir kabahati olmadığını ve iştika. eyliyen ta
lrunın içinde on bin franga akçe zayi eyliyenler pek alz olup
halbuki merkum (Kabe) mahsus onlann rahatı ve rnatlub
larının vücut bulması için yUz altmış bin franga harç ve
sarf etmiş iken bunlara bir vechile hile etmiyeceği dergilr
idilğini ifade eden arzuhaller tahrir edip işbu meclis-i mu
hakemeye takdim etmişlerdir.> (3)

Ceride-l Havadis, bir hafta sonra yine Kabe'den bah
setmiş ve şunlarr yazmıştır:

«Geçen hafta çıkan ceridede yazıldığı üzere Fransad&
KOMüN!ST TAKIMINDAN vafir kesan Kabe nam bir ki
mesneye itba ile Amerika.ya geçmiş ve orada Teksas eya
letinde münasip bir kariyye iştirasile kendi kendilerine is
tedikleri gibi bir hükumet tertip eylemek niyetinde bulun
muş olup bunlardan bazıları avdet eyllyerek Parise geldik
leri gibi merkum Kabe'den şik!yet ve göya merkumun iğ
falile vafir akçe kayb edip yine maksutları husulpezir ol
madığını ve gidip gelirler iken günagün taab ve meşakkat
çektiklerini hikayet ve içlerinden bazıları merkum Kabe
gitmeyip el'an Fransada iken merkuınlan bir llkırdı ile
Amerikaya göndermiş deyfı masumun hakkında iftiralar
ederek gıyabından icray-ı muhakeme olunmasını kast et
mişler ise de bu takımdan Fransadan hareket ve Londraya
azimet eyleyip elhlletü hlziht orada ikamet etmekte bu-
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lunmuş olanların cümlesi merkum Kabe'nin canibda.rı ola
rak Fransa meclis-i muhQ.kemesine arzuhll irsalile mersum
Kabe'nin aleyhine dair vaki olan mevadın cümlesi karln-i
sıdk-u sıhhat olmayıp ifk (yalan) ve iftira makulesinden
idtiğini ifade ettikleri misillü bu kerre dahi mersum Kabe
elhaletühazihl Amerikada. bulunup altı yüzden mütecaviz
Fransız ile ziraat ve haraset ile meşgul olmakta ve tavattun
eylediği mahalli günbegün mamur etmekte olup işbu avdet
eden kesan ise bir kaç rıeferden ibaret olarak hllen bunla
rm avdet ettiğine ve böyle şikayet ettiklerine wkuf ve ma
Iümatı olmamış iken gıyabından icri.y-ı muhakeme olun
ması bir vechile tecviz olunur mevaddan olmadığım ifade
eyler betekrar arzuhal tahriri ile meelis-i muhakeme-i mez.
kt:ire teayir etmişlerdir.> (4)

KOMUN VE «LA TURQUİE•

La. Turquie(5) , Paris, Londr& ve Berlin gazetelerinden
-ya doğrudan doğruya veya. ikinci elden- bol bol havadis
ve yazı aktanyor; !stanbuldaki Türkçe gazeteler de bun
lardan enteresan ve önemli bulduklarını tercüme ederek
kendi sütunlarına geçiriyorlardı.

La Turquie'nin, o tarihte, Ö7.elliltle faydalandığı gaze
teler şunlardır:

Gaulois, L1berte, Pa.rlwomnal, Siecle, Rappel, Globe,
Pa.trie, Temps, Journal de Bordeaux, Opinion nationale,
Oorrespendence de Berlin, National, Jonrnal de Pa.ris,
JournaJ officiel (Versay'da. çıkan), Verite, JournaJ de
Gand, Progris (Liyonda. çıkan), '1'lmes, Gazette generale
de l'Allemagne du Nord v.s.

La. Turquie, Versaydaki Milll Meclis'in celselerini ver
miş ve bu arada sütunlarını Louis Blanc'a da. ayınnıştır.
Tbiersin sirküler ve nutuklan; lcrl Heyeti'nin ve Umumt
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Sellmet Komitesi'nin prokls.masyonlan, Paris mebusları
nın bildirisi, ve Komün'e ait resmi belgeler, bu gazetede,
muntazaman, veriliyordu. La Turqule, aynca, 1871 Parla
Komün'une dair özel makaleler de yayınlamıştır.

La Turquie'nin muhtevası hakkında bir fikir edinmek
için, kolleksiyona çarçabuk bir göz atabiliriz:

20 nisan sayısında, Gazette de Spener'den, «Dünyanın
beyni hastadır> adile bir yazı aktanlıyor. 22 nisanda, Ber
linde yayınlanan Soclal Demokra.t'm pazar nüshasındaki
deklarasyon münasebetile, Lasalcilere ve Alman sosyalistle
rine yapılan saldın aktarılmıştır. 25 Nisanda, Sosyal Me-
sele'ye dair çok önemli bir yazı var ki, ikinci kısmı 5 mayıs
tarihli nüshadadır.

20 nisan sayısında, Fransaya ayrılan sütunda, yazı he
yetleri Parisi terk eden ve gerek Versay'da gerek Saint-Ger
ma.in'de basılan gazetelerin isimleri veriliyor:

La Ga.zette de Fraııce, la Liberte, le Ga.ulols, le Part.
lourııa.l, l'Elooteur Iibre,s

Paris'te artık çıkmayan gazeteler:
«Le Journ.al des Debats, le Con.stitutlonnel, la Presse,

le Pays, le Monde, l'Ami de la. Fnııce, le Peuple fraııçajs, la
France nouvelle.»

Pariste yayınlanmakta olan gazeteler de şunlar:
«Le Si~, l'Avenir na.tionaJ, l'Opinlon natıonnle, la

Fraııce, le Temps, la. Patrfe, le Soir, la. Verlte, le Bappel, la
Cloche, le NationaJ, l'Univers, le Bien public, le Moniteıır
aniversal, 1?., Commune, le Vengeur l'Affraııchi, le Cri do
peuple, le Mot d'ordre, l'Ava.nt-Garde, LC\ Nation sooveraine
le Mcssager de Paris, la Soclale, e~. etc.s

La Turquie 1 mayıs tarihli nüshasında -Hakayıkul
vekayi tarafından bir kısmı çevrilmiş olan- dl fa.ut
compter avec SOB ennemi• (6) başlıklı önemli yazıdan baş
ka; 19 nisan 1871 tarihli ve Commune de Pa.ris imzalı
deklarasyonu vermiştir. Fransız halkına seslenen dek-
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la.rasyondan sonra, 3 mayısta, «La Proclama.tton de la Com
mnne» başlığı altında, Komiln'Un ilan ettiği prensip dekla
rasyonuna ait önemli bir yazı daha yayınlanmıştır. Ayni sa
yıda, Lemis Blanc'ın, 20 nisan tarihi ile, Siecle gazetesine
yazdığı mektup da yer alıyor. Keza, 22 tarihli Times'den ak
tarılarak, lngilteredeki Komün'le ilgili nUmayişe de ayrıca
yer verilmiştir.

4 mayıs tarihli sayıda, -Jourııal Oufficiel'in '1:l nisan
tarihli nüshasında yayınlanan- Komlin'ün bir kararname
sureti sunulmaktadır. 5 mayıs nüshasuıda, Corr. de Berlln'
den Fransa durumuna dair bir sütun yazı aktarılıyor ve
Bebel'den bahsediliyor.

La Turquic, Fransadaki vatandaş sav~ ve muha
rebe tafsilatına dair günü gününe muntazaman gayet taf
silltlı bilgi verdiği gibi resmi sirkülerleri de ihmal etmiyor.

16 mayıs tarihli sayısında Vandom Sütunu'nun tahri
bi ve Thiers'In konağının yıkılması havadisleri var. Ayni
sayıda, Faris Komünü delegesi Rossel'in 1 mayıs tarihli
mektubu verilmektedir ki, çok önemlidir. «Yazıda hakaret
görürsem, getireni kurşuna dizerim!:. ibaresini taşıyan
mektup budur.

La Turquie, bu nüshasında, Pall MaO Ga:ıett.e'ten yazı.
aktardığı gibi, Da!ly News'un Faris özel muhabirinin gaze..
tesine yazdığı havadisleri de vermekteydi. Ga.ulois'nırı 3 ve
4 askeri harekatı hakkında verdiği malumatla Soir'ın ver
diği bilgi, lournal officlel'in raporu yine bu sayıda yer alı-
yor. ,

17 mayıs sayısında yayınlanan resmi belgeler çok önem
lidir. İcra Heyeti'nin proklamasyon metni bu sayıdadır. Ba
rikatlar hakkında. malumat devam ettiği gibi, heyecanlı ha
vadislerin de arkası kesilmiyor.

18 mayıs sayısında şunları okuyoruz: cl6 mayıs ak
gamı verilen bir havadiste, Vandom Sütununun tamamile
tahrip edildiği ve altı guetenin daha kapatıldığı bildlril-

'·
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mektedir. Bu.nlann arasında §11 gazeteler de va.r: Le N•
Uona.J, l'Avenlr ve le Slecle. Hükümet Kuvvetleri Başkenti
sarmakta ve umutsuz duruma düşen Komün bütün Fransa
şehirlerine yardım çağnsı için seslemektedir.s

La '.l'Urquie, yine bu sayıda, Paristeki Joumal Offlclel'
in 8 mayıs tarihi ile yayınladığ; emirnameyi de sunmakta
dır. Lfyon Komünü'nün yurttaşlara hitabını da bu sayıda
okuyabiliyoruz.

La Turqule'de verilen malumat son derece çeşitli ve
tafsilA.tlıdır. Faraza Versay niza.mi ordusunun kompoais
yonunu (topçu, piyade, süvari) uzun uzadıya anlatıyor.

20 mayıs tarihli sayıda, Umwni Selamet KomJtesi ta
rafından kapatılan gazeteler bildiriliyor: Revue des Dem:
Mondes, Pa.trie, Oommune ve diğer sekiz gazete. «Komite,
son celsesinde, teslim olmaktansa, Paris'i kül haline getir
meğe karar verdi.s

22 mayıs nushasında, Thiers'in hedefe çok yaklaştığmt
bildiren sözleri ile askeri harekata dair Versay lehinde ha
vadisler göze çarpıyor: Oorrespondanee Havas'tan 8 mayıs
gününe ait tafsilat. Ve, hepsinden önemli bir belge olarak,
Albay Rossel'in Komün'e mektubu (9 mayıs 1871).

La 'l'urqoie, 23 mayıs tarihli nüshasında, Versay Kuv
vetlerinin Parise gi.rişini bildiriyordu.

24 mayıs tarihli sayısında şunları okuyoruz: Monmartr
tepelerine ve barikatlara rağmen Versay askerleri tarafın
dan işgal edilen şehrin başlıca mahallelerine üç önemli bay
rak çekilmiştir. PrusyaWar, Dombrovski'nin kaçmasını ön
lediler.

Askerin Parise girişinden bahseden Thiers, adalet ve
medeniyet davasını cesaretle savunan orduyu övüyordu.

Thiers'in emlaki hakkında. Umumi SeJimet Komitesi
üyelerinin imzasını taşıyan kararname sureti bu sayıda su
nulmuştu.

Babılli nezdinde elçi tayin olunan M. le Comte de Vo-
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gue'nin, İatanbuldaki Fransız Kolo:ıisine hitaben söylediği
sözler de yine bu sayıda yer almaktadır.

Elçi cenapları, bu hitabesinde, milletleri güçlü. ve say
gıdeğer kılan çalışmadan, siyasi ve ticari namustan, bütün
özgürlüklere, bütün inançlara saygıdan, kanuna ve ulusun
teşrii iradesine itaatten ve yurdu parçalayıp birbirine düşü
ren, hürriyeti tehlikeye sokan, Cumhuriyetin ~erefini leke
liyen antiaosyal doktrinlerle mücadele enerjisinden söz et
mektedir.
Louis Blanc'ın M. Nadaud'ya 27 nisan 1871 ta.rihli mek

tubu da dikkatle lncelenmeğe değer.
25 mayıs: Barikatlarda mukavemet. Bugün şehir ttı

mile teslim olacak... Umumi Selamet Konıitesi'nin, 12 ma
yıs tarihli proklamasyonu. Moniteur, Observatetır, Unlvem,
Spect.a.t.eur, Etoile kapatılıyor .

*
La Turqule, en şiddetli saldınlannı -sosyalist ve

devrimci şahsiyet olarak-Blanqui'ye yöneltmişti. 22 mart.
1871 den itibaren yayınladığı makaleler okunursa, görü
lecektir ki, başlıca hedef Auguste Blanqui'dir. Onun hak
kında yazdıkları ve kullandığı sıfatlar ayrı bir inceleme
konusu olacak kadar çeşitli ve ilgi çekici. La. Turquie, bu
münasebetle, 1848 lhtil!li ile de sık sık kıyaslamalar ya
pıyor.

22 mart nUshasında. Blanqui ve Cabet ile karşılaşıyo
ruz. 2!5 tarihli sayıda, 1848 İhtilallerini hatırlatıyor; ve,
Blanqui'ye çatıyor. 27 martta, tekrar 1848 i hatırlatmakta
dır.

La Turqule, Komün'de amacı yağma olan ve adam öl
dürmeyi vasıta olarak alan bir anarşi görilyordu. Parls Ko
mtln'ü,-bu gazeteye göre- Cabet, Proudhon, Considcrant



ve Blanqui ta.rafından ileri sürUlennuariyelerin repetisyo
nundan başka birşey değildi.

La Turquie, yazısında, Thiers'i övüyor ve 1848 in yap
tığınıyapan 1871 için şöyle diyor: «Haziran olaylarının kop
yasına, o devirde olduğu gibi gibi kılıç ve ateşle cevap ver
mek; ve Cumhuriyeti, düzeni, mülkiyeti, emeği kurtarmak
gerek!»

1 nisan sayısında yine Blanqui'ye amansıaca çatıyor:
«Muzaffer,anarşiye dUzen cevap vermelidir-Is

4 nisanda da bir vesileyle, blankistlere hücumu unut-
muyor...

1871 de, sltanbulda yabancı dilde yayınlanan gazete
ler, umumiyetle ~liberal• Avrupa basınını aktarmakta idi
ler. Okurlar, Paris İhtilaline ait havadisleri, bütün detay
larile bu gazetelerden izliyorlardı.

KOMON'ÜN BİZDEKİ YANKILARINDAN
KARAKTERİSTİK ORNEKLER

KomUn olaylan mtlnasebetile «Komünizm• başlıklı ya
zılar da yayınlamyor; ve herkes kendi anlayışına göre, ve
kendi açısından komünizmin ne olduğunu anlatmağa çalı
şıyordu.

Şimdi sunacağımız örnek, KomUnizme şiddetle hücum
eden bir yazıdır; ve, imzasız yayınlanmıştır.

30mart 1871 de yayınlanan yazının başlığı şuydu: «Ko
münizm», yani Tesavı-i Emval ve İştirak-i Evlad ve tyA.I..
Bu, komünizmi mallarda eşitlik ve çocuklarla kadınlarda
ortaklık anlamına kabul etmek demekti.

Sözü yazara bırakalım:
cEskidenberi batıl bir itikat, muhal ve ltıl bir tasav

vurdur. Bu itikat şimdiye kadar fille çıkmayıp, ancak blr
takımmü~lliflerin eserlerinde bir hayal hükmünde dere edil-
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miş olup, htlkUmleri kuvvede kalmıştır. Eğer insan her fik
rini icraya muktedir olsa fikirlerdeki başkalık ve tezat yil
zünden cihan harap olur, dünya yıkılır. Bu düzen bozulur.
Bu sebepten, Tann, insanların yapbklan işleri adaletmeş
hun bir kanun ile takyit buyurup, fikirlerde ne kadar ser
bestlik olsa, fillerde ancak binde birinin hükmü olabilir.
Herkes istediğini düşünebilir, ama her arzu ettiğini yapa
maz.

Bu Komüııl7m davasında bunlann esas tezleri şudur:
İnsan nev'i bazı yırtıcı hayvanlar gibi tek başına yaşa.ya
mayıp mutlaka birbirinin yardımına muhtaçtır. Bu sebep
le, teşkil olunan toplumlar da bir takım sosyal heyet muka
velelerine dayanmaktadır. Bir toplumun bütün menfaat
leri ve faydalan da umumi heyete mahsus olup, hiç kim
seye özel olarak bir mal ve mülke tasarruf etmeğe hak ve
selahiyet olamadıktan başka, hatta evlenmek ve karıkoca
olmak bile caiz görülemez. Döl yetiştirmede ana ve baba
belli olmayacak, bazı hayvanlar gibi rastgelen dişi ilP. çift
leşip vatan evlldı na.mile bir takım piç yetiştirmekten iba
rettir.

İşte, bu yaşama usulünün taraftarları her yerden zi
yade Fra.nsadn. çok olduğundan, ne vakit bir İhtilA.l zuhur
edecek olsa bu yolunu sapıtmış zümre de taşkınlık ve azgın- .
lık bayrağını kaldırıp: (Repüblik Ruj ve Komünizm) yani
KIZIL CUMHURİYET VE MUTLAK EŞİTLİK isteriz, di
ye ta yaratılışın başından beri benzeri görillmemiş bir davü
ile adalet icra edeceğiz gibi ham bir umutla etmedikleri fe
zahat ve irtiklp eylemedikleri rezalet kalmaz. Hatta, Bü
yük Fransız İhtiUllinde (Sosyete dü druva dö lom) yani cln
san Hakları Cemiyeti> adile meydana çıkan fesat heyetin
de bazı utanmazlar serbestlik ve hürriyet anlamını o ka
dar kötüye kullanmışlardır ki, çırılçıplak soyunmayı ve
keşf-i avret edip: «İnsan arzu ederse böyle de gezebilir>
diyeı:ek insan yüzüne çıkmağa cesaret eylemişlerdir.

...
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Kısacası, bu inançta bulunanların fikirleri fiile çıkacak
olsa, insanı hayvandan ayırmnğa yarayan ırz ve namus sı
fatları büsbütün kaldırılmış olup, ne din ve kamına ve ne
de ilimlere ve fenlere lüzum ve ihtiyaç kalmayıp, Tannnın
ihsan buyurduğu insanlık faziletlerini tamaınile bırakmak
ve artık hayvanlar gibi yalnız dünblle ciinbln olup yani
kuyruk sallayıp gezmekten başka. bir netice elde ediJ.mez.

İşte, Tanrı bir milleti fikirlerin azgınlığından muhafa
za buyurmazsa. o milletin üzerine Alla.hm kahrı çökmüş de
mektir. Zira, bu illet hiçbir musibete benzemez.s (6)

Komünizme ve 1sa'nm sosyalist Ayetlerine dokunan
Elcevaib gazetesi de, Paris olaylanndan, şöyle bahs etmek
tedir:

cPa.ris ahalisi açlığın ve soğuğun ve muhasara ve gid
detin meşakkatini ve harp ahvalinden dolayı ümmetlerden
hiçbirinin çekmediğini çekmişler; izz-U şanlarının düşman
lannm ayaklan altında çiğnendiğini görmüşlerdir. Düşman
lan (yani Almanlar) kendilerine satvet ve şevketini göster
mişlerdir. lşte, bundan sonra, Paris halkı düşmanı güldü
recek ve dostu kederlendirecek bir hale geldiler. Bazısı ba
zısının can düşmanı olarak, ehali iilillemre isyan etmiştir.
Hükumet diye bir pey kalmamış. Sabahleyin Mösyö Tiyer,
biraz sonra, Dahiliye Nazın, öğle üzeri mebuslar, ikindi
vakti asker Kumandam, akşam üstü asiler tarafından bir
birine muhalif bir takını illnnAme sadır oluyor. Kimsenin
dinlediği, kulak astığı yok. Zira, sözler susamışı karıdır
maz; hastaya şifa vermez. Hükumet, işin başında, Asilere
meydan vermemeliydi; kendilerine kahr ile muamele etme
liydi. Hükumetin Versay'da kırk bin neferi var. Pariste ka
lan asiler sayıca bunlardan üstUn. Versay Hükumeti, kan
dökmekten çekinerek, sabır ve teenniyi ihtiyar etmişti de
denilebilir. Yahut, Luvar askerinin gelmesini bekliyor. LA.
kin, bu askerin Versay HUkCtmetine yardım edeceği neden
belli? Eğer onlar da gelip fi.silerin tarafını tutarlarsa, arb.k
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Hükftmet kWliyyen dağılarak, fesat öteki ıehirlere de ya
yılır.»

Komün'Un Resmi Gazetesi'nde, Paris halkına seslenen
Beyannameler, İstanbul basınında yer almış; ve Türk okur
lanna da sunulmuştu.

PARtS, 5 NlSAN
cEy hemşehriler :
Pariste teşekkül etmiş olan Komün'Un muzaffer ola

cağında şüphe yoktur. Gerekli tedbirler alındığı gibi, firar
ve hıyanet yüzünden, muvakkaten bozulmuş olan idareler,
bu andan itibaren düzenlenmiştir. Yakında muzaffer olma
mız için dakika kaybetmiyelim.

Komün, size emniyet eder. Siz de ona emniyet ediniz.
Az bir müddet zarfında, Versay'da bulunan Krallık taraf
tarlannın hıyaneti kendilerine kalacaktır. Ve sizin için
Fransayı ve Cumhuriyeti selamet kıyısına çıkarmak gibi
ebedi bir iftihar ve övünme kalacaktır.

Ey milli askerler! Komün size teşekkürler eyler; ve
vatanın hoşnutluluğuna istihkak kazandığınızı sizlere be
yan eyler.

Ceneral (Kluzre) nin bir beyannamesi seyyar askerler
tabın-unun süratle tanzim olunacağını, ve subaylarla erle
re, bu ayın yedisinden itibaren maaş ve tayinat tahsis kılı
nacağını bildirmiştir. Komlin üyeleri bu ayın yedinci günü
askere geçit resmi yaptıracaktır. On yedi yaşından otuz
beş yaşına kadar olan milli askerlerin cümlesi savaş ta-

, burlanna gireceklerdlr.s

*
5 nisanda, Paris'te, duvarlara asılan afiş sureti de

Türkçeye çevrilmişti:
«Ey Hemşehriler!
Versa.yda bulunan qkiya hergün bizden yakaladıklan
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esirleri kurşuna diziyorlar. Her saatte buna benzer katil ve
idam haberlerini alıyoruz. Bunları siz de biliyorsunuz (Şa
telno) askeri, önlerinde beyaz bayrak olduğu halde, «Yaga.
sın Kral!» sadalarile, Paris aleyhine hareket ediyorlar. Ver
say Hükümeti medeni milletler arasında ciri ola.n savaş ni
zamları çemberini aşmıştır.

Düşmanlarımız, bundan böyle, bir neferimizi bile öldür
dükleri takdirde, biz de ya o kadar veyahut iki misli olarak,

. ellinize düşen esirlerden öldürürüz. Ehali alicenaptır. Öfke
lense bile yine hakkaniyeti bırakmaz. Ehali kandan ve mu
harebeden nefret eder. Fakat, hasımlanrun vahşi taarruz
larına karşı nefsini muhafazaya mecburdur. Bina.berin, her
ne olursa olsun davranışımızı kısas kaidesine uydura
lım:» (7)

*
Komün'ün bildirilerini yayınla.yan gazeteler bunun an

lamım da. açıklamak geıekliliğini duyuyordu. Acaba Koınttıı.
ne demekti? Galip gelirse ne yapacaktı?

« (Komtin) lafzının minası bir kaç nevi üzere beyan
olunmuş ise de bu bapta gerçeğin söylenmesi uygun görill
müştür.

(Komün) kaza veyahut Belediye Dairesi (Dair&-i Be
lediye) demektir. Fakat, umuma ~ümulti vardır. Bundan
ötürü, bu lafızdan (KOMONtST) ve başka bir ti.birle (SOS
YALİST) lafızlan gibi mallarda ortaklık (i3tirlk-i emval)
dahi anlaşılır.

Pariste (Komün) adile teşekkül eden heyet. şimdilik
bir Belediye Meclisi'nden ibarettir. Fakat, bunu teşkil eden
lerin asıl muratlannın ne olduğunu belki kendileri de layı
kile bilmezler. Endepa.ndans Belj gazetesinin, Paristen alıp
yayınladığı bazı yazılara göre, Komtin taraftarları, bu usul
kurulursa, Fransanın . uğradığı felA.ketlerden kurtularak
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saadetin ve ilerlemelerin doruğuna ulaşacağına zahip olu
yorlarmış. Lakin, bunlara hülya desek caizdir. Şimdilik,
Komün var kuvvetini Versay Hükumetine mukavemete
hasr eylemekte oldup, galip olduğu takdirde, fikirlerini ic
raya kalkışacaksa da, galip olmam muhtemel görülmüyor.

Versay askeri de çoğalarak, güney tarafından Parisi
kuşatmakta olduğu gibi, Kuzey tarafından Purusyalılar şi-
mendifer mevkiine noktalar koymuşlardır. •

Fransa gazete-teri Mösyö Tiyer'in işi bu derece kabart
tığından dolayı kendisini takbih ediyorlar ... l{omün yeni
lirse Fransada Krallık usulünün geri geleceği sanılıyor. Ge
çen gün gelen bir telgraf da bunu iml eder. Şöyle ki, Papa.'
nın aracılığı ile (Burbon) ve (Orleyan) hanedanları ara
sında bir ittifak hasıl olmuş; ve birinden Kral ve ötekinden
de Veliaht nasp ve tiyini kararlaştırılmıştır. Hatta, Mösyö
Tiyer'in kullandığı generallerden ikisi (Burbon) hanedanı
nın sadık taraftarlarından olup, bunlar Burbonlann salta
na.tı sırasında resmen Fransa sancağı olan beyaz bandrayı
açarak Cumhuriyetçiler aleyhinde harbe kalktıkları Ko
mün'ün bildirisinde de vardı.

Yok.. Komün yani Paris Daire-i Belediyesi galebe eder
se, kendisinin başkanlığı altında olarak, Fransayı ka.milen
Komün'lere yani Belediye Dairelerine bölerek, memleketi
Komün marifetile idare etmek kalıbına dökeceği melhuz
dur.

Paristen, 25 mart tarihi ile, özel olarak yazılan bir ya
zıda, Komün hakkında, şu satırlar okunuyordu:

« (Komün) galebe etti. Kırmızı Cumhuriyet denilen gü
ruh Parise hükmediyor. Ben bunlann fikirlerini paylaşa
mam. Bu gilnJerde o kadar serbestlik gördüm ki, artık ba
na. nefret gelip eski dunımu muhafaza taraftarlarının en
koyu soyundan olmayı ihtiyara mecbur oldum. İhtilalciler
cebir ve zorla galip geldiler. Bunlar da, Napolyon'un İm
paratorluğu gibi kan akıtarak meramlarına eriştiler. Ni-
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yetleri asayişi özgürlükle muhafaza etmekti. Bu ana ka
dar henüz yağma olmadıysa ds, bu hal böyle giderse akıl
lara hayret verecek şeydir. Fakat, bunların serbestliğ, yal
nız kendi fikirlerini terviç içindir. İşlerine gelmiyeri gaze
teleri kapatıyorlar. Mösyö Tiyer'in geçen hafta altı gaze
te birden kapatması görülmemiş bir hal sa.yıldı. Bütün
Patis gazeteleri Belediye seçimlerinin nizamında olmadığı
nı söyliyerek itiraz ettiklerinden, hepsinin kapatılacağı
-söylenmektedir. tsuuı Komitesinin bildirilerini yırt.anlan.o
cezaya çarptırılacakları ilin olunmuştur.

Medeniyet dünyasının başkenti sayılan Parise hükme
denlerin kimler olduğu sorulursa, isimleri belli olmayan
adamlardır. Ve bununla da övünüyorlar. En başlan (isi) dir.
Bu zat, amele güruhu arasına fesap sokup, gündeliklerini
arttırmak için defalarca grev yaptırmıştı. Kendisi demir
cilikten ileri gelmedir. Doğrusu, merkumun sanatı iktizası
Parisi de, demir gibi her gün bin türlil biçime sokmakta
dır.

İşte bu adam, arkadaşlarile beraber olduğu halde, Dev
let dairelerini zapt eylemiştir. Hazine hep elindedir. Banka
üzerine bir milyon frankla havaleler çekiyor ve bankerlerin
bile kasalarına ilişiyor. Paralan aldıktan sonra, sıra muha
rebeye geliyor. Paris Hüktimetinin yahut Komün'iln beşyüz
bin nefer sillhlı adamı var.

BunJarın çoğu çocuklar ise de, Komün'ün dediğini ya
pıyorlar. Top ve mitralyözleri de vardır. Her sokakta met
risler, barikatlar yapmışlarsa da bunların altından araba
geçmesine mtisade ediyorlar.

Sen nehrinin sağ tarafında olan kal'ala.r bunlanİı elin
de, sol taraftakiler Almanlaroa. Asayiş taraftarlan nüma
yişe kalkrnışlarsa da (Belvil) milli askerleri bunlann Uzer
lerine ateş edip otuz neferi öldürmüşler, altmış kadarını ya
ralamışlardır. İtaat etmiyenleri idam ediyorlar. Herkes,
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korkusundan, evine zahire dolduruyor. Yiyecekler, kıtlık
zamanında olduğu gibi, fiatlanıyor.

Versay askeri Parise girecek, deniliyor ise de, asilerin
elinde bulunan topların önünden ne suretle geçebilecekleri
bilinemez. Fakat, Versay askeri Parisi hücum ile mi, yok
sa yine açlıkla mı alacaktır, anlaşılamıycr.s

*
Yayınlanan yazılar arasında Paris ih!.ilalcilerini Doğu

trihinin sahifelerinden aranıp çıkanlan Mazdek'e benzeten
ler de vardı:

«Şu Fransız kavmi neydi? Ne oldu? Nasıl yükseklerde
görünürlerdi, ne aşağı derekelere düştüler. Hay gidi Faris!
Bir zaman yeryüzünün cenneti idin. Meleklerle doluydun.
Şimdi cehenneme döndün, içinde zebaniler dolaşıyor.

Ne gariptir· ki, daha yedi sekiz ay önce, «Berline gide
lim, Berline ! • diyen Fransızlar bugünkil gün birbirine dü
şüp; Paristekiler «Versaya gidelim, Versaya!s ve Versay
dakiler «Parise gidelim, Parise!» diye bağınşmakta ve hem
cins ve hemmezhep oldukları halde birbirlerine kurşun atıp
yurtlarını harab etmektedirler. Bu iki Hükumetin, yani bir
birlerine düşman gözile bakan Paris ve Versa.y Hükumet-
lerinin sonu ne olacağını kimse bilmiyor. •

Versay Hükumetinden alınan haberlerden asilerin
eyaletlerde taraftarları olmadığı anlaşıldığına göre, Faris
Hükumetinin mukavemet edeceği umulmaz. Ama, Versay
Hükümeti de gerçek durumu saklıyor mu nedir?

Pariste ehalinin lsilerle birlik olduklanna. ve §.silerin
yiyeceği olmayıp meyus bulunduklarına dair verdikleri ha
berlere göre, şiındiyedek asilermukavemetten yüz çevirme
lilerdi. Oysa, günden güne çoğalıp kuvvetleniyorlar. Hatta,
Paris Piskoposunu hapis ve Kiliseleri yağma ve yirmi pa-
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pası öldürmüşlerdir. Eğer eyaletlerde elleri olmasa bura
laradek çıkışabilirler miydi?

Versay Hükümetinin Almanyada esir bulunan asker
lere itimadına gelince bu mücerred bir emniyettir. Çünkü,
asilerin mesleği madem ki, yağmadır; o askerin de, iırsatı
ganimet bilerek, asilere uymak suretile, nefislerine hizmet
edecekleri akla daha yakındır. Asilerin kaç bin neferden
ibaret olduğu iyice bilinmiyorsa da, bazı gazetelerin sözü
ne bakılırsa iki yüz bine varmıştır. Ve Mond adındaki gaze
tenin rivayetine göre, beş yüz de topları vardır. Paris istih
klmlannın da birazı bunlarda, ve birazı Almanyalılardadır.
Versay Hükumetinin elinde, anlaşılan bu istihkamlardan
Mon Valerin ka'a.sından başka mahal yoktur.

Asiler bu kal'ayı da zaptedecek olursa, Versay Hükü
metinin zayıf olup mukavemet ederniyeceği meydana çıkar.
Ancak, Hükumet asilerin elinde kalacak, yani Fransa Kır
mızı Cumhuriyet olacak mıdır? Hayır! Madem ki, bunlann
esas fikirleri emval ve iyal iştirakidir; fukara ve işsiz güru
hundan başka bunlara inkiyad eder bulunmıyacağından ni
hayet elbette tarumar olurlar.

Tarih kitaplarında yazıldığına göre: Kubld'm salta
natında, Mezdek adında bir herif Peygamberlik dAvasına
kalkışarak:

«Bütün ipsanlar Adem ile Havva evlatları olduğu cihet
le birbirile kardeştir» diye, bu L5tirik-l emvil ve iyal mez
hebini meydana çıkarmış: ve Kubad da zayıf akıllı olmakla
o mezhebi kabul eylediğinden, merkum klrhane-i alemde
babası belirsiz bir takım evllt yetiştirmeğe vasıta olmuştu.
Daha sonra, Nuşirevan, babası Kubld'ın ölümü ile, tahta
oturunca, mezdekilerin hepsini öldüreyim diye evvelce ye
min ettiğini habrlıyor. Tahtın yanı başında oturan mezhep
Başkanı Mezdek:
- «Bütün mevcut nüfusu öldürecek misin? Halk, seni

bizi öldürsün diye mi kendilerine Hükümdar eylediler?»



23

demesi üzerine, Nuşirevan da:
- Ey veled-i zinA.! Hatırında mıdır ki, bahamdan an

nemle yatmağa. izin ahp hareme girerek, annemin odasına.
doğru geliyordun. Ben gelip senin ayaklarını öperek, reca.
eyledim de, annemi affet:tirdim. O murdar çoraplarının ko
kusu hlla. burnumdan gitmedi.

demiş; ve Mezdek te:
- Evet öyle olduydu.
cevabını verince;
- Alın şu herifi!
diye öldürülmesini emretmiş ve onu öldürüp cüssesini

ateşe yaktırdıktan sonra mezdekiyye taifesinin kanını iba
he edip ve hükmeylediği memleketlere fermanlar gönderip
kadın erkek bu mezhebe sillfık etmiş olanların cümlesini kır
dırmıştır.

İşte, bu mezhebe sUlfık etmiş olan Pa.ris asilerinin de,
fa.rzedelim, bir müddet Hükümet icra etseler de, ilerde mez
dekiyyeler gibi bir mücazata duçar olarak Hükumetlerinin
darmadağın olacağı aşik!rdır.

Sahiden şaşılacak şeydir ki, ilm-i servet (yani politik
ekonomi) kitaplarında endüstrinin ilerlemesini gerektiren
maddelerin birincisi rekabet olduğunu ve bu cihetle esnaf
arasında. şirket akdinin caiz olmadığını söyleyen; ve uy
garlık ve maarif cihetile dünyaya önderlik eden Fransızlar,
bugünkü gün, umumun emval ve iyaline ortak olmak ve
hayvan gibi yaşamak arzusundaki Asilere meydan veriyor
lar.

*
Gazeteler, Komün'Un Resmi Gazetesi'ndeki kararna

meleri ile Versay'da basılan Resmi Gazete'nin beyanname
lerini verdikleri gibi, Paristeki olaylara ait, çeşitli gazete
lerden ilgi çekici havadisler de aktarıyorlardı. (21 nisan
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1871) Fra.ns gazetesinden şun~ar alınıyordu: cPariste şim-
diye kadar halktan hiç kimse öldürülmemiş ve idam edil
memiştir. Pek çok kimseler yakalanmışsa da az bir müddet
zarfında serbest bırakılmıştır. Bazı gazetecilerin Komite
tarafından mahkum edildikleri doğru değildir. Acaba, avam
Cumhuriyeti itidal çizgisini aşacak mıdır? Doğrusu burası
ru bilemeyiz. Adetlerimizin ve davranışlanmızın git gide iti
dal bulduğu anlaşılıyor. Hele şurası gariptir ki, evlenme
hususu, batını hay!le gelmez surette çoğalıyor. Çünkü, şim
di evlenenler, evvelce olduğu gibi birtakım külfet ihtiyarın
dan kurtulmuşlardır. Sokaklarda sigara satanlar olağan
üstü çoğalmakta. olup, bundan üç gün önce, Pariste otuzdan
ziyade olmadığı halde, bugün belki beş yüzden fazladır.
Bunlar, demiryol istasyonlarilc kahvehane ve tiyatro ka
pılarında durup sigara satmaktadırlar. Hatta, dükkan sa
hibi bir tütüncü, üç gilndenbeıi eskiden yaptığı alışverişin
yansını bile yapamadığını söylemiştir.

Paris eml!k sahiplerine gelince, Komite'nin geçende ki
raların muafiyeti hakkında yayınladığı ilanname üzerine ev
ve dükkan sahipleri kendilerini pek zarar görmüş saymak
tadırlar. Birçok kiracı, eşya ve mefruşatını alarak ve ev ki
rasını ödemiyerek savuşmakta olup, ev sahipleri bunları
durdurmağa kalkıştığında, kiracılar derhal milli askerleri
çağırarak, ev sahibini Komite'nin emirlerine itaate zorla
maktadırlar.

*
Kloş gazetesinden aktan1an bir yazıda ise aleyhte ola

rak şu satırlar okunuyor:
Komün'ün bize vereceği serbestlik nedir? Basın özgür

lüğü değildir. Çünkü gazeteleri kapatıyor. Seçim özgürlü
ğü değildir. Çünkü zorla umumun oy kullanma hakkını nakz
edip, azınlığı çoğunluğa. üstün tutuyor. Söz özgürlüğü de-
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ğildir. Çünkü, düşünülen şeyi serbest söylemeği yasaklıyor.
Vicdan serbestliği değildir. Çünkü, kiliseleri kapatıyor.
Toplanma serbestliği değildir. Çilnkü, Komün'e muhalefet
eden milli askerlerin toplanmalarına müsaade etmiyor. Ti
caret serbestliği değildir. Çünkü, şarap tüccarını mallarını
ihraçtan men ediyor; ve şimendiferlere eşya naklettirmi
yor. Mukavele serbestliği ıleğildir. Çünkü, Sigorta. kumpan
yalarını basıyor. Doğmak ve ölmek serbestliği bile değildir.
Çilnkü Komtin, ölüm ve doğum ifadelerini kabul etmiyor.
Gidip gelmek serbestliği de değildir. Çünkü, Paris yine mu
hasara. altına alınarak, sokaklarda. k1miler metris yapıl
mış, barikat kurulmuş olduğundan, biz, esirlerin bile mllik
olduğu özgürlüğe sahip değiliz.

Kısaca; dilenme özgürlüğünden başka özgürlük kal
mamıştır. Komün'ün de arzu ettiği acaba bu mudur? Fakat,
söz ve kalem özgürlüğü geri verildiği gün, Komün, bir da
kika bile mübahase serbestliğine karşı duramaz; ve toplan
ma. serbestliği geri veri1diği gün, martın onsekizinde galebe
etmiş olan İhtilll erbabı yenilecektir. Hele gidip gelmek ve
kapılan açmak serbestliği geri verildiği gün, Komün üye
leri hemen bundan faydalanıp kaçsalar fena olmaz.

Şimdilik, muameleler durmuştur. DUkk!nlar k&pan
makta, zahire fırlamakta ve emniyet kalmamaktadır. Ko
mun her ne yaparsa yapsın Fransada yalnız kalacaktır,
Cumhuriyet erbabı da, Komün yüzünden zarar görüp, bu
sırada ancak Prusyalılar seviniyor. Çünkü onlar, Komiln
kadar bize fenalık yapamadılar.s

*
Gelen havadislerde, Pa.risteki Türk Elçiliğine iki hum

bara isabet ettiği de bildiriliyordu.
Komun askerinin durumu hakkında şu havadis ente

resandı:
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Komün askeri nizam ve gönüll.U ve milli askerler ve
topçu neferlerinden mürekkep mahlut bir ordu olup, silh
lan bir siya.kta olmadığı yani kiminin elinde kıçtan dolan
tüfenk, ve kiminde adi karabina bulunduğu gibi trampete
ve borulan dahi adi davul ye zurnadan ibaret imiş ...>

Enteresan havadisler birbirini kovalıyordu:
«Pariste Volter Caddesinde bir (giyotin) yani ölüm

makinasının yapıldığı ... »
c:Ceneral Dombrcovski şöyle diyor:
«Şiddetli bir savaştan sonra, yine mevkiimizi zapt ey

ledik. Bizim askerimizin sol kanadı ileriye doğru hareket
ederek düşmanın erzak ambarlannı zapteyledi. Her ne ka
dar düşmanın topları şiddetlice ateş etmekte ise de, askeri
miz savaştan geri durmamaktadır. Bizim sağ kanadımız,
muntazam askerlerden (VersaylılarJan) pek ilerlemiş bir
kaç taburu kuşatmak üzere hücuma kıyam ediyor. Şimdi
bana beş tabur taze asker yetiştirilmelidir ... »

*
Levanı Herald'den yapılan bir özet, Paristeki Kızıl

Cumhuriyet Başbuğlarının biyografilerini şu şekilde sun
maktaydı:

«Pariste Hükumeti gasp ile itibarlı ahaliyi korkutan ve
milli askerlere kumanda eyliyen, ve, bütün milletin oyile te
şekkUl etmiş olan icra kuvvetile bütUn Fransa halkı demek
olan Millet Meclisine karşı isyana cUret eden adamlar kim
lerdir? Bunlar düzce bir sürü hazeledirler ki, bilginin kay
nağı, zarafet ve zekivetin mercii sayılan Paria'i tasallut
pençelerine geçirmişlerdir.

Bu serserilerin, bu yırtıcı hayvanların birincisi Harbi
ye Nazırlığını gasp eden Ceneral Klüzre'dir. Bunu arslana
veya kaplana menzetebiliriz. Bu adam, vaktile Cezayirde
Un salmıştı. Ancak, bu ünün şecaat ile değil, yorgan hır-
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sızhğı ile kazanmıştı. YUz adet yorgam yahudiye satmış,
hile anlaşılınca kabahati çavuşların üstüne atmıştı. İstifa
ile yakasını kurtarıp bir çiftliğe müdür oldu. Orada, tüyle
rinden merinos dokunan bit' sürü koyunu çaldı. Amerikaya
göç etti. GUneylilere karşı savaşta bulundu. General rütbe
sini aldı. Sonra( Faniyan) eşkıyası gUrhuna girip, İrlanda
da Cumhuriyet tesisini ve 1~66martında İngiltere temel ya
salarımn kaldırılmasını taahhüt etti. Fakat, Londradan
başka yere gidemedi. Sonradan, Pariste İhtilali tahrik ile
uğraşarak, Komün'ün Harbiye Nazırı oldu.

İkincisi Dahiliye Nazırı (Garliye) adındaki kimsedir
ki, öteki kadar azılı değildir. Çünkü, henüz bekçilerinden
birini yemedi, komşusunun yiyeceğini çalmadı. Bundan ön
ce bir çamaşırhane ile bir hamam işletmekteydi. Ehaliden
zorla mallarını alıyor. Galiba, Blanki ile arkadaşları, akıt
tıklan kan lekelerini temizlemek için bir çamaşırcıya muh
taç olacaklarını bildiklerinden merkumu ele almışlardır. Fa
kat Lökont ve Torna adındaki Cenarallerin öldürülmeleri
gibi lekeleri yıkamak için ne Parıste bulunan sabun, ve ne
ne Sen nehrinin suları yeter.

Üçüncüsü Maliye Nazın Varlen'dir. Bu da tamahkar
bir tilkidir. Vaktile çiftçi idi. Bir Yardım Derneği parasın
dan irtikabı rivayet olunur. Bu tilki bir semiz kaz çalıp ar
kadaşlarından saklamış; onlarla bozuşup kurtlara karış
mış; kurtlar da kendisini takdir edip, kaza göz yumarak,
avlannın korunmasını ona bırakmışlardır ...

Mösyö (Jül Vales) eskiden bir köy okulunun kapıcısı
olduğundan bu defa Umumi Maarif Meclisine getirilmiştir.

Doktor (Kupil) delinin biridir. Bütün beden hastalık
larının kaynağı husyeler olduğunu keşfettiği için, kendisine
Maarif Nlzırlığı verilmiştir.

Domborvski adındaki .hayvan İhtilll askerlerinin Baş
komutanıdır. Lehistan isyanlarında ün almıştır. Fransa.ya
göç ederek, pasaport ve diğer evrak ~htekirlığıyle vakit
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geçirmekte olup, fukara Lehlilere isyan esnasında şecaat
gösterdiklerine dair şahadetna.ıneler uydurur; ve bu vesile
ile şunu bunu dolandırıp para toplardı. Fakat en büyük işi
İhtilft.li tahrik etmek ve fesat a~ini tutuşturmaktır.

Asıl fesat reisi ise Blanki'dir... »

*
Goluva gazetesinin 10 nisan tarihli nüshasında Pa.risle

ve komünarlarla ilgili bir havadis Türk okurlarına şu şe
kilde sunulmuştur:

eParisten gelen bir yabancının anlatbğına göre: Fran
sa başkenti hüzün ve melli renkleriyle nakış ve tasvir olun
maktadır. Pariste olağanüstü bir dehşet ve terör vardır.
Biçare ahalinin birbirine emniyeti kalmamıştır. Asker ol
mamak için evlerinden kaçıyorlar. Kadınlar kıymetli eşya.
lanın saklamak için emniyetli yerler aramakta; ve Paris
ten çıkıp kurtulabilmek veyahut dışarda bulunan akraba
larına mektup göndermek için yabancı elçiliklerin himaye
sine sığınmaktadırlar. Bankalar kimilen muamelelerini
durdurmuşlardır. Paris halkı tasavvur edilemiyecek kadar
zarurettedirler. Rehinle fakirlere ödünç para vermek için
açılmış olan (Mon dö Piyete) de para kalmadığından yığı
lan ahaliden bazıları pek büyük güçlükle birkaç frank ödünç
alabiliyorlar. Sokaklar gündüz milli askerlerin taburlarına
piyasa yeri olmuştur. Bu adamlar, gelen geçeni zorla aske
re alıyorlar. Ne yaşa bakıyorlar, ne de tAbiiyyete. Geceleri
sokaklar haydut ve yağmacılarla dolu olup, bunların içinde
birçok kanlar da bulunuyor. Bunlar, şunun bunun evine
hücumla yağma ediyorlar. Paris, bir cehennem haline gir
miş; ve bazı hikaye kitaplarında anlatılan haramiler mağa
ralarına dönmüştür.s

*
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Hakayıkulvakayi'in 27 Nisan sayısında, 18 Ni.sah 1871
tarihi ile Londra'dan gelen bir yazıyı okuyoruz:

Paris Komi.inü'ne teveccüh göstermek için, Pazar gü
nü Londra.'da (Hayd Park) bahçesinde bir gösteri yapılmış
tır. Fakat, bunu di.izenliyenler maksatlarına ulaşmadılar.
Paristeki emvll iştiraki taraftarlarının Londra'da bulunan
taklitçilerini temaşa için sayısız ehali toplanmışsa da. çoğu
söylenen nutuklardan nefret ederek çekilmiş ve gösteri de
karınakanşık birşey olmuştur. Ayak takımı, önceden söz
leştikleri gibi İrlandalılarla birleşmek istemişlerse de, mer
kumlardan kimseye tesadüf etmemiş olduklarından: «Ya
şasın İrlanda l» diye bağırarak, doğru (Hayd Park) bah
çesine gitmişlerdir. Orada Müri adında bir kunduracı bun
lara başkanlık edip, merkum, Paris Komün'üne hitaben.
mufassal ve tabedilmiş bir kAğıt okumuştur:
- Ey biraderler! Size Umumi Cumhuriyet adına ean-ü

gönülden halisine selamlar ederiz. İnsan hürriyeti ve Bele- .
diye hakları için yaptığınız teşebbüslere ansa.mim teşekkür
ederiz. Biz sizi bugünkü ilerlemelerin rehberleri; illetlerden
ve marazlardan sıyrılmış yeni bir insanlık heyetinin mimar
lan tanırız. Sizi çiğnetmek isteyen Versay adamları ise Na
polyon'un şakirtleri ve Avrupa Despotlannın korkak ve
mi.irtekip hizmetklrlandır. Bunların seçilmeleri, papazla
nn cahil bıraktığı köylüler tarafından yapılmış; ve Prus
yalıların süngüleri henUz Fransızların boğazına dayanmış
iken, barış şartlarını kararlaştırmak üzere seçilmişlerdir.
Bu vazifeleri de şin ve arımucip olacak bir surette bitip, va
tandaşlarınızın bir kısmı Alman haydutlarına teslim olmuş
tur. Bununla beraber, Versayl!lar hala. Hilkü.mette kalmak
sevdasında bulunup, sizi esaret zinciri.ne bağlamak istiyor
lar.

Bizler KomUn'Un başarısını arzu ederiz. Milletin ihtiya
cına sarf olunmak üzere, sarayların vesair İmparator emla
kinin satılması; din işleri ile siyaset ve Devlet işlerinin ay-
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nlması; Kur'a ile asker ahnmak usulünün ve nizamiye ~
kerlerinin lağvedilme.si alkışlanacak ve takdirle karşılana
cak şeylerdir. lş ve çalışmada, öğretim ve eğitimde, maliye
de yapılan reformların iyi sonuçlara varacağını umarız. Ya
lancı, irtik_Apçı ve rüşvetçi gazeteler despotların, müstebit
lerin organlarıdır.»

Orada hazır bulunan beşyüz kadar çoluk çocuk vesai
reden mürekkep olan ayak takımı okunan bu kağıdı güya
oy çoğunluğu ile kabul eylemişler; ve bunun üzerine Fran
sızların (Marseyez) makamını çağırarak (Hayd Park: bah
çesinden çıkıp işbu komedyaya bu veçhile hitam vermişler
dir.s

*
Hatırlatmak gerekir ki, 16 nisanda, Hayd Park'ta bü

yük bir cumhuriyetçi rnitiııg tertip edilmişti. Bu miting'te
otuz bine yakın insan toplanmıştı. Times gazetesine göre,
mitingte, burjuva paltoları işçi gömleklerinden fazlaydı. Ha
zır bulunanlar Komün'ü tebrik etmişlerdi:

«Sizi dünya cumhuriyeti adına selamlıyoruz ... BUtün
insanlığın hürriyet v~ azatlığı için savaştı.ğınıza inanan
biz Londra halkı size dostluk ve kardeşlik elini uzatıyo
rus.»

Ve, Komün'ün Resmi Guete'si {Joumal OfflcleJ), 20
nisan tarihli nüshasında bunu dere etmişti.

*
Efrencl 28 nisan 1871 tarihli gazetelerde, Komtin

hakkında, şu çeşit havadisler yer almaktadır :
Elektrikle yüklü iki bulutun çarpışmasından yıldınm

çıktıgı gibi, Versay ile Komün'ün çarpışmasından da da
hili muharebe, vatandaş savaşı zuhur etti. Artık, tarafsız..
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lar için temaşadan başka çare yoktu. Fransa'nın birinci
Devriminde, Büyilk Fransız lhtillli'nde, ay isimleri de~
tirilip nebat isimlerine tatbik edilerek yeniden konan isim
ler, bu defa Komün tarafından tekrar kullarulmağa baş
lanmıştır. Bu takdirde, şimdi (.Jenninal) yani filizlenmek
ayındayız. Paris ikinci defa olarak kuşatılmıştır. Şimdilik
zahire ve yiyecek varsa da, herkesin korku ve dehşetten
iştihası kapanmıştır. Birkaç gUnden beri Pariste, dışardan
mektup ve gazete alınmamıştır.

Çarpışmaların haberleri, elbette, telgrafla tarafınıza
gelmiş olmalıdır. Bir büyük savaşla işin biteceği söylen
mekte ise de, bunun ne vakit olacağı belli değildir. Versay
askeri, - yahut buradaki deyişe göre - Tiyer'in haydut
ları aleyhinde, geçen eylül ayından beri talim etmekte olan
milli askerler dayanıyorlar. Bunların bütün levazım ve si
lahlan mükemmeldir. Ve, Prusyalılann savaş kaidelerine
uyarak, ve ağaçlan yahut duvarları siper alarak harb edi
yorlar. Ancak, nafile yere barut ve kurşun harcıyorlar.
Çünkü, Vcrsay Hükumetine bütün Fransa yardımcıdır.
Milli askerler de Versay'ı alamıyacaklannı bilirler. Şu ka
dar var ki, Paris ahalisinden pek çokları Versay askerinm
girmesini bekliyorlarsa da, Paris de kolaylıkla zapt oluna
mıyacaktır. (Mon Valerin) Kal'ası, Versay askeri elinde
bulunduğundan, bu kal'anın toplan sayesinde, Versay as
keri Paris'in önüne kadar gelebilirse de, Pariste sokaklar
da. kurulan barikatlardan (ır.etrislerden) dolayı, birçok
günahsızın kanı dökülmedikçe. Paris'i zapt edemezler. Bun
dan ötürü, Versay askerinin - gard nasyonal denilen
milli askerleri Paris içinde kuşatarak açlıkla teslim olma
ğa zorlıyacağı melhuzdur.

Bu iç savaşta, birinci olarak kan dökülmesi nisanın
ikincisi olan pazar sabahı vukubulmuştur. Şöyle ki, Ko
mün'Un emrile, milli askerlerin taburları akşamdan şehrin
dışına doğru çıkmış; ve bazıları, o esnada: «Yaşasın Ko-
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mün!» diye bağırmıştır. Bunlar, Tiyer'in nizami askerle
rinin kendilerile beraber olacağını .hulya etmişler ise de,
hareketleri sırasında (Mon Valerin) kalasından üzerleri-
-ne humbara yağdınldığmdan zanlannda isabet etmedikle
rini anlamışlardır...

Komün askeri, bu harekelterinde yedi bin kişi telefat
vermiş; ve ölü ve yaralı, araba ve vagonlarla Parise taşın
mış olduğundan, Koruün tarafını tutan gazeteler ve hatta
Mösyö Roşfor bile bu muhataralı hareketlere emir vermtş
olanları şiddetle takbih ediyorlar.

Paristen hekimler ve cerrahlar kaçmış olduğundan
basta ve yaralıları tedavi edecek hekim bulunamıyor.

Hele, istihkamlar üzerinde, milli askerlerden biri ya
ralansa, yaralanan uzvu hemen kesip gömüyorlar. Bu as
kerler şehrin dışında et pişirmek için pek çok defa ateş bu
lamadıklarından eti çiy çiy yiyorlar.

Paris çok sıkıntılı bir durumdadır. Arabalar, klmilen
öUl ve yaralı taşİyor. Ehali, (Truk:ıdor) adlı tepede topla
narak dürbünlerle muharebeyi temaşa ediyorlar. Ölü ara
baları şehre girdiğinde, herkes üzerlerine koşup kendi ak
rabasından ölü bulunup bulunmadığını anlamak istiyorlar.
İstihkamlar üzerinde bekleyip, askerin muharebeden dö
nüşünde hayatta olduklarını süratle akrabalarına bildirmek
üzere, isimlerini bir kağıda yazarak, süngülerin ucuna ge
çirip, istihkamlarda bulunanlara veriyorlar.

Bunların deyişine bakılırsa, Versay vahşilerine naza
ran Prusyalılar medeni adamlar imişler.

Komün'ün papazlar aleyhindeki icraatını tarife hacet
yoktur. Bir kiliseye Pantigon adını verdiler; ve Romalıla
rın içinde Savaş Tanrısı olan Janus'un tapınağı gib;, mu
harebe sırasında kapılan gece gtlndilz açık bırakıyorlar; ve

. Kilise Kubbesi üzerinde bulunan istavrozu da kırmızı ban
dıraya direk yerine kullanıyorlar.s

* I



33

Gazeteler yalnız reaksiyoner basını yansıtarak Komiln
aleyhindeki yazılan yayınlamıyorlar; Komünarlarw lehin
deki belgelere de yer veriyorlardı. İşte «Paris Komit~'nin
Fransız Milletine Beyannamesi» bu kategoriye giren bir
belgedir.

Haka.yıkulwkayi'in 31 nisan 1871 tarihli sayısında
cPa.ris Komitesi'nin Fransız Milletine Beyannamesi» şu şe
kilde sunulmuştu :

«Parisin yeniden kuşatılarak topa tutulmasını ve Fran
sız kanının yeniden dökülmesini icap eden bugünkü çarpış
ma kamu oyunun durumumuzu bilmesini gerektirdiği gibi,
thtila.l sebcblerini de Paris ve bütün Fransa bilmelidir. Şim
di uğradığımız yeis ve matemden terettüp edecek sorum
luluğun; Fransaya ihanetle Parisi düşmana teslim ve şu
ihanetleri unutturmak ve izlerini silmek için Fransa Baş
kentini ve Cumhuriyeti ve hürriyeti harap etmeği tasmim
ve teşebbüs edenlere isnat olunması hakka ve adalete uy-

• gundur.
Komitemizin görevi, Paris halkının arzu ve teınayyül

lerini tasdik ve illn ve martın 18 inci günü vukubulup, Ver
say takımının müteaddit ve çeşit çeşit tezvirlerile henüz en
camı bilinmeyen şu lhtilllin ne gibi sebeblere dayandığını
anlatmakbr.

Bu defa da, Pa.ris balkt Fransa'nın heyet ve ahllk ve
idaresini isllh ve servet-ü almanım tamir için her türlü fe
dakarlıkları ihtiyar etmekte ve cesaretle canını feda et
mektedir.

Bu halkın acaba istediği nedir?
Milletin haklan ile ilerlemesine tek medar bulunan

Cumhuriyet usulünün tasdik ve ibkası; ve, her bir yurtta
ım ve istidat ve kabiliyetine uygun surette bütün haklan
mn korunmasını üstüne alan a.vim cumhuriyeti ve Komün
nsulü'nün Fransanın her tara.fında tamim ve icra olunma
sıdır.
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Avam Cumhuriyeti bir şirkettir ki, buna girenlerin
kavuşacakları serbestlik için bir sınır olmayıp, yalnız baş
kasının haklan ve serbestliğile sıwrlandınlmış bulunacak
tır. Demokrasi usulüne uygun btr.surette teşkil olunacak
Belediye Meclisi'nin haklan; şehrin gider ve gelirini gös
teren cetvelin tanzim ve tasdiki ve vergi ve diğer rüsumun
tarh ve tevzii ve Belediye İdaresine mahsus hizmetlere ne
zaret ve şehrin mahkemelerile, zabıta ve mekteplerini ter-
tip ve tanzim ve emlaki idare ve Belediyede kullanılacak
hakimlerle memurların nasp ve tayini ile gereğince hunla
rın azli ve. kişi özgürlüğü ile mezhep serbestliği haklarının
muhafazası ve heyetin ittihaz edeceği kararlara avamdan
her ferdin müdahale eylemesi ve şehrin muhafazası ve §.sl
yişin ipkası için gerekecek milli askerler subaylarını seç
mesi hususlarından ibarettir.

İşte, Paris bundan ziyade teminat istemez. Ancak bu
usulün Fransa Merkez Hükümeti bulunacak İcra Heyetin
de de terviç ve iltizam olunmasını ister. Şu kadar ki, Parla
kendi halkının durumuna göre, çocukların eğitimi, bilgile
rin öğretimi, ticaret ve mübadelenin ilerlemesi için, mahal
lince lüzumu görünecek bazı tadillt ve reformlar icrasile,
mülkUn yönetiminde ve servetin tasarrufunda bütün fert
lerine pay _ayırarak bu bapta daha önceki denemelerden ay-

. nlmayacaktır.
Düşmanlarımıs, vatandaşlarımızı aldatmak için, giıya

Parisi diğer şehirlere tahakkilmle bütün Fransa milletinin
hükümranlık haklarını eline geçirerek, diğer şehirlerin ba
ğımsızlığını ve haklarını çiğnemek arzusunda olduğunu id
dia ediyorlar. Bunların rivayetince, guya biz, Fransanın
birliğini bozmak Istiyorrnuşuz,

Gerçekten, İmparatorluk ve Krallık'la meydana gelen
birliği yani zulümle milletin servetini ve emeğinin meyva
sını israf etmek için bir takım gaddar memurlann birliği
ni ilga ile cümlenin emniyet ve asayişini ve hürriyet ve ser-



bestliğini sağlamalı için, fertlerin blrbirlerile ortaklaşarak
birlik vücuda getirmesini istiyoruz. Onsekiz Mart İhtilali,
istenilen surette bir idare usulünün vücuda getirilmesimak
sadile yapılmıştır.

Biz, Fransa'yı bir takım papazlann ve asker ve sarraf
lann ellerinden kurtarmak istiyoruz. Zira, böyle idareler,
Fransanın harabiyetini ve milletin 1akr-ü zaruretini gerek
tirir. Bu halde, Parisin Versay aleyhine ayaklanması ve
milli askerlerimizin göğüslerini, fedakarca, tiüek kurşunla
nna. hedef yapması, herhalde, Parisin ya tamamile harap
alınası veya ebedi galibiyet kazanmak gibi bir sonuç vere
cektir. Bizim fedakarlıklarımıedan faydalanacak bütün
Fransa, avAm Cumhuriyetini terviç edip, z!lim Versay Hü
kumetini savaşı durdurmak için zorlamalıdırlar. Bizim va
zifemiz kavga. etmek midir?> (8)

*
. Komttn olaylan münasebetile, yalnız komUnizm mese

lesi ele alınmıyor; Ent.ernasyonal'den sık sık ve de uzun
uzadıya bahsediliyordu. La Turquie'deı, çevrilen bir yazı,
bizi bu hususta aydınlatacak niteliktedir.

lstanbulda yayınlanan 1 mayıs tarihli La Turquie ga
zetesinde, «n faut compter avec son ennemi» başlıklı, im
zasız, bir makale yayınlanmış ve bu yazı, «Düşmanı Hakir
Görmemelidir~ başlığı ile Türkçeye çevrilmişti.

Birinci Enternasyonal ile ilgili olan: ve, Almanyadald
Sosya.l Demokrat gazetesinden aktarılmış pasajları ihtiva
eden bu yazıyı sunuyoruz:

Fransa ile Prusya arasında vukua. gelen muharebe ~
nasında, bazıları bu muharebenin Almanyaca dahi tesirle
ri görüleceğini ve hele Almanyanın sefil sınıflarına da tesir

• edeceğini iddia eylemişlerse de Prusya. Devletinin fikirleri-
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ni yayan gazeteler bu iddiayı hiç bir gey yerine koymarn•ı-
lardı. •

Lakin, Almanya. orduları vatanlarına döner dönmez,
bundan birkaç ay önce düşünillen tesirler görünmeğJ bq
lamıştır, Şöyle ki, her bir Alınan neferi evine ve köyilne, iş
çinin dururnile görebileceği iş hakkında bir takım yeni fi
kirlere sahip olarak dönmektedir. Bunun sebebi ise, her ne
vi kölelik olursa olsun ondan yakayı kurtarmak hususudur
ki, bu fikirler kolaylıkla her tarafa yayılacaktır. Bir de,
her milletten amele güruhunu (işçi sınıfını) sermayedar
ların pençesinden kurtarmak için öteden beri (ENTER
NASYONAL) adile teşekkül etmiş olan gizli Cemiyet,
Prusyada da üyeler peyda etmeğe başlamıştır.

Doğrusu, bize kalırsa, Prusya vü.keULsının (Korespon
dans dö Berlin) adlı gazetenin ihtarlarına kulak asarak,
Pnısyada zuhur eden temayüllere önem vermemeleri bir
nevi tedbirsizlik olur.

Filvaki, Prens Bismark, bundan önce:
- Ben ehalinin sefil sınıflarından korkmam!
demiştir. Ama, şimdi vakitler değişmiş ve yeni fikir-

ler pek ziyade yayılmış olduğu gibi, Almanya dahi Avru
paya kudret ve kuvvetini göstermekle beraber içerde isl
yişi yerinde tutacak sebebleri aramakla iç durumunu dü
zeltmek sevdasından vazgeçmemiştir.
. Ve bir de burasını tekrar ederiz ki, fertlerin temayül
lerinden ve arzulanndan başka bir Heyet vardır ki, bütün
bu arzuların meydana gelmesini yüklenerek çeşitli ulusla
nn başlıca gücü olan sefil sınıflara dayanarak bunları ka
pitalistlerin pençesinden kurtarmağı vaat eylemiştir.

Burası o derece açıktır ki, bunu anlamak istemiyenler
bltıl fikirlerinde direnenlerdir, /

Aldanmak vakitleri geçti. Zaman gayet nAziktir. Ge
çen savaş Fransada İmparatorluğun yıkılışını ve yerine
Cumhuriyetin kuruluşunu mucip olmakla beraber, bir sü-
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redenberi gizli kalmıo olan .bazı zehabı meydana getirmiş
tir.

Uzağı görmez veya. görmek işine elvermez bazı poli
tikacılar amele güruhunun (işçi sınıfının) sermayecilerin
ellerinden kurtulmak için giriştikleri hareketlere anlamsız
demişlerdir. Oysa, amele güruhunun gerek Fransada, ve
Avusturya, Prusya ve Saksonyada, kapitalistlerin icbann
dan, zorundan ve baskısından, kurtulmak için, ENTER
NASYONAL CEMİYETİ'nin yardunile bir müddet çalış
maktan vazgeçerek, yani grev yaparak, istedikleri ücreti
sermayedarlardan koparmağı başarıncaya kadar ittifak
akdetmeleri anlamsız değildir. Yani, bu güruhun (bu ·sını
fın) sermayenin haiz olduğu imtiyazlardan iş ve emeğin de
pay alması için, fabrika ve tezgi.hlarda çalışmaktan geri
durmaları, (grev yapmaları) aralannda gayet muntazam
bir gizli Cemiyetin varlığına delllet eder.

İşte, Almanya dahi amele güruhunun yani işçi sınıfı
nın şu haklı dileklerinden kurtulamayıp Hükumet ve kapi
talistler ittifak ederek buna. engel olsalar da galebe ede
miyecekleri bellidir.

(Sosyal Dimokrat) adlı gazetenin:
cAvrupanın bir Başkentinde, Pariste, işçi sınıfının ba

l& geçmesi kafidir. Zira ol güruhun (o sınıfın). açtığı kır
mızı sancak altında birkaç sene sonra, yalnız Fransızlar
değil, bütün Avrupa amele güruhunun, yani işçi sınıfının
t.opla.nacağıu, !}imdiden ilin edebiliriz.•

Diye yayınladığı yazılar sırf safsata değildir. Çünkü,
ENTERNASYONAL G1Bt BOYüK BİR GİZLİ CEMİ
YET'in fikirleri budur.

Hele, Parisi kana bulayanlar bertaraf olsun ve m~
le Komitenin mezaliminden kurtularak, barış yolile mey
dana çıksın; o vakit, bu Sosyal Dimokrat gazetesi ile aynı
fikirde olanların pek çok bulunduğu anlaşılacaktır. Zira,
her .tarafta, amele güruhu, işçi sımfı incinerek, ücretleri

'



yetersizdir. Bu sınıf artık açlıktan telef olmaklığın ne ol
duğunu anlamış bulunduklarından sağ duyu sahibi olanlar
bu durumun islalıına teşebbüs etmiştir.

ENTERNASYONAL CEMİYETİ'nin maksadı emek
ten başka geçim vasıtası olmayan sınıflann durumunu,
isllh çaresine teşebbüsten ibaret olduğundan, Almanyanın
da, şu reformlardan payını alarak, thtilA.llerin artık büs
bütün önünü alacağını umanz.»

*
Komün'Un yukarda adı geçen Beyannamesi tepki ya

ratmıştı. Beyannameye verilen ve 5 mayıs tarihli gazetede
yer alan cKomün» başlıklı cevap şuydu :

Komwı, Paris ehalisini bu derece felAkete uğrattığı
halde, bir yandan da isyanda ısrar etmesinden dolayı ta
raftarları bile, KomUn'ün maksadı neden ibaret olduğunu
söylemeğe zorladığından bu defa bir Beyanname illn eyle
mişlerdir.

Avrupada bazı yazarların fikirleri şudur ki: Fukara
ve amele güruhunun geçimi ve mutluluğu ve tedbirlerin
alınması toplum tarafından düşünülmelidir. Esas maksat
ihtiyaç içinde kıvrananların umumun mutluluğuna ortak
edilmesidir. Çünkil, Avrupada, işçiden çoluk çocuk sahibi
bir adam günde dört beş frank kazanmakla elbette ki re
fah içinde yaşayamaz. Ezcümle, kadınlar dikiş dikmek ve
yahut diğer kadınlara müteallik iş işlemekle, pek çoğu gün
de üç dört franktan ziyade kazanamaz. Bu taktirce, bun
ların ne sefalet içinde bulundukları tariften müstağnidir.
Avrupada btitUn büyük şehirlerin ehali.si bu kabilden olup,
halbuki bazı defa amele takımı iş bulamadıkları takdirde
açlıktan ölmek derecesine gelirler ve ka.ffesi dahi bulun
duklan evlerde kira ile oturduklarından, hafta yahut ay
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başında kirayı veremedikleri halde, sokakta kalmağa mec-
bur olurlar. •

Bunların durumlarının düzeltilmesine dair, yazarlar
çe§it çeşit fikirler söylernışler ve bu hususta binlerce kitap
basıp yayınlamışlardır. Hatta, bu yolda kitap yazanlardan
bazılan ifrat derecesine kadar varıp, ZENGİNLERİN MA
LINI FAKİRLERE BÖLÜŞTÜREREK TÜM ORTAKLIK
YOLUNU GÖSTERMİŞLERD!R. (91

Komiin'ün Reisi bulunan Mösyö (Blanki) nAm zat bu
efkarda bulunanlardan olup otuz seneden beri bu usulü yay
maya çalışmış; ve bu defa icrasına meydan bulup, iştirak
usulünü isyan ile tervice kalkmıştır. Komtin'tin Beyanna
namesinden anlaşıldığı veçhile, Asiler galebe ettiği takdir
de, mevcut usuller ve kanunlar k!milen lğv olunup yani tü
mü birden kaldınhp, bun1ann yerine İştirak usulü ittihaz
olunacaktır. Nitekim, Komön'iln Beyannamesinde de, şöy
le demiştir:

cl8 Mart Devrimi, akıl, hikmet ve tecrübeye dayanan
bir idare usulü ittihaz edecektir. Fakirlerin yoksulluğuna
ve yurdun felaketine sebeb olan irtiklp ve karaborsaya,
tekele ve imtiyazlara son verecektir.s

öteki yazarlar bu aşın fikirlere zahip olmayıp, fakir
lerin işçinin gündeliklerinin arttmlması veyahut sermaye
cilerin temetturla.rına bir dereceye kadar ortak edilmeai
tarafını tutmuşlardır. Bu cümleden olarak, Mösyö (Lui
Blan) adındaki yazar bu fikirde bulunup, Slyekl gazetesi-
ne şu yazıyı göndermiştir. •

,Benim hlll iştirak yani ortaklık usulünü terviç edip
-etmediğimi soruyorsunuz. Evet, ben, hala ortaklık fikrin
de sabitim. Tan gazetesinde bunu yayınladığım gibi, bu
husustaki düşüncelerimi geçende yazaığun bir kitapta iyi
ce açıklamışımdır. Sürgünden Paris'e dönüşümde, hem
yurdun felaketlerini gördüm; hem de, fakirlerin maddi ve ,
manevi reform sebeblerini enine boyuna düşünmekten hiç-
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bir vakit geri durmadım. Fikirlerime pek çok itiraz ve if
tira olundu. Fakat, akla tatbik edilerek muhakeme olun
madı. Eski ve mevcut usulün tümile kaldınlması fikrinde
değilim. Geçmiş, bugünü doğurduğu gibi, bugUn de yannı
doğuracaktır. Devlet milliyet temeli üzerine kurulduğu gi
bi, Komün yani Daire-I Belediye de iştirak temeli üzerine
kurulmuştur. Devleti bir binaya benzetsek, Komün onun
temelidir; ve binanın sağlamlığı temelin sağlamlığına bağ
lıdır. Her Komün'ün sağlamlığı ise şundan ibarettir: Üye
lerin ve Başkanın kendisi tarafından seçilmesi ve yapacağı
işlerde bağımsız bulunması. Ancak, her Komün'Un merke
mı umumi Heyetine kuvvetle bağlanması elzemdir. Şahsa
ait olan haklar şahsa, Belediye Dairesine yani Komün'e ait
olan haklar Komün'e ve millete ait bulunan haklar millete
sağlanmalıdır. Şu var ki, güçlük bunların sınırlarının çizil
mesindedir. Bu ise mubahase ve muhakeme ile meydana
gelir. Bunun içindir ki, vatandaş savaşını tahrik edenleri
takbih ederim; ve içte aslyişin geri gelmesini arzu etmek
ten geri duramam.s

İşte asıl (SOSYAL!ZM> yani iştirak usulünü terviç
eden müelliflerin fikirleri bu merkezde olduğu halde, Ko
mün akıl ve hikmetten bahsedip yağma ile uğraşmakta; ve
garet ve musadereyi biçAre Paris şehrinde denemekte ise
de, Komün'ün zahirde tervicine çalıştığı fikirler, Avrupa
nın her diyarında haylice yayılmış ve Londra vesair yer
lerde bulunan amele güruhu dahi Komün'ün fikirlerine
meyyal görünmüş olduğundan, bugünkü Paris isyanı k~
mopolit yani Avrupanın her diyarına şümülü bulunan bir
renkte olduğu Komün'ün Ceneral ve askerinde yabancıla
nn varlığile anlaşılmaktadır.

Fakat bu misillü bir Umuml thtil!l'in menedilmesini
, her Devlet istediğinden, Versay Hilkiımeti asiler aleyhin

de büyük bir şiddetle da.vranmağa başlamış ve !.silere aman
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vermemekte olduğu en son telgraflardan da. anlqılmıı,-:
tır. (10)

*
6 mayıs tarihli gazetede Eııtıerııasyonal aleyhinde bir

yazı daha var :
«Fukara ve amele takımının refaha kavuşturulması

meselesinin Avrupa memleketlerinin hepsine şümillü bu
lunduğunu yazmıştık. Bu mesele zaten bütün mürilvvet ve
insanlık erbabının iltizam ettiği bir şey ise de fesatçılar
meramlannı terviç için kuşbeyinlileri, kafası boş alanlan
kolayca aldatabilmek Uzere, şu iddiayı ileri sürüyorlar :
Mevcut bulunan heyetler güya bunu istemiyorlarmış. Ve
böylece, insan toplumunu altüst edecek derecede bir fesat
ilka ediyorlar.

İşte, bunlann en bUyilk münevvici, l.ondrada birkaç
seneden beri akd olunmuş ve azası (yani üyeleri) her mem
leketten hicret eden birtakım serseriden ibaret bulunmuş
olan (ENTERNASYONAL) denilen fesat şirketidir, «şir
ket-i fesadiyye> dir. Bu şirket, Pa.riste iki üç seneden beri
görülmekte olan heyecanı tahrik etmiş ve fasit fikirlerine
en ziyade meyil gösteren millet Fransızlar olduğundan, Pa
riste deals işlerden el çekmeyip, nihayet Komün'iln teşkili
ile iç savaş meydana çıkarılmıştır. Bazı gazetelerin dediği
ne göre, bu Şirket amele güruhunun yani işçi sınıfının üc
retlerini arttırmak için bütün Avrupada işçiye grev yaptı
rıp, kapitalistleri işçinin tekliflerini kabule zorlamağa ça
lışacağını yazmış ise de, bu gibi iğfallere Fransızlardan
başka pek de kolayca kapılan olmıyacağı aşikardır.

İşçinin böyle aldatıcı sözlere kolay kapılmamaları ise
terbiyeli ve maarif eshabından bulunmaları, yani eğitim ve
öğretimden geçmlş bulunmalan, şartına bağlı olduğundan,
bu defa, Avusturyada işçiyi terbiye için teşekkül etmiş olan
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bir cemiyetin •bazı kararlar aldığı yazılıyor ...
Taymis'in yazdığına göre: Belçika. ve !spanyada. da

ameleler dernek kurup Komiin usulünü kabule yöne~
Ierdir.s

Bu arada, Times'den Versay'ın vahşetini tenkit eden
bir havadis aktarılıyor; Phare du Bosphore, Komün'Un 1n
gilteredeki tepkilerinden bahsederek, İngiliz gazetelerin
den aktarmalar yapıyor; Versay'ın Bildirileri veriliyor;
Komün'Un Paris'i berhava etmesi ihtima!inden bahsedili
yordu. Temps gazetesinden naklen Ent.erııasyonal ve Ko
mün hakkında yazılar çıkıyor': Amerikan gazetelerinin Ko
mtin'e dair fikirleri bildiriliyor; Versay'dan gelen bir mek
tupta şu satırlar okunuyordu :

«Fransada vatandaş savaşı sahiden vahşiyi.ne bir su
ret kesb etmiştir. İki taraf askeri düşmanlarını amansızca
öldürüyorlar; ve birbirlerine eşkıya ve haydut gözile ba
kıyorlar. Fransızların Prusyalılara olan husumetini ve
Prusyalıların Fransızlara hakaretini, Fransızlann birbir
lerine oları düşmanlıklarına kıyas etsek hemen hiç mesabe
sinde kalır.s

Bunlardan sonra, 14 mayıs tarihli gazetede, «SeUl
met-i amme Komitesinin 1Ilnnamesi» var:

«Cumhuriyet-i avam bir büyük nıuhataradan kurtul
du.clhanet bizim içimize de sirayet etmiş ve düşmanın al
tını sayesinde Isi kal'ası teslim olunarak bozguncu bir ta
kım ilanlar yapıştırılmıştır. Meğer bunlar, içimizde Kral
lık taraftarlarının kurmuş olduklan tuzağm birinci ema
releri imiş. Halbuki, bunların tasavvurları öğrenilmiş ve
fesat ehli yakalanarak bir Harp Divanı marifetile muha
keme edileceklerdir.s
' Monitör, Observatör, Oniver ve İspektatör gazeteleri

kapatılmıştır.
15 mayısta, Marepl Mak Mahon'm askere Beya.nna

mesi.



19 mayısta, Komün'ün Versay askerine galebesinden
umudunu kestiğine dair havadis...

1811 OLA.YLARI KARŞISINDA AL1 PAŞA
VE NAMIK KEMAL (11)

İnsanlık tarihinde büyük sarsıntılar yapan İhtilal ha
reketleri, fikir adamları _ve kalem sahipleri için, adeta., bi
rer mihenk taşı olmuştur. Her filozof, her düşünür, her ya
zar, bu hareketler karşısında, müspet veya menfi bir du
rum takınmak zorunda kalmış; tarihin akışında, gücüne
göre, ileri veya geri bir rol oynamıştır. Bu bakımdan, Tan
zimatta.ki Devlet ve kalem adamlarının Büyük Fransız İh
tilali ve XIX. yüzyılın ihtilAlci hareketleri karşısındaki du
rumları incelenmeğe değer birer konudur.

Namık Kemal'in 1789, 1848 ve 1871 İhtillUleri karşı
sındaki durumu ise özel bir önem ve anlam taşımaktadır.
Bu ateşli ve hürriyet sevdalısı yazar, yalnız-Mısırlı Prens
Fazıi Mustafa Paşa gibi - BUylik Fransız thtilllinin pren
siplerini benimsemekle kalmadı; 1848 İhtilallerini de sa
vundu; ve - tbret'teki arkadaşları ile beraber - Parla
Komunası'nın da savunmasını üstüne aldı.

Namık Kemal, bundan elli üç yıl önce, Birinci Cihan
Savaşında, Türkiye ile ilgili yayın yapan Alınan Profesör
leri tarafından, Komun savunucusu olarak, dUnyaya ilin
edildiği halde ( 12), bizde, bugüne kadar, nedense, unutul
muş; ve bu noktada Avrupanın en ünlü demokratlanndan
Mazzini'yi geride bırakışı belirtilmemiştir.

Komün hareketi, bütün dünya cumhuriyetçileriyle
hürriyetseverlerinde yankılar uyandırmıştı. Bu yankıların
Türk yayın hayatındaki başlıca temsilcileri, İbret sayfala
rında, kalemlerini birer kılıç gibi kullanan Namık Kemal
ve arkadaşları olmuştur. Gerçekten, İbret gazetesi «Ser-
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muharriri Kemal Bey:., hacmini bir misli büyütüp başına
geçtiği gazetede, KomUn'den bir yıl sonra, savunucu bir
makale kaleme almıştır. Namık Kemal, yazı arkadaşının
makalesi yüzünden açılan tartışmalarda, !stanbuldaki
Türkçe ve Fransızca matbuata karşı, haklı bulduğu dava
yı, bUyük bir celA.detle savunmuştu.

*Ali Paşa'nm 1871 olaylan karşısındaki tutumuna g~
lince, onu, dostu Thicrs'in yanında ve Namık Kemal'le ça
tışma halinde, bulacağız.

Türkiyedc, Birinci Enternasyonal'e ve 1871 Pa.ri.s Ko
munası'na dair yayınlanmış-ve UnlU bir Devlet adamı ta
rafından yazılmış- en eski resmi vesika, Sadırazam Ali
Paşa'nın kaleminden çıkan bir emirnamedir. Paris Komu
nası - bilindiği gibi - yalnız Parise ve Fransaya özgü bir
olay olarak kalmamıştı. «XIX. yUzyılın en büyük ihtiUUci
hareketi» sayılan Komün, uluslararası bir hA.dise karakte
rini taşımak itibariyle, Fransa dışındaki memleketlerde de
yankılar uyandırmış; devrin geri kafalı, muhafazakAr dev
let adamlarını titretmişti.

• Şunu da hatırlamak gerekir ki, o devirde, Komün hak
kında, TUrkçe basında da, sütunlar dolusu yazı çıkıyor, ba
zı Avrupa basınından aktarma ve çevirme yoluyla okuyu-.
culara muntazaman bilgi veriliyordu. Fransa Hariciye NA
zırı Jules Favre'ın yabancı memleketlerdeki Fransız elçi
lerine gönderdiği «Tahrlrat-ı umumiye» de Türkiye Kamu
oyunca bilinmekte idi. Ali Paşa'nın KomUn'e karşı tepki
gösterişi açıklanırken bu noktalar gözden ırak tutulmama
lı ve Sadaret makamından çıkarılan Emirname, Komün
münasebetiyle Enternasyonal'e çevrilmiş saldırılar kate
gorisine giren bir vesika olarak incelenmelidir.

*
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Emirname-i slmt> suretini okuyalım :
«Malum-u vi.lllan olduğu üzere şu içinde bulunduğu

muz vakt-ü zaman maarif-i maddiye cihetiyle tefevvuknU
may-ı a'sar-ı esllf olduğu müstağni-i delil ve bürhan ise
de cemiyet-i insaniyenin Asıl mlye-i kavam ve devamı ve
medar-ı emn-ü emlnı olan ldlb ve ahllk-ı umumiye ve sa
ir kuyüdu ma'neviyyeye hayfa ki çendan atf-ı enzar-ı dik
kat ve ihtimam olunmamakta olmasının netayic-i vahime
sinden olmak üzere güruh-u faale ve amelenin sermaye ve
mi.ldaran ile servet ve fevaidçe tesavisi zımnında emval-i
mevcudeyi mukaseme eyleme ve belki hüküm ve hükumet
çe anlarla müşterek olmak efklr-ı muzirresi binsekiz yüz
altmış ve altmış bir tarihlerinde serberilverde-i llem-i
kevn-ü fesad olarak şu dokuz on sene zarfında mAnend-i er
vah-ı habise Avrupanın her tarafına cari ve sari olmuş ve
bu efkar eshabından terekküb ve teşek.kW eden cemiyet-i
cesimeye Enternasyonal ni.mı verilmiş ve Londrada bir
merkez ve Amerikada kAin Newyork şehriyle İsviçrede şu
beler peyda ederek bunun lzl ve efradı ve sermayesi ha.y
liden teaddüd ve tekessür etmiş olup nezd-i hakayıkaşmay-i
veziri.nelerinde muhtac-ı tavzih ve beyan olmadığı veçhile
bu klrglh-ı llemin kanun-u bedi-i halk ve tertibine muha
lif olan işbu efklr-ı vehametisarm Hüdanegerde hayyiz-i
husule vusulü enva-ı lhtillllt ve ihtilafa.tın tehaddüs ve te
kevviinünü icab eyleyeceğinden 'Ve bunlara hemefkar olan
Komün takımının Paris şehr-i şehirini giriftar eyledikleri
hll-i mesaibiştimll dahi meydanda bulunduğundan maadi.
cemiyyet-i beşeriyyeyi bir hll-i vahşet ve behimete irca ve
idhil eylemek ldeta haydutluk fiil-i fazthini bir kaide ve
tertib altına alarak ibahe eylemek demek q_lmağla ve hu he
yet-i muzirrenin daire-i mefsedetini memllik-i mahruse-i
şahaneye kadar tevsie çalışması bald anilihtimll olmamağ
la eğerçi bu taraf ehalisinin emzice ve ahlk-ı uriıumiyeleri
ne nazaran efkAr-ı meşruhanın buraca Avrupadaki gibi te-
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sirat-ı seria ve kaviyyesi olamayacağı me'mül ise de maa
mafih bunun hudO.d-u memleket-i feaiha-ı Osmaniyyenin
içerusuna hulül ve duhul idemer.o.esi esbabının istihsali ve
bu fikr-i fa.sid erbabının tervic-i mekasıd ve lmAl etmele
rine kat'l fırsat ve ruhsat bulmamalariçün tekayyüdat-ı
llzımanın icrası mütahattem-i zimmet-i hükumet olduğuna
ve keyfiyyet villlyA.t-ı saireye de bildirilmiş idüğine binaen
bu babta taraf-ı devletlerinden dahi icab edenlere itay-ı ve
saya ve talimA.t buyurulması tavsiyesiyle şukka-i mahsu
sa-i senaveri terkim olundu efendim.» (13)

Ali Paşa, emirnamede, kısaca, şunları söylüyor : Ya
p.dığımız devir, medeniyet ve teknik ilerleme bakımından,
geçmiş yüzyıllara üstündür. Fakat, insan toplumunu ayak
ta tutacak ve yürütecek ahlaka ve manevi bağlara önem

• verilmiyor. Bir kelimeyle, maddi alandaki ilerlemeye kar
şılık manevi alanda gerileme var. Bundan da vahim sonuç
lar doğmuştur. İşçinin kapitalistle zenginlik ve nimetler
den faydalanma hususunda eşitliğini sağlamak amaciyle
ortadaki mallan bölüşmek ve hükümeti onlarla ortaklaşa
idare etmek gibi zararlı fikirler 1860 ve 61 yıllannda mey
dana çıkmış; dokuz on yıl içinde habis ruhlar gibi Avrupa
nın her tarafına yayılmış: ve bu fikirleri besliyenler En
ternasyonal adıyla büyük bir dernek kurmuşlardır. Enter
nasyonal'in Londrada merkezi, New-Yorkta ve tsviçrede
kolları var. Yaratılış kanununa aykın olan bu gibi fikirle
rin gerçekleşmesi - Allah göstermesin! - türlü türlü ih
tillller ve çatışmalar doğurur. Bu gibi fikirleri taşıyan Ko
mün tarafjarlarının yani komünarlann Parisi ne hale sok
tukları da gözlerimizin önündedir. Bu, insan toplumunu
vahşete sürüklemek, haydutluğu ve eşkiyahğı sistemleşti
rip mubah kılmak demektir. Bu zararlı heyetin fesat çer
çevesini Osmanlı İmparatorluğu topraklarına kadar geniş
letmeğe çalışması ihtimalden uzak değildir. Vakıa, halkı
mızın mizaç ve ahlakı göz önünde tutulursa, bu gibi fikir-
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lerin bizde çarçabuk ve derin izler bırakmıyacağı umulur.
Bununla beraber, bunun .İmparatorhık sınırları içine gir
memesini sağlamak ve bu fesatçı fikre saplananlann mak
sat ve emellerine ulaşmalarına kesin olarak fırsat verilme
mesi için gerekli te-lbirler almak Hükfimetin görevidir...

Devrin hızlı gidişi karşısında, «kaplumbağa yürüyüşti
ile• ilerliyen ve «halkı siyasi terbiyeden uzak bulundurans
Sadrazama göre, Birinci Enternasyonal ancak İblisin ka
fasında yer bulabilen fikirlerin mahsulü idi; Komlin lhtili
li bu çeşit fikirlerin gerçekleşmesinden başka bir şey de
ğildi; vahşete ve hayvanlığa sürüklenmek istemiyorsak,
her türlü tedbire baş vurarak, bu fikirleri önlemeliydik!

Metternich'e benzetilen ve - Yeni Osmanlılar Tarihl
yazarı Ebüzziya'nın deyişile- «zekavet ve fetanetini, hep
meslek-I muhafazakarlsini idameye hasr ve tahsis ile ana
muhalif ve muarız gördüğü her şeyi, her şahsı ma'nen ve
maddeten ezip mahvetmekle mütelezziz olan» müteverrim
Sadrazam, bu emirnameyi beşinci defa sadarette iken, ka
leme almıştır. Emirnamenin tarihi 6 cumadelüla 1289 dur;
yani, efrenci 25 Temmuz 1871. Paris barikatlarında son sa
vunma 28 Mayıs 1871 de çökmUştU:--Ali Paşa, bundan tam
dört ay sonra, 18 Eylül 1871 de öldü (14). Şu halde, Emir
nameyi, Komiin'ün yıkılışından iki ay sonra ve ölümünden
sekiz hafta önce yazmış demektir.

Ali Paşa, birbirine bağlanıp zincirlenen cümlelerle,
noktalama işaretlerine lüzum görmeden bir solukta bitir
diği, seci'lerle süslü Emirnamede, bize yalnız resmi Tanzi
mat uslübunun dikkate şayan bir örneğini değil, aynı za
manda Tiyervarl (15) bir zihniyetin de üzerinde durulma
ğa değer belgesini sunmaktadır.

*
İstanbulda, Fransızca olarak yayınlanan Phare du
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Bospaore, Namık Kemal'in gazetesinde Paris Komuna'sı
m· savunan makaleye tarizlerde bulunmuştu. İşte, İbrd'te
·ki eReddiyye» başlıklı yazı bu frenkçe gazeteye cevap teş
kil etmektedir.

Namık Kema.l'in cevabı Komün taraftarlarının tuttuk
ları yolun doğruluğunu, onlara karşı yapılan isnatların
haksızlığını haykınyor. Bu cevapta, Versaylılann, tarih
huzuruna, alınlarında zalim ve iftiracı damgasiyle çıkarıl
dığını görüyoruz. Komünarlar ise, insan toplumunu ıslah
etmek istiyen ve bu uğurda canlarını fed& eden kahraman
lar olarak tebcil ediliyor.

Namık Kemal, diyor ki :
KomUnarların mesleklerinde haklı olduklan ve kendi

lerine yapılan isnatların suçundan sıyrıldıklannı delilıeriy
le göstermiştik. Pha.re du Bosphore, - Thiers'e uyarak-
birtakım devlet binalannm yakıldığını, erkek ve kadın pet
rolcüler itiraf etmiştir, diyor. Bu gazete lstanbulda çıkan
gazetelerden doğru dürüst bilgi alamazken, Avrupada ge
çen olaylan doğruca nasıl verebilir? Gazetemizde o maka
leyi yazan arkadaşımız (Reşat Bey) Versaylılann zulüm
silahiyle dökülen kanlar sokaklarda akarken, Pariste idi.
Mahkemelerde Komtin taraftarlarını suçlandıran ve savu
nan avukatlan dinledi. İki tarafın fikirlerini güden gaze
teleri okudu. Vatan çocuklarını çiğneyip ezenlerin insaf
sızlıklannı gördü. Bunun içindir ki, VersayWann hem ha
sun hem ha.kim olarak. söylediklerine inanamaz. Bunların,
falan şöyle yapmış, filln bunu itiraf ediyor yollu uydur
du.klan şeyler kuru iftiradan başka bir şey değildir. Ver
sayın hiç bir alçaklığı irtikaptan kaçınmayan hafiyeleriy
le o meşhur cezvit güruhu meydandadır. İnsan toplumunu
onarmayı, ıslah etmeyi amaç edinen ve bu maksat uğruna
canını feda etmeyi göze almış olan bu kadar aklı fikri ba
şında adamlara petrolcü sıfatını kullanmak şeni' bir iftira
dır. Tekrar ederiz ki, komlinarlar yakıp yıkmak isteseler-
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di ellerinde bulunan kalelerin toplarıyla. Pa.risi iki saat için
de bütün bütün mahvedehilirlcrdi (16).

Namık Kemal'in Versaylılara kini o derece. kuvvetli
dir ki, devlet meselesini ele aldığı bir yazıda, Napoleonmü
şiddetle kamçıladıktan sonra, biçare kadınlan ve zavallı
çocukları sorgusuz sualsiz kurşuna dizenlere karşı köpürü
yor {17).

Namık Kemal'in hemen biç bir yazısı yok ki, fırea.t
düşsün de, VersayWan terzil ve tezyif etmesin.

Ali Paşa'nın dostu Thiers'e gelince, Namık Kemal'in
nazannda, «BelAlı Napolyon» a bile rahmet okutmuş mel'
un bir simadır.

Görillüyor ki, Namık kemal'in KOM'ON karşısındaki
ideolojik durumu, faraza Lir Mazzini'ye kıyasla çok ileri
dir. Namık Kemal, «büyük demokrat. Mazzini gibi, sade
ce, Komün'il yermemekle yetinmiyor; onun savunmasını
yapıyor; ve böylece, ileri fikirleri savunan Avrupalı yazar
nn ve en ünlü sosyalistlerin safına katılmUJ oluyor (18).

FRANSA HARİCİYE NAZIRI JULES FAVRE'IN
StRKtlLERİ VE TThlES'TE YAYINLANAN

MEKTUP

Versay'ı.o Hariciye NA.zırı (Dışişleri Bakanı) Jules
Favre tarafından, Fransa Hükümetinin yabancı memle
ketlerde bulunan elçilerine, 6 lıaziran 1871 tarihile gönder
diği sirkülerin tercümesi Türk- basınında. yayınlanmış
tı (19).

Jules Favre, bu sirkülerde, ezclimle, şöyle diyordu :
«Bu defa uğradığımız musibetlerin şiddetini ikrar et

memek bir veçhile kabil olamaz. Gerçekten İmparatorlu
ğun ittihaz ettiği meslekle, milletimiz arasında son dere-
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cede bir alçalma ve çöküş meydana geldiğini kim inkar ede
bilir?

Paris şehrinin, barış halinde bulunsaydı bile, bir bü
yük musibete uğraması halin muktezasındandı. Nihayet,
savaş vesilesile, bir büyük ihtilale duçar olmuştur. Pariste
tertiplenen mukaddemelerden başka bir sonuç aranılması
ahmaklık eseridir. Çilnkü, daimi surette, bu şehirde Uç yüz
bin nefer bulundurmak ve bir taraftan maddi tad alına se
beplerini kolaylaştırmak ve diğer taraftan fakr-ü zarure
ti son derecede çoğaltmakla, İmparatorluk Hükumeti, Pa
ris'i bir kıvılcımla ateş alabilecek bir hale getirmişti. Bu
Hükumet çılgınca savaş ilan eylediği sırada, herşeyden ön
ce, yıldınmı Paris üzerine çe~ olup, ordulanmız darma
dağın ve esir olduktan sonra, Başkentimiz sekiz yüz bin
Alınana mukavemet etmek için yardımsız kalmış ise de,
cUmlenen kalbinde· direnmek sevdası kaldığından, şu sev
danın boşa çıkmaması için, Pariste bulunan bütün ehaliyi
silahlandırmak gerekmiş; ve düşman daha şehrin kapıla
nna gelmeden önce, ehalinin siUUısızla:ıdınlması tedbiri
ni almak, altı yüz bin kadar işsiz ameleyi beslemek gibi mu
hataralı bir hal iktiza eylemiş ve muhasaraya dayanabile
ceğimize kimse inanmayıp şehrin içinde ihtiHU çıkmıştır.

Bu ihtilal def oluncaya kadar neler oldu? Bir tarihçi
nin; Lekont ve Torna adındaki cenerallerin öldürülmesin
.den başlıyarak Parisin yakılması ve esir bulunan papasla
rın meclislerde idamına kadar Komtin'ün olaylarım sahife
lerine geçirdiği sırada, bunca müthiş halleri anlatmak için
kaleminin yürilmiyeceğine hiç şüphe yoktur. öfkemiz ve
nefretimiz bu hallere sebebiyet vermiş olanların aranılma
sına mani değildir. Bunların yalnız tedibi ve cezalandrrıl
ması da yetmez. Meydana çıkan fenalıklann aslını aramak
da görevimizdir. Bir kötülük ne kadar btiyilk olursa, onu
o nisbette kuvvetle önlemek gerekir.

Eylulün dördilndenberi, bir takım fesat ehli gizliden
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gizliye ve açıkça Hükumeti zorba Ellerine geçirmeğe çalış
mışlar; ve - gerek gazetelerde ve gerek cemiyetlerde yay
dıklan iftiralarla - halin isyana çağırmışlardır. Muha
sara esnasında, iki defa daha baş kaldırıp, ilk önce Parisin
Belediye hukukunu ve sonra da, milli askerlerin subayları
seçme hakkındaki hukukunu fesatlarına serrişte yapmış
lardır. Teşkil ettikleri gizli cemiyeti şehrin her tarafına
yayarak, martın on sekizlnci günü, açıktan açığa meram
larmı neşir ve Pariste bulunan ateşli mühimmat ile topla
n ve tüfekleri zaptederek, Faris ehalisini zorla kullanma
ğa ve eyaletler ehalisini de fenada silrilklemeğe başlamış
lardır. Bunun üzerine Fransanın bit-kaç yerinde de bazı ih:
tilftller çıkmışsa da, Tanrının yardımile bunların önü alı
nıp ve yalnız Patis, KOMON adıle. meşru Hükumet aley
hinde isyandan vazgeçmemiş ve fesede-i merkume ehaliyi
celb için hiç bir güna. habaset ve cinayetten geri durmayıp
mahpeslerden kurtardıklan canileri ve ordulardan kaçmış
olan firarileri bile, pervasızca, mesleklerine sokmuş olduk
lan gibi, Avrupada bulunan bütün cinayet ehlini davet;
velhasıl Farisi fesadın büyük bir kaynağı biçimine koya
rak, Mebus:m Meclisi hakkında ellerinden geldiği mertebe
hakaret eylemişlerdir.

İşte bu suretle, ehaliden pek çoğunu kandırmış olduk
lanndan Parla şehri cini ve katillerin eline girmiştir.

Bunlann habasetlerini uzun uzadıya tarif etmekten
v~ anlatmaktan muradım, merkum fesedenin bir aralık ne
sebopten galebe edebildiklerini söylemekten ibarettir.

Merkum fesede, bir kaç ay kuşatılarak bin türlü be
laya uğradığı gibi, nihayet, taraflarına çektikleri beyinsiz
lerle batıl tasavvurlarını kuvveden fiile getirmeğe muvaf
fak olamıyarak perişan olmuşlardır.

İşte, işin gerçeği bundan ibaret olup, dikkat naze rı bu
na çevrilmezse, ne cebepten Paristc İhtilal çıktığı anlaşıla
maz. Yukardaki açıklamaları tamamlamak için, ha!lerini
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tarafça kötü şöhret kazanm.ş olan (Enternasyonal) adın
daki Cemiyet Uyelerinin bu vak'ada ne dereceye kadar met
halleri bulunduğunu izah gerekmektedir. Bu Cemiyet üye
lerinin çokluğu ve intizamı ve hem de Avrupanın her ta
rafında mevcut bulunması sayesinde, son derecede kuvvet
ve kudret kazanmış olduğundan Paris thtiUilinin kökü ve
kaynağı sayılmak gerekir. Bu cemiyetin zuhuru tarihi bi
linmiyorsa da, bazı rivayete göre, 1862 senesinde teşekkül
ettiği anlaşılır. Amil, bence, bunun meydana çıkışının baş
langıcını daha eski vakitlerde aramalıdır. ÇünkU amele gü
ruhunun iştirak kurarak birbirlerine yarılım etmesi meşru
ve tabii bir iş olup bu amaca varmak için kırk senedenberi
amele güruhu çalışıp çabalamakta ve - defalarca HUkt1-
met tarafından muahazaya uğramışsa da- yine sebat
ile kendi tasavvurlarının aksiyon haline gelmesi kaziyye
sinden asla vazgeçmemekte idi. Ancak iki seneden beri bu
Cemiyetin Başkanları, milliyet ve cinsiyet dlvlların. ber
taraf ederek işi her millete yaymak niyetile amele güruhu
nun durumunu düzeltme kaziyyesini insanlığın umumt
menfaatlerinden sayarak her yerde taraftarlar peyda et
~; ve başlangıçta bu Cemiyet yalnız bir hayır yardımı
maksadından ibaret sanılmışsa da, bugün mevcut olmuş
olan bazı resmi evrakın rivayetleri bu zannı külliyen ya
Ianlarmştır, Enternasyonal Cemiyeti'rıin uluslararası fe
sat ilkası maksadile teşekkül eylediğl ve esas kaidesinin
dinsizlikten ve emval iştirakinden yani mallarda ortaklık
tan ibaret olup servet erbabını soyup mallarını zaptetmek
ve üyelerinin çokluğu sayesinde zor kullanarak amaçlan
na ulaşmak tasavvurunda bulunduğıı anlaşılmıştır. İşte,
Başkanlarının Cemiyet üyelerine kabul ettirdikleri meslek
bu olup, bunu kendi gazeteleri vasıtasile dünyaya yaymış
lardır. Bu düzenli heyetin bUyüyüp önem kazanması yU
zUnden bir takım gazeteleri olduktan başka, Almanya ve
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İngiltere ile Belçika ve lsviçrede muntazam surette komi
teleri olduğu gibi, Rusya ile Avusturya ve İtalya ve İspan
yada pek çok tarafdarlan olup, merkumlar bir büyük Far
masonluk Cemiyeti gibi, bütün Avrupayı kaplamışlardır.
Meslekleri uygarlığın temeli olan kaidelere ve usule tama
mile ayk.ındır. Bunu da bir çok defalar isbat etmiş olduk
lan anlaşılmıştır.>

Fransa Dışişleri Bakanına göre : '
Bunlar, 25 mart 1869 tarihli gazetelerinde, şunları

yazmaktadırlar: Bir ulusun kendi kendini yönetmek hem
hakkı, hem de selahiyetidlr. Kapital, veraset yollle bahar
dan evli.da geçmemelidir. Emlik ortaklaşa tasaınıf edil
melidir. Bunlar 1868 senesinde, Londrada toplanan büyük
Meclislerinde her türlU mezhebin ve evlenme usulünUn kal
dınlmasını istemişlerdir.

Jules Favre, devam ederek diyor ki :
Elhasıl, bunlann gidişleri aralarında aldıkları karar

ların tarifi ile antaşılacağından, bu karan özetlemekle ye
tineceğiz. Merkumlsr demişlerdir ki, herkes kendi emeğine
göre fa.ydalaııııcak; J;P,nginlik yara.tan !)8yler birkaç kişi
nin elinde bıra.kılma.yacnk; ve, veraset usulü kaldırıla.ca.k
tır. Bunlar, ulusları, mallarda eşitlik adı altında, aç ve yok
sul kabileler haline sokacaklardır. Bu fesatçılar, cahilleri
kandırmışlar; hiç çalışmadan faydalanmak isteyen beleş
çileri kendi taraüarına çekmişlerdir. Adı geçen Enternas
yonal Cemiyeti 1870 yılı ocak ayında yayınladığı bir bil
diride de: «Ey dünyanın dört bucağında bulunan işçiler!
Her türlü ıstırap v~ yoksunluktan kurtulmak isterseniz,
birleşiniz! Ta ki işçi sınıfının birleşmesiyle düzemıizli.k,
tedbirsizlik ve zulüm yerine düzen, illin ve hakkaniyet geç
sin. Kırmızı bayrak insanlığa olan sevgimizin sembolüdür.
Düşmanımız bu bayrağı birer nefret sembolü ya.pmağa bi
zi zorlamasın> ibarelerini yazmışlardır ki, bu sözleri yo
nımlamağa. lüzum görmeyiz. Şu kadar ki, bu Cemiyet, Av-
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rupa medeniyetinin dayandığı kaidelerin hepsine karşı yü
rüyor.

Bunlara karşı ne yapmalı? Şiddet mi kullanmalı?
Yoksa, ulusun eğitimini mi artırmalı? İşçi sınıfının duru
munu düzeltmek için gerçek reformlara mı girişmeli?

Fransa Dışişleri Bakanına göre :
Memleketin selameti için ilk şart şiddet ise de, fesat

çıların habasetinin yayılmaması için, eğitim ve reform yo
lu en iyisi .ve en gereklisidir. (20)

*
Türkçe gazetelerin okurları, Fransa Dışişleri Bakanı"

nın sirkülerini, böylece, okumuş VP. öğrenmiş oluyorlardı.
Dikkate değer nokta, o devirde, gazetelerin bir taraflı ya
yın yapmamaJan; ve sirkülere verilen cevabı da yayınla
malarıdır.

Şimdi, bu cevabı görelim. Cevap, bir mektuptan iba
retti; ve, '.l'imes gazetesinden aktarılmıştı. Cevabı, Birinci
Enternasyonal üyelerinden biri veriyordu.

. Mektubun muhtevasına göre :
1) Enternasyonal Cemiyeti 1864 yılının 28 eylülün

de kurulmuştur. Jules Favre ise, 1862 yılında meydana
çıktığını söylüyor.

2) Enternasyonal'in eserleri diye gösterilen evrakın
hiç birini biz bilmiyoruz. Cümlesi bizim meçhulümüzdür.

Jules Favre'ın iddiasına göre: Biz, güya, Umumi Mec
lisimizde dinsiz olduğumuzu ve hiç bir mezhebi tasdik et
mediğimizi ilan eylemişiz. Oysa, Umumf Meclisimiz, delil
getirdiği nizamları kaldırmıştır.

3) Enternasyonal, eylül ve mart aylarında, iki bil
diri yayınlamış ; ve ~Prusya Devletinin Fransa ile savaştan
amacı toprağını genişletmektir» demişti. Bunu açıkça illn
etmişti. Jules Favre'ın sekreteri, Cemiyetin Bismark aley-
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hinde bazı gösteriler yapması için, bize bazı tekliflerde bu
lunmuşsa da, biz muvafakat etmemiştik. İşte, Fransa Dış
igleri Bakanının hakkımızdaki isnatlannm ve kullandığı
ifadelerin kaynağı budur. (21)

TAKVIMlVAKAYİ SAYFALARINDA KOMON VE
BİRİNOİ ENTERNASYONAL

Tu.kvbnlvaka.yi'de 1871 Paris Komünü ile Birinci En
temasyonal'den bahseden yazılar oldukça büyük bir yekun
tutmakta; ve, - ayn bir inceleme konusu teşkil edecek
kadar - önem taşımaktadır. Matbaa-i Amire'de basılan
Taln•imivaka.yl, bilindiği gibi, Devletin resmi gazetesi idi:
«Ceride-i resmiye-i Devlet-i A.liyye-i Osmaniyye.»

Biz, burada, bunlara. kısaca değinmek istiyoruz..
Takvimivakayi, 5 Zilhicce 1288 tarihli sayısında, Pa

ris Komünü'nden baha ediyordu. 1457 numaralı nüshada,
Berlindeki grevler ve İsviçredeki Enternasyonal üyeleri
bahis konusu edilmekteydi.

Fransada Meclis, 1872 martında ENTERNASYO
NAL'e karşı, Dufaure yasasını kabul ediyor (14 mart 1872
kanunu).

Takvimlvakayi, 3 Muharremülh:ı.rlm 1289 tarihli ve
1463 numaralı sayısında, FESAT CEMİYET! olarak kabul
ettiği ENTERNASYONAL'e yüklenmekte ve, Millet Mec
lis'ine sunulan projeyi yedi madde halinde aktarmaktadır:

cFransada (Entem~yunal) cemiyet-i fesadiyesine
dehalet eden kimesneler hakkında kanunen icray-ı müca
zlt zımnında Millet Meclisi tarafından bir kıt'a Nizamname
IA.yihası tanzimine memur olan Komisyon bu kerre layiha
sını Meclis-i mezküre vermiş olduğundan bunun mevld-ı
mündericesi berveçh-i lti nakil ve terceme olundu.

Birinci madde - {Enternasyonal) yani Beynelmilel
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umumiyet halini kesb eden fesat Cemiyetleri ne isim ihraz
etmiş olursa olsun ve bittahsis (Asosiyasyon Enternasyo
nal) nam amele Şirket-i Umumiyesi beynelamele tatil-i eş
glle ve hakk-ı tesarruf ve familya ve vatanı imha. ve Izrnih
lA.le tesaddi ve Devlet tarafından tasdik kılınmış olan ed
yan aleyhinde ilkay-i mefsedet etmeği kendisine maksad
ittihaz eyler ise o misillO. Cemiyet ve Şirketlerin Fransa
memalikinde teşekkül ve teşa'ubü asayiş-i umumiyi muhil
addolunacaktır.

İkinci madde - Fransa tebaasından her kim ki Işbu
Nizamnamenin vazı' ve ilanından sonra. mezkur (Enter
nasyonal) Cemiyetine veyahut onun hemefkft.n bulunan
sair bir Şirkete dahil olur veyahut mukaddema dahil oldu
ğu halde el'an orada devam eder ise üç aydan iki seneye ka
dar hapis ve elli franktan bin franka kadar cezay-i nakdi
ile mücazat olunduktan başka Fransa Ceza Kanunnamesi'
nin kırk ikinci maddesinde musarrah olan hukuk-u mede
niyye vesairesinden dahi mahrum edilecektir.

ÜçliİıcU madde - Mezkur fesat Cemiyetleri tarafın
dan bir memuriyet ile istihdam olunmuş veyahut bu Cemi
yetlerin efkarını teammüden terviç ve neşr etmiş veya bun
lara iane cem'i hizmetlerinde bulunmuş olan kimesneler
hakkında hapis cezası beş seneye kadar temdit olunacağı
misillü iki bin frank kadar dahi cezay-i nakdi alınacaktır.
Bundan başka bu mislllü eşhas Fransa tabüyetindeu dahi
tard ve ihraç olunup kendilerine ecnebi nazarile bakılacak
ve haklarında polis tarafından iktiza eden tedibir-i inzıba
tiyye icra kılınacaktır.

Dördüncü madde - Mebhusünanh Cemiyetlere veya
bunlann şuabatına bilerek mahall-i içtima vermiş olan ki
mesneler bir aydan altı aya kadar hapis ve elli franktan
beş yüz franka kadar ceza.y-i nakdi ile mücazat kılındıktan
başka haklarında Ceza Kanunnamesi'nde musarra.h olan
cezalar dahi icra olunabilecektir.
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Beşinci madde - Fransa Ceza Kanunnamesi'nin dört
yüz altmış üçüncü maddesinde ta'yin kılınan hapis ve ce
zi.y-i nakdi cezalan dahi mariizzikir mevadd-ı nizamiyeye
tatbik kılınarak fesat Ceı:tıiyetlerine dahil olanlar hakkın
da mer'iyUlicra olacaktır,

Altıncı madde - Gerek ('..eza Kanunnamesinde ve ge
rek bundan evvel mevzu bulunan nizümat-ı sairede işbu
Nizamname haricinde bulunan ahkA.m-ı cezaiye kemlld.n
baki ve mer'iyülicradır.

Yedinci madde - İşbu Nizamname herkese malflm ol
duğu üzere Fransada bilcümle Devair-i Bel6diyede nusuh-i .
matbaası ta'lik olunarak illn kılınacaktır.>

*
Takvimlvekayi'in Lfıvaııt Heralt gazetesinden aldığı

bir yazıda, Komiln'e ait çok önemli pasajlar yer almaktay
dı. (22)

27 muharrem sayısında. KomUn hakkında, ilgi çekici
ibareler göze çarpıyor. Komün, BAGILERDEN MEYDA
NA GELMİŞ BİR HEYETI'lR.; ve, KOMüNARLAR DA
BAGILERD1R:

c (Komün) •heyet-i blğiylnesinde zimethal olup Ingü
tereye hicret etmiş olan bazı Fransızlar heyet-i merku
menin yevm-i teşekkülüne mUsadif olan alafranga mar
tının 18 inde Londrada bir cemiyet akdeylemişlerdir. İşbu
cemiyette hayli kalabalık bulunduğu halde nutuklar irat
olunarak Pariste (Komün) tarafından geçen sene iı·tikap
olunmuş olan ef'al metholunmuş ve hazır bulunan bir İn
giliz dahi nutka ağaz idilp Hükümet-i metbuası aleyhine
birtakım azviylt ve türrehattan sonra. hakk-ı tasarruf ile
murabahanın feshini iddia eylemiştir.s (23)

1477 numaralı nushada, Tiyer'in Komün'e dokunan
nutku verildiği gibi, 1503 Uncu sayıda, -Tona. gazetesin-
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den naklen - cAlmanyadaki komünistlerin menfi rolü ve
güçleri hakkında» malumat sunulmuştur.

Tn.kvimivekayi'in aihniyetlne göre, BİRİNCİ ENTER
NASYONAL bir fesat topluluğundan, FESATÇI BİR DER
NEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEGİLDİ. Gazete, Batıdaki
bazı filantrop Derneklerin görüşünti yansıtıyor; ve böyle
ce, ENTERNASYONAL hakkındaki tenkitleri de aktar
mış oluyordu. İşçiye iş bulmak ve iş yapanuyacak durum
dakilere yardım ederek geçindirmek amacile, bayır sahip
lerinden Pol Smit bir Dernek kurmuş ve üyelerden biri de
nutuk söylemişti. Bu nutka göre, kapitalistlerle işçinin çı
karlarını uzlaştırıp birleştirerek, insaf ve itidal çenberin
den çıkmadan, mamurluk sebeplerlni elde etmeğe çalışıl
malıdır. İnsanlık görevi budur. Ne zaman işçiler fabrika
eıların peşine düşerse, gündelikler azalır; ve ne zaman fab
rikacılar işçinin peşine düşerse gündelikler yükselir. Oysa,
işçi ile kapitalist biraraya gelivermeli ve ne şiş yanmalı, ne
kebap:

«Bir çalışkan adamın mllmkün mertebe refah ile ya
şayabilmesi için amele ile fabrikatörler beyninde ittiflk
husulü llzımedendir. Lakin Enternasyonal Cemiyet-i müf
sidesi ameleyi himaye davasını ele alarak bunları serma
yedaran aleyhine sevk ettiğinden Cemiyet-i mezkürenin il
tizam eylediği meslekle amele takımının istihsa.1-i refahına
muvaffak olamıyacağı aşikardır. KelA.nı-ı meşhurdur ki her
ne vakit amele fabrikatörlerin peşine düşer ise ticretler te
nezzül eder ve ne vakit fabrikatörler amelenin peşine dü
şerse ücretler bilakis terakki eyler. Bu cihetle ne şiş yan
sın ne kebap fehvasınca sermayedarünla amelenin mena
fiini telif ve cemedip daire-i insaf ve itidalde olarak esbab-ı
mamuriyetin istihsaline çalışılmalıdır. Vazife-i insaniyet
budur.s (24)
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BlZDE İLK üTİMARKSlST KALEM SAVAŞI

Bizde, Karı Man:'m çok kısa fakat derli toplu sayıla
bilecek ilk biyoğrafisini Cavit Bey vermişti. (25) tlm-i İk
tisat adlı dört ciltlik eserinde, liberal ve sömürgeci Batı
burjuva ekonomistlerinin eserlerinden ilham alarak, teori
alanına çıkan ve Marx'a karşı açıktan açığa yürüyen ilk
kalem suvaşcısı da odur. (26)

XIX. yüzyılda, Marx'ın portresi, bizde, haydut ve eş-
kiya biçiminde sunulmuştu. Bu itibarla, Mehmet Cavit Bey, ,

·yeni bir merhaleyi temsil ediyordu. Mehmet Cavit, İkinci
Meşrutiyetten sonra, İttihatçıların ön safında siya.si rol
oynayan; ve, gerek MebURa..-ı Meclisinde gerekse basında
antiscsyalist bayrağı bir an bile omuzundan bırakmayan
ÜNLÜ MALİYE NAzIRI CAvır BEYDİR.

Mehmet Cavit, adı geçen eserinde, diyor ki:
«Herhangi bir toplumda olursa olsun, servet kişiler

arasında eşit olarak bölüştürlilmemiştir: Bazıları pek zen
gin, bazıları pek fakir olur; bazıları orta bir derecede bu
lunur. Doğuştan yüreği yufka olanlar bu hlle merhametle
bakmışlar; insanın mutluluğunu sağlamak için kendilerin
ce isabetli bir takım tedhirler tavsiye eylemişlerdir.

Ütopistlerin esas meslekleri, doktrinleri bir ise de, pre.
ti.kte ve uygulamada, birçok sınıflara ayrılıyorlar. Esas
maksatları, politik ekonominin bütün gilcUyle red etmeye
uğraştığı şu Uç maddeden ibarettir:

Üretim yapanlann: a) özgtirlüğünü; b) sorumlulu
ğunu; ve c) özel teşebbüslerini azaltmak.

Ütopistlerin bir kısmı mülkiyet hakkını kabul etmiyor.
Bir kısmı, erazi rantı denilen şey Hükfunetin olsun, diyor.
Bazıları, rekabetin kaldırılmasını istiyor. Bazıları, servetin
birikmesine vasıta olduğu için naktin, paranın kaldırılma
sını istiyor. Başkaları da, endüstri ve ticaretten doğan men-
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faatlerin meşru olmadığını iddiaya kadar varıyor.
Cavit Beye göre:
Bunlar boş fikirlerdir. Bunların çoğunda ilmt bir te-

mel yoktur.
Karl •Marx ğibi bazılarının istadiklerinin bilgi temeline

dayandığını kabul edenler vardır ki, bunlann en ünlülerin
den biri de İtalya ekonomistleriI?den Aşil Loriya'dır.

Cavit bey, Loria'nın eserinden parçalar aktarıyor. Ef
lltun, Furiye, ·sen-simon ve Pnıdon böylece ve cerh edil
dikten sonra, Rodbertus ve Lasal'e geçiliyor. Sonra dası-

' ra Kari Marx'a geliyor:
Kari Marx, bunların hepsinin şöhretlerini gölgede bı

rakmış; vehim çemberinden bilgi çemberine kesin olarak
geçişe sebep olmuştur. Kari Marx, SERMAYE eseri ile as
rın en büyük düşUnUrleri arasına alınmıştır. Adam Smit'
in eserinden sonra, politik ekonomide bu kadar gUrültü ko
parmış bir eser yayınlanmamıştır. Kari Marx'm Uç temel
fikri var:

1) Siyasi, kanuni, dini ve edebl olaylann tümü eko
nomik faktörlerin etkisi altındadır;

2) İnsan sosyetesi zaruri bir gelişme yasasına tibi
dlr ; bu yasaya karşı gelmek faydasızdır, bu yasa buyruğu
nu mutlaka yürüterek toplumun biçimini değiştirir ve is
lA.h eyler;

3) Bu ekonomik gelişmenin mihveri servet istihsali
için kullanılan A.lettir, araçtır. Bu araç durmadan değişir.
Nihayet, bir hadde gelir ki, geçmişteki safhalarından biri
üzerine kurulmuş olup bil.la ayakta duran ekonomi biçimi
ile aralarında hiç bir ilişik kalmaz. Bu halde, bu ekonomi
biçimini değiştirmelidir. ÇUnkU varlık sebebi kalmamıştır.

İşte - diyor Cavit Bey-- Karı Marx bu mülahazala
ra dayanarak, Avrupada şimdiki ekonomi biçiminin çöke
ceğini; serveti istihsal vasıtaları ile toprağın ortak mal ola
cağını iddia etmiştir.

~,
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Karl Mı.rx «Sermaye» sinde diyor ki:
«Bir mataın değer kazanabilmesi ona emek harcan

masmdan ileri geliyor. O halde, bu değer o emeği harcaya
nındır. Yani, işçınindir, Kapitalistlerin bu değerden bir şey
benirnsemeğe haklan yoktur. Kapitalistlerin istifadesi iş
çilerden gasp edilmiş bir miktardır. Daha doğrusu bir işçi
nin kabule mecbur olduğu ücret kendi işinin yalnız az bir
ciiz'ünün ürünüdür. Geriye kalan kapitalistlerin ihtiklr ve
istifade eline geçiyor. Toprak, Ucretim araçları hep kapi
talistlerin elinde bulunduğundan, çalışmadan yaşayamı
yan, araçtan olmadan çalışamıyan işçiler, ister istemez,
kapitalistlere boyun-eğmeğe, bunların ileri sürdükleri hak
sız şartlan kabul etmeğe mecbur oluyorlar. Kapitalistler
de, toprağı, üretim araçlarını zorla ele geçirmişlerdir.»

İşte Kari Marx'ın temel doktrini budur.
Cavit Bey, bu doktrinin eskisi gibi sırf hayallerden

ibaret olmadığını söylü.yor. «rınu olduğu kabul edilmemek
le beraber ilim üzerine tests-i milddea. olunmağa çalışıldığı
bedihldir.»

Cavit Beye göre:
Kapitali bir ekonomik sınıf (Cavit B., burada sınıf

derken kategori demek istiyor) yani eskiden beri var ol
muş ve gelecekte de var olacak bir şey saymayıp bir tarihl
sınıf, (yani kategori), yani sosyetelerin bazı devir ve saf
halarında. var olup gelecekte var olmıyacak bir şey saymak,
olaylara bir im'an gözile bakmamaktan doğan birhatadır.

Kari Marx işin vahid-i kıyasisi yani ünitesi, birimi ola
rak iş süresini gösterir; «iş kemiyeti» nin yanına «iş. key
fiyetini» ekler. Fakat inkisam kanununu alt üst eder.

Rekabet özgürlüğünü savunan Cavit Beye göre:
Bu özgürlüğe aykın nasıl bir usul ihtiyar edilirse edil

sin, toplum için, bir süre sonra, bunun vahim sonuçlan gö
rüleceği şüphesizdir. Kari Marx bankerliğin, faizin mey
dandan kalkması için, parayı ilga· ederek yerine ciş bono-

I
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lanı. çıkarmak fikrinde_ bulunuyordu. Oysa bunlar da, para
yerine geçeceğinden, neticede hem bankerlik, hem faizci
lik yeniden kurulacak. Hatta, eşya ve emtia umumi ve mil
li bir mağazada satılsa bile, yine yavaş yavaş, bir gizli eş
ya tacirliği doğacaktır. Birçok kimseler ilerde satmak için
eşya saklıyacaktır.

Cavit Beye göre: _
Her servetin, her zenginliğin temeli İ§ ve çalışma de

ğildir. ütopistlerin en büytik ha.talan da işte budur. Sanı
yorlar ki, zenginlik emekten doğar. Bundan yanlış bir fi
kir olamaz. Mevcut servetin büyük bir kısmının kaynağı
ve kökü KEŞİF VE !CAT ile MEZC VE TERKİP fikirleri
dir. Kapital, bu fikirler ile, emeğe üstUn bir faktördür. İş
ve emek, servet üretiminde, önemli ve gerekli bir unsur ol
makla beraber bu önem tali derecede kalır. GELENEK ile
KEŞİF' VE !CAT sermayeye bağlıdır, sermayeyi vücuda
getirir, canlandırır ve sonra yine sermaye vasıtasıyle mey
dana gelir. Bu unsur emeğe pek üstündür. Bu olmasaydı,
iş kısır kalırdı. (27)

AZIMZADE VE SOSYAl, MESELENİN çOZUMO

Azımzade Refik, TenbihüUfbi.m ili. Metallbül Haya.tül
İçtirmiyyet--i vel İslim adlı eserinde, (28) sosyal mesele
nin çözüm yolunu göstermekte; İ:sllm dininin apolojiaini
yaparak sosyalistlerle anarşist ve nihliatleri tenkit etmek
tedir. Bu İslam düşünürü, ayni zamanda emperyalizme ve
Batı kapitalizmine karşı da cephe alıyor.

Azımzade'ye göre :
Toplumda ihtiyaçların çoğalmasile çeşitli tabakaların

çıkarları başka başka olur ve çatışma çoğalır. Yeni yeni bir
takım güçlükler doğar. Çalışmayan ve zenginlere karşı re
kabetten aciz kalan aşağı tabakalarda mutluluk taiihsizli-
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ğe ve felakete döner. Bundan da büyüğün küçüğe musal
lat olması, kuvvetlinin zayıfı esmesi muhataralan doğar.
Bu tehlikeli hal adli yasaları bozar ve toplum düzenini alt
üst eder. lşte asrımızda Avrupada zuhur eden önemli güç
lUkler sosyal mesele yahut işçi meselesi denilen bu problem
lerdir.

Çözüm yoluna gelince; bundaki fikirler ve görUşler
çeşitlidir. Bu meselenin çözUmU için, görüşleri birbirine ay
kın pek çok siyasi mezhepler, politik doktrinler meydana
çıkmışbr.

Çeşitli partilerden biri SOSYALlST denilen lŞTlRA
KİYYUN'dur. Bu partinin görüşüne göre; işçinin nekbeti
ve felaketi kapitalistlerin ellerindeki sennayeye müstakil
olarak malik olmalarından ve diledikleri gibi tasarruf et
melerinden doğmaktadır. Oysa, bu sermaye umumun yani
iıçinin emeğinden meydana gelip birikmektedir. Bundan
ötürü, kapitalin bir kişiye bırakılmayıp umuma dağıtılma
sı gerekirmiş. Sosyalistler işte bu dllvayı doktrinlerine te
mel yaparak, bunun hakka uygun olduğunu isbat için, ikin
ci derecede delillerle, işçi sınıflan arasında bu doktrinin ya
yılmasına çalışırlar. Biricik arsuları, bu suretle, ehalinin
çoğunluğunu kazanıp, üyelerinin tümü bu doktrine bağlı
kişilerden meydana gelen bir Hükumet kurmak; ve umu
mi servetin hasıl edeceği kazancı halk arasında eşit olarak
bölüştürmektir. Sosyalistlere göre, umumun mutlu olması
için biricik yol budur. Sosyalistlerin bu konuda son dere
ce karışık bir takım nazariyeleri vardır ki, biz, bu nazari
yelerden şu kimsenin gecmediğ! yolun o mevhum mutlu
luğa. insanı nasıl ulaştırabileceğini bir türlü anlıyamadık.

Bu partilerden biri de ANARŞİST denilen FEVZA
VlYYUN'dur. Bunlar sermaye ve kir bahsinde sosyalist
lerle müttefiktirler. Yalnız maksada ve amaca - sosya
listler gibi doktrinlerini ve metodlannı yayarak değil -
fesat ve ihtilll ile, yakarak yıkarak ulaşmak ve mevcut



Hükumetleri cehennemi vasıtalarla. altüst etmek isterler.
Bir parti de NlHLtST adını alan ADEM1YYUN'dur.

Bunlar mevcut hal ve şartları beğenmezler. Umumi mutlu
luğun ancak herşeyi temelinden yıkmakla mümkün olaca
ğına. inanırlar.•

Sosyaliµn doktrinini «çeşitli halk tabakalarının mut-
lulukta eşitliğini en yüce amaç alma» yolunda tarif edecek
olursak, insan toplumu için bunun imklnsız olduğu mey-
dana çıkar. .

...... İştirak dileğinin, makul bir sınır içinde, faydalı oldu-
ğunu kabul eden Azımzade, sözüne devamla, diyor ki :

Avnıpadaki bilginler ve filozoflar, bizim cmetalib-i
hayat-ı içtimaiye» ve onlann «sosyal mesele» dedikleri me
selenin çözümil ile uğraşıyorlar. Geçimini günlük emeği ile
kazanan aniele takımını, yani işçi sınıfını bahtsızlıktan
kurtarıp, öteki sınıflar gibi mutlu yaşamaları çarelerini in
celiyorlar. Bu inceleme sonucunda, meselenin çözüm çare-
si olarak,· yukarda adını söylediğimiz doktrinler zuhur et
ti. Bu doktrinlere bağlı fırkalardan her biri, incelemelerle
birçok zihin yorduktan sonra, bir takım sonuçlara vardı
lar. Bu kadar uğraşarak vardıkları sonuçların ihtiva. etti-
ği nazariyeler arasında eğer doğru bir nokta bulunursa,
İslam dini bu noktayı elbette bu doktrinlerden önce bulmuş
çıkarmıştır. Zira DOORU OLAN HER ŞEY 1SLA1YE'CTE
VARDIR. .Asnmızın filozoflarını ihtilıi.fa düşüren mesele
leri, AKIL D!Nt OLAN lSLAMlYET çoktan cözmüş bu
lunmaktadır.

Acaba, asrın bilginleri tarafından açılan yol mu, yok
sa İslamiyetin gösterdiği yol mu insanı mutluluğa götürUr?
Azımzade, bu soruya cevap verirken, Kuran'daki ayetlere
dayanmakta; ve - her meselede olduğu gibi- «sosyal
mesele» nin çözümünde de İslA.miyetin mutlak surette Us
tiinltiğü tezini savunmaktadır.

Açıklamalarımıza, medeni memleketlerde çok yaygın
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olduğu için, sosyalizmden b~.şliyacağız. Sosyalistlere göre,
Avrupa toplumundaki bahtsızlığın kaynağı işçinin emeğile
meydana gelmiş ve gelmekte bulunmuş olan umumi serve
tin zenginler dediğimiz bir takım fertlerin elinde bulunma
sıdır. Herkesi bahtiyar etmenin yolu ise; zenginlerin elin
deki serveti umuma mal etmek, sonra da, -Hükumet ma
rifetile - hem üretimi, hem de üretimin meyvası olan ka
zancı eşit olarak herkese bölüştürmektir. Bu bölüştürme
için gösterilen yollar karmakanşıktır; sağduyusu olanla
rın bu hususta ortaya atılan sözleri kabul etmesi imkansız
dır. Çünkti, sosyailstlerin dediğine göre, halkın tümü zen
gin ve zenginlerin tümü işçi olmak gerekecektir.

Buna karşılık, lsllm dininin gösterdiği yol şudur: Her
şahsın. kendi başına, sermayesinden veyahut mutluluk ge
tiren özgürce çalışmasile, bu çalışmanın meyvasından,
emeği nisbetinde, faydalanması. Ve bu faydalanmayı ze
delemeden, halkın aşağı tabakasından ihtiyaç ve yoksulluk
denilen talihsizliği kaldırmak.

Çalışma özgürlüğü ile, çalışma oranında faydalanma
zedelenirse, bilginle cahilin ve çalışkanla tembelin eşit ola
ra.-k faydalanmaları ve bundan da bilgi ile cahilliğin ve ça
lışkanlıkla tembelliğin eşitliği gerekir ki, bu da halk ara
sında tembelliğe yol açar. Zira1 böyle olursa, her fert baş
kasının faydası için çalışmış ve başkası biçmek için ekmiş
olacaktır. Emeğinin meyvasuıdan yoksun kalmak şarttle,
kim çalışır? İlim ve fuiletin cahillikten üstün bir yanı ka
lır mı?

Bunun ta.biat kanunlarına aykırı olduğunu, söyliyen
Azımzade, ayetler getirerek, sağlam temel üzerine kurulan
lallm dininin, çözüm tarzını gösteriyor :

lslA.m dini, gerek servetten, gerek emval ve emtiadan
ve gerekse irad ve akardan ellerinde bulunan şeye MOS
TAKlL OLARAK VE 1ŞT1RAKS1Z MAL1KlYET HAKKI
NI tasdik etmigtir. Fakat, kazançtan servet sahibine bir
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hak ayırdıktan sonra, bir kısmını topluma ayırmıştır ki,
bu kısım, belli miktarlar suretinde, ya toplum fertlerinden
bir takımına bölüştürülür yahut umumi menfaat adına bir
cihete harcanır ve ayrılır. Acezeyi ve düşkünleri gözetip
beslemek de umumi men!'aat yaui kamu çıkan kısmına gir-

.·, mektedir. Haraç ve cizye vesair vergilerle, özellikle zengin
lerin servetlerini çoğaltması ve fakirlerin nasipsiz bırakıl
ması yasaktır. Zenginlerin servetinde, şefkat olma.k üzere.
zaruret erbabına yani fakir fukaraya pay verilmiştir.

Bir hadtse göre, Peygambere ayrılan beşte bir, muh
taçlara. bölüştürülmekteydi.

Azamzade, mallar hakkındaki şer'I hükmü belirtiyor·
Bu mallar, bir takım sermayelerin meyvası olup, asıl

sermaye sahibinin elinde kaldığı halde, meyvası umuma ait
tir. Kapital sahibine, sermayenin meyvasında tüın müslü
manlann ortaklığı hükme bağlanmıştır. Zenginler takımı,
kendi mallarından -Tanrı fa.kirlere parça ayırdığı için-
fakirleri beslemeğe mecbur tutulmuştur. Bu mecburiyet
ise, özel ayetlerle tayin edilmiş ve açıklanmış olan; ve müs
lUmanlar üzerine farz kılınmış bulunan «Zeklb ın dışında
bir mecburiyettir.

Azımzade Refik, burada, enteresan bir not düşüyor:
Ebubekir, İslamın beş rüknünden biri olan zekatı ver

mekten kaçınan kabilelerle savaşmıştı. Bu kabileler, zeklt
vermedikleri için alınlarına mürted damgasını yemişlerdi.
Görilltiyor ki, bugün 1sUl.mda bu sağlam temel diıek yıkıl.
mıştır. Bunu yıkanlar ise din fakihlerinden bir takımı olup,
bazı hileler koyarak, mal sahibinin zekltı edadan zimmeti
tebriye olunur gibi batıl bir zanda bulundular. Şöyle ki
üzerinden .zekat verilmesi gereken malı şer'i miadı gelme
den biraz önce, malın sahibi birisine bağışlıyor. Bağışlanı
lan adam da, o malı tekrar sahibine, yine bağışlamak sure
tile, grei veriyor. Böylece, bir malın üzerinden zekat veril
mak için geçmesi gereken süre bitmeden, sahibinin elinden
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çıkmış ve binaenaleyh zekat slkıt olmuş olur. Bu öyle bir
hile ki, sahibi bu hile ile, 1slim'ın bir rüknünü terk etmek
günahını işlerken, dini hilekarlıkla tahrif etmek ve neuzü
billah Tannyı aldatmak istemek gibi büyük bir günah ir
tikabı gerekiyor. Güva. Tn.nnnın emrini yerine getirmiş
olmak için bu hileye sapıyorlar. Sakim akıllarile böyle iş
görenler Allahtan bütün bütün uzaklaşmış oluyorlar.

*
İslamiyetin kabul edebileceği, iştirak mezhebinin m

nırlannı çizen Azımzade'ye göre :
İslam toplumunda, aşağı tabakalar -Avrupndaki

benzerleri gibi - bedbaht bırakılmamış olur. Oysa, Avnı
padaki sosyalistlerin doktrininde, iş ve emek asıl sayıla
rak, kapital ile umumi servet, - emekten doğan- feri'
sayıldığından, bundan, kapital ile servetin ikisinde de, ka
mu ortaklığı gibi bir sonuç çıkarılmıştır. Bu ise bugilnkil
uygarlığı yıkar; ve, tabiat yualanna da aykındır.

*
Azınızade, Ayetler ve hadislerle emeğin lsılmiyetteki

değerini belirtiyor; ve geçim için çalışmanın Kuran'da el
hat sayıldığını söylüyor.

Hz. Ömer: cKendi ehl-ü iyllinin geçimlerine yardım
edecek alışveriş için pazan bulunan bir memlekette ölmek
kadar hoşlanacağım bir şey yoktur» buyurmamış mıydı?
İslamiyette, geçim arayan insan mescit köşesinde oturan
dan daha değerli değil midir? Büyüklerden hangisi tembel
liği adet edinmiştir? İslam dini, mU istiklil esasını koydu.
Asrımızda Anglosaksonların uygulamağa başladıklan
şahsi istiklil nazariyesi üzerine kurulmuş eğitim budur. Bu
eğitim insanda çalışma şevkini uyandırır. Fakat, arada bü-
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ylik fark var. Bugünkü Anglı)88.kson eğitimi, HOKüMLE
R1NE BOYUN ECMEYEN KAv!MLERtN KOLONİ ha
line sokulmuş memleketlerindeki menfaatleri kendilerine
ayırmak için, KAHREDiC! KUVVETLE 1ST1BDAT İC
RASINA cevaz ve revaç vermektedir.. Sömtirgecilerin bu
ifrat,- ile İslamdaki itidal düşünülsün ...

Yeryüzü, insanlar için, bir yarış meydanıdır. Bu yarış
ta, çeşitli sebeplerle zayıf ve Aciz kalanlar var. İşte, lSLAM
DA KABUL OLUNAN İŞTİRAK MEZHEBİ, bu acz için
deki sınıfı doyurarak, onları çalışanların mutluluğuna or
tak kılmak içindir. Asrımızdaki sosyalistlerin çalıştıklan
gibi kişi özgürlüğünü altüst edecek yolda değildir.

İslam dininin getirdiği kaideler ve metot hikmete uy
gundur. Müslüman toplumunda, umumi mutluluk umumun
gücile meydana gelir. Müslümanlar, birbirlerine sevgi hu
susunda, bir vücuda benzerler ki, uzuvlarından biri acı du
yarsa, öteki uzuvlar, onu korumak için, uykusuzluğa mab
küm ve mecbur olur. Tann, bir çok Ayetlerle, dünya için
çalışmayı, nzık arkasında dolaşmağt emr etmiştir. Kuran,
gideri gelire uyduranlan övüyor. H.em israftan, hem im
sakten çekinmek gerek. Elini boynuna. bağlama., yani bü
tün bütün imsiik ·etme; ve bütün bütün de açma. ki, meli.Det
ve hasret içinde kalmayasın! Nefsini aşın sevmemek. baş
kasına. ihsan etmek, hayırlı yollarda mal bezi etmek gerek.
Ey iman ehli, size nasip kıldığımız hayrattan, siz de, i.hi
ret günti gelmeden, başkalarına veriniz! Ettiğiniz hayır
Tanrı katında kaybolmaz. Kim bir iyilik yapar.;a da.ha. iyi
sini bulur...

Azımzade'nin deyişine göre, ylireği iman cevherinden
sıynlan bir adam ye'se uğradığı gün, fesat yoluna saparak,
ya ANARŞ!ST ve N!HLlST olup da, kendi aczinin öcünü

. başkasından almağa çalışacak veyahut onu yapamazsa,
hayatın yorgunluğundan kurtulmak için kendine kıyacak
tır. İslamiyet ise, insana daima wı_ıut verir; çalışmağa teş-
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vik eder. İnsanı fesada iten hırsı yatıştırarak çalıştırmanın,
çalışmağt bırakmadar.. kanaat ve ye'se kapılmadan sabr et
tirmenin yolu. böyle bulunur. Bir kavmin özgürlüğü, bu su
retle, umumi teklfül tahtında zıman altına girer; ve her
ferdi de şahsi özgürlüğe kavuşur. Ve bu halde, bugünkü uy
garlığın yetiştirdiği milletlerin sızlandıkları bozukluklarla,
filozoflann korkmakta oldukları vahim sonuçların zuhuru
na mahal kalmaz. İslamın hükmüne girenler tam eşitlik
üzere yardıma kavuşurlardı. Avrupa ulustan, mernlekst
idaresinde adaleti arıyorlarsa da, Frenklerde bu mücerret
bir duygu ve arzudan ibaret kalıyor. Kuvveden fiile çıka
mıyor. Fethettikleri ve sömürdükleri ülkelerde zulüm ve is
tibdatla iş görüyorlar. Doğu ümmetlerile Batı ulusları ara
sında. düşmanlık ve husumet beliriyor. Batı uygarlığının
idare biçimile İslim dininin koyduğu adalet ve eşitlik kai
deleri birbirine ne kadar uzak!. .. İslim dini, sosyal hayat
kaidelerinin hepsini kucaklıyor; maddi ve manevi mutlu
luk yollarının hepsini gösteriyor.

İslam dini, bu uygarlık asrında, medeni uluslann ak
len içtihat ile çıkarmağa çalıştıkları iştiraki maişetin mut
luluğu garanti eden kaidelerini bağrında taşıyarak geldi.
İlk müslümanlar, bu kaidelere uydukları için, İslam ümme
ti mutlu oldu. İslam dini maddi ve manevi saadeti bir ara.
ya getirmiştir. Medeni milletler bilginlerinin yalnız maddi
dinlenme için zikr ettikleri sosyalistçe yaşayışa dair koy
duklan kaideler tabiat yasalarına ve aklın hilkümlerfue
aykırıdır. İlk müslümanlar ayetlerin ve hadislerin anlamı
nı kavramışlardı. Ülkeler fethettiler, adalete dayanan Dev
letler kurdular ve Arap medeniyetinin temelini attılar. Bu
günkü müslümanlar eski devirlerin müslümanlan değildir;
bA.tıl itikatlara saplanmışlardır. İslam milletleri, zillet ve
meskenet içinde, sürüm sürüm sürünmektedirler. Batılılar
maddi fenlere ve bilginlere önem vererek servet yığmışlar;
ve İslAmın cahilliği yU7.tinden, maddi bilginlerin verdiği
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güçle, Doğu memleketlerini istila etmişlerdir. BaWılar bir
çok milletlerin boyunlarına kölelik zincirini takmışlardır.
Eğer, müslümanlar gaflet uykusundan uyanarak silkinip
kalkmazlar; taassuptan sıyrılarak, kalplerini körleten ve
gözlerini örten evham ve haya.ia.t perdesini yırtmazlar; ve
akıl yolunu tutmazlarsa; kendilerinden önce, yine gaflet
yüzünden köle olanlar gibi, çöküp gideceklerdir. Emperya
list Avrupa ulusları, boyundurukları altına gtren müslü
nianların ha.klannı çiğnemektedirler. Emperyalist serma
yecilerin zulüm ve itisafından kaçanlar· Osmanlı ülkesine
göç ediyorlar. Kapitalist Avrupa uluslarında ve emperya
list Batıda insanlık duygulanndan en küçük bir iz bile bu
lamazsınız. En uğursuz sonuç, müslümanlann sömürücü
Frenk boyunduruğuna düşmesi olacaktır.

'

HAYDAR RIFA'l'IN BİR KiTABI

Zehir saçan istibdat devi yalnız memleketi değil, vic
danlan ve ruhları da zehirliyordu. Nazenin vatan kahır ve
zulmün pençesinde zebundu. «Herkes bitAb ve nA.tilv!n, gir
yan ve nalan.> Fakat, kendi gözyaşından, kendi iniltisin
den bile çekiniyor, ürküyor. Ağlamak, inlemek nimete küf
ran değil de nedir? Ejder-i bidad, her nefes aldıkça nice
mAsumlar yok oluyordu.

Sene 1907. Karanlık istibdai rejimi haJA sürüp gidiyor.
Padişah, yurdu amansızca kasıp kavuruyor. «Kanlı> HA.
kanın kırmızı fesli hafiye ordusu düşünen kafalara, oku
yup öğrenmek istiyen gençlere soluk aldırmıyor...

*
İşte, o yıl, «323 senesi temmuzunda, Anadoluhisan'nd&

i.iç refik - biri felsefe-i riyaziyata, diğeri tabiiyata, üçün-
-,
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-cüsü de içtimaiyata ait olmak üzere - bilmünavebe Lafta
da bir bahis yazarak, içlerinden birinin köşkünde; veya
Hekimbaşı, Çavuşbaşı Çiftlikleri yollannda, kendi arala
nnda okumağa karar vermişlerdi.s

İlk konferansı vermek görevi Haydar Rıfat'a düşmüş.
Bunun İhtilal Partilerine dair olması da aynca uygun gö
rülmüş. Ve, «Seignoh03 esas ittihaz kılınarak yazılan ve
hem yazılırken, hem saklandığı müddetçe enva-ı endişele
ri mucip olmuş olan fezleke vücuda gelmiş.> Haydar Rıfat,
eserin - Hürriyet il§.n edildiği için- yazılışından bir se
ne sonra basılabilmesini hanıde değer buluyor. (15 teşrini
.sa.ni 1324)

Bahis konusu eser, Beynelmllel İhtilal Fırkala.n adını
'taşımaktadır ve, Avukat T. Nadir imzasile, yayınlanmış
tır. (29)

Broşür, -dış kapağındaki kayde göre- cfarma
·sonlardan, anarşistlerden, komünistlerden, beynelmilel in
kıli.p Fırkalanndan, Karl Marx'ın Cemiyet-i Beynelmilel'in
den, İttihad Cemiyetinden, muhafazaklrandan, ahrnrda.n
ve hükürnet-i avamdan bA.histir.> İç kapaktaki kayde gö
re de, «muhterem kardeşim Kaymakam Ziya Rıza Beyefen
•diye» armağanlanmıştır.

Sosya.Ustler bölUmü 6 sayfa tutuyor. Bu bölümde adı
_geçen sosyalistler şu'nlardır: Oven, Tomson, Sen Simon,
Furiye, Bazar, P. Leru, Konsideran, L. Blan, Prudon, Ro
bertüs, Marlo ve Kabe.

Komünistler tlştirakiyyun) bölümü 7 sayfa kadardır.
Bu bölümde adı geçen düşünürler şunlar: Baböf, Büana
rotti, Vuvayer Darkenson. Vaytling, Karı 'Marx ve Engel.

Bu bölümün dört sayfası Ma.nifest'in tahliline ayrılmış
tır. Bu dört sayfalık özet, Türkiyede, Ttirkçe olarak yayın
lanan, ilk Manifest özetidir. (30)

ı 1848 İhttlili Esna8ıooa. İnkılip Fırkalan bölümü dört
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buçuk sayfadır. Bu bölümde Kari Marx, Laaal ve Villih'in
adlan geçiyor.

Kari 1'1.an'ın CemiyeU Beynelınllell adını taşıyan bö
lüm Birinci Enternasyonal'den baha etmektedir. Bu bölüm
de, Kari Marx'tan başka, Tolen, Feriburg, Prudon, Maçini,
Bakunin adları geçmekte ve blankistlerden de bahR edil
mektedir.

Almanyada. Sosyalist Prograınmm Teşekkülü bölümü
dokuz sayfadır. Bu bölümde adı geçenler şunlar : Lasal,
Lui Blan, Marx, Baböf.

Anarşist Fırka.lan böltlmti beş sayfa. Bu bölümde adı
geçenler: Prudon, Bakunin, Hertzen, Kropotkin, E. ReklUs,
Most, Pokret.

Milli Sosyalist Fırkalarm Teşekktiltt bölümü beş say
fadır. Bu bölUmde yine Marx'ın adı geçiyor.

tnkıli.p Fırkala.n bölümünde, Marx'tan başka Lasa.l,
Blanki, Maçini, Folmar, Bebel ve Libkneht'in isimleri geç
mekte; blankistlerle almanistlerden de bahs edilmektedir.
Bu böltim sekiz sayfadır.

Beynelmilel Sosyalist Kongreleri bölümü dört sayfa
tutuyor. Bu bölümde, Marx taraftaılarile ihtimallyyiiD'dan
ve B1R MAYIS.BAYRAMI'ndan bahsedilmekte; 1877 Gand
Kongresi'nden başlıyarak Paris, BrUksel, ZUrih ve Londra
(1896) Kongreleri hakkında, kısaca, bilgi verilmektedir.

VLAHOF 'EFENDİNİN MECLİSTEKİ KONUŞMASI

Dimitri Vlahof Efendi, 1908 ağustosunda, Osmanlı
Meclis-i Mebusinı'na Sellnik Mebusu olarak seçilmişti.

Şimdi, bu Osmanlı sosyalistinin Meclis kilrsUsUndeki
konuşmasını dinliyeceğiz. •
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cTeşvik-i sanayi lAyihası» nın iyice incelenmesini isti
yen Vlahof Ef., konuşmasında, şöyle diyordu:

cBu kanunu geçici ve sathi görüyorum; burada kabul
olunacak tedbirleri yetersiz buluyorum. Çiftçilerimizi, en
düstrimizi teşvik etmek istiyoruz. Fakat, ne yolda teşvik
edeceğiz? Meselebundadır. 'Endilstrimizi teşvik için ne ll
zımdır? Birincisi kapital ve kapitalistler lazım. İkinci dere
cede de işçi. Üçüncü derecede, endüstri ürünleri için pazar
gerek. Hangi milletten, hangi memleketten olursa. olsun,
bizim memleketimiz için sermayeden bir zarar gelmiyecek
tir. Şimdi bunu ispat etmeğe çalışacağım.

Bilirsiniz ki, Efendiler, bütün memleketlerde sanatlar
hep yabancı sermayelerile istihsal olunmuştur. 1ngilterede
endüstri Holanda serrnayesile kurulmuştur. Amerikada İn
giliz sermayesile hazırlanmıştır. Almanyada, Awsturyada
Fransız kapitalile teessüs etmiştir. Hatta, Almanyanın, A
wsturyanın en büyük işleri,Kredi Fonsiye, Darmştadbank,
Roçildbank gibi Fransız sermayesile hazırlanmıştır. Rus
yada sanatlar yabancı sermayesile hazırlandı. Belçika, Bul
garistan, Romanya ve Sırbiyede. hatta memleketimizde
mali müesseseler ve en büyük endüstri kurulları yabancı
sermayesile kurulmuşlardır. Bundan hiç zarar gelmez. Ku
rullar yabancı ve yerli olabilir. Çünkü, memleketimizde de
servet erbabı vardır..Fakat, bunlar kredi paralanın kasa
larda, keselerde saklarlar ve en çok öteki memleketlerin
bankalarına koyarlar. Ne vakit bu adamlar yabancı serma
yelerile kurulan mUesseselerin ileri gittiğini görürlerse,
kendi paralanru çıkarıp bu müesseselere vereceklerdir...

Mmleketimizde işçi çokt.ur. İşçiye yeter iş yok diye sız
lanıyoruz. Tecrübeli işçi yoktur, doğrudur. Fakat, bizim iş
çilerimiz de tecrübeli olmaz mı? Olur. Amerikaya, Brezil
yaya giden işçilerimiz kalifiye o_luyorlar; ve o memleketle
rin ilerlemesi için çalışıyorlar. Biz, Sanayi Mektepleri açar
sak, bizim de tecrübeli işçimiz olur.
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Mcmleketimiıin ürünler! için pazar bulmak gerek. Bu
nun için iki usul var. Birincisi, bu endüstrinin ürünlerini
tüketmek gerekir. Sırbiyede, Rusyada, Bulgaristanda en
düstri teşvik görür ve korunur. Fakat, yine pek çok ileri
gitmez. Çünkü, kendi ürünleri için pazar bulmazlar; ve
ürünler de tüketilmemiş olur. Halkın irfan kesimi yükse
lirse, ihtiyacı da artar; ürünler daha çok harcanır. Endüs
tri de ileri gider. Öğretim gören insan, gazete okur, broşür
okur, kitap okur ve bundan pek çok endüstriye iş açılır. Al
manyada, yalnız matbaalarda, kağıt fabrikalannda kağıt
ticarethanelerinde ve gazete idarehanelerinde beş yüz bin
kişi çalışıyor. Halkın medeni ihtiyaçlarını arttırırsak, en
düstri ileri gidebilir. Halk, tramvay, elektrik tenviratı, ka
nallar, suyolları ve iyi evlerde yaşamak isterse, endüstri
nin ilerlemesine yardım etmiş olur.

Ürünlere pazar bulmak işçilerin yaşayışını düzenle
,mekle olur. İşçiler yalnız bir üretim gücü değildir, aynı za
manda bir istihlak kuvveti, bir tüketim gücüdür. İşçinin du
rumu iyi ise, daha çok ürün harcar. Endüstri de ilerler. İş
çi daha çok ürün tüketebilirse, o vakit endüstri için bir pa
zar teşkil edebilir. Bu yalnız benim fikrim değil. Fon der
Golts Paşa, ayni fikri Berlinde verdiği bir konferansta söy
ledi. İki üç ay önce, Fransız Ticaret Odası'nın yayır.!adığı
bir risalede (Bulletin de la chambre de commerce) de :
cTilrkiyede işçinin durumu o kadar iyi değil. Onun için iyi
bir üretim gücü ve iyi bir tüketim gilcil teşkil edemez» de
niyordu.

Endüstrinin ileri gitmesi ve ürünlerin pazar bulması
için tarıma kuvvet vermeliyiz. Tanmın ilerlemesi endüstri
nin de ilerlemesine yardım eder. Çiftçiler daha zengin, da
ha mutlu yaşarlarsa, daha çok endüstri ürünü harcarlar ve
tüketirler. Endüstrinin ilerlemesi için faydalı olurlar.

Kanun projesinde müsaadeler ve muafiyetler kabul
edilmiştir. Bu yola gidersek, yol p~k kaygan ve biraz teh-
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likelidir. ÇilnkU, şimdi toprağı bedava verirsek, vergiden
ve rüsumdan muaf tutarsak, yanh, korkanın ki, ayni
adamlar bize şu yolda müracaat edecekler: Devletin ma
denlerinden bize parasız kömür verin! Ormanlardan kömU
rü, keresteyi meccanen verin! diyecekler; ve, daha şunu is
teyecekler, bunu istiyecekler. Endüstrinin ileri gitmesi için
bu kanun yetmez. Bu, geçici bir tedbirdir. Sırbistan'cLı böy
le bir kanun var. Endüstri korunuyor, fakat ileri gitmiyor.
Orada şeker fabrikaları var. Hatta çini ve şişe fabrikalan
da var. Şeker fabrikası ileri gider, çUnkü daha çok sarf olu-.
nur. Çini ve cam fabrikalan ayni yolda himaye görüyorsa
da ileri gitmiyor.

Biz bu kanunu kabul edersek, Hükümet pek çok zarar
görecek. Sırbistan'da, şeker fabrikasından, Hükumet beş
senede iki milyon frank kaybetmiş, Tekel yirmi yıl olduğu
için, elli beş milyon frank ziyan edecek. Öte yandan, pek
çok suiistimaller olabilir; ve onu da göz önünde tutalım. Biz
bu kanunu bugün burada müzakere ediyoruz. Fakat, MEM
LEKET.tM!ZlN EKONOMİK DURUMUNU BlLMlY0-
RUZ. Memleketimizde ne gibi endüstriler var? Bunu hangi
esaslar üzerine yapmışız? Kanun yapılır, fakat endüstri
ileri gitmez. Bu fabrikaların sermayesi az olduğundan mı,
yoksa iç rekabetten mi ileri gitmez? Yok.sa,. fabrikanın
ürünleri sarf olunmaz da ondan mı? Bunu bilmek gerek. İs

tanbulda Buz Fabrikası vardı; Kibrit, Kağıt Fabrikaları
vardı. Neden dolayı kapandılar? Sermayesi mi yoktu? Yok
sa, rekabetine mi dayanamadılar? Bu kanun,7cüçük mües
seseleri büsbütün mahvedecek... Bir İktisat Komisyonu
teşkil olunsun. Memleketin ekonomik durumuna dair bir
rapor göndersin. Meseleyi iyice bildikten sonra, bir fikir
edinir ve daha. doğru hareket ederiz.

*Memleketin diğer ihtiyaçlan için, bizim gelirin yüzde
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onbir ve onikisi harcanıyor. öteki memleketlerin bütçele
rine bakarsak göreceğiz ki, sair ihtiyaçlar için daha ziyade
para harcanıyor. Nitekim, Almanyada gerçek gelirin yüz
de kırkbeşi, Avusturyada yüzde kırkı, Fransada yüzde
otuzbeşten fazlası, Romanya.da yüzde kırkı, Bulgaristanda
ve Sırbistanda yüzde kırkbeşi, ve yalnız Yunanistanda yt.iz
de altısı sair ihtiyaçlara harcanıyor. Aynca iyi, muntazam
(komünal) bütçeleri de, yani Belediye bütçesi de var. Hat
bazı memleketlerde Belediye bütçeleri Devletin bütçesin
den iki defa fazladır. Kuzey Amerika Birleşik Devletleri

. Belediye bütçelerinin umumu (260.000.000) lira iken, Dev
letin bütçesi (138.000.000) liradır. Hatta, İngilterede Be
lediyelerin bütçesi (141.000.000) lira iken, Devletin bütçe
si (133.000.000) liradır. Yalnız, Prusya.da Belediyelerin
bütçesi Hük»metin bütçesinden daha azdır. Bizim Beledi
yelerimizin bütçesi en çok bir milyon liradır. Görüyoruz ki.
masraflarımız azaltılamaz masraflardandır. Tarım, Bayın
dırlık, Maarif, Sanayi ve Ticaret bütçesi artırılmak gerek
tir. Açık nasıl kapanacak? Hükümet vasıtalı vergilere zam
etmekle ve bazı maddeler üzerine istihlak rüsumu koymak
la, dolaylı olarak, gelirimizin dört beş milyon lira artaca
ğını düşünüyor. Bunun olamıyacağını ispata çalışacağım.

Gümrük resmi yüzde dört zamla yüzde on beşe çıka
cak ve gelirimiz bir buçuk milyon lira artacakmış. Petrole
istihlak resmi konacak; ve bir milyon lira fazla para alına
cakmış. Gümrük resmine konacak zamdan doğan bir bu
çuk milyonluk fazla geliri KİM ÖDEYECEK, K1MVERE
CEK? Bu parayı, tabii, ehalimiz verecek. Zira, dışardan so
kulan eşyaları onlar harcıyor ve tüketiyor. Tahii, bu eşya
burada daha pahalı olacak; bu ziyadeyi, bu fazlayı halk
verecektir. Demek ki, bu vergi EHALlDEN DOORUDAN
DOCRUYA ALINAN BİR VERGİ sayılabilir. Bu vergiyi
yalnız ehalinin en zayıf sınıftan verecektir. Çünkü, sokulan
eşya bu sınıflar tarafından tüketilecektir. 1908 de, dışar-
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dan Selaniğe sokulan eşyanın Mğeri (328.000.000J kUI'U§
tu. Bunun yüzde yetmişi un, buğday, şeker, şayak, ispirto,
pirinç, petrol, madenler, sabun, deri, bez gibi maddelerden
ibaretti. Görüyorsunuz ki bu maddeler en ziyade hep eha
linin zayıf ve orta sınıflan tarafından daha ziyade tüketi
len maddelerdir. 1908 de, Bulgaristandan buraya sokulan
eşyanın değeri otuz liç buçuk milyon frank iken, bu eşyanın
yüzde doksanı, yüzde doksan beşi un, pirinç, buğday ve
hayvandan ibaretti. Yani, ehalinin en çok ihtiyaç duyduğu
ıeyler.

Bir buçuk milyon lira fazl&. gelir alacağız, diyorlar. Ben
diyorum ki, bu hesapta bir şey unutulmuş. Gümrük resmi
Uzerine ne zam olunursa EHALlNlN TÜK.ETİM GüCU
DAHA ZİYADE AZALIYOR. Bizde de öyle olacaktır. Bu
tabii bir kaidedir; EKONOMİK BİR KAİDEDİR; SOSYAL
BİR KA1DED1R. Hesap yapılırken bu ktiçtik iktisat kaide
si dikkat nazarına alınmamıştır. Kuzey Amerikada, 1896
yılında, bir kanunla gümrük resmi artırılmıştı. O kadar ki,
Avrupa Devletleri bile buna -karşı protesto etmiş idiler.
Devletin geliri, artmak şöyle dursun, tamamile aksine, azal
mıştı. 1896 yılında, gümrük varidatı (171.000.000) lira iken,
1897 yılında, yine eski tarife üzerine, (177.50Ö.000) lira
iken, 1898 yılında - yani gümrük resmi zam olunduğu·
yıl - Devletin gelirinde (45.000.000) lira azalma görül
müştür. Demek ki, fazla gelir yerine eski gelir kaybı olmuş
tur. Bu rakkamlar resmidir. Bir misli daha: Almanyada,
1906 yılında yeni bir tarife konmuş; gümrük resmine ytiz
de kırk, yüzde elli zam olunmuş. Buğday, arpa vesair hubu
bat üzerine yüzde seksen derecesinde zam olunmuş. Fakat,
Devletin geliri o nisbette artmamış. Yeni tarifeden önce
gümrti~ geliri (600.000.000) mark iken, tarife konduktan
sonra, Devletin gelir fazlası yalnız (33.000.000) olmuş. Ya
ni, gümrük resmine yüzde elli zam olunurken, gelir fazlası
yüzde beşi geçmemiş.
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Rıza Paşa - Bu nazariyeniz doğru değil!
Vlahof Efendi - Doğrudur, efendim! Bizde hesapla

nan bir buçuk milyon lira ziyade gümrük geliri, eğer bura-
• da uygulanırsa; ve SOSYAL VE EKONOMİK KAİDE bu
rada da cari olursa; gelirimiz, - gümrük resminin artma
sından dolayı- ancak, iki yUz, üç yüz bin lira. olacaktır ...

Bizde petroltin istihlaki ne kadardır? 1905 - 1906 yı
Iında ithal olunan petrolün değeri rı .000.000) lira olduğu
na göre, adam başına, tüketilmek lızere, beş kilogram pet
rol düşer. Sair memleketlerde, petrol sarfiyatı, adam başı
na, bizden üç dört defa fazladır. Niçin? Bizim ehali fuka-

• radır; onun için petrolti tüketmez. Biz, petrolden bir mil
yon kadar fazla gelir almak istiyoruz. Yani, bir milyon li
ra üzerine bir milyon lira tüketim, resmi almak istiyoruz.
Bu suretle, bir kuruşluk petrol üzerine bir kuruş bir istih
llk resmi almak gerekir. Eğer, ehalinin tüketim gücü da.ha
az olursa, - biz de (1.000.0001 lira gelir fazlası istersek -
bir kuruşluk petrole, bir buçuk kuruş kadar tüketim resmi
koymak gerekecektir. Tüketim resmi konduğu zaman,
- şimdi bir kuruşluk petrolden dört para alındığına gö
re - bir okka petrolden dört para yerine kırk para güm
rük resmi -alınacak demektir. Bu suretle, yüzde bin derece
de gümrük resmine zam olunacaktır. Ehali buna dayana
mıyacaktır. Hükumetin hesabı doğru çıkmıyacaktır. Bir
milyon lira ala.mıyacaktır. Alırsa, sair eşyaların tüketimi
dl!-ha az olur. Yani, umum gümrük geliri tahmin derecesin
de fazla olamaz ve olmıyacaktır.

Görüyoruz, Efendiler ki, bir yandan masraflar kısıla
maz; öte yandan vasıtalı gelirlerimiz tahmin edilen dere
ceyi bulamıyacak. Demek ki, açık yine açık kalacaktır Açı
ğı kapatmak için, ne yapmak gerek? nk yapacağımız şey
vergi kanunlarımızı tadil etmek; ve buna, - erazi, işi.r, •
temettu ağnam v.s. gibi- DOGRlH)AN DOORUYA ALI
NAN VERGİLERDEN başlamaktır.
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Aşar vergisi, - Cavit Beyin dediği gibi - ağır bir
vergi olmakla beraber, adalete de ay}Qndır. Bu vergi zira
atimizin ilerlemesine engel olan bir vergidir. Çilnkü kapi
tal ve gayr-i safi gelir üzerine alman vergi iken, servet sa
hibi olan hiç kimsenin çıkarına uygun değildir. Çünkü o pa
rayı sarf etmeğe hiç kimse cesaret etmiyecek, yani entan
sif kilittir. Çlinkü para üzerine de vergi vermek gerekecek..
Bu vergi Devlet için faydalı bir vergi olmadığı gibi, ehali
içinde zararlıdır. Devlete faydalı olması için tahakkuk et
miş ve belli olmak gerekir. Yıl bereketli olursa Devletin ge
liri çok olur, bereketli olmazsa. daha az. Bir verginin bir yıl
az, öbür yıl çok olması bütçe açığını etkiler. Halk için za
rarlı ve pek ağır olan bu vergi adalete de aykındır. AşA.r
vergisi, safi varidatın yüzde 33, 40, hatta 52 sini teşkil edi
yor.

Dagavaryan Efendi - .Mültezimlerin su-i istimalleri
hesap olunursa. yüzde 60 a. hile çıkar. ,

Vla.hof Efendi - Bu vergi bir an •önce kaldınlma.lı;
ve başka bir vergi onun yerine geçmelidir. Bu vergi ne ka:
dar hafif olursa, eha.limiz diğer eraziyi ekilmiş toprak ha
line getirrneğe o derecede çalışacaktır. Fakat, bir yandan
da, Hükumet o nisbette çalışmalıdır. Toprağı ekip biçen
ler için kredi agıikol ihdas etmelidir. Hükumet bazı ted
birler alsın. Makinalar getirsin, ehaliye kolaylık göstersin.
Kimyevi gübre getirsin, ehaliye dağıtsın. Ziraat Okulları
açsın, her yere ziraat öğretmenleri göndersin. Ekilen top
rak ancak yüzde sekizdir. Eğer bunu yaparsa yüzde on
beş, yüzde otuz olur. Romanyada yüzde elli beş, Bulgaris
tanda. yüzde otuz, Danimarkada yüzde yetmiş, Fransada
ytizde yetmiş beştir. Bizde, Selanikte yüzde altı. Resmi is
tatistiklere göre, Osmanlı Avrupasında yüzde sekiz. Öteki
vilil.yetlerde yüzde beş bile tutmaz. Beher dönüm topraktan,
ortalama. yüz okka buğday alınıyor. Almanya.da 157, Da
nimarkada. 220 dir. Eğer bütün bu şeyler yapılırsa, top-
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rak daha bereketli olacağı gibi şimendiferimiz i~in de iş
açılacak; teminat akçesi gerekmiyecek. Hatta, biz klr da
alacağız. Romanya, şimendiferlerden bir buçuk milyon li
ra alıyor. Avusturya (18.000.000) sağ varidat alıyor. Bel
çika (3.000.000) dan fazla bir para almaktadır. Biz ise
(940.000) lira para veriyoruz. Ote yandan, eğer bütün bu
şeyler yapılırsa endüstri teşvik olunacaktır. Çünkü, en
düstrinin ileri gitmesi için, ürünlere pazar bulmak, ürün
leri tüketmek gerektir. Bilmeliyiz ki, köylü ehali de pazar
teşkil eder; endüstrinin· ilerlemesine pek çok yardım ede
bilir. Endüstri ileri giderse, aynı zamanda, tarım da ileri
gidecektir. Vergi bize pek ağırdır. Pek çok vil5.yetlerden
köylil, köyleri bırakarak, göç ediyor. Arjantine, Brezilya
ya, Kuzey Amerikaya gidivorlar. Romanya, Rusya ve
Avusturya gibi memleketlerden, bize orta ve fakir ehali
gelip te, burada oturmak, buranın ehalisinden olmak, mem
leketimizin ilerlemesine çalışmak istedikleri vakit, biz so
ruyoruz: «Siz nesiniz? Yahudi misiniz? Avusturyalı mı
sınız? Nesiniz?» Aynı zamanda, bizim Drumond'lar, D&
roulede'Ier, Mueger'ler çalışıyorlar ki, bizim ehalimizde
yeni bir duygu, yeni bir akım yaratsınlar: Antisemitizm.

Vartkes Efendi - Yani, siyonizm aleyhine!
Vlahof Efendi - O başka efendim!
Başkan - Bir saat teneffüs edelim. Gayet ciddi bilgi

veriyorlar. BÜTÇE HAKKINDAKİ MÜZAKERE HEP
·BÖYLE DEV.AM EDEYDİ ÇOK 1Y1 OLURDU.

*
Ahmet Rıza Beyin Başkanlığında, ikinci celse açılın

ca, Vlagof Ef. Konuşmasına devamla diyor ki:
«Hükumet, çiftçilerin ~ar vergisi olarak verdikleri

paraların ancak yüzde 44 ünü eline alır. ResmI istatistik
lere göre, yüzde 56,3 il mültezimlerin eline geçer. Bu yıl,



81

i.flr vergisi (7.000.000) liraya yakın bir mebllğ teşkil edi
yor. Halbuki, köylülerden (7.000.000) lira alınmıyacak;
(14.000.000) liradan fazla para alınacak. Hükumet, bu
verginin Devlet için ne kadar zararlı olduğunu teslim edi
yor. Fakat, Cavit Bey dediler ki: «Bu vergi her ne kadar
ağır ve adalete aykın ise de, BEN NA.ZIR OLDUKÇA BU
VERGİYE DOKUNMIYACAGIM.> Ben Cavit Beyin bu
beyanatını beklemiyordum. Cavit Bey diyor ki: «Komşu
memleketlerde bu vergi kaldırılınca ihtillf çıkmıştır.» th
tilA.fın sebebi başkadır. Verginin kaldırılmasından dolayı
ihtilA.f çıkmıştır. Hükumet bu verginin tekrar uygulanma
aını istediği için ihtilA.f çıkmıştır.

Bu.lgaristanda, biliyorsunuz ki, 1899 yılında maliye iş
leri biraz bozuktu. Hükümet, bu aşar vergisini yeniden uy
gulamağa teşebbüs etmişti. Bu vergi uygulandı, bir yıl
sürdü. Fakat, Hükümete karşı öyle. bir cereyan çıkmıştı
ki, vergi derhal tadil edildi; ve onun yerine tekrar aI'8lli
vergisi kondu.

Aynı derecede ağır ve adalete aykın bir vergi daha
vardır ki, o da ağnam vergtsl'dir. 'l'emettu vergisi'ne ge
lince: bu vergi adaletsiz bir surette taksim olunmuş ve
adaletsiz bir surette tatbik olunuyor. Şöyle ki: Yıllık geliri
(7) lira olan bir kasap kalfası, temettu vergisi olarak (25)
kuruş veriyor. (12) lira geliri olan bir işçi, fabrika işçisi,
Devlete (10), (20) kuruş vergi veriyor. (50) lira geliri olan
koza böceği tohumcusu (5,5) lira veriyor. (4.00) lira yıllık
geliri olan bir tüccar ise, temettu vergisi olarak, (60),
(70) kuruş veriyor. (500) lira geliri olan bir değirmenci
(10) lira veriyor. Şöyle ki, bu vergi, bazıJannın gelirinin
binde birini teşkil ediyor; bazılarının iki, bazılarının da
kırk elli ve bazılarının da binde yüzünü teşkil ediyor. Bu
vergi bir an önce tadil olunmalı; müterakki (progresif)
ve nisbi vergi usulü uygulanmalıdır. Progresif nisbt usu
lü kabul edilirse, yalnız İstanbu.l'dan ve Sela.nikten, şimdi-
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ki gelirimizden yedi sekiz defa daha çok vergi alacağız.
Bu iki villyette, (84.000) lira iken, progresif nisbl usulü
uygulanırsa, yalnız iki şehirden (700.000) lira kadar te
mettu vergisi varidaıtımız olacaktır. Geçen yıl musakkafat
kanun projesinin müzakeresi esnasında, bazı arkadaşları
mız temettu vergisi usulünü teklif etmişlerdi. Meclis ve
Hükumet bu teklifi reddettiler; ve dediler ki, BU TEK
LİF SOSYAL!ZM ESASLARINDANDIR. Halbuki, efen
diler! Bilmeliyiz ki, bu vergi usulü pek çok memleketler
de - Prusyada, Saksonyada, Vurtemburgta, İngilterede,
ttalyada, Avusturyada, Fransada ve Bulgaristanda - uy
gulanmıştır; ve hiç kimse iddia edemez ki, bu MEMLE•
KETLER SOSYAL!ZM ESASLARINI KABUL ETMİŞ
LERDİR. özellikle, bu memleketler arasında öyle Hükü
metler vardır ki, muhafazakirlıklarile pek çok rneshur
durlar. Prusya Hükümeti en muhafazakar Hükumetlerden
dir. 1890 ve 93 yılında, Prusya Maliye NAzırı, bu vergiyi
Devlet için pek menfaatli bir vergi sayarak, uygulamış;
ve bu reform yapıldıktan sonra, Devletin geliri iki misli
artmıştır. Aynı zamanda da bu vergiyi ehali de büyük bir
yUk saymamıştır. Çtinkü bu vergi, yükü hafifletmiştir; ve,
zayıf sınıflar bu vergiyi hoşnutlukla kabul etmişlerdir. Or
ta ve zengin kısımlar da, bu .vergiye karşı, hoşnutsuzluk
göstermemişlerdir. Çünkü, adalete uygun bir surette bö
~türülmüş ve uygulanmıştır. Bizde, az geliri olanlar çok
veriyor, çok geliri olanlar az veriyor. İki bin lira sermaye
si olan bir değirmenci, yılda beş yUz lira geliri varken,
Devlete on lira veriyor: Yani, gelirinden binde yirmi. Yüz
bin lira sermayesi olan bir değirmenci Şirketi, yıllık ge-.
liri otuz bin lira iken, ancak yirmi beş lira veriyor. Beher
iki bin liraya yirmi beş kuruş düştüğüne göre, ödediği ver-.
gi, gelirinin binde biri bile değil. İki bin lira sermayesi olan
bir çiftçi, en uygun bir yılda, aşlr ve erazi vergisi olarak;
gelirinin binde Uç yüz otuz beşini veriyor. O derece uy~
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olmayan bir yıl da, gelirinin binde beş yüz yirmisini. İki
bin lira parası olan ve koyun yetiştiren bir adam, en uy
gun bir senede, ağııa.m vergisi olarak, gelirinin binde dört
yüz onunu veriyor; ve o kadar uygun olmayan bir senede
ise, gelirinin binde beş yüz ellisini. •

Efendiler! GörUyorsunuz ki, bu vergiler adalete aykı
n bir surette taksim olunmuştur: Vergiler, bir an evvel
tadil olunursa, hem Devletin geliri artar, hem de ehali da
ha çok çalışır.

Kısası: a) Masraflarımız indirilemez; b) açığımız bü
yüktür.

Açığı kapatmak için, geliri arttırmalıyız. Geliri art
tırmak için vergi kanunlannı tadil etmeliyiz, mali reform
lar yapmalıyız; ve, en önce, PR0GRESİF NlSBI VERGİ
USULÜNÜ KABUL ETMEK VE EHALtNlN EKONO
MİK GÜCÜNÜ ARTTIRMAGA çalışmalıyız. En önce, doğ•
rudan doğruya alınan vergileri tadil etmeliyiz. En evvel bu
reformu yapmalıyız. Halkın iktisadi kuvvetini arttırmalı
yız.

Şimdiki masraflarımız (30.000.000) liradır. Bu, ehali
nin gelirine göre değildir. Onun için, EKONOMİK GÜCÜ
ARTTIRMAK zorundayız. Ehalinin yıllık gelirinin ne ol
duğunu biliyor musunuz? Benim hesabıma göre, (:&lini
mum) seksen iki milyon lira; (&faximum) doksan beş mil
yon. (95.000.000) geliri olan bir memleketin ehalisinin
(32.000.000) masraflar bütçesi vardır. Yani, beher ytiz
kuruş gelire minimom otuz dört, maksimom otuz dokuz
kuru.5 Devlet masrafı düşer. Almanyada, ehalinin yıllık ge- •
liri, bizim ehalimizin yıllık gelirinden dört beş defa fazla
dır. Aynı zamanda, Devlet masrafı yüzde on, on ikidir.
Bizde yüzde otuz, otuz dörttür. Ve, ehali dört defa daha az
kazanıyor. Çünkü, bizde kazanma gücü olan kişinin yıl
lık geliri (14) lira, en çok (16) liradır. Yılda bu kadar
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geliri olan bir adamın (6) lira Devlet masrafı vermesi gere
kiyor.

Görüyorsunuz ki, bütçemiz, halk için çok ağırdır. G&
liri arttırmak için EKONOMİK KUVVET! ARTTIRMAK
GEREK. Bunu arttırmazsak daima açık bulunacak ve eha
li VERG1LERt BİR YOK SAYACAK. HWisa vergileri
tadil etmek, mali islahat yapmak, mUterakki nisbi usulünü
tatbik etmek ehalinin ekonomik gücüne önem vermek.
Böyle, mali ve iktisadı bir politika izlemek. (Sürekli alkıı
lar)

OAVİT BETİN SOSY.ALIHT MEBUSLARA CEVABI

İttihatçıların ünlü .Maliye NA.zın Cavit Bey, Osmanlı
Mebusan Meclisi 'nde, kürsüye çıktığı zaman, kendisine ve
Partisine güvenen bir insan edasile konuşuyordu:

«Biz - diyordu - icraat ve siyasetimizle umumf ef
-kAnn karşısına, tarihin karşısına, geleceğin karşısına açık
alınla ve ak yüzle çıkmağa müheyyayız.»

Cavit Bey, söze başlarken «memleketimizde mevcut
olan yabancı mali müesseseler hakkında beslediği saygı ve
itimat duygulannı açı.klamağı b~ gelen görevlerinden
sayıyor; Düyun-u Umumiye İdare Meclisi Başkanı'nı gök
lere çıkararak, bu zata teşekkürlerini sunuyordu:

«Memleketin gerçek dostlanndan biri, Düyün-u Umu
miye Meclis-i İdare Reisi (Sır Adam Blok), o mali mües
sesenin Başkanı - bizleri o müessesenin can düşmanı gi
bi gösterenlere karşı, memleket_te kat'iyyen böyle bir fikir
olmadığını söylilyor; mali durumumuzu şiddetle savunu
yor. Salahiyetli ve kelimenin bütün anlamiyle doğru bir
ağızdan çıkan sözleri söyliyen zata karşı da borçlu oldu
ğum teşekkür vazifesinl alenen beyan eylemeğe mUsaraat
eylerim.»
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Düyun-u Umumiye İdare Meclisinde Osmanlı Dayin
ler Vekili sıfatını taşıyan, isti.kraz şampiyonu Cavit Beyin
Deyişine göre: •

Abdülhamit İdaresinin ikinci yansında, mall itibar
noktasından, Devlet, en bUyük fellket uçurumuna yuvar
lanmıştı. Bunu 10 Temmuz lhtiWi, 10 Temmuz İnkılübı
düzeltmişti. İttihat ve Terakki Cemiyetinin deliiletile iyi
leşme emareleri milletten geliyordu. Bütün millet kendisini
düzeltmek istiyordu. Bunun üzerine, AvrupaWar ya.ni Ba-

• tı kapitalistleri tekrar itima.t göstermişler, TEKRAR sr
ztM D1RlLMEM1Z İÇİN YARDIM ETMEGE BAŞLAMIŞ
LARDI.

*Cavit Beyin, Batı kapitaUzroi ile ilişkisini hatırla.tma-
ğa yanyacak olan yukarki satırlardan sonra, onu Meclis'
t.eki sosyalist Mebusların karşısına çıkaralım; ve onlara
verdiği cevaplan dinleyelim:

Zohrap ve Vartkes Efendilerle fikirlerimiz de başka
idi, mülahazalarımıa da, yollarımız da başka idi. Yalnız
amelelerin sendika teşkil etmeleri veyahut grev yapmak
hususunda müttefik idik...

Zohrap Efendi gerçek fikri ne ise söyledi. Vartkes
Efendi gibi ,top patlatırcasına gerçeği bütün ç.ıplaklığile
de söylemedi. Fikrinin ne olduğunu, maksadı, esası ne ol
duğunu serbestçe gizlemeğe lilzum görmeksizin YUksek
Meclisinize arz etti ...

Zaruri ır.asraflar nazariyesi tatbiki kat'iyyen kabil
olmayan bir nazariyedir. Gerek bu nazariye ve gerek fe
d&ki.rhk derecesi nazariyesi, bunların hepsi SOSYALİST
MESELELERİDİR. BEN KENDİ HESABIMA, Zohrap
Efendinin TASVİR ETT!~! MESLEC1N ŞlDDETLE
ALEYH1NDEY1M. Filhakika, medeni memleketlerde, de
dikleri gibi o sermayeleri bize gönderecek olan memleket-
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lerde, bu naaartyeler üzerinde pek çok münakaşalar cere
yan ediyor. Hatta, o nazariyelerin tatbikatı bazı ufak te
fek kanunlarda görülüyor... Zohrap Efendi diyor ki, her
kes toplumda tuttuğu yerin icar bedelini vergi adile Hüku
mete veriyor. Bunların hepsi sözdür. Bunların altında bir
maksat vardır. O da, SERVETLER ARASINDA EŞİTLİK
husule getirmektir. Başka türlil olamaz. Servetler arasın
da eşitliği sağlamak iizere vergi almak istiyorlar. Hiç bir
HUkfımetin vazfesi fertlerin servetleri arasında eşitlik sağ
lamak değildir. Bu, Hükumetin vazifesinden, salahiyetin
den külliyen hariç bir meseledir. Servet eşitliği meselesi
SOSYALlZMİNGAYET ÇİÇEKLi, GAYETPARLAK, GA
YET ALDATICI BİR TAKIM HAYALLERİDİR. Ve öyle
bir takım hayallerdir ki (alkışlar) ... Toplumda hiçbir za
man gerçekleşmiyecektir. Böyle oluşu da bu toplum için
gayet iyi olacaktır. Neden servetler arasında eşitlik olsun?
Niçin? İnsanlar arasında eşitlik var mıdır ki, servetler ara
sında. eşitlik olsun. Acaba, fıtrat herkesi Zohrap Efendi gi
bi bir zeka ile yaratmış mıdır? Ve öyle yaratmış olsaydı,
Zohrap Efendinin zeka.sının bir değeri kalır mıydı? Sanı
run ki, kalmazdı. Demek ki, yaratılışta bulunmıyan bir
eşitliği, fıtratın insanlara bahşetmediği bir müsavatı vü
cuda getirmeğe çalışmak muhal olan bir şeyle uğraşmak
demektir. Fakat, farzediniz ki, şu muhal olan şeyle uğra
şalım; farzediniz ki, bunu vücuda getirelim. Toplumda ya
gayet barışçı olanların veyahut daha müthiş fikirde olan
ların tasavvur ettikleri gibi, beşeri sosyal ihtil!ller ve in
kılaplarla, şu arzu olunan servet eşitliğini yaratalım, ne
olacaktır ? Ne kazanacağız? Ve toplum içinde ne olacak
tır? Bugün en zengin bir toplumun, dört beş yüz milyar
frank raddesinde olan Fransanın umuml servetini fertle
rine bölüştürdüğünüzde, her ferdin elinde o kadar küçük
bir pay kalır ki, onunla ileri hiç bir adım atmak imkanı
kalmaz. İşte, servet eşitliğinin doğuracağı sonuç! İnsanlar
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dünyada daima. bir duygunun, bir emelin, bir saikin tesirile
yaşarlar. O da, yannın bugünden iyi olmasıdır. Yanru bu
günden iyi kılınıyaca.k, hayatın her gününü bir gününe
eşit kılacak olan bir kararın toplum için hiç bir zaman fay
dalı olmıyacağından şüphe yoktur. Bu söylediklerim esas
meseleye dokunmuyor, demeyin. Zohrap Efendi pekala bi
lirler ki, esas meseleye pek yalandır. Fertler arasındaki
.eervet eşitliğinin imkansızlığından vazgeçtik, olsa. bile, do
ğuracağı bir sonuç vardır ki, o da, emin olun, bir felaket
sonucudur. Evet! Sosyalizmle bugün dünyanın her tara
fında ciddi surette uğraşanlar için yalnız asnmızın değil,
medeniyetin bugüne kadar yetiştirmiş olduğu filozofların
-en büyükleri bile bu sonucun bir gün husule geldiği tak
dirde sosyetelere getireceği fellketin, musibetin en büyük
tufanlardan, muharebelerden, kıtallerden daha müthiş ola
-cağını söylüyorlar. Buna da «Spencer•i işhat ederim. B•~
naenaleyh, cemiyetleri bu kadar zararlı vartalara, bu ka- _
dar mühlik felaketlere götürecek olan bir şeyi elbette ka
bul etmek istemeyiz. Ve elbette şiddetli itiraz ederiz. Zoh
rap Efndi, biraz müstehziylne bir surette ortodoks mes
leğinin yani liberal mesleğin, liberalizmin tarifini rcd edi
yor... Biz öyle bir memleketiz ki: farz-ı muhal olarak, na
zariyeleriniz doğru olsa bile, yine de bu memleket için uy
gulanabilir nazariyeler değildir. O sizin nazariyeleriniz top
lumun büyük Devrimlere uğradığı memleketlerde mevki
bulabilmiştir. Büyük endüstri ve fa.brikacılık genişledik
ten sonra teşekkül etmiştir. Bizim memleketimizde öyle
büyük sermayeler yoktur ki, onları yasaklamak, onların
arasında eşitlik husule getirmek iddiasını ileri sUrebilelim.
Memleketimizde servetlerin doğmasını, servetlerin büyü
yüp serpilırıesini korumağa, onlara bütün gücümüzle mu
zahir olmağa mecburuz ki, memleketin umumi zenginliği
.artabilsin. Onları teşvik etmek te ancak ağır vergiler yük-·
Jemekle olur.
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Zohrap Ef. - Bu, küçüklerin ezilmesi demektir.
Maliye Nazın - Haşa! ..Ben kilçükleri ezmek tarafta

n değilim; ve bunu bütün kuvvetimle reddederim. Hiç bir
zaman küçüklere düşman değilim.Çünkü o küçüklerdendir
ki büyükler çıkacaktır. Ve, O KÜÇOK BEŞ ON PARA
DANDIR Kİ BÜYÜK PARALAR, MİLYARLAR DOOA
CAKTIR. (Alkışlar) ...

*-
Vartkes Ef. arkadqunız dediler ki «Maliye Nazırının

geçen seneki nutku ile bu seneki nutku arasındaki büyük
farkı görecek olursanız, bu sözleri söyliyen adamın aymı
adam olduğunda tereddüt edersiniz.» Vartkes Ef. hayret
ediyor; benim hayret ettiğim bir şey varsa, o da, Vartkea
Ef. nin bu sözleridir. Ben ilk söylediğim sözden son söyle
diğim söze kadar hiç bir tenakuz· eseri göremedim. Geçen
yıl söylediğim sözler daha. ziyade his ile söylenmiş ve duy
guya hitap edilmiş sözlerdi. Bu yıl söylediğim sözleri daha
ziyade mantıkla söylüyorum ve mantığa hitap ediyorum...

Zohrap Ef. yi en sonra.ya bırakıyorum. Çünkü hasım-
lann en müthişidir. ,

Progresif vergiden, Ferit Beyin sorusuna karşı bah
setmiyeceğim. Onun tartışmasını Zohrap Ef. ile yapacağız.
Hürriyeti biraz ihlal eden her şey zararlıdır. Endüstri hür
riyetini, ticaret hürriyetini, ziraat hürriyetini ihlal eden•.
ona nakise getiren her şey zararlıdır. Fakat, bazı zararlar
vardır ki sağladıkları malt menfaatler itibarile, geçici ola
rak kabul edilebilirler. Tekel de bu yoldaki zararlardan
dır. Bu yolda zararlan bilerek, pek çok memleketler tekel
leri kabul etmişlerdir ve biz de tekelleri kabul ediyoruz ...

Benim nazariyeme göre: Medenileşme, uygarlaşma bir
memleket ehalisinin damla bir mutluluğa kavuşması,· bir
memlekette eıı_u çalışma kanunun buyruğunu yürtltmest
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yani az emekle çok ig vücuda getirilmesidir. Ben uygarlaş
ınağı böyle anlıyorum. ~ emek harcıyarak, mümkün ol
duğu kadar fazla sonuç alınmasını istiyorum. Ben medeni
leşmeyi, ilerlemeyi öyle anlıyorum ve böyle anladığım için
dir ki, daima temerküz lehinde bulunuyorum. Ve siz pekl
ll bilirsınia ki, Zohrap Ef. (her bildiğinizi söylemeğe mec
bur değilsiniz) bütün toplumların izledikleri kanun top
lanma. kanunudur. Yani, her şey daima büyük çapta yapı
lır: Çiftçilik, bankerlik, ve özellikle endüstri. Ve ne kadar
büyük çapta yapılırsa o kadar istifade edilir. Sizin mesle
ğiniz bizim bu nazariyelerimizi kabul. etmez. Bizim naza
riyelerimize göre, üretim ne kadar ziya.de olursa, çiftçilik
ne kadar büyük, fabrikacılık ne kadar büyük olarak yapı
lacak olursa, bu ekonomi kanunları o kadar hükmilnü yü
rütür; ve bunlar ne kadar hükmünü yürilttirse, sonuçlar
da o kadar parlak olur. Üretim o kadar utar; eşyanın fia
b o kadar azalır. Eşya fiyatlannın ucuzlaması, insanlığın
gelişmesinde, bir adım daha ileri atılması demektir.

Zohrap Ef. - Bilttin nazariyelerinize katılıyorum;
bir şartla.

Maliye Nazın - Nedir?
Zohrap Ef. - Herkesin emeğine ka.rşılık istifadesini

eağlamak şartile.
Maliye Nazırı - Yine büyük nazariyenize geçiyorsu

nuz. Demin bana, progresif vergi meselesinde, cneden ka
çamak yolu yaptınız» diyordunuz. Progresif vergi bahsin
de SOSYAL!ST MESELES1Nt ben açmadım. Siz açtınız
ve bunu açıkça söylediniz. Size teşekkür ederim. Bu t.op
laııın& ve merkezleşme kanunu, zannettiğiniz gibi, küçük
esnafı, küçük sarrafı, küçük köyliileri kaldırmış, harap et
miş değildir. Sizin mesleğinizin en büyük savunucuları ta
rafından serd edilen eserlere bakını.i. Ya.yınladıklan ista
tistiklere bakınız. Temerküz kanununun en ziyade nüma-
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yan olduğu memleketlerde acaba kUçük dtikklncılann saı
yısı azalıyor mu?

Zobrap Ef. - Azalıyor.
Maliye Nazın - Hiç azalmıyor, Zohrap Ef.
Zohrap Ef. :__ Fakat küçük dükki.nla.nn azaldığı ista-,

tistiklerle sabit.
Maliye Nazın - Emeğin karşılığını almak istiyorsu

nuz. Ben iddia ediyorum ki, her zaman emek karşılığını
alıyor. Bir memlekette ne kadar ziyade iş olursa, bir yer
de sermayeler ne kadar ziyade hücüm edecek olursa, emek
çiler de o kadar sefaletten kurtulur. Acaba, iş bulmayıp
sefil ve scrgerdan gezmek mi iyidir? Yoksa, emekçiler için.
sermayelerin emri altında, çalışmak mı iyidir?

Zohrap Ef. - Kölelik şeklinde.
Maliye Nazırı - Kölelik devrini insanlık çoktan ge

çirdi. Ben, Osmanlılar için, temenni ederim ki, en muazzam
temennilerdendir ki bu memlekette mümkiln olduğu kadar
muazzam endüstri teşebbüsleri, zirai teşebbüsler, nafia te
şebbüsleri husule gelsin.

Zohrap Ef. - Kimin tarafından?
Maliye NaZ1n - Kimin ve herhangi adam tarafından

olursa olsun. Elverir ki, sermaye tarafmdan vücuda gel
sin. Sermaye olmazsa hiç bir şey olmaz. Emek te büyük
etkili bir müstahsil uzuvdur. Fakat sermaye olmaksızın
hiçtir. İşte, memleketimizde milyonlarca halkın emeği var
dır. Ne oluyor? Bu emek heder oluyor. Çünkü kapital yok
tur. Kapitalin girmesidir ki, bir memleketi medeniyete gö
türür. Her nereye kapital girerse, uygarlaşma kanunu da
beraber girer. Çünkü, o kapital sayesinde, topraklar işle
nir, o kapital sayesinde fabrikalar işlenir, o kapital saye
sinde ticarethaneler yapılır.

Zohrap Ef. - Fakat, şartlan var.
Maliye Nazın - Ben de isterim ki, uygun şartlarla

yapılsın ... Spencer'den bahsedişim yalnız bir cümle içindi.
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Demiştim ki, SOSYALiZM B!R-GON HOKOMR.A.N OLA
CAK. FAKAT SOSYAL1ZM!N TEESSÜSÜ BF.ŞERlYET
tçtN EN BÜYÜK FELAKETLER DERECESİNDE
AGIR BİR MUSİBET OLACAKTIR. Spencer'in sözü buy
du. Onun için Spencer'i işhat ettim. Ben, ya.'.>8JD8, savaşın
da en layık olanlar kahr yasasına taraftar değilim. Yersiz
yurtsuz adamlara acıdığımdan dolayı, onu reddederim.
Spencer'in bu nazarieysini red etmekle adaletten ayrılmak
gerekmez. Siz pek iyi bilirsiniz ki, iki büyük ahlaki fazi
let, iki bilyiik sosyal erdem vardır: Biri adalet, öteki de
merhamet. Merhamet, daima bizim kalplerimizi titretir.
Daima isteriz ki, insanlığın en küçük bir felaketi karşısın
da hepimiz müteessir olalım (alkışlar). Arzu ederiz ki, in
sanlığın herhangi bir ferdinin, cins ve vatan aynlığı ol
maksızın, uğradığı bir felaketten biz de eza duyalım. Bi
zim kalbimle de ondan hissesini alsın. İnsanlar yekdiğe
rinin kardeşidirler. Fakat bizi bu hissiyata sevkeden yal
nız merhamettir. Fakat, hiç bir zaman bu acıma duygusu
bizi adalet kanwıunda.n saptırmağa zorlayamaz. Hiç bir
zaman şunlara acımak için bunlardan gasp ve musadere
gerektiğine beni inandıramazsınız. Sizin dediğiniz budur.
ZENGİNLERİ EZECEKStNlZ. ZENGİNLER! SOYA
CAKSINIZ. Başka hiç bir şey değildir. (alkışlar) Fakat
ben ne zenginin, ne de fakirin savunucusuyum. Yardım
laşma kanununu biz böyle anlamayız. Yardımlaşma insa
nın en büyük faziletidir. Fakat, o yardımlaşma ne kadar
yilrekten gelirse, ne kadar duygudan gelirse, ne kadar
herkesin kendi kesesinin merhametine şamil olursa, o ka
dar iyidir. Fakat, bir kere, yardımı, bu ahlA.ki yardımlaş
ma biçiminden çıkarıp bir Devlet kanunu ile, bir hükumet
kanunile yapılacak bir kerteye getirirseniz, o zaman, yar
dımlaşmanın haysiyet ve şerefini kırmış olursunuz, bitir
miş olursunuz. Merhamet, fakirlere yapılacak olan şeyler
onların sefaletini azaltmaktır, hafifletmektir. Kendi ken-
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dimize yapılırsa iyidir, kendi kendimize yapılırsa. ulvidir,
büyüktür, seha.vettir. Fa.kat, kanun ile yapılırsa, onun kad
rini küçültür.

Zohrap ef. - Avrupada pek Alidir.
İsmail Paşa - Burası Avrupa değil!
Türkiye, Osmanlı, Osme.nlı!
Maliye _Nazın - Ben bUyUk servetlerin bir araya top

lanması taraflısıyım. Söylüyorum ki, ben memleketimiz
de ZENGİNLERİN ARTMASI taraflısıyım. Söylüyorum
ki, ben memleketimizde sermayelerin artmış olması taraf
lısıyım. SöylUyorum ki, ben memleketimizde küçük ser
vetler, küçük paralar. bir araya gelip iştirak etmeleri ve
birleşmeleri taraflısıyım. Eğer bu gartlar içinde bana iti
madınız varsa, .al! (alkışlar), Evet, buna taraftarım. Bu

, mevkide bulunduğum müddetçe buna çalışacağım... Ser
mayeler, memleketimizde, bir araya gelsin ve kolaylıkla •
teşekkül etsin. Küçtik sermayeler, halkın adeta birer iki
şer liralık sermayeleri bir araya gelsin. O sermayeler top
lanarak, topraklar işlensin, ekilsin, biçilsin. İşte, BENİM
İÇN lDEAL BUDUR.

Sa.nayi taraftan değilim. Bunu biliniz. SözU söyler
ken bazı kelimelere çok önem veririm. Hiç bir zaman· bu
memlekette ileri gitmiyecek olan sanatlan himaye gibi
yapmacık bir vasıtaya ihtiyaç yoktur. Bunda tarar edi
yorum. Ve siz Zohrap Efendi, nasıl oluyor da SOSYA
LİST OLDUOUNUZ HALDE bunu tecviz ediyorsunuz!
Himaye zenginlerde sosyalizm midir? Sosyalizm fakirle
rin himayesidir. İnsaf ediniz, rica ederim. bısa.tiyyOn, di
yordunuz. En küçük bir himayenin sonucu eşya fiatınm
pahalanrna.sını intaç eder. Herhangi bir memlekette, bir
maddenin fiatı pahalanırsa, o memlekette hayat güçleşir.
Memlekete sokulacak eşyanın, sun'I vasıta ile, fiatlannı
pahalandırdığıma vakitte, memleketin yaşayışını güçleş
tireceksiniz; ve bunun tepkisini bütün endüstride göre-



ceksiniz. Bütün işçi.erin mevktin! -bütün kalbinizle, kal
binizden taşan merhamet duygulariyle savunmak istedi
ğiniz işçilerin mevkHni- kötüleştireceksini.z. Çünkü, Uç
kuruşa. aldıkları şeyi dört kuruşa alacaklar ve bu suret
le fazla bir kuruş vereceklerdir. Himaye ettiğiniz her bir
sınıfta, halktan aldığınız her bir vergi iki parçadan mü
rekkeptir. Birisi hazineye girer, birisi de düşman olduğu
nuz zenginlerin cebine. Sonuç olarak yan vergileri hükü-
metin kasasına sokacaksınıa, yan vergileri de zenginle- •
rin cebine. Görüyorsunuz ki, ben sizden ziyade zenginle-
rin aleyhindeyim. Hakikatin taraftan olmak gerekir, Zoh-
rap Efendi! Ne zenginin taraftan olmak gerekir, ne fa-
kirin. . . Sizin pek gilzel söylediğiniz gibi, siyasi mübareze
vesaire hepsi ekonomik mübarezeden kaynak alır. Bütün
devletlerin hayatı, bekası, menfaati hepsi ekonomik. çı
karlardadır. Bunu söylemek için bilgin olmaya ihtiyaç
yoktur. Bu, herkesin bildiği bir gerçektir. Ben diyorum
ki, en güçlü ulus, en muazzam millet mutlaka piyasaya en
çeşitli eşya getiren, her şey istihsal eden, her şeyi yapa-
nın iddiasında bulunan milletler değildi~. Herhangi bir ,,
maddeyi öteki uluslardan daha ucuz, daha uygun şartlar-
da uluslararası ekonomi alanına çıkaran milletlerdir. lş
bölümü insanlığın en bUyUk ilerleme unsurudur. Siz bugün
avukatsınız. Avukatlıkla beraber mühendis olmak iste
seydiniz, önünde saygılarımı sunduğum dehanızla bera
ber, eminim ki, muvaffak ola.mıyacaktınız. Çünkü, insan
zekası buna elverişli değildir. Elverişli olmadığı gibi, ta
biatin da istidadı bununla mütenasip' değil. .. Ben ilk mad
deleri resimsiz olarak sokuyorum, fiyatını ucuzlatıyorum.
Bundan dolayıdır ki, htikfimetin iktisadi siyaseti hakkın-
da şiddetle sebat ve ısrar ediyorum. Size belki kanaat
gelmiyebilir. Fakat, benim kanaatim tam ve vicdanidir,
ve şimdiye kadar hiç değişmemiştir. Büyük sermayelere
mütevakkıf olan her şey için yabancı kapitale muhtacız
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ve muhtaç olmakla da bu memlekete en büyük faydayı
sağlıyaca.ğız. Biz,1 milletimiz için yabaneılarm sermaye
sini almakla beraber diğer ilerlemeleri de arzu edenlerde
niz. Sermaye de öteki mallar gibi bir matadır, bir alış -
veriş işidir. O alışveriş işinde, ne kadar kll.r edilmek ihti
mali varsa, ne kadar kolaylık görülürse o alışveriş o ka
dar daha çok yapılır. Politik gücümüzü artırmağa, eko
nomik. nüfuzumuzu kuvvetlendirmeğe çalışalım. Bunlar,
mütenasip olarak giderse, memleket için hiç bir muhata
ra, hiç bir tehlike göremem... Arzu ve limit ederiz ki, bu
seneki istikranmızdan az gelecek sene istikraz edelim.
Gelirimizin çoğalmasında.n faydalanalım... Biz, bu mem
leketin siyaset hayatına. karıştık. Siyasete bu hayatta baş
ladık ve bu hayatta ölmeyi arzu edenlerdeniz. Mebus ola
rak işe başladık ve irışaallah mebus olarak ölürüz ...

*
cZohrap Efendi, ktireUde çare ile en ziyade uğraşan

mebuslanmızdan birisidir. Gerek kendisine ve gerek he
men aynı fikirde bulunan Vlahof ve Varteks Efendilere
müştereken cevap vermek isterim. Bu cevap varidatla il
gili müzakerelerimizin bir özeti olacaktır. Biz, Efenc.liler!
Osmanlı bütçesini dengelemek için şimdilik yalnız bir ça
re bulduk ve o çareyi de YUksek Meclisinize açıkladık: Te
mettü vergisi, Gümrük munzam resmi, petrol tekeli. Bun
lara karşı bazı itirazlar ileri sürüldü ve onların yerine
başka vergiler konsun denildi. Vlahof Efendinin pek UZUD
tetkik ve tetebbu sonucu olan mütalaalarını kabul ve tes
lim ·ederim. Fakat kendilerinin özellikle bir noktaya dik
kat nazarlarını çekmek isterim, ki, o da, burada. söyledik
leri prensiplerin kendi prensiplerine külliyen muhalif, ta
mamen aykın prensipler olması noktasıdır. Vlahof Efen
di, zannetmeyiniz ki, bir hakaret, bir muahaza için eöy-
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lUyonım! VLAHOF EFENDİ ALENEN, RESMEN SOS
YAL!STTlR. BENİM HER F!KRE, Btt..HASSA 1KT!SA-
DI F!KlRI...ERİN KAFFESİNE SON DERECE SAYGIM
VARDIR. SOSYALİST, KOMON!ST,; LİBERAL, HER
NE OLURSA OLSUN, elverir ki temiz bir kalbten çıksın,
hepsine hürmet ederim. Binaenaleyh Vlahof Efendinin sos
yalist olmasını muahaza etmek şöyle dursun, bu kürsüde
resmen itiraf ettiği için kendisine müteşekkir olurum. Fa
kat, nutuklarında, her yerde htikmünil yürüten ve etki
yapl.Il değişmez ekonomik kanunlardan bahsettiler. İkti
eat ilmi (yani politik ekonomi) bunu kabul eder. Fakat,
değişmez kaideler sosyalizmde yoktur. Sosyalizmde zama
na, mekana, ırka, millete göre değişen değişici ve dalgalı
kaideler vardır. Bundan ötürü, burada sarfetti.kleri pren
sibin kendi prensiplerine (sosyalist prensiplerine) muha
lif ve aykın olduğunu zikretmeden geçemiyorum...

Vasıtalı vergiler fukarayı binnisbe ziyade ezen ver
gilerdir .Bunlarda adalet yoktur, nisbet yoktur. Fakat bir
kısmının tahsili kolaydır; bir kısmını da ödeyenler, farla
na varmaksızın öderler. Hiç bir Devlet yoktur ki vasıta
b vergilerden vazgeçebilsin. Vasıtalı vergilerin gelirleri
ziyade olanlar mali işlerde daha medenileşmiş, ilerleyici
Devletlerdir. Bugün yapama1.sak yarın behemehal bu va
sıtalara başvurmak zorundayız...

Vlahof Efendi ile Dagavaryan Efendi, çiftçilerin mü-.

kelletiyeti ile şehirlilerin mükellefiyeti arasındaki nisbet-.
ten bahsettiler. Hakikaten doğrudur. Bize en büyük ürün
veren, millet için en çok kanını döken, en çok çalışan; bir
yandan topraklan imar için çalışan, öte yandan savaş.
meydanlarında hayatını feda. eden köylülerin verdikleri
eüphe yoktur ki, aldıklarından ziyadedir; ve şüphe yok.
ki, şehirlilerin verdiklerinden pek fazladır. İşte, o mükel
lefiyet yükünti biraz da şehirlilerin arkasına yükletecek
olan vergi temettü vergi.sidir. Bununla beraber, onda da,
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adalet tamamiyle muhafaza edilmemiştir. Dilnyada. tama
men adil bir vergi yoktur ...

Zohra13 Efendi dediler ki intikal vergisi konursa ger
çekten bütçemizin açığına pek büyük bir yardım edilmiş
olur. Esa~ta müttefikiz, fakat neticede büyük ihtil!funız
var...

YUksek servetliler her yerde pek küçük bir azmbik
teşkil eder. Progresif vergi ile onlardan Hazineye yüksek
bir şey almaktansa, btiyük çoğunluktan azar azar topla
mak daha uygundur. Çiinkü servetlerin en büyük kısmı
orta sınıflann, adi smıflann elindedir. Progresif vergi
usulünde bunlar ya büsbütün muaf tutulacak veyahut ga
yet az ve önemsiz bir vergi verecektir.

Zohrap Efendi -(İstanbul)- Adalet noktasından!
Maliye Nazın - Adalet noktası da tartışı!mağa.

muhtaçtır... (31)

REFm NEVZAD'IN BİR ESEBl

Osmanlı Sosyalist Fırkası K\itüphanesi'nin yayınla
dığı ilk broşür ünlü sosıalist Dr. Refik Nevzad'ın SOSYA
LlzM VE REHBER-1 AMELE adlı eseridir. 1327'de
(1911) Ankara Vilayet Matbaasında basılan bu eser lor
mızı bir kapak içindeydi ve 64 sayfalıktı.

Önsöz, Dr. Refik Nevzad'la tbnüttahir İsmail Faik'in
imzalannı taşıyor. Bu önsözden öğrendiğimize göre:

A) Partinin Türkiye'de kurulmasına ve gazeteleri
nin yayınma engel olunmaktadır;

B) Sosyalizm mesleği ile Partinin fikirlerini yayan
gazeteler kapatılmış, yazarlar hapsedilmiş ve sUrgilne
gönderilmiştir;

C) Partinin merkezini Paris'e taşımak zorunda. kal-
mışlardır; •
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D) Paris'te, Partinin tikirleriıii yaymak Uzere, BE
ŞERlYET çıkanlıyor;

E) Emekçi halk için bir kitaplık kunılmuştur;
F) Birinci kitap uygarlık ve basın dünyası ile işçi

lere sunulmaktadır.
Sözü sosyalistlere bırakalım:
Bugtinkü hükumeti meydana getirenlerle örfi idare

nin tlbiiyet ve emri altında inliyen Mebusan Meclisi ve
üyelerinin, burjuva denilen ve özel çıkarlanndan başka
ekonomik hedefleri olmıyan bir takım eli keşklillü açlar
dan teşekkül ettiği cihetle, özel çıkarlarının sağlanması
na engel ve demirden set olmak isteyen «Osmanlı Sosya
list Fırkası» nın Türkiye'de teessüsüne ve fikirlerini ya
yan gazetelerin (Sosyalist, İnsaniyet, Medeniyet, İştirak)
yayınına mini oldular.

Mesleğimizin doğruluğuna, kutsiyetine meşru oluşu
na vicdani kanaatimiz ve bu ulvi meslek sayesinde, ahali
arasında mevcut olan sınıf zıddiyetinin kaldınlabileceğine
yürekten inandığımız cihetle mesleğin temelinden ayrıl
mıyonız. Bu temelde dimdik durduğumuz içindir ki, bu
gUnkü Hükümetin hükümranlık gazabına hedef oluyoruz.

Bugünkü Hükumet, lstanbul'da organ olarak basın
meydanına attığımız gazeteleri tatil ederek, yazarlannı
da. bir tarafa hapis ve nefyettiği içindir ki, maalesef, Sos
yalist Fırkasının merkezini Paris'e ııakletmeğe mecbur
olduk.

Paris'te, parti organı olarak BEŞERİYET gazetesi
ni çıkarıyor; ve, Örfi Harb Divanının, Vükela Meclisi'nin
hakkımızdaki haksızlıklarına rağmen mesleğimizden dön
müyor, azim ve sebatla çalışıyoruz.

Mesleğin ya~lması ile fikri irşatlanmıza tercüman
olarak sosyalizm mesleğinin TUrkiye'de de lmme rağbe
tine mazhar olması için, çalışan halkımıza bir emek ar-
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mağa.nı olmak üzere «Sosyalist Fırkası Kütüphanesi> kur
duk.

Bugün birinci numarasını teşkil eden «Sosyalizm ve
Rehber-i Amele» (Sosyalizm ve 4çi Kılavuzu) adında.ki
kitabımızı medeniyet ve basın alemi ile proleter amele ta-
kımına sunuyoruz.

İkinci numarayı teşkil eden «Köylü Kardeşlerimiz>
adındaki sosyalist eser de basılmak üzeredir.

Çalışmak ve gayret bizden, Partinin yayın ve propa
gandasına yardım da çalışan proleter ahalimizden!

*
önsözden sonra, yazarın ifadesi geliyor. Bu ifadeden

anlaşıldığına göre, eser hem tercüme hem de teliftir.
Refik Nevzad diyor ki:
Andre Hes ile Puvason, Lafarg, Vayyant arkadaşlan

mızın Fransız proleteryası denilen ve emeğiyle geçinen
amele ve işçi takımının siyasi öğretim ve eğitimi u~
da. kaleme alınış oldukları nefis ve seçme eserlerin müta
laası sonucu olarak gerek çevirme, gerekse telif yolu ile
kaleme aldığımız şu kitapçağızı Osmanlı emekçilerinin in
ceden inceye gören hamiyetli gözleri önüne seriyoruz.

Kalbimizdeki niyet halistir, mesleğimiz ulvidir. Uma
rız ki, Partimizin organı olan kitaplarımız, tarafsızca gö•
den geçirilerek, kardeşçe tenkitlerle tahlil edilsin.

Biz insan yoksulluğunun duygularını aktanyorm.
Mens~p bulunduğumuz meslek yani sosyalizm sayesinde,
insan sefaletini ortadan kaldırarak, yerine -umumi saa
deti üstüne alan- mutlu bir insan toplumu getirmesine
küçücük olsun bir yardımda bulunabilirsek, yeryüzUnde
payımıza düşen insanlık görevinin kilçük bir parçasını ye
rine getirmiş oluruz.

Bu küçük vazifenin yerine getirilmesi maksadiyledir
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ki, bu kitabı artsız arasız tetebbular sayesinde vücuda ge
tirerek medeni basın meydanına sunuyoruz.

*
Dr. Refik Nevzad, 808yalizm konusuna. kelimenin ta

rifi ile giriyor:
İşte, Fransızca bir kelime ki, Ttirkçe muadili, Os

manlı dilinde yoktur. Yani, Fransızca olan bu kelimeyi
Türkçeleşmiş itibar ile kabul edeceğiz. La.kin gerçek an
lamını iyice anlamadan, öğrenmeden kabul etmekte ma
zuruz. Şemsettin Sami Bey, Lügatinde «ssoyalizm:ı. keli
mesini şöyle tarif ediyor: «İnsanlar arasında cemiyet ve
unıumi ortaklık kurarak dünya mallarını ve özellikle millk
ve servet maddelerini başka bir biçime sokmak amaciyle
teşekkill etmiş bir tarik ve özel cemiyet..

Fransızca olan bu kelime, bence «sosyalist» kelime
sinden kök almaktadır. Sosyalist: rnsatn toplumuna. ait
demektir.

Sosyalizm kelimesi Avrupada hemen moda hükmün
dedir. Herkes bundan bahseder, ve, aklının erdiği derece
de, bu mesleği tenkide girişir. Hattı, herkes iyi sosyaliz.
mi kötüsünden ayırd edemeksizin «sosyalistim» der.

«Sosyalist» demek, sosyalizm ta.rafını tutan demek
tir.

İşçinin yoksulluğundan mliteessir olup, yoksulların
talihsizliklerine karşı insanca güzel duygular taşıyan her
adam «sosyalisb zümresine mensubum, der. Bu da her
kesçe böyle tanınmıştır. Oysa esas mesele bu değildir. Şüp
hesiz her sosyalistin bir kalbi olması gerekir. I..Ji.kin sos
yalist olmak için yalnız bir kalbe malik olmak yetmez.

Her sosyalist, günümüzde mevcut olan eşitsizlikle
adaletsizlikten dolayı isyan yoluna atılmış bir adam de
mektir.
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Hen\iz bu, sosyalizm demek değildir. Çilnkü, sosya
lizm, temel organizasyonunda fena olan insan toplumunu
değiştirmek, tabii gerekliliği olmıyan bUttin köleliği kal
dırarak, o toplumu dayanılabilecek bir duruma irca etmek
demektir. Bundan başka, bir de insanlığın üstüne ceha
letle dalaletin yığdığı kötülükten kurtarmak için, içtihat
erbabının günlük aksiyonu demektir... Sosyalizm bir nevi
insan psikolojisinden ibaret değildir. Kuvveden fiile çık•
ması yani aksiyon haline geçip uygulanması mümkün bir
nazariyedir.

Dr. Refik Nevzad, burada, şöyle bir sual soruyor:
- Bu sosyalist nazariyesini kim icat etti?
Büytik Fransız Devrimi'nden beri, Baböf veya bundan

sonra gelen filozoflar, sosyalist mesleği üzerine, pek çok
ciltler yazdılar. Bu felsefe kitaplarının okunması faydasız
değilse de, henüs sosyalist olmıyanlar için, sosyalizmin
tavsifini o kitaplarda aramamalıdır. Zira, bunların arasın
da aykınbk ve tezat vardır. O derecede ki, birbirleriyle
pek çok defalar tartıştılar ve kalem savaşları yaptılar.
Fakat, bu kalem ve fikir çarpışmalarından bir semere hi.
sıl oldu. Bununla beraber bu felsefe kitaplarını derin derin
okumağa da hacet yoktur. Çünkü, sosyalist nazariyesi Ba
böf, Sen-Simon ve şakirtleri, Kabe, Oven, Furiye, Sismon
di, Kari Marks, Pnıdon ve daha sair bilginlerin yapmacık
icadından ibaret değildir. Bunun aksine, bu bilginlerin ki
tapları, binlerce kişinin fikirlerinin birbiriyle karşılaşıp
çarpışmasından fışkıran nagih!nt bir sosyalizm ile çok
kalabalık bir yığına ait insan psikolojisinin tercümanın
dan ibaret bir meslektir. Bundan başka da, sosyalizm mes
leği bir kitapta, bir risalede izah ile yetinilen ani bir teori
sonucu değildir. Bu meslek, devamlı faaliyet içinde yu
varlanan amele takımının canlı mesleğidir. Amele sınıfı o
mesleği tedricen ve elzemiyeti nisbetinde -halinde demi
yoruz- teşkil ve tesis eder. O mesleği iyice anlıyabilmek
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için o icat fikrini taşıyan kalabalık yığına girip, onun ha
yatiyle ve o hayattaki geçim tedariki acısı ile yaşamak IA
zı.mdır.

İşte o vakittir ki, sosyalist olmak fikri ve.sosyalistler
le ilişkiler kurmak arzusu insanda doğar. Bununla da,
içinde yaşanılan çevrenin eseri olan işçi aksiyonu iyice bel
li olur. HattA kayıtsızca bir insan, sendika üyesi olsa, iş
tirak-i l'mal cemiyetine girse, yeni bir insan toplumu· bi
çimi içinde bulunulduğuna dair o insanda bir yenileşme
duygusu uyanır. Ve, ondan daha. mükemmel bir toplum

_ cenini için de dimağında bir fikir icat eedr. Bu halde de,
insan dimağında, sosyalist mesleğinin tarif ve tibiri hak
kında vuzuh peyda olur.

Refik Nevzad, Enternasyonal Sosyalist Kongrelerinde
kabul edilen resmi tarif ve formül hakkında şu bilgiyi ve- ~
riyor:

1896'da Londra'da, 1900'de Paris, 1904'de Amster
dam Beynelmilel Sosyalist Kongrelerinde, bUtUn memle
ketler sosyalistlerinin kabul ettikleri gayet muhtasar res
mi tarif ve düstur, pek güzel meydana çıkmıştır:

1) İşçilerin beynelmilel itillf ve umumi müşterek ha.
reketleri;

2) Mülki kuvvetlerin za.pt ve istirdadı için -yani de
mokrasi yolundan oyla meclise girmek- işçi sını
fının bir fırka halinde olarak politik ve ekonomik
örgütü;

3) Üretim ve mübadele vasıtalarının sosyalizm mes
leğine uygun bir surette yapılması, yani çeşitli ka
pitalist sosyetelerin cİçtima.iyyun veya. İştirakiy
yun» toplumu haline çevrilmesi.

Formül diyor ki: Sosyalist Partisi bir «sınıf partisi ...
dir. O halde, demek oluyor ki, varlığı «mücadele-i sunüf«
ya.ni sınıflar arasındaki savaşla kaimdir; ve bütün sosya-
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Iizrn icraatı da bu mücadelenin teşhisi üzerine dayanmak•
tadır.

Refik Nevzad'a göre:
Sınıf savaşlarını, sınıflar arasındaki mUcadeleleri an

lamak için ahalinin sınıflarını bilmek gerektir. Sınıflann
sosyalistler tarafından ica.d edildiğini zannetmemeli. Bu
nun aksine, bu sınıflar, sosyalizm icad olunmazdan önce
de vardı. Sınıflar, önemli endüstrinin zuhuru ile meydana
çıkmıştır.

*
Broşürün bwıdan sonraki paragrafları şunlardır:
A) Sınıf zıddiyeti;
B) KtiçUk tlcirler, .
C) Köylüler, ••
D) Sermaye nasıl artar?
Refik Nevzad, 29 uncu sayfadan itibaren, ÖZEL

MÜLKİYET meselesini ele alıyor; ve, sosyalistlerin şahıs
mtilkiyeti için ne düşürıdüklerini açıklıyor:

Asıl maksat, bu istihsal Aletlerinin, üretim araçları
nın ve avadanlıkların eiştirakine» dönmektir. Bu şahıs
mülkü meselesi üzerine pek çok israr etmek isteriz. Zira,
herkes sanacak ki, sosyalistler şahsi mülkün en büyük düş
manıdırlar. Hatta, buna misal olarak Prudon'un dediği;
«şahsi mülk bir hırsızlık eseridir. ~yani mülkiyet hırsız
lık demektir- cümlesini zikrediyorlar. Oysa bilmiyorlar
ki, Pnıdon şahsi mülkiyetin en birinci ve hatta en büyük

. savunucularından birisidir. Çünkü, Prudon yalnız bugün
kü sermaye ve servet sahibi adamların şahsi mülklerini
muahaza etmek istiyerek bu cümleyi kullanmıştı.

Ne olursa olsun! Biz eminiz ki, bunun tamamiyle ak
sine, SOSYALİZM HERKESE BİR ŞAHSİ MüLK TEMİ
NİNE SEBEP VE VASITA OLACAKTIR.
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Binlerce işçinin tUmUnde mülk olarak ne var? Günde
likleri değil mi? Bu gündelikleriyle hemen hemen ölmiye
cek kadar geçinmeğe muvaffak olabiliyorlar. Olabiliyor
larsa ne mutlu onlara!

Kuvveden fille çıkarılacak maksat da zenginlerin şah
si emlA.kini ref' ve ilga etmekten başka bir şey değildir. Zi
ra, bu veçhile herkese sığınmak ve yaşamak için gerçek
bir şahsi mülk sağlanacak, ve yine bu veçhUe hayatın bü
yük ihtiyaçlarının en gereklileri kolaylaştırılmış buluna
caktır.

Bize sual sorularak dense ki:
- Bu şahsi mtilk neden ibaret olacak ve ne üzerine

dayanacaktır?
Cevap olarak deriz ki:
- Bizim maksadımız bütün üretim araçlarını {alat

ve edevat-ı imali) sadece müşterek olarak imal etmek de- ,
ğil mi? O halde bütün ticaret maddeleri, elbise, özel hayat
maddelerinden sayılan eşya takımı vesaire tasarruf ve is
timl!ke elverişli olmalıdır.

üretim araçları, başka bir deyişi~, üretim vasıtaları,
kapitalist tarafından esermayes adı ile yad olunduğuna
göre: -Ve sosyalistler de o sermayeyi yani kapitali, mes
leklerine uygun bir surette avlmın hakimiyeti eline ver
mek istediklerine göre--; sosyalistlere «sermayeyi mahve
denler» taraftan deniyor.

Böyle bir fikir hem münasebetsiz, hem abestir, saç
madır. ÇünkU, sosyaliBtlerin istedikleri şey, sermayeden
olan üretim araçlarının ortadan kaldırılması değildir -zi
ra, onsuz mahsul ve ürün olmaz--; bunun aksine, bu ser
mayenin özel tasarruf biçimini değiştirmektir. Biz, o ser
mayeye, o kapitale eişttrakiyyun» mesleğiyle mütenasip
bir insan toplumu biçimi vermek isteriz. Başka. değil! !

özet olarak şunu söyliyebiliriz ki, sosyalizm mesleği
p.hsi sermaye emllkinden doğan ve husule gelen gelir ha-
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sılA.t ve imtiyazla.nnı ortadan kaldıracaktır. Başka bir ki
şinin emeği sonucundan biriken hasılatı bütün avama ayır
mak için eiştirakiyyun» mesleğini tercih ediyoruz. Sınıf
sava.ljı kalkacak, müteaddit sınıflar olınıyacak.

«lştirakiyyun.> mesleği nazariyesini böylece anlayıp
kabul ettikten, gündelikçi ve amele için tasavvur edilecek
saadet ve adaletin ancak bu meslekte mevcut olacağı kav
ranıp benimsendikten sonra «sosyalist> dövUşüciilerden
olmaktan çekinmek isteyenler; bilinmez artık bulunacak
mı?

LA.ki.o, blSyle zengin ve fakiri olmıyan bir toplumu
teşkil ve idare etmek kabil mi? Öyle bir toplum ki, bütün
fertleri çıkartan ortak işçiden, emekçiden meydana gel
sin?

İnkillp şartlarına riayet ederek, bizim tasavvur etti
ğimiz toplum, birdenbire, «iftirakiyyun> toplumu haline
gelebilir m? Bunu da şöyle bir misal ile gösterebiliriz. Ll
kin bu misale ancak bir faraziye değeri vererek zikredece
ğiz. Farzedelim ki, bugün, yann bütün sermaye ve servet
sahipleri menfaatpereatsne bir arzu ile yeryüzünün bir
tarafında toplansınlar. Yine farzcdelim ki, çalışmaksızın
senedat hisseleri ve iradiyle geçinen servet sahibi pek çok
zatlar da bunlara katılsın ... «1ştirakiyyun» mesleğinin vü
cudunu kabul etmek nazariyesi kolaylaşıyor.

*
Broşür yazan, clşçi Partisi Örgütü> başlığı altında

sosyalizme ne vasıta ile ulaşılabileceğini araştırıyor. İşçi
sınıfı sosyalizme elverişli bir hale nasıl getirilecek? Sendi
ka, kooperatif, demokrasi esası üzerine murahhas danış
ma heyetlerine girmesi (Belediye, Devlet Şurası, Umumi
Meclis ve Millet Meclisi ilyelerinin arasına girmek) .

Sosyalizm mesleğine girmek için kime müracaata mec-
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buruz? Kimin, kimlerin dikkat nazarını çekmeliyiz?
Bu sorunun en basit cevaba; yevmiyeci takımının dik

kat nazarını çekmeğe mecburuz,· değil midir?
O halde, yevmiyeciler, gündelikçiler, başka bir deyiş

le ameleler, işçiler, hangi sınıftan olurlarsa olsunlar, ne
işle uğraşırlarsa uğraşstnlar mutlaka. sosyalist olmaları
lbımdır!

Amelelerin, işçilerin renkleri, nesilleri ırkları, dinleri,
mezhepleri milletleri, lisanlan ne olursa olsun, bizce hepsi
eşittir. Yani netice bizim için hep birdir. Cümlesi insan
toplumuna mensup birer adamdır. Sosyalizm bakımından
hepsi mağdur, kapitalistlerin istibdadı altında ezilmiş, her
şeyden mahrum, menfaatlerine zarar veren adamlara kar
şı dövüşen, bedbaht bir insan sınıfıdır. Sosyalizm onlann
meşru, tabii ve gerçek savunucusudur.

Sosyalizmin uluslararası karakterini belirten broşU.r
yazarı, sonuç olarak, şunları tekrarlıyor:

Sosyalist olmak için, önce bir amacı işlemek gerek.
O amaç da, üretim vasıtalarının sosyalizm doktrinine uy
gun olarak elde edilmesidir. Sonra da vasıtayı elde etme
ğe gayret etmeli.

*
Dr. Refik Nevzat, broşürün sonunda, eserini okuyan

lara. seslenmekte, hem teori sahasında, hem de pratik alan
da çalışmalarını övütlemektedir. (32).

iŞTiRAK GAZml!StNIN BlRtNct SAYISI

Osmanlı Sosyalist Fırkası'nm organı olan haftalık ve
• on beş günlük İştirak dergilerinden sonra, parti aynı isimle
haftada, iki defa çıkan bir gazete yayınlamıştı:· «Birinci
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sene, No. ı, 13 Şaban sene 1330 cumartesi (14: temmuz, se
ne 1328; 27 temmuz, efrenci sene 1912).

Başlığın altında şu mısra okunuyor:
Milletim nev'-i beşerdir va.tanım rfiy-u zemin
İştirak gazetesi, parti organı olduğunu Türkçe ve

Fransızca olarak şöyle açıklıyordu:
cOsmı:ı.nlı Sosyalist Fırkası'nın nlşir-i efkArıdır. Or

gane du Parti Sociallste Ottomaıı.•
Gazete, «şimdilik cumartesi ve çarşamba günleri neş

rolunacak» tı. (33).

*
iştirak gazetesi işçilerin ve köylillerin refaha kavug

masını istiyordu:
c ... Hükumet, Anadolu'da, kooperatif şirketler, küçük

sendikalar teşkil etmeli; köylü, az faizle, istediği parayı
oradan alabilmeli. Biz, Hükiimetimizden ne bir Grand Ope
ra, ne de Sarayburnundan Haydarpaşaya asma köprü is
temiyoruz... Biz işçileri, rençberleri, köylilleri biraz terfih
edebilirsek, btiyük iş görmüş oluruz.s

Sosyalistler; emniyet ve sükün istiyorlardı:
cSosyalizm, kamil meşrutiyet ve hürriyet taraftandır.

Fakat sosyalizm aynı zamanda ga.sbedicilerin, hak düş
manlarının da düşmanıdır, Onun için bir sosyalist de ister
ki, emniyet, asayiş, inzibat sağlansın...

Seçimler başladı. Fakat bu bir seçim değil, bir curcu
na idi. Gürültülü nümayiş yapanlar Hükumet partisine
mensup kişiler olduğu için, takdire mazhar oluyor; muha
lif partiye oy vermek isteyenler silleler, tokatlarla karşıla
nıyordu. Gazinoların camlan kınlıyor, polis tarafsız dav
ranmıyordu. Balat'ta iki üç arkadaşiyle geçen şair A. Rıf
kı; sabıkalı kör Riza'lardan, sandalcı Hızır'larda.n sopa ye
di. Ve, polis bir şey yapamayıp aczini gösterdi.s
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Osmanlı sosyalistleıi, İttihat ve Terakkiyi Fransadaki
Jakobenlere benzetiyorlar ve Jakobenlerin Büyük Fransız
Devrimi sırasındaki safsatalardan bahsediyorlar .

«Bugün bütün bir millet, Fındıklı Sarayı'nda kendile
rine büyük bir kuvvet atfeden İttihat ve Terakki Meclisi
nin artık tarihi bir uyanış hatırası olmasını istiyor. Bu
Meclisin bugünkü durumunu muhafaza etmesi, memleket
için vahim bir fesat lmili olacağı gerek millet, gerek Hü
kumetçe takdir edildiğinden, birkaç güne kadar infisah
edeceği şüphesizdir.»

Karı Marks'm «Sermaye» adındaki meşhur eserinin
yakında bir dergide tefrika edileceğini müjdeliyen (10)
lştirak gazetesi uzak ülkelerdeki ihtilll ve grev havadis
lerine de yer veriyor; ve Portekiz Sosyalist Partisinin urnu-'
mi merkez tarafından Enternasyonal Komiteye gönderi
len 13 Temmuz 1912 tarihli mektubu yayınlıyor; ve Por
tekiz sosyalistlerinin Cumhuriyet rejimini savunduklarını
bildiriyordu: «Portekiz Sosyalist Fırkası Merkez-i Umumi
si Beynelmilel Komiteye aşağıdaki mektubu göndermiştir:

Cumhuriyetin ilanından sonra. toplanan dördüncü Mil
li Umumi Meclisimizde yeni idarenin güçlenmesine engel
olacak, varlığını ve ilerlemesini tehlikeye sokacak hiç bir
hareket yapılmaması kararlaştınlmıştır.

Her ne kadar Hükümet kamu menfaatlerine aykırı
ve özellikle işçi ve sosyalistlere muarız bir siyaset tarzı
izlemiş ise de, Portekiz Sosyalist Partisi kararından dön
medi; ve o hareket hattında sebat etti.

Bugün müstebit ve muhafaza.kar İspanya Hükümeti
nin clnayetkarane yardımı ile, Portekizde Krallığı geri ge
tirmek iddiasında bulunan Kral taraftarlarına karşı Cum
huriyetin savunulması maksadiyle, Cumhuriyetin faaliye
tini, kısır bırakmamak amaciyle, cCumhuriyet'in savu
nulması» adına halkın çıkarlarına ve özgürlilğe aykırı ola
rak yapılan kanunların feshini istemek üzere yapılması
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gerekli mitinglerin ve sair teşebbüslerin şimdilik ertelen
mesi Sosyalist Partisi Yönetim Kurulunca ka.rar altına
alınmıştır.

İspanya'da. Kralcıların bir sığınak bulup cemiyet tef-.
kil etmelerine engel olmıyan Kanaleyas Kabinesinin müza
heretini, Portekiz Cumhuriyeti aleyhinde, İspanya tarafın
dan uluslararası hukuku çiğniyerek tutulan yolu, açıktan
açığa takbih ederiz. Kam pahasına Cumhuriyeti kuran
Portekiz milletinin şeref ve haysiyetinin bu suretle ayak
lar altına alınmasına asil dayanamayız. Bu millet yeni
idare biçimini sürdürmeğe kesin olarak azmetmiştir.

Biz sosyalistiz ve ebediyen sosyalist olacağız. LA.kin
CUMffiJR.tYET TEHLİKEDE OLDUôUNDAN ONUN
SAVUNULMASINA KOŞARIZ. Bundan ötürü, İberya Ya
nmadasında papazhkla Krallığın yeniden uğursuzca buy
ruğunu ytirütmesi sonucunu verecek surette İspanya Hü
kumetinin Konservatörlere yani muhafazakarlara olan yar
dım ve müzahereti aleyhinde Enternasyonal Sosyalist Mer
keıi'ne mensup bütün Sosyalist Partilerinin organları olan
gazetelerle, protestolar yağdırmalarını, Pa~lmentola'rda
bu hususta gereken teşebbüslerde bulunmalarını, miting
ler tertiplemeletini rica ederiz.

Portekiz Cumhuriyetinin düşmesi Avrupa medeniyeti
için gayet müthiş bir irtica adımı olacaktır. Enternasyo
nal Sosyallşt Partisi ile demokratik kamu oyu bu felaketin
vukuuna mahal bırakmamalıdırlar.

Portekiz Sosyalist Partisi
Umumi Merkezi adına
Sezar Norgeyra.

Bu mektubun altına, Osmanlı Sosyalist Fırkası adına,.
Hüseyin Hilmi şu satırları eklemişti:

Engizisyon mezaliminin kaynağı olan !spanya'nın li-•
berallik iddiasında bulunan şimdiki Kanaleyas Kabinesi-•



/

109

nin ne kıratta. bir kabine olduğu yukarki mektupt.an an
laşılıyor. Zalimlerin elinden kurtulmak istiyen, özgürlük
haklarını kullanmak arzusunda bulunan milletler uyan
dikça. birleşerek iktidar mevkiinde bulunan canavarları
elbette devirir.

İspanya, Portekizdeki irtica haydutlarına yardım et
mekle yeni Cumhuriyeti kuran bu necip milletin bu meş
ru emellerine bir set çekeceğini tasavvur ediyor ve, Kana
leyas'ın Başkanlığı altında bulunan göya hürriyetperver
Kabinesini alçakça ihtiraslarına llet ediyor. ,

Osmanlı sosyalistleri, bu cinayetlerin karşısında, bak
ve hakikatin daima galip ve muvaffak olacağına emindir;
ve Portekiz kardeşlerimizin mücahedeleriyle alçak gerici
lerin bütün teşebbüslerinde umut kırıklığı ve mağlubiyet
ten 'başka bir şeye kavuşamıyacaklannı ummaktadırlar.
Kanaleyas çetesinin bu gericilere zahir olmasını şiddetle
protesto eder; ve Portekiz Sosyalistlerine kardeşlk selamı
mızı yollarıs.»

*
Osmanlı sosyalistleri, gene bu sayıda, İtalyan Sosya

list Partisi'nin on üçüncü kongresinden bahsetmişler; ha
kiki sosyalistlerle reformlstleri karşılaştumışlar; İWya.
Sosyalist Reformist Partisi kurulduğunu bildirerek farma
sonlukla sosyalistliğin uzlaşamıyacağı tezini savunmuşlar
ve reformizme karşı cephe almışlardır.

*
Birinci sayının muhtevası hakkında tam bir fikir edi

nebilmemiz için, «Amele Hayatı» başlıklı ve clbnülhak:t
imzalı yazıyı da sunacağız:

«Aristokrat tabiatlı, Beylik müptelası kimselere ne
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vakit sosyalizmden söz açılırsa, bu mesleğin Avrupa'ya öz
gü olduğu, henüz bir işçi hayatı mevcut olmayan Osmanlı
memleketlerinde bundan bahsetmek zamanının gelmediği
cevabı alınır.

Gerçekten, beyzadelerin yakın çevresinde, yani ye
mek salonlarında, tiyatro ve balolarında, seyrangahlann
da, gezinti yerlerinde; kısası, zevk ve safa ile dolu yaşa
ma alanlarında önemli bir işçi faaliyeti yoktur. Fakat,
memleketin tümüne birden kavrayıcı bir gözle bakılırsa,
hepimizi yaşatan fakir ziraatın işçiler tarafından yapıldı
ğı, memleket içindeki milletin bütün fertlerini geçindiren
eski usul, ve ağır ağır işliyen yerli sanayün yine onlar ta
rafından yürütüldüğü görülür.

Asalet taslıyanlara soranz: Acaba ziraat, ticaret, en
düstri bizim memleketimizde Avrupa kadar ilerledi mi!
Acaba, Türkiye'deki sermayedarlık yani kapitalizm Avru
pa ve Amerika'ya nisbetle sıfırdan farklı mıdır? Çiftlikle
rimizde ne suretle ekilip biçilir? Hazret-i Adem zamanın
dan kalma sapanlar ve oraklarla değil mi? Fabrikamızın
sayısı kaça vanyor? Madenlerimizin kaçta kaçı işletiliyor!
Bizde kapitalizm iptidai bir halde bulunduğu için, kapita
listlere işlerini ileriye götürmelerinin yersiz ve mevsmsiz
olduğu, itiraz makamında, söyleriebilir mi? Hayır! Ne sı
nai ve mali müesseselerin meydana gelmesine, ne de işçi
teşkilatının vücuda getirilmesine engel olunamaz. Para sa
hipleri için onlar ne kadar lazımsa mevcut işçiler için bun
lar o derece, hatta daha zaruridir.

İşçi, ilerlemesini patrondan bekliyemez.
Ölmiyecek kadarla geçinmek için on iki ve hazan on

altı saatlik emeğine karşılık aldığı cüz1 gUndelik.lerle bir
gün patron olamaz. Bu da muhakkak. O halde, maddeten
ve manen ilerliyebilmek için yalnız bir çaresi kalıyor. O
da ittifak ederek, elele vererek mücadele etmektir.

Batı memleketleri mücessem örnek olarak kar§ımız-
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da duruyor: Oralarda kapiWizm ile sosyalizm aynı za
manda ilerlemiştir. Biri ötekinin büyümesine, gelişip ser
pilmesine engel olmamıştır.

Bugünkü toplumu meydana getiren kapitalizm ile iş
çi sınıflarından birinin diğerine mazlum ve makhur olma
ması umumun faydası bakımından elzemdir. Lakin, biri
ilcrlcttirilir, öteki cılız bırakılırsa ekonomik istibdat bütün
dehşetiyle buyruğunu yürütür.

Beyzadeler yanlız şehrimizdeki un fabrikala:rını bir
kere ziyaret etseler; yaldızlı hayallerini az buçuk· bıraka
rak gerçeğe dokunurlar. Zira, bu fabrikalarda günde on,
on iki kuruşa karşılık seher vaktinden geceye kadar ve gün
aşın olmak üzere de geceleri uykusuz kalarak, ~alışan
işçinin fabrika sahibine mümkün mertebe 'fazla bir klr
sağlaması için- ne sefalet, ne rezalet, ne hayvanca şart
lar içinde uğraştığını, didindiğini kendi gözleriyle görecek
lerdir.

Şık beylerimiz bir kere de ceket terzilerinin atelyele
rini lütfen ziyaret etsinler. Yaz günü her tarafı kapalı ve
yalnız dibinde kuş kafesi kadar ufak bir penceresi olup,
tavanı alçak ve bu tavana asılı büyük bir lambanın ziya
ve hararetiyle hem bir hamama, hem bir kümese benziyen
cehennem gibi bir salonda elli altmış gencin yanyana nasıl
terliyerek, Uzülerek göz nuru döktüğünü görsünler... De
nilecek ki, bu pek tabu... Fakirlik ve yoksulluk ezelidir.
Evet ama, kendi açımızdan pek tabii olan bu hal kamu çı
karını düşünmekle mükellef olan Hükümet ile nefislerini
düşünmek hakkını haiz bulunan işçiye göre tabii olmasa
gerek!...

Bizim memleketimizde işçi hayatı yokmuş! İşçi var
ya... Bunları düşünür insan kılmak, bunlara haya.t bah
şetmek bir parça gayret ve himmetle olur. Sosyalist arka
daşlarımız bunu asla esirgemiyecekler; ve az zamanda göğ
sümüzü kabartarak, meserretle göreceğiz ki, sermayenin
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heybeti karşısında işçiler ve emekçiler birleşip ittifak ede
rek, diğer memleketlerde olduğu gibi, burada da, varlık
larını ispat edeceklerdir. Emek felsefesinin başarılan kar
şısında, ince sesli, gelin yürüyüşlü Beylerimiz lal ve hay
ran kalacaklardır.»

MARX SAG OI.SAYDL"

Karl Marx'ın yüzüncü doğum yıldönümü (5 Mayıs
1918) münasebetiyle, Vakit Başyazarı Ahmet Emin (Yal
man), «Sosyalizm ve İçtimai Siya.set» başlığı altında bir
yazı yayınlamıştı. Bu yazı, o tarihte, Ahmet Ernin'in sos
yalizm ve sosyal politika anlayışını yansıtmakta, --deha
sını kabul ettiği- Marx'ı reddedebilmek için nasıl bir ça
ba harcadığını göstermektedir:

«Bugün meşhur Alman sosyalisti Kari Marx'ın yU.zün
cü doğum yıldöntimüdür.. Yaşadığı sürece aralıksız taki
bata uğrayan, kendi memleketinde yaşamak imkanından
mahrum edilen, Franea'da ve diğer sığındığı memleketler
den kovulan Marx'ın hatırası bugün dünyanın her tarafın
da, gerek fikrine iştirak edenler ve gerek etmiyenler ta
rafından saygı ile yld edilecektir. Kari Marx'ın neşrettiği
fikirlerin mahiyeti ve sonuçlan ne olursa olsun, herhalde
şurasına şüphe yoktur ki, Marx cihanın yetiştirdiği büyük
dahilerden biridir. Dünyanın her köşesinde milyonlarca iş
çi arasında yaşamak azim ve şevkini güçlendiren örgütün
ortak temellerini Marx kurmuştur. Her memleketin sosya
listleri bu büyUk Alman sosyalistine adeta kutsi bir mev
kii olan bir mürşit gözü ile bakarlar. O kadar ki, Karı
Marx'ın ancak geniş ekonomi bilgisi olanlar tarafından an
laşılabilecek kadar muğlak olan «Sermaye» (Kapital)
adındaki eseri, her memleketin işçisi tarafından bir Mukad
des Kitap gibi okunmakta, ezberlenmekte; ve bu ilmi kita-
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bın ortaya koyduğu birçok esaal&r muğlllta biçiminde,
işçi itikatlarına ve hurafelerine ka.nştırtlmaktadır. Milyon
larca insanın hayatına bu kadar etki yapabilen dibi, ilme
de bilyük hizmetler etmiştir. «llm-i tktisadm Tenkidi» ve
«Senna.ye» isimlerindeki kitaplarda, hayatın ve tarihin sırf
maddi faktörler yardımıyla izahı hakkında yazılan satır
lar hiç şüphesiz tLMt BAKIMDAN CERHEDtLMtŞTlR
ve PRATlK BAKIMDAN ZARARLIDIR. Fakat, bu satır
ıar herhalde ilmin üzerine baaarak yükseldiği önemli ka
demelerden birini t1?3kil eder. Tarihin maddi izahı, her
memleketin aydınlannın gözü önünde yeni ufuklar açmıt,
yeni ve tesamühkar anlayışlar uyandırmış ve faydalı tar
tışmalara konu teşkil etmiştir.

Marx'ın ve onun yoluna girenlerin anlayışına göre:
Her devrede üretim için kullanılan usul ve vasıtalar, o
devredeki ahlllô, elini ve sosyal hayatın tan ve şeklini teş.
kil eder. Sosyalizmin en büyük dayanağı olan bu teorinin
ne kadar aşırı ve yanlış olduğu izaha muhtaç değildir.
Maddi ve iktisadI faktörlerin bayatta büyük bir yeri var
dır. Fakat, hayat o kadar muğlaktır ki, hiç bir zaman yal
nız bu faktörlerin ve menfaat fikrinin yardımı ile açıklana
maz. Endüstri faaliyetlerinin gelişmesi sonucunda, gerçek
ten bugün her· tarafta ha.yatı maddi bir surette anlamak
istidadı artmış; ve, MADDi ANLAYIŞLARA DAYANAN.
SOSYALtZM 1LER1 GITM!ŞTIR. Fa.kat, bu akım geçici
dir. Manevi şeylere değer vermek meyli, ne şekilde olur
sa olsun mutlaka dönüp gelecektir. Maddi akımlann, öte
ki faktörlerin zararına olarak ileri gittiği müddet zarfın
da, dünya yüzünde feyiz, mutluluk ve gerçek ilerleme art
mamış; bunun aksine, ahlllksızbk, cinayet, kötümserlik,
yıkıcılık genişliyerek, nihayet bugünkü çapta bir savaş
zuhur etmesini ve bunun bu kadar sürmesini mtınikUn kıl
mıştır.»

Karl Ma.rx'm yanlıı yerlerini göetermeğe çalışan Ah-



114

met Emin, SOSYAL DEVRiM nazariyesini de reddetmek
tedir:

«Kari Ma.rx'm ortaya koyduğu fikirlerin diğer bir
yanlış ciheti, insanyetin içtimai ihtilaller tanesiyle yükse-

, lebileceğidir. Bugün, dünyanın her tarafında, işçi sınıfı bir
ihtilal bekliyor; ve bu sayede, herşeyin bir hamlede sali.h
bulacağına ihtimal veriyor. Bu zanların ne kadar temelsi.a
olduğunu, muhtelif zaman ve mahallerde, ihtilal neticesin
de geçici olarak kurulan sosyalist idareleri ispat ettiği gi
bi, Rusyadaki Bolşevik rejimi de, şüphe kabul etmez bir su
rette ortaya koymuştur. Sosyal hayat yalnız çıkarlar üse
rine değil, aynı zamanda alışkanlıklar, gelenekler, mukad
desat, sosyal anlayışlar ve ahllki değerler üzerine kuru
ludur. Bunlan hiç hUkmUne koyarak ileriye doğnı atılan
her devrimci adım, havada temelsiz bir bina yapmağa ben
zer. Böyle adımlar insan!an terakkiye ulaştırmaz; aksine
geriye doğru atar. Bundan başka, bütün bir toplumun
menfaatine bağlı meseleleri, yalnız bir sınıfın çıkarı bakı
mından çözmeğe kalkışmak, yine Rusya'da görüldüğü gi
bi, ancak sınıf tahakkUmüne, şahsi ihtiraslara yol açar.
Umumun refahını ve toplumun ilerlemesini sağlamaz. Kari
Marx zamanında, bugünkü bilgi ve bugünkü sosyal anla
yışlar yoktu. Bir toplumun; umumiyeti itibariyle, ileri git
mesi ve yardıma muhtaç olanlara sosyal menfaat adına el
uzatılması, umumun menfaati bakımından mutlaka gerek
tiği ve bir memleketin ancak esaslı bir sosyal politika iz-

.,, lemek suretiyle uluslararası mücadelede ileri gidebileceği
iyice anlaşılmamıştı.»

Ahmet Emin'e göre; Ma.rx sağ olsaydı sosyalizmi kök
ten reddeder ve örneklik bir sosyal pollW<acı olurdu:

«Marx gibi bir dAhi bugün yaşasaydı, miimkUn değil
SOSYALlZMt KABUL EDEREK KENDİNİ MAHDUT
SINIF MENFAAT VE ANLAYIŞLARINA EStR E:T-
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MEZ; ortalığa ancak içtimai siyaset nokta-i nazarından
bakardı>

Niçin? Çünkü:
«Sosyal politika, sosyalizmin hedef olarak aldığı bü

tün faydalı şeyleri programına kabul eder; fakat, husu
metkar bir sınıf tesanüdü yerine, milli dayanışmaya taraf
tar bulunur.>

Ahmet Emin, bundan sonra, «dünyanın her memleke
tinde belli makamlar tarafından sistem dairesinde yapılan
sosyal politika faaliyetlerinin henüz bizim hayatımızda yer
tutmadığını» söylüyor; ve, chatti -diyor- HUkümetin bi
rinci derecede görevleri arasında telakki edilmesi gereke-

'ceği anlaşılmamıştır.>
Her memleket gibi, memleketimizin sosyal politikasın

da izlenecek hedefleri, on maddelik bır program halinde
sunan Vakit başyazanna göre: ,

«Bu programı vakt-ü za.maniyle kabul eder ve tedri
ci bir surette uygularsak KARL MARX TARAFINDAN
ORTAYA KONULAN NAZARİYELERİN GÜNÜN B1-
R!NDE MEMLEKETİMİZDE YAYILMASININ ve ceha
letle elele vererek tahribat vukua getirmesinin öııll ŞİM
DİDEN alınmış olur.s

Ahmet Emin, sosyalizmi zararlı görüyor ve bunun ye
rine, koruyucu ve şifa,verici bir tedbir olarak, milli bir so ..
yal politika. programı kabulünü istiyorduk. Fa.kat, bu, onun
sosyalizmin mürşidine derin bir saygı beslemesine ve
Marx'ı -yaşadığı devre gör&- haklı bulmasına. engel d~
ğildi:

«Sosyalizmi mlzur görmek ve bunun yerine bir ted
bir-i vaki ve şifi olarak milli bir siyaset-i içtimaiye prog
ramı kabulünü istemekle beraber, şurasını tekrar edeceğiz
ki, biz sosyalizmin bugün yüzüncü sene-i devriye-i velld~
ti idrak olunan mürşidini pek muhterem görüyoruz; ve,
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Marx'm, kendi zamanına göre, DOORU BİR YOL TUT
TUOUNA kail bulunuyoruz.» (34).

TORKlYE 1ŞÇt VE ÇİFTÇİ SOSYALİST
PARTİSİ

VE
ISTANBUL SEÇİMLERİ

Vakit gazetesi muhabiri, Türkiye 4çi ve Çiftçi Sosya
list Pa.rtisi erklnından blr zatla, İstanbul seçimleri hakkın
da ,uzun bir mülakat yapmış ve gerek bizde yürlirlükte
olan usule, gerek diğer memleketlerde cereyan eden şekil
lere göre son İstanbul seçimlerinin verdiği sonucun yolsuz
sayılıp sayılmıyacağını sormuştu.

Partinin sözcüsü şöyle demişti:
- Bazı mebuslanmızın namzetliklerinin son seçim gü

nü ilim ve bazılannın hiç ilAn edilmiş olmaması bizim Se
çim Kanunumuza aykırı değildir. Fakat, Avrupa seçim
usullerine göre uygun sayılmaz. Fransa'da, önceden nam
zetlik ilan edilmek mecburiyeti vardır. Fakat herha.ngi bir
listeden arzu edilenler ve yeniden başkaları konabilir. ttaı
ya'da, mesela sosyalist namzetlere oy vermek istiyenler o
listenin tümüne oy vermek zorundadır. Ancak arzu ettiği
r.amzede bir üstünlük sıra ve kaydı eklenebilir. Almanyada
tamamiyle liste usulü vardır; ve listeler seçimden pek çok
zaman önce belli olur; ve hiç bir suretle değişiklik yapıla
maz. Hatta, listeler basılıdır. Umumun oy vermesi rey-i lm
ve nispi temsil usullerine en uygun seçim tarzı da budur.

Seçim Kanununa göre, meşru bir suretle cereyan eden,
bu seçimin feshini istemek yersizdir.

Parti sözcüsü, Numan Efendi'nin (35) şahsi mesleği
ve seçilmesinin işçi sınıfı Uzerindeki etkisi hakkında şun
lan söylüyor:
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- Numan Efendi'nin seçilmiş olması herhalde dik
kate değer bir olaydır. Biz BU OLAYDA lSTANBULDAK.t
SOSYALİZM AKIMININ MOF.SSlR OLDUOUNA İNA
NIYORUZ. Bu akım özellikle Törkiyt> lşçl ve Çiftçi ~osya
list Partisi tarafından 24 Ekim 1919'da yapılan Ferah Ti
yatrosundaki içtimai intihap ile kendisini kuvvetle göster
mi!fti. Muhtelif burjuva partileri bu akımın önemini anlaya
mıyarak kayıtsız kaldıkları halde, 135 ikinci seçmen amele
cereyanının kuvvetini takdir etmişler ve oylarını Numan
Efendi'ye vermişlerdir. Bir amelenin Meclise girmesi U
di.sesi dolayısiyle İstanbul işçi sınıfı bir ümit şeklinde bu
seçimi iyi karşılamıştır. Ancak, Numan Efendi'nin Mec
liste muhtelif meseleler ve olaylar karşısında alacağı du
ruma göre umumi ümitlerinde aldanıp aldanmadıklarını an
layacaklardır. Numan Efendi, beyanatında, NASYONAL
SOSYALİST olduğunu söylüyor. Sosya.Ustlere göre, bu id
dia. sosyalizm prensiplerine karşı bir muhalefettir. Numan
Efendi gerçek bir sosyalist ise beyanatında herhalde bir
ifade yanlışı vardır.

Sözcü cevaplarına devam ediyor:
Tilrkiye'de sosyalizm hareketlerinin fiilen tesir icra et

tiğini ifade eden seçim herhalde Avrupayı ve özellikle bü
tün sosyalist il.lemini ali.kadar edecektir.

Sözcü bundan sonra şikA.yetlere geçiyor:
- Bizim seçim faaliyetimize müdahale edilmiştir. Bu

nu Dahiliye Nezaretine (İçişleri Bakanlığına) verdiğimiz
muhtırada. izah ettik. Ferah Tiyatrosunda proleterya sı-
n:fının muhtelif meslek mensuplanndan iki bin kişilik bir
toplantı yapmıştık ve bu tamamen kanuna uygun bir top
lımb idi. Aradan epey zaman geçtikten sonra Emııiyet-i
Umumiye bu toplantı hakkında takibat yaptı ve başka yer
de toplantı yapmamıza müsaade etmedi. Biz o vakitten beri
seçimde bilmecburiye faaliyet gösteremedik. Yapılan taki
batın hakka uygun olmadığını anlayan Emniyet-i Umumi-



118

ye nihayet bize ilmilha.berimizi seçimden bir gün önce, yani
17 Kanunuevvel çarşamba günti verdi ve ertesi günti 1&
tanbul seçimi oldu. Buna rağmen, bizim namzedimiz Vehbi
Bey (Vehbi Sarıdal) ondört oy kazandı. Burjuva partlleri
.nin kazandıkları oyla mukayese edersek, biz, SOSYALlZ
MlN ONLARA GALEBE ETTtC!NE VE EDECEClNE
İNANIYORUZ. Fırkaların programlarını kabul eden na!»"
zetler arasında nisbet yapmalıdır. Faraza, Milli Abrar, ~
nederim, Ahmet Selahatfm Beyi namzet gösteriyor. Oysa,
Selahattin Bey etatistir, liberal değildir. Gerçek namzetle
ri arasında Sulh ve Seli.met en çok 21, Milli Abrar, Eball
İktisat ile ortak listesinde en ziyade 5 oy kazandı. Buna
karşı İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi namzedi, 14, diğer bir
sosyalist namzet 7 oy aldı. Sulh ve Seli.met'in 21 oy kaza·
nan namzedi bir sabık Harbiye Nazırı olmasına göre, par·
timiz namzedinin 14 oy alması -propaganda faaliyetimi·
zin menedilmiş olmasına rağmen- partimizin başansıJU
göstermeğe kafi delil olur.

Seçim usulünün tadili hakkında fikri sorulan sözeilye
göre:
- Mevcut seçim usulü tamamen yıpranmış bir usul

dür.
Sözcü:
- Biz -diyor- doğrudan doğruya., vasıtasız ve nispi

usule tara.fta.rız. Halkın hlklmiyetini sağla.yan biricik usul
budur. Sonra eşit seçim hakkını kemal-i şiddetle müdafaa
ederiz. Deniyor ki, YUksek Mektepler ve Darülfünun (Üni·
versite) mezunlarına tiç oy, orta tahsil görenlere iki {)y ve
rilmesi lazımdır. Bu pek açık bir haksızlıktır. YUksek mek
teplerde okuyanlar iki üç misli vergi veriyorlar mı? Asker
oldukları zaman bir oylu hemşehrilerinin askerlik müdde
tinin üç misli hizmet ediyorlar mı? Hayır, değil mi? Bina
enaleyh, seçimde· emeğe değer venneUdlr. Kim çalışıyorsa
o oy sahibi olmahdır. Her ç.alışa,ıu1' oy miktan eşit olmah-
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dır. Proletarya yüksek ta.hail görmemişse bu kusur burju
vaziye aittir. Madem ki, kadınlar bugün çalışıyorlar; ver
gi ile, iş ile ali.kadardırlar! onlar da erkeklerden hiç fark ol
maksızın aynı suretle seçlııı hakkuıa malik olmahdır
Jar (36).

ETEM NE.JAD'm PRENS SABAIIA'fflN'le POLEMtOt

Yunus Nadi'nin imtiyaz sahibi ve ba§yazan bulun
duğu Yenlgün gazetesi, 1920 yılının başında, Etem Nejad'
ın Prens Sabahattin Beye karşı bir polemiğini yayınlamış
b. Meslek itibariyle sosyalist olmadığını belirten Yenigün.
bu polemiğe niçin stitunlannı ayırıyordu? hmi bir incele
me ve tahlil olmak itibariyle, önemli bulduğu için.

EtemNejad'a göre; ferdiyetçilik memleketimiz için za
rarlıdır:

c'l'Urkçeınizde ferdiyetçilik, inflradi t:eşekktikülük ke
limeleriyle anlatılmak (ve Sabahattin Bey tarafından
memleketimize sokulmak) istenen endividüalizm bizde de
sekiz on seneden beri taraftar buldu. İddiasınca, endivfdü
alizııı mutlu bir toplum yapacaktır. Ferdiyetçiler, yani en
dividüalistler inanıyorlar ki, bizde de kurtulmuş, refaha
kavuşmuş, kölelikten sıyrılmış bir Türkiye, ancak ~u sos
yal meslekle teşekkül edebilir.

Ferdiyetçilik bir sistemdir ki, aslı self governement de
nilen kendi kendine sahip olma kelimesiyle ifade olunur.
Açıkçası herkes yalnız kendi koluna, kendi kafasına gü
venerek çalışacak; her türlü muazzam ve müthiş ekono
mik örgütle-re, tekellere, sendikalara, kartellere tröstlere
karşı durup kazanacak ve refaha kavuşacak ... Milletin bü
tün fertleri böyle olunca, dilnyada en ala ve mükemmel
toplumlar meydana gelmiş bulunacak ve insanlık kurtula-.
cak! •

'



Biz, memleketin daimt ve ebedi hayatı bakımından en
dividlializmi baştan b• kendimize zararlı buluyoruz.

Filvaki, endividüalizm, son yüzyılın liberal dünyasın
da, büyük şeyler yapmıştır. Burjuva dünyasının devam ede
cek muayyen ömründe de yapmak ihtimali vardır. Fakat,
emin olmalı ki burjuvazinin infisahı, çürüyilp dağılması
yakındır. Her yerde burjuva devletler yerine proleterya
hakim olacaktır. Bizde endividlialistler cihanın terk tari
hini kabul tarihi illn edeceklerdir; yani dünyanın bırakıp
attığını biz kabulleneceğiz.

Düne nazaran liberal ve ileri sa.yılan dokrine her ne
kadar hala liberal deniyorsa da lügat anlamiyle, o liberal
değil, gerçek bir muhafazakardır. Dünya, toplumların cü
zülerine, insanlara eşit ve geniş hak ve saadetler bahşedip
ilerlerken, biz yüztimüzU geriye çevirip yanlış ve gerici bir
yol seçemeyiz. Seçersek bunda uzağı gören bir anlam ola
maz.»

Polemist, bundan sonra, endividüalist karşısında iç ve
dış proleteryayı ele alıyor:

«Avrupa'nın ekonomik hakimiyeti altında kalan iki
nevi proletarya vardır. Biri iç, öteki dış. Avrupa'nın iç pro
letaryası, fabrikalann işçileri vesairesi; Avrupa'nın dış
proleteryası fabrikalann mahsullerini ihraç ettikleri mem
leketlerde hayatlarını dan darına sağlamak için çalışan
halktır. Her iki ploletaryayı acı ve acınacak mevkide bıra
kan hükfunetlerin liberal sistemlerinden kuvvet ve kud
ret alan burjuvazidir.

Sosyalistler şikayet ve hücum kuvveti vermek ıçın:
(Bütün cihanın proletaryası birleşsin) diye bağırmakla iç
ve dış proletaryayı pek iyi izah ediyorlar.

Ferdiyetçilik başlıca müstemlekecilik yani sömürgeci
lik idi. Cihanı temellük eline geçirmek ve uzak iklimlerde
ekonomik hakimiyet kurmak isteyen milletler için, ferdi
yetçilik çok llzımdı. Bunun insanlıkla ilgisi dilşünmeğe bl-
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le değmezdi. lngiltere'de endividüalizın üzerine tetebbu ya
pan Edmond Demolen hiçbir vakit, bu «sömürgeciliği» iti
raftan çek.inmiyor. Biz bunu daha genişleterek «nüfuz böl
geciliği:» de diyebiliriz.

İmdi, Türkiye proletaryasının hlli tetkik edilirse, im-·
kin var mıdır ki, «dış proletarya» bayrağı altında toplan
mağa mecbur olmasın!s

Etem Nejad'a göre, endividUalizm uzun bir eğitim me
selesidir:

«Endividüalizm denilen doktrinde başarı imklru tez
ve kolay değildir; bu, uzun süren bir terbiye meselesidir.
tnfiradi teşekküle mazhar olan Anglo-Saksonlarla diğer
Cermen kavimlerini tetebbu ederken, bugünün meziyetle
rini saymakla değil yüzyıllardan beri bu yolda aldıklan
eğitimi dikkat nazarına almakla incelemelerimizi yapmalı
yız. Endividüalizm çürüyüp dağılmağa giderken biz mem
lekette yeni bir eğitime başlıyacak; netice ve meyvasını ye
ni yetişen bir kuşakta göreceğiz'. Ve artık ona ihtiyaç hisıl
olmayan bir yeni devirde göreceğiz!

En hayırlı br çalışma ile endividüalizm terbiyesi ancak
otuz yıl sonra meyvalannı gösterebilir. Liberalizmin kud
ret ve h~kimiyeti bütün alemde blki kaldığı takdirde otuz
senelik beklemenin sonucu e'conomik vasıta ve kaynakla
nn müthiş kapitalistler elinde kaldığını gösterecektir.s

Etem Nejat, halkın ve proletaryanın kurtuluşu hak
kında şunları yazıyor:

cUmum halkı ve özellikle proletaryayı endividüalizm
mutluluğa kavuşturamıyacak, bunun tamamiyle aksine,
köleliğe sUrükliyecektir. DUNYAYI KAPlTALlZM!N BO-

- YUNDURUCUNDAN KURTARACAKANCAK BEYNEL
MİLEL SOSYALİZMDİR. Bütün dünyanın proletaryası,
birbirini kapitalizmin köleliğinden kurtarmak için dayanış
mak durumundadır.

Burjuvazinin parlak ve kandıncı bir kelimesi olan de-
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mokrasi de, kendilerini insanlığın kurtulup. layık bir sınıfı
sayarak ve proletaryanın ağzına bir parmak bal çalarak,
yine ekonomik faaliyette devam eder.

Bizde endividüalizin terbiye ve anlayışlan denenirken,
nasıl olaylar çıkacak, bilir misiniz?

1 - Emlak ve arsalarımız elden gidecek;
2 - Ziraat topraklarunızın bilyUk parçalarına kapi-

' talizm sahip olacak;
3 - Ormanlarımızı onlar elde edecek;
4 - Taşıma vasıtaları ve yollar onlann çıkarlanm

~ sağlıyacak biçimde yapılacak ve kurulacak;
5 - Sonuç olarak, ortada gayet küçük toprağa sa

hip, hatta yersiz yurtsuz, aciz ve sefil bir halk kalacak.
İşte, ferdi eğitimle hazırlanmış kuşak, böyle bitik bir

haldeyken, iş başına geçecek ve zafer kaza.nacak!..
Anadolu'da köylilyü ve şehirlerde parazit yaşayan it-

siz halkı toprağa bağlamak ve çalıştırmak ve tanın üretim
ciliğini memlekete hft.kim kılmak pek iyi ve doğru-ve ha
şan için hattft. pek sade- bir fikir ise de, ithalA.t ve ihra
cat, alım ve satım, piyasa ve arz ve talep, himaye ve kapi
tülasyon işleri; sendikalar, tekeller, bankalar, tröstler hl
kim kuvvetler elinde kaldıkça, Anadolu çiftçisi her zaman,
her zaman esir, her zaman gelişmeden mahrum, ii.ciz, bet
baht çiftçi halinde kalacak ve başkaları hesabına çalışıp
yorulacaktır.s

Etem Nejad'a göre, yaşanılan devir bir dönüm dev
riydi:

«Memleket bir dönüm devri geçiriyor. Büyük bir sal
tanattan küçük bir saltanata gidiyoruz. Dönüm devrinde,
iyi bir hareket memleketi kurtarır, deniliyor. SOSYALİST
LERE GôRE. ~MLEKET DEGİL, DÜNYA DÖNÜM
DEVRİNDEDİR. Dönüm devrinden faydalanmak için, yal
nız memleketin değil, bütün dünyanın durumunu inceleme
liyiz. Şurasına iman etmek gerek ki, Ortaçağa, nkçağa ve
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Yeniçağa benzeyen yeni bir çağ başlıyor. Belki buna «in
saniyet Karni» yani «İnsanlık Çağı» diyecekler... O halde.
demek gerekir ki, memleketin dönümü üzerine tedbir kur
mak kısa görüştür. İşinizi ve ideallerinizi dünyanın uğraş
tığı C!HAN DÖNÜMÜNE dayatıruz. Ve sınırlı çemberiniz
içinde değil, Fransa'da, lta.lya'da, Almanya'da, her yerde
başhyan a.lemşümül yeni bir hayat etrafında daha esaslı,
daha ilmi, daha menfaatimize uyugn bir varlık içerisinde
çalışmak gerektir.>

Sultanzade Sabahattin Beyle polemik yapan sosyalist
yazar Etem Nejat, orta halk ve proletarya hakkındaki gö
rüşünü şöyle ifade etmektedir;

«Liberaller ve ferdiyetçiler, memlekette kendi çalış
masına güvenen orta ve mUreffeh bir halk yaratmak ve
buna karşılık, şu seleksiyon yolu ile, proletaryayı azaltmak
istiyorlar. Buna hiç de imkln yok. İmkln olmadığını Avru
pa ve Amerika'daki misalleri izah ediyor. Kaldı ki, Cihan
Savaşının iktisadi hakimiyeti bu fikri büsbütün zevale uğ-

. ratmahdır. Ne olursa olsun bir takını sermayedar, bir ta
kım proletarya kalacaktır. Özellikle, Türk işçi, çiftçi ve
rençperi daima proleter olacaktır.

Memleketi kurtarmak gücünü kendilerinde bulanlar,
(mesela, Sabahattin Beyefendi) _ proletaryayı esaretten,
kölelikten kurtaracak yolları aramalıdır. Burjuva sistem
lerinin orta tabaka yaratmak fikirlerinin, fukaraya mer
hamet vaad eden demokrasinin vaitleri yalan, müthiş ya
lan olduğu bütün dünyada anlaşılmış iken, bizde de tecrü
beye kalkmak yazık olur. Fikir gücümüzü, siyaset kudre
timizi, hükumet nüfuzumuzu; proletaryayı-yukarda açık
lanan- burjuvazinin ekonomik tahakkümünden kurtara
cak suret ve sistemlere sarfeylemeliyiz.

Liberalizm mesleği, şahsi -yani özel- teşebbüs iddi
ası bizim için feUlkettir. Avrupa'nın tanıdığı liberal sistem
lerden başka biçimde hiçbir ekonomik yol da proletaryayı
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kurtaramaa; bu husustaki çalışma, cihanın burjuva kuv
veti karşısında. daima cılız ve i.ciz kalır.

• Ne endividüalizm, ne de demokrasi. Tek başına değil,
dünya kuvvetiyle ve enternasyonal teşkiUl.tla müşterek düş
mana karşı çalışmak mecburiyeti karşısında. ANCAK SOS
YALİZM VARLIK GÖSTEREBtLlR.

Velhasıl dünya dönümündeyiz. Bu dönüm bize MEN
FAATLERtMlZE UYGUN, BULUNMAZ BİR FIRSAT
HAZIRLIYOR. Biz, neden bu fırsattan istifadeye varlığı
-mızı haaretmeyelim? Neden, kendimizi ona ha.zırlamıyalım?

Kapitalizm bizi ezmiş ve boğacak. Niçin, bizim düşma
nımız olan kapitalizmi mağUip ve perişan edecek olan sos
yalizmle teşrik-i mesai eylemiyelim.; elele verip çabşmıya.
hm?

Endividüalizm, infiradi teşekkillcillUk, milli liberal yo
lu kapitalizme dosttur. Tuhaf ki, dtişma.nımıza dost bir
yol açmak için yorulanlar va.r... »

TüRKtYE. KOMÜNİST TEŞKİLATLARI KONGRESl'nin
GENÇLER HAKKINDA ALDIGI KARARLAR VE ŞARK

GENÇLERİNİN KONGRE..',!

Türkiye Komünist Teşkilltlan Kongresi'nin p1191er
hakkında çıkardığı kararlar şunlardır:

1) Küçük ve büyük sanayi ile istilı.sll tezglbla.rında, iı
çi gençlerin gayet ağır şartlar altında sömürülmesi ve
gençliğin bedenen ve ruhen zayıf düşmesine sebebiyet
vermesi, bütün Kapitalist memleketlerde, proleter
gençlerin muntazam teşkillt altında organlaşmasını
mucip olmuştur.

-2) İstihsalde gençliğin tAbi olduğu hususi şartlardan baş
ka ruhunun özel hallerine nazaran gençliğe verilmesi
gereken komünizm terbiyesi için kendilerine hususf
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te§kilat vücuda getirmeleri lüzumu anlaşılınl§tır.
3) Proleter gençliğinin birlikleri işçi sınıfının en faal ve

inkila.pçı sınıfını teşkil ettiklerinden, hiç bir zaman ko
münizm esaslarından hariç bir meslek ittihaz edemez
ler.

4) Bütün memleketlerin gençlik organizasyonlannı bir
leştirecek olan Beynelmilel Gençler Birliği 3 üncü En
ternasyonalin en umut verici bir dayanağı olacaktır.
Binaenaleyh, Üçüncü Enternasyonale dahil olan ko
münist teşkilatları ve fırkaları, gençlik hareketinin ge
lişmesiyle ilgilenmeli ve bilfiil harekete katılmalıdır.

5) Doğu memleketlerinde proleter gençlik, işc;i ve köy
lü sınıflarının en rnazlüm kısmıdır. Batı Avrupa em
peryalizmi her sınıftan ziyade gençlik üzerinde fena
tesirler bırakmıştır. Doğuda sürüp giden küçUk el tes
glh sanayii Avrupa'nın cesim fabrika istihsalitiyle
mübareze edebilmek için çocukların kuvvetinden ve
emeğinden isitfade etmeğe başlamıştır: Derebeylik ha
yatını geçiren taşralar ise, çocukları şehirlere atmış,
burjuvaların pençesine teslim etmiştir, Çocuklann za'
fmda.n ve aczinden istifade edenler yalnız bunlar değil
dir. Ebeveynleri de onlan istismardan geri kalma
maktadırlar.
Burjuva.ziya bununla yetinmiyerek ordulannı ekseri
yetle genç kuvvetlerden teşkil etmiş ve Cihan Muha
rebesinde gençlerin kanını bol bol döktUrmüştür.

6~ Gençlik büyüklere nisbeten dini taassupla zehirlen
memiş, burjuva akideleriyle beslenmiş milliyet hissiya
tiylc aşılanmamıştır. Gençlik ailevi rabıtalarla bağlan
madan ve derebeylik adetlerine alışmadan burjuvazi
yanın kucağına atılmakta olduğundan, ruhunda zalim
sınıflara karşı mübareze hisleri uyanmıştır.

7} Bu hususiyetlere binaen, Şarkın inkılap hareketlerin
de gençlik en mühim bir rol ifa edebilir. Türkiye Ko-
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münist Fırkası, Türkiye tnkıllbının başarıya ulaşması
için, gençler arasında faaliyet icra etmesini en mühim
vazifelerinden saymalıdır.

8) Kızıl Gençler Konferansı, ayn olarak işçi gençlerin
Komünist Gençlik Birlikleri teşkil etmelerini ve bu su
retle hususi teşkilata sab1p olmalannı inkılAp müba.re
zesi için en iyi bir yol sayar. Binaenaleyh, Kongre ma
halli komünist organizasyonlannın gençlik birlikleri
ile münasebete girişmelerini ve gençliğin organlaşma
sı için her türlü yardımda bulunmalannı teklif eder.

9 ı Kongre, Gençlik Birliği teşkilatının tam muhtariyeti
ni tasdik etmekle beraber Birliğin - Fırkanın gayevi
nezareti altına - girmesini gerekli sayar.

10) Gençler Birliğinin, Fırka tarafından, siya.si bir neza
ret altında. bulundurulması ve aralarında karşılıklı mü
nasebetler kurulması için, Kongre, Fırkanın Birlik
nezdinde ve Birliğin Fırka nezdinde, kendi vekillerini
bulundurmasını lüzumlu sayar.

11) Türkiye'de Komünist Gençler Birliğinin teşekkülünü
arzu eden Kongre Merkezi Heyetine, gençlik arasında
geniş çapta faaliyette bulunmasını ve Ttirkiye Komü
nist Gençlik hareketlerinin gelişmesine yardım etme
sini teklif eder.s (37).

Şark Gençlerinin Kongresi, Bakü'da, eylulün doku
zunda yapılmıştı. Bu Kongreye Azcrbaycan'm, lran'ın, Tilr
kiye'nin, Gilrcistan'ın, Ermenistan'ın, Hıyve'nin, Buhara
nın, Dağıstan'm, Şimali Kafkas DağWan'nın ve Türkis
tan'ın Gençler Birlikleri'nden vekiller geldiler.

Kongre'de kararlaştırılan esas şuydu: Doğu ve Ba.tı
gençlerinin ma.ksa.tıan bir olduğundan, her ülkede a.yn ay
n, başlıbaşına çalışan gençlik organlza.syonlanııı btitüD Do
ğuda. birleştirmek ve bir merkez tayin etmek.

Bakü'da basılan_ ve c'l'Urkiye KomUnist Gençler Birliit
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'l'eşki)in Sün'Ea, DUD orgtUll olan ('ıe~~ bu
Kougve h:;.k~ıd.a. ş\!lllan yıwyor:

<Gaq;:e "'" Ru...~-s·da ~~ı:ıan işçi gençler bütün düo
JalllD ~Il~~~ri!:i b.:.rle,ştirmeğe ve t~ı Ge-nrler Beyne.l:müeli
viicnd.z geti...--meğe var kuvvetleriyle sa'y ediyorlar. Şark
~eri d~. bu maksat uğrunda, fedakarane çalışacaklar
dır.

Ko.:ıgre. bu meseleyi müzakere eyleyip, birinci Hitap
aame·sınde. bütün Şark gençlerini kardeşliğe ,•e bütün dün
ya~leriyle birleşmeye davet eder.

Rusya'da ve Garp memleketlerinde, proletarya sınıfı
burjuvaziya ile muharebe ederken, gençler fukaraya yar
dım olmak üzere birinci safta ilerlediği gibi, Şarkta da Han
larla, wimlerle vuku bulacak harblerde ve Şuralar lfükiı
meti tasis \"e t:;hkjm edilirken, gençler yine ilk saflan tuta
caklar ve en ilerde gidecekler.

Şark İlleri Konferansı, İngilizlere ve dünya servetdar
lanna cihad ilan eyledi.

Şark Gençlerinin Kongresi and içti, ki, lııgilizlerekar
şı ilin edilmi~ muharebede, birinci saflarda durup Şark
halklarının halas olması yolunda mübareze edecektır.

'Şark Gençlerinin Kongresi, Şark gençlerinin bütün
teşkilatlarmı birleştirip kendilerine (Şark Gençleri Şurası)
adlı UMUM1 BİR MERKEZ tesis ettiler.

Şark Gençlerinin Kongresi'nin ve Şark gençlerinin
birleşmesinin ehemmiyeti düşünüldüğünden daha fazladır.

Zira servetdarlar her şeyden ziyade gençlerden ve
gençlerin ittifakından korkarlardı. İmdi, Şark gençleri
Garpteki kardeşleriyle birleştiler.

Yaşasın Şarkın birleşmiş gençleri!
Yaşasın bütiln dünya gençlerinin birliği!•

. .
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«HALK ZOMRESI:. NtN stYASI PRoGRAMI

1920 yılının eyltil ortalarındayız. A.Dadoluda Yeni Gtin
başyazarı Yunus Nadi (Aba.lıoğlu). «Yeni Ha.yat» başlık
lı yazıda, «Halk ZümreSbnin meydana gelişini anla.tan u·
mumi bir hasbıhal yapmıştı. O, «Halk Zümresi»ni ruhu
mm bütün hararet ve samimiyetiyle selamlayıp alkışlıyor
du. Onun deyişine göre, «Halk Zümresi», Tlirkiyede, yeni,
hUr ve mutlu bir ha.yatın fecri demekti.

Şimdi «Halk Zümresi» nin siyasi proğramını - dilini
biraz sadeleştirerek - sunacağız:

1 - Memlekette kayıtsız şartsız halkı blkim kılmak
üzere «Halk Zilmresi» teşekkül etmiştir.

• 2 - Asrın icabına ve halkın ihtiyacına göre gereken
yenilikleri ve tesisleri sağlamak Zümre'nin gayesidir.

3 - Ztimre İsllmiyetin· Kutsi esaslarına dayanarak
Asr-ı Saadet'deki müşterek samimiyeti iadeye ve Batıdan
gelen ahllk bozukluklarını tahakküm ve ihtirasları ta.kim
ve imhaya çalışmakla. yolunu HAK YOLU, ALLAH YO
LU bilir.

4 - ıümre'nin esas mesleği hallan umumi refaha
eşit olarak nail ve hadim olmak hakkını kazanmasına hiz
met ve delllettir. ZUmre'nin nazarında, beden veya fikir
emeğinin karşılığı olarak yaşayan rençper, amele, hırfet
ve sanat erbabı, müderris, muallim, memur, hademe gibi
faaliyet ve mesai unsurları insanlığa gerçekten hizmet
·edenlerdir.

5 - Terbiyede ve geleceğe ait hazırlıkla.rda umumi
içtimaiyet ve kardeşliği hodbince fertçlliğe hi.kim kılmak,
Z,ümre'nin en başlı umdelerinden biridir.

6 - Zümre, kapitalistlerin tasniat mahsülU ve emper
yalistlerin müdahale ve tahakküm vesilesi olan dış borç
ları ve yabancı imtiyazlan, masum halk hesabına, en hak·
sız bir zllim külfet sayar.
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1 - İcra kuvveti ile teşri' sellhiyeti .balkın Büyük
Şurası'nda merkezleşir.

8 - 'Büyük Şura, livalardan re'y-i am ile seçilen tem
silcilerden meydana gelir.

On sekiz yaşını bitiren her fert seçmek ve yirmi ~
yaşını bitirenler de seçilmek hakkına maliktir.

9 - Büyük Şura üyeleri iki sene müddetle seçilirler:
ve aleUl.de olarak senede en az dört ay toplanırlar. Büyük
Şura, bütün işler için merci' ve hlkimdir. Şura, toplan
madığı zaman üyelerinden üçte biri seçimle toplu kalarak,
Şuri.'ya. ait haklan ve selAhiyeti kullanır.

10 - Seçimin imkinsız olduğu, mürettep üyelerin üç
te iki çoğunluğu ile gerçekleştiği taktirde, seçim devresi
nin, her defasında, azami bir yıl uzatılması caizdir.

11 - özel kanunla diğer Şuralara ayrılan vazife ve
&elihiyet fevkindeki kanunlann konması ve tadili ve fes
hi ve kazanılmış hakların genişletilmesi ve tahdidi, umu
mi ve hususi af, barış akdi ve harb illnı, andlaşmaların
tanzim veya tasdiki Büyük Şuri'nın haklan cümlesinden
dir.

12 - Büyük Şuri., Hükfunetin bölündüğü şubeleri,
kendi arasından seçilmiş İcra Vekilleri marifetiyle yöne
tir. Geri kalan üyeler, İcraya alt hususlarda, Vekiller~_ Is
tikamet tayini ve teftiş ve murakabe ile, icabında, bunlar
dan bazılannı veya hepsini değiştirir.

(Burada, «İdare> ve «Umumi Hlznıetler»den birkaç
maddeyi geçiyoruz)

16 - Umumi kardeşliği kurmak isteyen «Halk Zilm
resi» muharebe ve mücadeleyi ancak tahakküm ve istila
davalarına engel olmak ve emperyalizmi imha. ile insanlar
arasında fitneyi gidermek için meşru görür; ve bu görevi,
istisnasız her fert hakkında gücünün yettiği kadar, hem
milen hem bedenen, mecburi sayar.

17 - Zümre; sosyal, idari ve ahlaki noksanları gide-
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rirken, alkol, fuhuş, kumar, ırza tasallut, hırsızlık ve em
sali ahlak zemaiminin men' ve nehyini de olanca. ehemmi
yetle nazar-ı itibare alacaktır.

18 - Zümre, okul öğretimini toplumun müşterek ha.
yatındaki samimi esaslara göre, parasız, mecburi ve yatılı
olarak teyide taraftardır. Her tarafta okullar ve umumt
kütüphaneler açılarak okumadık kimse bırakılmayacaktır.
Pratik ve fenni müesseselerin sayılan ~ğaltılacak; ve
bunlann cümlesi Hilkfunetin idaresinde ve rneccant ola
caktır.

19 - İşçi ve köylü şimdiye kadar ezildikleri vergi yü
künden kurtarılacaktır.

20 - Arazinin rakabesi Beytülmlle aittir. Toprakları
olmayanlara, Hükümetçe, yeteri kadar ve parasız toprak
verilecek, her rençberin hlir ve özgür çalışabilmesi ve bu
suretle topraklann azami imar ve istismarı ( işletilmesi}
sağlanacaktır. Bu husus özel kanunla tesbit edilecektir.

21 - Emekçilerin (işçi ve köylUlerin) meskenlerinin
sağlık kaidelerine uygun olması ve bunların çalıştıkları
yerlerde her türlü tehlikeden korunmlan Hükumetçe
sağlanacaktır.

22 - Eczaneler ve hastaneler Hilkümetin idaresi al
tındadır. Hastalık halinde parasız tedavi edilmek her fer
din hakkıdır.

23 - Halk Zümresi, kendi çalışmasile toplum haya
tında yer bulamıyacak acezeyi ve ihtiyar, malul ve mariz
olanlan umumi hayatın aynı derecede müşterek ve eşit
menfaatlerinden ayırmaz. On altı yaşına kadar fukara ~o
cukları, Hükumetçe barındırılır, beslenir ve eğitilir.

24 - Nafia teşebbüslerinde· imtiyaz usulü yoktur. Na
fia tesislerinin kaffesi halkın umumt haklan arasına girer
ve Hükumetin idaresi altındadır.

25 - Halk Zümresi, adalet esaslarında sonuçlar ve
olaylarla değil, sebepler ve mtiessirlerle mücadelenin mey-
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v& verici ve etkili olduğuna inanmıgtır. Binaenaleyh, her
nevi ihtiraslarla rüçhan ve tefevvuk daiyelerini, marazi
nıh infiallerini, irsi ve atadan kalma beşeri saikleri islih
edecek müesseselere; mahkemelerden, hapishanelerden ve
bunlara ulaşan bütün cürüm ve ceza hakkındaki nazariye
lerden ziyade önem verecektir.

26 - Tedricen, üyeleri halk tarafından seçilmiş Halk
Mahkemeleri teşkil olunacak ve hapishaneler iş ve çalış
ma evi haline sokulacaktır.

27 - Umumi refahı çalışmanın düzen ahenginden çı
karacak olan Halk Zümresi, muhtekirlerin (karaborsacı
ların) hile ve desiselerle toplamış olduğu gasp edilen şey
lerden iğrenir; en doğru sermayeyi emekten ibaret bilir.
Birikmesi ve tekeli caiz olmayan menfaatlerin azami ölçü-
de meydana. gelmesi ve dağıtılması için üretim ve tüketim
kooperatifleri vUcude getirilecektir. Dış ticaret Hükume
tin himaye ve kontrolunda bulunan bu teşkilat marifetiy- •
le yapılacaktır.

28 - İşbu siyasi proğram muhteviyatının uygulan
masını sağlamak için gerekli yasaları ve nizamları hazır
lamak ve teklif etmek üzere Zümre mensuplanndan ve mü
tebassıslardan mUrekkep zevat işe başhyacaktır.s

YUNUS NADİ
ve

ChlAN İNKILABI (ll)

Yunus Nadi'yi dinlemeğe devam ·edelim:
«Dünyayı evirip çevirmekte olan Devrimin meydan

verdiği cidl1. . . Bolşeviklerin, son defa olarak, kuzey Rus
yada, bize verdikleri ha.rikanümun misal. Özgürlük ve ba
ğunsızlığını savunmaya azmetmiş ve bu azmini İngiliz,
Fransız gibi dünyaya zulm eden Hükumetlerin fetih ve is-
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tila. siyasetlerini yıkmak gibi bütün insanlığa şAmil ulvt
bir gaye ile süsleyip sağlamlaştırmış bir halk ---Rus hal
kı- işte böyle ateşin ordular çıkararak geçtiği yere tesa
di.ü edecek her engeli harikaya benzer sür'at ve kat'iyetler
le ezip geçebiliyor. Geçen sene, emperyalist Hükumetlerin
her taraftan, hatta Yunanistandan bile alarak yetiştirdik
leri ordulan ile dört cihetten sarılmış ve kuşatılmış ve Mos
kova etrafında dar bir çenber içine alınmış olan Bolşevik
ler, bugün, bütün Rusyayı bu dış kuvvetlerden kurtarmış
ve temizlemiş bulunuyorlar. Rusya misali bizim için hay
retle değil, belki ibretle temaşa olunacak hallerdendir. Du
rumumuz, hasımlanmız, tamamile, Rusyanınkilere benze
mektedir. 1ngiltere bizim istiklalimizi, hatta varlığımızı
mahvetmek için, Türkiyede, Rusyada giriştiği hareketlerin
tıpkısını tekrarlıyor; ve, Yunanlıları alet olarak kullanı
yor. Yunanistandan, ilk defa olarak, Bolşevikliğe karşı

• gönderilmiş olan kuvvetler, Odesa havalisinde, en feci boz
gunlara. uğratılmak suretile, perişan edilmiş; ve, onlardan
ele geçebilenler, demir raylar üzerine sırayla yatırılarak,
üstlerinden trenler geçirilmek suretiyle, öldürülmüşlerdi.
On bin kişilik bir Yunan tümeni de denize dökülmüştür.

Bolşevikleri, hasımlarına karşı, bu kadar güçlü ve ba
şanlı kılan en başlı faktör, orada, milletin, varlık ve istik
lalini savunmaya azmetmiş olmasıdır. Orada, İngiliz zu
lüm ve tahakkümünün bütün mel'anetleri anlaşılmış ve bu
na karşı koymaya bütün ulusça ahdedilmiştir. Zaten, işin
sırn da işte bundan ibaret. İngilterenin bize oynamak is
tediği rol, Rusyada oynadığının aynıdır. Şu farkla ki, İn-

. gilterenin bize karşı kasdı daha yaman; başvurduğu vası
talar ise çok daha zayıf: Damat Ferit'le avene-i havenesi
ve Yunan kuvvetleri. Rus örneğinden ibret alarak azını ve
harekete karar verdiğimiz gün, öntimtizdeki güçlükler hiçe
inecektir. Rus örneğini, daima, göz önünde tutalım. Bu ger
çeği hergün daha fazla anlıyacağız.>
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Yunus Nadi, «Esir, Ağa. ve Efendi» başlıklı yazısında,
Avrupada bulunan yüksek görüşlü, memleket ve milletini
çok sever, bütün TUrk ve Müslümanların kurtulup yüksel
mesini candan ister ve ona çalışır bir vatandaşımızdan al
dığı mektubu kaydediyor. Mektuba göre:

cDtlnya iki büyük parçaya bölünerek, bir yanda. baş
ta Ruslar olduğu halde Doğulular ve umumiyetle zulUm
görm~ kavimler; öte yanda, başta İngilizler bulunduğu
halde Batılılar. Maddi kuvvet şekillerine geçmiş yeni ve
eski çarpı.şıp duruyorlar. Cihan Savaşından daha çok şu
mullü ve elbette ondan bin kat anlamlı olan bu çarpışma- ·
om içinde biz de bulunuyoruz. Ana.dolu, bütün dünyayı iki
büyük parçaya ayırarak, yekdiğeriyle çarpıştınnakta olan
büyük serüven içinde ister istemez yerini almı§ bulunuyor.
Anadolu, ,Türk ve Müslüman varlığının yok edilememesi
hesabına, yani pek tabu bir korunma. duygusile, başladığı
bu çarpışmanın §Jemşfımtll bir cidal ile ilgili olduğunu dü
şllnerek kesin kararını vermelidir. Ortada bir Türkiye da
vası vardır. Fakat, dAva sadece bu değildir. Umumiyet iti
bariyle, davl ve kavga şu iki fikrin çarpışmasından ileri
gelmektedir: Şimdiye kadar dünyayı kendi keyif ve çıkan
hesabına. kölelik altında yaşatmış olan BATI EMPERYA
LİZM VE KAPlTALİZMİ'nin sürdürülmek ve arttınlma.k
istenilen tasallut ve tahakkümüne karşı; artık bu kölelik
ve zorbalık altına girmemek ve hatta ·bu tasallut ve ta
hakkümü yıkmak ihtiyacı ile ayaklanan insa.nlann fikir
ve hareketleri. İşte, kendi dlvlmızı savunurken, şu iki fi
kirden birini ihtiyar etmek mevkiindeyiz. Ne tarafı tuta
cağız: Doğuyu 'mu, Batıyı mı? Bence ve sanının sağduyu
su olan hiç kimsece tereddüde yer yoktur. Şimdiye kadar
Avnıparun işçisi hükmünde olan ve Avrupaca öyle biline
rek öyle de tutulmak istenen bütün Doğuluların bu kölelik
hayatına. son verecekleri zamanlar gelmiştir. Büyük ço
ğunluğunu Ti.irk ve MUslUmanlann meydana getirdikleri
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bütün Doğululann da, Avrupa. tasallut ve tahakküm.tine
tekme vuran tarafta yerlerini alacaklarından daha tabii
ve hatta daha zaruri birşey olamaz. ARTIK ESİR OLA
RAK YAŞADIOIMIZ YETER. Biz de, kendi memleketi
mizde, bundan sonra, kendi hayatımızın sahibi olmak, yani
kendi evlerimizde Avrupanın hizmetk!n birer kul köle ola
rak değil; fakat ağa ve efendi olarak yaşamak isteriz. Yeni
cidaldeki gôrevimiai nasıl yapacağız? Batıya dayatacağız.
Biz mukavemet ettiğimiz mertebede -zaten sallanan ve
düşmeğe mahkum bulunan- zulüm ve taha.kktim kendili
ğinden yıkılıp gidecektir. Sonuç bütün Doğu ile bareber
bizim de gallbiyetimizdir. Bunu bütün parlaklığıyla görü
yorum. Batılılar içinde bile bu sonuca inananlar pek çok
tur. İngiltere, şimdiden, Rusya.ya karşı, aciz duruma dti§·
müştür. Her tarafta canlı ve imanlı bir direnme İngiliz
emperyalizmini temelinden yıkmakta gecikmiyecektir.>

Yunus Nadi diyor ki:
«Bu mektup belki bize yeni birşey öğretmiyor. Fakat,

içinde yüzdüğümüz gerçek durumu, dışardan ve yüksek
ten bakan bir adam kavrayışile, en doğru biçimlerinde gö
rüyor ve gösteriyor. Şunu da ekliyelim ki, bu mektubu ya
zan, bizim meselelerimizle ve dolayısile CİHAN İNKILA
BI ile ilgili olan, gece gündüz onu izlemekle uğraşan bir
zattır. Mektubun en kesin ifadelerle çok doğru olarak söy
lediği gerçekler üzerinde durarak, biraz daha derin ve bi
raz daha geniş düşünmekliğimizi faydasız bulmadık. Do
ğu, şimdiye kadar pek farkına vanlmayan biçimde, Avru
parun esiri, amelesi, hizmetkarı ve haraçgtizarı hükmün
deydi. Cihan Savaşının doğurduğu PEK BÜYÜK !NKI
LAP ile, bir yandan, bu esaret ve tahakküm devrine karşı,
insanlığın ruhundan kopan güçlü bir DEVRİM SAVAŞI,
bir iNKILAP C1DAL1 baş göstermiş. öte yandan, İngilte
re eski tasallut ve tahakküm sistemini en kudurmuş biçim
de uygulamağa kalkmış: Hillfet ve Saltanatı 'ile beraber
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Başkentini işgal ve esareti altına. aldığı Türkiyeyi dünya
haritasından silmeğe teşebbüs edecek kadar ileri gitmiş
tir. Bu, pek bilytlk bir küstahlıktır. Eğer, dünyada başka
hiç bir dayanak ta olmasaydı, Türkiye böyle bir küstahlı
ğa karşı yine boyun eğip geçemezdi. Batı emperyalizminin
bu türlü cinayet teşebbilslerine karşı, başta Rusya oldu
ğu halde, bütün Doğu ve bütün Asya bayrak açarak sa
vaş meydanına. atılmıştır. Bizim Batıya karşı dlvimız da
ha büyUk ve da.ha şümullü bir savaşa. bağlıdır; ve, o haysi
yetle. de, sonuç olarak galibiyetle mübeşşerdir, Memleke
timizde·köle değil, ağa ve efendi olarak yaşamak için yapı
lacak iş Yunanlılara hadlerini bildirmekten ibarettir. Yedi
Devlete meydan okuyan kahraman Türk ve Müslüman biç
şu miskin Yunan palikaryaları karşısında lciz kalıp peri
lJ&D mı .olur?»

•. Yunus Nadi'yi dinliyoruz:
. «Türkiyede de fikirler bir· İNKILABA HAZIRLAN

MIŞTIR; o tN.KILAP İSTİYOR ve ONUBEKLİYOR. Mem
leket, bu itibarla, baştan başa hi.8 ve ihtiyaç kesilmiştir.
Yeni usul için elde bir hareket mebdei vardır; HALKIN
HOK'OMETt.

Avrupada barış, dünyayı ikiye böldü: Yenen ve yeni
len. Dünya, ta ilk gününde olduğu gibi, bugün gene yenen-

. le yenilen, zulüm görenle zumleden arasındaki uçurumu
muhafaza ediyor. Bugün çözülecek problem yalnız Devlet
ler arasında herhangi bir mesele değildir: Bizzat milletle
rin mukadderatı, MİLLETLER İÇİNDE SINIFLAR Mü
CADELES! ve nihayet BİR İNKILAP FİKRİDİR. lşte,
eski Avrupanm bugün korktuğu, ürktüğü şeyler bunlardan
başka bir şey değil. Almanyanın doğusunda YEN! BİR
DÜNYA, bütün gücile, ruhu ve fikirleri gevşeyen Avrupa
nın üzerine atılıyor. Bütün yeni ittifakların mekanizmasını
orada aramak gerek...

Kooperatif teşkilltı bizde yeni hayatın. en önemli da-

...



yanaklarından biri olacaktır. Hayatın çegitli tarif ve ifa
delerinden en maddisi bunun iktisadi bir hA.dise, bir eko
nomik olay olduğundan ibarettir. Dikkat edilse, insanlann
meydana getirdikleri __toplumlarda gUrliltUlcrin bUyUğü,
ÇALIŞMANIN, KAZANMANIN, YlYtP İÇMENİN şu ve
ya bu suretle cereyanından, şu veya bu suretle olmasın
dan veya olmasını istemekten ileri gelir. Hatta, .büyük bir
macera olan dünkü Umwnt Harp (1914-18 Cihan Savaşı),
hatta ondan daha büyük bir macera olan BUGÜNKÜ İN
KILAP ctDALl de hep bunlardan ileri gelmiştir. Emper
yalist Batı dünyasının nazarında, amaç: TUrkiye gibi, İran
gibi hemen bUtun Asya ve Afrikada bulunan ve henüz uy
garlık bakımından olgunlaımamUJ sayılan memleketler
halkının, kendi hesaplarına esir ve amele gibi çahştınımaaı
ve, bu maksadı sağlamak için de, bu memleketlerin ve aha
lisinin şimdiden onlann esaret ve tahakkümleri altına alın
masıdır. Bir vakit AvnıpaWar ve özellikle İngilizler insan
ticareti yapıyorlardı. Hayatın henüz iptida.f merhalelerin
de bulunan insanoğlunu hayvan stirilleri gibi yakalayarak,
başka diyarlara taşıyıp orada hayvanlar gibi satıyorlar;
ve, bunlar da, gittikleri yerlerde gerçekten hayvanlar gibi
ve belki daha apğı muamele görliyorlardı. Bugün, insan
ticareti çoktan kaldırılmış olmakla beraber, acaba lngili7r
]erin, Fransızların şimdi, birtakım memleketleri kendi
tasallut ve tahakkilmleri altına alarak kendi çıkarla.nna
çalıştırmak istemelerinin ve hatta çalıştırmakta olmaları
nın, mahiyet bakımından, o insan ticaretinden farkı var
mıdır? Britanya adasındaki İngilizler ve Paristeki Fran
sı.zlar daha fazla bir huzur ve servet içinde yaşasınlar diye
öteki kavimler çalışa.cakJar ve çalıştırılacaklar: bunla.nn
çalışmalarından meydana gelen faydalar ve menfaatler İn
giliz bankerlerinin ve kapitaıistlerinin kasalarını doldura
cak. Valrtile insan ticaretine sermaye teşkil eden bahtsız
lar da, hep başkaları hesabına çalıştınlmak için, süriller-
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le toplanıyorlar ve sürlilerle alınıp satılıyorlardı. Şimdi ba
tında. İngiltere bulunan emperyalist Batının uygulamak ve
sürdürmek istediği şey de, sonuç itibariyle, bundan başka
bir şey değildir. Türkiye için hazırlanan barışla Türklüğü
parça parça ettikten, yani millet olarak onu yok ettikten
sonra, ferd olarak da EMPERYALİST ve KAP1TAL1ST
BATININ ilel'ebet amele ve kölesi haline koymak istemek
tedir. Biz diyoruz ki, bundan sonra hiç bir kavim ve mil
let diğerinin kölesi olamaz. Her ulus hür ve serlzat ya
p.malı, emeğile izamf huzur ve rahata. kavuşmalldır. Bu-

. nu yalnız biz Türkler söylemiyoruz. Dünyanın yansından
çok fazJaamı teşkil eden mazltlın ve mustarip insanlar, bu·
hak ve hakikatin ilham.ile, ayaklanmışlardır. lgte mutla
ia galibiyetle sonuçlanacak olan YENİ İNKILAP SA
VAŞI bu mihver üzerinde cereyan ediyor.

Görülüyor ki, cidiJ, umumiyeti itibarile de, ekonomik
tir. Gürültülerin en bUytiğU de, özellikle böyle bir esaatan
ileri gelmiş bulunmaktadır. İnsanlar JU'8Blndaki meseleler,
daha kilçük çaplarına irca olunduğu zaman da, yine gllıill
tülerin en başlı sebebini ekonomik işler, yani çıkar ve ge-·
çim i§leri teşkil eder. O halde emperyalist ve kapitalist Ba
tının, başta kendimiz olarak, birtakım kavimleri amele ve
köle halinde yaşatma.k istemesine karıı ayaklanmaktan do
ğan bu YEN! İNKILAP hayatımızda yalnız Avrupa.ya kar
il koymak için değil, fakat kendi,iyiliğimiz için dahi idare
yi halkın kendi eline veren yeni bir htikümet ve idare ma
kinesi düşündüğümüzde, nazara alacağımız meselelerin en
önemlisi yine iktisadiyat olacaktır, Bu yeni idare ile balkın
karnı tok, sırtı pek ve kalb ve vicdanı rahat olacaktır. İn
sanlık için mutluluk ne zaman tecelli edebilir? İnsanlar
arasında huzur ve rahat ne kadar çok yaygın ha.le gelirse.
En büyüğünden en küçüğüne kadar kavga ve gürültü. baş
lıca.: Sen çalış, ben yiyeyim... Ben yiyeyim, sen: yeme! de
mekten çıkıyor. Bunun yerine: Herkes çahşsuı ve heı'ke&
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yesin! kaidesini koymak ve uygulamak gerekliliği karıı
sındayız. Biz isteriz ki, köylU -o bin mihnet ve meşak
katle meydana getirdiği- emek mahsulünden hiç bir hab
be ziyan etmesin; ondan tamamile faydalansın. Halbuki,
bu böyle mi oluyor, heyhat!

. *
İdeal bir devlet tablosu çiun Yunus Nadi, iç ve dış ti

caret muamelelerini yürUtecek tek bir devlet bankası ka
bul ediyor; insan emeğinden başka değer tanımıyor; tica
ret ve faizcilik belasının kesin olarak ortadan kaldırılaca
ğını müjdeledikten sonra, ayllklan ve ·parazitleri toplu
mun dışına atıyordu:

«Memlekette Ziraat Bankasından başka banka bulun
mıyacak; ve memlekette iç ve dış ticarete varıncaya ka
dar mala, paraya taalluk eden muamelelerin hepsini Dev
letin bu biricik Bankası görecektir. Kooperatifi «Kombar
t.of» biçiminde tel.Ufuz eden köylüye şöyle sesleneceğiz: Bu
yeni idarede para pul çalışmadan ibarettir. Çalışan ada
mın yoksun kalabileceği hiç bir şey yoktur. Çalışmayanı,.
çalışmak istemiyeni toplumumuzdan kova.cağız. Yeni ida
re TÜCCAR VE FA1ZC1 DENİLEN BELAYI, ·hem de
kat'iyyen, ORTADAN KALDIRACAKTIR.>

Yunus Nadi, bizde t.oprak meselesi yoktur, diyen ve
köylünün sırtından geçinen sömürücülerin karşısında yer
almakta; ve, onlarla boğuşmaktadır:

«Memleketi, -en son koz olarak üzerimize Yunan
kuvvetlerini süren- emperyalist Batının istilA ve tahak
kümünden kurtarmak istiyoruz. Köylü diyor ki: harp her
kesi zarara uğratıyor, diyorlar. Ben harpten zarar görmi
yen, bunun aksine, kazanan adamlan da görmüyor değilim.
Harpten en çok ben ziyan ediyorum. Harp döntlştl, eldeki
tarlanın alacaklı tarafından zaptedilmig, 6kilzlerin alınmıı
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veya çalınm.ı§, hatta evdeki bir iki kapkaçak ile yorganın
bile vergi diye hilkümet tarafından sattırılmış olduğunu
görüyorum.

Her derdi açıkça. söylemenin zamanı gimdi değil de ne
zaman? Eğer halle idaresi adına ortaya çıkaraca.ğımız şey
ler eski Meşrutiyet usullerinin· yaldızlı yeni şekillerinden
ileri gcçcmiyecek şeylerse, o küme küme dertler zerresine
derman olamaz. Esaslı düşünmek, igi. temelinden tutmak
llzımdır, şarttır, farzdır.»

Yunus Nadi, bizde toprak meselesi olmadığını, selle
mebtissellm, iddia edenlerin karşısındadır:

«Bu iddia --diyor- köylü sırtından geçinenlerin i§i
ne pek gelen üstünkörü ve cahilce bir ifadedir. Her köylü
nün yeteri kadar toprağı yoktur. Hatta köylülerimiz he
men yanyanya topraksızdır. Bu gagırtıcı gerçek pek u
bi.r inceleme ile meydana çıkar. Köylülerimizin yansı ya
ortakçı veya kiracı olarak iş görürler. Yani rakabesi Bey
tillmale ait olan topraklar üzerindeki emeklerinin yansını
da, orada hiç çalışmayan, başkalarına. verirler. Binaena
leyh, bu haksızlığı derhal gidermek için ilan olunamaz mı
ki: KÖYLÜLERİN EKİP BlÇTOU..E.RlTARLALAR KEN
DtLERtN!NDlR. Orada çalışmayan, orada alın teri dök
miyen hiç bir kimsenin hakkı yoktur. Bu mesele her köy
lüyü, ktilfetsizce ve bağımsız olarak, yeteri kadar toprağa
mutasarrıf kılacak veçhile, çözülemez mi? ELBE.Tl'E Çö
ZOLOR VE ÇÖZÜLECEKT!R. Ve, böylelikledir ki, köylü
lerimize, kendisini memlekete bağlıyacak ve onu yeniden
hayata getirecek bir iyilik yapılmış olacaktır.

Kendi ağasına, efendisine, çelebisine, çorbacısına baş
vuran köylüye ödünç verilen şey -ister para, ister mal-il
menli olsun- sonuç farketmez. O, köylünün gırtlağından
tarlasına kadar takılmış bir çengeldir, bir pençedir: KAN
LI BİR PENÇE! Köylünün derdine çlre şudur: Onu tarla
sına. sahip kılmak; her köylünün mutlaka. içinde serbest
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ve özgür çalışacağı yeteri kadar toprağa malik olması esa
sını kabul edip uygulamaktan ibarettir. Köylünün tarlası,
borç karşılığında, şunun bunun uhdesine geçemez. TOP
RAK KÖYLÜ TARAFINDAN İŞLETİLMEK ÜZERE,
BEYT'OLMALtNDlR. Köylüye ve köye bir hak ve haki
kat, bir insanlık ve mutluluk güneşi doğurmak zamanı
gelmiştir. Görevimia"şudur: Fakir kultibesinden yiyeceği
ne ve giyeceğine kadar, köylüntin her halini onarmak ve
iyileştirmek. Köylüler, insanı tam dinlendiren, sağlığa uy
gun evlerde oturmalı; her köytin çok güzel bir camii, çok
güzel bir· okulu, çok güzel bir köy hWrumet dairflsl olma- _
lıdır. Bunlann olması için, ilkin, köyltintin ekonomik du
rumunu şimdiye kadar içinde kıvrandığı zincirlerden kur
tarmak ve bununla beraber, köyü ve köylüyü bu yeni ha-
yata doğru irşad etmek, yani bu yeni hayatın propagan
dasını yapmak, gerekir.» (38)

«YENi GON:ıLE •YENİ D'ÇNYA.:ı AMSINDAKI
ÇATIŞMA

Ankaradaki Yeni Gön'le F.ekişehirde yayınlanan Yeııl
Dünya arasındaki çatışma tJçünciiEııterııalyoııa.l'in Beyan-.
namesi yüzünden çıkmıştı. Yeni Dünya, Beyanname met
nini sunarken, Yeni Gün'e çatmış; ve Yunus Nadi'nin ga
zetesinde yayınlanan Beyaıına.nıe'nin tahrif edildiğini ileri
sürmüştü. Yunus Nadi, «üçüncü Enternasyonal'in Beyan
namesi ve Biz» başlıklı yazıda, bu tabri! iddiasına cevap
veriyor ve şöyle diyordu:

cEskişehir'de yayınlarunağa başlıyan Yeni Dünya ga
zetesi, geçende, Üçüncü Enternaayonal'in Beyanname'sini
derç ederken, önsöz olarak, Yeni Gtln'iln bu Beyanname'yi
tahrif ederek yayınladığını -ve, ger,çek şe~ şimm:
kendisi tarafından yayınlanmakta bulunduğunu- her ne-
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dense eklemeğe lüzum görmüştür. Yeni Dünya, Eskişehir
de yayınlanma.dan önce, bazı garip bildiri ve ilaveler yayın
lanmıştı; ve, bu damdan düşer gibi neşriyat, daha o za
man, bizde hayret duygulan uyandırmıştı.

Üçüncü Enternasyonal'in Beyannamesi'ne ait olarak
yapbğımız yayında belki noksan vardır, fakat hiç bir tah
rif yoktur. Biz, Bcyanname'nln kendisini almadık; ona dair
telgraf malümatını yayınladık. Bu kadar gelmişti, bu ka
dar verdik. Beyanname aynen budur, diye bir kayıt koy
madık. Beyanname'ye dair gelen malumat burulan ibaret
tir, dlye açıkladık. Bu Beyanname aynen bizim elimize
gelmiş olsaydı da, onda yayınlanması fikir ve mesleğimi
ze mülayim gelrniyen noktalar bulunsaydı; biz ya o nok
taların çıkarılmasında, yahut Beyanname'nin tümünü ya
yınlayıp yayınlama.makta hürriyetimizi tama.men muhafa
ıa ederdik. Yeni Gün, ne Üçüncü Enternasyonal'in, ne <!e
başka. her hangi bir heyetin organı olmadığı gibi, öyle
sağdan soldan gelecek her sözü gelişi güzel sahifelerine ge
çirecek alelade bir havadis gazetesi de değildir. Biz yal
nız memleketin yüksek menfaatlerile çerçevelenen bir mes
leğin sahibiyiz. Değirmende değil, bu meslekte saç ağart
bk. Halka, fakat her halktan önce kendi halkımıza. hizmet
te musır ve sabitiz. O cihetle, Eskişebir'in Yeni Dünya,'sı
etrafında toplanan genç arkadaşların, başkasından bahse
derken, gözbebeklerini biraz gerçek üzerinde birleştirip
tesbit etmeğe çalışarak, şeşi beş görmek yolunda, en kU
çüğil nezakete aykırı olacak kusurlardan sakınmağJ önem
vermelerini hfılisAne tavsiye ederiz.

Daha doğrusunu söylemek gerekirse, bizim bu tahrif
isnadından alındığımızın da pek aslı yoktur. C1HAN İN
KILABININ BlZtM MEMLEKETtMlZDE VE BİLİRsn
MEZ HER RASGELEN!N ELİNDE HAVAl BİR OYUN
CAK YAPILMAK lSTENMESlDtR Kİ, BlZlM CANIMI
ZI SIKIYOR. Yalnız hayretlerimizi değil, hatta zaman za-
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man hiddetıerimizi de tahrik ediyor. Gerçekte tahrif isna
dının zımnında mündemiç olan bu gayrettir ki, bizi mese
lenin biraz tetkik ve münakaşasına sUıiiklemiş bulunmak
tadır.

Zalim ve mütehakkim Avrupa.ya. karşı sa.vaşıyoruz.
Bu savaşta yalnız değiliz. Moskof Çarlığının yerine geçen
Bolşevik Rusya başta olmak üzere bütün Doğu dünyası bi
zimle fikir ve aksiyon birliği halinde. Ali., bize kalb kuv
veti vermek gereken bir durum. Rusya, bütün iıısa.nlığı
emperyalizm ve kapitalizm belala.nndan ebediyyen Jrurta
raeak bir devrim yapmak istiyor. Bolşevikler, bu devrimi
her yerden önce kendi memleketlerinde uygulamışlardır.
Bu da alA.. O halde? İşleri üstünkörü görenler ve kelimeler
den okuyanlar, hemen kolayca deyiveriyorlar ki: - Hay
din, biz de Bolşevik olalım!

Bolşevik olalım da. ne yapalım? Ve, ondan önce, za
ten, nasıl Bolşevik olalım? Bu bir tarikat mıdır ki, gidip
Şeyhinden inabet alalım? Yoksa bir meslek midir ki, usul
ve erkanına uyalım? İşte, buralarını onda ikimizin bildiği
yoktur. Memleketimizde pek büyük bir fikir sapıklığına
meydan veren bu laf-ü güzaf yığınının doğurduğu bir te
sir varsa, o da, -bazılanna göre- bu vesile ile Uç beş zen
ginin servetleri talan edileceği hayalinden; -ve, üç beş
zengine göre de- bu sınırı belirsiz akibetin müphem ve ka
rışık korkularından ibarettir. Çünkü, işitilmişmiş ki, Rus
yada da bu böyle olmuş imiş!!!

Biri çıksa da dese ki: Rusya.da olan bu değildir; ve
özellikle b~ndan ibaret değildir. Orada, sosyalistliğin ko
münist derecesine varan şekli uygulanmak isteniliyor. tık ,
kargaşalıklar esnasında bazı servetler, hatta hükümetin
yani milletin mal-ü menAli, bazı çapulcular tarafından ça
lınabilmiş olsa dahi, orada esasen, dün ve bugün, yine
gasp ve hırsızlık, -mesel! idama kadar varan- ağır ce
zalarla cezalandırılıyor. Orada da pratikte, emvAl i3tira.ki-
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nin • eşitlik alanına indirilmesine ve ircaına henüz imkan
görülebildiği yoktur. O kadar ki, bir milletin hayatını, bu
günden yarına, şu kalıptan bu kalıba geçirmenin imkin
sızlığına Rus devrim hayatı ile ihticac mümkündür. Çün
kü, orada da, ve orada bile henüz şahıs mülkiyeti kaldırıl
mış değildir. . . Evet biri çıksa da, bunlan -en doğru bilgi
ve belgeleri tafsil ederek- söylese, bizim buradaki gay
retkeşlerin apışıp kalacaklannda şüphe mi edilir?

Varlığımızı savunmak için giriştiğimiz savaşta, hasmı
mız, başta İngiltere bulunan EMPERYALlST VE K.APİ
T.ALİST ALEMDİR. Rus Bolşevikleri daha açık bir ifa
deyle, ayni aleme hücum ediyorlar ve onunla savaş halin
de bulunuyorlar. Cümlemiz müşterek bir hasma. karşı dö
vüşüyoruz. Demek ki, bir kere tümümüz ayni yolun yolcu
lanyız. Ama, Bolşevikler emperyalist ve kapitalist aleme
saldınlannda emperyalizml ve kapitalizmi yeryüzünden
kiilliyyen kaldırmağı a.mac alan prensiplerle hareket edl
yorla.rilUŞ. BUNDA, GAYEMİZİ ELDE ETMEK İÇİNDA
HA FAZLA GARANTİ GÖRÜR; HATTA BUNDAN İB
RETALARAK -KENDİ HAYATIMIZ1ÇIN ZATENUY
GULAMA!{ ZORUNDA OLDUÔUMUZ- REFORMLAR
DA DAHA KÖKT·EN DAVRANMAGI BİLE MEMNUNİ
YETLE İLTİZAM VE TERClH EDER!Z. Fakat, bunu
yaparken, kör ve hatta şaşı bir taklitten saknnmağı, her
şeyden önce idrakimizin ve insanlığımızın bir la.zimesi bili
riz. Taklit ile devrim olmıyacağını takdir etmiyenlerin
devrimden bahsetmeğe seUlhiyetleri olamaz. Bolşeviklerin
uygulamak istedikleri şey, şimdiye kadar fıayal-i muhal
sayılmış olan komünizm prensipleridir. Bunlardan da, şim
diye kadar -o da tedrici olmak üzere- yalnız bir kısmı
nı şöyle böyle uygulayabilmişlerdir. Onlardaki bu tedriç ve
tefavüt eğer memleketin icaplarından doğan bir zaruret
ise, mantıki sonuç şudur ki: Herhangi reform için her



memleketin kendine mahsus icapları vardır; ve icapların
ihmal edilmesi ihtimali yoktur, bir. Komünizm denilen şey
de, her yerde belli kaidelerin, belli süreler içinde, belli bi
çimlerle uygulanması demek değildir, iki. Amaca ben şu
yolla ulaşırım ve şunu sağlanın. Sen de başka bir yolla
ulaşırsın ; ve başka derece ve miktarda sağlarsın. Buna
SOSYAL!ZMBABALARINDANH!Ç KiMSE !TİR.AZ ET
MEZ. Elverir ki, bilerek yürüyelim; ve, özellikle, ilm ve
amel ile hiç ilgisi .olmayan taklit lekesine bulanmayalım.

Yeni Gün Ankarada yayınlanırken demişti ki: Türk
lük hesatana Bolşevik Qlup olmamak bahis ko.ııusu bile
edilmiyecek bir fahiş gala.ttır. Çünkü, Bolşevik kelimesinin
ancak Rus sosyal yaşayışında bir tarihi anlamı vardır. Bu
esasa göre, bir TUrkUn ,Ben Bolşevik oludm» demesi, «Ben
Rus oldum» demesinden farksız iken, işin farkında olma
yan bizler «Ttlrk Bolşevik guet.esb bile yayınla.yoruz.

Yunus Nadi, sonuç olarak, şunları söylüyordu:

cBi.z Türkler, emperya.list ve kapitalist dünyaya
karşı savaşmakta bugün Ruslarla aynı safta yUrüdUğümüz
gibi; davranıştaki bu tenazurdan ilham ve kuvvet alacak
olan iç reformlarımızı başarmak kanaat ve mecburiyetin
deyiz de. Bu bir inkıllbdır, amenni! Fakat, Btzl.M İNKI
LABIMIZ RUS İNKILABININ -öyle bazılanmızın yaptığı
gibi unvanına varıncaya kadar, kelimesi kelimesine, nok-

. tası noktasına- KOPYASI OLACAK DEG1LDlR. İnkı
llp, idrak ve imana dayanan bir harekettir ki, tatbikat iti
bariyle, her memleketin kendi özellikliklerine ve icaplarına
intibak ederek tekevvün eder ve yürür. Hülisa; BİZ DE
SOSYALlZM VADİSİNDE lNKILAPÇIYIZ. HATTA,
AYNI PRENSİPLERE TARAFTARIZ VE ONLARI İL
TİZAM ETMEKTEYİZ. FAKAT, TAKLİTÇİ VE BİNA
ENALEYH BOLŞEVİK DEG1Ltz.» (39)
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YUNUSNADİ
VE

otııA.N lNKILABI (M)

Anadohıda Yeni Gtin'tin, Eskişehirde yayınlanan Yeni
Dünya. gazetesine karşı açtığı kalem savaşından sonra, Yu
nus Nadi, 1917 Ekim Devrimini, c1HAN SOSYAL1ST İN
KILABINI savunmağa. devam etmişti:

«İki taraflı çalışmağa merbunız: Bir taraftan, varlık
ve özgürlük sa.vaşını adamakıllı idare ve idameye; diğer ta
raftan, milletçe böyle bir savaşa katlanmanın da gösterdi
ği yeni ha.yatı, büyük bir ciddiyet ve kolay kolay sönmez
bir aşk ve gayretle dUzenlemeğe ve kurmağa. Büyük Mil
let Meclisi'nin varlık anlamı bu iki nokta çevresinde top
lanmaktadır. Türk ve Müslüman varlığı ve özgürltiğu kur
tarılırken, onun sonucu olarak, kendi kendine başka olay
lar da. çıkacaktır ki, onlar da BATI EMPERYALlSTLt
GlNtN VE KAPiTAL1STL1ôlN!N YIKILMASI ve bütün
zulüm görmüş ulasların, ebediyen kölelikten kurtularak,
özgürlüğe kavuşmasıdır. Çana.kkalede kendi varlığımızı
savunuyorduk. Fa.kat kullandığımız sillh ÇARLIK RUS
YASIN! YIKARAK KÜREYİ YERİNDEN OYNATAN
BİR M.ANlVELA ROLÜNÜ OYNADI. Yani, 1917 Ekim
Devrimi meydana çıktı. Şimdi yine, kendimize göre yarlı
ğımızı, özgtirlük ve bağımsızlığımızı kurtarmak için sava
şıyoruz. Fa.kat, dünyaya nisbetı itibarile, EN BÜYÜK BİR
TAR!Hi ROL oynamağa namzet bulunuyoruz. Hiç te yal
nız olmadığımız -Rusyayı düşliniln- bu savaş sonunda,
biz Türkler, yepyeni ve muazzam bir Devlet olarak, dün
yaya yeniden doğacağımız gibi; Avrupa.da şimdiye kadar
dünyayı isWA. eden bir zulüm ve tahakküm ağı halinde ya
şayagelmiş ve artık son nefeslerini almakta bulunmuş olan
koca bir Alem, emperyalist ve kapitalist tUemi yıkılacak,
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bütün dünyada YENl BİR TARİH AKIMI bqhyacaktır.
Dilnyanın durumu olmuş bir meyvaya, günlerini yitirmig
bir gebeye tamamen benzemektedir. önüne geçilmek ihti
mali yok. İNKILAP BEHEMHAL OLACAK, Avrupa. yı
kılacak, ABya yükselecektir. Pek önemli bir tarih lnında
bulunuyoruz. !ki yanlı görevimizin ikisinde de. bu tarih
lnının adamları olduğumuzu göstermek sorundayıa.»

Yunus Nadi, «ttk Bolşevik Heyeti A.ııka.ra.da» başlıklı
yazısında (6 Ek.im 1920), bir tarih filozofu olarak konuş
maktadır:

«Mesele herhangi bir Elçilik Heyetinin herhangi bir
memlekete gitmesinden ibaret adi bir olay değildir; şim
diye kadar verdiği misallere göre, heybetli ve müthiş bir
kudrete mllik olmakta cihanın en kuvvetli ordulanndan
daha heybetli olduğunu ispat eden bir fikrin veya. fikirle
rin yürümesi ve kavuşması şeklinde bir bUyük maceradır.
Bundan ötürU, görünüşte basit, fakat gerçekte müşkül ve
cihanşümul bir mahiyeti ha.iz olan Rus-Türk fikir ve sillh
arkadaşlığının ilk resmi tezahürünü bir daha selümlarıs,
İçinde ve pek yakından ilgili bulunduğumuz için, duygula
nn heyecanı ile büyük maceranın gerçek önemini biz bile
belki hakkiyle ihata edemeyiz. Tarih onun pek büyiik olan
önemiyle pek uzun ve derin olan tesirini, bütün safhaları
ve sonuçlarile, kaydedecektir. Tarihin yazacağı sahifeleri
şimdiden görür gibi oluyoruz. insanlık hayatının akışına,
şimdiden, C1HAN İNKILABI DİYE YEN! BİR DEVİR
AÇMIŞ; ve, orada, milletlerin hürriyet ve istiklfillerini,
önüne geçilmek ihtimali olmayan olaylar şeklinde, bir
.ncundan kaydetmeğe başlamış olan TAR.nı, YIKILACAK
D0NYALARI VE YENlDEN YüKSELECEK ALEMLE
Ri YAZMACA hazırlanmıştır. Orada, emperyalist ve ka- -
pitalist Devletlerin birer birer ve adeta toptan denilecek
bir hızla yıkılmakta ve insanların özgUrltik ve mutlulukla
nndan meydana gelen yeni cihanların parlak ve şl~ yük-
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selmekte olduğunu, geleceğe nUfuz eden bir hayal gözile,
mUşahede ve izlemede bile ne kuvvetli bir cazibe var!

Tarihi yapan mı vardır, yoksa. tarih kendi kendine
mi tekerrür etler? Ve, bir kalem-i gayb ile yazılır gider?
Çarlık Rusya yerinde insanlığın hürriyet ve saadetini he
def olarak almış bir yeni yığıi'ı, koca bir emperyalist ve
ka.[ılta.list aleme karşı ea.vaş ve ihtilal bayrağı açmış bir
Anadolu Milli HllkümeU; ve sonra, bunların aynı ser-i
menzile giden iki yolcu saffet ve samimiyeti ile kavuşma
sı, o üç beş senelik gibi yakın bir geçmişe dönüp bakılınca
muhal sayılan bu hadise bugün büytlk bir gerçek olmuş
tur; ve büyüklüğü şanına yakışır bir akışla yürüyüp git
mektedir. Şüphe yok ki, bunu insan değil, insanlık yapıyor.
Ve, bundan ötürü denilebilir iri, TARİH, -fert fert insan
lann arzulan üstünde bir kndretle- buyruğunu yürüten
manevi bir manzumedir. O kadar ki, TARİH NAZARIN
DA ARTIK YIKILMAOA DAHKOM durumlara sürük
lenmiş olan EMPERYALİST VE KAPİTALİST DEVLET
LER bile bu manevi manzumeye, farkında olmaksızın,
yardım ve hizmet ediyorlar. Onların, bir kısım insanları
kölelik altında bulundurmak için, bfUa. nefislerini kör bir
ihtirasa. tevdi ederek, entrika, tasallut ve tahakküm siya
setine gerıni vermeleri de tnkıli.p hareketinin şiddet ve fıv
ıllyetini artıran mucip sebepler yerine geçmektedir. DÜN
YANIN ÖNÜNE KATILDIOI BÜYÜK lNKILABI olan
ca kesinliği ile ihata· etmek için, bugün Türk ve Rus millet
lerinin, aynı gaye yolcuları olarak, birleşmiş bulundukla
nnı görmek yeter. Düşilnmeli ki, biz Cihan Savaşı'na Çar
lık Rusyasının memleketimize göz diken istil! hırsından
ürkerek adeta can bavlile girmiştik. O zaman inanılma
yacak bir iş ve bununla beraber çoktan müthiş bir gerçek
olarak, bugün Çarlık Rusyası ortada yoktur. Onun yeri
ne, her ulusun özgürliik hakkını teslim eden ve insanlığın
mutluluğunu bu esasta arayan yeni bir fikir ve yeni bir

-.



rejim geçmiştir. Bu arada, kendi nefsimizde tecrübeye da.
yanan bir keyfiyet olmak üzere sabit olmuş gerçek şudur
ki, fenalık Rusyada veya İngilterede değil, emperyallstlik
te ve ka.pltallstliktedir. Çarlığın ortadan kalkması İngilte
re ve Fransanın Çarlığa rahmet okuta.cak kadarı zalim
ve kan içici olmalarına engel olmadı. Buna binaen, gaye
daha fazla bir vuzuhla kendiliğinden belli oldu: Alel'ıtlak
emperyalistliğe ve kapitalistliğe karşı ve bunları sernü
gün edinceye kadar cidal. BU BAYRAK ALTINDA BİR
LEŞEN M1LLETLER.1N SAVAŞI DONYANIN VE lN
SANLIQIN EN MUKADDES B1R 1HT1LAL1D1R. Bir ih
tilil ki, ona na.za.ran, İngiliz hürriyetleri, Fransa 1htilll
leri zikrolunmağa bile değmeyecek bir ufaklığta -ve gö
rünür görlinmez meşk\lk bir hüviyetle- hep gölgede kalı
yor.

Rus İhtilAli, zuhuru Anından itibaren, Türkiyede mem
nuniyetle karşılanmış bir hadiseydi. nk defa, İtilaf ordu
larının önemli bir rüknünün bertaraf olması şeklinde
memnun olmuş isek şimdi de onu kapitalist ve emperyalist
dünyaya. karşı bir satvet silahı halinde gördüğümüz için
memnun bulunuyoruz. Biz Türklere göre, durum hiç de
ğişmemiştir. Biz Harb-ı Umumiye (Birinci Cihan Savaşı
na) girerken de, hayatımıza kasd etmek istiyen emperya
listlere karşı, silaha sarılmıştık. Bütün harp süresince,
hep bu. amaca hizmet ettik. Bugün de, ayni amacı sağla
mak azmile cihazlanmış bulunuyoruz.

Yunus Nadi'ye göre; SOSYALİST D0NYA DEVRİ-
MİNDE öncelik Bolşeviklerde değil bizdedir: •

cBiz Türkler, takip edilen maksat ve gaye itibarile,
yani şu CİHAN L'-raILABINDA BOLŞEVİK RUSYAYA
TEKADDOM ETMİŞ BİR VAZlYETlN SAHİBİ bile sa
yılabiliriz Bunu, bir öncelik gururuna kapılmak daiyesi ola
rak söylemiyoruz; C!DAL VE nrrtLALDEKİ SAM1Ml
YET!MlZtN NE KADAR ClDDt VE DERİN olduğunu
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göstermek için söylüyoruz. Yoksa, Bolşevik Rusyanın bu
cidal ve ihtilale cihanşümül bir biçim ve renk vermekteki
hizmet ve himmetini de yakından biliyoruz. Tarihi insan
lann yapmamasına rağmen bu gerçek kurtuluş ve ingürltik
aa.,ıı.şmda, dünyanın bütün köle ve zulüm görmüş kavim
leri, Bolşevik Rusyamn hep ga.yrendişlikten ibaret olan
ilicenabane ve fedakarca davranışlannı şükür ve minnet
le yad edeceklerdir. Bunu da yakinen biliyoruz. Nitekim,
Bolşevik Rusyanın diğer kavimlerce amacı sağlamağa m&

tfı.f ola.rak bol bol harcanan himmet veya gayretlere -ve
bu arada. bizim de ayni amaç için sa.rfettiğimiz çabalara
verdiği ve vereceği önem de bilinmiyor değildir.>

Yunus Nadi'ye göre; bizde yeni rejim kapitale değil,
emeğe dayanacaktır;

«Tamamile iştirak ettiğimiz, ve hatta son günlerde
bir İttifak ile de perçinlediğimiz esas meslek böylece belli
olduktan sonra, herkesin iç rejimindeki reform davranışı
na dair de bir iki söz söylenebilir. Tam ilmi anlamile gör
mek ve söylemek gerekirse, hiç bir yenileşme tarzı dün
yanın bütün kevimlerine tıpatıp uygulanır değişmez bir
Aıuı.yasa. biçiminde ifade ve tedvin olunamaz. Nazara alı
nacak olan yalnız fikirdir. Tatbikat, her memlekete göre,
çe~tli biçimlerde belirir. MAdemki, biz dışta emperyallst
,-e kapitalist dünyaya karşı savaşıyoruz; içte kendimiz bu
nakiselerdeıı a.nnmağı kabul etmişlz demektir. Binaenaleyh,
idare tavrımız SERMAYEYE DE01L, EMEOE DEOER
VERMEK ESASI ETRAFINDA .topla.nacaktır. Bunun
için, bazı kısa akıllı ve kör gözlü serserilerimizin düşün
dilkleri ve batta yazdıklan gibi zenginleri soymağa git
meğe hiç hacet yoktur; hatta, bunun anlamı bile yoktur.
Bundan sonra yapılacak kanunlarda GERÇEK KAPİ
TAL EMEKTEN lBARETT!R FORMÜLÜ ile hareket edi
lince komünizm kertesine va.nıbilecek bir sosyalistlik ku
rolınuş olacaktır. Kötii niyet erbabı müstesnaolarak, mern-



lekette vücut faaliyetinden müstağni olabileceğimiz kim
se yoktur. Umumi refah çalışmanın düzen ahenginden çı-

• kacaktır. -Buna muhalefet edecek aklı başında kimSe bu
lunamaz.»

Yunus Nadi'ye göre; iç reformlanmız gücünü ve il
hamını Dünya Devriminden alacaktır: «Biz iç reformları
mızda. CİHAN 1NK.ILABININ RUHUNDAN İLHAM VE
KUVVET ALAN BlR YEN1L!G1N de samimi taraftarla
rıyız. Bunu demekle, başta bolşevik Rusya olduğu halde,
bütün Doğunun, emperyalist ve kapitalist aleme karşı sa
vaşında, her veçhile birbirine uygun yekpare bir kaya sağ
lamlığı ve samimiyeti bulunduğunu anlatmış oluyoruz.
Görünüş biçimlerindeki çeşitliliğin önemi yoktur. Hatta.
bu çeşitlilik gereklidir bile. Fakat, şurası muhakkaktır ki,
bugün Ankaraya gelen dost ve müttefiklerimizle GAYE
DE OLDUGU G1B1 ESASTA DA tHTlLAFL'\flZ YOK
TUR. Hepimiz ayni yolun yolcula.nyız. Binaenaleyh tek
rar: Rusyalı yolda.şiar h<>o geldiler ve safa buldular.s

*
«Büyük Millet Meclisi llükfunetiııln, bundan böyle,

Halk Htlldimeti olacağını beyan ve ilan ettik. Yeni hayat
ve idareye en son şeklinde Halk Hülriimeti adını verdik.
Bizim Halk Hükfı.riıetimiz, Avrupadaki biçiınile DEMOK
RASİ demek değildir. Ondan da ileri bir şeydir. Nitekim,
tarihçesi buna delalet .eder. Asıl istenen şey Türkiye Halk
HUkfunetinin halktan doğması idi. Biz nazariyede değil,
gerçekte ve pratikte halkı ha.kim kılmak istiyoruz. Ve hal
kın filan veya falan sınıfı değil, bUtün halkı. Kafamızda
usul aramaktansa hayata iner, idareye hakim kılmak is
tediğimiz halkı hayatta müşahede ve mütaHia eyleriz. Bi
zim halkın hayatında partiler yok, muhtelif mesleklerde
çalışan insanlar vardır ve bu insanlar birbirile mücadele
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etmiyorlar, birbirlerini tamamlıyorlar. Rençber ekiyor,
marangoz ambarı, çilingir arabayı yapıyor, hamal taşıyor,
fırıncı pişiriyor, terzi dikiyor ilh ... Kısası baştan başa bir
ahenktir ki yaratılıştan kurulmuş gidiyor. Hayatın çerçe
vesi dışında kimse olamıyacağma göre, bilti.ln bu insanla
n belli ve sayılı mesleklere irca etmek; ve seçimleri en
idil nisbetlerle bu esas da.hilinde yaparak, bayatı Meclise
taşımak.> (40)

«TORK KARLMARX'I ALİ lBBAN• VE
SUNDUOU PROGRAM

Aııadoluda Yeni Gün'iln deyişine göre, slbık İstanbul
murahhaslanndan Ali İhsan Beyle arkadaşları tarafın
dan, uzun incelemelerle, hazırlanmış olan Program'da pek
değerli esaslar vardı. Bu Program'ın dikkate değer özelli
ği de şuydu: Bazı tabirlerden sarfınazar, ESAS 1T1BAR1Y
LE KOMÜNİST DENECEK PROGRAM olduğu halde, bu
nun hazırlanması sırasında, HENüz RUSYADA BOLŞE
VİKLİK DOOMUŞ DEOti,,D1. Ali İhsan Bey ve arkadaş
lan sade memleketin tarihini incelemişler; ve, bu incele
meden, memleketin böyle bir Program'la kurtanlabileceği
sonucunu çıkarmışlardır. Demek oluyor ki, Program'm en
bUyUk meziyeti taklit olmamasıdır.

Program'ın «Mukaddeme»sinden anlaşıldığına göre:
Parti, Osmanlı lmpa.ratorluğunun çöküşünil dört se

bebe bağlamaktadır:
1) Vaktile gerçek Ti.!Ilar sahiplerinin mağlubiyet ve

indiri.sı üzerine, halkın memleket idaresinden kat'iyen
uzaklaştırılarak, Hükumetin Kapılı geleneklerine varis ve
halkın ihtiyaçlarım kavramıyan bir zümren'i.n tekeline ge_
çi§i.;

2) Bunun sonucu olarak, memur ve tüketici sınıfın,
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bütün iyi niyetine rağmen, Reforma şiddetle tara.fta.r ol
duğu zamanlarda bile, ida:reııin düzenlenmesinde, ekono
mik işlere bigane kalması;

3) Fakr-U sefalet neticesi akideler ve faziletler hak
kında.ki anlayışların za.yıflıyarak, dini, ahliki düsturlann
ölü ve anlamsız ibareler hallen gelmesi;

4) Yabancılar tarafından kışkırtılan bazı unsurlann
lıikim kivim sayılan TUrk ve MtiBlüman halk ile mUcade
lesi.

Partinin kanaatine göre, bu sukut faktörleri ortadan
kaldırılarak yeni bir Türkiye kurabilmek için, yalnız bir
çare vardır ki, o da, idareyi HALK İDARESİ biçimine sok
mak ve idareyi düzene korken, halkın tkonoınik ihtiyn.çla.
nnı rehber olarak almak. Eğer halk fakirliğin, yoksullu
ğun zebunu olmazsa maddiyatı gelişebileceği gibi, ancak o
zaman doğru düşünmeğe, doğru davranmaya ve anlamsız
ve ölü laflan canlı ibarelere çevirmeğe gücü yetebilir.

*
cTUrk Karl Marx'ı> Ali :th.san, 12 Ekim 1920 ta.ıihll

nüshada, programını şöyle izah ediyor:
cBundan beş ay önce, İstanbuldaki çalışma. ve içtihat

arkadaşlarımla beraber Ankaraya geldiğim zaman, bera
berimizde, orada hazırlanmış bir Program da getirmiştik.
Bu Programa göre, milll hakimiyet, -biri demokratik bir
tarzda. teşekkül etmiş, öteki sosyal ve ekonomik meslek
temsilcilerinden meydana. gPJen- iki mecliste tecelli eyli
yecekti. Burada, Program'ın bu noktasını tadil ettik. lki
Meclis bir oldu; ve, sııf meslekler temsilcilerinden meyda
na. gelmesi hususu tercih edildi.s

cTürk K~l Marx'ı», bunları söyledikten sonra, Prog
ramın muhteviyatını şöyle açıklıyor:

«Osmanlı !nıpara.torluğu sukut etti. Bugünkü hali-.
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misde doğum noksanının büyük etkisi vardır. Hilkümet
örgütü şundan ibaretti:

. 1 - Padişah ve enderun;
2 - Birun yani yeniçeri ve sipahi (altı böltik). Bu

ikinci kısım, esirlerle devşirme ve yabancılardan ibaretti;
3 - İlrniyye ve adliyye riclli. Bunlar müslim, sünnet

ehli ve hanefi idiler;
4: - Taşrada Tımarlı oipahi.
Bu örgütttcn yalnız Tımarlı sipahi TUrktU. llmiyye

ve adliyye ve medreseler ve Kadılık teşkilatı bilgisini Arap
ça yazılmış kitaplardan alır ve Arap milli kültllrtlne tlbt
olur adamlardı, Edebiyatta İran taklit edilirdi. Türkler~
de ise. ötedenberi budizme, tasavvufa, vahdet-i vücuda
tabii bir meyi! vardı. Dinlerde ve mezheplerde ihtUM hoş
görülürdü. :ili.haller ve Avranoslar, mezhep değtşurme
mecburiyeti::ıe düşmeksizin Osman Gazi'yc allllh ıırk:ulıı31
olabilmişlerdi. ~Iedreseler ve Kadılık tcşklUl.tı bu akldenin
Cki Kızılbaş ..-e Bektaşllerde şiilik ile kanl}ıktır) tabi] hııar
mı idiler; "\""e. güçlendikçe, bu akidclerle mübareze vr. mü
cade!e ettiler. Birinci defa. olarak Slmnvnn l(n.c1ıfflo,ğlıı
Bedreddin, ::e~ bir mezhep ililn ve ncorctm(?k IRtlyAr"Jc,
Türk im temayülüne tercüman olmrılc IALcıll. llcJrıgi {l,tf,ı.
olara~ Hacı Bt-kta.9 Veli torunu Kalendnr Çolohl mlicatl~
leye kıyam ~tti. T.r,ıklar v~ Sofiler, Annclolıı4ıı HOlı(ıın~~
1r.arş1 dai""'a :ı:mz-"k~t:t <!ttiwr. sıırıı.vlyyo PtwloU lrnrııhıJ'
kurolı::.az .wm:..r:!m A118®Juy,ı g1n1Jlor: Vft y(jrtiklttri,
'Iürla:ı:ı~.Hi ::..::.-.,,Ja:,1,klti ken,Jll,;rhw q~l,Ultıı•, Hııııiin tıi\~
ııik:ım ~fır-ı::'i ~:,~~ 'V~ }ı(Jf glin1U2U bu ıHh!ml~l'm !l@~f:
1eri ı:zıe;;H□ ı<.,~"•~:l~~lar Jmkkıııdrı. çok ml!ijırnıl!Jıft kA rı1ılu,
rtyiıfir. !ı":~ cfor;"ıJym11m, Ammk vA-W l.mdıwı
~~-::.:.~ (Jı~w,~·,;ı, HOk(ıtmtUııdtm ön@ bil' d@ Mmıt

ve tİıe2!ate- ait.~~ıat tı,1tdı, 811, m@rk@~ Aukımt 6lırn
AJıOik~ idt Bı:t~tfAttı. llif t1~ luilolt rnlıu il#fill,
Siiımi iml'.e~:- ~~~wttf, ~ttl:i l.liiltn@l m@yJ]~l~il~
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lran ile ihtilA.t n~ticesi olarak Arap diya.nnda da girmigti.
En büyük mutasavvıf Muhiddin Arabi Endülilslü idi. Ev
liya. Çelebi esnaf teşkilat ve adabından uzun uzadıya bah
-sediyor. İbn Batuta mücerred (yani henüz evlenmemiş}
ahilerin zaviyelerinde sakin olmuş, onlan rnedh-u sena. edi
yor ve emeklerinin meyvasını bir arada ve kemal-i zevk ve
neşat ile tükettiklerini işaret eyliyor. Bu teşkilAt, Osmanlı
Hükümctl sayesinde, Bosna ve Herseğe kadar kol budak
salıvermişti.

Osmanlı HükOıneti Anadoluda sanat ve ticareti ge
liştirdi. Tımarlı, asayişi muhafaza etti. Tevaif-i Millukum
koyduklan iç gümril.kler ve yaptıkları mezalim ve ş(iriş
yerine bir A.sudegi geçti. Ve Venedik, Ceneviz gemicileri
nin Akdeniz ve Karadeniz iskelelerinden Avrupaya taşı
dıklan Hint. İran, Arabistan emtiası güçltiğe uğramadan
sevk olunmağa başladı. Ticaretteki genişleme ve endüstri
nin emniyeti refah ve umran getirdi. Refahın artması ve
bu ilerleme Ümit Burnu ve Amerika keşf edilince durak
ladı. Avrupalıların oralardan yeni yollara faydalanması
arttıkça. çöküşe yöneldi.

Padişahlar ve kapıkulu sefahate alıştı. Eski ahllk
metaneti kalmadı. Kadınlar işe karıştılar. Fazla masrafa
ihtiyaç görüldü. Ve kapıkulu, tımarlı sipahinin ekmeğine
göz dikti. Tımarlar miistahaklanna tevcih edilmemeğe
başladı. Kılıç sepete girdi. Anadolu tekrar ayaklandı. Ce
lali cidalleri vukubuldu. Neticede Tilrkler kaybettiler. Tı
marlar teşkilltı muzmahil oldu.

Kapıkulu bir yabanc. çevresiydi. Enderun erkekli sdi
şili yabancı idi. İlim ve din ecnebiden alınmakta idi. Tı
marlı nüfuzunu kaybetti. İdarede Türklükten nişan kal·
madı.

Rakipsiz kapıkulunun ve ulemanın refah meyli on
larda za'f yarattı ve örgütü dağılıp çözü.idil. Devşirme
toplanmaz oldu. Yeniçerilik te alınır satılır esham haline
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girdi. Ulema çocukları beşikten müderris oldular. Ulemay-ı
Rüsum zuhur etti. Demek yabancı teşkilatı dahi çözülilp
dağıldı ve dayanma gücümüz mahvoldu.

Bu çöküş devrinde yabancı yerlileşti. Devşirme usu
lünün terki ve esirlerin azalması bu demekti. Dilde de aynı
bil görülmektedir. Yabancı tegallUbü zamanı, Veysi ve
Nefi vardı. Çöküş devri Nedim ve VAsıflar zamanıdır. Çö
~. ticarete olduğu gibi sanayie de etki yaplllliJtı. Ahilik
teşkilatından kuvvet alarak her beldemizde varlığını du
yuran sanayiimiz de zevale yUz tuttu. Bununla beraber,
bütUn lsayişsizliğe rağmen, Tanzimat'a. kadar yine azçok
yaşadı. Çünkü gerçek hayatın icapları icli ve rekabetin ma
zarratlanndan azçok aza.de icli. Sanata misil olarak en ko
lay İstanbul'un camileri gösteriliyor. Tevek.kuf, çöküşe dö
nünce, bizde de mimarı eserleri sanat değerlerini kaybet
ti. lstanbulun Yeni Camii en son sanat eseridir, diyorlar.
Nur-u Osmani bu değerden yoksunmuş.

Bu tarihI keşmekeş ortaya teşekkülsUz bir milletle
ve faydasız örgüte dayanır bir Hükumet heyeti attı. .ı\.sir
yişsizlik, bozuk örgüte sahip müstebit ve keyfiıidare sanat
ve ticareti de mahvetti. Gasplar, müsadereler, halkta ta
kat bırakmazdı. Ekonomik durum pek bozulmuştu. Köy
ler, gelen geçenlerin zulmU yüzUnden, umuml yollardan
uzaklaşıyordu.

Galiba iki ay oluyor. Solfasol Köyüne gittim. Yolda
konuştuğum köy bekçisi, vaktile delillerin -Paşalar te
vabü veya delil askeri- şerrinden ehalinin, yollardan uzak
yerlere evlerini taşıdıklarını, rivayetlere dayanarak zikr
etmişti. Yanlız müslim olmayanlar teşkillta malikti. Diğer
lslim mezheplerine müsaade göstermeyen Sünnet Ehli,
müslim olmayanlara örgüt ve hukuk vermişti. Hakimiyet
ten mahrum oldukları için, kin ile meşbu olan bu unsur
lar iki rol yaptılar:

ı - Yabancı kapitalinin komisyoncusu olmak;
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2 - Doğuya ve Güneye yürüyen yabancı kuvvetlere
öncülük ederek, durmadan fesat çıkarmak.

Yerlilcşen yabancı unsur son zamanlarda mevkilni
tehlikeli gördü. Kendisinde Türk ruhu yoktu. O Osmanlı
idi ve Türkü tahkir eylerdi. Saçına bir fikre düştü. Yeni bir
millet icat etmek, müslim olanı ve olmayanı mekteplerde
birleştirmek, karşılıklı mezhep ve din düşmanlığını orta
dan kaldırmak, Avrupaya memleketi açmak ve Devlet tef
kil~t.ım Avrupa tarzına ifrağ eylemek. Müslim olmayan ve
ayn kültüre mllik bulunanlar ilk fikre muarız oldukları
gibi, Türkler de -hatta varlıkl..nnı ve milliyetlerini idrak
etmemiş olsalar da yine- müslim olmayanlarla vahdete
kail olamazlardı. TeşkilAt, görünüşte, Avrupadaki biçimi
aldı ve Memleket Avnıpaya açıldı.

Avnıpaya açılmak sanatımıza son darbeyi vurdu.
Loncalar ve esnaf teşkiUl.tı muhatap alınarak, buhar kuv.
vetinin sanata tatbikinden sonsuz feyz alan Avrupaya na
sıl mukabele edileceği dilşünillmeliydi. Bu yapılmadı. Ge
diklerin kaldınlmasile yetinildi. Sanatımız, bundan sonra,
belini doğrultamadı. Ticaret, tamamen, müslim olmayan
lara geçti. Teşkilat için son umudu da kaybettik. Bizde
asilzadeler, büytik endüstri veya bankerler yok. Yalnız bir
Hükümet ~kilitı var. Ve, o teşkiJAt oligarşi halinde de
vam eyler.

Tanzimat, memleketi kurtarmağa yetmedi. Tabii yet
mezdi. Çiinkti halka dayanmıyordu. 93 ve 10 Temmuz in
kıla.blan da yetemedi..Çtinkü halka dayanmıyordu. Bun
lar memurlann giriştikleri isla.hattı. Padişahın mutlak kuv
veti fenalığın kaynağı değildi. Fenalık kendilerinin mahi
yeti neticesi idi. Ve halkta bu varlığa son verecek kudret
yoktu. Bu varlık, hükumet için Hük1lınetten; ve, iktisat ile,
iş bulması ile ilgisizlikten ibaretti. Aynı zamanda, halkta
teşekkül etmiş bir sosyal sınıf yoktu. Bizzat teşkilatın ru
hu buna engeldi. Türkiye kadar, halkı tesanütten mah-
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rum, dayanışmadan yoksun memleket dünya.da yoktur. ln
ki.r olunamaz ki, bl7.im za.'funızm ve çöküşümüzün bir S&
bebl de işbu emperyalist Avrupanın, zalimA.ne, varlığımıza
kast etmesidir. Müslilmanlann Halifesi güçlenirse, MUslU
man ehalinin oturduğu sömürgelere sahip Avrupanın çı
ka.rlan tehlikeye dUşer. Bu itibarla, HükUmetimizi za'fa
uğratmak mentaatleri muktezasıdır. Dışa.rda bir dayanak
bulur gibi olduk. Sultan Hamit, Alınan siaysetini izledi.
.Meşrutiyet ricali de bunda ıstırar gördü. Sonuç şu oldu:
Balkan Harbi ve Cermenlerle aramıza. tslb ve Yunan kuv
vetlerinin girmesi. Cihan Savaşı'nda yine o tarafı yani Al
manları iltizam edişimiz tabii idi. Çünkü, Çarlık yenseydi,
bize vait edeceği şey kesin surette yok olmaktı. Bu gün,
emperyalizme ve kapitalizme karşı savunan kuvvetlerle
birleşmemiz de tabiidir. Çünkü, bunlar da, yani EMPER
YALİZM VE KAPİTALİZM Btzt:M GELECEC!Mtzt, !S
LAMIN, DOGUNUN GELECEô:tN! TEHDİT EDİYOR
LAR. Dış politikada haklı isek, iç politika bakımından ha
tA işlemediğimiz sonucu .çıkamaz. Mülki tsroaroıyetimizi
sağlasak bile, bugünkü halimize göre, milll hlkimiyetimi
zin şekli ne olacak?

İstibdat, kapitalizm, emperyalizm neye dayanır? A.sıl
zadelere, ruhanilere, büyük endüstriye ve bankerlere. Ve,
ida.rl meseleler, bu sınıfların çıkarlarına göre, çözülür.
Bizde böyle kurulmuş sınıflaryoktur; ve iç politikamızHü
kümette a.ruı.rşlden ibarettir. Bununla. biz, demokrasinin
faydalarına. bile ka.vuşa.ma.yız ve kavuşamadık. Sabit bir
politika tarzı tutamadık. Bizim. reform fikirlerimiz, H"ıikft
met mensupla.rmın çıka.r]annda.ıı mahrum kalma. korkula
nııda.ıı doğar. Esası budur. Yalnız, Haliskarlar, Bildirile
rinde bunu açık söyliyebildiler. Diğer islahatçılar hu iti
rafa cür'et edemediler.

Evet, isUl.hatçılar yani reform istiyenler içinde vatan
qkile çarpan gönüller vardır. Fakat, neye yarar? Hare-
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ketlerinde ink:ılAp ruhu yoktur. Bunu su.ememişlerdir.
Sanırım ki, yukardald perişan satırlar, bizde Devrim
olabilmek için halka şekil vermekle işe başlamak lüzumunu
zihinlere sokar. Şimdi diyeceğim ki, İnkılap değerlerin de
ğişmesidir. Büyük Fransız Devrimi asaleti ve ruhaniliği
inklr etti ve yerine avam kuvvetini koydu. Hakimlerin va
sıfları değişti. Ke7.alik, Rusya asaleti, ruhbaniyeti, banker
liği, bUyük sermayedarlığı inkar etti ve yerine ziraat 81'
babının, amelenin diktatörlüğünü koydu.

Tanzi~ ve memur sınıfından ha.yır yoktur. Bun
lar hlkimiyeti elinde tuttukça oligarşi devam eyler. Hal
buki biz iki kuvvetli akıma maruzuz, Batı kuvveneeırse,
skibetimlz ecnebi kapitali etrafında. sefil bir çalışma ve b
aracı olıı::aktan ibaret knlır. Rus akımı, bugünkü halimizle,
güçlenirse, gerçek ha.ya.tı tahlil eyler ve meslekler meydar
na gelmi-; olmadığı için, oıılann örgütleri i~ istifa,.
l• vücuda getirir.

Hal-i hazır sürüp gitse, elimizde gerçek siyaset için
ölçil ve esas bulunmaz. Reform fikri sözden ibaret kalır.
Halk güçlenmek için, teşekkülere malik olmalıdır. İnkılA.p
çı olan yüksek mevkiin vazifesi bu şekilleri doğurmaktır.
Madem ki, asalet, ruhanilik, btiyük endüstri ve bankerler
yoktur. O halde gerçek hayatta mevcut işbölümüne inelim.
Bu bizi ekonon:.ik ve sosya.l mesleklere irca eyler. Bunları
vücuda getirir. Yani, bunlara ait organizasyonu yaparsak
-ki, unsurlar zaten vardır-- halk kuvvet kazanmış ve Ida
reyi yüklenecek kabiliyeti ihraz eylemiş olur.

Programımız (kamu hizmetlerine ait idare teşkilltı
bir yana bırakılırsa-ki, bunları gerek Halk Zümresi, ge
rek HUkümet Programı kabul ediyor-) iki cümlede topla
na.bilir:

1 -Demokratik seçim tazı yerine mesleld seçimi koy
mak. Demokratik seçim tarzile, oligarşinin hakimiyeti
izale edilmez. Çünkü, halk teşekküllere mA.lik olmadığından



bugünkü unsurlar yine hlkimiyet mevkiini elde ederler.
Mesleki seçim, halkı suuflandıra.ca.k bir Cemiyetler

Kanımu'na mütevakkıftır. Seçim tarzı da, buna göre islah
olunmalıdır. O zaman meslekler taa.zzi ederler ve memle
kette ilmi Ye ameli kuvvetler yekdiğerine karşı va.zire ve
mevkierini bilirler, İdare ölçüsü ekonomik umumi ahenk
olur. Ve, ahli;,:ın salahı, gerçek maarifin yayılması ve ta
ammümü ~e.s:e:.ti cemiyetlerin doğuracaklan ruhtan fıJ
kınr ,•e ondan kuvvet alır.

2 - r-u.:.;.edı:lden başlıyarak, tedrici surette, bUtün.
ekonomik mesai düzenlenmelidir. Bunun için biricik çare
kooperatif t~~::ci.2 :ı vücuda getirmektir. Bu örgüt, başlan
gıçta, tüketiradea başlamak; ve, mesai bünyeleri incelene
incelene. h&.1:.gi işlerde müşterek çalışma tasarrufu mucip
ise o iş ôae al::-z..ak suretile, üretimin bölündüğü muhte-
lif mesaiye de teşmil edilmelidir. Bu örgütü yapmak için,
yanm mllyozı lira kadar kredi başlangıçta yeter. Ve örgüt
tamamlanırsa, bunların temsilcileri icra ve teşri kudretini -
haiz Meclls-i liebir-i :llilli'nin -yani Büyük Millet .lUeclisi
ııi.n- ilim ve fen erbabile beraber gerçek üyesi olurlar.

KO.Mlı~ı.Z.\ri:N RUHU, SİYASET! İŞADAMLARINA
TEVDİD!R. B1Z DE KEND1M!Zt KURTARMAK İÇİN
BUNA MUHTACIZ.~ (40)

PROGRAM HAKKINDAMOHİDDİN'İN GÖROŞO

Anadolu'da Yeni Gün'de, Yunus Nadi'nin en gUçlU yazı
arkadaşlan Muhiddin ve Mahmut Esat'tı. Mqhiddin'in ya
zılanın aynca tahlil edeceğiz. Şimdilik, sadece, Ali İhsan'ın
sunduğu Program hakkındaki görüşünü vermek istiyoruz.
Program ya.yınlandıktan bir gün sonra Muhiddin şunları
yazıyor:

«Başlıca kahramanı aziz dostumuz Ali İhsan Bey olan
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Program pek uzun bir tetkik ve tetebbuun mahsutidür. Bu
Program'ı bir tarihl tetebu doğurmuştur. Ali İhsan Bey,
Osmanlı tarihini pek müdekkik bir gözle okumuş; onu sade
tarih kitaplarında değil, hayat üzerinde ve memleketin
muhtelif kıta.lan üzerinde incelemiş; dünkü bünye ile bu
günkü bünye arasındaki farkları bulmuş; bun.lan bulduk
ça bugünkü hastalıkları doğuran mikroplan keşfetmiş; bu
keşiflerle birlikte birtakım ilaçları da. beraber bulmuştur.
K.ARL MARKS DÜNYA TARİHİ ÜZERİNDE NE YAP
MIŞSA, ALİ İHSAN BEY DE OSMANLI TARUI1 ÜZE
RİNDE AYNI ŞEY! YAPMIŞTIR. Denebilir ki, BÜTÜN
DÜN'YA HAYATINI OKURKEN MARKS NASIL BİR.
GöZLüK KULLAl\1MIŞSA, AL! İHSAN BEY DE OS
MANLITORKONON HAYATINI OKURKEN AYNI GÖZ.
LOGO KULLANMIŞTIR. MARKS, TAR.1Ht OKUYA-

. RAK GELECEGt HABER VERMİŞTİ. ALİ İHSAN BEY
DE, OSMANLI TARtH:tNt OKUYARAK, ANADOLU
NUNGELECEG1Nt KEŞFE ÇALIŞMIŞTIR. Bunu, Ali ni
san Bey'i, Farist bir ruh ile (Acem mubalAğası ile) meth
için değil, sadece iki metot arasında benzerliği kayd için
söylüyoruz.

Meydana çıkan Program'm iki özelliği vardır. Bunlan
birer birer burada özetlemek ve bu iki özellik üzerine okur
Janmızın dikkat nazarlarını çekmek isteriz.
- Program. KOMONtST BİR PROGRAMDffi. An

cak, tam anlamı ile komünist olması için, bazı noksanlan
vardır. Bu noksanın esasını Ali İhsan Bey'in sermayeye
ve tasarrufa fazla önem ve mevcudiyet göstermesinde ara
mak !Azımdı~. Ali İhsan Bey, şahsen, komünizmin dünya
üzerinde mutlaka hükümferma olacağına iman etmiş d&
ğildir. (Yani, dünyada mutlaka hükmünü yürüteceğine
inanmıyor. Acaba, yüriitmiyeceğine mi inanıyor. O da de
ğil.) Bununla beraber, aksini de aynı kesinlikle iddia et
mez. Daha doğrusu, o, meseleyi bu surete düşünmenin (ya-



1131

ni, problemi: Koniü.ni7.ııı yeryti1:üııde 00.yniğtıiıti yürüte
~ tnl yttrtibneyecıek mi! biçiminde koymanin) faydasız
bit naz.ariyecilik olduğu ltikadile bu noktaya fazla. önem
vermeksizin bu gün için Anadoluya lhım olan bir idare ve
siyaset Programı hazırlamayı düşünür ve bunu bulur. Yeni
Gtin kendisile bu önemli nokta üzerinde hayli tartışmış,
sonra belli bir formül üzerinde birleşmiştir. Yeni Gün, sert
ve katı bir zor politikası ile hayatı altüst ederek yürüme
fe muhaliftir. Bunun için, esas itibarile, Ali Beyi red et
mez. Ali Bey de lYani Türk .Ka.rl Marks'ı da) konıiinizmin
tam anlam.ile gerçekleşmesini ne derecelerde arzu ettiğini
blu.at Program ile göstermiş olduğu için, GERÇEK AN
LAM!LE GE.:.'-""İŞ B!R KOMüNtZM:tN UYGULANABİLF,
CEQtı,.,.rt GöRDüGü GüN, BUNU KABULDE TERED
DOT ETMEZ. Binaenaleyh, bu iki nokta üzerinde, mtisbet
ve menfi, Yeni Gön ve (Türk Karl Marks'ı) Ali Ihsan Bey
anlaşmışlardır. Ali Bey, ticarete ve birikimine asla. imlciıı
bırakılmaya.cak özel sermayelere derhal savaş~z. On
lan. yavaş yavaş. kooperatiflere dayanarak, Devletin dü
zenleme \'e kontrolu altına almak; ve daha doğrusu •Nas
yonallieııı ve eSosyalize» etmek suretile kaldırmak ister.
Program, ı:nesdi komünizm bu gün Rusyada. ne kadar
men~ıtsa., bizhn ya'j3yı.-,ınn7.a göre, IJiule de o kadanm
yapmak iSter. fı:..z.Ja taahhütlere girişmee. !ştc Program'ın
birinci özelliğ3 r.ı.....fJw-.

Bu !:!.c;,rı:..a:.a!"'. h.add-i zatında, o kadar bUyUk bir ffeY
de d.egil.dk. B:i g-t1n ~-in uygulanabilecek olanla yann fçi.n
yapıla~ şr.ı;:&T ara.n.mlaki aynlık tartışmalaM, nfha.yct
teori alaom"'aı ~aeak 'Jl,,yrerdir. Bunun lçln, Ali ltuJaıı ı
Beyle~cet ı,e F"ttenfi iki 1nl8.fjrmL formUIU bularak an-
1.aşmaJrta. &zelliJde ben ~endi h~bırM, hiç gllçlUk ~kme-
dim. Fe.ht.~m bilhaooa lklııcl örelllğlcUr ki, pek
önemlidir. 0mm en canh noktamıu, en barlı rımg1nl tetıkf1
eder.
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Ali İhsan Bey'in ortaya. attığı.esas şudur: .Memleketi
idare edecek milli müessesenin, memlekette mevcut çalış
ma mesleklerini, belli .bir oran içinde, temsil edecek tarzda
tşekkül etmesi. Bu, aynı zamanda, hem bir icattır, hem de
pek tabii, pek basit mevcudun başka bir ifadesidir. Ali Bey,
Osmanlı tarihini incelediği sırada, memleketin başına ge
len !ela.ketlerin biricik sebebi olmak üzere göze görünen
yalnız bir tek canlı ve önemli sebeb bulmuştur: Dilediği
glbl davmııan bir Saray'm emirleri altında, memleketi ken
di arzularına göre yönet.en kapıkulu, bizim bugiinkü titıl
riınlzle mildir yani ldareel, yön-.,ticl sınıf (klns dlrijant) ve
ya BüROKRASİ! Şu halde, memleketin işlerini iyi çevir
mek için, bu güçlü faktörün kuvvet ve tesirini gidermekten
başka çare yoktur. Bunun için de hatıra iki tedbir gelebilir:

ı - Halkın diğer sınıftan arasında bu sınıfa (yani
bürokrat sınıfa) karşı kuvvetli bir mücadele ruhu uyan
dırmak ve mücadeleyi kanunen olduğu kadar milli idrak
ve siyasi ahl!k ile de m~ ve haklı kılmak.

2 - Doğrudan doğruya bu yönetici sınıfı ortadan
kaldırarak, yerine halkın yani çalışkan yığının kayıtsız
şartsız hllkimiyetinl koymak.

Problem bu biçimde konulunca görülür ki, memleket
te bu iki tedbirden hangisini iltizam edecek oİursanız, onu,
yeniden, baştan başa, ilk parçasından son parçasına ka
dar kurmak lazımdır.

Memlekette ne teşekkül etmiş bir «mücadele-i sunuf»
yani sınıf savaşı, ne de taazzuv etmiş bir meslek tesanüdü

, , vardır. Madem ki, bunlar yeniden kurulmak gerekiyor; şu
halde, bugünkü ihtiyaca yetmiyen, hem de mahiyeti ltit.
rile tabiata aylan boluıwı sınıf savaşı tedbirini düşünece
ğimize, daha yeni olan meslek dayanışmasına. gideriz ve de
riz ki: Memleketi yönetmek için halkı iş başına geçirmek
lazımdır. Halkı i§ başına geçirmek demek te, HAKKI ÇA-
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LIŞANA VERMEK, ÇALIŞAN lfALKI İŞLERİN HAK!
M! KILMAK demektir.

Memleketi, çalışanlar araaındakı dayanışma ile, yö
netmek demek, ne bizim için, ne de dlinya için yenidir: Os
manlı idaresinin eski başarılan buna benzer bir sistemin
sonucu olduğu gibi, bugün bütttn sosynJistlerce ulaşılması
ist.eniletı amaç ta budur. Başka. memleketlerde, bugün iki
türlü organizasyon vardır: Sınıf savaşı temeline dayanan
Partilerle, mesleki dayanışmaya dayanan işçi teşkilatı. Sos
yalizm hangi memlekette muzaffer oluyorsa, derhal sınıf
savaşını kaldırarak, onun yerine emekçiler arasındaki da
yaruşmayı getiriyor. Şu halde, madem ki, biz hangisini yap
sak yeni baştan kuracağız; \'.'skiyi ve zarar vereni yapaca
ğımıza, yeniyi ve faydalıyı yapanz. Demokrasi memleket
lerinde seçimi partiler yapar. Bununla beraber, işçi teşki
lltı arasındaki seçimlerde, meslek esasına dayanır ve işçi
bilginlerinin bu BÜYVK MECLlSLERlNDE ANCAK BU
RUH HAKİM OLUR. Şu halde, bizim memleketimiz
de, bu ikinci usulü uygul&yamğız, demektir. BlR USUL
Kİ, HEM TARİH!MİZ, HEM DE BUGONKU HAYAT GE
L1ŞMES1 BİZE ONU EMREDİYOR!

Bu Program'ı bazıları memlekette yeniden Partiler ve
sınıflar teşkili gibi anladılar ki, tamamen yanlıştır ve ta
marnile aksidir. Bazıları da bunu yepyeni, bize mahsus bir
gey anladılar ki, bu da yanlıştır. BUGÜNKÜ RUSYABUN
DAN BAŞKA BİR ŞEY DEQtLDtR. Şu fark ile ki, orada
örgüt zaten var; ve gerek fikir, gerek ihtiyaç tamamile yay
gın bulunduğu için, yasaların müdahalesine lüzum görül
memiştir. Yarın sosyalist ve komünist olacak diğer mem
leketlerde de, bugünün çalışma ve meslek teşkilatı o kadar
taazzuv etmiş ve yayılmıştır ki, orada da böyle bir müda
hale gerekmez. Rusyada otuz dört meslek vardır ki, tama
mile teşekkül etmiştir. Bizde bunun bir tanesi bile yok.
Bundan öttirU, bizde bu işin gerçekleşmesi ancak kanunen
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teyit edici bir usulün kurulmasına. ve müdahalesine bağlı
dır. İşte, bu Program da onu istiyor. Özellikle tekrarlıya
lım: Bu ne sınıflar icat etmektir, ne de başlı başına ve bize
özgü bir rejim. Bütün dünyada var olan bir rejimin bizde
ne suretle kurulabileceğini gösteren bir kanuni mtidabale
den ibarettir. Bu, bizzat bir rejim değil, bir «rejim:.in aleti,
manivelası, halk hlkimiyeti.nin teşkillt ve kanunla ifade
sidir!:. <40>

Ertesi gün, yine Muhiddin'in kalemile, «Mesleki Tem
sib başlığı altında, şu satırlar yayınlanmıştır:

«Mesleki temsil ne yepyeni, ne de mevcudun dışında
başka bir şeydir. Bu, sırf bugün mevcut olan ve Rusyada
uygulanan usulün aynıdır. Sonuç Uzerinde yapacağı etki iti
barile de, bu usul, demokrasi memleketlerindeki sınıf ve
parti örgiitlerinin de aynıdır.

Bu açıklamaları yaparken, esas olmak üzere, memle
kette sınıf mücadeleleri yerine «sa'y:ı. yani emek esasını,

·• -YAN! SOSYALlZMt KABUL ETTlClMIZ! EVVELE
MlRDE TASRİH EDELİM. Meslek:i temsil esasen bu sis
temin yani soyalizmin müessesesidir. Ve biz, bu sistemin
yani SOSYALİZMİN, İLKİN HERKES TARAFINDAN
KABUL ED!LM!Ş 0LDUOU NOKTA-! NAZARİLE HA
REKET EDİYORUZ.

Rusyada bugün emekçiler tamamiyle teşekkül etmiş
tir. Her mesleğin kendine göre örgütü vardır ki, bu örgüt
orada 34 nev'e bölünür. Her meslek, kendine mahsus sen
dikalarda; kendi işçilerile uğraşır. Ve, bütün meslekler de
«Umum Rus Amele İttihadı Heyet-i Milttehisi» Merkezi'n
de toplanır. İş Umumi Konfederasyonu meslek meselele
lerile, Sovyetler de siyasi meselelerle uğraşıyorlar. Fra.n
saya bakıldığı zaman ayn ha.l görülür: Parlamento dışın
da «Konfederasyon Jenerabin meslek teşkilAtı vardır.
Parlamentoda ise, işçi menfaatlannı savunan bir «Sosya,-

(
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115& 'C'ııitiye,=> Partisi bulunur. Eğer, yarın Fransa.da da ko
münizm ı:::;.:.::lff~r olursa, o nnıan :ı,ine aynen Ru.sya.da.k::i
müeS&"sel~= surulacaktır. Bizde meslek örgütü külliyen
yoktur. E.r::.ı=:;,.,;i.:.erin. çalışan halkın hepsine oy hakkım ta
nıyan bir ~~e= kabul etmek. gerektiğt za.man, bunun teme
lini sağlayacak örgütü de beraber yapmak farz olacaktır;
Bu örgütü yaparken bugün için düşünebiliriz: Emek~
çalışa.nl~-ı ayrı bir Konfederasyonda toplıyarak, siya...ci me
seleleri idare edecek aynca bir Meclis, birBüytik l\lilletMec
~ kurulmasına lüzum var mıdır? Biz. buna menfi olarak:
cevap veriyoruz. Çahşanların meslek ve siyaset itibarile
temsillerinde ~ bölümüne lüzum görmüyor; ve, her iki işi
Meclis"te toplamak ıstıyoruz,» (40)

TURK1YE KOMÜNİST FIRKASINlZAMN.AMESt

Fırka .ı:\.zLsı ,·e Namzetleri
ı - Fırka Programını kabul eden, Fırka. teşkilatın

dan birinde çalışan, Fırkanın mukarreabna itaat ve inki.
yid eyliyen ve azalık ücretini tediye eden kimseler Fırka
lzisıdır.

2 - Fırkaya dahil olacak kimselerin evvela Fırkaya
namzetlikleri azadan ikisi tarafından tahrirl tavsiyename
ile vazedilir ve namzetlik müddeti zarfında yapılacak tah
kikat ile mahalli teşkila.bn İdare Heyeti tarafından kabul
edilir. Ancak Merkez..i Umuminin tasdik etmediği ad, lzl
hk sıfatını muhafaza edemez.

3 - Teşkilatın birine mensup izldan biri diğerinin
daire-i faaliyetine dahil olmak istediği takdirde evvelce
mensup olduğu teşkilatın muvafakatnlmesini istihsal et
mek mecburiyetindedir.

4 - Fırkadan ihraç olunacak aza hakkında her teşki
lltın milfevki bulunan mahaldeki İdare Heyetinin istihsal
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olunacak kararı Merkez-i Umumice tasdik edilmek li.zım
dır. Ma.mafilı mafevk İdare Heyetinin kararı lAhik olduk
tan sonra Merkez-i Umuminin tasdikine kadar dahi bu Azi
Fırka işlerine karıştırılmaz.

5 - !şçi ve köylüler için namzetlik müddeti azami bir
ay, diğer izi için azami üç aydır.

6 - Namzetler Fırka teşkilatının heyet-i umumfyesi
ne re'y-i istişari ile iştirak edebilirler.

7 - Namzetler dahi diğer aza gibi mensup olduklan
teşkil!tın veznesine aidat itasile mükelleftirler.

Teşldllt

8 - Fırka teşkilatının kaide-i esasiyesi meşruti fa
kat şedit bir merkeziyettir.

9 - Her kariyede Fırka Teşkilltı Fırkanın AzAsınca
müntehap 3-5 kişilik bir kariye İdare Heyeti tarafından,
her kazada Kariye Heyetlerince kaza. azaları arasından
müntehap 5-7 kişilik bir Kaza İdare Heyeti tarafından, her
vilayette kazalar İdare Heyetlerince Vilayet aza.lan ara
sından milntehap 9-12 kişilik bir Vilayet İdare Heyeti ta
rafından tedvir olunur.

10 - Vilayet İdare Heyetleri tarafından intihap edi
lecek birer murahhastan mürekkep mıntaka İcra Komite
leri her İdari Mıntıka-i Teftişiyenin en yüksek merciidir.
Mıntıka İcra Komiteleri Merkez-i Umumiden gönderilecek
bir Müfettişin taht-ı riyasetindedir. '

11 - Vilayet İdare Heyetlerinden Merkez-i Umumice
tayin edilceek birer lzl Murahhas-ı Mes.ıll vazife ve sellhi
yatini haiz olup Mıntıka İcra Komiteleri ile muhabere eder.
Vilayetten Dun teşkilatın murahhasları yoktur. Muhabe
ratı İdare Heyeti Reisi ile azldan biri müştereken imza et
mek suretile tedvir ederler.

12 - Karye, kaza ve vilA.yet lzllannın umumu, sene- __
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de bir defa, mayısta. Kongre akdederler. İlk Kaza Kongre
leri mayısın ilk haftasında açılır. Diğ~rlerinin küşad ve iç
tima zamanlan Merkez-i Umumt ile bilmuhabere kararlaş
tınlır.

13 - Kaza Kongreleri her nahiyeden müntehap bir
murahhasın kaza merkezinde içtimaından, Vılayet Kong-.
releri her kazadan mtintehap ikişer murahhasın vilAyet
merkezinde içtimaından terekktip eder. Mıntıka İcra Ko
miteleri Merkez-i Umumlnin doğrudan doğruya şuabi.tı
addolunarak hareketleri Umumi Kongrede murakabe olu
nur. Binaenaleyh Mıntıka Kongreleri yoktur.

14 - Fırkanın Umumi Kongresi villyetlerden intihap
ve i'zlm olunacak birer murahhasla Fırka mebuslanndan
ve Fırkanın teşkiUl.tına dahil Vekil ve Komiserlerden te
şekkül eder. İçtima. müddeti azami iki aydır.

15 - Kongreler mukarreratı iki kısımdır: •Bir kısmı
mıntıka İcra Komitelerinin ve Merkez-i Umuminin tasdiki
ile derhal tatbik, diğer kısmı Umumi Kongrenin tasvibine
ta'lik olunur. Bunlan tefrik Merkez-i Umumiye ait v~ me-
suliyet ona racidir. '-

16 - Kongrelerin fevkallde içtimaa daveti Merkez-i
Umuminin kararına vabestedir. Bu haldeIsakal on beş gün
evvel ilin olunur. .

17- Umumi Kongrenin başlıca vezaifi bil'umum mer
kezlerin ve müesaesatın hesabltını rüyet ve tetkik etmek,
Merkez-i Umumi ile İcra Komitelerinin. faaliyetini muta
zammın raporu tetkik ve Fırkanın mesail-i urnumiyesini
ilk Kongrenin inikadına kadar murakabe eylemek, Fırka
Programını tetkik ve tasdik etmek, mesail-i cllriye-i siya
siye hakkında Fırkanın takip edeceği hatt-ı hareketi ta- •
yin eylemek, Merkez-i Umumiyi intihap etmektir.

18 - Merkez-i Umumi otuz kişiden mürekkep olup
beş şubeye münkasemdir. Fırkanın mtiessisleri bu şubeler
de çalışacak yoldaşlan intihap edecektir.
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a - l{öylil ve Arazi Şubesi: Köylünün saadeti ve ara
zirıirı milllleştirilmesi işleriyle iştigale memurdur.

~ - Sanayi ve Amele Şubesi: Keza Amele Cemiyet
lerile sanayi şubelerini Fırka Programına tevfikan idare
ye memurdur.

c - Teşkilat Şubesi: Fırkanın teşkilatile meşgul olur.
d- Neşriyat ve İrşadat Şubesi: Komünizm esaslarına

muvafık neşriyat, irşadat ile iştigal eder ve propaganda.
teşkilA.t ve müessesatmı tedvir eder.

e - Umur-u Askeriye Şubesi: Ordunun islfJıı ve mil
Uleştirilmesi esaalarının tanzimi ile iştigal eyler.

19 - Merkez-i Umuminin muhaberatı bir Kltib-i
Umumi tarafından tedvir olunur.

20 - Merkez-i Umumi liiakal ayda bir defa heyet-i
umumiyesi ile içtima ederek müessislerden ibaret dainü
icra heyetinin vezaifinin ve her şubede ihzar edilen işleri
müzakere eyler.

21 - Bilumum. teşkillt muvacehesinde Fırkayı tem
sil eden daimi İcra Heyetidir.

22 - Her teşkila.bn tasdikine kadar mafevk teşkili.
tın muvafakatı ile kendisine mahsus mühür yaptırabilir.
Mühürler Merkez-i Umumi'den verilen nümune dairesinde
aynı şekilde olacaktır.

23 - Fırka dahilindeki inzibatı Daimi İcra Heyeti te
min eder. Bu itibar ile Fırkanın Daimi heyet-i adulü mahi
yetindedir.

24 - Teşkilatın her biri ayda. bir defa mafevk teşki
lAtı bir raporla teşebbüsünden ve ahval-i umumiyeden ha
berdar etmeğe mecburdur.

25 - Fırka müfettiş ve memurlarının kadrosu ayn
ca ihtiyaca göre tanzim ve bütçesi meyanında Kongrece
tasdik olunur.

26 - Aidatın yüzde ellisi Merkez-i Umum! veznesine
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ir,ıal olunur. Mütebaki yüz.de ellisi ibtiyacat-ı mahalliyeye
~ edilir.

27 - Fırka her türlü merasim ve teşrifatı ilga et
miştir. Aza yoldaş namiyle yld olunur.s

*
Türkiye Komünist Fırkası Nizamnamesi'nin Uyelik ve

organizasyonla ilgili maddelerini, yukarda, belge olarak,
aynen sunrrruş bulunuyoruz.

Bundan sonra, adliye ve eğitim işleriyle din ve mez...
hep işlerine ve ekonomiye ait maddeler geliyor.

Türkiye Komünist Fırkası Nizarnnamesi'ndeki mad
delerin tahlili bize bu Partinin - ekonomi, adalet ve eği
tim alanlarında- ne yapmak istediğini gösterdiği gibi:
aynca, tsli.miyetle sosyalizm ve komUııbmi nasıl uzlııştu
dığuıı da belirtmektedir.

T.K.F., özellikle ekonomik şartlarda eşitlik istiyordu.
Bütün üretim vasıtaları emekçilerin ortak mülkiyeti bi
ı;imine sokulacaktı. üretim gUcU arttırılacak; tanın ve en
dilstride teknik ilerlemeler uygulanarak, halkın ihtiyaçla-.
n geniş çapta sağlanarak, herkes uygarlığın nimetlerinden
e~t olarak faydalanacaktır. Önemli ekonomi kollannı bir
araya toplayarak, üretim merkezleştirilecek; ve, memle
ketin servet kaynaklarından, imkllnın son sınırına kadar,
faydalanılacaktır. öteki milletlerle ekonomik dayanışma
ya. ve özellikle komünist uluslarla aynı ekonomi planı dahi
linde karşılıklı yararlanmağa ihtimam edilecektir. Küçük
teşebbüsleri bir araya toplamak: böylece • büyük üretim
birlikleri meydana getirmek, ve her üretim kolunda çalı
şanları işçi Federasyonu halinde toplamak. Bütün milli
ekonomiyi, pratikte, işçi Federasyonlarının ellerinde mer
kesleştirmek ; merkezi Hükumetle, milll ekonomi ve işçi
yığınları arasında sağlam bağlar kurmak.



170

T.K.F. 'nın önemli amaçlarından biri şudur: Memle
ketteki işçi gücünü düzenlemek ve bu gücü, çeşitli ekono-

, mi bölgeleri ve çeşitli üretim kollan arasında. muntazam
surette dağıtarak, iş kuvvetinden azami yararlanmak. Eha
liyi düzenli ve geniş bir faaliyete yöneltmek; bütün topra
ğı işlemek; elverişli yerlerde büytlk endüstriyi kurarak iş
çi yığınlarını çoğaltmak.

Partinin çok lüzumlu saydığı şey şuydu: Emekçiler
arasında arkadaşça bir düzen, kendi isteğiyle çalışma, Dev
rim ruhu ve sorumluluk yüzünden artacak bir çaba. sağ
lamak.

T.K.F., • Ntraır-oRDJedıı'de, şöyle diyordu: Halk yığın
lan kapitalistlerin, toprak ağalannın ve tüccann ortadan
kalktığını görmelidirler; umumi refahın ancak halkın ken
disi tarafından harcanacak emekle elde edildiğini görme
'lidirler.

T. K. F., adalet meselesinde, bağımsız Halk Ma.hkem&
leri'nin kurulmasını düşünüyordu. Suçluyla değil de, onu
etkileyen çevreyle ve suça Iten sebeplerle savaşmak. Sos.
yal azarlama cezasını getirmek. Hapis yerine serbest ola
rak mecburi çalışmayı, hapishanlerin yerine eğitim mües
seselerini koymak.

Öğretim ve eğitimde, T. K. F. nın a.macı şuydu: Top
lumda sınıfların kaldırılmasına ve insanlığın sosyal şart
larda ve geçim sağlamada eşitliğine ve komünist insanlığın
ilerleme ve gelişmesine yarayacak yenilikleri uygulamak.
Biltün işçi ve köylünün komünist esaslan okuyup öğrene
bilmesi için müesseseler meydana getirmek. Öğretim ve
eğitim, herkes için, parasız olacak; çocuk bahçeleri ve ana
okulları· yatılı olarak çoğaltılacaktır. Kadınlar ve erkekler
için - Komünist topluma üye hazırlamak amacile- 1o
Okulları açmak. Okuyanların, öğrencilerin hepsine yiyecek,
giyecek, kitap ve ders araçlarını Devlet verecektir.

T. K. F. nın, Nlı.a.mname'de dile getirilen, görüşUne gö-
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re: Öğretmenler ögretim ve eğitim işçisidirler. Öğrebtıen
ler ordusu .böyle bir işçi ordusu halinde ve Komünist fi
kirlerile dopdolu olarak yetiştirilecektir. Öğretmenler or
dusu şu suretle teşkil olunacaktır: Milli. Eğitim Şfıralan
faaliyete geçerek. okuyup yazma bilenleri mecburi öğretim
ve eğitim seferberliği hizmetine çağıracaktır. Okuyup yaz
ma. öğrenmek ve bilgisini genişletmek isteyen işçi ve köylü
ye her suretle yardım edilecek; istisnasız bütün halkın fay
dalanacağı dersler, öğretici filmler gösterecek sinemalar,
yaşWar için okullar, kitaplıklar ve Halk Üniversiteleri açı
lacaktır. On yedi yaşından yukan olanlar için aynca teknik
öğretim genişletilecektir. Yük.sek Okullar, öğrenmek iste
yen her kişiye açık bulundurulacak; Profesörlerle öğrenci
ler arasındaki suct' fark.lan kaldırılacaktır. Şahısların elin
de bulunan öğretim hazinelerinin tümüne, toplum adına, el
konacaktır. Ye. toplumdakilerin hepsi bundan faydalana
caktır.

T. K. F. din ve mezhep duygulanna saygı gösteriyor;
tsl....tL'11YETTE SOSYALlZM! TAMAMİLE KURACAK
ESASLAR YARDIR, diyordu. Bu esaslan yayarak, KO
MONlZMtN D11\1 VE AHLAKI BİR ERDEM OLDUGU
NU ispat edeceğini ileri sürüyordu.

HAKKI BEHIÇ'İN İMZASINI TAŞIYAN BEYANNAME

Milli Kurtuluş Savaşı sırasında, Mustafa. Kemal Paşa.
tarafından kurdurulan, ve eresmls veya «danışıklı» adile
-ve, bir «muvazaa Partisi» olarak- tarihe geçen; fakat,
belgelere dayanmak suretile, henüz gereği gibi aydınlan
mamış bulunan Tllrkiye Komünist Fırkası'nın Beynnname
si Katib-i Umumi (Genel Sekreter) Hakkı Behiç'in imza
sını taşıyordu. Beyaımame'de, kısaca, şu fikirler ileri sürül-
mektedir: •

I
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ı- Türkiye Komünist Fırkası'nın orga.nizasyonu dü
zene girmiştir. Partinin politik ve sosyal umdeleri hakkın
da kamu oyunu aydınlatmak; ve, insanlığın yöneldiği
DüNYA DEVR1M1NDE, Tiirkiyeye sağlamak istediği ~
litik ve sosyal duruma dair beslediği inançtan açıklıı.mak
için, vakit elverişlidir.

2 - Komünizm, çalışma ortaklığına dayanan bir
toplum yaşayışıdır. Amacı, insanlığın ilerleyip gelişmesi;
mutluluğa kavuşması ve kurtulmasıdır. Kişilerin hak ve gö
revlerinde temel nedir? Toplumun çıkarları.. İstenilen şu:
Dışta, bütün uluslann -kayıtsız şartsız- özgürlüğü, içte, halk
çoğunluğunun egemenliği.

3 - Komünizm, düşman ulus tanımaz; düşman fikir
tanır. Düşmanın adı da. İÇTE KAPİTALİZM, DIŞTA EM
PERYALİZM dir.

Yüzyıllardanberi, azınlığın egemenliği sürüp gitmiştir.
Egemenlik -kayıtsız şartsıs- milletin çoğunluğunun ,yani
fakir-ve politik haklardan yoksun- yığınlann olmalıdır.

Böylece, insanı hayvanla.şbran kavgalar ve rekabetler
yerine, insanlar arasında sükun, mutluluk ve karşılık!: say
gı geçecektir. Yasalar, millet çoğunluğunun ihtiyaçlannı
dile getirecektir. Komünizm insan yığınlarının toplum ha
yatında -tabii ve zaruri olarak- meydana gelen, adalete
uygun bir sonuçtur; ve insanlığın tümünü kucaklayan bir
DONYA DEVR.1Ml'nin bundan yanın yüzyıl önce tesbit
edilmiş şeklidir.

4 - Komünizm esaslarının kurulması için mutla.ka.
kanlı ihtilaller gerekmez. Amaç, istisnasız bütün insanlığın
mutluluk, sükun ve düzeni olunca, bu amaca taban tabana
zıt vasıtalara muhtaç olması, yani kanlı lhtiWlere baş vur
ması, tabiata aykın dtişmez mi?

Komünizmi uygulayan memleketlerdeki ihtillller -ko
münizm bu ihtilalleri gerektirdiği için değil de- o memleket-
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lerin sosyal şartla.nnda esaaen thtiallert gerektiren faktör
Jerln varlığından doğmuştur.

Komünizm lnkıUl.bı mutlak İhtilal anlamı taşımaz. Zi
ra, İnkılap, herşeyden önce, tekamül ve gelişme demektir.
lhtili.l, tekamülP götüren yollıınn en sonmıcusu ve olağan
üstü bir yoldur. İhtil&I, ancak inkılapçı hareketlere kuşı
lnata. kapılanıu kapayan ulııslarda, baskıya uğra.yan fikrin
patla.yışıdır.

5 - Partimiz, yani TÜRKİYE KOMUN!ST FIRKASI
memleketimizi tnkıliip fikirlerine karşı tabiata aykırı bu
baskı altında bulundu.rımımakemelile kurulmuştur. C1HAN
1NKILABINI, yani Dilnya Devrimini, tHTtLAL SONUÇU
OLARAK DEC!L TEKAMOL ÜRÜNÜ OLARAK kabul
etmiştir.

6 - Komünizm, herşeyden önce, eşitçidir ve ekono
mik bir ortaklık usulüdür, Kapitalizm ve emperyalizm ta
rafını tutanlar, komünizmin anlamını yanlış yorumluyor
lar. Onların yorumuna göre, komünizm mülkiyeti kaldı
racak; herkesin elindekini alıp bölüştürecek ve zenginleri
yok edecek vahşi bir usuldür. • Oysa, kapitalizm ve
emperyalizm -insanlığı yüzyıldan beri egoistçe yasaların
kanadı altında yaşatarak- halk çoğunluğunu bin bir hiley
le yağmalamakta.dır.

7 - Rusyada Komünizm kanlı bir thtillllin arka
sında uygulanmıştır. Bununla beraber, _orada da, küçük sa
nayi ve emlik sahibi köylü himaye görmektedir.

8 - Bizde, Hükumete dayanan -ve, parmakla sayı
lacak kadar az olan- parazit zenginler istisna edilirse, köy
lünün ve işçinin hayat ve mutluluğunu yok etmek sureti
le, geçimini sağlayan kimseye raslanmaz. Bizde eşraf deni
lenler dahi, çoğunluğu itibarile, işçilikten gelmiş; köyde ve
ya kasabada küçük ziraat ve küçük endüstri ile uğraşarak
yetişmiş ve Hükumet memurlannın koltuğu altında zorba
kesilmiş kimselerdir. Bunlar, kapital saltanatının Avrupa-
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daki koruyucuları değildir.ve ijçi hayatını tabrip etmemek
tedir.

9 - Komünizm, iştirakusulünü amaç bilir. Komünizm
demek, toplumdaki insanların ihtiyaçlarını eşit olarak sağ
lamak için, üretim ve tüketimde kişinin deıl'il, toplumun ve
toplum mutluluğununistediği değeri hl.kim kılmak demek
tir.

10 - Kapitalizmde, kurulan endüstri müesseseleri ki
şinin ve toplumun ihtıyacı için değil de, egoist kimselerin
rekabet ve üstünlük sebeblerini hazırlamak için kuruulr.
Kapitalizmde, bütün ömrünü üretim uğrunda çalışmakla
geçiren işçi sınıfı yoksuldur ve en gerekli şeylerden yoksun
dur. Buna karşılık, binlerce fabrika, Insan toplumuna süs
ve sefahat eşyası kusmaktadır. Toplum hayatına yararlı
olmak için, yaz kış demeyip çalışan köylü ve işçinin bir
yıllık emeğine karşılık, süslü bir kat elbise, bir lüks tu
valet alınamaz. Bir düğünde bir defalık giyilen tuvalet
kimbilir kaç ailenin geçimini yutmaktadır. Zevk ve sefahat
eşyası ala.bildiğine yayılmakta; yaşamak için gerekli eşya
pahalılanmaktadır.

11 - Kapitalist ekonomik savaşın sonucu hayatını
sağlıyamıyanlann müebbet sefaleti oluyor. Kapital, insan
lar arasındaki sükün ve mutluluğu boz.maktadır. Kapi
talin ve üretim vasıtalarının kullanılışını kayıt ve şartlara.
ve toplumun umumi ihtiyacına bağlı bulundurmak gerek
lidir. Aç, yoksul ve Çlplak bir çoğunluk birkaç kişinin çıka,.
rı:m. çalışıyor; ve zengin, refah içinde ve tembel insanlar
için eşya. istihsal ediyor. Bir yanda. gıdasız bedenler, soğuk
tan çatlayan eller, açlıktan kendi liflerini kemiren mideler,
öte yanda. kordeli.181', dantelila.r, tüller ve ipekliler. Hangi
düşünür vardır ki, bunu kabul edebilsin?

12 - Komünizmin istediği ekonomik ortaklık usulü.
büyük üretimde toplumun umumi çıkarları adına, DEVLE
TİN MODAHALES1; ve. -bilfiil emek harcayanlara ait ol-
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duğu halde- şimdiyedek KAPİTALİSTLERTARAFINDAN
GASP EDİLEN HAKLARIN SAÖLNMASI demektir.

13 - Bizde büyük endüstri ve büyük -üretirn yoktur.
EMPERYAL1ZM!NMEMLEKET1MtzÜZERİNDEKİ İH
TİRASLARINA BlRtctK DAYANAK OLAN SÜSLEN
ME VE SEFAHAT MEYLİ VARDffi Kİ, BATI KAP1-
TAI.JSTLERİN1N FABRİKALARINDAN ÇIKAN MA
TALARI, HAYATIN IDÇB1R GERÇ~ lllT1YACINI
KARŞILAMADIKLARI HALDE, MASUM HALKIMIZIN
PAZARLARINA BOŞALTIR; VE ÇOGUNLUCU rşçr.
LERDEN MEYDANA GELEN HALKIMIZIN HAYATI
NI, OCACINI VE MUTLULUCUNU ZEHİRLER.

14 - Partimiz, Anadoluyu Batı kapitalizminin sürüm
yeri ve ekonomik kölesi durumundan kurtaracak; Avrupa.

• emperyalizmini en can alıcı temelinden vuracaktır. Bu su
retle, umumun çıkan muazzam olacak ve ancak birkaç
karaborsacı kazanç fırsatını kaybedecektir.

15 - Türkiye Komünist Fırkası'ru suçlandırıyorlar ve
diyorlar ki :

«Bu Parti, Sosyalist Federatif Rus Sovyet Comlıuıi
. yeti propagandasına tabi ve ona bağlı olarak bugünkti Rus
HUkfrmeti adına ve çıkarına, Anadoluda bir Devrim yap
mak istemekte ve milli özgürltiğe saygı beslememektedir.

Biz bu gibilere, cevap olarak deriz ki:
, lngiltcrede, Fransada Komünist Partileri; İtalyada

bir Sosyalist Komtinist çoğunluğu; Almanyada bir Komü- •
ni.st Spartakist Partisi ve Yunanistanda bile bir Komilnist
Sosyalist Cemiyeti vardır, Bunun gibi, Türkiyede de, g&
lecıek Dünya Devrimi'nin fikri hasırhklartle uğraşmak
Üf.el'e, bir Türkiye Komünist Fırkası meydana. gelmiştir.

Komünist olmak için herhangi bir şahıs, zümre, Par
ti veya. memlekete mensupluk yani yatkınlık gerekmez.
Komünizm bir inançtır. Buna. inananlar ister istemez bir
leşir. Fakat,, hiç bir ülkenin • Komünist Partisi, çevrenin
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özcl şartlarından ayn, zorla ve yapmacık bir yol tuttura
maz. Uluslararası Kongreler, amaç olarak, birtakım temel
çizgiler çizmişlerdir. Devrim hareketlerinde, her Ulke gi
bi, Türkiye de, kendi komünistlerinin enternasyonal ve
umumi amaca yönelen çalışmalarında, kendi özel şa.rtla
rının ve kendi ihtlya.çlannın htlkmünü yürütmesine çar
Iışacektır,

Özellikle, uluslararası komünizmin en yüksek amacı
olan Dünya Federasyonuna, her milletin özelliğine her za.
mandan fazla riayet ederek, komünizm bayrağı altında,
fikri ve manevi emperyalizm yönelmelerine raci şüpheler
doğurtmamak gerektir.

16 - Partimiz, ilkin, keneli özgürlüğünün bütün ko
münist illkeler ve özellikle Rus Sovyet Cumhuriyeti tara
fından büyük bir saygı ile anlaşılmasını beklemektedir. ı
Biz de, öteki uluslar hakkında, içten gelen aynı saygıyı
besliyoruz. Emperyalizm ihtirasları ve bundan doğan mev
zuat ve müesseseler tama.mile sona erince, uluslar ve sı
nırlar arasında köhne dünyanın politika manevraları ke
silince, Dünya Federasyonu, karşılıklı umumi ve ortak bir

' tabii ihtiyaç biçiminde, kendiliğinden yerleşecektir.
17 - Partimiz, komünizm vasıtalarının en kısa vası

tası olarak şunu anlatmaktadır: Dünya. Federasyonu ku
lulunca.ya kadar, ulusların özgürlük ve bağımsızlıkla.nna
aşırı saygı göstermek suretile, her çeşit emperyalist yö
nelimlerden kaçınmak ve Batı emperyallmılne karşı işbir
liği yapmak.

TüRK1YE KOMÜNİST FIRKASININ M1LLt ÖZ
GÜRLÜOE AYKIRI BlR DAVRANIŞI YOKTUR VE
OLAMAZ.

18 - Komünizm, bir ulusun başına geçiriliverecek
taklitçi bir program değildir. O, umumi bir inançtır ki,
umumi ve politik çizgilerinin, her ülkedeki tabii ve sosyal
duruma göre, çeşitli metotlarla. uygulanmasını gerekli kı-
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lar. Komünist olmak için başka. bir ulusa. tlbi veya metbu
olmak gerekmez.

Ka.rl Marks ve La.sal Almandırlar. Bunlar, komtinizmi
ıerh ve tarif eden düşünürler ise de, komünizm blitün in
sanlığın malı olmuştur. Her ülkede onun tarafını tutanlar
vardır. Rusya'da. pratikte uygulanmış olması, en ziyade
bu memleketin hızlı bir Devrim için gerekli özel şartlan
haiz bulunmasındandır. Rusya'dan sonra., onu kolaylıkla
uygulayacak ülkeler hep tsıam ülkeleri olmuştur. Bunun
da sebebi, İSL.AMlYET ~SASLARININ' KOMÜNZİM
ESASLARİYLE UYGUNLUGU VE MüSLOMAN ÜLKE
LERDE FRENK KAP1TAL1ZMlN1N ESASEN KURUI.r
MAMIŞ BULUNMASIDffi. Yoksa, Dünya Devriminin ilk
zafer bayraklan olan Rus Sovyet Cumhuriyetini taklit için
biç bir memleket komünist olmaz.

Btitün İslam dünyasında en ziyade baskısını duyuran
Ba.tı emperyalizmi olduğu için, komünizm, Müslüman ül
kelerini tabii bir işbirliğine ve Rus Sovyet Cumhuriyeti
ile ortaklığına itmektedir.

19 - Batı politikasına ebedi olarak kapılannı kapa
yan Partimiz, 'l'ürkiye için de, Doğunun bu kardeşçe po
litikasına dayanacaktır. Fakat, ne kendi bağımsızlığından
ne kendi hesabına başkalarının bağımsızlığından feda.kar
lık istenmesine cevaz vermez. Çünkü, bunu ne kadar iyi
niyetle olursa olsun, emperyalizm yönelimlerinden sayar.

20 - Komünizmin İsli.mlık esaslariyle imtimcmda. t.e
l'eddüde yer yoktur.

İslamiyet en büyük dini ve abli.ki erdemi fakirlikte
ve alçak gönüllülükte bulur. Namaz ibadetiyle, Tanrı ka
tında insanlara eşit durumda. olduklarını anlatır. 1slAm
dini, bütün zenginliklerde Beyttilma.l'in haklarım ve fakir
lerin ortaklığını teslim eder. Toprakta mülkiyeti kaldır
mağa. ve vakfiyete rağbet için usuller koyarak, KAPİTAL
YERlNE EMEK VE ÜRET!M VASITALARINDA !ŞTt-
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R.AK TESs EDER. 1aIAm dininde, birikmiş kapitaller
den muhtaçların faydalanmasını sağlıyaca.k mevzuat t&
vardır.

21 - lslam dlnl ile komtt.nimı arasında birbirine uyııutr
mazlık diye bir şey yoktur. İslamiyet.le komünistlik ç&tış
ma.z; ve birbirine karşıt olamaz.

Niçin? Çünkü, komünizm ortaklık ve eşitlik ha.yatın
dan ibarettir. BUtün din! esasların, pratik olarak, toplum
hayatında. uygulanmasından ibarettir.

22 - Partimiz, gaye program olarak, ent.enıasyonal
komüıılzmin temel çizgileıinl gösteren -ve, Rusya'da da.
henüz tamamiyle uygulanması mümkün ola.mıya.n- Rus
Komünist Programını kabul etmiştir. Ancak, bu gayelere
ulaşmak için, memleketin özel ve sosyal şartlarına naza-

'ran uygulanması gereken usuller hakkında Umumi bir Ça,-
lışma. Programı da. hazırlanmaktadır. Bu programın başın
da ve kamu oyu önünde açıkça tartışılmasını üstüne alan.
ve bu hususta söz veren Partimiz, GAYELER1M.1Z1N İSA
BET VE SAGLAM.LICINDAN, VE CiHAN L'lK!LABIN
DA MEMLEKETİMİZİN BÜ'I'ÜN İSLA.M DÜNYASI
tçtN ÇOK BÜYÜK VE YÜKSEK BİR MUZAFFERİYET
UNSURU MEYDANA GETİRECEGİNDEN EMİNDİR.
Ve, bu emniyetle, hakikat bildiği savaş yolunda da, açık
kalble, kesin imanla ve tereddütsüz bir azimle yürüyecek
tir.

23 - Partimizin bütün çalışmal&n Asr-ı Saadet'in
eşitçi muamelelerine dayanmakta.dır. Bundan ötürüdür ki.
-ısbrap çeken, emeğinin gasp edilmiş ve çalınmış meyva
lan karşısında çok acı verici ve sızlatıcı bir hüsran duy
gusu ile boynu bUkük yaşayan- çoğunluk, kendi maddt
refahlarına yönelen savaşnıala.rııımda şüphesi21, bizimle
beraberdir.

*
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Bu Beyanname, Anadoluda. Yeni Gtbı'Un 17 Kasım
!920 tarihl i nüshasında yayınlanmıştı. Aynı sayıda, Hak
kı Behiç'in bir tebrik telgrafı da. vardı:

«Cihan inkılabının sene-i devriyesini, TUrkiye Komü
nist yoldaşlar namına, Fırka.mız Merkez-i Ul?lumisi bütün
cihanın yoldaşlarına tebrik eder.· Ve beşeriyetin saadet-i
umumiyesine müteveccih olan ga.ye-i mukaddesemi.zde mu
'VB.ffa.kiyet temenni eyler.

Türkiye Komünist Fırkası Merkez-i
Umumisi namına. Kitib-i Umum!
Hakkı Behiç» (41)

Bu telgra.fnameye şu cevap gelmigtir:
cC. 7.11.36 tarihli tele:
Cihan İnkılabı sene-i devriyesinin bil'etraf galibiyet

lere tesadüf etmekte olduğunu mazlüm Şark halkının tah
llsi için bir müjde yıldızı telakki etmekteyiz. Pek kıymet
tar olan Komünist arkadaşlarını ve kahraman müttefiki
miz olan Türk Kırmızı Ordusunun muvaffakiyetlerini teb
rik eder ve ilerde mazlum Şarkın tahlisinde ve Cihan !n
kıJA.bı tarihinde birçok a.ltın sahifeler idare edeceklerini
Umit ederiz.

13 tefrl.nisaDi 336

Merkez Komite ve Ordular
Murahhası
Komiser

Vlillof. (42)
•

YUNUS NA.Dl, MAKX'I NASILYORUMLUYORDU!

Yunus Na.dl (Abalıoğlu), 1920 de, Beynemlilel (yani
Enternasyona.l) Komünizm ve miJll (yani nasyona.l) Kö-
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miWnizm hakkındaki görüşünü, hir başmakale halinde,
derli toplu olarak, sunmağı da unutmamıştı.

Sözü kendisine bırakalım; ve, Kari Marx'ın yo~cu
sunu dikkatle izleyelim:
• «Rusyadan zuhur eden İnkılap hareketinin tepkileri
Doğuda ve Batıda dalga dalga çalkalanmakta devam edi
yor. Bu pek tabiidir. İnsanlık, uzun tarihinin bir dönüm
yerinde bulunuyor, buna. şüphe yoktur. Vaktile Fransadan
çıkan Büyük İhtila.l'in doğurduğu fikirlerin diğer memle
ketlere yayılıp bulaşmaması için başta Rus Çan olan bir
nice ta.cdarlar bir hayli müessir tedbirler almışlar ve hat
ta (Mukaddes İttifak) lar a.kdine kadar ileriye gitmişler
di. Şimdi Rusyada zuhur eden Devrim hareketi kendileri
ne sirayet etmesin diye Batının demokrat Devletleri ürkü
yorlar ve tedbirler alıyorlar. Vaktiyle, Fransa İhtiUUinin
genişleyip yayılma yolundaki sonuçlarını sil!h kuvvetlle
durdurmağa çalışmışlardı. Şimdi Bolşevik Rusyaya karşı
aynı suretle hareket edenler arasında ve hatta bunların
başında Fransayı görüyoruz. Düne kadar General Vra.ngel
ordusunu tutan özellikle Fraaısa idi ki, bugün Bolşevik
azim ve iradesi önünde sernügün olan bu mürteci Cenera
lin inhizam ve izmihl!li ile matem tutmaktadır.

Bir bakıma göre, Rus İhti!Al ve 1nkı1Abına Fransa İh
tilAl ve İnkılabının devamı denilmek caiz olurken, ona. şim
diki Fransanın muhalefet etmek istemesi çok garip görü
nebilir.»

Bugünkü İnkılAbın-içinde bizim m~mleketimiz de~
hil olduğu halde- Doğuda nasıl anlaşıldığına bir nebze
dokunmak isteyen Yunus Nadi, bunu birçok makalelerle
bahis konusu etmeyi pek Iyzumlu sayıyor:

«Çünkü -diyor- evvela, bugünkü 1nkıIA.b bütün
usül ve füruu ile anlaşılmış değildir. !kinci olarak ta, bu
İnkılabın tatbikatta memleketten memlekete azçok fark-
1-rla. mı tecelli edeceği, yoksa. sabit ve belli esaslara m, da.-
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yanacağı, kesin bir açıklıkla., kararlaşma~tır. Bu iki ci
hetin· karanlıkta olması fikirleri karıştırıp bozmaktan ge
ri kalamamaktadır. Bu karıştırıp bozma. kaziyyeleri ise ci
dalin maksadını bilinmeyen bir alana aktararak durumu
güçleştirebilir. ,

Geçenlerde Almanya.da. toplanan (Müstakil Sosyalist
ler) Kongresinde Bolşevik reislerinden Zinoviyef de bulun
muştu. Orada, Müstakil Alman Sosyalistlerinden biri Bol
şeviklerin izleyip uyguladJklan sistemi şiddetle tenkit
ederek:
- Siz Köylüye toprak dağıttınız. Bu davranış köylü

yü burjuva olmağa sürükler!
Demişti.
Gerçekten, Bolşevikler Rusyada köylüye toprak dağıt

mışlardır. Zaten, onların şimdiye kadar yapmış olduktan
işler arasında en önemlisi budur. Daha ileriye varılarak de
nilebilir ki, Rusyada İnkılA.bın haşan sırn burdadır. Orada
herşeyden büyük olarak gerçek bir toprak meselesi vardı.
70-80 yıldan beri, muhtelif tarihlerde yapılan Reformlara.
rağmen, hala pek çok arazi, bizim kazalarırrıız kadar, bi
zim Livalanmız kadar, hatta bizim VilA.yetleıimiz kadar
büyük büyük toprak parçalan şunun bunun malikaneleri
idi. Bunun içindeki halk ta, sonuç olarak, o malikanelerin
sahipleri hesabına çalışan kimselerdi. Bunlar yalnız fert
fert değil, aile aile, dededen babaya, babadan oğula hep o
malikine sahiplerinin bir nevi köleleri hükmünde idi. Ve
Rusya.da ehali bu durumdan memnun değildi. Bu yüzden
birçok defa İhtilaller olmuş, zaman zaman azçok reform
yapılmış, fakat bir türlü mesele esasından çözillemiyerek
hep askıda kalmıştı. Rusyada sanayi ve amele işleri bize
nisbetlc hayli ilerde olmakla. beraber kendi içine nisbetle
azdı. Çokluğu teşkil eden toprak ve çiftçi durumu idi. Bu
şartlar altında, Rusyada İnkılabı ihdas ederek, onu başa
rıyla yürütmeğe girişenlerin ilk işleri biçimlerini ve şart-
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larını yukanya. Jtaydettiğimiz bilyük topraklan tercihen
içindeki halka dağıtıp bölüştürmekten ibaret olmak pek ta
bii idi. Bu da işte böyle yapılmıştır.

yalnız bu böyle yapılmamıştır. Ellerinde zaten top
rak bulunan küçük ve orta çiftçiler aynen kendi toprakla
nnda bırakılınılşardır. İşte, müstakil Alınan Sosyalisti'
nin itiraz ettiği nokta budur. Onun anladığına göre, bolşe
vikler toprağın şahıslara. nisbeti yönünden doğru hareket
etmemişlerdir. Böyle hareket etmeyip te nasıl yapmalıy
dılar? Alınan sosyalistinin, bizim gördüğümüz ifadelerin
de, nasıl yapılacağı kısmı yazılı değildi. Fakat, gördüğü
müz kadarından anlaşılıyor ki, o bu dağıtma ve bölmeyi
şahıs mtilkiyetinin kaldınlması prensibine uygun bulma
dığını göstermek istemiştir. Hangisi daha doğrudur? Bol
şeviklerin hareketi mi, yoksa Almanın itirazı mı?•

Yunus Nadi'ye göre: Bolşeviklerin hareketi daha doğ
rudur ve bunda hiç şüphe yoktur. Çünkü, pratikte uygu
lama kabiliyetinin önemi prensipten daha ziyadedir. Aza
m! uygulama kabiliyeti neyse, prensip te nihayet ondan
başka bir şey olmamak gerekir.

Yunus Nadi, bundan sonra, Kari Marx'ı yorumluyor;
ve -Diksiyonerleri kanştınp bilgi edindikten sonra-
marksizm konusuna geçiyor:

«Komünizmin menşe'leri Kari Marx'ın vaz'ettiği düs
turlar mıdır? Bir kere, şimdiye kadar bu düsturlar, her
kesin ve her sınıfın kavrayış biçimine göre tefsir ve tibir
edilmiş karanlık şeylerdir. Ondan sonra, Kari M.arx, dün
ya olaylanru ihata etmiş ve mahdut çerçevelere irca ey
lemiş bir adam olamaz. O, daha ziyade, sermayenin mer
. kez.l~tiği d.arilssınaalan görmüş; ve, proletaryanın yer-
yiizti.ndeki geniş topraklara ya.yılmış pa.rçalarını ildncl
ilçüncU planlara bırakmıştır. Hatta kapital ile insan eme
ğinin kucak kucağa ve gırtlak gırtlağa. bir durumda bu-
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lunduklan fabrikalar dlflll& bakmamış bile, demekte belki
hata yoktur.

Hangi ilim Diksiyonerini açıp bakarsa.ruz MARKSİZM
denilen sosyal usulün tarifini gördükten sonra, bunun tat
bik kabliyetine karşı izhar edilmiş bir şüpheyi de açık ola
rak bulur veya hissedersiniz. Ruslar, ilk defa olarak. koca.
bir hıtta da bu sosyal metodu teoriden çıkararak pratiğe
yani fiiliyata kalbetmek istemişlerdir. Burada, sıra, felse
feden ziyade işindi ve işin en çok kısmını toprak meselesi
teşkil ediyordu. Onlar bunu şöyle halletmişlerdir: a) Kü
çüle ve orta çiftçilerin üzerinde çalıştıkları topraklar. ay
nen kendilerinde bırakmak; b) Çar ve ailesinden itibaren
büyük senyörlere ait geniş otpraklan da. halka dağıtıp bö
lüştürmek. Mülkiyete ait toprak davası dinlenmese bile,
VU çözüm tarzı, görünüşte MARKSİZM PRENSlPLERİ'ne
uyamaz. Fakat, pratikte, hllen yapılabilecek şeyin de bun
dan ibaret olduğu şüphe götüremez.

Yunus Nadi, bundan mantık! sonuç çıkarmakta, ya
:ıuıım şöyle tamamlamaktadır.

cKarl Marks'ın prensipleri memleketten memlekete
aynen ve harfiyyen yani tıpatıp ve harfi harfine uygula
nır formüller değildir. Siyasi milliyet esaslannna muarız
olan Enternasyonalin bu uluslararası ruhuna. taarruz et
miş olmayalım. Taarruz etmiş olmaksızın, komünizmin
her memlekete tatbik veçhinde bir nevi milliyetin ~
ve temayüzünii za.rwi görmekte hata olunamaz, kanaatin
deyiz. Lenin yoldaş, lisanlann aynlığı bedahatine dayana
rak, milletlere özellik tanımakta yerden göğe kadar bak
hdır,

Demek olur ki, dünyada bir kere alelıtlak bir komü
ni.zm vardır. BU KOMÜNİZM, BÜTÜN MILLETLER.!,
mese!A, EMPERYALİZM VE KAP1TALlZM AFETLER.l
NE muaraza gibi umumi fikirler altında toplaya.bilir. İkin
ci safha olarak, bir de, bu komünizmin MEMLEKETTEN

\
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MEMLEKETE AZÇOK FARKLI bir vech-i tatbiki, BlR
UYGULAMA BtÇ!Mt vardır, Bu da, ilmi esasların, o mem
leketlerdeki icaplara göre, incelenmesile uzlaştınlıp toplan
masından meydana gelir. Bu itibarla nev'aml müstakil BİR
TüRK KOMüN1ZMl VARDffi VE OLACAKTIR. Adına
BOLŞEV!KLlK denilen bir RUS KOMÜN11ZM1 olduğu
gibi.•

BAZI TORK VE MOSLOMAN TOPLUMLARINDA 1911
DEN SONRA YAYTh'LANAN
SOSYAU:ST MEVKUTELER

Kazan, Kınm, Azerbaycan ve Türkistanda 1917 ile
1922 arasında yayınlanan periyodikleri - bizdeki benzerle
Jile mukayeseye medar olmak üzere - kısaca zikredelim:

Tatar dilinde yayınlanan Komünist Gençlik gazeteleri:
Omsk'ta çıkan Kızıl Şarık 15/5/1920) ve Uralsk'ta çı

kan Kızıl Şa.r!< Yeşleri (yani, Kızıl Doğu Gençleri).
Sovyet rejiminin ilk Uç yılında yayınlanan üç Tatar

dergisinden biri Kızıl Şark'tır. Siyasi, edebi ve iktisadi ay
lık dergi. Rus Komtinist Partisi Şark Ulusları Komtinist
ÖrgUtleri Merkezi Bilrosu'nun orgaru. 1 mart 1920 den iti
baren Kazarı'da çıkınağa başlamıştır.

Saratof'ta çıkan Kızı) Şark (15 Temmuz 1919) ile 1920
martında Tomsk'ta çıkan Kızıl Şark'ı da ilave edelim.

Eş()eler Dünyası, Orenburg'ta yayınlandı (30 ocak
1919). luzıl Tan ise, 1920 de, Perm'de çıkmıştır.

Tatar dilindeki Bolşevik gazetelerin ilki ve en önemli
si Eşçi'dir (27 Eylül 1918). İlkin, Kazan'da yayınlandı.

,,- Rus Komünist Partisi'nin Kazan Gubkom'unun organı ola
rak yayınlanan Eşç.l, 1918 kasımında, Moskova'ya na.kle
dilmiş; 2 şubat 1920 de tekrar Kazan'a. taşınmıştır. İlkin,
Rusya Müslüman Komünist (Bolşevik) Partisi Merkez Ko-
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mitesi 'nin resmi organı. Sonra, - Doğu ulusları Komünist
Teşkilatları birinci kongresini (18.11.1918) müteakip-·
Rus Komünist Partisi organı.

l\lelekes Tav~• l~Ielekes'in Sesi anlamına.) 13 Ocak
1919 da yayırılarırmştrr, Bu gazete, kasım 1919 da Orak
Çokiç oluyor.

*
Baku Komünü. hüküm sUrdüğü dört ay esnasında,

Rusça mevkute!erderı başka, Azeri dilinde bir gazete ya
yınlamıştı: Kafkaz Kommtması. Bundan başka, Ahbar.
(yani Haherle!' ı. Baku garnizonunun müslüman bahriyeli
Jeri ve askerleri tarafından yayınlanmıştır.

1918 haziran sonunda, - şehir henüz Sovyetlerin elin
deyken- yayınlazımağa başlayan Ufa. Haberleri, ilkin ta
rafsız ,·e sosyalist bir davranış göstermiş; şehir Çekosla
vaklann ea.::.E: geçince, şiddetle antikomünist olmuştu. Kı
sa bir süre sonra, bu gazetenin yerine Yana. Hayat (yani.
Yeni Hayat • geçti. Haftada. iki defa çıkıyordu.
~ Halk, 191S şubatında, Sımferepol'de, hafta.da üç

defa yayınlanıyordu. Titri şuydu: «Birleşik Tatar Sosyalist
Partisinin organı. demokratik gazete.s Simferepol'de ~
Halkın ~'c!""..n~ A.l Bayrak çıkmış; ve nisan 1918'c kadar
devam etmi.'j'tir. ~

Orenburgta, siyasi rengi belli olmayan, Eşçi adında
bir gazete çıkrıuı,tı ( 23 haziran 1918).

19l!J nisan ayının başmda, Sinfcrcpol'de Yeni Dünya
adlı Türkçe bir bolşevik gazetesi çıkmıatır. Daha sonrala
n Eskişehir ve Ankarada ornonirnlcıint gördUğümUz bu
gazete bafta.Jıktı; ve, Moskova :UUslUıruın l\ferkez Komi
serüğfnhı Organı idi. Veni f)ünya'nın Ilk birkaç sayısı Mos
kova'da. yayınlanmış, sonra Kırım'a. naklcdllmlstlr. Yeni
Dttnya'yı Mustafa Suphi çıkarıyordu. Bu gnzete, özellik-
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le, büyük sayıda Türle harp esirleri için çıkıyor ve onla?'

tarafından okunuyordu.

*
Taşkent'e sığınan Buhara Komlinist Partisi Merkez

Komitesi (Temmuz - Eylül 1920) Özbekçe Kutuluş (Kur-
. tuluş anlamına) gazetesini yayınlamıştır. Tirajı 3.000 idi.
Buhara Emirliğine gizli olarak gönderiliyordu. Emir'in
düşmesinden sonra, 1920 eylülünde, Uzbek dilinde bir ga
zete yayınlanmıştır: Buhara. Ahban. Bu gazete, Buhara
da haftada iki defa çıkıyordu. Devrimci Merkez Komite
si'nin ve Buhara Sosyalist Partisi Merkez Komitesi'nin
organı idi. Başyazan: Leziz Az.iz Zade. Komtinist Parti
si'ne katılmış Buharalı Oedld'lerden pek çoğunu bu gaze
tenin yazarlan arasında görüyoruz:

1) Feyzullah Hoca.ye!;
2) Abdülkadir Muhammedinof;
3) Abdül Hamid SUleymanof; vs.

*
Aserbaycaa'da, 1A.lımıet Hayatı, Kartuluş Yolu ve Me

deniyet (yani Kültür) unvanlı gazeteleri kaydettikten son
ra, Müslür;nan menşeviklerinin yayınladlkla.n ilci gazete
Din adını verelim :

1) Al Bayrak;
2) Doğru YoL
Sosyalist Revoltisyonerler de iki guete çıkardılar:
1) Halkçı (Yani, Halle Dostu),
2) Fa.'le ve Ekinci (yani, ~ ve Köylü).
Bakü'de, 1919-1920 de, umumiyetle batıp çıkan, parti

siz sol organlar şunlardır:
1) Fokara ~•:
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2) Azerbaycan Fııkara&a;
8) Bele Sedaaı;
4) Yoldaş;
5) M~'el;
6) Genç İşçi;
'7) Baku Fa'le Konferaıısmııı Ehban.

*
Özbek dilinde iki milliyetçi mevkute cedidizmin sol

kanadının siyasi fikirlerini yansıbyordu. Bolşeviklerin m- -
ferini müsait karşılayan bu mevkuteler, 1918 de, Taşkent'
te yayınlanmıştır.

1) Türk Sözü;
2) Balk Dartil fUnuno.
Diğer bir milliyetçi mevkute de İşçiDünyası adını ta

şımaktadır. 4 kasım 1918 de, Taşkent'te yayımlanmıştır.
Dergiyi çıkaranlar cedldcilerden bir gruptu. Bu grup 1S
LAM1YETLE SOSYALlZMt UZLAŞTIB.MAOA VE ŞE
RİAT TEMELİNE DAYANAN BİR KOMüN!ın.f KUR
MAYA ÇALIŞIYORDU.

İşçiler Dünyası'nın başlıca yazarl&n şunlardı:
1) Molla Gazi Yunusof;
2) Leziz Aziz Zade;
3) Golam Za.feri;
4) Mohammed Yusuf Mohammedoğlu.
Ayda iki defa yayınla.nan bu dergi ancak alb sayı ~

kabilmiştir.
Kendisine «Komünist» sıfatını uygun bulan Tan der

gisi de Taşkent'te yayımlanmışbr (9 nisan 1920).
Taşkent'in ilk sovyetik mevkutesi, 20 haziran 1918 de,

Türkistan Merkez lcra Komitesin'in yardımile çıkanlan
1ştlraldyyilıı gazetesidir. Bu gUndelik gazetenin ilk başya-
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zan Moskova.'dan gelmiş bir tatardı: Arif Alevleef. Bunun
yerine biraz sonra. Ahmed Donskoy geçmiştir.

tştira.kiyyiın gazetesinin yeti.ne, 19 aralık 1920 de, Kı
zıl Ba.yra.k adlı bir gazete yayın hayatına atılıyor.

l\ızıl Bayrak, Türkistan Komünist Partisi Merkez Ko
mitesi'nin organı idi. Başyazarları şunlardır: İlkin, Ömer
El.muhammedof; sonra da, Mir Muhsin ve tatar Gazi Yu
nusof.

Şunu da ekliyelim ki, 11 haziran 1918 de, Taşkent'teki
lştirakiyyôn'dan önce -Tarihçilerin gerçekten sovyetik
olarak kabul ettikleri Mehnetkeşler Tavusu (yani İşçile
rin Sesi) çıkmıştı. Haftada iki defa. yayınlanıyordu. Baş
yatan: Hacı Muin. Tirajı 500 den 2.000 e kadardı. 304 sa
yı çıkmış; ve 28 eylül 1922 de kapanmıştır. (43)

TORKlYE SOSYALİST FIRKASININ
tLK BROŞORO

Türkiye Sosyalist Fırkası, görüşlerini yaymak ve iş
çileri uyarmak için, 1920'de, broşür yayınlan da yapmış
tı. nk broşür En Büyük Kuvvet adını taşımaktadır. Cep
kitaplan boyunda 16 sayfalık bir broşür. (44)

Broşürün yazan «Ma.k.sa.dımız Nedir?» diye soruyor;
ve, amacını şöyle açıklıyor:

«Eczanelerde satılan iliçlar hastalıklara. deva olduğu
gibi, kütüphanelerde satılan kitaplar da insanların cehale
tine bir deva olmak gerekir. Oysa, paraca fakir olan işçi,
cehaletin de son tabakasında bulunduğu halde, bütün Ba
bıali kitapçılarını dolaşsa, DERDİNE DEVA OLABİLE
CEK BİR TEK KİTAP bulamaz. Hocaların okudukları ilim
kitaplarından başka, asıl halkın elinde dolaşan kitaplar;
-· umumiyetle- bayağı, pis, sevda. yahut cinayet ve za
bıta romanlardır. İşçi bu fena kitaptan okumaktan sakın-
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malıdır. Çünkü bu kitaplar, adamı eğlendirmek bahanesi
le, iyice zehirler ve aptallaştırır. İşçi öyle bir şey okumalı
ki, kendisine hergün yeni bir fi.kir versin, aklını açsın; ona.
ilerlemek ve kuvvetlemek yolunu göstersin.

İşte, TÜRKİYE SOSYALtST FIRKASI, işçinin bu ih- .
tiyacını sağlamak için, doğrudan doğruya hayat mesele- •
!erinden bahseden, gayet sade yazılmış, küçük, ucuz bro
şürler yayınlamağa karar verdi. Eminiz ki, bütün arkadaş
iar bu teşebbüsü takdir edecekler; ve çıkacak broşürleri
seve seve okuyacaklardır.>

*
Broşürün birinci bölümü cÇahpnlar Kimdir?> baş

lığını taşıyor:
«Ben bir irat sahibi değilim. Bir aylıkçıyım. Ça.lı.şma

nın değerini iyi bilirim. GUndelikle çalışan ve daha. yorucu
işler gören işçi, şüphesiz bunu benden daha iyi bilir.

Bizim gibi çalışarak ekmeği kazanan adamlar için ça
hşmanın anlamını iyice, derince anlamak kadar önemli bir
mesele olamaz.

Acaba. eli, ayağı yahut aklı, dili ile bir iş gören adam
lann hepsine çalışıyor diyebilir miyiz? Zannetmem. Dağ
da eşkiyalık eden ; şehirde, köyde hırsızlık eden adam bu
işi çok defa. yorularak, bir kuvvet harcayarak, hem de ca
nını tehlikeye koyarak yapar. Ama, yapbğı iş çalışmak
değil, çalma.ktır. Yeşil örtülü masa üzerinde, kumarbaz
sabahlara kadar uğraşır. Borsacı da, bütün gün, boğazı tı
kanıncaya kadar bağınr. Bununla beraber, bunlann yap
tıklan işe oyııa.ma.k denir; çalışmak denmez. lstikraz ak
dederken bankerlerle uyuşup elaltından komisyon alan Ma
liye Bakanının, eksiltmede, bezirgAnaa;rla çıkar karşılığı
u~. Levazım Müdürünün yaptığı bu işe çalışma, 'EMEK
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HARCAMA diyebilir miyiz? Bunlar, tam anlamiyle, bir
dala.verecidir. Ticaret işlerinde de dalevare yapanlar pek
çoktur. Bunlar, piyasadan fazla para çekmek için, fırsat
kollarlar; türlü türlü dolaplar çevirirler; yalanla, dolanla
ceplerini doldururlar. Yapbklan işin yalnız kendilerine
faydası dokunur.

Esasen, beşer onar kuruş biriktimekle cepleri doldur
ma.k kabil değil ki! Asıl zenginlik ya dalaverenin, ya hır
sızlığın veya muharebenin ürünüdür. Kolile veya. kafa.sile
çalışarak yaşayan adam yiyip içmeyip bir kaç kuruş ayır
sa. bile, ya. bir hastalıkta, ya bir düğünde hepsini harcar.,
veyahut olsa olsa, çoluğunu çocuğunu barındıracak bir ev
ceğiz satın alır, kira bellsında.n kurtulur. Çalışanlann sen
ginliği bundan ötesine varamaz.

Göıiiyorsunuz ki, hayatta iki türlU iş görmek vardır.
Birincisinde, yalnız kendisi faydalanır. Böylece, zengin ve
milyoner olmak mümkündür. Fa.kat, vicdan bu gibi adam
lan~ sırasına koyamaz. Böylesine hırsız der, ~
kiya der, dalavereci der, oyuncu der, madrabaz der. Aylık
çılar, gündelikçiler ise, gördüğü iş karşılığı, topluma ve in
sanlığa yaptığı iş karşılığı, geçimini sağlar. !şte, bunlar
gerçekten çalışanlardır . Topluma yaran pek küçük, kazancı
isepek büyük olan işler meşrü değildir. Haklı ve meşru işler,
umuma yapılan önemli bir hizmet karşılığı özel ihtiyaçla
nnı sağlamağa yetecek bir ücret getiren işlerdir. Vazife
karşılığında hak alan veya isteyen kimselerdir ki, sanat
larile, bilgilerile, kol veya kafa. gUçlerile, namuslu ve ara
lıksız bir çalışma ile, bütün toplumu, btitün insanlığı bes
liyor, giydiriyor, okutuyor, seyahat ettiriyor, malını taşı
yor, evini yapıyor, ziynet a.ltınlannı ve elmaslannı işliyor.
Evet; köylü, işçi, öğretmerı, mühendis, memur, ba.kkal,
kasap, fırıncı, dükkancı, - kısaca, insanlığı maddeten ve
manen yaşatan, namuslu bir iş gören insanlar- gergek
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çalışanlanbr. Ötekiler ise, çalışanla.rm mmrma. yaşayan
pa,radtlerdir. Bunu iyice bilmek gerek.s

*
İkinci bölümün başlığında şu soru yer alıyor: «En

Büytik Kuvvet Kimdedir?» Broşürün yazan sonıyu şöyle
cevapl&Ildırmaktadır: -

«En büyük, en önemli kuvvet ha.ya.t kuvvetidir.
Ba.kınız: Giydiğiniz elbiseyi vücuda getirmek için, il

kin, köylü uğraştı. Pamuğu, yünü ha.zırladı. Bu pamuk ya
hut yün, birçok elden dolaşarak, fabrikaya gelince, sanat
sahibi birçok işçiler onu iplik haline koymak için çalıştı
lar. Aynı yerde yahut başka bir fabrikada, diğer bir takım
işçiler o iplikle kumaş dokudular. Sonra, terzi bu kumaş
tan, vücudünüze göre, bir elbise yaptı. Oturduğunuz evi kal
fa, duvarcı, dülger vesaire denilen bir takım adamlar yap
madı mı? Sokağa çıkalım: Şehir içersinde kaldırımları, şeh
rin dışarsmda şose yollarını yine işçiler yaptı. Bilyük cad
delerden geçen tramvaylar, arabalar, otomobiller, fabrika
lar da, bizim gibi gündelik veya. aylıkla çalışan ve bu sa
natlan bilen adamlar tarafından yapılıyor. İnsanları dün
yanın bir ucundan öbür ucuna. kadar nakleden, malları her
tarafa. taşıyan vapurlar ve şimendiferler de, tersaneler de
ve büyük tezgahlar da - günde, hafta.da. veya ayda- bir
kaç kuruş ücretle çalışan, sanat sahibi adamların ürünü
dür. Hiç, hiç bir şey yoktur ki, işçilerin ve ekseriya gün
delikçi, haftalıkçı ve aylıkçıların eseri olmasın.

Şimdi siz, bir vapura binip, dUnya.yı dolaşın: Medeni
yet ve mamuriyet olarak her ne görürseniz, bizim gibi
ücretle çalışanlar tarafından yapılmıştır. Çalışan - işçi
olsun, mühendis olsun, katip olsun- herhalde bir kuvvet
harcar. İşte bu kuvvet insanın kendisinde bulunan na.yat
kuvvetidir. Çalışanlar hayatlannı harcıyor ve bütün şey-
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ler bu sayede meydana geliyor. Daha doğrusu, bütün uy
garlık dünyası türlü türlü biçimlere girmiş, katılaşmış,
heykelleşmiş bir insan hayatıdır. Ve bu katılaşan, heykel
leşen, türlü tllrlü biçimlere giren hayat ta yalnız çe.lışa.n
lann vücudundan çıkmıştır.

Görülüyor ki, kuvvet insandadır. Fakat, şunu da bilme
li ki, her insan kuvvetini feda etmez. Birçok kimseler kuv
vetçe bir fedakarlık etmeksizin yaşarlar. Kimi babasından
hazır bulmuş, kimi bir fırsattan faydalanmış, kimi de em
niyeti, vazifeyi kötüye kullanarak keseyi doldurmuş ..• Böy
leleri vardır ve pek çoktur. Medeniyeti kurmuş, toplum
daki servetleri, zenginlikleri meydana getirmiş olıı.n asıl
kuvvet, en büyük kuvvet ÇALIŞANLARIN KUVVETİ,

. emek sarfedenlerin gücüdür. Bunu da iyice bilelim.

*
Üçüncü bölümün başlığında: cÇalıpolar Uyanmıa!•

haykınşı ile karşılaşıyoruz:
«Madem ki herşey çalışmakla meydana geliyor, ma

dem ki, kuvvet çalışanlardadır ve çalışanlar da biziz: Reva
mıdır ki, bu kadar fakirlik ve zaruret çekelim? Biz bu zen
ginlikleri, bütün faydalı ve güzel şeyleri yapmak için kuv
vet ve çaba harcıyorsak, bunun bir haysiyeti vardır. Oysa,
yaptığımız şeylerin faydası çalışmayanlara pek çok ve bi
ze yani çalışanlara pek az dokunduğu gibi, insanlar ara
sında yerimiz, haysiyetimiz, değerimiz nisbeten pek azdır.
Bizi hor görüyorlar. Çalışmamızdan, yorulmamızdan, ter
lememizden o kadar az faydalanıyoruz ki, üstümüz başı
mız perişan kalıyor. Karnımız aç, kanımız uyuşuk, kafa
mız bomboş bulwıuyor. En basit bir gerçeği göremiyorus.
Gücümüzün derecesini tahmin edemiyoruz. Dünyayı bil
miyoruz, kendimizi bilmiyoruz. Anlaşılıyor ki, bizde kuv
vet var, kafa. yok. Bu kuvvet, bir ırmak gibi, durmadan
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akıyor. Fakat, uçsuz buca.ksız bir denize dökülüp gidiyor.
Biz onu istediğimiz yönde akıtamıyoruz. Biz kuvvetimizi
idare edemiyoruz. Ey ~,şanlar! ·Bu, ~ğlanacak bir haldir.
CelıaJet zamanı çoktan geçti. Artık bilmek, anlamak~
ıudll'.

Çalışan, hakkını nasıl alabilecek? Çalışan, haysiye
tini nasıl yükseltecek? Bu bir meseledir ki sormak, öğren
mek, düşünmek ve uğraşmakla çözülür.

Avrupa ve Amcrikada, çalışanlar, yani işçiler, emek- ,
çiler boş durmuyor. Günden güne daha güçlü, daha canlı
olmak için her ne yapmak gerekse yapıyor. Şimdi, oralar
da, işçinin umumi hayatta büyük bir önemi var. HattA, işçi
kuvvetinin pek ilerlemiş olduğu yerlerde, denilebilir ki, her
ne yapılıyorsa işçinin çıkarına göre yapılıyor. Yalnız Doğu
memleketlerinde, ve özellikle burada, bizde -bulanık su
da balık avlayan dalaverecilerden başka- her şey nasıl
oyuyorsa, işçi hayatı da uyuşmuş kalmış.

Ben uyandım. Artık gözümü açtım ve Avrupalı ar
kadaşlanmızdan pek geri olduğumuzu görüyorum. sız DE
UYANINIZ! Etraf1IlJ.Z8. bakınız.! Elbirliği Ue çalışmağa~
rar nrlıılz ! Boş fikirlere önem ,·erıneymu!

Dünyada yalnız iki mesele önemlidir:
1 - Ekmek meselesi;
2 - Haysiyet meselesi.
Sizin ekmeğiniz az, haysiyetiniz düşkündür. İşte buna

bir son vermek için çalışınız Hakikat iki kere iki dört eder
gibi meydandadır.

Bu broşürde okuduğunuz meseleleri mi17Akere ediniz.
Ovftt isterseniz bilenlere ba.5 vurunuz. Herhalde. rihuroiz
bu işle uğraşsın. Yüreğiniz yükselmek ve işçi hayatım be
raberce y:ükseJ.tme'.g: aşkile çarpsın.UYUMAYINIZ. EY ÇA
LIŞAiıJLAR! EY EMEKÇİLER, UYUMAYIN! Çüruw. hak
sizin. gelecek sizindir,>
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MUSTAFA SUPHİ HAKKINDA YAYINLANAN
B1YO-B1BL1YOGRAF1K 1LK Btt.GlLER

1914 te, İstanbul'da basılan Nevs&l-i Milli, Mustafa
Suphi hakkında., bir sa.yfa kadar kısa bilgi veriyordu:

«Mustafa Suphi Bey 1299 da Giresun'da tevellild et
miştir. Pederleri Konya Vali-i sA.bıkı Ali Rıza Beyefendi
dir. Valideleri Samsun eşrafından Beledi Reisi Halil Hilİni
Efendi'nin kerimesi Memnune Hanımdır. Ailece asıl mem
leketleri Samsun'dur.

Tahsil-i iptidaisi Kudüs ve ŞAın-ı Şerif'te, taıısn-i ida
cllsi Erzurum'da, tahsil-i Alisi Mekteb-i Hukuk-u Şahane ve
Paris Ulüm-u Siya.siye Mektebindedir. Avrupa.ya devr-i sl
bıkta azimet ve 1nlo.1A.ptan bir buçuk sene sonra avdet ey
lem.iştir. Ulüm-u Siyasiye'den ŞehadetnA.me ahzı için ter
tibi meşrut (Tez) olarak cMemA.lik-i Osmaniyede !tib~ı
Zirai Teşkilltının HA.l ve İstikbali» mevzuunu tetkik ve te
lif ederek Tezi Jüri Heyeti'nce mazhar-ı kabul olmuştur.
Mezkur Tez bin dokuz yüz on bir senesinde Fransanın Ce
nup İtıbar-ı Zirai Kongresi'nce nazar-ı mütalaaya almroıı
ve muahharen Roma Beynelmilel Ziraat Enstitüsü celse
sinde kıraat ve risale-i mevkuteye dere edilmek suretiyle
mazhar-ı takdir ve mükA.fat olmuştur. Mustafa. Suphi Bey
Avnıpadaki seyahatleri esnasında Tanin gazetesinin mu
habirliğini ifa ettiği gibi Derse.adete avdetinden sonra da
Tanin, Servet-i Fünun ve Hak gazetelerine muavenet-i tah
ririyede bulunmuştur. Son seneler zarfında ise Ticaret
Mekteb-1 li.lisinde Malfunat-ı Hukukiye, Darillmuallimfn-1
ali ve Mekteb-i Sultani İktisat muallimliklerinde bulun
muştur. c!lm-i İçtimai Nedir?» ve cVazife-1 Temdin:. nam
la.rile bir tercüme ve bir telif iki eseri intişar etmiştir. Bin
Uç yüz yirmi sekiz senesi zarfında Türklerin inkişaflt-ı
milliyeye hizmet etmek emelile, bazı mebusAn, uıuammtn
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ve muharririnden ve zevitrı maliıme ile «Milli Meşrutiyet-.
pervers Fırka'sının tesisine teşebbüs etmiş ve daha sonra
ayni efklr ile müştereken mevkl-i neşre vazolunan «!f
hlm» gazetesinin MUdiriyetini deruhte eylemişti. Mahmut
Şevket Paşa merhumun vak'a-i katli üzerine mir-i muma
ileyh, refiki Kütahya Meb'iis-u sabıkı Ferit Bey'le ve daha
sair kimselerle süret-I malümede vezaif-i resmiye ve bu
susiyesinden tecrit ve· Sinop'a teb'id olunmuştu.s

Nevsal'in yayınlandığı tarihte, Mustafa Suphi otuz bir
yaşındaydı. Sosyalist olduğuna veya Osmanlı Sosyalist
F'ırkası'na katıldığına. dair herhangi bir kayıt gösterilme
diği halde, böyle bir iddia ileri sürülmektedir.

Mustafa Suphi'yi çok yalandan tanıyan Ahmet Cevat
(Emre), anılarında «sosyalist olduğu söyleniyordu> de
mekte; ve, bu müphem rivayetle yetinmektedir.

La. p~ et le Mouvement na.tional, Chez les Musul
ma.ns de Rossic avant 1920» adlı eserin sayın müellifleri
de, Mustafa Suphi'nin, İkinci Meşrutiyet yıllarında, Osman
lı Sosyalist Fırkası'na mensubiyetini yazmaktadırlar:

«Türk Komünist Fırkası'wn kurucusu (foodateor do
Parti Oommuniste turc) olan Mustafa Suphi (1883-1921)
Giresun'da bir yüksek memur ailesinden dünyaya gelmiş
tir. Hukuk tahsilini yapmış; ve, Paris'te F.oole des Scieııces
Pollt:iqueıs'te okumuştur. «Jön Türk> Devriminden sonra
Türkiyeye dönmüş; gazeteci olarak çalışmış, ve İstanbul
Öğretmen Okulu'nda hocalık yapmıştır. 1910 da, Osmanlı
Sosyalist Fırkası'na girdi. 1913 te tevkif edildi, 1914 te kaç
tı ve Rusyaya sığındı. Savaş ilan edilince enterne edilmiş
ve ilkin Kaluga'ya, sonra da. Ural'a sürülmüştür. 1915 te
Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne yazıldı.

Suphi, Komintern'in Birinci Kongresine katıldı, ve es
ki harp esirlerinden teşekkül eden Türkiye Komünist Teş
kilitlan Birinci Kongresi'ni örgütledi (1920 eylül, Baku'
de). Bu Kongrede Türkiye Komünist Fırkası kunılmuş ve
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Suphi, Merkez Komitesi Başkanlığına seçilmiştir. Mustafa
Suphi, Narkomnac'ta (46) son derece önemli bir rol oyna
dı. Marksizm-Leninizm'e dair bir çok klasik eserlerin Türk
çe tercümesi onun kaleminden çıkmıştır. 28 ocak 1921 de,
Suphi ve Türk komünist yöneticilerden bir grup, TUrkiy~
den dönüş yolculuğu sırasında, ca.n vermişlerdir ki, bu olay
gereği gibi aydınlanmış değildir.» (P. 252, not 1).

*
1922 aralık ayında, Paris'te yayınlanan Revoe da

Monde Musulman'ın, «Bolşevizm ve İsli.miyeb konusuna
ayırdığı bir cilt, Mustafa Suphi ve Yeni Dünya. gazetesi
hakkında, ilgi çekici bazı malumatı ihtiva etmektedir.

Verilen bu malumata göre:
«Yanya Valisinin oğlu Mustafa Suphi Fransa'da tah

sil etmiştir. Türk Devriminden (İkinci Meşrutiyet !nkı
li.bından) sonra, Şerif Paşa'nın yönetiminde, «Meşrutiy
yet-i Milliyye> Fırkasını organize etmişti. Mahmut Şevket
Paşa'rıın katlinden sonra, İttihatçılar tarafından Sinop'a
sürüldü, Silrgünden kaçmağa muvaffak olarak, Rusya.ya
sığındı. Moskova'da, Türk Komünist Fırkası'nın örgütçü.sti
(organlsateur du parti eommunlste turc) olan Mustafa
Suphi, orada Yeni Dünya'yı tesis etmiş ve Kari Marx'ın
Kapital adlı eserinin Tlirkçe tercümesini bu gazetede ya
yınlamıştır. Bolşevikler, Baku'yu tekrar ele geçirince, Mus
tafa Suphi bu şehre geçti ve gazetesini orada yayınlamağa
devam etti.

Bolşevikler tarafından, beraberinde bir Heyet'le, Ana
doluya gönderilen Mustafa Suphi, -Kazım Karabekir Pa
şa'nın emri üzerine- on Uç yoldaşile, Erzurum'da tevkif
edilmiş ve Trabzon'a sevk olunmuştur. Oradan da, Rusya.
ya. dönmek üzere, denize açılmıştır.

Bindiği geminin ne olduğu bilinmiyor. Çlçerin'in imza.



197

sını taşıyan bir radyogram, -Üçüncü Enterna.syonal'de
Türk proletaryasının murahhası bulunan- Mustafa Sup
hi'nln sağlığı hakkında, Ankara. Hüldlıneti'nden bilgi iste
mişse de, olumlu hiç bir cevap alamamıştır. Ankara.'nın
cevabı şundan ibaret kalmıştı: Hareketi esnasında, Kara
deniz fırtınalı olduğundan, açıklarda bir kazaya. kurban
gitmiş olması muhtemeldir. (47)

Kemalistler tarafından öldllrülmUş olması dolayısile,
Ba.ku'da Mustafa Suphi'ye muhteşem cenaze töreni yapıl
mıştır.

Suphi'nin başında bulunduğu Heyet'ten sağ kalanMeh~
met Emin, bu sırada, İstanbul'da olsa gerektir.

Mustafa Suphi'den sonra, TUrkiyedeki görevi yüzbaşı
Badoul'a devredilmiştir. Bir ay kadar oluyor ki, Sadoul,
Ankaradaki yolculuğundan Tiflis'e dönmüş bulunmakta
dır.

Sadoul'un Tiflis gazetelerine verdiği beyanata göre;
müşarünileyh, Türk komilnistlerini gizli bir örgüt halinde
birleştirebilmiştir.

Sadoul, beyanatında, Maverly-i Kafkas meselesinde,
Tllrklerin beslediği ihtiraslara. karşı bolşevlkleri uyarmak
tadır. (48) Bu beyanata göre, Türklerin hu meselede ileri
sürdükleri aşırı isteklerin sebebi son başarılan olsa ge
rek.» (49)

* '
Mustafa Suphi hakkında -Tlirkçede olsun yabancı

dillerde olsun- verilen biyobibliyografik bilgilerin; bu ara
da, onun 1917 Ekim Devriminden önce sosyalistlikle ilgi
derecesinin, Marksizme karşı -taraftar veya muarız ola
rak- tutumunun, ve OSMANLI SOSYALİST FIRKASI'
NA KATILIP KATILMADIGI MESELESlnin gayet ince
bir tenkit sUzgecinden geçirilmesi gerekliliği ~ikardır.



198

Türkiyede sosyalizmin tarihi konusunda uğraşa.nlara düıen
iv budur.

Mustafa Suphi'nin, nazariyeci ve aksiyon adamı ola
rak, gösterdiği çaba ; siyasi faaliyetleri ile sosyalist litera
türe bıraktığı kalem ürünleri, -başka bir deyişle, müte
fekkir ve organizatör cephesi- hakkında raslanan bilgi
kaynaklan, kontrolsuz kabul edilmemelidir. Belli maksat
la ve peşin hilktimlerle yayınlanmış bulunan tümen tümen
yazılar ve sunulan belgeler, h.M1 VE OBJEKTİF AÇIDAN
1NHtRAF ETMEKS!ZtN değerlendirilmelidir. Zira. söz
konusu kaynaklardan bir kısmı, gözünü kin bürümüş dtlş
manlarından; bir kısmı da, ona karşı sonsuz hayranlık duy
gulan besliyen savunucularından gelmektedir.

BIR KUTLAMA TÖRENİ

Ankara.'da yayınlanan -ve, 18 mart 1922 tarihli bir
yazısında, 18 mart 1871 Paris İhtililini konu olarak alan
Yeni Ha.yat dergisi (50), ikinci sayısında, «Paris Komu
nası Hatırasının Tes'idi» başlığı altında çok enteresan bir
havadis sunmakta; ve, o gilnUn Ankarasındaki havayı yan
sıtmaktadır. Türkiyede sosyalizmin tarihini yazacak ta,.
rihçiler ve bu alanda araştırma yapanlar, belge olarak
mevkutelere başvurduklan zaman, bu kaynaktan fayda
lanacaklar; Profesör Vehbi Sandal'm, Burhan Felek'in
eniştesi Dr. Nizamettin Ali Sav'ın, AtatUrk'Un ünlü Dışiş
leri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras'm ve daha bir çoklan
nın KOMÜN'U nasıl heyecanla kutladıklarını yine bu kay
naktan öğreneceklerdir.

Sunulan havadis, aynen, şöyledir:
«1870 senesi (51) 18 mart tarihinde, Pari.s amelesi

nin Paris Htikum.etini kendi ellerine alarak Konmıuna mef
kuresinin birinci defe. ola.ra.k fiiliyete çıkarıldığını, ve bu
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güne musadü bulunan clS marb tarihinin beynelmilel bir
amele ve komünist bayramı olduğunu Mecmua.mızın birin
ci nüshasında yazmıştık.

18 mart gecesi, muhtelif Şark memleketlerinin· Anka.
radaki sosyalist ve komilnistleri, Rusya Sefarethanesinde,
Sefarethanedeki komUnist yolda.şlann da.vetile toplana
rak,. Paris Kommunası'nın hltırasını tes'Id etmişlerdir.
Geceyi tes'id için hazırlanan müsamere programı tama.mile
Paris Komunası'na müteallik maddelerden mürekkepti.
Müsamerenin programında berveçh-i ati maddeler bulu-
nuyordu: •

1 - Muntazam ve sana.tklr bir heyet tarafından,
Koımmma'mn mağlO.biyeti ve mağlubiyeti esnasında. Paris
burjuv&lan tarafından irtikA.p olunan cinlyi.tı tahattüren
cMa.temMarşı»;

2 - Komımma'nın zuhuruna kadar cihanın, Fransaı
nın ve Paris'in bulunduğu vaziyet, ve hllet-i içtimaiye ve
geçirdiği vekayi-i inkılAbiye (Aurbaycaiı Sefiri Abilof
Yoldaş tarafından);

3 - Pa.rls Kommmıası ve onun beynelmilel emekçi
tnkıllhı ile aJ.Aka ve münasebA.tı (Profesör Golman yoldaş
tarafından) ;

4 - .Ana.rgistler Marıı (Rusça - Bir heyet tarafın
dan);

5 - Parls Koımnı:ması kahramanlarından Artlir Ar
no yoldaşın «Kommuna Kurha.nlan> nim şiiri (Çirklzof
yoldaş tarafından) ;

6-· §_open'in «Matem Marşı> (Piyanoda.- Mııöaro Ara.
lava yoldaş tarafından);

7 - Manzum bir parça. (ingld - Aralof yoldaşın oğlu
tarafından) ;

8 - Fransızca cBeyneloıilel> (Yani ENTERNAS
YONAL) Marşı (Ridel yoldaş tarafından) ;

9 - Marseyez (nakaratta bir heyetin iştirakile, Ma-
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dam Kınsberg" yoldaş tarafından) i
10 - Verhareh'in ·«!syAn> nAm piri (Madam Çirkl

zova yoldaş tarafından)':
11 - Madam Lisag6rskaya yoldq ta.rafından piya

noda bazı parçalar;
12 - Umumun iştirakile, Türkçe ve Rusça Beynelmi-

lel İnkılap Marşı. •
Şu vesile ile, Profesör Golman yoldaştan sonra, Ko,.;

münist Enternasyonal'ine mensup Türkiye komünistleri
Azasından Nazım yoldaş kalkarak kısa ve veciz bi.r nutuk
söylemiştir.

Müsamerede Rusya ve Azerbaycan Sefarethanesind~
ki komünist ve amele yoldaşlarla beraber Buhara Kasıtla
n Mehmet Recep ve Mehmet Naziri arkadaşlar ve TORK!
YE SOS~ALİST ve KOMONlSTLER.lNDEN

Ahmet Hüsnü,
Ahmet Hilmi,
İsmail Hakkı,
Bahaettin,
Doktor Tevfik,·
Doktor Tevfik RtlştU (Menteşe Mebusu),
Cemile Nüşirevan,
Salih Hacıoğlu,
Hulüsi (Afyonkarahisa.r Mebusu),
Zinetullah Nuşirevan, •
Abdülkadir,
Affan Hikmet,
Kenan,
Mehmet ŞükrU (Afyonkarahisa.r Mebusu),
Mehmet Vehbi,
Nazım,
Doktor Nizamettin Ali,
Numan Usta (İstanbul Mebusu),
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F. Bektora
yoldaşlar ve zevA.t-ı saire hazır bulunmuşlardır. (52)

*
Yukarda tafsilltını okuduğumuz KUTLAMA TORE-

Nt, 1871 de, Komün'ü -en Unlü sosyalist mütefekkirlerin
saflarına katılarak- savunan Namık Kemal ve Reşat Be
yin apolojetik yazılanndan ve giriştikleri polemikten (53)
51 yıl sonra, Milli Kurtuluş Savaşı'nın ateşinden geçmiş
bir ülkenin Başkentinde, yapılmıştı. '

HALK tŞT1RAK1YUN~•NIN B1RtNC1
KONGRESİNDE GÜNDEME G!REN MADDELER

Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası, Programını Hillnl
mete tasdik ettirmiş; ve, Programdaki özel maddeye uya
rak, 15 ağustos 1922 tarihinde, ilk kongresini akde karar
vermişti.

Kongrenin gündeminde şu maddeler yazılıydı:
1 - Umumi Merkez'in faaliyet raporu.
2 - Partinin program ve tüzüğünün tadili veya uy-

gulanması. .
3 - Doğuda komünist Partilerinin milll akımlara ait

görüşlerile alınması gereken tutumun tesbit edilmesi.
• 4 - Komünist Enternasyonali'nin dördüncü Kon

gresine gönderilecek delegelerin seçilmesi.
5 - Anadolunun iç ve dış politikası hakkında açıkla-

malar.
6 - Sosyalist ve halkçılarla elele emperyalizme kar-

gı birlik cephesi kurulması.
7 - Anadoluda sendikalar meselesi.
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almak istersin? d!ye sorulsa, sanının, -kendisinden yüz
yıllarca sonra dünya.ya gelmiş- bu mustarip kadını ae
çercli.

Ne kadar beli oku varsa, hedef ol&ra.k, onun iDliyen
gönlilnU seçmiş. Bu Alemde nasibi keder. Arkadaşı gam ve
feryat, nasibi de lh-U zlr. Hayatın bütün meşakkatlerini
ve mihnetlerini, kahrını ve sefaletini tatmış bir şair. Gön
lü"dert ve mihnetin saldınşile viran olmuş. Mihnet kuşu
viran kalbine yuva yapmış. Elemlerinin yükünü devrin
çarkının üstüne bir dakika koysalar altüst olurdu. Onu hiç
bir zaman giildUrmiyen Felekten öc alamıyor. Bayram
günleri onun boynu btikük. Kalbinde, hüsran. Tali' ona, o
hayata küskün. Tali'i ona ezelden küskün. İnsanken in
sanlıktan çıkmış. Sefaletin pençesi eteklerine sanlıyor.
Zalim baht ona yüz bin azap çektiriyor. Hazan yaprağı gi
bi sararmış yüzünde ıstırap ve elem çizgileri. Kuru bir yap
rak gibi yerlerde sürünen ve sürüklenen bu kadın, Kader
le, durmadan, boğuşuyor. Zehirlenmiş ömrünü Kader her
an zehirlemede. Binlerce bahar olsa gülüp eğlenemiyor.
Her gill mevsimi onun gönlünde bir yara açıyor. Oğlunun
taşsız kabri önünde diz çöküyor. Pi.yansız felA.ketler or
tasında, ölümü en büyük mutluluk sayacak kadar kötüm
ser:

Gül~l a.lızlıuma gam geldi, hicrin geldi de
Lutf edip bir kerreclk olsun saadıet gebnedi

*
1914 te besılan Nevsll-1 Mllli'de, çarşaflı resmi ve k:ıaa.

biyografisi ile «Rah-ı Maişeb adlı bir şiiri yeralmıştı. Bu
şiir, realist bir fırçayla, şairin geçim yolunu tasvir etmek.;
tedir: ••
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Hayat değil bu hayatımm~ı ııar-1 cahim
DUşündll.rür beni me'yus eder bu hal-i elim...
Bir aciz iğne ellinde. Onümde bir gergef

• Belaya, mlhnete, alama gönlüm oldu hedef
Kuru bir ekmek için muttasıl sa.'y ederim
Bela.y-1 kahr-ı maişetle kalır olar giderim

Siyah, demirden bir el onu itip durmaktadır:
Dikenli, taşlı. inişli, yokuşlu bir yola a.h...
Hayatın işte bu yol. Taliin ka.ranlıkla.r;
Çamur, diken, uçunım. biııih&ye taşlıkla.r.

Bu vahşet yolunda, silahı lclz bir iğne. Bu karanlık
yolda düşe kalka ilerliyor; Ne gökte bir yıldız, ne beyaz
bulut. Ne de yerde bir umut ışığı.

Sağım solum yüce dn.ğla.r önümde bir uçurum
Düşer yuvarlanınm, lncln1r harlb olurum...
Niçin bu dağln.n ben böyle tırmarurasarım
Niçin bu tehlikeli yolda. muı-tasıl koşanın
Niçin.. Neden olacak hep kuru bir ekmek için
İğneyle dağ kazılır mı? Kırık kalemle, çektikleri nasıl

yazılsın?
Bir iclz iğne ile bir cebel nasıl ka.zıhr
Şikeste Jıi.me ile ~ktlğim nasıl yazıla?

*
Kara baht, şairin dünyasını kapkara. bir zindan yap-

mış. 1918 de yayınlanan mensur parçayı okuyalım:
«Siyah, ıssız yollara düşmüş, siyah tali'li bir yolcu

dan farkım yok. Rehgüzlnmda siyah uçurumlar, siyah ka
yalar, siyah dikenler var. Ben muttasıl bu maişet yolunda
koşmağa mahkümum. Bu siyahlıklar beni boğuyor, benim
ümidim siyah bulutlarla mestur. Nereye baksam, her yer
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simsiyah. Of; ben niçin bu kadar siyahba.htım?.. Elimde
siyah bir kalem, siyah bir mürekkeple mukadderA.t-ı siyl
hımı tasvire çalışıyorum... • (58)

*
Açlık ve soğuk, Yaşar Nezihe'nin şiirinde, edebiyat

sanatı ve kuyumculuk konusu değil. Kömürün siyah elmas
gibi ipekli mendillerde taşındığı, süpürge çöpünden yeşilim
si hamuru kapışabilmek için fırın kapılarının kana boyan
dığı yıllar: 1914-18 emperyalist Cihan Savaşı'nın trajik yıl
ları. Yaşar Nezihe, kucağında yavrusile çaresiz kalan bu
kadın, o yıllarda, elinde iğne, yoksul halk yığınlarının sı
zısını kemiklerinde duyuyor ve bu sızıyı dile getiriyordu.
Ekmek ve Kömür İhtiyacı başlığını taşıyan bir şiiri var ki,
22 teşrinisani 334 te İstaabul'da yazılmış; ve, Nl.zlkt.er'lıı
20 nci sayısında (15 şubat 1335) yayınlanmıştır:

Mahalleden iki gündür verilmiyor ekmek
Kolay değil gece gündüz bu açlığı çelanek
Zavallı milletin aç karnı dört buçuk senedir
İaşe mes'elesi ballolunmuyor bu nedir...
Satıldı evlerin eşyası hep bir ekmek için
Ne yaptı millet acep bu azabı çekmek için
Kiminde kalmadı yatmak için yatak yorgan
Doyunca bulmadı birçokları yazık kuru ııi.ıı
Şa.5ırdı yollannı genç kadınla,r oldu zelil
Eden bu milleti açlıktır hep bu rütbe sem
Sokak sokalc kadın erkek çoluk çocuk dileıılr
Görünce bunları bir ylre dilde tazelenir
Mahalle ekmeği çılmıazsa iş fenaJaşıyor
Çıolıık çocuk dökillüp yollara~ ağlaşıyor
O gün hamur çamur ekmekler on beşe satılır
Paran da. yoksa. yetim ya.vrula.rla aç ya.tılır
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Elimde iğne kalem va.r da ben de muhticmı
Yetim Vedad'ım ile kırk seldz saattir açını
Çalışmak isterim lş yok, bu hile hayranım
Bu aç yetime bakıp ağlarım perişfunm
Vatan bari.be fakir millet aç sefil uryin
Bugün düşüncesi halkın biraz kömür ile niıı...

*
Yaşar Nezihe, dertli gönlünü terennüm eden rübabı

bir kenara bırakıp yoksul insanların ıstırabını haykırdığı
gibi, bize, cehennem ateşinden Kızıl Güller getirmesini de
bildi. Fakat, bu Kızıl Gilller aşk ve sevda bahçelerinden
derlenmiş güller değil. Aydınhk şairinin özlediği gül, gülen
ve kardeşlik duygusu veren bir gill. Dikeni gül yerine kok
lamak ne kadar güç:

Bu baha.nn da gölleri ne kadar
-Lekelenmiş şehit kanlle gibi
At.eş~kızıldı yarabbi~
Güller oldu bu yıl da çeşmlme bir.
Sevmedim gülleri bu yılda. yine
Oyle gül isterim ki gtilmelidir.
Bana kardeşlik hissi vermelidir.
Kok.l&ınak güçtür hin gül yerine...

Meşakkat ve mihnet yUkü altında ezilmiş olmakla be
raber, elinde gül dalile gelecek olan bahara inanmakta ve
onu beklemektedir:

ROzlgArlarla savrulup gah. gih;
O lozıl güller hake kalboluyor .
Bir emel kl açılmadan soluyor .
Obnuyor koklamak nasib eyvah!..
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Kırk bahar geçU de ha.yaAmıdaıı
Bir lozıl gül koparmadım hi.la...
Blr bahar güllerile gülse baDa
Beklerim hep bmıu sebatmıdaıı...

Böyle ilude-1 meıik-tl mlhen
Gelecek nevbahara munta.zınm;
Beklerim; beklemekle mUft.ehirlm:
«Beşerin kurtuluş» ba.ha.nnı ben.. (59)

27

Proleter şair, bekliyorum demekle ve müjdelemelde
yetinmiyor; lNSANLlGIN KURTULUŞ BAHARINI bek
lemekle övünebiliyordu. Kızıl GWlcr'den bir ay önce de,
1 mayısta, işçiye seslenrnişti: Emeğinle parazitleri zengin
ediyorsun! Parazitlere karşı neden kin duymuyorsun? Pa
razitler refah ve bolluk içinde yüzüyor; işçi ise, onların buy
ruğuna boyun eğmiş. Zenginlere emeğinden pay ver
me! Bileğindeki kölelik zincirini kopar, at!

*

Ey işçi!"
Bugün hür yqamak hakkı senlnken
Patronlar o hakkı senin almı~lar elioden.
Sa'yınla edersin de «tufeyli»lert zeııgla,
Kalbinde niçin yok ona karşı yine bir kinT..
.Riha,t yaşıyor; işç.i onun emrine mtinkid;
Lakin seni faJcr etmede günden güne berbid.
7.euginlere pay verme, yazıktır emeğinden.
Azmet de esaret bağı kopsun bileğinden.
Sen boynunu kaldır ki onun boynu bükülsün.
Bir parca, da evlatla.rmm çehresi gtllsiiD.
Ey i.5Çi! ..
llayıs birde; bu b1rleşme gününde
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Biştiphe bugün kabmıdı-bir mani' önünde...
Baştan haşa. işte koca dünya. hareketslz]
Yıllarca bu birlikte devam eyleyiniz siz.
Şairin temennisine göre; patron, fakir işçilerin kadri-

ni bilmeli, başlar ona saygı ile eğilmelidir:
Patron da. fa.kir işçilerin kadrini bilsin
Ta'zim ile, hörmetle sana. bnşw- eğilsin.
Görmüyor musunuz? İşçiler elelc verip te birlik ohm-

ea, koskoca dünya. bir anda zınk diye, duruveriyor:
Dün sen çalışırken bu cihan böyle değildi.
BaJ, fabrikalar uykuya dalmış gibi şimdi.
Herkes ya.ya kaldı, ne tren var, ne tramvay.
Sen hunla.n hep kendin için şan-ü şeref say..
Bir gün bırakınca işi halk şaşkwa. döndü.
Ses kal.madı; her velvele bir mum gibi söndü.
İnsanlığı mutluluğa kavuşturan sen değil misin! Sen

olmasan uygarlık nasıl yükselebilir?
Sayende saadetlere mazhar .beşeriyet;
Sen olmasan etmezdi teali medeniyet.
Boynundan esaret bi.ğıııı parça.la., kes, a.tı
Kuvvett.edir hak. Hakkını haksızla.ra, aııla.t. (60) •

Kadın şair, bir yıl aralıkla, 1 ma.yıs başhklı yeni şiiri-
ni, yine «Türk işçisine» armağanlar ve yine ona. seslenir.
Bu sefer, sesi daha da gür; ve, eskisinden farklı olarak ta,
omuzunda kızıl bir bayrak dalgalanıyor:

Ey işçiler! Bir mayıs: Sizin serbest gUnöııüz;
YU.rüyünüz i18ri «Aydınlık»tır önünüz.
Atelyeler kapandı, dünya. sanki uykuda.,
Şimdi istismarcılar hep telaşta, korkuda.
Kızıl nurlanın saçan kızıl bayrak yarının kurtuluş yo

lunu açmaktadır --diye haykırıyor kadın şair-ı-, meşru
hakkını bıkmadan, usanmadan iste! Düşün bak: Sömilrül
memek ne kadar tatlı. Birleş! Birlikten ayrılma ki, yalan
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dolanla dolabını döndüren burjuvaziyi yenebilesin. öntın,.
de başların eğilmesini istersen, başını yükseğe kaldır!

Bugün kızıl bayrağın kızıl nurlar saçarken,
Ya.nn için kurtuluş yolla.rıııı~ken.
Meşru olan hakkını İstemekten usanma
«Sabret biraz...» derlerse bu sözlere inamna.l
Burjuva.zl ya.lanla. dolabını döndürür,
Kalbindeki emelin nurlarını söndürür,
~ bir mağdur işçisin ,senelerce ezildin.
«Bir i\la.yıs»ta htir oldun, bnnu bir bayram blldiıı.
Evet hürsün, yarın da. htir olmaksa emelin,
Esaret ba.ğlanııı kırsın kuvvetli elin.
Bir günlUk hürriyetin sana bayram oluyor,
Dudakla.ruı giilüyor; kalbin sevinç doluyor.
Fakat... İdrak etmedin sen ha.kiki bayramı,
Yine yann hırpala.r maişetin alamı.
En büyük bayram sana. hakkını aldığın güD,
İstismardaıı kurtuluş ne tatlıdır bir düşün.
Böyle daim birleşip kuvvetini göster sen!
İttlhattan a.ynlma., galip olmak istersen.
Patronlann elinde sen, oyuncak değilsin
Birazkaldır başım, sana başlar eğilsin. (81)

*
Yaşar Nezihe'nin gerçek ha.yat hiklyesini, elyazıslle

bıraktığı otobiyoğrafide okuyabiliyoruz. Hiç bir fırça, .;_ne
kadar büyük bir ustanın elinde olursa olsun- emeğile ge
çinen yoksul ve içli Türk kadınının hayat trajedisini, göır
yaşı vadisine gözyaşı dökmek için inmiş bu pire kadar en
gin bir samimiyetle sunamazdı.

Büyük bir itina ile muhafaza edilen bu beıerl bel~
bazı pasajlarını aktarıyoruz:

1297 senesi kinunusanisintn (13 ocak 1882) soğuk.



fırtınalı bir gecesinde, Şehremini'nde Baruthane yokuşun-,
da harap bir hanenin viran bir odasında dtinyaya gelmi
şim. Mukteza.y-ı kaderim o gece evimizde yakacak gaz bile
bulunmuyormuş.; Pederim mülga Şehremaneti kanta.rcı
lanndan Kadri Efendi (62). Validem Bahçesaraylı bil' aile
Din kızı Kaya Hanım'dır (63). Babam o zaman bu Kay~
ismini hoş görmemiş, anneme Eda. ismini vermiştir. Annem
benden sonra da. iki kız evllt daha dU!_ıyaya getirmişti. On
lar da benden evvelki kardeşlerim gibi vefat ettiler. 13Da
te, validem yirmi beş yaşında veremden vefat ediyor. -Be~
babamın teyzesi ihtiyar Zehra Hanımın eline kalıyorum,
Bu kadın çok iytiyar olduğu için bana layıkile bakamıyor.
Söküklerimi komşular dikiyor, çamaşırlarımı komşular yı
kayor. Teyzem gençliğinde bir aşk macerası geçirmiş. Sek-:
sen yaşına. geldiği, beli büküldüğü halde, sevdiğim unuta
mıyor. O bana Leyla. ile Mecnun'un, Ferhat ile Şirin'in, Aslı
ile Kerem'in, Tahir ile Zühre'nin, hasılı bütün 1.§ıklann hi-,
kA.yelerini gözyaşları dökerek anlatıyor. Ve bu hikayedeki
ıifrleri, okumak yazmak bilmediği halde hiç bir kelimesi
noksan olmamak şartile bana okuyor. Ben yedi sekiz ya
şımda iken bu hikA.yeleri dinlerken onunla beraber ağlı,-,
yorum. Bu aşk hikayeleri benim hassas ruhumda fırtına
lar koparıyor. Güntin birinde, sokaklarda topaç döndür
mekten, kaydırak oynamaktan, uçurtma. uçurmaktan, tu
lumba koşturmaktan usanıyorum. Mektebe gitmek istiyo
rum. En büyük emelim telli bir r.ü.z kesesine malik olmak
-ne yazık ki buna hayatta mllik olamadım- Pederime be
nimektebe göndermesini rica ediyorum. cOlur» diyorrgün
ler geçiyor, va'dini incaz etmiyor. Bu recamı bir daha. blr
qaha tekrar ediyorum. Babam aldırmıyor. Nihayet evden
paçavra bir minder alarak, bir de Elifba tedarik ederek,
Mektebin yolunu tutuyorum. Korka korka, titreye titreye
Mektepten içeri giriyorum. Hocanın elini öpüyorum. cBen
ökaüzUm Hocafendi, beni okutunuz» diyorum. Hoca (64)
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benim ismimi «Kendigelen• koyuyor. Babam benim Mek
tebe gittiğimi işitince, beni dövüyor, yerlere vuruyor ve
«pezevengin kızı Maliyeye kA.tip mi olacaksın» diyerek, be
ni kapı dışarı atıyor. Komşulara iltica ediyorum. Komşular
babamın hiddeti geçinceye kadar beni evlerinde muhafaza
ediyorlar. Nihayet babamın hiddeti geçiyor. Ben eve dönü
yorum. Babam bana günde on para veriyor. Bu on para
gUndeliğimi artırıyor, haftada bir kuruş Hocaya, bir kuruş
Kalfaya veriyorum. Ve ben her türlü mahrumiyete katla
myoııım. Daha sonra kendime bqka kazançlar buluyorum.
Arsalardan papatya çiçeği, ebegümeci çiçeği, ısırgan ve de
vedikeni tohumu topluyorum. Altımermer'de Avram ismin
de bir kökcü var, ona satıyorum. [Bazan da beni bakkala
öteberi almağa. gönderiyorlar. Alacağım şeyleri noksan alı
yor, beş on para da oradan arttırıyorum.] (65) Para cihe
tinden sıkıntı çekmiyordum. O Mektepte bir sene okuyo
rum. Kur'in-ı Kerlm'i hatmedip mektepten çıkıyorum.
Kendi kendime elişlerini de öğreniyorum. Aşık kitaplarının
da hepsini alıp okuyorum ...

314 te babama işten elçektiriyorlar. Açlık sefalet başlı
yor. Satıla satıla evde ~ya nAmına bir şey kalmıyor. Ba
bam senelerce boş geziyor. Sefil perişan bir hale geliyonıs.
O zaman babam, talibim olan bir gence red cevabı veriyor.
Çünkü talibim bir Çavuştu. Usülen babamın ona Milllzım
oluncaya kadar bakacağına. dair senet vermesi llzımdı. Bu
ilk aşkım beni sarsıyor. Bugüne kadar -kırk dört sene
geçti- o genci unutamıyorum. 312 de de şiir yazmağa baş
lıyorum. Terakki, )lalfima.t gazetelerine yatıyorum. 316
da, Evkaf ketebesinden birisile evleniyorum...

Ne dokuz aylık zevcim (Atıf), ne de altı senede yedi
a.y beraber bulunduğum -üç evladımın babası olan- zev
cim {mühendis Fevzi), ve ne de elli günlük zevcim (Tahri
rat Katibi Yusuf Niyazi), sanki birbirlerile ittifak etmiş
ler gibi, bana on para vermemişlerdi. Bu üç adamın bir
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toplu iğnele.::-in.i görmüyorum. 328 senesi., babam kolenı:
dan vefut ediyor. Amcam onu takip ediyor. Hayat'"ı..a yal
nız kalıyorum. Evladımı okutmak içİn geceyi gündüze ka
tarak. bin türlü mah.rum.iyet-i sefilaoeye katlanarak çalı
şıyorum. On yedi sene Esirgeme Derneği'ne iş işliyorum.
Şark Eşya Pazarr'nda çalışıyorum. Darphane'de çalışıyo
rum. Hilfil-i A.h.mer'e iş işliyorum. Harp senelerinde, divit
belimde, komşuların mektuplarını yazıyorum. Sun'i çiçek
ler yapıp satıyorum... Gine Dernek vasrtasile oluyor, Mı
sırlı Prenses Tevfika Hanımdan. beş sene, ayda beş lira
alıyorum. Babamdan tahsis edilen altmış kuruş maaşı da
alarak bugüne geliyorum. Vedadım Ali tahsilini i:kıruı.l edi
yor. Eli ekmek tutuyor. Evleniyor. Evlendiği günde o mer
hametli evladım ölüyor. Onun yerine zailin, bir hain, bir
merhametsiz insan kaim oluyor. O benim gayem, ümidim,
emelim, servetim, saadetim, herşeyimdi. Onu şiirlerle okut
muştum, şiirlerle büyütmüştüm (66). Şimdi bir lokma ev
ladımın ekmeğini kansı ve baldızı başıma vura vura bana
yediriyorlar ve beni evladımdan ayırmak için her ttirlü
mel'aneti icradan çekinmiyorlar. Ben ne kadar hassas
isem, etrafımdakiler o kadar hissiz. Kimsem olmadığı ve
eskisi gibi çalışamadığım.Için bu tahammül edilmiyen ee
falara katlanıyorum. İşte benim tercüme-i hllim. Hayatını
serteser bir faciadır. EvlA.t değil bir canavar yetiştirmi
§im.» (67)

*
Babasından şefkat görmediği gibi (68), yap.yan biri

cik oğlundan da merhamet görmemişti. Dilnyada bir dikili
ağacı yoktu. Yetmiş yaşına vardığı sıralarda, Eğer Oimüş
Olaydım başlıklı şürini yazdı (12 mayıs 1949). Buna cen
son şiirim• diyor:
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Yarım asır kslbimde biriken kor yığını
Oltimttn nefesile bir anda sönecektj...

. Eğer ölmüş olaydon dost.lanın sevinirdi
Çektiğim meşakkatler o gün sona ererdi
Belki kadrim yücelir kıymetim bilinirdi
Belki bir dost kabrime menekşeler sererdi.

Eğer ölmüş olaydım herşeyden kurtulurdum
Ne gözyaşım kahrdı, ne ıstırap, ne elem
Ebedi bir uykuya dal&r sükun bulurdum
LO.tfedlp kucağım bıı.Da, aça.ydı adem.

AYDINLIK K0LLtYATI

Türkiyedeki komünist hareketlerini konu olarak alan
llti ciltlik bir eserde, Aydınlık KWliyatı hakkında §U bilgi
verilmektedir.

«Aydınlık. her ay neşredilmekle kalmayıp, bir de cAy
dınlık Külliyatıs adı altında kitaplar neşrediyordu ki, bu
kitaplar da. mecmuanın sayfalannda halka şöyle duyuru
luyordu: «Heyet-i muharririyetimizin Aydmlık'tıı, Kurtıı
fuş'ta ve muhtelif yevmi gazetelerde, sosyalizm ve işçi ha
reketi hakkında intişar edip bir kül teşkil eden makalele
rini Aydmhk Külliyatı nlmı altında pek nefis bir surette
tabettirdik. Marksizm sahasında lisanımızda ya.zılmı§ bu
yegane tetkik eserleri bütün kaarilerhnize tavsiye ederiz.»

Tavsiye edilen kitaplar işte şunlardır:
1. Sermayedar nizamı içtimilsi.
2. Burjuva. demokrasisi ve sosya.J.imı.
8. Sosyaİizni tekamülü,
4. Sendika meseleleri,
5. Türkiye ve içtimai inkıllp v.s.
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Kitap!aruı karşısındaki mileltif isi ;4; ,:E. Saıt.e:ffiıa
Celal ~ D:-. Şefik Hilsnü'diir.» {69)

*
Sa}..r: Doçent Mete Tunça.y, "Ndd)t:ıle Sol Abınh,.
~19"!3 adlı eserinin~ b:!c:~~
iki broş'..:.:-'.bü görüp inceleyebüdiği (Ank.u2.da, Mınf ım-,..
tüpha.ne: 1964 A 514; ~ 1stanbul•da_ Prof.. o-, T. Z. To,
oaya·nm özel kitaplığı) Aydınhk :g:-nll:iy-.m Bakkoıcfa:, tu!
ootn d~yor.

c5 Ye 13 numaralaruıdan başkasmJ hnfamadığmmr &y-
dmlık K'fi !! iyatı:

1. Ali Cevdet, Sermayedar Niz8zıa lçtin:ıaist (10 kr.)'
2. Sa.drettin Celi.l, Burjuva Demokra8isi Ye~

lzm (2,5 k:r.)
3. Sadrettin Celal. Sosyalizm ve Tekiırnöli (10 kr.)
4. Ali Cevdet, lşçi Ücreti ve İşsizlik Bnhram (2,5 lcrr►
5. Sadrettin CeW, Sendika Meseleleri (5 kr.)
6. Dr. ŞefikHüsnü, Türkiye ve İçtbna.i lııkılab (10 Ir:r.}'
7. Sadrettin CeW, t~ Mesele ve l<11labat~,far

(2,5 kr.)
8. ? (2,5 kr.)
9. Marx ve Eııgels / Dr. Şefik Hllsnil, ~mmlst~

yaıına.mesı (10 kr.)
10. Sadrettin CeW ve Şevket Süreyya, Lenin 'ft l.b-

ıdnrım (10 kr.)
U. Şevket Süreyya, Grev Nedir! (2,5 kr.)
12. Sadrettin Celal, Demek Nasıl Kunıhırf (10 kr.)
13. Bubarin ve Preobrajenski / Ali Cevdet, Komö

ıdmı Elifbası (25 kr.) (S. 205)
Sayın Doçentin çetin ve yorucu bir araştırmanın tirll•

nü olan eserinde, verdiği bibliyografik bilgi, birkaç nokta~
da, dtu.eltilmeğe ve tatnamlanmağa muhtaçtır:



216 .
1) Dördüncü broşür «İşçi ücreti ve fşsizlik Buhranı•

değil, 1ş Ocreti ve İşSizllk Buhram'dır.
2) On birinci broşürün kapağında Şevket Süreyya

imzası yoktur. Osman Kadri adı yazılıdır. Fiatı 2,5 kuruş
(yani 100 para) değil, bir kuruştur. Broşür, Şevket Sü
reyya tarafmdan hazırlanmışsa da, müstear ismile yayın
lanmıştı.·

3) On ikinci broşürün unvanı, Demek Nasıl Teşldl
Olunur?» biçiminde, yanlış kaydediliyor. Broşürün yazan
da Sadrettin Celll değildir. Ön üçüncü broşürün arka ka
pağındaki listeye tamamile itimat edilemez. Broşürleri ay
n ayn görüp incelemek şarttır. On ilçüııcü (ve sırada so
nuncu) broşürün arkasındaki reklamda, risalenin adı
«Amele Nasıl Fırka Teşkil Eder?» biçiminde kaydedilmiş
tir ki, yanlıştır. Doğrusu: «Amele ve Köylü Kitleleri Na,.
sıl Flrka. Teşkil Eder!» olacak. Broşürü Ahmet Cevat (Em
re) yazmıştı. İdal takma adı, o devirde Ahmet Cevat'ın bir
çok yazılannda kullandığı müstear isimlerinden biriydi.

*
TUrkiyedeki sosyalist ve komünist faaliyetlerin elli

yıllık tarihçesini inceliyen bir kitapta ise, KWJiyat'a giren
broşürlerden sadece dokuzu zikredilmekle yetinilmiştir:

«Bu arada Aydınlık, Ali Cevdet'in Senna.ycdar Ni
zam-• İçtiJl'.Aisi; lş Ocretl ve İşsizlik Buhl'anı, Sadrettin Ce
lil (Antel)in Burjuva Demokrasisi ve Sosyallım; Sosyar
lizm ve Tekamülü; Sendika. Meseleleri; İçtimai Mesele ve
lslihat.çılar risalelerini ve gizli Komünist Partisi lideri Şe
fik Hüsnti (Deymer) nün Medhal yazısı ile çıkan Komtt
nizm Elifbası; Türkiye ve İçtimai :tnkıli.b; Sadrettin Ce
Jil'le Şevket Süreyya'nın kaleme aldıkları Lenin ve L&-
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oJn1zm gibi risaleleri~ bir de A,YdmhkKölliyaQ vücuda ge
tirmiştir.> (70)

*
AYDINLIK KÜLLİYATI'nda (1922-1925) on Uç b~

ıtır yayınlanmıştır:
1 - Sermayedarlık. Nlzt.ııı-ı İçttmaısL (Broşüre iti

bar ederek Sermn.yedarhk şeklinde alıyoruz. Sennayedar
diyenleri bizzat dergi yarultmaktadır.

2 - Bnrj'llVB. Demoknısisi ve Sosyaltmı. Sadrettin
Celil. Fiatı: 5 kuruş. .

3 - Sosyalizm ve Tekimtllü (LE SOClALtSME ET
SON EVOLUTlON).

4 - İş ücreti ve İşsizlik Buhranı (QUESTlONS DE
SALAİRE). A. Cevdet, 1338, Akşam - Teşebbüs Matbaası.

5 - Sendika Meseleleri (QUES'l10NS DE ŞYNDİ•
CAT).

6 - Türkiye ve İçümai hıkılAp (LA TURQUİE ET
LA REVOLUTION SOC!ALE). Akşam - Teşebbils Mat,.
baaaı, 1338. Fiatı: 10 kuruş.

Arka kapak rekUi.rru:
«Ti.irkiyede, milli ve beynelmilel işçi hareketlerini il

mi bir surette tetkik eden veMarksizm esaslarını izah eden,
AYDINLIK Mecmuasını her ay muntazaman takip ediniz
ve neşrettiği (Burjuva Demokrasisi, Sermayedar Nizam-~
İçtima.isi, Sosyalizm ve Tek!mUlü, Sendika Meseleleri, Tür
kiye ve İçtimai tnkılA.p) ıi.salelerini okumak fırsatını ka
çırmayınız.

Sipariş için: BabıAli Caddesinde 71 numarada Aşdın-.
lık Müdiriyetine müracaat olunmalıdır.s

7 - İçtimai Mesele ve IsJahatçılar. Sadretün Celll.
Fia.tı 100 para (2,5 kuruş).

8- Serma.yeda.r lnhltatmda Köyltl Suııfı. :<'>- Vargat
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lnhitat Devrtnde Köylü Sınıfının Va.zifesi). Fiatı: 100 para.
9 - Komünist Beya.ımamesi. Kari Marka ve Fridrih

Engels. NA.kili: Doktor Şefik Hüsnü,
10 - Lenin ve Leniufzm: Hayatı, Şahsiyeti, Hıklonr

daki mütalaalar.
11 - Grev Nedir
12 - A:mele ve Köyltl Klt.lelerl Naaıl Fırka Teıldl

EderT
13 - Komiinimı Elifbası (Birinci Kitap).
Broşürlerin hacmi 'bir formadan başlamaktadır. En

büyüğü sekiz buçuk forma. Basıldıkları Matbaalar: lstan
bulda Evkaf, Akş&m-TeşehbUs, Cihan Biraderler ve Amedt.

Broşür yazarlan ve çevirenler şunlardır: Ali Cevdet,
Sadrettin Celll, Dr. Şefik Hüsnü, Ethem Nejad, Ahmet
Cevat, Şevket SUreyya. (Bu son ikisinin iki broşürü tak
ma adla).

Çevirmeler şu yazarlardan yapılmıştır: Kari Markı -
Fridrih Engels, Buharin ve Preobrajeoski, ö. Varga, Lo
.tofski, Zinoviyef, Kamenef, Piyer Paskal.

Broşürlerden bazılannın muhtevasına, kısaca., göz ata
lım:

Serma.yedarhk Nldm-ı İoUmalıri

Aydınlık dergi.sinin illvesl olarak verilmişti. 16 sayfa
lık ve kapaksızdı. Derginin UçUncU sayısında şu satırları ,
okuyoruz:

cAydınlık'ın Ut.vesi. - 11ml sosyalizm. ve Marksizm
vadiainde halkı tenvir ve tatmin edebilecek kıymetli ve fay
dalı malümatı havi bir eserin yokluğunu nasar-ı dikkate
alan mecrnuamız, heyet-ı tahririyemlzden A. Cevdet Beyin
mUhtelif eserlerden müntahap kısımlan bir araya topla
mak suretiyle meydana getirdiği eseri bu nUshadan itiba
l'i!fi Ulveye biilıyor. Karilerimize her nUstıarnızd& bu il&-
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vemizin birer forma.sıru takdim edeceğiz.»
Forma halinde verilen bu broşürden sonra, derginin

dördüncü (S. 113-U9), beşinci (S. 148-152) ve altıncı sa
yılannda (S. 173-176) konuya devam edilmiş; v~. son sa
tırda ibare bitmeden yazı kesilmiştir. Arkası var, diye her
hangi bir kayıt ta yok.

SosyaliDn ve Teki.mWll
Aydınlık Killliyatı'nın üçüncüsüdür. Yazan: Sadret

tin Celft.l. Şehzadebaşı - Evkaf Matbaası (İataabul, 1338),
10 kunış.

Broşürün muhtevası: ~
A) Sosyalizm ve TeklmWU. (71)
Yazar şöyle diyor: cBu tarihi tetkikimize en ciddi esas

teşkil edecek olan şey, hiç şüphesiz, 1848 de intişar eden
ve ilmi sosyalizmin İncili makamında olan KomUniat Fır
kası Beyannamesi'dir.»

1 - Derebeylik Sosyalizmi.
2 - Küçük Burjuva Sosyalizmi.
3 - MuhafazakAr ve tsWıatçı Sosyalizm.
B) Hayalperest Sosyalistler (S. 9-15). (72)
cAsıl proletarya sınıfının hukuk ve menafiini müdafaa

eden sosyalizme gelince, bunu da iki büyük sınıfa ayırmak
llzınıdır: 1 - Hayali sosyalizm; 2 -Turu sosyalizm.

Tenkldt ve Hayali Sosyalizm (S. 16-23). Burada Kabe,
Lui Blan ve Oveıı'den bahsediliyor.

C) llml Sosyalizm. (3 inart 1921 de yazılmıştır.) (73)
D) Proletarya kimlerdir? (S. 24-33). Bu kısım,

Etem Nejad'ın kaleminden çıkmıştır: «20 eylül 1919 tari
hinde Kurtuluş mecmuasında çıkan bu makaleyi, mevzuu.
muzla münasebetinden dolayı buraya dercini münasip bul
duk.»

E) lktisadt TeklmUl (S. 34-39).
c-Muhtclif iktisadi safhalar', aile iktisadiyatı, m.lfil ve

beynelmilel iktisat, kurO.n~ü vustlda loncalar, loncalarm
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lağvı, rekabet, sermayedar iktisadiyatı, sanayiin temerktl
zU, piyasaya hWm olanlar, tröst devri.s

F) Rekabetten iktisadi inhisara. (S. 40-¼5).
G) Tröst ve Marksizm (S. 46-50). Akşam gazetesi

nin 17 haziran 1921 tarihli sayısında (No: 982) yayınlan
mıştır. Akşam'da ikinci- başlık şuydu: Tröst Teşkilatmm
GupMemleketlerinde İktisadi Zararve Faideleri. Şunu da
kaydedelim: Broşürde eksik dizilen bir ibare, gazetede
tam olarak çıkmıştı. İbarenin doğrusu «diğer cihetten
tröstler> olduğu halde, broşürde, sadece, «diğer cihettens
şeklinde dizilmiştir. (S. 49, sat. 13) Fakat, -kaFşılaştırma
gösteriyor ki- umumiyetle, yazılar, Akşnm'da ufak tefek
eksikler ve bazı dizi yanlışlarile yayınlanmıştır.

H). Sarı ve Kırmızı Enternasyonaller (S. 51~8); ya~
zıldığı tarih: 20 ağustos 1920. '

l) Devamlı Sulh ve Cemiyet-i Akvam (S. 59-64). Say
fanın sonunda: «Mabaadi sansür tarafından tayyedilmi§
tir:t kaydı görillüyor.

Türkiye ve lçUmaı 1nkıılp

a) Türkiye ve içtimai hareket (1-11).
b) Tilrkiyede içtimai sınıflar (S. 12-25).
c) • Yannki proletarya (S. 26-33).
d) Bugünkü proletarya ve sınıf şuuru (S. 34-39).
e) Ttirkiyede inkıllbın lüzumu (S. 40-51).
f) Türkiyede İnkılabın şekli (S. 52-56). Yazıldığı tar

rih: 27 teşrinievvel 921, Erenköy.

Komtlnlst Beyıınnemeııl

Aydınlık dergisinin 12 nci sayısından sonra tefrika
edilmeğe başlıyan Manlfest, Komünist Beyeımam"'81 adile,
Doktor Şefik Hüsnü tarafından çevrilerek yayınlanmıştır.
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(Şehzadebaşı - Evkaf Matbaası, 1339 -1923) Fiatı 10 ku
ruştur. Kırmızı kapak içinde, 52 sayfa. Kapağın üst ya
nında: Bütün dünya işçileri birleşlnlz I şiarı yer almak
tadır.

Manifest'in Almanca baskıları ile Laura Lafargue,
Charles Andler ve J. Molitor tarafından çevrilen Fransız
ca tercümelerinde Uç, Rusça baskılarda ise dört önsöz var.
Sebebi, Rusça ikinci tercümeye yazılan önsözün Engels
tarafından tekrar Almancaya çevrilerek üçüncü önsöze ek
lenmesidir. Samuel Moore'un İngilizce çevirisinde ise - ki, F.
Engels gözden geçirip dokuz not illve etmiştir - bir tek ön
söz var. Tarihi 30 ocak 1888. Bu önsözde birinci ve ikin
ci önsözle üçüncü önsözdeki ibarelerin bir kısmı dağınık
bir halde mevcut olduğu gibi fazla kısımlar da vardır (Me
sela, ikinci önsöze Engels'in not olarak eklediği parça).
Manlfest'in dört önsöziinden ikisi (birinci önsözle Rusça
ikinci tercümenin önsözii) Marx'la Engels tarafından, di
ğer ikisi de (ikinci ve üçüncü önsözler) yalnız Engels ta
rafından yazılmıştır. Bundan b~ka, Leh dilindeki tercü
mede Engels'in bir önsözü vardır.

Doktor Şefik Hüsnü'nün Tü.rkçe çevirisinde bu ön
sözler yok. );alnız, «Birkaç söz. başlığı altında, birine!
önsözde mevcut bibliyografik bilgi özetlenmiştir. Şu var
ki, Charles Andler'in Fransızca nüshasını esas tutan ·mü
tercim, Fransız Profesörüne uyarak, Leh dilinde yazılan
tercüme hakkındaki ibareyi ihmal ettiği gibi, Rusça birin
ci basılışın tarihine dair de yanlış bilgi vermiştir.

Aydmlık Ktllliyau'nda sunulan Türkçe 1\-la.nlfest çe
virisinde notlar da verilmemiş; 50 nci sayfada raslanan
ve Engels'e ait olan bir not ise yanlış yere konmuştur. Bu
notun yeri 50 nci sayfada. olacaktı (50 nci sayfanın 19
uncu satırında «demokrat sosyalist partileri> ne düşille
eek not budur).
~est tercümesinden başka, bu eser hakkında bir



de «Tarihi Giriş ve Yorum» yayınlayan sosyalist Profe
sör ve ünlü jermanist Cha.rles Andler, çevirisinin bir ye
rinde «l'arictocratie fl'8Jlçaise et l'a.rist.ocra.tie feodale• iba
resini ihtiyar ediyor ki, Doktor Şefik Hüsnü, bu ibareyi
«derebeylik zamanından kalnıa Fransız asılzadclerb (s.
36) bigiminde yanlış nakletmiştir. Doğrusu: «Fra.nsız ve
İngiliz aristokrasisi» olacak.

LenlD ve untnftın.

Külliyat'ın onuncusu olan bu broşür kırmızı bir ka
pak içindeydi. Kapakta.; cBUttin dünya işçileri birleşinia!»
ıian ve Lenin'in portresi vardı. Cihan Biraderler Matbaa
sı, 1924.

İçindekiler:
Bir kaç söz (S. 3-4) .
Lenin (Vladimir İliç Ulyanof). Yaza.n Sadrettin.Ce

uı (S. 5-25).
Lenin ve Leninism:
a) Marksın tariht materyalizm nazariyesine göre ta~

rihte şahsiyetlerin rolü. (S. 27).
b) Karı Marks ve Lenin (S. 28).
c) Türkiye Cumhuriyeti mislli (S. 31).
d) Lenin ihtilAJci (S. 32). (Metin dJıı Lenin'in fo-

tografı).
e) Lenin mütefekkir (S. 35).
f) Leninizm ve Sosyal demokrasi (S. 37).
g) Lenin, proletarya diktaturası ve yeni lküııadl po

litika. (S. 42).
Bu kısım, Şevket SUreyya imzasını taşıyor: 30 Klnu

nusani 1924 (S. 44).
Leninin sevkülceyş düsturlan: Lozofaki (S. 45-49).
Lenin, hüsn-ü ahlAk nUmunesi: Piyer Paskal (S. 50-

52.)



Leninin ölümü ve Türkiyede uyandırdığı intiba a) Bir
mütalla; b) Leninin ölümü hakkında. ilk haber; c) Vakit,
İkdam, Vatan, Tevhid-i EfkA.r, nen, Karagöz, HAkimiyet-i
Milliye, İkaz, Kahkaha gazetelerinden alınan pasajlar.

Leninin cenaze merasimi (S. 60-61).
Rus Kilisesi ve Lenin: Zinoviyef (Moskova, 31 Kl

nunusani 1924).
Bizim için kıymetli bir vesika: Kamenefin nutku (S.

64).
Arka kapak:
«Risalenin içinde Lenin'in aynca. papye ~ üzerine

basılmış bir resmi vardır.»

AYDINLIK MEOMUASI

«lmparatorluklann, Krallık ve Padişahlıkların ve ban
kerler saltanatının yıkıldığı, mazlum Şarkın emperyalist
Garbın boyunduruğundan kurtulmak için kat'i kurtuluş
mücadelesine girdiği bu devirde bütün bu milli ve beynel
milel inkılA.p hareketlerinden - bizi haberdar eder.

AYDINLIK MECMUASI

Beş seneden beri işçi ve çiftçi sınıflarının iktidar ma
kamına geçmesini istihdaf eden cihanşümül içtimat inkı
llp hareketinin hakiki m&ıa ve mahiyetini bize bildirir.

Her ay intişar eden ve TUrkiye'nin yegane marksist
mecmuası olan Aydmhk'ı muntazaman takip ediniz ve
okutunuz. Fiatı 10 kuruştur.s

Grev Neclirf

16 sayfa. Nüshası 40 para,
İçindekiler :
Ha.yat kavgası. Sınıf Nedir? Sınıf Kavgası nedir? (S.
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3). SINIF MOCADELEİ... Sınıf mücadelesi ttlrlü türlü
hallere girer (S. 6) Grev nedir? Kaç türlü grev var? (S.
7). Bir Mayıs taWi (S. 8). Umumi grev (S. 8) Patronla
nn grevi elokavts. Grev yapılırken nelere dikkat edilmeli
dir? (S. 9) Grev ve HükCımet (S. 13). Grevlerin tarihi ve
bilytik grevler (S. 14).

Broşürün arka kapağında, AYDINLIK KOLLlYATl
hakkında şu il§.n yer alıyor:

«İçtimai ilimlere, hareketlere, amele ve sendika me
selelerine dair Aydınlık tara.fınd.a.n on bir türlü kitap neş
rolunmuştur. Aydınlık fikirlerde hürriyet ve hareket ta
raftarlannın, münevverlerin, işçilerin yeglne mecmuası
dır. Adres: Babılli Caddesi 66 Aydınlık İdarehanesi.

Arka Kapak

BÜTÜN DÜN'YA 1ŞÇ1LER1 BİRLEŞİNİZ!
Aylık Aydınlık çıktı. Kim ki masal okumaktan bıktı,

Aydmlık'ı okusun. Aydınlık mecmuası Tlirkiyenin yeglne
ilim ve sanat mecmuasıdır.>

KOMUNtzMEU'FBASI

Aydınlık KUlliyatı'nın 13 üncü ve sonuncu sayısıdır.
Kırmızı kapak içinde, 138 sayfa. Kapakta «mündericat.
.: çerçeve içinde - şu şekilde sunuluyor: «Komünist nizam-ı
içtlmalslnln evsafı - Komtinist cemiyetinde istihsal - K~
mUnist cemiyette taksim ve· tevzi - Komünist niza.m-ı iç
itmaisinde idare - Komünist nizam-ı içtimaisinde istihsal
kuvvetlerinin terakki ve tek!mülü - Proletarya diktatörlü
ğü - İktidar makamının zaptı - Hakiki sosyalist Partisi ve
sermayedar cemiyetteki aınıflar.s
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Yazanlar: Buhariıl. ve Preobrajenski.. Türkçeye çevi-
ren: A. C.

Amedi Matbaası - Istanbul, 1339 - 1923.
Arka kapak:
«Her içtimai inkıHl.p ta.raftan, her münevver ve her

igçi, her genç Aydınlık Külliyatı'm okumalı ve başkaları
na okutmalıdır.

İntişar eden Külliyat on üç numara olarak, - eserlerin
adları, yazarlan ve fia:tlarile - şu şekilde sunuluyor:

1 - Sermayedar Nizlm-ı !çtimaisi. ~- Cevdet. 10
kuru§. .

2 - Burjuva Demokrasisi ve Sosyalizm. Sadretün
Celil. 5. kuruş.

3 - Sosyalizm ve TekAmtlltl. Sadrettin Celil. 10 ku
ru,.

4 - 1ı Ocretl ve lısizUk Buhranı. A. Cevdet. 2,5
kuruş.

5 - Sendika Meseleleri. Sadrettin CelAI. 5 kuruş.
6 - Türkiye ve İçtimai inkılii.p. Doktor Şefik Hüsnü.

10 kuruş.
7 - İçtima! Mesele ve !sIA.hat.çıla.r. Sadrettin CeW.

2,5 kuruş.
8 - İnhitat Devrinde Köyltl Sınıfının Vazifesi: 0.

Varga. 2,5 kuruş.
9 - Komünist Beyannamesi. K. Marks ve F. Engels.

10 kuruş.
10 - Lenin ve Lenlnızm. • • 10 kuruş.
11 - Grev Nedir?•• 1 kuruş.
12 - Amele Nasıl Fırka Teşkil Eder? tdai. 10 kuruş.
13 - KomUnizm Elifbası. A. C. 25 kuruş.
Sipariş için Babıah Caddesinde Aydınlık KUtüphanesi

nAmma müracaat olunmalı ve posta irsalatı için yüzde yir
mi beş posta ücreti illve olıınmalıdır.s

Eserin «METHAL» kısmı 28 Şubat 925 tarihlidir, ve
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Doktor Şefik Hüsnünün kaleminden çıkmıştır:
«Bu faydalı kitabın tercümesine bundan aşağı yuka

n dört yıl önce başlanmıştı. O zaman cihanı kanştıran
sosyal Devrim hareketi aydınlarımız arasında ve· madcll
manevi sefaleti da.yanılmaz bir dereceyi bulan işçi çevre
lerinde büyük bir ilgi uyandırmıştı. Herkes komünizm d~
yimile özetlenen sosyal değişme ameliyesinin neden ibaret
olduğunu öğrenmek istiyordu. Dilimizde bu bahse dair he
nüz bir tek eser yoktu. Gerçi ilkin «Kurtuluş», daha sonra.
da «Aydınlık» dergilerinde sosyalizm ve sosyal sınıflar
hakkında bazı yazılar çıkmış, ferdiyetçilik ve cemiyetçilik
meseleleri bahis konusu edilmişse de, bu makalelerde, İn
kıllp ve lhtilll olaylarını toplu ve etraflı bir tarzda açık
lamak imkanı yoktu. Sosyal-hareketlerin sebepleri ve !mil
leri, izledikleri yolu ve muhtemel sonuçlarını gösteren bü
tün bir ilim vardır. Her ilim gibi bunun da nazariyeleri ve
doktrinleri vardır. Bu nevi meseleleri mütalaa ederken şa
şırmamak, gerçeğe uygun umumi bir fikir edinebilmek
için, hiç değilse bu nazariyelerin ana çizgilerini, belli be.ı
lı esaslarını öğrenmiş olmak llzundır.

• Sosyalizme, işçi Devrimine dair kitaplıklar dolusu eser
leri olan yabancı dillerde bile müptedilerin anlıya.bileceği
sade ve çekici bir biçimde yazılmış, en iptidai malumatı
toplıyan eserler yok denecek kadar azdır. Bu umumi ihti
yacı giderdiği içindir ki, Buharın ve Preobrajenski'nin Ko
müruzm Elifbası, basılır basılmaz tekmil medenI milletle
rin dillerine çevrilmiştir.

Biz de, bu arada 1921 de, onun 'I'Urkçeye nakline gi
riştik. Bu işi Aydın.Uk mecmuasının • değerli yazarla.rin
dan A. Cevdet arkadaş üzerine a.lnışıtı. Fakat, ilk ltısım
lann tercümeleri hazır olunca, bir takım güçlüklerle kar
şılaştık. O sıralarda, Tilrk basını üzerine bir kabus gibi
çökmüş olan İtilaf sansürü: milleti ikaz ve irşa.d eden ve
halk yığınlarına varlığını duyuran yayınlan şiddetle ya-
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saklıyordu. Sansürden geçirebilmek iQin, ¼fazıları tanın
maz bir kıyafete sokmak mecburiyeti vardı. Bu ilcalar ile
dir ki, Elifba'nın, sermayeciliğin teşekkül ve dağılış sebep
lerini tahlil eden ilk kısmını, bazı ufak değişikliklerle ve
«Sermayedarlık NizAm-ı İçtirnaisi» adı altında yayınladık.
İşin asıl feci ciheti, bu şekilde bile eserin çıkmasına Padi
şah HUkümetinin engel olmak istemesidir. Sadrıazam Ali
Rıza Paşa, nezdinde yapılan müracaata: «Memlekette fab
rika ve sermayedar bulunmadığı cihetle böyle bir kitaba
ihtiyaç olmadığı ... • cevabını vermiştir.

İstanbul ecnebi işgali altında kaldığı müddetçe bu ki
tabın neşrini tamamlamak imkAnı bulunamamıştı. İstikW
Mücadelesi'nin zaferinden sonra, basın, zincirlerinden kur
tulduğu zaman ise, bundan daha mühim ve müstacel bir
neşriyat faaliyetine atılmak icap etmişti. Sansür belasın
dan yakayı aıyırmca, ilk işimiz Kari Marks'ın meşhur
Beyan~'sini (Manifest'i) • dilimize nakletmek olmuştu.
Bugün de Komünizm Elifbası'nı sosyal mesele ile ilgisi
olanlara sunmakla, halk yığınlannın Cumhuriyet idare
şekline ve milli hlkimiyete bağlılığını takviye etmiş ola
cağımızı düşünerek, hizmetimizin takdir olunacağını ümit
ediyoruz.

Elifba iki kitaptan mürekkeptir. Birinci kitap açık bir
ilmt tahlil ile işçi Devrimi teorilerini ve Beyrıelmilel ör
gütlerin tarihini ihtiva etmektedir. İkinci kitap ise, ger
çekleşmiş bir işçi Hükumetinin nasıl olacağını göstermek
için, Rusya İnkılabına ve Devrim müesseselerine~
tır. Eser, Sovyetler Hükilıneti henüz vatandaş savaştan
dolayısile kök salmak imkanından mahrum ve bilyük tehli
kelerle çevril~ bulunduğu bir sırada yazılmıştı. Sonrala
n HARP KOMONlZMt diye adlandırılan usullere ve ted
birlere lüzumundan fazla önem vermesi ve işçi diktatör
lUğünün ekonomi alanındaki gelişme seyrine tamamile uy-
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gun dUşmemesi bundan ileri geliyor. Bu bakımdan, son beş
sene zarfında olayların akışı İkinci Kitab'ı hissedilir dere.
cede değerden düşürmüştür, Bundan ötürü, yalnız Birinci
Kitab'ın çevirisile yetinmeği daha uygun bulduk.

' Komünizm Elifbası'nı arkadaşlarımızdan Cevdet Al
mancasından çevirmiştir. Bu satırlann yazan da, Fra.nsız..
casile karşılaştırarak onun eksiklerini tamamlamrştar, Ne
tice itibarile aslına tamamile uygun bir çeviri meydana
çıktığı iddia edilebilir. Yalnız, önceden yayınlanmış olan
ilk bölümleri tekrar bastıramadığırnıza çok müteessiriz.
Bu eseri okuyacaklardan rica ederiz: Elifba'nm mebde'
kısmından başka bir şey olmayan Sermayedar Nizim-ı İç
timaisi nam Aydınlık Killliyat'ını gözden geçirsinler. Böy
lece, giderilmesi elimizde olmayan sebeplerden doğan bu
eksikliği tellfi etmiş olacaklardır.

. Komünizm hakkında esaslı bir fikir edinmek istiyen
herkes bu Elifba'yı okumak mecburiyetindedir. Sa.thi bir
malumatla yetinecek olanlar kadar, marksizm ve komü
nizm ilimleri hakkında derin tetebbulara girişmek; niyetin
de olanlar için de bu Elifba kitabı lüzumlu ve faydalıdır.
Birinciler burada Devrim meselelerine dair muhtaç olduk
lan her türlü malümatı bulacaklar ,ikinciler de anlaşıl
ması güç da.ha önemli eserleri kolaylıkla izlemek için ge
reken esaslan öğrenmiş olacaklardır.

Mukaddeme'de de açıklandığı üzere, bu bir okul ve
ders kitabıdır. Onu okurken birkaç arkadaş birleşmeli, an
ladıklannı birbirlerine izah etmeli, anlaşılamayan nokta
lan da paha. iyi bilenlere yorumlatmalıdırlar. Bu tarzda
okunursa ancak, Elifbe, okuyanlann fikren ytikBelmeleıi
ne ve şuurlanmalanna hizmet eder. İşçiye gece ders veri
len her yerde Elifi-, öğretimde en önemli yeri almalıdır.
Öğretmen onu cümle cümle öğrenciye .yorumlamalı ; ve
hayattan alınmış misallerle mücerred. (yani soyut) ifade
leri canlandırarak, dersin ilgi ile izlenmesini sağlamalıdır.



229

Her bahsin sonunda birı;ok kaynaklar zikr olunmuş
tur, Yabancı dillerden birine A.şina. olanlann bu kitapları
d& okumalarını özellikle tavsiye ederiz. Bu nevi kitapları
arka arkaya dilimize çevirmeye çalışacağız. Bu vadide ba
şarı kazanmak ·bizim için pek büylik bir haz teşkil ede
cektir. Fakat, bu başarı biraz da okurla.nn rağbetine bağ
lıdır. İçinde yaşadığımız sermayedarlık düzeni altında an
cak çok okuyucusu olan kitapların intişar alanında yeri
va.rdır. Ve ancak sermaye sahipleri okunmıyacağını bile
bile, mahza şahısları üzerine dikkat nazarını çekmek üze
re değersiz eserlerini bastırmak imk!nına maliktirler.

Umarız ki, yıllardan beri neşriyatımızı dikkat ve he
yecanla izliyen okuyucu yığını, bu değerli kitaba da layık
olduğu önemi verecek, onu tedarik etmek ve dikkatle oku
mak suretile bizi teşvik etmeyi, bizza.t kendisine karşı bir
vazife bilecektir.

Sömürülen sınıflann kurtuluşu bir örgüt meselesi ol
duğu kadar bir bilgi meselesidir. Bunun içindir ki, memle
ketimizin işçi ve köylü sınıflannııi örgütlenmelerini gör
mekten duyduğumuz neşe ile, onların ilmen de yUkselme
leri için, gücümüz yettiği kadar kendisine vasıtalar teda
rik etmeğe çalışıyoruz. Bu kitabcık, birkaç işçi ve köylü •
mücahidinin dünden doğan bugünlin, nasıl bir yann doğu
racağını görmesine yardım ederse, emeklerimizin boşa git
mediğine hükmedeceğiz. Bu, bizim için yolumuza devam
hususunda tükenmez bir kuvvet kaynağı olacaktır.e

Ellfbe.'nın «Mukaddeme»si (S. 8-9) N. Buharin ve E.
Preobrajeski'nin imzala.nm taşıyor (Moskova, 1~ Ekim
1919).

Eserin muhtevası:
1 - Program Nedir?
2 - İlk Program.
3 - Yeni bir Program ittiha.ıının zaruri sebepleri.
4 - Programımızın ilmi mahiyeti; •
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Birinci Böliim: Komünizm ve Proletarya Dikta.törlilğU.
1 •- Komünist nizlm-ı içtimaisinin evsaf1, komüni8t

cemiyette tevzi.
2 - Komünist niz&m-ı içtimaisinde tevzi.
3 - Komünist nizA.m-ı içtimaisinde idare.
4 - Komünist niza.m-ı içtimaisinde istihsal kuvvetle

rinin tekamülü (komünizmin muhassenatı).
5 - Proletarya Diktatörlüğü.
6 - İktidar makamının zaptı. Komünist Partisi ve

sermayedar cemiyetindeki sınıflar.
İkinci Bölüm:
Sermayedarlığın teklmülü nasıl komünist İnkıll.bma

müntehi oldu? (Emperyalizm, harp ve sermayedarlığın if
lası).

Uçtincü Bölüm:
İkinci ve Üçüncü Enternasyonaller.

MAYIS 1 NEDİRT

Kapağında: «Bütün dünya işçileri birleşiniz!» şiarım
taşıyan Ma.yıs 1 Nedir? broşürü Amele Teali Cemiyeti Neş
riyatındandır. Aydınlık Kütüphanesi tarafından dağıtıl-

• mıştır. Bu kütüphane'nin kırmızı damgasını taşımaktadır:
«Aydınlık Kütüphanesi 1341 - 1925». İstanbul: Amedf Mat
baası, 1 mayıs 1341. Fia.tı: 100 paradır. Kapağında paha
lılık, işsizlik ve yevmiyelerin azlığı altında ezilen bir işçi
ve bir de çekiç resmi var.

Broşürün muhtevası şudur:
1 - 1 Mayıs Nedir? (S, 3 - 9)
2 - Türkiyede Bir Mayıs (S. 10 - 11):
«Memleketimizde 1 Mayıs diğer memleketlere nazaran

çok yenidir. 1919 senesinden sonra ciha.nşümOJ bir mahi
yet alan amele hareketleri bizde de tesirini göstermeğe baı·
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ladı, ve amele teşkilatlan, sendikalar vücuda geldi. Daha
evvel 19~1909-1910 tarihlerinde 1 Mayısın Rum, Ermeni,
hatta bir miktar Tilrk işçileri tarafından bir bayram tar
zında tes'id edildiğini görüyoruz. Fakat bunlar nihayet,
kuzu pişirilen, helva yapılan Kağıthane llemlerinden baş
ka bir şey değildi. Harp esnasında. bir şey yapmak imkanı
olmamıştı. Asıl bizde 1 Mayıs 922 senesinde şuurlu bir ma
hiyet almıştır. O sene, İstanbul, İzmir, Ankara... gibi mü
him şehirlerde kitlevt hareketler olmuş, mitingler yapılmış,
İstanbulda ttilU işgaline rağmen Türkiye İşçi Derneği,
Beynelmllel l,çUer İttihadı, Türkiye İşçi Sosyalist Partisi
gibi teşkliatlar, büyük caddelerde - Türkiyede ilk de_fa ola
rak - Enternasyonal Marşı söyliyerek geçmişler, Hürriyet-i
Edebiye Tepesi'nde ve Klğıthane'de amele mena.fiini mü
dafaa eden inkılapçı nutuklar söylenmiş ve KAğıthanede
işçilere birçok Beyannameler dağıtılmıştır.

1923 senesinde 1 Ma.yıs, 1stanbulda. birçok işçilerin ve
ameleci münevverlerin tevkif ve hapsedilmelerile hususi
bir mahiyet almıştır. Sokak nümayişleri olmamış, ancak
Çırpıcı'da bir bayram halinde tes'id edilmiştir. Yine bu Bir
Mayısta, 1stanbulun her tarafında bir çok Beyannameler '
dağıtılmıştır.

İzmirde, Ankarada, Adapazarında, bilhassa memleke
tin en şuulru işçileri olan İmalat-ı Harbiye işçileri içtima
lar yapmışlar, nutuklar söylemişler, amele piyesleri temsil
etmişlerdir,

1924 senesi 1 Mayısında, 1stanbulda hemen hemen
hiç bir şey yapılmamıştır. Sokaklarda tezahürat menedil
diği gibi, Amele Birliği Merkezinde yapılmak istenen resm-i
kabule de mümanaat edilmiş, Enternasyonal Marşı çaldırıl
mamıştır. Amele tarafından neşredilen (Çelik Kol) gaze
tesi toplattınlmış,· Aydınlık mecmuası idarehanesi tehar
ri edilmiştir.

Bu seneki 1 Mayıs, diğer villyetlerde, 1stanbuldan da-

,;
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ha iyi yapıJ.mııtır. An.karada içtimalar yapılmı§, amele
marştan söylenmiş, amele piyesleri temsil edilmiş ve şehir
dahilinde tezahüratta bulunulmuştur. lımıir ve Adapa.zan
işçileri de 1 Mayısı canlı bir surette yapmışlardır.

İşte hülasaten, bizde 1 Mayısın tarihçesi ...>
8 - Türkiye Amelesi 1 Mayısta Ne İster? (S. 12-15)
4 - TEŞK!LATSIZ AMELE HAKLARINI TANI-

TAMAZ. (16 sayfalık broşürün son sayfası):
«Her şuurlu amele sendikaya ve bir inkıllpçı amele

Fırkasına intisap etmek mecburiyetindedir.
Bir memleketin bütün işçileri hakları, menfaatleri,

düşmanları bir, ezilen bir tek sınıfı teşkil ederler. Bunu
idrak etmiyen ameleler için kurtuluş yoktur.

Amele sekiz saatten fazla çalışmamak, müreffeheıı
yaşatacak bir ücret almak, insan muamelesi görmek ve

• mukadderatına bizzat hlkim olmak ister. Türkiye amelesi
bu isteklerini kendi azmi, kendi bilek kuvvetile elde ede-
cektir. •
~yi sermayenin soygununa kargı müdafaa etmek

Cumhuriyetin vazifesidir.
8 SAAT İŞ- 8 SAAT lSTtRAIIAT - 8 SAAT UYKU

*
Broşürün kapağında yazarın adı yoktu. 1925 tevkifa•

tında, Ankara İstiklal Mahkemesine sevk edilen ve yedi
seneye mahkum olan Şevki'nin (Tatar Şevki) ifadesine
göre, broşürü - Aydınlık Kütüphanesi sahibi • Doktor Şe
fik Hüsnü, mayıstan bir hafta önce yazmıştır:

«Mayıstan bir hafta evvel risaleyi bana verdiler. Mat,.
baaya getirdim. Doktor Bey bana Mecmwı.yı Amele TeııB
Cemiyeti Ki.tibi Abdi Beye göster, dedi. Gösterdim. Abdi
Bey risalenin kabındaki «Biltün Dünya İşçileri Birleşiniz>!
fıkrasını beğenmediğini, Amele Teali Cemiyeti kitabı oldu-
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ğu fıkraSının çıkanlmasını istedi. Ben de, Amele Teali Ce
miyeti'nin fıkrasını çıkardım.s

Gerçekte ise, Amele Teali Cemiyeti kelimeleri çıkarıl
mış değildi. Sa.dece, siyah damga ile iptal edilmişti. Mev
cut nUshala.rda, bu kelimeler rahatça okunabilmektedir.

Aydınlık Kütüphanesi memuru Şevki, Mahkeme Reisi'
nin sualine verdiği cevapta, 1500 broşürün dağıtıldığını
söylemektedir:

«3.000 bastık. 1500 ünü gönderdik. Diğerleri kaldılar.s
Onar seneye mahküm edilenlerden, Amele Teali Cemi

yeti Kltib-i Umumisi, Abdi Recep te, Reisin sorularına
verdiği cevapta, şöyle diyor:

«1 Mayıs Nedir? risalesini Şefik Hüsnü yazmıştır...
Şefik Hüsnü, Cemiyetimiz bismdan değildir.>

Yedişer sene kiireğe konulmasına hUkmedilenlerden
Sadrettin CeUU'e (İstanbul Üniversitesi F.debiyat Fakülte
sinde Pedagoji Profesörü iken ölen Sadrettin Celll Antel)
gelince, o da, Reis'in:
- «1 Mayıs risalesi nedir?>
Sorusuna, şöyle cevap verir:
el Mayıs risalesi ameleyi Cumhuriyete ısındırmak için

yazılmıştır. 1 Mayısta evimden çıkmadım.s



(1) Certde-i H&wdla'te. 18'8 tht1Wleri ile il&ill olarak. ıu
ha.vadJsleri buluyoruz:

Viyana ameleslnin ukerle çabşmaııı (N. 402); Avnıpada bu
dQs eyllyen lnkılllıA.t (N. .03); KomUıılzm, Blanqul, Louia Blanc vs.
ve 1848 !nWAlt hakkında muta.esal malfunat (N. 405); KomUnlzm.
(N. 407); Vtyazıa. lhUIAll (N. UO, Ul); Vlyawı., Berlln, Müııllı
(N. 412); Blum ve Viyana. İhtillll (N. 415, US); Ledru RoUin, ke
mUniaUer (N. 424, 4.25); Parla İhtlllll (N. 426); thtllAlcllertn mu
hakemesi. (N. 427 - 29); Viyana thUWI (N. 431); Leroux ve Prou
dhon (N. 432); Blanqul, RaspaJI ve arka.daflan; Belçlkada thtilAl
teıebbüsü (N. -i33); Rupal.l ve Lednı Rollln (N. 435); Ledru Rol
Un (N. 443); Parts lhtilAli (N. '46); Alman thtllA.lclleri, Parla İh•
tllA.lcilerl (N. -i-i7); Ledru Rollln (N. 450, 451, 453, 466, 458, '61,
498); thtilllcllerln attı (N. 455, 4691; Fransada thtilA.lcller (N. 462);
af edilenler (N. 466); soayallat takımı (N. 482); sosyalist taıamı
nıu toplantı yerlerinin kapatılması (N. -i83, <l8-i); Kulilplerln ka
patılması, ve sosyallaUer (N. 4~); Frankturt lhtilA.11 (N. 4a7);
184_8 İhUIAli (N. 488); Avusturyada lbtilll, Yahudilerin l.htilAli fi
nanse edişi, Macar lhtilt.ıcilerlnln altı (N. 49').

(2) Selim Ntahet, Ttlrk Gıızet.eclllil adlı eserinde (İ.atanbul.
1981), Ceried-1 Ha.,-adls hakkında, entere.an malOmat vermekte
dir:

cl8"0 senesi aynı zamanda lklncl gazetenin lntipr t&rlhldlr.
Sahibi de Vilyam Çörçll isminde bir İngilizdir.

Cerlde-i Ha.vadisin şekli, yazı tarzı, mündericatı btd&yette be
men hemen Takvimi Vakayt'tn aynidlr. tık nl.lahasının mukaddeme
ııinde 1JU sabrlar okunur:

cTevarth a-,lnl olanlann malOmlan olduğu üzere alelQmum hü
ner ve maarifin tezayüt ve tekesatlrUne nils&hi gayr-1 adJdeal afaka
münteşir olan ve gftnagfuı ihbarat ve bAdisat-ı naflayı cami bulu
nan gazete evrakının dahi medar-ı külllal oldutu cay-1 iftı..bah de
ftldlr. Ve herku bu makule cazetelerl okudukça sair menıalJkte



vuku bulan ahval ve keytlyta. keab-1 vukuf - ,..aYmıııtt msıü •1!:!1-
-her clhet fa.ldement olurlar..- (s. 35-37)_

Sayın Server R. lsk.lt te, C-eride-l RaTI1d.is'in ,-a.n !M!llml~
dıtmı ve tahalaat aldığmı kaydetmektedir:

<l Cc?rnazlyütevvel 12M (UW0ı da. yani Takrtmı "Çalcııy.i';nı ım.
tışarnıdan dokuz sene sonra da yine haftalık ol3nı.k .~!eıl
vadis> çıkar. Bunu çıkaran ÇörçU adlı blr lııciUzdir--- B1I~
o zamawn garebetlerlnden olarak hükumetçe~~
resml addedilmiş ve kendisine her ay para ,·erllm.iştir.

Bize garp memleketlerinin dikkate deteı" b~~-
a&ir faydalı pek çok hususall !Sğl'ettlği ,·e de,·letç~ ......,,n.r;; ak
yan resmJ addedildiği...> (Türklrede llatbu:ıt BejimJeri; blıli1 'ril!"

tarlhç3 kısmı. s. 8, İstanbul 1939. Ülldl Matbaası)
(3) Cerlde-1 Ha,-udls, No: 460, fi m 12, sene 1266.
(-'l Keza, No: 461, fl m 19, sene 1266.
(5) Hayal'ln durmadan tarizlerde bulunduğu <Qelebl Bc.rdiya

no. matbaa sahibi 1d1. Şark'ı ve La Ttırqule'>1 çıkanyon!a...~
ulahtı.

Bordiano'nun, cAvrupa, Aaya, Afrika ve Amerlka"nm ek:5ıer- ~
hlrlerlnden havadis celb etmek üzere blr de Telgraf Kumpaaya.sı
bulunduğu ve her nevi alışverişlere ciriştiti, hususa kömür alm-u
itlsına hiç dayanamayıp kanşbğt ve ekser m~ ds.11! bez
nunu sokup hillA.sa her hangi taıı kaldırmış olsan altuıda müce.rnd
bu zatın mevcut bulunduğu cihetle...> (HııyııJ, No: 88),

Münasebet dilJJmUşken şunu da kayd edelim kl. Komtlıı olaylan
blr mizah dergisi olan Hayal'de dahi yankılar buluyordu.

(6) Selblk'te yayınlanan Sel&nlk gazetesi bu yazıyı aynen
aktannUJtl.

(7) Umumiyetle yaptıa,mız gtbl. nıetnl zedelemeden. biraz sa
deıe,tırerek verdlk. 5 Nisan aflflnlıı Fransızca aslı ile karşılaştı
nlması, çevirmede ekalk ve yanlış pasajlar bulıındugwıu pter
mekted.Jr.

(8) Hakayıkulvakayl, 31 Nisan 1871, S. 2-3.
(9) cAğnlyanın mabnı fukaraya taksim ederek umumen blr

tıtlrak hl.sıl etmek tarUdnl irae eylemişlerdir.> (Kakayikuh"llkayl,
efrencl 5 Mayıs, S. 2)

(10) O tarihte, &TOrk lisanı üzere çıkan gazeteler>le ötekl dil
lerde yazılan ve Köprü'ntln öte tarafında dağıtılan gazetelerin
okunan, on yıl öncealne nisbetle, pek büyük blr artış kaydetmiş
ti. Türkçe gazetsler c.t&tanbul'd& diğer lbanlarda basılan gcı.zetele
rlll münderecatı Jçlnde mahlyyeten mesleklerine muvatakatını ve-
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yahut maalahaten dıemrniyetlnl gördükleri beod-1 ınahsQ9 ve ha
vadlal blttercQme nqretmekte> idiler. Türkçe gazeteler, l.ııtıaııaaız.
yabancı dilde, gerek lstanbulda, gerek sair yerlerde baaılan gaze
telerden havadJs aktarma zorunluğunu duyuyorlardı. tatanbul'da.
Türkçeden başka, Rumca, Ermenice, Bulgarca, Yahudice, Fransız
ca ve tnglllzce gazeteler yayınlanıyor ve r:ığbet görUyordu. Halk,
daha önceleri gazete okumafı abes sayarken, dört gözle beklemete
ve adeta kapışmııta. başlamıştı.

c ıı) Bu paragraf, daha önce, Yön dergialnde, <1871 Olaylan ve
Namık Kemal> bqlıtı albnda, yayınlanmıştı. (Yıl I, sayı 3G, 1G
Ağustos 1962).

(12) Prot. Dr. Hetnrtch Zlınmerer, Die Neue Ttlrkel Ilı Uınr
Entwickhıng von 1908 bJs 1915, S. 11-12 (Leipzlg, 19115).

(13) Muharrerat-ı Nadire, .Clldl evvel, S. 38-39 (MUhendayaıl
Obannes Matba.uı, 1289).

(Hl cEsseyyid Emin Ali PIUJII, etreııc1 6 Eylül 1871 çaroamba
günü saat altı yedi raddelerinde lrti.hll-i d&r-ı beka eyleınlşt:1n
(Hakayıkulvakayı, No 3154, etrenct 7 eylül 1871).

Cenaze ,töreninin t&fsilltmı ve Paıa'mn blyograftıdııl veınm
La Turqule'ye göre: «Ali PBJI& izhar eyledig'i dirayet, zekA. ve ı.tı
kametile Metterniclı ve Talleyrand gtbl diplomatlar sıra.sına. geçmiı
tb

(115) Fransızcaya vukutwıdan çok bah.sedllen ve ckitabet ve
tenn-1 politikada maharet'!> dillere deatan olan Ali Paşa, Avrupadakl
aiyast h4dlselerl ve Fransızca neşriyatı, adım adım takip edebUe
cek durumda idi. Doğuda Fransız dlplomaalalnln ve 1''ransız nüfu
zunun yayılmasında büyük rolü olan bu Osmanlı diplomatı, Engel
hard'm deyi§iyle cTanzlmatın Fransız safhasında> hummalı faali
yet gösterdf, en ııtır yükil omuzlarında tqıdı. Frenk bankerleriyle
kapitalistlerinin gtlvenlnl kazanan ve Franıı&ya - yani Fransız ser
mayeaıne - .bağlılığın sembolU sayılan Pqa, slyaaetlnde Na.poleon
W e bel bağlamış, Thlers'l yakından tanınuıtı. Bu itibarla da, 1871
hAdlıeler!ne yabancı kala.ma.ıtllfltr.

(16) İbret No. 8, 12 hulran 1288.
(17) ibret., No. 7G, 7 kAnunuevvel 1288.
(18) Venıaylılann Parla halkını katllA.mı aıruında. bQyUk ıaJr

Walt Whitman, cmücadele ve cesaretin toprall> olan Fransayı ve
onwı «özgürlük için duyduğu ili.hl öfkeyi> ıellmlamışb. Namık
KemAl de ondan geri k&lıruyor.

KomUn'iln can çeld1Jtlğ1 günlerde, burjuva buım komOnarlara
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yOldenmiı, onları -clbllllyetalz ve kundakçı olarak ta.avtr etmııu.
Namık l{emal ve Reıat bey bun.l&nn karşısına dlklllyor.

lbret, Amerika.da demokrat Kodldn'in yayın.ladıg,ı· The N•tion'•
dan daha Ueri.

Mensup oldutu sınıfla. kopup.n ve Enternaayonal'e henUz gtr
ınlf bulunan Marki C&rlo C&flero, - Eııgela'e yazdığı 12 tıazlran ta
rlbll mektubunda • vaktlle büyük blr almıl. olan Mazzinl, şimdi gü
n.eıln aydınlığı karşısında mum ıpğı gtbl sön.W<., diyor. D Dla.volo
rosıı da, 12 ağustosta aynı imajı kullanıyor. Mazzinl'nln Komtln'e
ıcarıı tutumu «hasmıl.ne, sayılıyordu.

(19) Bk. Haka.yıkulvaka:ri. No: 283, efrenct 20 hazlraıı 1871,
a. 2-3.

(20) Bk. Hakayılnılvak&yt, No: 290, efreııcl 28 haziran 1871.
(21) Times gazeteaine gönderilen bahla konusu mektubun

'l'Qrkc;o çevirisi şuydu:
cGeçen haziranın altıncı günü Mösyö JW Favr, cemlyetımlz

&zA.sının her tarafta.D tard ve def'i hususunu bltahrlrat-ı umumiye
beyan ve iHln etmlg oldutundan bu bapta bazı mütaılatın beyanına
lpUdar ederim.

Şöyle ki, ENTERNASYONAL CEMİYYETİ'nln nlzAmlt-ı da
hfilyesinde Mecllsimlzln 188( senesi eylQlünün yirmi aeklzincl güııtl
teşekkül ettiği sureU aarlhada kayd edilmiş iken mumaileyh JUJ
Favr lzhA.r-ı g&ra.7.kA.rt lle Cemiyet'imlzin 1862 senesinde zuhur et
tftini beyan etmlg ve blzim efitAr ve mesleğlmizin taritl zımnında
ENTERNASYONAL CEMİYETİNİN 1849 senesi martının ylrml
t,qi tarihli olan resmi gazetesini delU lrae edeyim der lkeo meçhu
J(lmüz olan bir gazeteyi meydana koymuştur. Hakikati hllde mu
malleyh JUi Favr yeni avukat sıfatlle Nasyonnl oıl.m gazetenin mu
harrirlerlni iltizam ederek Mösyö Kabe aleyhine lkame-1 dAvü. ey
lediği aırada mumaileyh Kabe"iıin bazı Asin deyu bir ldeminin AsA
nnı meydana koymuş ve mumalleyh Kabe bunu af etmiş olma.say
dı mumalleyh Jül Favr'ııı Paris avukatlan defterinden ismi terkin
olunarak tanı edileceği A.ılkA.r bulunmuş ldi. İşte bunun ayni ola
rak Fransa Hariciye NA.zınnın •mezkQr tahr!ratta ENTERNAS
YONAL'İN ı18An deyQ ibraz eylediği evrakın :cUmlesl bl.zlm meçhu
lQmüz olup ezcümle göya MecUs-1 Umumlml.zde bizim dinsiz oldu
ğumuzu ve hiç bir mezhebi tasdik etmedlğlmlzl llıl.n eyledlğlmlz.l
iddia E:tml.ş olup halbuki Meclls-1 Umumlmiz mumaileyh Jül FaV?"
m del!l getirdJğl ntzAmtltı fesh ve ilga etmlşUr.

MalOm olduğu üzere eylül ve mart aylarında ENTF.RNASYO
NAL . tarafından ilin kılman iki kıt'a beyannamede Prusya Devle-
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tinin Fransa aleyhine olan muharebeden muradı yalnız tevsl-1 mtllk
etmek maksadına mebni !diltl suret-! alenlyyede 11An kılınmıştı.
Ve muahharen dahi Mösyö .ruı Favr'ın kAtlbl olan Mösyö Retliıı•
ger, Cem!yetlmlzln Blsmark aleyhinde bazı nümayişler icrasına kı
yam eylemesi zımrrunda tarafımıza bazı tekl!fat icra eylemiş iııe
de buna bittabi muvaffak etrnediğ!m!zl beyana hacet gkrmeytz.
Artık mumaileyh Jill Fa\'r'ın hakkımızda olan lanAdı\l ve l!adAtı
nuı n_eden neş'et etmiş olduğunu tıı kadarca olan ifademden &Dlı
yablllrsinlz zannederim.>
/ (22) Bk. Takvimivakayt, No.: 14&8, •· 2 (16 muharrem 1289).

(23) Bk. Takvimİvaakyl, No: 1507, ıı. 2 - 3.
{211) cavıt Bey, uıı'ıu ekonomiıt ve dtifünürlerln çok muhta

sar biyografileri ıı.ruında, Marx'a ait biyografik malQmat t4 ver
mlfti:

«Kari Marka (1818 - 1883) Almandır. Musevt bir aileden tevel
lüd etmiştir. Hayabnı felsefe, lktlaat ve bllha.ssa meııall-1 lçUmaiy
yc (sosyal meseleler) mutalaa.sına haar eylemlftir. Berllııde nqret
mektc olduğu bir ga.zctenııı kapaııoıaaı üzerine, Parise, 18'4 t~ ora
dan Belçlkaya gllmlftir.

1847 de Prudon'un cFelsefe-1 Sef(llcblne (Sefaletlıı Felsefeıd
ne) mukabil •Sefıllet-1 Felıef~ (Felsefenin Sefaleti), cM1-re de
la phUosoph!e, unvanlı eserını yazmıştır. 1848 de, Belç.!kadan yi.De
Almanyaya giderek Laaal vesa.lr bazı muhı.rrtrlerle blrllkt_e yeııl
bir gazete idare etmiş 15e de, bu da çok müddet devam etmedlğlD
den 1849 da tekr.ır Londraya giderek vefatına kad&r orada kal-
1mıştır.

1869 da CrlUque de l'konomlc pollttque'l 1868 de en mWılm
eseri olan Capltaı'I neşretmlftlr. &ırmaye'nln yalnız blrlııcl clld1
Kari Marks'ın hayatında neşrolunrnuş, lklnclsl doaUanndan b1rl
(Eııgels'in adını zikretmiyor) tarafından 1885 te, üçüncüsü de 189-i
le tabedllmll}Ur.

DördüncUsünUn karlben tllmlzlerlnden bir! marlfetile (yalonda
öfrencllerlnden bin tarafından yayınlanacak derken, Kaubıky'Dlıı
adını zıkretmlyor) neşredlleceğinl Avrupa gazeteleri yazıyor. Bu
escr-1 mUhlrnmln (bu öneml! eaeriDJ şimdiye kadar yalnız bl.rlncl
cildi Fran5ızcaya tercüme olunmuıtu. tıdnclıl ve Uçt.lncU.U henQz
tercüme ve tabedllmtştlr.,

( Darlllmııalllmtn tım-1 Servet ve Vaul-ü Maliye Mualllml Meh
met cavıt, lımm-1 tkt.iaat, s. 328- 824, 1817, A.lem Matb&aaı - Ah
met İhsan ve ŞürekA.ıı).

(26) Sakızlı Oha.ıınea (Pqa), bem ııoayallzm-. hem de komil-
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Dizme karıı polaınlk yapmıı; fakat, özellikle Marx'ı ve marks!st
teorileri ba.hla k.onuau etmemlfti. ( Bk. A. CUrahoflu, TUrldyede
Sosyalizm, lklncl kitap s. 47 - 63. İstanbul 1966)

(27) llm-l İktisat, s. 275 - 286.
(28) «Şam UdebAa.ından> ve «Mısır'ın felııefe-l dlntyye ulema

amdaru Azımzade Refik Beyin bahls konusu eseri, Ka.v&m-ı tsJAm
adile, İzmirli Hocaefendizade Mehmet Ubeydullah tarafından Türk
çeye çevrtlml1J; ve 1324 Ranıaza.nında, Mısır'da ba.sılmı§tı. Kazan'
da yayınla.nan Eddln vel :&lc,p, Refik Beyin lsIAmın erklnmdan olan
ZEKA.T hususundaki makalesini Mlr'lt-ı UlQm cMecelle-1 cem~
den> şöyle aktarmııtı:

«lsl§.m ~nl insanı Ahirette muUular araaına soka.cak olan.. tyl
lflerln yolunu gösterdtJ1 gibi, dünya mutluluğunun yolunu da gös
teriyor. tgte bundan dolayıdır ki, zeng1ıılerden (Baylardan) malla-
'nmn zekA.b alınarak fukaraya tabala kılınmı.şhr. tsıAm topluluk
larında bulunan biçare muhtaçların duçar olacağı yoksu:ıluk yilzUn
den zaruri yaşamak için gerekli ylyeceğtnl çıkarmak için fena yol
lara sapmama.sın&, herkese teaalluttan, çalıp çırpmaktaıı, uğrula
maktan, velhasıl her türlü cUrümlerl ve cinayetleri lflemete engel
elmaaı hususunda hahlr bayır va.sıt&aı olacağı bedlhdlr. özeı
llkle uygar toplumun en ziyade tehllke ve muhatara altında bulun
mıuu, fukaralık, açlık, yoksuzluk aa1.k&alle her t1irlü cüı1lmleı1 1§
lemeğe cüret eden, kanunun hllkllmlerlnt ayak altına alan o qatı
takım yUzUnden olduğu malQmdur. İslimuı koymuş olduğu ı,;eJı:A.t
far1zeslni Müslümanlar hakktle eda edecek olurlarsa. bu gibi teh
likelerin gatlelerini def etmif olurlar. Blraz daha ileriye giderek cll
yeblllrlz ki, eğer zekA.t, hakka uygun olmak fartUe, erbabında.o:
tahsil ve mevzu vtlcuhuoa sarf edilse lalA.m topluluğwıu dilııyanın.
eıı bahtiyar, en Uert ümmetlerin birincisi makamına koyacağı §ilp
heden varestedir. Şu şarUa ki. zeklt :ıenginden alınarak doğrudan
doğruya fukaraya verilmemeli. Çünkü, bu halde fukarayı tembel
liğe alıştırmış ve onlann geçimlnt ümmetten diğer bir kısmın boy
nun& yükletmüı oluruz. Böyle bir halden kaçımp saknımak için,
toplanılacak zekAt, fukaranın ı-eç1mleı1nl, yine kendi atııılannıo te
rlle çıkarabllmelerin1 kolaylagbracak vasıtaların meydana. gdmeal
ne harcanmalıdır. MeaelA.: FuJuuıuıın çocuklannı okutup yazdıra,
cak, yqadığımız yUzyılın ruhuna uygun bir öğretim gösterecek

. Wm, sanat ve tanm okullanmn o.çılm.asına, ya§lı fukara. için Da
rülaceze, hastane gibi hayır kurullannın binasına aarf edilmelidir.
Bu gibi kurullar hep narı• vilcuh-u hayrlyedeodlr. Böyle yapmak,
zeklb zen&1ninden alarak fakire ta.hais edlimeslnt emreden ıer'-1
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şerife &ykın değildir. ÇUnJd1. pr'-1 ıerlfiD bu zekatı farz kılmum
dan maksadı, taklrUği hasebile fakirin durumunu mtlmldbı merte
be yoluna koymak, dünyasmda kendia1De faydası dokunmak ve bq
kalannın malından ya.ş&maya muhtaç olmamak için okuyup yaz.
·myı öğrenmek, öğntlm ve eğitimden geçlnnekUr. Bu halde fa.kir,
zeklttan bir cUz'liD kendiaine aynlmaauıı gerektiren faklrllk .ııf&
tmdan kurtulmuş olur. Velhaaıl, mefnız zekAttan faklrtn payın&
d0şen parçası, geçimini çıkarma.ta sebep olacak l>lr sanat öğt'eıı
mek veya ötı"etim ve etltım için harcanan akçe olmalıdır.

tıte. zekA.t bu gibi hayır işleri ve kurullanna, umumi menfa&•
te harcanacak olurs&, Müslümanların yilreğlndt> her işi başlıbqına
görmek, hiç bir kimseye dayanmamak meyli uyanıp büyür ve ~7-
lece, blr takımın bı.şkalanna dayanmarnalannı yani lUıerlerin ~
tıklarlle yapmak yolunı. sapmama1annı sağlar. Z&ten dllnyada
lnaam Uertemete, saadete n.rdıracak bir yol varsa o da. her bir
Jıte d1terlere dayanmamak, batkalann& yük olma.ma.k kısaeaa
her bir 1.§te mu.ıtakll bulunmak aevdaaıdır. Bu fazilet, Ummetlıı
her bir ferdlııe, kendisinin ümmet claminde faydalı bir AzA. oldutu
nu, ameli ıılabetlnce bahtiya.rtne bir ömür geçirmek, yaşa.yabllmtık
için, hemclruıile beraber çalıımafa mecbur bulunduğunu öğretlr.
~klt fartzesl, fertlerin servetine hiç halel getırmez. Ç(1nJdl

.ukit zeııgtnleriD sermayelerinden detll, o aenna.yelerln aemeresln•
den yani gelecek iradından alınacakbr. Fukaralann, emvtl r110-
suııdan (kapitalden) çıkacak lradın blr kısmına iştirak etmeleri ise,
kevnt nevlmtse, tabiat yasasına aykın değildir. Aykın olan şey
ancak ASRIM1ZDA lŞT1R.i.KtLER!N (SOSYA.LİSTLER) FEVZA·
V!LER!N (ANARHİSTLER} ARZULARI VEÇHİLE SERMAYELE
RİNE İŞTİRAK lin'MEK FİRİDİR ki, bunlıı.nn bu halleri Batı uy
garlıtı için ilerde eseri çıkacak büyük bir tehlike halini almı.şbr.
.Sosyallstıerte anarşistlerin mesleklerini ve ullmda bunlara benzer
mezhepleri bundan önce telif etmiş olduğum kitapta tamamUe 1rld
et.mış olduğumdan bu gibi ıeylere vlklf olmak lstlyenler o kitaba
müracaat edebilirler.> tk1nc.i yıl, No: 9, 1325 - 1907)

(29) Matba.a-1 Osmaniye (Iatanbul, 1326)
(30) Bk. Kerim Sadi: Tarihi Bir Vesika, S. 1-4. (İDaanlyet Kü

tüphanesi). No: 13, Bozkurt Matbıı.ası, İstanbul 1934). •
(31) Gerek sosyalist Osmanlı mebusıannın mecllatekl konuş

malannı, gerekse Maliye NA.zın cavıt Beylıı cevabını Meclis-! Me
b0san'ıo içtima zabıtna.melerinden (iı-44) aktanyor; ve, üaliıba do
kunmamakla bera.ber - umumJyetıe terkipleri parç&layarak - Os
manlıcayı biraz ııadeleşUrlyoruz.
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(32) Brog(lr ıu ıöalerle aoııa eriyor: cEter bug(lnkU Htlkllme
'te, ancak GERÇEK VATAN DUYGULARIMIZIN MÜCESSEM:
'TERCOMA.Nı: olan ıu ııözlerlmlz tesir ederse bizim için ne mutlu!>

(33) Sahib-i imtiyaz ve mUdlr-1 mesoı: HUseytn Hilmi. Prop
rtelalre et Direc:teur respoıısable HUSSEIN HiLMi.

İdarehanesi: BabıA.llde Ebuımıut Caddealnde dalre-i malurusa.
Şeralt-1 iştira: Senellğ1 otuz kuruş. Memallk-i ecnebiye için

•Oll franktır. Mesleğlmluı muvafık her nevt evrak kabul edlllr.
(3-i) Ahmet Emln'ID makalesini ihtiva eden nüshada, aynca,

Karı Marx'ın bly:>grafial verlldiğt ~ı. daha sonraki ııayılarda,
resmi de ba.sılmuJbr.

(36) «Zeytinburnu Fabrikası uat&bqılanndan yeni mebus Nu
man Efendl'nln dedeııi Kınmlıdır. Babuı tstaobula l'elmlş ve yer
lqmlş; ve Numan Erendi, tstanbulda amell hayatın içinde Kasım
paşada doğmuştur. Esmer, orta boylu, nahifçe, fikrini vuzuh ve
ııtıra.tle nakil ve ifadeye kadir, sıı.mimt, ıı4zik bir gençtir. Mebua ol
duğu zaman 36 Y•IJlndaydı. İlk tahal11nl özel bir mektepte yapnuı;
phad~tnameslnl aldıktan sonra mUlga Sanayi tdadllerlne glrmJı
tır. Buradan da iyi bir ıehadetnbne Ue mezun olmuş, amele haya
tının ac;tıgı uzak yakm mücadelelerle yalnız sanatl<Ar değil, ltsana
flnA, idareli, nafiz bir hUvlyyet kazanmıştı.> (lttıh&tçılann csosya
Uab mebusu Numan Efendi'nln biyografisi hakkında bUgt verirken
bu «uıtabaıılık> meselesl üzerinde de duracağız.)

Numan Efendi, ,·akit muhablrlne şöyle demlfU:
- Memleketimden, Türklükten aldığım feyz ile, ameleUğim ile,

amele tqkllll.tının kuvveti Ue, meydana çıkıyorum. İçinde bulundu
tum zümre Mebuaan'a (Millet MecUslne) sunOf üer1nez A:ı:a gönder
mel< fikrini beal!yen bir zümredir. Amele ruhunun hlklm bulun
duğu ZU!flrB ıüpheaiz bu hakka malikti. Amele ıevtyye-1 lçtlmalye
alnl ytlkseltmek, benliğtnt ııtrenmek laUyor. Ben bugün bu ihtiya
cın tercümanı olacağım.

Numan Uıta, - kendi dey1flne &öre - tlmdlye kadar hiç bir ta~
raftan yardım görmlyen işçilerin h&klannı sawnacaktı. Amelenin
içtimaiyat vadisindeki terakkisine hizmet edecekU.

Nasıl bir soısyalliıt oldutu aorusuna. da §U cevabı veriyor:
- Şu dakikada miW bir ıosyallst olarak ortaya çıkıyorum.

Bununla beraber ıahaen bugünkü Fırkalardan hiç blrlle all'\kadar
.değilim. Ma.ah4z4., z11mrem içinde Sosyalist, !şçl ve Çiftçi, Sosyal
-demokrat, partllerlle münaacbattar olanlar var.

Numan Uata'ya göre, İ&tanbulda balkın yarısından fazlası kolu
:v• adelelerlyle çalışanlardı.
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Meclla'te en çoJt neyle~ ıoruauna, verdlli cenp _ta
şu:

~Mecllı-1 Mebualn'a girerken beni Uk karşılayacak mesele.
memleketlmln aulhudur. Ve bu aulbu, ben hiç blr manda. vek4let
olmaksızın lstlyecegtm. Sonra, kendi zümremln haklanm arayaca
ğım... (dokuz satır ııanııilr tarafından çıkanlmıştır) ... Onun lçlıı
ilk önce bu zümreye hakkını later ve müdafaa eder bir vaziyet ver
dlrmete, bunun lçln memleketteki amelenin. vulyetınt anlatma.ta
çalııJacağını., (Vakit, 20 kanunuevvel 1919)

Numan Usta, lttihatcııann adamıydı. Mebusluğunu da onlar&
borçluydu.

Halil Nihat, c!.ıtanbul Mebuau Num&n>m apından ıu ıııım.-
rltlque manzumeyi yazıyor:

Hatt-ı r.erle dunna71P ya.uuı felek~
tııtih&bım verdi revnak lttihad'ın 'Jinm&
Oyle bir aAatte çektim bağteten bir telgraf

,• Kim yetiştim tntlhlbm en mUıa.lt &ııma
l:IUjde-1 ikbAllınl vıık1ikl tebşir ettiler
Talab bul.ınm ılı!. yttt slirsem ıledlm d&mAııuıa

Ylne Vakit slltunlanııda Hal!l Nihat tarafından - Numan Eta
dl'ye !tlıaf ed1lın.lı • cNe DerlMSe Deslnler. başlıklı bir mlzahl maıı
zwne d&ha var ki, onu da okumadan geçmlycllm:

Cemlyet'e ol bende ne derlerse ()Kinler
Mebus ola ıısr ıea de ne derlttse deııinJer
B!r yel esiyor, ıorma ki poyraz mı lodos 111D

Dön!Un eu detfrmen de ne d~rterae dealıı)er
Zevrak~l lkb&l kebuter gibt uçsun
Ao engine yelken de ne derlerse dcslnler

• Ur lıaltayr yar, dofra. 1.e,ılp biç aman Usta
Al desöne blr rende ne derlerıe desinler
Aldmna olan işlere Fındıklı'da yan gel
Dıırdulcç.ıı, bu can tendcı ne derlenıe deshıler...

{S8) Bak. Vakit, 2, klnunuevveı 1919 (No: 786).
(S7) Geçler Dllnyası, Blrlncl ııene, blrtncl a&yı, (TeıırtnJanl

1920). Derg1D1ıı kapağında göze çarpan flarlar ıu.nlard.ı: 1) BUtaıı.
dünya genç tıçller1 blrlqlnlz! 2) Y8fUUl Komanı.st Gençler Be7-
nelmilell !

(38) cYunw Nadi ve ClhaD tnkıllbı> bq1ıklı paracnt, TGr-.
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ldyode Suyallzm'ln UçflncU kitabında yer almıtb. Yön dergtal, son
ıayunnda, bu paraırarı aktarmııbr.

(39) Bu yazının yayınlanmasından 8 gün sonra, Yunuı Nadi'
nln gazetulnde, cYenl Serıert> başlıklı imza.sız bir yaylım ateş dıv
ha göze çarpıyor ki, polemltın nazarı esaslan terk ile, prensip mü
cadelesi çerçevesini qarak derhal phıa kavgasına yönell.!jl bakı-
mından, lbreUe okunacak mahiyettedir: •

cEsl<Jşehlrde Ycnl Dllnyıı lsmUe yeni bir aersert türedi. Yeni
dtınyayı yeni ıerserllerln dünyası zanneden, söz yabana bu gazeu,
parçası, ya aklının ermeditl şeylere kanşıı.rak, etkan tatllt ediyor,
yahut mütecaviz ve mOtea.ddi bir llaanla ötekine berlklne çatarak
§Öhret kazanmak istiyor. t.taııbul gazetelertnde kaldınm muhbiri
olarak bile ku:laoılmayao, yine aciz yabana, bir gazeteci, daha cıot~
nıau mOvezu bozuntusu bir çocuk, bir mUddet şura.da burada - gö
ya bir marifetmiş gtbl - Ta..wtr-i Efklr Müdlr-l mca'ultl diye kart
lar ve unvanlarla dalkavukluktan dalkavukluta gezip tozduktaD
-,ora, nihayet bir takrtple Bqmuharrir olmanın ckolayını> bul
du, ve «Veni Dünya. lmnlnde, hişt. ve kellA, bir bol§evlk gazet.eal
çıkardı.

Yeni Dllnya, bolşevlk gueteal, komlnlzm ve ııoora Tuvlr-1 Ef
kAr gazetesinin meıhur Mildlr-1 Meıuın Artt Oruç Bey! Efendi!..

Hayır, ne bolşevlkUJc, ne de Anadolu bu kadar kıtlığa uğra
mış değildir. Okuyup yazması kıt. lmltsı bozul<, gautecUlk ve üm-ü
ırtanla alA.kaaı blrk~ sene İstanbul gazetelerinde kaldınm muh
blrllğl etmekten ibaret serıerlnln maksadı boş zaonetUtı Anado
luda gllhret çapulculugu yapmakbr. HaltA. ıu yadzıtımız aatlr
l&rdan memnun olur, çüııkQ gazetede isminin ukr edllmealne pek
meftundur!...

tstanbu: matbuatında bu nevi çapulculan b~ çok görmtlf ol
dua,.ımuz ve bunlardan memleketin pek çok zarara uğramış oldu
Junu pek iyi bildiğimiz için Anadoluda da böyle bir serserlniD
prlataolıkla adamlar içine kanşmasma razı olamayız. Biz Refi
CevaUan, Pehllvan Kadri.len, lştlrakçl HllmUerl lıtanbulda bırak
bk. Bunların bir de Anadotuda ttıremelerlne ve Bolşeviklik Jlbl
derin blr meslek adına çapulculuğa kalkmıılanna müsaade edeme
yiz. Muhbirlik zamanında, bugün Yeni Glln'ü neşredenlerin karş
lannda her gi1n dört defa taklak atan bu mJaklnln, Anadolunun
ıu pek nazik zamaolannda, prlatanlıkla adam sırasına geçmek
ıateylflne sade biz değil, Anadolu da müsaade edemez. Yeni Glln'e
cvarakpare> diyen bu arsız çocuğun başından bOyllk işlere kanı
may& hakkı yoktur. A.ııadolunun o kadar bUy(lk dertleri vardır ki,
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böyle arsızca pmanklıklara tahammOl edemez. Meıelentn bu cihe
ti gayet ciddi ve nazik olduğu içindir ki, yazdıklanmı.zd&n mem
nun olacağınl bUmem1ze ratmen, yine şu satırlarla, bu çocuk Uze
rlne dlkkaU çekmek lated1k. Btzl mecbur ederse daha. .söyllyecek
çok ııcy var. Fakat, stltunlarımwn bu bahis ile klrlenmeainl zaten
istikrah lle kabul ettiğimiz için, bugünlük bu kad&n kAfl gördtlk.ı,
(Yeni GUn, 3 ekim 1920, No. 45)

(4.0) Bk. Ana.doluda Yeni Glln, No: 52, M, 515, 67, 89 (12 Ekim
1920 - 1 kasım 1920).

Sayın Doçent Mete Tunçay, Ttlrklyede Sol akımlar 1908 - 1911
adlı eserinde, Ali İhsan Bey hakkında, ıunlan yazmaktadır:
• cYent Giln'lln TUrk Kari Marx'ı> diye tanıttığı Ali İhsan Beye
göre de, dünya lhtllll1 meseıesı faydasız bir nazari mqg-aledlr;
onun yerine Anadolu için bir ııosyallst program diltUnmek daha
doğru olur; özel sermayeye milaamah& edilmeli, büyük endU.tri ve
sermaye birikimleri yavq yavq devletıqtlrllmelJdJr.>

Ve not düşUyor:
«Yukarda :ıdı geçen Ali İhııan, Topçu İhsan olab11lr. Laqueur,

bu adı cICar Ali Bek> (Kel Ali Bey (Çetinkaya) ?) diye vermekte
dir: Commnnlsm and Nationaliam in tbe mlıldle Z..t, ıı. 209.>
(8. 87)

cTilrkiyede Sosyal.lat ve konıUnlal FaallyeUer> adlı eaerde., ko
nu ile Uglll olarak, şu aatJrlar okunuyor:

cLaqueur'un Pavloviç'e atfederek Ankara'd&kl komünist teşek
kUUer hak.kında verdiği bilgi de kanştırmalar ve yanluJlarla doludur
(Valter Z. Laqueur: Commııniam and Nationallsm in the mlddle

• Eut. Thlrd Edltion, Landon 1961, pp. 207 - 211.) B!lhassa, «Ye,11
Elma'nm yalancıkt.an komünist, tttrkçü ve lı,14mcı proını,nmın.
kenıliAino dostlannca. (Türk Marksı) adı verilen Kar Ali Bek - • Kar
ra Ali Bey tarııtuıclan yazıldıfı söylenlrıo tarzındaki ka.ydı (W. Z.
Laqueur: a. g. e; s. 209), bu yanlışlıklara bir örnektir. Kar AU Bek'l
calbık NAzır muavini Jont(lrlu diye vasıflandıran Laqueur'lln,
«All Bey> nAzırlık ve başkumandan vekUllğt yapmıf Enver Pqa'
nın takma adı olduğuna ve Enver Pqa «Hali< ŞOrAJar Fırlcası»nı
teşkil ve proçamın.ı .tanzim ederek (İttihat ve Terakki Cemiyeti
Merkcız-i Umumisi) 'niıı m1lh{Jr(I üzerine bir m0stear adla imza
attığına göre, (a - Wlpert von Blücher: Deotchlaııds we,r naclı
Napollo, Wleabaden 1951, p. 133; b - General Ali Fuat Cebeaoy
Moskova Hltıralan, lstıuıbul 1955, a. 167 - 185.) Laqueuı-'iln TUr-
klyede kurulmuı Yeı,Uordn için verdlti bllgt ya.nlıftır ve kanttınl
ıruştır.> (ıı. 136 - 137).



Doaltannın .-rtlrk Kart Marksı> diye tamttıklan Ali 1Juıan
Bey, tttlhatçılann mqhur phalyetlerinden Kör Ali Bey'dlr. La
queur, bunu «Kar All Bek> blçlmlnde k&ydedlyor.

«Türk Kari Markııı> Ali thııan, bize, ecdadı hakkında otobl
:,,otTaflk bllgt de vermektedir:

cVaUdemln büyük pederi KıuıdWlli Y&glıkçı Abdi Bey isminde
bir tacir imiş. Sultan !'ılahmud'& benzediği için Balıkhane'de tJotup
denize atmışlar. Malı müsadere edilmiş. Pek yaşlı olarak ölen bü
yQ>t babam Feyzi Efendi, çocukluk hatıralan sırasında, naklederdi
kJ, mektebe götürülilrkl'n yolda tesadüf edip vedalqtıklan peder
lerinden aynlıp Sultanahmet'tekl koııaklanna geldikleri zamaıı eli
ne bir yüzlük vermtşler ve «Babanın mirası budun demlı,ıler. Vt!I

valldeal de evvelce öldüğil için bikes ve blvlye kalan bu çocuk ııı:ı
aırçarşı6llld& blr mumcuya çırak olarak karnını doyurabllmlş...>

(O) Ana.doluda Yeni Ollıı, bu telgrafnamenin bqına ıu ıabr
lan ekliyordu:

cTUrk - Rus yoldaf)ar aruıııd&:
Türkiye KomünJst Fırkası Merkez-1 Umumtal, Rua komtın.L,Ue

rlnln cihan lhtilA.l ve inkılA.bını muvaffaJtlyetle tetvlç eyledlklerl 7
tqrlnlS&Di tarihinin üçüncü devr-1 senevtıl müna.sebeWe, Moskova
da Üçüncü Enterna.syonal'e, Rus Komünist İcra Komitesine ve Ba
kQde üçüncü Enternasyonal Şark Komitesine ııureUn.l bervech-l
ltl dere ettiğimiz tebrik telgrafnamealnl keşide eylemişti.>

c,2) Aruuloludıı. Yeni gUıı, 17 teşrlnlasnl 1920, No: 79.
('3) Uralsk'ta, 17 kuım 1905 te, Nur ve Kazan Mnhblre'den

aonra Fiker. Bu gllZete Uerlcl ve goşlzan mUU küçük burjuva.zinln
organı ldl. Gündelikti. Ti~t müstabdemlerlne, köy!Ulere, lşçllere
ve aynı zamanda. Cedld din adamlanna hitap edJyordu. 1908 kasım
ayında bu gazete kapandı. Yerine, Yana Tormo.ş çıkb. Kısa blr
aüre yayın yaptı. Yana Tormuş, tata.rcada, Yeni Ha.yat demektir.
(Bu paragrafta kaynağımız: La. presse et. le Mouvemeııt natloııaJ.
Clı.rız 1~ J\lusulmans de Ruule &vant 1920).

(") Şems Matbaası, İstanbul.
(45) Nevsal-l MllH 1330, s. 193.
((6) Komlııa.rlyat po delam nasyonalnostey (Mllllyetler Halle

KoınlaerJlğt) .
c,n Bu olaydan baha eden gazeteler: Bakı1'da yayınlanan,

Ruıça Baklnskl Raboçl; ve TOrkçe Koınllnlst.
(48) Bk. Batumda yayınlaD&D Rusça bvesttya; MaverA.y-l Kat~

kasta. çıkan Zarlya. Vutk&; ve Tiflls'te butlan (GQrcU) P~vda.
GruaU.
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<•9> Bk. Vol. LII, p. 207 • 208.
(60) Bk. A. Cerrahottu, Türkiyeci~ Sosyaliuı, lkincJ Kltap, a.

76-82 (Çığ Yayınları: 2. lstaobul, 1966).
(51) Yeni Hayat: cHaflada bir çıkar. nmı, lçllmal, lktlaadt ve

alyasl mecmua. Sahip ve MUdlrl: Nuım. Ankara, tknz Ma.tbaası.•
Derginin beşinci sayısındaıı tttbarea, dılJ kapakla, Manlfest'ln aon
ı~resl, bazı kellmelerln ekleomeslle, ıu biçimde suııulmUflur: cBU
.tün d(lnya emekçileri ve nıulQm halkı blrle!Jlniz!>

(52) Dizi yanlışını olduğu e1bl bıraktık. Doğrusu: 1871.
(53) Bk. Yeni Hayat, yıl: 1, sayı: 2 (2:1 mart 338 • 922).
(154) Bk. A.. Cerrahoflu: TUrklyede Sosyali.un, Birinci Kitap,

İi, 18-20 (tstanbul 1965); İklncl Kitap, a. 29 • 38 (btanbul 1966};
ÜçUııcU Kitap, s. 3 - 6 (İatanbul 1967).

(55) Bk. Dofru Oz, yıl ı, anyı 43, 17 temmuz 1922. Sayın Twı
çay, gündemi, Bolu guetealnden uaklen, cilz'l bir iki kelime farklle,
vermektedir. (S. 137).

Doğnı Oz, aynı sayıda, ■,u.tosun on betine bir ay kadar u
man kaldığı için • hazırlıtın geclktlrllmemeıl ıerektJtlnl de habr
_l&byordu:

cHeyet-1 Merkeziyelertn lzlm edecekleri murahhaalann intihap
n izam eababına mUsııraat etmeleri ve murnhhaslann önUmU.zdekl
ağustosun on b~lnde Ankarada huır bulunmalarını temin eyleme
leri !Uzumu UAn olunur.>

(56) Yaşar Nez;ihe, jUbllesl yapıldıfı tarihte, Aka.ray LAleU
C&ddeal 10 numacada, alt katta kira üe oturuyordu.

(57) 17 eylül 948 tarihli mektubunda, earlert hakkında tu bıı
&'lyi veriyor:

«Bu- Des&t- Menekşe'm ıssı aene.slnde Marifet KiltUphanesl ta
rafında.o neşredildi. Fakat o pubrmacı Bir Destıe Menekı,em'ln ren
~enginl rayihasını bırakmadı.

Feryatlanm 1340 ta nqredlldi. Vatan Ma.tbuaı , Sudi'ye devr
ettJ. O da baştan başa mürettip sehvlyab.

312 senesinden bugüne kadar dört dosya dolusu ollr yaznuıun.
250 den !azla şarkım vardır. Bunların baızlan bestelenmlf, radyo
da ııöylenlyor.>

(58) Bk. Bum Haya.anda. 60 Yıl (2 ekim 19'8, cumarteal).
(59) Bk. Nhlktıer, No: 19, 7 kanunuaanl 1S31S (Bu menaur •par-

çanın yazıldığı tarih: 4 teşrinisani 334).
(60) Aydınlık, sayı 18 (Haizran 1923}.
(61) Keza. aayı 15, s. 377. (l mayıs 1923).
(62) Keza. sayı 21, ı. M7 (1 mayıs 1924).
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(83) Belediye Kant,arcısı Kadri Efendl'nln babası Osküdarh
Xadı Ethem Efendl'dlr. •

(M) EdA Hanım l.atanbutda dojmuıtur. Babaaı, BaJıçeaaray-
lı kebabçı Sellml Efendi. •

(65) Okuduğu Mektep: Kapiquı İbrah!mağa Mektebi (30
uncu Mektep). MuaWml, Odabatı. camıı İmamı~ Hüseyin
:ııtendl.

(66) Köıell parantes içindeki ibare, kendi kalemlle, sonradan
çlsllmlştlr. .,,

(67) Flkret'ln HalQk'u, Recalude'nln Nejad'ı vardı. Yaşar Ne,
slhe'nln Vedad'ı için yazdığı şllrler kalın bir defter dolduracak ka
d&r çok ve çqltlldlr. Bunlar, Kutamonu'da baaıla.n Nblktm- nus
halarında yayınlanmı.ıbr. Şairin el ya.zısUe bezenmiş tashihleri ve
llAveleri ihtiva eden çok deferll bir kollekalyon lUoa 0e muhafaza
edlllyor.

(68) Otoblyograflalııln sonuna eklediği aabrlardan öğrendiğimi
ze göre, gerçeğe uygun hayat h!klyesl budur: cEn dofn.ı tercüme-I
h&llm budur. Feryatıanm'dakl, ve Yeıll Glin'deld tcrcUme-1 hlllm
tamamen yanlıııtır. Son Asır Şalrlerl'ndekl ve NevsAl-1 l\WU'dekl
tereüme-I hf.llm dofrU ba&ılmııbr. Nezihe Sami bana bir arkada41-
muı yadlgandır.ııı

(69) tıte a1ze bunun ürünü olan ıahe.se.r. Dünya hiciv edebi
yatında benzerine pek az naslanacak kadar güçlü bir la'net aaıtı:

Babama

Sana karşı kalbimde ne derin bir klnlm var
Bu kinim zail olmaz aaırlar geçse bile
Bir avuç toprak olaam yine kinim plyldlr
Haıredek yanacağım kinimin alevile

*Ben yetim evlldıma nasıl baba oldumsa
Sen de öksQz kuma blr ana olacakbn
Ben ııaaıl bir elemle kahr olup ta soldumaa
Sen de benim derdimle kahr olup aolacaktın

*Yazık kalbinde yokmuş htaten duygudan eıııer
Niçin bilmem ki beni bu dUoyay& gctlrdln
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O1.ıem de nıhum sana bqredek ıa•oet eder
Gözyqlan lc;lııde gençUğtml bitirdin

*Kalbimi parçaladın ayırdın angillmden
Bana gam yedirirken blr de zehir lçlrdın
Sen baba. ben evlltbm ne gellrdl e11mclen
Hayabmı bin tOrltl auplarla geçirdin

*Senin ımımonle ben yen1deıı hayat buldum
ZulmUndeıı halb oldum lşkencenden kurtuldum
Şimdi aaııa. etuttm hörmete yanıyorum

*O kadar müııkealr k1 sana kalbim bu demde
Sen de rahat de&'llaln blllyonım ademde
Çtıııkll ııe.ıı1 her Nal lA'netle anıyorum.

(70) tuuuı E. Darendellotlu: TUrk.lyede Komtınlat Hareket.lerl.,
Blriııcl cilt, lklncl bulu, a. ~ (İstanbul, Tan Matbaası 1982).

(71) Dr. F. Tevetoğlu: TUrldyede So9yallat Vf' Komllııiat Faa
. Uy~tıer 1910 - 1960, s. 91).

(72) Ct. Akşam, No: 879 (3 mart 1921). Sosyalizm ve TekA
mWll başlıklı yazı, ctımı Bahlaleı, rQbrlt1 albnda yayınlanmııtı.
Sadrett.lıı CelA.l, seri makalelerine batJarken föyle diyordu:

cMuntazaman neıredecefim makalelerde, ııosyallzınin tekAmU
lUnU, muhtelif sosyallat cereyanlarını lz&h edeceğim ve aoııyallzme
temas eden en esaslı meseleleri, velev k:ııa bir surette olsun, birer

,, blrer tetkik eyllyecetlm.>
Sadrctt.lıı Celll, meseleyi lncelemete bqlamadan önce, bir nok

ta üzerine okurla.nn dikkatini çekiyordu. Bir ıey tekllt etmeclltt,ııı,.
blr !161 kabzetmedlj-lnl,. yalnız lu.h etUfini söylüyordu.

(73) Sadrettln Ce!Al'ln cHayalperest SosyallaUen baflılt altın
da yayınlanan lkucl makaleııt, Akpm'ın ı, mart 1921 tarlhll ayı
ıuıdadır (No: 881).

(74) et. Aktam. No: 889, 18 mart 1921.



Türk basınında Karı Marx'm Ilk dera yayınlanan imzası. '(-Hakayi
kulvakayi gazetesi: 9 Şubat, ef.renci 21, 1871)

Doktor Refil<: Nevzad'ın Sosyalizm ve Rehber-i Amele ~dlı eseri os:
manlı Sosyalist Fu·kası Kütüphanesi'nin birinci kitabı olarak su
nulmuştu.



tstanbul'da yayınlanan Fransızca La 'l'urquie gazetesi 1871 Paris
olaylarına geniş sütunlar ayırmıştı. Bunların büyük bir kısmı Türk
çe gazetelere de aktarılmıştır.
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ünlü Osmanlı Sosyalisti Doktor Refik Nevzat.

(·ı
·;~,-.....

,..
,~

J



"t.:
,H"{,,·:·_'ç

- .
., ,

.,!"_,_ ıt'

.- ·.,,,_ ;·;'...'·aj~;'.?:·,:

•....
·t

~ttt~};~~~~~
,, '.

"l ';• .• ~.:~_.' ... ı,• ...
• :.'{::- ~)_;:;ı-

• •,; ~1:~--·
~ r. 1

'·.. '

.::.

-Osmanlı Sosyalist Frrkası'run organı olan Sosyalist gazetesinin
Mes'ul Müdürü Namık Hasan. (Ressam Marta Tözgen'in çizgilerile)
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Osmanlı Mebusan Mecllsi.nde Karesi (Balıkesir) Mebusu Abdülaziz
Mecdi Efendi (Mecdi Tolon). Bu zat, Tilrltiyede, sınırlı bir sos
yalizmin uygulanabileceği fikrini savunuyordu. Sosyalizm, işçile
rin haklarını koruyup kafalarını aydınlatmaktan Heri gitmemeliydi.
Aşırı tezlerden kaçınılmalıydı. Aşırı davranışlar durumu ağırla_ş,.
tıracağı için, itidal üzere adım atılmalıydı.



Ali Namk (1885 -1953), bir çok defalar sadaret makamını işgal et
m.i~ olan, Ayan Reisi Küçük Salt Paşa'rıın oğludur. İkinci Meşru
tiyet yıllarında sosyallzmi savunan aydınlardandı. Fransızca Stam
boul gazetesinde, ve diğer bazı gazetelerde yayınlandığı makaleleri
Verite, Justice, Bonte (Propos d'un oriental) adile, kitap halinde
toplamıştır (Constantlnople, 1918).



Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Türkiye Sosyalist Fırkası lideri !şti.rak
çl Hilmi. (Ressam Avni Memedoğlu'nun çlzgllerlle).
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Mustafa Suphi'nin Nevsill-i Milli'de yayınlanan resmi ile el yazısı
ve imzası. 1 '



Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkası'na ait belge. «HALK İŞTİ
RAKİYYUN FIRKASINDAN:

9 Mayıs İştirakiyyun Fırkasının yevm-i mahsfısudur. Merkez-i
Umüminin içtimagahı olan İkaz Matbaası dabllindeki Dairede ba
dezzeval saat birden beşe kadar ziyaret kabul olunur.

Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkası Merkez-i Umunüsi

TÜRKiYE HALK İŞTİRAKİYYUN FIRKASININ
Ankara Heyet-i Merkeziyesi

Türkiye Halk İ§tirakiyyun Fırkasının Ankara Heyet-i Merk~
ziyesi teşekkül etmiş ve Hükümete Beyannamesini vererek faali
yete başlamıştır. İçtima mahalli . Talıtaka1ede !kaz Matbaasıdır.
Azanın tecdid-i kayd ettirmek üzere-müracaatları ilan olunur.
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Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Selii.nik Mebusu Diınitri Vlahof
Efendi. (Ressam Avni Memedoğlu'nun çlzgllerile.)



Şair Yaşar Nezihe BUkUlmez'in bıraktığı elyazısı otobiyografiden
bir sayfa.



Şair Yazar Nezihe Bükülmez. (Ressam Avni Memedoğ"lu'nun çiz
gllerile).
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80 inci sayıdan sonra Sahib-i İmtiyaz; Arif Oruç. Mlidir-i ~es'ul
ve BaşmuJıarrir Hakkı Behiç. 84 üncü sayıdan itibaren, «Seyyare:ı>
kelimesi kaldırılıyor. Her türlü evrak ve rrıekattp (yani mektuplar)
Sahib-i İmtiyaz Arif Oruç Yoldaş namına gönderilmelidir.
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Halk İştlraklyyun Fırkası'nın organı olan Em.ek gazeteslntn b~
ğı..Birinci sayının tarihi; 16 ocak 1337.
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Hakkı Behiç'in Mes'ul Müdür ve Başyazar bulunduğu, - -tScyya.re~
kelimesini de ihtiva eden - Yeni Dünya gazetesinin başlığı. cı:Sey
yil.re, ortada ve üsttedir. Uüclir-i :i,Ie:;'ul ve Başmuharrtr: Hakkı
Behiç. Başlığın yukarsında «Dünyanın Emekçileri Birleşiniz! ... :b şia
rı. Başlığın altında, «Türkiye komünist gazetesidir» ibaresi. Telgraf
adresi: Ankara Yeni Dünya, Evrak ve mekattp münhasıran Sa
lıib-1 İmtiyaz nümnıa gönderilmelidir. Ankara Komünist Fırkası
Merkez-i Umuınisinde (Yeni Dünya) Matbaası. Cumartesi günün
den maada her gün neşr olunur. Nüshası 5 kuruştur.

74 üncü sayıdan sonra, yani 75 ten itibaren, Yeni Dünya'nın başlığı
değişiktir. Seyyare kelimesi yine üsttedir. Fakat, sola alınmıştır.
Cumartesinden maada her gün neşr olunur Türkiye komünist ga
zetesidir. Müdtr-i Mes'ul ve. Başmuhaı-ı-lr: Hakkı Behiç.

r
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Mersin'de yayınlanan Doğru Öz gazetesinin başlığa. Yıl: ı, Sayı: 43
ı7 Temmuz 333 - 1922. Sahibi ve Mes'ul Müdürü: Ata Çelebi. Şim
dilik haftada iki çıkar Türlt gazetesi. Beher sayısı 5 kuruştur.

Aydınlık Külliyat'ının birinci sayısı: Sermayedarlık Nizfim-1 İçti
malsi.



»

~r• ,._",, ,-,.' .~,t•Pi•#•.-;·

. . -· . , .. •• ·-
:~ ~-:'\--~,--~~

: • •• 4 ~

'~J: ::(,;~:~-: ./_~:-
• ,.~.,ıı :.;-9,s -~t'"" •~..t .ı;~:~
;.

1t•t: ·~- ;:,,::~:.;:~
~'-d',;i~ ;,l{ıı. j ,ı J..;#_;:,,

•~;:;:;:~~;.:,.:':.'
ıı-..:ı,•-.::-t~< ~...... •,,..,

l=~; ,., ;..1 .;.~V
-\.,.., .J~>.-_..·;•~... =-~;.:,.t
f".:;flf'I· ~•ı ..,..-~:

J :..• .:...;t •.~~•-,- -;,~.,,, ..

../... .;ıı.~~ı..t> ~'\~• -~ -· :-ı-
.r,(J./.)L:,0. ,:}, .:A...-: ı....

_. _,,. · • • •-J1•._.A~

:.;.,-.,~_,-;, ,: .---'. . .,,~
/:s:t!?·• ~-- 'fif

Yeni Haya.t ve Doğru Öz'ün beraberce verd.iklerl çay ziyafetine ait
bir grup resmi. Bu ziyafet, Ankarada, 28 ağustos 1922 de, Yeni:
Hayat idarehanesinde verilmişti.

Sağdan oturanlar: 1 - Rote Fane muhabiri Fridrih, 2 -Üçün-
çil Enternasyonal murahhaslarmdan A. Cevat (Ahmet Cevat Em
re). 3 - Enternıı.syonal murahhaslarından Jak Sadul. 4 - Klarte
muharrirlerinden Madlen •Marks. 5 - Umanite muharrirlerinden
Pay.

AyaktEJ,~iler: 1 --DoğrtJ, öz B~ muharrtrt Ata Çelebi. 2 -
Yeni J;Iaya.t muharrtrlertnden Tekinalp. 3 - Rotr Fane muhabi
ri Leonlda, 4, Ş, 6, 7 - YB1;1J Hayıı1, mUrettipleri. 8 - Yeni Ha.yat
muharriri Nizamettin Nazif. 9 - Doğru öz muharrirlerinden GU!
tekin. 10 - Yeni Ha.yat Baş mürettibi Tahsin, 11 - Yeni Hayat
m1;1_ha,r.ı:irle~~Il:9ı;_~ I!_ill!nil. .



Şair Ya§ar Nezihe'nin gençlik reernl,



Ankarada basılan ve sırada son gelen Yeııi Dünya'nın başlığı bu
dur. Başlığın üstünde «Sabahları çıkar» ibaresi okunuyor. Bunda,

,>
Hakkı Behiç yok. Herhangi bir şiar da göze çarpmıyor. «Türkiye
komünist gazetesidir» ibaresi ise kaldınlmıştır. 137 inci sayısının
tarihi: 8 künun-u sani 338. İkinci sene. Telgraf adresi: Ankara
Yeni~Dünya, $alıib-i İmtiyaz ve Başmuharriri: Arif Oruç. İdareha
nesi: Mtihendis Hanında daire-i mahsusadır. Her türlü evrak sa
hlb-I İmtiyaz nürnına gönderilmelidir. Nüshası her yerde 5 kuruştur.



T'VRKtYE'DE SOSYALİZM

BlRtNct KİTAP.
Ti.rkiyede S.syalizm. - CelA.I Nuri sosyaHzmfn öne

mini nasıl belirtmişti? - İbret gazetesi ve Birinci Enter
nasyonal. - Namık Kemal sosyalist midir? - Hakayik
ulvakayi'den bir makale. - Osmanlı sosyalistlerinin sos
yalizm ve kollektivizm anlayışı. - Bir reddiye.

A.OERRAHOOLU

. tK1Nct KİTAP

Şemsettin Sami Bey Sosyalizmi Nasıl ve Niçin İdea
lize Etmişti? - Şeriat ve Sosyalizm. - Celil Nuri'ye Göre
Sosyalizm, Aşı!} Sosyalizm ve Milli Kurtuluş Savaşından
Sonra Türkiyenin Özel Durumu. - Rıfat Silreyya.'nın Se
çimle İlgili İki Yazısı. - Anarşizme Karşı Sosyalizm. -
Bir Komtin Savunucusu. - cBasiret:ı in Dayanışması. -
Ahmet Mithat Efendi ve Birinci Enternasyonal. - Komün
Ve Birinci Enternasyonal İle llgili Bir Havadis örneği. -
Sakızlı Ohannes'in Bir Polemiği. -· Türkiye Sosyalist Fır
kası ve Marx, Lassale, Jaures, - Baltacıoğlu, Mtitareke
Yıllarında, Sosyalizm İçin Ne Düşünüyordu? -- Türkiyede
Türkçe Olarak Yayınlanan, tık Sosyalist Gazeteler Hakkın
da. - Bir Sosyalist Mebusun Konferansı. - Rasim Haş
met. - «GUI Bahçesi» nde Kalem Savaşı. - Doktor Refik
Nevzad'ın Cavid Bey'e Açık Mektu}>u.



-OçONCO KiTAP

lbretcilerin, Komtin Savunucusu Olarak, Değerini Be
lirten Bir Kıyaslama. - Namık Kemal'in Sosyalist Hoca
m Kimdi? - Sava Paşa'nın Sosyalizmi Ve lsllmda ZekA.t
Prensipi. - Osmanlı İmparatorluğunda Sosyalist Basın
Konusu. - Namık Hasan Kimdir? - Kopenhag Kongre
sinde Osmanlı Sosyalistleri İçin Yapılan Teklif. - Naza
riyeci Hakkı Behiç. - Ba.kft'deki Birinci Kongre Hakkın
da. - Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası'nın Beyannamesi
Ve Bir İzah. - Türkiye İşçi Ve Çiftçi Sosyalist Partisi'nin
özet Programı. - İmparatorluk Dışındaki Bazı Müslü
man Toplumlarında Sosyalist Akımları. -- Paristeki Os
manlı Sosyalist Fırkası'nın Bir Broşürü. - Refik Nev
zad'ın Sadırlza.m Hakkı Paşa ile Polemiği. - Yunus Na
di ve Cihan İnkılabı, - İstanbul Mebusu 7.ohrap Efen
dinin Meclisteki Konuııması.

A.OERRABOOW

,

tsLAM!YETVE SOSYAL1ZM BAODAŞAB!LtR Mİ?
lSA SOSYALlS'f M!DtR?
YEN1 ASRIN DtN!

Bu broşürde, son devrin en ünlü İslim bilginlerinden
İzmirli İsmail Hakkı'nın Anglikan Kllsesine verdiği cevap
tahlil edilmektedir.

Bundan bqka, Atin& Üniversitesi Teoloji Profeeörtl
Braçyadis'in Kari Kautsky ile ;vaptığı çok ilgi çekıci po
lep:ıj.lc bu broşürde yer almaktadır,



• lSLıUıtYET
VE

OSMANLI SOSYALtsTLERt
1 - Osmanlı Sosyalistleri lsllmiyet Hakkında Ne~

nUyorlardı?
2 - Sosyalist Hilmi Dinde Dayanak Anyor.
3 - Abdülaziz Mecdi Efendi Sosyalizmi Nasıl Anlıyor Ve

Ne Dereceye Kadar Kabul Ediyordu?
-' - Osmanlı Sosyalist Partisi Bildirisi ve Bir Tann Buy

ruğu.
5 - Osmanlı Soayalistlerl ve tsanm Dini.

ISLAMtYET VE YONOO
SOSYALİSTLER

1 - Yöncli Sosyalistlere Göre «Kur'an Ne Diyori•
2 - Sosyalizm ve «ZekA.tizm».
3 - Tann Sosyalist midir?
4 - YöncU Sosyalistlere Göre Kur'an ve Hz. Muham

met.
5 - Yöncfilere Göre İncil ve Hz. lşa.

A.. OEBRAHOOLU

SOSYAL1ZM TARİHİNDE·
'ONLU DOŞONtlRLER ANSİKLOPEDİSİ

En muteber kaynaklardan faydalanmak suretiyle ha
zırlanan ve objektif bir açıdan kaleme alınan bu RES1:MI..t
ANSİKLOPEDtde İsa'nın doğuşundan önceki yüzyıllar
dan günümüze kadar, bütün ülkelerin en ünlü sosyalist dü
şünürlerini bir arada bulacaksınız. Ünlü düşünürlerin, ha
yattan, eserleri ve doktrinlerinin temel fikirleri, herkesin
anlıyacağı açık bir dille sunulmuştur. Her kitabın fiatı,
hacmine göre, iki veya üç liradır. Birinci cildi teşkil eden
birinci, ikinci, üçUncU, döndüncU ve beşinci kitap çıktı.



A.CERRAJIOOLU'NUN

YAYINLANMIŞ ESERLERİ

1) !allmiyet ve Sosyalizm Bağdaşabilir mi?

2) !sllmiyet ve Osmanlı Sosyalistleri

3) Sosyalizm Tarihinde Ünlü DUşUnürler Ansiklope-
disi (Birinci cilt - 5 kitap)

.~) Resimli Sosyalizm Tarihi (Max Beer'den özet)

5) Kapital (Karlo Catiero'dan özet)

6) Tarih Anlayışı Olmıyan Tarihçi - Fuat KöprWU.

7) .Bir İsllm Reformatöril: Mehmet .Akif.

8) TUrkiyede Sosyalizm (Bir, iki ve üçüncü kitaplar)

9) Devrimci Sendikalizmin Nazariyeciai Georges
Sorel:
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