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1. — KAPALI OTURUM TUTANAK ÖZETİ 

İKtNCİ OTURUM 
(Kapalı) 

Hükümet adına Askerî Yargıç Şevki Mutlugil, memleketteki komünizm cereyanları hakkında, açıkla
mada bulundu ve oturuma ara verildi. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Hükümet adına Askerî Yargıç Şevki Mutlugil 
izahatına bir müddet daha devam etti ve bu konu üze
rinde yapılan görüşmelerden sonra açık oturuma ge
çildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Fikri Apaydın İbrahim Kirazoğlu 
Kâtip 

İsparta Milletvekili 
Sait Bilgiç 

GİZLİ OTURUM 

19.11.1951 Pazartesi 

Açılma saati : 15.14 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Sait Bilgiç (Isparia), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

BAŞKAN — Gizli oturuma devam ediyorum. 
Geçen Birleşimin tutanak özetini okutuyorum. 

(Geçen gizli oturum tutanak özeti okundu) 

1. — Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve bu münase
betle verilen Hükümet izahatı (1/103, 2/37, 219, 235) 

BAŞKAN — Söz Hükümetindir. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASUOİ-

OĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, geçen birleşimde ko
münizm mevzuu hakkında, Yüksek Meclisin tenev
vürü için bazı izahat verilmesi kabul edilmişti. Yük
sek Meclise bu izahatı verecek memur arkadaşları-

BAŞKAN —• Tutanak hakkında söz isteyen?.. Yok. 
Tutanağı tasvibinize arz ediyorum; kabul edenler... 
Emmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

mız hazırdır. Tensip buyurursanız yüksek huzurunuz
da arzı malumat ederler. (Muvafık sesleri) 

ASKERÎ YARGIÇ ŞEVKİ MUTLUGİL — Hu
zurunuza, komünizmin aziz yurdumuza ika etmek 
yolunda olduğu fenalıkları belirtmek vazifesiyle çık
mış bulunuyoruz. 

Yüksek Meclisin kıymetli zamanını ve sabrını 
suiistimal etmemek gayemizdir. Bunun için; 

Bizde komünizm var mıdır? 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
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Memlekette komünist var mıdır; gibi yüzde yüz 
malum olan, gözle görülen, elle tutulan bir vakıayı 
da tafsil ve izaha da cüret etmeyeceğiz. 

Evet memlekette komünizm vardır. Hatta ejle tu
tulmaktadır. Bu illet yurdumuza ne zamanı girmiştir? 
Bu cihete şırası geldikçe lüzumu kadar temas edile
cekse de, uzun boylu tafsilata girişmeye; yine, belirli 
bir faide tasavvur edilmemiştir. 

Türkiye'de kimler komünisttir? Bunlar nasıl ko
münisttir; ne yapmak yolundadırlar? Neye dayanır
lar? Kime güvenirler? Nereye varmak gayesindedir-
ler? İşte asıl İşin ehemmiyeti buradadır. 

Savunmak için tehlikenin gizlendiği, sindiği yerle
ri, beklendiği, gelmeler1' muhtemel yolları aydınlat
mak lazımdır. Bu işi başarıncaya kadar büzde açık
lanmamış, ihtiyatlı ve temkinli olmak lüzumu ve ge
reği kadar gizli kalmak zorundayız. 

Komünizm dünyayı istila faaliyetmdedÜT. Beşe
riyetin legal ve lojik manadaki hak ve hürriyetleri 
tehdit altındadır. Vatandaş olarak fertlerin hürriyet
leri, hatta milletlerin hürriyet ve istiklalleri şimdiye 
kadar dünya tarihinde görülmemiş bir tehdidin altın
dadır. Bütün dünyanın hür milletleri ve tehdidi bugün 
en ağır bir şekilde hissetmektedir. Komünizm bu teh
didini tahakkuk ettirebilmek için olmadık ve görül
medik, duyulmadık hilelere, tezvirlere, tahripkâr ma
nevralara başvurmaktadır. Bütün bunların hepsi ko
münizmim tipik mücadele ve tecavüz metotlarına uy
gun olarak cereyan eder. 

Komünizm artık siyasî, iktisadî, içtimaî bir mez
hep bir doktrin meselesi olarak telakki edilebilmek
ten çok uzaktır. Komünizm bugün yepyeni bir em
peryalizmin öncüsü, beşinci kolu, casus şebekesi ve 
teşkilatı olarak dünyanın bütün hür bölgelerine sız
maya, birleşmeye, hâkim olmaya çabalamaktadır. 

Bugün bu memlekette hiç kimse, artık ve sadece 
bir fikir ve prensip meselesi olarak komünizme taraf
tar o'düğunu veyahut da saıdece bir idealizm ile mü-
sav atçılık' aşkıyla kaldığını; memleketimizi, hatta bü
tün dünyayı, tehdit eden mütearrız kuvvetle alakası 
ve irtibatı olmadığını iddia etmesi mümkün değildir. 

Hal böyle olunca, komünizmin bugün hürriyet ve 
masuniyetlerimizi ve millet olarak istiklalimizi çok 
yakından tehdit eden büyük bir tehlikenin ta kendisi 
olduğunu ka'bui etmek ve aramızda teşkilatlanmaya 
çalışan bu yolun bedbaht yolcularını birer vatan haini 
olarak görmek mecburiyetindeyiz. Mevzuatımız ko
münizmi daha ilk günden itibaren kanun dışı say

mıştır. Buna dayanılarak şimdiye kadar birtakım ta
kibat yapılmış, hadiseler tespit olunarak adalet huzu
runa da sevk olunmuştur. Bu gayretlerin büyük teh
likeyi önlemek için kâfi gelmediği aşikârdır. Bundan 
başka Sovyet Rusya'nın birtakım yeni yeni sahaları 
işgal etmek ve birtakım devletleri peyk olarak mak
satlarına hadim kılmak ve bütün hür âleme karşı, so
nu Üçüncü Dünya Harbine varabilecek emsalsiz ve 
insafsız bir mücadeleye girmek ve girişmek suretiyle 
tehlikeyi azamî haddine ulaştırmış olduğunu da gö
rüyoruz. 

İşte gerek mevzuatı maruz şekilde sabit olmuş bu
lunan kifayetsizliği ve gerekse tehlikenin son hadde 
kadar tehditkâr bir mahiyet almış oluşu karşısında 
hürriyetlerimizi ve istiklalimizi korumanın ve millet 
olarak bekamızı teminat altına almanın çok mühim 
ve acil bir zaruret haline gelmiş olduğunun takdir 
edilmekte bulunduğuna şüphe yoktur. 

Yüksek Meclisin bu vatanperverarie hislerle hare
kete geçmek azminin biı neticesi olarak Devletin bu 
meselelerle alâkalı teşkilatından malumat istemesi 
karşısında bize tevdi edilmiş bulunan bu vazifenin en 
ağır, ve en nazik bir safhasına girmiş bulunduğumu
zu müdrikiz. 

Bu vazifemizi yaparken; 
A) Objektif olmaya, vesika ve delillere istinat 

etmeye, 
B) Katî zaruret olmadıkça isimlerden bahsetme-

meye ve naçar bazı isimlerden bahsetmek zarureti hâ
sıl olursa bu takdirde de ancak maksat ve niyetler ite 
faaliyet ve hareketleri hakkında yüzde yüz kanaat 
tevlidine yarayacak malumat ve vesikaların takdimi
ne fırsat ve imkân bulmaya yardım edecek isimlerle 
iktifa etmeye, 

C) Gizli emniyet sitteminin bütün dünyaca ka
bul edilmiş bulunan teknik çalışma hudutlarının dışı
na çıkmamaya, 

Gayret edeceğiz. 
Bu itibarla da maruzatımız, istitlaatımızın ve bun

lara dayanan bilgi ve kanaatlerimizin ancak bir kıs
mını ihtiva edecek yüksek heyetinizi birtakım tafsi
latla meşgul etmemeye ve gizli servis çalışmalarına 
zarar vermemeye dikkat olunacaktır. 

Evvela, 1945 senesinde komünist partisinin kendi 
şubelerine gönderdiği gizli direktifinin bir özetini oku
yacağım. Bu suretle Türkiye gizli komünist partisinin 
ikinci dünya harbinden sonra dünya komünist hare
ketlerine muvazi olarak takip edeceği esasları izah et
miş bulunacağım. 
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İnkılapçı hedefler : 
1. — Türkiye komünist partisi amelenin en şuur

lu fertlerinden mürekkep, inkılapçı, şuurlu bir uzvi
yettir 

Aydınlık grubu, bu grup etrafındaki inkılapçı ame
le sendikalarının en şuurlu efradı, rumlardan mürek
kep U 1 T . amele grubu, Hinçak Cemiyetinin sol gru
bu, birleşerek (Türkiye Komünist Partisini) teşkil et
mişlerdir. Bu parti : 

iş Kanunu, 
Sosyal Sigorta Kanunu, 
Okturva Resmi, 
Toprak Kanununun çıkarılmasında mücadeleler 

etmiştir. 
2. — Türkiye Komünist Partisinin gayesi; prole-

terya diktatörlüğü vasıtası ile sosyalizmin kuruluşuna 
girişmek ve kurulduktan sonra (sınıfsız, planlı, kardeş 
cemiyeti) olan komünizme varmaktır. 

3. ^_ Türkiye'nin istihsal kabiliyeti noksan oldu
ğundan yarım burjuva inkılabı, derebeylik: kalıntılarını 
tasfiye etmediğinden daha evvel bir amele ve köy
lü hükümeti devresi geçirmeye mecburdur. 

Bu hükümetin vazifesi şunlardır : 
A) Amele ve köylünün demokratik isteklerinin 

tazmini, 
B) İthalat ve ihracatın devletleştirilmesi, 
C) Toprak yalnız fiilen işleyenin malıdır. 
D) Emperyalizmin izalesi, Osmanlı Bankası ve 

şimdiki Amerikan müdahalesi. 

E) Azlık meselelerinin radikal bir tarzda halli, 
yani toplu bulunan millî azınlıklara isterlerse ayrıl
maları hakkı verilmesi. Ekalliyet mekteplerinin Dev
let bütçesinden idare olunması. 

F) Haricî siyasette inkılapçı memleketlerle teşri
ki mesai. 

G) Derebeylik meselesinin radikal şekilde tas
fiyesi. 

H) İnkılapçı istihlak ve istihsal kooperatiflerinin 
kurulması. (İşçi, köylü ve fakirler arasında) 

I) Maarifin ırkçı ve mürteci zihniyetten kurtarıl
ması. Maarifin umumileştirilmesi. 

J) Sosyalizme doğru yol almak için istihsalin ço
ğaltılması. 

Türkiye Komünist Partisi, memleketi komünist* 
leştirmek için haddizatında her cemiyette yapılması 
lazım gelen içtimaî birtakım ıslahatı vesile ittihaz edip 
bundan sınıf kavgası çıkarmak hedefini gütmüştür. 
Bunun içindir ki (mücadele şiarları) namı altında üze

rine aldığı bütün meselelerde hakikatte bu ıslahatı 
temenni değil bu ıslahat dolayısıyla ortaya içtimaî 
davalar çıkarmak istemiştir. * 

4. — Bu (mücadele şiarları) da şunlardır : 
a) 44 saat iş, serbest sendika, serbest neşriyat, 

serbest teşkilat, grev hakkı. 
b) Toprak meselesinin radikal şekilde halli. 
e) Yüksek memurlar ve hâkimlerin intihapla se

çilmesi. 
d) Geniş bir ademî merkeziyet. 

e) Verginin varlıklılara yükletitaesi, fakirlerin 
istisnası. 

f) Harp servetlerinin millete iadesi. 
g) İnkılabî hareketlerin legal sahaya intikali. 
h) Millî azınlık meselelerinin halli. 
j) Emperyalist siyasete karşı mücadele. 
k) Dost Sovyet Rusya ile ittifak. 
1) Askerlik müddetinin azaltılması ve askerlik 

hizmetinin demokratlaştınlması. (Ordu inkılapçı ruhla 
yetişecek, dine bağlı kalmayacaktır.) 

5. — Acil Hedefler : 

a) Evvela bütün diğer zihniyetleri Amerikan oli
garşisinin karşısına çıkarmalıdır. Amerika dünya hâ
kimiyeti yolunu tutmuştur. 

b) Hâsıl olan legal fırsattan istifade ederek kuru
lan sendikaları, hakikî sendika haline koyup, işçinin 
gündelik isteklerini temine önayak olmak. 

c) Esnaf vasıtasiyle ithalâtı darbelemek. 
ç) Kooperatiflerin burjuva derebeylik kalıntıları

na alet olmalarım önlemek, 
p) Ciddi ve legal burjuva partilerinin, antiogar-

şik mücadelelerini desteklemek, bu partiler arasında 
sol cereyanları tutmak veya bu gibi cereyanların or
taya çıkmasına yardım etmek, bilhassa muhtelif parti 
içerisindeki amele ve imkânı varsa köylünün sınıf 
istemelerini meydana vurdurmak. 

g) Legal haklardan istifade ederek neşriyat ve 
teşkilât yapmak. 

Bütün arkadaşlar, tarihin bu dönüm noktasında 
kendilerine düşen fedakârlıktan çekinmeyeceklerdir. 

Görüşler adlı gizli broşürden: 
önümüzde duran vazifeler: 
Yurtsever unsurlar, anti emperyalist ve demokra

tik bir program etrafında birleşmelidir. Yani: 
— Amerikan emperyalistlerinin, harp kundakçı

larının maskesi düşürülmeli, plânları saya düşürülmeli. 
— Amerikan iktisadî yardımının köleleştirici ma

hiyeti izah olunmalı. 
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— Sendikalar teşvik olunmalı, işçinin sınıf şuuru
nun körleşmesine meydan verilmemeli. 

— Köye girilmelidir. Çaresi toprağa bağlı işçi 
elde etmektir. 

— Gençliğin, faşistler tarafından elde edilmesine 
meydan verilmemeli. 

— Bugünkü dış politikayı destekleyen, kim olursa 
olsun düşmandır. 

— Sözde komünist geçinen unsurların işçiyi ele 
almasına mani olmalı. Gizliliğe riayet lâzımdır. Ta
nınmış arkadaşlar faal kadrolardan uzaklaştırılmalı. 

Sayın milletvekilleri, bu kayıt önemlidir. Çünkü 
«tanınmış arkadaşlar faal kadrolardan uzaklaştılma-
lıdır» demekle hepimizin bildiği gibi, bazı tanınmış 
komünistler vardır ki hiçbir tevkif atta ön plânda bu
lunmamış ve listeye girmemişlerdir. Yani kendi tabir
leriyle yeraltı çalışmalarında bulunmuşlardır. Kıy
metli birer komünist olanlar böyle kadro dışı bırakı
lır ve böyle tevkiflerde kendilerini ele vermezler. 

— Gizli faaliyet ve açık faaliyet birbirlerine ka
rıştırılmadan doğru yürütülmelidir. 

— Partinin gizli teknik vasıtaları ve neşriyat ci
hazları ikmal olunmalı, hiçbir fedakârlıktan çekinil-
memelidir. Bu direktifin içindeki fikir teselsülü ve 
bulunan şartları ihata gösteriyor ki, bunlar kültürlü 
ve olgun ellerden çıkmıştır. 

Orduyu demokratlaştırma, ayrılmak istedikleri 
takdirde azınlıklara bu imkânı vermek, dış politikayı 
münhasıran Rusya ile beraiber yürütmek gibi husus
lardaki kafi ifade bu direktifin gayelerini açıkça gös
termektedir. Aşağıda Komünist Partisinin değişme
yen programını ele aldığımız vakit, bu partinin dev
letimize vermek istediği şekli ve devleti parçalamak 
hedef ve gayesini açıkça huzurunuza sermiş buluna
cağız. 

Şimdi bir nebze bir komünistin nasıl düşündüğünü 
ve onun iliklerine kadar işlemiş olan hedefin ne ol
duğunu kısaca ve peşinen arz etmek isterim. Şu oku
yacağım satırlar 25 Ağustos 1943'te (Dr. Hikmet Kı-
vılcım)'ın hapishaneden bir arkadaşına yazdığı mek
tuptan alınmıştır: 

«... çok şükür ve şayet cemiyet göğsümüzde du-
ıan yüreğimiz kadar bir cihaz ise; çok şükür dağlar 
ve deryalar kadar yanılrnadığırnız meydandadır... 
Bir dava uğrunda yıllarca zindanda yatmanın artık 
gülünç bir çocukluk sayılacak kadar küçüldüğünü, 
hatta mahut suç ortakları hâtjra geldikçe pek ba-
yağılaşan bir devirde yaşadığıma utanıyorum. 

.... tarihi inkilâpların yerini içtimai inkilâplara 
bıraktığını Nazilerin anlayabilmeleri imkânsız. Tarihi 
inkilâpta medeniyeti bir cihangir darbesi ortadan kal
dırdı. Hitlerde kendisini böyle sandı. Modern me
deniyet kendisini iç tezatlariyle ve kendi iç kuvvet
leriyle halkedecek bir seviyeye gelmiştir.» 

Şu aşağıdaki satırlarda (Vedat Nedim Tör) tara
fından neşredilen (Hep bu topraktan) adındaki dergi
sinin iki Eylül 1943 tarih ve iki nümerolu nüshasın
da (Şevket Süreyya Aydemir) tarafından yazılmıştır: 

(... Makinıalara hâkim olmak,, yani tekniğe tahak
küm etmek tarzı ise davanın sosyal yani içtimai cephe
sini teşkil eder.) 

Aşağıdaki cümle, (Leninizmin nazari temeli Mark
sizm olduğuna göre materyalist diyalektik) başlığını 
taşıyan bir gizli broşürden alınmıştır: 

(...Sosyal âlemde proleterya, kapitalizm zıddiyet 
halindedirler. Bugünkü nizamın realitesi budur.) 

Şimdi Nazım Hikmet'in İngilizce ve Fransızcaya 
çevrilerek dünyaya yayılan şiirinden şu satırları dik
katle gözden geçirelim: 

Kalbimin yarısı burada ise Doktor 
Diğer yarısı .da Cindedir. 
Ordular Sarı Irmağa iniyor 
Ve sonra bütün sabahlar Doktor 
Her sabahlar şafakda 
Kalbim vurulmuştur Yunanistan'da 

Çok uzakta bir yıldızla kalbim atıyor 
(Yani Rusya ile) 

(Hasan İzzet Dinamo)'nun, Türkiye Sovyet Cum
huriyeti başlığını taşıyan el yazısı ile müsveddesi ya
nımızda bulunan şiirinin bazı noktalarım,! alıyorum. 

(Türkiye Sovyet Cumhuriyeti) 
Sevgili Türk İşçisi 
Tütüncü, tornacı, mensucata ateşçi vesaire 
Dünyanın kurtuluş saati çalıyor 
Biliyorum ki en kabadayınız 
Soğuk tütün depolarında 
Koca bir hafta harcadıktan sonra 
Ancak bir kefen parası alıyor 
Karışım veya çocuğunu gömmek için 

Öyle bir silkin ki aziz işçim 
Benim tornacım, tütüncüm, mensucatçım ve işçim 
Bütün Türkiye'deki ağaçların en üst dallarından 

en alt dallarına kadar 

— 9 — 
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Senin nasırlı ellerinle asılanlar 
harikulade bir meyva zenginliği manzarası versin. 
Bu işe meşhur Sultan Ahmet vak'ası 
Vak'aı Vakvakiye bile imrensin. 

Hulasa Türkiye Sovyet Cumhuriyeti 
Çalışmak, yaşamak, gezmek hürııiyeti 

için kurulacaktır. 
Ve bunlara karşı çıkan babamız bile olsa 
İnsafsızca ve merhametsizce tutulup çarmıha 

vurulacaktır. 

Şimdi Komünizmin kitabı mukaddesi olan Kari 
Marks'm yazdığı Manifeston ana hatlarını arz ede
ceğim: 

— «İnsan cemiyetinin tarihi, insan oğullarının 
arasında sınıf mücadelesiyle başlar.» 

— «Burjuvazi ameleyi icad etmiş, sonra da onu 
bir meta haline sokmuştur. Servet terakümü karşı
sında perişan olanlar, proletaryaya inkılap etmişler
dir. 

— Din ve ahlak, burjuva sınıfının menfaatini ko
ruyan bir vasıtadırlar. 

— Sermaye, sosyal bir sayın mahsulüdür. Bu se
beple cemiyetin malıdır. 

— Hakikatta burjuvazide kadınlar müşterektir. 
Olsa olsa biz bunu açıktan kabul ettiriyoruz, denile
bilir. 

— Amelenin milliyeti yoktur, vatanı yoktur, .ikti
darı ele aldığı vakit, bizzat millet halinde teşekkül eder. 
Yukarıda madde madde arz ettiğimiz direktifin nasıl 
bir şuur ve nasıl bir ruh taşıdığını şu örneklerini ver
diğim şiirlerde bütün çıplaklığıyla görmek mümkün
dür. Babasını bile asmasını tavsiye eden şair diğer 
bir şiirinde Stalingradda vurulanlarla yanyana olma
dığından dolayı teessürünü ifade eder. 

Nazım Hikmet ise; kalbinin uzakta bir yıldızla 
beraber vurduğunu, yani Moskova ile beraber olduğu
nu ifade ettikten sonra, bütün varlık ve hislerinin 
Çin'de ve Yunanistan'daki mücadelelerle beraber ol
duğunu söylüyor. 

İşite orduyu demokratlaştırıp nizam ve disiplinin
den mahrum etmek isteyen direktif bu suretle kalıbı 
bizde, fakat kalbi bizimle beraber olmayan insan 
yığınları tasavvur ediyor. Fakat yıine buna ne hacet 
çünkü madde madde okuyacağımız parti programı 
zaten bir Türkiye Sovyet Cumhuriyeti tasavvur edi
yor. 

Türkiye Komünist Partisinin faaliyet programı
nın 1936 tarihli nüshasından : 

Madde 1. — Türkiye Komünist Partisi, komünist 
enternasyonalinin bir şubesi sıfatıyla mücadelelerini; 
-Türkiye'nin hususî şartları içinde- emperyalizme kar
şı ve millî burjuvazisinin büyük emlâk ve arazi sa
hiplerinin hâkimiyetine karşı tevcih eder. 

Sovyetler Birliği cihan proleterya inkilabı ve ko
münizmim lehinde bulunur. Mevcut burjuva dikta
törlüğü yerine amele ve köylünün hâkimiyetine müs
tenit bir Sovyet hâkimiyeti kurmak gayesini güder. 

Türkiye'nin emperyalizm tarafından tekrar esir 
edilmesinin önüne geçilebilecek biricik müessir kaleyi 
teşkil eden Komünist Partisi bu tehlikeye karşı amele
leri gündelikçileri ve köylüleri yarı proleter usullü 
bir tarzda teşkilatlandırır. Her çeşit ezgiye ve soyguna 
karşı sınıf mücadelelerini inkişaf ettirir. Köylünün 
belli başlı kitlelerini proleteryanm önderliği altında 
toplar. Böylece ve aynı zamanda amelenin ve köylü
nün bir sovyet idaresi şeklinde kendi diktatörlükleri
ni tahakkuk ettirebilmek için icabeden şeraiti hazırlar. 
Ancak böyle bir diktatörlük halkçı burjuva inlylabı 
vazifelerini ifa ve bu inkılabın kazandığı şeyleri tan
zim edebilir. Aynı zamanda ancak böyle bir inkılap 
burjuva idaresinden Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bir
liği ile müttefikan doğrudan doğruya sosyalizmin ku
ruluşunu temin ve tesri edebilir. 

Türkiye Komünist Partisi'nin faaliyet programı
nın orduya taalluk eden 10 uncu maddesi de aynen 
aşağıda arz edilmiştir. 

«Madde 10 .— Türkiye Komünist Partisi, millî 
istiklâli ve inkılabın kazançlarını korumanın en emin 
vasıtası olarak amele ve köylülerin silahlandırılmasını, 
burjuva muhafızlığını meslek edinmiş olan orduların 
ilgasını ve onların yerine amele ve köylü milisinin 
ikame olunmasını ve neferlere zabıtların seçme hakkı
nın verilmesini talep eder.» 

aynı programın azınlıklar hakkındaki 11 inci mad
desi de şöyledir; 

«Madde 11. — Türkiye Komünist Partisi Millî 
azınlıkların Türkiyeden ayrılmak hakkı da dahil ol
mak üzere, mukadderatlarını bizzat tayin etmek hak
kını kayıtsız ve şartsız tanır. Halk fırkasının müslü-
man azınlıkları zorla Türkleştirmek hıristiyan ve mu-
sevî azınlıkları da ezmek siyasetine her vas,ıta ile karşı 
koyar... 

Türkiye Komünist Partisi, azınlıkların lisanları-
ı nı kullanmalarını temin eder. Köylülerin küçük aşiret 
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efendilerine, yarı derebeylerine ve aşiret beylerine 
esir olmaktan kurtarılmalarını, bu bey ve ağalara ait 
arazinin ve hayvanların köylülere ve aşiret efradına 
parasız dağıtılmasını talep eder.» 

«Madde 55. — Amele ve (köylü Hükümeti; kesif 
ihalk kütlesi halinde yaşayan Millî azlıklara (Kürtler 
ve lazlar) mukadderatlarım serbestçe 'tayin etmek ve 
arzu ederlerse Devletten ayrılma hakkını bahşeder... 

.... Türkiye Amele ve Köylü Hükümeti emperla-
lizme ve derebeyliklerine karşı mücadele için mazlum 
millî azlıkların emekçi kitleleriyle Sovyetler Cumhuri
yeti federasyonu şeklinde bir ittifak aktine matuf bir 
siyaset takip eder.» Efendim bu, Yülksek Meclisin de 
malumu olan Mustafa Suphi'nin vermiş olduğu rapo
run foto kopyasıdır. Bu rapor uzundur emir bu
yurursanız aynen okuyayım arzu buyururlarsa özeti
ni iarz edeyim .(özetüni sesleri.) 

Bu rapor münderacatına göre esir olan er ve su
baylarımız Rusyanın muhtelif yerlerinde ve iş yer
lerinde çalışırlarken Rus komünustleriyle temasa gel
dikleri vakit onlar tarafından işlenmeye ve zehirlen
meye başlanmışlardır. Zehirlenmiş olaıı'lar Rus ko-
münistleriyle birlikte çalışma yapmışlar ve onların, 
her yerde olduğu g/ibi hücre teşkilatına yeraltı teş
kilatına alınmışlardır. Rusya'da teşrin ihtilali çıkın
caya kadar Çar 'idaresinde durum böyle devam edi
yor ve hazırlanılmış oluyor. Mustafa Suphi de Şark 
cephesinde yedek subaylığını yaparken Ruslara esir 
düşmüştür. Nihayet Rus ihtilaline yakın zamanlar
da Rus Komünist Partisiyle teması fazlalaştınyor ve 
onların faaliyet çerçeveleri (içine giriliyor ve birlikte 
çalışmaya başlanıyor. Krenezkii idareyi ele aldığı va
kit biraz sıkıldıktan sonra serbest faaliyete geçiyor
lar. O zamanki faaliyet devreleri de oldukça önemli
dir. Nihayet Leningrat ihtilali ve Moskova ihtilali 
ile Sovyet idaresinin ilk başarılı vaziyetleri karşısında 
Mustafa Suphi Leninle çok sıkı arkadaş oluyor ve 
onun sofrasında yemek yemeye mazhıar oluyor. İşte 
Mustafa Suphi Sovyet Rusya içinde gerek yerli müs-
lümanlar ve gerekse esir subaylar arasında gezinirek-
ten bir komünizm partisi kurmaktadır. Partiye ye
tişmiş üyeler hazırlamaya çok çalışıyor, bunda da 
muvaffak olmuş sayılmıyor. Bin kişilik bir müfreze 
teşkil edilmiştir ve nitekim de olmuştur. Ve Bakü'ye 
gelmiş bulunuyor. İlk defa Mustafa Suphi kendisi
nin anladığına göre bir tenevvür devresi geçirmiş 
oldu. Komünist olmak isteyenlere manasını anlattı. 

İkinci devresi de teşkilat devresidir. Teşkilat dev
resi yapılırken, Kırım'da Yeni Dünya adında bir 
gazete çıkarıyorlar ve bu birazda rağbet görüyor. 
Ruslardan çolk para yardımı alıyorlar ve bununla 
Rusya (içindeki teşkilatı kuvvetlendirmeye muvaffak 
oluyorlar. Nihayet orada bulunan esir arkadaşlar
dan, ki böyle komünist fikirleri kabul etmiş ve on
larla beraber çalışmaya başlamış olanlardan, bir kıs
mı gizli vasıtalarla Karadeniz yoluyla, Kırım iske
lelerinden, memleketimize sokmaya muvaffak olu
yorlar. Bunlar memlekette taazzuvdan ziyade mem
leket (içinde bulunan gençleri kandırıp Sovyet Rus-
yaya gönderip orada tahsil imkânlarını temin et
mektir. Bu faaliyet muvaffak olmuştur. Nitekim Rus-
yaya kaçak olarak giden ve ortada komündzmi tah
sil edip memlekete döndükten sonra; memlekette 
muazzam bir tehlike ve bela haline gelmiş; vatan
sız bu hain ve kalbsiz insanlar işte 'bu şekilde mem
leket dışına çıkarılıp Moskova'da tahsil etmiş ve 
komünistleştirilmiş insanlardır, gençlerdir. 

Nihayet İstiklal Savaşı sırasında Bakü'de toplan
mış olan kongrede Mustafa Suphinin tesiri olduğu 
burada yazılıdır. Şark'ta; Müslüman milletleri kur
tarmak maksadiyle toplanmış olan bu kongrede iç 
yüzleri açıklanıyor; Anadoludan Baku kongresine git
miş olan eşhas olduğu açıklanıyor. 

Bu Baku kongresinden sonradır ki memleket içe
risinde, gerek Ankara'da; gerekse İstanbul'da teşkila
tın başlamış olduğu görülüyor. Mustafa Suphi bu 
teşkilattan cesaret alarak memleket içine girmek is
tiyor. Yüksek Meciis'in malumudur; kendisi Trab
zon açıklarıma geldiği vakit sefinesi şiddetli fırtına 
yüzünden batıyor. Denizin dibine göndererek batıyor 
boğuluyor. 

İşte Mustafa Suphi'nin uzun boylu yazdığı bu 
rapor esas itibariyle önemlidir, fakat önemli husus
larını da şu şekilde arz etmiş bulunuyorum. Musta
fa Suphi'nin Türkiyeye gelirken Ruslar tarafından 
çok para ile bilhassa pırlanta ile gönderilmiştir. İşte 
bu vesikalarda bütün bunlar yazılıdır. Bunları arz 
etmek maksadımız Rusların Türkiye Komünist Par
tisini nasıl manen ve maddeten beslediklerini izah 
etmek içindir. 

(Kongreye gidenlerin isimleri malum mu? sesleri.) 

İçişleri Bakanlığında malum olması lazımdır. 
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faaliyete geçmiş lâkin hükümetin haklarında takibata 
geçerek Tokat Milletvekili Nazım Bey ve arkadaşları 
Ankara Asliye Ceza Mahkemesine verilmiş ve muh
telif cezalarla mahkûm edilmişlerdir. 

Bu olaylar Anadoluda cereyen ederken İstanbul' 
da da 22 Eylül 1919 tarihinde (Türkiye Sosyalist İşçi 
ve Çiftçi) Partisinin kurulduğunu görüyoruz. Parti 
resmen İstanbul Hükümetinin Dahiliye Nezaretine 
müracaat etmiş ve kendi iddialarına göre Emniyeti 
Umumiyenin 17 Kânunuevvel 1919 tarih ve 175 sayılı 
müsaadesiyle teşekkül ettiğini söylemekte iseler de, 
Dahiliye Nezaretinin 21 Teşrinisani 1919 tarihinde 
İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesine yazılmış ya
zılarında aynen (Programının mevzuatı kanuniyeye 
ve bilhassa ahkâmı şer'iyeye mugayir görülmesi üze
rine mevcudiyeti kanuniyesi tasdik edilmediği cihetle 
içtima ve icrai faaliyet eylemlerine müsaade edilme
mesi 21 Eylül 1919 tarih ve 1284 numaralı tezkere 
ile iş'ar kılınan Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Par
tisinin) şeklinde yazılı olan emirleri ile bu partinin 
açılmasına müsaade edilmediği görülmektedir. Ve 
yine bu gayri kanunî faaliyetlerinden dolayı hakla
rında takibata geçildiği, tahkikat evrakının adliyeye 
verildiği Polis Müdiriyeti Umumiyesinin 1920 yılın
da sadarete yazılmış yazısından anlaşıldığı gibi bu 
partinin 1920 yılında faaliyete geçmesi hakkında ikinci 
bir müracaat yaptığı yine, mevcut resmî yazılarla be
lirtilmiştir. 

. Türkiye Komünist Partisinin Tarihçesi 
(özet olarak) 

Türkiye Komünist Partisi'nin tarlihçesioi tetkik 
ederken bunu (memleket dışı) ve (memleket içi) ola
rak iki kısım üzerinde tetkik etmek icabeder. Çün
kü evvela memleket dışında kurulmuş ve bilahare 
memleket içinde intikal ettirilmiştir. 

Memleket dışı faaliyetler : 
1. Rusya 
2. Almanya ve Fransa gibi Avrupa memleket

leri. 
Rusya'dafci olan durum : Birinci umumi harpte 

Rusyaya esir düşen subay ve erlerimizden bir kısmı
nın Rus ihtilalinden evvel kendilerine yapılmış olan 
propaganda ile başlar. Bubusus ele geçmiş bulunan 
rapor münderecaatında çok açık olarak yazılıdır. 
(Bu rapor okunacak.) 

Almanya ve Fransa'da bulunanların faaliyeti: 

Kendi veya hükümet hesa'bına tahsile gitmiş olan 
birtakım gençler, Almanya^da kendilerini sosyalizme 
kaptırmış ve bu kaptırma sonunda (ileri sosyalist) de
dikleri marksist fikirlerini almış ve benimsemişler 
ve hatta harbin sonundan evvel Almanya'da (Türkiye 
sosyalist işçi ve köylü adı ile bir parti kurmuşlardır. 
Fakat mütareke ve Almanya'nın işgal altına girmesi 
bunların maddî bakımdan orada kalmalarına imkân 
olmadığından İstanbul'a gelmişlerdir. 

Yine o tarihlerde Fransa'da bulunan Doktor Şefik 
Hüsnü de bazı dergi ve gazetelerde yazdığı yazılarla 
dikkati çekmiş fakat Almanya'dakilerle şahsen tanış
maları . ancak onun da 1919 yılında İstanbul'a gel
mesiyle mümkün olmuştur. 

Şimdi memleketin içindeki komünistlik faaliyetine 
geçerken, millî mücadeleyi yapan Anadolu ile işgal 
altında bulunan İstanbul'u ayırarak mütalaa etmek 
gerekir. Zira millî mücadele senelerinde Ankara'da 
faaliyet göstermiş (halk iştirakiyoa) ve (Türkiye ko
münist partisi) adlarında iki teşekkül görülmektedir. 
Türkiye komünist partisinin kuruluşundaki muvazaa 
ve maksat ve teşkil edenlerle azalarının kimin emri 
ile hareket ettikleri yüksek Meclisçe malûm olduğun
dan, bunun üzerinde durulamayacaktır. Halk iştira
kiyon fırkası ise, ilk teşekkülünde hükümetin müsaa
desiyle teşekkül etmiş ve hatta Moskova'dan Ahmet 
Cavat, Fransız Sadol ve bir Rus profesörü olan 

gelmişler bu partinin teşkilatını yapmak istemişlerdir. 
P.eş ay kadar faaliyeti devam etmiş ondan sonra faa
liyetlerine son verilmesi hükümetçe bildirilmiş ve 
fakat, bu parti bir müddet sonra gizli olarak tekrar 

1923 yılında aynı partinin tekrar faaliyete geçtiği 
ve (Türkiye İşçi ve Köylü ve orta halli halk kitle
lerine) başlığını taşıyan beyannameyi yayınladıkları 
tespit edilmiş durumdadır ve bu beyanname de halen 
arşivlerimizde mevcuttur. Bu parti, (Kurtuluş, aydın
lık ve orak çekiç gibi) açık neşriyatla marksist fikir
leri kapalı ve açık bir şekilde yaymağa başlamış ve 
nihayet takriri sükûn kanunu ile bu neşriyatlar ön
lenmiştir. 

Hiyaneti Vataniye Kanunu hükümlerine tevfikan 
Şefik Hüsnü ve arkadaşları hakkında 1923/1924 yıl
larında İstanbul, takibata geçilmiş ise de, hiyaneti va
taniye kanununun usulüne göre İstanbul'da neşir vo 
ilân edilmemiş olduğunu gerekçesiyle haklarında 
açılmış olan bu dava sükût ettirilmiştir. 

İstiklâl Mahkemesine verilen Doktor Şefik Hüs
nü ve arkadaşları Türkiye'den kaçmış oldukları için 
gıyaben 15'er sene gibi ağır hapislere mahkûm edii-
mişlersede, Türkiye Ceza Kanununun yeniden tedvi
ni ile lehlerinde hükümler olmasından istifade ederek 
tekrar memlekete girmek fırsatını bulabilmişlerdir. 
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1927 yılında yeni bir kadro ile gizli olarak faali
yetine devam eden bu parti üzerinde durulmuş ve 
umumî kâtipliğini yapan Vedat Nedim Tör yakala
nıp ifadesi alındığı zaman, kaçak olan Doktor Şefik 
Hüsnü'nün sakallı ve bıyıklı olarak gizli yollardan 
istanbul'a geldiğini ifşa etmiş ve Şekerci Löbon'da 
yapacağı buluşma gün ve saatini de bildirdiğinden alı
nan tertibat ile Doktor Şefik Hüsnü Lenin'in sakal 
ve bıyığı gibi bir sima ile yakayı ele vermiştir. 

ilk önemli tevkifat bu tarihten başlamaktadır. Bu
nu müteakip senelerde artık istanbul ve Bursa, izmir, 
Samsun, Zonguldak gibi vilâyetlerde de faaliyetler 
olduğundan tevkifat diğer vilâyetlere de teşmil edil
miş ve Cumhuriyetin onuncu yılı olan 1933 yılına 
kadar birçok komünist drijan ve militanlar hapisha
nelerde yatmakta idi. 1933 yılında çıkarılan af Kanu
nundan istifade ederek serbest bırakıldılar. 

<Tevkifat şamaları gösteriMi.) 

Artık Türkiye'nin biricik (Komünist Partisi) olan Sos
yalist Emekçi ve Köylü Partisi, tevkiflerden, mahkûmi
yetten mütenebbih olmuyor, aksine olarak teşkilât 
ve faaliyetini genişletiyor ve teşkilât kollarını muh
telif işyerleri, müesseseler, devlet teşekkülleri, okul
lar ve en mühimini de ordu içinde yerleştirmeye mu
vaffak oluyor. Nitekim 1932 yılında istanbul'da Kar
tal Maltepesi Atış Okulu ile Rami'dek'i askerî birlik
ler içinde gösterdikleri faaliyetten dolayı (Hasan Âli 
Ediz, ressam Halit vesair sivil arkadaşlarıyle birlikte 
maalesef iki muvazzaf subayımız da) vardı. Askerî 
Mahkemenin orduyu isyana tahrik maddesini tatbik 
etmesi ve cezanın umumî mahkemenin verdiği ceza
dan ağır olması keyfiyeti, komünistleri ikaz etmiş 
ve ordu mensupları arasında çok gizli faaliyet gös
terilmesi emri parti merkezi tarafından kararîaştı-
rıknıştL 

1340 ve 1341 yıllarında Hasan Âli Ediz Tıbbiyeli
ler hücresini eczacı Vasıf ile birilikte kurmuş ve bu 
suretle (Kızıl Gençlik - Komsomol) kolu Türkiye'de 
de faaliyete geçmiştir. 

Burada şunu da açıklamak yerinde olur ki, Tür
kiye Komünist Partisi - bugün de olduğu gibi - esas 
itibariyle emekçi sınıfını ele almış, münevver kitleyi 
ve okulları oldukça ihmal etmekte idi. Emekçi yanın
da münevver kitle ve okulları da ele almak fikrinin 
mücahidi Nazım Hikmet olmuştur. Doktor Şefik 
Hüsnü ile aralarının ilk defa söker renk olması da 
bu arzu ve ısrarından ileri gelmiştir. 

Nazım Hikmet bu rolünü şiiriyle tatbik sahasına 
koymuş ve hakikaten (Edebiyatta yeni bir inkilâp) 

parolası ve komünist partisinin propagandasiyle ede
biyatçılar ve bilhassa öğrenciler ve öğretmenler ara
sında onun şiirleri sevilmeye ve elden ele dolaştırıla
rak okunmaya başlanmıştır. Aşağı yukarı 1930 yılın
da başlayan bu faaliyet hızını gaip etmemiş ve her 
sene artarak daha geniş bir muhit bularak bugüne ka
dar devam edegelrniştir. 

1933 - 1938 yılına kadar muntazaman gizli bro
şürler yazılmış, basılmış, dağıtılmış ve komünistler 
için bayram günleri olan günlerde de beyannameler 
dağıtılmış yakalanabilen failleri mahkemelere verile
rek mahkûm edilmişlerdir. 

1938 ve 1939 yıllarında Nazım Hikmet Harp Oku
lu ve donanma içindeki faaliyetiyle dikkati çekmiş
tir. Yakalanmış ve askerî mahkemeye verilmiş ve 
Yüksek Mecl'isçe de bilinen şekilde 28 sene ağır ha
pis cezasına mahkûm olmuştur. 

Müsaade buyurulursa burada buna muvazi olan 
çok mühim bir olayı arz edeceğim, bu Süleyman 
Nuri vakasıdır. 

«Süleyman Nuri vakası: 

Bu sıralarda Türkiye'ye mütemadiyen casus sal
dırılarak, Şark bölgesi didik didik ediliyor. Günün bi
rinde Selman Nuri adından biri yakalandı; bu adam 
vak'Üiyle Şark cephemizde çavuşluk etmiş, Ruslara 
esir düşmüş, sonra da Rusya'da ihtilâle karışmış, 
Mustafa Suphi'nin yakınlarından birisidir. Selman 
Nuri bir cesusluk görevi ile gelmiş bulunuyordu. 
Fakat, 

— Bilhassa mahkemede bidayette ısrarla kaçın
dığı - en esaslı itirafı şu idi: «Ben Kafkasya'da sakin 
bir halde bulunuyordum. Moskova'ya çağrıldım; po-
litbüroya gittim, bana dediler ki; Yoldaş; bir harp 
başlamak üzeredir. Türkiye'nin bize karşı nasıl bir 
tavır takınacağını bilemiyoruz. Sen oraya git, eski 
komünistlerden ve itimat ettiklerinden bir gizli istih
barat pastası kur. İzmit Üssü bahrisinde haber ala
cak şekilde tertiplen, neşriyat yapacak bir gazete 
tesis et; ve daha esaslı haberler elde edecek surette 
hazırlan. Şimdi git, talimatı Kırım üssü bahrisinden 
al,» 

Selman Nuri bir sene Nazilli civarında hüviye
tini yeniden memlekete alıştırdıktan sonra faaliyete 
koyuluyor, gizli posta kurmak için, yanlış kapılar da 
çalıyor. Doktor Fuat Sabit delaletiyle Cami, Bay-
kürt ile anlaşıyorsa da, asıl profesyonel ajanlarını 
pek tedarik edemiyor; para ve talimat alamıyor; fa
kat komünist irtibat ajanı Bulgar Dimitrof (veya 
Efendiyef) le müteaddit temaslar yapıyor. 
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Bir hüsnü tali hudut bölgelerinde mevcut olan j 
iyi hava bu adamı yakalatmıştır. Kendisi Karadeniz- I 
de motor beklemiş; fakat bir türlü bulamamıştır. j 

1938'de Nazım Hikmet vakası oluyor. Nazım I 
Hikmet beraber mahkûm olduğu denizcileri ihtilâl 
tekniğine göre hazırlıyor, onları Marksist ve Rus- I 
ya'nın fedaileri olarak hazırlamak üzere bulunuyor. I 

Küçük bir mesele arz edelim: Kanunların pençe- j 
sinden kurulmakla beraber bu adamların cibiliyet- I 

•terine bir misaldir. Selman Nuri'nin defterinde Hay- I 
dar Bamat diye bir isim vardır, «bu kimdir? Diye I 
sorulunca» I 

Fakat görülüyor ki; Kırım Üssübahrisi bir taraf
tan değerli bir unsurunu buraya göndermiş (Selman 
Nuri), diğer taraftan da İzmit Üssübahrisi nde başka I 
bir tertip pazarlamaya girişmiştir. Bereket versin bu 
meşum teşebbüsün unsurları birbiriyle kaynaştırıl- S 
madan yakayı ele vermişlerdir. I 

Kim olduğunu bilmiyorum. Bana Fuat Sabit bu- j 
nu orada söyle; buraya geldi de;» «diye ifade veriyor. I 
Tabiî Fuat Sabit reddediliyor, halbuki bu Haydar 
Bamat, Şimali Kafkaslı... Bilindiğine göre Rusya alev- I 
hine mücadale eden bir adamdır. O sırada da Türki- i 
ye'ye gelmiştir, Fuat Sabit de bunu oraya jurnal edi
yor. I 

Partinin faaliyeti durmuyor. Yeni taktiklerle mey- j 
dana çıkıyor. Nitekim 1939 - 1940 senelerinde (Yeai 
edebiyatçılar) kadrosuyla açık bir neşriyat faaliyetine 
başlamışlardır. (Yeni ses) gibi dergilerde şiirler, ya
zılar yazıyorlar ve âdeta ilk senelerdeki (Kurtuluş, 
Aydınlık ve Orak Çekiç gibi neşriyatın yerini almak I 
istiyorlardı. Bu durum Sıkı Yönetim Komutanlığının 
dikkatinden kaçmadı. (Yeni edebiyatçılar) (Suat Der
viş, Hasan İzzet, Dinamo, Rıfat İlgaz, Ömer Fari'k 
Toprak vesaire gibi) Sıkı Yönetim Mahkemesine ve
rildiler, mahkûm oldular. Fakat, Askerî Yargıtay d.ı- I 
vada altı aylık zamanaşımını ileri sürerek mahkeme- i 
nin hükmünü esastan bozdu ve onlar da mahkûm ol
maktan kurtuldular. 

Bu yeni edebiyatçıların açık ve cesurane faaliyeti I 
devam ederken, bir taraftan da parti faaliyeti dik
kati çekmeye başlamıştı. Ve hele Staîingrad zaferin
den sonra âdeta bayram yapıyorlardı. Rus orduları j 
Romanya'nın hududuna yaklaştığı vakit sevinçleri ve I 
ümitleri çok artmış ve hadda Hasan İzzet Dinamo' 
nun «Türkiye Sovyet Cumhuriyeti başlığı altında sı
rası gelince okunacak olan şiirini yazmak cesaretini 
vermiştir. Bu faaliyetlerinin bir taraftan ip ucu vere- I 
ceği kuvvetle muhtemeldi. Nitekim 943 yılının son j 
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aylarında Ankara'da Yedek Subay Okulunda bir öğ
rencinin yanlışlıkla cebine konan bülten adet : 3 adın
daki ve Saraçoğlu Hükümeti başlığını taşıyan yazı 
ele geçti. 

Bu olayın durumu kısaca şöyledir: 
«Ele geçen bu bülten üzerine yapılan tahkikatta 

Yedek Subay içinde ikisi öğrencilerden birisi erler
den müteşekkil üç hücre meydana çıkarıldı. Hücre
nin sekreteri yani kâtipleri tespit edildi. Kâtiplerin 
bağlı olduğu üst kademe sekreterleri de anlaşıldı. 

Ankara komünist teşkilâtı içinde bulunan bu hücre 
faaliyetinin Posta - Telgraf Umum Müdürlüğü Mu
habere Kısmı Şef Muavinlerinden Hikmet Elin'e 
ve gizli muhaberatın icra vasıtası olarak kullanı
lan da yine Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü 
Ankara Paket Postahanesi memurlarından ve Hik
met Elin'in küçük kardeşi İrfan Elin olduğu öğre
nildi. Hikmet Elin kendisinin o tarihte, Başbakanlık 
Yüksek Murakabe Heyeti kütüphane memurluğunu 
yapan Zek'i Baştımar olduğunu açıkladı. Ankara 
teşkilâtının bir kolu Dil-Tarih ve Coğrafya Fakül
tesine, diğer bir kolu da Ziraat Fakültesine bağlantı 
yapıtı. Tahkikatta isimleri açıklanan komünistler bu 
suretle Ankara'da tevkif edildiler. 

Fakat Komünist Partfisi İstanbul'da olduğundan 
ve sıkı bir merkeziyet usulüyle çalıştığından An
kara Vilâyet Teşkilâtının İstanbul ile muhakkak olan 
irtibatını meydana çıkarmak icap ediyordu. 

Tahkikatı idare eden Askerî Yargıç, bu İstanbul 
irtibatını tespit etmek için bültenlerin nerelerden is
temiş lâkin çalışma bürosunda yapılan aramada ma
sasının gözünden çıkarılan 1, 2, 3, 4 numaralı bül
tenlerin meydana çıkarılması karşısında (İstanbul* 
dan gönderiliyor idi. Kimin gönderdiğini bilmiyo
rum. Yalnız gelen zarflardan birisinin arkasında 
Nihat diye yazılıydı. Amma bu Nihat kimdir bilmi
yorum) demiştir. 

Bunun üzerine İstanbul'a giden tahkikat yar
gıcı sabıkalı ve çok faal olan komünist Nihat Bal
yoz üzerinde durmuş ve Nihat'ın bu Nihat olduğu
nu tespit ederek İstanbul tahkikatını ve tevkifatını 
yapmış ve merkez komitesi, vilâyet ve kaza komite
leriyle bunlarla bağlı olan müteaddit hücreleri"' mey
dana çıkarmaya muvaffak olmuştur. 1943 yılına ta
kaddüm eden senelerde Reşat Fuat Baraner ve Ha
san İzzet Dinamo askere alınmışlar ve cenup vila
yetlerimizdeki askerî birliklerden birisine gönderil
mişlerdi. Bu iki militan komünist en şerefli olan va
tan hizmetlerini yapmamak için kıtalarından firar 
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ettikleri için memleket hudutları içinde mütemadiyen 
aranmakta ve fakat bulunamamaktaydılar. Reşad Fu
at'ın Suriye'ye kaçtığı, Şam'da olduğu cenup vilâ
yetlerinden gelen yazılarla bildiriliyordu. 

(işte sorgu yargıcı bu iki şahıs hakkında böyle bir 
bilgi ile tahkikatı idare ederken (Nihat Baymut, Da-
Vit Taye, Haydarpaşa Lisesi muhasebecisi Sebati 
Selimoğlu) ki bunlar parti teşkilâtının üst kademe
lerini teşkil edenlerdendi, bü faaliyetin Reşad Fuat 
tarafından idare edildiğini açıkladılar. Reşat Fuat'ın 
Suriye'de olmayıp İstanbul'da olduğu ve bir bu
çuk seneden beri saklı bir şekilde çalıştığı anlaşı
lınca üzerinde duruldu. Ve nihayet Suat Derviş'in 
çocukluk arkadaşı olan Mutena adındaki Deniz Yol
ları idaresi Fener bürosunda çalışan bir memurun 
Kadıköy'ünde mühürdardaki evinde karısı Suat Der
vişle birlikte ve gardrop içinde yakalanmıştır. Re
şat Fuat bütün faaliyetleri üzerine almışsa da pard 
taktiğine uymayacağı ısrarla anlatılınca kendisini 
elektrikçi Nuriye bağlamıştır. Bu Nuri en eski tarih
lerde Halk Iştirakiyun Partisinde de faal rol almış 
dirijan bir komünist ise de 15 seneden beri memle
ket dışında bulunduğundan inanılmamış, buna rağ
men Reşat Fuat Şefik Hüsnü'ye olan irtibatını daima 
inkâr etaıiştSir. Halbuki bu işi idare eden yine Şefik 
Hüsnü idi. Nitekim 1946 tevkifatında Şefik Hüs-
nü'nun Moskova'ya yazdığı Türkiye Komünist Par
tisinin faaliyeti raporunda bu keyfiyetin de yazılı 
olduğu görülmüştür. 

îsltanbul tevkifatı: 

Merkez komünist, Vilâyet komitesi, İstanbul, 
Beyoğlu, Kadıköy ve Üsküdar mıntakaları kaba ko
miteleri ile bunlara bağlı hücreleri hücre kâtipleri
nin, takviyecileri meydana çıkarmıştır. 

İstanbul tahkikatı inkişaf edince bir kolun Kara
bük fabrikalarındaki işçilere ve diğer bir kolun da 
Akhisar Ortaokulu içine girdiği görülmüş ve bunla
rın da tahkikatı yapılarak failleri tevkif edilmiş ve 
bütün mevkuflar Ankara Garnizonu İki Numaralı 
Askerî Mahkemesine verilmiş, yapıdan duruşmaları 
sonunda 32 kişi muhtelif derecedeki cezalarla mah
kûm edilmişlerdir. 

Ele geçen bültenler tamamen komünist taktiğine 
göre yazılmıştı. Reşat Fuad'ın Suat Dervişle birlikte 
yazdıkları bu bültenlerin kâğıtları, yazı makinesi, şa-
pirograf, makine şeritleri, kopya kâğıtları ve daha bir
çok kitap ve yazılar yine Kadıköy'ünde ve Kadıköy 
Kaza Komitesine dahil Kirkor Sarafyan'ın ve bir kıs
mı da Kirkor'un tanıdıklarından bir ihtiyar Ermeni 

kadının çok güçlükle bulunabilecek şekilde saklanmış 
olduğu halde evlerinde ele geçirilmiştir. 

Kopya kâğıtları üzerinden okunan parti emir di
rektifi de öğrenilmişti. (Şiarlarımız) başlığı altında 
yazılmış olan bu direktiflerde, 

1. — Komünistlerin siyasî, iktisadî, kültürel ce
miyetler ve birliklere, halkevlerine ve mahalle teşki
latlarına girmeleri ve faaliyet göstermeleri, 

2. — Her komünistin bulunduğu ve çalıştığı yer
lerde gördüklerini, işittiklerini, bildiklerini muntaza
man hücre kâtiplerine vermeleri, 

3. — Kâtiplerin, takviyecilerin daha esaslı çalış
maları, disipline riayet edilmesi, öğretici konferanslar 
verilmesi gibi hususların yazılı olduğu okunmuştur. 

Sırası gelmiş iken parti teşkilatında isimleri geçen 
idarecilerin vazifeleri hakkında da kısaca maruzatta 
bulunmayı faydalı görüyoruz : 

a) Hücre teşkilatı memleketlere göre değişir. 
Bizde, Arap ve diğer Müslüman memleketlerinde 
3 - 5 kişiliktir. Halbuki Bulgaristan'da 25 kişilik grup 
sistemi üzerinedir. Ayrılık sebebi mahallî halkın boş^ 
boğazlığı derecesinden ileri gelmektedir. Mesela Bul
garlara daha fazla itimat vardır. Ağızları sıkıdır. Biz
deki bu ağız sıkılığı az görüldüğünden 3 - 5 kişiye in
hisar ettirilmektedir. Tevkifat olur ve ifşaat yapılırsa 
nihayet 3 - 5 kişiyi tanıdığından daha fazla isim ve
remeyecektir. 

b) Hücre kâtibi, kademenin en küçük kısmının 
dirijanıdır. Mesuliyetleri ağırdır. Kendisinin hücresi
ni üs hücre kâtibiyle ancak bu yapar. 

c) Takviyeci; partinin âdeta başöğretmenleridir. 
Kurulan hücreleri Marksist olarak yetiştirmek için 
dersler, konferanslar verir. Fikren yetiştirmek mesu
liyeti bunlardadır. İkinci vazifeleri de hücrelerin bir
birleri aralarındaki teşkilatı muvazelendirir. Lüzum 
gördüğü takdirde bu hücreden diğer hücreye üye de
ğiştirir. 

d) İrtibatçı - omski. Bu (dış) ve (iç) irtibat ola
rak iki kısımdır. Türkiye Komünist Partisinin dışarı
da bağlı olduğu komünist merkeze bunlar raporları, 
haberleri götürür ve mukabil direktifleri alarak ge
lir. Memleket içinde ise, vilayetler arasındaki bağlan 
merkez komitesine bağlar, talimatları, broşürleri bun
lar vilayet komitelerine götürür. 

Görülüyor ki komünist partisini (tesis, teşkil) eden 
dirijanlar olduğu gibi arz ettiğimiz (kâtip, takviyeci, 
irtibatçı) gibi de (şevki idare edenleri) de vardır. 

15 — 
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1943 tevkif atının bundan evvelki senelerde olduğu 
gibi teşkilat kolları da açıklanmış durumdadır : 

1. — Ördü, 
2. —- Devlet teşkilatı, 
3. — Okullar (ortaokuldan - üniversiteye kadar) 
4. — İşçi sınıfı, 
5. — Köylü, 
6. — Orta sınıf, 
7. —•. Münevverler. 
Komünistler aralarındaki muhaberatı şifreli ya

parlar. Mesela Karayolları ile İstanbul arasındaki şif
re usulü tespit edilmiştir 

Son tevkif atta ismi geçen sabık Posta Telgraf Mü
dürlerinden Tevfik Dilmen bu tevkifat sırasında 2nci 
Ordu Harekât Şubesinde en gizli olan kadro işleriy
le meşgul iken yakalanmıştı. Üzerinde çıkan not def
terinde o tarihte yeni teşekkül etmekte olan zırhlı 
birliklerim'izin yeri yazılı olduğu görülmüştür. Bu hu
sustaki savunması çok sakat idi. Yine bu tevkifatta 
öğrenilen önemli bir husus vardır; Zeki Baştımara 
Millî Eğitim Bakanlığınca Rusça eserlerin tercümesi 
veriliyor, Zeki Baştımar, Bursa'da hapishanede olan 
Nazım Hikmete de bu eserleri tercüme ettirmek im
kânını elde ediyor. Ama, şartı da vardır; tercümede 
aykırılık olmaması için ara sıra Bursa'ya gidip Na
zım Hikmetle konuşma müsaadesini istiyor bu mü
saade veriliyor. Buraya kadar dikkati çeken bir şey 
görülmezse de, müsaadeyi aldıktan sonra Zekinin 
Bursa'ya giderken yaptığı temaslar çok önemlidir. 
Devlet teşkilatı Reşad Fuad'ı hudut dışında bilirken 
Zeki Baştımar onun saklı bulunduğu evi bilmektedir. 
Her Bursa'ya gidip dönüşünde bu eve geliyor, gece 
kalıyor konuşmalar oluyor. Bu konuşmalar yapılırken 
de Reşat Fuat yukarıda arz edilen faaliyeti idare et
mektedir. Bu husus o zaman sorgu yargıçlığının tes
pit ettiği ifadelerle sabittir ve doğrudur. 

Şimdi bu işe ait ele geçmiş mektuplardan bir ta
nesine ait bazı cümleler arz edersek tercüme işinin 
mahiyeti daha iyi açıklanmış olacaktır mektup, 
27.3.1943 tarihinde Zeki Baştımar'dan - Nazım Hik-
met'e başlamıştır. Baş taraftaki hususi satırlardan son
ra aynen (gelelim işe. Tercümelerinizden, fikirleriniz
den çok faydalandım. Yenilik, onun lüzumunu ve za-
ruriliğini takdir edenler için güzeldir. Bunu takdir ede
bilmek için de eskisinin kifayetsizliğmi, eskiliğini ve 
çirkinliğini görmek lazımdır. Görmeyenlerce, anla 
mayanlarca yenilik ekseriya bir acemilik bir acaiplik 
telakki olunur. Aksini ispat etmek ve kabul ettirmek 

için; uzunca bir gayret sürekli bir yaratıcı mücadele 
ister. 

Edebiyatımızda, şiirimizde en büyük yeniliğin ba
şarıcısı olan siz, bu hakikati kendi tecrübenizle ve 
herkesten iyi bilirsiniz. 

Bu siparişte biraz mutedil mi hareket etmek la
zım. Burada yeniliğin tohumlarını ekmek fakat filiz
lenebilmek için de üzerlerini mümkün olduğu kadar 
örtmek lazım) diyor. 

1943 - 1944 komünist teşkilat ve faaliyeti üzerin
de durulurken, İstanbul Üniversitesi içinde de ayrı 
bir kolun (Gençlik Teşkilatı Kolunun) faaliyette ol
duğu da hissolunuyordu 

1945 faaliyeti ve tevkifatı : (İleri Gençler Birliği 
Teşkilatı) 

1945 yılında İstanbul'da Süleymaniye Camidinin 
minareleri araşma büyük bir afiş asılmak istendi 
Tahkikat, İstanbul Üniversitesinin arz edilen (Genç
lik Kolu) nu meydana çıkardı. Başlarında drijan ola
rak asistan Miıhri Belli olduğu halde 60 küsur komü
nist üye Sıkıyönetim Mahkemesine verilerek mahkûm 
oldular. 

1946 faaliyeti : 
Cemiyetler Kanununda yapılan değişiklikler üzeri

ne siyasî partiler kurulmaya başlandı. Türkiye Ko
münist Partisinde bir hareket görülüyordu. Sosyalist 
adı altında Esat Adil'in kurduğu (Türkiye Sosyalist) 
Partisi kuruldu ve hemen arkasından Doktor Şefik 
Hüsnü'nün de (Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü) 
adiyla gizli partisini açık olarak kurduğu görüldü. 
Faaliyetleri hükümetin dikkatini çektiğinden Sıkıyö
netim Komutanlığının emirleriyle her iki parti kapa
tılarak kurucularıyla, üyelerinden bir kısmı Sıkıyöne
tim Mahkemesine verildiler. Duruşmaları sona gel
mek üzere iken, sıkıyönetim kaldırıldı ve dava dosya
ları da İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine verildi. Esat 
Adil beraat etti. Fakat sabıkalı komünistlerden bazı 
parti üye'teri, Şefik Hüsnü ve partisi içindeki bir kı
sım arkadaşlarıyla birlikte mahkûm oldular. 

Evvela emekçi ve köylü partisinin faaliyetinden 
özet olarak maruzatta bulunacağız. Şefik Hüsnü'nün 
evinde parti merkez ve teşkilatı ile üyelerin evlerinde 
yapılan aramalarda çok önemli vesikalar ele geçmiş
tir. 

1. — Türkiye Komünist Partisinin teşekkülünden 
itibaren 1939 tarihiyle bu tarihten sonra 1946 yılına 
kadar olan faaliyetini gösteren ve Şefik Hüsnü'nün 
el yazısıyla ve yazı makinesiyle yazılmış (tarihçe) baş-
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lığını taşıyan raporu (bu rapor Moskova için yazıl
mıştır) 

2. — Parti teşkilatına verilen talimatlar-, 
3. — Partide verilen konferanslar, 
4. — Sosyalist partisinin ne için teşekkül ettiği, 
5. — Sosyalist partisiyle, emekçi ve köylü partisi 

arasındaki münasebetler, 'birleştirme gayreti. Bu hu
susta Esat Adil ve arkadaşlarıyla, Şefik Hüsnü ve 
arkadaşları arasında yapılan birleştirme 'konuşmasını 
gösterir zabıt. 

6. — Komünistler arasında bu iki partinin teşkiliy-
le doğan endişe ve bu endişelerini bertaraf etmek için 
yazdıkları mektuplar. 

7. — Abidin Nesimi'nin bu meselelerde rolü. 

8. — Şefik Hüsnü'nün el yazısıyla ve sarı deftere 
yazdığı hususlarla teşkilatın genişl'iğini gösteren ve ele 
alınması gereken meselelerin ana hatlarını tespit eden 
yazılı notları. 

/. — Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve bu müna
sebetle verilen Hükümet izahatı (1/103, 2/37, 219, 
235) (Devam) 

ASKERÎ YARGIÇ ŞEVKİ MUTLUGİL (De
vamla) — ileri Gençler Birliği Teşkilatının devamın
dan başka bir şey değildir. İleri Gençler Birliği Teşki
latı içinde askerî öğretmende vardı. Yani ordu içine 
yine girmişlerdi. 
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9. — Cami Baykutt, Zekeriya Sertel'in İnsan Hak
larını Koruma Cemiyetini korumaktaki rolü - mer
hum Mareşalin temiz ruh ve vatanseverliğinden isti
fade edilmek istenilen şekli. 

10. — (İleri Demokrat Cephe) Teşkilatı. 
Doktor Şefik Hüsnü partisini legal olarak kur

madan evvel yine gizli faaliyetine devam etmiş ve 
1943, 1944 ve 1945 tevkif atlarından korkmamış (Za
ten korkmazlar ve faaliyeti daima idame ederler) 
1945 yıllından yani 1946 yılına kadar hücre usulüyle 
çalışmalarını devam ettirmiştir. Faaliyetleri yanında 
bir de (İleri Demokrat Cephe) teşekkülü vardı ki bu 
teşekkül (On dakika ara överin, birbuçuk saat oldu, 
konuşan arkadaş d'a yoruldu sesleri) 

BAŞKAN — Konuşan arkadaşımızı da nazarı 
dikkate alan arkadaşlarımız on dakika fasıla istiyor
lar. (Muvafık sesleri) 

Oturuma 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16.30 

1. — Şefik Hüsnünün verdiği raporda (yeni ede
biyatçıların) muvaffak olmuş faaliyetlerinden İleri 
Gençler Birliği Teşekkülü ile Üniversite içinde 500 
partili arkadaş kazanıldığından açıkça bahsetmektedir. 

2. — Parti teşkilatına verilen talimatlar, tamamen 
komünizmin esaslarına ve partinin gaye ve umdeleri
ne uygun şekilde yazılmıştı. 

3. — Verilen konferanslar hep Marksist ve Le-
ninist fikirleri aşılamak maksadiyle hazırlanmış ve ve
rilmiştir. 

İKİNCİ OTURUM 

(Kapalı) 

BAŞKAN : Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Said Bilgiç (İsparta) 

Açılma Saati : 16.50 

BAŞKAN — Gizli oturuma devam ediyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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4. — Sosyalist Partisi meselesi bundan sonra arz 
olunacaktır. 

5. — Bu iki partinin teşekkülü üzerine komünist 
Şehabettin Kıvılcım 1946 yılma kadar komünist par
tisinde çalışmış ve 1946'da Sosyalist Partisinin kurul
masında âmil olan mahkûm komünistlerden Hüsamet
tin Özdoğuya İzmir'den yazdığı mektupta (bu iki par
tiye ne lüzum vardı, her ikisi bir parti değil midir, 
yoksa tamamen ayrı mıdır? Arkadaşlar hangi partiye 
gireceğini kestiremiyor, tereddüt geçiriyor, bizi tenviz 
ediniz) diyor. Hüsamettin Özdoğu da (her iki partinin 
esasta prensip ve gayelerde farkı yoktur, birdir, ayrıl
dığımız husus çalışma şeklindedir. Şefik Hüsnü ve ar
kadaşları hâlâ eski hücre usulü ile çalışmak istiyorlar. 
Senelerden beri yapılan tevkifatta zabıta hücre usu
lünü bildiğinden kıymetli arkadaşlarımız yakalanarak 
hapishanelere girmişlerdir, faaliyetler sekteye uğratıl
mıştır. Bizim kurduğumuz Sosyalist Partisi ise tama
men kitleler içinde çalışmak ve kitleleri yetiştirmek 
maksadıyla teşekkül etmiştir. Sen şimdi düşün, eski sis
temde çalışmak istiyorsan Şefik Hüsnü'nün yeni sis
temde çalışmak istiyorsan bizim partiye girersin) diye 
cevap vermiştir. İşte her iki parti hakkında yapılan 
gizli açıklamalar böyledir. Komünistlerin bir kısmı 
birisine, bir kısmı diğerine yazılmıştır. 

6. — Abidin Nesimi'nin bu parti teşekkülündeki 
rolü önemlidir. Müsaade buyurursanız mektubun o 
kısımlarını aynen okuyayım. 

Bilecik 
18.10.1946 

Abidin Nesimi'nin Alaaddin Hakküder'e yazdığı 
mektup örneği. 

Aziz kardeşim, 

Bunu, «Partiler hakkındaki düşüncelerime dair» 
sorunuza mesnet olmak üzere yapacağım uzunca bir 
istidrat içinde tebarüz ettirmeye çalışacağım. Geçen 
sene yani 1945 yılında kuvvetli bir ihtimal olarak Ey
lül ayında, Behçet ve Fehmi Bilecik'e ziyaretime gel
diler. Bir çok mevzularda görüştük. Ve siyasî bir parti 
kurulması devresinin geldiğine kani olduk. Buna ha
zırlık olmak üzere bir taraftan bir nizamname ve prog
ram ve diğer taraftan o devirde malî durumum mü
sait olduğu için büroya ait malzeme için gerekli ihza-
rata başladım. Kurulacak partinin dolap ve masasını 
ve emsali diğer mobilyalarını peyderpey yaptırmayı 
düşündüm ve bu işe başladım. İşte dolap ve masa bu 
niyetle meydana geldi. Diğer taraftan hazırladığım 
program ve nizamnameyi Fehmi ve Behçet'e yolladım. 
İstanbul'daki arkadaşlarım ve Cami Bey bu program 

ve nizamnameyi gözden geçirip, gerekli rutuşları yap
tıktan sonra iş resmî müracaat safhasına girecek bir 
hale geldi. Resmî müracaatta teşekkülün başı Cami 
Bey görünecekti. 

Hatırlarsınız, (Bugün) gazetesini çıkaracağımız 
günlerde de gazetenin başmuharrirliğine Cami Beyi 
namzed göstermiştim. Zira; Cami Bey, Millî Hükü
metin ilk Dahiliye Vekilidir; Müdafaai Hukuk Teşki
lâtının müessisidir ve ilk kongre reisidir. Bu itibarla 
gerek Türkiye ve gerek Dünya mikyasında bir otori
tesi vardır. Cami Beyle beraber diğer müessis arkadaş
lar resmî müracaatı yapmak üzere iken Doktor Şefik 
Hüsnü bey keyfiyetten haberdar oluyor; Cami Beyi 
ziyarete geliyor. Doktor Şefik Hüsnü Bey de bu resmî 
müracaata iştirak arzusunu izhar ediyor. Bunun üze
rine Cami Beyin muvafakat ve tensibiyle Fehmi, Dok
tora program ve nizamnameyi götürüp gerekli bâzı 
tadiller yapılıyor. Bu son muaddel şekli Şabiha hanım 
görüyor. O da iştirak arzusunu izhar ediyor. Bu su
retle resmî müracaat (Cami Bey, Şefik Hüsnü Bey, 
Sabiha Hanım ve bizim genç arkadaşlar) tarafından 
yapılması kararlaştırılıyor. Tam bu devrede Sabahat
tin Ali Bey Ankara'dan İstanbul'a geliyor. Keyfiyet 
Sabahattin'in de kulağına gitmiş. Sabahattin keyfiyeti 
Fehmi'den tahkik ediyor. Ve aslı olduğunu öğrenince, 
Partinin neşriyat işlerine tahsis edilmek üzere bu işe 
otuz bin lira koyabileceğini ve bu müracaata Esat Âdil 
Beyin de ithalinin faydalı olacağını söylüyor. Bu 30 
'bin lira işi doğrudur. Yapı Kredi Bankasında bulunu
yordu. Fehmi bu işe muvafakat ediyor. Nizamname 
ve programın Esat Âdil'e gösterilmesi ve resmî müra
caata imza koyması için Fehmi, Esat Âdil Beyin ziya
retine gidiyor. 

Esat Âdil Bey müracaatın, Sabahattin Ali Beyin 
koyacağı otuz bin lira ile kurulacak matbaanın tesi
sinden sonra olmasını daha doğru buluyor. Cami Bey, 
Şefik Hüsnü Bey, Sabiha Zekeriya Hanım bu fikre 
meylediyorlar. Ve genç arkadaşları da bu fikre ima
le ediyorlar. Halbuki ben buna şiddetle muarızdım. 
Eğer bir mektupla keyfiyeti doğru bulmadığımı bil
dirdim. Fakat tesir göstermedi. Şimdi sebebini de sana 
bildireyim. 

Hatırlarsınız ki o devirlerde Cumhuriyet Bayra
mında siyasî suçlar için bir af ilânı mevzubahis idi. 
Partinin kurulması gecikecek olursa bu takdirde ha
piste ve sürgünde bulunan Nazım Hikmet, Kerim Sa
di, Hamdi Şamilof, Doktor Hikmet ilh. serbest kala
caklardı. Böyle bir merkezi siyasî partinin, yani içine 
Nazım Hikmet'i, Kerim Sadi'yi, Şefik Hüsnü'yü, 
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Hamdi Şamilof'u alacak bir partinin o zaman kurul
masına maddeten imkân yoktu. Zira Nazım Hikmet, 
Hamdi Şamilof, Mustafa Börtlüce, Hüsamettin Öz-
doğu ilh. arkadaşların partiden çıkarılmaları vaktiyle 
Doktor Şefik Hüsnü Beyin bunları sırasıyla (Balkan 
Partisine) ve komünterne, bunlardan bir kısmının 
Stalin'e muhalif olan Birkelimmof Grubu ile ve diğer 
bir kısmının Türkiye Pplisi ile işbirliği ettiklerine dair 
sunduğu rapordur. 

İşte bu sebeplerden ötürü aziz kardeşim Nazım 
Hikmet'le, Şefik Hüsnü'nün aynı arabada koşulmala
rına imkân yoktur. Halbuki parti daha evvel kurulur 
ve merkezî bir hüviyet kazanır ve parti başında Şe
fik Hüsnü değil de meselâ, Cami Bey görülecek olur
sa öyle sanıyorum ki bu dargın arkadaşları birleşti
ren çimento vazifesini, Cami Bey görebilir. Aziz kar
deşim, bu suretle partinin bir konklomera manzarası 
göstermesine rağmen zamanla bu ihtilafda tasfiye edi
lerek partinin mütecanis bir hal göstermesi imkân da
hiline girer: Parti nizamnamesinde idare heyetinin nis-
bi temsil usulüyle kurulmasını koyuşumuzun sebebi de 
hapisten ve sürgünden dönenlere mevcut kuvvetli bir 
teşkilât içinde beledilmeden ve tecrit edilmeleri imkâ
nı olmadan çalışabilecekleri hakkında itminan ver
mekten ibaretti. Bu suretle parti, hapis ve sürgünden 
gelenlerin faaliyete başlayacakları zamana kadar kuv-
vetlendilirse bu takdirde hapisten gelenlerin mevcut 
partiye iltifat edecekleri bedihi idi. İşte bu endişemi 
arkadaşlarıma bildirdim. Fakat maalesef muvaffak 
olamadım. Bu suretle parti zamanında kurulamadı. 

Binaenaleyh parti için müracaat aralık ayı içinde 
usulen olması lazımdır. Fakat 4 Aralık hadisesi bütün 
projeleri alt üst etti. Sıkı yönetim kaldırılmadı. Bu
nu karanlık günler takip etti. Sabiha hanım ve Cami 
Bey hapse girdiler. İşte (îami Beyin ve Sabiha hanı
mın içeride bulunduğu günlerde Fehmi Esat Adil'di, 
Şefik Hüsnü ile tanıştırdı. Bununla anlaşamadılar. Kı
sa bir müddet sonra Esat Adil tek başına Türkiye 
Sosyalist Partisini kurmağa teşebbüs etti. Bu teşeb
büsü de Şefik Hüsnü'nün teşebbüsü takip etti. Esat 
Adil'in programı, tamamiyle şahsına aittir. Esad'ın 
durumunu ve programını anlatmak üzere Behçet zi
yaretime geldi. Uzun boylu görüştük. Ve şu nokta
larda mutabakat halinde kaldık. 

A) Hareket, hareket olma itibariyle desteklen
melidir. 

B) Türkiye Sosyalist Partisi adı, efradını cami ve 
ağyarını mani bir tabir olduğu için tamamiyle tahac
cür etmiş bir kelimedir. Yarın, cemiyetler kanunu ve 
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ceza kanunu değişecek olursa (Ovenist) mahiyette 
olan bu programa (Marksist) bir hüviyet vermek icap 
edecektir. Halbuki bu tahaccür etmiş isimle bu yeni 
veçheye geçemeyiz. Bunun yerini elastiki bir- isim ol
mak üzere (emekçi ve köylü) ismi verilmelidir. 

C) Mevcut cemiyetler kanununun ve diğer kanu
nî mevzuat arızidir. Kısa bir müddet sonra değişe
cektir. Bu itibarla programın dinamizmini temin 
için, nizamnamede programı tadil işinin kongrece ol
ması gibi bağlayacak bir hüviyet olmalıdır. Muvak
kat Merkez heyeti programında tadilat yapabilmeli
dir. Nizamname buna göre tanzim edilmelidir, hü
kümlerini verdikti. 

Aziz kardeşim, bütün bunların dışında olarak par
ti kuruldu. Dikkat edilirse; benim durumum bir ta
rafta ilk program ve nizamnamesi tarafımdan yapıl
mış olan Türkiye Köylü ve Emekçi Partisini Doktor 
Şefik Hüsnü resen tesis etmiş, diğer tarafta da prog
ram ve nizamnamesiyle alâkam olmayan, fakat arka
daşlarım tarafından kurulmuş bir Türkiye Sosyalist 
Partisi arasındadır. 

Aziz dostum, böyle bir durum karşısında siz ka
lırsanız ne yaparsınız? Bunu düşününüz. Ve benim 
durumumu da bu şekilde tespit ediniz. Türkçesi, iki 
cami arasında binamaz bir haldeyim. 

Şefik Hüsnü'nün sarı defterindeki (intihabattan 
sonra ihtimalat) diye yazdığı notlar dikkate şayandır. 
Bu notlar 1946 intihabatından sekiz gün sonra kaleme 
alınmıştır. Müsaade buyurulursa kısaca okuyalım. 

Doktor Şefik Hüsnü'nün (Seçimlerden sonra sınıf 
mücadelesinin gösterdiği manzara) başlığı altında 
29 Temmuz 1946 günü yazdığı on maddelik bu yazı
nın ikinci maddesinde (Bu mücadeleye örtülü şekil
lerde ve bilhassa Mareşala taraftarlık nikabı altında 
ordu da karışmış ve ordu kadrolarında -bir ekseriyet 
değilse bile- ekseriyete yakın büyük bir ekalliyetin 
bugünkü inhisarcı rejimden hoşnut olmadığı ve mu
halefeti desteklemek azminde bulunduğu belli olmuş
tur. Bu vakıanın, iktidar kavgasının gelecekteki ge
lişmelerinde çok mühim bir rol oynayacağı anlaşıl
maktadır) dedikten sonra siyasî partilerin teşekkü
lünü ve halk arasında mevcut mücadeleleri tetkik ede
rek beş ihtimalin bulunduğunu yazan Şefik Hüsnü 
birinci ihtimal olarak (Demokrat muhalefet ve Ma
reşal Mecliste seçimlerin meşruiyetini tanımadıklarını 
ve millî iradenin kendini göstermediğini ilan ve top
tan istifa ederek mücadeleyi halk arasına intikal et
tirirler). Veya ikinci ihtimal olarak da (Bu takdirde 
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ya Halk Partisi bu husumet ilanına aynı sertlikle ce
vap verir ve meclisi devam ettirerek memlekette ye
niden bir tethiş nizamı yaşatarak tek partili bir Mil
let Meclisi yaşatmaya uğraşır) demektedir. 

Yazının sekizinci maddesinde ise (Bu ihtimaller
den en mühim olanı birincisidir. Bu şekilde mücadele 
halk arasına ve köylere intikal .ettirildiği takdirde bi
zim bütün gücümüzle ona katılmamız, Mareşal ve 
Demokrat Partiyi desteklememiz, bütün teşkilatımızı 
ve faaliyetlerimizi bu mücadelenin icaplarına göre 
ayarlamamız icap eder. Dikkat edeceğimiz nokta De
mokrat Partinin idarecileri olmaya namzet olanları 
mümkün olduğu kadar sosyalist demokrasiye doğru 
çekmeye gayret etmek ve bu içtimai bünye değişik
liğinin gerçekleştirilmesine bizzat iştirak edebilmemizi 
saklamaya uğraşmaktır. Bu vadide bir çok başarılar 
elde edebileceğimizden katiyen şüphe edilemez. 

Bunun için teşebbüsü bir an bile elden bırakma
mamız diğer partilerin idarecileriyle teması kaybet
memeye dikkat etmemiz kifayet eder. Bu ihtimalin ta
hakkukuna diğerlerinden daha çok inanıyoruz.) diyor 
ve ikinci ihtimal hakkında da (İkinci ihtimal mevcut 
istibdada karşı mücadelenin en vahim şeklidir ve 
kanlı bir devrime muadildir. Halk Partisinin arkasın
da tngiliz Emperyalizminin bulunması ve böyle bir 
vatandaş hürriyetinin neticesi neye varacağı önceden 
imkansızlığı ve bilhassa Halkçıların orduya dayana
mayacaklarının anlaşılmış bulunması dolayısıyle işle
rin bu yola döküleceğine inanmıyoruz. Bu ihtimal 
mevcut ihtimallerin en zayıfıdır. 

Fakat bu keskin mücadelede daha mühim rol bize 
düşeceğini ve düşmanın ateşine ilk olarak bizim ma
ruz kalacağımızı bir an bile unutmamalıyız. Buna 
karşılık da sonunda muzafferiyet bize iktidar yolunu 
açacak ve çok mesuliyetler yüklenmemizi gerektire
cektir.) diye yazılıdır. İşte 1946 seçimlerinden sonra 
vukua gelen olaylarla bu yazılar karşılaştırılırsa Ko
münist Partisinin oynamak istediği mühim rolün 
neden ibaret olduğu kolayca anlaşılır. 

7. __ Teşkilatın genişliğini gösteren ve yine Şefik 
Hüsnü'nün el yazısı ile yazılmış notlarında : 

Parti şubeleri : 
İstanbul, Ankara, İzmir, İzmit, Ayvalık. Eskişe

hir, Samsun, Adana, Ayntap, Kayseri (kurulmak 
üzere) 

Parti rabıtaları veya yalnız sendikaları bulunan 
yerler : 

Zonguldak, Sivas, Aydın, Hatay, Mersin, Tarsus, 
Bursa, Nazilli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir. 

Partinin nüfuz ettiği sendikalar : 
İstanbul'da : 
Tütün işçileri, ayakkabıcılar, madenî eşya işçileri, 

Bakırköy Dokumacılar Sendikası, inşaat işçileri, mat
buat kafa kol işçileri, motorlu kara nakliyatı işçileri, 
şehir sendikalar birliği, 

Bizim olmayan sendikalar : 
Türkiye Deniz ve Liman İşçileri, Türkiye Doku

macılar, Tekel işçileri. 
İzmir sendikaları : 

Müstahdemler sendikası, tütün işçileri, Halkaprnar 
dokumacılar, matbuat kafa ve kol işçileri, inşaat işçi
leri (kurulmak üzere) ayakkabı işçileri; bölge sendi
kalar birliği. 

Kocaeli sendikaları : 
Kâğıt ve selüloz fabrikaları işçileri, nakliye işçile

ri, bölge sendikalar birliği. 
Ankara sendikaları : 
Unlu maddeler imalathaneleri işçileri, madenî eş

ya ve makine işçileri. 
Zonguldak : 
Kömür madeni işçileri. 
Samsun : 
Tütün işçileri. 
Adana : 
İplik dokuma fabrikaları işçileri - inşaat işçileri. 
Ayvalık : 
Zeytinyağı ve sabun imalathane ve fabrikaları iş

çileri. 
Bursa : 
İpekli mensucatı fabrikaları işçileri. (Kurulmak 

üzere) 
8, — Cami Baykut, Zekeriya Sertel ve Şefik Hüs

nü'nün münasebetleri aşikâr bir keyfiyet-olmakla be
raber, yüksek huzurunuzda okuduğum Abid'in Nesi-
mi'nin mektubu da gösteriyor ki bu partice verirmiş 
kararlar, Cami Baykut'un delaleti ile Mareşale inti
kal ettirilmekte idi. Mareşal Cami Bey ile smıf arka
daşı idiler. Gençlik çağında hararetli bir vatanperver 
olarak tanıdığı Cami Beyin, Süleyman Nuri vakasıyla 
da sabit olduğu veçhile, bir Rus organı olduğundan 
muhtemel ki haberi yaktu. Cami Bey bu münasebet
leri istismar ederek Mareşale müteaddid hareketler 
yaptırmıştır. Bunlardan bir tanesi de İnsan Haklarını 
Koruma Cemiyeti meselesidir. Rahmetli Profesör Ke
nan öner de aynı şekilde aldatılmış durumda idi. 

Mareşalin bazı hareketleri ile Şefik Hüsnü'nün 
ihtimaller diye yazdığı hususlar arasındaki münasebet 
herhalde gözden kaçmayacak hususlardandır. 
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İşte bu da komünist taktiğinin nasıl çalıştığını, 
nasıl iğfalkâr olduğunu gösteren bir misal olarak ele 
alınmış ve yüksek huzurunuzda arz olunmuştur. 

Şimdi Sosyalist Partisi hakkındaki maruzatımıza 
geçiyoruz. 

Türkiye Sosyalist Partisi : 
Liderliğini (Esat Adil Müstecabi) hin yapmakta 

olduğu «Türkiye Sosyalist Partisi»; iç rejimimizdeki 
demokratik gelişmelerden faydalanarak, sosyalistlik 
perdesi altında resmen legal sahada çalışmaya başla
mış olan bir komünist teşekküldür. 

Gerek (Türkiye Sosyalist Partisi) gerek Dr. Şefik 
Hüsnü'nün idaresi altındaki (Türkiye Sosyalist Emek
çi ve Köylü Partisi); 1946 yılında açık faaliyete ge
çerken, kanunî sebep ve zaruret altında (Komünist
lik) vasıflarını, daha doğrusu birer komünist partisi 
olduklarını gizlemek mecburiyetinde idiler. Bunun 
için her ikisi de •(Sosyalistlik) maskesi altında faali
yete geçmiş oldular. 

Rengi, mezhebi bir olan bu iki kardeş parti kuru
lup faliyete geçmezden evvel, elimize geçen bir vesi
kaya göre; bunlar tek bir parti halinde meydana çı
kacaklardı. Araya birtakım maniler girdi. Kurucu va
ziyetinde hükümete müracaat etmesi kararlaştırılan 
(Cami Baykurt) ile (Sabiha Zekeriya Sertel) in o sı
rada tevkif edilmiş olmaları ve (Esat Adil) ile (Şefik 
Hüsnü) nün o zaman da anlaşamamaları yüzünden 
evvela Esat Adil (Türkiye Sosyalist Partisi) ni kur
muş, hemen arkasından da (Şefik Hüsnü) Türkiye 
Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi için teşebbüse geç
miştir. 

Şayanı dikkat olan bir nokta; meşhur komünist
lerden (Abidin Nesimi) bir parti programı ve nizam
namesi hazırlayarak Anadolu'da bulunduğu yerden, 
sıkıyönetim çevresi dışına çıkarılıp gönderildiği Bile
cik'ten, İstanbul'a göndermiş ve partiyi kurmak için 
Cami Baykurt tarafından hükümete müracaat edil
mesini istemiştir. Abidin Hesimi'nin foto kopyası mev
cut mektubuna göre, Şefik Hünsü ve Sabiha Zekeriya 
Sertel bu işe sonradan katılmışlardır. Fakat bunlar, 
tuttukları yolda ayrılıklar olduğunu kendi ̂ müntesip-
leri vasıtasıyla iddia etmişlerdir. Bilhassa Esat Adil fa
sılalarla çıkarmakta olduğu (Gerçek) adındaki gazete
siyle kendisinin ve partisinin sadece sosyalist olduğu
nu iddia etmiştir. Halbuki bu gazete Moskova'da çı
kan Pravda Gazetesinin Türkçe karşılığı olan (Gerçek) 
adını almayı kendisine bir şeref addetdiği gibi; açık 
neşriyatlarıyla da Sovyetler tarafını iltizam etmiş ve 
memlekette sınıf mücadelesini körükleyerek komü

nizm propaganda ve tahrikatını yapmıştır. Bundan 
dolayı halen yargılanmakta olan bu gazetenin bu yol
daki faaliyeti; bilirkişi raporuyla da teeyyüt etmiştir. 
Gazetenin sahibi ve başyazarı (Esat Adil) olduğuna 
göre adalete intikal etmiş olan suçun faili de şüphesiz 
başta Esat Adil olmak üzere diğer bir kaç sosyalist 
partisi mensubu arkadaşlarıdır. 

Gazeteyi finanse eden zahiren eski komünistlerden 
(Reşit Meriteş)'dir. Bu adamın karısı (Safiye) de eski 
komünistlerdendir. Her ikisi hakkında da vaktiyle res
men tahkikat yapılmış hatta tevkif olmuşlardır. (Safi
ye) Sovyetler'e casusluktan ve komünistlikten dolayı 
hapse mahkûm olmuş olan (İbrahim ve Kâzım Top-
çuoğlu) kardeşlerin kız kardeşidir. İbrahim Topçuoğlu 
başına topladığı bir kısım komünistlerle şimdi İzmir' 
de Esat Adil'in partisinin vilâyet komitesinde idare 
heyetindedir. 

(Gerçek) Gazetesi bir taraftan da Amerikalılar 
lehinde, komünistler aleyhinde ufak tefek yazılar neş-
retmiştir.; Bu yüzden Moskova Radyosunun tekdir ve 
tevbihine de maruz kalmıştır. Fakat bunların hepsi
nin basit birer komünist taktiği olduğuna şüphe edil
memiştir. Nitekim hadiselerin cereyan tarzı bu şüphe
nin ne kadar haklı ve yerinde olduğunu isbat etmiş
tir. Bu çekişmeler, atıp tutmalar devam edip giderken, 
bir taraftan da (Tas) Ajansının Türkiye mümessilleri, 
gazeteyi ve Esat Adil'i ziyaret etmişler, samimi has-
bahaîîerde bulunmuşlardır. Bilâhara da vaziyet dü
zelmiş, Moskova Radyosu Gerçek Gazetesinden ikti
baslar yapmağa başlamıştır. 

Gazete, sürüm yapamadığı ve günlük masrafının 
oldukça ağırlığı, intişara başladığı günden beri yap
makta olduğu fedakârlığı devam ettirememiş ve gaze
te kendiliğinden kapanmıştır. 

Tespit ettiğimize göre Esat Adil tanıdıklarına : 
— «Sosyalizm devresini atlatmadan komünizme 

geçmenin doğru olmadığını» söylemiştir. 
Gizli çalışan ve gizli bültenler neşreden (T.K.P.) 

de bu konuyu aynı şekilde düşünmekte ve teşkilatına 
yayınladığı gizli bültende bu fikri şöylece izah etmek
tedir : 

— «T.K.P.'nin siyasî gayesi; proleterya diktatör
lüğü vasıtasiyle sosyalizmin kuruluşuna girişmek ve 
sosyalizmi kurduktan sonra (sınıfsız planlı kardeş ce
miyeti) şekli olan komünizme varmaktır.» 

Görülüyor ki, Esat Adil'in düşüncesiyle, gizli 
T.K.P.'nin gayesi arasında şekil itibariyle hiçbir fark 
yoktur. 
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Sosyalist Partisi İdare Kurulu içinde Moskova ye
tiştirmesi mahkûm komünistler vardır. (Mustafa Bört-
lüce, Sarı Mustafa) bu zümredendir. Aynı vasıfta olan 
(Hüsamettin Özdoğru) da Sosyalist Partisi sıkı yöne
tim tarafından kapatılmazdan evvel partinin teşek
kül ve taazzuvuna çalışmış bir kimsedir. O sırada 
elimize geçen ve halen arşivim'izde bulunan bir mek
tubuna göre Hüsamettin Özdoğu; davanın yegâne 
ve hakiki mümessilinin sosyalist partisi olduğunu, 
emekçi ve köylü partisinin sonradan meydana gel
diğini, kuvveti zaafa uğratan ikilik yaratan bu ha-
raketleriyle Şefik Hüsnü Partisinin davaya ihanet 
etmekte olduğunu, kendilerine iltihak etmesi lâzım 
geldiğini bir dostuna uzun uzadıya izah etmiş ve 
dostuna bu iki partiden hangisine girmek isterse fik
rinde muhtar olduğunu bildirmiştir.. Hüsamettin Öz
doğu şimdi İstanbul'da (Yeditepe) dergisini çıkar
maktadır. 

Keza, sosyalist partisinin müteşebbis merkez icra 
komitesi arasında tanınmış komünistler bulunduğu 
gibi, halen devam etmekte olan partinin haftalık 
toplantılarına iştirak edenler arasında da komünist
likleri tespit edilmiş kimseler vardır. Yine bunlar 
arasında öteden beri sendika işleriyle uğraşmış ve 
işçi kütlelerine nüfuza çalışmış elemanlar da bulun
maktadır. 

Parti toplantılarında konferanslar verilmekte, hâ
diseler marksizm ve sosyalizm zaviyesinden tetkik 
ve tahlil edilmektedir. Bu arada komünizm doktorin-
lerine de temas edilmektedir. 

Mayıs 1951 sonundaki bir konferansında Esat 
Adil hulasaten şunları söylemiştir: 

«.... Türkiye Sosyalist Partisinin dışında kalmış 
sosyalist cenaha mensup muarızlarımız bizi yanlış 
anlıyorlar. Haksız tenkid ve. isnatlarda bulunuyor
lar. Türkiye'nin kendine has şartlarına bakmadan 
Avrupa'daki müsait duruma göre mukayese yapıyor
lar. Bu yüzden bana ve partili arkadaşlarıma insaf
sızca (satılmış), (polis) isnadında bulunuyorlar. 

Marksizm'in bir adı da mücadele ilmidir, biz 
marksizmin tekamülcü prensibine dayanıyoruz. İn-
kilâpcılık; tekamülü kendi haline bırakmıyarak or
ganize etmek ve ileriye doğru hızlandırmak mana
sına gelir...» 

Esat Adil, bundan sonra partide teşkilâtın inki
şaf edememesi sebeplerine temas ederek: «Sosyalist 
nizamda alışılmış şeylerden vazgeçme ve bir deği
şiklik mevzuubahs olduğunu, evvelâ halkın buna 
alıştırmak lâzımgeldiğini, Çarlık Rusya ile Osmanlı 
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İmparatorluğu arasında devam eden harplerin inti
kam ve düşmanlık hislerinin istismar edilmekte ol
duğunu, bu sebeplerden dolayı Türkiye'de sosyalist 
hareketlerin halkça benimsenmemekte olduğunu, 
bazı sosyalistlerin ürkütücü metodlarla, meselâ mül
kiyet aleyhindeki tezlerle ortaya çıkmaları da aksi 
neticeler verdiğini, partice mücadelede bunların bi
rindi planda dikkate alınması lâzımgeldiğini...» söy
lemiştir. 

Esat Adil'in bu konuşmalarında sosyalistlik per
desi altında komünizmi kasdetaıelkte olduğuna hiç 
şüphe yoktur, (Sosyalist cenaha mensup muarızla
rımız) cümlesiyle Şefik Hüsnü ve Nazım Hikmet 
gruplarını ima ettiği sarihtir. Çünkü, biz biliyoruz 
ki diğer komünist gruplar Esat Adili ve partisini 
oportünist olmakla itham ediyorlar. Esat Adil de 
konferanslarında kapalı cümlelerle bunlara cevap 
vermiş oluyor. 

Esat Adil'in: «... tekâmülü kendi haline bırak
mayarak organize etmek ve hızlandırmak...» lâzım-
geldiği yolundaki nöktai nazarı da sosyalizmde ted
rici tekâmülü kabul etmediğini, bunun teşkilâtlandı
rılarak hızlandırılması gerektiği kanaatinde bulun
duğunu gösteriyor. Diğer komünistlerin düşünceleri, 
gayeleri de bundan farklı değildir. Keza sosyaliz
min inkişaf edememesi sebeplerini tahlil ederken 
Sovyet Rusya ve Türkiye halkına ait olarak ileriye 
sürdüğü fikirleri de şayanı dikkattir. Çeşitli kaynak
lardan gelen bilgilere göre, memleketimizde komü
nizmle mücadele şiddetlendikçe, gizli çalışan Şefik 
Hüsnü ve Nazım Hikmet grupları arasında sosya
list partiye girmek, bu suretle kendilerini garanti al
tına aldıktan sonra Esat AdiFi, partisi başından uzak
laştırmak ve partiyi ele geçirmek temayülleri de 
hâsıl olmuştur. İllegal faaliyetin muhataralar arz et
mesi, partilerin gayelerinde bir fark bulunmaması 
tehlikeye atılmak veya muattal kalmaktansa, gayeye 
hizmet edebilmek düşüncesi bu temayülün artma
sına sebep olmuştur. 

Şu halde aynı gayeyle çalışan bu iki parti niçin 
birleşemiyor? Gizli programları ve gayeleri bir ol
duğu halde, aradaki ikiliğin ve zıddiyetin sebebi; sırf 
şefler arasındaki anlaşmazlık ve çekememezlik ol
duğu tereddütsüz söylenebilir; çok iyi biliyoruz ki 
bu anlaşmazlık ve çekememezlik yalnız Esat Adil ile 
Şefik Hüsnü arasında değildir. Bunlara bağlı züm
reler arasında, eski ve yeni nesil komünistler ara
sında; Nazım Hikmet ve onun etrafında bulunan
larla diğerleri arasında da ezelî ve ebedî ihtilâf-
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lar öteden beri sürüp gitmektedir; bu geçimsizli
ğin ve anlaşmazlığın da bir tarihçesi vardır; Tür
kiye komünist partisi içindeki ilk fırtına, millî mü
cadele yıllarında ve onu takip eden senelerde kop
muştur; Parti Viyana'da ikindi kongresini akteder-
ken, Doktor Şefik Hüsnü ile Nazım Hikmet arasın
da ihtilâf baş göstermiş, parti içinde muvafakat ve 
muhalefet grupları meydana gelmiştir; hatırı sayı
lır nüfuzlu . idarecilerden bir kısmı Nazım Hikmet 
tarafını tutmuştur; bunların arasında şimdi Mosko
va'da (Erdem) iğreti adıyla yorumculuk ve spiker
lik yapmakta olduğu rivayet edilen (Laz İsmail); 
Moskova Şark Enstitüsü yetiştirmelerinden (Hamd'i 
Şamilof) ve (Sarı Mustafa - Mustafa Börtlüce) gibi 
elemanlar da vardır. 

Doktor Şefik Hüsnü tarafını tutanlarla, Nazım 
Hikmet'i iltizam edenler arasındaki çekişme, o ta
rihten beri devam edip gelmektedir. Meselâ Musta
fa Börtlüce hâlâ Şefik Hüsnü'ye muhalif bulunmak
ta. Nazım Hikmet âdeta tapınmakta ve Esat Adil' 
in partisi-içinde çalışmakta. Hamdi Şamilof; Na
zım Hikmet ve onunla birlikte hapisten çıkan eski 
komünistler grulbu içinde bulunmaktadır. 

İlk mücadelede Şefik Hüsnü galip geldi. Rakip
lerini ve hatta o zaman kendi tarafını tutmuş olan 
şeflerden bazılarını sonradan komünterne şikâyet 
etti. Moskova Şefik Hüsnü'yü iltizam ettiği için, 
mevkiini kuvvetlendirmiş oldu. 

Bilinen bir hakikattir ki, Doktor Şefik Hüsnü 
TürkiyeMe komünizm cereyanlarının daima başında 
bulunmuş, 32 seneden beri değişmez bir lider ola
rak faaliyetine devam etmiş, partinin haricî büro
sunu kurmuş ve komünitern ile olan münasebetle
rini tanzim etmiş bir kimsedir. Parti içinde başgös-
teren bütün ihtilâflarda, idareciler arasında hâsıl 
olan ayrılıklarda ve hatta partinin ekseriyetini teş
kil eden grubunun başından ayrılmamıştır. 

Otuz sene evvel olduğu gibi, bugün de Şefik Hüsnü'yü 
beğenmeyen, hatta onu ihanetle suçlandıran zümreler 
vardır. Partisiyle legal sahaya atıldığını doğru bul
mayarak tenkit edenler, artık bunadığını, liderlik ya-
pamadığnı iddia edenler, Moskova'nın gözünden 
düşmüş olduğunu ileri sürenler vardır. Fakat mem
leket iç'inde ve dışındaki gizli komünist faaliyetini 
idame ettirenler. Şefik Hüsnü grubuna dahil olan 
komüriistlerdirı. 

Durum bugün daha karışıktır. T.K.P. içindeki 
zümre ihtilafı yalnız iki liderin geçimsizliğinden iba
ret değildir. Vaziyeti şöylece tasnif etmek münasip 
olur. 

— 23 

A) Başlangıçtan bugüne 'kadar Türkiye'deki ko
münist hareketlerinin rehberliğini yaptıklarını dava
nın bugüne kadar devamını ve yapılmasını kendile
rinin temin ettiklerini ileri sürerek komünist hare
ket ve faaliyetlerin başından ayrılmak istemeyen 
Doktor Şefik Hüsnü Grulbu; 

B) İllegal çalışmaların müsbet bir netice verme
diğini ve veremeyeceğini açık bir parti faaliyeti için
de daha emniyetli adımlarla yürüyerek daha faydalı 
neticeler almakta olduklarını, sendikalara ve işçi 
kitlesine nüfus edebildiklerini iddia eden Esat Adil 
Grulbu; 

C) Şefik ve İdareciliği başkalarının ele alması
na pek de tahammülleri olmayan kıdemliler (Nazım 
Hikmet Grubu); 

D) T.K.P. Ce partiden refüze edilenler ve di
ğer gruplara henüz iltihak etmeyenler. 

ÖE) !Bu gruplar dışında kalmış, irtibatlarını kay
betmiş münferit komünistler zümresi. 

Bunlar arasında şayanı şükrandır ki, bugün bir 
iblirük yoktur. Bu gruplaşmalar, yalnız bir yerde de
ğil, komünist teşkilâtının geliştiği her yerde aşağı 
yukarı böyledir. Fakat şurasını önemle arz edelim 
ki bütün gruplar ve fertler yine komünist parti ve 
gayeleri için faaliyet göstermektedirler. Esasta ay
rılık mevcut değildir. 

Bu grupların birleşmesi ihtimali yok mudur? 
Vardır. Nitekim Nazım Hikmet'i kurtarma kam

panyası, Şefik Hüsnü grubuna ve Üniversite kolu
na bağlı olanlar tarafından idare edilmiştir. Hatta 
bu münasebetle Nazım Hikmet ve Şefik Hüsnü grup
larının bir yaklaşma ve anlaşma arifesinde oldu
ğunu söyleyenler olmuştur. Esat Adil partisine men
sup olanlardan da bu kampanyaya iştirak edenler 
bulunmuştur. Gruplar arasındaki ikiliği ve ayrılığı 
tenkit eden, birleşmek lüzum ve zaruretini ileriye 
süren komünistlere de tesadüf edilmiştir. 

Partiler arasında birleşme ve anlaşma teşebbüsü, 
1946 yılında yapılmıştır. Dr. Şefik Hüsnü 1946'da 
tevkif edildiği zaman evrakı arasında bulunmuş olan 
ve Şefik Hüsnü ile Esat Adil'in yan yana imzala
rını taşıyan (Andlaşma) nın foto kopyesi arşiv-
lerimizdedir. Bu andlaşmanın bir de müzakere zaptı 
vardır ki, bu da parti mümessilleri tarafından imza 
edilmiştir. Müzakere zabtında): «.... Partiler arasın
daki ikiliğin bugünkü şartlar altında elverişli taraf
ları olmakla beraber....» düye bir kayıt vardır. Bun
dan anlaşılıyor ki, her İM parti de, ikiliğin kendile
rine bir fayda temin ettiğine kanidir. Fakat aynı 
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cümlenin altında, her iki partinin de prensip ve 
programlarında beraberlik 'bulunduğunu, müşterek 
gaye için bu partilerin birleşmelerinin zarurî oldu
ğunu açıkça ifade etmişlerdir. 

Bu vesikalar göstermiştir ki, iki parti arasında 
bariz bir fikir ihtilâfı yoktur. İhtilâfın sebebi, par
tilerin başlarında bulunanların şeflik ve liderlikten 
ayrılmak istememeleridir. Meselâ Şefik Hüsnü: (Tür
kiye Sosyalist Partisi) kendisini lağveder ve şefi ve 
teşkilâtiyle beraber (Türkiye Sosyalist Emekçi ve 
Köylü Partisi) ne iltihak ederse; buna itiraz etmi
yoruz, çünkü kendisi gene lider olarak kalıyor ve 
bitta'bi bunu memnuniyetle kabul ediyor. Fakat bu 
teklifi Esat Adil kabul etmiyor; (Müzakereyi akim 
bıraktırıcı) bir teklif diye vasıflandırıyor. 

îki partinin esasta bir olduğunu, aralarında hiç
bir prensip farkı bulunmadığını ka'bul ettikleri hal
de, programlarını birleştirerek, rehber kadrolarını 
müsavi şekilde koyarak, üçüncü bir parti halinde 
ve (Türkiye Birleşik Sosyalist Partisi) adı altında 
faaliyet sahasına atılmalarını ve iki partinin top-
yekûn teşkilâtının birleştirilmesini de Şefik Hüsnü 
kabul etmiyor. 

İki partinin ayrı çalışması, fakat çalışma saha
ları ayrılarak, yani: 

T.S.P. İnkılapçı münevverler ve sosyalizme me
yil gösteren burjuva tabakaları arasında faaliyetini 
teksif etmesi; 

T.S.E.K.P.'nin de emekçiler sınıfının inkîlâp ha
reketini sevk ve idare etmesi, fakat partilerin çalış
malarında taarruzlar ve tedahüller vukua getirilme
mesi teklifine karşı yapılan müzakerelerde: «... par
tilerin aynı mahiyette oldukları ve aynı içtimaî taba
kalar arasında faaliyette bulunmaktan vaz geçeme
yecekleri...» neticesine varıyorlar. 

Bu vesikalar ve o tarihten sonra tespit edilmiş 
olan olaylar serahatle ifade etmektedir ki, (Türki
ye Sosyalist Partisi) Türkiye'de asıl adını gizleyerek 
açık, meşru parti faaliyetine imkân bulmuş olan bir 
partidir. 

23.6.1951 Cumartesi günü, sosyalist partisi hafta
lık toplantısında Esat Adil Müstecabi bir konuşma 
yaparak, Fransız seçimlerinin neticelerinden, îran me
selesinden ve Türkiye'de kurulacak (Köylü Partisi) 
ne karşı sosyalist partisinin alacağı vaziyetten bahset
miştir. 

Fransız seçimlerinden bahsederken; Fransa'da ye
niden kurulan kabinenin mutedil ve bitaraf bir siya
set takip etmeye mecbur olduğunu, bu kabineden in
kılapçı bir hareket beklenemeyeceğini söylemiştir. 
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îran meselelerini izah ederken de, iran'ın saf de
ğiştirdiğini, inkılapçı safta yer alacağı, bundan sekiz 
ay evvel Amerikan isteklerini reddetmesiyle belli ol
duğunu ve bu hususa o zaman kendisinin (Gerçek) 
Gazetesinde temas etmiş olduğunu anlatmıştır. 

Bundan sonra kurulacak (Köylü Partisi) ne sözü 
intikal ettirerek; «... böyle bir parti kurulacağını işit
tim. Biz hem işçi, hem de köylüyü temsil etmek ve 
onlara dayanmak iddiasındayız. Esasen (Marks) da, 
köylüyü bir sınıf saymamakla beraber, işçi sınıfının 
rehberliğinde onu yardımcı bir kitle olarak kabul et
mektedir. Biz inkılabı yalnız işçi ile veya yalnız köy
lü ile yapamayız. Bunun için işçi sınıfı rehber olacak 
ve köylü ile işbirliği yaparak inkılabı tahakkuk etti
recektir. Eğer yeni açılacak parti inkılapçı karakteri 
taşırsa, biz ona elimizi uzatırız. Onunla işbirliği ya
parız. Aksi olursa onunla mücadeleye geçeriz...» de
miştir. 

Not : Yüksek Meclisçe de malumdur ki komünist 
edebiyatında (inkılap) kelimesi daima (İhtilal) manalı 
kullanılmıştır ve kullanılmaktadır. 

Son Hadiselere Umumî Bir Bakış 
1946'dan sonra çeşitli darbeler, bizdeki komünist 

faaliyetini aksatmıştır. Fakat hiçbir suretle işine de
vamdan men edememiştir. Bugün meydana çıkmış bu
lunan faaliyet (müsaadenizle çıkmış diyorum) bizzat 
bunların başındaki sersemlerin hareketlerinden mey
dana gelmiştir. 

Kominform, kcminterm organlarım yani tali şu
belerini dışarıda tesis etmiş ve bunlara kısmen alenî 
mahiyet vermiştir. Bunların belli başlı üç esası var
dır, sulh hareketi, talebe hareketi, işçi hareketi. 

Sulh hareketi ile, talebe hareketi münevver züm
renin elinde olduğundan beraber yürürler. İşçi hare
keti daha derin bir seyir takip eder. Ve gizli mahiyet 
taşır. Sulh hareketi ile talebe hareketinin olduğu yer
de komünist partisi vasıtasız olarak vardır. Hele bil
hassa bizde böyledir. Vaktiyle komintern, kadın ha
reketleri, kızıl tiyatro, kızıl sanat, kızıl deniz işçisi, din
sizlik ve Allah'sızlık, seksüel işler şubelerini ihtiva 
ederdi. Bugün sulh hareketi ve talebe hareketleri da
ha pratik, Moskova'nın işine daha yakından yarayan 
organlardır. Görünürde sulh hareketleri İsveç ve 
Paris'ten doğmuş gibi gösterildi. Buraya bazı ilmî si
malar da renk verdiler. Fakat bazı ahvalde onlar da 
sadece komünist faaliyetine mankenlik etmektedir. 

Türkiye için hareketlere millî bir renk verilerek 
ileri Jöntürkler hareketi denildi. Sulh hareketi ise 1946 
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darbeleriyle tutunamadı. Nihayet günün birinde Be
nice Boran, Adnan Cemgil'in öne atılmaları ile mey
dana çıktı, Behice Boran Dil Tarih Coğrafya Fakül
tesi DoçenÜerindendir. Adnan Cemgil buradaki sa
nat mektebinde öğretmen ve Millî Eğitimin memur
larından idi. Yanlarına cesareti olan ve ifşasında mah
zur olmayan mahdut bir kadro tefrik edildi. Ve gö
rülen çıkışlar yapıldı. Bunlar Şefik Hüsnü'nün vak
tiyle (Ankara'daki korum) dedikleridir. Bunlar sade
ce bir beyannameden dolayı askerî mahkemeye tev
di olundular. Bunlar da kendi hesaplarına Türkiye 
Komünist Partisinin şerefini temizlemiş oldular. Fa
kat bunun komünist taktiği olan ifadesini 16 Kasım 
1951 sabahı gazetelerde gördüğümüz Nazım Hik-
met'in yazısı ile anlamış bulunduk. 

Talebe hareketlerine gelince bu hareketler üniver
sitede bir sol derneğin kurulması ile yeniden ve alenî 
olarak başlamıştır. Bu derneğin adı İstanbul Yüksek 
Tahsil Gençlik Derneğidir. Paris'te bulunan ileri Jön-
türklerle irtibat halindedir. İleri Jöntürkler idare şuu
runu Türkiye'den alır, taktiğini Paris'ten öğrenirler. 
Bunların yanında İran Kürtleri ve Ermenilerin ayrı 
birer teşekkülü vardır. İstanbul'daki derneğin görü
nürde 167 resmî azası vardı. Fakat bunlar her biri 
bir idealist olarak diğerlerini toplamaya çalışır. Bu 
mesai dışarıdan ve görünmeyen istikametlerden bes
lenir. 

Böyle bir dernek Ankara'da da kurulmuştur. 
(Gençler Birliği Derneği) Bugün bu resmî teşekkül 
ortada yoktur. 

Jöntürkler mütemadiyen Rus taktiğine uyduğun
dan birtakım propaganda malzemelerini yurda sok
maktadırlar. Bunlar Paris'te Sovyet organları tara
fından tevdi edilir, onlar da Türkçeye çevirirler. Bun
lar yine Sovyet ve sol talebe hareketleri vasıtası ile 
İran, Irak, İngiltere ve hatta Amerika'dan postaya 
verilir. Şayanı dikkattir ki bu ileri Jöntürkler birliği
nin bazan sayısı birkaça iner, fakat bu kâğıtlar gene 
gelirler. Çünkü onların bir kişi olarak kalması da kâ
fi. Dost devletlerin müdahaleleri artık bu işlerin ko
layca cereyanına mani oluyor. 

Son tevkifat sırasında tevkif edilen Doktor Sevim 
Tarı, ikinci defa olarak Amerika'ya gitmek istiyor. 
Fransızlar vize vermek istemiyor, transit vizesi alı
yor, seyahat 'belgelerini' tetkik için emniyet müdürlü
ğüne davet edilirken, üzerinde birtakım kâğıtlar gö
rülmüştür. Kâğıtların birinin özetim okuyorum. Bu 
nedir? Bu bayan nereye gidiyor? Bu bayanın rolü ne

dir? Bu bayan bu kâğıdı (Zeki Baştimar) dan almış
tır. Zeki Başl'imar'a (Sevim Tan) yi Öğretmen Yüzbaşı 
Abdü'kadir tanıtmıştır. Bu hazırlığın bir ucu (Mihri 
Belli) nin elindedir. 

Mesele şudur ki; Türkiye Komünist Partisi yeni 
ve az tanınmış bir idare kurulunu harekete geçirmiş
tir. Bu idare kurulu şimdiye kadar uğradığı zararlar
dan ders alarak bir taraftan Moskova'ya sadakatini 
ve ana kaidelere' bağlılığını gösteriyor, diğer taraftan 
da harekete güya yeni bir mahiyet veriyor. O da es
ki kadroları teslim almıştır. (Prensiplerini yukarıda 
arz ettim) 

Bu kâğıtlar nereye gidiyordu? Ya Paris, yahut 
Roma'ya gidiyordu. Oradan Rusya'ya aktarılacaktı. 
Söz de şimdi Nazım Hikmet'in riyasetini teslim al
dığı Moskova'd'aki (Türkiye Komünist Partisi) mü
messillerinin eline geçecektir. Bütün bunlar bu işe 
müstekil bir mahiyet vermek için sarfedilen beyhude 
gayretlerdir. 

Bu kâğıtların aldatıcı bir mahiyeti belki de bizzat 
bu tali unsurların aldandığı taraf Marksist irMsarın el
lerinde olduğudur. Marksizmin inhisarı bunlar da de
ğildir. Bu işin iki ayrı sahası daha vardır. Birisi ik
tisadî işlere hiç karışmayan bir kültür ve politika 
kadrosu, diğeri de hakikat gibi görünen bir sosyalist 
hareketidir. Bunlar sosyalist işçi hareketi topluluğu 
meydana getirmeye uğraşıyorlar. Ve görünürde de ko
münist partisi bunlara hasımdır. Fakat bunlar mark-
sist ve Rusçu olarak işçiyi, marksist şuuruna hazırla
makta diğerlerinden bir zerre farklı değillerdir. İşte 
cenup yani harp memleketlerinin ve bazı garp mem
leketlerinin düştükleri ve bugün içinde bulundukları 
müşkülat bu işçi vasattan çıkmaktadır. Ve mesela İn
giltere ve Amerika'nın istifade ettiği müsait durum da 
bu vasata hâkimiyetten veya bu vasatın salim bir ze
min üzerinde oluşundan meydana gelir. 

Bu kâğıtlardan birinin özetini okuyorum : 

T. K. P. 
«Teşkilat Prensipleri» 

GİRİŞ : 
Partimiz, Marksist ve Leninist bir partidir. 
Üyeler, prensip, gaye, mücadele usul ve şekilleri

ni bilmelidirler, T.K.P. nazariye ve taktik sahasında 
olduğu gibi teşkilat meselelerinde de Marksisttir. İçin
de bulunulan şartlar ve tarihî duruma göre değişik
likler yapılır. Fakat, prensipler değişmez. 

ANA PRENSİPLER : 
Prensip, işçi sınıfı ve emekçilerin kurtuluşunda ön

der, öğretmen ve idareci olarak üzerlerine düşen va-
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zifeyi yapmaktır. Bu bakımdan burjuva, sosyalist re
formist partilerden tamamiyle ayrıdır. (Marks) ve 
(Engels) onu öncü olarak göstermişlerdir. 

(Lenin) ve (Stalin); ~ komünist partilerinin teşkilat 
prensibini şöyle hazırlamışlardır : 

1. — Komünist partisi işçi sınıfının ileri bir par
çasıdır. İşçi sınıfının sınıf ve kurtuluş mücadelesini 
sevk ve idare etmeye muktedir bir müfrezesidir. (İşçi 
sınıfı yeknesak değildir. Onun için olduğu gibi bün
yesine alamaz) Bu sebeple işçi sınıfının yükseltilme
sini, ancak en yüksek seviyeli işçileri birleştiren bir 
teşkilat yapabilir. 

2. — Komünist partisi aynı zamanda teşkilatlı bir 
münevver zümredir. 

Şuur, ancak teşkilatlılıkta kendini gösterir. 
3. — Parti yalnız öncü değil, işçi sınıfının diğer 

teşekkülleri üzerinde de önderlik etmelidir. Meslek 
birlikleri, kooperatifler gibi. Bunlar da gayeye yönel
tilmelidir. 

4. — Kitleye bağlı olmak da lazımdır. Stalin der 
ki, parti yalnız öğretmez. Onun da kitle ile (işçi ve 
köylü) ile bağlan olması ve ondan ayrılmaz bir hal
de bulunması lazımdır. 

5. — Birliği muhafaza lazımdır. Parçalanmalarla 
amansız mücadele lazımdır. 

6. — Koordinasyon lazımdır, idareci merkezlerin 
otoritesi, hesap verme mecburiyeti aşağıdakilerin şah
sî teşebbüsü, demokratik santralizasyon esası üzerin
den olmalıdır. (Yani körü körüne itaat.) 

PARTİYE KABUL ŞARTLARI : 
Partiye ancak layık olanlar girer. Parti işçi, köy

lü, münevver ve esnafın en iyi zümresini bünyesine 
çekmelidir. 

a) Partinin uzak ve yakın gayelerini kabul etmek 
lazımdır. Onu hayata tatbik için korkmamak lazım
dır. 

b) Parti teşkilatına giren beraberlik için kontrola 
razı olmalıdır. Ve teşkilatta vazife almalıdır. 

c) Aidlat vermek lazımdır. 
Partiye münferiden girilir, toplu girilmez. Giren 

hakkında da uzun uzadıya tahkikat yapmak lazım
dır. Acele etmemelidir. Üyeler halk arasında çalışa
rak liyakatini ispat etmelidir. Partiye alınma kararı, 
ilk kademelerden birinin tavsiyesiyle mahallî parti ko
miteleri tarafından verilir. 

Parti üyelerinin ödev ve hakları : 
A. — Partilinin ilk vazifesi mafksizm bilgisinde 

kendi makımat ve seviyesini yükseltmektir. Dünyanın 
gidişim tasvir ve tahmin etmeye muktedir olmalıdır. 

2. — Partili aktif rol oynamaya, siyaset yapmaya 
mecburdur. Davanın zaferi için şuurlu olarak çalış
mak lazımdır. 

3. — Partili realiteleri arayıp bulmalıdır. Afakî 
şeylere kendisini kaptırmaman, hadisata nüfuz etme
li ve halk tabakalarının düşüncelerine hâkim olmalı
dır. 

Partilinin haklarına gelince : 
Bunlar, toplanmalara iştirak, mütalaa beyam, seç

mek ve seçilmek ve herhangi bir meselede merkez 
komitesine kadar olan mercilere müracaat eder. 

Fakat, kudurmuşcasma bir takip varsa, bu hakla
rın ne derece istimal edileceğini de düşünmek lazım
dır. 

Demokratik santralizm : 
Komünist partisi mürekkep bir uzviyet olduğun

dan onun tek bir gayeye yöneltilmesi lazımdır. Fakat 
bu ancak santralizm sayesinde, yani merkezin emrine 
mutlaka itaatla temin edilebilir. Merkezî komitenin 
verdiği emirler kayıtsız şartsız yapılmalıdır. 

Demokrasiye gelince : Bu partilerin tenkit etme, 
kendi kendini tenkit etme esasıyla temin edilir. Ma
hallî teşkilatlar merkezî komiteyi vaktinde tenvir et
meli, mahallî şartları merkeze anlatmalıdır. 

Mümessillerimizin bayrağı, boyunduruğu altında 
bulunduğu irticaa karşı mücadelenin daha teşkilatlı 
bir şekilde canlandırılması için demokratik santraliz-
me sıkı sıkıya bağlı olmak lazımdır. Fakat bugünkü 
gizlilik şartları içinde demokratik tatbiki bizzarur da
ralıyor. 

Teşkilat ve şevki idare : 
Lenin : (İki adım ileri, bir adım geri) adlı eserin

de «İktidar için mücadelede proletarya için teşkilat
tan başka silah yoktur. Proletarya marksizm prensip
leri etrafında milyonlarca emekçiyi ordusunda birleş
tiren bir teşkilatın sayesinde yenilmez bir kuvvet ola
bilir ve olacaktır. Bu ordu karşısında milletlerarası 
sermaye duramaz» demiştir. 

Bütün partinin üyelerinin hareket birliği, teşkilatın 
başlıca hususiyetidir. Teşkilat cihazıyla üyeler arasın
da ayırıcı bir had yoktur. Burjuva teşkilatımıza sokul
mayı ihmal edilmez bir vazife bilir. İşçi hareketi tari
hî hıyanet misalleriyle doludur. Fakat çeşitli hiyanet 
metotlarıyla zafere ulaşmanın sırrım öğrenmiş bulu
nuyoruz. ; 

İyi bir teşkilat, iyi bir sevkü idareyle birleşmedik-
çe bir şeye yaramaz. Stalin : Sevk ve idare etmek için 
ileriyi görmek lazımdır diyor. İyi bir sevkü idare an
cak kollektif çalışmayla kabildir. İyi bir teşkilatçı kul-
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lanacağı adamı tanımasını bilen meziyetleriyle, nok -
sanları'yla yerinde kullanandır. 

İlk teşkilat kademeleri : Partinin temelini teşkil 
eder. Onların faaliyeti parti faaliyetinin özüdür. İHc 
kademeler istihsal «sasına göre yani üyenin bulundu
ğu fabrika, işletme, müessese ve köylere göre kuru
lur. Bu sayede parti vazifeleri en uygun bir şekildo 
ifa edilir ve parti kuvvet kazanır. 

İlk teşkilat kademelerinin vazifeleri : 
1. — Partinin şiarlarını kitlelere yaymak; 
2. — Partiye yeni üyeler çekmek ve onları yetiş

tirmek; 
3. — Bulundukları yerlerde kitlelerin sesini dinle

mek ve mücadelelerine önderlik etmek; 
4. — Kitleleri dağıtmak; silahsız bırakmak hede

fini güden düşman ideolojilerle ve polis ajanlarıyla 
mücadele ve onları demaske etmek. 

tik kademeler vazifelerini iyi yapabilmek için üye
lerini parti disiplinine ve diğer ödevlere sıkıca bağlı 
birer komünist olarak yetiştirmeye mecburdur. Aktif 
parti üyesi yetiştirmekten teşkilatların sekreterleri me
suldür. 

İlk kademelerde üyelerin kendilerine verilecek işle 
meşgul olmaları faaliyetlerinden kademeye hesap ver
meleri, oradan talimat almaları parti toplantılarına 
muntazam devanı etmeleri şarttır. 

Mahallî ve merkezî parti organları : Komünist 
partisi ayrı ayrı teşkilatların basit bir yekûnu değil 
birleşik bir manzumesidir. Parti, kendi alt ve üst ka-
demeleriyle, teşkilatıyla bir bütündür. 

Mahallî organlar : 
Parti sevk ve idaresinin birleştirici ve kontrol edi

ci önemli kısımlarıdır. 
Her mahallî parti teşkilatının bir idareci organı 

vardır. En yüksek organ (Mahallî parti konferansı
dır) Konferansta parti komitelerinin raporu okunur; 
yeni parti komiteleri seçilir. 

Bugün gizlilik dolayısıyla konferans yerine üst teş
kilatlar tarafından tayin edilen (Parti komiteleri) en 
yüksek parti organıdırlar. 

Mahallî parti kongreleri : 
Kolektif rehberlik organıdır. Partinin direktifleri 

kayıtsız şartsız yerine getirmek siyasî ve ideolojik faa
liyeti yürütmek, mahallî parti organlarının vazifesidir. 

Parti Kongresi: Partinin en yüksek kademesidir. 
Kongre Merkez Komitesinin raporunu dinler, parti 
programını, tüzüğünü gözden geçirir. Ve değiştirir. 
Ana siyasî meseleleri inceler. Parti taktiğini çizer. 
(Merkez Komitesini) seçer. 

Parti Konferansı: Ki kongre arasında parti ko
mitesi tarafından içtimaa çağırılır. İki kongre ara
sında olgunlaşan siyasî meseleleri inceler ve karara 
varır. Merkez Komitesi üyeleri arasında değişiklik
ler yapabilir. 

Merkez Komitesi: Ki kongre arasında en yüksek 
parti organıdır. 

Kendi kendini tenkit: Kadroların terbiyesi ve, 
öğretimi metodudur. Komünistlerin kuvvetli silahıdır. 
Komünist * partileri bir inkılap partisi olarak doğdu
lar ve geliştiler. Sözle işin bir gitmesi hataların gide
rilmesi için kendi kendini tenkide ihtiyaç vardır. 
Hataları örtbas etmek partinin mahvına sebep olur. 

Kendi kendini tenkit; parti demokrasisi ve parti 
disiplini ile sıkı sıkıya bağlıdır. Komünist partisi 
şuurlu disiplin ister. Fakat Leninizm aynı zamanda 
parti idareci organlarda tastik edilmişlerse, bütün par
ti üyeleri tarafından münakaşasız tastik edilmesini is
ter. (Stalin) 

Tenkidin lüzumu kabul edilirken, parti düşman
larının partide birliği sarsmak, onu yıkmak için bun
dan faydalanmağa yelteneceklerini unutmamak ve bu
na yer vermemek lazımdır. Bugün komünizm bakı
mından bizim durumumuz nedir? 

Bunu bir daha bir kaç nokta ile tespit etmeme 
müsaade buyurunuz: 

1 — Türkiye'de bir gizli komünist partisi vardır. 
Bu parti böylece şurasından burasından tartaklan
maktadır. Allah'a şükür ki vaktinde sırasında tartak
lanıyor. 

2 — Aktif kadroya giremiyen geniş bir (eski ko
münistler) Marksistler kadrosu vardır. Bu kadro şim
di de kominternin gizli doktirinlerini kendi sahasında 
imkân derecesinde geliştirmektedir. Gazete, tiyatro, 
edebiyat ve siyasî hava daima bunların az çok tesi
rine maruzdur. İşçi teşekkülleri daima gizli unsurla
rın fırsat buldukça tesir ettikleri sahadır. Burada sin
miş anasır pusudadır. 

Bunların tesirlerini gözde canlandırmak için 1945 
hedef ve gayeleri diye okuduğum maddeler, lütfen 
tahattur buyrulsun, bunlar şu yakaladığımız kimse
lerin idare ve anlayışıyle yapılacak şeyler midir? Bu 
olgun politika dövizlerini lütfen uzun vadeli bir ga
zete tetkiki ve hatta her türlü fikir hareketlerini tet
kik buyurun. Bence safdillik sonunu kestirmeden gra
mofon gibi bunları tekrar ettiğini göreceksiniz. 

En yeni durum şöyledir : 
Bulgaristan'dan pek çok vatandaşlar yurda gel

miş, bunların arasına dikkatle komünizm esaslarına 
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göre hazırlanmış unsurlar karıştırılmıştır. Diğer taraf
tan bu hareketin bir politik manevra olarak kullanıl
ması derpiş olunmuştur. Nazım Hikmet'in iltihakı ile 
yeni birtakım taktiklere şahit olacağız. Bu taktikler 
Rusya'nın siyasî, stratejik ihtiyacına göre ve müm
kün olduğu kadar buradaki eski kodamanların reyi 
alınarak tayin edilecektir. Bu taktikler meyanında 
bu günlerde şarkın durumuna ait bazı gazete haber
leri boş şeyler değillerdir. Bilhassa Asya'da İran'la 
Arap memleketlerinde ceryan eden şeyler 1944'den 
beri başlıyan Rus faaliyetinin bir neticesidir. Bu Le-
nin'in vaz ettiği bir düsturdan ilham alınmıştır. Bun
lar garp memleketlerinin kuvveti olan müstemlekeleri 
elinden almak bu memleket halkını istiklal kompleksi 
altında ne kadar mümkünse, müttefiklerden ayırmak
tır. Bazı memleketler idare adamlarının serin kanlı 
düşüncelerine rağmen halk kitlesinin propaganda bas
kısı altındaki durumu hiç te müsait değildir. 

Komünist teşekküllerinin faaliyet tarzı : 
Komünist teşekküllerinin yukarıdan aşağıya doğru 

nasıl bir kademe takibettiğini, yukarda hulâsası arz 
edilen Komünist Partisinin teşkilat prensipleri adlı ve
sikada ve 1936 tarihli (Komünist enternasyonalinin 
seksiyonu bulunan Türkiye Komünist Partisi) yasasın
da görürüz. Şimdi yüksek huzurunuzda bu partilere 
alınacak kimselerin, yani hücrelere kabul edilecek 
kimselerin geçirdikleri safahatı arz etmek istiyoruz. 

Her komünist, dahil olduğu hücreden gayrı yeni 
bir hücre teşkiline ve bunu partiye maletmeye mec
burdur. Aynı zamanda bu kendisinin parti programın
da yazıldığı üzere halk arasında faaliyetinin delilini 
teşkil eder. Mektepte, iş yerinde her komünist günde
lik hadiseleri komünizm doktrini bakımından ve hüc
reden aldığı ilhama göre ihtiyatla tahlil ederek akset
tirmeye memurdur. Politika yapması mecburidir. Bu 
faaliyeti esnasında fakirliği, taşkın fikirliliği, cemiyete 
küskünlüğü veyahut millî hisler bakımından kırgınlığı 
olan birisini teşhis etti mi onunla münasebet tesis eder. 
Bu münasebetler, bu işi görenin şahsî kabiliyetine gö
re değişir. Şimdi hakikatten alınmış bazı misalleri bu
rada arz edeyim: 

a) İstanbul Üniversitesindeki bir öğrenci, günün 
birinde kâğıtları arasında yabancı bir kaç kâğıt görü
yor. Bu kâğıtlar Marksizm tahliline göre ya ekonomi 
sosyaldan veyahut da milliyet kompleksinden alınmış
tır. Öğrenci kâğıdı tecessüsle okurken yanına komünist 
olan genç yaklaşmakta ve bu nedir? diye sormaktadır. 
O da bundan çıkarttığı manayı veyahut atfettiği ma
nayı safiyane anlatırken, bilâhare aralarında aylarca 

j devam edecek bir mükâleme sermayesi hâsıl olmakta-
J dır. Ve bu başlangıç, bâzı ihtiyaçlar içinde kıvranan 

gencin Komünist Partisine kadar girmesine müncer 
olmaktadır. 

b) Ankara'da lise tahsilini yapmakta olan bir 
gence, diğer bir genç sokularak, Almanların Rusya' 
daki taarruzlarını beraberce tahlile koyulmuşlardır. 
•Bu mükâlemeler, Rusya'nın mukavemet sırrı, Alman-

! ya'nın muvaffak olmaması tetkikinden başlayarak ni
hayet gencin kıpkızıl olmasına kadar varmıştır. Bu 
genç nihayet (Fuat Reşad Baraner'e) hadisesine karı
şarak mahkûm olacaktır. Fakat onun bu noktaya ka-

I dar varmasına müteaddit dış yardımlar ve müdahale
ler olmuştur. 

c) Dil Tarih Fakültesinde bir öğrenci Yardım Se
venler Cemiyetinin durumu hakkında bir tez vazifesi 
almıştır. Hazırladığı notları hocasına götürdüğü vakit, 

J müteaddit noktaları derinleştirmesini profesör kendi
sine söylemiştir. Bu tenkid ve tahliller öyle bir nokta
ya kadar varmıştır ki; yardım şuurunun fenalığı ve 
her yardım -müessesesinin cemiyete zarar verdiği neti
cesi hâsıl olmuştur. Mektebin tezlerinden başlayarak 
komünistliğe ulaşmış ve bugün şurada ve buradaki 

i mekteplerde öğretmen olarak karşımıza çıkan müte
addit kimselere tesadüf ediyoruz. 

îşte komünist teşekkülleri, işçi sahasında da bu su
retle hareket ederek müteaddit tipleri avladıktan son- -
ra bunları evvelâ kütüphanelerde bulunan roman ve-

I sair basit eserleri tetkike sevkederler; bundan sonra 
i hücreler vasıtasiyle vilâyet komitesinden tedarik ettik-
I leri memnu veyahut ortada görülmeyen kitapları oku-
I turlar. Bir kaç gizli yazı okutup bunun reaksiyonunu 

kontrol ederler. Bu haliyle şurada burada propaganda 
yapmağa sevkederler. Ondan sonra hücreye alınıp 
hücre başının nezareti altında Marksizmin esaslarını 
telkin ederler. Eğer bunlar da muvaffakiyetle geçerse, 

! bir taraftan hücre kurmaya, diğer taraftan da komite 
üyelerinden bâzılarıyle tanışmaya sevkedilirler. 

Bu seyrin takibi esnasında ufak tefek hapisaneye 
girip çıkmalar olabilir. Bâzan hapishaneler, hücre ted-

>] risatı mahiyetine kadar varır. Nitekim çok az bilgi
sinden sonra hapisanelerde esaslı surette yetişmiş 

I Marksist şair veyahut hikayeciler örnekleri önümüz-
j dedir. 
I Bu hücrelerin fabrikalar, üniversite, tiyatrolar gibi 

yerlerde bulunmaları, bulundukları sahanın icabı ola-
I rak partinin direktifi dahilinde hareket ederler. 

Bu hücrelerin şayanı dikkat rolleri merkezden al-
I dıkları talimata mühim siyasî hâdiseleri partinin nok-
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tai nazarına göre bulundukları muhiti propaganda et
meleridir. 

Bir mevzuun şayanı hayret »bir müşabehetle muh
telif yerlerde aynı tahlile tabi tutulması, veyahut aslı 
astarı olmayan bir ha'ber halinde yapılması, hücre 
irtibatlarının eseridir. Hatta bir örnek olsun diye Su
riye ve Irak'da hücrenin teşekkülü hakkındaki şu ta
rifi tarzını arz ederiz : (Sen öyle üç veya beş kişi bul 
ki, seninle aynı fikirde olsun. O beş kişiden her biri 
de kendisiyle aynı fikirde olan beş kişiyi bulsun) İşte 
teşkilat budur. Din ve irtica hareketlerinin bizde ve 
dünya üzerindeki durumuna objektif bir nazar atmak 
yerinde olur. 

Komünizm ve Marksizm, mutlak surette din aleyh
tarıdır. Onun dinle münasebeti, dini de bir politik va
sıta olarak kullanmasmdandır. 

İkinci Dünya harbinden sonra bir taraftan Rusya, 
öte taraftan diğer devletler, bugünkü politikalarına 
intikal ederlerken, şu şayanı dikkat olaylar cereyan 
etmiştir. 

Evvelâ Rusya güya, Atlantik şartı ile din serbes
tisini kabul ettiğinden, eski Rusya'nın Filistin ve diğer 
yerlerdeki kiliselerine sahip çıkmıştır. Bu suretle, bu 
kiliselerde yerleşen esasen Sovyet casusluğunun evvel
ce tek tük elde etmiş olduğu Rus Ortodoks papazları
nı, bir daha ve toptan teslim almak yolunu tutmuştur. 
Diğer taraftan Ortodoks kiliselerine sahip çıkarak ve 
akıl hastası patrikten de uysallık görerek Ortodoks 
kiliselerini papalık aleyhine kışkırtmaya başlamıştır. 
Moskova'da patrik değişikliği büyük bir merasim ha
linde hazırlanmış ve orada Ortodoks ve katolik kilise
lerini birbirine katacak 'bir beyanaame imza ettiril
mek istenmiştir. Bu usta hırsızlık Vatikan'ın başlaya
cak olan faaliyetini felce uğratmak içindi. Gerek İtal
ya'da ve gerekse bizde olduğu gibi işler düşünüldüğü 
şekilde seyretmedi. Onlar bizdeki patrikhaneyi de Rus 
tesiri altında bir patrikhane haline koymak istemek
teydiler. 

İslâm meseleleri başka bir seyir takip etmiştir. Ka-
hire'den ve Tahran'dan yurdumuza birtakım beyan
nameler gelmekte ve islâm dinine bağlılık telkinleri 
tavsiye etmekteydi. Bu hareketlerin bir garp teşvikiyle 
başladığını tahmin için sebepler varsa da; Şarktaki bu 
ceryanın bilhassa Garp emperyalizmine karşı girişil
miş olan propagandanın elemanlarından biri olarak 
Ruslarca tahrik olunduğu, olaylar karşısında vuzuh 
peydah eylemiş oldu. 

Tahran, Şü bir merkez olduğu halde, Türkiye'ye 
bu şekilde vesikalar gönderilmesinin izahı güçtür. Mos-
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kova, bu hareketlere muvazi olarak, Hicaza, Devlet 
parasıyla, bin hacı kafilesi sevketmiştir. Bunlar Kahi-
re'nin en yüksek otellerinden Şepertis ve Kontinantal' 
in teraslarında rengârenk elbiseleriyle teşhir olunmuş
lardır. Birtakım mecmualar Moskova imamının resim 
galerisini andıran bir salonunda vaiz verirken alın
mış bir fotoğrafını yayınlamışlardır. Ertesi sene daha 
kalabalık islâm ve hıristiyan hacı kafilesinin geleceğin
den bahsedildi. Fakat tahakkuk etmedi. Buna muka
bil muhtelif islâm vaızları, muhtelif vesilelerle Rus
ya'ya ve peyk memleketlere davet olundular. 

Bilhassa Şam'dan mahallî nüfuzu pek büyük olan 
bir hoca Varşova'ya davet edildi. Memleketinde bü
yük merasimle karşılanan hocanın derhal söylediği söz
ler şunlardır : «Rusya katiyen din aleyhtarı değildir; 
bunu gözlerimle gördüm. Cenabı Hak, insanlar birbir
lerini katletsinler diye halketmemiştir.» Ezher Üni
versitesinin genç unsurları, bugün Mısır'da gördüğü
müz nümayişçiler arasındadırlar. Burada İslâmlık, 
Garp düşmanlığı, emperyalizm aleyhtarlığı fikriyle ka
rışmış olarak göze çarpmaktadır. 

Bu islamcı cereyan, cenuptaki millî kompleksten 
âri olmakla beraber, 1945'ten beri bize de sızmakta
dır. Komünizme gelince : O, vakaları dilediği gibi is
tismar etmesini bilmektedir. Şu ufak hadiseyi naklet
memize müsaade buyurun : İki sene evvel Pakistan 
Üniversitelerinden bir profesör, konferanslar vermek 
üzere buraya gelmiştir. Konferansçının gazetelerde 
reaksiyon hâsıl eden şeylerden de bahsettiği görül
dü. Halbuki bu zat Mısır'lıdır, bir ilk mektep hoca
sının idaresi altında Mısır milliyetçiliği ve halkçılığı 
esaslarına tutunarak 1939 ve 1940 senelerinde Al
man taraftarlığı yapmıştır. Halbuki harpten sonra s 
halkçılık ve sosyalizme ve İslâm dininin sosyal bün
yesine bir mâna verilerek bir kitle hareketine inti
kal etti ve nihayet, Hükümet tarafından silahlı bir 
tenkile uğradı, işte bu teşekküle mensup olan bu 
profesör, Türkiye'ye geldiği vakit Bediüzzaman Şeyh 
Said î Kürdî Hz. n'i ziyaret çaresini aramıştır. Bu 
şeyh, senelerce zabıtayı üzerinde meşgul etmiş bir 
şahsiyettir. 

Filhakika, dünyanın her tarafında, İkinci Dün
ya Harbinden sonra bir din hareketi olmuştur. Rus
ya, harp dolayısiyie kiliseye karşı müsamahakâr dav
ranmış; fakat harpten sonra, işin aldığı cereyanı gö
rünce, birtakım tedbirlere başvurmuştur. Meselâ 
1945 senesinde Komsomolskaya Pravda gazetesi, genç 
komünistlere, din teşekküllerine sureti katiyede yak
laşmamalarım; alâka gösterenlerin de partiden uzak
laştırılmalarını tavsiye ediyordu. 
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Dınj da'ima bir jeopolitik unsur olarak Rusya ta- j 
rafından kendi politikası için, mümkün olduğu ka
dar çok istismar edilmektedir. Bugünkü görünüşe 
göre, Asya memleketlerinde (millî hareketler islâm I 
hareketleri) şekline sokulmak istenmektedir. Halbuki j 
garbli müttefiklerde «Rusya düşman her türlü dine, I 
dinin dostu olanlar Rusya'nın düşmanı, dinin dostu I 
olan Garbla Şark birbirinin dostu olmak iktiza I 
eder.» formülü üzerinde yürümek istemiş idi. Biz
deki durumun nasıl istismar edilebileceğini de tak- I 
dir buyurursunuz. I 

Komünist propagandası, esasında bütün komü- I 
nizmin felsefî umdesi olan (diyalektik) e dayanır. I 
Propaganda da diyalektik mütemadi vs fasılasız ve 
her istikametten mevcut nizamı kötülemektir. Ko
münist doğrudan doğruya gaye ve maksatlarını ifa
de ve telkin etmeden önce hacmin dayandığı bütün 
telâkkileri kökünden kesip onu bunu mücerrette bı
rakmak gayesini takip eder. Dünya üzerindeki ko
münist propagandası esas ilhamlarını komüntern 
veya kominformdan alır. Esasen vaktiyle komin- I 
form (Komintern) sekreterliği çeşitli şubelere ayrıl
mıştır. Bu şubelerden her birisi müstakillen komü- I 
nizmin umdelerini propaganda ederler. Vaktiyle ko- I 
miniern ihtiyaca göre taaddüt etmek üzere: Kızıl 
gençlik, (Komsomol) Kızıl öğretmen, Kızıl tiyatro, I 
kızıl edebiyat, kızıl kadınlık, kızıl spor kolları, din
sizler, seksüel işler gibi şubeleri ihtiva ederdi. Bu- I 
gün biimünasebe yukarda işaret edildiği gibi komin- ! 
from bunları yeniden esası değişmemek üzere teş- I 
kilatlandırmıştır. I 

Komünizm propagandası, dünyanın her tarafın- I 
da neşir şubeleri bulundurur. Bu neşir şubeleri ko- I 
münizm ideolojisi bakımından müsait gördükleri I 
eserleri diğer memleketlere nakil ve tercüme ederler. I 
Bu işler Mosfcova'daki ana propaganda dairesinin I 
muvafakatiyle İsviçre, Fransa ve diğer memleketler
de bulundurulan hususî kütüphaneler vasıtasiyle ya- I 
pılır. 

Sebahattin Âli'nin eserleri bu şekilde güya İs- I 
viçre'ye satılmış. Fakat hakikatte yardım otsun diye 
banları Moskova satın almıştır. Bu sistem birkaç 
sene evvel müttefikler tarafından darbeleninceye I 
kadar bütün hızıyla devam etmiştir. Bizdeki Berrak I 
Kitapevi, (Yani Brezinerin Kitapevi) bu maksatla I 
kurulmuştur. I 

Bizdeki Komünist propagandasının bilhassa ide- I 
olojik tarafları güya bugün komünistliği terk etmiş 
olan veyahut pasif vaziyette duran eski komünist- j 
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lerin nezaret ve dirdk'tiifi altında icra edilir. Şim
diye kadar yapılmış olan faaliyet hakkında kısaca 
örnekler vermek isteriz; 

1. — (Hasan Âli Ediz) namında bir zat vardır. 
Bu 1927'de gizli komünüst partisini yeniden kur
maya memur edilen gençlerden birisi idi. Bu zatın 
yirmiyi mütecaviz eseri basılmıştır. Son senelerde 
kendisini tiyatro ve sinema eserlerine verdiği görü
lür. 

2. — (Sabahattin Âli), (Sadrettin Ertem), birta
kım edebi eserler vermişlerdir. Sadrettin Ertem, 
bir heyetle beraber Moskova'ya gittiği vakit orada 
bulunduğu günlerde yazdığı (İyi Olan Adam) adlı 
piyes, Ankara radyosunda bir skeç halinde temsil 
edildi. Bu seyyahati müteakip de Sabahattin Âli'nin 
Moskova'da intişar eden (Oğuzük) mecmuasında 
bazı hikâyeleri tercüme edildi. 

3. — Gündelik gazeteler ve mecmualarda bu ga
zete ve mecmua sahiplerinin hüsnüniyetlerine rağ
men ekseriya marksist ve diyalektik ile yazılmış hi
kâyeler neşredildi. 

4. — Tiyatro eserleri daha talihsiz bir yol takip 
etmiştir. Tiyatrolarımızda Nazım Hikmet'in birçok 
piyesleri, başka isimlerle temsil edildiği gibi diğer 
bazı gençler tarafından yazılanların birçoğu da 
Nazım Hikmet'in tashihinden geçmiştir. 

5. — Maalesef İstanbul ve Ankara tiyatroların
da sanatkârlar arasında bir tahakküm tesis eden ko
münist fikirli sanatkâr grupları görülmüştür. Bun
lar; kendilerine telkin edilen eserleri benimseyerek 
oynamışlar, diğerlerini sevimsiz bir hale sokmuş
lardır. Hele bu piyeslerin tenkidleri, bunların ko
münistlerin işine yaradığı şekilde tenkid edilmesi 
muayyen kalemler tarafından deruhde edilmiştir. 
Bu piyesler sol doktrinden birisini tuttuğuna göre, 
göklere çıkarılmış, manalı telâkki edilmiş ve öylece 
tutturulmuştur. 

6. — Millî Eğitim Bakanlığının klasikler tercü
me bürosu. Dil - Tarih Fakültesindeki hüviyetleri 
bilahare belli olan komünist hizbin tam manasiyle 
eline düşmüştür. Bunlar bu eserleri neşretmek ve bu 
vesile ile de hapishanedeki arkadaşlarına para yar
dımı temin etmek çaresini bulmuşlardır. Meselâ bu 
son komünist tevkifatında baş rolü ifa eden (Zeki 
Baştinıar) ile (Nazım Hikmet) bir eseri yarı yarıya 
tercüme etmişlerdir. Hakikatte Nazım Hikmet'in 
böyle bir tercümeyi başaracak kadar Rusça sı yok
tur. Bu tercüme bürosunun Rusça eserlere ayırdığı 
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yer ise, bu işleri idare edenlerin pervasızlığı kadar 
fazladır. 

7. — Maalesef bir hakikattir ki, hemen her gün
delik gazetede birkaç tane sinmiş ajan vardır. Bu 
ajanlar, fırsat buldukları vakit, Cumhuriyet Gaze-
tesin'in, geçen Cumhuriyet Bayramı nüshasında gö
rüldüğü gM en yüksek sembollerimizle dahi istihza 
etmekten çekinmezler. 1950 senesi Cumhuriyet Bay
ramında neşredilen Cumhuriyet Gazetesinin ilk say
fasında Atatürk'ün alnı üzerine Stalin'in resmi otur
tulmuştur. Bu, bir ideoloji propagandası olmaktan 
ziyade cüret ve âdeta kuvvet tezahürüdür. 

8. —• Biz de, Amerika'da, hatta dünyanın her 
tarafında 15-20 seneden beri tiyatro ve sinema eser
lerine yerleşen komünist propagandası bilhassa şu 
noktalar üzerinde durur. 

Marks'ın burjuva namusu dediği ve haddizatın
da kadınların izdivaç müessesesine tabi tutulması
nı bir nevi hürriyetsizlik telâkki eden komünist 
doktrini, bizde bu gaye ile yazılmış müteaddid eser
ler yardır. Ve hele bir. zamanlar tiyatro münhasıran 
bunların telâkkisiyle uğraşırdı. 

Diğer taraftan içtimai nizamın adaletsizliğini, ya
ni şu programlarda gördüğümüz maddelerini can
landıran eserler bize maruf kalemlerden diye tercü
me edilip nakledilen, hatta müellifini 'bile geride bı
rakan tercümeler yapılmıştır. 

Bu eserlerden bazıları millî kuvvetleri, zabıta
yı küçük düşürmek için kaleme alınmıştır. Ve ni
hayet bilindiği gibi, Hölivut kendi bünyesinde bir 
temizleme yapmaya mecbur olmuş, bu suretle kızıl 
propagandanın dünyaya yayılmasına vasıta olmak 
durumundan uzakiaşabilmiş'tir. 

9. — Kızıl propagandanın gündelik neşriyat ve 
haberler arasında bir taraftan ideolojik, bir taraf
tan siyasî propagandası şayanı hayret bir meharetle 
idare edilir. Senelerden beri yetiştirilmiş olan birta
kım unsurlar, gündelik basit hâdiseleri bir facia 
halinde göstermek fırsatını kaçırmazlar. Bu haber
ler, dalgın gazete idarehanelerine o şekilde sürülür 
ki, nihayet onlar da bunları müdafaa etmek için işi 
üzerine alırlar. 

Köy enstitüleri; 
Bizde ve komşu memleketlerde ilk öğrttim daima 

komünistlerin köy köy nüfuz ve istismar için müra
caat ettikleri bir sahadır. 

1926 senesinde hususi idarelerin ilköğretim mü
esseselerine bakamaması, bilhassa öğretmenlerin 
maaşlarının verilememesi, oldukça kalabalık bir ilk-

j öğretim kadrosunu gayri memnun hale sokmuştur. 
I Hepimizin hatırladığımız bu devir, hele İzmir ve îs-

tanbuPda, bu ademi memnuniyet havasından komü
nistliğe doğru kaymalara sebebiyet verilmiştir. 

I İzmir'deki öğretmenler ve ilköğretim müfettişleri 
I arasında «İzmir yaranı» diyebileceğimiz bir grup te-
I şekkül etmiş/tir. Bunların elimizde mevcut yazıları, 
I marksizme nasıl kapılmış olduklarını göstermek

tedir. 
I Bilâhare köy enstitülerinin açılmasına karar ve-
I rildiği vakit bu solcu grup bidayette bundan hoş-
I lanmamıştır. Fakat sonra bütün mevcudiyetleri ile 
I işi beriimsemişlerdir. Bilhassa İzmir yaranı bu mü-
I esseselerde esaslı rolleri ellerine almışlardır. 

I Köy enstitülerinin başına getirilen İsmail Hakkı 
I Tonguç, hususi münasebetleri itibariyle sol anla-
I yışı ile münasebeti bulunan bir zattır. Fakat, ilk 
I tedrisat Umum Müdürlüğünü deruhte ettikten son-
I ra bilhassa Ferit Oğuz'un yakın yardımı ile işleri 
I çevirmeye başlamıştır. 

I Köy Enstitüleri hususi bir hava ile beslenmeye 
I başlamıştır. Bu müessesenin belkemiğini teşkil eden 
I zatların koyu birer Marksist oldukları su götürmez 
I. bir hakikattir. Bir taraftan da, yeni yetiştirdikleri 
I elemanları türedikçe vazifeye almak yolunu t utmuş-
I lardır. 
I Bu faaliyet - maalesef - çok gizli yürütülerek bü-
I tün hayırhah tavsiyeler ve patlak veren hâdiseler 
I örtbas edilip devam ettirilmiştir. 
I Evvelâ Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Ha-
I sanoğlan Köy Enstitüsü ile vasıtasız bir irtibat te-
I sis ederek, orada mütemadiyen konferanslar ver-
I miş, karşılıklı talebe ziyaretleri tertip olunmuştur. 
I Yine bu müessesenin tesiri altında, Hasanoğlan'ın 
I diğer enstitülere de gönderilen dergisi, mükemmel 
I bir sol propaganda organı olmuştur Şefik Hüsnü' 
I nün «Adımlar»ı enstitülere mebzulen sokulmuştur. 

I Diğer taraftan, (Millî Eğitim vasıtasiyU) bu mü-
I esseselere sol fikirleri aşılamak için, sol eserler Millî 
I Eğitim yolu ile ve itina ile sokulmuştur. 
I İşi nazari sahadan çıkarmak için, bazı garip olay-
I 1ar arz edilebilir: 

I Maruf Komünist Emin Türkelçin'in bilahara 
I karısı olan^ kendi yetiştirmesi, Asiye Çifteler Köy 
I Enstitüsüne yerleştirilmiştir. Emîn'in tercüme ettiği 
I bir komünist eserinin bu müessesede satışı vesile-
I siyle elimize geçen bir vesikadan anlıyoruz ki: Ora-
] da müessese müdürü olan Ve fikirleri malûm zata 
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«siz ki bu davanın mücahitlerisiniz; biz de naçiz 
bir hizmette bulunmaya çalışıyoruz» diyor. <Bilahara 
öğrencilerin şikâyeti üzerine Eskişehir za'bıtası bu 
müessese ile alâkadar olduğu vakit, ilk öğretimin 
iç âlemi bunu örtbas etmiş'tir. Bu öğrenciler, bilhas
sa aile mefhumu, ana ve babaları hakkında cüret
kâr telkinlere tahammül edemeyerek feveran etmiş
lerdir. Müteaddid müte'ber şahitler, ve bizzat bu
radan yetişen bazı öğrenciler, bu müessesenin ah
lâksızlığa kadar varan geniş terbiye sistemini hay
retle anlatmışlardır. 

Kars civarında, bir köy okulunda «Ukrayna» diye 
bir şarkı dinleyen bir mutemet bu garip sesle alâka
dar olarak öğrencilerden birinin notlarını görmüştür. 
Bilâhare sorduğu zaman öğretmen, bu şarkının bestesi 
kolay olduğu için kendisine Hasanoğlan'da öğretildi
ğini söylemiştir. 

Hasanoğlan, hakikaten enstitü haline sokulmak 
istenmiştir. Burada köy müziği, sol eller vasıtasıyla 
bestelenmekte ve köyün her cephesi etüd mevzuu 

olmakta idi. Dil ve Tarih Fakültesindeki komünist 
grup rükünlerinden olan doçent Niyazi Berkes, bir 
kaç defa köy gezilerinin başında bulunmuş; esasen 
Amerika'da da, kızıl derililer arasında iptidai site 
mevzuunu tetkik etmiş olduğundan, bu enstitülere 
şerre yarayacak fakat kendince güzel fikirler vermiş
tir. 

Yüksek vaktinizi almaktan tevakki etmekle bera
ber arz ediyorum ki, parti doktrinleri dikkatle arz et
miş bulunduğumuz sınıflar tezadı, bu müessesenin ba
şındakiler tarafından ve köy sahasında, ellerinden 
geldiği kadar işlenmiştir. 

Bütün komünist ve sol unsurlar, az çok ele gelen 
ve yeni yetişmekte olan öğrencileri, büyük bir itina 
ile birbirlerine tavsiye ederek, üzerlerinde titreyerek 
inkişaf ettirmeye uğraşmışlardır. 

İsmail Hakkı Tpnguç bu müesseseleri ziyaret ettiği 
zaman «Tonguç baba» diye sembolize edilmiş ve ora
larda bulunduğu günlerde büyük ziyafetler tertip olun
muştur. Bu ziyafetler enstitülerin birinden diğerine 
intikal eden bir parlaklıkta olduğu gibi; birbirlerine 
yeni ahlâkın birtakım vakacıklarım hatırlatan tezahür
lere de meydan vermekte idiler. 

Bir Mahmut MakaFm hal tercümesi, bu masum 
manzara arkasında komünist hayaletini belirtmeye 
yarayacaktır. 

Mahmut Makal - ne suretle olursa olsun - bir eser-
cik hazırlamaya karar vermiştir. Fakat bu eser hazır
lanırken, Aksaray'da kütüphane memurluğu yapmak

ta bulunan ve İzmir'de müteaddit defalar komünist
likten de takibata maruz kaldığı için Aksaray'a nak
ledilmiş olan Lütfiye Güçlü ile tanışmıştık. Eser bu 
kadının tesiri altında şeklini almıştır. Bilâhare bütün 
komünistlerin yaptıkları gibi, Yaşar Nabi'ye götürül
müştür. Yaşar Nabi, sosyalist kenarda kalmaya itina 
eden bir naşirdir. Eseri kabul ve ifadesine göre ve 
kendince bir şekil vererek neşretmiştir. Sonra kopan 
fırtına malûmdur. Bu genç İstanbul'a gittiği vakit, bir 
ara, Galatasaray'da komünistlerin koltuk meyhane
cisi Demboya götürülmüş; komünist ağabeyler tara
fından iltifat görmüştür. Fakat Rusya ile peyk devlet
lerin alâkalan bilhassa mühimdir. Buradaki bütün 
peyk elçilikleri tam kadrolanyla, her konuştuklarına 
«Kimmiş bu Makal? Neymiş bu eser?» diye sorarak, 
Türkiye'de ve dünyada Türk köylüsünü var kuvvetle
riyle bir mevzu haline sokmak istemişlerdir. 

Lütfiye Güçlü iyi hazırlanmış bir komünisttir. 
Kardeşi usulsüz olarak senelerce Dil ve Tarih Fakül
tesinde ablasının hatırı için burslu olarak tahsil etti
rilmiştir. 

Bir daha şayanı dikkat bir noktayı arz etmek iste
rim; Hasanoğlan'm havadan aldırılmış fotoğrafı eli
mizdedir. Bu fotoğrafta görüleceği üzere müzik salonu 
diye yapılmış bir salona, hiçbir mimarî münasebeti 
olmadan «orak» şekli verilmiştir. Burası resmî bir 
devlet mektebidir. Bu neyin sembolüdür? Burada esen 
taşkın bir hava, çekinmeden bu binaya bu şekli ver
miştir. 

Etrafımızda cereyan eden şeyler nelerdir? 

İran, Suriye, Lübnan hadiseleri meydandadır. Dört 
seneden beri milliyetçi, anti emperyalist propaganda 
hâsılasını vermiş, Cenuba karşı bir Sovyet taarruzu 
bu memleketler müdafaasının zarurî bir vasıtasını, 
Garp kuvvetleriyle bizzat bu memleketlerin kuvve
tini birbirine düşürmüştür. Dost olmayan bir İngi
liz veya Amerikan kuvvetinin, İran, Irak veya Suri
ye'de müdafaa ve muharebe vazifeleri almaları ne güç 
bir iş olabilir. 1943 senesinde Suriye'de, Suriye va
tanperverliğini telkin eden Komünist Partisi Başkanı 
Halit Bektaş'ın broşün'i ve onun cılız satırlarının bu
gün münakaşa götürmez birer iddia olacağını kim 
tahmin ederdi. 

Hakikatte bu memleketler, üç dört seneden beri 
karşılıklı bir anlayış içinde ve Garptan fikrî yardım 
görerek komünizme karşı bir mücadele yapmaktadır
lar. Fakat bunlar kamilen birer taktik mahiyetinde 
kalmış, işin asıl stratejisi, yani teşriki mesai şuuru taş
kın Garp liderleri elinde mihverinden inhiraf etmiştir. 
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Zayıf olan komünist teşekkülleri, hululkâr ve 
konspratif faaliyete geçerek, başka başka teşekkül
leri birbirine katmak yolunu tutmuşlardır. Bunda da 
muvaffak olmuşlardır. Bütün Cenup ve Şark böl
gesinin Sovyet hululü karşısında endişe duyar ve teş
riki mesaiye hazır bir hale sokulması, bugün süratle 
ulaşılacak bir hedef değildir. Dünya hadiselerinin in
kişafı karşısında bu faaliyetlerin ihtiva ettiği tehlike 
ve tehlikeler nelerdir? 

Kısaca maziye intikal edilmesine müsaade buyurul-
sun. Eldeki vesikalarla sabittir ki, İstiklâl Harbi doğar
ken bütün bu davayı ele almak ve Anadolu'yu ele 
geçirmek doğrudan doğruya Sovyet Rusya'nın tesiri 
altında düşünülmüş ve hazırlanmıştır. Fakat bu iş 
Mustafa Suphi'nin ölümü ile bertaraf olmuştur, Mus
tafa Suphi, Rusya'da komünist partisinin yardımıyla 
hazırlanmış bir Türkiye Hükümet nüvesiydi. Bugün 
Mustafa Suphi'nin ölümünün yıldönümü komünistler 
arasında taziz olunmaktadır. 

Komünist enternasyonali, 1917 ile 1941 arasında 
inkişaf ederek komintern ve onun statüsünü tesis et
miştir. Bu statü birçok marksistîerin ademî merkezi
yet zihniyetine uymadığından Leninizm ve Stalinizm 
doktrininin, yani körü körüne Rusya'ya mutavatm 
aleyhinde bulunanlar, ya tekfir olunmuş veya berta
raf edilmiştir. Komintern bizzat kendi davasının her 
memleket için çizdiği programının esaslarını çok ev
velden hazırlamıştır. 1945 programında zayıf keli
melerle ifade olunan Türkiye'yi ayrı parçalardan iba
ret gören zihniyet, 1927 programında daha sarihti. 
Ve Türkiye en az 3 parçaya bölünmüştü. Fakat böy
le bir düşünce ceza kanununun 127 nci maddesi şü
mulüne girdiğinden sonraki programlarda meskût ge
çilmiştir. 

Kominternin statüsü hulasaten şudur : Bütün dün
ya üzerindeki güya milliyet (Hakikatte coğrafî par
çalama) esas? tutularak her milletin komünist rejimi 
kabul etmesini fiilen hazırlamak ister iktidarın değiş
mesi veya iktidara nüfuz, ister bizzat Sovyet rejimini 
kabul etmiş bulunan devletleri bir nevi federasyon 
halinde Moskova etrafında toplamak. 

Bu programın birinci noktasının dediği, bizzat 
Türkiye Komünist Partisinin programı ile sabittir. 
İkincisi ise demirperdenin tesisi ve demirperde arka
sındaki memleketlerin geçirmekte olduğu değişiklikler
de görülebilir. Bu memleketlerde süratle Sovyet Rus
ya'nın bugün bulunduğu hale sokulmaktadır. Bundan 
başka Polonya'nın iktisadî sebeplerle ağır cereyan 
eden istihalesine mukabil, diğerlerinin artık yüzde 
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yüz Rusya tarafından idare edilen bir duruma geldik
leri aşikârdır. Buna nağmen Polonya'nın Cumhurreisi, 
Polonya tabiiyetinde olmayan bir adam, başkomutan 
da bir Rus generalidir. 

İşte komintern bu idi. 

Kominforma gelince; ortada değişen bir şey olma
makla beraber, kominterne atfedilen tenkitleri berta
raf etmek için, merkezi Ankara olan bir teşekkül mev-
zuubahistir. Moskova'nın adı söylenmeden Bükreş, 
Varna ve Belgrat'tan bahsolundu. Şaşırtıcı bir sürü 
haberler neşrolundu. Hakikatte komintern, sadece 
kültür propaganda ve politika şubelerini ihtiva eder
ken, bugünkü kominform silahlı milis kuvvetlerini, 
gizli sabotaj teşekküllerini ve casusluk gruplarını ih
tiva etmektedir. Böylece, Sovyet Başkomutanlık dai
relerinin yardımcısı mahiyetindedir. 

1944 - 1950 arasında Moskova'nın bazı kararlar 
verdiği aşikârdır. 1944'te meşhur komünist liderlerinin 
memleketlerine avdeti ve süratle legal yani açık me
saiye geçmeleri kararlaştırıldı. 1945 - 1946 senesinde 
Türkiye Komünist Partisi, gizli faaliyet muhafaza; 
edilmekle beraber, birçok unsurlarına kendilerini or
taya atmalarını ve açık parti kurmalarını emretti. Ba
zıları bunun bir tedbirsizlik olduğunu söylediler, Mos
kova bütün dünyaya ve garp memleketlerine açıkça 
pes etmelerini anlatmak istiyordu. Fakat işler Rusya' 
mn. istediği gibi yürümedi. Diğer taraftan da 1945 
programında görüleceği üzere, partilere nüfuz tavsiye 
edilmekte idi ve bunun en büyük manevrası Cami 
Baykurtla yaptırılan işlerle meydana vurulmuş oldu. 

Diğer taraftan Moskova Radyosunun devam eden 
neşriyatı ve orada sabık komünternin devreden un
surları da göstermiştir ki, Moskova'da Türkiye'yi 
temsil eden heyet vazifesinde berdevamdir ve bunla
rın rolü sadece bir tercümanlıktan ibarettir. 

Tass Ajansı muhabirlerinin bütün haberleri bu 
radyo spikerinin sermayesidir. 

Bu sıralarda Moskova'nın başka bir karara hazır
landığı intibaı vardır, bütün grup memleketleri hu
dutsuz hürriyetten istifade eden bu hürriyet düşman
larının silahlarını birer birer elinden almaktadırlar. 
Moskova şüphesiz ki müstakbel kararlarına muvazi 
okrak Moskova'daki ekipleri takviye etmektedir. Tö-
rez Rusya'dadır. Güya Türkiye'nin müstakbel Cum
hurreisi Moskova'dadır. Belki aynı mahiyette işler 
diğer garp memleketleri için de olmuş veya olmakta
dır. Bunların basit bir taktik mi, yoksa daha büyük 
bir karara hazırlık mı olduğu şimdiden kestirilemez. 
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Emrederseniz bunları da gösterebilirim, önemli bir 
hususu da arz edeyim : 

Şefik Hüsnü, İstanbul'dan kominterne verdiği bir 
bilgide : Kongre akdedilecek, bize yardım edilmek la
zımdır, burada zayıfız, oradaki arkadaşlardan bize 
gönderiniz, diyor. Bu yazının başında komünternin 
Türkiye seksiyonu ve numarası yazılı ondan sonra da 
Türkiye Komünist Partisi Başkanı diye imzası vardır. 
1946 tevkifatmda bu vesika Şefik Hüsnü'ye gösteril
diği zaman çok müşkül duruma düşmüştür. Buna, ya
zıya cevap olarak Moskova'dan komünterninden ge
len cevapta deniliyor ki : Size yatkında Hasan Ali 
Ediz'i, Nazım Hikmet'i ve Cevdet'i gönderiyoruz, bun
lar kongrenize iştirak edecek ve sizin kongrenizi tak
viye edeceklerdir. 

Bu rabıtalar ve bugüne kadarki bütün rabıtalar, 
bugüne kadar ele geçmiş olan vesikalar gösteriyor ki 
Türkiye Komünist Partisi Moskova'dan ayrı olarak 
çalışmamıştır ve daima çalışmaktadır. Daima oradan 
direktif alır. 1946 tevkifatmda ele geçen gizli vesika
lar içinde Şefik Hüsnü'nün yazdığı bir rapor vardır. 
Bu raporu Moskova'ya göndermiştir. Türk komünist 
partisinin faaliyetini izah etmiştir ve üniversite içinde 
500 partili kazandıkları yazılıdır. Ele geçirilen broşür
ler de bunu göstermektedir. Elimize geçen büyük şe
mada Türkiye komünterninde üye olarak 65 inci yıl
dız içinde yazılıdır. Mustafa Suphi raporunda sarih 
olarak kominterde dört azalık elde edilmiş olduğunu 
yazmıştır. Dört azadan en başta gelen kendisidir. O 
öldükten sonra Şefik Hüsnü, Hasan Ali Ediz, Cevdet 
ve Laz ismail adındaki şimdiki spiker Erdem Tür
kiye'yi temsil ediyorlardı. Maruzatımız bundan ibaret
tir. Hepinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Bir sual rica 
edeceğim. (Sual sorulmaz, vekile sor sesleri) 

BAŞKAN — Görüşmenin kapalı yapılmasını ge
rektiren mesele verilen izahatla çözülmüştür. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Sual soracak
tım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Asıl bugün bi
zi ilgilendiren bir nokta üzerinde bir sual istirham 
ediyorum. 

Komünizmin, Moskova'ya bağlı ve Türkiye'yi ora
ya bağlamak isteyen bir ihanet olduğunda hiçbirimi
zin şüphesi yoktur. Yâlnız konuşmaları arasında As
kerî Yargıç arkadaşımız burada bir Mihri Belli'den 
bahsetti. O Mihri Belli bugün; bu hiyanet komitesi
nin kurucusu ve başkam olarak mevkuf bulunuyor. 

Birkaç ay evvel, mahkûmiyetini müteakip Avrupa'ya 
kaçtığını, hatta yüzünün şeklini değiştirdiğini ve bir 
gece gizli olarak Türkiye'ye geldiğini gazetelerde oku
dum. Bu adam ceza olarak, 25 lira para cezası, iki 
ay hapis gördü. Biz bu muazzam hiyanete karşı, sa
vunmamız icap eden bu hiyanete karşı bu kadar yet
kisiz miyiz? Bu hususta beni tenvir etsinler. 

Bugün Nazım Hikmet gelse; şuraya Ulus Meyda
nına gelse, ona rastlasak, kendisine acaba, memlekete 
pasaportsuz girdiği için, 25 lira para cezası ve iki ay 
hapis mi vereceğiz? Bugün bizi ilgilendiren dava bu
dur. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİ-
O Ğ L U (Edirne) — Arkadaşlar, bu suale maruz ka
lacağımı bilmediğim için ancak şahsî malûmatım
la arzı cevap edeceğim. Eğer imkân verirseniz üze
rinde durur daha geniş izahat verebilirim. 

Hatırımda kaldığına göre vaziyet şudur: Vaktiy
le dışarıya kaçan bu adam af kanunundan istifade 
ederek gelmiş ve gelirken vizesiz geldiği için ancak 
bu cürmü için mahkûm edilmiş ve mahkûmiyetini 
bitirdikten sonra da tahliye edilmiştir. Şüphesiz ki 
bu mahkûmiyet de az bir mahkûmiyettir. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşhane) -
Usul hakkında bir ricam var. 

BAŞKAN — Buyurun. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşhane) — 
Arkadaşlar, burada Hükümetin sözcüsünü dinledik. 
Yalnız Sayın Başkan, artık alenî celseye geçebiliriz, 
buyurdular. 

Halbuki burada gizli olarak dinlediklerimiz üze
rinde bizde gizli olarak konuşarak teşrihte buluna
cağız. Çünkü gizli olarak dinlenen şey gizli olarak 
münâkaşa edilir ve konuşulur. Açık olarak dinlenen 
de açık olarak konuşulur. Eğer gizli olarak dinle
diğimizi açık olarak konuşursak müşkül bir mevkie 
düşmüş olacağız. Burada birçok şeyler dinledik, be
nim de arkadaşlarım da pek çok bildikleri vardır. 
Bunlar üzerinde konuşabiliriz. 

Bendeniz usul hakkında teklif ediyorum, bu me
seleler üzerinde gizli olarak konuşulsun, ondan son
ra alenî celseye geçelim. Teklifim budur, kabulünü 
rica ederim. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bu hususta bir karar alın
mamıştır. Görüşmenin kapalı olmasını icabettiren 
mesele, verilen izahatla çözülmüş oldu. Fakat bu 
demek değildir ki, bu hususta söz isteyen arkadaş
lara söz verilmeyecektir. Açık görüşmeye geçilme-
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sine henüz karar alınmadığına göre, söz isteyen ar- I 
kadaşlara söz vereceğim. Açık görüşmede söz almış I 
olan arkadaşların isimleri yazılıdır. Kemal Varınca I 
arkadaşımız usul hakkında değil, esasa mütedair, söz I 
istemiş olsaydı kendisine yine söz verirdim. I 

Binenaleyh, verilen bu izahattan sonra konuşmak I 
isteyen arkadaşlar varsa lütfen işaret buyursunlar. I 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — Ben
deniz bir hususu sayın Hükümet temsilcisi Millî I 
Eğitim Bakanı arkadaşımız tarafından açıklanmasını I 
rica edeceğim. Burada izahat veren teknik eleman I 
köy enstitülerinden bahsetti. Bugünkü iktidar, köy I 
enstitülerini uzman arkadaşımızın tasvir ettikleri I 
şekilde mi bulmuştur, yoksa o hal çok daha evvelki I 
devirlere mi aittir? Burada açıklamalarını rica ede- I 
ceğim. I 

BAŞKAN —- Söz Başbakanındır. Buyurun efen- I 
dim. I 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar, muhterem eski Millî I 
Eğitim Bakanı arkadaşımın sualini bugünkü Millî I 
Eğitim Bakanı arkadaşımız daha tafsilatlı olarak I 
cevaplandırırlar. Bendeniz ancak huzurunuzda ken- I 
dileriyle vaktiyle aramızda geçen bir, iki mükalemeyi I 
hatırlatmak lüzumunu hissettim. I 

Kendileri Millî Eğitim Bakanlığına getirildikleri 
zaman bu Köy Enstitülerinin ne kadar fena mak- I 
satla kurulmuş olduklarını ve bu fena maksadın iz- I 
lerini ve neticelerini silip ortadan kaldırmak için I 
büyük gayretler sarfetmekte olduklarını ve fakat bu I 
işin, gizli açık birçok tarafdarları ve himaye edici- I 
leri bulunduğu için büyük müşkülât içinde bulun- I 
dutlarını bana ifade etmişlerdi. Bu sözleri kendi- I 
lerinin de hatırlayacaklarını tahmin ederim. (Bra
vo sesleri) I 

Şimdi müsaade ederseniz, benim hatırlarımda I 
aldan ip aldanmadığımı lütfen izah etsinler, ben o I 
vakit muhalefette bulunmakta idim, kendilerinin bu I 
husustaki gayretlerini her suretle desteikl emenin bir I 
memleket vazifesi olduğunu kendilerini tebrik ve 1 
teşvik ederek söylemiştim, I 

Kendileriyle vukua gelen temas şuradan çıkmış- I 
tır, Orta Anadoluda ve Şarkta bir seyahat yapmış- I 
tim, yolda, şimdi aramızda bulunan Tokad Millet- I 
vekili Ahmet Gürkanla bir kamyon içinde uzun bir 1 
yolculuk yaparken o civardaki köy enstitüsünün hal-' I 
îerinden uzun uzun bahsetti, döndükten sonra ben 1 
de Reşat Şemsettin arkadaşımla, ki o zaman ken- I 
dileri Millî Eğitim Bakanı idi, Ahmet GürkanTdan 
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ve o civardan edindiğim iritibalanmı anlatmaya esas 
olan temas vücuda gelmişti. Bunu arz ettikten son
ra eski bir Millî Eğitim Bakanı olarak ve köy ens
titülerinin feci halinin ıztırahını ruhunda duymuş 
olan bir arkadaş olarak heyeti celilenizi tenvir edici 
malûmata sahip bulunduklarını tahmin etmekte
yim. Kendilerinden bu hâtıralarını burada tazelemek 
üzere izahat vermelerini rica ediyorum. (Bravo ses
leri, alkışlar.) 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — Değerli 
arkadaşlarım; sizleri çok tasdi etmek istemem, müsa
mahanızı rica edeceğim. (Rica ediyoruz devam ediniz, 
size icraatınıza mâni olanları da anlatınız sesleri) 

Her müvellidi maraz mikrop gibi bolşevizim fikir
leri ve ajanları da her yere girer. Orduya, girer, mek
tebe girer, kışlaya girer, Meclise girer, her tarafa so
kulur. Elverirki uzviyet kuvvetli olsun... 

Adnan Menderes arkadaşım beni hâtıralarımı can
landırmaya davet etti. Hâtıralarımı nakletmek husu
sunda biraz daha evvelinden başlayacağım. 1943 sene
sinin sonlarında idi; yahut 1944 senesinin ilk ayların
da idi. Arkadaki Meclis gazinosunda Sayın Mende
res'le bir masanın başında yine bu konuya temas et
tik. Enstitülerin gidişatını ben 'beğenmiyordum. Muh
terem arkadaşım - tabiî ben bir mektep hocasıyım, 
mesleğimi, işimi ondan iyi bilirim, inkişaflarımı taki-
bederim, onun için farkındayım - Sayın Menderes 
1943 - 1944'de pek haklı olarak işin farkında değildi. 
Ve benim o zamanki beyanatımı biraz sübjektif, hattâ 
biraz mübalâa kaçmış gibi telâkki etti. (Olabilir ses
leri) 

Sayın Menderes tahmin ediyorum ki bunu hatırlı
yorlardı. Kendileri o gün benim parti arkadaşımdı 
ve parti grubumuzun idare heyetinde üyeydi. Ben ak
lımdan, katiyen, o gün benim bilmekte olduğum bir 
şeyi bilmiyor diye onu itham etmeyi geçirmedim. 
Başka meşgaleleri vardı ve bu, benim isimdi. Hatta 
Sayın Menderes o gün Hükümette olsaydı, Tarım Ba
kanı veya Ekonomi Bakanı olsaydı belki yine aynı 
inyorans içinde bulunacaktı. 

Bununla şunu arz etmek' istiyorum ki patojenleri 
keşfetmekte ve onlara karşı tedbir alınmak için kıv
ranmakta ve kımıldanmakta bir kimsenin şu fırsat ve 
bu vesilelerle başkalarına takaddüm etmesi ona bu 
hususta kendisinden daha geride kalanlara karşı bir 
ıtab yapmak hakkını vermez. Sayın Menderes arka
daşımız gibi o zaman meratib silsilesinin daha yüksek 
kademelerinde bulunanların da ignorance içerisinde 
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olmalarında fevkalâdelik yoktur. Sayın arkadaşlarım, 
1946 seçimlerini müteakip yeni hükümetin teşekkülü 
mevzuubahis idi. Gazeteler hükümete kimlerin gire
ceği hakkında 'birtakım ihtimaller üzerinde duruyor
lardı. Ve bu arada Sayın Hamdullah Suphi Tanrıöver' 
in 1946 seçimlerini takip eden Hükümette Millî Eği
tim Bakanlığı vazifesini deruhte edeceğini bir ihtimal 
olarak zikrediyorlardı. O günlerde bendeniz Sivas Mil
letvekili olarak buraya gelmiştim. Eski Zonguldak 
Milletvekili Ragıp özdemir vasıtasıyla Tanrıöver'e ha
ber gönderdim. Millî Eğitim Bakanlığına geldikleri 
takdirde, beni de İlköğretim Müdürü olarak almala
rını rica ettim. Ondan sonra Millî Eğitim Bakanlığına 
ben geldim. Beni bu suretle bir müracaatta bulunma
ya sevkeden saikin icaplarını yerine getirdim. Sayın 
Menderes arkadaşımız birtakım ahvale, bu müessese
lerin iyi bir halde bulunmadığı hususuna, bu tarih
ten çok sonra yani 1946'dan sonra Orta Anadolu'da 
arkadaşı Ahmet Gürkan'la yaptıkları bir seyahat ne
ticesinde muttali olduklarını ve bana da anlattıklarını 
söylüyorlar, ki 'bütün bunlar benim hizmete gelişim 
işe başlanan ve gerekeni yapmamdan çok sonradır. 

Sayın Menderes memleketin siyasî hayatında de
mokratik faaliyetinde üzerlerine mühim bir vazife al
dıklarından çok sonra bizim düzelttiğimiz bir vaziyete 
muttali olmuşlardır. Amma katiyen sayın arkadaşım 
bundan dolayı itham etmek hatırı hayalimden geç
mez. 

SEDAT BARI (Seyhan) — Amma centilmence bir 
cevap değildir bu beyefendi. 

REŞAT ŞEMSEDDİN SİRER (Devamla) — Ka
derin bana bahşettiği bir fırsat,. Allanın bir lütfudur 
ki ilk Tedrisat Umum Müdürü olduğum tarihten beri 
bu mesele ile yani Türkiye köylerine köyün çocukla
rını alarak öğretmen yetiştirmek davasına kendimi 
vermiş olduğum için, benim bu suretle bu müessese
lerin fena gidişini önceden gördüm. Bu bir talih ese
ridir. (Nasıl gördünüz sesleri) Müesseselerimizi o şe
kilde gördüm ki; bana mühim bir vazife düşüyordu 
ve o vazifeyi yaptım ve bana düşen vazifeyi yaparken 
de sayın arkadaşlarım; zamanın selahiyetlerinden an
cak yardım gördüm. Biraz evvel ismi telaffuz edilen 
adam etrafımı kandırmıştı, iğfal etmişti. (Tonguç ba
ba mı sesleri) Evet Tonguç Baba. Bütün hüsnüniyet 
sahiplerini, bütün iyiniyet sahiplerini iğfal etmişti. 
Tonguç babayı def ederken hiçbir mukavemetle kar
şılaşmadım. 

ARİF NİHAT ASYA (Seyhan) — Sizi niye kan-
dirmamıştı? 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Devamla) — İc-
ratıma devam ederken, 500 kişi kadrodan 400 kişiyi 
ayırırken hiçbir taraftan güçlük görmedim, yardım 
gördüm. Bana manen yardım edenleri içinde demok
rat partili arkada şiarımız da vardı. Bilhassa, Fuat 
Köprülü beni mesaimde teşci eden; teşvik eden ar
kadaşlardan biridir. Şu sıralarda oturan; o günkü ic
ra mevkiinde oturan arkadaşlar da beni teşci etmiş
lerdir. Kendilerine derin minnettarlığımı ifade ede
rim. (Soldan bir ses; iş işten geçtikten sonra) 

Efendim; izin verirseniz bir noktayı daha arz ede
yim. 

Bolşevik tehlikesinden kurtulabilmemiz için; bu 
tehlike ile savaşabilmemiz için; maddî ve manevî, fik
rî ve ahlakî bütün kuvvetlerimiz; bu arada siyasî par
tilerimiz arasında tam bir birliğe ihtiyaç vardır. Bu 
birlik olmadıkça; partiler arasında tam bir işbirliği 
olmadıkça bu büyük düşmanla mücadele etmenin im
kânı yoktur. Çok şükür ki bugün Büyük Millet Mec
lisinin bu çatısı altında millî partiler mevcuttur. Bu
gün iktidarda bulunan Demokrat Parti olsun, muha
lefette bulunan Cumhuriyet Halk Partisi olsun; Millet 
Partisi olsun; hepsi birer millî partilerdir. Kuruluşla
rıyla; kuruüuş şekilleriyle, kuruluşlarının sebep ve 
saikleriyle, kurucularının şahsiyetleriyle, programla
rıyla, dünya görüşleriyle, icrada bulunmuş olanlarının 
kendi zamanlarında yapmış oldukları bugün icrada 
bulunanların bugün yaptıkları işlerle millî mahiyetle
ri sabit olmuş partilerdir. 

Fakat müsaadenizle bir tehlikeye işaret etmek is
terim. O tehlike şudur : Komünizmle, bolşevizmle 
mücadele ederken herhangi bir ferdin, herhangi bir 
zümrenin veya herhangi bir partinin kendi yaptıkla
rını ileride göstermek gayretine bencil hırslara kapıl
ması ve ben iyi yaptım, o kötü yaptı davasıyla orta
ya düşmesi işi felakete götürür. 

Beşeriyet tarihi zafer için bütün anasır ve şartlar 
bir araya toplanmış olduğu halde kuman d ani arının 
rekabet hırsı yüzünden mağlubiyetle neticelenmiş nice 
harplerin hatıraları ile doludur. Arkadaşlar; yalvar;-
rım, bu vaziyete düşmeyelim. (Düşmeyiz, müsterih 
olun sesleri) Dava hepimizin vicdan birliği, fikir bir
liği, işbirliği yapmasıyla yürütülebilecek nevidendir. 
Onun için istirham ederim muhterem arkadaşlarım, 
büyük bir tehlike ile mücadele yaparken tesanüdü bo
zacak şekilde bencil hırslarla ortaya çıkacak olanlara 
o safta olsun, bu safta olsun, müsamaha etmeyelim. 
(Müsterih olsun sesleri) 
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BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstanbul) I 
— Çok sevgili arkadaşlar, Reşat Şemsettin arkadaşı- I 
ma bilhassa teşekkür ederim. Bütün sözlerinde ta- j 
mamiyle mutabıkız. Esasen benim söylediklerimi te- I 
yit etmekten, hatta onları bir kere daha teyit ettik- j 
ten sonra şiddetle takviye etmekten başka bir şey 
yapmadılar. Bu işte mübaşir olmak şerefi, tekaddüm I 
etmek şerefi kime ait olursa olsun mesele bunda de- I 
ğildir. Sevgili arkadaşlarım, bu memlekette ilk eğitim I 
davasını bütün Türkiye coğrafyası, Türkiye'nin yüz- I 
ölçüsü üzerinde süratle halletmek için bir usul, bir 
rrfetot bulunduğu iddiası ortada iken buna göre ge
niş bir teşkilat kurulmak için çalışılmakta iken, bu
nun üzerinde daha belirti halinde, dedikodu halinde I 
sarih ve katî vesika ve delillere istinat etmeden orta- I 
da dönen şayiaya kıymet ve ehemmiyet verip hare- I 
kete geçmekte teenni lüzumuna kani olan bir insan I 
olarak o zaman ihtiyatla konuşuyorum ve mesele 
üzerinde ihtiyatla hareket edilmesi lüzumunu hissedi- I 
yorum. I 

Biz bunu hissetmiş ve 1945 - 1946 senelerinde söy- I 
lemistik. . I 

Kendilerine bir noktayı hatırlatayım. Bu, bu ha- I 
tırlatış aramızdaki hareket birliğini asla bozmasın, bil- I 
hassa, bunu istiyorum. 

Soruyorum, o zaman, kendileri Millî Eğitim Ba- I 
kanı oldukları zaman bu mesele mahsus idi de ha- I 
rekete geçilmedi, yoksa parti olarak, hükümet olarak 
bu mesele bilinmiyor mu idi? (Buna cevap versin 
sesleri) 

Bir küçük hatıramı daha sözlerime ekleyerek kür- I 
süden ineceğim. Ve buna cevap vermek lütfunda bu- I 
Umurlarsa Reşat Şemsettin Bey arkadaşımızı dinleye- I 
ceğiz ve ondan sonra da Millî Eğitim Bakanı arkada
şımızın mesul adam olarak tenvir edici izahatım din- I 
leyeceğiz. I 

Ben burada söz söylerken, dikkat buyurmuşsunuz- I 
dur, bu vadide ilk adımı atmak şerefini taşıyan bir in
san olarak bahsettiğimi hatırlarsınız ve şayanı şükran 
bir hâtıram olarak kaydettim. 

Ancak sorulan bir suale kendisi burada bir cevap 
verirken, ben Tonguç Babayı uzaklaştırmış ve 400 ki
şiyi buradan söküp atarken bir müşkülâta maruz kal- I 
madik dediler., 

Gaflete bakınız arkadaşlar, maksadım tenkit değil, I 
fakat geçirdiğimiz edvarı bir kere daha gözönünde sü
ratle canlandırdıktan sonra ati için ibret almak mak
sadı ile arz ediyorum, bu 400 kişi oraya nasıl girmiş? 
Bir adam, bir kaç adam ne suretle atılmış, bir çok in- J 
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sanlar bu devirde nasıl iğfal edilmişlerdir? Asıl üze
rinde durulması lâzım gelen mesele işte buradadır ar
kadaşlar. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Arkadaşlar, kendileri büyük gayretler sarfettiler, 
biliyorum, büyük ıstıraplar çektiler onu da biliyorum. 
Kendileri Millî Eğitim Bakanlığından çekilmek zo
runda kaldılar. Kendilerine hatırlatmakla hatıralarını 
canlandırmış ihya etmiş olurum. 

Millî Eğitim Bakanlığından çekildikten sonra ken
dileri ile kısa bir konuşmam oldu. Bana dediler ki; 
«uğraşım, 400 tane muzır elemanı bunların arasından 
söktüm, attım, fakat biz de devrildik.» Bu konuşmada 
Hakkı Gedik arkadaşımız da beraberdi. (Soldan şid
detli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu sözde tamamen haklı 
idi. Şu bakımdan haklı idi : Kendisini devirenler, o 
gün sarih olarak, belli olarak otoriteyi, Hükümeti 
elinde bulunduranlardan ziyade sızma sureti ile bu 
memleketin ukde teşkil eden teşkilâtının başına geç
miş olan insanlar tarafından çelme takılıp yere vurul
muştur. Bu sözüm bugün aralarında bulunduğu, me
suliyetlerini paylaştığı partisinin başında, içinde bulu
nan arkadaşlarını zemmetmiş olmaz. Bu sözümle bu 
teşkilâtın, bu cereyanın bu memlekette ne derecelere 
kadar tehdit edici bir tehlike teşkil etmekte olduğunu 
tebarüz ettirmek istiyorum. (Bravo sesleri) 

Bu kürsüden inerken; memleketi tehdit eden her 
tehlikeye karşı bizim kadar ve belki bizden fazla ız-
dırap duyacaklarına emin olduğum Halk Partili arka
daşlarımın da bizimle beraber hareket etmelerini bir 
kere daha rica ederim. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN —- Söz Hamdullah Suphi Tanrıöver'in-
dir. 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (Manisa) 
— Arkadaşlar; bu müzakere, bu münakaşaya sebep 
olan milletvekillerini minnetle karşınızda selamlıyo
rum. Hükümet namına konuşan zatın bize verdiği iza
hat korkunçtur. Ne kadar tehlike derine gitmiş, ne 
kadar kök salmış ve ne kadar yayılmış; dehşetle din
ledik. Bu bizi düşündürecek mahiyette bir şeydir. De
min buraya gelip hitap eden Şemseddin Sirer, genç ve 
aziz arkadaşım bana yalnız; maarif vekâletine gelirsen 
beni şu vazifeye alır mısın demedi, başka bir şey daha 
söyledi : Onu haber vermemde büyük menfaat vardır. 
Bana dedi ki; burada holde, Hasanoğlan Enstitüsüne 
gidip bir hasbühalde bulunmak ister misiniz? Niçin, 
dedim? Lüzumu var, dedi. O, bu derdi görmüştü. Bu 
derde deva aramıştı. Kabul ettim. Maksadının ne ol
duğunu anladım. Beni konuşturduğu vakit gençlere 
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milliyet hissini, tarih hissini telkin etmek istiyordu. 
Kabul ettim. Ne vakit isterseniz gitmeye hazırım, de
dim. Üç, dört gün sonra kapının önüne bir otobüs 
geldi. Hasanoğlan'm müdürü ile üç muallim, altı ta
lebe içinde bulunuyordu. Beni aldılar, götürdüler. 
Mektebin havasında bir hususiyet nazarı dikkatini 
celbetti. Karşınızdaki yaşlı arkadaşınızı memleketin 
kürsülerine davet eder, konuştururlar. Konuşacağım 
yere girdiğim vakit muhabbet görürüm. Orada ise 
uzaklık gördüm. Yabancılık gördüm. Çiftçilik ve va
tan sevgisi etrafında bir konuşma yaptıktan sonra mü
dür ve muallim ve talebelerin bir kısmı ile yukarı kata 
çıktık ve konuşmaya başladık. Müdür 'beye sordum. 
Ne vakitten beri buradasınız? 

— 3 - 4 aydan beri. 
— Selefiniz ne oldu? 
— Gitti. 
— Niçin? 
— Biraz komünizandı. 
— Beni almaya geeln muallimler yeni mi, eski mi? 
—• Yenidir diye cevap verdi. 
— Eskiler ne oldu? 
— Gittiler. 
— Niçin? 
— Komünizandı. (Gülüşmeler) 
— Müdür bey, dedim, sizden bir ricada buluna

yım. Bu mektep : Hasanoğlan Köy Enstitüsü müdür? 
— Evet. 

— Mektebinizi görebilmek için köyü görmem lâ
zımdır. Ne vakitten beri mektep buradadır? 

— Yedi seneden beri. 
— O halde gidip köyü görelim. Köyler için yapı

lan mektebin ne netice hâsıl ettiğini köyde seyredece
ğim. 

Kalkıp köye gittik. Köyü size tarif etmek istemem. 
Yolda müdür ve muallimler izahat veriyorlardı. O ens
titü ile köy arasında hiçbir münasebet yoktu. Niçin 
kurmuşuz? Neden münasebet yoktur? Beş altı sebep 
saydılar. Toprak çok ucuz alınmış; civarda bir çok 
binalar yapılmış... Menfaat hissiyle... Anlarım. İkin
cisi; bir kısım genç kızlar ve genç erkekler aynı çatı 
altında olduğu için köylünün idraki bunu tasvip etme
miş. Binaenaleyh bir rabıta tesis etmek imkânı olma
mış. Köy Enstitüsü ile yani başındaki köyün halkı ile 
hiçbir münasebette değil. Çok hazin bir şey. Son de
rece hazin bir şey. Bütün bu tafsilâtın bize düşündür
dükleri şeyler arasında size müsaadenizle son derece 
ehemmiyet vereceğinize emin bulunduğum bir hatıra
mı anlatacağım : Meşhur 19 Mayıs nutku vardır. Bi

liyorsunuz. Eski devlet reisimiz bir 19 Mayıs nutku irad 
etmiştir. Ben İstanbul'da bu nutku gazetelerde okudu
ğum zaman karar verdim; bir mektup yazacaktım; 
Bunu fikir namusu borcum addettim. Fakat aradan 
üç dört gün geçtikten spnra gazeteler haber verdi, 
Cumhur Reisi İstanbul'a geldi. Akşam Dolmabahçe'de 
defteri imzaladım. Kapıdan çıkar çıkmaz yaver yetiş
ti, Cumhur Reisi sizi yemeğe bekliyor dedi., Şimdi ye
mekte hazır bulunanları birer birer arz edeceğim. 

Örfi İdare Kumandanı Sabit Noyan, Irkçıları Mu
hakeme eden Mahkeme Reisi Sabit Noyan, Cemil Ca
hit Paşa, o arada Sağlık Bakanlığını yapan muhte
rem Behçet Uz ve ismini hiç bilmediğim, Kemal Ge-
deleç'in yanında bir Miralay hazır bulunuyordu. Irk
çılardan bahis açılmıştı. 

Devlet Reisi sözünü bitirdikten sonra, Hamdullah 
Bey ne düşünüyorlar? Kendilerini dinlemek isterim, 
dediler. Ben de bir mektup yazmak üzere idim, garip 
bir tesadüf sofranıza beni getirdi, düşündüklerimi arz 
edeyim dedi. 

Bizim bir tek Rus davasını anlamak hususunda 
büyük hatalarımız olmuştur. Rusya'yı yatıştırmanın 
mümkün olduğuna inandığımız bir devir oldu. Rusya' 
ya yaranmanın tehlikeyi uzaklaştıracağına inandığımız 
bir devir oldu. Fahiş hata, fahiş hata. (Soldan bravo 
sesleri) 

Paşam, dedim «ben ırkçı olarak itham edilenleri 
teker teker tanırım, bunların hiç biri ihtilâlci tipi de
ğildir. Zavallı Türk milleti fütuhat yapacak mevkide 
değildir. Misakı Millîmiz, bizim kudretlerimizin, im
kânlarımızın çizdiği bir huduttur, onun dışına çıka
mayız, istilâ hamleleri yapmak elimizde değildir. Fa
kat kendisini tatmin etmek istediğimiz devlet ve mil
let, Orduda panislavizm yapıyor, kilisede panislavizm 
yapıyor, Londra'da toplanan kongrede panislavizm 
yapıyor, bütün tarihinde panislavizm yapmıştır. Aca
ba bizim, içerideki 5-10 hocayı, genci, doktoru ırk
çılıkla itham etmemiz onların işine yarar mı yaramaz 
mı? Devlet Reisi sizin, sizin ağzınızdan Türk toprak
larının Rusya'nın istila emelleri için bir faaliyet sa
hası olduğu itiraf edilirse yarın ajansta şöyle bir cümle 
görürsek : Türkiye'de panislavizm, ırkçılık yapılıyor, 
bu Devlet Reisinin ağzından işitilmiştir, denirse, buna 
ne cevap vereceksiniz diye sordum. Arkadaşlar sözü
mü kapatıyorum, sırası geldiği vakit tekrar söz alaca
ğım. Kanun tasarısında fevkalâde tehlikeli madde
ler vardır. Yanlış tefsiri, manevî kuvvetlerimizi tama
men kırmak istidadındadır. O maddelerde söz alaca
ğım. Arz edeceğim nokta şudur; Rusya ile bizim ara-
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mızdaki ihtilaf Türkiye Devletini üç asırdır düşündü
rüyor. «İkinci Cihan Harbinden sonra» Devlet idareci
leri Avrupayı silahsız gördüler, müdafaasız gördüler. 
Avrupa'nın bel kemiği kırılmıştır. Almanya bizim genç
liğimizde Düveli muazzam denilen devletlerden Fran
sa yere serilmiştir, İtalya mağlûptur, tükenmiş bir İn
giltere ve harbin içinden bin bir iştiha ile çıkmış bir 
Rusya vardır. Bunu yatıştıralım zihniyetine saptılar ve 
müsamahalı davrandılar. Hatta ettiler, günah işlediler, 
komünizmin yayılmasına sebep oldular. (Soldan : Doğ
ru, bravo sesleri, alkışlar.) 

Şu halde size soruyorum; fikir cereyanına karşı 
nasıl mukabele edeceksiniz? Bir îmana karşı tek mu
kavemet çaresi, mukabil îmandan ibarettir. (Alkışlar) 
ister misiniz, vaktiniz var mı, tahammülünüz var mı, 
size hatıranızda yer tutmaya müsait addettiğim iki 
misali söyleyeyim. (Vaktimiz var, söyle sesleri) 

Arkadaşlar iki muhteşem misal : 

Mısır tarihinin bize kaydettiği en eski istilâ Hik-
sos istilasıdır. Hirksos'lar geldiler, yediler, yaktılar 
ve çıktılar. Bundan sonra Mısır yine istilâya uğra
dı. İranlılar burayı istilâ ettiler. Keyhusrev zama
nında. Bundan sonra Roma istilâsı oldu. Bizans is
tilâsı oldu. Yedinci asırda; Hicretin 22 nci sene
sinde Amir İbnilâs kumandasında yirmi bin Ara-
bın istilâsı oldu. Ondan sonra orada beş defa, Türk
ler Devlet kurdular. Kürtler devri, Eyyübî devri, 
Çerkezler, Gürcü devri yaşandı. Nihayet Napolyon 
da bu kıtaya girdi, çıktı. 

İngilizler bir asırdır buradadırlar. Bugün Mı
sır'la mücadele halindedirler; hâlen bir tarafta tu-
tunuyorlar, belki çıkmak zamanı gelmiştir. 

Arkadaşlar; Mısır'da asıl fetih kimindir? Bir 
alem göçtü, açık denizlerde bir geminin direğinin 
ucuna kadar kayboluşu gilbi muazzam bir alem göç
tü,, eski Mısır diniyle, diliyle, adetiyle, ahlâkiyle, 
kıyafetleriyle, kanunlariyle göçtü. Onun yerine 20 
bin aratın getirdiği bir araplik davasının peşinde 
asırlarca koşan yeni bir alem peyda oldu. Yani bir 
imam muzaffer oldu, silahlar muzaffer olmadı. 

'Bir Roma seyahatim var: Katakomba gittim, 
15 dakika zor tahammül ettim. Başıma kan hücum 
etti. Evvelce Hıristiyanların gizli ibadet yaptıkları, 
dehlizlerin içindeki raflarda bir sürü kafa tasları 
var. Orakla ,...., sirklerde insanları kaplanlara, as
lanlara yedirdiler, ateşlerde yaktılar. Acaba Hıristi
yanlık paganizmi orada yendi mi, yenmedi mi? Şi
mali Cermen paganizmi yendi mi, yenmedi mi? Yen
di arkadaşlar, yendi. 

Anadolunun tarihini biliriz. Elen devri, Roma 
devri nihayet bir Bizans devri vardır. Nihayet bu
raya bir din geldi, buraya Anadoluya yepyeni bir 
medeniyet geldi. Biz yirmi sene sonra, tabiî biz gör
meyeceğiz. Gençler 9 asrı dolduran bir devri tespit 
edeceklerdir. 1071 'de Anadoluya Türkler geldi, he
men arkasından lOSO d̂e Rumeli'nde henüz bu din
de olmayan zayıf Türkler göründüler. Peçenekler, 
Kumanlar... Şaman Türkler... Onlar Kaybolup git
tiler. Tarihte onlardan zede coğrafî bazı isimler var. 

Soruyorum size mütemadiyen beş bin şekle gi
ren, dünyanın her tarafına hülül eden ve bizim için 
lbir ölüm tehlikesi teşkil eden komünizme karşı ken
dinizi müdafaa etmek için yalnız kanun mu çıkaracak
sınız, hapishane mi göstereceksiniz? Yoksa ruhlar 
içinde, milletin tarihine, şuuruna dayanan bir mü
dafaa mı yapacaksınız? Bunu soruyorum size. (Sü
rekli alkışlar) 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstanbul) 
— Muhterem arkadaşlar, hepiniz gibi ben de ko
nuşma üstadı Hamdullah Suphi'nin buradaki çok 
güzel ve heyecanlı hitabını büyük bir zevkle dinle
dim. Hakikaten kendisini dinlemek her zaman için 
bir zevk ve bir mazhariyettir. 

Ancak sözlerine zemin teşkil eden, mesnet teşkil 
eden tez, hâdisemizle, mevzuumuzla sıkı sıkıya alâ
kalı mıdır, değil midir? Üzerinde durulması lâzım 
gelen bir mesele teşkil etmektedir. 

Hiç şüphe yokltur ki Türk camiasının sosyal te
lâkkileri, dini telâkkileri, siyasî ve idarî idealleri 
komünizm cereyanı ile, fikir olarak komünizm 
cereyanı ile mücadele etmek bir hâkimiyet üstün
lüğü temin etmeye kâfidir, yeter artar. Fakat me
sele bu mevzu değildir arkadaşlar. Sayın üstada ha
tırlatmak istediğim nokta bu nokta olacaktır. 

Arkadaşlar; bugün komünizm bir fikir hürriyeti 
mevzuu olmaktan çoktan çıkmıştır. Asırlık ve asır
lık hüriyet vatanları dahi bugün komünizmin teşkil 
etmekle olduğu büyük tehlike karşısında korunmak 
'tedbirleri alimak ve bağlı kaldığı büyük hürriyet ide
al ve prensibinden bigûna fedakârlık yapmak mec
buriyetinde kalmaktadır. Bu hal karşrsmda ense
mize ve bağrımıza yapışan bir tehlike teşkil eden, 
dünyanın bugüne kadar tek başına en büyük kuv
vetini nefsinde toplamış olan bir dış kuvvete dayan
mak suretiyle, ona casusluk yapmak suretiyle va
tan içinde vatan hiyanetirii din haline getirmek su
retiyle çarpışan ve mücadele eden bir teşkilata karşı 
idealM bir görüşle bu tarzda bir mücadele sistemi 
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tavsiye etmek, beka şartlarımızın temini bakımın- i 
dan büyük bir gaflet teşkil eder kanaatindeyim. 

Bendeniz sadece bu noktayı, yani komünizmin 
bugün reel bir tehlike olduğunu, bir fikir cereyanı 
olmaktan çoktan çıktığını, bir nevi yeni emperya
lizmin ta kendisi olduğunu, ilk hedefi, memleketi
mizi bir üst olarak ele geçirmek bulunduğunu teba
rüz ettirmek suretiyle tehlikenin azametine işaret 
etmek isterim. 

Kendilerinden soruyorum; 'bu çok güzel izahları, 
bu çok güzel tasvirleri efektif olarak tatbikat saha
sına konulmak lâzım gelirse ortaya çıkacak netice 
ne olur? Ne yapalım, kanunu yapmayalım mı? 

Kalplerimiz ve vicdanlarımız bir memleket teh
likesi teşkil eden bununla, mücadele aşkıyla dolu
dur. İşte bu kalp ve vicdanlarımızın mücadele aşkı, 
bunun tezahürü buradan çıkacak kanun olacaktır. 
Bizim mücadele ruhumuzdaki aşkı bir kanun ha
linde ttakarrür ettirip çıkarmak kendimizi mü'dafa 
etmek için en kuvvetli silâhını teşkil edecektir. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

REŞAT ŞEMSETTİN S1RER (Sivas) — Affınızı 
İstirham ederim tasti ediyorum, fakat Sayın Başbakan 
huzurunuzda beni bir kaç noktayı açıklamayı açık
lamaya davet etti. Kendisiyle her istediği noktada 
karşılaşmaktan kaçmam. Onun için huzurunuzu yi
ne bir kaç dakika işgal edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; bendeniz biraz evvelki 
maruzatımda enistitülerimizden 400 kişi ayrılmış ol
duğunu söylemiştim: Sizi memnun edecek bir keyfi
yet olarak arzedeyim. Allah çok şükür bu 400 ki
şinin hepsi hasta insanlar değillerdi. Yalnız Enistitüleri 
şimdi arzedeceğim sebepten dolayı çabuk kurmuştuk. 
Kaliteye fazla dikkat etmeden enistitüler kadrosu 
teşkil olunmuştu. Bu müesseseleri kuvvetli müesseseler 
haline getirmek için menşeleri itibariyle enistülerde 
değil başka sahalarda hizmet etmesi icabeden eleman
larımıza da oradan çekmek lazım geliyordu. Yoksa 
tekrar ediyorum bu 400 kişinin hepsi de hasta eleman
lar değillerdi. 

Burada bir noktayı daha cevaplamak isterim. Bir 
suali mukadderle karşı karşıyayım ki Sayın Mende
res de beyanlarında bu noktaya temas ettiler. Ensti
tülerin kurulmasında niçin acele edildi? Bu acele edi
şin büyük saiki biran evvel Türkiye'de demokrasiyi 
kurmak idi. (Soldan gülüşmeler) Yoksa sandığa ata
cağı kağıdı okumasını bilmeyen, sandığa atacağı ka
ğıdı yazmasını bilmeyen bir kitle ile demokrasi ola
maz. (Soldan gürültüler, gülüşmeler) Herşeyden ev

vel, herşeyden mukaddem ve vazifemiz bu milleti 
okur yazar hale getirmektir. (Soldan gülüşmeler) 

İkinci noktaya, da cevap arzediyorum: 
Sayın Menderes benim 1948 senesinde Millî Eği

tim Bakanlığından ayrıldığım zaman vâki bir müka-
lememizden bahsetmektedir. 

Sayın arkadaşlar, zannediyorum ki hatıraları ken
dilerini aldatmaktadır. Hakkı Gedik Bey arkadaşı
mız o günlerde zannediyorum ki hatıraları kendileri
ni aldatmaktadır. Hakkı Gedik Bey arkadaşımız o 
günlerde o zamanki milletvekili arkadaşlarımdan Ali 
Kemal Yiğitoğlu ile görüşmüştür. Ali Kemal Yiğit-
oğlu geldi, bana nakletti konuşmalarını. Gedik ona 
telehhüf ettim, bu adam birtakım iyi işler yapıyordu 
niçin bu adamı ayırdınız, demiş. 

Bu suretle Hakkı Gedik arkadaşımız teessürlerini 
ifade etmiş. Bir aralık Hakkı Gedik ile gazino da ben 
de karşılaştım. Ama bir şey konuşmadık muhterem 
Adnan Menderes'le böyle, böyle bir mevzuda karşı
laşıp konuşmamız vâki olmamıştır. Ben böyle bir şey 
hatırlamıyorum. (Unutmuşsunuz sesleri). 

Yalnız müsaadenizle size başka bir ciheti arze
deyim, sayın arkadaşlarım, 1948 senesinde Millî Eği
tim Bakanlığından ayrılmam sırasında önemli bir işle 
meşguldüm. Ankara Dil, Tarih - Coğrafya Fakülte
sine sığınmış olan birtakım elemanları temizlemek işi 
ile meşguldüm. Bu gayret bir çok çevrelerde maale
sef Demokrat Partiye mensup bazı muhitlerde de üni
versitelerin muhtariyetine ve istiklaline tarafımdan ya
pılmış bir tecavüz telakki edilmişti. Ben oraya sığın
mış olan ve gençleri zehirleyen anasırı temizlemek 
için kanunun bahşettiği arka kapılardan ve geçitler
den istifade etmeğe çalışıyordum. Ve burada muh
terem saflarınızda; bunu derken arzedeyim ki bu De
mokrat Partinin safları içinde tanışmakta olduğum 
150 insan biliyorum ki kendilerine ancak hürmetle 
ve muhabbetle bağlıyım (Soldan hepsi hepsi sesleri) 
ve diğerlerini de tanıdıkça bu sayının da çoğalacağını 
tahmin ediyorum cidden muhterem arkadaşlar. Bunu 
böylece ifade ettikten sonra ilave edeyim ki, o zaman 
benim bu hareketimi Üniversitelerin muhtariyetine 
karşı bir tecavüz diye tavsif eden bir kaç makale ya
zanlar da aranızda bulunmaktadır. (Şahıs yok sesle
ri) Onun için sayın Başbakandan ben de şahıslar üze
rinde durmaktan içtinap etmelerini rica ederim. 

Şimdi son bir noktayı mecbur olduğum için arze
deceğim. Bilmiyorum muhterem Menderes ile mi yok
sa bir diğer arkadaşla mı bu hususta münakaşa ettim. 
Belki de Sayın Koraltan'la olacak. Evkaf apartmanı-
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nın yanındaki sokaklardan geçerken bu zat hakkında I 
bir münakaşa yapmıştık. Konu şu idi o tarihte. Rus- I 
ya İkinci Dünya Harbinden muzaffer çıktı mı; kendi I 
sınırlarındaki memleketlere istediği nizamı vermekle I 
kendisini haklı bulduğunu ilan etmiş ve Polonya'ya 
tecavüz etmişti. O sırada bir eski Devlet adamımızın j 
bir Amerikan gazetesinde ki o günlerde Rusya biz- j 
den de doğu vilayetlerimizi boğazları ve istiklalimizi I 
istemişti, beyanatı intişar etti. O devlet adamımızı I 
Rusya'nın kendisiyle hem hudut olan memleketlerde I 
emniyetinin icabettirdiği tedbirleri almaya hakkı var- I 
dır, diye beyanatı intişar etti. (Soldan kim o? sesleri) I 
Kendisini bu kürsüde müdafa etmek vaziyetinde ol- I 
mayan bir insanın adını açıklamakta mazurum. Şim- I 
di o adam Devlet hizmetindedir. I 

Binaenaleyh millî bir meselede, millî bir dava kar- I 
şısında yekvücut olmamız lazım geldiği bir sırada I 
enstitü işlerinde geç kalındı falan diye partilerin birbi
rini incitmeleri doğru değildir, bunlar ancak davaya I 
zarar verir arkadaşlar. 

İŞLETMELER BAKANI HAKKI GEDİK (Kü
tahya) — Sayın arkadaşlar, ben hadiseyi uzun boylu 
izah edecek değilim. Ortaya atılan bir mevzu vardır, 
ben de o mevzu konuşulduğu zaman orada bulundu- I 
ğum için sayın arkadaşlarımızın buttun aksini izah I 
etmiş olması bakımından bunu izah etmek mecburi- I 
yetinde kaldım. Pek iyi hatırlıyorum, isterlerse o za- I 
man hangi masada oturduğumuzu da ispat edebili- I 
rkn. Koridorda gidiyordum, kendilerinin bana doğ
ru yanaştığını gördüm, sinirli bir hali vardı. Millî Eği- I 
tim Bakanlığından ayrılmıştı. Birlikte konuşarak git- i 
tik. Dedim ki, neden bu kadar kederlisin, hizmetle- I 
riniz oldu, çalıştınız, yararlı ve faydalı işler gördü- I 
nüz. Evet, 400 kişiyi temizledim, bunun cezası ola
rak da beni Millî Eğitim Bakanlığından aldılar, dedi. 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — Hayır, 
hayır, yalandır. I 

İŞLETMELER BAKANI HAKKI GEDİK (De
vamla) — Bu arada Adnan Menderes de gelmişti. O I 
da şahittir. O günkü söylediklerini pek iyi hatırhyo- I 
rum. (Soldan : Gülüşmeler, alkışlar, gürültüler) I 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza edelim. I 
Söz Millî Eğitim Bakam Tevfik İleri'nindir. I 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ (Sam
sun) — Muhterem arkadaşlar; Reşat Şemsettin ar- I 
fcadaşımızın bir hususu tavzih sadedinde beni kürsü- I 
ye davet etmeleri dolayısıyla huzurunuzdayım. I 

Şu ciheti birçok yerlerde söyledim. Burada biz- I 
zat huzurlarınızda ve heyeti umumiyenizin huzurla- J 
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rmda tekrarda fayda görüyorum. Eski iktidar zama
nında, kısa bir müddet için dahi olsa, Millî Eğitim 
Bakanlığına Reşat Şemsettin'in gelmiş olması bu dava 
hesabına, memleket hesabına ve bizim bugün yap
makta olduğumuz işleri bir parça olsun hafifletmek 
hesabına daima şükranla kayıt ve yad ederim. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

Kendilerinin temas ettikleri hususta ben de ısrarla 
duracağım. Komünizmle mücadele gibi cihan şümul 
bir dava karşısında, mutlaka partilerin üstünde bir 
yer almak hepimize düşen bir vazifedir. Bunu kendi
lerinden ve bütün arkadaşlarından bu noktada has
sasiyet rica ederim. Konuşacağım mevzu çok samimî 
olacaktır. 

Reşat Şemsettin'in bu davadaki hizmetlerini böyle
ce tespit ettikten sonra şunu açıklayayım ki, her şeye 
rağmen devraldığımız müesseseleri, bilhassa köy ens
titülerini birçok hastalıklarla, birçok mikroplarla ma
lul olarak devraldık. Demin askerî yargıç arkadaş bu
rada köy enstitülerinden; ve Hakkı Tonguç'tan bahset
ti. Bana sorarsanız Reşat Şemsettin arkadaşın, köy 
enstitülerinden, Hakkı Tonguç'tan bahsedişi ile onun 
bahsedişi arasında bir fark vardır, onun yanında bu 
çok hazindir. Hadiseyi çok korkunç mahiyette bura
da aksetirdiler. Bunlar burada zapta da geçmiş bu
lunuyor. 

Şimdi, Sayın Başbakanın, birçok işler yapmak za
rureti vardır, birçok müşküllerle karşılaşıyorum, yo
lundaki iddialarım kabul etmek istemediler. 

Bir şeye temas edeceğim. Demin burada İsmet 
İnönü'yü iğfal etmiş olmakla onu kandırmış olmakla, 
iyi bir dava uğrunda onu yanlış yollara sevketmiş ol
duğunu açıkça söyledikleri Hakkı Tonguç'a Reşat 
Şemsettin, bu millî hislerle acaba ne yapmak isterdi? 
Çok şey yapmak isterdi. Ama kabul etmek istemedik
leri, o destek, istediğini yaptırmamıştır. İlk tedrisat 
umum müdürlüğü gibi çok aziz bir mevkiden alınarak 
ancak ikinci aziz bir mevki olan talim terbiye heye
tine nakletmekle iktifa etmişlerdir. Bunu kabul etsin
ler. Bu Reşat Şemsettin'in kendi arzusu değildir. Fa
kat Hakkı Tonguç'a destek olanın arzusudur. (Bravo 
sesleri) 

Bu Hakkı Tonguç bir müddet talim terbiyede kal
dıktan sonra Atatürk Lisesine Resim Hocası yapılmış
tır. Hakkı Tonguç, değil, ilk tedrisat umum müdürü, 
değil talim terbiye heyeti azalığı, değil resim hocalığı 
Türk çocuğunun karşısına çıkamayacak kadar bu 
memlekete hiyanet etmiş bir adam olması sıfatıyla 
onun oradan tutulup atılması şükür olsun, bize nasip 
olmuştur. (Bravo sesleri) 
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Çünkü, biz, davamızın uğrunda çalışırken yalnız 
arkadaşlarımızdan müzaheret gördük, bütün Hükü
met azalarından ve başkanından yardım gördük. Ve 
istediğimizi yapabilmek imkânını Milletten aldık. İş
te dünle bugünün bariz vasfıda budur. (Bravo sesle
ri.) 

Arkadaşlar, devraldığımız müessese temiz değil
di, dedim. 

Bir ay evvel Arifiye Köy Enstitüsü Müdürünü, 
6-7 aylık sıkı bir teftişten sonra vekâlet emrine al
mak zaruretinde kaldık. Reşat Şemsettin Beyefendi 
arkadaşımızın İlk Tedrisat Umum Müdürlüğüne ge
tirdiği ve benim orada bulduğum zata, "Arifiyeye ta
yin edilmiş bulunan bu arkadaşı, bu müdürü ona sor
dum, nasıldır? İyidir, nasıldır, iyidir. Yaptığım tah
kikat sonunda maalesef hiçte 4yi olmadığı meydana 
çıktı. Kütahya Mebusları bilirler. Alt,ı, yedi aylık bir 
tahkikattan sonra bu arkadaşı vazifesinden uzaklaş-
tırmış bulunmaktayım. 

Şunu ifade etmek istiyorum, devir aldığım gün
den bugüne kadar üzerinde hassasiyetle durulduğu 
halde, hâlâ durmakta olduğumuz halde bunları birer 
birer aramakta, bulmakta ve safdışı yapmaktayız. 

Bir hadise anlatacağım, bilmiyorum, Reşat Şem
settin Bey biliyorlar mı? Kendileri çok şey biliyorlar. 
Bir seneden beri inceden inceye yaptığımız tahkikat 
sonunda, komünizm manifestosu tercüme edilerek 
Hasanoğlan Enstitüsünün birtakım talebelerine da
ğıtılmış olduğunu tespit ettik. Bu iş bu kadar sistem
li, bu kadar hainane idare edilmiştir. Hakkı Tonguç'un 
bu derece laubalilik, müsamahalı teşvikleri olan dos
yası hazırlanmış ve Şûrayı Devlete verilmiş bulun
maktadır. 

Şu cihetle de temas edeceğim. Her devirde ahlak
sızlık da olacaktır, komünistlik de olacaktır; kendi
lerinin de dedikleri gibi komünistlik orduyada girmek 
isteyecektir, mektebe de girmek ister, cemiyete gir
mek ister, bunun tamamen tertemiz olduğu bir dev
ri görmek belki mümkün olmayacaktır, (olacaktır 
olacaktır sesleri.) Bizce mühim olan ve mümkün olan 
cihet, cemiyet içindeki bu hastalığa karşı cemiyetin 
göstereceği reaksiyondur. Cemiyet bu hastalığa karşı 
ne kadar reaksiyon gösterirse o cemiyet o kadar sıh
hatli demektir. 

Elimizdeki vesikalardan şunu anlıyoruz : İçişleri 
Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığına yazı yazmış; Ha
sanoğlan Köy Enstitüsünde bir fuayye var, koruınul-
ması mühim plan bir cihet var demiş. Maarif Bakan
lığında reaksiyon yoktur. Bu yazı hasır altı edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı tekrar yazmış bu yazıya yine cevap 
alamamıştır. Aylar geçmiş meşhur yangın hadisesin
de bu yazılar yanmış ve nice nice sonra siz, vakitle 
bize bir yazı yazmıştınız, yangında bu yazı yandı.. 
Neydi o yazı? demişler tahkikat yapılmış, fakat on* 
dan sonra deliller ve vesikalar yok edilmiş. Bu, reak
siyon yokluğudur. Korkunç olan budur. Yoksa bura
da ahlaksızlık olabilir buna karşı nasıl bir reaksiyon 
gösteriliyor? Mesele oradadır. Bugün bütün hassa
siyetimiz işte burada temerküz ediyor. Ufak bir ha
ber ahnd,ığı zamam bu vaka üzerinde dikiliyor ve 
orada bu işi hallediyoruz. 

Kendileri dediler ki; «Bu işin başına geldiğim 
zaman Fuat Köprülü ve daha bir kaç arkadaşı bu 
millî davada beni desteklediler.» Bu büyük bir maz
hariyettir. 

Şunu ben de itiraf edeyim ki; ben de bu müca
deleye başladığım zaman Reşat Şemsettin başta ol
mak üzere birtakım Halk Partili milletvekili arka
daşlarım, geldiler, bana kuvvet verdiler, teşci ettiler. 
Fakat maalesef bu münferit teşciler karşısında mem-
nuyetle ve daima desteklenmek yerine kösteklendi. 
Elimizi attığımız meselelerimiz üzerinden hiçbir za
man müfettişi, muhakkiki eksik ötmedik, şunun veya 
bunun sözü ile, yalnız kendi şahsî görüşlerimizle hiç
bir arkadaş hakkında muamele yapmadık, teenni ile 
hareket ettik, çünkü haksız bir muamele yapmaktan 
çok korktuk. 

Bu kadar ince bir hassasiyetle bu işin üzerinde 
durduğumuz halde, biliyorsunuz, galiba belediye se
çimlerinde olacak, Halk Partisi Başkanı bütün vatan
daşlar önünde; şuna veya buna komünist diyerek bü
tün vatandaşlar tehlike ve tehdide maruz bırakılıyor, 
diye giriştiğimiz dava .dejenere edilmek istendi. 

Biraz evvel arkadaşlar burada Esat Adil'in Sosya
list Partisinin gazetesi olan ve Pravda'nın Türkçesi 
olan gerçek adını taşıyan bir gazeteden bahsettiler. 
Bu gazetenin kolleksiyonuna bakın, her zaman olduğu 
gibi komünist mücadelesine girmiş olduğumuz için bi
zim adımız bu gazetede ırkçı oldu, turancı oldu, Fa
şist oldu, mürteci oldu. Hiç unutmuyorum bir gün 
bu komünist gazete Malatya'da lise talebeleri tara
fından yırtıldığı zaman gazetenin baş yazısı şöyle 
idi: Müsterih ol Tevfik İleri... Ne yazık ki birçok 
kimselerin tasvibine mazhar olmamakla beraber bir 
partinin adına çıkan gazete ve aynı yolda hareket etti, 
birçok arkadaşlarımıza da aynı tempo ile faşist de
di. Hatta iki gün evvel şurada komünist mücadelesi 
için, komünist kanunu için bütün ıztıraplariyle konu-
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şan insanlar bir gün sonra aynı gazetelerde damgalan
dılar. Evet, millî davalarda partiler üstünde hareket 
edelim. Bunun dışında her zaman birbirimizle mü
cadele ederiz. Fakat rrtillî davaları dejenere etmeye
lim. Bunları yaşatalım. Bir noktaya daha temas ede
ceğim. Köy Enstitülerini nasıl teslim aldınız dediler. 
Kendileri gayet iyi bilirler. Komünizmin telkin un
surlarından birisii de, aile mefhumunu yıkmak yok 
etmektedir. Din mefhumunu yıkmak nasıl gayelerinde ı 
biri ise, aile müessesesini yıkmak da diğer gayelerin
den biridir. Birtakım genç insanların komünizme in
himaklerini temin etmek için buldukları çare, para 
yerine serbest cinsi münasebettir. Gençler bununla 
avlanıyorlar arkadaşlar. Köy Enstitülerinin bir feci 
manzarası da budur. Dağ başlarında kurulmuş olan, 
Valilerin ve Maarif Vekâletinin umumî müfettişleri
nin girmesi yasak edilen - ki bu arkadaşlar her yere 
girer oraya giremezler - bu müesseselerde 500 erkek 
çocuğun, yanında hepsi 16, 20, 22 yaşlarında, 60 - 70 
kız çocuğu beraber okur, beraber çapa çapalar. Be
raber horon oynar. Gece yan yana pavyonlarda ya
tar. Bu yüzden nice çocuklar düşmüştür. Bu gizli 
celsede söylenebilir. Nice köy kızları serbest fuhuşa 
teşvik edilmiştir. Bunu Reşat Şemsettin'den sonra tes
lim aldığımız zaman oradaki kızları toplayarak, ayı
rarak, îzmirlde tertemiz bir yuva içinde toplamak ve 
ayn bir kız enstitüsü haline getirmek ve böylece bu 
memleket içindeki çıban başlarını temizlemek çok şü
kür olsun bize nasip oldu. (Soldan brova sesleri, al
kışlar) 

Tekrar edeceğim, eğer bir Reşat Şemsettin Sirer 
gelmemiş olsaydı eski iktidar zamanında Maarif Ve
kâletine, ben veya benden başka herhangi bir Millî 
Eğitim Bakanı bu temizliği yapmakta çok daha fazla 
mücadele edecek, çok daha fazla ter dökmeye mec
bur kalacaktı. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Binaenaleyh bu hâdiseyi böylece tebarüz ettirdik
ten sonra, birçok yerlerde söylediğimi burada tekrar 
ederek elinde olmayan imkânlara rağmen vazifesini 
başarmış olmasından dolayı müllî eğMin camiası ve 
memleket adına Reşat Şemsettin Sirer'e teşekkür et
meyi vazife bilirim. Bu münasebetle şu veya bu mü
cadelemizde köstek değil, destek olabilmek için bize 
yardım etmesini rica edeceğim. (Bravo sesleri, »alkış
lar) * 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşhane) — 

Efendim, demin gizli celsenin devamını rica etmek-
liğimde haklı imiştirn. Çünkü haklı olduğumu şimdi 

anlıyorum. Evvelâ bir aile konuşmasında şahıslardan, 
günahlardan, ıztıraplardan, her şeyden bahsedebiliriz. 
Ben de otuz yıldan beri bu komünist davasını sali
sen bizzat takip ettiğim için ve bu hususta demin bu
rada beyanda bulunan yargıç beyin ifadelerinden daha 
ehemmiyetli olarak birkaç vakayı bildiğim için bun
ları arz edeceğim ve şahıslardan bahsedeceğim. (Sol
dan bravo, sesleri) 

Burada ilk komünist partisini yapan, Mustafa 
Suphi'dir. Mustafa Suphi, Erzurum'a, Erzurum hu
dudundan geçtiği vakit - ki o vakit kuvayı milliye 
devrinde biz buradaki müstevlileri atmak için bolşev-
killerle şöyle yandan bir temas etti. O zaman dahi 
Moskova'dan gelen cereyanlara karşı yine Mustafa 
Suphi'nin yüzüne bu millet tükürdü. Onu, avenesiyle 
birlikte öldüreceklerdi. Fakat Allah razı olsun bildi
ğiniz gibi denizde, dalgaların arasına karıştı gitti. Ya
ni bu nasyonalistler, milliyetçiler, bu Mustafa Suphi' 
yi ve komünistleri ta denizin dibine kadar yuvarladı. 
Allah bunlardan razı olsun. Bunu yapanların başında 
Deli Hamit Bey vardı. Bu adamlar dünya komünist 
olsa yine milliyetçidirler. Bu böylece bittikten sonra 
burada zikredilen adamlar hakkında benim şahsî mü-
şahade ve kanaatlerim vardır onları da arz edeceğim. 
Çünkü, temas ettiğim ve ismini zikrettikleri o adam
lar hakkında benim şahsî bilgilerim vardır. 

İki numaralı komünist Nazım Hikmet, Anadolu» 
kuvayı milliyet mücadelesinde, İstanbul'la alakasını 
kesmişti. Ben o vakit İnebolu'da kaymakamdım. İs
tanbul'dan vapurlar dolusu insan geliyordu. İstanbul' 
dan Anadolu'ya geçmek için tek bir delik var, İnebo
lu. İki grup var bu grubun birisi askerleri diğeri de 
sivilleri teşkil ediyor. Bana rapor verdiler şu gelen 
vapurda üç şairimiz var, dediler. Bunlardan iki tanesi 
hamdolsun içimizdedir birisi Halk Partisinin Millet
vekili, diğer Demokrat Partinin Milletvekili, üçüncü
sü de Nazım Hikmet idi. Ben o zamanki endişeleri 
nazara alarak her üçünü de İstanbul'a iade etmek is
tedim. Dahiliye Vekili ile doğrudan doğruya temas et
tim. O vakit Refet Paşa Dahiliye Vekili idi ise de o 
devirde kendisi meşgul olduğu için Adnan Adıvar Da
hiliye Vekiline vekâlet ediyordu. Bana dedi ki, sen bun
ların ikisini iade et ama Nazım Hikmet'i iade etme de
di. Niçin dedim ve ben Nazıra Hikmetli çağırdım. Gel 
dedim, niye geldin, Anadolu'da ne hizmet edeceksin. 
Şiir söyleyeceğim dedi. Getir dedim getirdi ve şiirleri
nin bir iki tanesini okudum. O zamanki bolştevik teren
nümü hislerinden ibaretti. Anadolu'ya gidemezsin de
dim. Ben gideceğim Orduya şiir söyleyeceğim, orila-
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n cesarete getireceğim. Türk köylüsü senin şiirlerin
le harp edecekse etmesin, sen gideceksin birader, de
dim. Giderdin, gitmezdin; Adnan Beyle doğrudan 
doğruya karşı karşıya geldik. Çünkü vilayetle temas 
yok. Adnan Bey bana yazdı; kabul etmem dedim. O 
zaman bir vali vardı, Raşit Paşa. Bu zat bana dedi 
ki sen aksilik ediyorsun; işte üç kişi gelmiş, birisini 
gönderdin, bu da kalsın. Kendisine, canım paşam bu 
adam muzırdır, ben bunda bir tehlike görüyorum, bu
nu da gönderelim dedim. Canım yetişir, gençtir fa
lan dediler. Halide Hanımefendi, kendileri de bura
dadır, onun anasını tanırmış, ahbabı imiş; bu gençtir, 
yetişir, ıslahı hal eder dediler. Ben, Ankara'da ehib-
ba ve kurena hükümeti teşkil etmek istiyorsanız ben 
orada yoğum dedim. Reşit Paşa yapma, etme dedi ve 
Nazım Hikmet'i Ankara'ya gönderdik. Onun günahı
nı hâlâ çekmekteyim. Ben dayanacaktım. Dayanacak
tım yani, oradan İstanbul'a gönderecektim. Ne ise, 
Nazım Hikmet budur işte. Bu adam anadan doğma 
komünisttir, yani Nazım Hikmet öyle bildiğiniz gibi 
bir adam değildir. 

Sonra; bu isimleri geçen komünistlerden üçüncü
sü Sabahattin Ali'dir. Onların hareketlerini tespit et
mek lazımdır. (Soldan, bunların mevzu ile alakası 
yok; sesleri) 

Efendim; ben vaktiyle işlenmiş günahları belirt
meye çalışıyorum. O günahlardan temizlenmek la
zımdır. 

Bu Sabahattin Ali Konservatuvarda muallim iken, 
Stalingrad zaferinden sonra ne dese beğenirsiniz; şu 
ağaçları görüyor musunuz, bu ağaçlara numara ko
yun; Ruslar gelecek sizi asarken karışıklık olmasın. 
Herkes ağacına gelsin diyorlar. Bu adam sonra ne 
oluyor? Hiç. 

Şu Şevket Süreyya sıtmaya tutuluyor. Deli olu
yor, camları kiriyor, Gülhane Hastanesine getiriyor
lar. Benim de kızım orada yattığı için şahit oldum, 
yaşasın Stalm diye bağırıyordu, nedir niçin böyle ba
ğırıyor dedim. Deli olmuş dediler. Halbuki bu onun 
tahtelşuurundan geliyordu. Bunlara bir şey yapılma
mıştır. öteki ne oldu? Bulgaristan'a kaçarken kendi 
teşkilatı tarafından öldürüldü. 

Benim şahsî kanaatim şudur : Hepimiz bu komü-
nüstlik meselesinde lazım gelen şiddet ve hareketi gös
teremedik. Demin burada söyledikleri gibi, hakikaten 
reaksiyon vardır. Benim içimde de reaksiyon var. Bu 
adamlar sayılı adamlar, bu adamlara bu kadar yüz 
vermek doğru değildir. Biz mücehheziz bundan kork
muyorum. Bunlar Türk köylüsüne de nüfuz 
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edemezler. Çünkü Türk köylüsü üç zırhla mücehhez
dir. Birisi Dini, diğeri, ailesi, üçüncüsü de toprağıdır. 
Bu üç zırh onu korumaktadır. Bu komünistlerden bi
rini gönderin eğer Türk köylüsüne nüfuz edebilirlerse 
aşkolsun. Edemez. Ama din bakımından, aile bakı
mından tahribat görenlerde başka. Belki onlar üzerin
de tesir yapabilirler bundan korkarım. Bunlar tama
men gençler üzerinde işlemektedirler. Gençlerin içinde 
bizim de evlâtlarımız vardır. Dikkat ederseniz, bu 
gençlerde din namına hiçbir şey yoktur. Bizim elham
dülillah anamızdan babamızdan öğrendiğimiz kuvvetli 
bir dinimiz ve inancımız var. 

AHMET VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkan bunları açık celsede de söyleyebilirler. Va
kit kaybetmeyelim. 

BAŞKAN — Esasen hatip sözlerini bitirdi, söz 
Hamdullah Suphi Tanrıöver'indir. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 
Açık celsede söyleyeceklerim ayrıdır. Mamafi sözleri
mi burada kesiyorum. 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (Manisa) 
— Arkadaşlar, bir tek dakikanızı işgal etmek için hu
zurunuza geldim. Okuduğum bir cümle; senelerce ev
vel okuduğum bir cümle derki; hitabet kürsüsüne çı
karken ayaklan titremeyen, ne yaptığını bilmeyen 
adamdır. Eğer bu hitabet kürsüsü, bir cemiyet kür
süsü değil, bir mektep kürsüsü değil, bir millet kür
süsü olursa yalnız dizleri titrememeli, kalbi de titre
meli, azim mesuliyet duymalıdır. Ben mesuliyet duya
rak karşınızdayım. 

Bâzı şeyler vardır ki mutlaka söylenmek lâzımdır. 
Münakaşalar oldu, belki münakaşa kelimesi bile ye
rinde değildir. Şemsettin Sirer'in konuşmasım, Hükü
met reisinin konuşmasını derin bir zevkle dinledim. 
Bu iyi bir konuşma oldu. 2 - 3 gün önce bu münakaşa 
etrafında Hükümet reisi, Halk Partisine mensup ar
kadaşlarımızı teskin etmek için, onlara ferahlık ver
mek için güzel bir nutuk irat ettiler. 

Millet Meclisi kürsüleri, bir milletin manevî kuv
vetlerinin en mühim tezahür yeridir. Milletin iradesi 
orada görünür, zekâsı orada görünür, millî meclisler 
orada görünür (Bravo sesleri) 

Ben Türkiye'de komünizmden bahsederken ilk 
cümle olmak üzere bu münakaşaya sebep olan arka
daşlara müzahir olduğumu ifade ettim ve bu kanunun 
aleyhinde değilim. Başbakan benim sözlerimi niçin 
böyle anladılar ifademde bir noksanlık mı vardı da 
böyle anladılar bilmiyorum, fakat ben sarahaten ifa-
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de ettim, ki bu kanun bizim milletimize lâyıktır, bu 
münakaşa yerindedir. Büyük bir tehlikeyi geniş bir 
surette mütalâa ediyorum; komünizmin bir din olma
dığını, bir ideoloji olmadığını iddia etmek müşküldür 
arkadaşlar. Gayet müşküldür. Kitapla ve nihayet ku
laktan kulağa, binbir çeşit vasıta ile dünyanın her ta
rafına yayılan şey, silâhla yayılmıyor, ordu ile yayıl
mıyor. Evvelâ fikir olarak yayılıyor. Yer yüzünde in
san elinde bir tek vasıta yoktur ki onun birincisi fikir 
olmasın. Gökte uçan tayyare bir fikirdir, insanın harp 
fikridir, insanın seyahat fikridir. Elimizden çıkmış ne 
varsa hepsi fikirdir. 

O halde ben iki şey tavsiye ediyorum; bir taraftan 
kanunları yapalım, onları tecziye edelim, diğer taraf-
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tan, Büyük Meclisten rica ediyorum, ruhları boş bı
rakmayalım, o büyük bir hatadır, boş olan yeri başka
ları doldururlar ve biz dışarıda kalırız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz alan yoktur, mesele çözül
müştür, açık görüşmelere geçilmesini oyunuza arz 
edeceğim : Kabul edenler... Etmeyenler... Açık otu
ruma geçilmesi kabul edilmiştir. 

Efendim, tasarının tümü hakkında 24 arkadaş söz 
almış, daha ancak 4'ü konuşmuştur, vakit geçmiştir, 
binaenaleyh ayın 21 inci Çarşamba günü saat 15'te 
toplanmak üzeer Birleşime son veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.45 

..«-
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