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tebarüz ettirmektedir. Çetin Altan yalnız bunun
la kalmıyor ve yazısında şunları söylüyor. 

«— Süleyman Beyin sorumsuzca Atatürk'e 
kadar uzanan sözlerine de azıcık değinmek iste
riz... îki yıldan beri Atatürk'ün «komünizm her 
görüldüğü yerde ezilmeli» sözünün gerçek bel
gelerini arayıp durmaktayız. Çıka çıka kar
şımıza Münir Hayri Egeli'nin : 

Ben o sözü o belgeden cama dayıyarak kop
ya çektim itirafı, çıktı. 

Süleyman Bey bu belgenin aslını bulur ve 
işin içinde kopya da karıştığı için, tarafsız bir 
ülkede doğruluğunu inceletirse tarihçilere pek 
yararlı bir yardım yapmış olur.» demekte ve de
vamla : 

«Ancak bu sözün yine Atatürk tarafından 
söylenmiş ve 4 Ocak 1922 de Hâkimiyeti Milliye 
gazetesinde yayınlanmış olan aşağıdaki cümle 
ile nasıl bağdaşacağını çözmek zorunluğu vardır. 
Mustafa Kemal adı geçen tarihte : 

Emek sahibi olmıyanlar insandan addolun
mamak, hakkı emeğe istinadettirmek aslı inancı 
nazarı itibara alnıdı» diyor... Ve devamla. 

«Bu ise yüzde yüz bir komünizm sloganıdır» 
diyor 

Muhterem milletvekilleri; 
Yukarıdaki bu satırlar, Moskova'nın komü

nist organı provadadan alınmamıştır. Bu yazı, 
Sayın Başbakan Süleyman Demirel'in komü
nizm aleyhindeki beyanatlarının tepkisidir. Sa
yın Başbakan ne demiş, Atatürk'ün Türk mil
letine en büyük emri olan «Türk âleminin en 
büyük düşmanı komünistliktir, her göründüğü 
yerde ezilmelidir.» Emrini tekrar etmiş ve böy
lece gerçek Atatürk'çü olarak, asil Türk mille
tine bu emri hatırlatmış. 

Çetin Altan Atatürk'ün «Komünizmin her 
göründüğü yerde ezilmelidir.» sözünden acaba 
niçin ürkmekte ve mütemadiyen Atatürk'ün 
Türk milletine vermiş olduğu bu emrin karşı
sına neden çıkmaktadır? 

Çetin Altan, Atatük'ün bu sözünün yalan ol
duğunu belirtmekle elde etmek istediği şey ne
dir? Komünizmi benimsiyen, komünizm karşı
sında bulunmıyan bir kimseden başka, kim bu 
sözün karşısında olabilir? Demek oluyor ki, 
Çetin Altan Türkiye'de komünizm rejimin yer
leşmesini istemekte, bir kere daha komünist ol
duğunu ilân etmektedir. 

Çetin Altan bununla da kalmamakta, Ata
türk'ün «Emek sahibi olmıyanlar, insandan ad
dolunmamak, hakkı emeğe istinadettirmek aslı 
inancı nazarı itibara alındı» diyor... Ve «bu ise 
yüzde yüz komünizm sloganıdır» diyor. 

Burada bilhassa şu hususu belirtmek gerekir 
ki, dünyanın hangi devletinde olursa olsun, işçi
yi köylüyü düşünmek, onların dertleriyle haşır 
neşir olmak ve onları kalkındırmak sloganı, na
sıl komünizm sloganı ile bağdaşabilir? Bu kadar 
bayağı bir düşünüşün amacı nedir acaba ? 

Muhterem milletvekilleri. 
Burada Çetin Altan'a bir sual sormak gere

kir ; Atatürk'ün Türk işçisinin, Türk köylüsünün 
ve topyekûn Türk Milletinin kalkınmasını iste
mesi komünistlik midir? Niye mütemadiyen 
Çetin Altan bu ölçüleri kullanıyor? Ve nasıl 
Atatürk'ün bu sözlerini komünizle bağdaştıra
biliyor? tşte en korkunç istismar örneği bura
da yatıyor ve böylece menfur bir rejimin propa
gandası yapılıyor. 

Çetin Altan mütemadiyen, Atatürk «komü
nizm her göründüğü yerde ezilmelidir» sözünü 
nerede söylemiş ve bu vesika nerededir diyor. 
Şimdi bu vesikanın nerede olduğunu ve Ata
türk'ün bu sözünü nerede sarf ettiğini vesika
larla açıklamak suretiyle, Çetin Altan'm yap
mış olduğu bu istismar örneğini ortadan kaldı
ralım. 

Atatürk'ün, «şurası unutulmamalıdır ki, 
Türk âleminin en büyük düşmanı komünistlik
tir.... Her göründüğü yerde ezilmeli » diye 
Türk Milletine vermiş olduğu emrini 6 Ağus
tos 1929 tarihinde, Eskişehir İstasyonunda ken
disini karşılamaya gelen zevata söylemiştir ve 
bu demeç 7 Ağustos 3929 tarihli Eskişehir'de 
çıkan Sakarya Gazetesinde neşredilmiştir. Ata
türk lise tarih kitaplarının son sınıfa aidolan 
sayfasında kendi el yazılariyle yazdığı bu emir, 
büyük tarihçi Cemal Kutay'ın arşivindedir ve 
Cemal Kutay Sayın Çetin Altan'a bu arşivi gös
termek istemiş ve kendisini davet etmiştir. Ata
türk'ün Büyük Nutkuna ait el yazıları da Cemal 
Kutay',n arşivinde bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Yukarıda görüldüğü gibi, Atatürk'ün bu ka

dar sarih, bu kadar açık beyanatlarına sahte di
yen Çetin Altan, bu gerçekler karşısında hâlâ 
ne diyecektir acaba? 
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