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rın, kışkırtılan cesaretlerin, küstahlıkların mah
sulüdür. Velhâsıl komünistler propaganda sana
tını o kadar geliştirmişlerdir ki, irtica propaganlasının altında komünizm propagandasının altın
da irticai maksadının bulunduğunu sezebilmek
çok zorlamıştır. Onun için bu madde, bâzı arka
daşların vehmettikleri gibi dine karşı bir tecavüz
değil, bilâkis dine ve vicdan hürriyetini yönelecek
tecavüzü önleyiei bir maddedir. Bu maddenin din
aleyhine olduğunu söylemek yalnız dini siyasete
âlet etmek istiyenlerin kârı olabilir. Bu mevzuda
söylenebilecek sözler arkadaşlarımız tarafından
çok güzel söylenmiştir. Sözü uzatmak istemiyo
rum. Maddenin kabulünü yalnız lüzumlu değil
zaruri buluyorum. İrtica zihniyetini her memle
kette bütün hızı ile çalışan komünist propagan
dacılarının tahriki ile ayaklanabilir. Bu ihtimali
küçümsememeli, bilâkis ehemmiyet ve hassasi
yetle göz önünde tutulmalıdır.

lerden daha az değil, belki de daha önemlidir.
Çünkü lâyikliğe aykırı maksatlar taşıyanla
rın memleketimizde^ yine dinin mukaddes per
desi ltmda saklanarak nasıl propaganda ve ya
yın yaptıklarını görüyoruz. Bunlar, miktarları
ne kadar az veya ne kadar çok olursa olsun,
komünizmin en kuvvetli müttefikidir.
Üç noktayı belirterek huzurunuzdan ayrı
lacağım.
1. Hiç şüphe yok ki, komünistler, artık
Kari Marks'in prensiplerine bağlı değildir. Dün
yanın neresinde olursa olsunlar, Sovyet Rusya'yı
ana vatan sayan ve onların hesabına bulundukları
memleketin istiklâline, varlığına kastederek, Komünformun emirlerin hayatları bahasına da olsa
gene yerine getirmeye çalışan vatan hainidirler.
Bütün, gayretleri ile her zamandan, ziyade, her
memlekete bu yolda çalışmaktadırlar. Bu haki
kat, Atlantik Paktına karşı vaziyet alan Komü
nist liderlerinin, kendilerinin bulundukları mem
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2. Komünistler, bu vatan hainliklelini icabın
lar, 163 neü maddenin tedvini hususunda ko
da yerine getirmek için plânlarını, programları
misyonumuzun noktai nazarını arzetmek için
nı, bulundukları memleketteki, demokrasi hürri
bu maddenin değiştirilmesi hususunda hâkim
yetlerine sığınarak hazırlanmaktadırlar.
olan zihniyeti kısaca belirtmek isterim.
Onun için bütün demokrat memleketler, onla
Dünyanın 2 hastalığı vardır. Birisi eski has
ra karşı ciddi tedbirler almaya başlamışlardır.
talık diğeri yeni hastalıktır. Eski hastalık; sko
Marşal Plânı da bu tedbirlerin başında gelir.
lâstik zihniyet yenisi ise komünistliktir. Bu iki
3. Kanıünistlerin propaganda taktikleri çok
zihniyet hürriyet rejimlerinden, demokrasinin
sanatkâranedir. Her türlü hisse, her şahsa nasıl
hürriyete vermiş olduğu geniş sahadan istifade
hitap edilmesi, nasıl konuşulması lâzımgeldiğini
etmek suretiyle iktidara geldiği yerlerde daima
çok iyi öğreniyorlar ve biliyorlar. Okuduklarımız
hürriyeti yok eden kararlar almış ve onları tat
eserler ve gördüğümüz hâdiseler bunları tama
bik etmiştir.
men belirtilmektedir. Komünistler yalınız fakir
Skolâstik zihniyet ise; Hocam böyle söyledi
ve dar gelirli insanların hayatından bu sefalet
binaenaleyh
böyledir, der. Muhakemesi, müna
tablosunu çizip, bundan kurtuluş çaresinin tek
kaşası
yoktur,
onun aksini düşünenin katli ca
anahtarı, komünistlik olduğunu telkinle iktifa et
izdir. Buna skolâstik zihniyet derler.
mezler, komünistler, harblerde haksız ezngin olan
ların gafüâne savuruk servet tezahürlerinden bir
İkincisi, komünistlik hürriyet nizamından
(sefahet) tablosu da uydurarak fakir ve dar ge
istifade ederek Devlet idaresinin başına geçtiği
lirli muhitlerin önüne sermekle ve onların kin
zaman haklı olan yalnız kendisidir. Komünist
lerini tahrik etmekle de iktifa etmezler. Komü
likten başka bir şey düşünenin kellesi uçurulur.
nistler, yerine göre camilerde, kiliselerde, havra
Arkadaşlar bunun birçok misalini verdiler,
larda işlerler. Yerine göre tarikatçi olurlar : şeyh
izah ettiler. Buna mâni olmak, komünistlikle
baba, mürit, ve şakirt kılıklarında görünürler ve
mücadele etmek için 141 ve 142 nci maddeleri
görünebilirler. Bu suretle irtica zihniyetini kendi
kabul ettik. Bu müzakeresini yaptığımız madde
müttefikleri olarak ayaklandırmaya, harekete ge
ise skolâstik zihniyetle mücadele içindir. Sko
tirmeye çalışırlar. Afyon'da mahkûm olan 28 va
lâstik zihniyeti ifade için ne sağ ve ne de sol
tandaşın, bu çatının altına kadar sokulan Arapça
tâbirleri tam mefhumlar değildir. Dediler ki,
Uzan okuma hâdiselerinin bu gibi propaganlala- I umumi tarif olarak ifadeleri şu oldu ki, dini

