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.,.VE KALİTE FARKİ İLE AYNI NOKTAYA GELiNDİ

ÇIKIŞTA GETIRILDN ONERI

(KATKI Sayı: ]. 15 Eylül 1970)

...Kitleleli var gücümüz]e bir ihtimale karşl uyarmamz gerekiyor.
«Bir askeri daİbe veya hükümet yetkilerinin bir askeri cuntaya

(veya bir şahsa) devredildiği habedni duyduğunuz an işyerlerini iş.
gal edeceksiniz. Ve hemen alan]zdan düzenin kaşarlanm§ sendikac a-
11 olmlyan temsil0iler seçeceksinız.»

Tabiidir ki buradaki «işyerleli» çok geniş anlamdadr: Fabrikalar,
köy toplaklalı, maden işletmeleri, üniversiteler v.b.

Bu uyan güçlü ve geniş çapta yapıldığr taktirde yeni bir darbenin
aynen 27 Mayls gibi yap abileceğini zanneden ham kadrolar için bir
«caydrrrcr» olacaktlr. Çünkü bu sefer anlayacaklardrr ki darbe askerin
yalnlz birkaç devlet KuTuluşu binasınl sarmasl ve yönetici elebaşlan-
nın ele geçililmesi şeklinde basit olamayacaktıI. Her işyerinde halkm
direnci ile karşılaşacaklardlr. Eğer halka zor kullaruriarsa genel boy-
kota gidilecektil Daha akrlli kadrolan ise bu uyarİ devrimci yönde
düşündürecektir.

...Evet biz gerçek devrimci yönde olmayan her hareketin hakim-
srnıflarm basklya giden bİr yolu o]duğunu biliyoruz. Tarüte Faşizm
denilen bask1 rejimleri de daima sola göz krrparak gelİnişlerdir. Ha.
reketin devrimci yönde olup olmadrğrnı alt sınıİlanü özgiir roliinün
( inisiyatifinin ) mertebesiyle anlanz.

Kitlelele bu çağrının yaprlmasına katllanlar ile kat mayanlar,
bütün polemik çatlşmaların üstünde şu iki niyeti belirleyeceklerdir :

Bilimsel Sosyalizmden yana olmak, alt sınlflann yaratlcıllğma inan-
mak ve teknik akıl ile kalıplaşmrş reformizm. ..

MARXİZMDE DEVRİMCİLiĞİN ANLAMİ

,(KATKI Say1 : 9 Ara1* 1974)

Malxistler için legal mücadele - doktrinin ihti]alci içeriğini muha-
,faza etmekle belaber - hAkim sıruflar]a olan uzlaşmaz çelişkilerin yük
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sek sesle tekrarlanarak, onlara «gözdağr» verilıne§i demek değildir. Bu
anlaylş bir «çocuk]uk hastahği»run veya bir ajan plovokattjr doktrini-
nin eseridir. Sosyalist Hareket, kapitalistlelin doktrinlerindeki faşist
içeriği saklı tutarak (mahfuz tutarak), kesin hesaplaşmayl erte]emek
durumunda kaldlğı dönemlerde, ihtilA,lci içeriğini sakh tutarak legal
mücadeleyi kabul eder. Burada bir }utturmaca as]a mevcut değİldir ve
sosyalistler, karşıdakiler faşist içeriklerini oltaya koymadıkça (yani
kanunlan çiğnemeye başlamadlkça), kanun]al çerçevesi içinden kıl pa,
yI kadar ayrılmadan mücadeleyi sürdürebilirler. Çünki yine genel bir
kural olaıak, sosyalistler igin legal mücadele, herşeyden önce hakim
sİnflarrn en i]erici kesiminİn temsilcileri ile bir taktik işbirliğine var-
mak deİnektir. Bu genel kurala, bazl «kuyrukçuluk» fiHn gibi tarihi sa-
plkhklart çağırışlm yaptıTlyor düşüncesiyle karşr çıkılamaz; çünki ger-

çek sosyalistter, pek doğaldlr ki bu işbiTliği ile beraber aynl zamanda,
kapita]istlerin ani bir faşist saldır$lna (oyun bozanhğlna) kaIşI, nasll
süİatle illegale kayan bir hareket koyacaklarrnl da tespit ederler. Ka-
pitalizm, kendi iç çelişkileri ile çöker; hakim sınflar iç çelişkileri ile
çözülür, paIçalanll. İşte bu «çökme», «çözülme» dönem]erinde faşizm,
onlar için kaçırulmazdlr; .nasıl ki ölümü yaklaşan bir canavaIln, can
havli ile yaptığı saldrrrlar varsa... Sosyalizmin «ihtililcilik» vasfinln ge,

reği bundanür; yoksa ihtilalci Sosyalistcilik saldrrganhk demek de-

ğildir; bihkis sosay]ist demek, banŞç1, sal'1ınmact demektir...

DSD I,AKTİĞİ NEDiR?:

(KATKI SaF: 9 AIal* 1974)

Devrimci Sosya1 Demokrat'lar, İşyeri Konseyleri müesseseleri ku-
ruluşunu asgari program olalak alıIlar.

Bu prograİn, bütün kapitalist dünyaya yayllmış, evIensel boyutlar-
da, emekçi sınıflann kitle bilincinin tezahürü olan ve fiilen «sendika»
müessesesini aŞmlş bulunan, işyerlerindeki «işgal-boykot» kitle hare-
ketlefine dayanr ve bu haleketlerin ifadesidir. Bu sebepten, Devrimci
Sosyal Demokrat akım, oportünist Sosyal DemokratlaT gibi, kendini
ya]nız mevcut düzenin pallamenteT ve sendikal mücadele kanallanna
hapsedemez. Yani emekçi kitletelin bu eğiliminin (atıIrmının), parla-
menter yoldan eleğine ulaşmasmı engellemeye ytinelik bir faŞizan ör-
gütlenmeye (mesela bir darbe hazırlığl) karşı, bu hareketleli oTganize
eder ve 6,ni bir sa]dırı halinde, işyeri konseylerinin fiilen geIçekleşti-
rilmesine olanak hazular.

Devrimci sosyal Demokrat akım, bütün Marksist Stratejiyi uygula-
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ma iddiasüda olmadığl (veya bütün geteceği ipoteği altına almadlğı)
için, Türkiye gilri geli kalmlş ve bir «Gomonist umaclsl» hayalinin,
bir taklm faşizan kanunların himayesinde, kitlelere şantaj Vasıtasr ola-
Iak kullanlld]ğı üIkelerde, heI tüIlü kargaşanm önlenmesine yarüm-
cl olur.

LEGAL P,ARTİ NASIL BİR PARTi OLMALI?

(KATKI Sayı : 14 - 15 Mayls _ Haziran 19?5)

Bı-lgünkü TüIkİye'de lrir legal scsyalist parti kurma İşlemi, her
bllinçli şahsı tiiletmesi gereken ağlr bir sorumluluk altma girmek de-
mekti]".

Şu anda legal bil Sosyalist paIti kululacaksa bu ancak CI{P nin
-dlşlnda- gelçetr bir antitez alternatifi olalak kurulmalrdlr. Yani
onun fa3liyet Sahalannrn dısuda çalışmalr, yani onun kad.rolalrnt böl.
menrelidir. Brı c.çmektir ki çahşmalarında, CHP'nin başlıca çalışma sa-
ha]an olan parlamentalizm ve sendikalizme ağlr]ık vermemelidir. ..
Yani cjüzen rİües§eselelinİn dlsrna taşmlş hareketleri esas faaliyet sa-
hasl olalak seçecek, bu haleketled sa!,unacak ve bu hareketlerin mües-
seseleşmesi yolundakİ kitie isteklerini diıe getirecek devlimci bir par-
ti oimalldır_

Ancak bu şekilde CHP'nin ilrtidala gelmesi ve geldiği zaman da
gelekli reformlarr savsaklayamamasl için yaptuım (müeyyide) dygu-
layacak bir gerçek alternatlf otunabilir.

Bugün Ttirkiye'de en yaygın kitle hareketi işyerlerinde (toplak da
dahil) yapllan isgal-boyk!.t hareketteddir.

LEC.s!- P.AliTi iÇiN ANA TÜzÜK MADDELERİ

(KATKI Aynl Sayl)

- 
.«Partimiz, ezilen ,ığnlarrmrzrn özatrlrmr olan, işyerlerin.
d€ki işgai - boykot hareketlerinİn savunucusud,ur.»

- «Fartimiz, bu en geniş çaptaki yığrn hareketinin gayesini,
isyerlerinde kurulrrasr gereken İşyeri Konseyleri mües.
sesesi olarak formüle eder.»

* «İşyeri Konseylerini, ......... şeklinde düşünürüz.» (Bkz.
Kalkı'nln 5 ydhk yaylnı)

- ı<Fartİııriz, bu yığrn hareketlerinin, İşyeri Konseylerl ota,
rak müesseseleşmesi icin, _yani kİtle bilincinin ortaya
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koyduğu ve emekçi kitlelerin bugün nıuhtag ve layik oldu-
ğu rnüessesenin gerçekleşmesi için,_ yasal yollardan ola.
nak arayan bir organrdır.»

_ «Partimiz, YIĞINLARIN MEVCUT DÜZENDE YAŞAYA.
I4AYACAKLARINI ANLADIKLARI için düzen müessese.
lerinden taşan böyle bir hareketi orfaya koyduklarına ina-
nlf ,),

- <ıPartirniz tıu hareketterin yasal yol]ardan ılrüesseseleşme.
sine tek engel olarak, MEVC{JT DÜZFNDE EGEMEN-
,,İKLERİNi SüaDüREMEZ DURUMA GIJİ,EN egemen
zürrırenin l]aşvufduğu rejinr dlşr zofl]ahklarr ve en öııem-
lisi olarak da, periyodik bir hatr alafali adeta miiessese.
leşmekte olan «hükürnet darireleri»ni göf ür.»

- «Partirniz böyle bir zor]ralrk ve «yeniderı düzenleme» giri.
şi!ılleli karş§rnda yrğrnların -öz atrlımınrrı tabii l]ir uzan-
tısr olarak_ genel işgal . boykota gitmeleriı,ıi, l6,yrk ve
rnuhtaç bulundtıklarr rıüesseseyi fiilen gerçekleştirmeye
çalrşIrralarrn nefsi rnüdafaa ve hah olarak görür.»

- 
.ı<Partimiz bu şekilde yığınlarrn, <(anayasa bekçitiğirrni bir
tal m soyut kavramlardan devralrp fiilen yüklendiğinin
somut delili olrnaktadır. Çünkü partimiz inanrr ki, Cuın-
huriyet rejirnlerinde anayasa bekçiliğini }ığnlİr yapar ve
anayasalar ıieğişirse yrğular lehine değisir.»

ECEVİT,E KARSI TAVIR

(KATKI Aynl Say1)

Gerçekte, solda, Ecevii çizgisinin diyalektik devaml olarak kuru-
lacak bir parti Ecevit ile çelişkiye ve polemiğe düşmez. onu, şaltlar ge-

rektirdiğinde gerçekten, fiilen desteklel; şart]ar geTektildiğinde gerçek-
ten, fiilen angaje eder. Ecevit'in gerçek so1 alternatifi, ondan kalite far-
kı,yla ayrıhr. Mesela suya nazarafl dalga gibidiİ; tokuşmaları imkansrz-
dıT... Onun deyimleri ile ifade edersek Ecevit, «halka dayanlyoruz» der.,
Bu paTti ise «halk haTeketlerine dayanıyoruz» der. Ecevit'in öportüniz-
mi, İşte ancak böyle teşhir edilebilir. o, icablnda, bask1 dönemlerinde
susturulmuş, sindirilmiş, çağ dşı öğreti ve telkinlerle uyutulmuş bir
halka da dayandlğlnı söyleyerek, -ne yapallm halk bu seviyede diye-
Iek- iktidar olabilir; Yani bu uyutma yöntemlerine angaje olarak istis-
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marcl iktidar öInekıerini veIebilir. Mesela zaman zarnan iktidarr dev-
redeceği baskl yönetimlelinin, «güleryüzlü hükümet» alternatifi olma
rolünü de kabullenebilir. Yani skolastik bir «halk» deyiminden, «mutlu
bir azmlık ve onun baskl rejiminde sustululmuş, ezik ylğınlar» da anla.
şilabİliI.

Arna, düzen müesseselerinden taşan bİr «halk hareketi», halk ihti-
yaçlarrnln tezahürüdür. Önemli olan, bunun iktidar olabilmesidir. HaIk
hareketİeri, kendi iktidar biçimlerini oluşturarak İktidafa gelir...

Diyalektik düşüncenin malzemesi fenomenler, skolastik düşünce-
nin malzemesi ise objelerdir...

DIŞ POLİTiK TAVIR VE KÜÇÜK BURJUVALARA UYARI

(KATKI A},ı]t sayı )

. Bugün Türkiye'de ancak belli bir taktik merhale için legal devrimci
bir parti kurulabiür. zaten, Enternasyonal'in ilga edilmiş oImasI ,co -
existance ve detant politikaları, bize taktik merha]eler içİn yersel pra.
tiklerde öZerklik tantmlştrr. Ancak, böyle bir parti, memlekette belirll
(somut) bir işçi kİtle hareketine ve enternasyonal alanda da, evrenseı
taktik poiitikalara uygun, belirli asğari müştereklere dayanrr.

Kafalannln ermediği seviyelerde «birşeyler( !) ispat etmek» yar§I-
na çıkmrş olan, Sosyalizm sempatizanı küçük burjuvalar aTtık, «Enter-
nasyonal'in Komünist Paltisi» opsesyonundan ve fobisinden kurtul-
malr; Ve anlamsız bir «esas duruş» vaziyetinden «rahat»a geçip, kendi-
lerini oldukları gibi ortaya koyarak, memleketin objektif realitesinin
saptanmaslna katkrda bulunmahdırlar.

n

BÖLÜCÜ PROVOKASYONLARA KARSI UYARI
(KATKI Avnr Sayı)

Geniş bir plan qerçevesinde düşündüğümüzde bu kariyerist, opor-
tünist küçiik burjuva Sol kadrolaİm devamh ikazlatımıza Tağmen seç.
tikleli (beğendikleri) ve destekleyecekleri ylğrn hareketlerini belirt-
mekten lsrar]a kaçlnmalarrnl srrf on]alln bilinçsizliklerine ve oportü-
nistlikle:cine ve sercemllklerine bağlayamayrz. Muhakkak ki böyte kad-
rolarl gtiden daha yüksek bilinçli iradeler vardlr. Biz yakinen biliyoruz
ki, bu kadrolart oluşturan adamlaT «devrimci ylğln hareketi» deyin-
ce büyük çoğunlukla «isçi]eIin koyun sürüsü gibi bir araya getirilelek
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sokaklara, meydanlaIa Salrverilmesi» şeklinde bir demode komünalist
haleketi, yahut «kurtarllmls bö]ge»den Veya bir sınrr komşusu mem-
lekete bİtişik bil bölgeden başlatılabilecek Vietnam tipi silahh bir halk
savaŞlnl anlallaI. Bilindiği gibi birinci tip hareket (taTihen sabittir ki)
polislerin çok beğendiği bil sindilme, yıldrrma ve pasifikasyon hareke-
tidir. İkinci tip hareket ise emperyalizmin, sorunlarln çözümünii er-
telemek için bilhassa orta Doğu'da 60 yıldır uyguiayageldiği «böl ve
yönet» taktiğine zemin hazrrlamak demektir.

Belki de emperyalizmin beyinleri, bütün Türkiye'yi işbirlikçileri
vasltbslyla bir merkezden idare edemez, ekonomik ve politik duruma
haklm olamaz duTuma gelirken bu tür devrimci kadrolara yeşil ışlk
yakacaktlr. Kendisi ve işbirlikçileri direkt olarak Türkiye'nin batısı
ile ilgilidir, yatrrlmlan batıda Ve deniz kenarlarındadır. zaten Batl Av-
rupa'daki Avrupa harita]afl yaln]z Ege havzasınl Avrupa'ya bağh gös.
termektedir. Ayllca baz1 harita].ar da Ege havzaslnl, Helenya, Trakya
ve İyonya şeklinde üç parçahk bir Grek FedeTasyonu olarak önerrnek-
tedir. Emperyalizmin düşünen beyinleri iyi biliyor ki Ti.irkiye'nin ba-
tıSI ile doğusu arasrndaki ekonomik fark, bir aşamadan sonra bura-
lardaki halklar aTasmda ızlaşmaz sosyal çelişkiler yalatacaktır, Em-
peryalizm, binlerce yll birarada yaşamlş, ge]enek ve görenekleri kay-
naşmlş, kültürleri benzeşmiş bu halklalı ırkçı, şoven, mi iyetçi öğreti-
]eıle bölmeye j.'.azlrdlİ.

Görevi ancak ve ya]nlz gerçek ytğın atlllmlann1 teşhis etmek, bu
atdlmlarln hedefini tespit Ve formüle etmek (klsa ve açlk, veya somut
olarak ifade etmek), ve kitlelere bu hedef istikametinde olganizatör-
]ük ve rehbellik etmek ola.n devrimci bir aydın hiçbir şekilde bölücü
bİr tertibe angaje olamaz.

Maksadımrz işsizler ve topraksular ordusunu dağlara çağrrarak
onlafa ölüm veya ekonomisi gayet geri olan ufaclk bir bölgede milli
bağımsızlrk ve sosyalistciıik oyunu vaadetmek o\amaz. Bu, memleketin
curufunu alıp, ka]rmağrnl emperyalizme hediye etmek demek olur.

Bugün mernleketimizde sosyalizme geçiş pratiği için daha iyi şart-
lar oluşmuştur. İşgal - boykot atllımlarl d.oğrultusunda çatışıp yrğın-
]ara işyerlerine sahip çlkma bilincini vermeliyiz. Bu bilinci kiazaılan
yığınlar artık en sağlam yerlerden (fabrikalar ve tal].alar), ---€kmek ka-
pllarmdan- yuft sathma perçinlenmiş olacaktrr. Böyle bir perçini de-

ğil üç beş satılm]ş işbiIlikçi, tam teçhizath en modern İşgal ordulan
bile sökemez.

Marxist metotla, mücehhez, Lenin'in pratiği ile 1şlkh olarak, kül-
lenmek üzere bulunan devrim meŞalesini Atatürk'ten devralacak ger-
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çek Sosyalist partimiz ku_rulduğu zaman emperyalizm, karşrsında, yap-
tüğ1 en g€niŞ planları (tertipteli) biıe irca edecek -boşa çlkaracak-
daha geniş planlal bulacaktır. Ve öğrenecektir ki özgür yrğrnların or-
taya koyacağı plan ve progİamların sağlam mantlğl ile en kurnaz CIA
«computer»i bile baŞa Çlkarnaz.

sENDirtALizME KARSI TAvrR

KATKI Sayi: 16-1? Temmur - ıgustos ıszsı
Türkiye'de bugünkü aşamad,a, sendikatist hareketler, devdmci ola-

maz.
TüIkiye'de 1966 - 67 ylllarmdan tıeri gözlenen ve objektif olarak

saptanan gerçek odur ki: En geniş bowtlardaki, (zamanda süIekll
lİk, mekanda yaygınlık ve kattlan İşçi sayısr o]arak) İşçi yığrn hareketi,
sendikal kanallaldan -fiilen taşmlş bulunan «işyerlerindeki işgal -
boykot }ıaıeketleri»dil. Doıayısiyle bu haIeketler, Sendikalara ve sen-
dikalist]ere .ie kaTşl, - negasyoner - hareketlerdir. Bu hareketler, İŞ8i
srıırİr ile hakirn slnif alasln(İa «alabuluculuk» görevini yapamaz d,u-
run]a gelmis olan sendikacl kariyeristlerin, dolayısiyle bunlara bağh
oportünist sol partilelin inkarıdtr... Devrİmci aydrnlann acil görevi,
yrğrnlara, yaptülarr atrlııırn, yarattrkları fiiii durumun bilincini ka,
zandlrffraktrr.

Pek doğaldu ki, mevcut müessese]erden taşan bir yığın hareketi,
en yak:n hedef - taktik hedef - olaİak yeni bir müessese biçimini amaç-

İşyerlerindeki işgal - boykot hareketleli için bu amaç ancaı<, «iş-
yeri konseyieri)) müessesesi olabilir.

İşyeri konseyleri müessesesi, kapitalist üretim Ve dağıtım tarzı-
nin, emekçi slnrflarca denetimini sağlayan alaçlaIdlr.

Devrirnci bir kadro, ancak emekçi sınrfların böyle bir «yığm mü-
sesesesi»ne kavuşmasma palalel olalak merkezİ iktidarda söz sahibİ
olabilir; ve ikiidal merkezinin, ilerİ demokratik aşamaya uygun bir
şekil almasın1 ( müesseseleşmesini ) sağlayabiliT.

İsçi yığın ha.reketinin sendikalalı aşmrş bulunmasl ve işçilerin ya-
rattrklarl fiili dulumun bilincine varmakta oluşları, sendİkailstleri te-
lasa diişiirmüstüI. Emekçilerin bu gerçek ylğm hareketini, kamufle
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etmek, saptlrmak ve sendilQ]ist kanallara hapsetmek için, kendilerin-
den beklenmeyecek yoğunlukta «palavra» faaliyetine ve işgüzarlrkla-
ra girişmişleldir. İçlerinden devİimci geçinenlerin, kendilerini savun-
mak için etrafa yayclklarl - öne sürdükleri - teorik(!) Sebep, «işçi yl-

ğIn hareketi sendikalal] aşarsa, anaİşi doğar» şeklindedir... Bu dan-
galaklar - üstelik marxist leninist'lik taslayarak - kime, neyi yutturYnak
istiyorlaf?!...

tsurjuva Demokratik Devrim'ler bile sendikalan aşar; Devrimci
Sosyal Dernokrat'iar için bile sendikalar «vazge_cilmez>ı değitdir...

Düzen müesseselerinden taşmış bir yığm hareketini, düzğn mü-
esseseleıi kontro1 edemez; ancak kargaşa ve anarşi yalatlr. Böyle ha-
reketleli ancak devrimci bir parti organize edebilir ve hedefine ulaş-
masmI sağlayatıiliT.

Biz isminin başrna «Devrimci» de yazsa, bu düzendeki bir sen-
dikalar konfederasyonunun devrimci o]abileceği hayaline hiçbir zaman
kapılmayız.

Bugünkü Türkiye'de, bir send:ikalar konfederasyonunun, ancak
bir «Halk Partisi» çizgisine gelebileceğine kaniiz. Bunun için de
DİSK'in müessese o]alak lesmen CHP'yi destekleme kararr almas],nl,
gayet oiumlu buluruz.

Tutarh olmayan, şu zıpçlktr sosyalist pariileİin tutumuduİ: onlar,
bazl DİSK yiineticilerine şiddetle karşr cüar ve kendilerini de lfarxist -

Leninist filan ilin ederlerken, hemedense( ! ) sendikalizme karşr çrk
mayr akdlanrıdan bile geçirmemektedirler. Itraltıuki dünyanrn her ta-
rafnda, sosyalizme aşina her sempatizan bile büir ki, Leninizm'in baş!r.
ca iki ilkesinden birİ, antİ-sendikalizm'dir.

ARLAMENTARİZME KARŞİ TAVIR

(KATKI Sayr: 18 Eylül 1975)

Halbuki bug:ün Türkiye'de, sosyalist parti kurma yaTlŞma çlkmış
bu]unan kalpazanlal, Burjuva Demokratik Aşamanın yerine Burjuva
Paılanenter Demoklasi'yi anlamaktadlrlar. Çoğu, kendine marxist -

leninist diyerek, beyin yıkama metotlarI ile «Farti fetİşizmi» aşılamaya
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çahşan bu likidatörlerin kalpazanhğt gayet açıktır.
Şöl,ie ki: su adamlar Burjuva Demokratik Devrim hakkında bol

nutuk atıp ahkam keserek pedagojik eğitim yaparlar; ama- kendiledni
maı,xisi-ieniniSt ilan ettikieri halde - Leninizmin «antipaİlamenterizm»
temel ilkesinden bahsetmeyi hep unuturlar( !)

!{albllki Lenin, BuIjuva Dernokratik Aşama'yI, oportünist sosyalist
ve sosya]. d.emoklatiar gibi bir «işçi srnfı partisi»nin kardeş kardeş pal-
lamentodaki yerini almasl şeklinde anlamaz. Aynr zarnanda Lenin, Bur-
juva Demolrratik Devrim'de, antipallamenterizm ilkesini, bizim likida-
törleİ gibi «pariamentonun ilgasl» şeklinde de anlamaz,

o halde - hakim - burjuva slnlftnln merkezi iktidar organI olan par-
lamentonun itgasr gelek şart olmadan, anti-parlamentarizm temel ilke-
sine sadlk katarak, Burjuva Demoklatİk Devrim nasll gelçekleştirİlir?
sorusu ite, Buıjuva Demokratik Devlim edebiyatıyla parlamentarizm,
cuntacilık ve liiridatörlük yapan ka|pazanlar kolayca deşifre edilebilir.
Çünkü bu soTuya Cevap verebilmek için, Burjuva DemokTatik Devrim'in
edebiyatlnı deği], ana karalrteristiğini bilmek gerek.. .

x{er tarihi sosyal oiay, kendini karakterize eden bir sosyal rrıüesse§e
oluşturur. Kitle bilincinin tezahürü olan, tarihi yığrn hareketlerinin
oluşturdllğu sosyal müesseselerin idlak edilmesi, devrimci entellektüel
anlamda bilinÇ - veya devrimci politik anlamda bilinç - kazanı,lmasl de-
mektiT.

Ezilen ylğinların, yaptlklarl yığm atılümlan ile oluşturdukları mües-
seseiel vasrtasiyie, işçi sınfmln devrimci politikasmı, merkezi iktidarl
elinde tutan bil burjuva srnlfma kabu] ettildiği ilk «Burjuva Demokla-
tik Devlim»i teşhis ve tesbit eden RuS Devİimci Sosyal Demoklat]aIl ve
oalalün büyük - iaIihi - lideTi Lenin, bu devrimin ana kaTakteTistiğini de
açılr ifadelerle işalet etmişti: BuTjuva Derİıokratik Devrim'ler, <ıSovyet-
ler» gilri mahaua ylğrn müesseseler:i oluştururlar. Bu müesseseler, o dev-
Iirnin evlensel karakterini teşkii eder... Çünkü yrğırılar ancak maha]li
ü,lsclisletrde ten,ısil edilelıi]irler. . . Çiinkü ezilen yrğrnlann temsilcileri,
.srıııf karakterlerini kaytretr.neden - arıcak ıııahalli meclislerde, kendile-

rini o]cluk!arr gibi ortaya koyabiIirler.

cüNüMiizDE EUn.}UvA DEMOKRATiK DEVRİM
(KATKI Aynl say1)

Demokratik Devrim'lerden, feodal oligarşi veya monarşi'lerin ha-
kim olduğu merkezi iktidarlara kaTşı yapılanı, «komünler (belediyeler)»
rn,Liessesesini doğu-Ian ylğln hareketleri ile baŞlamlştı.

1t
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BuTjuvazinin büyük güce kavuştuğu bir meIkezi iktidara karşl ya-
p an ilk «Burjuva Demokratik Devrim» de «SolT/etler (Şüralar)» mü-
essesesini doğuran yrğln hareketleri ile başlamrştl.

Bugün ise, burjuvazinin merkezi iktidarlara iyice oturmuş olduğu
bir dönem yaşlyoruz. Bu dönemde toplu tahrip vasltalalrnm gelişmesi
ile beraber, bir Sosyalist devlet de, emperyalist zirvenin sa]d[ganhğına
karşr caydtrrol bil Io1 oynayabilecek güce ulaşmlştrr. Bu durum, ylğln
hareketlerinin olağan gelişim süreci iÇinde bir «büyük haİb» faktörünü
ortadan kaldıImlş ve bunun tesbiti ile de bir Detent Politikasl yürüIlü-
ğe girmiştir. İşte bu politikanm lşığrnda bugiin pek çok kapitalist ül-
kede, büyük emekçi ylğlnlarırun katıldlğ1, bir tarihi ylğm hareketi doğ-
muştul: «İşgal"Boykot»... Bu hareketler, oluşturacağr müessesenin şek-
Iini, evrensel çapta açlkça ortaya koyrnuştur. Mesela 1969 y 1nda Tür-
kiye'de, Alpagut linyit işçilerinin verdiği örneği, 19?3 yılında Flansa'da.
ki bir saat fabrikasının işçileri aynen tekıarlamlştlr...

Demek ki işçiler, çalıştlklan işyerlerinde, - üİetim biİimlefinde - ka-
ıar ve icla yetkisine sahip olacak işyeri müesseseleli oluşturmaktadlr-
]ar. Bu hareketleri, toplaksu köylülel ve hatta küçük memurlaİ bile
taklit etmektedirler.

BUGÜNKÜ TÜRKİYE,DE BURJUVA DEMOKRATiK DEVRİM

(KATKI Aynı Sayı)

Türkiye bugiin «Burjuva Demokfatik Devrim» sath-l mailine gir-
miştiL

Burjuva Demokratik Devrimi doğuracak olan hareketler, «işgal -

boykot» 1ığın hareketleridir.
Burjuva Demokratik Devrim, «İşyeri Konseyleli» müessesesinin

kurulrnasl ile gerçekleşmiş ve bu şekilde Türkiye Burjuva Demokratik
Asarnaya giİmlş olacaktıT.

İşçilerin sosyalist, sosyalistlelin de işçi o1abileceği(*) «Burjuva De-
mokratik Aşama»da, kendi bilincine varmış, işçi sınıfı, merkezi iktidar
için mücadele edebilecek paTtisini oluştuİacaktlr.

Bu aşamadan önce, işçilikten uzak, üretim başlnda olmayan (en
yaygın el emeği anlammda) kişilerden oluşan ve kendilerine sosyalist
veya devTimci fi16.n diyen kadroların - kendi teorik, stratejik görüşlerin-

(.) Çünkü işçi almak ve çlkarmak yine işçilerin - işybfi Konseylefinin -göıevi olacaktrf.
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den vazgeçmeksizin - taktik olarak yapacakları yegd,ne müsbet iş, işgal -

boykot yığın haIeketlerini savunmaktr.
Bu «en geniş ytğın haİeketinin savunulması» eylemi için de taktik

fikir birliğine yanaŞmayan sosyalist aydın kulüpleri, Burjuva Demok,
ratik Devrim'de işçiler tarafmdan - tabandan - kurulacak gerçek parti
Janında yaşama hakkma bile sahip olamayacaklardlr.

HeI halükarda, ilerde işçi sınf1 partisine kabu] edilebilecek uzak
görüşlü ayünlar, ancak bugün yukartda işaret edilen «müsbet iş»i ya,
panlar olacaktır.

f*

işYERi KONSEYLERİ HAKKII.{DA BİR YAKLASIM
vEYA

ÇERÇEVE ÖNERİ

,{KATKI Aynl Say1)

İşyeri Konseylerinin yapısr ve fonksiyonu - meİkezi iktidal organ,
larınln işlevleline göre - o şekilde düzenlenmelidir ki :

A) İşçiler, işyerinde - beraber çal]şacaklan - arkadaşlannın işe alın-
mas1 ve işten çlkanlmasl konulalında, kendileri karar verebilmelidir-
ler.

B) İşçiler, işyerinde, merkezİ plönlamanrn tesbit ettiği «kör had,
]eli» Ve «asgari ücret» limitlerini kontrol etmeli ve bu limitier arasında,
kara göre ücret tesbiti sorunlında söz hakkına sahip olmahürlar.

Yani piyasada fiat istikrarmı sağlayacak bir «matyet kontrolu» me
.kanizmasrna aktif olarak katrlmahdirlar; çünkü işçiler ayrıı zamaıda,

ülkedeki - en büyük tüketici kitle§ini teşki1 ederler.
C) işçilerin, iŞyeii ile ilgili olarak Devletin sağladlğr her imkanda

ve işyerinin üretimi için yapt]ğl her «teşvik»de haklan, alacaklarl var,
,dır: İşyeri için Devlet tarafmdan sağlanan yatınm kolayhklarr ve üIe,
tim için yapılan vergi ve gümrük iadeleri v.b. (mese]ö kreüler de), - ka,
mu yararı gözetilerek - o üretimin yapılmasın veya arttnlmasını teş,
vik gayesi gütmektedir... En azrndan, böyle bir yorum bugiinkü anaya-
saya uygundur.

o halde yatırılan ve dönen sermayenİn, Devlet teşvikleri ile karşr,
lanmlş butunan k6mınm tüm tasarnrfuna doğrudan doğruya belli bir
oran dahilinde o işyerinde çalışan işçiler de ortak olmahdrlar.

Ancak merkezi iktidar ve Devletin özü «Kapitalist Bı.ııjuva» karak,
terini muhafaza ettiğinden (İŞyerİ Konseyleri fiilen kurulduğu halde de)
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söz konusu «Devlet teşvikleli», ayni zamaljıda kapitalistlerin . burjuva
felsefesinin «kamu yalarl» anlayrşlna göIe, - «müteşebbis»lik vasıflarlnl
geliştilmek gayesi güder.

Bundan dolayl, Devlet yardlmlarının sağlaüğr çIkallarIn bölüşü-
münde, işyeri konseylerinin kararlaTma karşl patlonlarm - bu bölüşü-
mü kaldıncr yönde - biT «Veto» hakkl doğmaktadu.

Ancak bu «veto» hakkı, işçilerin «temel sınf çlkallaIl» ile çelişme-
mesi için şöyle bil gerek şarta bağlanmahdır: Devletin bir işyeri için
«teşvik», «destek» veya «kolaylık» adları ile yaptrği yardımlardan sağ.
lanan tüm tasarruf, işyeri konseyinin gözetimi altıncla, - aynen - herhan-
gi bir yatırım projesine kaynak olarak gösteriımek suretiyle, patron ta-
raf ından kullanılabilil.

Yukarldaki çerçeve, yer]i ve yabancı sermayeye (işçi çahşttran, ya.
tırrlmlş selmaye değerindeki toprak v.b.lere de) kolayca adapte edile-
bilir.

BURJUVA DEMOKRATİK DEVRİM,İN AMACI
vE

OLIJMSUZ ALTERNATİFİ

(KATKI Aynt sayı)

Bu devrimin bil amaol, burjuvaziyi, ilk zamanlarcla vazettİği pren-
siplerine uymaya zorlamaktır. Bu amaç - aynü zarrranda - pratikte, kapi.
talistleri - kalite farkr ile (yani sermayeleri, iştetmeleri büyümüş, geliş
mİş olarak) - yine manifaktür devlinin idealist, müteşebis, çallşkan ve
vatansever patlonlan haline sokmak demektir. Bu süreç, aynı zamanda,
kapitalistlerin, tüks tüketim trrmaİ.ımasmda manyaklaşmlş, opsesyonlaf
içinde zolbalaşmrş, tembel, asalak ve vatan haİni, - iflah olmaz - kesimi-
ni, likide ederek, halka yararlı olabilecek aydmlaIr dejenerasyondan kur-
tanp, sosyalizm sürecine hazırlamak demektir.

Burjuva Demokratik Aşama'da kapitalistler, ne kadar çok teşebbüs.
te bulunur, yatlTım yaparlarsa, o kadar İazla ]Kazanrrlt. Ama mevcut
işletmelerinde, gittikçe arttıIrlan bir işçi sömürüsü ile ve buna paralel
olarak piyasada serbest lekabet dtşI kazanılmlş, _ monopol hakkı - spe.
küldtif değer farkma dayanan tüketici sömürüsü ite, servetl€yini rahat-
ça arthnp, lüks ttiketim faaliyetine( ! ) imkdn bu]amazlal.

Burjuva Demokratik Devrim'den kaçInmak demek, yedek issizler
ordusunu gittikçe kalaballklaştıTmak demektir. Ama bu durumd.a da,
kökü hemen emperyalizme bağlanan küqük burjuva Ve lumpen İdeolo-
jilerinin doğuracağı anarşik ve bölücü aklmlara katlanabilmelı gerekir..
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Üretim araçlaTının, ldyık olunduğu seviyede, özgürce geliştirilmesi-
ni sağtayacak olan sosyal gelişimi - sosyal atılımlaTl , zorla engelleyip, dr-

şalldan gelişmiş üretim araçlarl ithat eden bir ekonomi-politik anlayr,

ş1 zorunlu olaİak ],ırkarıdaki açmaza düşer.
Bugünkü Türkiye'de, ortaçağ sosyaI yapısın1 sal'lınup, dlşarldan mo-

dern fabrikalar ithal etmeyi düşiirien bir «kafa», «vatan hainliğiıınden
dolayr likide edilmezse, «gayr-i mesül»lükten dolayr «tlmarhane»ye ko,
nulmalrdrr.

Bizdeki, skolastik mantlğm açrnazından kurtulamamrş «aydrn-geçi-
nir»lerin, Tanzimat'tan beri devrimcilik, ilericilik anlayışların ifade
eden bir sloganl var: Halka inmek veya halka gitmek!... veya halkl
eğitmek filen. ..

Yani - onlann anlayrşrna göre - halkl pedagojik anlaJnda eğiterek,
yani onlala - hakim zümreden icazetli - baz\ ş€yleri belleterek, sosyo ,

ekonomik ilerleme sağlanabilir.
Gerçek devrimleri yapm§, gerçek ilerlemeyi kaydetmiş toplumlar-

dan görüyoruz ki, aşamaclhğını yitirmiş, «toplum sözleşmesi»ni çiğneme-
ye baŞlamlŞ ve baskl yöntemlerine başlırmakta olan bir hakim sınrf,
tan, srrufml tümden inkar eden (mora1, estetik, hukuki ve bilimsel ola-
rak), negasyoner aydmlar çlkar... Aynt zamanda o toplumda yeni üIe,
tim biçimini belirleyecek ve vaıacağr sosyal aşamaya göre de, üretim
alaçlanrun özgürce geliştirilmesini sağlayacak, yeni üretim güçlerini ta-

şryan yrğın hareketleri - yığın atlllmlar1 - başgösterir. Gerçek devrimci ay,
dmlar, hakim slndm, «bastlnlmast gereken zuhfirAt» ,olarak gördüğü, bu
]nğm haTeketierini savunur, ve yeni üretim şeklini ortaya çlkaracak olan
bu hareketlerin müesseseleşmesinde rehbeİlik edeller.

Bizde ise, yüzyıllarca monarşinin fetvaclst olmuş, medrese aydın,
ları, gerçek sosyo-ekonomik gelişmeyi sağlayacak «lığın hareketleri»nin
bastırllmasl için, merkezi iktidaIın silahlr gücüne fetva verir... sonra da,

merkezi otoritenin emri üzerine, gerçek ilerlemeyi yapmış oları memle-
ketlerdeki, - ylğln hareketlerinin oluşturduğu müesseseleşmeyi, - sosyo- -

ekonomik toplum yaplsmI, klişe şeklinde tatbik etmek için «reform
plinları» hazrrlarlar.

işte bizim -solda da görülen - bu skolastik kafall, merkezİ iktidann
emir kulu, iktidarslz olduğu kadar iktidara tapan, doğru bilüğini sa,

vunmak - ba,şkalürmak - nedir bilmeyen, iğdiş edilmiş ve daima halka
,üanetle görevli «aydın-geçinir»lerimizin, yapt*lan en büyük devrim-
]ef( !) bile «vatan bölücüğü»nden başka bir netice vermemiştlr.

Mesela bunlann Fransa'da belledikleri «Türkçüliik» doktrini, Bi,
:rinci Dünya Harbi sonunda Fransa «manda»sma slğlnacak olan Şam Vi_



KATKI
, layetinde (şimdiki Suriye), «Arapç ık» doktrinini doğurmuştur.

1920'1erde - pratik mücadele içinde pişmiş bil lider olan - Atatürk,
bu «vatan kurtaran aslan»ların elinden, bugünkü vatan| za| zor kurtar-
mıştlr.

Şayet bugün de, gündemdeki Demokratik Devrim zorla bastlrllu ve
bu «vatan kurtaran aslan»ların reform(!) phnları, uygulama imkanına .

kavuşursa yarın, bugünkü vatanın da ufak bir parçasuu kurtaracak(!}
bir büyük milli kahramana ( !) ihtiyaQ olacaktır.

Tarihİ geliŞime ayak uyduramamak, tarihi dönemeçleri zamanln-
da alamamak vatanlal] bölel, halklarr dağıtrr.

KUTSAL sU r

Kutsal «zemzem» suyuna, Bakan, mikroplu demiş..

Tövbe... tövbe, yarabbi, Iıu ne akrl almaz iş?!

Allahın işine de karrşmasınlar, zaten

Tann ttim mikroplarr ( ! ) bu },urda ihsan etmiş.

ŞADİ ALKILIÇ



KEMALİSTLERiN AÇMAZI

KATKI'nin önceki Say allnda da açlkıadlğımız gibi, emperyalü-
mİ,n, geli kalmlş bir ülkedğ, geniş ylğınların saygrsrru ve sempatisini
kazanmlş bir lidere tahammülü yoktur. Çünkii emperya]izm, geri kal-
mrş ülkeler için, - politika kulislerinde ajanlarI vasıtaslyla kolayca
yönlendirebileceği - bir o]igarşi yönetimini daima tercİh eder.

Halbuki siyasi kariyeri, yığnların sayglsrna, sempatisine dayanan
bir lidere, emperyalizmin ajanlarrnln vaadedeceği birşey olamaz. Böy-
le bir lider, empetyalist]ere kendi şahsiyetiyle (patner) değil, - ylğınla-
Iln temsiloiliği demek o1an - hükmİ şahsiyetiyle muhatap o]ur. Doıayr-
siyta güçlü kapitalist ülkelelle o]an münasebetlelde açık politika yü-
rütebilir ve u]us]alaras1 protokolda on]arla aynl seviyede, şerefli bir
rnevkiye hak kazanabilir... Açlk politikada emperyalistler daima mah-
kümdur: Kendi ilerici kamu oyuna, kendi emekgi srnıflarma karşr matı-
kümdur. Çünkü emperyallstler kendi millİ smIllarr( !) içindeki geniş
ylğmları da aynl yutturmacalarla oyalamaktadlIlar. onlaİa kaTşl adil
..,e hukuki yöneticilik zevahirini korumak zorundadırlar.

o halde demek ki empeIyalist blok içinde (kenarmda da olsa) ola;ıı
T'ürkiye gj.bi bir ülke, bağlmslz varhğmi koruyabilmesi ve kabul etti-
rebilmesi için büyülr mali kaynaklara dayalı büyük istihbalat öIgüt]eTi-
nin tamamen hakim olduğu «yeraltl politikasl»na katiyen angaje olma-
malı kencli halkınrn, kapitalist ülkelerin ilerici kamu oyu ve emekçi y],-

ğmlaIlnln desteğini sempatisini kazanacak bir açlk politika, bir hak
politikası yüTütmelidiI.

Böyle bir politikayl ],ürütebildiği taktirde, - mazhüm - geri kalmış.
üllreleI, - emperyalizmin topuna tüfeğine rağmen - her türlü ilişkiden ka-
zançlı çıkarlar. Çünkü bütün insanhğın anlayabileceği, - sekter olrna-
yan - her doktrinde ve her mantlkta (ki böyle bir doktrin ve mantık
da tektil) mazlum halklar, geri kalmış ülkeler daima hakhdlr ve ala-
caklıdır.

Ne var ki bunun için gerekli politikay] yürlitecek o]anlarln herşey-
den önce, emperyalizmin politik temsilcileIi karşlsında «Sokrat'ın di-
yaloglarınr kabu] eden talebe» tavnndan kurtulabilecek ve o cerbezeli
adamlarln dal zümre (finans kapital oligarşisi) çlkar]arına dayah sek-
ter dünya göriişünün iç mantığma mahküm olmayacak seviyede bilinç-
il ve bilgili olmalall gerekir.

İşte burada bir çelişki gödlmektedir. Geri kalmış bir ülkenin ge-

niş yrğmları eğitimsiz Ve cahil olmakta, dolay§ıyla «paıavra yanşı» şek-
lindeki bir seçim sistemi ile en cahiI ve kurnaz - hatta akll hasta§ - ki,
şileİi lider olalak seçebilmektedir. Yani otokritik sahibi olmayan do-
layrsıyla kendi kendine katlkslz bir inanç ve güven duyan bir psikopa-
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tln vakul tavrr(!), cahil ylğınlara «olg,uİ, büyük adam» fetişi olarak
kabul et tiTilebitmektedir...

Demek ki, çökmekte olan bir rejimde - bütün gücü ile - herşeyi dü-
-zelteceğini Ve rejimi kultalacağtru Vaadoderek merkezı iktidarın başı-
na geçnek için çalışan (perendeler atan) her adamn akltndan şüphe
etmek gerek.,.

Eaibuki böyle durum]arda otokritik sahibi bir adam, ]röyle bir
yükün altlna giTmeye çalışmaz; hatta kaçlnır.

Eöyle bir dulumda akh başmda bir adam, yığın hareketleri yöntin-
.de çalısır. O hareketlerin köhnemjş düzenin barajlarlnl yıkrp serbestçe
akarak yeni lejimini oltaya koymaslnl bekler; ki bu şekilde yeni akışm
yatağlnr inşa edecektil.

o iıalde demelr ld, geri kalmrş ülkelerde, bozulan rejim]er içinden,
- }]u re"]iıı içi kura.llalla - kurtancl liderler çıkmaz. Bozuk düzeni, rejim
içi kıi:ıllara sadik ]ialalak değiştirmek olanaksızdır.

-':" "]roblemin çöZümünde yüksek dereceden denklemler çlklyorsa,
bu c:.. '.',.lİler re.dikat ifadelerle çözülemez; bunlarrn fonksiyonet çö-
zümic.i vardır (.A.be] Teolemi). Yani problemleri yüksek derecelerde
giİiftlesliş bir toplrimu, merkezi iktidarın tepesind,en uygulanacak kli
şelerle düzeltmek olanaksrzdlİ. Böyle durumlalda yrğm hareketlerine
dayalı foni<siyonel çöZümler aramak,gerekir.

Henry Kissinger «yeni ekonomik ve politik blokları,n ortaya çrk-
masrna müsaade etmeyeceğiz» diyor; «düşüncesinin dileklerini» veya
korkusunu ifade ediyor... Palazlanmakta olan kapitalistlerimizi dıs pa-
zarlardan mahrum blrakmak istiyor... Libya ile yapılan ticari anlaşma-
lan iptal ettiriyor... BuTnumuzun dibindeki Sudye ile ticaret fiilen ola-
naksu.. . Kapitalistlerimiz ve Devletimiz öyle bunalıyor ki, iç ve drs po-
litikalarına taban tabana tels düşen bir yolu - gizlice - izlemek zoıı_rn-
-da kahyorlar. Sosyalist ülkelerle olan ticaret hacmmı, resmen büyüt_
temedikleli için, bu ülkelerle «illegal ticaret» ilişkisi, Mafia tipi yeral.
tl ticaret ilişkileri geliştirmek zorunda kalıyorlar.,t

(*) Ve de bu iılşkiler içinde pek çok maceracr - lumpen -, sos-
yalist devrimcilik yapıyorum diye, bazan bir ucu CIA'ya kadaf
uzanan yeraltl teşkibtlarınn mücadelesınde maşa olarak kullanr-
lıyor; likidatörlük yaplyor, pek çok gencin başmı yiyor; sonra
kendi başı da yiyor tabii... Bu tür iiişkilerin <.Milli İstihbalat)
yolu ile Milli sa!.unmamıza katkl yaptığr ml zannedjliyor? Çok
yanirş bir «zan) bu!.. Geri kalmış bir ülkenin, mali baklmdan güç-
süz bir devletin, yeİaltr politikasndan yeraltımücadelesiİlden kaza-
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nacağ1 bir şey olamaz. Böyle bir mücadeleye özenen küçük devlet-
ler yeİ altında ancak büyüklere yem o]uIlar... I<üçük devlet-
1erin gücü ylğlnlala açlk politikadacır.

Emperyalistler, kapitalistlerimize tek sömürge olarak Doğu Ana-
do]u'yu blrakıyor; ve de «onu da usturuplu sömüIi.iİl» diyor; «aksi ha1-
de SömürgeleIin kurtuluşunu desteklemek zorundayrm( !) » diyor...

GöTülüyor ki kapitalistlerimiz, esaslnda kemalistler (dünyada, ka-
pitalist yoldan bir bağımsı,z Türkiye kurulabileceğini zanneden iyiniyet-
lilel) çok sıklşık durumda]ar. Kissingeİ'İn son demeci - veya meydan
oku},uşu - onlarl daha da baskı attına ahyor. Kissingel onlara şantaj
yapiyor: Bizim bloktan ayrılan, Sovyetlel Blokuna geÇer filan demek
istiyor. Bu, realiteye uymayan ve de Kemalizmle bağdaşmayan bir tu-
tum. .. Kema]istler, bu lafln içinde örtülü olarak, Türkiye'nin bölün-
mesi tehdidinin yattlğlru da hissediyorlar.

Nevar ki Kemalistler, sosyalizmi pek bilmiyorlar. Leninist taktik
doktrinlelin - hele yeni geliştiİilrnekte olanların tamamen - cahili ola_
Iak kaldllar. "

(*) Bizim «geri zekalt» buljuvazimizin ve onlaİıtr talihi Şefi
İnönü'nün <(iğfal edi]me koTkusu»nun bulaşması nedeniy]e, öğren-
mekten bile kcrkuyollal. Dolayrsta Türkiye Devleti, mesela bir
scvetier Birliği Devleti ile direkt ilişki kurup, onlalrn ne den]ek
istediğini anlayabilecek, ve onlalla -vasltastz - diyalog kurabile-
cek duİumdan çlklyoİ. sovyetleİ Birliği Devleti gÜi bagı-"r. .,o

güçlü bir devlet, kaİşıslnda <(sahibinln sesi» 8.ibi konuşan diplo_
nratlar görürse, pek doğal ki onlan brraklr - onlar hakklnda bile -
sahibini muhatap alrr... Yine böyıe bir dev]et, <Komünizm» hak_
kında en ufak bir bilgisi olmadl& halde, emperyalizmin «anti _

komünizm» propagandasrnm çlğlrtkanhğtnı yapan gayr-i nresül
bir hükümet kadİosunu değit, - o kaalro ile alay edelcesine - yr-

, ğülarr, yrğrnlann uzuo vadeli çtkaİlanfu nazar-l itibara allf. Bu
duİuıİ, Türkiye Devletinin, bağlmsız vaİhğtnl yitirmekte olduğu_
nun en a(rk öl(üsüdüİ,

sosyalist ülke]erin devletleli nasll ki bizim «geri zekah» bur-' juva y6neticileİiİıizi nazar-l itiba,İa almadan, ylğınlarımızln uzun
vadelı çrkarlaı.rni savunuyoİ ve destekliyollarsa, biz TüIkiye sos-
yaiistleli de, mücadelemizde e§as hedef olalak _ kapitalistlerimize
rağmen - empeıyalizmi almalıylz. Çiinkü bizim kapitalistleIin çı-
karlarl, yltsnlanmlzn çlkarlarlyla - pozitif olaİak - eeliŞtiği gibi
aynı zamanda kodaman empeayalistlerin çıkarlarıyla daha çok,
- negatif o1arak - çelişir.

Kemalistleİ, bilemiyollaİ ki, Sovyetler Kissinger'm bu tezine karşı-
dırlar... Emperyalizm, dünyada sosyalizm yönündeki - taktik varyas-
yonlarr çok çeşitli olan - gelişmeyi, bloke ederek dondurmak, ve böyle-
ce ortaya çlkaracağt bir «sekt»in ideolojisinİ, «sosyalizm» yaftasI taka-
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rak - yıkmak istemektedir... Bu mantık, maket yakmak isteyen büyü-
ciiniin mantlğıdır.. . Sosyalizmi, bir devlete izafe etmek, bir devletin
- sekter - resmi doktıini olarak göStermeye çalışmak, ve o devlete - so-
ğuk veya slcak - halp ilin etmek, gittikçe diinya halklalindan tecrit olan
emperyalizmin, - iflas etmek üzere bulunan mantığınlıl - bulabildiği son
çaredir. *

(*) son olarak, siyonizm'i mahküm ealen Birleşmiş Milletler
karanndan sonİa «deprasyon geçiren» l<issing.er, nihayet bak]a},ı
ağzlndan çıkardll soğırk Harb'i, bir harb tlrmanma§nl g.öze ala-
bileceklerini söyledi. siyonizmin, emperyalizmle ayİılmaz bir bü-
tün teşkil ettiğiüi açrkça oİtaya koyan son gelişmeler, Amerikan
cowboy'laİını ileride otaya Alkacak en ufak bif bahanede, heİılen
ellerini silahlarına atacak kadar sinirlendiİdi. .. Bu noktada. biz-
deki, anti-komünizm çrğ.lftka_nlıg1nln isteri;ine kap arak §orum-
suzca soğuk harb tahrikçiliği yapan soIumlulaİ1 (I) uyarmak fay_
daL ola,bilir: Şayet bu talihl dönemde «detent» bozülur da <<soğük
harb»e dönülü6e, bu sefer harb tıİmanışrnrn ağıİlık merkezi, oİta
Avr-upa ve Almanya değit, oıtadoğu ve Tiirkiye olacaktlr.

sovyetler ise, Lenin'in tarihİ direktifi doğrultusunda, yeni doğa-
cak sosya]ist - hatta sosyalizan - bloklarr satırnmak durumund.adlrlaf .

«Telt merkezden Komünist Enternasyonal'e gidiş» taktigi, Troçki ile
beraber çoktan mahkürn edildi. Bu tezi şimdi CIA devrimcileri( !) rsltrp
§rtlp piyasaya yeniden sürüyoİlar, Kissinger de politikasm1 bu teze
pa.ralel olalak geliştiriyor...

Bugün Türkiye'de, yığın hareketleli ite müeyyidelendirilmiş bir
Devlet gerek... Bu, yığm haTeketlerine dayanan ve de aynt zamanda yt
ğnlan harekete geçirebilen bir devrimci partinin devtet teminatına, le-
,galiteye kavuşmasl demektir... Yani Türkiye art* kuwetli bir «sol» gös-
termelidir.

Bu şekilde «Burjuva Dğmokratik Aşa.ma»ya ulaşacak ola.rı bir Tür-
kiye, Devrimci sosyaI Demokrat bir potitika ile, kapitalist dünyanln
iç çelişkilerini kullanabilecektir.

Emperyalist zirvenin sözcüsü Kissinger, kapitalistlerin her buna-
lım döneminde kopmaya hazrr duruma gelen bu iç çelişkilerinden ya_
rarlanarak, on]arın bir krsmml daha ilerici bir çizgide ekonomik ve po-
litik ilişkilere rAzı edebilecek, Türkiye gibi geri kalmış fakat geniş yl-
ğrnlan ihtiva eden ülkelerdeki - uyanmakta olan - aydmlara karşı duy-
duğu korkuyu dile getirmiştir.

Türkiye'nin devrimci aydlnlan da Kissinger kadar işin bilincinde-
dir: Türkiye gibi bil kütle, ya yeni kurulacak bir blokta büyücek bir
yapl taşl olur, veya parçalanr.



GERİCİ CEFIIE I{ARŞISINDA
DEVRİMCİ SOSYAL DEMOKRATLARIN

TAVRİ VE VERİ
Biz, miting, yürüyuş ve her tüılü protesto hareketlerinin içinde

clacağız. Ama sosyal demokrat olarak, I1alk Partisi çizgisinin gerek ve
yeterliklerine (gerek ve yeter şartlarma) uyarak, - Halk Parti'lileI içe,
risinde edyelek - var olacağlz. Yoksa bu hareketlef içinde - gerçek - dev-

rirnci sloganlall kullanarak, bu hareketlerden kendimize bir pay, bir
kariyer çrkarmaya çalrşmayacağlz. Bilincinde olacağu ki böyle bir ta-

vlr, «provokasyon» demektir. Çünkü «Burjuva Parlamenter Demokla-
si»nin tanıdığl Iegalite s].nırlan içinde yapılan her tüTlü «toplu gösteri»,

sosyal demokrat veya Halk Partisi politikaslnln Ve onun sloganlannm
içinde kalmak zorundadır.

Ve de tarihten biliyoluz ki, devrim yapmaya yöneltilmiş toplu so-

kak gösteriteli, «komünalist» provokatörlerin işidir...
onrrn için biz, pallamentaristlerin ve sendika]istlerin eylemlerine,

bir sosyal demoklat veya CHP'l1 olarak katılacağlzi ve taka!, bu eylem-
lerden biT kariyer beklemeyeceğiz.

Biliyoruz ki, «faşizmi lAnetleme Ayinleri» yapmakla, faşizm kahrın-
dan ölmez; aksine saldilganhğl artar; ve kurbanlar ister. Fakat biz «iyi-

niyetli»]eri - ilerici küçük burjuva idealistlerini, - ümitlerini yitirip bizİ
haklı bulmaya başlaylncaya kadar destekleriz...

Biz esas devrimciliğimizi, gerçek ylğm haIeketlerini - attllmlaİmt -

savunrnakta, - desteklemekte - göSteleceğiz (işga1- boykot haTeketleri).
Ve bir gün, mevOut rejimde aİtık idare edemez , veya icra-i sanat-

ta bulunamaz - duruma gelen hakim slnd, açlkça rejim dşl zolba11ğa
- daTbeciliğe - kalktı mı, bütün gerçek devrimcileıle berabeı, ytğlnla-
Im, muhtaç ve 16,yrk olduğu işyeri Konseyleri müessesesini fiilen ger-

çekleştirmelerine rehberlik edeceğiz.
Önümüzdeki dönemde, her hareket , hatta provokasyon hale-

ketleli bile - ancak Devrimci Sosyal Demokrat politikann zaf.efine hiz-
met edecektir. Bu zafeT, Devrimci sosyal Demokrat çizgide bir işçi pal-
tisinin - legal olarak - kendini melkezi iktidara kabul ettirmesi ve Tür-
kiye'nin Burjuva Demokratik Aşama'ya girmesi demektir.

Türkiye gerçeğini bu kadar açrklıkia - ve de Tlirkçe olaTak - dile
getiren bir politika, ancak ve yalhlz Türkiye'nin bütünlüğiinün tehlike-
ye girmesi pahaslna iflas ettirilebilir.

Özet olarak önümüzdeki durum şuduı: Türkiye, tek bir Devlet axa-

clyla yönetilecekse, gerici güçler cephesi, meıkezi iktidan ilerici bir
politik altelnatife teslim etmek zorundadır.

Bu d.evir teslim işlemı, parlamentarizmin kurallan içerisİnde ya,
prlacaksa, bu iktidart - önümüzdeki ilk dönemde, tek başma CIİP tes-
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lim a]acaktır.

Yok eğar bu işIemi geciktirmek için pallamentarizmin kuralları
çiğnenmeye başlarsa, o zamarr gerici güçler cephesi karşılarnda CI{P'
yi değil ylğın atıllmlarlyla bütünleşmiş - devrİmci - bir siyasi kadroyu
bulacaklard:r; ki o zaman da bu teslİm işlemi «zoI»la olacaktlr.
Açrklayrcr Not :.

Burjuva Parlamenter Demokrasi rejiminin olgun örneklerinde (me-
sela bazl Batt Avrupa ülkelerinde), merkezi burjuva iktidan, üş sö-
mürüye - geri kalmıŞ ülkelerin sömürüsüne _ dayanarak (bu sömürü-
den bir pay ayırarak), milli slnırlar(!) içindeki işçi Sınlfına, dünya öl-
çülerine göre yüksek bir hayat standardl sağlayan, gelişmiş «sosyal gü-
Venlik» müesseseleIi kurmuŞtur.

İç düzeninde, iç mantrğında tutalh olan böyte bir rejimde, Üçüncü
Enternasyonal'den kalma Komünist Parti'leri bile, taktik aşamalarda
parıamentaIizme mahküm olmuş ve siyasi faatiyetlerini «sosyal de-
mokrat» çİzgide klsltlamak durumunda kalmrşlardı,r. Bu, o ülkelerin
şartlaTmda objektif bir olgudul; ve bu objektif şartları zollamak, - o
talihi entervalde - ve o ülkede pİovokasyon anlamlna gelir.

Dolayısile o ülkeler, dış sömürüye devam edebildikteri taktik aşa-
malarda, Burjuva Demokratik Aşama'nln evrenseI yaplsrna (mahalli
yığm müesseseleri) uyum - ve gereksinme - göstermeyebilirler; ve o ül--
kelerdeki burjuvazi, Burjuva Demoklatik Aşama olalak, bir Süre, ken-
di _ iç mantlğInda tutarh (rasyonel) - diktastru, yani Burjuva Par]amen-
ter Demokrasi'yi gösterebiliT... zaten on|arda kapitalizm iflas ederse,
Euljuva Demokratik Aşama çok kısa sürer; yani hemen sosyalizme ge-

çebilirlel...
Ama bizde, burjuvazi - dış sömürıi imkanl bulamadığ] için - diktasl-

ru rasyonel bir şekilde kuramaz; yani Burjuva Pallamentel D€mokTa-
si'yi iç mantlğında tutarh o]abilecek şekilde otultamaz. Dolayrsile. ge-
]İŞmekte olan TüIkiye gibi bir ülkede - Burjuva Demokratik Aşama'nın
evrensel - farkh - yaplsl, açlkça bir ihtiyaç olarak'oltaya çıkar.

ve de bunun gibİ bİr ülkede, ismi nasıI olursa olsun, samimi ve
bilinçli bir kadloya sahip bir «sosyal demokrat» paIti bile, burjuvazi-
nin tutaIsıZhğ1 ve ylğın]arin itişi ile devrimci olmaya mecbuT kaul.

Türkiye gibi geİi kalmış fakat oldukça geniş yığmlara ve toprağa
Sahip ülkelerde _ milli bir gurura kap an, toy ve geli zekah . burjuvazi,
klasik tiplerine özenerek, gittikçe daha geniş sömürgelelin hayalini ku-
raT Ve ihtirasrna kaprhr. Ama empeIyalizm için, böyle bir ülkenin bur-
juvazisini pazar sahibi ederek, bir tinans kapital merkezi (monopoller,
ülkesi) durumuna getirmek yerine, onu bölerek, ortaya çikacak küçük
parça]aldan komprodorlar edinmek çok daha rantab]'dlr.



BÜT,ÜN DEVRİMCİLERİN EYLEM tsİRLİĞİNE VARACAĞI
YER VE ZAMAN

Rejimdeki buna]ım ve çöküntü, son aşamada düzenin en rijit - çekir-
,deği - örgütü olan ordunun miidahalesini gerektiTir.

En tutucu hakim zümi,e, ordunun yönetim başlarına adamlarrnı
,yerleştirerek memleket idaresini onla-ra blİakmayı, kendi çrkarlart yö-

nünde en lasyonel çözüm yolu olarak görürler. Çünkü böylece, hiçbir
yasa ile bağtl olmayarak istedikleri düzenlemeyi - reorganizasyonu - sağ-

layabileceklerdir. :

Ancak çöküntünün ve çözi-ilmenin büyüklüğü, - halka yakm olan oI-
du tabanrnln iıişi. ile - yönetici başlarm karşrsrnda daha ileıici (Iadikal)
cuntalar oluşturuI. ve ylğınlar suskun ve seyirci kaldiğr sürece bu cun-

talaT arasl mücadelenin - l.işisel çatlşmalar ve harici ajan srzmaları ne-

ticesi - gelici ve bölücü sonuçlar d,oğurması büyük ihtimaldir.
Onun için, bir oİdu müdahalesi mutlaka bir ylğın yaptlrtmI ile kar-

şllanmalr ve onu yönlendiımeli yani biIliğini, ilericiliğini sağlamalı ve
kolumaltdı.I.

Herşeyden önce, bif ülkenin bütünlüğünün teminatl yrğrnlardrr;
ama yığrn hareketleridir. Çünkü o ülke halklarinln nüşterek - yekpa-
re - temeli yrğınlard.rr; yrğınların üretim ili"skilericiiT.

Mevcut rejim içinde ylğlnların teı-nsilcilerini, yöneticilerini tayin
eden bütün yrğ].n müessğSeleri ve örgütleri, kritik dönemlerde, rejim
krizlerinde fonksiyonlarmı - sağlrklı otarak - yürütemezler. zaten buı]un
aksi bir iddia büyük bir paradoks taş[.

o halde, mevcut lejimin birçok - anayasal - ofganlannn çahşamaz
duruma geldiği bir kriz döneminde, tek bir rejim öIgütüne, olduya - da-
yanalak dtizenin diğer örgüt veya organlannl işlel duruma getiİmeye

çahşrnak çok tehlikeli ve hatta olanaksrzdr. Çünkü yığınlara rağmen,
- on]aim Seyilciliğinde - böyle biI yeniden düzenleme, ancak ve yalnrz,
yabancI telkinlere açlktlr. Bu telkinlerle, vatan kurtarmaya çıkmış bir
avuç «aslan»ln nasıl şaşlrtllabileceği ve biribirine düşürtülebileeeği, ko-
layca tahmin edilebilir.

Onun için darbecilerin - örfi idarelerinin - bildirilerini, kuzu, kuzu
evlelde radyo Veya televizyon başında dinlememeli, bu emilier, öneriler
karşısrnda pasif bir seyirci tavn alrnmamalrdrr. İşyerlerinde, üretim
başında, otokritik sahibi otarak, icra yetkisi hissederek bu önerilere
aktif olarak lratklda bulunuimalrdır. Çünkü, merkezi iktidara kalşl, ya-

prlan bir darbe ancak ylğlnlalın aktif katkısryla devrimci yöne kanali-
ze editebilir. Ijnutulmamalrdr ki olağan düzende , veya diizensizlikte -
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merkezi iktidara geçecek en namuslu ve «iyiniyetli» kadrolal dahi de.
jeneIe olmaya mahkümdur... onlara müeyyide - yaptlrlm - getirecek y1-

ğm hareketi _ inisiyatifi - gerektir.
Bundan dolayl, böyle bir darbe (mesela HitlelvA.ri bir şekilde, bir

Sivil çete, ordunun suskun tasvibi ile pallamentoya e] koyabilİr) anın-
da, radyo bildirilerinden en tath vaadleri de işitsek, bir devrim ro-
mantizmine kapılmamalryız. o ilk tatli nutukların sonradan perde per-
de nasr] sertleştiğini ve faşistlestiğini Ve de nasrl kademe kademe adam
toparlama operasyonlarma giIişildiğini, en yakm geçmişte - 72 Mrart ta -

gördük, yaşadık...
Ama buna karş1, kendimizi ylğınlardan tecrit edelek, onlarm göIe.

vini - donkişotvari - yükleneIek, yeni iktidara saldlrtp, yığınlarr seyirci
bırakacak bir gladyatör gösterisine de kalkmamahylz...

Ylğlnlarrn arasrnda, üretim güçlerine, işyeIlerinde nasll örgütte-
nerek yönetimi ete geçireceklelini öğreterek, yani işyeri konseylerinin
fiilen oluşturulmasma katklda bulunarak, emekçilele rehberlik etmeli-
yiz.

Kendine «devrimci» diyen bir kimse, şayet bir akıl hastası veya
melkezi iktidarln ajanl değilse, mutlaka, bir faşist saldrll kalşrsrnda
en emin yeİin, yrğInların bağrı olduğunu bildlelidir. Ylğınlaİm bağI1
ise, sokaklar değil, üIetim merkezlefi, isyerleliür...

Ülke üzerine her türlü pazarlrğrn sözkonusu olabileceği bir darbe
anrnda, yrğlnlar işyerlerinden yurt düzeyine per_oinlenmeti; veya yrğrn.
lar, vatanrnr işgal ederek, ona .slmsıkl . sahip gıkmalrdır...

Sloganrmız: .<Dartıeye Karşr Genel İşgal» olmalrdır.



TİPİK BİR ÜTOPi ÖRIŞEĞİ
«KöY ENSTiTüınnİ,

Turhan ÇERVATOĞLU
- Eski lıir öğretmen -

Köy enstitülsri başarısız olmuŞtur. Çünkü, kapitalist bir düzende,
fevizyonist, ütopik bir görtişle, sömürüye kalşl çlkllıyormuş gibi bir
gösteriş yap mlşt1r... Daha doğrusu, kapitalizme «evet» deyip, köyler-
deki çağ dlşl sömürüyü gölgelemek için bİr «emniyet süpabı» kurulmak
istenmiştir... Bir «aclnd.rma» öıneği... Buz gibi bir küçük burjuva ide-
alistliği. ..

Konu},u inceleyelim: Başbakan İsmet İnönü'nün Sovyetler Birliği
gezisine dayanır, bu işin ucu...

Sovyetler, kurduklan üretim birimlerinin (Sovkoz - Kolhoz - bir
çeşit köy üretim kooperatifleri) ekonomik rantabilitesini arttırabilmek
ve buna paralel olarak da analfabetizmi süratle yenebilmek için delege
sistemi ile eleman yetiştirme seminerleri düzenlediler. Bu birimlerde,
en yetenekli gençlerden seçmeler yapt ar. Bu gengleri seminerlerde o
bilime gerekli bilgilerle donattılar ve yer]erine göndeİdiler. Bunlal, o
kouektif çalışma aianlarrnda göTevlerini yaplyorlar ve ortak üretimden
pay alıyorlardr. Bunlar solTet köylerinin yoI göstedcileri o]dular.

İşte İsmet Paşa'nrn gezisinde bunlarl gören akhewel'Ier hemen bir
bağlantl kurmuşlar... Bizde de bunun gibi eleman yetiŞtirilerek köy
kalkrnmasrntn sağlanabileceğini, ağa hakimiyetiniı klnlabiieceğini, ve
bir idealist kadronun eliyle, köyiin çağdaş düzeye ulaştlnlabileceğini
önermişler...

Böylece başlanan girişimde, ilk olarak Solryetlerin delege Sistemi-
ne karş1, askerde «çavuş», «onbaşt» rütbesi alabilmiş olanlann seçilme-
si düşünüldü... Böyle düşiintilecekti çünkü üst üste askerlerden milli
eğitim bakanlarl Şlralantyordu... o sırada da Saffet Arıkan bakandI...
KaraT uygulamaya kondu.. . Eskişehir Çifteler'de bir eğitmen kursu
aç d1... Bu kurs, Köy Enstitüleri'nin temeli olacaktl... Artlk «§marla-
ma edebiyat» kollarını slvadl: Baş yazatlar, pedagoklar, ekonomistler
incilerini döktürmeye başladılar; işte tamam! A.liettin'in sihirli 16mba-

sl bulunmuştu. Buralarda yetişen gençler, en çok dört yrlda «köy»ü
kalkmdrracaklarü... «köy»ü, çağdaş uygarlığa ulaştıracaklardı; hem
d.e ağa basklsml yok ederek, feodat kalmtllan tasfiye ederek...

Ama burada tamamen aldanmlşlardl. Çünkü feodalite, daha uygun
bir deyimle «toprak ağalığı», şehir burjuvazisi ile çoktan ittifak kur-
muştu; kasabatarda burjuvalaşma süreci, feodal artıklarln katkılariy-
]a gelişmişti; o zaı;iüan, feodaliteye yönelik bir örgüt, doğrudan doğ-
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Iuya şehiI burjuvazisine yönelik olurdu... Kapitalizm, kendine yönelik
her gücü yok etmeye kaıallı idi ve buna mecbul olduğu için de Köy
Enstitüleri'nİ yok edecekti; ve etti de...

Asllnda Köy Enstitüleli, ham bir ütopi idi; içeriği olmayan biff
ütopi...

Ünlü ütopistlerden, Robert Oven, Sen Simon ve F'urye'nin ütopi-
lerinde içeıik vardı. Çiinkü adamlaı - herşeyden önce - sömürii düzeni-
ne kalşl idiler.

Halbuki Köy Enstitüleri'ni kuranlaltn ve yönetenlerin hiçbilisi
toplumcu değil, ve hiçbirisi sömürü düzenine karş1 değil idiler. Yaşam-
ları boyunca sömürü düzeninin çiTkinliklerine kaTşl kılları klplrdama-
mlş, aksine bu düzenin bekçileri olmuşlaıdı... Köy'deki utanç verici
yaşarcr ve analfabetizmi, güya Enstitü çıklşh bu biçale gençlere hallet-
tireceklerdi... Bir çeşit kapitalizme ödün velme Ve köylüye afyon yut-
turma çabaslndaydı]al... Böylece hakim smıfin gözüne girmeye çalış_
tllar... Fakat gözü dönmüş burjuvazi, bunu bile hazmedemedi; kurucu.
larln elled ile EnstitüleIi yrktırdı.

Şimdi bu öTgütlerin yerlerinde yeller esiyor... Ama yine de, ileri-
ci aydrnlar ve öncelikle Köy Enstitüleri çlklşh «eli kalem tutan»lar,.
}ıala daha bu öİgütleri savunurlar; savunsunlar!... Fakat bu örgütiİn
yasadrğı sürede, hangi köyde ne yaptığml söylemezler, söy]eyemezler;
yoktu ki söylesinler... Tek dişe dokunur savlarr «bu enstitülerde şu ka.
dar fuka.İa köy çocuğu okudu» şeklindedir... Tek doğru sözleri de bu
ırad,arüI... Hani bu çocuklar «köy»ü kalkındıracaklardr? Hangisi, han-
gi köyü kaikmdlİdı? o yok işte... Doğu'nun abartması... Bütün aksak-
lıklaI buTadan gelir işte.. .

Kesin ;,211911112 şudur: Köy Enstitüleri çrkışlı öğretmenler, köylü
İle büt'Linleşemed.iler; aksine «Köy»e teİs düştüler,.. Bizce bu ters düş-
me de çok doğaldı... Çünkü bu zavallılar, yarrm yamalak bilgileri ve
yairrn yamalak bilinçleri ile, kendi - veya yakın - köyleline gönderildi-
ler; hem de aç olarak.,. Tabii ki köyün ağas] bun]an hollayacakt1...
Bunlal kendilelini ne ile savunacaklard1?... Bunlarln birer peygamber
olmalalr rnl bekleniyordu?... Solx/etlerdeki meslekdaştarı, üretim bir-
liklerinden paylarml allllarken, bunlar aç kalmlslardt... İştik geliri ve
uygu]ama bahçeleri gelili ile mi geçineceklerdi?... Git işine be!... Böy-
ie saçrna sapan görüş o]ul mu? ...Burjuva düşünüİlerinde o]ur tabii!...

«Köy»ü sefalettell kurtaracaklardı; ifl6,s ettiler... İnönüsü minö-
nüsü, Yüceli müceli, Tcıngucu mongucu, lıep birlikte iftas ettiler... Ki-
misi kapitalizme hizmet görevini sürdürdü, kimisi de kösesine çekildi;
silindi gİttiler!...



GüN DERGİSi,NE GöRE
BÜYÜK DEMOKRATLAR

Gün «Haftahk Kültür ve Aktüalite Dergisi» idi.
Müessisi: Esat Adil Müstecaplıogtu. İmtiyaz sahibi Ve Mesul Müdü-

r,ü: Hasan Tanr] Kut. Dergi cumartesileri çlkıyordu. Daha sonra çar-
şambalarr çıkmaya başlar.' Adresi ve bastldlğt yer: «Gün» Cağaloğlu Arkadaş Matbaasl İStanbui.

Abone: Yıllığı, 600; Altl aylrğı, 300; Üç aylığı, 150 kuruş.
1946 da yayrnlanan ve Esat Adi1 tarafmdan çıkar an Gün Dergisin-

de, ESat Aclil (Müstecabi) dan başka, Rasih Nuri İleri, Sabahattin Ali,
Hasan Tann Kut, K. Şiril, Doğan Ruşen Ay, oİhan Kemal, Aziz Nesin,
KaIl Benner imzaları göze çarpmaktadlr. Ahmet Fedai, Sabri Solan,
Kami1 Bozdağ, A. İ. Beteloğlu, Ali Karasu, Mustafa Yahya, A. Turgut
Etingü irnzala da şiirlelin altında yer almaktadlr. Karikatürler M. Uy-
kusuz'un. Portreler: Haşmet Akal'ın.

Gün Dergisi «Büyük Demoklatlar» rübriği attlnda Atatürk'ten ve
Jores'ten bahsetmektedir - ki biT fikir edinmek için, bu iki yazıyI ak-
tarlyotllz:

BiJYÜK DEMOKBATLAR
ATATÜRK

«Milli tali}ıimizin seyrini iyiden iyiye takip ve tetkik etmiş olan-
lal, Atatürk'ün ihtilalci ve demokrat şahŞiyetinin yarattığl Cumhuliyet
Devrinin diğel hiç tıir devirle ölçülemiyecek kadar İleri ve halkQı oldu-
ğunu asla ink6r edemezler. o BÜYÜK İDEALİST Türk Miltetinin ka1-
kınmasr ve Türk demoklasisinin gelişmesi yolunda insan kudretinin
yapabileceği her şeyi yapmıŞtır.

Tanzimat ve Meşrutiyet'in opoTtünist karakteriyle Atatüİk devri-
nin ihtilalci, köklü Ve samimi vaslfları arasndaki farklar o kadar bü-
yük ve keskindir lri bunu gelecek nesiller bizden çok daha iyi kavraya.
caklardır.

Şarkın iskolastik ve mistik zincirlerini klrarak Türk cemiyetini
garp medeniyetinin dinamik bir unsuru haline koyan, devamh bir de-
ğişme ve gelişme zaruretini İNKİLAPÇI metodile ortaya atan ve bunu
bütün hayatınca tahakkuk ettiren AtatüTk hiç şüphe yok ki herşeyden
Önoe DÜNYANIN EN BÜYtİK DEMOKRATLARINDAN BİEİ.

onda, idealierinin başarılmasında birçok şeyleri eksik blrakmlş
olan sadece ömlünün klsahğldır. Fakat ömrü hudutsuz olan Türk Mil-
]eti bu eksiklikleli tamamlamak azmini asla elden blrakmayacak, ken-
disine koskoca lriı cumhuliyet emanet edilmiş olan gençlik ise, bunu
bir namus boTcu bilecektir.

Atatürk'ıin lı:.irriyet mefhumuna karşı duygusunu ve aşklnl şu söz-
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lerite ispat etmek daima mümkündür: «HÜRRİYETTEN DOĞACAK
TEHLİKE VE ZARAR, HÜRRİ1TTSİZLİKTEN GELECEK TEHLİKE
VE ZARARLARDAN YÜZ MİŞLİ BÜYÜKTE OLSA YİNE BİRİNCİSİ
TERCİH EDİLMELİDİR.»

EÜYÜK DEMOKRATLAR
JoRES

Jean Jaures - ı859 - 1914

Fransa'nın KaSt kasabasında küçük bil burjuva ailesi aIasında do-
ğan Jores iyi bir tahsil yaptl. Latince ile hazlrlaüğı bir tezini Alman
sosyalizminin kökleİini araştrrmaya tahsis etti. İlk defa 26 yaşlnda me-
bus seçilen Joles pal]amentoda sol'lala iltihak etti. Henüz demokTat,
cumhuliyetçi, ruhani srnıf aleyhtarl idi. Fakat siyasi ve natuk olan de-
hasl için Sosyaiizm kudretli ve teshir edici bir kaynak o]makta gecik
medi. Ikinci seçimde kazanamayrnca Tuluz Univelsitesindeki kürsüsü-
nün baŞlna geçti. JoIeS bu şehirde iken kati surette sosyalizme katıldr
Ve onu hakkl ile 'benimsedi.

sosyalist JoIes bundan sonra bütün gayretlerini işçİ smıf]nın hiz-
metine hasretti. 1893'de pallamentoya sosyalist olalak girdi. O Fransa'
nın en büyük hatiplerindendi, Sosyalİstliğini jslarla iftihaİla ilan ettiği
nutuklariyle delin bil şöhret kazandı. Bütün haklı davaların avukatı
olan Joles masum Dleyfüs ]ehine EMİL zoLA ile birlikte kahramanca
mücadele}e giriŞti.

Jores parçalanmakta olan sosyalist partisinin ittihadınl temin ede.
rek Fransrz sosyalizminin şefi oldu. Jores barrş uğrunda elinden gelen
heİŞeyi yaptu ve bu uğurda hayatml da verdi. 1914 Cihan Harbi kun-
dakçllarmln öldürttüğü Joles'in cesedi harpten sonra PANTEON milli
mabedine naklolundu. Tarihçi Emil Ludvik 14 Temmuz ad]ı eserinde
ancak Joles'in harbi önleyebilecek yegöne adam olduğunrı yaz|yor.

l/lebus, mücahit, fey]esof olan Jores aynr zamanda büyük bir mu-
haİrir ve gezeieci idi. 1903'te Hümanite gazetesini kurdu.

Jores'in doktrini idealizmin kudretli bil ilhaml altlnda başka bir
hüviyet arzeder. O realiteyi anlamak ve ideale varmak istiyordu.

Jores demokrasiye derin bir sulette bağlrydı. Sosyalist bakışla ci-
hanln iktisadi demokrasiye yo] aldığml görüyordu.

Jores vatan sevgisinden mülhem bir enternasyonalistti. En hala.
retli nutuklalından bİrinde: vatanIml sevmeksizin nasrl iyi bir beynel-
milelci olunabileceğine akll erdiremediğini söylüyor ve proleteryarun
vatanl olmadlğlnr İddia edenlere kaışl: Demokrasi ve millet her türlü
yüksek varlrklarrn esas şartlarr olarak kalrr diyoldu.



MAREŞAL ÇAKMAK
ve

DEMOKRATİK HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Maleşai Fevzi Çakmah, beui bir aşamada, sosyalist çizgiye doğrüJ
yöne]miş; eski okul alkadaşr Cami Baykurt'u sağdan gelen saldırılar
karşıslnda savunmuş; ve, demokratik hak ve özgürlükler için mücadele,
etmiştir.

sendika gazetesi, 19 Ekim 1946 tarihti 8 inci saylslnda, İnsan Hak-
larr Müdafaa Cerniyeti hakkında, klsa bir haber yayn]amıştı :

Dikkat... Dikkat.
Demokrasimizin gelişmesine yardlmcı olacak yeni teşekkül İnsa,ıı,

Ilaklarr Müdafaa Cemiyeti, başta Maleşal Çakmak, cami BaykuTt, ze.
keriya seltel, Tevfik Rüştü Aras ve Kenan Öner ve arkadaşları otduğu
halde, memleketin demokrat unsul]arl talaİindan, İnsan Haklan Mü-
dafaa Cemiyeti adiyle gayl-i resmi bir teşekkül kurulmuştur,

İnsan Haklannr Müdafaa Cemiyeti, Rosvelt'in 4 hürriyet prensipi-
ni programlna esaS o]aIak almıŞtır.

Cemiyet, Anayasamlzn bu husustaki özel maddesine dayanarak
feltlerin ve topluluklaIln kanunsuz muamelelere karşr haklarrnı koru-
yacak ve bu meyanda herhangi bir sebeple hüküm giymemiş veya giy-..

miş olarak mevkuf bulunanlara karşı yapılacak ka.nunsuz muame]elere
ve tazyiklere mani olabilecektir.

Hakikİ demokrasinin memleketimizde gelişebilmesi bakrmınd,an
bu cemiyet'in önemli bir ro1 oynlyacağına şüphe yoktur.

Sendika gazeteniz işçi arkadaşların bu cemiyeti destekleme]erİni
ve bununla aynr zamanda Ankara'da kurulmuş resmi bir teşekkül olaıt
ve ismine de benziyen İnsan Haklarınr ve Ana Hürriyetlerini Koruma
Demiyeti ile karlştıImamalalmt ehemmiyetle açrklar.» (s. 4 sütun 1)

i

Sendika'nın, 26 Ekim 1946 tarihli dokuzuncu saylslnda şu başiık
göze çarpıyor : İnsan Hak]arrnı Konjma Cemiyetine KaIşl Faşistler
Ateş PtisküIüyor.

Yazryr aktaralrm :

«Sayın Mareşallm:r. Fevzi Çakmağrn, İnsan İtraklannr Koruına ce-
miyeti adile bir Cemiyet kurduğunu geçen saylmlzda haber vermiştik.
Mareşalin bu hayırlr teşebbüsü buTjuva gazeteleri tarafından büyük
bir provakasyonla karş anmlştır. Bilhassa, Cemiyetin, kap annı faşist-
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lele kapamlş oıması, kıdem]i faşistlere ates püskürtmektedj.r. Bu alad,a
en fazla gaylete gelen baz| gazelelel heİ şeyden evvel, Cemiyet ned.en
faşistleri içine almıyor diye tahrik ed,ici yazllaİla Sütunlar doldufmak-
tadır ve bu Cemiyet'e gizli maksatlar atfetmektedirler,

İnsan haklarrnr koIumak için kurulan bir Ceıııiyetin faşistleri
memnun etmemesi gayet tabiidir. zira faŞizm insan haklarmın inka.
tlnı esas olaİak alan ve bugün artık hel baktmdan iflas etmiş, ölmüş
ve ]rü_lieri havaya savlulmuş olan, meşum bil idare §istemi İdi. Bunun
taraftal:lafl kendilerinin inkar ettiği haklarm kolunmasl yolunda atl-
lacak her ad]ml gevşeklemeyi vazife Sayallal. Fakat, Mareşalimizin
kendisine çelme takmak isteyen bu ayakları metin adlmladyle kırlp
geçeceğine inanmayan tek biı insan tasavvul edilemez. İşçi sınıfı bu
İNSANCA teşebbüs]8 büyük bir hümanist mevkiine yükselmiş olan
Mareşıi'a, vataı]lmuln Kultuiuş Mücade]esinde kazandığl büyük ve
şelefli başarllar derecesinde yeni muaffakiyeiler temennİ eder.» (s. 1, 3)

25 TemmLlz 1946 tarihli Gerçek'te «memlekette hak ve hürriyet
mefhumlalrnln canh timsali olan Türkiye Maleşali Fevzi Çakmak»ın
şu satlrlarI göze çaIpmaktadlr :

«Yapjlan cebir ve tazyikler, milletin hak yolundaki mücadelesinden
vatandaşlarl aytramaz, Miılet bu haklarınr er Veya geç almak imkAnıru
bulacaktlr. Çok daha meşnı olmayan yollarla halka tazyikler yapılabl
lir. Fakat buna cüret edenler, bu millete hesap vereceklerdir. Ben bu
milletle İstiklAl Mücadelesi yapm§ bir insanlm. Milletin valtık Ve istik-
]a1 azmine engel olanlalm daima hüsrana UĞRADIKLARINI gördüm,»



TARİHTEN YAPRAKLAR :

AZ.AD GAZETESİNİN İLK SAYILARINDAKİ HAVADİSLER
Azad, gündelik bir gazete idİ. «Demokrasi mesleğinin hadim ve mü-

dafii.» «Azad, Journal democrate, Constantinople.»
Gazete demoklasiye hizmet amacm] giidüyor, demokratik hak ve

özgürlükleri savunduğunu söylüyordu.
Sosyalist'in kapat işını Hür Merrıleket vermişti. Hür Memleket'irı

kapatılısın] da Azad veriyor.
Birinci say§l 19 Kaslm 1910 (19 teşrinisani 1326). Bu sayıda Ömer

Adil imzaıl ve «Aydın meb'usu ubeyduuah efendiye» baştlktl yazrda Tev-
fik Fikret'den bahseden şu satrlar var: «Tevfik Fikret Bey, İttihat ve
Terakki Cemiyeti'nin devli istibdatta İstanbul Komitesi reisi idi. (Pek
çok isim sıraladıktan sonIa) bunlaldan niçin bir kabine teşkil edil-
miyor?» (s. 1) 

*1

Gazetenin ikinci ve üçüncü say annda (20 ve 2I Kas]m 1910) birbi-
ri ardı sıra gazetelerin susturulmasl ve sosyalİst Klüplerin kapat ma-
sı. havadislerini okuyabitiyoruz, Memleketin güvenliği bak]mından, Hü-
kümetin tehlikeli saydığı Sosyalist Kutüplerinin kapatdmast kararlaştr-
n]mlştı. Selanikteki Sosyalist Kulübü kapatılmlş; 200 üyesi bulunaJı
Galata Sosyalist Kulübü de bugün yarın kapatılacaktır.

A,zad'n ikinci saytsl, Divan-t Haruın rrür Memleket'i kapattığı ve
Meksika'da İhtihl havadisi.

ıkinci sahifede :

<\Gazetemiz taIafindan Meclis-i Meb'usan riya§etine çekilen telgraf'
sureti

Meciis-i Meb'usan Riyaset-İ Aliyesine
Hür }Iemleket gazetesi muhalliri Pertev Tevfik imzalıdır.
Hergün gazetelerin arka alkaya kapatılmasl üzeline Meclis'in dik-

katini qekiyor; tezelden tedbirler alınmaslnl istiyor. Meo]is'in yurt gele.
ceğinin güqlü dayanağl olan gençleri kötümselliğe, deİin bir yeis ve
bezginliğe düşüImek istemeyeceğini kaydediyor :

«istikbal-i Vatan'rn istinatgah-l kavimi olan gençleri bedbiniye,
amik bir yeis ve fütura düşüImek istemeyeceğini... »

Halep'te Lisan.r Ahali Gazetesinden
Meb'usan-l Millete ve Ayan-l Devlete Açık Mektup
Bu açlk mektupta kanun-u esasi'yi Anayasay], Meşrutiyeti ayaklar

altına aldığ1 için sablk valİ FahTi Paşa'nln üçüncü ordu kumandan ve-
kil]iğine tayinini protesto ediyor. Eskiden yapıtan işkencelelin, haksu-
]ıkların Lablosunu çiziyor,

an



21 Kaslm 1910 tarihli üçiincü sayısında, (Taşnaksutyan'm organl
olan) Azamarad'dan aktarılan Reji Amelesi başhkh bif yaz1 ve Bir Ame.
ıenin İdam'r Sellevhalr Fransa'ya ait havadis.

İngiltere seçimlerinde sosyalistlerin Liberallerle ittİfak edecekle-
rinden söz eden dört satrlık yaz1 (s. 2).

Sosyalist Kultipleri
«Emniyet ve ösdyiş-i memleket noktay-I nazarından, hükümetçe

tehlikeli addolunan Sosyalist Kulüpleri'nin seddi kararlaştırılmlştr.
Eunun üzerine SeHnik'teki Sosyalist Kulüp'ü kapanmlş ve 200 azasl
bulunan Galata Sosyalist Kulübü'nün seddi dahi derdest bulunmuŞ-
tur.» (s. 2)

A\,1ıkat
sözler.

zohrap efend.i,nin Meclis-i Meb'usan celsesinde söylediği

1 - Eekim :

9-Ekim:

10 - Ekim :

11 - Ekim :

19?5 EKiMİNDEN KATKI

Manto. işçileİl, işten bi. arkadaşlarrDrn atrlması üzerino BoY-
KoT'a başlaü,
zoıguldak'ta, her ay ortalaına 800 iş kazası oluyor. - Ba,yraJnr
10.000 İşçi Bo.rKoT ve GREv'le geçirdi.
Ğenel sekreter Şide: Tiirk - İş, seçinİerden sonra parti kulma
çal§malaı'lna başlayacak. _- Karadeniz Bakır İşletmelerinde BoY_
KoT iki aydır sürüyor.
İşten çrkarrlan 6 arkadaşrnrn tekrar iŞe alınma$ için, Baymdl,llk
Bakanlıtsnda 300 işçi BoYKoT'a başladı. - Kader Men§uca-tta
250 işçi BoYKoT'ta. - Nusaybin tanm işçile,rinb BoYxoT'u
§üriiyoİ.
cTlP'niı Ankara, Mitinginden dönen halka polis taİaflndan ateş
açllfu. - Devıet Güveolik Mahkemesi Ya§asl, Anayasa Maİüeme§i
tarafından iptal edildi.
Bir 8,ün önce yapılan Genel seçimlerde CtrIP: 25 seDatör, 1millet-
vekili, AP: 27 seıratör, 5 miuetvekili, MsP: 2 senatörlij.lr kazandl,
CIIP oy orarı1 baklmrndan en },ilksek oJıı a,ldl. İstanbul Eski sık1
Yönetim Komutanı Türiin çok büyük bir farkla kaybetti.
cİ-4.'nrn, Lübnan vo suriydyi böımek üzero plan ba,zfladrğ[ vo
vo oftadoğ,rı'da, yeni devletlerin ku,rırması yoıuııda çalıştı& a(,k-
laİrıyor.
ABD Dlşişlerİ Bakan1 Ki§singer: «Kenilileİini yaİnız.,a hi9 bir blo-
ka bağlr olırıa,yan iilketer iıiyo ilevletıefiD yeni bif
blok oluşturma.laxrna kar§İyız.),
Birleşrniş Miuetler Gene1 Kurulu sosyal Komisyonu: «siyoniaııi,
ırkgİk ve ırk aJ.rrrm!ııüı bit c€şidj sayaJı» bir karar a,ldı.

Beykoz Deri ve Kuİtdula l'abrikasında çahşan 1800 işçi BoYKoT'a
başladı.

12 - Ekim :

13 - Ekh1 :

15 - Ekim :

İ6 - Ekim :

19 - Ekim :

23 - E]kim i


