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"önce "Dgyrim" sözcüğünü yerinde kullanmağa airşma-
lıyız. Devrim "Reıı,olution" ihtilal demektir. E}vrim ''Evoluti-
on" istiihale, gel§im demehtir. Ti.irk Gençliği devrimcidir, derı-
diği zaman Tiirk Gençliği ihtilAtcidir deıııektir bu... Deıırimci-
lik, yani ütil6,1cilik hir fikir sistemati$nin doğrultusundan
koparılımış olarak tek başına düşünülemez. Çağmızda ise bu
fikir sistematiği Marksizmin dışında kurulamaz....''

Çetin AJtan, Akşam, 9 Ocak 1970,.'Kasıtlı bir Kavramlar Anarşisi'' §. 2.

"Ren dgıırimcryim diyen; bug.ünkii düzenin halka rğmen,
zor kullanılarak dğşoııesini istgıendir. Devrimde oya baş vu-
rarak iktidara ,gelme yoktur... Dewimde mutla,lıa zor un§ııru
va,rdtr...."

Cihat Baban, Cumhuriyet, 8 Ocak lg70,
"Neden Güvercin Demek Varken
Ugan Hayvan Diyoruz", §. 2.

İ
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öllsöz
Bugüne kadnr seçti,ğimiz mücad,el,e yolunda, eski yol ar-

lcad,aşlarımız olan komünistlere, aşOrı, solculara karşı d,aima
açık kartla oynadok. Mııarız,lo,rımlzln ?ümün ?üıfuan lı,altkımız-
dn kulaktan kulağa fısılilailıkları; Mihri Belli'Nn, S.B.E.'nde-
ki konferansl,a ilgili açılan d,aııasondn,lıiç ilgi,miz olmail,ığı hal-
d,e malıkqmed,e bizi itham eder şeki,l,ile lrcnuşması, mücadele
üsltıbumuzu, amaçlarımızı çok yanlış yorumladıklarına bir il,e-
lililir.

Muarızlarımız çabamızı küçültmek için neler söyleyecek-
ler, neler sÖElügorlar, biliyoruz. Yanlız, onların da şunu bilme-
si gerekir ki, tek yönlü saçlamalar, kötülemelerle oarmak iste-
ilikleri, ıonu,ca, farzı muhal uarsalar ila, eld,e ettikleri na "mil-
l3' ne "d,qıüıokratik" ne de "deurim" olacaktır. Gerçekte *milla'
il,iye yutturmağa çalıştıkları kauro,m, "uyd,uluk" ; "demokro-
tile" dige bağırıp çağırilokları ortam "iliktatörlük", "de,ürinl,"
deübleri uggulama da "Teröt'' olacaktır. YazdıklarLnon, ey-
lgm ue girişirnlerinin, yeni söylenmiş sözler olmadığının bilin-
mesinile -kenilileri için değil ama kandırd,ıkları bir kısım iyi
nögetli' gmçler için- fayitn, uard,ır. Bu gençler, yazolanları tek
tarafl,ı olarak okud,ukları sürece, içinde yaşailıleları sağorlor
diyolnğunilnn yalnl,arını kurtaramıgacaklar ; gerçekte kendi-
lerini, güdenlerin "ilericio' değil, en büyük gericiler, Eobazlar
oliluğunu anlagamayacaldar ; tek taraflı suçlamalar, poleınilc-
lerle hagatlarının en güzel yıI,I,arını heba ettiklerinin tarkına
Darırnoglucaldardır.

Biz, bu küçük incelememi,zd,e, iyi ni,yetli gençleri, uaar-
mak, hiç değilse bir d,e|a olsun d,üşünceae'da,uet etmek istiyo-
ruz. Eğer bu geııçler., 7905 Rusgası için düşünülmüş ue Leni,n
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tarafonilan uygulanıp rala kalil,ırılmış stratejinin, 7969 Tür-
kiye'si,ndeki anlamsızlığınz biran olsun d,üşünürlerse, belki ite
dqırıolratik geli,şmemi,zin pıtrakları olan profesyoneı ihtitaı-
cileri, gerçek niyetleri ile teşhi,s imkıa,nına- sahip- olacaklard,cr.

Di,ğer taraftan bu ,i,ncelemenıi,z, bu konuları incelemeğe
uakit bularnüyan uygulayccılara d,a müteuazi bdr kılauuz ola-
bilir kanısınd,ayız. Anayasamız, totaliter sistemleri, özelli,kle
komünizmi,, I aşi,zmi, y asaklamakt ad,ır. Y as aklamasay d,ı, bunla-rı elbette aüznxonx,ız işgüzarlık kabul ed,i,lebi,lird,i,. İnayasa'nın
uatandaşlara sağlad,ığı lıaklarc, d,emokratilt, ileuteti yıkmatı
i,çin sonuna kadar kullananlar karşcsınd,a; biz d,e Aniyasa'gı
lıoruma göreuinı yeri,ne getirmeseyd,ik, uatand,aş olarak, okur,
yüzür olarak sorumlululctan lcaçmış olurd,ult.

şuna i,nanıaora, ki,, gerçekleri gi,zlenıeğe kimsenin hakta
yoktur. Anayasa'ncn ııatanilaşlara tanıd,ığı lıakları sonuna ka-
d,ar kullanmak i,se, yanlız suçlayan hı,rçın polemikçi,terin teke-
linde deği,ld,ir. Aynı hı,akları bi,z ite kullanıyor, gizlinenleri, oU-
nanmalt i,stenen oyunları, yanlış hükümteri, giin cşığına çrkorr-yoruz! Günlük politilıayla i,tgi,mi,z bulunmad,ığı için, gİ"uno-
cak bir yönümüz goktur. Onun i,çin açok yürekle d,iyoruz ki :

Bütün bu münakaşalar beynelmilel komüni,zmin ağız lwu-
gaları ue yutturmacalarıd,ır.

"MiUa Demokrati,k Deurim" teori, ue eyleminin, sosyal bi,-
li,mler ue gerçek d,emokrasi, açısınd,an, tutarsızlığı bir aana,bütün giri,şi,mlerind,elci amaç, ter,imlerin atışclmış mand,sİnd,an
yararlanarak, köklü bi,lgi,si, olmayan bi,r kcsım ayd,ınları Ana-
gasa'nın açıklıkla red,d,etti,ği komüni,st itiktatörtüğüne ıscnd,ır-
maP, fi,kir sahi,bi, olmayan kimseleri, d,e yanıltarak TürkiydEi
i,çind,en çıkılmaz kargaşanııı ortasına atmalctır.

T akd,i,r, okuyucunund,ur.

İTJİil,.LHİ.Jİ§
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GiRiŞ:
MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM KAVIiAMI

"Burjuııa Demokratilt, Deurimi i,le Sosua-
l,ist Deısriıni bi,rtek zi,ncirin i,ki, halİası
olarak ue birtek tablo olarak görmek ge-
rekir."

sTALİN
(Aydınlık, §ayı: 15, §. 195)

"Milli Demokratik Devrim'', komünist partilerinin, top-
lumlarrn kapitalist dönemden sosyalizme geçişinde uyguladık-
lan ıbir strateji, kat eülmesi zorunlu hir aşama'dır.

Bu strateji'yi hütün komünist partilerinin uyguladıkları
söylenemez. Fakat her ü]kenin kon-ünist partileriniu, V. i. ıu-
nin'in "iki Taktik" (1) isimli kitajbında sistemleştirdiği ''Milll
Demokratik Dewim" tezi, öze|likle Stalin'in ö]ümünden sonra
baa franksiyonlara sdbep olmuştur. Diğer taraftan sscB ko-
münist partisinin )o(. kongresinden sonra uluslararası komti-
nizm ikiye aynlmrş; Çin ve Sovyetler karşı karşıya gelmişler-
dir. Bunun elhette ki, dünya komünist partilerinde de yankı-
lan olmustur.

"Milli Demokratik Devrim", ."ır.ra, komtınizmin klAsik
bir "CEPHE" strateji'dir. Literatürde "Geniş Cephe'' olarak
da geçer. Her toplumun özel şartlanna göre sloganlar ortaya
atar. ikinci Dünya savaşr arifesinde Batı Avrııpa'da faşizm
aley,tıtan eylemlerle şekillenmiş; savaş içinde geliştirilmiş; sta-
lin'in ölürriiinden sonra da, bu strateji sovyetler tarairndan,

(1) V. i. Lenin, ''iki Taktik'', Sol Yayrnları, Ankara, 1968
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Kuzey Afrika, Orta-Doğu ye Uzak- Doğu ülkeleri için plan-
lanmışhr. ;§loganların ve öı,ıgütlerin farklr niteliklerde olması,
bazı gözlenıcileri yanıltmalkla birlilıte, temel yapr aynrdrr. Or-
ta-Doğu, IJzak- Doğu ve Kuzey Afrika'da Kıal Çin, bu Sov-
yet planına sızma gayreti içindedir.

Mar:< ve Engels eserlerinin hiç birinde iböyle bir tezi ge
li, ırm§ değillerdir. Komünistler, lbu tezi, Man<'ın Neuo Rhei-
nische Zoitung'da yalnnlanmrş hurjuva demokratik deırrimle-
rjni sa;vunuşundan çıkarırlar. Tezi sistemleştiren, olgunlaşfuraıı
ve uygulayan az yııkarda da belirttiğimie gibi Lenin'dir.

Lenin'in eserleri ara§nda "iki Taktik" kitahı iDel ıbir yer
işgal eder. 1918 yılına kadar "lSosyal Demokrat Partisi" ismi-
ni mııha,faza eden Rus komünist partisinin ],905 - 1917 ara.sın-
daki taktik ve stratejisini özetler. I(onumuz, ,bo§evik ihtilAlini
incelenek olmamakla beraher, dku5rııcuya hir fikir veıunek ba-
lamrrıdan,lıosaca 1905 a.yaklanmasrndan balhsetmeyi faydalı
bulu5ıoruz.

Çiinkü görülecektir ki, Lenin'i takliden Mihri Bel]i de, bur-
juva "Milli Dernokratik ıDgyrim"i olarak niteleıdiği 1923 Mus-
tafa Kemal hareketini, devrimi tamamlamamış olmakla değer-
lendirerek, "Milli Demokratik Deyrim" tezini ortaya atacal«-
hr. ı

Çarlık Rusya'sında başgösteren 1905 aya|klanmasr, dş et-
kenler ba,lnrnından, ordunun Japonlara yenilmesi ile yıSnların
hendiliğinden ayaklanması şeklinde patlak veıdi. iki taraflı
ajan olan Ratıip Gapone, Peterdburg'ta işilerin başna geçmiş
Çar Sara5nnrn önüne gelmişti. Askerler nüma,yişçilerin üzeri-
ne ateş açhlar. Bine yakın insan öldü. Rajtıip Galıone'nun talep
leri, sekiz saatlik iş giinü, pazaı tatili ve heıız;eri basit demok-
ratik haklardr. Lenin'e ,göre, 1905 deyriminin muhteııası '{bur-
jırva demtıkra,ltik" idi. Iftsa vödede eşiı,mek istediği ve kendi
imkönlan ile de hemen varafbileceS ,sonuç demokratik bir
Cudhuriyetti.

t
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"iki Tairtik" te, Lenin, muarızı sol sosyalist ve anarşist-
lere "Demokratlk Deyrim"i sıuyunur ve kurucu meclis ile ge-

çici hükümetin, Çarlığn yıkılması kayüyle desteklenmesini
ileri sürer.

,Stalin, 28 Mayıs 1943 yülında komiııternin lağvı münase-
beti ile Reuter Özel MuhaJbiri Mr. King'e verdiği bir demeçte
'(GENİŞ CEP,IiE"yi öng,ören görüşlerini a§ıklamrş, şöyle de-
mişti : (2)

"Bu (yani kominternin lağvı) hürriyote aşrk nıoıııleket-
lerdeki vatanseverlor için, siyasi ve dini fikirleni bir yana bıra-
,ıarak, vatandaşların terakkiperver ilerici' kuwetlerin, birtek
"MiLLi KURTULUŞ CDPHBSİ" dahilindo birleştirilmesi ve
bu kuwetlonin faşizme karşı tevcih odilmesi §ini kolaylaşfura-
caktır."

Stalin'in kötülenmesi hareketinin yürütülüşü sırasında,
Sovyet straıtejistleri Stalin'in direktiflerini inkAr etmediler.
Kruşw zamanrnda ve sonraki günlerde "MiLLl DEMOKRA-
TiK ,CEPHE" görüşünü sistemleştirdiler. Bunun yanr srra da
Afrika, Güney Amerika, Oıta - Doğu ülkeleri için gir§ecekleri
operasyonlarda, "Milli Demokratik Cephe"yi dalha gen§ tuta-
rak "Milli Denıokratik Dgvrim" stratejisini ortaya attılaı. Af-
rika, Orta - Dogu ülkeleri için öngörülen ıSoıryet tezinin geliş-
tirilnıesi işinin Prof. G. Mirsky'nin üzerinde olduğu anlaşıl-
maktaür.

Prof. G. Mirsky, Sovyetler Birliğinin ü§iincü Dünya so-

runlannda uzmanlaşmrş, 'belli başh Marksist teoricilerinden ibi-

ridir. 1968 Kasım'rnda "Komünist" deı,gisinde yaynladığ "As-
ya ve Afrikaıda Sosyal Krrv,vetler" makalesiııin, küçük ,bir lğ§-

(2) Bkz. 29 Mayıs 1943 tarihli Anadolu Ajansı Bülteni

_].1_



mr, "Üçüncü Dünya'da son gelismeler'' ıbaşlığ ile ''Devrim''
dergisinde yaynlanmrstır. (3)

ülkemizde komünist hareketlerin "Milli Demokratik Dev-
rirn" kesimi, mahkim komünistlerden Mihri Belli tarafindan
temsil edilmektedir. uygulama'da illegal ın*ücadele, yan kuru-
luşlar aracıliğr ile legal plötforma çüarılmaktaür. Daha iler-
de açılklanaca$ gibi, bu eylemin yürütücüleri ''Milli'', ''Demok-
ratik", "Devrim" kelimelerine normal anlamlannı değil; Mark-
sist - Leninist anlamlar vermekten kaçınmamakta, hatt6, bun-
lan açıkca ifa'deden çekinmemektedirler. "Mi]li Demokratik
Devrim" terkibini anayasa uygulamasına uygun bulan ba:.r
çevrelerin yarulmış olabileceklerini hu eylemin yürütücüleri is-
pat etmektedirler.

(3) Devrim, 21 Ekim 1969, S. 4, Dergiyi çrkaranlar : Doğan Avcı-
oğlu, Cemal Reşit Eyüboğlu.
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BİRİNCİ BÖLÜM
MİIIRİ BELLİ,NİN

DIİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM ANLAYIŞI

"MiUa Demokrati,k Deuri,m Teorisi, Mark-
si,st - Leni,ni,st Kesintisiz d,eurim teorisi-
d,ir."

Ayünlık Dergisi
(Saşr: 15, §. 193)

Mihri Belli'nin "I\[illi Demokratik Dgvrim" stratejisi ile
ilgili, S. B. F.'inde verdiği konferansrn tam metni ''Türk Solu''
derıgisinin 16 ocak 1968 tarih ve 9. sayısında yayımlanmrstır.

Bu metin dikkatle ve insafla okunduğu ve konferansçr-
nın diğer yayınlan ve eylemleri gözden geçiriüdi$ takdirde,
bazı çevrelerin sandrğ giiQi, ''Anayasa''run ve ona bağlı kanun-
lann müsamahasrru gerektiren birdurumun ortada olmaüS
kendiliğinden meydana çıkar. kalü ki, Mitıri Belli, hangi siyasi
öqgtitün temsilcisi ve lideri olduğunu şu beyaru ile açrklamak-
tadır : (1)

"Bainnrz biz neciyız, kimiz? Neyi temsil ediyoruz? Ben
bu son defa hapishanedeyken sabahları traş etrneye koğuşa
berbor geliyordu. Borber konuşkan bir a,dam, birgün .'abi sizin
partiniz var nu, Millet Meclisindo Mobusunuz var rnr? dedi,
(yok) deürrı. (No partimız var ne do }Iilletvekitimiz). Bu sı-
rada cinöyotten yatan bir çocuk atıItlr. Berbere: (-Hemşerim)
ilodi, (Tiirkiyo'de bir parti var. Komer'i kovan tıu partidir....

(1) Milliyet, "Yllmaz Çetiner, solun görünmeyen adamı Mihri Belli
ile konuştu". Riiportaj.
11 Ekim 1969, S. r - II.
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Ö. Fİlonun ziyarotlerine son voren bu partidir... ltteşelfl bir grev
va,rsa, onırn yaıırnda yer alan bu partidir. Nerede bir köylü
toprak için mücadelo etmişse, isgal yapmrşsa bu partinin adam-
ları gidorler köylüye yardrmcı olurlar. Bu partiilir son bir iki
yıIdn Tiirkiye'nin tarihini ya,zrLn... Amma bu partinin ne adı,
no saJu vardrr. No do Milletvekili varür. işto Mihri abi bu paı-
tidondir. Bon do bu partidenim... Şimdi meselo tıudur.... Tiir-
kiyode bir güç va,rür. Parlamento ılışı bir güç vardrr. Devrim-
ci güç. Bu dovrimci güciin kendi öz örgütüne sahip bulurınra-
ma,sı toplumsal hayatrmızda büyük bir boşluktur. Bu küçtim-
sonocek bir güç değildir. Türkiye'de gerçek proleter dewim-
ciliğini temsil eden alnmür bu. Ben bu alinmrn içinde naçiz bir
askerim."

Mihri Belli gazeteciye verdiği beyanahnda dolaylr olarak
ve hapis}rane sakinlerinden birinin ağayle mensup ol,duğu par-
tiyi eylemleriyle tanıtmaktadır.

"Ha5rır biz (Milli Demokratik Dewimcilor) değiliz. Çünkü
hiçbir harekot kendini a"sgari progranırna göro içinde bulun-
duğu taıihi aşa.madaki stratejisino göro adlınürmaz.... Bizim
ilevrimciliğimiz... Tiirkiyo proletaryasınrn dowimciligıdir. Onun
igin biz PROLETER DEVRİMCİLERİYİZ;' (2''

"Tiirk Solu"nun bu itirafı, Lenin'in şu ,gtirüşleri ile alrnr
paraleldedir: (3)

"Demokrasinin öncü mücadelecisi, hor za,ma,n ön safta
mücadelo odon proleterya, burjuva demokıasisinin gotirdiği
yoni toplumsal çolişkilori ve yeni mücadelelori uııutmamalrdıı..
"I)omokrat" burjuvazi, otokrasinin devrilmesi meselesini göl-
godo bıraktığı za,ma,n, biz kendimiz bu moşeleyı ön plana ge-

(2) Türk Solu, 29 Temmuz 1969, Nr. 89, "Biz (Milli Demokratik
Devrimciler) değiliz" S. 3.

(3) v - t. Lenin, "tki Taktik", s. 19 - 20.

1
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tirmoli ve dovrim hükiimetinin geroği konusunda dİreıımeÜ-
yız..... Bu (Demokratik _ Milli - Dovrim) partimizin a.sgari prog-
raınının TüMÜDüR, bir yandan içinde vaşaaığımız iktisadi ve
toplumsal diizen içinıle pekölff, gerçekleştirilebilen ve öto yan-
dan sosya,lizmo doğru sıdişto gorekli olan hsa vAdoli iktisadi
vo siyasi dönüşümler programıdrr......"

. Mihri Belli'nin, 1967 Aralığnda, ,S. B. F.'de i. Y. T. O. T.-
B.'nin düzenle,diği toplantıda yapbgı konuşm.a, Lenin'in göriiş-
lerinin adaptasyonundan haşka hirşey değildir ve "Milli", "De-
m0kratİk", "nev,ırim" kelimelerine verdiği anlam da, bazı ya_
nrlanlann sanüğ giıbi, Anayasaıun da öngördüğü, onayladığ
terimler otrmaktan ııza]itır,

Lenin'in eserlerinden, 5rukanda aldrğmrz paragrafta, de-
mdkrat'burjuvazinin otokrasinin deyrilmesi meselesini sölge-
de lbırakhğı zaınan, prıoleteryanrn meseleyi ön plana getirecqği
önerilmektedir. Mihri Belli de adr geçen lronferansında ,aJmı

görüşleri sa.vunuyor :

"Burjuva domokratik dewimin son!ına vardığını gördü-
ğtimüz anda... §osyalist ilewimin srnırrna varaca$mıza göre
olbettoki sosyalizmden yana olmayan güçlor o dowimi ta ora-
ya vardrrmak istemiyeceklerdir.... Burjuva domokratik dewimi
gorçokloştirmo domok sosyalizmin oşiğine ayak ba"sma.|ı demelk-
tir."

Mihri Belli'nin "Devrim" terimini, tarib.i seyri içinde ,bir

i.iretim tarandan da,tıa ileri diğer bir üretim tararıa geçiş anla-
mmda kullanmadrğ, gone aynı ',lıonrısmasrn,da, kendi sözleri
ile belgelenmektedir : (4)

(4) Bu ve bundan önceki paragraf, Mihri Belli'yi beraat ettİren

Yargıtay kararından alınmrştır. Karar No. : 1969/1846; tebliğ-
name - |-Bl28O4. Bize ulaşan tebliğname suretinde "Burjuva
demokratik devrimi y|kacağfl" yazılmıştır.

a
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"Burjuva demokratik dovrimi vrİ.acağu vo bittiği anila
sosyalist dewimi yıpanağız. Bu bir silsilodir. Tomel şiar sos-
yalizm teorisini yapmat< sosyalist teor$ beııimsemiş kadro-
lar yotiştirmok..."

Herhalde "ynkacağz" sözünün, tari]hi seyri içinde ıbir üre-
tim tarzından daha ileri bir üretim tarana.',geçiş'' le ilgisi ol-
masa ,gerektir. Burada, önce kuracaklanııı, sonra da yıkacak-
lannı söyledikleri eylerndeki devrim, doğrudan doğıuya sosya-
li§t iı}ıtilö,l'e karşılık olsa gerektir

Mlhri Belli'nin aü geçen konuşmasında, Ti.irkiye'de sosya-
lizıni kurmarun şartlarrnrn henüz mevcut olmaüğnr, hunun
için şehir ve kiiçük köy burjuvazisini huna hazrla.mak l6,zonı
gelüğini, bunun emelçi davasr olduğunu sosyalist hir örgütün
kurulması gerektiğini, devrimci mücadelenin ihmal ed.ilmeme-
sini öne sürmesi; burjuva demokratik devrimin geıçekleşme-
sinden sonra sosyalist diizene geçilmesini ama bunun şartlan-
run henüz me,ycut olmadığnı, burjuva srrufinrn da buna [r.a:a.r
lanması ve emekçilerin öııgi.itlenip çalışmasıru tavsiye etmesi;
gerçekte, demokrati]k fikiıiler olmayrp, Lenin'in '.iki Taktik''
eserinde söyleüklerinin bir tekraıı ve Lenin'in fikirlerinin ba-
şanlı ıbir adaptasyonudur. Lenin der ki : (5)

"Eksiksiz siyasi özgiirlük, otokıatik diizenin düşiiriilme-
sini vo onun yorine demokratik düzonin getirilrnesini gerokti-
rir ki, bu da paıtimizin programında yor alan bir şeyilir... Ama.
demolcatik dovrimin sııuf karakteri gözöniinde tutulmazsa,
geçici devrim hiikümotinin rolü vo kapsamrnın değerlendiril-
mosi eksü olur.... Vg nihaygf betirtelim ki, geçici dewim htikü-
motine, asgari progranıüruzr uygulama görevini yükleyen ka-
tat a,zarıi pıogranrrmüzn hemen uygulanması vo sosya,list dev-
rimi gorçokleştinııek için iktiilann ele geçirilmesi yolundaki

(5) V-i. Lenin, "iki Taktik", S. 17 -78-20-2L.

ı
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anarşistço saçma telkinleri de otkisiz hale getirrnek olur... Biz
sosyalist dewimi gecilrtirmiyoruz, biz biricik güvenilen ve doğ-
ru yoldan demokratik cumhuriyet yolundan sosyalist dewime
tloğru ilk adrmr atıyoruz...."

Mihri Belli ve onun eylem ve teorisini yaptığ "Mi]li De-
mokratik Devrim" de eesasen Lenin'in hu söylediklerinden
başka birşey söylemiyor ve yapmlyor.

*lfct

Birinci ;bölümde sözü edilen Pı.of. G. Miısky, Bürokratik
burjuvazŞi şöyle tarumlar: (6)

"Büyük lısmı sömürgelerde seçilip goliştirilen burjuva
biirolırat olit, aşırr ölçüde genişletilmiş devlet makinesinin üst
Iısmında yer almaktadır. Bu makino bazı Ba,tı Afrika ülkele-
rinile milü bütçonin dörtto üçünü ommoktedir. Düşiinüş ve ya-
şayışı ilo batıIı olan, burjuva ileğer ölçülerini kabul etmiş bu-
lunan bürokratik burjuvazinin emperyalizmlo esaslr bir uyuş-
mazlığ yoktur ve bu konuda hzla büyüyen sanayicilg1 51nıfın-
ilan (ki genel olarak milli burjuvazi iliyo bilinmektedir) ayrıl-
maktadır. Biirolaatik burjuvazi yeni sömiirgeciliklo kolay an-
laşabilmoktedir. Feoital vo komprador unsurların (klflsik) sö-
miirgecilik dewinilo yabancr sermaye5ri koru5ruşu gibi, bu ta-
baka da yeni sömürgeciliğin başlıca toplumsal daya,naklarrn-
ılan biri halini alrnaktadır."

Mihri Belli de SBF'ndeki konuşmasında G. Mirsky'nin yar-
gılanna henzer bir değerlendirme yapar :

"Küçük burjuvazi, Milli Burjuvaziden a;rn olaıak elo alın-
malıdır. Milli Buıjuvazinin varlı$ kapitalist sömiiıme düzoni-
nin varlr$na bağIrür."

(6) Devrim, 21 Ekim 1969, S. 4.
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G. Mirsky, kiiçük burjuvazi arasındaki Siühlı Kuvvetle-
rin durumuna özel bir yer a)nnr. "Milli Demokratik Devrim"-
in itici gücü olarak, Afrika, Asya ve Ortadoğu da başanlı dar-
belerle sosyalizme dönüşmüş i.ilkelerde askerlerin duıumunu
örnek ,göstererek şunlan yaeür:

"Mısır ve §uriye örneğindo oliluğu gibi, Libya'da da genç
subaylar dewimci bir güç olarak haroketo geçmişlerdir. Libya
ve §udan'daki darbeleri yapanlar ila, batıtlaki askeri okullar-
da özellikle Sandhurst'teki ingiliz Kraliyet Askeri Kolojinde
okumuşlardır. Fakat lru tutucu askori kuruluş bile, onlan in-
giliz modoli saygıdoğer biirokratlar halino getirememiştir. ör-
gütlü bir sivil muhalefet olmaılıSndan, ilevrimci dönüştiırıle-
rin ilk aşamasrnda ordu yine bir bütiin olaıak, ilerici güglerin
yanrnda yer alınrştır."

Mihri Belli de, adı geçen konuşmasının üçte birinden iae-
lasını, Türk Ordusuna a1ırrnuştır. Büıukrat küçük hurjuvalar
ara§ıula, özellikle suhaylan almakta ve stratejisini bir askeri
"day'be"ye göre çizmel<tedir. (7)

"Stratojinin konusu, ılewimin belirli bir aşama,sınr tomel
kabul ederok dewimci srnrfin ya da sınrfla.ıın DARBE§İNİN
doğrultusunu tespit otmoktoilir. I)evrimci kuwetlerin (başlıca
yedek kuwetlorin, ikinci kuwetlerin) doğru tasarrufu planını
hazılamak, dowimin belirli aşaına.sı bo5runca bu planrn ger-
çokleştirilmesi için mücadolo otınektir...."

Esasen, kendi yönetimindeki eylemlerde, bir krsım öğren-
cilerin "Ordu Gençlik elele" slogaıu da, konuşmasrnda he[ftti-
gı (yıkanda örneğini verdiğimi2) "dafbe stratejisi"nin bir
uzantrsrdrr. Mihri Belli ordu müessesdsinin yanına G. Mirsky
den fanklr olarak, küçük hurjuva hökten gelme sivil aydınları
da katarak şöyle demel«tedir : (8)

(7) Türk Solu, 16 Ocak 1968, S. 4 - 5.

(8) Türk Solu, 16 Ocak 1968, S. 4-5.
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"Tiirk toplumunda pek önoırıli bir yeri olan küçük burju-
va biirokrasisi yani çoğunluğu, küçük burjuva kökten gelme
askor - sivil ayün zümro ilo.... küçük burjuvazi içinde ele alrn_
malıd[... Asker - sivil aydrn ziimıe ile işbirlikçi sermaye - feo-
ilal ağa ortaklrğ arasında, taırı bir uzlaşma olabilir mi? Böyle
bir uzlaşma5n miimkiin krlacak maddi temel Tiirkiyo'de yok-
tur.... Amorikan emperyalizminin böyle bir temol yaratma yo-
lunda çaba gösterüği vo özellikle milti bir ordu olan Tiirk Or-
du§unun, subay kadrosu ilo Tiirk halln arasında bir uçurırm
yaratmak için bazı teşebbüslero giriştiği besbellidir... Ama bu
yolda çabalar boşa çüacaktır. Boşa çıkmasrnr sağla.mak ve
Tiirk Orılusunun milli niteliğini savunrnak asker, sivil her
Tiirk yurtsevorinin'bu önemli en kutsal görevidir."

Dewim stratejisini bir "dat'be"ye göre ayar|ayan Mihri
Belli'ye TiP Genel Başkanr Mehmet Aii Aybar'rn (tepeden in-
meciler) itharnında bulunmasr boşuna değildir (9). Mihri Bel-
li'nin konferansrnda ıbunu açıkça belirtmesi, eylemdeki bag,
davranşlan ile de beğelenmektedir. özellikle hirkaç tabii se-
natörün de katıldığ ve öncülüğünü yaptığ "Dewimci Güç Bir-
ligi - DEV GüÇ" ile ilişkileri de a5rnca dikkati çekmektedir.

Açıklamalanmrzdan da anlaşılacağ veçihile, devrim'i bir
iirotim tarzrndan ila,ha ileri bir iiretim tanmna geçiş olarak ta-
rumlayan Mihri Belli, devrimi "Geçiş" kelimesi ile demokratik
bir gelişim şeklinde değil (10), diyalektik görüşte "ihtilöl"e,
"dan{be"ye karşük veren, "atlama", "sıçrama" olarak anlaü-
ğnı adı geçen konferansrnda şu şekilde açıklamaktaür (11) :

(9) Bkz. Milliyet, 8 Ekim 1969 S. 1- 11.

(10) Yargıtay il6mı, karar No.: 1969/1846; tebliğname:. L-Bl2804
de şöyle denmektedir.

"Buna göre Sanrk (Devrim) terimini ihtilöl manAsında değil

tarihi seyri itibariyle bir üretim tarzrndan daha ileri diğer bir
üretim tarzına geçiş anlamrnda kullanmaktadır..."

(11) Türk Solu, 16 Ocak ].968, S. 4 - 5.
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"Devrim, iiretim tarztranndaıı hirinden, ya da çok özel du-
rumlarda atlamalar da olajbileceğine göre (kolimonin altıru biz
çiziiik), sonra,ki iiretim tarzlarından birino geçiştir.... Bunun
drşında tıir toptumun biçim tleğiştirmesi, devrim sa5nlınaz. Yu-
karda srrala,dığrmız iiretim taızlan listesinde bir iiretim taı-
,rnd&n bir öncekine geçiş toplumun biçim değiştirmosidir. Ama
dewim değildir...."

Maılısist teoriyle ve literatiirle ilgiti olanlar gok iyi bilir-
ler ki, diyaldlrtik'te "atlamna"run karşüS "i[ıtilal"dir. Bir iire-
tim tarzından ibir öncekine ,geçişte "karsı devriın"dir.

***
Lenin "Ne yapmalr?" eserinde şöyle yazar (12) :

"I)evrimci Teori olmadan, devrimci harelıet olmaz,."

Miihri Belli de, mezkür konferansında şu sözleri söyleye-
rek Lenin teorisi ile özdeşiiğini ortaya hoyar :

"Toori olmaksızın oylom o|maa Eylem çarksa teori şudur :

Okuyalım. Anayasanın sağlaüğı haklara son kertesine kadar
süip çıkalrm. Devrimci mücadolenin hor şoklini hiç birini ih-
mal etmeden hepsini, öyle bir ortam yaratalrm ki halk bilsin..."

Mihri Belli için kendi inanüğ anlamda|ki,deyrimin sağlan-
masında Anayasa sadece bir araçtır. Nası] ki Lenin için Çarlı-
ğn yılnlmasrnda kurucu meclis ve geçici hükümet bir araç ise...
Mihri Belli, parlamenter müca.,dele konrısunda da şöyle konuş-
muştur:

"Bir devrimci parti, parlamontor mücadelesini sonuna ka_
daı kullanmalıdrr, ama parlamontor mücadolo yüzde ondur,
yiizile doksan eytomin emekçi halk kitlelerini bilinçlenürme,
örgütlondirınolrtir. Gidip icabında sokağa dökiilecoksin ve Ana-

(12) V-i. Lenin, "Ne yapmalı?", Sol yayınları,.A.nkara, 1968, §.32
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yasanrn sana tanrdığı toplantı ve gösteri haklarııu kullanacak-
sın..."

Görüldüğü gihi, Lenin için kurucu mec,lis neyse, Mihri Belli
için de parlamento odur. Yalıırz Lenin'in kurııcu meclisin halk
kitlelerini çarlığn ykrlması konusunda ayaklandırma fonksi-
yonu yüzde on gihi bir nispetle küçültülmemiş aksine büyültül-
müştür.

"Milli Demokratik Dgvrim" öncüsünün "devrim" tarifi sa-
rihtir. Bunu, 1961 Anayasastrun ya da Atatürk ilkelerinin "dev-
rim" anlayrşr olarak kabul etmek ço4< yanlışhr ve Mihri Belli'-
nin yaptğ Marksist tarifle üzaktan ve yaliından ilgisi yoktur.
Devrjııı'in salt ekonomik yönlerle açrklanması ise, Marx'tan bu
yana süregelmiş, Lenin tarafindan sistemleştirilmiş, dar kap-
samlı hir izah taradır. Engels, daha bunu zamarırnda kavra-
miş Joseplr Bloch'a yazdığ, hir mektuPta, niçin dewim'i ekono-
mi ile şartlandırdrklannr açıklam§br. (12 - A)

Engels, zamaruna ,gelinceye kadar toplumun gelişmesinde
ekonomiye yer verilmediği için Marx'la birli[<te ekonomi'nin
durumu kasten hüyüttüklerini ve bunun sorumluluğunu taşı-
üklannı bildirmiştir. Mihri Bel]i'nin dwrirn tarifi de özellikle

(12-A) Engels, 21 Eylüt 1890da Joseph Bloch'a Londra'dan şöyle
yazar I

"....Gençlerin bazen iktisadi cepheye gereğinden fazla ağırlık
vermelerinin sorumluluğu Marks'a ve kısmen de bana aittir.
ilasrmlarrmızın karşrsrnda, onlarrn inkör ettiği başlıca ilkede
israr etmek zorundaydık; böyle olunca da, kprşılıklı etkiye ka-
tılan diğer etkenlere hakettikleri yefi ayırmak için her zaman
vakit yer ve firsat bulamıyorduk...."

Bkz, K. Marx - F'. Engels "Felsefe incelemeleri" Ankara, 1968,

s. 146.
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Lenin tarafindan yodaşhnlan Marksist teorinin, tarifine tıpa-
tıp uymaktaür (13) :

"Eğer mülkiyet daha ilerici sınıfin elino geçmişse, o top-
lumda dewim olmuştur. Müllriyet halö eski ellerde ise orada
dewim olmamısür."

Görüldüğü gihi, "Milli Demokratik Deırrim" önderine gö-
re, "devrim", Anayasaırrn ya da Kemalizmin öngördüğü geniş
demokratik bir kavram değil, ihtililci sosyalizmin dar kapsam-
]r "Devrim" anlayrşrür. Müri Belli, konuşmasrrun devamrnda
dar kapsamlr dewim'in boyutlarrnr ortaya kor :

"Onun için devrim, bir üretim tarzndan tlaha ileri bir tire-
tim tatzına geçiştir."

Konferansçı tarih boyunca insanlrğrn geçirdiği merha]ele-
ri Marx'rn ünlü beşli şemasrnr ortaya koyarak açıklamrştır. Her
dönem belli bir üretim tarana tekabül etmektedir :

a. ilkel komünal toplum;

h. Köletik düzeni;

c. F'eodalite;

ç. KapitaJüm;

d. §osyalizm;

Gerçekte bir üretim tarzrndan diğerine (seçiş), tekömül
yolu ile olduğu gihi, kanlı devrimlerle de olmuştut. Zaten "Dev-
rim." yoluyla "Geşiç"ten de anlaşrlan, tekdmül değil, "Devrim"
yani ihtilAldir.

Konuşmacr, ,bugünkü stratejisini de esasen, tekAmülcü hir
"Geçiş"e göre değil DARBE esasına göre çizmiş, G. Mirsky'nin

(13) Türk Solu, 16 Ocak 1968, S. 4 - 5
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teorisine uygun olarak, büyük devletlerin kurucusu olan Ana-
dolu Ttirklüğünü, Afrika'nın, Asya'run Ortadoğu'nun tarihi
maziden yoksun, geri toplumları derekesine düşürııek isteye-
rek, uluslararasr komünist emperyalizminin aleti haline sok-
mak istemiştir.

Hele Türk Silahh Kuvvetlerini Libya'nın, Sudan'ın, Mrsrr-
ın, Burma'run Silöhlı Kuvvetleri ile bir görmesi; Türk Ordusu
hakkında süreta övücti sözler sarfederek; 27 Mayıs 1960 ey-
leminin getirdiği yüksek demokratik parlamenter düzeni 5nk-
mak için iskarribiiden şatolar kuraralk s,tratejilelr önermesi,
ya|ıız Tiirk Silöhlı Kuı,vet]erine değil, Ti.irk milletine ve onun
tarihine karşı işlenmiş en ibüyük suçtur.

Lenin, Rusyarun şartlanna uygun bir ihtilöl stratejisi çiz-
mis ve bunu "iki Taktik" eserinde sistemteştirmişti. Lenin'e
göre Rusya için sosyalizmin kurulmasr (Milli) "Demokratik
Devrim" aşamasından geçmekle mümkündür. Tarihi şartlann
ve şansın yardrmr ile iktidan almştı. M. Belli de, Tiirkiye'de
ayru oJrunu oJrnama hevesindedir. "Demokratik Devrim" ter-
ki'bine verdiği anlamın, gerçek "Demokrasi" ile bir ilişiği yok-
tur. Konferansrnda 'bunu da açıkça belirterek şöyle demiştir :

"I)ornokratik Devrim"i sonuna kadar vardrrmak demek
toplumu sosyalizmin eşiğine getirmek clemektir."

Marx'çı sosyolojinin iflis etmiş bir görünüşünü Mihri Belli
ha16, benimsemektedir. Aynı şartlann aynr sonuçlan doğurma-
yacağı gerçeğini sağr sultanlar bile ka]bul etmiştir. Determi-
nist görüşün iflA.sının somut belgelerini hergün sosyalist dün-
yada görüyoruz.

Lenin de "iki Taktik" eserinde muanzlanna verdiği ce-
vapta şöyle demişti (14) :

(14) V - i. Lenin, "iki Taktik", SoI yayınları, 1968, S. 21.
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"§osyalist ilevrimi gociktiıdiğimiz yolunda anarşistçe iti-
raz|art kaışılık ola,rak şunu söylüyorıız ı Ba sosyalist ılewi-
mi geciktirmiyorız, biz biricik güvonilir ve doğru yoldan, ile-
mokratik Cumhuriyet yolundan sosyaılist devrimo doğru ilk
adımı atıyoruz."

Şunu hemen ifade edelim ki, Ttirk aydınlannrn çoğunluğu
Marksizm ve Leninizm konusund.a yeterli biigilere saıtıip de-

ğildir. Bu balnmdan, Mihri Belli'nin terimlerini ahşılmış demok-
rafik terimler olarak ,halbul etmeleri mazır göri.ilebilir.

Ancak Leııin'in 1905 nodası stratejisini, 1969 Ti,irkiye'sin-
de uygulamaya çalışanlara lqgalite taıımak, fert olarak marluz

ğöiiiise bile; Anayasa Hukııku bunu ı,eddeder. "Reddetmez"
denirse, ]o zaman da ,bize Anayasa'nrn ,zorlandrSnı söylemdk
düşer.

Mihri Belli, ftıedef aldıgü a5ıdınlar gihi Mar'ksizm ve Leni-
nizm lıonusunda bilg:isiz degildir. Hatta, fazla hiğilidir. Bu ba-
kımdan Lenin'in 1905 - 1917 Rusyası için çizdigi devrim stra:
tejisini, Tiirkiye için teorileştimekle başanlr hir adaptasyon
yaparak, haa aydın,laıı yanıltmasını hilmiştir. Dikkat edilirse,
Mihri Belli'ye karş eleştirici ııeşriyat, gene Marksist, sol çw-
reler tarafından yapılmaktadır. Anti - komünist neşriyat tat-
minkör olmadığı gihi bilgiyle de müoehhez değildir. Bu halıum-
dan Mihri Belli'nin "Milli Demokratik Deyrim" stratejisi tak-
tik olaralı neyi teınsil edi5ııır, hilinmemdlıtedir. Oürsa, Müri
Belli, Lenin'in a,sıl devrim için, ara deıırim kategoril,erinin ne-
ler olduğunu çok ıyi bilmektedir ve iğneyle kuyu kazar gibi,
bir kaıgaşaıun, ana - balba gününün gelişini hazırlamaktadrr.
"A)d,ınlık", "Tiirk ,Solu" deı,.gilerini dikkatle okuyanlar, kon-
feransındaki göriişleri hiç şüphesiz dalha iyi değerlendiımesini
bilecekleıdir. SBF'tdeki konuşma§rııın bir yerinde şoyle di_
yor (15) :

(15) Türk Solu, 16 Ocak 1968, S. 4-5.
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"Loııin, (proletaryanın buıjuva ılomokratik dewiminin
gerçokleşmesinde burjuvazitlen çok çıkarı varür) der ve onun
partisinin stratejik hedefi 1903'ten 1917 Şubat'rna kadaı yani
Çarlığın, otolaatik diizeniır 5,rlnlmasına ve burjuva demokratik
ilevrimin gerçekleşmesine katlar (burjuva demokratik dewirni
sonuna kadar yapmaktı).." (15)

(15) Türkiyeli komünistlerin kötü bir adaptör o]duklarr şuradan
bellidir ki; onlar h6l6, içincle yaşadı$mrz dünyanın politik kon-
jonktürünü, 1903 - 1917 dünyasının politik konjonktürü ile aynı
farz etmektedirler. Hele 1903 - 1917 Rusyası ile 1969 Türkiye'sini
aynı paralelde görmeleri, aynı konjonktür hesaplarrna girişme-
leri cehaletin ta kendisidir. Burada kullandığrmrz "cehalet" ke-

limesi iyi niyetli olanları içindir.

ı
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İKİNCİ BÖLÜM
DIAO,NUN MiLLİ DEMOKRATİK DEVRİM TARİFİ VE

YURDUMUZDAKİ YANKILARI

" Maocululcta " iileolojik destek" bulmağa
geltnce, Türkiye'd,e proleter deurimci, ha-
reketin i,deolo ji,k dayanağı bili,msel soıaü-
lizmin bilimi,ne katkı ni,teli,ğınde herşey..,
bizim içi,n d,eğerliili,r."

Ayünlrk Dergisi
(§ayı: 15 §. 173)

Çin Komünizminin lideri MAO ÇF-TUNG, |967 yıIında
dilimize çevrilip "Sosyal Yalnnlar"rn 20 No.lu kitalbı olarak
yayınlanan "Yeni Demokrasi" adlı kitahında, demokratik dev-
rinin mahiyetini şu cümlelerle açıklamrş hulurımalitadır :

"1. çin inlulöhının (devriminin) tarihi özelliği iki adımın
(demokrasi ve sosyalizm) ahlması zaruretinden ibarettir.

. 2. Birinei emperyaJist dünya ,savaşıun patlak veımesin-
den ve 1917 Rus Ekim inliulibı neticesinde, diinyanrn a]hda bi-
rinde hir sosyalist devletin kurulmasrndan sonra, Çin hurjuva
demokratik inlnlAıbında (devriqinde) bir değişiklik olmuştur...
Bu olaylardan sonra Çin ,burjuva - demokratik deyrimi karak-
ter değiştirniş ve yeni burjuva - demokratilr de,yrimler kate-
gorisine girm§tir. Btiylece bu devrim, de,ürrimci cephe bal«ımrn-
darı prııleter - sosyalist cihan deyriminin hir parçasııu teşkil
etmiştir.

3. Her ne kadar sosyal karakteri balnmındaıı bu deırri-
min ilk safhası veya ahlan ilk adımı esas itilbariyle hali bur-
juva demokratik ise de, hu devrim arhk hurjuvazinin sevk ve
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idare ettiği bir burjuva cemiyet ve burjuva üktatörlüğü aitın-
da, bir burjuva devlet kurma5n hedef tutan eski tiptee bir dev-
rim değildir; tersine proleteryanın sevk ve idare ettiği, yeni
dem,okratik hir cemiyet ve büffin srnrfların idaresi alhnda bir
devlet kurmayı hedef tutan yeni tipte bir tlevrimilir.

4. Böylece, yeni tipte der.rim, sadece kapitalist gelişmeye
yol açmakla ka|maz, sosyalizmin gelişmesi için daha geniş bir
yolu hütün engellerden temizler. Sosyalizm bu devrimi tasvip
eder ve sosyalist dünya proleteryasr bu devrimi destekier.

5. Birçok tarihi sa.fl}ı.alara bölünmüş olan Çin deı,riminiıı
birinci safhası, so,syal karakteri bakımdan, yeni tipde bir bur-
juva demokratik devrimdir ve henüz proleter - sosyalist bir
devrim değildir.

6. Bu ,devrimde ilk safha veya ilk merhale, Çin burjuva-
zisinin dik'tatöriüğü altrnda bir kapitalist diktatörlüğün kurul-
ması değildir ve o|amaz; Birinci safha, tam tersine, Çin pro-
letoryasııun sevk ve idare ettiği bütün devrirnci srnıfların müş-
terek idaresi altınila yeni - demokratik bir cemiyetin kurulması
ile neticelenecektir.

Ve o zaman, Çin'de bir sosyalist cemiyet kurulabilmesi
için devrim gelişerek ikinci safhası.na geçecektir.

7. Çin'de emperyalizmin ve feodal kuwetlerin yıkılması
uğruna savaşta tıalka kim önderlik edehilirse halkın güvenini
o\kazanacakhr; çünkü halkın can düşmaru emperyalizm ve feo-
dal krıwet]eıdir. özelliklee de emperyalizındir. Tarih, Çin bur-
juvazisinin hu sorumluluğu yüklenmelrten 6ciz olduğunu gös-
terrniştir; öyleyse hu sorumluluğu ister istemez proleterya yük-
lenecektir.

8. Heııhalükinda Çin'in mukaıdderatını tayin edecek olan
temel ku,ırvdtler proleterya, köylüler, aydrnlar ve burjuvazinin
diğer h<ilümleridir. Bir liusmr uyanmış olan, ibir krsmı da uyan-

-27



mak üzere bulunan bu sınıflar, proleterya sevk ve idarmisi ol-
mak üzere, Çin Demokratik Cumhuriyetinin devlet yap§rrun
ve siyasi iktidar yaprsmrn temel mürekkiplerini teşkil edecek-
lerdir. Bugün kurmak istediğimiz demokratik Çin Cumhuriye-
ti, ancak, proleteryanrn önderliğini ettiği antiemperyalist ve
antifeodal kur,"vetlerin müşterek idaresi altında, demokratik
bir cumhuriyet olabilir.

9. Bu yeni demokratik deıırim bir yandan eski Avrupa -

Amerika tarzında, burjuva diktatörlüğü altnda kapitalist cum-
hurŞetten farklıdır; çünkü, bu eski demokratik curnhuriyet-
lerin artık devri geçmiştir. öte yandan, yeni - demokratik cum-
huriyet Sovyet SosyaJist Cumhuriyetler Birli$ tipinde sosya-
list cumhuriyetlerden de farklrdır. Sosyalist cumhuriyet, mu-
aJryen ,bir tarihi devre içinde, sömürge ve yarı - sömürge dev-
letlerinin devrimlerine uygun değildir. BinaenaJeyh, sömürge
ve yan sömürge ülkelerde de,ırimlerin kahul edebilecekleri şe-
kil, muayyen bir tarihi devre ,boyunca ancak iiçüncü şekil,
yani, yeni - demokratik cumhuriyet olabilirdi.

Bu, muayyen ,bir tarihi devrenin gerektirdi$ bir şekildir;
bu sebepten geçici fakat zaruri bir şekiltlir.

10. Sömürge ve yan sömürgelerde dwrimlerin kuracak-
larr devletler ve siyasi iktidar birkaç anti - emperyalist sınrfin
idaresi altında, yeni - demokratik bir devlet olacaktır. Bugün
Çin'de bu yeni demokratik devlet şekli Japonya'ya karşı tek
cePhe şekline bürünmc]rtedir. Bu tek cephe Japonya düşma-
nı,ür, anti - emperyalisttir, aynr zamanda, birkaç devrimci sı-
nrfin koalisyonu, biricik halk cep}ıesi mahiyetini taşır.

11. Devlet Sistemi. : Bütün bu deırimci sınrflann müş,te-
rek idares,i. Siyasi Yapr : Demokratik merkeziyetçilik. işte ye-
ni demokrasi n"ü]tümeti budur.

72. Bu yeni demokratik curnhuriyette ankalar ve büyük
sınai ve ticari teşebbüsler devletin malr olacaktır.
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özel sermayenin hallııın üzerinde hökimiyet kurmasrna
me5/dan vermemek için monopolist karakterde teşdbbüsler ve-
ya bankalar, demiryollan ve havayollan gibi, özel ellerde bıra-
lnlmıyacak derecede geniş ölçüde müesseseler, ister Çin'liler
ister yahancrlara ait olsun, devlet tarafindan işletilecektir. Ser-
maye kontrolünün ana prensihi budur.

Yeni demokratik cumhuriyetin devlet tarafindan işletilen
teşdbbüsler,i sosyalist karakter taşırlar ve bütün olarak milli
ekonominin başta gelen kuwetini temsil ederler. Fakat bu cum-
huriyet, kapltalist özel mülkiyetin, bunlardan gayr,i şekillerine
e| atmaz ve halkrn üzerinde hökimiyet 'kuracak durumda ol-
mayan kapitalist istihsalin gelişmesini men etmez; Çünkü Çin
ekonoru*isi henüz çok geridir.

13. Bu cumhuriyet büyük, toprak sahipelrinin topraklan-
ru müsadere etmek ve hu topraklan, topraksız veya az toprak-
lı kiiylüye dağıtmak ve bu suretle "Toprak onu işleyenlerinür"
şiönnı gerçekleştirme, zırai hölgelerde feodal münaselıetleri
löğvedip, toprağın mülkiyetini köylülere devretmek için gerek-
li baa ted]birleri atacaktır. zirai ıbölgelerde zengin köylülerin
ekonomik faaliyetleri haltalanmayacak, müsamaha ile karşı-
lanamaktır. Bu hat, "toprak mülkiyetinin eşitleştirilmesi" hat-
tıür. Bu hat için doğru siAr "toprağı işleyene toprak"ür.

Bu saf,hada, her nekadar, bu şiöra uygun olarak geliştiri
len mııhtelif tipte kooperatifler so,sya]ist unsurlar ihtiva ede-
ceklerse de, genel olarak sosyalist ziraat uygulanmayacaktır.

14. Bugüdkü devrim birinci adrmr temsil ediyor ve ikinci
adrm (sosya|izm) hiç şüphe yok ki gelecekte atılacaktır. Ancak
sosyalizm yoluna eriştıi,ği zaman Çin, belki gerçek mutluluğa
ka;vrrşacaktrr.

Fakat buğiin henüz sosyaJizmi kaJbul etmenin zamaru de-

ğildir. Çin devriminin bugünkü ödevi, emperyalizm ve feoda]iz-
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me karşr ko5rma}hr. Bu iidev ıbaşanyla ta,mamla,nmadan sosya-
lizrn balhis konusu o|amn."

Görülmektedir ki, MAO ÇE-TUNG'un yeni demokrasi ad-
1ı kitahından, aynen almak suretiyle özetlemeye çalıştığımz
dernokratik devrim ile ilgili fikirleri, şu esaslara istinat etmek-
tedir. !

a. Demolnatik dewim:
(1) Emperyahzm,
(2) EmperyaJizmin iŞbirlikçisi,
(3) FeodaJizm, triosuna karşı yapılacaktır.

h. Emperyalızm- işbirlikçi ve feodalizm triosuna karşı çr-
kan bütün güçler, proleteryanın önderliği altında, bir geniş
cephe halinde birleştirilecektir.

c. Demokrati]k devrimi gerçekleştiren sadece proleterya
olmaü$ndan, devrimi müteakip kuru]acak hükümette, bütün
srnrflar (devrimci sıruflar) rol alacakhr.

d. Demokratik dewim esnasrnda özel sermaye kontrol aJ-
trna alrnacak fakat genellikle özel mülkiyete dokunulmayacak-
tır.

e. Demokratik dewim sosyalizm (ikomünüme) geçiş için
bir ibasamak olarak kullanılacakhr.

' Mihri Belli gurubuna dahil olmasr seıbehiyle, TiP'den ıızak-
laştınlan, Süle5ırnan Ege tarafindan yönetilen "Bilim ve S,os-
ya|izm Ya5nnlan" Ya5nnwinin, 6 No.lu kitaıbı olarak bastınlrp
Ekim - Kasrm 1968 aylannda piyasaya sür,ülen ve halen topla-
tılmış bulunan Marx'rn "Komünist Manifesto" adlr kitabrrun,
yine Süleyman Ege tarafindan yazırüğı açrklanan ve Mihri
Belli'nin,onayrndan geçtiği tahmin eülen önsözünde, Demokra-
tik Devrimle ilgili olarak şu fikirler ileri sürülmüş bulunmak-
tadrr :
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"- Tü.ü.iye emperyalizmin denetiminde, işhirlikçt semıa-
yenin ve 5ları - feodal ilişkilerin egeınen olduğu bir ülkedir....
Bizdeki hakim çelişmg, proleterya ile milli hurjuvazi arasrnda-
ki çel§me dğl, emperyalizm, işbirlikçi sermaye ilişkileri ve
yan feodal il§kiler ile hallionıızn ttimünün çıkarlan arasrnda-
ki çelişmeleıd.ir.

- Bu yüzden hld:m, mücadelemiz, sadece proleteryayı de-
ğil hüttin milli suufi ve unsurlanyla ulusumuzun tümünü içi-
ne almaktadrr.

- F'akat zafer sağlayahilmemiz ve bu zafeıı kesinleşti-
rdbilmemiz, proleteryamızn öncü bir nol oynamasına bağlrdrr.

.... Fakdt pı,bleteryanrn öncülüğünd.e ve onun devrimgi
politik öııgütiinün açarağı milli ha5nağrn etrafinda, işçi, köylü
berdberliği temeline dayanan en geniş hir anti - eınperyalist,
anti - feodal cefiıede, mill1 sıruflaıın tüınünün ve hang,i sınıf-
tan olursa olsun, vatansever ve demokratik unsurlann tümü-
nün birleşmesini,gerektiımektedir.

- Bu yüzdon, tarihirnizin bu aşamasında, bizim.önümiiz-
ileki dewim, sosyalist dewim değil, bir milll demokratik dev-
rim olacaktır.

-- politik i,ktidar, burjuvaziye karşr sosyaliıst devrimi
geıçekleŞtiren proleteryarun ilıti:dan değil, emperyalizme kar-
ş, emperyalist, ve feodal il"iŞkilere karşı milli deınokraıtik dev-
rimi gerçekleştiren sınıflarrn ortak iktidarı olacaktrr; mücade.
le içinde 5nğnlann deste$ni kazanahilmiş proleteryanrn ön-
ciilüğünde ve işi - köylü yığnlaıının hayaü çıkarlan temeli
üzerinde hütiin milli sınrflarrn ortak iktidan olacakhr.

- Dolayısıyle, ,kaçınrlmaz o|axak, üretim araçlan üzerin-
deki ınülkiyet dtizeni de, sosyalist değil, devrimi geı,çekleşti-
ren biitün milli srnıfların mülkiydt biçimleııini içine alan bir dü-
zen olacaktır. örneğin toprak reformu yapılarak köyliimiiz
toprak sahibi olacak yani toprakta ve ötoki taırm iiretimi araç-
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larında özol mülkiyet sahibi olacaktır. Yine iirneffn, bu dev-
rim döneminde milli burjrıvaziyi, uluslararası tekelin ve işbir-
likçi sermayenin bas]ıusrndan bağımsız olarak, fabrika ve ima-
lötharıolerini elinde bulunduracakhr.

- ülkemiz böyle bir gelişme süneci içindedir ve bu yüz-
den bizim mücadelemiz böyle bir süreçten, bir milli demokra-
tik devrimden geçecektir."

Görülmektedir ıki Süleyman Ege'nin de, demokratik dev-
rim hakliındaki fikirleri ve söyledikleri, MAO ÇE-TUNG'un
fikirleriyle tam bir mutahakat halindedir.

Her ikisinde de ıiüşman (emperya|ızm- işbirlikçi sermaye
ve feodalizm) dir. Bu düşmana karşı proleteryarun öncülüğün-
de, bütün milli sınıf ve ta,bakalar, genis cetrıtıe halinde birleşe-
rek mücadele edeceklerdir. Mücadelenin sonunda ilk merhale
olarak demokratik devrim yapılacalktır. Demokratik devrim
safhasrnda iŞbirliği yapan bütün güçler hükümete iştirak ede-
cektir. Bu yüzden, ,bu saftıada ;bütün mülkiyet düzenleri görü-
lebilecektir.

Mao-Çe-T\ıng'un eserlerinden aldıSmız bu pasajlarla, "Milli
Demdkratik Deırrim" öncülerinin, özellikie MiLıfi Belli'nin ba-

şında bulunduğu eylem.in, dolaylr olarak ,boyutlaıına değinmek
istediğimizi, uyanık okuyuculanmız gn|arnışlardff. Mihri Belli'-
nin yazrları, konuşmalan; Mihri Belli'nin onayndan geçmiş
i,mzasljü yarı|ar ve biltliriler; ğiinümüzde Lenin'in Sta;lin'den
sonra en usta yorumcusu Mao-Çe-Tung'un açı.klam,aJarına uy-
gundur. Stalin, Lenin, Mao-Çe-Tung "Milli" "Demokratik" "Dev-
riın",den ne anlryors4, Mihri Belli bu belgeleııde onla.ıı dile ge-
tiriyor. BinaenaIeYh, bu kawamlan Marksist terırrinolojiler
üşında anlamak; Mihri Belli'nin burıian normal şekilde kullan-
drğı mandsını çrkarrrıak, yerinde değildir; yanlrştır. Valhap Er-
doğdu'nun, E. Tiifekçi (Mihri Belli)nin "Yön'deki ye-mlax1;

"T'i.lrk ,Solu" "A5ıdrn'l,ık" dergilerirıdeki hu konuyla ilgili lite-
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ratür, kapsamr itibariyle Lenin, ıStaJin ve Mao-Çe-Tung'un ge-
liştirdiği stratejinin Tiirkiye'ye adaptasyonundan başka bir-
şey değildir.

Maio-Çe-Tung'un açrklamalanru tarnamlıyan ve Mihri Bel-
li'nin ona5nndan geçtiği muhakkak olaır şu satrrlan, "Ayünlrk"
dergisinin 12. sa5nsında birlikte okuyalım : (1)

"Mllli Demokratik l)ewim, §osyalist devrime hazrlıktır.
Milli Demokratik Devrimle Sosyalist Dewim arasında itoğru bir
ayırım yapmak, aJrnı zaınanda bu ikisini doğru bir biçimde bir-
leştirmok zorı ıludur. Milli Denıokratik l)ewim, Sosyalist Dev-
rimo hazırlrk için zorunlu bir aşama olduğu gibi, Sosyalist Dev-
rim de Milli Domokratik Dewimin kaçrnrlmaz bir uzantısıdrr...
Ana §osyalist Dewim, ancak Milli Demokratik Dewimin ta-
marıIanmasrndan sonra miimkiin olacaktu... Milli Demokratik
hareketlor, ancak proleteryanrn ve onun partisinin önciilüğü
yerloştikten sonra Milli Demolaatik l)evrim'e ilönüşiir... Bu
gegiş döneminde Milli Demokratik iktidaıın heıııen önündeki
görov, ilevlot kapitalizmi yoltıyla, temel iiretim araçlarr üzerinde
kapitalist mtilkiyetton sisyalist miilkiyete ilerleyişi yönetmek-
tir. Tomel iiretim araçlarının miilkiyeti iizerinile sosyalist ilö-
nüşiimiin tamamlanma,sıyla sona erecektir. Bundan sonra sos-
yalizmin inşasr aşaıııasına geçilecektir."

Bu bölümde üç ayn ka5rnaktan yaptğmız açıklamalar
arasındaki fark, MAO ÇE-TUNG'un demokratik devrimden
sonraki saftıanın, (Komünizm) sosyalizm olaoağnr bir lıomü-
nist partisi mensubu ve lideri olarak daha detaylr a4ıklaması;
Süleyman Ege'nin ise sadece sosyalizme geçileoeğinden bah-
se,tmesindedir. Ancak "Ayünlrk" dergisinin 463. sayfasından
aldıSmu pasajda da, demokratik devrim saf}ıasından sonra,
Sosyalist döneırıe geçişin başlayacağ certredilnıez bir şekilde
açıklanmış, höylece maksalt hA:sıl olmuştur. (2)

-

Şahin Alpay, "Türkiye'nin Düzeni üzerine" S. 463.
§on günlerde Mihri Belli gurubu da bölünmüş, kendilerinden
ayrrlanlar Mao'cu yönlerini "Proleter Devrimci Aydınlık" der-
gisinde ortaya koymuşlardrr.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TKP,NİN MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİMİ

TENKİDLERİ

"TiP ue DiSK'i yıkmoyı beceremi,yen bu
eskiler... Anti - Souyetizmi,n, Anti, - Konıü-
nizmin en etkilisi, sayılan Maoizme ya-
nxcınn,Lt,nl,n y olunu buld,ular."

M. D. D. ve içyüzü Broşürü
(TKP Yayrnı)

Buraya kadar mahküm komünistlerden Mihri Belli'nin yö-
netimindeki "Milli Demokratik Dgvrim" stratejisi üzerinde
açıklamada bulunduk.

Bu bölümde, "Milli Demoknatik Devrim" stratejisi izerin-
de, Tiirkiye',deki komünist hareketlerin bir başka kaynağnın
eleştirisini inceleyeceğiz. Moskova şübesi, ewelden beri ken-
disine rakip gördüğü Mihri Belli'yi geniş bir yayın faaliyeti ile
demaske etmiştir.

"Milli Demokratik Devrim" stratejisinin gerek ele alrnrş
tara,, gerekse uslfibuy|a Zeki Baştrmar'a (Yakup Demir) ait
olduğuna şüPhe lbulunmayan ,bir 'broşür yurt üşından fiirki-
ye'ye desteler halinde postalandı.

"Uyar|' yayınlan adı alhnda "Milli Demokratik Devrim
ve içyüzü" başlrklı broşür, yukandan beri sıraJadığıııuz ger-

çektreri tamamen doğrularken, ilginç iddialara, suçlamalara ve
açıklamalara yer veriyordu (1).

(1) "Milli Demokratik Devrim ve İçyüzü" i§imli broşür mahut
"Bizim Radyo"nun ya3nnlarında özetlenmiştir. Ayrıca bu bro_
şürden adre§imize de postalanmıştrr.

ı
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Mlhri Belli ve "Mi]li Demokratik Devrim"ciler bambaska
sdbeplerle "emperyaJizm ajanlan",olaralk isimlendirilen "Mil]i
Demokratik Devrim", "kalpazanlrk", "ümitsiz bir çaba" ve
"Maoizme yamanmak" olarak nltelendiriliyordu (2).

"Çekoslovakya'da emperyalist radyolarında savunduğu
sözüm ona "Sosyalizmi" kalkan edinerek sosyalizme ve ko-
münizme saldrran emperyalizm ajanları, Tiirkiye'de de aynr
metodu kullanarak, işçi hareketini parçalamak, anti - emper-
yalist savasın gelişme siiresini durdurmak için "bilimsel sos-
yafinm" ve "anti - emperyalizm" maskesine biirünmek çabasın-
daürlar. "Milli Demokratik Dewim" kalpazanlrğ bu ümitsiz
çabarun açü bir belirtisidir."

Zeki Baştrmar ve çevresindekilerin barnbaşka sebeplerle
"Milli Demokratik Devrim"cileri suçlaüklanru belirttik. Bu se-
bepler nelendi?

Sdbeplerden ilki ve önemlisi "M. D. D. ve içyüzü" broşü-
rürlde şöyle 'belirtiliyordu : ,

"1. TiP'i kanun drşr sayılan TKP'nin açığa çıkmrş bir de-
vamı gibi göstererek kapatmak için hertürlü tet'tiplere girişen
hükümete kanrt vermek, onu jurnallemek;

2. O|mazsa bu partiyi ele geçirmek veya onu içinden par-
çalamak",

Bu açıklama, TKP kolunun ve Zeki Bastımar'ın "Milli De-
mokratik Devrim ve içyüzü" isimli broşürü neden yaynlamak
gereğini duyduklannı belgelemektedir. Bir'başka bölümde
TKP'nin nasrl TiP'i açrkca desteklediği, enine b-oyuna ele alı-
nacaktır. Gerek "Milli Demokratik Devrnim"cilerin su yüzüne
çıkmalan gergkse fiP'in Ekim 1969 seçimlerindeki uğradığı
hezimet, TKP'yi hareketee getirmiştir. Çünkü beynelmilel ko-
münizm platformunda birbirine rakip komünist parti veya eie-
manlarrn menfaatleri uğr,una her çareye başvurduklarr binler-
ce misalle belgelenetbilir.

-35-



Bunun en son örneği 21 Ağustos 1968 de Çekoslovakya'nrn
işgali ile görülmüştür.

"Maoizme yamalanmaktan ve onda, kenü 5nkrcı çabaları-
nrn, provakasyonlarınrn ideolojik desteğini ve maddi kaynağı-
ru bulıluktan sonra, birbiri ardrnca dergiler, gazete|u çüar-
rnağa..." (3) "Anti - Sovyetizmin, anti - komünizmin en etkilisi
sa5nlarak, göz yumulan Maoizme yamanmanın yolunu buldu-
lar, küçük burjuva ideolojisinin etkisinden kurtulmamış bazı
gonçleri avlamak için yeııi bir maske tatrırndrlar". (4) "TiP'i,
Di§K'i yıkmayı beceremiyen bu "eskiler" " (5).

TiP için büyük bir tehlike teşkil etmişlerü. Zira M. D. D'-
ciler ve elebaşılan Mihri Belli her an TiP'i, TKP'nin Tiirkiye'-
deki uzantısı olduğunu ortaya atabilir ve bu konuda bir "ka-
rut" vergbilirdi. Veya TiP ele geçirebilir, hiç olmazsa TiP'i için-
den parçalayarak bir parçasına ,oturması mümkündü. Gerçek-
ten de Mihri Belli; (6)

"Böyle bir par|i henüz yoktur ve henüz onu gerçekleştir-
mo uğruna yürütiilen mücadeleniıı içindeyiz",
demekte ve TiP günden güne ka5mamaktadrr. O halde TiP'in
koruyucu meleğine, fiirkiye'de beynelmilel komünizmin bili-
nen ve haşka ülkelerde defalarca uygıılanan başka bir srtra-
tejisini ortaya atan M.D.D. cileri suçlayarak, müdahalede bu-
lunmak düşüyordu. Neydi bu suçlamalar :

- Emperyalizm ajanlığı,

- Maoculuk,

(2) "Milli Demokratik Devrim ve içyüzü" isimli broşür, S. 3 - 4

(3) "Milli Demokratik Devrim ve içyüzü" isimli broşür, S. 9

(4) "Mitti Demokratik Devrim ve içyüzü" isimli broşür, S. 8

(5) "Milli Demokratik Devrim ve içyüzü" isimli broşür, S. 9.

(6) Aydınlık Dergisi, Ocak Sayı : 15 S. 164.
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- Marksist - Lenini§t ilkelere itıanet,

- Reviz5ıonizm,

- Kalpazanlrk,

- Hilecilik,

- Provokatörlük,

- Polis ajanlığ,

- F'aşizm (7),

- Milli Demokrati]k Devrime ihanet (8),

- Likidati}rlük (9).

"Milll Dernokratik Devrim ve içyüzü" bnoşüründeki
bu suçlamalan daha da uzatmak mümkündtir. Ancak gö-
nütdüğü gibi telaşla yapılan suçlamalarda bize çok garip ge-
len çelişkiler varür. Mihri Belli bir yandan Maoculuk, teııw-
yonizmle suçlanrrken öte yandan emperyalizm ajanlr$, polis
ajanlığ sıfatlarrnr almaktadrr : Hatt6, faşistliğine lııl pa5n kal-
üğ söylenmekte, kalpazanlrğ, hileciliği açıklanmaktaür.

Bütün hu suçlamaiar TiP'in güme gideceği korkusundan
olduğu kadar Zeki Baştımar'ın Mihri Belli'ye duyduğu şahsi

(7) "Milli Demokratik Devrim elebaşrlarının kendi dergilerinde çı-
kan yazıları ve açıklamaları bu sözüm ,ona devrimle faşizm
arasrnda ancak kıl payı olduğunu gösteriyor" "M. D. D. ve iç-
yüzü" broşürü 10.

(8) "1960 bildirisinden aldığımız aktarmalarrn özü, "Milli Demok-
ratik Devrim" Platformuna uygun olmak şöyle dursun, ona

taban tabana aykındrr." "M. D. D. ve içyüzü" broşürü 13.

(9) "Likidatör - Provakatörlerin işçi sınrfını ink6.rı komünist par-

tisine hiyanetlerinin itirafrdır." "M. D. D. ve içyüzü" broşürü,

16.
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nefretinin de ifadesidir. Nitekim bu duygu "Mllli Demokratik
Deyrim ve içyiizü" başlıklı hroŞii,ıde de ifade edilmiştir. 1951
tevkifatı honu edinileııek :

"Tiirkiyo'de dowimci, anti - omperyalist hareket şimü
dewimci kesilonlerin eliyle ağr,bir darbe yeili. Faka,t likidatiir
- provakattirlorin görevi sona ormemişti" (10). "1951 tevkifa"
tı, şimdi "Milü Demokratik Devrim" maskesi taliınanların seri
hatindeki provakasyonlarrnın §onuncusu değililir, ama içyiiz-
lerini tamamrylo açığa vuıan son provakasyonla,rıür."

"Legal çalrşmasr yasak Marksçı - Loninci partiyi, TKP'yi
amansüzoa izleyen yönetici çovrelerin wf,ğt meydanda bu ki-
şiler sorbostcn at oynatmpk imkinrnı ,buluyorlar. Ama, mey-
dan sanrldıgı'kadaı boş değildir."

Buna da 'ntiikellenmenin ve yıkı,hp ,gitmenin" (11) kaçınıl-
maz olduğurıa §aret edilerek, eski duygusal mücadele dile ge-
tirilmektedir.

TKP kadı,iosunun M. D. D. cileri başka sdbepleıden suçlu-
yor derken ikinci husııs olaralk Zeki Başhmar ile Mihri Beilli
arasındaki öteden heri hilinen nefreti kasdetmiştik. Nitekim
bu husus, "M. D. D. ve içyüzü" ıbnışi.irüııe Mihri Belli'nin ver-
diği cevapta çok dalha ağrlıkla ot'taya ,lıonmuş ve cevaJbın ya-
nsınıda şaılısi nefret dile getirilmiştir. (12)

(10) "M.D.D. ve igyüzü" broşürü 7.

(11) "M.D.D. ve içyüzü" broşürü 7-8.
(12) Ayrıca Bkz. Aclan Sayılgan, "Soldaki Bitmeyen Kavga", An-

kara, 1970. Ayşe yayınlan: 2.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TKPiNİN MDD TENKİDİNİN NEDENLERİ

"MiUa Demokrati,k Deuri,m deyi,mi, mark-
sist li,teratürde, Itomünişt ue i,şçı parti,leri
dayanışma toplantıları belgeleri,nde ge-

çer."

M. D. D. ve içyüzü
(TKP Yayını)

TKP bütün,bu tenkid ve suçlamalanna rağmen, "Mi]li De-
mokratik Dwrim" §tratejisini tamamen red mi etmektedir?

Elhette hayır.

Marksist literatürde yerini almrş 'bu stra,,tejiyi reddetmek
imkAnsızdır.

"Milli Demokratik Dewim ve içyüzü" broşürünün 11'nci
salhifesinde;

"Milli burjuva demoıkratik hareketi, "IVIilli Deevrim", "Mil-
li Demokratik Devlet", "Milli Derrıokratik Dgvrim" deyimleri
Marksist literatürde, komünist ve işçi paıtileri dayaruşma top-
lantılan belgelerinde geçer",

denilerek "Milli Demokratik Dgvrim" görüşüne esastan bir iti-
raz yoktur. O halde TKP niçin "Milli Dernokra]tik Devrim" stra-
tejisini şiddetle tenkid etmekte ve niçin M. D. D. cileri suçla-
maktadrr?

ilk bakışta tıu soruya iki tiirlü cevap verilebilir :

1. Ya "Milli Demokratiık Devrim" stratejisi Türkiye'de
yanlış uygulanmakta'ür,
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2. Ya da Tiirlriye şartlan için "Milli Demokratik Devrim"
stratejisinin uygıılanmasr hatalrür.

"M. D. D. ve içyüzü" broşürü sorunu telaşla ele aldı$ şah-
si duygulara yer verdi$ ve asrl maksaüru gizlemeğe çalışüğ
için konuyu iki ucundan tutmuştur.

Ancak ikinci ihtimale a$rlık vermeğe uğraşmıştır.

Bugün Türkiye işçi Partisinin kahul ettiği ve uygulama-
ğa çalıştığr "Sosyalist Devrim" strateji§, TKP'nin Tiirkiye
şartlanna uygun gördiiğü stratejidir. fiP faaJiyetini brıgüne
kadar "Sosyalist Dgvrim" stratejisi ile yürütmüştür. Buna
uymak istemeyenleri hünyesinden atmış,tır. TeşkilAtını hu
görüşe inananlarla kurmuştur. Plan ve programlan, gelecek-
teki faaliyetleri bu görüşle hazrlanmrştır. Bu uğurda bugüne
kadar büyük mücadeleler verrıiş, kayıplara uğramış, gerile-
miş fakat görüşünden dönmemiştir. Parçalanma pa}rasrna ta-
viz vermemeğe çalışmıştır.

Senelerden beri kasrtlr şekilde yarafulan kavram kargaşa-
lığı TiP'i hir yere kadar gdtirebilmiştir ve nihayet kendi kaz-
üğı çukura düşürmüştür.

Bu Mihri Belli'nin yeni ve iki kademeli "Milli Demokratik
Devrim" stratejisi çılıışına zemin hazırlamışhr.

Mihri Beili fiP'in geleoeğirıden iimitsizdir. işe yeni,den,
taa 'baştan başlamak lözmdır. Bundan önceki soicu çı}uşlar
'çakar almaz' (1) çıkışlarür. önce "Milli Demolkratik Devrim"
gerçekleştirilecek, sronra "Sosyalist Devrim"e sıra gelecektir.
Bu düşünüş ise TKP'nin ve dolayısıyle TiP'in bugiinkü gorüş-
lerine aykırıdrr. Bu durumda TKP ve fiP'in tutumu, "Milli De-
mokratik Devrimcileri" şiddetle tenkid etmek, suçlamak o[ma-

(1) Aydınlık Dergisi, Ocak 1970, Sayı : 15, S. 165
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l1ür. Zaten yapılan da budur. TiP ve TKP'ye göre pişmiş aşa
buz gibi soğuk su katılmaktadır.

Tahii bu izaLıat işi basite indirerek yapılmıştır. Aslrnda
TiP ve TKP, "Milli Demokratik Devrim" için Tiirkiye şat'tları
uygun değildir diye feryad edecek veya Mihri Belli ve M. D.D.-
cileri emperya|ızm ajanlığı, Maoculuk, kalpazanlrkla suçlaya-
caklardrr. Bunun ne derece öfkeyle ve telasla yapıldı$nı ön-
ceki bölümlerde belirttik.

TKP, "Milli Dernokratik Devnim ve içyüzü" başlıklı broşü-
ründe bu konuda 1960 yılı komünist ve işçi partileri dayaruş-
ma tcplantısında onaylanaır bildiriden örnek vermektedir.
TKP'nin itirazsız kabul ettiği Dünya Komünist ve işçi Parti-
leri Dayaruşma Konferansr kararlanna fiP hiç de yabancr de-

ğtldir.

Bilindiği gi]b,i TiP Roma'da ya,pılan hı tarz toplantılara
rahatlrkla katrlmış, alrnan kararlan onaylamrs ve Türkiye'deki
faaliyetlerinden ötürü patronlanndan "aferin" almrştır.

TKP ve Türkiye işçi Partisi, 1960 Dünya Komünist ve işçi
Partileri konferansr kararlanna dayanarak, pişmiş aşa su ka-
tan M. D. D. cileri raiıatlıkla suçlayacaktır. Bunun için tek
şart beynelmilel komüniznıin bir kanadına an,gaje olmak,hr.

ğ
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BEŞİNCİ BÖLÜM
TKP VE TİP PARALELLİĞİ

"Enternasyonalizm prensipleri,ni kenara
iten sosyalizmi amaç edi,nmi,ş bir parti,
d,iğer Markscı - Leni,nci partilerden bazı,
sorunlarda ileğıl, esasta, dünya görüşün-
de ayrolır."

M. D. D. vo içyüzü
(TKP Yayııu)

Burıdan önceki iki bölümde TKP ile fiP'i a,ynr paralelde
olduğunu belirttik. Bunu helgeleyen ba;zı ifadelere de yer veıdik.
Ancak kanırnrzca hu konuda en enteresan açıklama, TI{P'nin
'oMilli Demokra]tik Devrim"cilere karşr yaynladığ broşürde
yapıtrmıştır.

Tiirkiyelie, TiirkŞe işçi Partisi geniş bir halk topluluğu
tarafindan sa.m,imi ka,bul edilmeyen hir partidir. Ayünlanmız
TiP'e celüıe almrşlar her firsatta onu suçlaırırşlaırdır. Bütün
suçlamalar duygusai oılarak yqpılmamıştır. fiP diğer siyasi par-
tilet'imi,zden farklı olarak tenkid edilmiştir. Yöneticileri, komü-
rıistlikle, partinin ilkeleri komünist bir paıtiye uygun ilkeler
olarak nitelendirilmiştir. Bun:lan sdbepsiz değildir.

TKP'nin "Milli Demol<ratik Devrim ve içyüzü" broşürü-
nün ilk satıifesinde şunlan okuyoruz :

"Komünİst partisini1, onun bağlı bulııniluğu itleolojiyi sa-
vunmaıun şiddetlo yasak olduğu bir memlekette işçi sınrfınrn
ve omokçi 5n$nlarının haklarıru savuıran herhangi bir legal
partinin bilimsel sosyalizmi }nlavuz odinebileceği vo tam ola-
rak uygulayabileceği düşüuülemez".

,
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Komünist paıitisinin ve ideolojinin yasak otduğu. ülkeler-
den hiri Tiirkiye'dir. Yukandaki tarife grire legai (kanuni)
parti ise, hir,az sonra açıkca belirtileceği,gihi,.Tiirkiye işi Par-
ti§idir.

Yukarıdaki ifadeye göre fiP'nin "ıbilimsel sosyalizmi" Iııı-
laıvuz ed,indbilmesi ve tam olaralk uygutayabilmesi düşünüle-
mezmiş... "Bilimsel Sosyalizm'in gereklerini tam olarak uygu-
lama ancak dwrim, yani ihtilölin gerçekleşmesi veya bizzaL
ksndilerinin b,ile ümitsiz olduklannı'açlkca beliıttikleri, demok-
ratik yolla iktidara geldiliten sonra mümkünmüş. Yani, "ikti-
cları ele geçirelim, sız o zamarı bizi görtin" demenin komünist-
çesidir bu. Okumağa deıya^m edelim:

"Bu gerçek gözöniindo tutulursa emekçi sınrflarrn çüarla-
nnrn savunulması, halkrmrzn kazarulnış demokratik hakları-
nın koru[[ıasr, gonişlotilrnesi uğrunda, sosyal reformlar için,
emporyalizmo, NATO'ya, askeri üslero, memleketimizdo Ame-
rikan ağalrğna, yabancı tekelloree vo yorli ortaklarırıa karşr
müca,delesino devam ettikço TiP'i ilesteldemek, kendisini sos-
yalist vo ilorici sayaJı herkesin, her 5rurtseverin ödevidir".

TKP'nin hroşüründe, Zeki Baştrmar'ın (Yakup Demir) ka-
leminden ç*an hu sözlerin yanlış anlaşrlacak tdk kelimesi
ydl*ur. Devam ediyoruz :

"Bu parünin, geşitli memleket meselelerinde ve milletler-
arası olaylar karşısrnda, logalitosini koruma kaygusuyla olsun,
samimi olara]k inanilrğı fikirlere bağlügı gereği olsun, talrın-
üS tutum görüşlorimize, inançlarrmıza u5rmaınayabilir; onu
uluorta yermiyo, halinn göziindon düşürecek biçimile eleştir-
meye haklımız yolrtur."

Türkiye işçi Partisi kanunilik ıhüviyetini taşıdığı süre igin-
de, hatta bu hüviydti ,taşıyahilmesi için her şekle giınıesine,
izinde Yiirildügü Moskova yolu cwaz vermektedir. Milleüler-
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ara$ ıbir olay mı olmuş, meselö, soıryetler Birliği müttefiklç,
riyle talihsiz Çekoslova§a'yı gece yaruıl tanklarıyle işal mi
etmiş? Moskova tızat gözukse tbile, fiP yöneticileri Sovyet'-
leri efieştirdbilir. Zira beyni ve bıraz insafi olan her insan,
tatihsiz Çe,koslovakya'ya içten acımıştır. Zwa, aksi halde TtP
hallicn gözünden düşebilir. O gün öyle söylemek gerekiyorsa
öyle söyleyecektir. Bir iki kelimeden kuşkıılanmak, TiP'i ulu-
onta yemek, hele hele legalitesine halel getlirmek, hiç kimse-
nin halkkı degildir. Çünkii kuklanın ipleri her zamanki gibi
Moskova'run elindedir. Okumağa dwam ediyoruz:

"TiP, memleketimizde emekçilerin haklaımı §a.vıuıan, em-
poryalizmo kaışı savaşan tek logal partidir."

Aynca "gerçek doıııiimci"liğin boyutlan çizilmezse yuka-
ndaki sözler değerini yitirir. Buynın "geıçek de,ırrimci"nin ta-
rifini :

'Tarih gösteriyor ki, gerçek dowirıci; devrimin, proleter-
yaıırn, sosyalizınin lafinı ağızlarından ilüşiirmiyenler, öniino
geleni sosyalizmden ayrılmakla suçlayanlar değil, kesin dar-
benin inılirilecegı yeri vo za,mafiL seçobilenlerdir." (1)

fiP'ne çok emek veriiüği, çok uğraşıldın ise şu cümleler-
le ifade edilmelkted,ir :

"TlP,...... 5rurdun bütiin illorindo ,az veya çok örgütlendi,
sosyalizm fikirtorinin yurilun ücra köşelorino kadar yayılma-
sını kolaylaştırü, işçi suııfının köye girmesine yol vermeyen
engellori 5nktı. Onu, Tiirkiye işçi harekoti tarihindo büyük bir
harrıle, önemli bir a,şama, sa5rmama,k haksrzlrk olur."

fiirkiye Komünist Partisi broşiiriinün hundarı sonraki
kı§mı, Türkiye'deki korıüniStlğn miherıJk taşru, ölçüsünü koy-
maktadır:

(1) "Milli Demokratik Devrim ve içyüzü" isimli broşür, S. 49.
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"Bugün Türkiyo'ile emekçi davasına, sosyalizm idealine
bağlılığın mihenk taşı TiP'e karşı tuturrı ve danranıştır."

"Var mI ötesi?" "bundan da}ıa açik söylenir mi?" derce-
sine söylenen ibu sözleri hir defa daha okurlarım|za iletiyorrız.
TKP, M. D. D.leri şiddetle tenkid ederken TiP'e ödevini hatır-
latmaktan geri kalmıyor :

"Tiirkiye'de bilimsel sosyalizme, Marksizme - Leninizme
gorçolrten bağlı bir partinin başlrca ödevi, ancak işçi sınrfinr
kendi öz iileolojisi ile beslemek, teşkilh,tça kuwetlenürmek,
lıöylüyle bağlarını pekiştirmek." (2')

Bölümün başında da belirttiğimiz gihi, Türkiye işçi Par-
tisine yöneltilen hiçbir suçlama duygusal değildir. Bugüne ka-
dar kasrtlı olarak yarattıklaıı kavram kargaşalığ, üzerindeki
sis bulutian yavaş ya^/aş dağılmaktadır. önümüzdeki günler
herkesi yet'li yerine oturtacak, hepsinin yüzündeki maskeyi
inürecektir

(2) "Milli Demokratik Devrim ve tçyüzü" isimli broşür, S. 18.
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ALTINCI BÖLÜM
MİHRİ BELLİ,NİN TKP,YE CEVABI

"Milla Demokratik Deurim ile Sosyalist
Deurim arasında Çi,n Seddi, yoktur."

Ayilınlık Dergisi
(Sayı: 15 S. 195)

Bu biilümde, TKP'nin "Milli Demo,kratik Devrim" cilerin
igyüzünü açıldayan broşüriine, Mftııi Belli'nin Ayünlık deıgi-
sinin Ocak 1970 tarihti 15 nci sayısında veıdiği ceva,br incele-
ye€eğiz.

Mihfi Belli, "proleter devrimci hareketimizin çi2gisi açık-
tır" başlrklr yaasrnda "Milli Deınokratik Dwrim ve içyüdi"
bıoşüriinü cwap'tandırdrğnı açıkça belirtiyor.

Datıa önceki böltimlerde, TKP, Tiirkiye işi Partİsi şit-
liğini helintirken ele aldrğmız konularr, Mihri Belli'de aynr şe-
kilde değerlendirmektedir. Bir kere "M. D. D. ve içyiilii" bıo-
şii.rii, Miıhri Belli tarafindan "can çekişen A/bar - Aren o1nr-
tünizmine ithal malı kuwet şınngaısr olarak" nitelendirilmekte-
dir. Aynca Mihri Belli'nin iddiasrna göre hroşür, "eIı adi ,ifti-
ralar, yalarrlar ve hakaretlerle" doludur. (1) Yine Miftıri Be[-
Ii'ye göre broşür;

"Irela birçok gerçek sosyalisti çatısı altında,, barrndıran ve
bu balnmdan yarım yüzyıllık sosyalist birikimin bir lnsmrnı
temsil eden TiP örgütii ile Aybar - Aıen oportunizminin ica-
zotli "§osyalistleri" bir tutulmakta ve TiP örgütiinü savunur

(1) Aydınlık Dergisi, Ocak 1970 Sayı : 15 S. 169.
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f

gÖrünerok ashnda oportünist ihanetin avukatlrğı yapıImakta-
dır" (2)

Burada dikkat edilocek bir husus bulunmaktaür. Mihri
Belli, Tiirkiye işçi Partisini, "yöneticiler" ve "Parti çatısr al-
trnda hulunanlar" şeklinde iki kısımda ele almaktaür. Mihri
Bdlli'ye göre "yöndtici" grup, "opor.tünist", "icazet|i sosyalist-
tir."

Hat6, asrl emperyaiist ajanlan bugünkü fiP yöneticileri-
dir. Mihri Belli bu iddialanna rağmen cevahırun bir yerinde,
TKP'nin broşüründe "TiP'e karşr tutum ve davrarırşıru mihenk
taşı" kahul eden yüglsı için şu soruJru sormaktan kendisini
alamamrştır :

"TiP yöneticilerine karşı olmak antikomiinizm ise, mantı-
ki olarak bu yöneticiler komünistlikle suçlamış olmuyorlar
mı?" (3)

Bu noktada yine dikkate değer bir çelişki ortaya çümak-
tadrr. TKP, Mihri Belli'yi bir yandan "Maoculuk"la öte yan-
dan "Emperyalizm ajanlrğ" veya "hiiecilik", "kalpazanlrk"la
suçluyor ve çelişkiler içine düşüyorsa, Mihri Belli'de cevabında
TiP yöneticilerini bir yandan "Opot'tünizrn"|e, "icazetli sosya-
listlik"le öte yandan mantiki bir sonuçla "komünistlikle" suç-
lamaktadır. Garip olduğu kadar gençek, gerçek olduğu kadar
i]brdt ,veren ıbir manzaradır bu.

Daha önceki bölümlerde ele aldıSınu ve TKP'nin iddia et-
tiği ,gilbi, Mihri Belli'nin TiP'i ele geçirmiş veya parçalayarak
bir par,çaya hikim olmasr için, "Yöneticiler", "Partililer" ay-
nıIrr Jıapması şaJathr.

Nitekim, Mihri Belli TKP'nin bu korkusunun üzerine g,i-

derek şunlan yazmaktadrr :

(2) Aydrnlık Dergisi, Ocak 1970 Sayı : 15 S. 169.

(3) Aydınlık Dergisi, Ocak 1970 Sayı : 15 S. 175.
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"Tiirkiyo §osyaüstleri.... Aybar - Aren Oportiinizminin
icazotlerini etkisiz hale getirmeden, hangi biçime büriiniirse
bürünsiin, oportiinizmin yeniden hortlarrıasrna engel olabilmek
igin yeterli uyanülrğr göstermedon ve TiP'i devrimci bir yö-
netimo kavuşturarak bu partiyi Türkiye proleterlerinin ve yok-
sul köyliilorinin siyasi mücadele örgütii durumuna yükseltrnek
için gereken mücadeleyi vermeden bu ülkotle gerçek bir emek-
çi sosyalist partinin varlrğından söz edilernez" (4'

Yukandaki ifade, halen devam etmekte olan "gereken mü-
cadele"nin datıa da yoğunlaşacağnı belirtmektedir. Zira yine
Mihri Belli'nin ifadesine göre :

"Türkiye işçi ve yoksul köyltilerinin öırcü müfrezesi olan
vo bilimsel sosyalizmi eylem kilavuzu edinen bir siyasi örgütü
kurma görevi henüz başarılmasr gerelren önümüzdeki bir gö-
rovdiı" (5)

Yine Mihri Belli'ye göre, "AY6ar - Aren Oporttinizminin"
yenilgiye uğramasr, ,bu yolda atrlmış önemli bir adrrndır.

, "Vo bu adım sad.eco ideolojitrı mücadeleyle değil, çok yön-
lü dewimci eyleınlo atılabilmiştir." (6)

Mihri Belli bunları yazarken, Miiliyet Gazetesi muhaJbiri-
ne cinayetten sanrk bir mahkümun ağzrndan söylediği eylern-
leri kasddtse geretktir. (7) Yani :

- 6. Filonuır ziyaretlerine son veren,

- 
f(911gl"i kovan,

- Nerede bir köylü toprak için mücadele etmişse, işgal
yapnuşSa,

(4) Aydınhk Dergisi, Ocak 1970 Sayı
(5) Aydınlık Dergisi, Ocak 1970 Sayı
(6) Aydınlık Dergisi, Ocak 1970 Sayı
(7) Bakınız. ikinci Bölüm.

15 s. 179.

15 s. 179.

15 s. 179.
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- Nerede bir grev varsaı onun yanrnda,

Her "devrirnci eylem" Mihri Be]li'nin yönetimindedir. Yu-
kandaki listeyi daha da uzatmak, anarşik her hareketin altın-
da, TKP'nin belirttiği gibi "avlanmış gençleri" ile Mihri Belli'-
yi bulmak mümkündür.

*rt*

Mihri Belli cevahında sadece TiP yöneticilerine çatmaıkla
kalmamakta, TiP'nin ağaıbabası TKP'yi de şiddetie eleştirmek-
tedir. Eleştirmesinde TKP'yi "bir sosyalist ülkede tarihi isim
taşıyan örgüt" olarak nitelemeiite ve :

"(örgüt) birkaç siyasi mülteciden ibaret olsa da, Türki-
yo'de tek bir kişiyi temsil etmese de" (8)

şeklinde küçümsemektedir. Ancak TKP'nin bugünkü TiP'nin
"hain" yöneticilerini arkalamasrna ve "Milii Demokrati'k Dev-
rim"ci]eıne sövm,esine fena içerlemekteıdir :

".... Söz konusu şahıs, (Zeki Baştırnar) sığındığı sosyalist
iilke emokçilerinin alın terinin üriinü olan irnki,nlardan yarar-
lanarak Tiirkiye'do emekçilerin davasına iiraneti tenrsil eden
oportiinizmo arka çıkryor ve proleter devrimcilere sövüyordu,
sosyalist bir iilkenin emekçilerinin alrn terinin ürünü imkön-
ları Türkiyo emekçilerinin davasrnı güdenlere sövülrnesine ya-
nyordu" (9)

Demek ki TKP "Sosyalist 'bir ülkenin emekçilerinin alın
terinin iirünü imknnlar"la Tiirkiye işçi Partisine arka çıkmak-
tadır. Bu, Mihri Belli'nin ifadesidir. Mihri Belli şimdi TiF'e sa-
hip olmağa, ya,da TiP'ni parçalayarak hir parçasrna konmağa
çalışırıken acaba bu "imkinlar"a mı oynamaktadır?

(8) Aydınlık Dergisi, Ocak 1970 Sayı
(9) Aydınlık Dergisi, Ocak 197O Sayı

15 s. 171

15 s. 171
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Çünkü Mihr,i Belli'nin gözünde 5rukandan beri belirttiği-
miz giıbi, TiP değil, TiP'nin bugünkü "icazdLl.i", "Oporbünist"
yöneticileri "kaka"ür.

Mihri Beli'nin TKP mensuplan için ,bir diğer itjhamr da

şudur :

"Günahlarr sadece bilgisizlik değildir. Mahut broşiirde
Tiirkiye'nin proleter devrinrcileri, "asırı devrimcilik" ile suç-
lamaktadrr.... "Asırı §ol" düşmanlrğına şu anda katılan kimse...
Türkiyo'deki proleter devriınci harekete ,karşı genel taarruzu
dostekler duruma ılüşer ve Tiirkiye'de can çekişen oportüniz-
me kuı"vot srrrngası niteliğindeki broşürün de yaptığı şey ay-
nen budur." (10)

"Asırı devrimcilik", "Aşın So'lculılk" ithamlarrna Mihri
Belli'nin herhangi ıbir itirazı yoktur. Bu itiıamın şu anda ya-
prlmasına ve "sol" kanattan gelmesine kızmaktadır.

Mihri Belli, bu ,bölümde M. D. D. hareketini elestiren TKP
faaliyetlerine şu lteşhisi koymktadır.

"Gerçek devrimciyi gözden düşüreceksin ki, sosyalist ey-
lemde bulunma icazeti olan sahte sosyalist milleti kandrabil-
sin" (11)

Bunlan stiyleyen Mi]hri Belli ve şindiki rakipleri şunu
unutuyoıılar. Bugün bilinçli mi, bilinçsiz mi münakaşalan yap-
trklan uyanrk fu{ıfumız, ister sallıte isterl hakiki, isteı§e mas-
keli, boyalı, yal,d9lı, güler yüzlü oIsun, heıitürlü sosyalisti, her
türlü komünisti bir bir tarumakta, tek tek ayırrnakta ve hep-
sini kerıdi değer ölçüleri içinde yerli yerine ko5nrıakltadır. Bun-
darı kimsenin şüphesi olmasın.

(10) Aydınlık Dergisi, Ocak 1970 Sa5n : 15 S. 187

(11) Aydınlık Dergisi, Ocak 1970 Sayı : 15 S. 173.
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Git'iş bölümünde de belit'ttiğimiz gibi, 1923 Mustafa Ke-
mai hareketini, devrimi tamamlamamrs olmakla niteteyen Mih-
ri Belli, "Milli Demokratik Dgvrim" tezini ortaya atmıştır.

Yine giriş bölümünde belirttiğimiz gnbi, "Mil]i Demokra-
ti'k Devrim" homünizmin kllsik bir "Cephe" stratejisidir. Li-
teratürde "Geniş Cephe" şeklinıde de tarumlanrr.

Mihri Belli bir ya,zrsında "Cephe"nin diğer güçlerini şöy-
le açrklamalıtadır. (12)

"Kimlori yanımıza ılacağız,... Bu devrimci adrmı atabilmek
için... Şehir vo köy burjuvazisini a|acağı4 tabii orta köylüyü,
yoksul köylüyü ve en tutarlr devrimci güç olarak sehir vo köy
proloteryasını...."

Mihri Belli'nin "Milli Demokratik Dğvrim" stra,tejisinde

şu zümreler bulunacaktrr :

- Şehir vo köy proleteryası,

- Şehir ve köy burjuvazisi,

- Orta köylü ve yoksul köylü,

- Asker - Sivil ayün zümre.

'oSosyalist Devrim" stratejisini yürüttüklerini iddia eden
Türkiye işçi Partisi ve TKP "Milli Demokratik Dgyrirn" asa-
masrn kalbul ,etmemekle birlikte, kurnazca şu soruJru ortaya
atmalitadrrlar :

"Milli Demokratik Devrim" aşamasrnda bu srnıf ve züm-
relerden hangisinin hegernonyasr ,olacalitrr ve öncü sınıf kim-
dir?"

Bu soruyu ontaya atan TKP kendiliğinden şu cevahr ver-
mektedir :

(12) Aydınlık Dergisi, Sayı : 9 S. 205.
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"Onlara göre "Milli Demokratik Dowim"in öncülüğünü
ancalr "asker - sivil aytlın ziimrosi" yapabilir" (13)

Ger,çekteen, Mihri Belli "Milli Demdkratik Der,rim" stra-
tejisinin uygulamasrru açrklarken asker - sivil aydrn zümreye,
TKP'nin ifadesiyle "yaranmak ve yamanmak" için bazı gülii-
cükler de bulunmuştu :

- "§şftg1- Sivil ayün zümre kök balımrndan, genel du-
rum balnmrnda.n, içinde sayrlrnasr gerektiği küçük burjuvası-
nrn en güçlü kolunu teşkil etrnektedir"

- "Aşkg,r - Sivil zümrenin Türkiye'deki öteki devrimci
güçlere lııyasla iktidara en yalrın güç olduğu bir gerçektir"

- "Milll Kurtulıış Savaşımız burjuvazinin değil,... asker -
sivil ayün zümro hegemonyasr altında, Türkiye ernekçi halln-
nın ulusal şahlanışıyle za,iere ulaştırrldr."

- '{§5ftgp _ §ivil aydın züınrenin devriınei bir potansiyel
taşıüğı"

Bu ifadeler "Ayünllk" ve "Türk Solu" dergilerinde defa-
|arca yaaldı çizildi.

Bazı çwrelerce bu süslü ifadeler, bugünkü iktidara karşı
makul ve basit anlamda bir cephe teşkilinin çağnsı zannedildi.
Mihri Belli'nin "Milli", "Dernokratik", "Devrim" kelimelerin-
den meydana gele:.ı terki:bi, kelimelerin gerçek manA,ları ile
kabul edildi.

Ancak Mihri Belli'nin TKP'ye cevap mahiyetindeki yazsr
dikkatle ineelenirse, gerçek düşüncenin ne olduğunun açıklıkla
ıizah edildiği görülecektir.

"...Oportiinizmin ağzıyle konuşan broşürde yapıldığı gibi,
proletor dewirncilerinin deı,rimde hegemonyayr asker - sivil ay-

(13) "Milll Demokratik Devrim ve içyüzü" başlıklı broşür S

L
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dın zümroye tarudüIarını iddia etrnek düpedüz yalancrlrktrr''
(L4)

"Milli Demokra,tik Devrim" plotformunda, Asker - Sivil
aydın hegernonyası yalandrr, Mihri Belli ibuna belirttikten son-
ra, asker - sivil aydına niçin gülücükler göndeııiiğini şöyle izah
etmektedir :

'T,assallo'nin "işçi sınrfr üşında bütün suuflar gerici bir
kitle teşkil oder" şeklintie an özet biçimde ifado ottiği her tiirlü
ilewimci gügbirtiğini baştan reddeden anti - marksist ve sek-
tor tutumu paralel olan Aybar - Aren oportünistlerinin dev-
rimci saflarr liilmo tutumuna ,karşı çıkarken, biz içinde bulun-
duğumuz dovrim aşamasrnda küçük burjuvazinin vo onun bir
kolu olan asker - sivil ayün zümresinin bir devrimci potansi-
yel taşıüğına özellikle işaret ettik. Bu, proloter dewimci hare-
ketin tecrit edilmesino engel olmak için gorekliyü" (15)

Mihri Belli ,bundan sonra "Milli Demokratik Devrimin"
haııgi sınrfin hegemonyasında yaprlaca$nr, yine kendi ifadesi-
ne "en ufak bir yanlış anlamaya yer ,bırakmayan bin açıklık-
la" ızah, etmektedir. (16)

'Ttirkiyo'de proleter devrirnciler, en ufak bir yanlrş anla-
maya yer bırakmayana,k bir açıklıkla, Ttirkiyo'nin şehir ve köy
proleteryasınrn toplumda en tutarlı dewimci güç olduğunu,
sonıına kadar dewimci sınrfın bu sınıf oliluğunu ve "Milli I)e-
mokratik Devrim" proleteryasrıu damgasını taşımadüça" yeni
rnilli sınrf vo ziimrelerin devrimci güçbirliği proleteryanın he-
monyası altrnda kurulmadüça, bu dewim için zikzaklarrn, du-
raldamaların, hattö goriyo ilönüşlerin ka4ınrlmaz olduğunu be-
lirtmişlordir."

(14) Aydınlık Dergisi, Ocak 1970 Sayı
(15) Aydınhk Dergisi, Ocak 1970 Sayı
(16) Aydınlık Dergisi, Ocak 1970 Sayı

15 s. 177.

15 s. 177.

15 s. 176.
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O hatde asker - sivil aydın zümresi "hıtarlr" değildir. Dw_
rimci bir gücü, potansiyeli o'lmasına rağmen işi sonuna kadar
gtitüremiyeedktir ve asker - sivil aydın zümrenin de.vriminde,
"Zikzak"Lar, "duraksaJııalar", hatta'ğeriİe,dönüşleı"' kaçını[-
maz olacaktır.

Bu duruma gtire asker - siVil aydrn zümrenin, "devrimci
harekdtin tecrit edilnresine enıgel" olma;ma]k için ve şimdilik
deyrimci gücünden fa5dalanmak söz konusudur.

"Onun için... Milli Demokratik Dovrimdo önctilüğün kü-
çük burjuvazitle olduğu, bizim burjuvaziyo hediyo ettiğimiz ve
bu tarihi aşamada küçiik burjuvazi ile güçbirliği ilişkilerimi-
zin, proloteryanrn küçtü burjuvayı desteklemesi ilişkisi, ya da
broşiirdo kullanrlan daha kaba ifaileyle "burjuvazinin ku5nuk-
culuğu" ilişkisi olması gerektiği anlamı çüanlamaz" (17)

Dalha açık ifade il,e "Milli Demokra}ti,k Devrim" aşıunasrn-
da, güçhirliğini meydana gdtiren sınrflara karşr proleteryarun
politikası şudur : Gi.iriiin şaırt}anna uygun olarak ortaya atı-
lacak sloganlar ve uygulanacak eylemlerde, güçbirli$ni mey-
dana getiren zümrelerle do§tluk, onlaııdan sonuna kadar ya-
rarlanmak öncülük, hegemonya konusuilda ise planlı fakat in-
safsrzca ,savaş. Bu politika hir defa da}la şöyle özetlenmiştir:
(18)

"Emekçi, devrimde hogemonyasını kurmazsa, milli demok-
ratik ileırrimin sonun"a kadar başarılması ve sosyalist ilevrimin
eşiğino varrlması tehlikeyo düşere. Dğor sosyalist devrimin eşi-

ğino varmaJk vo r,a,ma,n gelince o oşiği aşmak istiyorsak, milli
domokratik dewimde emekğnin ağrr basmasr ve hegemonya-
sını kabul ettirmesi şarttır."

(17) Aydınlık Dergisi, ocak 1970 Sayı
(18) Aydınlık Dergisi, Ocak 1970 Sayı

ve Türk Solu, Sayı ı 64, S. 22.

15 s. 180

15 s. 177
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Yukanda da belirttiğimiz gi]hi "Milli", Demokratik",
'oDgrrı,im" masum teırkibine sempati duyanlar iş,in bundan son-
raki asamasının "Sosyalist Devrim" yani bugün TiP ve TKP
stratejisinin geleceğini bilmemektedirler.

Aydrnlrk"rn 15 inci sayısındaki bir başka yazıda "Milli De-
mokratik Dgvrim" datıa açık tarif edilirken;

"Milli I)emokratik l)evrim teorisi, marksist - Leninist ke-
sintisiz devrim teorisidir." (19)

"Milli Demokratik Dewim" aşaınasmı ta.lkiben "Sosyalist
Devrim"e geqiş için de şunlar söylenmektedir : (20)

"Milli demokratik devrim mücadelesi birkaç aylrk bir ha-
reket değil, 5nllarca sürecek olan bir savaştır. Demokraük dev-
rim ilo sosyalist devrim arasrnda bir Çin sedü yoktur. §ta-
lin'in deyişiyle, burjuva demokratik deı,rim ile sosyalist dev-
rim "bir tek zincirin iki halkası olarak ve bir tek tablo olarak"
görmek gerekir."

Yukarıdaki "Milli Demokratik Devriın" tarifleri, baştan
beri söylediklerimizin en krsa özetidir. Madem ki "Milli Demok-
ratik Devrim"le "Soslia]ist Dewim" arasında "Çin seddi" yolr-
tur, ,o halde bugün iki ayn stratejinin takipçisi TiP - TKP doğ-
nıltusu ile Mihri Belli hareketi arasrnda da "Çin seddi" yok-
tur.

Madem ki her iki straıtejiyi de "ıbir tek zincirin iki ha]ka-
sı olarak" ve "b-ir tablo olarak" görmek şarltır, o halde fiP -

TKP eşitliği ile Mihri Belli aynı zincirin halkalan ve ayru tab-
lodalri üç çirkin surattır.

O halde kavganrn sebebi nedir?

Basit ,bir liderlik savası mıdır?

(19) Aydınlık Dergisi, Ocak 1970 Sayı
(20) Aydınlık Dergisi, Ocak 1970 Sayı

15 s. 193.

15 S. 195.

ı
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Yoksa Sovyetler ile K. Çin arasında gerçek bir savaşa ra-

mdk kalan ve halen sonuçlanmamrş mücadelenin Ttırkıyl'oekı
uzantrsr mrür?

Her halükArıda bugün Türkiyeıde yapılan yeni kavga, ra-yna hiçbir zaman oturmamrş, oturamryacak olan, beynetmi-
lel komünizrnin dünyanın her yerine yaptr$ ağız dalaşı,İır.

Yeni kavgaya bu gözle bakmağa alrşırsak, bazı çewelerin
toleransla karşıladıklarr sözlerin, eylemlerin altındaki geryeği
kesinlikle görmek mümkündür.
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SONUÇ:

Demek oltıyor ki, "Milll Demo]<ratik Devrim" bazr çevre-
lerin zannettiği gibi, terkibi meydana getiren kavram]ann alr-

şılagelmiş anlamlanna karşılik vermemelitodir. Esasen, Mihri
Belli'nin ibizzat kendisi siyasal Bilgiler Fakültesindeki konuş-
masrnda bunu ortaya koymakta; keza kendi kontrolündeki ya-
yınlar da bunu beğelernekted.ir.

Son günlerde, Ttirk basrnrııda çıkan iki önemti yaa, d,a bizi
doğrulamaktadır.

Çdtin Altan, "Aksam" gazetesinin 9 Ocak 1970 tarihli nüs-
hasında "Kasrth Bir Kavramlar Anarşisi" başlrklr yansrnda,
kendisinin de içinde bulunduğu asrn solun "Milli Demokratik
Devrim" terkibindeki "Devrirn" den ne anladrğnı şüpheye yer
bırakm5ıacak şekilde açıklamakta; I\fihri Belli'nin "Devrim"
den Revolution'u yani ihtilAli anladı$nı,belgelemektedir :

"önco 'Devrirrı' sözcülüğünü yerinde kullanmağa alışma-
lryız. Dewim 'Revulution' ihtilöl demektir.

Ewirn 'Evolution' istilrale, gelişim demektir. Tiirk Genç-
liği dewirncidir, dendiği zarnan Türk GençIiği ihtilöIcidir de-
mektir bu... I)evrirncılik, yani ihtilöIcilik bir fikir sistomatiği-
nin iloğrultusundan koparılnıış olarak tek başına düşünülemez.
Çağımızila ise bu fikir sistematiği Marksizmin ilışınila kuru-
|a,ma,z..."

Diğer taraftan Çetin Altan'ın bu ya^y| kateme a"lmasrn-
dan bir gün önce '8 Ocak 1970', aşrn sol kampın dışında bir ya-
zar olan Sayn Cihat Bahan, "Neden Güvercin demek varken
uçan kuşa hayvan diyorırz" isimli makalesinde "Devrim"i, Re-
voluition, ihtilel olarak tanımlamaktadrr :
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"'Bon dovrimciyim' diyen; bugünkü iliizenin halka rağ-
men, zor kullanrlarak değişmesini isteyendir. Devrimde oya
başvurarak iktidara gelme yoktur.... Devrimde mutlaka zor
unsuru vardır..."

'lDeyrimde mutlaka zor unsuru vat'dır" üyen Cihan Ba-
ban, ;nila.rın kendisine kazandırdıS tecrübe ile, bugüne kadar
T. C. K. 'nun 141 ve 742. maıddeleri kapsımına giren fiilleri,
veciz hir şekilde özdtlemel.ıtedir. Bundan hxiyle "Milli Demdlt-
ratik Deırrim" ter{kihi ve eylemleri üzerinde düşünenlerin, "Mil-
li", "Demokratik", "De\rrim" den meydana gelen salatayı yer-
lerken herhalde çok ükkatli olacaklaı,drr.

Mihri Belli gurubunun, ,bir ara Mdhmet Ali Aybar guruibu-
na kaı§r ıgelişlerinin nedeni de "Milli Dernokratik Dowim" ey-
leminin, parlamanta.r,izme karşı, tepeden inmeci olduğunu, da-
ha açü bir deyimle, ihtilali ön göııdüğünü açıklamasr; A5lbar'-
ın z6ftriri de olsa, demokratik evriqıı yolunu benim,semesi kar-
şısında duyduklan infialdir.

Diğer taraftan, son gürılerde "Yön" dergisinin devanr ni-
tdri$njate yayın haryahna başlayan "Delrjıim" adlı haftaik ga-
zete de, almı doğ,ultuda olup, datıa ilk sa5nsında, Tiirk Sil6hlı
Kwvetlerini kendi içirıde bölmeyi hedef aldıgı intlhaınr ver-
mektddir.

öyle zannediliyor ki, tepeden inmecilikte ihtilal - devrim -

fikrinde, "Devrim" gazetesini çıkaranlarla Mihri Belli ve gu-

ruhu ayn düzeydedirler.

Eğer 8 Ocak 1970 tarihli "Tercüman" gazetesindeki şu
açık ihhara inanm,ak gerekirse, "Milli Demokratik Devı,im"
eyleminin lideri gözüken Mihri Belli'nin hangi maceralar içinde
otduğu kolaylıkla anlaşrlrr :
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"150 liklerden Mustafa Madanoğlu, oğlu Cemal Madanoğ-
lu ila bir 'cunta' lıurmuş aına bu cunta'nın asıl lideri Mihri Betli
imiş.

Madanoğlu bu 'cunta'da, 27 Tflayısta olduğu gibi 'göstor-
rnelik' litlermiş.

Madanoğlu Paşa'nın edebiyatı (Divan - Halk ve Cunta)
biraz zayü olduğu için, bu 'cuııta'run edebiyatını Mihri Belli
yapryormuş!..."

Durum, bu,gün için budur. Çünkü :

"Milli Demoknatik Devrim" diyalektiği, uluslararası ko-
münizmin yutturmacasrrldan lbaşka birşey değildir.
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