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27 Mayıs hareketi ile birlikte, reformist burjuvazi ile finans oligarşisi arasında
kurulan nispi denge Türkiye’de sınırlı da olsa bir demokratik ortam yarattı.
Bu sınırlı demokratik hakların çerçevesi içinde sol, belli ölçülerde legalite
kazanarak, açılıp gelişti. Bu sınırlı demokratik ortam bir yandan solun gelişmesini
sağlarken, öte yandan da solun içersinde revizyonizmin ve küçük-burjuva
sosyalizminin gelişmesine ve kök salmasına maddi bir temel teşkil etti. İşte TİP
pasifizmi bu zemin üzerinde, yayılma imkanı buldu. TİP pasifizmi karşısında, Mihri
Belli revizyonizminin solda devrimci bir alternatif olarak güç kazanmasının en
önemli nedeni, yine bu ortamdır.
1966’lardan sonra, Türkiye’deki sınıflar mücadelesinin şiddetlenmesine paralel
olarak, bilimsel sosyalizmin temel klâsiklerinin süratle Türkçe’ye çevrilmesi,
soldaki sisleri dağıtmaya başladı.

Bilimsel sosyalizmin temel eserlerinin Türkçe’ye çevrilmesi, sosyalist teoriyi
ülkemizdeki bir avuç solun entellektüelinin zihni idmanı olmaktan çıkarmıştır.
Böylece ülkemizde sosyalist teori mücadelenin gerçek militanlarının savaşına
eylem kılavuzu olarak maddi bir güç haline gelmiştir. Bu durum, ve özellikle son
üç yılda hızlanan ve keskinleşen sınıf mücadelesi ile birlikte proleter devrimciliğin
cesaret, atılganlık ve coşku isteyen bir meslek haline gelmesi, soldaki pasifistlerin,
revizyonistlerin ve devrim hokkabazlarının niteliğini hızla ortaya koymaya başladı.
Sınıflar savaşının giderek keskinleşmesi, ülkemizdeki ekonomik, politik ve sosyal
krizi iyice şiddetlendirdi. Öyle ki, bugün toplumun bütün kesimleri, eskisi gibi
yaşamamak istemeleri bir yana, patlamaya hazır volkan gibi, bir kıvılcım
beklemektedirler.
Toplumun bütün kesimlerini sarsmaya başlayan bu devrimci kasırga, genç
militanlara devrim arenasında sadece kendilerinin kaldığını gösterdi. Bu esen
kasırga, devrimci kavganın çeşitli kesimlerinde fedakârca dövüşen genç
militanların benliğinde, bilincinde ve kalbinde derin değişiklikler yaptı; her çeşit
feodal ve ataerkil ilişkileri parçaladı. Hayat, devrimci pratiğin içindeki işçi, köylü,
öğrenci militanları bir araya getirdi.
Böylece, Leninizm temelleri üzerinde, devrimci yoldaşlığın oluşturduğu, kelimenin
geniş anlamı ile proleter devrimci bir örgüt doğdu. Bu örgüt, Türkiye’ deki karşıdevrim cephesinin bütün baskı, şiddet ve cebrini göğüsleyerek kırsal alanlardan
fabrikalara, üniversitelere kadar, bütün kesimlerdeki devrimci mücadeleyi
yönlendirme gayretleri içinde olanların örgütüdür.
İşte KURTULUŞ gazetesi, bu örgütün, ideolojik ve politik yayın organıdır.
Bu hareket, revizyonizmin uzun yıllar etkin olduğu bir ortamda yeşermiş, gelişmiş
ve güçlenmiştir. O yüzden işler ne kadar sıkı tutulursa tutulsun başlangıçta, şu
veya bu ölçüde, bu ortamın izlerini içinde taşıyacaktır. Tersini düşünmek
idealizmdir. Bu kalıntılar, savaş içinde, savaşıla savaşıla atılacaktır.
Bugün, ülkemizde, revizyonizmin etkinliğini çeşitli alanlarda görmek mümkündür.
Mesela, sosyalist aydınlar için ayrı seksen sayfalık bir aylık dergi, “orta seviyede”
olanlar için haftalık onaltı sayfalık bir dergi, işçi ve köylü kitleleri için de bir kitle
gazetesi çıkarma, revizyonist bir yayın politikasının ifadesinden başka birşey
değildir.

Emperyalizmin işgali altında olan, dolayısıyla halk savaşının zorunlu bir durak
olduğu ülkelerde sosyalistlerin temel mücadele metodları, politikleşmiş askeri
savaş metodudur. Bu metodu, temel metod olarak alanların devrimci yayın
politikası bu olamaz.
Bu yayın politikası, halk savaşına yan çizen, dergicilik ve gazeteciliği temel alan
revizyonistlerin politikasıdır. Bu yayın politikasının temeli, dergi etrafında
örgütlenme düşüncesine dayanır. Büyük şehirlerde yayınlanan bir dergi etrafında
örgütlenme ve bunun aracılığıyla parti örgütlenmesine geçme, revizyonist bir
örgütlenme anlayışıdır. Kırlardan şehirlere doğru bir rota takip edecek olan halk
savaşının zorunlu durak olduğu ülkelerde devrimcilerin örgütlenmesi bu şekilde
olamaz!
Ayrıca bu yayın politikası, çeşitli bakımlardan yanlıştır.
Bir kere, kitleler, kitle organı, vs. ile bilinçlenmezler. Kitleler, savaş içinde, pratik
içinde öncünün yakacağı kıvılcımla bilinçlenirler, örgütlenirler. Devrimci yayın
politikasında böyle uydurma bir kitle organı anlayışı yoktur.
İkinci olarak, entelektüele ayrı dergi, işçiye köylüye ayrı dergi, devrimci bir
anlayışın ürünü değildir. Bu olsa olsa, emekçi kitlelerine yukardan bakan aydın
düşüncesinin ürünü olabilir. Mesela, işçilere hitap eden ıskra’da sosyalizmin en
karmaşık meseleleri rahatlıkla tartışma konusu yapılmıştır.
Geçmişte KURTULUŞ olarak biz de aynı hatayı işledik. Bu konuda kendimizi
eleştiririz. Bundan böyle, KURTULUŞ gazetesi, bizim ideolojik ve politik
görüşümüzü kitlelere iletecektir. KURTULUŞ’un bu niteliğe kavuşmasıyla birlikte
(yani bundan böyle Dev-Genç’in yayın organı olan) İLERİ ideolojik ve politik organ
olarak ayrıca çıkmayacaktır. Çünkü Dev-Genç hareketimizden bağımsız ayrı bir
örgüt değildir. Dev-Genç, hareketimizin kitlevi gençlik örgütüdür. Dolayısıyla,
hareketimizin ideolojik ve politik organı KURTULUŞ gazetesi, Dev-Genç’in de
görüşlerini dile getirmektedir. Bir eylem örgütü olan Dev-Genç bundan böyle
tabanıyla organik bağlantısını (yazılı olarak) Merkez Yürütme Kurulunun çıkardığı
İleri bültenleriyle yürütecektir.
Biz, emperyalizme karşı aktif mücadeleyi savunuyoruz. Politikleşmiş askeri savaş
metodunu, temel mücadele biçimi olarak kabul eden bizler, bu savaşı asgari
bürokrasi ile yürüteceğiz. Asla kırtasiyeciliğin bataklığına yuvarlanmayacağız. Tek
bir ideolojik ve politik organla kitlelere görüşlerimizi ileteceğiz. Ayrıca kitlelerin

ekonomik ve demokratik mücadelelerine, bölgesel meselelere ilişkin olarak,
onlara bilgi götüren, somut meselelerine ışık tutan KURTULUŞ özel sayıları
çıkartılacaktır. Devrimci pratiğe ışık tutan uzun araştırmalar ve teorik, ideolojik
polemikler ve çeviriler KURTULUŞ Yayınevi’nin çıkaracağı broşürlerle
yürütülecektir.
* Mahir Çayan’ın Kurtuluş Gazetesi’nin 1. sayısında gazetenin yayın
politikasını anlattığı 15 Mart 1971 tarihli makalesidir.

