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Demokratik Gelişmelerin Bugünkü Durumu

Bugün demokrasi anlayışında görülen ayrılıklar ve farklar bir buçuk asırdan fazla 
bir zamandır demokratik gelişmenin göstermiş olduğu tezahürlere, kaydettiği saf-
halara tekabül ediyor. Birincisi, demokratik gelişmenin ilk devresine tekabül eden 
“menfî mânada demokrasi anlayışı” diye vasıflandırdığım, dar mânada siyasî ve 
hukukî demokrasi anlayışı var. İngiltere ve Amerikada demokrasinin klâsik mânası 
budur ve hâlâ bu cemiyetlerde yaygındır. Bununla beraber, bu dar demokrasi gö-
rüşünün tatbikatta yeter gelmediği, hiç değilse bir takım yeni tedbirlerle desteklen-
mesi gerektiği artık umumiyetle anlaşılmıştır Ve bu suretle demokrasi görüşünde 
bir ikinci çeşitlenme meydana gelmiştir. Bu ikinci görüşe göre, mevcut siyasî de-
mokrasi bir takım iktisadî tedbirlerle desteklenip düzeltilmeli, devlet tedbirleri ile 
demokrasinin menfaati üst sınıflar tarafından suiistimal edilmesine mani olunmalı 
ve vatandaşlara “dördüncü hürriyeti” yani istikrarlı bir iş ve istikbalden emniyeti 
sağlamalıdır.

Roosevelt ve taraftarlarının temsil ettikleri görüş budur. Sulh devresinde de sa-
nayiin gidişini başıboş bırakmamak, istihsali kontrol etmek, ve işsizlik, hastalık, 
kaza ilâh sosyal sigortalariyle çalışan halkın hayat ve sıhhatini hiç değilse asgarî bir 
emniyet altına almak üzere Vaşington’da plânlar hazırlanmış veya hazırlanmakta 
olduğunu Amerikan dergilerinde okuyoruz.

Üçüncüsü, bu çeşit iktisadî-sosyal tedbirlerin “iktisadî demokrasi”yi, vatandaş-
lara “dördüncü hürriyet”i sağlamak için kâfi gelmediğini, garp demokrasilerinin 
artık daha geniş, daha tam bir demokrasi safhasına geçmiye hazır ve geçmek zaru-
retinde olduğunu müdafaa eden hareketler ve memleketler var. Faşizmin kökünü 
kazımak ve demokrasiyi geliştirmek için büyük, mütemerkiz sermaye saltanatına 
nihayet vermek, kartel ve tröstleri kaldırmak, ağır makine sanayiini, maden, elekt-
rik ve ağır kimya sanayilerini, taşıt ve haberleşme vasıtalarını ve âmme hizmetleri 
teşekküllerini devletleştirmek, veya, İngiliz Başbakanı Attlee’nin son nutkunda kul-
landığı tâbirlerle içtimaîleştirmek lâzımdır. Faşizm ve irtica ancak böyle önlenir, 
iktisadî demokrasi ve “dördüncü hürriyet” ancak böyle sağlanır. İktidara geçmiş 
olan İngiliz işçi partisinin, Fransadaki kudretli Dayatma cephesinin tatbik etmek 
istediği program budur.

Demokrasi düşmanlarının tezviratı yüzünden yanlış gösterilip yanlış anlaşılan 
Romanya, Bulgaristan, Lehistan gibi memleketlerde de tatbika konan program bu-
dur. Küçük ve orta ticaret, sanayi ve ziraat işletmelerine dokunulmuyor, fakat, bü-
yük sermayenin kurduğu tröst ve kartel saltanatına ve bunlarla işbirliği eden, dere-
beylik artığı büyük malikâne sahiplerinin müstahsil köylü üzerine kurmuş oldukları 
toprak saltanatına son veriliyor.

Dördüncüsü, bugün Sovyetlerin fiilen temsil ettiği, ilmî sosyalizmin ileri sürmüş 
olduğu sosyalist demokrasi anlayışı vardır. Bu demokrasi sisteminde ve anlayışında 
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siyasî ve iktisadî demokrasi birbirinden ayrılmaz bir bütün teşkil eder. Böyle bir 
sistemde, kapitalist iktisadiyatını vasıflandıran, emek ile emek vasıtalarının birbir-
lerinden ayrılışı ve bununla birlikte işçi-sermayedar tezadı ortadan kalkmıştır. İs-
tihsalde bulunanla, istihsalde kullanılan vasıtalar tekrar birleşmiştir; toprak, bilfiil 
toprağı işliyenlere, âletler, makineler, fabrikalar da bilfiil bu vasıtaları kullanıp istih-
salde bulunanlara verilmiştir. İçtimaî tekâmül neticesi istihsal faaliyetleri son derece 
içtimaîleşmiş, yani topluluk halinde yapılan faaliyetler haline gelmiş olduğundan, 
istihsal vasıtalarının emek ile birleşmesi de “içtimaîleşmiş” bir sekilde yapılmıştır. 
Yani, bugünkü ileri teknikli medenî memleketlerin istihsal ihtiyaçlarını, ayrı ayrı, 
kendi dükkânlarında çalışan küçük zanaatkarların, iş erbabının istihsalleriyle kar-
şılamıya imkân yoktur; modern tekniğin icabı binlerce işçi bir iş bölümü sistemine 
göre fabrikalarda bir arada çalışıyorlar. Bu vaziyete uygun olarak, istihsal vasıtala-
rının emekleştirilmesi de kollektif bir hal almıştır; vasıtalar topluluğun bütününe 
maledilmiş, ya devletin, ya müstahsil kooperatiflerinin eline geçmiştir. Fakat devlet 
teşekküllerinin ve kooperatiflerin de emekçileri istismar etmeleri mümkün oldu-
ğundan, böyle bir imkâna mahal vermemek için iktisadî sahada da yani fabrikalar-
da, kooperatiflerde, kooperatif çiftliklerde de demokratik usuller tatbik edilir. Bu 
işletmelerde çalışanların işletmeler üzerinde kontrol ve murakabesi vardır ve mem-
leketin iktisadî mekanizmasının işleyişi de çalışan kütlelerin iştirakiyle, demokratik 
usullerle plânlaştırılır. Sosyalist sistemde ve anlayışta müsavat ve hürriyet mefhum-
ları da tamamiyle müsbet bir mâna taşır.

Hürriyet, sadece baskı ve tazyiklerin, engellerin kalkması demek değil, fakat 
daha mühimi, fiilî imkânların mevcudiyeti, hürriyetten istifade şartlarının halka te-
minidir. Eşitlik de sadece kanun nazarında imtiyazların kalkması ve eşit addedilme-
si demek değil, fakat bütün vatandaşlara, her birinin kendi kabiliyet ve istidatlarına 
uygun azamî gelişme şartlarının fiilen sağlanmasıdır.

Demokrasinin ne olduğu bahsinde bugün başlıca bu dört çeşit demokrasi an-
layışı mevcuttur. Verdiğimiz kısa tarihçede belirdiği gibi bu vaziyet, cemiyetlerin 
demokrasi yolunda bilfiil geçirdiği tecrübelerden, kaydettiği gelişmelerden doğ-
muştur. Dünyanın vasati durumunu hülâsa etmek lâzım gelirse, artık sadece, menfî 
mânada demokrasi anlayışı dediğimiz demokrasinin bugünün ihtiyaçlarına kâfi 
gelmediği halk oyunca anlaşılmıştır, diyebiliriz. Şu veya bu şekilde, şu veya bu dere-
cede “iktisadî demokrasi”yi ve “dördüncü hürriyet”i sağlamak lüzumuna varılmış-
tır. Sovyet Rusya ile garp demokrasileri arasında belirtmiş olduğumuz sosyal bünye 
farkı ve buna uygun olarak demokrasi anlayışı ve tatbiki farkları varsa da, bugün 
demokrasi sahasında dünya mikyasında yapılacak işler bakımından aralarındaki 
beraberlik ayrılıklardan daha köklü, daha mühimdir. Sovyetler Birliği, kurtarılan 
memleketlerde ve dünyanın diğer bölgelerinde ancak her cemiyetin kendi bünye-
sinin tekâmül seyrine uygun merhalede bir demokrasi rejimi tatbik edilebileceğini 
kabul ediyorlar. Fakat her memlekette hiç değilse asgarî demokratik şartların, yani 
fikir, söz, toplantı ve teşkilâtlanma üzerine konan tahditlerin kalkmasını ve tek de-
receli gizli seçim, halkın kendi hükümet şeklini ve mümessillerini seçmesi üzerinde 
ısrar ediyorlar, her memlekette faşizmin kökü kazılacağı ve demokratik rejimlerin 
tahakkuk ettirileceği hususunda girişilen Kırım anlaşmasının kâğıt üzerinde kal-
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mayıp bir an evvel tatbikata konulmasını istiyorlar. Sovyetler Birliği ile İngiltere ve 
Amerika arasındaki demokrasi bahsine müteallik anlaşmazlık şu noktada toplanı-
yor: Sovyetler, halk ve memleket haini olduklarını harp yıllarındaki faaliyetleriyle ve 
düşmanla işbirliği ederek göstermiş olan şahıs, teşekkül ve zümrelerin demokratik 
hürriyetlerin saçağı altına sığınarak meşum faaliyetlerine devam etmelerine mü-
saade olunmamasını terviç ediyorlar. Bunu, diğer iki büyük müttefik de prensip 
itibariyle kabul ediyorlar. Fakat tatbikatta, müşahhasta, demokrasi ve halk düşmanı 
kimler, olduğunda henüz mutabakat hasıl olmamıştır. Bu da nihayet bir prensip ay-
rılığı değil, fakat tatbikatı prensipe göre ayarlamakta çıkan münazaalı bir noktadır.

Harpten önce, demokratik rejimlerin tarihî gelişmelerinde görülen zorluklar, ak-
saklıklar ve iç mücadeleleri, demokrasi düşmanlarına ve faşistlere demokrasiyi kötü-
leyip yerlere çarpmak için bahane teşkil ediyordu. Mussolini ile Hitler ve hempâları 
demokrasiye karşı açıktan açığa cephe almaktan çekinmiyorlardı. Hâlbuki bütün 
eksiklerine ve kusurlarına rağmen, garp cemiyetlerinin demokrasi yolunda geliş-
mesi tarihte ileri bir hamlenin, derebeylik rejimine kıyasla ileriye doğru atılmış dev 
adımların ifadesidir. Uzun mücadelelerle halkın kanı, canı pahasına kazanılmış olan 
demokratik haklar ve hürriyetler bugünkü insanlığın içtimaî mirasının kıymetli ka-
zançlarıdır. Cemiyetlerin ilerleyişi, dümdüz bir yol üzerinde yağ gibi kayarak sar-
sıntısız bir ilerleyiş değildir ve içtimaî gelişmeler, olmuş bitmiş bir halde, gökten 
zembille inmez. Demokratik rejimler, yine demokrasiyi daha ileri götürmek, daha 
geliştirmek için tenkit edilir, demokrasiyi kötüleyip faşizmi, irticai müdafaa etmek 
için değil... Kusurları ne olursa olsun, dört demokratik hürriyete ve serbest seçime 
gerçekten yer veren demokrasiler, görünüşte Duçe ve Führerlerin gerçekte imtiyazlı 
büyük-sermaye gruplarının kanlı tethişine dayanan faşist diktatörlüklere elbette bin 
kere müreccahtır. Demokrasi, ileriye yönelmiş bir içtimaî oluş vetiresinin ifadesidir; 
faşizm, tarihin kaydettiği en kapkara ve kanlı bir irticain adıdır.

Bütün faşistler ve bütün geri unsurlar artık demokrasiyi açıktan açığa kötüliye-
miyorlar; onlar da demokrasinin arabasına binerek düdük öttürmiye çalışıyorlar. 
Demokrasinin sağladığı söz, fikir, toplantı hürriyetlerinden istifade ederek, demok-
rasi namına ve demokrasi perdesi arkasında yine eski siyasetlerini gütmiye çabalı-
yorlar. Birinci Cihan Harbinden sonra da böyle olmuştu. O vakit de irtica kuvvetleri 
bir müddet sindiler ve geriliyerek hız alıp tekrar vurmak için zaman kolladılar. İr-
tica, kat’î mukabil darbesini İtalyada harpten dört sene sonra, Almanyada beş sene 
sonra vurdu ve her iki memlekette de faşist rejimler yer aldı. Bütün memleketlerin 
gerçek, samimî demokratları bu yakın tarihten ders almalıdırlar. İrticaın yine mu-
kabil taarruza geçmemesi, faşizmin bir daha baş kaldırmaması, dünya milletlerinin 
hürriyete, refaha ve sulha erişebilmeleri için birleşmelidirler; demokrasi anlayışın-
daki farklar bu birleşmiye mani değildir ve bugün Avrupa memleketlerinin çoğun-
da bu birleşme gerçekleşmiştir.

“Ayır ve hâkim ol” düsturu tarih boyunca bütün müstebit diktatörlerin hare-
ket kaidesi olmuştur. Şimdi de demokrasi ve halk düşmanları, imtiyazlı mevkiini, 
hâkimiyetini kaybetmek istemiyen zümreler, gerçek, samimî demokratları birbirine 
düşürmiye, demokrasinin birleşik cephesini yarmıya çabalıyorlar. Bugün gerçek de-
mokratların âcil vazifesi, birleşerek bir yandan faşizmin ve irticaın her çeşit tezahü-
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riyle mücadele etmek ve bu tezahürleri yok etmek, öbür yandan da, her memleketin 
kendi tarihî inkişaf merhalesinin imkânları nisbetinde en ileri demokrasi rejimini 
gerçekleştirmektir; henüz demokratik gelişme seyrine girmemiş olan memleketleri 
bu seyre sokmak ve ilerletmek, demokratik gelişmede yol almış memleketleri de 
daha ileri, daha tam demokrasiye doğru yöneltmektir.

Demokrasi, yine demokrasi; daha ileri, daha tam, daha müreffeh, daha hür 
ve eşit demokrasiye doğru... Sürekli bir dünya sulhu ancak, iç bünyeleri itibariyle 
hürriyet ve eşitliğe yer veren gerçek demokratik rejimlere malik milletler arasında 
kurulabilir, zira hürriyetin, adaletin ve sulhun en güvenilir bekçisi ve müdafii her 
yerde halktır.

Tan, 30 Eylül 1945




