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Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinde
ÖNCÜ SAVAÞI

Öncü Savaþý, en kýsa tanýmýyla, III. bunalým
döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, bu dönemin ve ülkenin özeliklerine uygun olarak, Halk
Savaþýný baþlatmak amacýyla, silahlý propagandayý temel, diðer ekonomik, demokratik ve politik mücadele biçimlerini tali olarak ele alan halkýn devrimci öncülerinin (Parti ve Cephe kadrolarýnýn) yürüttüðü mücadeledir. Bu nedenle Öncü Savaþý, anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrim sürecinde, Halk Savaþý gibi stratejik nitelikte bir aþamadýr ve baþarýsý stratejik sonuçlar doðurur.
Halk Savaþýný baþlatmak amacýna yönelik
tüm faaliyetin Öncü Savaþýnýn kapsamýný belirlemesi, çok yönlü bir mücadele yürütülmesi demektir. Bu öylesine bir mücadeledir ki, Halk Savaþýnýn kitlesel ve örgütsel koþullarýný yaratmayý
temel alýr ve diðer amaçlar buna tabidir.
Öncü Savaþýný niteleyen ikinci özellik, bu
amaçlara ulaþmada kullanýlan temel araca
iliþkindir. Bu da, silahlý propagandadýr. Böylece,
temel açýsýndan, amaç-araç uyumu ortaya çýkar.
Silahlý propagandanýn hedefleri, bu durumda,
Halk Savaþýnýn baþlatýlabilmesinin koþullarýný
yaratmak olarak belirginleþir. Ama bu hedef,
ayný zamanda, tali mücadele biçimlerinin de hedefini oluþturur.
Öncü Savaþýnýn amacý, suni dengeyi bozmak
ve halk kitlelerini bilinçlendirmek, örgütlemek ve
harekete geçirmek olarak da ifade edilebilir.
Burada örgütlenmenin ve harekete geçirmenin
biçimini belirleyen Halk Savaþýdýr. Yani Öncü Savaþýndaki örgütlenme, Halk Savaþýnýn yürütülmesine uygun örgütlenmeye temel oluþturacak
ve bu örgütlenmeye kitlesel düzeyde geçiþi saðlayacak biçimde olmak zorundadýr. Halk kitlele-rinin siyasal olarak kazanýldýðý koþullarda (tep-

kileri açýktýr) yürütülecek Halk Savaþý için silahlý
devrimci güçlerin üç ana bölümde örgütlenmesi gereklidir. Öncü Savaþý, bu üç ana bölüm içinde bir silahlý gücün oluþmasýna yönelmek zorundadýr. Bir baþka deyiþle, Öncü Savaþýndaki örgütlenme, bu üç ana birliðin çekirdeði (nüvesi) olmak durumundadýr. Yine ayný biçimde Öncü Savaþýnýn yoðunlaþtýrýlacaðý alanlar, (ki bunu, gerilla savaþýnýn operasyon alaný olarak tanýmlýyoruz) gelecekteki (Halk Savaþýndaki) kurtarýlmýþ
bölgelerin ve gerilla üs bölgelerinin oluþturulacaðý alanlar olmak zorundadýr.
Öncü Savaþýnýn amaçlarýnýn bu belirleniþi,
baþlangýçtan itibaren örgütün mevzilenmesinin
(stratejik) nerede ve nasýl yapýlacaðýný belirler.
Öncü Savaþýnda doðru bir mevzilendirme yapýlabilmesi, demek ki, ülke somutuna iliþkin ayrýntýlý bir tahlili gerekli kýlmaktadýr. Bilinçli ve örgütlü bir mücadele süreci olarak Öncü Savaþý,
baþlangýçtan itibaren, belirli hedeflere yönelik
olarak planlanýr, örgütlenir ve yürütülür.
Öncü Savaþý, bir yandan suni dengeyi bozma
yönünde, yani bozma temelinde yürütülürken,
diðer yandan kitleleri bilinçlendirme ve örgütleme çalýþmasý olarak yürütülür. Bu iki amaç birbirine baðlýdýr, ama yine de kendilerine özgü
yanlar taþýrlar.
Suni dengeyi bozma amacý, suni dengenin
kurulmasýný, korunmasýný ve pekiþtirilmesini
saðlayan koþullarýn ortadan kaldýrýlmasý ve bunun için kullanýlan güçlerin iþlemez hale getirilmesi olarak belirginleþir. Suni dengenin oligarþinin siyasal zoruna dayanmasý nedeniyle, Öncü
Savaþý, oligarþinin siyasal zorunu iþlemez hale
getirmeyi amaçlar, ama þu ya da bu biçimde
deðil, suni dengeyi korumak, sürdürmek ve
pekiþtirmek amacýyla kullanýlan siyasal zorun
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+-20etkisizleþtirilmesi, iþlemez hale getirilmesi söz
konusudur. Yoksa oligarþinin siyasal zorunu
(somut ifadesi olarak tüm zor güçlerini) bir bütün olarak ortadan kaldýrmak ya da etkisizleþ-tirmek, Öncü Savaþýnýn amacý olamaz; bu amaç,
doðrudan Halk Savaþýnýn kapsamýna girer.
Demek ki, Öncü Savaþý aþamasýnda oligarþinin siyasal zorunu ortadan kaldýrmak söz konusu deðildir. Bu evrede, bu zorun belli bir amaçla (suni denge) sýnýrlý kullanýmýný etkisizleþtirmek amaçlanýr.
Suni denge, siyasal zorla, yani oligarþinin
silahlý güçleriyle, toplumsal dengesizliðin düzenlenmesi olduðu gerçeði, ilk görevin, bu güçlerin,
bu amaçla kullanýmýný engellemek olduðunu
tanýtlar. Bu yüzden, Öncü Savaþýnda oligarþinin
zor güçlerinin (resmi ve sivil) faaliyetine özel
önem verilir. Oligarþi, kuvvetini kullanmamak
için gösterirken, bir bakýma kuvvet gösterisi
yaparak yenilmez ve karþý konulmaz bir güç
olduðunu halk kitlelerinin kafalarýna sabit bir fikir olarak yerleþtirmeyi amaçlar. Bu durumda,
Öncü Savaþýný yürüten örgüt kuvvetini göstermek için kullanmak zorundadýr.
Öncü Savaþýnda temel mücadele biçimi
silahlý propagandadýr. Silahlý propaganda, gerilla savaþýnýn (kýr ve þehir gerilla savaþý olarak)
devrimci politik amaçlarla, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak yürütülmesi, yani politik kitle mücadelesi olarak ele alýnmasýdýr. Gerilla savaþý, halk kitlelerine þikayet ve
taleplerini seslendirecekleri bir kürsü saðlar.
Gerilla gücü, politik bir güç olarak ve gerilla savaþý bir kürsü olarak ortaya çýkar. Böyle bir güç
ve kürsünün sürekliliðini saðlamak zorunludur.
Halk kitleleri, günlük yaþamlarýnda karþýlaþtýklarý
her türlü haksýzlýðý, suistimali, baskýyý, rüþveti,
iþkenceyi, zorbalýðý vb. bizlere iletmelidirler. Ve
bu gerçekleþtiði oranda onlarý örgütlemek ve
mücadeleye sokmak mümkündür.
Sözün özü, gerilla savaþýnýn siyasi gerçekleri
açýklama kampanyasýnýn bir aracý, ama temel
aracý olarak kulanýlmasý zorunludur. Bu da, iki
yönlü bir mücadele ortaya çýkarýr. Birincisi,
doðrudan stratejik hedefin ortaya konulmasý yönünde, örgütlü ve planlý bir þekilde siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn yürütülmesidir.
Ýkincisi ise, somut koþullarda ortaya çýkan ve
halk kitlelerinin bize ilettiði þikayet ve talepler
doðrultusunda mücadele yürütülmesidir. Bu,
doðrudan kitlelerin kendiliðinden gelen siyasi
teþhir konularýný kapsar ve taktik eylemleri belirler. Bu ikinci yön birinciye baðlýdýr, ama burada yapýlacak bir yanlýþlýk kitle kuyrukçuluðuna
yol açarak, mücadeleyi kendiliðinden gelmeciliðe dönüþtürür.
Kitlelerin ekonomik-demokratik ve siyasal

4

talepleri doðrultusunda eylem yapmak olarak
bilinen bu ikinci yön, birinci yönden (stratejik)
baðýmsýz olarak ele alýnmasý halinde, kitlelerin
taleplerinin devrimci içeriðini saptamak ve stratejik bir mücadelenin parçasý olarak yürütmek
olanaksýzlaþýr. Söz konusu olan kitlelerde
uyanan siyasal teþhir tutkusu sonucu bize ilettikleri her konuda (þikayet ve talep olarak) devrimci öncünün eylem yapmasý deðildir. Böyle bir tutum, mücadeleyi yerelleþtirir ve kitleleri pasifize
eder. Öncü Savaþýný yürüten örgüt, baþlangýçta
her yere koþmaz, gücünü aþan hareketlerin içine girmez, güçlerini bölmez. Bu nedenle, baþlangýçta, genel siyasi hedefler, somut durumun
öne çýkardýðý taktik hedefler olarak belirdiði ve
geliþtiði biçimiyle ele alýnýr. Yani, burada önemli olan herhangi bir siyasi gerçeði teþhir etmek
deðil, genel siyasi hedefle baðlantýsý açýk ve görünür olan bir siyasi gerçeði teþhir etmektir. Öncü Savaþýnýn geliþimine baðlý olarak, bu teþhir
kampanyasý geliþtirilir ve yaygýnlaþtýrýlýr. Öncü Savaþýnýn baþlangýcýnda bu kampanyanýn merkezi ve ülke çapýnda yürütülmesi esastýr. Yerel nitelikteki siyasi gerçekleri teþhir edebilecek bir
güç ve yapýya ulaþýldýðýnda ve ulaþýldýðý oranda
genel merkezi hareket ile koordineli olarak yerel siyasi gerçeklere yönelik gerilla eylemleri gündeme gelecektir.
Böyle bir kavrayýþla ele alýnan bir Öncü Savaþýnýn örgütlenmesi ve mekanizmasý þüphesiz
baþka türlü kavrayýþlardan ve anlayýþlardan farklý
olacaktýr.
Her mücadele biçimi kendine uygun
bir tekniði ve uygun mekanizmayý gerektirir. Nesnel koþullara göre, parlamenter
mücadele baþlý baþýna mücadele biçimi
haline geldiði zaman, partide de, kaçýnýlmaz olarak parlamenter mücadele mekanizmasýnýn karakteristik çizgileri daha
güçlü bir biçimde ortaya çýkar. Ama buna
karþýlýk, nesnel koþullar kitlelerin mücadelesini siyasi grevler ve ayaklanmalar
þeklinde ortaya çýkardýðýnda, proleteryanýn partisi, bu mücadele biçimlerine hizmet edecek bir mekanizmaya sahip olmalýdýr. Söylemeye gerek yok ki, bu, parlamenter mekanizmadan farklý olarak
biçimlendirilmiþ özel bir mekanizma olacaktýr.
Öte yandan, sadece proleterya deðil,
her sýnýfýn politik bakýmdan yönetici öncülerinin bileþimi, hem bu sýnýflarýn durumuna baðlýdýr, hem de mücadelenin temel biçimine baðlýdýr.*0

* Lenin, Collected Works, Cilt: 11, s. 351.
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BUGÜNE
KADAR
KÝ
EKONOMÝK DÜNYANIN
TÜM ANAYASASI ÞU BÝÇÝMDE KALEME ALINAN
SON DERECE KISA BÝR
ANAYASADIR:

Madde: 1
Madde: 2

Son bir yýldýr, T. Özalýn aðzýndan oligarþi sürekli olarak kýsa anayasadan söz etmektedir.
Onlarýn bu önerisi, istediklerini istedikleri zaman
yapabilme keyfiliðinden baþka birþey deðildir.
Oysa tarihsel olarak anayasalar, burjuvazinin
feodalizme karþý mücadelesinden doðmuþtur ve
asýl olarak feodal toprak beylerinin keyfi yönetimine son vermenin ürünüdür. Bu þekilde ortaya çýkan burjuva hukuku, köylülerin ve iþçilerin
mücadeleye katýlmalarýyla birlikte bir dizi deðiþikliklere uðramýþtýr. Özellikle demokratik hak
ve özgürlükler kitlelerin mücadeleye katýlmalarýnýn ürünüdür.
Halk kitlelerinin feodalizme karþý mücadeleye katýlmalarýyla, demokratik hak ve özgürlüklerin geniþletilmesi, egemen sýnýf olarak burjuvazinin gücünü hiçbir biçimde yok etmemiþtir. Sadece bu egemenliðin belli sýnýrlar içinde tanýmlanmasýný getirmiþtir. Ýþte bu tanýmlanma anayasalarda ifadesini bulmaktadýr.
Sermaye sahibi ya da büyük toprak sahibi
olarak egemen sýnýflar, hiçbir zaman üretici olmamýþlardýr. Onlar, sadece, üretenlerin, iþçilerin
ve ve köylülerin ürettiklerine, topraðýn ve makinelerin özel mülkiyeti sayesinde el koymaktadýrlar. Bir baþka deyiþle, fabrikada çalýþan iþçi, toprak iþleyen köylü kendi emeðiyle ürünlerin gerçek yaratýcýsý ve üreticisidirler. Egemen sýnýflar
ise, bu ürünleri, kendi kurulu düzenlerine göre
mülkiyetlerine geçirirler. Bu mülk edinmenin
saðlanabilmesi için, onlarýn elinde ordusuyla, polisiyle, jandarmasýyla mahkemeleriyle ve cezaevleriyle kurulmuþ bir makine vardir. Ýþte bu makine devlettir ve devlet, egemen sýnýfýn zor ve
baský aygýtýdýr.
Fabrikada üretilen bir mal, bizzat üretici olan
iþçiler tarafýndan mülk edinilemez. Bu malýn,

Emek, üretir.
Zor, bölüþtürür.

kime ve kaça satýlacaðý, o malý üreten iþçilerin
belirlediði bir þey deðildir. Patronlar, sadece sermaye sahibi olmak ve sermayesini koruyan devlet gücüne egemen olmak sayesinde, doðrudan
üreticilerin ürünlerine el koyabilmektedirler. Kapitalistin yaptýðý tüm iþ, iþlenecek hammaddeler
ile üreticiyi, yani iþçileri, bir araya getirmekten
ibarettir. Onun tüm ekonomik ve toplumsal görevi de, sadece budur.
Sermaye sahibinin gördüðü bu iþ, herhangi
bir iþçinin de yapabileceði bir iþtir ve o ölçüde
de basittir. Ama bu iþ, özel mülkiyete dayalý toplumsal iliþkilerle ve özel mülkiyetin koruyucusu
devlet gücüyle öylesine güçlü bir biçimde oluþturulmuþtur ki, herhangi bir iþçi ya da iþçiler, bunu kendilerinin yapabileceklerini hayal bile edemezler ve etmeleri yasalarca yasaklanmýþtýr.
Mevcut düzenin kendi sýnýrlarý içinde kurulan
herhangi bir iþçi þirketinin baþýna gelenleri herkes bilmektedir.
Tüm bunlarýn sýrrý, üretim araçlarýnýn yani
fabrikalarýn özel mülkiyetinde gizlidir. Bu mülkiyetin koruyucusu ise, devlet gücüdür, yani zor
aygýtýdýr.
Oysa, herhangi bir fabrikada üretilen ürünlerin ana maddeleri ya da üretimde kullanýlan makineler, hep iþçilerin ürünüdür. Ama bunlar farklý
yerlerde ya da ülkelerde bulunan iþçilerin ürünüdür. Ýþte bu farklýlýk, kapitalistin devreye girdiði
yeri belirlemektedir. Sermaye sahibi, iþçilerin
kendi ürünlerini, para yoluyla ve para sahibi
olarak birbirleriyle iliþki içine sokar. Böylece bir
yerdeki iþçinin ürünü, bir baþka yerdeki iþçinin
hammaddesi olarak iþ görmeye baþlar. Tüm
bunlar, pazar denilen iliþkiler içinde süreç olarak ortaya çýkarlar. Bir baþka anlamda pazar,
ürünlerin sahiplerini birbirleriyle özgürce bir
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Eðer bu pazara, doðrudan üretici olarak,
küçük-köylü kendi ürünleriyle girecek olursa,
nasýl ürünlerinin yok pahasýna elinden alýndýðýný
hemen görecektir. Ama küçük-köylü üretiminin,
aile emeðine dayanan ve doða koþullarýnýn çerçevesi içinde oluþan verimliliðe dayalý niteliði, bu
köylünün, ürünün kendisine maliyetini düþük
görmesine yol açar. Bu nedenle, pazarda kendi
ürününe verilen her fazla, ona kâr gibi gözükür.
Oysa üretimde kullanýlan aile emeðinin, her biri
bir iþçi olarak çalýþtýðý koþullarda saðlayacaðý
ücret, küçük-köylü hesabý içinde bulunmaz.
Dolayýsýyla kendi ürünlerini maliyetine elden çýkarýr.
Küçük-köylünün ürünlerinin düþük fiyatlarla
pazarda satýlmasý, ayný zamanda iþçilerin ücretlerinin de düþük tutulmasý için kullanýlýr. Ýþçi ücretleri hesaplanýrken kullanýlan akýllý yöntemlerle, et yerine kuru fasulyenin fiyatý esas alýnýr.
Eðer bu ürünün fiyatý düþük tutulabilinirse, iþçinin ücreti de düþük tutulabilecektir. Þayet iþçiler
böyle bir durumu kabul etmezlerse, onlarý buna
boyun eðdirecek güç vardýr ve bu güç devlet gücüdür.
Ayný biçimde küçük-üretici de, kendi ürününü daha yüksek fiyatlarla satmak ister ve bu
amaçla hakkýný aramaya kalkarsa, onun da karþýsýnda göreceði güç aynýdýr ve bu, devlet gücü
olarak somutlaþýr.
Ýþte bu nedenler ile egemen sýnýfýn baský ve
zor aygýtý olan devlet, iþçi ve köylülerin devleti
haline gelmedikçe, üreticiler, hiçbir zaman emeklerinin karþýlýðýný alamazlar. Ýþçilerin ve köylülerin birleþik mücadelesiyle, patronlarýn ve
büyük toprak sahiplerinin egemenliðine son vermek olanaklýdýr.
Bu ise, devrim yapmak demektir.
Egemen sýnýflar, bu nedenle devrimden korkarlar ve ellerinden gelen her þeyle buna karþý
mücadele ederler. Bu mücadelede devletin zor
güçlerinin, ordunun ve polisin kullanýlmasýnýn
özel bir önemi vardýr. Ama bu tek yöntem deðildir. egemen sýnýflarýn kullandýklarý diðer yöntemler, iþçilerle köylülerin bir araya gelmelerini
engellemek amacýna yöneliktir. Bu amaç, çoðu
durumda köylünün çýkarý ile iþçinin çýkarýnýn
ayný olmadýðý izlenimini yaymakla saðlanýr.
Egemen sýnýflar, bu amaçlarýna ulaþmak için,
demokrasiyi bir lüks olarak görürler. Çünkü
demokraside, nüfusun çoðunluðunun dediði
olur ve iþçiler-köylüler nüfusun büyük bir çoðunluðunu oluþtururlar. Bu açýdan onlar, göstermelik bir demokrasiden bile çekinirler. Ancak insanlýðýn tarihsel olarak ilerlemesi ve bilinçlenme-
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si karþýsýnda, kitlelerin demokratik istemlerini
uzun süre baský altýnda tutamayacaklarý açýktýr.
Böyle durumlarda parlamenter demokrasi ye
izin verirler.
Dört-beþ yýlda yapýlan genel seçimler yoluyla, devletin yasama organýnýn üyeleri seçilir. Tüm
yasalarý yapmak durumunda olan parlamentonun böyle bir oluþumu, kimi zaman egemen sýnýfýn çýkarlarýyla çeliþen bazý küçük deðiþikliklere
yol açabilir. Ama böyle küçük deðiþiklikler bile,
egemen sýnýflar için, bir yoldur ve kesinkes
engellenmesi gereken durumlar yaratabilir. Bu
durumlarda, ya parlamento feshedilecektir, yani
askeri darbeye baþvurulacaktýr; ya da parlamento göstermelik olarak varlýðýný sürdürecek, ama
asýl kararlar hükümet tarafýndan alýnacaktýr. Hükümetler ise, egemen sýnýflarýn has adamlarýndan oluþturulduðu takdirde, kendilerinin egemenliðini tehdit eden ve kârlarýný azaltan durumlar çok az ortaya çýkabilecektir.
Ýþte oligarþinin siyasal temsilcisi T. Özalýn
aðzýndan dile getirilen kýsa anayasa, göstermelik bir parlamentonun bile onlarýn çýkarlarýna ters
düþtüðünün ve tüm yetkinin yürütmede, yani
hükümette toplanmasý isteðinin ifadesidir. Bu,
devlet aygýtýna tam olarak egemen olan oligarþinin halk kitlelerinden korkusunun bir ifadesi
olduðu kadar, gerçeðin bir baþka boyutunun, yani emeðin ürettiði, ama zorun bölüþtürdüðü gerçeðinin de bir ifadesidir.
Bizim gibi ülkelerde, egemen sýnýflarýn devlet gücünün temel dayanaðý ülke dýþýndaki güçlerdir. Bu güçler, ülkeyi sömüren emperyalist
güçler olarak ülkedeki her türlü ekonomik ve siyasal geliþmelerin asýl sorumlularýdýrlar. Geribýraktýrýlmýþ ülkede, egemen güçler, emperyalizmle tam bir uyum içinde, emperyalist üretim
iliþkilerinin yaratýcýsý ve geliþtiricisi olmuþlardýr.
Ýktidardaki oligarþi, emperyalizmin ülkedeki varlýk biçimidir.
Devlet zoru olarak oligarþinin siyasal zoru, bugün, halk kitlelerinin tepkilerini pasifize etmenin,
onlarý siyasal konulardan uzaklaþtýrmanýn en temel aracýdýr. Böylece halk kitlelerinin tepkilerinin açýða çýkmasý engellenmekte, onlarýn siyasal iktidarý kendi ellerine geçirmeleri önlenmektedir. Bunun temel aracý, emperyalizmin askeri
ve ekonomik yardýmlarýyla ayakta duran devlet
gücüdür.
Bu nedenledir ki, emeðinin karþýlýðýný isteyen iþçiler için de, ürününün deðerini talep eden
köylüler için de, oligarþik devlet gücünün yýkýlmasý ve devletin ele geçirilmesi, en temel ve belirleyici konudur. Çalýþanlarýn ve üretenlerin, ayný
zamanda yöneten olabilmelerinin tek yolu budur ve bu tek yol devrim demektir. 0
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Oligarþinin Zor Güçleri
Bertaraf Edilmelidir!

Mevcut durumda: Devrimci taktiðimizin
ana hedefi oligarþidir ve anti-oligarþik mücadele öndedir. Anti-oligarþik mücadelenin önde
olmasý eklektik bir seçmecilik deðil, sýnýfsal mücadelenin ulusal mücadeleye göre önde olmasý
demektir.
Anti-oligarþik mücadelenin belirleyicileri de,
oligarþinin siyasal zorunu kýrma, sýnýfsal olarak
tecrit etme, emperyalizmin uzantýsý olduðunu
açýða çýkarma ve kitlelere aksiyonunu götürmedir.
Anti-oligarþik mücadelenin bu unsurlarý tek
tek ele alýnarak birbirinden soyutlanamaz. Bu
unsurlar, birbirleriyle baðlantýlýdýrlar. Ve bu anlamda anti-oligarþik mücadele, karmaþýk bir görevler bütünüdür.
Oligarþinin siyasal zorunu kýrma ve niteliðini
açýða çýkarma görevi, direnme, siyasal zorun askeri ve oligarþik devlet aygýtýna baðlýlýðýný açýða
çýkarmadan geçer. Direnme, en geniþ anlamýyla, kitlelerin kitle pasifikasyonuna karþý durmasýdýr. Direnme, mekanik anlamda bir karþý duruþ,
sadece bir savunma deðildir. Direnme, oligarþinin siyasal zor araçlarýna vurma ve iþlemez hale
sokma anlamý kazanýr. Siyasal zora karþý verilen
savaþ, her türlü yýpratma ve tahribi içerir. Bu görev, kitlelerin tepkilerinin somutlaþtýrýlmasý ve
maddi bir güç haline getirilmesini gerçekleþtirir.
Sýnýf mücadeleleri temeline dayanýr ve kitleseldir. Siyasal zorun uygulanýþýna uygun düþen biçimde, çok yönlüdür. Ve diðer görevlerle baðýntýlýdýr. Bu görev ve hedefler, kitlenin ajite edilmesini saðlar. Karþý-devrimin niteliðini açýða çýkarmasý bakýmýndan da, propaganda niteliði taþýr.
Oligarþinin siyasal zorunu bertaraf etme görevi, oligarþinin kitlelerden tecrit edilmesi görevini de beraberinde getirir. Oligarþinin kitlelerden
tecrit edilmesi ve iþçi-köylü ittifaký üzerinde

Kurtuluþ Cephesinin maddi bir güç olarak inþa
edilmesi, devrimimizin en önemli sorunudur.
Devrimimizde sýnýflar mevzilenmesinin temelini oluþturan bu görev, diðer görevlerle baðýntýlýdýr ve politik hedeflerin baþýnda gelir.
Oligarþinin emperyalizmin uzantýsý olduðu
gerçeði, gerek emperyalizmin ülkemizdeki açýk
politika ve hedeflerine, gerekse askeri varlýðýna
tavýr almakla açýða çýkarýlmalý, ülkemizdeki hakim sýnýflarýn emperyalizmin ülkemizdeki temsilcileri olduðu ve onun sömürü mekanizmasý
açýklanmalýdýr. Bütün bu görevler, devrimci mücadelenin politik hedeflerini meydana getirir.
Anti-oligarþik mücadelenin siyasi özü, demokrasi ve siyasi özgürlüklerin mücadelesidir.
Devrimimizin anti-oligarþik içeriði ayný zamanda
devrimin demokratik içeriðini de oluþturur.
Tespit edilen politik hedeflere yönelik olarak
yürütülecek devrimci savaþ yanýnda, en yaygýn
demokratik muhalefetin yürütülmesi gereklidir.
Demokratik muhalefet ve kitle direniþleri, oligarþinin tecrit edilmesinde önemli araçlardýr. Ancak, çözücü (tayin edici) deðillerdir.
Gerek demokratik muhalefet, gerekse devrimci savaþ içersinde kitlelere götürülecek temel
propaganda siyasi özgürlüklerin elde edilmesi olmalýdýr.
Devrimin demokratik niteliðinin baþýnda,
oligarþinin siyasal zorunun bertaraf edilmesi ve
kitlelerin siyasi özgürlüklerine kavuþmasý gelir.
Bizim siyasal yolumuz, gündemdeki antioligarþik mücadeleyi, tespit ettiðimiz politik
hedeflere yönelik olarak, politikleþmiþ askeri savaþ temel, demokratik muhalefet tali olmak üzere, her yerde, iþçi-köylü ittifaký temeli
üzerinde maddi ve fiili örgütlenmemizi, halkýn kurtuluþ cephesini inþa ederek yürütmek
olacaktýr.
0

(Ýlker Akman, Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz)
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Oligarþi
Solcu örgütlerin, Kürtlerin, Ermenilerin, bir takým kötü
niyetli politikacýlarýn teþebbüslerini devam ettirecekleri muhakkaktýr. Bunlara karþý uyanýk
olunmalý ve teþebbüsleri muhakkak engellenmelidir.
Vehbi Koç
3 Ekim 1980

VEHBÝ KOÇtan KENAN EVRENe

EMRÝNÝZE AMADEYÝM

Bugün ülkemizde iktidar tam olarak oligarþinin elindedir. Özellikle 12 Mart 1971deki askeri
müdahaleden sonra, ordu içinde bulunan
küçük-burjuva devrimci-milliyetçilerin büyük
ölçüde tasfiyesi ile birlikte, oligarþi, tüm devlet
aygýtýna egemen olmuþtur.
Oligarþi, devlete tam olarak egemen olmasýna raðmen, devrimci mücadeleyi engelleyememiþ, kitlelerin yükselen mücadelesi karþýsýnda,
yönetimini askerileþtirmekten baþka hiçbir yolu
kalmamýþtýr. 12 Eylül askeri darbesi, oligarþinin
devrimci mücadeleyi engellemek amacýyla, kendisine baðlý silahlý güçlerin huzur ve güven için
harekete geçmesinden baþka bir þey deðildir.
Oligarþi, baþta Amerikan emperyalizmi olmak üzere, tüm yerli iþbirlikçilerden oluþur.
Oligarþinin en temel unsurlarý tekelci sanayi burjuvazisidir. Ýþte tekelci ve iþbirlikçi burjuvazinin
en büyüklerinden biri olan Vehbi KOÇ, 3 Ekim
1980 günü 12 Eylül askeri darbecilerine bir mektup yazarak, onlarý desteklediðini açýk bir biçimde ortaya koymuþtur.
Koç Holdingin sahibi Vehbi KOÇun 3 Ekim
1980 tarihli mektubu, faþist generaller için bir
güvence niteliðindedir. Ve iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin istemlerini genel olarak dile getirmektedir.
Vehbi KOÇ, bu mektubunda, 1973 sonrasý
geliþmeleri özetleyerek, 12 Eylül yönetimine gerekçeler sunmakla iþe baþlamýþtýr.
O hale gelinmiþtir ki, öðretmen öðrencisinden, amir memurundan, anne ve baba çocuðundan, fabrika müdürü iþçisinden korkar olmuþtur. diyor Vehbi Koç.
Koç, kurulu düzenin hemen her yönden yýkýlma noktasýna geldiðini çok iyi bildiðinden, kendilerine baðlý askeri güçlerin darbesini tasvip
etmekten baþka bir þey yapmayacaðý da açýktýr.
Ordu, yanlýþ kararlar alýr ve yýpranýrsa, memlekete diktatörlük, onun arkasý-
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dan kömünizm gelebilir. (Vehbi Koç)
O halde bu defa giriþilen ýslahat hareketinin
muvaffak olmasý için, uyanýk olunmasý gerekmektedir!
Þimdi, faþist ordu iktidara gelip, kapitalistlerle birleþerek, Türk iþçisini istismar ediyor propagandasý yapýlmaktadýr... Bu bilinerek, hazýrlanacak kanunlarda gerekli tedbirler alýnmalýdýr.
Dinsiz millet olmaz diyerek mektubunu
sürdüren Koç, bu konunun düzene sokulmasýný ister. Böylece daha sonraki yýllarda ortaya
çýkan ünlü Rabýta olayýnýn nereden ve kimler
tarafýndan desteklendiði açýða çýkmaktadýr.
Vehbi KOÇ tüm isteklerinin yerine getirilmesinin, halkýn nasýl bir baský altýna alýnmasýna yol
açacaðýný, insanlarýn nasýl iþkencelere maruz kalacaklarýný çok iyi bilmektedir. Ancak bunlara
iliþkin tek bir sözcüðe mektubunda yer bile
vermemiþtir.
Vehbi Koç mektubunu þu sözlerle bitirmektedir.
Bize, ancak bizden hayýr geleceðini
bilmekteyiz. Milletin hayrý için vereceðiniz
mücadelede, zatýalilerine ve arkadaþlarýnýza muvaffakiyetler temenni ediyorum.
Yukarda yazdýklarým hakkýnda herhangi bir bilgi arzu edilirse, emrinize
amadeyim.
Onun dilinde biz, emperyalizm ve onun
yerli iþbirlikçileridir. Ve askeri güçlerin tepesindeki adamlarýna biz diyerek onlarýn uþaklýklarýný açýkça ortaya koymaktadýr. Vehbi Koç ve diðer
iþbirlikçiler 12 Eylül döneminin tüm baskýlarýnýn,
iþkencelerinin, katliamlarýnýn zulümlerinin asýl
sorumlusudurlar.
Onlar, bu sorumluluklarýnýn hesabýný generalleriyle birlikte devrim mahkemelerinde, teker
teker vereceklerdir. Halkýmýz onlarý asla affetmeyecektir.
0
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*** AKBANK

Bir Ýþbirlikçi Aile

*** AKSÝGORTA
*** AK/DRESDNER
*** DUSA
*** SASA
*** ÝNSA
*** SUSA
*** BÝFA
*** BRÝSA
*** BEKSA
*** BOSSA
*** TEKSA
*** YÜNSA
*** PÝLSA
*** ÇÝMSA
*** KAYSA
*** MARSA
*** YAÇSA
*** TEMSA
*** VAKSA
*** AYEKSA
*** PARKSA
*** KORDSA
*** OLMUKSA
*** CÝGNASA
*** HEFTÝSA
*** AKKARDANSA
*** AKÇÝMENTOSA
*** TÜRK PHILIPS
*** ANKARA HÝLTON
*** MERSÝN HÝLTON
*** ÝSTANBUL HÝLTON
*** AK-INTERNATIONAL
*** TÜRK SINAÝ YATIRIM BANKASI
*** TÜRK SINAÝ KALKINMA BANKASI

Ülkemizdeki iþbirlikçi-tekelci
burjuvazinin de önde gelen isimlerinden birisinin SABANCI ailesinin sahip olduðu holding olduðunu hemen herkes bilmektedir. Ve
çok az kiþi Sabancý Holdingin iþbirlikçiliðinden, sömürücülüðünden kuþku duyar.
Sabancý þirketler topluluðu,
sözcüðün tam anlamýyla emperyalistlerin iþbirlikçisi olarak, daha
kuruluþlarýnýn ilk anýndan itibaren
kendilerini biçimlendirmiþlerdir.
Ermenilere yönelik soykýrýmlarýn
yarattýðý bir ortamda ilk sermayelerini elde etmiþlerdir. Özellikle
KAYSERÝ ve ADANA Ermenilerinin
kiþisel güvenini kazanan Hacý Sabancý, Ermeni burjuvalarýn altýn ve
mülklerinin yeddi-emini olarak
piyasaya çýkmýþtýr.
Soykýrýmdan kaçan Ermenilerin, daha sonraki yýllarda yeniden geri almak üzere, mal ve mülklerini en güvenilir kiþi olan Hacý
Sabancýya teslim etmeleri, Sabancý ailesinin mallarýnýn kökenini
oluþturmaktadýr.
Hacý Sabancý, Adana, Pozantý
ve Osmaniye bölgesindeki Kuvayý Milliye þeflerine rüþvetler vererek,
bölgedeki gücünü artýrmýþtýr. 1922
sonrasýnda TBMMye milletvekili
olarak giren bu eski Kuvay-ý Milliye yerel þefleri, Ermeni soykýrýmýna iliþkin Ankara hükümetinin herhangi bir karar almamasý için sürekli çabalamýþlardýr. Böylece Hacý
Sabancý, Ermeni burjuvazisinin
mallarýnýn sürekli sahibi olarak, ilk
yerli sermayesini saðlamýþtýr.
Sabancý ailesinin Ermeni mülk-

lerini yalan dolan ile gasp ederek
saðladýðý sermayeyi Adana pamuðu üzerinde kesin bir egemenlik
kurmada kullanmýþ ve bunu gerçekleþtirmiþtir de.
Sabancý ailesinin Ermeni burjuvazisinin mülklerini gasp etmiþ
olmasý, onun Amerikadaki Ermeni burjuvalarýyla iþbirliði yapmasýný engellememiþti. Ancak bu iþbirliði çok saðlam bir temele oturmadýðý için, Sabancýlar iliþkilerini
daha çok, Ýngiltere ve Nazi Almanyasýyla geliþtirmek durumunda
kalmýþlardýr.
Böylece yerli sermayesiyle
Adana pamuk üreticilerinin ürünlerini deðerlendiren Sabancý ailesi, TBMMdeki dostlarý aracýlýðýyla devlet desteðini de almakta
gecikmemiþtir. Ancak 1950lere
kadar devlete egemen olan küçük-burjuva milliyetçiliði, bu tür
geliþmelere belli bir tepki göstermesi yüzünden, fazlaca geliþememiþ olarak kalmýþtýr.
1950 yýlýndan itibaren DPnin
iktidara geçmesiyle birlikte Sabancý ailesi için yeni bir dönem
baþlamýþtýr. Kendileri gibi bir toprak sahibi olan Menderesin himayesinde devlet ile iliþkilerini
her yönden geliþtirmeye baþlamýþlardýr. (Ayný dönemde, diðer
büyük iþbirlikçi burjuva olan Koç
un devletle iliþkisinin bozulmasý,
bunun diðer bir yanýný oluþturur.)
BOSSA ile baþlayan iþbirlikçi
burjuva geliþimi, yavaþ yavaþ mali
alana kaymýþ ve ilk önemli atýlýmýný AKBANKýn kurulmasýyla
gerçekleþtirmiþtir.
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+-20AKBANK, tümüyle yerel olarak faaliyet gösteren banka olarak, pamuk üreticilerini, resmi
tefecilik yoluyla kendine
baðýmlý kýlma ve giderek de
mülksüz- leþtirme amacýný güdüyordu. Banka kredileri aracýlýðýyla kü-çük üreticilerin
ürünlerini kendi fabrikasýna
teslim etmeye zorluyordu. Pamuk üreticilerinin desteklenmesi adý altýnda devlet yardýmlarýný da alan AKBANK, diðer
yandan da Sabancý ailesine
düþük faizle kredi temin etmenin bir aracý oluyordu.
Devlet kuruluþlarýndan saðlanan düþük faizli mevduatlar,
yüksek faizle küçük ve orta pamuk üreticilerine verilerek muazzam kârlar elde ediliyordu.
Böylece iki yönlü olarak sömürülen küçük pamuk üreticileri,
bir süre sonra mülksüzleþmeye
baþladýlar ve tarým iþçileri olarak Sabancýlarýn yanýnda çalýþmak zorunda kaldýlar.
Düþük fiyatla saðlanan pamuk, BOSSA fabrikalarýnda
iþlenerek, yüksek fiatlarla T.C.
ordusunun ihtiyacý olan elbiseler için kumaþ olarak devlete
geri satýlýyordu. Ýþte Sabancýlarýn yükseliþi, bu þekilde, önlenemeyen bir yükseliþ olarak,
gözlerden uzak Adanada gerçekleþmiþtir.
SABANCI VE MHP
1969 yýlýndan itibaren Adana bölgesinde örgütlenmeye
baþlayan faþist milislerin Sabancýlarla iliþkileri onlarýn servetleri kadar derin köklere sahiptir.
Bizim gibi geri býraktýrýlmýþ
ülkelerde devletin yönetim
biçimi SÖMÜRGE TÝPÝ FAÞÝZM
olmakla birlikte, burjuvazinin
zaman zaman faþist milislere
gereksinme duyduklarý da kesindir. Sabancý ailesi, bu ihtiyacýný 1922 yýllarýndan itibaren
karþýlamanýn yolunu, hep yerel milliyetçi güçlerde bulmuþtur. Bu kez de öyle oldu.
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Sabancý ailesinin güçlenmesine paralel olarak da politik düzeyde etkinliklerini artýrmalarý da gerekli idi. Öncelikle Adana düzeyinde milletvekili
seçimlerini belli bir düzeyde
etkileme yolunu bulmuþlardýr.
Ýþte tam bu dönemde ALPASLAN TÜRKEÞin yönetiminde
MHP, Adanayý ilk genel merkezleri olarak seçtiler. Ve Türkeþ de, Adanadan milletvekili
seçilmiþtir.
Bunlar hiçbir biçimde bir
rastlantý deðildir. Doðrudan Sabancýlar ile MHP arasýndaki iliþki, onlarýn fabrikalarýný, komünist iþçilere karþý koruma temelinde geliþmiþtir. MHP, uzun
süre Adana ve çevresinde tam
bir depolitizasyon ve pasikifasyon saðlamýþtýr. Ancak bir
süre sonra Sabancý, gerek devletle olan iliþkilerini yeni bir
boyuta ulaþtýrmasý yüzünden,
gerekse faþist MHP ile olan iliþkisinin açýða çýkmasýndan
korkmasýndan yeni bir arayýþa
yönelmiþtir.
Bu yeni yolun ilk ifadesi,
Adana ve çevresinde büyük
tepkilere yol açan MHPnin buradan taþýnmasý olmuþtur. Ama
faþist milislere olan ihtiyaçlarý
tam olarak bitmemiþ olduðundan, MHPnin KAYSERÝye genel merkezini taþýmasýný saðlamýþlardýr. Þüphesiz bunda Sabancý ailesinin Kayseri kökenli
oluþlarý birinci dereceden etkili olmuþtur.
Böylece Sabancý ailesi faþist
milislerin güçlü bir politik örgütlenmeye sahip olmalarýnda
birinci dereceden sorumlu olmuþlardýr.
Genel olarak, oligarþinin,
özel olarak da kendilerinin devlet üzerindeki etkinliklerinin
artmasý üzerine, Sabancýlar, faþist MHP ile olan iliþkilerini sýnýrlamaya ve giderek de en aza
indirmeye baþlamýþlardýr. 12
Mart sonrasýnda ortaya çýkan
geliþmelerin resmi faþist güçlerin ortaya çýkýþýný güçlendirmesi, sivil faþistlerin önemini azalt-

masý kaçýnýlmazdý. Bunun ilk
sonucu ise, MHP genel merkezinin Kayseriden Ankaraya taþýnmasý oldu. Ve böylece MHP
de kendine yeni destekler aramaya baþlayarak, tekelleþememiþ sanayi burjuvazisine yönelmiþtir.
Bugün Sabancý Holding, ülkenin önde gelen iþbirlikçi tekelci burjuvalarýndan birisidir.
Ancak onlar, gerek tarihsel olarak, gerekse ekonomik olarak
yakýn dönemdeki faþist milis
örgütlenme ve onlarýn katliamlarýndan birinci dereceden
sorumludur. Onlar ayný zamanda, ülkenin emperyalistler tarafýndan ve bizzat kendilerinin
yardýmý ile talan edilmesinden
dolayý sorumludurlar.
NE YAPMALI?
Onlar, servetlerini yalan ve
hileyle elde etmiþler ve halký
sömürerek güçlenmiþlerdir.
Onlarýn asýl gücü devlete egemen olmalarýndan gelmektedir. Bu nedenle yapýlmasý gereken, onlarý mülksüzleþtirebilmek için, önce politik iktidarýn
ele geçirilmesidir.
Sabancýlar gibi, tüm iþbirlikçilerin, sömürücülerin tüm mal
varlýklarýna, herhangi bir karþýlýk ödenmeksizin el konulmasý þarttýr. Bu ancak silahlý bir
devrimle gerçekleþtirilebilir.
Silahlý mücadele nesnel bir
zorunluluktur. Onlar kendi iktidarlarýndan, kendiliðinden vazgeçmeyeceklerdir. Üstelik,
kendi mülklerini korumak
amacýyla, ülke içinden ve ülke
dýþýndan, paralý askerler bulacaklardýr.
Oligarþiye askerlik zorunluluðunu bir yana býrakan halk,
kendi iktidarý için silahlanmak
ve bunu düþmanlarýna karþý
kullanmak zorundadýr.
Ýþte bu savaþýn örgütü, Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesidir.
0
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KÝTler
Emperyalistlere
SATILAMAZ!

KÝTler, yani KAMU ÝKTÝSADÝ TEÞEKKÜLLERÝ, 1930larda
kurulmuþ devlet fabrikalarýný
ve þirketlerini kapsamaktadýr.
1930lardan itibaren, devlet
eliyle ve devlet bütçesi kanalýyla kurulmuþlardýr. Bunlarýn
kurulmasý için gerekli finansman dýþardan borç alýnmaksýzýn, devlet gelirleriyle karþýlanmýþtýr. Yani temel tüketim mallarý üzerine konulmuþ ek vergilerle saðlanmýþtýr.
KÝTlerin temel tüketim
mallarý dediðimiz þeker, yað, sigara, ekmek, tuz, bez vb. mallarý satýn alanlarýn, satýn aldýklarý sýrada ödedikleri dolaylý vergilerle finanse edilmesi, onlarýn
tüm halkýn, üstelik deðiþik kuþaklar geçirmiþ halkýn malý olduðunu açýkça gösterir.
Kamu Ýktisadi Teþekkülleri,
sermayesinin tamamý devlete
ait olan ve tekel niteliðindeki
mallar ile temel mal ve hizmetler üretmek pazarlamak, amacýyla, yasayla kurulmuþ, kamu
çýkarýný gözeten, yani kâr etmeyi birincil amaç olarak ele almayan ekonomik kuruluþlardýr. Ve bugün emperyalistlere
ya da iþbirlikçilerine satýlmak
istenen fabrikalar ve þirketler,
iþte bunlardýr.
Ziraat Bankasý, Türkiye
Halk Bankasý, Turizm Bankasý,
Sümerbank, Etibank, Emlak
Bankasý gibi para iþleriyle uðraþan KÝTler olduðu gibi, Toprak
Mahsülleri Ofisi, Devlet Malze-

me Ofisi, Zirai Donatým Kurumu, Demir Çelik Ýþletmeleri,
Türkiye Kömür Ýþletmeleri, Türkiye Petrol Ofisi, Et ve Balýk Kurumu, Türkiye Denizcilik Kurumu, ÇAYKUR, TEK, SEKA, MKE,
TCDDY, THY, PTT, TEKEL gibi
doðrudan temel mallar üreten
þirketler ve fabrikalar, bugün
satýþý düþünülen kuruluþlardýr.
KÝTlerin özel sermaye sahiplerine ve emperyalist þirketlere satýþlarý, daha önceki dönemde baþlatýlmýþ olan Köprü
Baraj hisselerinin satýþlarýyla
meþrulaþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr.
Köprü Baraj hisseleri satýþý yoluyla, elinde az çok parasý olan
halkýn, bu yolla enflasyona karþý kendini korumaya çalýþmasý,
günümüzde KÝTlerin yok pahasýna emperyalistlere satýlmasý için bir temel iþlevi görmüþtür.
KÝTlerin satýlmasý, ülke kaynaklarýnýn emperyalizm tarafýndan talan edilmesinin ulaþtýðý
en üst boyuttur. III. bunalým döneminde iþgalini gizleyen emperyalizm, bu satýþlar yoluyla
daha çok mal satabilecek duruma gelmeyi istemektedir.
Ülke içindeki pazarýn büyük
kesimini denetiminde tutan
KÝTlerin devreden çýkartýlmasýyla, emperyalistler kendi mallarýný daha kolay ve daha çok
satabileceklerini hesap etmektedirler.
1950-80 arasýnda da emperyalistler, özel olarak da Ameri-

kan emperyalizmi, bazý KÝTlerin satýlmasýný istemiþtir. Ancak
dönemin tüm iþbirlikçi iktidarlarý buna cesaret edememiþlerdir. Çünkü o dönemde ülkemizde güçlü bir anti-emperyalist kitle hareketi ve mücadelesi bulunmaktaydý.
Ama bugün, 12 Eylül askeri
darbesinin getirdiði depolitizasyon ortamý içinde ve halk
kitlelerinin tepkileri pasifize
edilmiþken, bu amaçlarýna
ulaþmak istiyorlar. Fakat bunun
kendileri için hiç de kolay olmayacaðý görülmektedir. Halkýn yaþam koþullarýnýn daha da
kötüleþtirilmesine ve daha fazla sömürülmesine yol açan bir
uygulama olarak KÝTlerin satýlmasý, ancak halkýn kendi
gücüyle durdurulabilir. Ve ancak demokratik bir halk devrimi satýlan KÝTleri geri alabilir.
SANAYÝ, TARIM, MADENCÝLÝK, MALÝ VE HÝZMETLER
SEKTÖRÜNDE YABANCI ÞÝRKETLERÝN DOÇRUDAN YATIRIMLARINA SON VERÝLECEKTÝR.
BU SEKTÖRLERDE EMPERYALÝST ÜLKELERE AÝT
TEKELCÝ ÞÝRKETLERÝN VE
FÝLYALLERÝNÝN TÜM MAL
VARLIKLARI
TAZMÝNAT
ÖDENMEKSÝZÝN MÝLLÝLEÞTÝRÝLECEKTÝR.
(THKC/HDÖ, Demokratik
Halk Devrimi Programý)
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FMLN

FMLN, El Salvadorda mücadele eden çeþitli silahlý devrimci örgütlerin biraraya gelerek oluþturduklarý bir askeri
cephedir. FMLNnin oluþumu,
asýl olarak, 1980 Nisanýnda
oluþturulan FDR (Demokratik
Devrimci Cephe)ye dayanmaktadýr. FDRyi oluþturan örgütler, 1980 Mayýsýnda DRU
(Birleþik Devrimci Komutanlýk)
oluþturmuþlardýr ve 1980 Ekiminde, bu örgütlenme FMLN
Farabundo Marti Ulusal Kurtuluþ Cephesi adýný almýþtýr.
FMLN, FPL-FM (Farabundo
Marti-Halk Kurtuluþ Kuvvetleri);
ERP/PRS (Devrimci Halk Ordusu/Salvodor Devrimci Partisi);
PRTC (Orta-Amerika Devrimci
Ýþçiler Partisi) ve PCS (Salvador Komünist Partisi)den oluþmaktadýr.
FMLNnin 1981-82 döneminde yaptýðý büyük saldýrýlar,
ABDnin etkin askeri desteði
karþýsýnda zafere ulaþamamýþtýr. Bu durum FMLN de bir yol
ayrýmý ortaya çýkarmýþtýr.
Denge durumu gözönüne
alýnarak oligarþi ile görüþmeler
yoluyla savaþa son verilecektir;
ya da uzun halk savaþý çizgisine baðlý olarak mcadeleye devam edilecektir. 1983den itibaren birinci yolu PCS savunurken, ikinci yolu, bazý gerilla örgütleri savunmaya baþlamýþlardýr.
PCSnin baþýný çektiði grup,
Geniþ Katýlýmlý Geçici Hükümet teziyle, Salvodor oligarþisi ile uluslararasý güvencelerle
(SSCB-ABD anlaþmasýyla) bir
uzlaþma önerirken; uzatýlmýþ savaþ savunucularý halk
savaþýnýn kesin zaferine kadar
silahlý mücadelenin sürdürülmesini öneriyorlardý. Ancak
PCSnin tezleri aðýr basmýþ ve
bir süre sonra oligarþi ile diyalog için ateþ-kes ilan edilmiþtir.

12

El Salvador

Gerilla Savaþýnda
Ateþ-Kes Nedir?

El Salvadorda FMLNye baðlý gerilla güçleri, bir yandan
silahlý mücadeleyi sürdürürken, diðer yandan uluslararasý düzeyde görüþmeler yapmaktadýrlar. Bu görüþmeler sýrasýnda en
çok duyulan sözler, FMLNnin uzun vadeli bir ateþ-kesle birlikte ulusal uzlaþmanýn saðlanmasýný istediðidir.
El Salvadorda 1972den beri sürdürülen silahlý mücadelenin, 1980den itibaren geniþlemesi ve bir halk savaþýna
dönüþmesi söz konusuyken, bu tür uzlaþma isteminin öne
çýkmasý þaþýrtýcý görünmektedir. Oysa, böyle bir anlayýþ, ne Latin-Amerika için, ne de El Salvador için yenidir.
El Salvadorda FMLN gerillalarýnýn 1981-82 arasýnda gerçekleþtirdikleri büyük saldýrýlar, Amerikan emperyalizminin etkin askeri ve ekonomik desteðine sahip oligarþinin yenilgisini
büyük ölçüde engellemiþtir. Halk savaþýnýn kýsa bir sürede zafere ulaþamamasý, bugüne kadar gelen pek çok sorunun ve
sapmanýn kaynaðý olmuþtur.
Baþýný El Salvador Komünist Partisinin çektiði bir grup,
silahlý mücadelenin kýsa sürede zafere ulaþamamasý üzerine,
oligarþik yönetimle diyalog baþlatýlmasýný önermiþlerdir. Bu
amaçla, bir yandan gerilla savaþýnda kalýcý bir ateþ-kes ilan
edilirken, diðer yandan geniþ bir programýn hazýrlanmasý savunuluyordu. PCSnin bu önerisi, geniþ katýlýmlý geçici hükümet için bütünleþme temelinde, ülkede ulusal uzlaþma saðlamak için yapýlmýþtýr. Önerilen Geniþ Katýlýmlý Hükümet,
oligarþinin yöneticileri ile FMLN yöneticilerinin bir koalisyonu
olacaktýr. Geçici Hükümet, demokratik bir anayasayý hazýrlayacak ve ülkede huzur ve barýþ ortamýnýn oluþmasýný saðlayacaktýr. Bu nedenle þimdiki savaþ durumunu ortadan kaldýrmak için pratik koþullarý yaratmak PCSnin önerisinin temelini oluþturmaktadýr. Bunun gerçekleþebilmesi için de gerilla güçlerinin ateþ-kes ilan etmesi gerekmekteydi.
PCSnin önerisinin içeriði, FDRnin devrim programýndan
kesin bir kopuþu ifade ediyordu. Her yönden reformist nite-

+-20likteki bu öneri, gerek toprak devrimi, gerekse
ulusallaþtýrmalar- da tümüyle oligarþinin çýkarlarýný gözetmekteydi. Artýk PCSnin aðzýndan
oligarþik yönetimin yýkýlmasý ya da halk
savaþýnýn zaferi sözleri duyulmamaktadýr. Bunlarýn yerini ulusal uzlaþma, ulusal diyalog
sözleri almýþtýr.
PCS, bu tezlerini, özellikle 1985den sonra
SBKP içinde meydana gelen geliþmelere baðlý
olarak, daha etkili olarak savunmaya baþlamýþ
ve ayný nedenle daha çok benimsenmeye
baþlanmýþtýr. Nükleer savaþý önlemek amacý
ile SSCBnin Amerikan emperyalizmiyle yerel ve
bölgesel savaþlara ba- rýþçýl çözümler bulma konusunda anlaþmalarý, uzun savaþta yorulmuþ ve
yýpranmýþ olan Salvador halký için önemli bir
geliþme olarak görül- müþtür. SBKP revizyonizminin böyle bir umut durumuna gelmesi ve
onun sadýk izleyicisi PCSnin etkinliðini
yaygýnlaþtýrmasý, daha geniþ kesimlerin desteðini
almasýný saðlamýþtýr. Uzun süredir PCS kendi tezlerinin halk kitlelerini savunmasýz býrakacaðý için
kabul edilmez olduðunu söyleyenlere karþý,
SSCByi bir garantör devlet olarak sunmaktaydý. Böylece emperyalizmin ve iþbirlikçilerinin
sömürü düzenleri bir yana býrakýlarak, barýþ
her þeyin önüne konulmuþ ol-maktadýr.
PCSnin oligarþiyle uzlaþarak barýþ içinde
ülkenin demokratikleþtirilmesi önerisi, tüm devrimci hedeflerin terk edilmesi demektir. FDR
programýndaki toprak devrimi, revizyonist öneride kýrsal kesimdeki iþçilerin reform uygulamalarýna serbest katýlýmýnýn saðlanmasý istemine
dönüþtürülmüþtür. Devrimci bir iktidar için emperyalist sömürüden kurtulmanýn temel bir aracý olan dýþ ticaretin ulusallaþtýrýlmasý ise, PCS
dilinde dýþ ticaretin kamu yararýna yönlendirilmesi haline dönüþtürülmüþtür.
Bu geliþmeler içinde, devrimci silahlý örgütlenmelerin en etkililerinden olan FPL tam olarak devreden çýkmýþ bulunuyordu. Daha 1983
yýlýnda, halk savaþýnýn kýsa sürede zafere eriþemeyeceði ortaya çýktýðýnda FPL içinde meydana gelen ayrýþma ve çatýþmalar bu örgütü ideolojik-politik düzeyde etkisiz kýlmýþtýr. Böylece revizyonist anlayýþ FMLNye kolayca egemen olabilmiþtir.
1989 yýlýnda oligarþi ile yapýlan görüþmeler
sonucu belirsiz bir anlaþma ortaya çýkar çýkmaz, özellikle ulusal uzlaþma yanlýlarý San
Salvadora gelerek yasal çalýþmalara baþladýlar.
Ancak devrimci güçlerin, oligarþi ile yapýlan anlaþmalara karþý tavýrlarý, FMLNyi tasfiye edilmekten ve daðýtýlmaktan kurtarmýþ bulunuyordu.
Yasal faaliyetlere yönelen eski gerillalar,
1989 sonlarýnda faþist milislerin saldýrýlarýna maruz kaldýklarýnda, ünlü ulusal uzlaþmanýn ne

anlama geldiði açýk bir biçimde görüldü. Uzlaþmanýn en büyük savunucularýndan Zamaroya
karþý giriþilen bombalý saldýrýnýn arkasýndan 10
sendikalý iþçi öldürüldü. Bunun üzerine FMLN,
bütün gücüyle San Salvadora saldýrarak, oligarþi
ile yapýlmýþ anlaþmayý askýya aldý.
Bu geliþmeler, emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde, barýþ ve demokrasinin ancak demokratik halk devrimiyle gerçekleþebileceðini
açýkça göstermiþtir. Oligarþik yönetim ile uzlaþarak yapýlacak demokratik reformlarýn hiçbir deðerinin olmadýðý El Salvador pratiðinde
ortaya çýkmýþtýr.
Oligarþinin silahlý güçleri var olduðu sürece,
yapýlacak anlaþmalarýn kalýcý olamayacaðý, burjuvazinin tarihi kadar eskiye dayanan bir gerçektir. Halkýn silahlarýný burjuvaziye teslim ettikten
sonra nasýl katliamlara uðratýldýklarýný, tarih binlerce kez tanýtlamýþtýr. Ayný þekilde, uluslararasý
konjonktüre bakarak stratejik planlar yapýlmasýnýn da ne denli yanlýþ olduðu bu olaylarla ortaya
çýkmýþtýr. Barýþ adýna, reformlar uðruna, halk
güçlerinin silahsýzlandýrýlmasýna yönelik bir
ateþ-kesin kesin olarak halk savaþýnýn terk edilmesinden baþka bir sonuç vermeyecektir.
El Salvadorda silahlý devrim cephesi saflarýnda yer alan revizyonizmin yol açtýðý bu sorunlar
ve engeller, yýllar önce Venezüellada açýkça
yaþanmýþtý.
1962 yýlýnda Venezüella Komünist Partisi,
MIR le birlikte, FLN (Ulusal Kurtuluþ Cephesi)
ve FALN (Ulusal Kurtuluþ Silahlý Güçleri) oluþturarak silahlý mücadeleyi baþlatmýþtýr. FLN/
FALN güçleri yedi cephede birden gerilla savaþýna baþladýklarýnda, revizyonist KP, kýsa sürede
zafer beklentisi içinde bulunuyordu. Onlar silahlý
mücadeleyi, ülkedeki politik geliþmeleri etkilemek için bir araç olarak ele alýyorlardý. Bir baþka deyiþle, Venezüella oligarþisiyle demokrasi
konusunda anlaþma yapabilmek için silahlý mücadeleyi bir koz olarak kullanmak, revizyonizmin temel çýkýþ noktasýydý. Onlar, emperyalizme
ve oligarþiye, eðer bir anlaþma yapýlacaksa, bu,
ancak bizimle olur ve ancak bizimle yapýlacak
bir anlaþma silahlý güçlerin etkisizleþtirilmesini
saðlar mesajýný vermek istiyorlardý.
1963 yýlýnda, Amerikalý kontr-gerilla uzmanlarýnýn yönetimindeki Venezüella ordusu yedi kýr
gerilla cephesine yönelik operasyonlara baþladý.
Þehirlerde yürütülen silahlý eylemler ise, kýrla
eþgüdüm saðlanamadýðý bir ortamda sürdürülüyordu. 1964 yýlýna girildiðinde Lara ve Falcon
dýþýndaki kýr gerilla cepheleri yok edilmiþti ve
þehir örgütlenmesi önemli ölçüde darbe almýþtý.
Bu koþullar altýnda Venezüella Komünist Partisi, silahlý mücadelenin kýsa sürede zafere ulaþamayacaðýný görmüþ ve elindeki en büyük koz
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DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA
KOMÜNÝST DENMEZ!

lü giriþim, devrimci güçlerce kabul edilebilir olmaktadýr. Tersi giriþimler, tümüyle emperyalizmin amaçlarýna hizmet edecektir. Bu durum,
tüm uluslararasý alanda, devrimci ve demokrat
kamuoyuna açýk biçimde anlatýlmak zorundadýr.
Bizler, sadece, halk için barýþ yapmak durumundayýz. Ama hiçbir biçimde halkýn oligarþinin
eline ve insafýna terk edilmesi anlamýna gelecek
önerileri, barýþ adýna kabul etmemiz olanaksýzdýr. Bu nedenle halk savaþýnda barýþ görüþmeleri, halkýn silahlý örgütlenmesinin, ülkenin
tek silahlý gücü olarak kabul edilmesi koþullarý
altýnda baþarýlý olabilir. Ve ancak bu temel üzerinde, ülkede, çoðulcu ve gerçek bir demokrasi
kurulmasý için, pratik görüþmelerde bulunalabilinir.

HALK SAVAÞI VE DÝPLOMASÝ

KISA DERS

Halk silahlý güçlerinin stratejik savunma aþamasýndan, stratejik denge aþamasýna ulaþmalarýyla birlikte, genel kural olarak, emperyalizm,
uluslararasý iliþkilere aðýrlýk verir. Adýna diplomasi denilen bu trafikte meydana gelen artýþlar,
son tahlilde, emperyalizm ve oligarþinin, halk savaþýnýn zaferini engelleyemeyecek duruma geldikleri ve bunun bizzat kendilerince görülmesi
demektir.
Halk savaþý koþullarýnda, barýþ görüþmelerinin, ancak, savaþýn askeri bir imha eylemi ile
zafere ulaþmasýnýn önlenmesinden baþka bir
anlamý yoktur. Ancak emperyalistler için bu
görüþmeler, böyle bir imhayý engellemek için
deðil, iþbirlikçilerinin yenilgisini engellemek için
zaman kazanma isteðinden baþka bir anlama
gelmez. Halk güçleri için, düþmanýn imha savaþýyla kesin yenilgiye uðratýlmasýna gerek olmaksýzýn, savaþýn sona erdirilmesinin bir aracý durumundadýr. Böyle bir görüþme sonucunda yapýlacak anlaþma ile imha savaþýnýn bedeli ödenmeyeceðinden, halk güçleri için kabul edilebilir
olmaktadýr. Ancak barýþ görüþmeleri emperyalizm tarafýndan dayatýlmýþ koþullarda yapýlamaz
ve halk silahlý güçlerinin, zaman içinde daðýtýlmasý amacýnýn bir aracý olarak kullanýlmasýna
asla izin verilemez.
Barýþ, gerçek barýþ, ancak ve ancak, emperyalizmin ve oligarþinin tüm silahlý güçleri, kayýtsýz-þartsýz tasfiye edilmeleri ve ülkeden çekilmeleri koþuluyla, uluslararasý görüþmelerin konusu olabilir. Aksi halde, süreç, emperyalizmin
yoðun ekonomik ve askeri yardýmlarýyla oligarþik
yönetimin güçlendirilmesi için iþlemeye baþlayacaktýr.
Halk savaþýnýn kesin zaferinin uluslararasý
planda onaylanmasý anlamýna gelecek her tür-

El Salvadordaki halk savaþý pratiðinin ortaya
koyduðu ilk ve en önemli ders, silahlý devrimci
güçlerin birliðinin, öncü savaþýnýn halk savaþýna
dönüþtürülmesinde önemli bir etmen olduðudur.
Ancak, ayný pratik, bu birliðin, tümüyle halk
örgütlerini kapsamakla birlikte, genel olarak revizyonizme açýk bir oluþum meydana getirdiðini de göstermiþtir. Revizyonizmin uluslararasý
desteklerinin geniþ ve önemli ölçüde devlet desteðini içermesi, çoðu durumda halk savaþýnýn
barýþ görüþmeleriyle sona erdirilmesi açýsýndan önemli olumsuzluklar yaratmaktadýr. Bir
halk kurtuluþ cephesi içinde ve demokratik devrim düzeyinde, Marksist-Leninist bir ideolojik
mücadelenin, halkýn birliðine zarar vereceði Ýspanya Ýç Savaþý sürecinde açýk biçimde görülmüþtür.
Öte yandan da, revizyonizmin küçük-burjuva karakteri, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin nüfus
içinde çoðunluðu oluþturan küçük-burjuvazinin,
devrimci savaþýn uzamasý karþýsýnda gösterdiði
tereddütlerle birleþerek devrimci savaþýn bölünmesi yönünde etkide bulunabilmektedir.
Reformizmini açýkça ilan etmiþ bir parti
bile, halk savaþýnýn yükseldiði ya da halkýn mücadelesinin zafere doðru geliþtiði koþullarda, istemeye istemeye de olsa, bu silahlý devrimci mücadeleye katýlýmlarý, sadece taktik ittifak düzeyinde ele alýnmak zorundadýr. Bu açýdan revizyonistlerin örgütsel olarak silahlý devrim cephesine katýlýmlarý stratejik düzeyde ele alýnmamalý ve cephenin stratejik yönetimi düzeyinde
gerçekleþtirilmemelidir. Onlar, devrim mücadelesinde, sadece geçici yol arkadaþlarý durumundadýrlar. Bu nitelikte her iliþki, silahlý devrimci mücadeleye zarar verecektir.
0

un giderek etkisizleþtiðini tespit etmiþti. Bunun
üzerine oligarþiyle anlaþma için diyaloga karar vererek ateþ-kes ilan etmiþti.
VKPnin gerilla savaþýný bu terk ediþi, ayný zamanda Kruþçev revizyonizmi ile Amerikan emperyalizminin iliþkilerini yeni bir boyuta çýkardýklarý döneme denk düþmektedir. VKP, 1964 yýlýnda göstermelik demokrasi içinde yerini alýrken,
gerillalar Falcon daðlarýnda uzun yýllar sürdürecekleri savaþlarýna devam ediyorlardý.
Fidel CASTRO, Venezüella revizyonist partisinin devrimci mücadele karþýsýndaki bu tutumunu eleþtirirken sözlerini þöyle bitiriyordu:
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V. Ý. LENÝN
Leninizme adýný veren Vladimir Ýliç Ulyanov Lenin, 22 Nisan 1870 de Simbirskde doðdu. 1893de hukuk fakültesini
bitirdi ve ayný yýl Petersburga
(Leningrad) yerleþti. 1895de
Avrupaya gitti ve dönüþünde
Petersburg da bulunan Marksist gruplarýn birleþtirilmesini
saðlayarak proletarya partisinin
kurulmasý amacýyla Ýþçi Sýnýfýnýn Kurtuluþu Ýçin Mücadele
Birliðini kurdu.
1895 Aralýkýnda tutuklandý
ve 1900e kadar Sibiryada sürgünde kaldý. Sürgün dönüþü
yeniden yurt-dýþýna çýkan Lenin, burada, Plehanov, Martov,
Zasuliç gibi bazý önde gelen
Marksistlerle birlikte ISKRA
(Kývýlcým) dergisini çýkartmaya baþladý. Profesyonel devrimcilere dayanan bir proletarya
partisi görüþünü çeþitli yazýlarýnda ortaya koydu ve büyük
yankýlar uyandýran Ne Yapmalýda bu düþüncelerini ayrýntýlý
olarak iþledi. Böylece Leninist
parti örgütlenme kavrayýþý ortaya çýkmýþ oluyordu.
RSDÝPnin II. Kongresinde
(1903) ortaya çýkan MenþevikBolþevik ayrýþmasýnda Lenin,
Bol-þevik grubun önderliðini
yaptý.
1917 Ekim Devrimiyle iktidarýn, Bolþeviklerin önderliðindeki proletaryanýn eline geçmesiyle, Lenin, Sovyetlerin yürütme organý olan Halk Komiserleri Konseyinin baþkanlýðýna getirildi. 1919 yýlýnda III.
Enternasyonalin kurulmasýný
saðlayan Lenin, 21 Ocak 1924
de öldü.
Proletarya ideolojisinin kararlý bir savunucusu ve geliþtiricisi olarak onun adý, MarksizmLeninizmde yaþamaktadýr.
Marksizmin bu büyük kuramcýsý ve pratikçisinin 49 cildi bulan yazýlarý, proletaryanýn mücadelesinin yolunu aydýnlatmaya devam etmektedir.

Onlar
Devrimlerde
Yaþýyor

A. Farabundo MARTÝ

A. Cesar SANDÝNO

1893de El Salvadorun La
Liberted (Özgürlük) bölgesinde doðdu. Ýlk ve orta öðreniminden sonra hukuk ve sosyoloji okumak için üniversiteye
girdi. 1920 yýlýnda Orta Amerikan halkýnýn birliði için Guetamalalý öðrencilerle birlikte ortak toplantýlar düzenlediði için
tutuklandý ve sürgüne gönderildi. 1925te Orta-Amerika Sosyalist Partisinin kurucularýndan oldu. 1925-28 arasýnda iþçi
sendikalarýnda çalýþtý. 1928de
Nikaraguaya geçerek Sandinonun yanýnda Amerikan emperyalizmine karþý silahlý mücadeleye katýldý. 1929 yýlýnda
Nikaraguadan ayrýlarak Meksika ya geçti. 1930 yýlýnda Uluslararasý Kýzýl Yardým Örgütü
nün temsilcisi olarak ülkesine
geri döndü. El Salvador Komünist Partisinin üyesi olarak
çalýþmaya baþladý. 1932 yýlýnda
Komünist Partisi silahlý ayaklanma kararý aldýðýnda, silahlý
güçlerin komutanlýðýna getirildi. Ayaklanma sýrasýnda tutuklandý ve 1 Þubat 1932 günü Ulusal Muhafýzlar tarafýndan kurþuna dizilerek katledildi.
Proleter enternasyonalizminin aktif bir savaþçýsý olan F.
Marti, bugün, FMLNnin adýndaki onurlu yeriyle El Salvador
halkýnýn silahlý devrimci mücadelesinde yaþamaktadýr.

1893de Nikaraguanýn
Masaya eyaletinde doðdu. Ýlkokuldan sonra iþçi olarak çalýþmaya baþladý. Honduras ve Guetamalada maden iþçisi olarak
çalýþtý ve bir süre de Meksikada petrol þirketlerinde çalýþtý. 1926 yýlýnda ülkesine döndü
ve ayný yýl içinde yapýlan askeri darbeye karþý liberallerin
baþlattýðý ayaklanmaya katýldý.
Ayaklanma sýrasýnda Amerikan
deniz piyadelerinin Nikaraguaya çýkartma yapmasý üzerine,
liberallerin uzlaþýcý tutumlarý
karþýsýnda birkaç yüz silahlý
savaþçýyla birlikte kuzey bölgesindeki daðlara çekildi. Bu dönemde halkýn özgür insanlarýn generali dediði Sandino,
1933e kadar silahlý savaþý sürdürdü. Ayný yýl Amerikan deniz
piyadelerinin Nikaraguadan
çekilmek zorunda kalmasýyla
seçimler yapýlabildi. Seçilen liberal baþkanla varýlan anlaþma
üzerine Sandino savaþýn sona
erdiðini ilan etti. Ancak onun
kitleler üzerindeki prestijinden
çekinen yeni iþbirlikçiler 22 Þubat 1934 günü Baþkanlýk Sarayýndaki bir toplantýdan dönerken Sandinoyu yakalayarak
katlettiler.
Onun adý, 19 Temmuz 1979
günü, FSLN bayraklarýyla halkýn emperyalizme ve iþbirlikçilerine karþý kazandýðý zaferde
onurla dalgalanýyor.
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Ulaþ BARDAKÇI
1947 yýlýnda Hacýbektaþda
doðdu. Ýlk ve orta öðreniminden sonra ODTÜye girdi ve
burada devrimci düþüncelerle
tanýþtý. Revizyonizmin ve oportünizmin egemen olduðu bir
dönemde, Marksizm-Leninizmin devrimci çizgisini benimsedi. Dev-Gençin oluþumunda
etkin bir biçimde yer aldý. 1970
sonlarýnda Mahir Çayan
yoldaþla birlikte tüm oportünist
ve revizyonistlerle olan her türlü baðlarýn kesilmesi ve THKPCnin kurulmasý çalýþmalarýnda
etkin biçimde yer aldý. THKPCnin ilk silahlý eylemlerinde
yer aldý. Mayýs 1971 yýlýnda E.
Elromun kaçýrýlmasý üzerine
baþlatýlan Balyoz Harekâtý sýrasýnda esir düþtü. Kasým 1971
de askeri cezaevinden firar
eden beþ devrimciden biriydi.
THKP-C saflarýndaki sað-sapmanýn tasfiyesi ve Öncü Savaþýnýn sürdürülmesi düzeyinde
Ýstanbulda çalýþmayý sürdürdü.
19 Þubat 1972 günü kaldýðý ev
oligarþinin zor güçlerince kuþatýldý. Ulaþ yoldaþ, düþmana karþý son kurþununa kadar savaþma kararlýlýðýyla çatýþmaya
giriþti. Ve sabaha karþý þehit
düþtü.

Ýlker AKMAN
1950 yýlýnda doðan Ýlker yoldaþ, devrimci mücadeleye ODTÜ ye girdikten sonra aktif olarak katýlmýþtýr. Bu yýllarda öðrenci hareketinde yer alýrken,
1971-72 döneminde THKP-C
saflarýnda yer almýþtýr. Kýzýldereden sonra yeniden örgütlenme çalýþmalarýna katýlarak
THKP-C/HDÖnün kurucularýndan birisi olmuþtur. THKP-C/
HDÖ Merkez Yönetim Komitesi üyesi olarak Marmara ve Güney-Doðu Bölge Yöneticiliði
yapmýþ ve 26 Ocak 1976 günü
Malatyada Beylerderesindeki
çatýþmada diðer iki yoldaþýyla
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birlikte þehit düþmüþtür.
Ölümünden kýsa bir süre
önce hazýrladýðý Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz
adlý yazýsý bulunmaktadýr.

Hasan Basri
TEMÝZALP
1950 yýlýnda doðdu ve ilk ve
orta öðreniminden sonra
ODTÜ-Maden Mühendisliðine
girdikten sonra devrimci mücadeleye katýldý. 1970-73 arasýnda
THKO saflarýnda silahlý mücadeleye katýldý ve tutuklandý.
1974 yýlýnda cezaevinden çýktýktan bir süre sonra THKP-C
görüþlerini benimseyerek
THKP-C/HDÖ saflarýnda profesyonel devrimci olarak çalýþmaya baþladý. Malatya-Elazýð çevresinde maden iþçileri arasýnda
çalýþtý. THKP-C/HDÖnün Merkez Yönetim Komitesi üyesi
olan Hasan Basri yoldaþ, 26
Ocak 1976 tarihinde Malatya
nýn Beylerderesi bölgesindeki
silahlý çatýþmada oligarþinin zor
güçleri tarafýndan diðer iki yoldaþýyla birlikte þehit düþürüldü.

Yusuf Ziya GÜNEÞ
1955 yýlýnda doðdu.
1971deki silahlý mücadelenin
etkisiyle THKP-C sempatizaný
olarak devrimci mücadeleye
katýldý. ODTÜ-Mühendislik Fakültesine girdikten sonra
THKP-C/HDÖ üyesi olarak mücadeleye profesyonel olarak
devam etti. Örgütün ilk silahlý
eylem kadrolarýndan olan
Yusuf Ziya yoldaþ, Ýlker ve Hasan Basri yoldaþlar ile birlikte
Sivasda gerçekleþtirdikleri silahlý eylemlerden sonra Malatyada oligarþinin zor güçleriyle
giriþtikleri ilk silahlý çatýþmada
yer aldý. Bu çatýþmadan iki gün
sonra, 26 Ocak 1976da kuþatýldýklarý Beylerderesindeki
silahlý çatýþmada iki yoldaþýyla
birlikte son mermilerine kadar
direnerek þehit düþtü.

Yüksel ERÝÞ
1951 yýlýnda Tekirdað ilinin
Þarköy ilçesinde doðdu. Devrimci mücadeleye, Ankara Gazi Eðitim Enstitüsünün müzik
bölümüne girdikten sonra aktif olarak katýldý. 30 Mart 1972
deki Kýzýldere olayýndan sonra
THKP-Cnin yeniden örgütlenmesinde etkin bir rol oynadý.
1974 yýlýna kadar deðiþik bölgelerde profesyonel devrimci olarak örgütlenme çalýþmasý faaliyetlerinde bulundu.
THKP-C/HDÖnün kurucularýndan olan Yüksel yoldaþ, bu
çalýþmalarý süresince ülkenin
hemen her yerinde görev yaptý. Kýr gerillasýnýn stratejik hazýrlýklarýný yönetti. THKP-C/HDÖ
Merkez Yönetim Komitesi üyesi olarak 26 Ocak Harekâtý
için bulunduðu Trabzon da 21
Ocak 1977de þehit düþtü.

Nedim ATILGAN
1959 yýlýnda Uþak ilinin Karahallý ilçesinde doðdu. Küçük
yaþta ailesi Ýstanbula taþýndý. Ýlkokulu bitirdikten sonra iþçi
olarak çalýþmaya baþladý. 1979
dan itibaren THKP-C/HDÖ üyesi olarak örgütsel faaliyetlerde
bulundu. 1980 Kasýmýnda gözaltýna alýndýktan sonra hiçbir
suçlamayý kabul etmedi. Bir
süre sonra zorla askere alýndý.
Halkýn silahlý devrimcilere ihtiyacý varken, oligarþiye askerlik yapmak olanaksýzdýr diyerek birlikten firar etti. Profesyonel olarak örgütsel faaliyetlere
katýldý. 1981 Þubat ayýnda oligarþinin kuþatma ve imha operasyonlarýndan kurtulmak
amacýyla Selendi-Kula daðlarýnda, bir grup yoldaþý ile birlikte çembere alýndýlar. Bir hafta
süren kuþatma sonunda meydana gelen bir çatýþmada þehit
düþtü.
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26 OCAK 1976
BEYLERDERESÝ

Beylerderesi, Malatya ilinin
8 km. dýþýnda bulunan, Bey
Daðlarý nýn eteklerindeki bir
bölgedir. Genellikle Malatyanýn
geleneksel ürünü olan kayýsýnýn yarý-mamül hale getirildiði,
paketlendiði imâlathaneler bu
bölgede bulunmaktadýr. Bey
Daðlarýnýn etekleri tümüyle
Malatya ovasýna hakimdir ve
batýsýnda Binboðalar bulunmaktadýr.
Ýþte 26 Ocak 1976 günü üç
THKP-C/HDÖ üyesi savaþçý oligarþinin resmi faþist silahlý güçleri tarafýndan burada kuþatýlmýþlardýr.
Silahlý eylemlerde bulunmak üzere 24 Ocak gecesi Malatyaya gelen yoldaþlarýmýz,
karþýlaþtýklarý polisler tarafýndan aranmak istenmeleri üzerine silahla karþý koymuþlar ve
biri polis, diðeri bekçi olmak
üzere iki resmi faþisti öldürmüþlerdir. Bu olay oligarþiyi çýlgýna çeviren olaylarýn baþlangýcý olmuþtur.
12 Mart askeri müdahalesiyle silahlý devrim cephesini ezdiklerini, yok ettiklerini düþünen oligarþi için bu olay, tam
bir þok olmuþtur. Olayýn duyulmasý üzerine Malatya bölgesindeki tüm askeri birlikler harekete geçirilmiþ ve diðer bölgelerden takviye güçler sevk edilmiþtir.
24-26 Ocak arasýnda üç yoldaþýmýz Malatya çevresindeki

kuþatmayý yarmak ve güvenlikli bir bölgeye geçmek amacýyla Beylerderesi bölgesine gitmiþlerdir.
26 Ocak günü, saat 13de
üç yoldaþýmýz tren yolu boyunca mevzilenmiþ bulunan resmi
faþist güçler tarafýndan tespit
edilmiþlerdir. Bunun üzerine,
uygun bir yerde savunma konumunu saðlamayý düþünen
yoldaþlarýmýz, hýzla, en yakýn
yerde bulunan bir kayýsý kurutma fabrikasýna girmiþlerdir.
Fabrika kýsa bir sürede
yüzlerce asker ve polis tarafýndan kuþatýlmýþtýr. Yoldaþlarýmýz, daha rahat edebilmek
amacýyla ellerindeki otomatik
silahlarý Malatya içindeki örgüt
üyelerine býraktýklarý için, üzerlerinde bir adet 14lü Browning
tabancadan baþka birþey bulunmuyordu. Ýþte bu tek tabancayla, yüzlerce polis ve askere
karþý direnmeye karar vermiþlerdi.
Yoldaþlarýmýzýn kararlýlýðýný
bilen oligarþinin silahlý güçleri,
onlarý imha etmek amacýyla
kuþatma harekâtýný sürdürdüler. Ferit KUBAT, özel olarak
harekâtý düzenlemek ve yürütmek amacýyla göreve çaðrýldý.
Erim hükümetinin sessiz
Ýçiþleri Bakaný ve 30 Mart 1972
de KIZILDERE katliamýný yöneten kiþidir. O, bir kez daha katliam için iþ baþýna getirilmiþtir.
Kuþatýlmýþ devrimcileri imha

etmede uzmanlaþmýþ bir
kontr-gerilla yönetecisinin talimatýyla çatýþma, bir imha saldýrýsýna dönüþmüþtür.
Kýzýlderede kullanýlan tüm
yöntemlerle baþlayan harekât,
ilkin yoldaþlarýmýzýn bulunduðu
binanýn yerden ve havadan
bombalanmasýyla sürdürülmüþtür.
Yoðun ateþ ve bombardýman altýnda üç saat süren çatýþma sonucunda yoldaþlarýmýz
HASAN BASRÝ TEMÝZALP, ÝLKER AKMAN ve YUSUF ZÝYA
GÜNEÞ þehit düþmüþlerdir.
Ancak oligarþi için onlarýn
öldürülmüþ olmasý tek baþýna
yeterli deðildi. Oligarþi, sýnýf kinini, kendi zor güçleri aracýlýðýyla yoldaþlarýmýzýn cansýz bedenlerinde dýþa vuruyordu. Yoldaþlarýmýzýn cesetleri binadan
sürüklenerek çýkartýlýrken,
oligarþinin faþist güçleri gazetecilere poz vermek için birbirleriyle yarýþýyorlardý. Bunlarla
yetinmeyen oligarþinin zor güçleri, yoldaþlarýmýzýn cesetlerini
arabalarýn arkasýna baðlayarak
Malatyaya kadar sürüklediler.
Týpký Vietnamda Amerikalýlarýn, gerillalarý öldürdükten sonra zýrhlý araçlarýnýn arkasýna
baðlayarak sürüklemeleri gibi.
Bu, emperyalizmin ve iþbirlikçilerinin insanlýktan ne kadar
uzak olduklarýný gösteriyordu.
0
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ÖLÜM
HOÞ GELDÝ, SAFA GELDÝ

Burada adý geçen önkoþullar altýnda geliþimine baþlayan bir gerilla birliðinin hayatta kalabilmesi için üç koþul vardýr: Sürekli hareketlilik, sürekli
uyanýklýk, sürekli þüphe.
Askeri taktiðin bu üç unsurunun doðru uygulanmasý olmaksýzýn gerilla birliði zor hayatta kalýr. Þu anýmsanmalýdýr
ki, bu anlarda gerilla savaþçýsý
çizilmiþ hedefin büyüklüðü ve
onun gerçekleþmesi için yapýlmasý gerekecek fedakârlýklarýn
çokluðu ölçüsünde yiðitlik kazanacaktýr.
Bu fedakarlýklar günlük çatýþmalar, düþmanla adam adama çarpýþmalar olmayacaktýr.
Bunlar çok daha ince ve geril-

lalar için ruhen ve bedenen
çok zor dayanýlacak biçimler
olacaktýr.
Belki düþman ordularý tarafýndan çok kötü bozgunlara uðratýlacaklardýr. Kimi zaman
gruplara bölünecekler, tutuklanýrlarsa iþkence göreceklerdir.
Etkinlik için seçilmiþ bölgelerde kuduz hayvanlar gibi izlenecekler, düþmanýn peþinde
olmasý huzursuzluðu onlarý sürekli kovalayacak, ileri sürülen
nedenlerin ortadan kalkmasý
ile baský birliklerinden kurtulmak için, korkutulmuþ köylülerin bile onlarý belli durumlarda
teslim edeceklerine dair herkese ve her þeye þüpheyle bakacaklardýr.

CHE

Ölümün bin kez mevcut bir
kavram ve zaferin yalnýzca bir
devrimcinin hayal edebileceði
rüya olduðu anlarda ölümden
ya da zaferden baþka bir alternatif olmamacasýna.
Ýþte gerilla savaþýnýn kahramanlýðý budur.
Hedef saptama, ya düþmandan daha büyük birlikler
toplayabilmek, ya da kýrsal alanlardan yararlanarak avantajlar saðlamak suretiyle güçler
dengesini tersine çevirerek,
düþmanýn genel üstünlüðünün
karþýsýnda seçilmiþ bir noktada
göreli bir üstünlüðe eriþmek
için taktik bir formül bulmayla
olur. Bu koþullar altýnda taktik
zafer muhakkaktýr.

