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Silahlý Propaganda
ve
Gerilla Savaþý

Oligarþi ile halkýn düzene karþý
memnuniyetsizlik ve genellikle bilinçsiz
tepkileri arasýnda kurulmuþ olan suni
dengeyi bozmanýn, kitleleri devrim saflarýna çekmenin temel mücadele metodu
silahlý propagandadýr.
Emekçi kitlelerin ekonomik ve demokratik mücadelelerinin, oligarþik diktatörlük isterse temsili görünüm içinde
olsun tarafýndan terörle bastýrýldýðý, merkezi otoritenin ordusu, polisi vs. ile dev
gibi güçlü olarak halk kitlelerine gözüktüðü, gizli iþgalin var olduðu bu ülkelerde, kitlelerle temas kurmanýn, onlarý
geniþ bir siyasi gerçekleri açýklama kampanyasý ile devrim saflarýna kazanmanýn temel mücadele metodu silahlý propagandadýr.* (abç)
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin bu
belirlemesi, devrimci mücadelenin sürdürülüþüne iliþkin olduðu kadar, taktiklerine de yön
verecek niteliktedir. Bu açýdan bu belirlemenin
doðru bir biçimde kavranýlmasý ve buna göre
mücadelenin sürdürülmesi gerekmektedir.
Özellikle 12 Eylül sonrasýnda suni dengenin
yeniden güçlendirildiði ve buna paralel olarak
depolitizasyonun hemen her kesim arasýnda
etkin bir biçimde var olduðu bir dönemde, bu
belirleme daha da büyük önem kazanmaktadýr.
Silahlý propaganda, kýr ve þehir gerilla savaþý ile psikolojik ve yýpratma savaþýný içerir. Dolayýsýyla, silahlý propagandanýn yürütülmesinden söz edildiði zaman, doðrudan gerilla
* Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.

savaþýnýn (kýr ve þehir gerilla savaþý olarak) sürdürülmesinden söz ediliyor demektir. Silahlý
propaganda ile gerilla savaþýnýn bu iliþkisi, mücadele biçimi ile bu biçimin temel aracý arasýndaki iliþkidir. Bir baþka deyiþle, gerilla savaþýnýn
devrimci politik amaçlarla siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak yürütülmesine, yani politik kitle mücadelesi olarak ele
alýnmasýna silahlý propaganda denir.
Bu belirlemelerin deðiþik somut koþullarda nasýl pratiðe geçirileceði, kesinkes koþullarýn
somut bir tahlilini gerektirir. Ancak somut durumlarýn tahlili, böyle bir belirlemenin ýþýðýnda
yapýldýðý koþullarda, silahlý propagandanýn doðru
bir biçimde sürdürülmesi olanaklý olur.
Öncü savaþýnýn amacý, suni dengeyi bozmak, halk kitlelerinin mevcut düzene karþý tepkilerini açýða çýkarmak ve devrimci mücadeleye
kanalize ederek halk savaþýný baþlatmaktýr. Bu
savaþta, silahlý propagandanýn, temel mücadele biçimi olarak ele alýnmasý, gerilla savaþýnýn
planlanmasýný gerekli kýlar. Gerilla savaþýnýn
planlanmasý ise, doðrudan doðruya bu savaþýn
özgün nitelikleri ile ülkenin somut koþullarýnýn
doðru bir biçimde birleþtirilmesini gerektirir.
Genel olarak gerilla savaþýnýn planlanmasý, doðru bir askeri týrmanma politikasýna sahip olmayý
gerektirir. Mahir yoldaþýn stratejik rota olarak
tanýmladýðý askeri týrmanma politikasý, gerilla savaþýnýn baþlatýlmasýndan, geliþtirilmesi ve
yaygýnlaþtýrýlmasýna kadar geniþ bir dönemi
kapsar. Sonal olarak gayri nizami savaþtan düzenli savaþa dönüþmeyi hedefler ve düzenli savaþla (halk savaþý olarak) zafer kazanýlmasýna
ulaþýr.
Doðru bir askeri týrmanma politikasýna bað-
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lý olmaksýzýn sürdürülen silahlý eylemlerin Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine baðlý olmama durumu, kaçýnýlmaz olarak silahlý propagandanýn dýþlanmasýný getirecektir. Bu konuda gerek dünya devrimci pratiði, gerekse ülkemizin
pratiði yeterince eðitici deneyimlere sahiptir.
Deðiþik dönemlerde, deðiþik amaçlarla
silahlý eylemlere giriþmek, kesinkes silahlý propaganda deðildir. Ayný þekilde doðru bir askeri
týrmanma politikasýna sahip olmayan bir gerilla savaþý da, kendi stratejik amaçlarýna ulaþamaz. (Bu, kesinkes yenilgiye uðrayacaðý ya da
ortadan kalkacaðý demek deðildir. Küçük bir
azýnlýk tarafýndan, belli bir kararlýlýk ve inatçýlýk
gösterildiði sürece, gerilla, eylemlerine devam
edebilir. Ama yukarda belirttiðimiz gibi, kesinkes kendi stratejik amaçlarýna ulaþamaz. Bu konuda IRA pratiði yeterince açýktýr.)
Bilindiði gibi, gerilla savaþý kavramý,
kavram olarak tek baþýna nitelik belirleyici deðildir.
Merkezi otoriteye karþý mahalli mütegalibe de, düzenli birlikleri yenilmiþ bir
ordu da düþmanýna karþý gerilla savaþý
yürütebilir.*
Bu nedenle, salt silaha baþvurulmasýna bakarak, bir hareketin silahlý propaganda olduðu
ve stratejik bir devrimci mücadelenin parçasýný
teþkil ettiði söylenemez.
Evrim ve devrim aþamalarýnýn birbirinden
kesin çizgilerle ayrýldýðý ülkelerde de, özellikle
evrim aþamasýnda, proletarya partileri, özel görevler için silahlý gruplar oluþtururlar. Ve bu özel
görev birlikleri, deðiþik zamanlarda silahlý eylemler gerçekleþtirirler. Örneðin, Lenin, daha
1900lerin baþlarýnda, ajan provokatörlerin ve
hainlerin öldürülmesi için olduðu kadar, ayný
zamanda gösterilerde ve hapisten adam kaçýrma eylemlerinde vb. görevlendirilmek üzere,
askerlik yapmýþ ya da özellikle güçlü ve atýlgan
iþçilerin alýndýðý savaþ gruplarýna ihtiyacýmýz
var** tespitini yaparken, silahlý propaganda ile
silahlý eylemlerin ve silahlý propagandayý temel
mücadele biçimi olarak ele alan III. bunalým
döneminin devrimci örgütlenmeleri ile evrim ve
devrim aþamalarýnýn kesin çizgilerle birbirinden
ayrýldýðý ülkelerdeki devrimci örgütlerin silahlý
eylem örgütlenmesinin farkýný da ortaya koymuþ olmaktadýr.
Bu farklýlýðý Mahir yoldaþ, Kesintisiz Devrim
II-IIIde þöyle ortaya koymuþtur:
Mesela, ülkemizdeki (x) grubu, siyasi gerçekleri açýklayan bir yayýn orga-

* Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
** Lenin, Bir Yoldaþa Mektup.
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ný etrafýnda toplanýp fabrika, vs. gibi yerlerde üslenmeye çalýþarak, ekonomik ve
demokratik kitle hareketlerinin içine girerek, buradan hareketle kitleleri devrim
saflarýna çekmeye çalýþýrlarken, yani bu
tip mücadele biçimini temel alýrlarken,
öte yandan örgütlenmelerine para saðlamak amacý ile biriki soygun yapmýþlar ve
biriki sabotaj ve suikast teþebbüsünde
bulunmuþlardýr. (Ancak yapýlan bu silahlý
eylemler, silahlý propaganda deðildir.)***
Bugün ülkemizde, ayný türden anlayýþa sahip çeþitli sol gruplar bulunmaktadýr. Genellikle silahlý eylemlerin yarattýðý sempatiyi gözönünde tutarak, bu tür eylemlerle daha geniþ kesimleri örgütleyebileceklerini düþünen bu tür gruplar, salt silahlý eylemlerin yaratacaðý etkiyi örgütleyerek, kendi mücadele anlayýþlarýna uygun
bir yapý kurmayý planlamaktadýrlar. Böylece politik-ideolojik çizgileri açýsýndan kesinkes ikincil ve hatta hatalý bulduklarý bir anlayýþa, yani
silahlý mücadele çizgisine görüntüde uyum
göstererek, etkinliklerini geniþletmeye çalýþan
birkaç silahlý örgüt ortaya çýkmýþtýr. Ancak
bunlarýn devrim anlayýþlarý, evrim-devrim aþamalarýnýn kesin çizgilerle ayrýlmasýna dayanan
revizyonist bir anlayýþtýr. Bu revizyonist anlayýþa
sahip gruplar için silahlý eylem gruplarý, sadece
kendilerinin etkinliklerini artýrmak için oluþturulmuþtur. Silahlý propaganda ile uzaktan yakýndan
iliþkisi bulunmamaktadýr. Bu tür revizyonist anlayýþ sahibi gruplarýn silahlý eylemleri ile silahlý
propaganda arasýndaki stratejik farklýlýklar görülmediði sürece, pek çok samimi unsurun bu
tür anlayýþlar tarafýndan pasifize edilmesi sürekli gündemde olacaktýr.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini devrim
stratejisi olarak kabul eden devrimci örgütlenme ile silahlý eylem þubeleri kuran revizyonist
gruplar arasýnda stratejik farklýlýklar bulunduðu
gerçeði, süreç içinde açýk hale gelecektir. Bizim
gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, bu türden silahlý
eylem þubeleri kuran revizyonist örgütlenmelerin, silahlý propagandanýn kitleler üzerindeki etkisini görerek, çeþitli silahlý eylemler düzenlemeye çalýþmalarýnýn kaçýnýlmaz sonuçlarý, bizzat revizyonist anlayýþlarýndan kaynaklanacaktýr.
Mahir yoldaþ, yýllar önce, silahlý propagandanýn prestij kazanmasý üzerine solda prestij
kaybýna maruz kalan bu örgütler sonradan gerilla yapan þube açmýþlardýr. Tabi bu gerilla hikaye olmuþtur derken, bu gerçeði ortaya koy*** Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
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maktadýr.
Silahlý propaganda temel mücadele biçimidir. Öncü Savaþý evresinde, silahlý propagandanýn temel amacý, suni dengeyi bozarak halk
savaþýný baþlatmaktýr. Böyle bir stratejik amaçla yürütülen silahlý propaganda kapsamýnda
gerilla savaþý, uzun bir savaþ sürecinin bir parçasý olmak durumundadýr. Daha tam deyiþle,
uzatýlmýþ savaþ olarak Halk Savaþý stratejisinin
Öncü Savaþýndaki gerçekliðidir. Dolayýsýyla,
Öncü Savaþý aþamasýndaki gerilla savaþý, Halk
Savaþýna dönüþümü hedefleyecek tarzda
uzatýlmýþ savaþ kavrayýþýyla planlanmak ve yürütülmek zorundadýr.
Gerilla savaþýný silahlý propagandadan ayrýþtýran ve gerilla savaþýný sýradan bir silahlý eylemler dizisine indirgeyen anlayýþlar ile Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi arasýnda hiçbir
iliþki yoktur. Silahlý propagandayý temel mücadele biçimi olarak ele alan devrimci örgüt, kýr
ve þehir gerilla savaþýný diyalektik bir bütünlük
içinde ele alýr ve her iki alanda yürütülen gerilla savaþýný siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn temel aracý olarak kullanýr. Bir yandan
kitleleri bilinçlendirip örgütlerken, diðer yandan
gerilla savaþýný geliþtirip yaygýnlaþtýrýr. Böylece
kitle örgütlenmesi ile silahlý güç, silahlý güç
ile kitle örgütlenmesi birlikte büyür.
Silahlý propagandayý temel mücadele biçimi
olarak ele alan ve yürüten devrimci örgüt, kýr ve
þehir gerilla savaþýný, belirlenmiþ stratejik rotaya uygun olarak sürdürür. Politikleþmiþ Askeri
Savaþ Stratejisinin askeri týrmanma politikasý,
salt þehir gerilla savaþýnýn geliþtirilmesine dayanmadýðý gibi, þehir gerilla eylemlerini her dönem
için belirleyici olarak ele almaz.
Kýr gerillasý, ayný zamanda, Halk Ordusunun
nüvesi olduðu için, þehir gerilla savaþý ile kýr gerilla savaþý arasýnda doðru bir iliþki geliþtirilmesi
zorunludur. Kýr gerilla savaþý ise, daðýnýk gruplarýn ya da daðýtýlmýþ devrimci örgütlenmelerin
yürütebileceði bir savaþ biçimi deðildir. Chenin
söylediði gibi, gerilla hareketi mutlaka önceden
planlanmalý ve hazýrlanmalýdýr. Bir gerilla hareketi, bozgundan çýkmýþ, darmadaðýn, destekten yoksun bir halk topluluðunu birleþtirip toplayacak bir kurtarýcý güç olamaz. Bu konuda Latin-Amerikada sayýsýz deneyim bulunduðu gibi,
ülkemizde de, 12 Eylül sonrasýnda yaþanan kimi
olaylar Chenin bu belirlemesinin ne denli doðru
olduðunu bir kez daha kanýtlamýþtýr.
Þüphesiz yoðun bir þehirleþmenin ve gerçek
bir sanayileþme deðilse bile, az çok geliþmiþ bir
hafif ve orta sanayinin bulunduðu ülkelerde gerilla gruplarý teþkil etmek daha zordur. Þehirlerin
ideolojik etkisi, barýþçýl usullerle örgütlenmiþ kitle savaþlarý umudunu yaratarak gerilla savaþ-

larýný frenler.* Bu nedenle, þehir gerillasýnýn örgütlenmesine göre kýr gerillasýnýn örgütlenmesi çok daha zorlu ve sabýrlý bir hazýrlýðý gerektirir. Kýrlarda yürütülecek silahlý propaganda için
hazýrlýk aþamasý, þehir gerilla savaþýnýn baþlatýlýp
sürdürüldüðü koþullarda da devam etmek durumundadýr. Bu ve diðer bazý taktik nedenlerden dolayý, askeri týrmanma politikasýnýn ilk
evreleri, bir yandan þehir gerillasýnýn tamamlanmasýný ve kýr gerillasýnýn yaratýlmasýný kapsamak durumundadýr. Böyle bir askeri týrmanma
politikasý, kaçýnýlmaz olarak kýsa dönemde þehir
gerilla savaþýnýn geliþtirilip yaygýnlaþtýrýlmasýna
yönelmeyecektir. Kýr gerillasýnýn yaratýlmasýna
paralel olarak þehir gerilla savaþýnýn geliþtirilmesi bu politikanýn esasýný oluþturur. Kýr gerilla savaþýyla bütünleþmeyen þehir gerillasý, bir süre
sonra bu savaþýn sýnýrlýlýðý tarafýndan engellenecektir.
Þehir gerillasýnýn sýnýrlýlýðýný þöyle
özetleyebiliriz: Þehir gerillasý gizlilik yüzünden kitlelerden mahrumdur. Kýrlardaki hareketli stratejik birlik, zaman içinde geliþmek için, mekanda geri çekilebilir. Çünkü kýr gerilla savaþý, gerillalara,
hareketlilikle savaþ için uygun alan seçme olanaðý verdiði bir yýpratma savaþýdýr.
Diðer taraftan, þehir gerilla savaþçýsý, sadece ayný operasyonlarý sürekli olarak yineleyebilir. Gizli bir destek üssünden
(apartman vb.) yola çýkarak, tekrar çýktýðý
noktaya geri döneceði için, ayný hedeflere saldýrýr. Güç toplamada bir faktör olarak zaman, kýr gerilla hareketinde yavaþ
yavaþ güçler dengesini deðiþtirmek ve
köylü kitlelerin, bölümler halinde, sürekli katýlýmýyla bir halk ordusu oluþturmak
için yararlanýlýrken, þehir gerillasý açýsýndan ayný etkiye sahip deðildir. Silahlý öncü ile kitleler arasýnda sürekli temas olmadýðýna göre, öncü müfrezenin bir halk
ordusuna dönüþmesi þeklinde bir geliþme þehirlerde olmayacaktýr.**
Çeþitli nedenlerle, isterse aktivizm adýna
olsun, þehir gerilla savaþýnýn, kendi içinde ve
kendisi olarak bir kitle savaþýna dönüþeceðini
ya da sýnýrsýz olarak geliþebileceðini bekleyen silahlý örgütler, bir süre sonra güçsüzlüðe
düþeceklerdir. Böyle bir durumda, ya þehir gerilla savaþýnýn sýnýrsýz ölçekte geliþebileceðini savlayarak, silahlý eylemlerin boyutlarýný büyüteceklerdir, ya da þehir gerillasýnýn niceliksel (kadrosal) geniþlemesiyle kitleselleþeceklerdir,
* Che, Siyasal Yazýlar.
** J. Quartim, Dictatorship and Armed Struggle in Brezil.
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yani gizlilikten uzaklaþacaklardýr. Her iki durumda da varýlacak nokta, þehir gerillasýnýn tasfiyesi olacaktýr. 60lardaki Venezüella ve Brezilya
deneyimleri ile 70lerin baþýndaki Tupamaros
deneyiminden ders almayanlar, yakýn tarihimizdeki çeþitli örgütlenmelerin metropol gerillacýlýðý kýsýr döngüsü içinde nelerle karþýlaþtýklarýný bir kez daha gözden geçirmek zorundadýrlar.
Doðru devrimci stratejiden hareketle, doðru
politik hedeflere yönelik bir askeri týrmanma politikasýna sahip olmayan örgütlenmelerin karþýlaþacaðý diðer bir tehlike de, günlük olaylarýn
peþine takýlarak, kendiliðindenciliðe düþmeleridir. Þehir fokoculuðu olarak tanýmlanan bu
sapmanýn tipik durumu, kendini ortadan kaldýrmadýðý sürece ayný zamanda, bir, rekabet ortamý yaratacak ve bu ortam içinde var olmaya
çalýþacaktýr. Bu sapmanýn en yaygýn bir biçimde ve en son sýnýrýna kadar yaþandýðý Brezilyada tüm trajik sonuçlarý ile ortaya çýkan durumu Marighella þöyle anlatmaktadýr:
Ýçinde bulunduðumuz anda sorun,
her biri liderliði ele geçirmek için mücadele eden devrimci örgütlerin yayýlmasýdýr. Pratik tek ölçüttür. Þehir kesiminde
silahlý savaþa baþladýðýmýzda ölçü olarak
aldýðýmýz pratikti ve böylece, hareket yeteneði olan örgütlerle, bundan yoksun
olanlar arasýnda bir ayýklama süreci
baþlar.
Bununla beraber, bunun karþýtý bir
hata ile de karþýlaþtýk. Liderlik için mücadele diye bir tez yaygýnlaþtý:Ýlk ateþe
baþlayan diðerlerini peþinden sürükler.
Bu tez, halen bazý örgütleri, ya kendi yeteneklerini aþan ya da henüz koþullarý
tam olarak saðlanmamýþ eylemlere giriþmeye götürecek tehlikeler doðurur. Bunlarý iþleyen örgütler, militanlarýnýn ve kendilerinin hayatlarýný yitirme tehlikesi
ile karþý karþýyadýrlar. Mesele, ilk önce
kimin ateþ ettiði meselesi deðildir.
Unutmamalýyýz ki, bizler devrimci kavgaya girdiðimizde ilk ateþ çoktan açýlmýþ da
olabilir. Bizler için en önemli sorun, herkesin üstüne düþen görevi yapmasýdýr 
ve her devrimcinin görevi devrim yapmaktýr.* (abç)
Ancak bu sapmanýn olumsuz ve tehlikeli sonuçlarý sadece bunlarla sýnýrlý deðildir. Bu tür

* Marighella, Þehir Gerillasýnýn Elkitabý.
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kavrayýþlar, diðer yandan, þehir gerillasýnýn sýnýrlýlýðýný aþmak için kendisine yeni bir çýkýþ
noktasý bulmaya çalýþacaktýr. Böyle bir aþma
eylemi, kaçýnýlmaz olarak, kýr gerillasýyla kendisini tanýmlamak durumundadýr. Ve ayný hatalý kavrayýþ, bu kez, þehirlerden kýrlara aktarýlarak, fokoculuðu kýrsal alanlara taþýyacaktýr. Þehir
gerillasýnýn sýnýrlýlýðýyla belirlenen kýr fokoculuðu, asýl olarak þehirlerde örgütlenen unsurlarý, þehir gerilla savaþý içinde istihdam edemediðinden artan kadro fazlasýný kýrsal alanlara aktarma zorunluluðuyla belirlenmektedir. Böylece,
þehirlerde örgütlenmiþ unsurlarýn harekete geçirilmesinin bir aracý olarak kýr gerilla savaþý, fokocu bir tarzda ele alýnmak durumundadýr.
Bizlerin askeri týrmanma politikasý, Mahir
yoldaþýn Kesintisiz Devrim II-IIIde ortaya koyduðu devrimci rotaya baðlýdýr. Bu devrimci rotadan meydana gelebilecek her sapma, ayný zamanda, stratejik çizgiden bir sapma demek olduðunu deneyimlerimiz yeterince göstermiþtir.
Doðru bir askeri týrmanma politikasý, ayný
zamanda, silahlý propagandanýn yürütülmesinde genel siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýyla baðlantýlý olmak durumundadýr. Ancak
genel-stratejik hedef tarafýndan belirlenen siyasi
gerçeklerin yanýnda, somut durumlarýn öne çýkardýðý görevlerin (taktik hedeflerin) yerine getirilmesi de, bu politikayla baðlantýlý kýlýnmak
durumundadýr. Öncü Savaþýnýn baþlangýcýnda
kitlelerin büyük birimler halinde (sovyetler) örgütlenmesini hedeflemeyen devrimci örgüt her
þeyden önce, günlük geçim derdi içinde kaybolmuþ, emperyalist yayýnla þartlanmýþ, düzenin
þu ya da bu partisine umudunu baðlamýþ kitlelerin dikkatini devrim hareketine çekmek durumundadýr. Bu faaliyet, suni dengenin bozulmasý ve siyasi gerçeklerin açýklanmasý kampanyasýnýn somutluðudur. Geniþ bir depolitizasyon olgusunun bulunduðu dönemlerde, silahlý
propagandanýn kitlelerin politize edilmesine
yönelmesi zorunludur. Günümüzde bu görev,
yalýn bir tarzda 12 Eylül döneminin teþhirine yönelik olamaz. Bunun yanýnda ve esas olarak,
mevcut somut koþullarda ortaya çýkan siyasi
gerçeklerin teþhirine yönelinmesi zorunludur.
Taktik görev, kitlelerin depolitizasyonunu ortadan kaldýrýcý mücadelenin yanýnda ve temelinde somut durumun öne çýkardýðý hedeflere yönelmektir.
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Nikaraguada
Devrim ve Seçim

Genel olarak kapitalizm ve özel olarak emperyalizm, demokrasiyi bir hayal haline getirir  ama ayný zamanda kapitalizm, yýðýnlarda demokratik esinler uyandýrýr, demokrasiyi
yadsýyýþýyla, demokrasi için yýðýnsal mücadele arasýndaki
çatýþmayý þiddetlendirir. Kapitalizm ve emperyalizm ancak
iktisadi devrimle devrilebilir; demokratik dönüþümlerle, en
ideal demokratik dönüþümlerle bile devrilemez. Ne var ki,
demokrasi mücadelesi okulunda oku-mamýþ olan bir proletarya, iktisadi bir devrim yapma yetisine sahip deðildir.
LENÝN

Aralýk 1989 ayýndan itibaren baþlayan yeni
sürecin son halkalarýndan birisini de Nikaraguada yapýlan genel seçimler oluþturmuþtur.
Nikaragua seçimleri, kararlaþtýrýldýðý andan itibaren pek az dikkat çeken olaylardan birisi olarak ortaya çýkmýþtýr. Gerek Sandinistlerin kitleler üzerindeki etkisi, gerekse devrimin olaðanüstü prestiji, ilk bakýþta seçimleri Sandinistlerin
kazanacaðýný gösterdiði için, hemen her kesim
tarafýndan olaðan bir olay olarak kabul ediliyordu. Ancak yapýlan seçim sonucunda V. Chamorronun oylarýn %54nü alarak devlet baþkaný
seçilmesi, FSLNnin oylarýnýn %42de kalmasý,
bütün dikkatlerin yeniden Nikaraguaya çekilmesine neden oldu. Doðu-Avrupa da meydana gelen olaylarýn þoku üzerine FSLN nin devlet baþkanlýðý seçimlerini yitirmesi, yeni bir
þok dalgasý yarattý.
Demokratik devrim programý üzerine hiçbir
þey söylemeksizin, soyut düzeyde demokrasi,
çok partililik ve burjuvaziye oy hakký tanýnmasý üzerine pek çok kesimden FSLNye yönelik eleþtiriler, böyle bir þok dalgasýnýn ürünüydü. Sosyalizmde çokpartililiði savunan kesimlerden, proletarya diktatörlüðü altýnda burjuvazinin seçme ve seçilme hakkýna sahip olmasýný
pis iþler olarak gören çevrelere kadar geniþ
bir kesim tarafýndan yöneltilen eleþtiriler ve övgüler arasýnda FSLN nin aldýðý %42lik oy ve
Sandinist Halk Ordusunun konumu ve devri-

min getirdiði kazanýmlarýn kitlelerce benimsenmiþliði bir yana býrakýldý. Soyut bir demokrasi
tartýþmasý içinde, saf demokrasi ile demokratik halk devriminin niteliði birbirine karýþtýrýldý.
Oysa Nikaraguada FSLNnin öncülüðünde
bir demokratik halk devrimi gerçekleþtirilmiþ ve
iktidar ele geçirilerek halk demokrasisi kurulmuþtur. Bir yandan emperyalist sömürü mekanizmasýna göre kurulmuþ ekonomik yapýnýn
demokratik tarzda yeniden örgütlenmesine gidilirken, diðer yandan siyasal alanda demokrasinin her yönden kurulmasý ve geliþtirilmesi için
çaba gösterilmiþtir. Demokratik halk devrimi
sonrasýnda çokpartili seçimlerin yapýlmasý, siyasal yönetim ilkeleri açýsýndan gerekliliði ile
seçimlerin hangi koþullarda ve nasýl bir sisteme
göre yapýlacaðý sorunu birbirine karýþtýrýlamayacaðý açýktýr. Nitekim 1984 yýlýnda ülkede çokpartili seçimler yapýlmýþtý. Bu seçimi burjuva
partileri boykot etmiþ olmalarýna raðmen, seçimlerin çokpartililiði açýk bir biçimde görülmüþtür. Bu durum, son yýla kadar çeþitli sol kesimler tarafýndan önemsenmezken, bu kez burjuva partilerin boykot tutumlarýndan vazgeçmeleriyle yapýlan seçimler herþeyin önüne geçirilmektedir. Demokratik halk devrimi ile sosyalist
devrim arasýndaki iliþki ve farklýlýklar bir yana
býrakýlarak, Nikaragua devrimi ve bu devrimin
öncüsü FSLN hakkýnda ortaya atýlan iddialar ve
deðerlendirmeler, bu açýdan gerçeklerden bir
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uzaklaþma anlamýna gelmektedir.
DEMOKRATÝK HALK ÝKTÝDARI
VE ÇOÐULCULUK
Nikaragua Devrimi, anti-emperyalist ve antioligarþik bir devrimdir. FSLNnin yönetimi altýnda gerçekleþtirilen bu devrimde anti-oligarþik
yanýn anti-somozaist yanla birleþerek daha geniþ kesimlerin katýlýmýna yol açmýþtýr. Anti-emperyalist yan ise, emperyalizmin doðrudan
askeri müdahalesinin gerçekleþmediði koþullarda sürdürülen bir mücadele olarak biçimlenmiþtir. Amerikan emperyalizmi, Vietnam Halk
Savaþýnýn zaferinin yaratmýþ olduðu iliþki ve çeliþkiler içinde Nikaragua Devrimine doðrudan
müdahale edememiþ, iktidarýn ele geçirilmesinden önce açýk bir anti-emperyalist savaþ gündeme gelmemiþtir. Amerikan emperyalizminin
desteði ile kontralarýn sürdürdüðü silahlý saldýrýlar ortamýnda, yani emperyalizmin dolaylý
askeri müdahalesi ortamýnda, uzun bir savaþ
dönemi, iktidarýn ele geçirilmesinden sonra ortaya çýkmýþtýr.
Anti-oligarþik mücadelenin anti-somozaist
nitelikte biçimlenmesi ve emperyalizmin doðrudan müdahalesinin gerçekleþmediði bir ortamýn olmasý, Nikaragua Devriminin biçimini de
belirlemiþtir. Nikaragua Devriminin temel özelliði, tüm halk devrimlerinin ortak özelliði olan
devrimci silahlý mücadele yürütülerek politik iktidarýn ele geçirilmesidir. Dolayýsýyla, FSLNnin
öncülüðünde gerçekleþtirilen halk devrimiyle
kurulmuþ olan halk iktidarý, bu temel özelliðe
göre geliþmiþ ve biçimlenmiþtir. Devrim mücadelesine, anti-oligarþik mücadelenin genel güçleri yanýnda, oligarþinin anti-samozoist kesimleri de katýlmýþtýr.
Genel olarak demokratik halk iktidarý, baþta
proletarya ve köylülük olmak üzere, tüm halkýn
iktidarýdýr. Halk iktidarý olarak yalýn bir tarzda
proletaryanýn deðil, ayný zamanda diðer halk
kesimlerinin de çýkarýný ifade eder ve bu çýkarlarý gerçekleþtirme platformu olarak görev yapar. Böyle bir iktidarýn sýnýfsal bileþiminin çokluðu ile, iktidarýn çoðulculuðu arasýnda tam bir
uyum bulunmasý gerekir. Deðiþik halk sýnýflarýnýn kendilerini deðiþik siyasal örgütlenmelerde ifade etmeleri, demokratik halk iktidarýnýn
temel niteliklerindendir. Bir baþka deyiþle, demokratik halk iktidarýnda, devrimin sýnýf güçleri ile siyasal örgütlenmeleri arasýnda doðru bir
orantý bulunur. Deðiþik sýnýflarýn siyasal örgütlenmelerin siyasal yönetimde yer almalarý, onlarýn kitle içindeki etkilerine baðlýdýr ve ona göre
belirlenir. Ama, böyle bir etkinin belirlenmesi
için somut ölçütler gerekir ve bu ölçütlerden bi-
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risi de genel seçimlerdir. Bu baðlamda, Nikaragua seçimleri, demokratik halk iktidarý ile hiçbir biçimde çeliþmemektedir.
Demokratik halk devriminin gerçekleþtirilmesinde proletarya partisinin görevleri, ayný zamanda bu devrimin sürekli kýlýnarak sosyalist
devrime dönüþtürülmesi ile baðlantýlýdýr.
Kesintisiz devrim perspektifiyle, demokratik
devrim, sosyalist devrime dönüþtürülmediði sürece, gerilemek ve devrimin kazanýmlarýnýn yitirilmesi kaçýnýlmazdýr. Ancak sosyalist devrimin
sýnýf güçleri ile demokratik devrimin sýnýf güçleri
bir ve ayný deðildir. Dolayýsýyla sosyalist devrime yönelik her adým, demokratik devrim güçleri arasýnda belli bir ayrýþmayý ve direnmeyi ortaya çýkarýr. Özellikle orta ve küçük köylüler ile
kent küçük-burjuvazisinin direnci önem kazanýr. Burjuvaziye karþý yürütülen mücadelede küçük-burjuvazinin kararsýzlýðýnýn alt edilmesi
büyük bir öneme sahipter. Bu kesimlerin proletarya tarafýndan kazanýlmasý sözkonusu ise
de, asýl olarak kapitalistlere ve büyük toprak
sahiplerine karþý mücadelede tarafsýzlaþtýrýlmalarý sözkonusudur. Bu tarafsýzlaþtýrma ve
kazanma faaliyetlerinin demokratik halk iktidarý
koþullarýnda, halk iktidarý temeline ve onun yasallýðý düzeyinde yürütülen bir mücadele haline gelmesi, ayný zamanda sosyalist devrime
kesintisiz devrim perspektifi temelinde geçilmesini saðlar. Ama bu güçler, mevcut iktidarýn yasallýðýnýn dýþýna çýktýklarýnda ve özellikle de
emperyalizmle iþbirliðine yöneldiklerinde, onlarýn zor yoluyla bastýrýlmasý kaçýnýlmaz olur ve bu
durumda, bu kesimlerin demokrasiden dýþlanmalarý gündeme gelir. Bu, ayný zamanda, proletaryanýn öncülüðünde gerçekleþtirilen halk
devriminden sosyalist devrime, içsel evrimle
(barýþçýl) geçiþin koþullarýdýr. Leninin Nisan
Tezlerinde ortaya koyduðu barýþçýl geçiþ
sadece bu biçimde olanaklýdýr.
Ýþte Nikaragua Devriminin karþýlaþtýðý temel
sorun bu noktada belirginleþmektedir. Ve yapýlan genel seçimler, bu baðlamda, halk iktidarý
koþullarýnda barýþçýl mücadelenin bir biçimi olarak tanýmlanabilir.
Ancak böyle bir yolun kullanýlmasýnýn birinci önkoþulu, halkýn silahlanmýþ olmasý iken,
ikinci önkoþulu, muhalefetin halk iktidarýnýn temellerine karþý olmamalarý ve onun yasallýðýný
tanýmalarý ve bu yasallýk içinde hareket etmeleridir. Bu ortamda proletarya ve müttefiklerinin
demokrasi içinde eðitilmeleri olanaklý olmaktadýr. Yitirilen seçimler, bu eðitimin bir parçasý olarak da deðerlendirilebilir. Ve sosyalist devrim
yolunda ileri bir hamle olarak kabul edilebilir.
Bütün bunlarýn gerçekliðinde uluslararasý
zemin ise, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hak-
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ký yanýnda, emekçi halkýn ve proletaryanýn kendi kaderini tayin hakkýnýn kesin bir kabulüdür.
Aksi halde gerek bu seçimler nedeniyle, gerekse seçim sonucunda oluþacak hükümetin
deðiþmesi olasýlýðýyla ortaya çýkabilecek otorite boþluðu ya da iç bölünmelerinden emperyalizmin yararlanmasý olanaklý olacaktýr. Bu durumda, halk iktidarýnýn kendisini kurumlaþtýrmýþ
olmasý ile yönetim biçimi arasýnda yasal ve
maddi bir iliþki geliþtirilmiþ olmasý þarttýr. Anayasal düzeyde devrimin kazanýmlarýnýn güvenceye alýnmasý ve bunun halkýn silahlý örgütlenmesiyle korunmasý ve geliþtirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, demokratik devrimin burjuva
iktidarýna dönüþmesi ve böylece kapitalizmin
geliþmesine safça katkýda bulunmasý kaçýnýlmaz olacaktýr.
Nikaragua Devriminin bu temel koþullar yanýnda, bir dizi sorunu da bulunmaktadýr. ve sorunlarýn her biri, demokratik halk devriminden
sosyalist devrime geçilmesinin engelleri olarak
ortaya çýkmaktadýr.
Ýlk temel sorun, emperyalizmin dolaylý müdahale koþullarýnda bulunulmasýdýr. Kontra saldýrýlarý ve emperyalizmin uyguladýðý ekonomik
abluka, demokratik halk iktidarýnda gerçekleþtirilmesi gereken temel dönüþümlerin tamamlanmasýný engellemektedir. Bu dönüþümlerin
tamamlanmadýðý koþullarda ise, sosyalist devrime geçilmesi, baþlý baþýna bir dizi sorunu çözmek zorunda kalacaktýr. Ekim Devriminden
sonra Sovyetlerde ortaya çýkan sorunlar, bunun
ilk tarihsel örneklerini oluþturmaktadýr.
Ama Nikaragua gibi küçük bir ülkede, böyle bir geçiþ, ancak uluslararasý proletaryanýn
enternasyonalist yardýmýyla olanaklýdýr. Fakat,
SSCB ve diðer sosyalist ülkelerdeki geliþmeler,
böyle bir yardýmýn olanaksýzlýðýný ortaya
koymaktadýr.
Nikaragua Devriminin karþýlýþtýðý ikinci sorun, bu son olguyla ilintilidir. Emperyalizmin ileri
hareketleri ile kendi varlýðýný bile koruyamayan
bir sosyalist ülkeler zincirinin kýrýlmasý, kaçýnýlmaz olarak Nikaraguadaki kitlelerin mücadele kararlýlýðýný da ektileyebilmektedir. Özellikle
tarafsýzlaþtýrýlmasý gereken kitle açýsýndan bunun özel bir yeri bulunmaktadýr. Bu koþullar altýnda, Nikaragua Devriminin tek uluslararasý
maddi desteði olarak Küba kalmaktadýr. Küba
ekonomisi ise, birden çok ülkede, her yönden
sosyalizmin inþasý için gerekli kaynaklara ve
olanaklara sahip deðildir. böylece Küba ve Nikaragua halklarý, uzun yýllar sürecek bir fedakârlýða katlanmalarý dýþýnda hiçbir seçeneðe sahip
deðillerdir.
Nikaragua Devriminin karþýlaþtýðý üçüncü
sorun, yukardaki iki sorunun bir yansýmasý ola-

rak varlýðýný sürdüren devrim öncesindeki emperyalist sömürü mekanizmasýnýn býraktýðý ekonomik mirasýn olaðanüstü kötülüðüyle belirlenmiþtir.
Demokratik halk iktidarýnda, sosyalist devrimden farklý olarak, ancak sosyalist devrimin
gerçekleþtirilmesine de hizmet edecek bir ekonomik düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir.
Ekonomik ve sosyal yaþamýn yeniden düzenlenmesinde, emperyalist sömürünün yaratmýþ olduðu iliþkilerin tasfiye edilmesi ve oligarþik yönetimin getirmiþ olduðu çarpýklýðýn ortadan kaldýrýlmasý þarttýr. Emperyalist kuþatma altýnda ve
emperyalizmin dolaylý müdahale koþullarýnda
gerçekleþtirilecek bir ekonomik inþa faaliyeti,
kaçýnýlmaz olarak halk kitlelerinin olaðanüstü
fedakârlýðý ve proletaryanýn enternasyonalist dayanýþmasýyla olanaklýdýr. Dünyanýn en kötü yaþam koþullarýna sahip Somoza iktidarýnda bile
belli bir yaþam olanaðý bulabilen bazý kesimler,
devrim sonrasýnda, çoðu zaman böyle bir olanaktan bile yoksun kalacaklardýr. Sosyalist sistemin bunalýma girdiði ve proleter enternasyonalizminden yýllar önce uzaklaþmýþ bir SSCBnin
varlýðý koþullarýnda, kendi gücüne güvenmekten baþta bir seçenek bulunmamaktadýr.
1990 SEÇÝMLERÝNÝN ÖÐRETTÝKLERÝ
Nikaragua seçimlerinin öðrettiði en temel
derslerden birisi, emperyalist kuþatma altýnda
bulunan devrimci bir iktidarýn, halk kitlelerinin
devrime baðlýlýklarýný zayýflatmak ve morallerini
bozmak için emperyalist propaganda araçlarýnýn muazzam gücüyle karþý karþýya olduðudur.
Bu güç, emperyalizmin uluslararasý ticari ve
mali iþlemler üzerindeki denetimiyle birleþerek,
halk kitlelerinde farklý çözümlerin olabileceði
umudunu yaratmaktadýr.
Ýkinci ders, 1917 Ekim Devriminden bu
yana, dünya çapýnda devrimci mücadelelerin
maddi ve manevi destekleyicisi olan, devrimci
mücadelelerin arka cephesi olarak faaliyet gösteren sosyalist ülkelerin yarattýðý moral etmenlerin, tarafsýzlaþtýrýlmýþ kitlelerin konumu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduðu ve bunun
günümüzde önemli ölçüde ortadan kalktýðýdýr.
Dolayýsýyla, devrim aþamasýnda iktidarýn ele
geçirilmesi sýrasýnda, devrimci görevlerin önemli bir bölümünü oluþturan belli bir kitlenin tarafsýzlaþtýrýlmasý politikasý, yeni geliþmelerle birlikte, yeni politikalarla yeniden tanýmlanmak durumundadýr. Bu kesimlerin tarafsýzlaþtýrýlmasý,
artýk tek baþýna yeterli deðildir. Bunlar ayný zamanda, kazanýlmasý gereken kesimler durumundadýrlar. Silahlý ayaklanma ya da devrimci
savaþ dönemlerinde tarafsýzlaþtýrmanýn getirdiði
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avantajlarýn, barýþçýl ve yasal bir mücadele sürecinde de (halk iktidarý koþullarýnda ve yasallýðýnda) sürdürülmesinin yollarý bulunmak zorundadýr. Aksi halde, emperyalizm, uluslararasý iliþkileri aracýlýðýyla ve rüþvet yöntemleriyle bu kitleleri (dýþsal olarak) kendine çekebilmektedir.
Üçüncü ders, revizyonist partilerin çok kýsa
sürede devrim saflarýný terk ederek, emperyalistler ve yerli burjuva unsurlarla uzlaþabildiðidir.
Revizyonistlerin stratejik bir müttefik olamayacaklarý Nikaragua seçimleriyle bir kez daha açýða çýkmýþtýr. Ýþbirlikçi-tekelci burjuvaziyi milli
burjuvazi olarak ilan eden ve bu kesimlerle ittifak politikalarý temelinde bir uzlaþma zeminleri arayan revizyonist partilerin, bu stratejik görüþlerinin deðiþmediði ve deðiþmesinin de olanaksýz olduðu görülmüþtür. Þubat 1990 seçimlerinde UNO (Birleþik Ulusal Muhalefet) içinde yer
alan PSNnin yýllardýr izlediði politika, kendilerine göre belirledikleri milli burjuvazi ile ittifak
olmuþtur ve UNOya katýlmalarý, bu politikalarýnýn tarihsel bir sonucudur. 1979 sonlarýndan
1987ye kadar PSN, SSCB ve Doðu-Avrupadaki
geliþmelere paralel olarak eski politikasýna geri
dönmüþtür.
1974 yýlýnda, önderliðini liberal burjuvazinin
oluþturduðu ve baþkanlýðýný J. Chamorronun
yaptýðý UDEL (Demokratik Kurtuluþ Birliði)ne ilk
katýlan partilerden birisi de PSN olmuþtur. 1978
Mayýsýna kadar UDEL içinde kalan PSN, FSLN
nin geliþmesiyle birlikte ortaya çýkan bölünmelere paralel olarak kurulan FAOya (Geniþ Muhalefet Cephesi) katýlmak durumunda kalmýþtýr.
FAO, UDELe göre, daha geniþ bir cephe olmakla birlikte, en temel özelliði FSLNyi de kapsamasýdýr. Ancak bu cephe içinde J. Chamorronun partisinin etkinliðini sürdürmesi karþý-sýnda FSLN, MPU (Birleþik Halk Hareketi) adý altýnda yeni bir cephe daha örgütlemiþtir. Eylül
1978 ayaklanmasýndan sonra kurulan MPUnun
geliþmesi karþýsýnda PSN, FAOdan ayrýlarak, bu
cepheye katýlmýþtýr. Liberal burjuvazinin kitleler
üzerindeki etkisinin kýrýlmasýnýn bir sonucu olan
bu durum, ayný zamanda, FSLNnin devrimin
öncülüðünü kesinkes ele geçirmesi sonucunu
doðurmuþtur. Þubat 1979da devrimin sonuna
kadar sürdürülmesi karþýsýnda yer alan bazý
küçük-burjuva kesimlerin engelleme hareketleri karþýsýnda FSLN, kendi öncülüðünde FPNyi
(Ulusal Yurtsever Cephe) oluþturmuþtur. Devrimci savaþýn sonuna kadar sürdürülmesinin
örgütü olarak FPNye katýlan PSN, böylece gerek liberel burjuvazinin, gerekse küçük-burjuvazinin sað-kanadýnýn etkisinden uzaklaþtýrýlmýþtýr.
PSN, küçük-burjuva örgütleri olan PPSC (Halkçý
Sosyal Hýristiyan Parti) ve PLI (Baðýmsýz Liberal Parti) gibi, bu süreçte FSLNnin önderliðin-
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deki FPNye katýlmýþlardýr.
Ýþte Þubat 1990 seçimlerinde FSLNnin devrimi sürekli kýlmak ve demokratik halk devrimini geliþtirmek mücadelesini yükselttiði koþullarda, bu üç parti, liberal burjuvazinin saflarýna
geçmiþtir. Bir baþka deyiþle, Þubat 1990 seçimleri öncesinde FSLNnin devrimi sürekli kýlmak
ve demokratik halk devriminden sosyalist devrime geçmek yönünde bir mücadeleyi artan
oranda gündeme getirmesiyle birlikte 1979-87
yýllarý arasýnda varlýðýný sürdüren ittifaklar bozulmuþtur. Bu bozulma, demokratik devrimin
sýnýf güçleri ile sosyalist devrimin sýnýf güçleri
arasýndaki farklýlýðýn bir ifadesidir. Böyle bir dönemde küçük-burjuvazinin bir bütün olarak
tarafsýzlaþtýrýlmasý bir zorunluluk olmaktadýr.
Emperyalist hegemonya altýndaki geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, proletarya ve yoksul köylülerin,
küçük-burjuvaziye göre, nüfus içindeki görece
azlýðý bu tarafsýzlaþtýrmanýn biçimini de belirlemek durumundadýr. Küçük-burjuvazinin
FSLNnin ileri doðru her adýmýnda burjuvazinin
saflarýna doðru yönelmesi, FSLNnin devlet
baþkanlýðý seçimini yitirmesine neden olmuþtur.
(Þüphesiz böyle bir sonucun alýnmasýnda, küçük-burjuvazinin sol kesiminin radikal küçükburjuvazi SSCBdeki geliþmeler karþýsýnda, proletaryanýn ideolojik hegemonyasýnýn dýþýna çýkmasýnýn da özel bir önemi bulunmaktadýr.
Nikaragua seçim sonuçlarý, hiçbir biçimde
proletaryanýn devrim karþýsýndaki konumunu ve
görevlerini deðiþtirecek durumlar yaratmamýþtýr.
Ancak devrimci savaþ koþullarýnda geniþ kitleleri kazanabilmeyi baþaran devrimcilerin, barýþ
dönemlerinde de ayný baþarýyý, baþka araçlarla
saðlamak durumunda olduðu ve bunu da baþarmak zorunda olduklarý açýk bir biçimde ortaya çýkmýþtýr. Burjuvazinin, uluslararasý iliþkileriyle seçim platformlarýnda bilinçsiz kitleleri etkileme kapasitesi ve bu amaçla kullandýðý yöntemlerin gücü asla küçümsenemeyeceði Nikaragua seçimleriyle bir kez daha görülmüþtür.
Emperyalist kamu araþtýrma kurumlarýnýn
seçim öncesinde yaptýklarý araþtýrmalarda
FSLNnin oylarýn %40ýný alacaðýný belirlemesi ve
sonucu kararsýz oylarýn tayin edeceðinin açýða
çýkmasý, bu konuda yeterince uyarýcý olmaktadýr.
F. Castro, bu durumu þöyle deðerlendirmektedir:
Kampanyanýn, en son noktaya kadar belirleyici özelliði, geniþ orandaki
kararsýz oylardý. Sonunda ABD ile dostkontralarla müttefik anti-Sandinist muhalefet bir yanda, Sandinist muhalefet öte
yanda kaldý. Son anda kararsýzlar belirleyici duruma geldi ve onlarýn tercihi
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Sandinistlerin seçimlerindeki yenilgisini
belirledi.
Nikaraguada ortaya çýkan bu durum, politik iktidarýn ele geçirilmesi aþamasýnda proletaryanýn uyguladýðý tarafsýzlaþtýrma politikalarýnýn seçimlerde nasýl bir farklýlýk yaratabileceðinin bir çeþit göstergesi olmuþtur.
Devrimin birinci aþamasýnda, yani demokratik devrim aþamasýnda, burjuva devriminin
zaferi için, burjuvaziyi tarafsýzlaþtýrmak,
Çara ve büyük toprak sahiplerine karþý bütün
köylülük ile birlikte taktiðinden, sosyalist devrim için yoksul köylülük ve genel olarak halkýn
yarý-proleter tabakalarýyla birlikte, kent ve kýr
küçük-burjuvazisini tarafsýzlaþtýrarak burjuvaziye karþý* mücadele taktiðine geçilmesi
sözkonusudur.
Ancak genel ve eþit oya dayalý bir seçimde,
tarafsýz oy bulunmadýðý için, sandýða giden
herkesin, kesinkes bir taraf olmasý sözkonusudur. Ýþte kararsýz oylar denilen bu kesim, politik iktidarýn ele geçirilmesi aþamasýnda karþýdevrim güçlerinin politik tecridi temelinde
tarafsýzlaþtýrýlmýþ kesimlerdir. Ama oy vermek
sözkonusu olduðunda, bu kesimler, yaþamlarýnda ilk kez, ülkenin geleceði üzerinde belirleyici olma konumuna gelmektedirler. Böylece
seçim propagandalarýnýn yarattýðý ortam içinde
oylarýný vermektedirler.
Devrim aþamasýnda tarafsýzlaþtýrýlan kitlelerin, seçimlerde böylesine belirleyici bir konuma ulaþmasý, her seçimin genel bir özelliðidir. Bu durum dikkate alnmaksýzýn yapýlacak
her genel seçim, beklenenin tersi sonuçlar ortaya çýkarabilmek durumundadýr. Son tahlilde,
ister partili olsun, ister partisiz olsun, her seçim,
devrimci partiler açýsýndan, devrim aþamasýnda
tarafsýzlaþtýrýlmýþ kesimlerin kazanýldýðý koþullarda gerçek sonuçlarýný verir.
Tüm bunlar bir yana býrakýlarak, Nikaragua
daki geliþmeleri burjuvaziye oy hakký vermeye
indirgemek ve buradan yola çýkarak, burjuvazinin kesinkes seçim hakkýndan yoksun býrakýlmasýný ya da bu hakkýn kullanýlmasýný bir
ilke sorunu haline getirmek ve üstelik bunu
M-Ller burjuvaziye örgütlenme ve söz hakký
vermez diyerek geniþletmek, gerek demokratik halk devriminden bir þey anlamamak, gerekse proletarya diktatörlüðünde burjuvazinin oy
hakkýnýn ne anlama geldiðini bilmemek demektir.
Avrupada yarýnki proleter devrimcilerin hepsinin yada aralarýndan çoðunun,
burjuvazinin seçim hakkýna kesin olarak
* Stalin, Leninizmin Sorunlarý, s. 199.

kýsýtlamalar getireceklerini önceden ileri sürmek bir yanýlgý olur. Böyle olabilir.
Savaþtan ve Rus devrim deneyinden sonra, büyük bir olasýlýkla da böyle olacaktýr; ama diktatörlüðün uygulanmasý için
zorunlu deðildir bu; mantýksal diktatörlük kavramýnýn zorunlu bir göstergesi
deðildir bu; diktatörlük bakýmýndan
onun tarihsel ve sýnýfsal gerçekliðinin zorunlu bir yönünü hiçbir zaman oluþturmaz bu.**
Lenin, ayný konuyu bir baþka yerde þöyle
ortaya koymaktadýr:
Burjuvazinin oy hakkýndan yoksun
býrakýlmasýný, hiçbir zaman kesin bir zorunluluk olarak düþünmedik. Çünkü
kuramsal olarak, proletarya diktatörlüðünün burjuvaziyi her adýmda bastýrmasý
pekala kabul edilebilirse de bu iþi onu
seçim haklarýndan yoksun býrakmadan
yapmasý gerekir. Düþünde planýnda bu,
elbette anlaþýlýr; nitekim biz de, kendi
anayasamýzý öteki ülkeler için bir model
durumuna getirmeyi kesin olarak istemiyoruz. Biz yanlýz, sosyalizme burjuvaziyi çiðnemeden geçilebileceðini sanan birisinin sosyalist olmadýðýný söylüyoruz.
Ama sýnýf olarak, burjuvaziyi ezmek ve
her ne kadar zorunlu isi de, onu oy hakkýndan ve eþitlikten yoksun býrakmak
zorunlu deðildir.***
YENÝ DURUM-YENÝ OLANAKLAR
Seçimlerde devlet baþkanlýðýný yitiren FSLN
nin önünde iki temel görev bulunmaktadýr.
Birinci görev, demokratik halk devriminin
kazanýmlarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesidir.
Bu görev, demokratik devrimde küçük-burjuvazinin sýnýfsal konumuyla doðrudan ilintilidir.
Küçük-burjuva demokratlarý, her zaman devrimi olabildiðince çabuk ve en yakýn hedeflerine
ulaþýr ulaþmaz sonuçlandýrmaya çalýþýrlar. Nikaragua seçimi, bu kesimlerin böyle bir noktaya
geldiklerini açýk biçimde göstermektedir. Ve
genel seçimlerde geniþ ittifak sistemi içinde galip gelenlerden birisi de bu kesim olmuþtur. Bu
kesim, özellikle devletin faaliyet alanlarýna giren
konularda mümkün olduðu kadar zorlanmasý
gerekmektedir. Daha sayýda üretici gücün devletin elinde toplanmasý gerekmektedir. Küçükburjuva demokratlarýn önerileri en son sýnýrlarýna kadar itilmeli ve bunlarýn özel mülkiyete
** Lenin, Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky, s. 42.
*** Lenin, R(B)KP 8. Kongre Raporu-1919.
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karþý bir saldýrý haline dönüþtürülmelidir. Bunlarýn yapýlmasý bir yandan halk devriminin kazanýmlarýnýn korunmasýný olanaklý kýlacaðý gibi,
diðer yandan sosyalist devrimin gerçekleþtirilebilinmesinin koþullarýný daha da olgunlaþtýracaktýr.
Bu baðlamda tabanýn baskýsýnýn yoðunlaþtýrýlmasý gündemde olacaktýr. Böyle bir baskýnýn
yoðunlaþtýrýlmasý için gerekli önkoþullardan birisi olan halkýn silahlý örgütlenmesi Sandinist
Ordunun varlýðýyla somutlaþmaktadýr. Sandinist
Halk Ordusu toplumsal geliþmenin sosyalist
devrim yönündeki evriminde özel bir yere sahiptir.
Ýkinci temel görev, devrimi kesintisiz kýlmaktýr.
Seçimler öncesinde baþlamýþ olan süreç sürdürülmek durumundadýr. Bu, gerek demokratik halk devriminin kazanýmlarýnýn kalýcý kýlýnmasý için zorunlu olduðu gibi, gerekse yeni hükümetin kendi konumunu belli oranda pekiþtirir
pekiþtirmez, silahlý iþçilere karþý bir mücadele
baþlatacaðý için de zorunludur. Fidel Castronun
dediði gibi, emperyalistler büyük bir zafer kazandýklarýný sandýklarý bir ülkede, potansiyel
olarak daha þiddetli ve devrimci bir durum yarattýlar.
Bu koþullar altýnda FSLNnin görevi, devrimi
sürekli kýlmaktýr.
1848 devrimleri döneminde Marks-Engels
ayný konuda þunlarý yazmaktadýrlar:
Az çok mülk sahibi sýnýflar egemen
konumdan uzaklaþtýrýlýncaya dek, proletarya devlet gücünü ele geçirinceye ve
yalnýzca bir tek ülkede deðil, dünyanýn
tüm önde gelen ülkelerindeki proleterlerin birliðinin, bu ülkelerin proleterleri
arasýndaki rekabetin ortadan kalkmýþ olduðu ve hiç deðilse belli baþlý üretici güçlerin proleterlerin elinde toplanmýþ bulunduðu noktaya ulaþýncaya kadar, devrimi sürekli kýlmak bizim sorunumuz ve
görevimizdir.
Marks-Engelsin bu deðerlendirmeleri, Nikaragua devrimcilerinin karþý karþýya kaldýðý benzer durumlar üzerine þöyle devam etmektedir:
Yaklaþmakta olan kanlý çatýþmalarda, bütün daha öncekilerde de olduðu
gibi, yiðitlikleriye, kararlýlýklarýyla ve özverileriyle, esas olarak zafer kazanmak
zorunda olanlarýn iþçiler olduðu açýktýr.
Daha önce olduðu gibi, bu mücadelede
de, küçük-burjuva yýðýnlar, koþullar elverdiði sürece, duraksamalý, kararsýz ve eylemsiz kalacaklar ve ardýndan, sorun sonuca baðlanýr baðlanmaz, zaferleri kendilerine apartacaklar, iþçileri sakin olma-
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ya ve iþlerinin baþlarýna dönmeye çaðýracaklar, aþýrýlýk denen þeylere karþý duracaklar ve proletaryayý zaferin meyvalarýndan uzak tutacaklardýr. Ýþçilerin, küçük-burjuva demokratlarýný bunu yapmaktan alýkoyacak güçleri yoktur, ama
silahlanmýþ proletarya karþýsýnda üstünlüðü ele geçirmeyi onlar için zorlaþtýracak ve burjuva demokrat egemenliðin
daha baþlangýçta devrilmesinin tohumlarýný taþýdýðý ve bunu izleyecek proletarya
egemenliði tarafýndan uzaklaþtýrýlma-larýný oldukça kolaylaþtýran koþullarý onlara dayatacak güce sahiptir.
Herþeyden önce, iþçiler, çatýþma sýrasýnda ve burjuvazinin mücadelenin hemen ardýndan fýrtýnayý yatýþtýrmaya çabaladýðý sýrada, iþçiler, herþeyden önce, duruma olabildiðince müdahale etmeli ve
demokratlarý þu anda söyledikleri terörist
laflarý gerçekleþtirmeye zorlamalýdýrlar.
Eylemlerini öyle yönlendirmelidirler ki,
devrimci çoþkunun, zaferlerin hemen ardýndan yine bastýrýlmasý önlensin. Tersine, bu coþkuyu olabildiðince uzun bir süre canlý tutmalýdýrlar. Aþýrýlýk denen þeylere, nefret edilen kiþilere ya da yalnýzca
nefret uyandýran anýlarý anýmsatan resmi
binalara karþý yöneltilen toplu intikam
örneklerine karþý çýkmak bir yana, böyle örneklere yalnýzca göz yummakla kalýnmayýp, bunlarýn önderliði de ele geçirilmelidir.
Mücadele sýrasýnda ve mücadele
sonrasýnda, iþçiler, her fýrsatta, burjuva
demokratlarýnýn istemleri yanýnda kendi
istemlerini de ortaya koymalýdýrlar. Demokrat burjuva, hükümeti devralma iþine giriþir giriþmez, iþçiler için güvenceler
istenmelidir. Eðer gerekiyorsa, bu güvenceleri zor yoluyla elde etmeli ve yeni yöneticilerin kendilerini olanaklý tüm ödünlerin ve vaatlerin yükümlülüðü altýna sokmalarýný genel olarak saðlamalýdýrlar.
onlarla uzlaþmanýn en emin yolu budur.
Genel olarak, durumun sakin ve serinkanlý bir deðerlendirmesini yaparak ve
yeni hükümete karþý saklý tutulmayan bir
güvensizlik göstererek, her muzaffer sokak savaþýndan sonra boy gösteren zafer sarhoþluðunu ve yeni þeyler için duyulan coþkuyu her adýmda olabildiðince
denetim altýna alýnmalýdýr. Yeni resmi
hükümetler yanýnda, ayný zamanda, ister
belediye komiteleri ve belediye konseyleri biçiminde olsun, ister iþçi kulüpleri
ya da iþçi komiteleri biçiminde, kendi öz
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devrimci iþçi hükümetlerini kurmalýdýrlar; öyle ki demokratik burjuva hükümet
yalnýzca iþçilerin desteðini o anda yitirmekle kalmasýnlar, kendilerinin tüm iþçi
yýðýnlarý tarafýndan denetlendiklerini ve
tehdit edildiklerini daha baþtan görsünler.
Tek sözcükle, zaferin ilk anýndan
baþlayarak, güvensizlik, artýk altedilmiþ
gerici partiye deðil, iþçilerin daha önceki müttefiklerine, ortak zaferi yalnýzca
kendisi için kullanmayý arzulayan partiye karþý yöneltilmelidir.*
Emperyalist kuþatma altýnda küçük bir ülkede kesintisiz devrim perspektifi ile sosyalizme
doðru ilerleyen bir mücadelenin dünyadaki son
geliþmelerle ne denli zor ve yýpratýcý olacaðý
açýktýr. Emperyalist ve revizyonist propaganda

araçlarýyla, eski sosyalist ülkelerin nasýl siyasal
yönetimleri býrakmak durumunda kaldýðýný, son
yýl en açýk biçimde göstermiþtir.
Nikaragua Devriminin temel dayanaklarý
Nikaragua emekçi kitleleri ile proleter enternasyonalizmine baðlý Marksist-Leninist hareketlerden baþkasý olamaz. Bu baðlamda, her ülkenin Marksist-Leninistleri, Nikaragua, Küba, Arnavutluk, Kore, gibi ülkelerle dayanýþma içinde
olmalýdýrlar. Emperyalizmin yada revizyonizmin
bu ülkelerdeki her giriþimi, dünyanýn her yanýnda, barýþçýl yada silahlý, her türlü mücadele biçimi kullanýlarak püskürtülmelidir. Proleter enternasyonalizminin bizlere verdiði bu tarihsel görev karþýsýnda, kimi zaman ülkesel ölçekte yapýlmasý gerekenler ikincil kalabilecektir.

Biz, ilk bakýþta, Nikaraguada normal olaný destekleme hatasý yaptýk.
Oysa devrim zaferinden sonra tüm kaynaklarýmýzý geliþmek için kullanmak zorundaydýk. Herkesin, yalnýzca boðaz tokluðuna çalýþabileceði psikolojik koþullar mevcuttu. Oysa biz herþeyin normal olmasýný istedik. Bunun küçük-burjuva düþüncesi olduðunu düþünüyorum. Herþeyin normal
olabilmesi için ulaþýmý, yiyeceði, üreticileri herkesi desteklemeye baþladýk
ve böylece bütün gelirimiz, yatýrým yerine desteklemeye gitti. Eðer, biz,
tüm kaynaklarýmýzý aðýr sanayinin geliþmesini saðlayacak uzun vadeli projelerimize temel olabilecek kýsa dönemli projelerde kullansaydýk, bugün
baþka havadan çalýyor olacaktýk. Yani yaptýðýmýz, bir milyon peso hediye
alýp, bunu bir yere yatýrým yapmak ya da iþ kurmak yerine, yiyip yutmaktý. Bu tam olarak bizim yaptýðýmýz þey. Biz bunu yaptýk...
Amerikan saldýrganlýðý öyle boyutlara ulaþtý ki, ülkenin kaynaklarýný,
bir andan sonra, savunmaya ayýrmak zorunda kaldýk. Bu dünya ekonomisi krizi ve dýþ borçlarýmýzýn artmasýyla beþ milyon dolar ayný zamana rastladý. Çünkü kaynaklarýmýzýn büyük kýsmý bize hibe edilmemiþ, borç
verilmiþti. Sadist eþitsiz mübadele sistemi daha yoðunlaþtý ve herkesin
bildiði gibi sorunlarýmýz þimdi eskisinden daha ciddidir. Daha da ötesi, etkin denetim mekanizmalarýndan yoksun açýk ve hür özel teþebbüs spekülasyona, stok yapmaya, yasadýþý iþlemlere ve bozukluklara neden oldu
ki, bunlarýn tümü de baþta toplumun en yoksul kesimlerini maðdur etti.
Üretim artmadý, düþtü...
Tomas BORGE (FSLN Komutaný)
1989

* Marks-Engels, Seçme Yapýtlar, C: I, s. 220.
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Proletarya
ve
Sosyalist Siyasal Bilinç

Son yýllarda, ülkemiz solunda artan oranda
bir iþçi sýnýfý söyleminin yaygýnlaþtýðý görülmektedir. Bu söylemin en tipik ifadesi, devrimde proletaryanýn öncülüðü sorununun dýþlanmasý üzerinedir. Bu söylem, neredeyse, iþçiler
ne eylerse güzel eyler temeline oturmaktadýr.
Böylece uvriyerizm her siyasal söylemde yaygýnlaþma eðilimi göstermektedir.
Kimi çevreler açýsýndan iþçi sýnýfýnýn ekonomik-demokratik mücadelesi, ülkedeki demokratik yenilenmenin ana sorunu olarak öne çýkartýlýrken; kimi çevreler açýsýndan ise, 12 Eylül
sonrasýnda ortaya çýkan sorunlarýn bir çözümü
olarak iþçilerin mücadelesi öne çýkartýlmaktadýr.
Bu çevrelerden ilki, ülkemizde tipik bir reformist-evrimci anlayýþý temsil ettiðinden, niteliðinin sergilenmesi için uzun uzadýya durmak
gerekmemektedir; ancak ikincisi için ayný durum geçerli deðildir.
En geniþ ölçekte iþçi sýnýfýnýn yeniden keþfi,
asýl olarak 12 Eylül sonrasýnda ortaya çýkan yenilginin ve daðýlmanýn yarattýðý bunalým tarafýndan belirlenmiþtir. Bu konuda, kendi içinde
çeþitlilik göstermekle birlikte, en yaygýn inanç,
yenilginin nedeni olarak, proletaryanýn devrim
mücadelesinde fiili bir güç olarak yer almamasýndan kaynaklandýðý þeklindedir. Doðal olarak böyle bir inanç, iþçi sýnýfýnýn önemini kavramaktan söz etmek durumundadýr ve çalýþmalarýný iþçi sýnýfý içinde yapmaya yöneltmek
zorundadýr.
Ýþçi sýnýfýnýn bu yeniden keþfi, týpký 12 Mart
sonrasýnda olduðu gibi, küçük-burjuva çevrelerde devrimci mücadelenin kýsa sürede zafere ulaþacaðý umudunun yýkýlmasýyla baðlantýlýdýr. Neredeyse, birkaç silahlý eylem sonrasýnda
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devrim olacaðý beklentisi içinde bulunan bu unsurlarýn, oligarþinin 12 Eylül sonrasýndaki aðýr
baský koþullarý altýnda, güçsüzlüðe düþmeleri ve
beklentilerin ötesinde halk kitlelerinin devrimci mücadeleye aktif (ya da fiili) olarak katýlmamalarýnýn görülmesiyle büyük bir düþ kýrýklýðýna neden olduðu açýktýr. Bu düþ kýrýklýðý,
ayný zamanda yýlgýnlýk yaratmýþtýr. Böylece, bu
ortamda ve bu ortamdan beslenerek, devrimci
mücadelenin hata ve eksikliklerini belirlemeden baþlayarak, teorik hatalar düzeyine doðru
geliþen bir araþtýrma ve arayýþ süreci baþlamýþtýr.
Yýkýlan küçük-burjuva devrim düþlerinin ardýndan, ayný unsurlar, hýzla en devrimci sýnýf
olarak iþçi sýnýfýna yönelmiþlerdir. Bu yöneliþ,
daha düne kadar, herþeyin temeline kendilerini koyan küçük-burjuva dünya görüþünün, bu
kez iþçi sýnýfý söyleminde ve iþçi sýnýfýnýn gücüyle yeniden üretilmesinden baþka birþey deðildir.
Proletaryanýn tarihsel olarak en devrimci sýnýf olmasý ve bu niteliðinin sýnýfsýz toplumun kurulmasýnýn en temel öðesi olmasý gerçeði, hemen her dönemde, deðiþik sýnýf ve tabakalarýn
siyasal temsilcilerinin proletaryaya karþý tutum
ve beklentilerini belirlemiþtir.
Her türlü sistematikten ve ilkeden yoksun
olarak proletaryanýn yenidenkeþfi, teorik olarak
iþçi sýnýfýnýn fiili öncülüðü tezleriyle ifade edilmektedir. Devrimde sýnýflarýn mevzilenmesi sorununu bir yana býrakarak, salt iþçi sýnýfýnýn, sýnýf özelliklerinden (devrimci sýnýf olmasý yanýnda, üretimden gelen disiplini ile mücadele sürecinde ortaya koyduðu kararlýlýk ve tutarlýlýk gibi
özelliklerinden) yola çýkarak, geçmiþ dönemde
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küçük-burjuvaziden kaynaklanan kararsýzlýk,
dayanýksýzlýk ve tutarsýzlýk gibi olgularýn aþýlabileceði ve böylece yeni bir yenilgiden kaçýnýlabileceði düþünülmektedir. Gerek 12 Mart sonrasýnda, gerekse 12 Eylül sonrasýnda, eksik ve
çoðu zaman hatalý deðerlendirmelere dayanarak, sorunlara (sorun olarak tanýmlanan sorunlara) çözümler üretmek istemiyle ortaya çýkan
proletaryanýn bu yeniden-kâþifleri, kendiliðindenciliðin kendiliðinden çözümü olarak ortaya
çýkmýþtýr.
Teorik olarak ele alýnacak olursa, proletaryanýn devrimde (demokratik halk devriminde) fiili öncülüðü sorunu, ayný zamanda, iktidarýn
fethinin temel yolunu belirleyecek niteliktedir.
Marksist-Lenininist literatürde bu temel yol,
þehirleri temel alan bir devrim anlayýþýna denk
düþer. Genel olarak þehir merkezli stratejiler
olarak tanýmlanan bu yolun tipik ifadesi genel
ayaklanma stratejisidir. Dolayýsýyla, kim iþçi sýnýfýnýn fiili öncülüðünü esas alýyorsa, önüne
koyduðu devrim anlayýþý, genel ayaklanmadan
baþka birþey olmayacaktýr.
Büyük kentlerde meydana gelecek ayaklanmalarla politik iktidarýn fethini öngören bir
anlayýþýn geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki durumunu ise, proletaryanýn fiili öncülüðü sözcüklerinin
arkasýna saklanarak unutturmak olanaksýzdýr.
Revizyonistlerin uzun yýllar pasifizmlerini gizlemek için kullandýklarý bu yol artýk eskimiþtir.
Bunun yanýnda, proletaryanýn demokratik halk
devrimindeki rolü ve görevleri ile iktidarýn ele
geçirilmesinin yolunun birbirine karýþtýrýlmasý,
sözcüðün tam anlamýyla, sorumsuzluktan baþka birþey deðildir. Proletarya baþta olmak üzere, devrimin sýnýf güçlerini plansýz, programsýz
ve bilinçsiz olarak, belirsiz bir sürece yöneltme
anlayýþý, kesinkes Marksizm-Leninizmle çeliþir.
Ayrýca proletaryanýn sýnýf olarak, kendisiiçinsýnýf olmasý yönündeki hareketi ile demokratik
halk devrimindeki rolü ve görevlerinin birbirine
karýþtýrýlmasý, kendiliðindencilik dýþýnda baþka
bir sonuç vermeyecektir.
Proletarya partisinin birinci görevi, sýnýfýn baðýmsýz siyasal örgütü olarak, her alanda proletaryanýn sýnýf tavrýný ortaya koymak ve buna
baðlý olarak proletaryayý bilinlendirmek, örgütlemek ve harekete geçirmektir. Toplumsal sürecin deðiþik evrelerinde proletaryanýn deðiþik görevleri yerine getirebilmesinin en temel unsuru
budur. Kesintisiz devrim perspektifi içinde, demokratik halk devrimini sürekli kýlarak sosyalist devrimi gerçekleþtirmek için, proletaryanýn
sosyalist siyasal bilince sahip olmasý þarttýr. Dolayýsýyla sorun, bir yandan proletaryanýn sosyalist siyasal bilince ulaþtýrýlmasý iken, diðer yandan toplumsal sürecin verili bir evresinde pro-

letaryanýn görevleri olarak belirginleþir. Bu iki
yan, birbirine baðlý olmakla birlikte, asla birbirinin yerine geçirilemez ve birbirine karýþtýrýlamaz.
Proletarya partisinin temel görevi olarak,
proletaryanýn siyasal bilince ulaþtýrýlmasý, doðrudan proletaryanýn siyasal eðitimi ile baðlantýlýdýr. Proletaryaya yönelik siyasi gerçekleri açýklama kampanyasý, bu baðlamda, proletarya partisinin eyleminin muhtevasýný oluþturur.
Eðer iþçiler, hangi sýnýflarý etkiliyor
olursa olsun, zorbalýk, baský, zor ve suistimalin her türlüsüne karþý tepki göstermede eðitilmemiþlerse ve iþçiler, bunlara karþý baþka herhangi bir açýdan deðil
de, sosyal-demokrat (sosyalist -Kurtuluþ)
açýdan tepki göstermede eðitilmemiþlerse, iþçi sýnýfýnýn bilinci gerçek bir siyasal
bilinç olamaz.*
Leninin ifade ettiði gibi, proletaryanýn, sosyalist siyasal bilinci, sadece kendisine yönelik ve
kendisini etkileyen egemen sýnýf uygulamalarýna karþý deðil, tüm halk kesimlerine yönelik ve
onlarý etkileyen egemen sýnýf uygulamalarýna
karþý tepki göstermesini saðlayan bir bilinç ve
hareketlilikle kendini somutlar. (Proletaryanýn,
ulusal baský karþýsýndaki tutumu da bu bilinç ve
hareketlilik içindedir.)
Kim ki, iþçi sýnýfýnýn dikkatini, gözlemini ve bilincini, tamamýyle ya da hatta esas olarak iþçi sýnýfý üzerinde yoðunlaþtýrýyorsa, böylesi sosyalist deðildir.**
Proletaryanýn en devrimci sýnýf olarak, nihai
amaç yönünde, tüm insanlýðýn gerçek kurtuluþuna yönelik hareketin yürütücü olarak, kendi eylemini, gözlemini ve bilincini, sadece kendisi ile sýnýrlayamaz ve sýnýrlandýrýlmasýna da
izin veremez. Bu durum, ayný zamanda verili bir
evrede, proletaryanýn tarihsel görevlerinin bir
parçasý olarak ortaya çýkan görevlerini yerine
getirebilmesi için olmaz-sa-olmaz bir koþuludur.
Böyle bir siyasal bilince sahip olmayan proletaryanýn, sýnýf olarak tarihsel görevlerini yerine
getiremiyeceði açýktýr.
Lenin, iþçilerin sosyalist siyasal bilince eriþmeleri için nasýl bir eðitime sahip olmalarý gerektiðini bir baþka yerde þöyle ortaya koymaktadýr:
Bir sosyalist haline gelebilmesi için,
iþçi, toprak beyi ile papazýn, yüksek memur ile köylünün, öðrenci ile serserinin
iktisadi niteliði ve toplumsal ve siyasal
özellikleri konusunda açýk seçik bir fik* Lenin, Ne Yapmalý?, s. 89.
** Lenin, Ne Yapmalý?, s. 89.
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re sahip olmalýdýr; onlarýn güçlü ve zayýf
yanlarýný bilmelidirler; her sýnýf ve tabakanýnýn kendi bencil özlemlerini, kendi
gerçek iç yapýsýný gizlemek için kullandýðý bütün parlak sözlerin ve safsatalarýn
anlamýný kavramalýdýr; belirli kurumlarýn
ve yasalarýn yansýttýðý þu ya da bu çýkarýn neler olduðunu ve bu yansýtmalarýn
nasýl olduðunu anlamalýdýr.*
Ýþte proletaryanýn sosyalist siyasal bilince
ulaþmasý, ancak böyle gerçekleþebilir ve proletarya partisinin görevi de bu bilinci proletaryaya ulaþtýrmaktýr. Ancak böyle bir siyasal bilince
sahip olan proletarya, verili bir evredeki devrimci görevlerini yerine getirebilir ve demokratik
halk devriminde proletaryanýn hegemonyasýný
kurabilir. Demokratik halk devrminde proletaryanýn öncülüðünün bu gerçekliði, ayný zamanda proletarya partisinin bilinç seviyesinin sürekli olarak yükseltilmesini zorunlu kýlar.
Ülkemiz solunda uzun yýllar proletarya adýna söz söyleyen ve buradan yola çýkarak sosyalist devrim teorileri yapan revizyonistlerin, sonal
olarak, iþçi sýnýfýný, salt kendi ekonomik istemleri uðruna mücadeleyle sýnýrlandýrmalarý sonucu, uzun yýllar proletarya, siyasal bir güç olarak
politik sahnede gerekli yerini alamamýþtýr. Bugün, kýsa bir mücadele sonucunda iktidarýn ele
geçirileceði beklentileriyle devrimci mücadeleye katýlmýþ küçük-burjuva unsurlarýn, 12 Eylül
sonrasýnda yeniden proletaryayý keþfetmeleri,
eski dönemin revizyonist politikalarýndan öz olarak farklý deðildir. Ýþçi sýnýfýna gitmek ya da
devrimcilerin onunun altýsýnýn iþçi sýnýfý içinde
çalýþmasý gibisinden hamasi sözlerin arka planýnda eski revizyonist tezler bulunmaktadýr.
Ama eskiden farklý olan yanlar vardýr. 12 Eylül
öncesinin revizyonistleri, yeni açýlýmlar göstererek, klâsik küçük-burjuva reformizmine ulaþmalarý sözkonusuyken, onlarýn boþalttýðý yerin
doldurulmasý gündemdedir. Böylece, yüzleri
tam olarak açýða çýkmamýþ kesimler, günümüzde, revizyonizmin yeni temsilcileri olmaktadýrlar.
Revizyonist tezlerin en temel unsuru, iþçilerin ekonomik-demokratik mücadelelerinin içine girerek, bu mücadelenin yürütülmesine katýlarak, önce proletaryaya güven vermek, sonra
bu harekete siyasal nitelik kazandýrarak, bu
ekonomik-demokratik mücadeleyi siyasal mücadeleye dönüþtürmektir. Ekonomik-demokratik mücadele içinde kitleleri politize etme ya
da bu mücadeleleri politik mücadeleye dönüþtürme savlarýnýn revizyonist niteliði, ayný zaman-

da, proletaryayý, diðer halk sýnýf ve tabakalarýnýn
öncülüðünden uzaklaþtýracak sonuçlar doðurmak durumundadýr.
Yýllar önce Mahir yoldaþ, bu revizyonist anlayýþýn geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki durumunu
þöyle ortaya koymuþtur:
Devrimci mücadeleyi, yaþadýðýmýz
dönemde evrim-devrim aþamalarý diye
kesin çizgilerle ayýran uluslararasý revizyonizmin, pasifizmin bu soruya cevabý þudur (aralarýndaki ayrýlýklar ne olursa olsun, þehirleri temel alanlardan kýrlarý
temel alana kadar):
Kitlelerin içine girerek, kitlelerin acil
gereksinmeleri doðrultusunda siyasi bilinç götürüp, örgütleme, yani emekçi kitlelerin ekonomik-demokratik hak ve
istemleri etrafýnda kitleleri örgütleyip siyasi hedefe yönlendirmek.
Demokratik hak ve özgürlüklerin kullanýlamadýðý, rafa kaldýrýldýðý; daha doðru
deyiþle, oligarþi tarafýndan kullanýlmasýna izin verilmediði; ordusu, polisi ve diðer güçleri ile emekçi kitlelere tam bir tenkil politikasýnýn izlendiði bütün geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde bu tip klâsik kitle
çalýþmasý ile ekonomik-demokratik mücadeleyi politik mücadeleye dönüþtürmek isteyen örgütler, düþmanýn askeri
üstünlüðü ve baskýsý karþýsýnda güçsüzlüðe düþecekler, giderek de iyice saða
kayacaklardýr.
Bu yol, oligarþik diktatörlük ile halktan gelen baský arasýnda kurulmuþ olan
suni dengeyi bozacak yerde, onu devam
ettirecektir. (Che)
Evet, devam ettirecektir. Elbette bu
yoldan gidildiðinde de, görünüþte bazý
ilerlemeler olacaktýr. Ancak bu yolun savunucularý, baþlangýçta savaþçý niteliklere sahip olsalar bile, bu niteliklerini kaybedecekler, yozlaþacaklar ve giderek de
bürokratlaþacaklardýr. Yitirilen devrimci
öz ve pasifize edilmiþ beþ-on emekçi.
Ýþte bu görüþün yolu basitleþtirilince budur.** (abç)
Bu devrimci tespit, bugün tüm sapmalarýn
þiddetle karþý çýktýðý bir tespittir. Revizyonistlikleri ve pasifistlikleri kitlelerin gözünde açýða çýkmýþ olanlardan, yeni revizyonistlere kadar, hemen her kesimin iþçi sýnýfýna gitmekten söz
ettiði yerde, THKP-Cnin bu devrimci tespitine
saldýrmak bir gelenek olmuþtur. Bu konuda
sayýsýz örnek vermek olanaklýdýr. Ancak bu ko-

* Lenin, Ne Yapmalý?, s. 90.

* Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
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nuda en yeni sað-sapma ise, eski dönemde
THKP-Cnin 1971-72 dönemindeki öncü savaþýnýn yarattýðý sempatiye dayanarak kendilerini
siyasal alanda güçlendiren eski dönemin oportünistleri olmuþtur. Onlara göre, Mahir yoldaþýn
ortaya koyduðu belirlemeler, siyasi tekerlemelerdir, * dolayýsýyla eski laflara artýk herkesin karný toktur. Düne ait hasretlerin, yirmilerindeki otuzlarýndaki genç insanlar için herhangi
bir deðeri olamazmýþ!**
Þüphesiz, devrimci bir tespitin deðer ya da
deðersizliði üzerine söylenen sözlerin, son
tahlilde, bu tespitlerin gerçekte iddia edildiði gibi olup olmadýðýný belirleyemeyeceði açýktýr. Ve
herkesin bildiði gibi, gerçeðin ölçütü pratiktir.
Ama yine de, bu tür sözlerin belli bir sonucu olacaktýr. Bu sonuç, Marksist-Leninist tespitlerin pratik karþýsýndaki konumunu dýþlamak
ve teorisiz eylemi yüceltmekten baþka birþey
olmayacaktýr. Bu da, oportünistlerin kendilerini
gizlemeleri için uygun bir zemin oluþturacaktýr.
Bugün ülkemiz solundaki en önemli ideolojik
sorun, devrimci teorinin kýlavuzluðunun reddedilmesi, Marksist-Lenininist ilkelere baðlý bir
mücadelenin dýþlanmasý ve teorik birikimin inkârýdýr. Bu, her alanda kendiliðindenciliðin yüceltilmesidir. Proletaryanýn devrimdeki yeri, görevleri ve rolü konusunda olduðu gibi, sosyalist
siyasal bilinç ile devrimci mücadele arasýndaki
iliþki ve örgütlenme konusunda da, kendiliðinden-gelmecilik öne çýkartýlmaktadýr. Böylece
kendisi-için-sýnýf olmaya yönelmek durumunda olan proletarya, salt kendi ekonomik istemleriyle sýnýrlý olarak mücadele eden bir sýnýf
durumuna yöneltilmek istenmektedir. Politik iktidarýn ele geçirilmesinin her türlü devrimci yolunun reddedilmesine dayanan bu anlayýþlar,
kaçýnýlmaz olarak, baþta proletarya olmak üzere, tüm halk kesimlerinin yasal düzeyde (düzenin kendi yasal çerçevesinin belirli oranda
geniþletilmesini de kapsayacak ölçüde) reformist hareketini kutsamak durumundadýrlar.
Ülkemizde siyasal özgürlüklerin elde edilmesinin, demokratik ve baðýmsýz bir ülke kurulmasýnýn devrimci yolunun reddedilmesi, ayný
zamanda, bu amaçlarýn reddedilmesi demektir. Politik iktidarýn ele geçirilmesini reddeden
bir anlayýþýn eyleminin muhtevasý, kaçýnýlmaz
olarak mevcut düzenin restorasyonu (ya da
modernleþtirilmesi) olacaktýr.
Türkiyede bir demokratik devrim sorunu
vardýr. Demokratik halk devrimi olarak tanýmlanan bu devrimci aþamada iþçi sýnýfýnýn göre* Demokrat!, Sayý: 1, s. 3.
** Demokrat!, Sayý: 1, s. 26.

vi, köylülükle ittifak kurup, politik iktidarý ele geçirmek ve böylece demokratik devrimi tamamlamaktýr. Bu nedenle, politik iktidarýn nasýl ele
geçirileceði sorusu yanýtlanmak zorundadýr.
Kim ki, bu soruyu yanýtlamaktan kaçýnýr ve
herþeyi önce demokratik yollarla kendimizi ve
kitleleri örgütleyelim, sonra bunu düþünürüz
derse, o kiþi/kiþiler, devrimden vazgeçmiþ demektir.
Tarihsel olarak ülkemizde politik iktidarýn
ele geçirilmesinin yolu uzun bir Halk Savaþýndan geçer, III. bunalým döneminin iliþki ve çeliþkileri içinde Halk Savaþý Öncü Savaþý aþamasýndan geçecektir. Bu savaþta devrimin sýnýf güçleri, iþçi sýnýfý, köylülük ve kent küçük-burjuvazisidir. Kýrlarda ve þehirlerde yürütülen politikleþmiþ askeri savaþ temelinde politik iktidarýn
ele geçirilmesi sürecinde, kaçýnýlmaz olarak,
proletaryanýn hegemonyasý þarttýr. Proletaryanýn demokratik halk devriminde hegemonyasý
saðlanmadýðý sürece, demokratik devrimin
kesintiye uðramasý kaçýnýlmazdýr. Politikleþmiþ
askeri savaþta kýrsal alanlarýn stratejik önemi,
zorunlu olarak proletaryanýn köylülükle ittifakýný
öne çýkarýr. Kýrsal alanlarda yürütülen devrimci
savaþa proletarya öncülük etmediði sürece, yalýn bir tarzda küçük-burjuvazinin etkisi altýna girecektir. Bu etki, zaman içinde, mücadelenin
öncülüðünün küçük-burjuvaziye geçmesi sonucunu doðuracaktýr. Böyle bir sonuç ortaya çýktýðýnda, mücadeleyi yürüten örgütün baþlangýçta
belirlediði programlarýn ve ilkelerin bir anlamý
olmayacaktýr. Dünya devrimci mücadelesi, adý
sosyalist ya da iþçi sýfatýný taþýyan pek çok
küçük-burjuva hareketine tanýk olmuþtur.
Sosyalist siyasal bilince sahip olan proleterler, demokratik devrimdeki görevlerini yerine
getirdikleri sürece, proletarya bu devrimin öncüsü olabilir ve olmalýdýr da. Kýrsal bölgelerde
tarým proletaryasý ve yoksul köylülük arasýnda
doðrudan kurulacak iliþkiler, ayný zamanda,
halk devriminde proletaryanýn, þehirlerde, gerek
politikleþmiþ askeri savaþ eylemleriyle, gerekse
diðer politik mücadele biçimleriyle yürüteceði
faaliyet, oligarþinin her yönden kuþatýlmasý ve
yýkýlmasýný saðlayacaktýr. Þehirlerde, proletaryanýn gerçekleþtireceði siyasi grevlerden mitinglere, þehir gerillasýndan yerel ve genel ayaklanmalara kadar her türlü eylem biçimi, kýrsal bölgelerdeki devrimci mücadeleyle eþgüdümlü
olarak geliþtirildiði sürece, politik iktidarýn ele
geçirilmesinin yolu kýsalacaktýr.
Bu noktada en çok tahrif edilen ve oportünistler tarafýndan çarptýrýlan konu da, kýrsal bölgelerde aðýrlýklý olarak yürütülen bir politikleþmiþ askeri savaþ koþullarýnda þehir proletaryasýnýn ne yapacaðý konusudur. Revizyonistler
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ve oportünistler, kýrsal alanlardaki politikleþmiþ
askeri savaþý belirli bir süre belirleyici (temel)
olarak ele alan devrimci örgütlerin iþçi sýnýfýný
dýþtaladýklarýný, küçümsediklerini iddia etmektedirler. Proletaryanýn ideolojik öncülüðü
sorununun tahrifi temelinde yürütülen ideolojik saldýrýlar, Halk Savaþýnda proletaryanýn rolü
ile kýsa vadede yerine getirilecek görevlerin birbirine karþý konumlandýrýlmasýyla gerçekleþtirilmektedir.
Halk Savaþý, tüm halkýn savaþýdýr. Proletarya,
Halk Savaþýnda, gerek savaþçýlar olarak, gerekse üretimdeki konumlarýyla, aktif bir biçimde
yer almak durumundadýr. Ancak Halk Savaþýnda sýnýflarýn mevzilenmesi ve savaþa sokulmasý
sorunu, her türlü kýsa vadeli görev ve taleplerden ayrý olarak ele alýnýr. Þehir proletaryasýnýn
anahtar rolü oynadýðý, genel ayaklanmanýn bizim gibi ülkelerde tek baþýna iktidarýn ele geçirilmesinin yolu olamayacaðý gerçeði, þehir proletaryasýnýn, Halk Savaþýnýn stratejik rotasýna
uygun olarak deðiþik görevler üstlenmesini gerekli kýlmaktadýr. Nesnel ve öznel koþullarý olgun olmadýðý bir evrede nasýl ki proletarya ayaklanmaya yöneltilemezse, Halk Savaþýnda da, bu
koþullar ortaya çýkmadan proletarya son savaþa
sokulamaz. Þehirlerde proletarya, bir yandan
kadrosal düzeyde, þehir ve kýr savaþýna katýlýrken, diðer yandan þehirlerin ele geçirilmesi
aþamasýnda son sözü söyleyecektir. Proletaryanýn böylesine uzun vadeli bir mücadeleye giriþemeyeceðini düþünenler, onun sýnýf özelliklerini bilmeyen ya da küçümseyen küçük-burjuvalardan baþkasý deðildir. Proletarya, kýsa vadede somut sonuçlar vaat etmese bile, uzun vadeli bir mücadeleyi sonuna kadar sürdürebilecek tek devrimci sýnýftýr. Sorun, proletaryanýn
sosyalist siyasal bilince sahip olup olmadýðý ve
Halk Savaþý sürecinde devrimci görevlerini tam
olarak yerine getirip getiremeyeceðidir. Bunlar
gerçekleþtiði koþullarda, proletaryanýn Halk
Savaþýndaki belirleyiciliði ve son sözü söyleyenin kendisi olmasý güvencede olacaktýr.
Çözücü mücadelenin, kýrlarda, Halk Savaþýný
baþlatmak amacýyla Öncü Savaþýnýn sürdürülmesi olduðu bir evrede, proletaryanýn dikkatini, gözlemini kendine yöneltmek, onun faaliyetini ekonomik-demokratik mücadeleyle sýnýr-
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landýrmak ve de bunu özel bir teori haline getirmek, devrimden vazgeçmekle özdeþtir. Halk
Savaþý ile proletaryanýn sýnýf hareketi birbirine
karþýt hareketler deðildir. Ve karþýt süreçler olarak ele alýnamaz. Bu gerçeklere karþýn, aksi tarzda propaganda yapmak, demagojiye baþvurmak, proletaryayý egemen sýnýflarýn kuyruðuna
takmaktan baþka bir sonuç vermeyecektir.
Günümüzde sosyalist siyasal bilince sahip
proletaryanýn, artan oranda tüm halk kesimlerinin içine girmesi ve bu kesimlerde devrimci
mücadeleyi örgütlemesi gerekmektedir. Marksist-Leninist parti, salt iþçilere siyasal bilinç vermek için deðil, ayný zamanda, Halk Savaþýný örgütlemek ve yürütmek için de, nüfusun bütün
kesimleri arasýna girmek ve birliklerini bütün
yönlere seferber etmek zorundadýr.
Bu süreç, uzun ve zorlu mücadeleyi gerektirmektedir. Ve ancak politik iktidarýn ele geçirilmesiyle ilk gerçek somut hedefine ulaþýr. Bu
baðlamda, politik mücadele olarak, kýsa vadede somut sonuçlar ortaya koymayacaktýr. Elle
tutulur somut sonuçlar vermeyen bir mücadele olarak politik iktidarýn ele geçirilmesi mücadelesi karþýsýna, elle tutulur sonuçlar vaat
eden istemler uðruna mücadeleyi geçirmek ve
bunu, isterse 12 Eylülün toplumda açtýðý yaralarý saracak politikalar gerektiðini ileri sürerek,
isterse gaspedilen demokratik haklarýn ele geçirilmesi için mücadele olarak teorikleþtirmek, yalýn bir ekonomizmdir, sað-sapmadýr ve
devrimci mücadeleden yan çizmektir.
Devrimci görev, bir yandan kentlerde, baþta
proletarya olmak üzere, tüm halk kesimleri
arasýnda devrimci mücadeleyi örgütlemek ve
yürütmek iken, diðer yandan kýrsal alanlarda
köylü kitlesini örgütleyerek gerilla savaþýný baþlatmak ve geliþtirmektir. Yalýn bir þehir mücadelesi, oligarþinin kuþatmasý altýnda ve köylüleri
yedeklemiþ karþý-devrimin zoru ve þiddeti karþýsýnda yok edilebileceði gibi; ayný þekilde, yalýn bir kýrsal mücadele de, küçük-burjuva hareketi olmaktan öteye geçemeyecektir. Bu nedenle, kýrda ve þehirde, silahlý propaganda ve diðer politik mücadele biçimlerinin birlikte yürütülmesini zorunlu kýlmaktadýr. Bu ise, Politikleþmiþ
Askeri Savaþ Stratejisi ile olanaklýdýr.
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Demokratik Muhalefette
Demokrat!

Demokratik devrim mücadelesi, ayný zamanda demokratik muhalefetin birliðini de
kapsayan örgütlü bir mücadele sürecidir. Ancak
demokratik muhalefet kavrayýþý, kendi bütünselliði içinde ortaya konulmadýðý sürece, devrimci mücadelenin dýþýnda bir yere ve alana sahip olacaktýr. Bu açýdan, demokratik muhalefetin birliði üzerine büyük sözler söylemeden
önce, bu hareketin niteliðinin ortaya konulmasý
ve bu hareketle demokratik devrim mücadelesinin baðlantýsýnýn ortaya konulmasý gerekmektedir.
Demokratik halk devriminin þiddete dayanan bir devrim olarak tanýmlanmýþlýðý, demokratik güçlerin yeri ve konumunu belirleyeceði
gibi, devrim mücadelesinde nasýl bir yere sahip
olacaðýný da belirlemektedir. Demokratik muhalefet kavramý, geniþ anlamda, demokratik ve
baðýmsýz bir ülke yaratmaya yönelik her türlü
hareketi, örgütlenmeyi ve faaliyeti içerir. Dar
anlamda ise, demokratik muhalefet kavramý,
mevcut düzenin belirlemiþ olduðu yasal çerçeve içinde oluþan, geliþen ve geliþtiði oranda bu
yasallýðý zorlayan, yer yer bunun sýnýrlarýný geniþleten hareketleri ve faaliyetleri ifade eder. Bu
anlamýyla demokratik muhalefet hareketi,
evrimci ve reformist bir hareket olmak durumundadýr.
Tek baþýna bir demokrat muhalefet hareketinin, ülkede köklü, yani devrimci bir deðiþimi
saðlayabilmesi olanaksýzdýr. Devrimci politik
mücadeleye tabi olmayan bir demokratik muhalefet hareketi ise, bir süre sonra, düzenin yasallýðý içinde saðladýðý bir meþruiyet temelinde bozulmasý, amaçlarýndan sapmasý ve evrimci-reformist bir siyasal hareket haline gelmesi

kaçýnýlmazdýr. Böyle bir geliþmenin ise, devrimci mücadelenin bir engeli olacaðý açýktýr. Bu
kaçýnýlmazlýk, demokratik muhalefet hareketinin birliðinin saðlanmamasýndan deðil, bu hareketin devrimci politik mücadeleye tabi olmamasýndan kaynaklanmaktadýr.
Bu nedenle, sorun, yalýn bir biçimde demokratik muhalefet hareketinin birliðini saðlama olarak ortaya konulamaz. Hatta esas olarak
bile böyle ortaya konulamaz. Aksi halde, demokratik muhalefet hareketinin mevcut düzenin eritici hareketine tabi kýlýnmasý sözkonusu
olacaktýr. Sorunun özü, demokratik muhalefetin devrimci politik mücadeleye nasýl tabi kýlýnacaðýdýr.
Bu sorun, 1971 sonrasýndan itibaren sürekli
olarak tartýþýlan bir konu olmakla birlikte, hiçbir dönemde ne genel bir fikir birliði oluþturabilmiþtir, ne de yeterince tartýþýlabilmiþtir. 1974
sonrasýnda, devrimci mücadelenin güncel görevleri ve örgütlenmesi üzerine yapýlan tartýþmalarda, özellikle THKP-Cnin ideolojik-politik çizgisi temelinde sürdürülen tartýþmalarda, sorun,
politikleþmiþ askeri savaþ için gerekli öznel güçlerin nasýl oluþturulacaðý yönünde aðýrlýk kazanmýþtýr. Bu sorun karþýsýnda, ilerki yýllarda kendilerini belli bir yol olarak tanýmlayan unsurlar, odak noktasýný öðrenci hareketinin oluþturduðu ve meslek kuruluþlarýndan sendikalara
doðru geniþleyen bir halkalar dizisi olarak, demokratik muhalefetin birliðini, gerekli öznel
koþullarýn oluþturulmasýnýn temeli olarak kabul
ediyorlardý. Geniþ anlamda demokratik muhalefetin yükseltilmesi ve birliðinin saðlanmasý, bu
unsunrlar açýsýndan devrimci politik mücadelenin yürütülmesi için gerekli öznel koþullarýn ya-
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ratýlmasý (devrimci politik örgütlenmenin oluþturulmasý) olarak görülüyordu. Böylece, ilerki
yýllarda formüle edildiði gibi, saflaþma-netleþme-partileþme süreci baþlatýlmýþ olacaktý. En
geniþ kitle içinde en dar kadro çalýþmasý olarak partileþme sürecini tanýmladýklarýndan,
en geniþ kitle sözü ile, birliði saðlanmýþ, daha
tam deyiþle kendi denetimlerine girmiþ demokratik muhalefetin saðlayacaðý kitle düþünülmektedir.
Ýlk bakýþta usa uygun gelen bu formül, devrimci mücadelenin aðýr kayýplara uðradýðý, devrimciliðin deðil, devrimci olduðunu söylemenin
bile olaðanüstü zorlaþtýðý dönemlerde pek çok
kesim açýsýndan iþe yarar olarak da görülebilmektedir. Herþeyden önce kendisini belli bir süre için demokratik muhalefet hareketi ile sýnýrlayan bir çevrenin ya da bireylerin, kýsa dönemde oligarþik yönetimin zor uygulamalarýyla yüz
yüze gelmeme olasýlýðý olduðundan, oldukça
iþe yarar görünmektedir! Mevcut düzenin yasallýðýyla iþe baþlayan hareketin, ilk dönemde
bu yasallýkla olan iliþkilerinden dolayý kendisini devrimci politik mücadeleye göre meþru
gösterebilmesi, böyle bir geliþmeyi kendi içinde taþýmaktadýr. Bu meþruiyet, polis operasyonlarý karþýsýnda bireylerin kendilerini koruyabilmelerinin bir yasal aracý da olmaktadýr. Ýllegal silahlý bir devrimci örgüt üyesi ya da sempatizaný olmakla, böyle bir demokratik görünümlü bir muhalefet örgütlülüðünün bir
mensubu olmak arasýnda bir ayrýmýn bizzat oligarþik yönetim tarafýndan yapýldýðý bir dönemde, baþka türlü olmasý da beklenemez.*
Genel olarak gizli faþizm koþullarýnda ortaya çýkan bu tür meþruiyet ile, devrimin kitlelerin bilincinde bir zorunluluk haline gelmesi
sonucu ortaya çýkan ve devrimin tarihsel zorunluluðunu ifade eden haklýlýk arasýnda ayrým
yapýlmak zorundadýr. Devrimin tarihsel zorunluluðunu tanýmlayan, dolayýsýyla devrimci mücadelenin meþruiyetini ifade eden bu ikinci
durum, doðrudan kitlelerin bilinçlendirilmesiyle
ilintilidir. Bir baþka deyiþle, kitlelerin mevcut
düzene karþý tepkilerinin bilinçli hale getirilmesi
ve buna baðlý olarak egemen sýnýflarýn siyasal
olarak tecrit edilmesi durumudur. Marksizm* Son yýllarda, eski DYlilerin kendilerinin kitleler gözünde nasýl bir meþruiyet kazandýklarýný öve öve bitirememelerinin gerçekliði burada aranmalýdýr. 12 Eylül öncesinde ülkenin hemen her yerinde, tüm devrimcilerin
nasýl bir meþruiyet içinde, silahlarýn bile açýkta taþýdýklarýný bu kiþilerin unutmasý olanaksýzdýr. Sadece onlar
için deðil, tüm devrimci sol örgütler için ortaya çýkmýþ
olan bu durum, devlet otoritesinin zaafa uðratýlmasýnýn,
yani suni dengenin bozulmaya yönelmesinin bir ürünüdür.
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Leninizmde, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn örgütlenmesinin temel amacý olan siyasal tecrit, halk kitlelerinin egemen sýnýflarýn
siyasal etkisinden kurtarýlmasý baðlamýnda, sözcüðün devrimci anlamýnda, tarihsel haklýlýk olarak devrimin meþruiyeti ni belirler.
Bu nedenle, demokratik muhalefet hareketinin kendi kendine sahip olmasý istenilen meþruiyet ile devrimin ve devrimci mücadelenin
sahip olduðu tarihsel haklýlýk (yasallýk), kitleler düzeyinde kavranýlmasýyla ortaya çýkan
meþruiyet birbirine karýþtýrýlamaz ve birbirinin
yerine ikame edilemez. Dolayýsýyla devrim yapmanýn ezilenlerin, sömürülenlerin en temel
hakký olduðunun ifadesi olarak kullanýlacak bir
meþruiyet, herhangi bir siyasal anlayýþýn kendisini örgütlü bir güç haline getirebilmesi için,
oligarþinin açýk zor uygulamalarýndan uzak kalabilmesinin bir ifadesi olarak kullanýlamaz. Tersi tutumlar, kitlelerin devrimci bilinçlerini bulanýklaþtýracak, onlarýn politik iktidarýn devrimci
tarzda ele geçirilmesine yönelik hareketlerini
düzenin yasallýðý içine hapsedecektir.
Bugün, Demokrat! dergisi çevresinde toplanan bir kýsým unsurlarýn ortaya koyduðu yönelim ve politikalarýn temel yanýlgýsý, sadece,
kendilerini, çarpýttýklarý bir meþruiyet kavrayýþý
etrafýnda tanýmlamýþ olmalarý deðildir. Bu kesimlerin yanýlgýlarýnýn diðer bir yaný, demokratik devrim mücadelesi olarak iktidar mücadelesini (politik mücadeleyi), mevcut düzenin yasal ya da yarýyasal iliþkileri içinde yürütülen ekonomik-demokratik mücadele haline dönüþtürmeleridir. Devrimci politik mücadele ve örgütlenmenin, çeþitli öznel nedenlerle ikincil kýlýnmasý, bunun yerine ya da bunun için, ekonomik-demokratik mücadelenin öne çýkartýlmasý,
kesinkes devrimci mücadelenin bir engeli durumuna gelecektir.
Diðer yandan, Demokrat! dergisi temelinde giriþilen hareketin insiyatifini elinde bulunduran unsurlarýn, kendi siyasal görüþlerine uygun bir siyasal örgütlenmenin temel (ve hatta
tek) aracý olarak demokratik muhalefetin birliðini kullanmaya yönelmeleri, ayný zamanda,
bu hareketin özel amaçlar için kullanýlmasýný
getireceðinden zararý, daðýtýcýlýðý daha da büyük
olacaktýr. Katýksýz bir oportünizm olarak ortaya
çýkan bu öznellik, ayný zaman da ideolojik bir
sapmanýn da geliþmesine hizmet edecektir.
Þüphesiz, Demokrat! çevresinde yer alan
ve bugün kendilerini bir siyasal örgütlenme olarak tanýmlamayacaklarýný þimdilik ilan eden
eski DYlilerin, belirttiðimiz gibi Öznel bir
amaçlarý olmadýðý ileri sürülebilir ve hatta onlarýn demokratik muhalefet hareketinin geçmiþteki durumundan, özellikle de bu hareket için-
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de kendilerinin tekkeci tutumlarýndan yeterince ders aldýklarý ve özeleþtiri yaptýklarý söylenebilir. Dolayýsýyla, yukarda ortaya koyduðumuz
deðerlendirmelerin öznel olduðu, 80 öncesi
sol içi tartýþmalarýn bir yansýsý olarak ortaya çýktýðý da iddia edilebilir. Acaba gerçekten öyle midir?
1974-77 döneminde, daha sonraki dönemin
DYli unsurlarýnýn temel kavrayýþý, 1971 dönemindeki Öncü Savaþýnýn yaratmýþ olduðu etkiyi, öncelikle öðrenci hareketi çerçevesinde örgütleyerek, buradan piþecek kadrolarla (!) siyasal bir örgütlenmeye yönelmek þeklinde özetlenebilir. Günümüzde, farklý bir parti anlayýþýný
öneriyorduk diyerek üstünü örtmeye çalýþtýklarý
bu kavrayýþlarýný, 1977 sonrasýnda saflaþmanetleþme-partileþme þeklinde tanýmlýyorlardý.
Bugün, basýnda lanse edilmediði için pek
farkýna varýlmayan bu sessiz giriþimciler, bir
(yeniden) bir politik saflaþma ile ifade edilen
birlikteliði dayatýyorlar diyerek kendilerini yeniden tanýmlamaktadýrlar. Ancak bu kez, geçmiþte olduðu gibi üstünde yükselecekleri ve
kendi oportünist amaçlarý için kullanacaklarý bir
Öncü Savaþý pratiði yoktur. Bu nedenle, 1980
sonrasýnda, THKP-Cnin yaratmýþ olduðu sempati üzerinde yükselmek durumunda deðillerdir. Böylece, kendilerini THKP-Cnin ideolojikpolitik çizgisinden temelli bir kopuþ olarak ifade etme meþruiyeti ni ele geçirmiþlerdir! Bu
yüzden, artýk eski DYlilerin, ister küçük gruplar
halinde olsun, isterse bireyler düzeyinde olsun,
kavrayýþlarýnýn eleþtirisi, kesinkes, Politikleþmiþ
Askeri Savaþ Stratejisi çerçevesi içinde yapýlamaz.
Bizler için sorunun özü, yalýn bir tarzda demokratik muhalefetin birliðinin saðlanmasý deðil; demokratik muhalefet ile devrimci politik
mücadele arasýnda doðru bir iliþkinin kurulmasý
ve bu hareketin devrimci politik mücadeleye
tabi kýlýnmasýdýr. Bu tabiyet, doðrudan doðruya,
demokratik muhalefet hareketinin, sömürge tipi
faþizm koþullarýnda, sürekli bir faaliyet olarak
varlýðýný sürdürmesinin olanaksýzlýðý tarafýndan
biçimlendirilmek durumundadýr.
Oligarþinin egemenliðini sürdürmesinin temel yönteminin siyasal zor olduðu bugün geribýraktýrýlmýþ ülkelerde, bu siyasal zorun askeri
biçimde maddeleþmesi ve görünür olmasý,
mevcut üretim iliþkilerine yönelik muhalefetin
görüldüðü yerlerde ve oligarþiye karþý alternatif bir gücün ortaya çýktýðý zamanlarda olduðu

deneyimlerle tanýtlanmýþtýr. Bir baþka deþiþle,
oligarþi, emekçi yýðýnlarýn muhalefetinin topyekün bir muhalefet haline dönüþmesine hiçbir
zaman izin vermeyecektir ve daha mevzi halindeyken uygulayacaðý zor ile onu sindirmeye çalýþacaktýr. Gizli faþizm koþullarýnda, mevcut üretim iliþkilerine ve iktidara yönelik bir siyasal hareket halini almasýný engellemeye çalýþacaktýr.
Ne var ki, bu nispi demokratik ortam içinde, ilk
bakýþta demokratik mevzi ve haklar için mücadele þeklinde görülen demokratik muhalefet
hareketi dahi, bir süre sonra oligarþinin kaçýnýlmaz bunalýmlarý nedeniyle, varlýðý devam ettirilmemesi gereken bir unsur haline gelecektir.
Böyle durumda, oligarþinin siyasal zorunun,
ülke çapýnda askeri biçimde maddeleþmesinin
ortaya çýkmasý þaþýrtýcý olmayacaktýr.
Bu nedenlerden dolayý, demokratik muhalefeti, ülkedeki siyasal mücadelenin önüne yerleþtirmek; bu hareketi devrimci politik mücadeleden ayýrmak, onlarýn baðlantýlarýný sýradanlaþtýrmak ve devrimci politik mücadelenin askeri
niteliðinin dýþlanmasý için bir araç olarak kullanmak, mevcut düzene karþý tepkisi yükselen kitleleri, oligarþinin siyasal zoru karþýsýnda yalnýz
býrakmak ve kitleleri oligarþinin insafýna teslim
etmek demektir. Geliþen ve yükselen olaylar
içinde demokratik muhalefetin tümüyle týkanacaðý, buna karþýlýk oligarþinin siyasal zorunun
giderek yoðunlaþacaðý bilinmelidir. Demokratik
muhalefetin birliðini saðlayarak örgütlenmesi,
en geniþ demokratik mücadelenin yürütülmesiyle birlikte, proleter devrimci hareketle bütünleþmesi ve Halk Kurtuluþ Cephesi içinde yerini
almasýný gerektirir.
Bu bir yol ayrýmýdýr, Kendi baþýna demokratik muhalefet ya da devrimci savaþa tabiyet!
Tespit edilen politik hedeflere yönelik olarak
yürütülecek devrimci savaþ yanýnda, en yaygýn
demokratik muhalefetin yürütülmesi gereklidir.
Demokratik muhalefet ve kitle direniþleri, oligarþinin siyasal olarak tecrit edilmesinde önemli
araçlardýr, ancak çözücü deðillerdir.
Gerek demokratik muhalefet, gerekse devrimci muhalefet içersinde kitlelere götürülecek
temel propaganda, siyasal özgürlüklerin elde
edilmesi olmalýdýr. Devrimin demokratik niteliðinin baþýnda, oligarþinin siyasal zorunun bertaraf edilmesi ve kitlelerin siyasal özgürlüklerine kavuþmasý gelir.
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Türkiye Devriminde
Kürt Ulusu

Ülkemizde son yýllarda en çok konuþulan
konularýn baþýnda Kürt sorununun geldiðini bilmeyen yoktur. Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkýna sahip olmasý, bizzat yürütülen silahlý
mücadeleyle birlikte güncelleþmiþ ve giderek
de somut-pratik çözümler üretilmesi noktasýna
ulaþmýþtýr. Kimileri, çözümü, reformist bir açýdan ele alýrken, kimileri, bunu sosyalist devrim
yolu üzerinde bir devrim sorunu olarak ele almaktadýr. Her türlü reformist ve emperyalist sistem içi çözümlerin dýþlandýðý bir yol olarak,
devrim yoluyla Kürt ulusal sorunun çözülmesi,
Marksist-Leninistlerin enternasyonalist bakýþ
açýlarýyla tam bir uyum içindedir.
Bugün Kürt ulusunun yaþadýðý devletler içinde, proletaryanýn öncülüðünde gerçekleþtirilecek bir devrim için koþullarýn en olgun olduðu
yer Türkiyedir. Türkiye sýnýrlarý içinde büyük bir
Kürt nüfusu yaþamaktadýr, ama bu nüfus içinde, ulus çapýnda etkili bir küçük-burjuva milliyetçi hareketi henüz tam olarak geliþmemiþtir.
Kürt küçük-burjuvazisi, feodal-aþiret iliþkilerinin
dýþýna çýktýðý oranda, sýnýfsal bir mücadele içine girmektedir. Geleneksel olarak yerel güç durumunda olan feodaller ise, etkisizleþme durumlarýna baðlý olarak, ya oligarþi ile uzlaþmakta, ya da dinsel ideoloji etrafýnda kümelenmektedirler.
Kuzey Kürdistan, bu olgularýn getirdiði devrimci anlamda olumlu ögelerin en geliþmiþ olduðu ve devrimci mücadele açýsýndan geliþim
dinamiklerinin en güçlü olduðu yerdir.
Kuzey Kürdistanda, bu olgularýn getirdiði
devrimci anlamda olumlu ögelerin önemi, özellikle yeni-sömürgecilik yöntemlerinin Türkiye
genelinde geliþmesine ve yayýlmasýna paralel

22

olarak, Kürt feodal sýnýflarýn eski güçlerini yitirmeleriyle belirlenmiþtir. Kürt feodal sýnýflarýn eski güçlerini yitirmeleri, önemli bir dini hareket yaratmýþtýr.* Eski Kürt feodal egemen sýnýflarýn (özellikle aþiretler düzeyinde) mülksüzleþtirilmeleri ya da en azýndan tam bir mülksüzleþmeye ulaþmadan önce büyük kentlere göçlerin
yoðunlaþmasý, dinsel ideolojinin tarikatlar düzeyinde geliþmesi için uygun bir zemin oluþturmuþtur. Aþiretlerin bu tarz, yani yukardan aþaðýya daðýlmasý koþullarýnda, topraktan kopan
aþiret üyesi köylüler, sanayi merkezlerinden daha çok, bölgesel düzeyde, kent ve kasabalara
yönelmeye baþlamýþlardýr. Dini ideolojinin ve
de küçük-burjuva milliyetçiliðinin maddeleþmesinin nesnesi olan bu insanlar, iç dinamikle
kapitalizm geliþmediðinden, sanayide emekgücü olarak yer alamamaktadýrlar. Öte yandan,
geleneksel kapalý tarýmsal üretimden kopan
köylülerin, kentlere göç etmeleriyle beliren
sorunlarý çözecek ya da hafifletecek, kendilerine belli oranda geçim araçlarý saðlayacak, ne
beyleri vardýr, ne de devletleri. Böylece onlar, sahipsiz bir kitle haline gelmiþlerdir. Ýþte bu
konumda olan kitle ile doðrudan ve geleneksel
yollarla iliþki içinde olan din adamlarý, küçüktüccarlar, esnaf kesimleri, onlar üstünde artan
oranda yönlendirici ve yönetici güç olmaktadýrlar. 12 Eylül koþullarýnda ülke çapýnda örgütlü
* Dinsel hareketin durumunu Türkiyede yapýlan son genel seçimlerin sonuçlarýnda da gïrmek olanaklýdýr. 1987
Kasým genel seçimlerinde Refah Partisi (RP)nin genel
oy ortalamasý %6,9dur. Bu partinin, ülke çapýnda en yüksek oy oraný elde ettiði yerler, Diyarbakýr I. ve II. seçim
çevreleri ile Siirt olmuþtur. (Oy oranlarý, sýrasýyla, %22,7;
%28,9 ve %24,7dir.)
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ve etkin bir küçük-burjuva reformist hareketinin
(düzen sýnýrlarý içinde) bulunmamasý, tarihsel
olarak bölgedeki Kürt küçük-burjuva milliyetçi
hareketinin cýlýzlýðýyla birleþerek, bu dinsel gücü, tek kitlesel güç haline dönüþtürmüþtür.
Þeriat devleti anlayýþýnýn, gerek sýnýflarý, gerekse uluslarý inkâr eden özü karþýsýnda, proletaryanýn devrimci mücadelesi, gerek mevcut
devletle somutlaþan toplumsal düzene, gerekse dinsel ideolojiye karþý tek gerçek alternatif güç durumundadýr.
Pragmatik bir anlayýþla ya da fiili iliþkiler
kavrayýþýyla, somutun geliþim dinamiklerini
deðil de, fiili-aktüel güç iliþkilerini ve bunlarýn
görece kalýcý ögelerine dayanarak Türkiye Kürdistanýnda bu olgularý ele almak ve buna göre
politikalar ve ittifaklar oluþturmak yanlýþtýr. Bu
yanlýþlýk, giderek, dinsel ideolojinin örgütlenmesi olan tarikatçýlýðýn kitlesel bir güç halinde
maddeleþmesinin soldan meþrulaþtýrýlmasýna
ulaþacaktýr. Bunun anlamý ise, anti-feodal hedeflerden (taktik gereði[!]) vazgeçmektir. (Zaten mezheplere bölünme ve tarikatlara ayrýþma,
tümüyle feodal iliþkilerin bir ürünüdür. Her biri
belli bir feodal yerel gücün çýkarýný ifade etmektedir.)
Tüm bu gerçeklere raðmen, çeþitli güvensizlikleri ya da devrimci mücadelenin önemli
darbeler yemiþ olmasýný gerekçe göstererek,
proletarya adýna ayrý mücadeleyi öne çýkarmak,
proletaryayý diðer sýnýflarýn çýkarýna tabi kýlmaktan öte bir anlamý olmayacaktýr. Bu noktada,
Amerikan emperyalizminin tutumu özel bir
öneme sahiptir.
Deðiþik Kürt küçük-burjuva milliyetçi örgütlerinin ve bireylerinin, emperyalizmle uzlaþma
çabalarý, günümüzde Amerikan emperyalizminin Kürt sorunu karþýsýndaki tutumu ile daha da
netleþmektedir.
Amerikan emperyalizminin Kürt sorununu,
uluslararasý bir sorun, ama emperyalist sistem
içinde tutulacak ve çözülecek bir sorun olarak
ortaya konulmasýndan büyük bir çýkarý vardýr.
Özellikle Filistin küçük-burjuvazisinin, son yýllardaki uzlaþmacý politikasý, bu konuda etkin bir
örnek oluþturmaktadýr. Bu politika, ulusal sorunun uluslararasý bir sorun haline getirilmesi ve
özel bir uluslararasý konferansla çözümlenmesi þeklinde özetlenebilir. Böyle bir çözüm, daha
önceleri yaþandýðý gibi, Amerikan emperyalizminin uluslarýn kendi kaderini tayin hakký konusunda getirdiði Wilson Prensipleriyle tam
bir uygunluk içindedir. (Son on yýl içinde Amerikan emperyalizminin Amerikanýn Sesi radyo
yayýnlarýnda Kürtçe yayýn yapma kararý almasý,
geliþmelerin ne yönde olacaðý konusunda yeni
somut veriler saðlamaktadýr.)

Bugün Güney Kürdistanda (Irak sýnýrlarý
içinde) etkin ve önder güç durumunda olan küçük-burjuvazi, bu yolla sorunun çözümlenmesini planlamaktadýr. Bu plan, Amerikan emperyalizmi açýsýndan, Orta-Doðu güç iliþkileri çerçevesinde (ve Ýsraili esas alarak) Kuzey Irak kesiminde kurulacak baðýmsýz bir devleti içermektedir. Baþtan emperyalizme baðýmlý baðýmsýz Kürdistan, ayný zamanda, Türkiyedeki
Kürt sorununun da çözümü olarak tasarlanmaktadýr. Türkiye sýnýrlarý içindeki Kürt ulusaltopluluðu, bu koþullar altýnda, kýsmen toprak
olarak yeni kurulacak devlete katýlýrken, kýsmen
de ulusal azýnlýk olarak Türkiye sýnýrlarý içinde tutulacaktýr. (Bu, son tahlilde, kültürel
özerklikten baþka birþey olmayacaktýr.) Bu plan,
proletarya ve köylülüðün, doðrudan milliyetçilerin eline teslim edilmesi demektir. Böyle bir
planda NATOnun güneydoðu sýnýrlarý önemli
bir koz olarak küçük-burjuva milliyetçileri tarafýndan kullanýlmak istenmektedir. Bu da,
Türkiyedeki Kürt ulusal-topluluðu üzerine pazarlýk edilmesi ile eþ anlamlýdýr. Ancak son geliþen olaylar, özellikle Varþova Paktýnýn daðýlmaya yönelmesiyle birlikte, bu koz da önemli ölçüde devre dýþý kalmaya baþlamýþtýr. Bunun yerini hýzla Orta-Doðudaki güçler dengesi sorunu
almaktadýr.
Bu koþullar altýnda, proletaryanýn tutumu
açýk biçimde ortaya çýkar. Koþulsuz olarak, Kürt
ulusunun kendi kaderini tayin hakkýna sahip
olmasý gerekir. Bu hakkýn pazarlýk konusu yapýldýðý koþullarda, proletarya, bu hakkýn koþulsuz olarak tanýnmasýný savunmayý sürdürür. Bu
da, proletaryanýn öncülüðünde devrimci bir
mücadelenin geliþtirilmesiyle olanaklýdýr. Bugün, bu olanak, en güçlü biçimde Türkiyede vardýr. Bu yüzden Marksist-Leninistlerin, tüm ilkelere ve pratiklere aykýrý olan ayrý örgütlenmesi
sona erdirilmelidir. Bu görev, diðer parçalardaki Kürt ulusal hareketinin geleceði açýsýndan,
bunun halk kurtuluþ hareketi haline dönüþtürülmesi açýsýndan da büyük bir öneme sahiptir.
Genel kural olarak, proletaryanýn öncülüðünde demokratik halk devrimi mücadelesinin
geliþmediði yerlerde ortaya çýkan ya da çýkmak
durumunda olan ulusal hareketler karþýsýnda,
proletaryanýn entarnasyonalist tutumunu da
belirtmek gerekmektedir. Bu tutum, doðrudan,
uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýnýn savunulmasýyla baðlantýlýdýr. Ancak bu tür hareketlerin
desteklenmesi, III. bunalým döneminin iliþki ve
çeliþkileri tarafýndan belirlenen koþullamalara
baðlýdýr. Bu koþullamalarý, þu þekilde özetleyebiliriz:
a) Tutarlý bir demokratik hareket olmalýdýr. Bir baþka deyiþle, anti-feodal ni-
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teliðin bulunmasý gerekir;
b) Emperyalizme, özellikle onun yeni-sömürgeciliðine karþý olmalýdýr;
c) Ulusal bir hareket olarak, kendine
komünist ya da sosyalist bir görünüm
verme çabalarýnda bulunmamalýdýr;
d) Komünistlerin kendi özgül amaçlarý doðrultusunda, özellikle iþçi ve köylü
kitlelerini bilinçlendirme, örgütlendirme
faaliyetlerini ve mücadelesini engellememelidirler.
Bu koþullar altýnda, salt Kürt-ulusal devrimci hareketini deðil, dünyanýn her yanýndaki ulusal-devrimci hareketlerin desteklenmesi sözkonusudur.
Ancak, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki anti-emperyalist ve anti-oligarþik halk kurtuluþ hareketlerinin desteklenmesi sorunu, ayný koþullamalara sahip deðildir. Bu tür mücadeleler, proletaryanýn öncülüðünde olduðu anlamda, proleter enternasyonalizmi temelinde ve ilkelerine
baðlý olarak desteklenmek durumundadýr.
Tüm bunlarýn ýþýðýnda, Türkiyedeki proleter
devrimci hareket, herþeyden önce Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkýna sahip olmadýðý koþullarda, mücadelesini yürütürken, meydana gelen sýnýfsal ayrýþmayý göz önünde bulundurmak zorundadýr. Küçük-burjuvazi, bu sýnýfsal ayrýþma koþullarýnda tek güvenilir müttefikin proletarya olduðunu görmektedir. Ama kýrsal alanlarda, küçük köylülerin özel iliþkileri ve
kiþisel baðýmlýlýklarý nedeniyle, gerek proletaryaya, gerekse kent küçük-burjuvazisine iyi gözle
bakmamaktadýr. Bu kesimlerin halk kurtuluþ
hareketine sokulabilmesinin yolu, onlarýn kendi sýnýfsal durumlarýnýn ortaya konulmasýndan
ve özel iliþkileri ile kiþisel baðýmlýlýk iliþkilerinin
kýrýlmasýndan geçmektedir. Bu da, anti-feodal
mücadelenin yükseltilmesini zorunlu kýlmaktadýr.
Devrimci proletaryanýn Kürt ulusal sorunu
karþýsýndaki tutumunu þu þekilde özetleyebiliriz:
a) Kürt ulusal sorunu, eski sömürgecilik sisteminin tasfiye edildiði koþullarda bile çözümlenmeden kalmýþ bir sorundur;
b) Uluslarýn tarihsel olarak ortaya çýkýþýndan
bu yana, Kürt ulusu, kendi kaderini tayin hakkýna sahip olamamýþtýr;
c) Bu nedenle, 1923lere kadar, büyük oranda Osmanlý feodalitesinin içinde kalan Kürt
topluluðu, bu tarihten itibaren çeþitli ulusal-devletler arasýnda bölüþülmüþtür;
d) Bölünmüþ Kürt ulusu, her bir parçadaki
ulusal-devletin erken ya da geç oluþumuna,
oluþum biçimine ve sosyo-ekonomik yapýsýnýn
geliþim düzeyine baðlý olarak ve bu iliþkiler için-
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de varlýklarýný sürdürmüþlerdir;
e) Her parçadaki eþitsiz geliþim, bütün açýsýndan kýsmi oranda feodalizmin çözülmesini
getirmekle birlikte, Kürt ulusu bütününde egemen iliþkiler feodalizmdir;
f) Parçalarýn eþitsiz geliþimi ve merkezi devlet otoritelerinin olaðanüstü güçlendirilmiþ olmasý nedeniyle, parçalar arasýndaki fiili farklýlýklar büyümektedir. Bu, artan oranda iktisadi
yaþam birliðinin kurulmasýný içsel olarak engellemektedir;
g) Parçalar arasýndaki eþitsizlikler ve iktisadi yaþam birliðinin bulunmamasý, her parçanýn,
baðlý bulunduðu devlet sýnýrý içindeki ekonomik, sosyal, siyasal vb. iliþki ve çeliþkilerinden
birincil düzeyde etkilenmekte ve ayný þekilde etkilemektedir. Her bir parçadaki Kürt ulusaltopluluðu, devlet bütünlüðündeki milli krizle
doðrudan baðlantý içindedir. Dolayýsýyla, her bir
ülkedeki milli krizin boyutu ve etkisindeki farklýlýklar, parçalardaki farklý geliþmelere ve dinamiklere neden olmaktadýr. Sýnýrlarý hangi düzeyde ele alýnýrsa alýnsýn, Kürdistan bütününde
ve yalnýzca Kürdistan ölçeðinde tek bir milli krizden söz edilemez. Bu nedenle, herhangi bir parçadaki iliþki ve çeliþkileri belirleyen milli krizin
derinleþmesi ya da gerilemesi, diðer parçalardaki iliþkiler ve çeliþkiler üzerinde doðrudan etkide bulunmamaktadýr. Bu olgu, her parçadaki farklý tahlillerin gündeme gelmesinin maddi
temelini teþkil eder;
h) Her bir parçadaki deðiþik sýnýflar ya da sýnýf ittifaklarý iktidarda bulunduðu için, her parçadaki mücadelenin hedefleri deðiþmektedir;
i) Ancak, tüm parçalarda enþmperyalizmin,
süreç olarak, az ya da çok egemen unsur olmasý, tüm parçalarda anti-emperyalist bir mücadeleyi zorunlu kýlmaktadýr;
j) Özellikle feodalizmin yukardan aþaðýya
çözülmesinin en yoðun olduðu Türkiyede, Kürt
egemen sýnýflarýyla Türkiye oligarþisini kesin çizgilerle birbirinden ayýrmak olanaksýzdýr;
k) Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkýný elde etmesi, bir yandan proletaryanýn öncülüðünde ulusal (halk) birliðinin kurulmasýný
zorunlu kýlarken, öte yandan demokratik halk
devrimi genel hedefine ulaþýlmasýný gerektirir;
l) Bütünsel, merkezi, baðýmsýz ve demokratik bir Kürdistan devleti, uzun ve çeþitli ara aþamalardan geçen bir süreçte oluþturulabilir. Parçalarda tarihsel olarak ortaya çýkan fiili eþitsizlikler yanýnda, önemli dil ve kültür sorunlarý bulunmaktadýr. Her bir parçadaki ulusal-topluluðun kendi kaderini tayin hakkýný elde etmesi zamandaþ olmayacaktýr. Emperyalistler arasý çeliþkilerin askeri plana yansýma olanaðýnýn olmadýðý bir dönemde, böyle bir zamandaþlýk, ancak
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bölgede büyük bir devrim ya da ayaklanma
ortaya çýktýðýnda olasýdýr;
m) Türkiyedeki Kürt köylülüðü içindeki
farklýlaþmanýn geldiði boyut, diðer parçalarla
kýyaslanmayacak boyuttadýr. Bu geliþmenin
köylülerin kendilerini kiþisel baðýmlýlýktan kurtulmasýný saðlayamadýðý yerlerde, devrimcilerin
görevi, bu baðýmlýlýðý ortadan kaldýrmak olmalýdýr. Bu ise, genel siyasal zorun dýþýnda, bölgesel olarak, iktisadi baský dýþý baský güçlerinin
bertaraf edilmesiyle mümkündür;
n) Türkiyede çarpýk kapitalizmin geliþme
alanlarý, proletarya saflarýndaki ulusal farklýlýklarý
hýzla ortadan kaldýrmaktadýr. Bu ise, proletaryanýn birleþik örgütlenme ve mücadelesinin maddi temellerinin olgunlaþtýðýný gösterir;
o) Ulusal ayrým gözetmeksizin, proletaryanýn
öncülüðünde gerçekleþecek halk devrimi, her
ulustan köylülerin de çýkarýný ifade eder. Böyle
bir devrim için, ulusal ayrým gözetmeksizin, iþçiköylü ittifakýný gerçekleþtirmek zorunludur. Bu
devrim, sýnýfsal çeliþkilerin belli bir çözüm platformu olduðu için, ayný zamanda, ulusal sorunun da çözüm platformudur;
ö) Demokratik halk devrimi ile kurulacak
halk iktidarý, her ulustan iþçilerin ve köylülerin
iktidarý olacaktýr. Bu iktidar, vakit kaybetmeksizin, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkýný tanýyacak ve bu hakkýn tam ve eksiksiz kullanýmý için her türlü önlemi alacaktýr;
p) Bu hakkýn, devrim koþullarýnda nasýl kullanýlacaðý tümüyle Kürt ulusuna ait olacaktýr;
r) Kendi kaderini tayin hakký, ayrýlma yönünde kullanýlmadýðý durumlarda, bölgesel özerklik, Sovyet deneyiminin ýþýðýnda en geliþmiþ biçimiyle gerçekleþtirilecektir.
Marksist-Leninistlerin ve emekçi halkýn birleþik ve merkezi örgütlenmesi ve de mücadelesi, bu açýdan stratejik bir sorun ve zorunluluktur. Taktik ittifaklarýn olumsuz stratejik sonuçlar
doðurmamasý için de, bu kaçýnýlmazdýr. Aksi
halde, devrimci halk güçleri dýþýndaki güçlere
dayanmak ya da bu dýþ kesimlerle kurulacak ittifaklarda devrimin ilkelerinden ve programýndan tavizler vermek sözkonusu olacaktýr. Merkezi ve birleþik bir devrimci örgütlenme, belirlenmiþ ilkeler, programlar ve devrim stratejisi
temelinde ortaya çýkabilir ve gerçekleþebilir.
Türkiyede ulusal sorunun çözümü ve bu
yöndeki mücadele, proletaryanýn ve MarksistLeninistlerin birliðinin ne denli zorunlu olduðunu göstermektedir. Ancak bunun için birlik,
iþçilerin ve köylülerin devrim ittifaký kapsamýnda ve geniþ ölçekte kavranýlmasý zorunludur.
Birlik gereðini ne kadar çok kavrarsak, tam birlik olmadýkça otokrasiye
karþý uyumlu bir saldýrýya giriþmenin

olanaksýzlýðýna ne kadar daha fazla inanýrsak, bizim siyasal sistemimizde merkezi bir mücadele örgütüne gerek olduðu o kadar daha çok ortaya çýkacak
ve bizler basit, ama aldatýcý ve temelde
alabildiðine yanlýþ olan çözümlerle tatmin olmaya okadar az eðilim göstereceðiz. Birbirimize yabancýlaþmanýn verdiði
zararlar kavranmadýkça, proletarya partisi kampýnda bu yabancýlaþmaya, her ne
pahasýna olursa olsun, kesinlikle son verme isteði taþýmadýkça, federasyon için
incir yapraðýna hiç gerek yoktur; ilgili taraflardan birinin çözmeyi gerçekten arzulamadýðý bir sorunu çözmeye çalýþmanýn hiçbir yararý yoktur. Durum bu olduðuna göre, otokrasi tarafýndan ezilen bütün uluslarýn proletaryasýnýn otokrasiye
ve giderek daha fazla birlik haline gelmekte olan uluslararasý burjuvaziye karþý
verdikleri mücadelede, baþarý için merkeziyetçiliðin temel zorunluluk olduðunu, býrakalým, deneyimlerden ve asýl hareketten çýkartýlacak dersler kanýtlasýn.
(Lenin)
Tüm bu gerçeklerin ve deneyimlerin açýk bir
biçimde ortaya koyduðu olgulara raðmen ve
son aylarda Kürt kitleleri içinde önemli bir hareketlilik ortaya çýkmýþken, hâlâ eski hatalar yinelenmekte ya da Kürt ulusal sorunu karþýsýnda
çýkarcý yaklaþýmlar, ilkesiz tavýrlar ve politikalar varlýðýný sürdürmektedir. Bunlar içinde en
önemlisi (ve belki de en tehlikeli sonuçlar doðuracak olaný) destekçilik politikalarýdýr.
Çeþitli gerekçelerle, ama asýl olarak Türkiye
de devrimci mücadelenin 12 Eylül sonrasýnda
karþýlaþtýðý büyük ve zorlu sorunlarýn aþýlmasýnda hiçbir etkinlik gösteremeyenler, uzun süreden beri Kürt ulusal hareketini desteklemeyi
eylemlerinin asýl muhtevasý olarak formüle etmektedirler. Kürtlerin ayrý bir ulus olduðu gerçeðinden yola çýkarak, yani böyle bir doðrudan
hareket ederek, Türk ve Kürt ulusal mücadelesinin ayrý örgütlenmesi temelinde sürdürülüþünü veri alarak ve bunun gerekliliðini pratikle
tanýtlayarak, Kürt ulusunun kaderini tayin etme
hakkýný elde etmek için bizzat kendi güçleriyle
sürdürdüðü mücadelesini destekleme görevini, Türk solunun en temel ve en demokratik görevi olarak ilan eden çevrelerin bu politikalarý, sözcüðün tam anlamýyla, Kürt halkýnýn
devrimci mücadelesini yalnýz býrakmaktan baþka bir anlama gelmemektedir. Sýnýrlandýrýlmýþ
bir bölgede, kendi özgüçleriyle süren bir mücadelenin, yalýn bir destekleme politikasýyla ele
alýnmasý, pratikte, bu mücadelenin dýþ destekçisi olmaktan baþka bir sonucu olmadýðý, bu-
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gün yeterince açýklýk kazanmýþtýr.
Uluslararasý planda, herhangi bir ülkenin
Marksist-Leninistlerinin, proleter ya da ulusaldevrimci dýþ bir ülkenin ya da ulusun yürüttüðü mücadele karþýsýndaki konumunu (çok az
farklýlýklarla) ülkemiz solunun konumu haline
getirmek, Kürt halkýnýn devrimci mücadelesini
oligarþik yönetim karþýsýnda yalnýz býrakmak olduðu, yeterince açýða çýkmýþtýr. Üstelik, bu tür
destek politikalarý, ayný zamanda, oligarþinin
askeri gücü karþýsýnda yalnýz býrakma anlamýna gelmektedir.
Bu tür anlayýþlarýn yarattýðý en önemli sonuçlardan birisi de, Türk ve Kürt halkýnýn birbirinden uzaklaþtýrýlmasý ve her birinin kendi ulusal sorunuyla baþbaþa býrakýlmasýdýr.
Sorun, iþçi ve köylülerin, ulusal köken ayrýmý yapýlmaksýzýn, ama ulusal sorunlarýn da özel
bir yere sahip olduðu bir mücadele içinde
birleþtirilmesidir. Kuzey Kürdistanda yürütülen
silahlý mücadele ve bunun karþýsýnda oligarþik
yönetimin bu bölgede yürüttüðü kuþatma ve
tenkil politikalarýný abartarak, buralarda devrimci mücadeleyi örgütlemenin legal olanaklarýnýn bulunmamasýný gerekçe yaparak, buralardaki faaliyetleri askýya alan bir anlayýþýn,
kendini demokrat ya da enternasyonalist
olarak sunma gayretleri içinde olmasýna þaþýrmamak gerekmektedir. Devrimci görev, ülkenin her yanýnda, iþçilerin ve köylülerin bulunduðu her yerde, devrimci mücadeleyi örgütlemek ve yürütmekken, oligarþik yönetimin, Kürt
nüfusun yoðun olarak yaþadýðý ya da silahlý mücadelenin sürdürüldüðü yerlerde uyguladýðý kuþatma ve tenkil politikalarý karþýsýnda çaresizlik
göstermek ve bunu, ulusal hareketi destekleme gösterileriyle gizlemek, teslimiyetçilik ve
pasifizmden baþka birþey deðildir.
Bugün, Kuzey Kürdistan kesiminde kitlelerle alýþýlagelen yollarla, yani legal iliþkiler aðý
içinde, merkezi-periyodik yayýn organýyla bað
kurmak ve buna paralel olarak, bu kitleleri ekonomik-demokratik mücadeleler içinde örgütlemek ve harekete geçirmek olanaksýzdýr. Bu bölgelerde, kitlelerle temas kurmanýn, onlarý geniþ bir siyasi gerçekleri açýklama kampanyasý ile
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devrim saflarýna kazanmanýn temel mücadele
metodu silahlý propagandadýr.
Günümüzde, bu bölgelerde, PKKye karþý
alternatif bir silahlý güç oluþturma anlayýþlarý
ne denli yanlýþsa, ayný oranda, bu bölgelerde
devrimci mücadelenin sürdürülmesini PKKyle
sýnýrlandýrmak ve tümüyle destekleme ile dýþsallaþtýrmak da yanlýþtýr. Ancak her devrimci örgütlenme, kendi ilke ve programý çerçevesinde
mücadele yürütmek durumundadýr. Bu mücadelenin koþullara uygun olarak sürdürülmesiyle,
bu hedeflere ulaþýlmasý olanaklýdýr. Silahlý propagandayý temel alan devrimci bir örgüt, taktik
ve stratejik rotalarýna uygun olarak, halk kitlelerinin mücadelesini her alanda ve her bölgede
yürütmek zorundadýr. Bu zorunluluk, þehir gerilla savaþýyla eþgüdümlü olarak faaliyette bulunan kýr gerilla savaþý temelinde politikleþmiþ askeri savaþýn yürütülmesi demektir.
Anti-oligarþik mücadelenin bir parçasý olarak, ülkenin deðiþik bölgelerinde yeni gerilla
cephelerinin açýlmasý, silahlý propagandanýn kýrsal alanlarda sürdürülmesi için gereklidir. Ancak, bu yeni gerilla cepheleri, hiçbir biçimde,
mevcut silahlý mücadelenin bir alternatifi olmayacaðý gibi, devrimci mücadelenin belli bir
ulusallýkla sýnýrlandýrýlmasý da olmayacaktýr.
Yeni gerilla cephelerinin açýlmasý, þüphesiz, oligarþinin askeri güçleri karþýsýnda, benzer amaçlar için mücadele eden güçlerin, taktik planda
da olsa, yalýn olarak askeri alanla sýnýrlandýrýlsa
da, belli bir iliþkisini ve karþýlýklý dayanýþmasýný
gerektirebilecektir. Bu tür iliþkilerin stratejik sonuçlar doðurmasý, ancak, yukarda ortaya koyduðumuz ilkeler temelinde ve onlarýn pratiðe
geçirilmesine baðlý olarak söz konusu olacaktýr. Bunun ötesinde, askeri savaþýn teknik gereksinmelerinden yola çýkarak, dýþsal destekleme politikalarýnýn onaylanmasý olanaksýzdýr.
Bu açýdan, revizyonist bir anlayýþa sahip olan,
ama silahlý mücadelenin yaratmýþ olduðu sempatiyi görerek, kendi revizyonistliklerini gizlemek isteyenlerle kurulan iliþkiler, ideolojik-politik bir temele oturtulmadýðý sürece, yukarda
iþaret ettiðimiz olumsuzluklarýn geliþmesine hizmet edeceði unutulmamalýdýr.
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Belge

THKP-C/HDÖ-Ýstanbul Ýl Komitesinin 11.1.1981 tarihli kararýný * tarihsel bir belge olarak
yayýnlýyoruz. Bu belgede yer alan ihraç edilen kiþi adlarý, THKP-C/HDÖ-Genel Komitesinin
kararý ile sadece baþ harfleriyle yazýlmýþtýr.

Ülkemizin mevcut durumuna bakýldýðýnda, gördüðümüz tablo, MarksistLeninistler tarafýndan iyi tahlil edilip, hedefler doðru tespit edilip ve ezilen halklarýn kurtuluþ mücadelesine de gerçekten önderlik yapma kararlýlýðýna sahipsek, mevcut durumun lehimize olduðunu söylemek mümkündür.
Hareket olarak, askeri politik formasyondan geçmiþ (asgari de olsa)
azýmsanmýyacak bir enerjiye sahip olduðumuz gerçeði görülecektir. Var olan
kadrolarýn Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini hayata geçirebilmesi için lojistik destek saðlayabilecek ve nicel olarak büyük bir potansiyel teþkil edecek kararlý unsurlara sahiptir. Politik savaþýn devamý için gerekli olan teknik
olanaklar mevcut duruma tavýr alabilmemiz için yeterli sayýlabilir.
Hakim sýnýflarýn ezilen sýnýflar üzerinde uyguladýðý siyasi zor, tekelci burjuvazinin içine düþtüðü iktisadi-siyasi çýkmaz sonucu, 12 Eylülden sonra, siyasal zorunu askeri zor biçiminde maddeleþtirmek zorunda kalmýþtýr. Silahlý
propagandayý hayata geçirip, ürünlerinin toparlanabilmesi için, gördüðümüz
gibi, objektif durum lehimizedir.
Kýsaca özetlersek, ülkemiz hakim sýnýflarýnýn hýrçýnlaþmasý, saldýrgan yüzünü iyice göstermesi objektif þartlarýn (iktisadi ve siyasi kriz içinde oluþunun
maddi temelini oluþturur) silahlý propaganda için tam olgunlaþtýðýný gösterir.
Lehimize olan objektif durumu teorik olarak deðerlendirilip, teorik deðerlendirmeleri pratiðe geçiremiyorsak (olanaklar olduðu halde) pasifizmin bataðýna düþtüðümüzü somut olarak görmüþ oluruz. Günümüzde hareketimizin tepesine çöreklenmiþ pasifistlerin vardýðý sonuç budur.
Hareketimizin tarihsel geliþimine bir göz attýðýmýzda, hareketin temelinden günümüze kadar, ihtilâlci, politik ve askeri kadrolarýn sürekli olduðunu
görmemiz mümkün olacaktýr. Günümüz þartlarýný deðerlendirebilen, bunun
karþýsýnda komünist sorumluluðu duyan yoldaþlarýmýzýn bu gidiþe dur demeyi
(pasifizme), ezilen sýnýflar üzerinde uygulanan iktisadi ve siyasi zor karþýsýnda
devrimci sorumluluk duyduklarýndan, görev bilmiþlerdir. Örgütsel gücümüzü
halkýmýzýn çýkarlarý için kullanmada engel teþkil eden, pasifist, hizipçi ve var
olan ihtilâlci kadrolarý yok etmek isteyen, hareketin tepesine çöreklenmiþ, tekkeci, kariyer þaþkýný M...., S.... adlý kiþilerin anlayýþlarýný savunan içerdeki pasifist, sað ekonomist çizgi izlemeye karar verenlerle hiçbir örgütsel iliþki
kalmamýþ; yetkileri, sorumluluklarý süresiz olarak ellerinden alýnarak ihraçlarýna karar verilmiþtir.
Bu kararýn alýnýþýna bilinçli olarak gelmediklerinden (toplantý ve randevu
verilmesine raðmen) karar gýyaplarýnda alýnmýþtýr.
Örgütümüzün 77 Aðustosundan günümüze kadar olan bölümü incelendiðinde, bu pasifistlerin hep mücadeleden kaçtýklarý, kiþisel çýkarlarýný örgütsel çýkarlardan daha ön plana aldýklarý, sorumluluktan uzak, devrimci olmayan, demagoji ve Marksistlere yakýþmayan fýrsatçý zekâsý ile ve diðer pasifistlerin de yardýmýyla hareketin tepesine kadar gelebilmeyi baþardýklarý görülecektir.
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Harekete girdiðinden bugüne kadar iþlediði suç ve hatalar somut olarak
görülmüþtür.
1) 77-Aðustos darbesinden sonra oluþturulan yapýlanmada, bilinçli olarak
yer almayarak mücadeleden kaçmak;
2) Kariyerine, kiþisel çýkarlarýna, pasifist amaçlarýna ulaþmak için FELEK
yoldaþýn ihracýnda önemli rol almak;
3) HDÖ-Acil ayrýmýndan sonra Merkez Komiteye girip, birbuçuk yýl mevzilenme yapýyoruz paravanasý ile kadrolarý oyalamak;
4) Feodal bir iliþkinin önünde toplantý yaparak, bir kadronun yakalanmasýna, onun çözülmesi ile, askeri ve politik olarak birer bölge sayýlan yoldaþlarýn düþmesine sebebiyet vermek;
5) Hareketin motoru olan, ekonomik-demokratik alaný ve Cephe platformunu mücadele biçimi saymayarak görev almamak;
6) Daha sonra Cepheyi üstlenmiþ gözükerek, bu mekanizmanýn iþletilmesi
yerine hizip çalýþmalarýna devam etmek;
a) Kadro baðlarýný kesmek,
b) Kadro geliþimini engellemek,
c) Ýstihbarat aðlarýný çalýþtýrmamak,
d) Temel mücadelenin sürmesi için Cephe nin yerine getirmesi gereken
teknik eksiklikleri temin etmemek,
e) Dolayýsýyla en basit eylemden en karmaþýðýna kadar tümünü önder kadrolarýn omuzlarýna yýkmak ve Ziya Erdönmez yoldaþýn düþmesine neden olmak;
7) Hareketin tepesine kadar gelen bir haini, namussuzluklarýný görmesine raðmen, gereken komünist tavrý koymamak ve önder kadrolarýn yok edilmesine fýrsat vermek;
8) Ýçeride ve dýþarýda, kadrolarý politik olmak-askeri olmak gibi kamplara
ayýrarak, kadrolar arasýnda güvensizlik yaratarak, hizip çalýþmalarýna devam
etmek;
9) Mevcut duruma ve þehit yoldaþlarýn anýsýna tavýr alýnmasý yerine, hayali istihbarat raporlarý ile aylarca kadrolarý uyutmak;
10)Kariyerini korumak, pasifist anlayýþýný hayata geçirebilmek için, hizip
çalýþmalarýný daha rahat devam ettirebilmek için, kafa yapýsý ayný olan bir haine hareketin herþeyini teslim etmek (K....);
11) Kadrolarýn eleþtiri ve özeleþtiri haklarýný ellerinden almak, hesap vermeye çaðrýldýðý toplantýya ve randevulara gelmemek vb.
THKP-C/HDÖ-Ýstanbul Ýl Komitesi, bu suçlarý somut olarak görülmüþ M....
ve S....nin (ayný suçlarý ortak iþledikleri tespit edildiðinden) her ikisinin de örgütten ihracýna karar vermiþtir.
THKP-C/HDÖ
ÝSTANBUL ÝL KOMÝTESÝ
11. 1. 1981

* THKP-C/HDÖ-Ýstanbul Ýl Komitesinin bu kararý, daha sonra Genel Komite tarafýndan Þubat 1981 de ele alýnmýþtýr. O tarihte cezaevinde bulunan ve kararda adlarý geçen
kiþilerle, gerek organik iliþkisi bulunan, gerekse onlarýn bu tutumlarýna çeþitli nedenlerle de olsa katýtan ve sürdüren unsurlarýn da ihraç kararýnda bilinen adlarý ile yazýlarak yayýnlanmasýna karar verilmiþtir. Ayrýca metne, pratikte sað-ekonomist düþünceyi hareketimize hakim kýlmaya çalýþan küçük-burjuva entelektüelleri cümlesinin
eklenmesi uygun görülmüþtür. Böylece yukarda adlarý yazýlý iki kiþi ile birlikte, C.... ,
S.... , T.... ve O.... adlý kiþilerin de örgütten ihraç edildikleri duyrulmuþtur.
1986 ve 1988 yýllarýnda bu ihraç kararlarý Genel Komitenin bir gündemine alýnmýþ;
ancak yeniden deðerlendirme yapabilmek için gerekli koþullarýn var olmadýðý ve adý
geçen kiþilerin tek tek herhangi bir olumluluk göstermediði tespit edilerek, gün-demden çýkartýlmýþtýr.
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Ýdeolojik-Politik Eðitim Ýçin
Kaynaklar

Burada yer alan kaynaklar, Marksist-Leninist asgari formasyon
baðlamýnda ele alýnmýþtýr. Salt bilgi elde etmenin bir yolu olan bu
kaynak kitaplar ve metinler Marksist-Leninist kadrolarýn politik eðitiminde özel bir yere sahiptir. Genel olarak Marksist-Leninist
ideolojinin kavranýlmasý için olduðu kadar, özel olarak Politikleþmiþ
Askeri Savaþ Stratejisinin ve THKP-Cnin ideolojik-politik çizgisinin
kavranýlmasý açýsýndan da asgari Marksist-Leninist formasyona sahip olmak gerekmektedir.
Verilen kaynaklar dikkatli bir biçimde incelenecek olursa, temel
amacýn, kadrolarýn politik eðitimi olduðu görülür. Böyle bir eðitim,
ayný zamanda, eðiticinin de eðitilmesini kapsar ve kaynaklarýn kavranýlmasýnda olduðu kadar, sistemli bir eðitim çalýþmasýnýn
yürütülmesinde de özel bir yere sahiptir.
Kaynak metinlere iliþkin olarak bir anýmsatma daha yapmak
istiyoruz. Burada yer alan metinlerin önemli bir kesimi MarksistLeninist klâsikleri oluþturmaktadýr. Bunlarýn dýþýnda MarksizminLeninizmin ustalarýnýn yazmýþ olduðu pek çok metin bulunmaktadýr. Bunlarýn bir bütün olarak ele alýnmasý ve okunmasý, zaman
içinde, kadrolarýn gerçekleþtirecekleri bir faaliyet bütünlüðünü
oluþturur.

A.
DÝYALEKTÝK VE TARÝHÝ MATERYALÝZM
STALÝN
Diyalektik ve Tarihi Materyalizm
POLÝTZER
Felsefenin Temel Ýlkeleri
ENGELS
Doðanýn Diyalektiði
ENGELS
Anti-Dühring

LENÝN
Materyalizm ve Ampriokritisizm
MARKS
Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký-Önsöz
ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV
Ýlkel Toplum, Köleci Toplum, Feodal Toplum
MARKS-ENGELS

Alman Ýdeolojisi

B.
EKONOMÝ-POLÝTÝK ÜZERÝNE
NÝKÝTÝN
Ekonomi-Politik
MARKS
Kapital I-II-III

LENÝN
Rusyada Kapitalizmin Geliþmesi-Giriþ
LENÝN
Emperyalizm
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ENGELS
Anti-Dühring
MARKS
Ücret, Fiat ve Kâr

THKP-C/HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I
(Birinci Bölüm)

C.
MARKSÝST-LENÝNÝST DEVLET TEORÝSÝ
ENGELS
Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
ENGELS
Anti-Dühring
(Zor Teorisi Bölümü)
LENÝN
Devlet ve Ýhtilâl
MARKS
Louis Bonaparteýn 18. Brumairei

MARKS
Fransada Sýnýf Savaþýmlarý
MARKS
Fransada Ýç Savaþ
S. W. MOORE
Devlet Kuramý
THKP-C/HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
Oligarþi

D.
MARKSÝST-LENÝNÝST DEVRÝM TEORÝSÝ
STALÝN
Leninizmin Ýlkeleri
MAHÝR ÇAYAN
Kesintisiz Devrim-I
ENGELS
Almanyada Devrim ve Karþý Devrim
LENÝN
Ýki Taktik
LENÝN
Moskova Ayaklanmasýndan Alýnacak Dersler
LENÝN
Gerilla Savaþý

LENÝN
Nisan Tezleri-Ekim Devrimi
LENÝN
Proleterya Devrimi ve Dönek Kautsky
LENÝN
Sosyalizm ve Savaþ
LENÝN
Ýþçi Sýnýfý ve Köylülük
LENÝN
Sol Komünizm

E.
MARKSÝST-LENÝNÝST ÖRGÜTLENME ANLAYIÞI
LENÝN
Nereden Baþlamalý?
LENÝN
Bir Yoldaþa Mektup
LENÝN
Ne Yapmalý?

LENÝN
Bir Adým Ýleri Ýki Adým Geri
SBKP (B) Tarihi
MAHÝR ÇAYAN
Kesintisiz Devrim-I

F.
HALK SAVAÞI TEORÝSÝ ÜZERÝNE
MAO ZEDUNG
Seçme Eserler I-II-III-IV
GÝAP
Halk Savaþýnýn Askeri Sanatý
GÝAP
Vietnam Demokratik Halk Devrimi
LÝN PÝAO
Yaþasýn Halk Savaþýnýn Zaferi
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W. POMEROY
Gerilla Savaþý ve Marksizm
THKP-C/HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I
(Ýkinci Bölüm)
THKP-C/HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
Eylem Kýlavuzu-III

KURTULUÞ
G.
GERÝLLA SAVAÞI ÜZERÝNE
J. QUARTIM
Brezilyada Diktatörlük ve Silahlý Mücadele
H. BEJAR
Peru: 1965
D. BRAVO
Milli Kurtuluþ Cephesi
F. CASTRO
F. Castro Konuþuyor
W. POMEROY
Gerilla Savaþý ve Marksizm
THKP-C/HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I
THKP-C/HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
Eylem Kýlavuzu-III

CHE GUEVARA
Siyasal Yazýlar
CHE GUEVARA
Askeri Yazýlar
CHE GUEVARA
Gerilla Savaþý: Bir Yöntem
R. DEBRAY
Devrimde Devrim
R. DEBRAY
Latin Amerikada Uzun Yürüyüþ
R. GOTT
Latin Amerikada Kýr Gerillasý
J. QUARTIM
R. Debrayýn Eleþtirisi

H.
POLÝTÝKLEÞMÝÞ ASKERÝ SAVAÞ STRATEJÝSÝ ÜZERÝNE
MAHÝR ÇAYAN
Aren Oportünizminin Niteliði Üzerine
Revizyonizmin Keskin Kokusu I-II
Sað Sapma, Devrimci Pratik ve Teori
Yeni Oportünizmin Niteliði Üzerine
ASDye Açýk Mektup
Devrimde Sýnýflarýn Mevzilenmesi
Kesintisiz Devrim-I
Kesintisiz Devrim II-III

THKP-C/HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz-I
Eleþtiriler Üzerine
THKP-C/HDÖ ve Tarihsel Geliþim
PASS ve DG-Y Oportünizmi I-II
Gerilla Savaþý Üzerine
Yeni Oportünizm Üzerine
THKP Programý
THKC Programý
THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl
BDS: Bir Pragmatik Sapma
PASS ve Devrimci Taktiðimiz

I.
DEÐÝÞÝK KONULAR ÜZERÝNE
THKP-C/HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
THKP/HDÖ ve THKC/HDÖ Tüzükleri
Ulusal Sorun Üzerine
Gramsci Üzerine
Revizyonizmin Revizyonu
LENÝN
Uluslarýn Kaderlerini Tayin Hakký
Emperyalist Ekonomizm
Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluþ Savaþlarý

MARKS-ENGELS
Seçme Yapýtlar I-II-III
MARKS
1844 El Yazmalarý
Felsefenin Sefaleti
STALÝN
Leninizmin Sorunlarý
Son Yazýlar
Marksizm ve Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu

ENGELS
Doðanýn Diyalektiði
MARKS
Kapital I-II-III
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Devrim Yolu
Engebelidir, Dolambaçlýdýr, Sarptýr;
Onyýllarýn Mücadelesidir.

Ülkemizde pasifistler, özellikle þunu söylemektedirler. Yapýlan eylemler kitlelerde sempati
yaratýyor, ama hepsi bu kadar...
Doðrudur. Kitleler bizlere
karþý sempati duymalarýna
raðmen, henüz aktif olarak
desteklemiyorlar ve mücadelenin içine girmiyorlar. Bu son
derece doðaldýr. Ne bekleniyordu yani? 5-6 askeri eylem
sonucu, kitlelerin ayaklanýp,
ülkede devrim yapmasý mý?
Bu, pasifistlerin devrimci
mücadeleyi, kýsa bir süreç olarak görmelerinin ve sosyal oluþumdan habersizliðinin bir kanýtýdýr.
Biz bugüne kadar þunu söy-

ledik ve hâlâ da söylüyoruz:
Devrim yolu engebelidir, dolambaçlýdýr, sarptýr; onyýllarýn mücadelesidir. Bugün henüz savaþýn
baþýndayýz. Ve Henüz mayalanma aþamasýnda kitlelerin bu
sempatisi bile silahlý devrim cephesi için büyük bir kazançtýr.
Çünkü desteðin yolu sempati ve güvenden geçer. Kitle
önce silahlý devrim cephesine
sempati duyacaktýr. Ama gözünde büyüttüðü merkezi devlet
otoritesinden dolayý, silahlý devrim cephesinin ezileceði düþüncesi ile eylemleri tereddüt ve büyük merakla izleyecektir. Gerilla savaþýnýn baþarý ile yürütülmesi üzerine görecektir ki, silahlý

devrim cephesi önemli bir güçtür; yýkýlmaz ve yok olmaz. O
zaman sempati güvene dönecektir. Bu ikinci evredir. Güvene dönmesi, çoðunluðun desteðinin kazanýlmasý demek deðildir. Ancak gerilla savaþý devamlý
ve istikrarlý kýlýndýktan sonra, güven yavaþ yavaþ desteðe dönecektir.
Herþey bizim kararlý, inançlý
ve tutarlý savaþçýlýðýmýza baðlýdýr. Hiçbir zaman yýlmamalýyýz.
Darbeler ve bozgunlar yýlgýnlýk
deðil, tam tersine devrimci inanç
ve öfkemizi bilemelidir. Daha tutarlý ve daha az hatalý savaþmamýzý saðlamalýdýr.

