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ÜÇÜNCÜ BASKI

THKP-C/HDÖ
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THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl, Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci
Öncülerinin 1972-1987 yýllarý arasýndaki faaliyetlerini, ülkemizin tarihsel koþullarýyla birlikte
bir bütün olarak ele alan bir deðerlendirme yazýsýdýr. Yazý, ilk kez 1987 yýlýnda yayýnlanmýþtýr.
Eriþ Yayýnlarý-2003 (Birinci Baský-Eylül 1989, Ýkinci baský, Ocak 1995)

ÝÇÝNDEKÝLER

9
15
17
18
31
43
47
53
77
78
89
99
99
109
117
151
163
177
179
184
188
193
198
198
201

Ýkinci Baskýya Önsöz
Giriþ
Birinci Bölüm  Kýzýldereden Beylerderesine
I. Daðýnýklýk ve Ýlk Oluþum Dönemi
II. THKP-Cnin Birliði Ýçin Giriþimler ve Baðýmsýz Örgüt
Yapýlanýþýnýn Kurulmasý
Ýkinci Bölüm  Beylerderesinden Öncü Savaþýna
I. Öncü Savaþýnýn Son Hazýrlýklarý ve Halkýn Devrimci Öncüleri
II. Sað-sapma ve Aralýk 76 Kararý
Üçüncü Bölüm  Öncü Savaþýnýn Baþlatýlmasý
I. 26 Ocak Harekâtý ve Sonuçlarý
II. Aðustos Darbesi ve TasfiyeciliðinÝlk Giriþimi
Dördüncü Bölüm  Öncü Savaþýnýn Geliþimi
I. CHP Hükümeti ve Halkýn Kendiliðinden-Gelme Silahlanmasý
II. II. Sað-sapma veTasfiyecilik
Beþinci Bölüm  Öncü Savaþýnýn Geliþtirilmesi ve Pragmatizm
Altýncý Bölüm  Gizli Faþizmden Açýk Ýcraya
Yedinci Bölüm  Oligarþinin 12 Eylül Darbesi ve Pasifikasyon

Ekler
THKP I Nolu Bildirisi - Ýhtilâlin Yolu
THKC I Nolu Bülteni
THKP/HDÖ I Nolu Bildirisi
THKC/HDÖ I Nolu Bildirisi
THKP-C/HDÖ ve Tarihsel Geliþim
Birinci Dönem [1972-74]
Ýkinci Dönem [1975]  Mevcut Yapýnýn Baðýmsýz Siyasi Bir
Örgüte Dönüþmesi
213
Üçüncü Dönem  Malatya Olayý Sonrasý
218
Sonuç
222 THKP-C/HDÖ-Ýstanbul Ýl Komitesinin 11. 1. 1981 Tarihli Kararý

THKP-C/HDÖ
VE 15 YIL

ÝKÝNCÝ BASKIYA ÖNSÖZ

THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl yazýsý, 30 Mart 1972 yýlýnda Kýzýlderede THKP-Cnin önder ve yönetici kadrolarýnýn oligarþinin zor
güçlerince imha edilmesinden sonra daðýlan örgütsel yapýnýn, onun
ideolojik-politik çizgisini sürdürmek amacýyla yeni bir örgütlenmenin, yani Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci
Öncülerinin yaratýlmasýnýn tarihsel geliþimini ve örgütümüzün 19721987 yýllarý arasýndaki mücadelesini anlatmaktadýr.
Yazý, devrimci bir savaþ örgütünün en elveriþsiz koþullarda
nasýl oluþturulduðunu, gerek oluþum sürecinde, gerekse Öncü Savaþýna baþlama ve sürdürme koþullarýnda, içten ve dýþtan ne tür
engellerle, saptýrmalarla yüz yüze kaldýðýný, mümkün olduðunca
net ve açýk biçimde ortaya koymaktadýr.
Bir örgütün tarihsel geliþiminin ortaya konulmasý, sanýldýðý
kadar kolay deðildir. Kimi durumlar vardýr ki, devrim sürecinin belli bir evresine gelinmediði sürece ayrýntýlý bir biçimde ortaya konulamaz. Çünkü durumlar ve olaylar, içerdikleri somutluk nedeniyle
(ki bireyleri de içerir) ayrýntýlý olarak ifade edilemez. Aksi halde
süren savaþ süreci, bu ifadelerden olumsuz biçimde etkilenecektir. Çoðu durumda örgüt saflarýnda ortaya çýkan sapmalar, oportünizm, illegalitenin ve gizliliðin gerektirdiði bu sýnýrlamalardan
yararlanarak bir kýsým unsurlarý etkileyebilmiþtir. Ayný þekilde, devrimci mücadele sürecinde aðýr hatalar yapan ya da örgütün ilkele-
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rine, stratejisine, devrim programýna ve örgüt tüzüðüne aykýrý davranýþta bulunduklarý için, örgütten ihraç edilen kiþiler de, ayný sýnýrlamadan yararlanarak, kendilerini sol çevrelerde ya da örgütlerde devrimciymiþ, gibi sunabilmiþlerdir. Hatta bu kiþiler, kimi zaman deðiþik örgüt ya da yapýlarla iliþki içine girmiþler ve bu kesimlere kendilerini ideolojik farklýlaþma nedeniyle örgütten ayrýldýklarýný kabul ettirebilmiþlerdir. Bazý durumlarda ise, örgütün adýný
kullanarak, örgütün tarihinden gelen prestijini, kendi kiþisel çýkarlarý için kullanmaya yeltenmiþlerdir.
Bunlar da tarihsel geliþim içinde aþýlmýþ olmakla birlikte,
bazý devrimci ilkelerin ya da deðerlerin aþýndýrýlmasýný beraberinde getirmiþtir. Ülkemiz solunun bir dizi zaaflarýyla birlikte biçimlenen bu olgular, sonal olarak soldaki iç þiddet uygulamalarýnýn maddi
temellerini hazýrlamýþtýr. Bir örgütün, yýllar boyu verdiði mücadeleyle, yoldaþlarýnýn kaný ve canýyla elde ettiði deðerlerin hiçe sayýlmasý ya da örgütle hiçbir iliþkisi kalmamýþ kiþilerin ayrý örgüt gibi
kendilerini sunarak, bu deðerleri bozmalarý karþýsýnda, devrimci
örgütün sessiz kalmasýný hiç kimse bekleyemez. Ama bu tür
davranýþlarýn sahiplerinin devrimci tarzda etkisizleþtirilmesi ya da
cezalandýrýlmasý ise, düþmana pek çok avantaj yarattýðý da bilinen
bir gerçektir.
Biz, THKP-C/HDÖ olarak, bu durumlar karþýsýnda, tüm solu
uyardýk ve onlarýn devrimci sorumluluða uygun davranmalarýný istedik. Ne yazýk ki, bu uyarýlarýmýz hiçbir karþýlýk bulmadý. Kimileri,
bu durumlarda örgütten ihraç edilenleri, örgütümüzün temsilcileriymiþ gibi kabul ederek ittifaklar bile oluþturabildiler. Kimileri
ise, bu kiþilerin örgütün bölünmesinin ürünü olduðunu ileri sürerek, onlarýn örgütümüzün adýný kullanmalarýna özel destek verdiler.
Örneðin PKK, II. sað-sapma ile uzun yýllar resmi iliþki içinde
olduðunu beyan etmiþ ve kamuoyunda Acilciler olarak bilinen
örgütümüzle, örgütümüzün ideolojik-politik çizgisiyle hiçbir iliþ-kilerinin olmadýðýný bildikleri halde bu iliþkilerini üstelik THKP-C
baðlamýnda sürdürmüþlerdir.
Ayný þekilde DS, 1980 yýlýnda ortaya çýkan ve 1981 baþlarýnda
örgütten ihraç edilen unsurlarý baþka bir HDÖ olarak tanýmýþ ve
onlarýn örgütümüzün adýyla deðiþik platformlarda imza atmalarýna
olanak saðlamýþtýr. Bunu yaparken, ayný zamanda örgütümüzün
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temsilcilerini, kimi zaman bu platformlardan dýþlamak için bu unsurlarý kullanmaktan geri kalmamýþtýr. Kendilerine, bu unsurlarýn,
örgütün ilkelerine, stratejisine ve tüzüðüne aykýrý davranýþta bulunduklarý, dördü Genel Komite üyesi olmak üzere, altý yoldaþýmýzýn
þehit düþmesine ve yüzün üzerinde kadronun tutsak edilmesine
neden olduklarý bildirilmesine raðmen, tutumlarýný son yýllara kadar sürdürmüþlerdir.
Tüm bu tutumlara raðmen örgütümüz, devrimci þiddetin
örgütsel iliþkilerde sadece karþý-devrimci konumlar için geçerli olduðunu; örgüt tüzüðüne göre, örgüt üyelerinin devrime ve örgüte
karþý açýk ve net bir ihanet durumu dýþýnda ölüm cezasýna çarptýrýlmalarýnýn söz konusu olmadýðýný söylemiþ ve buna uygun davranmýþtýr. Oysa, bu unsurlar, devrimci þiddet kapsamýnda küçük
bir cezalandýrma eylemiyle etkisizleþtirilebilinecek durumdaydýlar.
Bu yola sapýlmamýþsa, bu sadece örgütümüzün devrim ilkelerine
ve kendi tüzüðüne baðlý kalmayý sürdürmesinden kaynaklanmýþtýr.
Kadrolarýn bu olaylar karþýsýnda gösterdikleri tepkiler, ancak bu
yolla devrimci bir zeminde tutulmuþtur. (Oysa bugün DS, benzer
koþullar altýnda bulunmaktadýr ve örgüt içi þiddet kullanýmýnda hiç
bir sýnýr kalmamýþtýr.)
Örgütümüzün tarihsel geliþimi, Öncü Savaþýný yürüten bir
örgütün, deðiþik evrelerde karþýlaþtýðý sorunlarýn sadece aþýlmasýný
deðil, ayný zamanda nasýl aþýldýðýný da ortaya koymaktadýr. Her durumda, askeri savaþ koþullarýnýn yaratmýþ olduðu iç sürtünme ile
revizyonizmin ve oportünizmin ülkemiz solundaki ideolojik egemenliði iç içe geçmiþtir. Güçsüzlüðe düþen kadrolar ya da pratik
örgütsel sorunlarý çözmede yetersiz kalan bölge yöneticilerinin,
her durumda çýkýþ noktasý olarak revizyonizme yönelmeleri en sýk
görülen durum olmuþtur. Revizyonizmin legal sendika ve dernekler etrafýnda örgütlenmesi, çoðu durumda bir çekim noktasý oluþturmuþtur. 1980 yýlýna kadar, DYnin de ayný temelde faaliyet göstermesi, þehirlerde yürütülen silahlý propagandanýn yer yer bozulmasýna ve kadrolarýn ayný yolla örgütlenmeye yönelmelerine neden
olmuþtur.
Þehirlerin ideolojik etkisi (ki buna revizyonizm ve oportünizmin ülkemiz solundaki ideolojik egemenliði de denilebilir), Öncü
Savaþýnýn sürdürülmesinde önemli engeller ortaya çýkarmýþtýr. Kýr
gerilla savaþýnýn hazýrlýklarýnýn tamamlanmasý ve bu savaþýn baþla-
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týlmasý yönündeki stratejik mevzilenmeyi birincil dereceden etkileyen bu olgu, ayný zamandaþ örgütün uzun yýllar aþmaya çalýþtýðý
sorunlarýn en önemlisi olmuþtur. Kýr gerilla savaþýna yönelik faaliyetlerin nasýl duraksamalara uðratýldýðýný, yazýmýzda yeterince açýk
biçimde ortaya koyduðumuz için burada yinelemeyeceðiz. Ancak
bu sürecin, örgütümüze zengin bir deneyim kazandýrdýðý da bir
gerçektir. Kýr gerilla savaþýný, hareketli gerilla birliði perspektifinde
ve düþmanla kuþatýlmýþ bir arazide sürdürme durumunda olan örgütümüzün, bu yöndeki faaliyetleri, yine de sürekli kýlýnmýþtýr.
Her koþul altýnda örgütümüz, devrimci savaþý, Marksist-Leninist ilkeler temelinde yürütme gayreti içinde olmuþtur. MarksistLeninist ilkelere yönelik tahrifatlara, saldýrýlara karþý ideolojik
mücadele, ayný zamanda, örgütsel faaliyetin en önemli konularýndan birisi olmuþtur. Oportünizme ve revizyonizme karþý sürdürülen ideolojik mücadele, ülkemiz solunda egemen olan pragmatizm
koþullarýnda çok daha karmaþýk bir süreç izlemiþtir. Bu süreçte,
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin deðerden düþürülmeye
çalýþýlmasý, bozulmasý ya da bu stratejiyle uzaktan yakýndan ilgisi
olmayan kavrayýþlarýn, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi adý altýnda sunulmasý, birincisi kadar önemli bir ideolojik mücadele konusu olmuþtur. Okuyucu, THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl yazýsýnda, bu
ideolojik mücadeleye iliþkin pek çok olgu ve deðerlendirme bulacaktýr.
THKP-C/HDÖ ve 15 Yýlýn yayýnlanmasýnýn üzerinden altý
yýl geçti. Bu dönemde örgütümüz 1980 sonrasýnda meydana gelen
sorunlarý aþmýþ ve Öncü Savaþýnýn sürdürülmesi için gerekli hazýrlýklarý tamamlamýþtýr. 1991 Mart ayýnda düzenlenen harekâtla savaþ
kaldýðý yerden sürdürülmeye baþlanýlmýþtýr.
Örgütümüz, THKP-C/HDÖ, Mart 1991-Mart 1993 arasýnda dört
büyük harekât düzenlemiþ ve bu harekâtlarda, emperyalistlere ve
oligarþiye yönelik olarak 73 devrimci silahlý eylem gerçekleþtirilmiþtir.
Örgütümüzün, son iki yýl boyunca, þehir gerilla savaþý taktikleriyle ülke çapýnda yürüttüðü savaþ, onlarca kenti kapsamýna
almýþ ve bu kapsamý geniþletmeye yönelmiþtir. Pek çok kent de,
savaþýn bugünkü evresinde, bilinçli olarak savaþ alaný dýþýnda tutulmuþtur. Öte yandan, kýr gerilla savaþýna yönelik çalýþmalar, þehir
gerillasýndaki geliþmelere paralel olarak geliþmiþ ve savaþýn, þe-
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hirlerde ve kýrlarda birleþik olarak sürdürülmesi için yeterli düzeye
ulaþmýþtýr.
Kýr gerilla savaþýný, kendi stratejik rotasýna uygun olarak belirlenmiþ askeri týrmanma politikasý çerçevesinde sürdürmek durumunda olan örgütümüz, suni dengenin durumu ile milli krizin
geliþme dinamiklerini her zaman gözönünde tutmaya devam etmektedir. Devrimci savaþ, sadece, savaþýldýðýný göstermeye yarayan bir araç deðildir. Devrimci savaþ, iktidarýn devrimci tarzda ele
geçirilmesinin temel aracýdýr. Bu nedenle, kýr gerilla savaþý, savaþýn
zafere doðru yürüyüþünde belirleyici bir aþamadýr ve sonuçlarý stratejik nitelikte olacaktýr.
THKP-Cnin kuruluþunun üzerinden 23 yýl geçmiþtir. Örgütümüz faaliyet yürüttüðü 21 yýl boyunca, her zaman savaþý kurtuluþa
kadar sürdürme kararlýlýðýný ortaya koymuþtur. Bizler, bu savaþta
þehit düþen yoldaþlarýmýzýn teslim ettiði bayraðý, en yükseklerde
tutmaya kararlýyýz. Onlar, sadece anýlarýyla deðil, devrimci savaþtaki
kararlýlýklarýyla, yaratýcý faaliyetleriyle, derin teorik çözümlemeleriyle, savaþýmýzýn yol göstericileri olmuþlardýr. Böyle bir örgütün
üyeleri olmanýn onuru ile savaþ, halkýmýzýn kurtuluþuna kadar sürdürülecektir.
THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl yazýmýzýn ikinci baskýsýna Önsözü,
Leninin þu sözleriyle noktalayalým:
(Marksizmin) muhaliflerine son bir söz daha. Onlar,
bizim tartýþmalarýmýza þeytanca alkýþ tutmakta ve sinsice gülmektedirler; kuþkusuz, onlar, bizim broþürümüzden yalnýz Partimizin baþarýsýzlýk ve kusurlarý ile ilgili bölümleri seçip, kendi amaçlarý için kullanmayý deneyeceklerdir. Rus Marksistleri, daha þimdiden böylesine ufak
tefek þeylerden tedirgin olmayacak kadar ve bunlara karþýn özeleþtiri görevini sürdürerek, iþçi sýnýfý hareketi büyüdükçe, kuþkusuz ve kaçýnýlmaz olarak üstesinden gelecekleri kendi yanlýþlarýný inatla sergileyecek kadar çelikleþmiþlerdir.
YAÞASIN ÖNCÜ SAVAÞI
YAÞASIN HALK SAVAÞI
KURTULUÞA KADAR SAVAÞ

TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ-CEPHESÝ
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
1993
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GÝRÝÞ

Sýnýflar savaþýnýn giderek keskinleþmesi ülkemizdeki ekonomik, politik ve sosyal krizi iyice þiddetlendirdi.
Öyle ki, bugün toplumun bütün kesimleri, eskisi gibi
yaþamak istememeleri bir yana, patlamaya hazýr bir volkan gibi, bir kývýlcým beklemektedirler.
Toplumun bütün kesimlerini sarsmaya baþlayan bu
devrimci kasýrga, genç militanlara devrim arenasýnda sadece kendilerinin kaldýðýný gösterdi. Bu esen kasýrga,
devrimci kavganýn çeþitli kesimlerinde fedakârca
dövüþen genç militanlarýn benliðinde, bilincinde ve kalbinde derin deðiþiklikler yaptý; her çeþit feodal ve ataerkil iliþkileri parçaladý. Hayat, devrimci pratiðin içindeki
iþçi, köylü, öðrenci militanlarý bir araya getirdi. Böylece,
Leninizm temelleri üzerinde, devrimci yoldaþlýðýn oluþturduðu, kelimenin tam anlamýyla proleter devrimci bir
örgüt doðdu.
Bu örgüt, Türkiyedeki karþý-devrim cephesinin bütün
baský, þiddet ve cebrini göðüsleyerek kýrsal alanlardan
fabrikalara, üniversitelere kadar, bütün kesimlerdeki dev-
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rimci mücadeleyi yönlendirme gayretleri içinde olanlarýn örgütüdür.
Ýþte bu örgüt, Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi ve Türkiye
Halk Kurtuluþ Cephesidir.
Mahir Çayan yoldaþýn 1 Mart 1971de söylediði bu sözlerin
üzerinden 16 yýl geçti ve bu yýllar içinde savaþ, iniþ-çýkýþlarýyla,
kayýplarýyla, kazanýmlarýyla sürdü. 30 Mart 1972 yýlýnda Kýzýldere
de THKP-Cnin önder ve yönetici kadrolarýnýn, oligarþinin zor güçlerince imha edilmesinden sonra daðýlan örgütsel yapýnýn içinden,
onun ideolojik-politik çizgisini sürdürmek amacýyla yeni bir oluþum
ortaya çýkýyordu. Ýþte bu yazý, bu oluþumun ve bir süre sonra THKPC/HDÖ adýný alacak olan örgütün tarihsel geliþimini anlatmaktadýr.
Bu tarihsel geliþim, mümkün olduðu kadar açýk, nesnel ve
ayrýntýlý olarak ortaya konulurken yenilgilerin ve hatalarýn nedenleri üzerine gidilmiþ, baþarýlar üzerinde fazlaca durulmamýþtýr. Özellikle ideolojik, politik çizginin yetkinleþmesi-derinleþmesi ile bu
çizgiden meydana gelen sapmalar ayrýntýlý biçimde ele alýnýrken,
amaç hiçbir biçimde hatalarý, yanýlgýlarý, eksiklikleri haklý göstermek olmamýþtýr. Örgütsel hatalar ve zaaflar ortaya konulurken,
oportünistlerin ve pasifist-lerin bunlarý nasýl tahrif edebileceði ya
da kullanacaðý gibi, bir kaygý içi-ne girilmemiþtir. Onlar, her zaman
ve her yerde devrimci mücadeleye zarar vermek için hazýr ve nazýrdýrlar. Onlarýn sinsi emellerine, hiçbir biçimde devrimcilerin gerçeði bulma yönündeki faaliyetlerine engel olmasýna izin verilemez.
Bu yazý, devrimci bir örgütün, silahlý propagandayý temel
alan bir savaþ örgütünün karþýlaþtýðý zorluklarý sergilemektedir. Bu
içsel zorluklara ve oligarþinin sayýsýz darbelerine raðmen varlýðýný
sürdüren bir örgütün, gerektiðinde kendi hatalarýna karþý ne kadar
acýmasýz olmasý gerektiði, hiçbir þüpheye yer býrakmayacak biçimde
bu yazýda ortaya konulmuþtur. Ancak tüm yazý boyunca Mahir
yoldaþýn þu sözleri hiç unutulmamalýdýr:
Bu hareket, revizyonizmin uzun yýllar etkin olduðu
bir ortamda yeþermiþ, geliþmiþ ve güçlenmiþtir. O yüzden iþler ne kadar sýký tutulursa tutulsun, baþlangýçta þu
veya bu þekilde, bu ortamýn izlerini içinde taþýyacaktýr.
Tersini düþünmek idealizmdir. Bu kalýntýlar savaþ içinde, savaþýla savaþýla atýlacaktýr.
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
KIZILDEREDEN BEYLERDERESÝNE

Yýl: 1972, Yer: Kýzýldere. Günler 30 Martý gösteriyordu. THKPCnin yönetici ve önder kadrolarý, yanlarýnda THKOlu iki militanla
birlikte savaþarak ölüyorlardý. Ýþte o gün, ülkenin tarihinde önemli
bir dönüm noktasý olmuþtu. 50 yýllýk bir geçmiþe sahip olan proleter devrimci hareket, ilk kez gerçekleþtirdikleriyle 1965 sonrasý
olarak düþünülmeye, iþte bu dönüm noktasýyla baþlanýlmýþtýr. 50
yýllýk geçmiþin aþýldýðý 1965-72 dönemi, bu kýsa 7 yýllýk mücadele,
herþeye karþýn geçmiþin zaaflarýný da içinde barýndýrmaktaydý. Ama
1972, bunlarýn giderilmesinin koþullarýnýn nasýl olgunlaþtýðýný da
gösteriyordu.
Artýk Türkiye devrimci mücadelesinin politikleþmiþ bir askeri savaþ olmasý gerektiði ve olduðu baþka hiçbir mücadele biçiminin onsuz bir þeye yaramayacaðý kesinleþmiþti. Artýk
oportünistlerin, pasifistlerin aldatmacalarý, tahrifatlarý, o güne dek
kullandýklarý biçimleriyle kitleleri ve ileri unsurlarý etkileyememekteydi. Artýk düzen içinde, düzenin koyduðu kurallarla, yani tek boyutlu legal mücadeleyle, ekonomik-demokratik kitle örgütleri
aracýlýðýyla devrimci mücadelenin yürütülemeyeceði ve muzaffer
olamayacaðý açýða çýkmýþtý. Artýk Marksist-Leninist teoriyi tekellerinde tutarak herþeyi biz biliriz diyenlerin anti-proleter niteliði
herkesçe biliniyordu.
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I.
DAÐINIKLIK
VE ÝLK OLUÞUM DÖNEMÝ

Ama 1972 Nisan ayýnda, genç ve samimi unsurlarýn tek bir
strateji etrafýnda ve bunun partisinde toplanmalarý için nesnel
koþullar olgun olmasýna raðmen, bunu gerçekleþtirecek öncüler,
örgütleyiciler mevcut deðildi. THKP-Cnin yönetici ve önder kadrolarýnýn yitirilmesi tam bir örgütsüzlük ve daðýnýklýk ortamýna yol
açmýþtý. Herkes birbirine ne yapmalý?, nasýl yapmalý? sorularýný
soruyordu. Az da olsa örgüt ve mücadele deneyimine ve teorik
birikime sahip kadrolar tümüyle enterne edilmiþti. Elde sadece 7
yýllýk mücadelenin teorik birikimi vardý. Ýlk kez ülke somutundan
çýkartýlan, pratikte sýnanan bir devrim teorisi, bir devrim stratejisi
mevcuttu. O güne kadar Marksizm-Leninizmin teorik bilgisinden
uzak kalmýþ ve yeni yeni bu teoriyle tanýþan genç ve samimi unsurlar için bu teorik birikim yaþamsal deðerdeydi. Ve yapýlacak ilk
iþ bu birikime sahip çýkmak, onu anlamak, kavramak ve kavratmaktý. Ama bu nasýl yapýlacaktý?
Özellikle 1971-72 yýllarýnda yapýlanlarýn tarihsel bir deðere
sahip olduðu bilinmeliydi. Bu ise, eldeki teorik birikimin ve Marksizm-Leninizmin ustalarýnýn tahlillerinin kavranýlmasýyla mümkündü. Ama bu deðerlendirmenin kitlelerden kopuk ve toplumun en
ileri unsurlarýnýn dýþýnda yapýlmasý, entellektüel ve akademik bir
çabadan öte bir deðeri olmayacaðý da açýktý. Öyle ise yapýlmasý
gereken, bir yandan teorik birikimin ve deneyimin kavranýlmasý
öte yandan kitlelerle iliþkiyi sürdürerek en ileri unsurlarýn örgütlenmesiyle politikleþmiþ askeri savaþý sürdürmekti.
Böyle bir çözümleme, mevcut teorik birikimle yetinilmemesi, yani onun pratiðe geçirilmesi için atýlmýþ önemli bir adým olmakla beraber, pek az pratik deðere sahipti. Bir parti yapýlanmasýnýn
gerçekleþtirilmesi ve bu yapýnýn politikleþmiþ askeri savaþla birleþtirilmesi için gerekli örgütsel pratik deneyim mevcut deðildi. Daha
tam deyiþle, geçmiþ deneyimler yeni unsurlar tarafýndan hiç bilinmiyordu. Ve elde sadece bir tüzük vardý. Bu durumda atýlacak pra-
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tik adýmlarýn en az hatalý ve en çok deneyim kazandýrýcý olmasý
gerekliydi. Ama bu da yeterli deðildi. Ayrýca atýlacak her adým,
stratejik çizgiye uygun olmak zorundaydý.
Geçmiþin zaaflarý, oportünizmin ve revizyonizmin ideolojik
etkisinin büyüklüðü, oligarþinin yoðun baskýsý ve Kýzýlderenin getirdiði daðýnýklýk ortamýnda yapýlabilinecekler sýnýrlýydý. Ama iki yol
netleþmiþti: Ya 50 yýllýk geçmiþin oluþturduðu ve 12 Martýn güç
verdiði pasifist ve revizyonist çalýþma tarzý izlenecekti, ya da özsel
olarak 1971-72nin proleter devrimci hareketinin oluþturduðu ama
yetkinleþememiþ ça-lýþma tarzý izlenecekti. Birincinin yerleþmiþ
özellikleri, ikincinin kon-jonktürel durumunun önemli sapmalara
yol açacaðý da görülebilini-yordu.
Daðýnýklýðýn, örgütsüzlüðün ve heterojenliðin baþat unsur olduðu bir ortamda, alýþýlagelen ve kendiliðindenci çalýþma tarzýnýn yaygýnlýk kazanmasý kaçýnýlmaz bir olguydu. Yöneticilerini ve
kadrolarýný hemen hemen hiç yitirmemiþ olan oportünizm ve revizyonizmin, böyle bir ortamda, yitirdikleri prestiji yeniden kazanmamalarý olanaksýzdý. Doðru devrimci çizgiyi benimsemiþ olanlarýn
bile, kendiliðinden-ciliðe kaymalarý ve bunu devrimci çizgiyle birleþtirmeye kalkýþmalarý iþte bu ortamýn sonucuydu. Bu dönemde
atýlacak her farklý adým, herhangi bir nüans ayrýlýðý, tüm geleceði
belirleyebilecekti.
Oportünizm ve revizyonizm, 1971-72 döneminde kayýp vermemiþ olmasýnýn teslimiyetçiliðinin ürünlerini almakta gecikmedi.
Oligarþi için uzun dönemde teslimiyetçiliði kesinleþmiþ ve kýsa dönemde devrimci hareketin toparlanmasýnýn önünde engel oluþturacak unsurlarýn legal olanaklardan yararlanmalarý kaçýnýlmazdý.
Ýlk günlerde 1971den beri koalisyon oluþturmuþ olan revizyonistler, bu durumlarýna uygun olarak sanat-edebiyat dergileri ve günlük ya da haftalýk haber yayýnlarý etrafýnda toplanmýþlardý. 1973
Ekiminde Genel Seçimin yapýlmasýyla bir adým öteye geçerek politik yayýn organlarý çýkarma olanaðýna sahip oldular. O güne dek
her ilerici, demokrat ya da sol kiþiye ve yayýna, oligarþinin gösterdiði tepkiye karþýlýk olarak devrimci unsurlarýn bir dayanýþma göstermesi ve bu nedenle de yayýnlara ilgi duymasý, revizyonistler tarafýndan ideolojik etki için kullanýlmaya baþlanýyordu. Oportünizm
ve revizyonizm için, kitlelerin ve en ileri unsurlarýn silahlý devrimci
mücadeleye sempati ve güven duymalarý hiç de önemli deðildi.
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Onun bütün amacý saðlanmýþ olan devrimci potansiyeli daðýtmak
ve etkisizleþtirmekti. Bu amaca ulaþmak için tüm araçlar kullanýlabilirdi. Ve bu amaçlarýný gizlemek için dergilerinin ilk sayýlarýnda
silahlý devrimci mücadele hakkýnda söz söylememeye özen gösterdiler.
Öte yandan politikleþmiþ askeri savaþýn sürdürülmesini
düþünenler, ilkin daðýnýklýðýn giderilmesi ve az da olsa bir örgütlüðün oluþmasý gerektiðinin bilincindeydiler. Bu ise en ileri unsurlarýn örgütlenmesi, daha tam deyiþle kadrolaþtýrýlmasý demekti.
Bu unsurlarýn bulunmasý, bunlar üzerindeki kendiliðindenciliðin
etkisinin kýrýlmasý ve politikleþmiþ askeri savaþa uygun olarak eðitilmesi o günün temel göreviydi. Bu görev kaçýnýlmaz olarak bu
unsurlarýn kendiliðinden toplaþtýðý mekanlara girilmesini gerektiriyordu. Pratik faaliyetin doðru ya da yanlýþlýðýnýn tek ölçütü ise,
Mahir Çayan yoldaþýn yazýlarý, özellikle de son yazýsý olan Kesintisiz Devrim II-IIIdü. Ýliþkileri belirleyen kurallar da THKP-C Tüzüðünde mevcuttu.
Kendiliðindenciliðin aþýlmasý, bilinçli bir sürecin içine girilmesi, en ileri unsurlarýn yaþamlarýnda topyekün bir deðiþiklik yaratacaktý. Bu ise onlara bir yandan doðru devrimci çizgiyi anlatýp,
onun etrafýnda toplanmalarý çaðrýsý yapmayý, öte yandan pratikte
kendiliðindenci çalýþmanýn yanlýþlýðýný göstermeyi gerektiriyordu.
Ayrýca kitlelerin ekonomik ve demokratik mücadele ve örgütlenmesi için kýlavuzluk yapmak, revizyonizmin etkisizleþtirilmesi için
gerekliydi de. 1971-72 mücadelesiyle yaratýlmýþ potansiyelin yitirilmemesinin ve etkin biçimde örgütlenip harekete geçirilmesinin
temel yolu da politikleþmiþ askeri savaþtý.
Böylece bir ikilem ortaya çýktý: Silahlý devrimci mücadelenin sürdürülmesi zorunluluðu ve bunun sürdürülmesi için gerekli
bir gücün bulunmayýþý. Bu ikilemden, herþeyi, mümkün olan en
kýsa sürede, temel mücadele biçimini yürütecek gerekli gücün
(asgari örgütlenme) yaratýlmasýna yönelterek çýkýlabilineceði saptandý. Ancak, teorik olarak sorun çözümlenmekle birlikte, bunun
pratiðe geçirilmesi sanýldýðý kadar kolay ve kýsa sürede olmamýþtýr.
Sorun, pratikte çözümlenmesi gereken bir dizi yeni sorun yaratýyordu.
1974 baþlarýnda soldaki durum ise þöyleydi: Bir yanda legal
yayýn organlarý etrafýnda toplanmýþ ve illegal mücadele ile silahlý
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mücadeleye karþý yoðun bir ideolojik kampanya yürüten oportünist ve revizyonist koalisyon, öte yanda 1969-71 dönemine benzer
bir yol izleme eðilimleri taþýyan öðrenci hareketi ve doðru devrimci
çizgi etrafýnda 1971in sempatisiyle en ileri unsurlarý örgütlemeye
çalýþan devrimci unsurlar.
Ýllegal örgütlenme konusunda hiçbir deneyime ve geleneðe
sahip olmayan ve öðrenci hareketinde yoðunlaþan samimi unsurlarýn, devrimci bir öncüye sahip olmadýklarý bir ortamda legaliteye
aðýrlýk vermeleri ve kendiliðindenciliðe kaymalarý kaçýnýlmazdý. Ýlkellik ve amatörlük diyerek Lenin tarafýndan uzun uzadýya eleþtirilmiþ kendiliðinden-gelmecilik, 1974 Türkiyesinde geçmiþin (196971in) aynen ve yeniden yaþanmasý biçiminde ortaya çýkmýþtý. Yine
de bu duruma düþülmesinde samimi unsurlarýn ne yapacaklarýný
bilmemeleri etkin olduðunda, giderek belirleyici olan revizyonizmin ideolojik ve pratik tutumu olmuþtur. Birbiri peþi sýra dernekler
kurmaya ve kurdurmaya baþlayan revizyonistler, böylece samimi
unsurlarýn biraraya gelebileceði, ne ve nasýl sorularýný tartýþacaklarý bir mekan saðlamýþ oluyorlardý. Özellikle öðrenci dernekleri
Ýlke-Kitle dergileri etrafýnda toplanmýþ olan revizyonistler tarafýndan birbiri peþi sýra kuruldu. Kurulduktan sonra basit bir yasal süreç buralara mümkün olduðu kadar çok devrim sempatizaný ve
devrimci unsurlarý toplamak gerekiyordu. Bunun saðlanmasýna paralel tekil ve þehirsel derneklerin tek bir çatý altýnda (federasyon)
toplanmasýna geçilecekti. Böylece dinamik unsurlara sahip olan
öðrenci hareketi denetime alýnacaktý. Bu oluþumun tarihsel örneði
Dev-Gençti. Ama revizyonist koalisyonun amacý yeni bir DevGenç yaratmak deðil; kendiliðinden oluþarak kendilerine karþý bir
geliþmeyi engellemekti. Bu nedenle silahlý mücadeleye sempati
duyan ya da silahlý mücadeleyi benimsemiþ unsurlarýn kendi kurduklarý derneklere gelmelerine göz yumdular. Yönetim ellerinde
olduktan sonra, bu kiþiler sorun olmayacak ve üstelik bu unsurlarýn baþka alanlara yönelmeleri (illegal alana) önlenmiþ olacaktý.
TÖB-DER, öðretmen kitlesinin durumuna uygun olarak büyük ölçüde revizyonistlerin elindeydi. Ýþçi sýnýfýnýn ekonomik örgütü olan
DÝSK ise yýllardýr revizyonistlerin denetimi altýnda bulunuyordu. Geriye dinamik unsurlara sahip öðrenci kesimi kalýyordu.
Öðrenci kesiminde silahlý devrimci mücadelenin prestiji çok
yüksekti. Ama öte yandan bu kesimde teorik düzey düþüktü ve
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legal yayýnlarla teorik bilgi edinebiliyorlardý. Legal bir parti kurma
hazýrlýklarý yapan revizyonistler, bu durumda ilkin, militan bir öðrenci hareketinin baðýmsýz olamayacaðý düþüncesini yaymaya
giriþtiler. Bu amaçla birbiri peþi sýra Dimitrovun ama özellikle de
gençlik üzerine yazýlmýþ kitaplarý piyasaya sürüldü. Buna paralel
olarak öðrenci hareketinin baðlanacaðý odak oluþturma çalýþmalarý yoðunlaþtýrýldý. Sosyalist Parti kuruluþ çalýþmalarý ve tartýþmalarý ile öðrenci hareketi için federasyon kurma çalýþmalarý ve
tartýþmalarý eþ zamanlý olarak geliþecekti. Ama yaþam bir kez daha
kendi yolunu izledi.
Sol sapma, maceracýlýk diyerek silahlý devrimci mücadeleye saldýrmanýn zamaný geldiðini düþünen revizyonist koalisyon, Ýlke-Kitlede birbiri peþi sýra yazýlar yayýnlamaya baþladýlar.
Özellikle öðrenci kesiminde bulunan en ileri unsurlara dönük bu
faaliyet, duygusal nedenlerle de olsa bir tepki yarattý. Bu tepki, revizyonist koalisyonun kurduðu öðrenci derneklerinden uzak durulmasý þeklinde kendini dýþa vurdu.
Revizyonistlerin hiç istemedikleri bu tutum, öðretim yýlýnýn
yarýsýna gelinmiþ olmasýyla birleþince, eþ zamanlý düþündükleri sürecin bozulmasýna ve böylece de planlarýnýn iþlemez hale gelmesine
yol açtý. Öte yandan ise, 1972den beri özellikle teorik olarak
yetkinleþmiþ ve Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini benimsemiþ
devrimciler, kitlenin içinde ve en ileri unsurlarla temas halindeydi.
Bu unsurlar, sonuçta etkin bir konuma gelmiþ revizyonist planýn
bozulmasýnýn getirdiði boþluðu doldurmuþlardý. Ve yasal olarak yapýlmasý gereken ilk dernek kongrelerinde fiili yönetimi elinde tutanlarýn yasal yönetimi ele geçirmeleri mümkün oldu. (Ankarada ADYÖD bazý özgün durum içeriyorsa da, son tahlilde Ýstanbuldaki
ÝYÖKDünkü kadar kesin sonuçluydu.)
Yýllar boyu, Marksizm-Leninizmi tekellerinde tutmaya alýþmýþ
oportünist ve revizyonistler, 1965-71 döneminde yetiþmiþ devrimcilerin yitirilmesiyle gene eski günlere kavuþmanýn sevinci ve rehaveti içindeyken karþýlaþtýklarý bu durumla þoka girdiler. Politik olarak
toy, teorik olarak zayýf olduklarýný düþündükleri devrimcilerden gördükleri karþýlýk, üç yýldýr varlýðýný koruyan revizyonist koalisyonun
parçalanmasýna yol açtý. Ülkede herþeyi kendilerinin bildiðini sananlarýn devrimci potansiyelin kendilerine kanalize olmadýðýný görmeleriyle birbirine düþmeleri çok doðaldýr. Revizyonist koalisyonun
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parçalanmasýyla, her parça kurulacak Sosyalist Partinin yönetimini eline geçirmek ya da tek baþlarýna kurmak için öðrenci
hareketinin desteðine daha çok gereksinme duyuyordu. Bu da,
daha düne kadar sol sapma, maceracý, anarþist olarak suçladýklarý proleter devrimcilere saygý yarýþý halini aldý. Mihri Belli,
kýyýsýndan girdiði koalisyonu en hýzlý terk eden olarak reel politiker niteliðini yitirmediðini ve buna layýk olduðunu kanýtladý. Kývýlcýmcýlar ise, geleneksel olarak hep ayrý bulunma (tabi TKPde
toplaþanlardan) tavrýný, önüne çýkan ilk bahaneyi kullanarak sürdürdü. TKPli revizyonistler ise, 50 yýllýk alýþkanlýk ve deneyimle,
gizliliklerini koruyarak, TSÝPin doðumunda yer aldýlar. (TSÝPin
kuruluþuna yönelttikleri eleþtiri ve suçlamalarý bu baðlamda ele
alýnmalýdýr.) Behice Borancý TÝPliler ise, Afý beklediklerinden, son
ana kadar koalisyonu sürdürme yanlýsýydýlar, ama TSÝP aftan önce
kurulunca hýzla koalisyonu terk ettiler.
1974 yazýna girildiðinde, büyük ölçüde öðrenci çevrelerinde
bulunan, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini savunanlarýn (o günkü yaygýn deyiþiyle Cephecilerin) durumu þöyleydi: Bir yandan
teorik çalýþma ile ideolojik düzey yükseltilmeye çalýþýlýyor, öte yandan ise, özellikle öðrenci kesiminde yer alan yeni ve samimi unsurlarla baðlantý kuruluyordu. Baðlantý ve örgütlenme çalýþmalarý,
mümkün olduðu kadar düzenli ve dar biçimde, gizlilik kurallarýna
baðlý olarak yürütülüyordu. Revizyonist ve oportünist saldýrý ve tahrifatlara karþý takýnýlacak tutum bu arada geliþmeye ve olgunlaþmaya baþlamýþtý. Bir süredir bireysel planda sürdürülen çabalar da
böylece kollektif ve sistematik hale getirilebilecekti. Yine de baðýmsýz bir yapýlanmaya, yani kendi kendini Cepheci ilan edenlerden ayrý bir yapýlanmaya yönelmek düþünülmüyordu. Birer militan,
bir sýra neferi olmak onlara yetiyordu. THKP-C yönetici ve önder
kadrolarýný yitirmiþ olmasýna raðmen, belli bir pratikten geçmiþ
kadrolarýnýn bir kýsmý cezaevinde bulunuyordu. Bunlarýn bir kýsmýna karþý geçmiþ mücadelelerinden gelen önemli bir saygý duyuluyordu. Özellikle THKP-C Genel Komitesinde yer almýþ olanlarýn,
örgütün merkezi yapýlanmasýný yeniden saðlayacaklarýna olan umut
sürmekteydi. Bunlarýn THKP-Cnin stratejik çizgisine nasýl baktýklarý hiç düþünülmediði gibi, stratejiyi (Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi) aynen benimsedikleri var sayýlýyordu. Ýþte bu hava içinde,
dýþarda bulunan THKP-Cliler içerdekilerin çýkmasýný bekleyen ve
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o güne kadar da dýþarýda bir þeyleri var etmeye çabalayan kiþiler
durumundaydýlar. Büyük ölçüde ODTÜ kökenli olanlar, çalýþmalarýný
1972den beri koordineli olarak sürdürmeleri nedeniyle mevcut
tek oluþumdu. THKP-Cnin yaþayan Genel Komite üyelerine duyduklarý saygý ve güven, onlarýn 1971-72deki gibi, THKP-C ODTÜ birimi olarak çalýþmalarýný sürdürmelerine neden oluyordu. Bu çalýþmalar kadro niteliðinde ve profesyonel olarak çalýþmaya hazýr
önemli sayýda unsurun ortaya çýkmasýný saðlamýþtý.
Yaza girilmesiyle, hemen hemen pek çok politik faaliyetin
kesintiye uðramasý ülkemizin bir geleneðiydi ve 1974 yazýnda da
öyle oldu. Gerek Afýn çýkmasý, gerekse de öðrenci hareketinin o
günkü politik faaliyetin odaðý olmasý 1974 yazýnda da geleneðin
sürmesine yol açtý. Bu yaz dönemi, herkesin kesin bir muhasebe yapmalarý için de gerekli bir ortam yaratmýþtý. Ýçeriden çýkanlar ne yapacaklarýna karar vermekle uðraþýrken, o güne dek çalýþmalarýný Kesintisiz Devrim II-III temelinde sürdürenler nasýl yapacaklarýný düþünüyorlardý. Artýk beklenen af çýkmýþ, kuruldu kuruluyor denen parti TSÝP olarak sahneye çýkmýþtý. Kýsaca geleceðe
iliþkin düþüncelerin açýkça ifade edilmesinin koþullarý mevcuttu
artýk.
1972den beri kendi çaplarýnda çalýþan THKP-Cli unsurlar
için sorunlar þu þekilde görünüyordu:
1-) Politikleþmiþ askeri savaþýn ya da yaygýn deyimiyle Öncü Savaþýnýn sürdürülmesi. (Bu sorun tümüyle
THKP-Cnin merkezi yapýlanmasýnýn oluþturulmasý sorunu ile birlikte düþünülüyordu. Bu yüzden sorun, pratikte
eski THKP-Clilerin içeriden çýkanlar tutumunun ne olduðu þeklinde görünüyordu.)
2-) Baþlatýlan Öncü Savaþýnýn, geçmiþte görülmüþ eksiklikleri (özellikle kýr örgütlenmesinin zayýflýðý nedeniyle kýr gerilla savaþýna geçilemeyiþ), taþýmamasý gereði
temel sorunu oluþturuyordu. Bu yüzden baþtan itibaren,
yani hazýrlýk aþamasýndan itibaren, iþler sýký biçimde ele
alýnmalý ve böylece kýr gerillasý için gerekli alt yapý, teçhizat, tecrübe, mühimmat gibi maddi ve manevi ön koþullarýn yaratýlmasýna özel bir önem verilmeliydi.
3-) Revizyonizmin etkisinden kurtarýlmýþ olan öðrenci hareketinin belli oranda merkezileþtirilerek düzenlen-
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mesi ve bu hareket içinde bulunan en ileri unsurlarýn
profesyonel devrimciler haline dönüþtürülmeleri.
4-) Revizyonizmin ve oportünizmin silahlý devrimci
mücadeleye karþý baþlattýklarý ideolojik saldýrý ve tahrifatlara karþý aktif bir tutum alýnmasý. Bu tutum, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin anlatýlmasýna paralel yeni dönemin getirdiði yeni tahrifatlara karþý bir teorik
yazýnýn hazýrlanmasý, yayýnlanmasý þeklinde olacaktý.
1974 yazýnda oldukça (cehenneme götürecek kadar) iyi
niyetle ele alýnan bu sorunlarýn çözümünde THKP-Cnin merkezi
yapýsýnýn kurulup iþler hale getirilmesi temel halka olarak düþünülüyordu. Ama 1974 Ekiminde üniversitelerin açýlmasýyla baþlayan
yeni dönem, umulanýn ötesinde bir tablo oluþturuyordu.
Üç yýldýr süren revizyonist koalisyonun daðýtýlmasý, öðrenci
hareketi önündeki engelin yapay olduðunu gösterdi. Öðrenci hareketi büyük ölçüde Cephecilerin denetimi ve yönetimi altýna girmiþti. Ancak Afýn getirdiði bazý geliþmeler de ortaya çýkmakta gecikmedi. 1971 öncesinde ve 1971 yýlýnda kýsmen özerk yapýlar oluþturmuþ bazý çevreler Af sonrasýnda öðrenci kesimine geri dönerek,
eski tutumlarýný sürdürmek istediler. Ama bunlarýn eklektik görüþleri
kýsa sürede açýða çýkarýldý. Öte yandan o güne dek þu ya da bu
nedenle revizyonizmin etkisinde kalmýþ ve pratik tüm devrimci
çalýþmalardan uzak durarak salt entellektüel faaliyetlere yönelen
pek çok ileri unsur geleceðin Cephecilikte olduðunu görmeye
baþlamýþlardý. Özellikle teorik sorunlarda Cephecilerin yetkinleþmiþ durumu bu kesimi etkilemiþti. Ve daha üniversitelerin açýlmasýndan kýsa bir süre sonra MHPli faþist milislerin saldýrýya geçmeleri öðrenci kesimini bir araya toplamaya zorladýðý gibi, mücadelenin þiddete dayanmaksýzýn, silahsýz olarak sürdürülmesinin
olanaksýz olduðunu da kanýtladý. Bu da öðrenci hareketine büyük
bir ivme saðlamýþ ve bu harekete umulanýn üzerinde hýz kazandýrmýþtý.
Özellikle kýrsal kökenli öðrencilerin yoðunluðu ve bunlarýn
kýrsal alanlarda örgütlenmek için gereken potansiyeli taþýmalarý,
uzun bir süre kentlerde öðrenci hareketi içinde kalmayý ve örgütlenme çalýþmasýný (temel olarak 1971in yarattýðý etkiyi örgütlemek) bu kesimle sýnýrlandýrmayý gereksizleþtiriyordu. Bir baþka
deyiþle, 1971in yarattýðý etkiyi, þehirlerde hýzla örgütleyebilmenin
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ve kýrsal alanlarda sürdürmenin nesnel koþullarý olgunlaþtýrýldý. Bu
da uzun dönemli eylem programýnýn hazýrlanmasýný ve buna uygun olarak mevzilenmeyi gündeme getiriyordu. O gün için belli bir
plana göre en ileri unsurlarý profesyonel kadrolar haline getirmek
ve bunlarý temel olarak kýrsal alanlara yollamak acil sorun olarak
ortaya çýkmýþtý. Bunun önündeki tek engel THKP-Cnin daðýnýk
durumuydu. Bunun giderilmesi ve merkezi bir yapýya ulaþýlmasý
pratik faaliyeti belirliyordu. Engel kaldýrýlmadýðý sürece, sistemli ve
bütünsel bir çalýþmanýn yürütülmesi olanaksýzdý.
Ýþte bu nedenle, ilkin içerden çýkmýþ eski THKP-Clilerle
temas kurarak yapýlmasý gerekenleri saptamaya yönelindi. 1974
sonralarýnda 8 sayfalýk bir yazý ile sosyal emperyalizmi bulmuþ
olan Ýstanbul kökenli bazý unsurlarýn THKP-C ile hiçbir ilgilerinin
olamayacaðý açýkça görüldü. Yine ayný þehirdeki bazý eskiler de
salt entellektüel bir faaliyete yönelmiþlerdi. Bunlara göre 1971-72nin
en önemli dersi, devrimcilerin geri kültüre sahip olduklarýydý. Entellektüel faaliyet onlarý bu gerilikten (!) kurtaracaktý. Bu geliþme
Ýstanbuldaki öðrenci hareketinde yer alan Cepheciler için önemli
bir avantaj saðlýyordu, ama bu pratik faaliyette göreli rahatlýktan
öteye bir deðere sahip deðildi. Ve gözler bir kez daha Ankaraya
çevrildi. Artýk THKP-Cnin geleceði bu kentte çizilecekti.
Ankarada içerden çýkmýþ eski Dev-Gençliler ile THKP-Cliler
bireysel olarak ayrý olmalarýna karþýn davranýþ ve düþünce olarak
iki bölüme ayrýlmýþtý. Bir kýsmý günlerini teoriyi öðrenme çalýþmalarýyla geçirirken, eskinin (yani Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi) tümüyle yanlýþ olduðunu ileri sürüyorlardý. Onlara göre, özellikle Öncü Savaþý yanlýþtý, bu yolla Halk Savaþý baþlatýlamazdý. Ama
buna karþýt doðru henüz ufukta görünmüyordu. Bu doðru kendi teorik çalýþmalarý belli bir düzeye geldiðinde, nasýl olsa bulunacaktý. Diðer kesim ise, Kesintisiz Devrim II-IIIde ortaya konulmuþ
olan THKP-Cnin çizgisini kabul ettiklerini söylüyorlardý. Ama günümüzdeki temel ve acil görevin öðrenci hareketinin denetime alýnmasý ve merkezi bir yapýya (federasyon) kavuþturulmasýydý. Bu,
yeni bir Dev-Genç olacak ve Dev-Genç sürecini baþlatacaktý.
Nasýl ki, 1965-71 dönemi bu yolla THKP-Cyi oluþturduysa, bu yeni
süreç de, THKP-Cnin merkezi yeni yapýsýný yaratacaktý. Öncü Savaþý
için gerekli kadrolar bu süreçte ortaya çýkacak ve piþeceklerdi.
Bu iki tutum arasýnda 72den beri çalýþmalarýný hep Politik-
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leþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine göre yürüten grubun tavrý, THKPCnin geçmiþine duyulan saygý ve insanlara duyulan güvenle baðlantýlýydý. Açýkça Öncü Savaþýný reddedenlerle ortak hiç bir yan olmadýðý belirtilirken, diðer anlayýþta olanlarýn sað bir hata içinde olduklarý, ama bunun stratejik deðil, taktik düzeyde olduðu söylendi. Öyle ki son tahlilde temel-tali iliþkisine göre yapýlmasý gereken
bazý þeyler ayrýþmýþtý. Tali olarak düþünülen ve ele alýnan bazý görevler ve alanlar, bu sað anlayýþýn yöneldiði çalýþmayý kapsýyordu.
Madem ki stratejik olarak ayný olduðu söyleniyordu, öyle ise böyle
bir fark olsa olsa bir iþbölümü baðlamýnda ele alýnabilirdi. Onlar
öðrenci hareketi ve bunun sorunlarý ile uðraþýrken, kendileri de
Öncü Savaþýnýn hazýrlýðýna ve kýrlara aðýrlýk verebilirlerdi. Böylece
öðrenci hareketinin doðal evrimi nedeniyle þehirlerde kalan pekçok
kadro kolaylýkla kýrsal çalýþmaya aktarýlabilinecekti. Uzun dönemde ayný stratejinin (Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi) ve ayný
örgütün (THKP-C) parçalarý olunduðu savlandýðýna göre, doðal bir
iþ bölümü niçin mümkün olmasýndý. Bu iyi niyetli yaklaþým, yollarýn er ya da geç birleþeceði sanýsýyla, öðrenci hareketinin genel ve
merkezi yönetimini diðer unsurlara býrakarak, kendi rotasýnda (1972
den beri izlenen bir rotaydý) çalýþmaya tüm gücün seferber edilmesini saðladý. Artýk tüm çabalar en kýsa sürede Öncü Savaþýnýn
baþlatýlmasýna yönelik olacaktý. Bu ise en ileri unsurlarýn politik ve
ideolojik eðitimlerinin yapýlmasý, örgütlenmesi ve mevzilendirilmesi
demektir. Ýþte Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I bu ortamda ele
alýndý ve yayýmlandý. Broþür, o günkü koþullarda ülkemizde öne
çýkmýþ ve devrimci hareketin kendi önüne koyduðu acil sorunlara
yanýt olarak hazýrlanmýþtýr. Broþürün giriþ bölümünde bu acil sorunlarýn iki bölümde ele alýnacaðý ifade edilmiþti: Ýlk bölüm, ülkemiz
solunda öne çýkmýþ sorunlarýn genel düzeyde ele alýnýþýný kapsarken, ikinci bölüm; ülkemiz somutunda Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisinin yürütülmesine iliþkin konularý içerecekti. Ve ilk bölüm
1975 yazýnda yayýnlandý ve sadece 300 adet basýldý.
1975 yýlý politik deneyimsizliðin, örgütlenme pratiði eksikliðinin, devrimci teoriye olan sarsýlmaz güven, azami fedakârlýk ve
iyi niyetle aþýlmaya çalýþýldýðý bir yýldý. Ve bu yýl içinde her alanda
yoðun bir deneyim kazanýldý. O güne kadar THKP-Cnin 1971-72deki
Genel Komitesinden arta kalanlara olan beklentilerle gerçek bir
merkezi yapýlanmaya ve çalýþmaya giriþilmemiþ olmasý nedeniyle
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kazanýlamamýþ deneyim yavaþ yavaþ elde ediliyordu. Özellikle
kiþilerin hiçbir kayýt altýna alýnmamýþ ve gelecekte inkâr edilebilecek beyanlarýna, sözlerine verilen deðerin anlamsýzlýðý kýsa sürede
kendini göstermede gecikmedi.
Cehenneme giden yolun iyi niyet taþlarýyla döþenmiþ olduðunu ve oportünizmin salt revizyonistlere özgü olmadýðýný öðrenmek fazla uzun sürmedi. Ayrýca bugün için küçük görünen ve nüansa iliþkin olduðu düþünülen farklýlýklarýn, zaman içinde nasýl büyük farklýlýklara yol açabileceði, yine yaþanarak öðrenildi. Teori ile
pratik arasýnda, çok doðal ve masum görünen bir kopuþun, zaman
içinde yeni teorilerin ortaya çýkmasýný nasýl kaçýnýlmaz kýldýðý görüldü.
Öte yandan 1975in baþlarýndan itibaren faþist milis saldýrýlarý yaygýnlaþmýþ ve yoðunlaþmýþtý. Temel amacý kitle pasifikasyonu olan bu saldýrýlar, Ýstanbulda Kerim Yamanýn öldürülmesiyle
baþlayýp TÖB-DER toplantýlarýna yapýlan baskýnlar, Erzincan, Malatya olaylarýyla geliþip, I. MCnin kuruluþuyla bütünleþmiþti. Bu
geliþme, doðru devrimci çizginin pratiðe geçirilmesinin acilliðini
daha da artýrmýþtý. Solda ise, revizyonist koalisyon tamamen parçalanmýþ ve kýsa dönemde yeniden kurulamayacak halde atomlaþmýþtý. Mayýs ayýnda B. Boranýn TÝPi, Aybarýn SPsi, M. Bellinin
TEPi oluþturmasýyla solda dört legal parti ortaya çýkmýþtý.
TKP ise legal yayýnlarla kendine özgü faaliyet yürütürken,
örgütlenmede elinde tuttuðu DÝSK yönetiminden yararlanýyordu.
Sovyet sosyal emperyalizmi teorisi ise, tarihinin en parlak günlerini yaþýyordu. Öðrenci hareketi ise yaz baþlarýnda tümüyle Cephecilerin denetimine ve yönetimine girmiþti. Diðer yandan ideolojik,
politik eðitimleri tamamlanmýþ ve profesyonel olarak çalýþmaya
hazýr pek çok unsur kýrsal alanlarda örgütlenmek ve Öncü Savaþýnýn
buralarda hazýrlýðýný yürütmek için çalýþmaya baþlamýþtý. Denilebilir ki 1975 yazýna girildiðinde, öðrenci hareketinin doðal evrimine
tabi olarak pratikte (lafta ne derse desinler) THKP-Cnin stratejik
rotasýna aykýrý hareket edenler bir yana býrakýlýrsa, 1972den beri
faaliyetlerini sürdüren ODTÜ kaynaklý hareket dýþýnda Öncü Savaþýný
savunan ve onu baþlatmayý hedefleyen hiç kimse yok gibiydi. Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I, ideolojik, homojenlik ve politik
eðitim yönünden önemli geliþme saðlamýþtý. Merkezi bir liderliðe
geçilmiþti, ama askeri bilgi, eðitim, donatým ve deneyim eksikliði
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varlýðýný sürdürüyordu.
1975 yazýnda ülkenin her yanýna daðýlan yeni kadrolar gittikleri yörenin ekonomik, sosyal, politik, kültürel ve askeri özelliklerini deðerlendirirken, gelecekte silahlý propaganda için gerekli
alt-yapýyý oluþturmaya çalýþýyorlardý. Profesyonel çalýþmanýn gerektirdiði maddi olanaklarýn sýnýrlýlýðýna raðmen, büyük bir özveriyle
yürütülen bu çalýþmalar, Öncü Savaþýna yeniden baþlama yönünde önemli bir itici güç oluþturuyordu.
1971in yarattýðý etkiye ek olarak, gittikçe yaygýnlaþan faþist
milis saldýrýlar, silahlý devrimci mücadeleye yönelik büyük bir hareketlilik oluþturuyordu. Ülkenin hemen hemen her yerinde
politikleþmiþ askeri savaþa katýlma yönünde büyük bir potansiyel
mevcutken, katýlýmýn niteliði ve kadrolarýn niceliði önemli bir yetersizliðe yol açýyordu. Artan oranda unsurun Öncü Savaþýna katýlýmý, ancak kýr gerilla savaþýnýn baþlatýlmasýyla mümkün olabilecekken, kýr gerilla savaþýnýn baþlatýlabilmesi için de atýlmasý gereken
adýmlar vardý. Profesyonel örgütçü kadrolarýn, yoðun olarak þehir
gerilla savaþýnýn gerekli teknik ve alt-yapýsal hazýrlýklarýna yönelmesi, potansiyelin daha çok örgütlenmesinin önünde engel oluþturuyordu.
Teorik olarak sorun, mevcut potansiyelin durumu ve ülkedeki geliþmelerin ýþýðýnda, kitlelerin politik-askeri bir mücadele için
büyük birimler halinde (sovyetler) örgütlenmesini, bunu koruyacak silahlý güç bulunmadýðýndan gerçekleþtirilememesi (ki bu Halk
Savaþý evresinde mümkün olacaktýr) ile kitlelerin, ekonomik ve
kendiliðindenci bir mücadele içinde pasifize olmalarý olasýlýðý
þeklinde ortaya çýkýyordu. Þehir gerilla savaþýna bir an önce baþlanýlmasý, bu nedenle de kaçýnýlmaz hale geliyordu. 71in silahlý eylemlerinin yarattýðý potansiyelin yitirilmemesinin ve harekete geçirilmesinin tek yolu, Öncü Savaþýna þehir gerillasýyla baþlamaktý. Kýr
gerilla savaþýyla iþe baþlanýlmasý ve þehir gerilla savaþýyla birlikte
yürütülmesi doðru çözüm olmakla birlikte, kadrolarýn politik, askeri ve örgütsel deneyime sahip olmamalarý, kýsa dönemde hareketin sürekliliðini saðlama konusunda önemli bir pratik engel oluþturuyordu. Bir yandan deneyimsizliðin getireceði dezavantajlarý giderici önlemler alýnýrken, öte yanda hýzla savaþ içinde deneyim kazanýlmasý gerekiyordu.
Tüm bunlar, Kesintisiz Devrim II-IIIde formüle edilmiþ ve
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Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I ile genel baðlantýlarý ayrýntýlaþtýrýlmýþ Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin somut planlamasýna yönelik geliþmelerdi. Yine de deneyim eksikliði kendini gösteriyordu. Bu, pratik faaliyetlerin planlanmasýnda teoriden yeterince
yararlanamamak, yani teorinin kýlavuzluðunu saðlayamamak þeklinde ortaya çýkýyordu. Öyle ki, atýlan adýmlarýn kýsa ve uzun vadeli
sonuçlarýný önceden saptamakta oldukça yetersiz kalýnýyordu. Týpký kendilerinin farklýlýðýný taktik olarak ortaya koyanlarýn durumu
konusundaki nesnellikten uzak (iyi niyetli) deðerlendirme yapýlmasý gibi. Kýsacasý, oportünizmin deðiþik biçimlerine karþý mücadelede ortaya çýkan öznellik, örgütlenme ve çalýþma tarzýnda da
sürmekteydi.
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II.
THKP-CNÝN BÝRLÝÐÝ ÝÇÝN GÝRÝÞÝMLER
VE BAÐIMSIZ ÖRGÜT YAPILANIÞININ KURULMASI

Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Iin yayýnlanmasýyla
baðýmsýz bir örgüt yapýlanmasýna geçiþ, belli oranda mümkün
olmuþtu, ama yine de Cepheciler bir bütün olarak kabul ediliyordu. Ve dolayýsýyla bu anlamda baðýmsýzlýk söz konusu deðildi. Öyle
ki, baðýmsýz yapý belli oranda ortaya çýkmýþ olmasýna raðmen farklýlýðý belirten Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I dýþýnda farklýlýðýn
simgesi olabilecek bir örgüt adý kullanmaktan uzak duruluyordu.
Kitle açýsýndan pratik deðere sahip isim konusu, THKP-Cnin birliði
ve onun saygýn mücadelesine layýk bir dizi harekâtýn baþarýsýna
baðlý olarak ele alýndýðýndan, zamana býrakýlmýþtý. Bu da oportünizm tarafýndan kendi çýkarlarýna ve karalama amaçlarýna uygun
olarak çeþitli sýfatlarýn yakýþtýrýlmasýna yol açtý. 184lükler gibisinden ifadeler yanýnda risaleciler biçiminde dini-feodal kýþkýrtmacýlýða atýf yapan tanýmlar oportünistler tarafýndan piyasaya sürüldü.
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I yaygýnlaþmasýna paralel olarak da Acilciler, 184lükler sýfatý ayný çevrelerce türetildi. Devrimci bir ahlâk sorunu olarak ortaya çýkan THKP-C adýnýn bir süre
için kullanýlmamasý, hiçbir ilkeye baðlý olmayan oportünistlerin hiç
anlayamayacaðý bir þeydi.
1975 yaz sonlarýna doðru yapýlan deðerlendirmeler, Öncü
Savaþýna baþlamak için gerekli asgari örgütlenmenin tamamlanmak üzere olduðunu gösteriyordu. Özellikle askeri alandaki eksikliðin tamamlanmasýna paralel harekete geçilebileceði ortaya çýkmýþtý. Görece olarak güçlü bir kýr örgütlenmesinin mevcudiyeti,
Öncü Savaþýna salt þehir gerillasý ile baþlanmasýnýn aþýlmasýna
olanak saðlýyordu. Kýr ve þehirde, ama aðýrlýkla kýrlarda, askeri
eylemlerin gerçekleþtirilmesi kadrolara ve örgüte savaþ deneyimi
kazandýracak ve buna paralel olarak, kýr gerilla savaþýna geçilecekti. Böylece 1971-72de karþýlaþýlan sorunlar çözümlenecek, kýr-þehir
diyalektik bütünlüðü kurulacaktý. Bu saptamayla büyük kentlere
özgü þehir gerillasý (metropol gerillasý) anlayýþý aþýlýyordu. Þehir ge-
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rillasý, artýk salt büyük kentleri kapsamýyor, bu savaþa uygun tüm
þehirler hesaba katýlýyordu. Yine bu saptamayla tek boyutlu kýr gerilla savaþý aþýlýyor ve kapsamý geniþletiliyordu. Bu geniþleyen kapsamýyla kýr gerilla savaþý, hareketli gerilla birliði temelinde, tüm
kýrsal alanlarý kapsayan savaþ haline dönüþtürülüyordu. Bu boyutuyla kýrsal örgütlenme, salt hareketli gerilla birliðine iliþkin olmamakta; bunun yerine, hareketli gerilla birliði temelinde, bölgesel
ve yerel planda, tüm kýrsal alanda, silahlý eylemler gerçekleþtirebilecek bir yapýya ulaþmaktaydý. Bu saptamalarýn ýþýðýnda somut olarak 1976 baharýnda harekete geçirilmesi planlanan kýr gerillasý (hareketli gerilla birliði), o güne kadar gerçekleþtirilecek kýr ve þehir silahlý eylemlerinin getirdiði deney ve yeni katýlýmlarla güçlendirilmiþ
olacaktý. Ülke somutu göz önünde tutularak ve uluslararasý gerilla
savaþý deneyimlerinin ýþýðýnda yapýlan bu saptamalar, gene de pratik deneyim eksikliði nedeniyle tam olarak geliþtirilememiþti. Bu
nedenle kendi içinde bazý eksiklikleri taþýyordu. Ama bunlar pratikte aþýlabilecekti.
1975 yaz sonlarýnda, Öncü Savaþýna 3-4 ay içinde baþlamayý
planlayan örgüt, bunun teknik ve örgütsel hazýrlýklarýna yöneldiði
sýrada iki geliþme ortaya çýktý.
Birincisi, 1972den bu yana sürdürülen çalýþma ile oluþan
yapýda, teorik faaliyetin aðýr basmasý yüzünden, bazý bireylerin pratik-örgütsel faaliyetlerden uzak kalmasýydý. Bir baþka deyiþle, Merkez Yönetimde bazý bireyler teorik konularda uzmanlaþýrken,
diðerleri pratik-örgütsel faaliyette bulunuyordu. Bu, giderek politik
yönetim ile pratik ve askeri yönetim ayrýþmasýna yol açmak durumundaydý. Salt teorik konularla uðraþan bireyler, hem teori ile pratik arasýndaki uyumsuzluðun artmasýna yol açýyor, hem de politik
ve askeri liderliðin birliði ilkesinin yaþama geçirilmesini engelliyordu. Özellikle silahlý eylem kararlarýnýn (isterse teknik eylemler olsun) alýnmasýnda teorisyenlik tavrýna girilmesi, çözülmesi gereken
bir sorun yaratmýþtý. Ýdeolojik ve politik düzey yönünden önemli
sayýlabilecek hiç bir farklýlýk yokken, salt akademik bazý çalýþmalarý
olan bireylerin teorisyen olarak kendilerini görmeleri, pratik faaliyeti engellemesiyle sorun haline geldi. Yapýlan eleþtiriler karþýsýnda
doðruyu kabul etmekten baþka yolu kalmayan bu bireylerin, Öncü
Savaþýna baþlama kararýnýn alýndýðý bir ortamda manevra olanaklarý pek yoktu. Sonuçta bazýlarý özeleþtiri yaparak tutumun yanlýþ
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olduðunu açýkça kabul ederken, diðerleri iflâh olmayacaklarýný sergilediklerinden örgütten ihraç edildiler. Bu ihraçlara paralel olarak,
bundan böyle örgüt içinde, gerekli teorik metinlerin hazýrlanmasý
ve yazýlmasýnda, 1972den beri izlenen yolun özsel niteliði korunarak, hiçbir biçimde bireysel iþbölümü yapýlmayacaðý karara baðlandý. Örgüt, yayýnlanmýþ ve yayýnlanacak tüm broþürlerin örgütün
kollektif çabasýnýn ürünü ve kollektif iradesinin sonucu olduðunu
ve olacaðýný, bir kez daha vurguladý. Örgütün stratejik ve taktik görüþlerini içeren broþürlerin yayýnlanmasýnda izlenecek rota þöyle
tanýmlanýyordu: Genel olarak dünyanýn, özel olarak ülkemizin somutunda ve pratiðimize iliþkin olarak gereksinme duyulan bir ya
da birkaç konu en geniþ biçimde örgüt içinde ele alýnacak ve bu
süreçte ortaya çýkan genel deðerlendirme bir taslak metin haline
getirilecektir. Bu taslak metin, ilkin, Merkez Yönetimde ele alýnarak deðerlendirilecek (varsa düzeltmeler, çýkartmalar vb. yapýlarak) ve buna paralel örgüt içinde geniþ bir katýlýmla tartýþýlacaktýr.
Bu tartýþmalar ve deðerlendirmeler ýþýðýnda, metin gerekirse yeniden kaleme alýnacak ya da deðiþtirilmiþ haliyle Merkez Yönetim
tarafýndan son kez ele alýnýp oy birliðiyle yayýnlanacaktýr. Eðer
taslak metnin tümüyle deðiþtirilmesi söz konusu olursa, süreç gene
ayný olacaktýr. Böyle bir yolun izlenmesi (kimi durumlarda uzun
bir zamaný gerektirir), hiçbir biçimde zaman gerekçe gösterilerek deðiþtirilemez.
Ýkinci geliþme ise, o güne kadar kiþiler olarak bilinen, ama
faaliyet içinde olduðu hiç bilinmeyen bir grubun varlýðýnýn ortaya
çýkmasýdýr. 1971den kalma unsurlarýn oluþturduðu Yurt-Dýþý adý
verilen grubun bulunmasý THKP-Cnin birliðinin tamamlanmasý yönünde umut yaratýyordu. Çünkü o gün için, Öncü Savaþýnýn baþlatýlmasý yönünde hazýrlýk yapanlar ile öðrenci hareketini taktik
nedenlerle (!) öne çýkardýklarýný söyleyenler THKP-Cyi temsil ediyorlardý. Ama gelecekte doðru olmadýðý açýða çýkmýþ olsa da, o
gün için temel mücadele biçimi konusunda genel olarak da strateji tam birlik (lafta) mevcuttu, ama temel mücadele biçiminin
yürütülmesinde böyle bir birlik yoktu ve olmasý gerekiyordu. Yeni
grubun varlýðý ile THKP-Cnin gerçek bir birliðine ulaþmak, 1972den
sonra daðýlmýþ parçalarýn bir araya getirilmesini saðlamak, olanaklý hale gelebilecekti. (1975 yaz sonlarýnda, Militan Gençlik olarak bilinen, gelecekte Halkýn Yolu haline dönüþen ve sonuçta da
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PDA oportünistlerine katýlan 1971in Ýstanbul kökenli bazý unsurlarý
ile Öncü Savaþýný yanlýþ bulan ve doðruyu zaman içinde bulacaklarýný söyleyen geleceðin KSDlileri gerçek anlamda THKP-Cnin
dýþýndaki oluþumlardý. Belli bir dönemde bir örgüt içinde yer alarak, o örgütün görüþlerini kabul eden unsurlarýn, zaman içinde
görüþ deðiþtirmeleri doðal bir þeydir. Ama bu unsurlarýn örgüt adýný, deðiþen durumda bile, kullanmalarý bazý ön koþullar gerektirir.
THKP-C, ülkede yeni bir dönemin yaratýcýsý olarak, Politikleþmiþ
Askeri Savaþ Stratejisiyle ve bu stratejinin ortaya konulduðu Kesintisiz Devrim II-IIIle özdeþtir. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini
reddederek örgüt adýna sahip çýkar görünmek sýradan bir oportünizmdir. Ama yine de bunu engelleyecek pek birþey yoktur. Sorunun tarihsel ve etik özelliði oportünizm için bir þey ifade etmez.)
Yeni grubun, dýþsal bir gözlemle, gizli çalýþma ve askeri alanda oldukça fazla deneyime sahip olduklarý görülüyordu. Ayrýca
Yurt-Dýþý grubu, kurulan temaslar sonucunda, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini bütünsel ve uluslararasý devrimci mücadelelerle baðlantýlý olarak ele alan ve ideolojik homojenliðe yönelen
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ii hemen hemen tümüyle benimsiyorlardý. Yönelttikleri tek eleþtiri Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide emperyalist-kapita-list ülkelerdeki proletaryanýn mücadelesi üzerine fazla vurgu yapýlmadýðýydý. Bu eleþtiri, yazýnýn içeriði ve hacmiyle baðlantýlý olarak ele alýndýðýnda ortadan kalkmýþ
oldu. Bu durumda, iki yapýnýn nicelik ve niteliðine bakýlmaksýzýn THKP-C adý altýnda birleþmeleri devrimci bir sorumluluk gereðiydi ve görevdi. Örgütsel oportünizmi önemsememe tutumu (öznellik) bir kez daha nesnelliði geride býrakýyordu. Deðiþik yönleriyle örgütsel oportünizmi ve bir insan hakkýndaki fikrimizin, onun
kendi hakkýnda düþündüklerine dayanmamasý gerektiðini, yaþayarak öðrenmek kaçýnýlmaz hale geldi.
Ýlkin, öðrenci hareketinde yer alan bazý Cephecilerin niyetleri ve gerçek düþünceleri açýða çýktý. O güne kadar Politikleþmiþ
Askeri Savaþ Stratejisini kabul ettiklerini, ama mevcut durumda
taktiklerde anlaþamadýklarýný söyleyenler, alabildiðine açýk bir dedikodu kampanyasýna giriþtiler. (Risaleciler ya da Acilciler adlarý da bu kampanyanýn ürünüdür.) Özellikle öðrenci kesimindeki
en ileri unsurlar arasýnda ve gizli çalýþmaya ve illegal mücadeleye
karþý bir kýþkýrtma faaliyeti baþlattýlar. Bu unsurlarý, mesleki bir ya-
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yýnýn paketleme hizmetlerinde kullanýrken, öte yandan bu unsurlara özellikle kýrsal alanlarda çalýþan kadrolarýn kendilerini küçük
gördükleri yalanýný yayýyorlardý. Gerçekte tam bir tasfiyecilik
anlayýþýnýn ürünü olan bu demagoji küçük-burjuva unsurlar arasýnda
etkili olacaktý. Hiçbir ideolojik-politik gerekçe ya da düþünce ortaya konulmaksýzýn yürütülen bu kampanya onlara karþý takýnýlan iyi
niyetli tavrýn subjektif olduðunu anlamaya hizmet etti. Böylece,
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin yaþama geçirilmesinde, bu
unsurlarýn olasý yararlarý hesap dýþý tutuldu. Bir baþka deyiþle, gerçek anlamda baðýmsýz merkezi bir yapýlanma yönünde bir ileri
adým daha atýldý. (Bu geliþmenin yanýnda ülke çapýnda ulaþýlamayan yörelerde Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi temelinde küçük
toplaþmalar da ortaya çýkmýþtý.)
Ýkinci olarak Yurt-Dýþý grubunun sanýlanýn tersine, hiç de
politik, askeri, örgütsel alanlarda, az da olsa, deneyim sahibi olmadýklarý ve savaþçý unsurlardan oluþmadýðý pratikte görüldü. Birleþme
kararý alýndýktan sonra, hiçbir kayýt ve þart ileri sürülmeksizin Kesintisiz Devrim II-III ve Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I temelinde (bir bütün olarak Marksist-Leninist evrensel tezler üzerinde)
çalýþmalar birleþtirildi ve merkezi yönetim oluþturuldu. Genel Komite olarak adlandýrýlan bu yönetim, birleþme sonrasý oluþan yapýnýn tüm faaliyetlerinden sorumlu oluyordu. Genel Komitenin
oluþturulmasýnda bireylerin geldikleri grup esasý deðil, bir bütün
olarak oluþan yeni yapý içindeki deneyim (bir bakýma kýdem)
ölçüt olarak alýnmýþtý. Bu ilk Genel Komite gelecekte illegalite
koþullarýna baðlý olarak toplanacak THKP ve THKC Kongrelerine
kadar görevini sürdürecekti (geçici özelliði). Böylece oluþan Genel
Komitede, sayýsal olarak, Yurt-Dýþý grubundan gelen unsurlar
salt çoðunluða sahiptiler. Bunun bazý sakýncalarýný dengelemek
için, pratik faaliyetin izlenmesi ve yönlendirilmesi için oluþturulan
komitede sayýsal daðýlým aksi biçimde yapýldý. (Bir çeþit koordinasyon komitesi)
Yurt-Dýþýlý unsurlarýn ideolojik ve politik düzeyleri zayýf,
pratik-örgütlenme deneyimleri yetersiz ve ellerindeki askeri olanaklar, söylenen ve umulanýn üstelik birleþme öncesi yapýnýn düzeyinin altýnda olduðu kýsa sürede görüldü. Ama bunlar aþýlabilecek
engellerdi ve bu nedenle daha önce alýnmýþ karara uygun olarak
çalýþmalar kesintisiz sürdürüldü. Ama örgütlenme anlayýþý farklý-
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lýðý, çalýþma tarzý farklýlýðýyla birlikte kýsa sürede pratik faaliyeti aksatmaya baþlamýþtý. Marksist-Leninist bir örgüt ile küçük-burjuva
radikal örgütlenmesi arasýnda hiçbir fark görmeyen Yurt-Dýþý unsurlarýnýn pratik faaliyeti uyumsuzluk yaratarak aksatmasý kaçýnýlmazdý. (Bu da, 1975 yaz baþýnda alýnan karara uygun olarak yürütülen çalýþmanýn aksamasý ve dolayýsýyla da Öncü Savaþýna planlandýðý boyutta ve biçimde baþlanýlmasýnýn mümkün olmamasý
demekti.)
Öncelikle büyük þehirler (metropoller olarak ifade edilebilir) dýþýnda ve kýrsal alanlarda faaliyette bulunan kadrolar ile yeni
katýlan unsurlar (Yurt-Dýþýlý) arasýnda ayrýlýk belirginleþti. YurtDýþý grubundan gelen unsurlar büyük ölçüde radikal küçük-burjuva örgütlenme ve çalýþma tarzýna (özellikle Cezayir ve Filistinde
görülen) göre yetiþtirilmiþ olduklarýndan fedai zihniyetine sahip
bulunuyorlardý. Bu zihniyet pratikte gizli bir merkezden gelecek
direktiflere göre hareket etme ve direktif gelene kadar da düzen
içinde tam anlamýyla erime þeklinde belirginleþiyordu. Böyle bir
anlayýþýn kadrolarý salt askeri nitelikte olmasý gerekiyordu ve örgüte körce bir baðlýlýk içinde olacak bu askeri kadrolarýn, kitlelerin
bilinçlendirilmesi ve örgütlenmesi çalýþmalarýyla uðraþmalarý, doðrudan bað kurmalarý yasaklanýyordu. Silahlý eylem timleri olarak
belli yerlerde 2-3 kiþilik gruplar halinde merkezden gelecek emirleri beklemek bu kadrolarýn yaptýðý tek iþti. Yýllar büyük eylemler
için gelecek emirlerin beklenilmesiyle geçiyor ve sözcüðün tam
anlamýyla illegalitenin çarklarý pasifizm adýna dönüyordu. Sürekli
bekleyiþ halinde bulunan unsurlar yalýtýk ortamlarýnda, kendi iç
dünyalarýnda, kendi bireysellikleriyle baþbaþa yaþamak durumundaydýlar.
Yurt-Dýþý grubunun bu örgütlenme anlayýþý ve çalýþma tarzýnýn, açýk iþgal koþullarýnda bulunan ve tüm ulusun bu iþgale
karþý olduðu ve de tepkilerini þu ya da bu biçimde açýkça ortaya
koyduklarý bir ülkede yürütülen ulusal savaþ anlayýþýna, yani ulusal
askeri bir mücadeleye denk düþtüðünü söylemek pek yanlýþ olmayacaktýr. Cezayir Baðýmsýzlýk Savaþýnýn, özellikle de Filistin mücadelesinin 1965den sonraki durumuna denk düþen bu anlayýþ, iþgalci
ve yayýlmacý bir güce karþý yürütülen küçük çaplý askeri operasyonlara özgüdür.
Özellikle küçük-burjuva Filistin örgütlerinin silahlý eylemleri
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bir dönem bu biçimdeydi. Ancak açýk ve kitle içinde, yani kamplarda bulunan Filistin örgütleri, gönüllü askerlik sistemiyle zorunlu askerlik görevinin özgün bir bileþimi yoluyla kitle içinden sürekli
kadro temin ettiðinden, kadro yetiþtirme sorunu salt askeri eðitimle sýnýrlýdýr. Siyonizme karþý geniþ kitleleri (Filistin halkýný) bilinçlendirme sorunu ya hiç yoktur ya da hemen hemen yoktur. Var
olan ise kitlelerin bilinçlendirilerek kazandýrýlmasý deðil bu mevcuttur var olan anti-siyonist bilinci ve Filistinli olma bilincini
ayakta tutmakla sýnýrlýdýr. Pek çok ülke tarafýndan resmi olarak kabul edilmiþ düzenli bir orduya sahip olan bir halkýn mücadelesinin
kendine özgü niteliklere sahip olmasý kaçýnýlmazdýr.1
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin ortaya koyduðu gibi,
temel mücadele biçimi silahlý propagandadýr. Ve silahlý propaganda tek baþýna silahlý eylem demek deðildir. Mahir Çayan yoldaþýn
deyiþiyle, Silahlý propaganda askeri deðil, politik mücadeledir; ferdi deðil, kitlevi mücadele biçimidir. Yani silahlý propaganda, pasifistlerin iddia ettiði gibi kesin olarak terörizm deðildir. Bireysel terörizmden amaç ve biçim olarak farklýdýr. Bir
baþka biçimde söylersek, silahlý propaganda, silahlý (gerilla) eylemleri üzerinde yükselen bilinçlendirme, siyasi eðitim, propaganda ve örgütlenme faaliyetini içerir. Bu nedenle, kadrolar, hem
askeri, hem politik kadrolardýr; hem savaþçý, hem örgütçü olmak
zorundadýrlar. Temel mücadele biçiminin bu þekilde ele alýnýþý diðer politik, ekonomik ve demokratik mücadele biçimlerinin ihmal
edileceði demek deðildir. Ancak bu mücadele biçimlerinin kullanýlmasý, kadrolarýn belirtilen niteliðini deðiþtirmez, çünkü bu mücadele biçimleri temel mücadele biçimine tabidir ve ona göre
1
Burada bir bütün olarak konumuzu ilgilendiren kýsmýyla Filistin hareketine deðiniyoruz. Yoksa Filistinlilerin mücadelesini irdelemek bu yazýnýn kapsamý dýþýndadýr. Burada
çeþitli Filistinli örgütler arasýndaki farka da deðinmiyoruz, çünkü Yurt-Dýþý grubunun
yanýlgýsýný tek bir örgütten çok, tüm örgütlerin karmaþýk tablosu, bir bakýma örgütsüz
örgüt olan FKÖnün genel görünümü yaratmýþtýr. Filistin mücadelesinin kendiliðinden
ortaya koyduðu bu örgütlenme anlayýþý, Batý Avrupada demokratik haklarýn kullanýmýnýn
getirdiði havayla birleþerek Yurt-Dýþý grubunun örgütlenme anlayýþý ve çalýþma tarzýný
belirlemiþti. Hazýr bir kitle (Filistin halký gibi) ve bu kitleyle yasal sýnýrlamalar olmaksýzýn
temas kurma olanaðý Batý Avrupada bolca mevcuttu. Öyleyse buradan saðlanan unsurlar
belli bir askeri eðitimle kadrolaþtýrýlabilinirdi. Sonradan ülkeye, belirlenecek hedeflere,
belirlenen biçimde ve zamanda silahlý eylemler yapmak için sokulacaktýr. Ve gelen unsurlarýn ülke içindeki durumunun yukarda ifade ettiðimiz gibi olmasý kaçýnýlmazdýr. Pratikte
görülen durum, iþte böyle bir anlayýþýn kendini açýða vurduðu son noktasýdýr.
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biçimlenir.
1972den beri Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine göre
çalýþmýþ kadrolarýn, her þeyi askeri düzeyde ele alan ve örgütü salt
silahlý operasyonlarý gerçekleþtirmeye yönelik bir oluþum olarak
görenlerle ters düþmesi doðaldý. Bir yanda ülkenin her yerinde ve
her alanda örgütlenme çalýþmasýný yürüten ve Öncü Savaþýna
baþlama hazýrlýðý içinde bulunan bir örgüt, öte yanda merkezden
gelecek silahlý eylem direktifini bekleyen bir grup bulunuyordu.
Böyle bir durumda Yurt-Dýþý grubundan gelme unsurlarýn yeniden eðitime tabi tutulmalarý zorunluydu. Ancak Genel Komitede
yer alan Yurt-Dýþýlý unsurlar, mevcut farklýlaþmanýn bir iþbölümü
baðlamýnda ele alýnabileceðini ve böylece sorunun aþýlabilineceðini
düþünüyorlardý. Yani askeri kadro-politik kadro ayrýmý resmileþtirilmeliydi. Oysa ki, son tahlilde ya askeri yan politik yana tabi olacak ya da militarist bir sapmaya düþülecekti. Bundan baþka bir
üçüncü yol yoktu.
Örgüt içi bu sorun, giderek Öncü Savaþýnýn hazýrlýklarýnýn
tamamlanmasý yönündeki faaliyetin önünde engel oluþturarak,
kesintilere yol açýyordu. Öte yandan ise, ülkedeki geliþmeler, alýnan
kararlarýn yaþama geçirilmesini gün be gün kaçýnýlmaz kýlýyordu.
MCnin oluþturulmasý ve ayný zamanda faþist milis saldýrýlarýn
yoðunlaþmasý karþýsýnda kitlelere öncülük edecek ve oligarþiye karþý
gerçek bir siyasi alternatif (devrimci) olarak silahlý devrimci mücadeleyi yürütecek savaþçý bir örgütün varlýðýný duyurmak ve
savaþmak, 1975 sonlarýnda acil sorun olarak varlýðýný yoðun biçimde ortaya koyuyordu. Özellikle, faþist milis saldýrýlarýn halk kitlelerini, özel olarak da iþçi sýnýfýný politik faaliyetten uzak tutma (pasifikasyon) ve yýldýrma amaçlarýný geniþleterek, kitlelerin ekonomik ve demokratik mücadele ve örgütlenmelerini engellemeyi de
kapsamasý; kendiliðinden-gelme çalýþmalarýn da önünde engel oluþturmaya baþlamýþtý. Böylece baþlatýlacak Öncü Savaþý, kýsa dönemde de oldukça önemli görevleri yerine getirmek zorundaydý.
Legal solda, tam anlamýyla bir iç mücadelelerin getirdiði
kargaþa, keþmekeþ ve gövde gösterileri ortalýðý toza dumana boðuyordu. Üniversitelerin açýlmasýyla birlikte öðrenci hareketini ele
geçirme mücadelesi baþlamýþtý. Gençliði elinde tutan geleceði de
elinde tutar mantýðýyla hemen hemen herkes buralarda toplanmýþtý. Birbiri peþi sýra gençlik dergileri çýkartýlmaya baþlanýldý. Ýlk
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sayýlarda gençlik üzerine yapýlan deðerlendirmeler özde hiçbir
farký olmayan deðerlendirmelerdir, giderek her konuda fikir beyan etmeye yöneliyordu. Böyle bir ortamda hiç kimsenin halk kitlelerini düþünmeye zamaný olmayacaðý doðaldý. Kitlelere gittiklerini sananlar ise, öðrenci derneklerindeki tartýþmalarý mahallelere
taþýmaktan öte bir iþ yapmýyorlardý.
Ýþte böyle bir ortamda, örgüt içindeki sorunun yarattýðý
olumsuzluða ve Yurt-Dýþý grubunun Genel Komitede Öncü Savaþýna baþlanýlmasý konusunda takýndýðý engelleyici ve karþý çýkýcý
tutumuna raðmen, sýnýrlý amaçlý bir harekâta giriþilmesine karar
verildi. Karar oybirliðiyle alýnmýþtý, ama çoðunluk tamamýyla ikircikliydi. Sýnýrlandýrýlmamýþ bir harekât, kesintisiz olarak sürdürülmesi gereken bir Öncü Savaþý demekti, ama öte yandan sýnýrlandýrýlmýþ da olsa gerçekleþtirilecek harekât Öncü Savaþýna baþlamak
zorunda býrakabilirdi. Her iki durumda da, baþlatýlacak ya da
baþlamak zorunda kalýnacak Öncü Savaþý için hazýrlýklarýn yeterliliði konusunda þüpheler vardý. Asgari bir örgütlenme gerekliydi,
ama asgarinin ölçüsü neydi? Asgari örgütlenmenin gerçekleþtirilip
gerçekleþtirilemediði sorusundaki tutum, doðrudan Öncü
Savaþýndan, dolayýsýyla Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinden
ne anlaþýldýðýna baðlýdýr. Oysa bunlar Kesintisiz Devrim II-III ve
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide net biçimde ortaya konulmuþtu. Farklýlýk bu durumda özsel nitelikte görünüyordu. Böylesine özsel farklýlýklarýn ortaya konulup tartýþýlmasý ise, yýllar önce
yapýlmýþ (ve aþýlmýþ) olanlarýn yinelenmesi demekti. Genel Komite
çoðunluðu, sorunu bu gerçek boyutu ile ortaya koymaktan uzak
durdu; aksi bir tutum, bu örgütte ne iþleri olduðu sorusunun sorulmasýna yol açacaktý.
Öncü Savaþýna baþlama konusundaki bu ikircikli tutum, her
yönüyle yapýlacak olan harekâtýn planlanmasýna yansýdýðý için, özel
bir öneme sahipti.
Herþeyden önce bu ikirciklik ve çekingenlik, THKP-Cnin
birleþik yapýsýnýn ikili durumuna denk düþüyordu. Ve onun dýþa
vurumuydu. Politikleþmiþ askeri savaþýn ne olduðunu hiç düþünmemiþ Yurt-Dýþý grubunun sorumlularýnýn böyle bir savaþýn baþlatýlmasýyla karþýlaþacaklarý sorunlarý bireysel düzeyde ele almalarý,
pek çok þeyin ortaya çýkmasý demekti. Herþeyden önce bu unsurlar, mücadelenin olasý geliþmesiyle birlikte, ortaya çýkacak zor-
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luklara göðüs geremeyecek nitelikte olduklarýný gösterdiler. Gerek
bu unsurlarýn, gerekse 1972den beri süren hazýrlýk aþamasýnda,
þu ya da bu nedenle örgüt saflarýna katýlmýþ bazý unsurlarýn, silahlý
devrimci mücadelenin sert, acýmasýz ve pek çok özveri isteyen
niteliðini kavramamýþ ve her þeyin, her zaman hazýrlýk aþamasýnda
olduðu gibi kalacaðýný sandýklarýndan, Öncü Savaþýna baþlamanýn
gündeme gelmesiyle tam bir paniðe kapýldýklarý görüldü. Artýk mücadele üst bir evreye geçecekti ve bu topyekün bir deðiþim, eski
alýþkanlýklarýn ve yetersizliklerin aþýlmasý da demekti. Buna hazýr
olmayanlarýn, devrimciliði salt entellektüel bir faaliyet, boþ zamanlarý dolduran bir hobi olarak düþünenlerin (yada sananlarýn) karþý
çýkmasý doðaldý. Sözün özü, küçük-burjuvazinin uzun dönemli, kalýcý, köklü (radikal-devrimci) deðiþikliðe karþý duyduklarý korku bir
kez daha devrimci saflarda ortaya çýkmýþtý. (Özel mülkiyet düzeninin getirdiði konformizm.)
Küçük-burjuvazinin, bu devrimin geliþimi karþýsýndaki tutumunun (ki belli ölçüde karþý-devrimci yanýdýr) 1975 Aralýðýnda ortaya
çýkmasý doðaldý. Küçük-burjuva kökenli, proleter devrimci
olamamýþ unsurlarýn Öncü Savaþý karþýsýnda duyduklarý korku, sað
bir anlayýþýn formüle edilmesiyle kendini netleþtirdi. Bu sað anlayýþa
göre: Öncü Savaþý sadece silahlý eylem ve propaganda deðildir ve
asýl önemli olan etkinin yaratýlmasý deðil, etkinin örgütlenmesidir.
Bu da silahlý eylemlerle etkiyi yaratmak ve diðer mücadele biçimleriyle etkiyi örgütlemek demektir. Bu nedenle diðer mücadele
biçimlerinin yürütülmesine aðýrlýk vermek gerekir. Etkinin yaratýlmasý ile etkinin örgütlenmesi süreçleri birbirinden farklý olduðundan, etkinin yaratýlmasýna aðýrlýk vermek gerekli deðildir. Ýkinci
olarak, etkinin yaratýlmasý sýnýrlý bir deðere ve görece olarak kýsa
bir zaman dilimine sahip olduðuna göre, bunun, tüm örgüt birimlerinde, bölgelerde, kýsaca ülke çapýnda yapýlmasý hiç de gerekli
deðildir. Zaten tek bir bölgede yapýlan eylem, diðer bölgelerdeki
örgütlenmeyi hýzlandýrýr. Böylece, mevcut durum nedeniyle gerekli olan silahlý eylemlerin bazý bölgelerde (bir ya da birkaç bölgede) yapýlmasý gerekir. Bu bölgelerde, silahlý eylem yapmaya hazýr
ve bunun sonuçlarýný kaldýrabilecek durumda bölgeler olmalýdýr.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin bu tür sað yorumu
yeni olmamakla birlikte, Öncü Savaþýna baþlanacaðý bir zamanda
ortaya çýkmasý, zararlarýnýn boyutunu artýracak bir nitelik taþýyordu.
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Yine de sað anlayýþýn planladýðý biçimiyle harekete geçilmesi kararý, merkeziyetçilik gereði hayata geçirilecekti. Dönemin doðru bir
deðerlendirmesi ve buna baðlý olarak mevcut güçler dengesi ve
devrimci taktiðin ortaya konulmasý, sað anlayýþýn olasý zararlarýný
aza indirici olabilirdi. Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz yazýsýnda doðru devrimci taktik ortaya konmuþtu. Ama yukarda belirttiðimiz gibi, örgüt disiplini gereði, karar alýndýðý biçimiyle
uygulanacaktý. Aksi bir tutum, örgütlenme geleneðine sahip olmayan bir ülkede örgüt anarþisini artýrmadan öteye geçmeyecekti.
Azýnlýðýn (doðru bir çizgi savunsa bile) çoðunluða, alt organlarýn
merkez organlara tabi olmasý, Marksist-Leninist bir örgütlenmenin
sürekliliðinin ve düzenli çalýþmasýnýn güvencesidir. Hiçbir kiþi ya
da organ, böyle bir örgütte kiþisel güvensizlik vb. þeyler ileri sürerek
alýnan kararlara karþý duramaz. Yapýlacak olanlar, örgüt konusundaki Leninist tüzük ilkelerinde belirlenmiþtir. Bu ilkeler, özel olarak
yazýlý ve onaylanmýþ bir tüzük halinde belirtilmemiþ olsalar bile,
yok sayýlamazlardý. Çünkü Marksist-Leninist unsurlar için Bolþevik
Parti Tüzüðü, ilkeleriyle evrensel nitelik taþýr. Ýþte bu nedenle alýnan
karara uyulmuþ ve uygulamaya geçilmiþtir.
Genel Komitede yapýlan örgütün mevcut durum deðerlendirmesi de, saðcý anlayýþýn etkisi altýnda yapýlmýþtý. Özellikle somutta
hangi bölgelerin, yapýlmasý kararlaþtýrýlan eylemlere uygun yapýda
olduðunu saptamak söz konusuyken, sað anlayýþýn yaratacaðý sonuçlarý önceden kestirmek kolay deðildi. Sonuçlar ne olursa olsun, devrimci kararlýlýk ve özverili bir çalýþmayla en az zararlý düzeyde tutulabileceði düþünülüyordu. Genel Komite, yaptýðý deðerlendirme sonucu silahlý eylem yapmaya uygun ve yeterli alt-yapýsý
olan bir bölgede (Sivas-Malatya-Adýyaman) ilk silahlý eylemin yapýlmasýna karar verdi. Karara göre, bu bölgede eylemler yapýlýrken,
göreceli olarak güçlü bir-iki bölgede son hazýrlýklar tamam- lanacak
ve silahlý eyleme geçilecektir. Böylece eylemlerin sürekliliði
saðlanmýþ oluyordu. Gerek ilk bölgede yapýlan eylemlerin propagandasýnýn yapýlmasý, gerekse diðer bölgelerde silahlý eylemlerin
sürdürülmesi örgütün bir bütün olarak harekete geçmesini gerektirmekteydi. Ama Genel Komitedeki saðcý unsurlarýn küçük-burjuva zaaflarý aðýr basýyordu. Alýnan kararýn mantýki sonuçlarýný ortadan kaldýrmak amacýyla bu saðcý unsurlar, pratikte kararýn yürütülmesini engellemeye baþladýlar. Kararýn oluþumunu belirleyen
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ve son haline getiren Genel Komite çoðunluðunun kararlarýnýn uygulanmasýný engellemeye kalkýþmasý, küçük-burjuvazinin kaypaklýðýnýn somut ifadesiydi. Ýlk silahlý eylemlerin gerçekleþtirilmesi için
gerekli askeri malzemelerin eylem bölgesine nakli söz konusu olduðunda, merkez yönetimin saðcý unsurlarý malzeme yokluðunu
öne sürerek kendi bölge imkanlarý ile, eylemi yapmalarý gerekliliðini belirterek askeri malzeme vermeyi kabul etmediler. Alýnan
karar, bölgenin silahlý eyleme uygun ve yeterli alt-yapýsý olduðunu
ifade etmiyor muydu?
Ýþte saðcý unsurlarýn böylesine oportünist tutum takýnmalarý, mevcut örgüt birliðinin, kendileri tarafýndan (fiilen) sona erdirilmesi ya da en azýndan belli bir bölgenin fiilen örgüt dýþýna çýkartýlmasý demekti. Genel Komitede salt çoðunluðu elinde bulunduran
Yurt-Dýþý grubunun tutumunu iki üyenin desteklemesi ilginç bir
görünüm oluþturuyordu. Örgüt bölümünde ise, Genel Komitedeki
çoðunluk, Yurt-Dýþý grubundan gelen bazý unsurlarýn oluþturduðu
azýnlýðý temsil ediyordu. Gizlilik koþullarý ve mevcut durumun Öncü
Savaþýna baþlamayý kaçýnýlmaz kýlmasý, örgüt içi sorunun çözümünün ertelenmesine (her þeye karþýn devrimci sorumluluk gereði
yapýlacak olan ilk silahlý eylem sonrasýna) yol açtý.
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
BEYLERDERESÝNDEN ÖNCÜ SAVAÞINA

Ýþte bu koþullar altýnda örgüt, ilk silahlý eylemlerini gerçekleþtirdi. Ancak Malatyada meydana gelen olaylar sonucunda, ikisi
Genel Komite üyesi olan üç yoldaþýn çatýþma sonucu oligarþinin
zor güçlerince katledilmeleri, eylemlerin bölgede devam etmesini
engelledi. Ama Malatyanýn Beylerderesi yöresinde meydana gelen
bu olay, ülke çapýnda yarattýðý sonuçlarýyla, geleceði belirleyecek
boyutta önemli etkiler yarattý.
Beylerderesinin yarattýðý ilk etki, oligarþi üzerinde oldu. Oligarþi, o ana kadar ideal gördüðü bir hükümetle (I. MC) iþlerini yürütebileceðini düþünüyordu. Öðrenci hareketi, sendikal mücadele
vb. geliþmeler karþýsýnda tutumu belirgin olmasýna karþýn, silahlý
devrimci bir örgütün mevcudiyeti ile ilk kez (1972den sonrasý)
karþýlaþýyordu. MÝTin elinde hemen hemen hiç bilgi yoktu. Özellikle katledilen yoldaþlardan birinin THKO kökenli olmasý, 1972
Kýzýldere öncesi gerçekleþen silahlý devrimci cephenin devamý olarak görünüyordu. Az bir güçle bile THKP-C ve THKOnun neler
yaptýðýný görmüþ olan oligarþi, konunun ciddiyetini anlamakta gecikmemiþti. (Beylerderesindeki askeri operasyonun yürütülüþündeki geliþmeler, bunu açýkça ifade ediyordu.) Bu olaydan hýzla
dersler çýkararak, planlarýný yeniden gözden geçirmeye baþladý.
Ýleride göreceðimiz gibi, oligarþinin yeni planlarý oldukça geniþ boyutta olmuþtur.
26 Ocak 1976 sonrasýndaki ikinci geliþme, ülkedeki sol ha-
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reket içinde oldu. Bugüne kadar THKP-Cnin çizgisini savunduklarýný söyleyen, ama pratikte herþeye öðrenci hareketi merkezinden
bakan ve bunun dýþýna çýkamayanlar oportünizmin etkisiyle ilk anda olayýn bir rastlantý ürünü olduðunu düþündüler. Ama kýsa sürede, Beylerderesi nin gerçek niteliðini öðrenmeleri büyük bir þaþkýnlýk yarattý. Bu durumu gören lafta Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisini benimseyen oportünistler, görünümü kurtarmak için
bazý teorik yazýlar yayýnlayarak ne düþündüklerini az da olsa kamuoyuna açýklamak zorunda kaldýlar. Öte yandan 1972den beri
silahlý devrimci mücadelenin örgütsüz olduðunu, bir daha toparlanamayacaðýný, 1971 mücadelesinin 68 öðrenci olaylarýnýn doðal
sonucu olan sol maceracýlýk (!) olduðunu iþleyen revizyonist propaganda, Beylerderesi ile birlikte anlamsýzlaþtý.
Beylerderesi, ülkede silahlý bir devrimci örgütün var olduðunu ve bu örgüt üyelerinin oligarþinin zor güçleri karþýsýnda teslim
olmaktansa çarpýþarak ölmeyi göze alabilecek nitelikte olduðunu
dosta ve düþmana gösterdi. Bu durum, samimi unsurlarýn öðrenci
hareketi içinde ve bu hareket merkezinden Politikleþmiþ Askeri
Savaþ Stratejisine bakmalarýný engelledi. Ýlk þaþkýnlýðý üzerinden
atar atmaz, öðrenci hareketi dýþýnda bir dünya olduðunu kavradýlar. Bunun ilk ürünü THKP-C adýný sömürenlerle kendilerini ayýrmaya yönelmeleri oldu. Ama oportünistler de, revizyonistler de ilk
þaþkýnlýðý atlatmýþlardý. Kendi gerçek yüzlerini daha bir ustalýkla
gizleme gereksinmesiyle, slogan düzeyinde Kýzýldereye ve poster
düzeyinde Mahir Çayan yoldaþý sahiplendiler. O güne kadar zorla
telaffuz ettikleri silahlý mücadele kavramýný sýk sýk kullanýr oldular.
Öte yandan revizyonistler ise, Che Guevaradan baþlayýp Deniz Gezmiþe, Mahir Çayana kadar giden bir dizi proleter devrimcinin itibarýný (!) geri verdiler. Ve onlarý yurtsever, devrimci ilan ettiler. Beylerderesinin sol hareket üzerindeki en önemli etkisi, o güne
kadar kendiliðinden-gelme biçimde sürdürülen kitle mücadelesinin ilkin öðrenci kesiminden baþlayarak faþist milis saldýrýlara
karþý silahlý bir karþý çýkýþ ve karþý hareket haline dönüþmesi oldu.
Bir baþka deyiþle, halk kitleleri oportünist ve revizyonistlerce faþist
milislerin insafýna býrakýlmýþlýða baþ kaldýrdýlar ve silahlandýlar. Kendiliðinden-gelme bu silahlanma, giderek tüm ülkeyi kapsayacaktý.
Ya kendiliðindenci süreç bilinçli hale getirilerek Halk Savaþýna doðru
yöneltilecekti, ya da kendiliðindenciliðe boyun eðilerek sonu belir-
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siz bir geleceðe yönelinecekti. Ya kitlelere öncülük yapýlacaktý, ya
da kitlelerin peþine takýlarak denetlenemeyen bir süreç kaos
yaþanacaktý. Ýþte bu olgu, Öncü Savaþýnýn sürdürülmesinin önemini açýkça ortaya koyuyordu.
Beylerderesinin yarattýðý bu durumda, örgüt içinde kaçýnýlmaz geliþmeler olmuþtu. Genel Komitede çoðunluðu oluþturan
Yurt-Dýþý grubunun bir bütün olarak geldikleri ve bulunduklarý
haliyle politikleþmiþ askeri savaþa uygun olmadýklarý, Genel
Komitede yer alan bireylerinin de tam bir korkaklýk gösterdikleri
açýkça görüldü. Bunun üzerine, bir yandan bu unsurlarýn doðru
devrimci çizgiye tabi olmalarý çaðrýsý yapýlýrken, öte yandan da
Beylerderesinde üç yoldaþýn yitirilmesinde yaþamsal hatalar yapan, Genel Komitenin laðvedilmesine karar verildi. (Zaten Genel
Komite, iki üyesinin katledilmesi ve bir üyenin istifasý ile tam olarak örgüt birliðini temsil etmekten çýkmýþtý.) Buna paralel sað
görüþlere sahip ve yetersizliði açýða çýkmýþ kadrolarýn örgütle iliþkisi
kesildi. Yurt-Dýþý grubu, doðru devrimci çizgiyi benimsemiþ kadrolar hariç, tümüyle tasfiye edildi. Ayrýca 1972den beri örgüt içinde yer almýþ olup Genel Komite üyeliðinden istifa eden kiþi, örgütten
ihraç edilirken, bir baþka Genel Komite üyesinin özeleþtirisi yeterli
bulunarak örgütte kalmasýna karar verildi. Yine de özeleþtirisi kabul edilen kadronun, birleþme öncesinde ortaya çýkan entelektüelizm eðilimini taþýyanlardan olduðu gözönüne alýnarak, pratik
faaliyet içinde denenmesi kararlaþtýrýldý.2
Kendi kaderlerine terk edilen Yurt-Dýþý grubu Ýstanbul ve
Ýzmirde kendi faaliyetlerini sürdürmeye çalýþmýþsa da, tabandaki
samimi ve savaþçý unsurlarýn, Beylerderesinin etkisiyle, pasifist
yöneticilerine karþý çýkmalarýyla tümüyle tasfiye oldu. MLSPB ve
EB olarak adlarýný duyuracak olan bu unsurlarýn bu hareketi ile
Yurt-Dýþý grubu resmen tarih sahnesinden kalkmýþ oldu.
Yaþanýlan olaylar, örgüte çok deðerli deneyimler kazandýrdý. Geliþmelerden yeterli ve gerekli derslerin çýkartýlmasý, gelecek2
Örgütte kalabilecek nitelikte bazý Yurt-Dýþýlý unsurlarýn, gizlilik nedeniyle o dönemde bulunmalarý olanaksýzdý. Özellikle Ýstanbul ve Ýzmir bölgelerinin yöneticiliðini YurtDýþýlý unsurlarýn üstlenmiþ olmalarý, onlara ulaþmayý daha da olanaksýz kýlýyordu. Bu nedenle bu unsurlar bir bütün olarak örgüt dýþýna çýkartýlmak durumunda kaldýlar. Uzun
dönemde bu unsurlara ulaþmak mümkün olmasýna raðmen, Öncü Savaþýný sürdürme
çalýþmalarýnýn yoðunluðu bunu engelledi.
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te daha az hatalý savaþýlmasýný saðlayacaktý. Ama hepsinden öte,
Beylerderesi, örgüt içindeki romantik (duygusal) ve iyi niyetli
(idealist) pek çok düþünce ve davranýþa son vererek büyük bir
itme saðladý.
Beylerderesi, silahlý devrimci bir örgütün ne olup ne olmayacaðýný ortaya koymuþ ve bazý nüans farklýlýklarýnýn ne büyük
sapmalara ve sonuçlara yol açabileceðini göstermiþtir. Kesintisiz
Devrim II-III ve Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide yapýlmýþ
formülasyonlarýn, mücadelenin içinde bulunduðu aþamasýna ve
ülkedeki mevcut duruma baðlý olarak ayrýntýlaþtýrýlmasý gerektiði
görüldü. (Somut durumlarýn somut tahlili esprisi.) Aksi halde formülasyonlarýn yanlýþ kavranýlmasý ve giderek de önceden görülmeyen sapmalarýn ortaya çýkacaðý anlaþýldý. Beylerderesi ile kadrolarýn, nicelik ve nitelik olarak, Öncü Savaþýný sürdürmeye uygun
olduklarý açýða çýktý. Bu yönden duyulan kuþkular ortadan kalktý.
Hazýrlýk aþamasýndan Öncü Savaþýna geçiþte karþýlaþýlabilecek
sorunlar (teknik, taktik ve örgütsel) yaþanýlarak öðrenildi. O güne
kadar 1971in etkisi örgütlenmiþ ve örgütlenen unsurlar, ayný temelde örgütlenme çalýþmasýna yöneltilmiþti. Örgütün merkezi yapýlanýþý
oluþmasýna raðmen, bu kadrolarýn kýsa ve uzun dönemli taktik ve
stratejik, kentsel ve kýrsal, temel ve tali mücadele biçimleri vb.
alanlarda mevzilenmesine kendiliðindenci bir yaklaþým içinde
olunduðu görüldü. Örgütlenme çalýþmalarýnda bile planlý bir geliþme
yoktu, tersine nerede olanak bulunmuþsa oralarda faaliyet gösteriliyordu. Ülke solunda egemen olan kendiliðinden-gelmeciliðin örgüt içinde bu etkileri, kadrolarýn niteliðine, yani onlarýn Politikleþmiþ
Askeri Savaþ Stratejisini özümsemiþ olmalarýna duyulan güven ve
sað sapmalar nedeniyle önemsenmemiþti. Beylerderesiyle bunun
önemi görüldü. Yine yaþanýlan birlik süreci, örgütsel birleþmelerin
ne olmasý gerektiðini öðretti. Herþeyden önce örgüte katýlýmda
strateji, program ve tüzük ilkelerinin kabul edilmesiyle yetinilemeyeceði anlaþýldý. Katýlýmlarýn grup halinde gerçekleþtirilmesi, bu
gruplarýn örgüt içinde grup alýþkanlýklarýný sürdürmelerine olanak
tanýyordu. Zaman içinde, örgüt içinde bir grup (hizip) olarak, içine
sýzýlmaz, etki yapýlamaz bir oluþuma meydan verilmesine yol açtýðýndan, katýlýmlar grubun bütün üyeleri katýlacak olsa da bireysel olmalýydý. Örgüt üyeliðine alýnacaklarýn tek tek, bireysel olarak
deðerlendirilmesi yapýlmalýydý.
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I.
ÖNCÜ SAVAÞININ SON HAZIRLIKLARI
VE HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ

Ýþte Beylerderesi ile belirginleþen bu derslerin ýþýðýnda, Öncü
Savaþýnýn sürdürülmesi için hazýrlýk çalýþmalarýnýn kýsa bir süre
daha sürdürülmesi gerektiðine ve Genel Komite laðvedilerek Merkez Yönetimin, örgütün tek yönetici ve yönlendirici organý olarak,
bir süre faaliyet göstermesine karar verildi. Bundan böyle
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin somut planlanmasýna ve
uygulanmasýna yönelik çalýþmalar aðýrlýkta olacaktý.
Kesintisiz Devrim II-III, TDAS-I ve Mevcut Durum-I de
ortaya konulmuþ tahlil ve saptamalar Öncü Savaþýnýn somut planlanmasý için yeterli olmakla birlikte, oportünizmin yeni görünümü
ve yaþanmýþ olan sað-sapma nedeniyle Öncü Savaþý üzerine ayrýntýlý bir broþürün yayýnlanmasý gerekli hale gelmiþti. Açýktý ki, böyle
bir broþür kadrolarýn eðitimi yönünden ideolojik-politik homojenliði geliþtirmek için özel bir deðere sahip olacaktý. Öncü Savaþýnýn
sürdürülmesi teorik olarak yetkin ve pratik deneyim sahibi pek
çok kadronun yitirilmesine yol açabilecekti. Savaþta yitirilmesi olasý tüm yönetici kadrolarýn yerlerinin derhal doldurulmasý ve yönetimin (dolayýsýyla Öncü Savaþýnýn) sürekliliðinin saðlanmasý, kadrolarýn her düzeydeki eðitimini tamamlamakla mümkündü. Kadrolarýn artan oranda örgütçü ve yönetici niteliklere ulaþmasý yanýnda,
ortak bir Öncü Savaþý planýna ve yürütme anlayýþýna sahip olmalarý
da gerekliydi. (Homojenliðin kapsamý)
Teorik çözümlemelerin, pratik faaliyetin yönlendirilmesinde kýlavuz olduðu gerçeði, yani teorinin pratiðe genel bir yol gösterdiði unutulamaz. Teorinin ýþýðý altýnda, somut durumlarýn somut
tahliline, ortak bir bakýþ açýsýna, ortak bir savaþ anlayýþýna, ortak
bir askeri rota kavrayýþýna sahip olmak gereklidir.
Stratejide merkezileþme ile taktikte merkezden uzaklaþmayý
gerektiren, yani iradede birlik, uygulamada ise çeþitli yöntemlerin
kullanýlmasý, parçalarýn kendilerine vücut veren bütüne baðlý olma
hali saðlanmalýdýr. Bu küçükten büyüðe, basitten karmaþýða doðru
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geliþen sürecin ortak kavranýþý demektir. Buna baðlý olarak da teorik düzeyin yanýnda pratik-örgütsel bir düzenleme yapýlmalýydý ve
yapýldý.
Beylerderesinden sonraki ilk ay içinde saðcý unsurlarýn tasfiyesine iliþkin sorunlar çözümlendi ve hemen, göreli olarak daha
deneyimli ve geliþmiþ kadrolarýn belli bir merkezi hareket içinde
toplanmalarýna geçildi. Eldeki olanaklarýn, bu seçilmiþ kadrolarla
birlikte tek merkezde toplanmalarý (bu mekansal deðil, yönetseldir) tek savaþ anlayýþýnýn yaygýnla,masýný saðlayacak ve belli bir
politik, ideolojik, askeri, moral eðitiminin yapýlmasýný mümkün kýlacaktý. Zamaný geldiðinde, bu kadrolar hareketlerini özel olarak
denetlemeye gerek duymaksýzýn, bir bölge ya da bir gerilla cephesinin stratejik yönetimini rahatça üstlenebilecektir. Çünkü bunlar, ayný eðitimden ve pratik çalýþmadan gelmiþ olduklarý için ortak
bir anlayýþa, ortak bir taktik ve askeri týrmanma politikasýna (Öncü
Savaþýnýn rotasý) sahip olacaklardýr.
Bu faaliyet, birkaç ayda 1972den ve özellikle de 1974den
beri örgütte yer alan kadrolarýn homojenliðinin yeterli düzeyde olduðunu gösterdi. Bu da, hýzla bölge çalýþmalarýnýn taktik ve stratejik düzenlenmesine geçmeye olanak saðladý. Merkezileþtirilmiþ
kadrolarýn homojenlik düzeyi bölge çalýþmalarýnýn hýzla koordine
edilmesini saðladýðý gibi, tüm kadrolarýn örgütün stratejisini daha
fazla kavramalarýna da hizmet etti. Ulaþýlmýþ olan düzeyin örgüt
içinde yaygýnlaþtýrýlmasýna yardýmcý olmak amacýyla, Öncü Savaþýna
iliþkin broþürün yayýnlanmasý için yapýlan çalýþmalar da yoðunlaþtýrýldý.
Geçmiþten gelen deneyimsizliðin ve eski sað-pasifist anlayýþýn
etkilerinin yapýsal olarak aþýlmasý, Öncü Savaþýnýn hazýrlýk aþamasýnýn hýzla tamamlanmasý, asgari örgütlenmenin saðlanmasý demekti. Öte yandan yaygýnlaþan faþist milis saldýrýlara karþý yerel ya
da bölgesel düzeyde silahlý eylemler gerçekleþtiriliyor ve teknik
eylemler yürütülüyordu. Bu faaliyetler, örgütün deneyim kazanmasýna yardýmcý olurken, yapýnýn darbelere karþý saðlamlaþtýrýlmasý
için bazý pratik dersler saðlýyordu.
1976 yaz baþlarýnda örgütün bütün olarak taktik ve stratejik
mevzilenmesi planlanmýþ ve uygulamaya sokulmuþtu. Yaz boyunca bunlarýn son bir denetimine geçilerek, iþlerlik durumunun saptanmasý söz konusuydu. Ve güzle birlikte stratejik rotaya uygun
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olarak Öncü Savaþýnýn yürütülmesi kararý alýndý (Haziran 76 Kararý). 26 Ocak sonrasý oluþturulan Merkezi Yönetim, aldýðý karara
baðlý olarak bölge çalýþmalarýnýn yoðunlaþtýrýlmasýna yöneldi. Ama
bir kez daha küçük-burjuvazinin devrimci-radikal bir deðiþimden
nasýl korktuðu ve bu korkuyla gericileþtiði ve pasifize olduðu görüldü. Haziran 76 Kararý, Beylerderesinin sýcaklýðý ile birleþerek, örgüte sýzmýþ küçük-burjuva unsurlarýn paniðe kapýlmasýna yol açtý.
O ana kadar, alt düzeyde görev yaparak kendilerini gizlemiþ bu
unsurlar, uzun dönemli görevler üstlenmek durumunda idiler. Ve
ilk tepkileri, bölgesel çalýþmalarýn yoðunlaþtýrýlmasý ve koordinasyonun saðlanmasý alanýnda çýktý. Bunlarý engelleyerek, bir bütün olarak hazýrlýðýn yapýlmasý gerekliliðinin ortadan kalkacaðýný düþünüyorlardý.
Böylece örgüt bir bütün olarak hazýr hale gelmediði için,
Öncü Savaþýna baþlanýlmayacaktý. Haziran 76 Kararýnýn bu fiili engeli yeterli etki yapmayýnca, kararýn yeniden gözden geçirilmesi
gerektiði önerisi yapýldý. Önce 1976 güzünde baþlanýlmasýna karar
verilen Öncü Savaþýnýn rotasýnýn eleþtirisiyle baþlayan ve giderek
tüm stratejinin eleþtirisine ulaþan bir geliþme ortaya çýktý. Bu geliþmeyi hýzlandýran etmen ise, örgütün baðýmsýz varlýðýný ilk kez kamuoyuna açýklamasý oldu.
1976 Haziranýna kadar, genel olarak THKP-Cli olmak, THKPC adýna faaliyet göstermek ve 1971-72 mücadelesinin niteliðine
ulaþmayý beklemek önemli bir sorun oluþturmuyordu. Özellikle
THKP-C adýný kullanan baþka bir kesimin olmamasý, oportünistlerle olan farký teorik metinlerle vurgulamakla yetinmeyi saðlýyordu.
Teorik metinlerin altýnda THKP-C adýnýn kullanýlmamasý salt ahlâki bir durumun ürünüydü, yani THKP-Cnin geçmiþine duyulan
saygý ve stratejisine uygun bir faaliyetin (bir bütün olarak) baþlatýlmasýna inancýn ürünüydü. Bir baþka deyiþle THKP-Cnin tarihine
uygun bir mücadele ile bu isim hak edilmeliydi. Ama artýk örgüt
dýþýnda THKP-C adýný, þu ya da bu biçimde kullanan kesimler
mevcuttu. Güzle birlikte, yani birkaç ay sonra Öncü Savaþýna topyekün geçilmesiyle sorun halledilecek görünse de, geliþen olaylar
örgütün THKP-C adýný kullanan diðer kesimlerden farklý olduðunu
belirten bir ad kullanmasýný gerektiriyordu. Ayrýca yerel ya da bölgesel düzeyde yapýlan silahlý eylemlerin oportünistler tarafýndan
sahiplenilmesinin önüne de geçilmeliydi.
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Ýþte bu nedenle, gerçekleþtirilen silahlý eylem sonrasýnda 15
Haziran 1976da örgütün Halkýn Devrimci Öncüleri olarak nitelenmesine karar verildi ve kamuoyuna ilan edildi. Bundan böyle
örgüt açýklamalarý ve broþürlerinde resmen bu ad kullanýlacaktý.
Ve örgütün ana sloganlarý olarak da Yaþasýn Öncü Savaþý, Yaþasýn
Halk Savaþý, Kurtuluþa Kadar Savaþ kabul edildi.
Bu geliþme örgüt içindeki sað-pasifist eðilimin kendini açýða
vurmasýný hýzlandýrdý. Bu unsurlarýn tutumunu ve tezlerini görmeden önce 76 Haziran Kararýný, bir bütün olarak belirtmek gerekiyor.
Haziran 1976da alýnan karara göre, HDÖnün stratejik rotasý
þöyle tanýmlanýyordu:
Emperyalist hegemonya altýnda bulunan ülkemizde demokratik halk devriminde Halk Savaþý zorunlu bir duraktýr. Ancak,
III. bunalým döneminin özelliklerinden dolayý Halk Savaþý, I. ve II.
bunalým dönemlerinde olduðu gibi bir rota izlemeyecektir. Güçlü
bir merkezi otoritenin mevcudiyeti, suni dengenin olmasý Halk
Savaþýnýn Öncü Savaþý üzerinde yükselmesini kaçýnýlmaz kýlmaktadýr. Öncü Savaþý ise, THKP ve THKC kadrolarýnýn yürüttüðü bir savaþtýr. Bu savaþta temel mücadele biçimi silahlý propagandadýr.
Silahlý propaganda, kýr ve þehir gerilla savaþý ile bunun üzerinde
yükselen propaganda, siyasi eðitim, bilinçlendirme ve örgütlendirme faaliyetini içerir. Diðer mücadele biçimleri silahlý propagandaya tabidir ve ona göre biçimlenir, talidir. Öncü Savaþý aþamasýnda
kitlelerin Sovyetler tipinde, büyük birimler halinde örgütlenmesi
söz konusu olamaz. Kitle örgütlenmesi silahlý güçle; silahlý güç
kitle örgütlenmesiyle birlikte büyür. Örgüt, gücü oranýnda, ekonomik ve demokratik hak ve istemler etrafýnda kitleleri örgütlemeye
çalýþýr. Oligarþiye karþý her çeþit tepkiyi yönlendirmeyle uðraþýr. Ancak baþlangýçta asla her yere koþmaz, gücünü aþan, silahla güven
altýna alýnamayan kitle hareketlerinin içine girmez. Gücüyle orantýlý olarak silahlý propagandanýn dýþýndaki, bilinçlendirme, siyasi eðitim, propaganda ve örgütlendirme iþleri ile uðraþýr.
Bu stratejik ilkelere uygun olarak Öncü Savaþý, kýr ve þehirde,
diyalektik bir bütünlük içinde sürdürülecekti. 1971de görüldüðü
gibi kýr gerilla savaþý, sürecin geliþmesinde özel bir yere sahipti.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine göre kýr gerilla savaþý ile þehir gerilla savaþý diyalektik bir bütün oluþturur, ancak 1971de THKP-
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Cnin durumu, savaþa þehir gerillasýyla baþlanýlmasýný gerektirmiþti.
(Bakýnýz, Kesintisiz Devrim II-III) 1972den beri bu zorunluluðun
aþýlmasý hedef alýnmýþtý. Fakat 26 Ocak olayý gelinen noktada belli
bir gerilemeye yol açmýþtý. Bunun yanýnda bir dizi etmenin kýr örgütlenmesi için gerekli hedeflere ulaþmayý engellediði görülüyordu. Diðer yandan 1971in sempatisi temelindeki en ileri unsurlarýn
örgütlenmesi, hazýrlýk aþamasýndaki yöntemlerle saðlanamayacak
durumdaydý, ama bir süre için de olsa bu unsurlarýn örgütlenmesi
için çalýþýlmalýydý. Bu unsurlar büyük ölçüde þehirlerde, özellikle
de büyük kentlerde toplanmýþtý. Üçüncü olarak, örgüt göreceli olarak uzun bir hazýrlýk aþamasý yaþamýþtý. Bu durum uzun süredir
legal olanaklardan yararlanarak hemen hemen sadece propaganda faaliyetlerinde bulunulmasý demekti. Bunun getirdiði bazý alýþkanlýklar, silahlý mücadele sürecinde, önemli zararlara yol açmak
durumundaydý. Dördüncü olarak, askeri savaþ alanýnda deneyim
oldukça yetersizdi. Kýr gerillasýnda önemli bir sorun oluþturacak
bu deneyimsizlik aþýlmalýydý. Son olarak da, kýrsal alanlardaki örgütlenme, tali mücadele biçimleriyle yeterli düzeye getirilmesi, mevcut durumda oldukça zordu.
Ýþte bu nesnel ve öznel nedenlerle kamuoyuna ulaþmanýn
daha kolay olduðu, þehirlerde yürütülen gerilla savaþý ile iþe baþlanýlmasýna karar verildi. (O gün için kýr gerilla savaþýnýn kitlelerin
yadýrgamayacaðý üst düzeyde bir hareket olduðu konusu üzerinde
durulmamýþtýr, ama her zaman hesaba katýlmýþtýr.) Diðer taraftan
þu ya da bu nedenle kýsa ya da uzun bir süre ekonomik ve demokratik mücadelelerde yer almýþ ve buna baðlý olarak legalite içinde
bulunmuþ kadrolarýn kýsa sürede ve en az riskli bir biçimde politikleþmiþ askeri savaþa uyum saðlamalarý oldukça zordur.
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 savaþlarýný frenler. Bu da bir çeþit örgütçülük ya da kurumculuk yaratýr ki, az çok normal sayýlabilecek olan
dönemlerde, halkýn geçim þartlarýnýn baþka durumlara
nazaran pek o kadar çetin olmamasý ile nitelenebilir.
(Che) (abç)
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Bu durum, Halkýn Devrimci Öncülerinin þehir örgütlenmesinin kýrlara dönük olmasýyla birlikte, planlamanýn daha ayrýntýlý ve
önlemlere aðýrlýk verir biçimde yapýlmasýný gerektiriyordu. Bir baþka
deyiþle, geçici bir zorunlulukla savaþa þehir gerillasýyla baþlanýlacaðýný belirtmek tek baþýna yeterli deðildir.
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II.
SAÐ SAPMA VE ARALIK 76 KARARI

Halkýn Devrimci Öncüleri-Merkez Yönetimi böyle bir faaliyet içindeyken, oligarþinin çok güçlü olduðu yeniden keþfedildi.
Örgüt Merkez Yönetiminde ortaya çýkan bu saðcý unsurlara göre:
Dev gibi güçlü oligarþi karþýsýnda Halkýn Devrimci Öncülerinin
gücü yetersizdir. Silahlý propagandanýn örgütleyici olduðunu ileri
sürerek, bu gücün sürekli artacaðý düþüncesi yanlýþtýr, sol-militarist
bir sapmadýr. Çünkü, özsel olarak silahlý propaganda örgütleyici
deðildir ve olamaz da. Kitleleri örgütleyen, bugüne kadarki pratiðin
de gösterdiði gibi, tali mücadele biçimleridir. Silahlý propaganda
salt etkiyi yaratýr ve bu etki tali mücadele biçimleri tarafýndan örgütlenir. Bunun TDAS-Ideki ifadesi açýktýr: Silahlý propaganda tali
mücadele biçimlerinin yardýmýyla kitleleri örgütler. Bu nedenle
mevcut durumda Halkýn Devrimci Öncülerinin Öncü Savaþýný
baþlatma kararý yanlýþtýr ve kaldýrýlmalýdýr. Yapýlmasý gereken ise,
bugüne kadar fazla aðýrlýk verilmeyen tali mücadele biçimlerine
aðýrlýk vermektir. Ve bu tali mücadele biçimleriyle, oligarþinin gücüne karþý durabilecek bir güç yaratýldýktan sonra savaþa baþlanabilir.
Sonuç olarak, yetiþmiþ ve örgütlenme deneyimine sahip kadrolar
ekonomik-demokratik mücadeleye sokulmalýdýr. Kýsaca, bu saðcý
görüþ, önce ekonomik-demokratik mücadelede yer alarak, kitleleri kýsa vadeli somut ekonomik-demokratik talepler etrafýnda örgütlemeli ve sonra silahlý mücadeleye baþlanmalýdýr demektedir.
Bu görüþün pratikteki ifadesi ise, kýrsal alanlarda çalýþan
kadrolarýn þehirlere çaðrýlmasý ve þehir gerilla savaþý için mevzilenmiþ kadrolarla birlikte ki tümü örgütün en eski ve en deneyimli
kadrolarýdýr ekonomik ve demokratik mücadeleye sokulmasý istemidir.
Bu sað-sapmanýn ileri sürdüðü görüþlerle, bir bütün olarak
revizyonistlerin ve oportünistlerin görüþleri arasýnda pek bir fark
yoktu. Özellikle o yýllarda öðrenci hareketinde toplanmýþ ve lafta
silahlý mücadeleyi kabul ettiðini söyleyen Devrimci (!) Gençlik
ve KSD oportünistlerinin görüþleriyle benzerlikleri çok daha fazlay-

THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

53

dý. Revizyonist, pasifist görüþlerin örgüt içindeki uzantýsý olan bu
saðcý unsurlar tüm ikna çabalarýna karþýn, düþüncelerini deðiþtirmemekte kararlý görünüyorlardý. Ve bir yandan Halkýn Devrimci
Öncüleri-Merkez Yönetiminde sorunun çözümü için yapýlan görüþmelere katýlýrken, öte yandan yönetimleri altýndaki bölgelerde kendi
görüþlerini yaymakta ve buna uygun olarak faaliyet göstermekte
idiler. Bu oportünist tutum, örgüt disiplininin açýkça ihlâli ve örgüt
içinde bölücülük yapmak demekti. Uzun süren tartýþmalarda, ikna
etmek için kullanýlan tüm çabaya karþýn yanlýþ düþüncelerini ve
örgütün stratejik rotasýna aykýrý davranýþlarýný deðiþtirmemekte ýsrarlý olunmasý, Haziran 76 Kararýnýn yeniden ama ayrýntýlý biçimde ele alýnýp oya sunulmasýný gerektirdi. Ýlk anda saðcý görüþleri
benimseyenler, Merkez Yönetimde tam bir eþitlik saðlamýþ haldeyken, son anda sað-sapma içinde olduðunu gören bir üyenin,
yanýlgýsýný açýkça ortaya koyup özeleþtiri yapmasý, saðcý görüþün
azýnlýkta kalmasýna yol açmýþtý ve oylama sonucunda Halkýn Devrimci Öncüleri-Merkez Yönetimi oy çokluðu ile, 1972den beri izlenen rotanýn Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin gerçek ve doðru
uygulamasý olduðuna, Aralýk 75 ve Haziran 76 Kararlarýnýn bir bütün
olarak doðru olduðuna karar verdi. Buna paralel olarak tartýþmalarla
yitirilen zamaný telafi edecek þekilde örgüt çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý gerektiði belirtildi ve Ocak 1977 tarihinde Öncü Savaþýna
baþlanacak biçimde çalýþmalarýn yoðunlaþtýrýlmasý kararlaþtýrýldý.
Bu karar üzerine, azýnlýkta kalan üyenin kararý tanýmadýðýný ve
uymayacaðýný beyan etmesiyle Halkýn Devrimci Öncüleri-Merkez
Yönetimi, ikinci bir oturum yaparak, azýnlýðýn (sað-sapmanýn), Merkez Yönetimdeki temsilcisi baþta olmak üzere, ihracýna oybirliðiyle karar verdi. Karar gereðince, saðcý unsurlarýn yönetimi ya da
sorumluluðu altýnda bulunan tüm kadrolara durum iletildi ve saðcý
görüþleri benimsediðini söyleyenler, tek tek itirazlarý ayrýca ele
alýnmaksýzýn, ihraç edildiler.
Halkýn Devrimci Öncüleri-Merkez Yönetimi, örgüte yayýnladýðý bir bildiriyle ihraçlarý açýkladý. Ve Öncü Savaþýna baþlanýlmasý
için gerekli asgari örgütlenmenin tamamlandýðýný bildirdi. Artýk,
Aralýk 76 Kararý ile hazýrlýk aþamasý resmen sona ermiþ oluyordu.
Aralýk 76 Kararý, salt Öncü Savaþýna baþlama ve örgüt disiplinine uymayanlarýn ihracý kararý deðildi. Halkýn Devrimci Öncüleri-Merkez Yönetimi, Aralýk 76 Kararý ile örgütün, bir bütün olarak,
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politik-ideolojik-örgütsel görüþlerini ortaya koydu. O güne kadar
ayrýntýlý biçimde ortaya konulmasýna gerek duyulmamýþ bazý saptamalarýn net biçimde ifade edilmesi, Aralýk 76 Kararý ile mümkün
oldu. Ayrýca Öncü Savaþýnýn aþamalarýna iliþkin ayrýntýlý hareket
planý, bu kararla birlikte kesin hale getirildi. Bundan böyle bu görüþlere ve plana aykýrý rota izleyenlere örgüt içinde yer olmayacaktý.
Aralýk 76 Kararý ile bir kez daha onaylanan Halkýn Devrimci Öncülerinin stratejik çizgisi özetle þöyledir:
Ülkemiz emperyalizmin gizli iþgali altýnda bulunan geri-býraktýrýlmýþ bir ülkedir. Ülkedeki kapitalizm, kendi iç dinamiðiyle
deðil de, emperyalizmin (dýþ dinamik) talep ve çýkarlarýna uygun
olarak geliþtiðinden çarpýktýr. Emperyalist hegemonya, toplumun
kendi iç dinamiðiyle geliþmesine engel olduðu için, ülke alt-yapý
iliþkilerinden üst-yapýsýna kadar sürekli bir kriz içindedir. Bu milli
kriz tam anlamýyla olgun deðildir, þu ya da bu ölçüde mevcuttur.
Var olan bu milli krizin derinleþtirilmesi, olgunlaþtýrýlmasý tamamen o ülke devrimcilerine baðlýdýr.
III. bunalým döneminde uygulanan yeni-sömürgecilik yöntemleri, emperyalizmin ülkeye iyice yerleþmesi (yani emperyalizmin salt dýþsal bir olgu deðil, ayný zamanda içsel bir olgu haline
gelmesi) sonucunu doðururken, öte yandan ülkede göreli olarak
(feodalizmin egemen olduðu, eski-sömürgecilik dönemine kýyasla), belli ölçüde pazarýn geniþlemesine paralel toplumsal üretim ve
nispi refah artmýþtýr. Bunun sonucunda, ülke içindeki çeliþkiler
görünüþte yumuþamýþ (feodal döneme kýyasla), halk kitlelerinin
düzene karþý tepkisi ile oligarþi arasýnda suni bir denge kurulmuþtur.
Bu boyutu ile suni denge, toplumdaki dengesizliðin düzenlenmiþ
(nispi refahla ve siyasal zor temelinde) bir halidir.
Ülke içinde pazarýn geniþlemesine paralel olarak þehirleþme,
haberleþme ve ulaþým çok geliþmiþ ve ülkeyi bir að gibi sarmýþtýr.
Eski dönemlerde halkýn üzerindeki zayýf feodal denetim emperyalizmin fiili durumu bütün ülke çapýnda deðil, ticari merkezlerde
ve ana haberleþme merkezlerindeydi yerini çok güçlü oligarþik
devlet otoritesine býrakmýþtýr. Oligarþik devletin ordusu, polisi ve
her çeþit pasifikasyon ve propaganda aygýtý ülkenin her köþesinde
egemenliðini kurmuþtur. Oligarþik devlet aygýtý, mevcut üretim iliþkilerini uzun bir süre koruyabilecek seviyeye gelmiþ, ülkedeki halk
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kitlelerinin, özellikle geniþ emekçi kitlelerinin tepkileri pasifize edilerek, bu tepkiler ile oligarþi arasýnda suni bir denge kurulmuþtur.
(Bu durum, pasifizmin, revizyonizmin maddi dayanaðýný teþkil
eder.)
Ülke, emperyalist hegemonya altýnda olduðundan, devrimin
yapýlabilmesi için bir kurtuluþ savaþýnýn, Halk Savaþýnýn verilmesi
þarttýr. Bir baþka deyiþle, emperyalist iþgal altýnda (açýk ya da gizli)
olan ülkeler devriminde Halk Savaþý zorunlu bir duraktýr. Çünkü emperyalizm ve onun iþbirlikçileri, çýkarlarýndan kendiliðinden
vazgeçmezler. Tam anlamýyla olgun olmasa da milli krizin mevcut
olduðu bir ortamda, emperyalizm sömürüsünü sürdürebilmek için
zora, þiddete, silaha baþvurmak durumundadýr. Bu da silahlý eylemin nesnel koþullarýnýn sürekli mevcudiyeti demektir. (Evrim-devrim aþamalarýnýn iç içe geçme esprisi.)
Halk Savaþý, maddi ve teknik olarak güçlü düþmana karþý
mutlak siyasal üstünlüðün saðlandýðý koþullarda verilir. Bir baþka
deyiþle, Halk Savaþý, maddi ve teknik olarak zayýf bir gücün, politik
ve moral üstünlüðünden yararlanarak yürüttüðü uzun süreli bir
savaþtýr.
Uzatýlmýþ bir savaþ, tüm yönleriyle düþmana karþý
sürekli bir saldýrý savaþýdýr. Düþman bu süreçte parça
parça imha edilir, adým adým geri sürülür, küçük küçük
vuruþlarla yere serilir ve onun stratejik planlarý teker teker baþarýsýzlýða uðratýlýr. (Giap)
Böyle bir savaþý sürdürebilmek için, uygun bir silahlý örgütlenme þarttýr. Halk Savaþýnýn verilebilmesi için düzenli birlikler,
bölgesel birlikler ve gerilla ve halk milisi þeklinde üçlü bir silahlý örgütlenme gerekir. (Halk Ordusu) 3
Emperyalizmin III. bunalým döneminde, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde, devrimde zorunlu bir durak olan Halk Savaþý, I. ve II.
bunalým döneminde olduðu gibi baþlayýp geliþemez. I. ve II. bunalým döneminde, mevcut yapý korunarak tabi belli ölçüde feodalizm çözülüp komprador burjuvazi yaratýlmýþtý feodalizmle ittifaka
giren emperyalizm, sömürüsünü rahatça sürdürebiliyordu. Feodalizme karþý, feodal sopa ile sömürülen halkýn, özellikle hemen
3
Ayrýntýlý bilgi için bakýnýz: Giap, Halk Savaþýnýn Askeri Sanatý ve Vietnamda
Ulusal Kurtuluþ Savaþý
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hemen serf statüsünde olan köylülerin çeliþkiler çok keskin spontane patlamalarý ve isyanlarýný örgütleyen proleter devrimciler
Halk Savaþýný baþlatabiliyordu. Zayýf bir merkezi otorite ve yerel
feodal devletçiklerin varlýðý, birleþik bir karþý gücün oluþmasýný engelliyordu. Bu ortamda bazý bölgeler kurtarýlarak halk iktidarý
(Maonun deyimiyle Kýzýl Siyasi Ýktidar) kurulabiliyordu. Ancak,
III. bunalým döneminde merkezi otoritenin güçlendirilmiþ olmasý
ve emperyalist iþgalin gizlenmesi, halk kitlelerinin spontane (kendiliðinden) patlama ve isyanlarýný engellemektedir. Bir baþka
deyiþle, III. bunalým döneminde, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde kitlelerin oligarþiye ve emperyalizme karþý memnuniyetsizlik ve tepkileri
açýk hale gelememekte, bu tepkiler ve memnuniyetsizlik ile oligarþi
arasýnda suni bir denge bulunmaktadýr.
Ýþte bu nedenle, III. bunalým döneminde Halk Savaþýnýn
verilebilmesi için Öncü Savaþý gereklidir. Öncü Savaþý, en kýsa tanýmýyla, III. bunalým dönemi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerinde, bu dönemin ayýrýcý özelliklerine göre, Halk Savaþýný baþlatmak amacýyla,
silahlý propagandayý temel, diðer ekonomik, demokratik ve politik
mücadele biçimlerini tali olarak ele alan halkýn devrimci öncülerinin (Parti ve Cephe kadrolarýnýn) yürüttüðü mücadeledir. Öncü
Savaþý aþamasýnda kitleler, Sovyetler biçiminde (Kýzýl Siyasi Ýktidar) büyük birimler halinde örgütlenemez. Silahlý güç ile kitle
örgütlenmesi, kitle örgütlenmesi ile silahlý güç birlikte büyür.
Oligarþi ile halkýn düzene karþý memnuniyetsizlik ve genellikle bilinçsiz tepkileri arasýnda, kurulmuþ olan suni dengeyi bozmanýn, kitleleri devrim saflarýna çekmenin temel metodu silahlý
propagandadýr. Emekçi kitlelerin ekonomik-demokratik mücadelelerinin, oligarþik diktatörlük isterse temsili görünüm altýnda
olsun tarafýndan terör ile bastýrýldýðý, merkezi otoritenin ordusu,
polisi 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 çekmenin temel mücadele yöntemi silahlý propagandadýr.
Silahlý propaganda, askeri deðil politik mücadeledir. Ferdi
deðil, kitlevi mücadele biçimidir. Yani silahlý propaganda, pasifistlerin iddia ettiði gibi kesin olarak terörizm deðildir. Bireysel terörizmden amaç ve biçim olarak farklýdýr.
Genel olarak silahlý propaganda ikili iþleve sahiptir:
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Birincisi, suni dengeyi bozmaktýr. Yani kitlelere oligarþinin
gücünün mutlak olmadýðýný, ona karþý savaþýlabileceðini göstermektir. (Kitlelerin düzene karþý olan tepkilerinin açýða çýkartýlmasý)
Ýkincisi, kitlelere politik hedef göstermek, siyasi gerçekleri
açýklamak, onlarý bilinçlendirmek ve örgütlemektir. (Kitlelerin tepkilerinin kanalize edilmesi)
Bu boyutu ile silahlý propaganda, kýr ve þehir gerilla savaþýyla psikolojik ve yýpratma savaþýný içerir.
Ýþte, Aralýk 76 Kararý ile yeniden vurgulanan bu stratejik ilkeler ýþýðýnda Öncü Savaþýnýn kýsa, orta ve uzun vadeli bir hareket
planý oluþturuldu.
Ýlk planda, örgütlenmenin temel ve tali mücadele biçimlerini yürütebilecek halde olmasý gerekliydi. Bu ise kadrolarýn uzun
dönemli (stratejik) mevzilendirilmesi demekti. Örgüt, gücünün ve
olanaklarýnýn büyük bir kýsmýný temel mücadele biçiminin yürütülmesine yöneltirken, tali mücadele biçimlerinin yürütülmesine yönelik olarak az da olsa belli bir güç ve olanak ayýrdý.
Özellikle klâsik politik kitle mücadelesini yürütmeye yönelik
bir mevzilendirmeydi bu. Silahlý propagandaya tabi ve ona göre
biçimlenecek olan bu klâsik politik kitle mücadele biçimi, ülkemizde az bilinen ve büyük ölçüde de yanlýþ bilinen ve bu yüzden
de yürütülemeyen bir mücadele biçimiydi. Klâsik politik kitle mücadelesinden, ekonomik ve demokratik mücadeleyi anlayan ve
bu anlayýþla ekonomizm sapmasýna düþenlerin ideolojik etkisi oldukça büyük olan bir ülkede, tali mücadele biçimlerinin gerekliliðinin vurgulanmasý ve yürütülmesi özel bir yere sahipti.
Evrim ve devrim aþamalarýnýn birbirinden kesin çizgilerle
ayrýldýðý ülkelerde (kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði ülkeler) evrim
aþamasýnýn temel mücadele biçimi olan klâsik politik kitle mücadelesi Lenin tarafýndan açýk bir biçimde ortaya konulmuþtur:
Propaganda ve bilinçlendirme, bilinçlendirme ve
propaganda o sýrada objektif koþullar tarafýndan gerçekten ön plana itilmiþti. Bütün ülkeye hitap eden haftalýk
olarak yayýnlanmasý ideal gibi gözüken bir siyasi gazetenin yayýnlanmasý için çalýþma, o zaman devrim hazýrlýðý çalýþmasýnýn temel taþý olarak görünüyordu. (Ve
Ne Yapmalý? meseleyi böyle koyuyordu.) (Silahlý aksi-

58

THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

yon yerine) yýðýnlarýn bilinçlendirilmesi þiarý, (yöresel
ayaklanmalar yerine) ayaklanmanýn sosyal ve psikolojik þartlarýnýn hazýrlanmasý þiarý, o sýrada devrimci sosyal-demokrasinin biricik doðru þiarlarýydý.4 (abç)
Bu mücadele biçiminde, ülke çapýnda yayýnlanan (esas olarak illegal) siyasi gazete, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn
bir aracýdýr. Bu araç, kitlelere siyasi bilinç iletmenin yanýnda, kitlelerin memnuniyetsizliklerinin ve tepkilerinin açýða vurulduðu bir
kürsü görevi görmektedir. Bu kürsü aracýlýðýyla kitleler arasýnda
yoðun ve yaygýn bir siyasi gerçekleri teþhir tutkusu yaratýlacaktýr.
Lenine göre kitlelerin (politik) eyleme geçmesinin ön koþulu buydu ve bu yapýlýr yapýlmaz kitleler kendiliðinden eyleme (politik)
geçeceklerdi. Bu eylem, evrim döneminde siyasi grevler, protesto
mitingleri vb. þeklinde olacaktý (silahsýz).
Böyle bir mücadele biçimi, salt bir gazete ya da derginin
yayýnlanmasý ve satýlmasý düzeyine indirgenmesi onun politik mücadele biçimi olduðunun yadsýnmasý demekti. Klâsik politik kitle
mücadelesinin, tüm mücadeleler gibi, kendine özgü tekniði ve
mekanizmasý vardýr. Proletarya partisinin kitlelerle temas kurmasýnýn, onlarý eðitmesinin ve örgütlemesinin aracý olarak kullanýlan bir
siyasi gazete, yayýnýndan daðýtýmýna kadar komplike bir mekanizma oluþturarak görevini yerine getirir. Lenine göre, tüm Rusyada
parti örgütlerinin kurulmasýnda izlenecek zincirin, kavranýlmasý gereken ilk halkasý bu siyasi gazetedir. Ancak bir örgüt için her türlü
mücadele biçimini ilke olarak kabul etmek revizyonizmin tipik
özelliðidir tek baþýna nitelik belirleyici deðildir. Sorun nesnel koþullara göre, ilke olarak kabul edilen bu mücadele biçimlerinden
hangisinin temel olduðunu saptamaktýr. Bu þekilde, nesnel koþullarýn temel haline getirdiði mücadele biçiminin kendine özgü mekanizmasýnýn ayýrýcý özellikleri (karakteristikleri) örgüt içinde daha
güçlü bir biçimde ortaya çýkar ve tüm örgüt yapýsýný belirler.5
Ülkemizin nesnel koþullarý (tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkeler gibi)
klâsik politik kitle mücadele biçiminin temel mücadele biçimi olmasýný engellemektedir. Çünkü ülkemiz, demokratik hak ve özLenin, Ýki Taktik, s. 79, Ýkinci Baský, Sol yay.
Bkz. Lenin, The Crisis of Menshevism, Proletary, No. 9, 7 Aralýk 1906, Collected
Works, cilt: 11, s. 354
4
5
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gürlüklerin kullanýlamadýðý rafa kaldýrýldýðý daha doðru bir deyiþle
oligarþi tarafýndan kullanýlmasýna izin verilmediði, ordusu, polisi
ve diðer güçleri ile emekçi kitlelere tam bir tenkil politikasýnýn
izlendiði bir ülkedir. Bu yolu temel alanlar, düþmanýn askeri üstünlüðü ve baskýsý karþýsýnda güçsüzlüðe düþecek giderek de iyice
saða kayacaklardýr. Bu yol, oligarþik diktatörlük ile halktan gelen
baský arasýnda kurulmuþ olan suni dengeyi bozacak yerde, onu
devam ettirecektir. (Che)
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine göre, klâsik politik
kitle mücadele biçimi tali mücadele biçimidir ve temel mücadele
biçimine (silahlý propaganda) göre biçimlenir. Örgüt içinde temel
mücadele biçiminin, yani silahlý propagandanýn mekanizmasýnýn
ayýrýcý özellikleri belirgin biçimde ortaya çýkar. Siyasi gerçekleri
açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak (tali) devrimci merkezi
yayýn organý, Öncü Savaþýnýn ilk aþamalarýnda söz konusu olmayacaktýr. Bu durum, devrimci yayýnýn terk edileceði demek deðildir. Bu süre içinde kitlelere askeri eylemlerin üzerine oturtulmuþ
devrimci yayýn yapýlacaktýr. Ancak bu aþamada, bu periyodik olmayacaktýr. Ayrýca kadrolarýn siyasi eðitimini amaçlayan, pratiðimize
ýþýk tutan broþürler de çýkartýlacaktýr.
Aralýk 76 Kararý ile, o güne kadar revizyonizm ve oportünizm tarafýndan karmakarýþýk edilmiþ temel-tali mücadele biçimleri iliþkisi ve merkezi yayýn organý (siyasi gazete) konusu iyice netleþtirilmiþtir. O zamana kadar hatta gelecekteki tüm sað-pasifist
çizgilerin temel tezi olan merkezi yayýn organý çýkartmak konusu,
salt bir yayýn politikasý sorunu olmadýðý, tersine, asýl olarak politik
mücadele biçimi sorunu olduðu ortaya konuldu. Örgütün birkaç
kiþiyi görevlendirerek haftalýk ya da aylýk bir gazeteyi ya da dergiyi
çýkartmasý, çok yönlü çalýþýlýyor izleniminin verilmesi, hiç de zor
bir iþ deðildi. Ama bu oportünist tutum, tüm kadrolarýn aldatýlmasý, hem de devrim mücadelesinin terk edilmesi sonucunu doðurur. Bu yol izlendiði takdirde, (revizyonistlerin yaptýðý gibi) varýlacak
yer illegalitenin çarklarýnýn pasifizm adýna dönmesi olacaktýr. Merkezi yayýn organý, bir politik mücadele biçimine iliþkindir ve bunun
mekanizmasýyla bir deðeri vardýr. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine göre bu tali bir mücadele biçimidir. Ve bu yüzden yürütülmesi gereken bir mücadeledir. Ýþte bu saptamalarýn ýþýðýnda Halkýn
Devrimci Öncüleri-Merkez Yönetimi tali mücadele biçiminin yürü-
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tülmesi için gerekli önlemleri aldý ve buna yönelik belli bir mevzilenme yapýldý. Ancak kýsa dönemde bu mekanizma, silahlý eylemler üzerine oturtulmuþ, kitleye yönelik devrimci yayýnlarýn ve
kadrolarýn siyasi eðitimleri için gerekli broþürlerin çýkartýlmasýna
hizmet edecek biçimde olacaktý. Bu yolla örgüt, illegal bir yayýnýn
basýlmasý ve daðýtýlmasý vb. konularýnda deneyim de kazanacaktýr.
Þüphesiz tali mücadele biçimine yönelik bu mekanizma kýsa dönemde ek bir iþleve sahip olarak yanýnda, ikinci bir mekanizma
da gereklidir. Yani askeri eylemler üzerine oturtulmuþ devrimci
yayýna iliþkin ayrý ve salt bu iþle uðraþan bir mekanizma gereklidir.
Ama bu mekanizma, bir bütün olarak silahlý propagandanýn bir
aygýtý olmak durumundadýr ve doðrudan gerilla savaþýna baðlýdýr.
Ýþte bu iki mekanizma, biçimde bir yayýn iþi olarak görünse de,
özde farklý olduklarýndan asla birbirine karýþtýrýlamaz.
Yine tali alanlar olarak ekonomik-demokratik mücadele konusunda Halkýn Devrimci Öncülerinin bakýþ açýsý, Aralýk 76 Kararý
ile birlikte net biçimde ortaya kondu. Örgüt, ekonomik ve demokratik hak ve istemler etrafýnda kitleleri örgütlemeye çalýþacak,
oligarþiye karþý her çeþit tepkiyi yönlendirmeye uðraþacaktýr. Ancak bu çalýþmalar politik mücadeleye tabi olarak güç oranýnda
yürütülecek ve gücün pek çok alana yayýlarak etkisizleþmesinin
önüne geçilecek biçimde ele alýnacaktýr. Örgüt, belirleyici ve ayýrýcý niteliðinin politik-askeri olduðu gerçeðiyle, yani proletaryanýn ve
diðer emekçi halkýn iktidar mücadelesinin öncü müfrezesi olduðunun bilinciyle, ekonomik ve demokratik mücadeleyi fiilen yürütmek ve yönetmek görevini üstlenmez. Bu mücadelelerin örgütleri,
sendikalar, köylü birlikleri (kooperatifler vb.), meslek birlikleri, demokratik kitle örgütleri (dernekler) olacaktýr. Bunlarýn örgütle
iþbirliði yapmalarý ve denetim altýnda olmalarý istenen bir þeydir.
Ama bu amaçla politik bir örgütün dönüþtürülmesi ekonomizmdir, trade-unionculuktur.
Ülkemizdeki ve diðer tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki nesnel koþullar, ekonomik-demokratik mücadelenin (düzen sýnýrlarý
içinde olmasýna raðmen) uzun dönemli olmasýný olanaksýz kýlmaktadýr. Sýk sýk yönetimin askerileþtirilmesi, yani sömürge tipi faþizmin
açýk hale gelmesi olgusu bu kesintilerin ifadesidir. En masum,
yani ekonomik nitelikteki bir kitle hareketinin (grev vb.) zorla yok
edilmeye çalýþýldýðý bir ülkede, politik-askeri bir örgütlenmenin sü-
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rekliliði özel bir yere sahiptir. Devrimin demokratik niteliði, bizzat
ekonomik ve demokratik mücadelenin uzun dönemli ve kalýcý
olamamasýnýn bir ürünüdür. Demokratik devrim gerekliliði ile düzen sýnýrlarý içinde sürdürülen demokratik mücadele birbirine karýþtýrýlmamalýdýr. Düzen sýnýrlarý içersinde, yani yasallýk çerçevesinde
yürütülen ekonomik ve demokratik bir mücadele, kesintili biçimde yürütülebilinir. Uygun her konjonktürde ve her türlü yasal olanaktan yararlanarak bu mücadelenin yürütülmesi mümkündür ve
gereklidir. Devrimci örgüt bu alanlarda kitlelere yardýmcý olur ve
bu görevle kadrolarýnýn belli bir bölümünü bu alanlara yöneltir.
Ancak bu mücadelenin özellikle demokratik mücadelenin gerçek kurtuluþa ulaþmayý saðlayamayacaðý kitlelere gösterilmelidir.
Ama bunun doðrudan politik mücadele biçimlerinin, (temel ya da
tali) görevi olduðu unutulmamalýdýr. Bu görevi bir sendikaya, bir
sendika yöneticisine býrakmak, politik görevleri terketmek ve partiyi sendikaya dönüþtürmek demektir. En genel deyimle, kitle içinde parti çalýþmasý denilen olgu, kadrolarýn niteliðini belirler. Ekonomik-demokratik alanlara, bu alanlardaki mücadeleye yardýmcý olmak için gönderilen kadrolar ile bu alanlarda (fabrikalar vb.) politik faaliyette bulunmak için mevzilenen kadrolar arasýnda bir ayrým
yapýlmaktadýr. Birincisi, legal çalýþmayý yürütürken, ikincisi, legal
olanaklardan yararlanarak politik çalýþma yürüttüðü için illegaldir
ve çalýþmayý gizlilik esasýna göre gerçekleþtirir. Birincisi, ekonomik-demokratik kitle örgütleri içinde yer alýrken, ikincisi, doðrudan politik örgütün yapýlanmasý içinde yer alýr. Bu görevler ve
kadrolar asla birbirine karýþtýrýlamaz. Bir ekonomik-demokratik kitle
örgütünde (sendika, birlik, dernek vb.) yer alan ve hatta yönetiminde bulunan bir örgüt üyesinin, örgütün politik-askeri faaliyetlerine sokulmasý ya da bulunduðu kitle örgütlerinde kadro saðlamasý
vb. yanlýþ ve yanýltýcýdýr. Bu görevler, o birimlerde bu amaçla yer
alacak kadrolarca yerine getirilir.
Aralýk 1976 Kararý, örgütün gücünün ve olanaklarýnýn büyük
bir kýsmýnýn temel mücadele biçimine ayrýlmasýnýn doðru olduðunu onaylarken, buna iliþkin ayrýntýlý bir planý da ortaya koydu.
Temel mücadele biçimi olan silahlý propaganda, kendine
özgü bir tekniðe ve bir mekanizmaya sahiptir. Her politik mücadele biçimi gibi bilinçlendirme, siyasi eðitim, propaganda ve örgütlenme faaliyetini içerir. En genel deyimiyle, politik mücadele biçimi
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olarak, silahlý propaganda kitlelerin bilinçlendirilmesi ve örgütlenmesine yöneliktir. Ayýrýcý özelliði (niteliði), kullandýðý araçtan kaynaklanýr. Kitlelerin bilinçlendirilmesi ve örgütlendirilmesi süreci ise,
ilkin, en geniþ bir siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn yürütülmesiyle baþlar. Bu kampanya tek yönlü, yani salt örgütün siyasi
gerçekleri açýklamasý þeklinde deðil, kitlelerin içinde siyasi gerçekleri açýklama (teþhir) tutkusu ile birlikte iki yönlüdür. Buna paralel
olarak politik propaganda (yani açýklanan siyasi gerçeðin ne olduðu ve neden olduðunun ortaya konulmasý) ve siyasi eðitim çalýþmasý (yani siyasi gerçeðin tam ve bütünsel anlatýmý ile mevcut
düzenin yýkýlmasý gerektiði ve nasýl yýkýlacaðýnýn anlatýlmasý) yürütülür. Sonuçta kitleye politik bilinç verilir ve böylece örgütlenmeye
ulaþýlýr.
Silahlý propaganda, bu süreçte, siyasi gerçekleri açýklama
kampanyasýnýn aracý olarak gerilla savaþýnýn kullanýldýðý politik mücadele biçimidir. Bir baþka deyiþle, gerilla savaþýnýn devrimci politik amaçlarla, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý
olarak yürütülmesi, yani politik kitle mücadelesi olarak ele alýnmasý silahlý propagandadýr. (Bunun temel olduðu stratejiye de Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi denir. Politikleþmiþ askeri savaþ
deyiþiyle, silahlý propaganda deyiþi arasýnda muhteva olarak fark
yoktur.) Temel mücadele biçiminin bu seçimi daha önce belirtildiði gibi emperyalizmin sömürüsünün olduðu ve demokratik devrimin tamamlanmadýðý geri-býraktýrýlmýþ bir ülke olmasýndan
kaynaklanýr. Böyle bir ülkede kitlelerle temas kurma ve kitlelerin
pasifize edilmiþ tepkilerinin açýða çýkartýlmasý için (suni denge esprisi) silahlý eylem (aksiyon) yöntemlerinin temel alýnmasý kaçýnýlmazdýr. (Tam anlamýyla olgun olmasa da milli krizin mevcudiyeti.)
Ama gerilla savaþý tek silahlý eylem yöntemi (biçimi) deðildir. Literatürde pek çok deðiþik eylem biçimi mevcuttur. Bunlar içinde
gerilla savaþ biçiminin seçilmesi, bu savaþ biçiminin maddi olarak
zayýf gücün zaman içinde (uzatýlmýþ bir savaþla) güçlü düþmaný
yenmeye en elveriþli biçim olmasýdýr.
Bu þekilde seçilen gerilla savaþý, hem siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn aracý, hem de ülkenin somut tarihsel koþullarýnýn getirdiði suni dengesinin bozulmasýnýn aracýdýr. Ancak silahlý
propaganda salt gerilla savaþý deðildir, yani sað-pasifist çizginin ileri sürdüðü gibi silahlý propaganda kesin olarak silahlý eylemle öz-
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deþ deðildir. Silahlý propaganda askeri deðil, politik mücadeledir.
Bu nedenle gerilla savaþýnýn temel olduðu komplike ve karmaþýk
bir mekanizma oluþturur. Bu mekanizmanýn unsurlarý þöyle ifade
edilebilir:
Ýlkin, mücadelenin yürütüldüðü alanlar özelliðine göre kýr
ve þehir þeklinde iki ana bölüme ayrýlýr. Bu ayný zamanda gerilla
savaþýnýn, kýr gerilla savaþý ve þehir gerilla savaþý olarak iki bölümde ele alýnmasý demektir. Silahlý propaganda, mücadele alanýnýn
(kýr ve þehir) özelliklerine göre (özde ayný olmakla birlikte) biçimlenir.
Kýrsal alanlarda yürütülen silahlý propaganda, Politikleþmiþ
Askeri Savaþ Stratejisinde belirtilen boyuttaki silahlý propaganda
biçimidir. Chenin silahlý propagandanýn Vietnamcasý dediði ve
Küba Devriminde Sierra Maestrada uygulanan boyutuyla silahlý
propaganda, kýrsal alanlara en uygun mücadele biçimidir. Gerçekte silahlý propaganda kavramýný ifade eden bu durum, ülkemizdeki tüm sað sapmalarýn örgütleyici deðildir diye karþý çýktýklarý
þeydir. Kýrsal alanlarda gerilla savaþý (kýr gerillasý) suni dengeyi
bozmak ve siyasi gerçekleri açýklamak için yürütülür. Kýr gerillasýna artan oranda katýlýmlarýn olmasýyla düzenli orduya (halk ordusu) dönüþür ve Halk Savaþý baþlatýlýr. Bir baþka deyiþle, kýr gerillasý halk ordusunun çekirdeði (nüvesi) olmak durumundadýr. Ancak Öncü Savaþýnýn baþlangýcýndan itibaren kýr gerilla savaþý, gerilla üs bölgeleri oluþturmayý (ki istikrarlý hale gelmesiyle kurtarýlmýþ
bölge olur) ve bu bölgelerdeki halký büyük birimler halinde örgütlemeyi hedeflemez. Bu ancak Öncü Savaþýnýn Halk Savaþýna dönüþtüðü evrede söz konusu olabilir. (Öncü Savaþýnýn Halk Savaþýna
ne zaman ve nasýl dönüþeceði sorunu somut bir sorundur. Bu aný
önceden kesin olarak saptamak mümkün deðildir. Çünkü Öncü
Savaþýnýn amaçlarýndan biri olan suni dengeyi bozmak, kitlelerin
tepkilerinin açýk hale gelmesi demektir. Bu ise kitlelerin kendiliðinden gelme ayaklanmalarýna yol açar ve bu da Halk Savaþýnýn
fiilen baþlamasý demektir.) Kitle örgütlenmesiyle silahlý güç, silahlý
güç ile kitle örgütlenmesinin birlikte büyümesi böylece gerçekleþir.
Bu nedenle örgüt baþlangýçta gücünü aþan ve silahla kontrol altýna alýnamayan kitle hareketlerinin içine girmez.6
Kýrsal alanlarda yürütülen gerilla savaþý, ilk dönemde kuvvet
gösterisi niteliðini taþýyacaktýr. Suni dengenin kurulmasýnda ve
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sürdürülmesinde oligarþinin gücünün dev gibi güçlü gösterilmesi bunun nedenidir. Genel olarak yeni-sömürgecinin ideali, kuvvetini kullanmamak için göstermek; gerilla ise, gücünü göstermek
için kullanmak zorundadýr. Ve ayný nedenlere baðlý olarak, Öncü
Savaþýnýn ilk aþamalarýnda savaþýn psikolojik yýpratma yönü aðýr
basar. 7
Kýsaca, kýrsal alanda yürütülen silahlý propaganda, kýr gerillasýnýn fiilen yürüttüðü siyasi gerçekleri teþhir, propaganda, siyasi
eðitim çalýþmasýdýr ve bu þekilde kitleleri bilinçlendirir ve örgütler.
Kýr gerillasý içinde örgütlenen unsurlar yeni gerilla cephelerinin
açýlmasýný gündeme getirir. Bu da kýr gerillasýnýn geliþmesi ve yaygýnlaþmasý demektir.
Ýþte bu þekilde yürütülen silahlý propagandanýn örgütleyici
olmadýðýný söylemek, devrimcilerin hiçbir biçimde kitleleri örgütleyemeyeceðini ileri sürmek demektir. Sað-pasifist unsurlara göre
ülkemizdeki her tür revizyonist ve oportünistler de buna dahildir.
Kitleleri bilinçlendirip örgütlemenin yolu kitlelerin içine girmekle
mümkündür, yani kitlelerle temas kurmak ve onlarýn içinde olmak gerekir. Kitle içinde yer alan kadrolar, her somut olaydan yola
çýkarak düzeni teþhir eder, düzenin deðiþmesi gerektiðini anlatýr
ve onlarý ikna ederek örgütler. Sað-pasifistlere göre, tek doðru yol
budur. Ve silahlý propagandayý temel alan bir örgüt, bunu yapmadýðý için kitlelerden kopuktur!
Gerçeklikte sað-pasifist unsurlarýn iddialarý bazý genel doðrularý söylemekten öte bir þey ifade etmez. Kýrsal alanda yürütülen
6
Oportünizm tarafýndan yapýlmýþ tahrifatlar nedeniyle bu kitle hareketlerinden hep
ekonomik-demokratik kitle hareketleri anlaþýlmýþtýr. Oysa ki bu kitle hareketi, politik
nitelikte, kitlelerin kendiliðinden tepkilerini ifade eder.
7
Burada bazý tahrifatlara ve yanýlgýlara yol açmamak için kýsa bir anýmsatma yapalým.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin açýk biçimde ifade edildiði Kesintisiz Devrim IIIIIde Mahir Çayan yoldaþ devrimci rotayý dört evrede formüle ederken, ilk iki evreyi
þöyle tanýmlar:
1. aþama: Þehir gerillasýný yaratma
2. aþama: Þehir gerillasýný geliþtirme
Kýr gerillasýný yaratma ve kuvvet gösterisi.
Bu iki aþamada savaþýn psikolojik yýpratma yönü aðýr basacaktýr. (abç)
Bu ifadelerden anlaþýlacaðý gibi, psikolojik yýpratma belli bir dönem için
konulmaktadýr. Kýr gerillasýnýn baþlatýlmasýný da kapsadýðý anlamda, psikolojik yýpratma
kýr ve þehir gerilla savaþýnýn ikisi için de geçerlidir ve giderek (3. aþama ve sonrasý) maddi
yýpratma öne geçer. Ve bir bütün olarak savaþýn yýpratma savaþý olmasýnýn diyalektik
ifadesidir bunlar.
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silahlý propaganda ayný þeyleri yapar, ama bu çalýþmayý yürüten
kadrolar salt politik deðil, ayný zamanda askeri kadrodur. Kýrsal
alanda uzun dönemli bir politik çalýþmayý yürütebilmenin tek yolu,
oligarþinin zor güçleriyle yaptýðý engellemeyi kýrmakla mümkündür. Uzun dönemde kitlelerle temas kurmanýn tek yolu da budur.
En küçük bir kýpýrdanmanýn bile zorla ezilmeye çalýþýldýðý bir ülkede, kýrsal alanlarda oligarþinin uzun süreli bir politik çalýþmaya
(silahsýz) göz yumacaðýný düþünmek budalalýktýr. Nitekim kýrlarda,
oligarþi askeri örgütlenmesini (jandarma ve yapýlanýþý) tümüyle
buna göre düzenlemiþtir. Nüfus olarak az ve daðýnýk kýrsal yerleþim
birimlerinde bir kadronun uzun süre gizliliðini koruyabilmesi olanaksýzdýr. (Ülkede nüfusu beþyüzden az köy sayýsý 21.000dir. Bu sayý
toplam kýrsal yerleþim biriminin %60ýdýr. Bu 21.000 köyde ortalama nüfus 280 civarýndadýr. Nüfusu binden az olan kýrsal yerleþim
birimlerinin sayýsý ise 31.100dür. Bu, toplam kýrsal yerleþimin %87sidir ve buradaki toplam nüfus 14 milyon olup, toplam kýrsal nüfusun %55idir.) Oligarþinin zor güçleri en kýsa sürede bu çalýþmayý
durdurmak ve kadrolarý yakalamak için harekete geçecektir. Silahsýz ve plansýz bir çalýþma, bu durumda ya çalýþmayý kesmek ya da
ya- kalanmak durumundadýr. Kýsaca bu gerçeklik, kýrsal alanda
politik mücadelenin silahsýz olamayacaðýný tanýtlar. Ancak bu silahlý
çalýþ- ma þu ya da bu biçimde deðil, sistemli, planlý ve uzun erimli
olmak zorundadýr. Bunun yolu ise gerilla savaþýdýr. Böyle bir gerilla
savaþýnýn statik olamayacaðý açýktýr. Ama kýr gerilla savaþý konusunda ortaya çýkan sabit üsler anlayýþýnýn yol açtýðý vahim hatalar
göz önüne alýnarak bu savaþýn hareketli bir savaþ olduðunu vurgulamak gerekir. (Genel olarak silahlý propagandanýn, özel olarak da
gerilla savaþýnýn kýrsal alanlarda yürütülmesine iliþkin, Aralýk 1976
Kararýnda yer alan program, teknik ve taktik konularýný kapsadýðý
için burada ifade edilmeyecektir.)8
Ýkinci olarak gizli silahlý propaganda adý verilen diðer bir
yanýlgýnýn oluþturduðu 5-10 kiþilik küçük birimler halinde propaganda anlayýþýna dikkat çekmek için, kýr gerilla savaþýnýn gerilla
birliði ya da birliklerince yürütüleceðini vurgulamak gereklidir.
8
Bu yanlýþ çizgiler için ayrýntýlý bilgi TDAS-I, Eylem Kýlavuzu-IIIde bulunabilir.
Ayrýca Chenin Gerilla Savaþý: Bir Yöntem, H. Bejarýn Peru 1965, J. Quartimin
Brezilyada Diktatörlük ve Silahlý Mücadele ve R. Debrayýn Strategy for Revolution
kitaplarýnda ayrýntýlý bilgiler bulunmaktadýr.
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Ýþte bu iki nedenden dolayý, kýr gerilla savaþýnýn bizatihi kendisinin
içermesine raðmen hareketli gerilla birliði ile kýr gerillasýný nitelemek gerekmiþtir.
Þehirlerde yürütülen silahlý propaganda ise, buralarýn sosyoekonomik özelliði ve þehir gerilla savaþýnýn niteliði (sýnýrlýlýðý) yüzünden kýrlardan daha farklý biçimlenir. Kýrlarda gerilla savaþýna
yardýmcý olarak kullanýlan bazý araçlar, þehirlerde daha fazla öneme sahip olurlar. Þehir gerillasýnýn kýr gerillasý gibi kitlelerle doðrudan (araçsýz) temas kurma olanaðýna pek sahip olmadýðý için,
kitlelere ulaþmada yardýmcý araçlara (bildiri, broþür, duvar yazýsý,
pul, afiþ, pankart, ses aygýtlarý vb.) daha fazla gereksinme duyar ve
hatta bu araçlarýn kullanýlmasý, bir þehir gerillasý eylemi olarak düþünülüp planlanmasýný ve yapýlmasýný gerektirir. Yine silahlý eylemler üzerine oturtulmuþ propagandanýn yürütülmesi ve buna paralel
örgütlenme faaliyetinin gerçekleþtirilmesi için, kitle içinde bulunan ve gizli çalýþan kadrolar çok daha fazla gereklidir. Bir bakýma,
þehirlerde etkinin yaratýlmasý ile örgütlenmesi birbirinden ayrýlabilmektedir. Bu ayrýlma etkiyi yaratan güçle (þehir gerillasý), etkiyi
örgütleyen gücün ayrýþmasý ile somutlaþýr. Bu durum þehirlerde
silahlý propaganda ile klâsik politik kitle mücadele biçimi arasýndaki sýnýrlarý büyük ölçüde bulanýklaþtýrýr. (Saflarýmýzdaki sað-sapmanýn bir nedeni de budur.) Klâsik politik kitle mücadelesinde
çalýþan kadronun (gizlilik temelinde) illegal bir yayýn organý (siyasi gazete) daðýtmasý ve buna baðlý olarak, yani yayýn aracýlýðýyla
örgütlenmeye gitmesiyle, silahlý eylemler üzerine oturtulmuþ bir
devrimci yayýnýn (bildiri, bülten vb.) gene gizli çalýþan bir kadronun daðýtmasý ve buna baðlý olarak örgütlenmeye gitmesi, pratikte önemli bir farklýlýk sergilemeyecektir. Ülkemizde devrimci mücadelenin uzun süredir þehirlerde merkezileþmiþ ve yoðunlaþmýþ olduðu ve kýr gerillasýna gerçek anlamda geçilmemiþ olduðu düþünülecek olursa, pratikteki bu görünümün, pek çok kadro üzerinde
tali mücadele biçiminin çok önemli olduðu düþüncesine yol açabileceði kolayca anlaþýlabilir. Ýþte bu görünüm, sað-sapma tarafýndan, silahlý propagandanýn silahlý eylem olarak salt etkiyi yarattýðý
ve yaratýlan etkinin tali mücadele biçimleriyle örgütlenebileceði
þeklinde özel bir teori haline getirilmiþtir. Bu teorinin, her türlü
mücadele biçimini ilke olarak kabul ettiðini ilan eden modern
revizyonizmin anlayýþýndan özsel bir farklýlýðý yoktur.
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Aralarýndaki fark, birincilerin silahlý eylemin nesnel koþullarýnýn olduðunu kabul etmesi, ikincilerin nesnel koþullarýn olmadýðýný ileri sürmeleri ve ikincilerin revizyonistlikleri, oportünistlikleri
açýða çýkmýþ olduðundan pasifist ve korkak, birincilerin ise yeni
olduklarýndan aktif ve yiðit (!) olduklarýndan öte deðildir.
Sað-sapma, þehirlerdeki mücadelenin görüntüsünden
yararlanarak oluþturduðu bu özel teoriyle, örgütün, 1971-72de olduðu gibi etkiyi yaratabileceði ama asla bu etkiyi örgütleyemeyeceðini ileri sürüyordu. Bu masum (!) ifadelerin arkasýnda ise,
yukarda belirttiðimiz gibi, revizyonist devrim anlayýþý yatýyordu. (Nitekim bu saðcý unsurlar, zaman içinde, ya devrimciliði býrakmýþlar
ya da modern revizyonizmin çizgisine gönüllü kaydolmuþlardýr.)
Gerçeklikte ise, þehirlerde yürütülen silahlý propaganda,
herþeyden önce kendine özgü biçimler oluþturmak zorunda olduðu, var gözükenlerin geçicilik alaný oluþturduðudur. Oluþmasý
gereken biçimlerin, ülkemizde bilinmiyor olmasý ya da uygulanmamýþ olmasý, bu gerçeði deðiþtirmez. Mücadelenin geliþimine
paralel olarak, bugün için bilinmeyen pek çok yeni eylem türlerinin ortaya çýkmasý, tarihsel olarak büyük olasýlýktýr. Bugün için þehir gerilla savaþýnýn dar boyutlu pratiðinin, þehirlerdeki silahlý propagandanýn diðer (tali) politik mücadele biçimleriyle karýþtýrýlmasýna
yol açtýðý söylenebilir. Þehir gerilla savaþýnýn, Öncü Savaþýnýn baþlangýcýndan itibaren yeni biçimler yaratacaðý beklenemeyeceði gibi,
Öncü Savaþýnýn en üst ve en sert düzeyden baþlatýlmasý da söz
konusu deðildir. Herþeyden önce Öncü Savaþýna þehir gerillasýyla
baþlanýlmasý, bu evrede eylem çeþitliliðinin önünde engeldir. Kýr
gerilla savaþýnýn baþlatýlmasýna paralel olarak, geliþecek olan þehir
gerilla savaþý eylem alanýnýn geniþlemesi, eylem hedeflerinin çoðalmasý ve eylem biçimlerinin çeþitlenmesiyle yüzyüze gelir. Ama
tüm evrelerde geçerliliðini koruyan, þehir gerilla savaþýnýn kendi
sýnýrlýlýðýdýr. Bu sýnýrlýlýk, kýr gerilla savaþýnýn tersine, doðal bir evrimle kitlesel bir silahlý güç oluþturamayacaðý ve bu gücün uygun
savaþ biçimlerine (hareketli savaþ, mevzi savaþ gibi) kendiliðinden
dönüþemeyeceði demektir.
Þehir gerilla savaþýnýn sýnýrlýlýðý ile belirlenen çerçevede, þehir
silahlý propagandasý kendine özgü bir mekanizma oluþturur. Bu
mekanizma þehir gerilla savaþýnýn gereklerine ve iþlevine göre biçimlenir. Klâsik politik kitle mücadele biçiminin mekanizmasý hiç-
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bir biçimde silahlý eylemi, silahlý eylem gruplarýný dýþta býrakmaz,
ama bu gruplar gerilla deðil, þok gruplarýdýr. Bunlar tüm mekanizmanýn özel bölümüdür ve önceden sýnýrlarý kesin olarak
belirlenmiþtir. Tutuklu ve hükümlülerin kurtarýlmasý, ajanlarýn cezalandýrýlmasý, para temini gibi. Askeri malzeme temini, bu özel
bölüm için devrim durumuna baðlý olarak önem kazanýr. (Bulgaristan örneði açýktýr.) Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine göre,
þehir gerillasý, özel bir bölüm deðil, tüm mekanizmanýn odaðýdýr.
Þehir gerillasý, önceden saptanmýþ teknik eylemleri yerine getiren
bir organ olmayýp, genel politik mücadelenin aracýdýr. (Suni dengeyi bozma, siyasi gerçekleri açýklama iþlevleri.) Bu temelde dolaylý ya da dolaysýz olarak askeri hedeflere de yönelir. Özellikle kýr
gerilla savaþýna baðlý olarak bu durumu daha da açýða çýkar.
Sað-sapmanýn, þehir gerillasýný þok gruplarýna indirgeme
anlayýþý, en açýk biçimde Venezüella deneyimi ile çeliþir. Özellikle
birleþik devrimci savaþ anlayýþýnýn formüle edildiði ve yaþama
geçirildiði Venezüella deneyimi þehir mücadelesi açýsýndan da zengin derslerle doludur. Venezüellada FLN ve FALNnin stratejik
anlayýþýnda þehir gerillasý taktik savaþ birimidir. (UTC)
Bilindiði gibi, gerilla savaþýnýn yeni bir biçimi olarak þehir
gerilla savaþý ilk kez Venezüellada geliþtirilmiþtir. Þehir nüfusunun
göreli olarak en yoðun olduðu geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin baþýnda
gelen Venezüellada 1962 yýlýnda, VKP ve MÝRin oluþturduðu FLN
ve FALNýn devrim anlayýþý kýr ve þehri birleþik olarak ele almaya
dayanýr (Birleþik Devrimci Savaþ). FLN ve FALNa göre, kýr gerillasý
stratejik olarak ana güçtür ve gelecekteki halk ordusunun çekirdeðidir. Þehir gerillasý ise, taktik düzeyde ve kýr gerillasýna baðlý
olarak ele alýnýr. Bu nedenle þehir gerillasý UTC Taktik Savaþ Birimleri olarak adlandýrýlýr. UTC operasyonlarýnýn üssü ve yeni
savaþçýlarýn kaynaðý gecekondu mahalleleridir. UTCnin gerçekleþtirdiði eylemler çok çeþitli olmakla beraber, oligarþinin ordusundan askerlerin tutsak alýnmasý, para, silah ve belgelere elkonulmasý, emperyalist kuruluþlara sabotaj yapýlmasý ilk bakýþta görülen bazý eylemlerdir. UTClerin daha geliþkin (büyük de diyebiliriz) eylemleri ise, baský güçlerini taciz etme (yýpratma savaþý baðlamýnda), pusu kurma, orduyla çatýþmaya girme ve bir semtin
tümüyle iþgal edilmesidir. Bu semtler küçük bir arazide silahlý
gruplarýn UTClerin yoðunlaþtýrýlmasýyla bir-kaç saat için kur-
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tarýlmýþ bölge haline geliyor ve savunulamaz hale gelince de geri
çekiliniyordu. Bir bakýma kýrlarda söz konusu olan kitleyle gerillanýn doðrudan temasý saðlanýyordu. UTClerin bu eylemlerinde, kitlelerin bilinçlendirilmesi ve örgütlenmesi genel hedefi dýþýnda, aðýr
basan amaç, þehirlerdeki, özelikle de Karakastaki oligarþinin ordu
birliklerinin hareket özgürlüðünü sýnýrlamak, onlarý yormak,
moral bozukluðunu ve firarlarý artýrarak onlarý bölmektir. UTC
ler amaçlarýna ve eylem alanlarýna (þehirler) baðlý olarak belli bir
yapýlanma içindeydi. Her UTC 4-6 kiþiden oluþuyordu. Bir takým üç
UTCden; bir müfreze üç takýmdan; bir tugay üç müfrezeden; bir
kol üç tugaydan meydana geliyordu. Kollarýn birleþmesiyle bir gerilla cephesi ortaya çýkýyordu. (Her kol ortalama 300-400 savaþçýdan
meydana gelir.)
Venezüellada planlandýðý ve uygulandýðý haliyle böyle bir
þehir mücadelesine, klâsik politik kitle mücadelesi demek kimsenin aklýna gelemeyeceði gibi, tali mücadele biçimlerinin þehirler
için temel olmasý gerektiðini de ileri süremeyecektir. Ancak Halkýn
Devrimci Öncüleri için sorun bu olmamýþtýr. Tersine, bir ülkedeki
devrimci mücadeleyi soyut tartýþmalarda veri olarak kullanmak,
hiçbir iþe yaramayacaktýr. Halkýn Devrimci Öncüleri için, bir ülkedeki devrimci mücadelenin, uluslararasý bir deneyim olarak, kendi
pratiðimize ýþýk tutucu pek çok derslerle dolu olmasý önemlidir. Bu
baðlamda UTClerin, Venezüelladaki baþarýsýzlýðý týpký kýr gerillasýnda olduðu gibi ayrýntýlý biçimde ve kendi somutluðunda ele
alýnýp deðerlendirilmelidir. 1962 deki mücadelenin en önemli sonucu kýr gerillasý ile þehir gerillasý arasýndaki uyumsuzluktur. Bu uyumsuzluk koordinasyonun somut planda saðlanamamasý sonucunda,
kýra göre þehirlerde savaþýn hýzla týrmanmasýna yol açmýþtýr. Bu
þehir gerillasýnýn baþlatýlmasý-geliþmesi-yayýlmasý süreci ile kýr gerillasýnýn ayný süreci arasýnda uyum kurulamamasý, dolayýsýyla kýr
ile þehir arasýndaki zorunlu eþgüdümün ortadan kalkmasý durumu baþarýsýzlýðýn ana nedeniydi. Þehir gerillasýnýn yaygýnlaþtýrýldýðý
bir evrede kýr gerillasý, henüz baþlangýç sorunlarýyla uðraþýyor olmasý, VKP ve MÝR yöneticilerinin, kýsa sürede zafere ulaþma düþüncesiyle, kýr gerillasýna cephe düzeyinde ve birden çok cephede
(altý cephe: Merida, Zulia, Miranda, Trijille, Lara ve Falcon) baþlamayý planlamalarý uyumsuzluðun ve eþgüdümsüzlüðün yaratýcýsýydý.
Özellikle VKP kýr gerilla savaþýný, bir süreç olarak deðil, an olarak
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ele alýyordu. Bu, yýllardýr VKPnin savunduðu sovyetik ayaklanma
modeline baðlý bir kýr gerillasý anlayýþýydý. Böylece küçükten büyüðe,
basitten karmaþýða doðru geliþecek olan süreç, kýr gerillasýnýn
baþlatýlmasý ve geliþtirilmesi aþamalarýný atlayarak, yaygýnlaþtýrýlmasý
aþamasýyla sýnýrlandýrýlmýþtý. Doðal olarak bu anlayýþ açýsýndan þehir
gerillasý hýzla geliþtirilip yaygýnlaþtýrýlmalýydý. Ama oligarþinin, kýrlarda askeri güçlerini tek tek gerilla cepheleri üzerinde yoðunlaþtýrmasýyla, Lara ve Falcon dýþýndaki cepheler yok edildi. Bu da, planýn
tümüyle iþlemez hale gelmesi demekti.
1962 Venezüella deneyiminden çýkan ikinci ders ise, politik
liderlik ile askeri liderliðin ayrýþtýrýlamayacaðý ve bu nedenle kýr
gerillasýnýn þehirlerden yönetilemeyeceðidir. F. Castronun VKPye
yönelik ünlü konuþmasý esas olarak bu noktayý ele alýyor ve VKP
yöneticilerini ihanetle suçluyordu. (Bkz. Fidel Castro Konuþuyor
Habora yayýnlarý.)
Üçüncü ders ise, þehir gerilla savaþýnýn kýr gerilla savaþýndan
baðýmsýz bir hareket oluþturamayacaðýdýr. Þehir gerilla savaþý esnek ve hareketli bir savaþ olamaz ve giderek düzenli ordu savaþýna
dönüþemez. Onun eylemleri, belli bir dönem için taciz ve sabotaj
eylemleri ile sýnýrlýdýr. Sabit ya da yerleþik bir gerilla merkezi (üssü)
oluþturamayacak olan þehir gerillasý, belli bir dönem için kitlelerle
doðrudan temas içinde olamaz ve bu yüzden sosyal ve ekonomik
bir temele (üs) sahip deðildir. Bu sýnýrlýlýðý nedeniyle, þehir gerillasý, kýr gerillasýyla eþgüdümlü olarak geliþemez ise, belli bir süre
sonra savaþçýlarýnýn atomlaþmasýna (kendiliðinden savaþý terk
etmeleri ya da bireysel eylemlere yönelmeleri) yol açarak yenilgiye neden olur.
Dördüncü olarak, kýr gerillasýyla eþgüdüm içinde olmayan
ve merkezi denetimi zayýflayan þehir gerillasý, belli bir süre sonra
yozlaþýr, depolitizasyona uðrar ve böylece anarþik ve düzensiz eylemlere (bireysel terör) yol açar. 9
Ýþte bu deðerlendirmeler ve ilkeler ýþýðýnda, ülkenin somut
durumu (mevcut durumu) tahlil edilerek ayrýntýlý bir hareket planý
yapýldý. Ve o güne kadar, genel bir rota dýþýnda bir yönelime sahip
9
Venezüella konusunda ayrýntýlý bilgi için TDAS-I, Eylem Kýlavuzu-IIIe ve R. Gott:
Rural Guerilla in Latin America, R. Debray: Long March in Latin America, F. Castro
Konuþuyor, D. Bravo: Ulusal Kurtuluþ Cephesi kitaplarýna bakýlabilinir.
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olmayan kadrolar bu plana göre mevzilendirilmeye baþlandý.
Aralýk 1976 Kararý alýndýðý dönemde ülkedeki durum ise
þöyleydi:
1974den beri kitlelerde, özellikle iþçi sýnýfýnda görülen hareketlilik ve kendiliðinden-gelme örgütlenme mevcuttu. 1974 yýlýnda
yapýlan grev sayýsý 45 iken, 1976da 105e yükselmiþti. Bu grevlere
katýlan iþçi sayýsý 21.000den 33.000e, toplam grev süresi 470.000
saatten, 1.768.000 saate yükselmiþti. Ayný tarihlerde lokavt sayýsý
da 5den 30a çýkmýþtý. Ve gündemde madeni eþya iþ kolunda toplu sözleþme yapýlmasý vardý. Ýþbirlikçi-tekelci burjuvazinin en güçlü
örgütlerinden olan MESS ile DÝSK çatýþmasý baþlamýþtý. Öte yandan
DÝSKin DGMye karþý yürüttüðü CHP parelelindeki hareketler, bir
bütün olarak oligarþiyi önemli ölçüde tedirgin etmiþti. Ülkedeki
ekonomik durum hýzla bozulurken, kitlelerin hýzla politize olmasý,
1971 öncesinde olduðu gibi belli merkezlerle sýnýrlý olmaktan çýkmýþ
ve ülke çapýnda yaygýnlaþmýþtý.
Böyle bir geliþme karþýsýnda faþist milis saldýrýlar yoðunlaþtýrýlmýþtý. Temel olarak kitle pasifikasyonuna yönelik olan bu saldýrýlar, bu amaca ulaþmak için bir yandan doðrudan halk kitlelerine
saldýrýrken, diðer yandan potansiyel olarak devrimci hareketin kadrolarýnýn oluþum yeri olarak görülen öðrenci hareketine yönelmiþti.
Ancak bu dönemde en önemli geliþme, I. MCnin yasal ve sivil
görünüm altýnda kitle pasifikasyonunu saðlamak ve geliþen hareketi daðýtmak amacýyla demokratik kitle örgütlerine ve yerel yönetimlere yönelik uygulamalarýydý. 1 Ekim 1976da Ankara Valiliði
aracýlýðýyla Ankara belediye baþkaný Vedat Dalokayýn görevden
alýnmasý ve TÖB-DER Genel Merkezinin kapatýlmasý giriþimi özellikle önemliydi. Bu giriþim, karþýt harekete göre planlanmýþ bir dizi
polis operasyonu hazýrlýðýyla birlikte düþünülmüþtü. Ancak I. MCnin
temsil ettiði hakim sýnýflar koalisyonunun yapýsý ve TBMMde birinci parti durumunda olan CHPnin mevcudiyeti, hareketin önünde
bir engel ama aþýlabilir engel oluþturuyordu. Yapýlan ilk giriþim,
bu iki nedenle sürdürülememiþ ve kararlar ortadan kalkmýþtý. Ancak bu, oligarþinin geliþmeler karþýsýnda kayýtsýz kalacaðý demek
deðildi.
Yapýlan planlar, bir bütün olarak sömürücü sýnýflar koalisyonunca kabul edilir biçimde çok yönlüydü, ama temelde sivil darbeyi, yani yönetim askerileþtirilmeden, gizli faþizmden açýk icraya
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geçiþi içeriyordu. Bu plana göre, yoðunlaþtýrýlan faþist milis saldýrýlarýn yarattýðý anarþi ortamýnda solun olasý karþý hareketiyle sýkýyönetim ilan edilecekti. Ýlan edilen sýkýyönetim, bir yandan
sýkýyönetim yasasýndan yararlanarak tüm yasal ekonomik ve demokratik kitle örgütlerini kapatýrken (yada görüntüsel olarak faaliyetlerini ikinci bir emre kadar durdururken), öte yandan bu
kuruluþlarýn yöneticileri baþta olmak üzere, önceden tespit edilmiþ
solcular tutuklanacaktý. Bu yolla ekonomik durumun (stagflasyon) gereði olan istikrar tedbirleri uygulamaya sokulurken, toplu
sözleþmeler için bir güç oluþturan DÝSKe baðlý sendikalar etkisizleþtirilmiþ olacaktý.
Kýsacasý, iþbirlikçi-tekelci burjuvazi yönetimi askerileþtirmeden iþini halletmek istiyordu. Uygulama, genel olarak oligarþi lehine olmakla birlikte, özellikle madeni eþya iþverenlerine yarayacaktý.
Ama ayný uygulama, özellikle istikrar tedbirleri küçük ve ortaburjuvazi ve toprak aðalarýna da zarar verici nitelikteydi. Bu, dini
ideolojiyle örgütlenmiþ olan ve bu kesimlerin mecliste sözcülüðünü yapan MSPnin karþý çýkýþýna yol açacaktý. Yasal ve sivil görünüm içinde olunmasý gereði TBMMdeki milletvekili sayýsýnýn önemini artýrýyordu. Öte yandan, sýkýyönetim yasasý yoluyla yürütmenin, yasamanýn üstüne çýkmasýnýn, en büyük parti CHPnin direniþine yol açacaðý hemen hemen kesindi. Böyle bir durumda, Demirel yönetimindeki APnin kozmopolit ve çoklu yapýsý iþbirlikçi
tekelci burjuvazinin saf partisi olamamasý yeni bir sorun yaratýyordu. Bu durumda, iþbirlikçi tekelci-burjuvazinin, özellikle madeni eþya sanayi burjuvazisinin kullanabileceði siyasal güç GP ve
MHP olarak görünüyordu. Ancak yasal ve sivil görünüm ki
yönetimin askerileþtirilmesi için uygun bir konjonktür yoktu,
oligarþinin Demirel yönetimindeki AP üzerinde baskýsýný artýrmaya
itti ve baþta MHP olmak üzere, bazý aracýlarla Demirele yeni bir
plan önerildi.
Bu plana göre, önce faþist milis saldýrýlar kitlesel katliam ve
kitlesel çatýþma yaratmaya yönelecekti. Mezhep ayrýlýklarýndan yola
çýkarak (dinsel motifte) ya da üniversitelerde gerçekleþtirilecek
kitleye yönelik saldýrýlarla (özellikle bombalama) böyle bir durum
yaratýlabilinirdi. Öte yandan MESSin, DÝSKle yapacaðý toplu
sözleþme görüþmelerinde tavizsiz bir tutum takýnarak yoðun bir
grev ve lokavt ortamý saðlanacaktý. Bu yolla, enflasyon nedeniyle
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meydana gelen fiyat artýþlarýnýn sorumlusu iþçi sendikalarý gösterilerek, küçük-burjuvazinin sol-radikal tutumunu deðiþtirmeye zorlanabilecekti. Ayrýca ekonomik buhran nedeniyle büyüyen stoklarýn
mevcudiyeti, grev durumunda burjuvazinin çýkarýna olabilecekti.
Fakat grevlerle üretimin durmasý, piyasada mal sýkýntýsýna yol açmasý da söz konusuydu. Özellikle gýda sektöründe bu mümkündü. Bunun ise seçmen oyu üzerinde etkisi açýktý. Her yönden baðlanan Demirel hükümetinin yapacaðý tek þey olaylarý gerekçe göstererek, sýkýyönetim ilan etmek ve bu ilanýn TBMMde onaylanmasý
için gereken 48 saat içinde, CHPnin sað kanadýný (ya da genel olarak küçük-burjuvazinin sað ve orta kanadýný) yanýna çekerek büyük
bir komünist komplo ortaya çýkarmaktý. Böylece MSPde oldu
bittiye getirilecekti.
Yine de böyle bir plan, kendi içinde önemli riskler taþýyordu.
Herþeyden önce komünist komplo için yürütülecek operasyonun gerçekten baþarýlý olmasý gerekliydi. Özellikle mevcut örgütlenme düzeyini daðýtmalýydý. Legal unsurlara 48 saat içinde ulaþýlsa
bile, silahlý ve illegal solun ele geçirilmesi zordu. Ve elde yeterince
bilgi de bulunmuyordu. Beylerderesi olayý, bir oluþumun varlýðýný
göstermiþti ve bazý dýþ bilgilerle silahlý bir devrimci örgütün varlýðýndan haberliydiler, ama gücü konusunda bir bilgileri yoktu. Öte
yandan alýnacak ekonomik tedbirler 1973 seçimlerinde büyük oy
yitirmiþ APnin sonu da olabilirdi. Ýþte bu ve benzeri bazý nedenlerle oligarþi içinde tam bir uyum saðlanamadýðý gibi, Demirel yönetimindeki APde de (siyasal temsilciler düzeyi) tereddütler vardý.
Ama herþeye karþýn plan belli bir oranda yürütülüyordu.
Ýþte bu mevcut durumda, Halkýn Devrimci Öncüleri ülke
çapýnda Öncü Savaþýnýn vakit geçirmeksizin baþlatýlmasý gerektiðini saptadý. Böyle bir savaþ, ülke çapýnda gerçekleþtirilecek yoðun
bir silahlý eylem zinciriyle baþlatýlarak, ülke çapýnda örgütlü silahlý
devrimci bir gücün mevcudiyetini gösterecekti. Böyle bir güç
karþýsýnda oligarþinin paniðe kapýlmasý büyük bir olasýlýktý. Ve doðal olarak, ya plan daha kapsamlý bir hazýrlýk sonrasýna ertelenecekti ya da erken doðum yapacaktý. Ýlk durumda, genel seçimlerin
yaklaþmýþ olmasý (Ekim 1977) nedeniyle, planýn seçim sonrasýna
býrakýlmasý söz konusuydu. Seçim sonuçlarýna göre plan yeniden
gözden geçirilerek, gerekli hazýrlýklar yapýlarak uygulamaya sokulabilecekti. Ýkinci bir durumda ise, toplumda büyük bir direnç
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oluþturacaðý için I. Erim hükümetinin düþtüðü durumdan farklý olmayacak ve sonuçta oligarþinin yok etmeðe çalýþtýðý küçük-burjuva kesimlerle baðý kopacaktý. Her türlü geliþme Halkýn Devrimci
Öncüleri için gerekli zamaný saðlayacaðý için elveriþliydi.
Bu durumlarý göz önüne alan Halkýn Devrimci ÖncüleriMerkez Yönetimi, baþlatýlan Öncü Savaþýnýn hýzla geliþtirilmesi gerektiðini ve bunu yapabilecek olanaklarýn ve koþullarýn mevcut
olduðunu belirledi. Düzenli ve planlý olarak yürütülecek Öncü Savaþýnýn sürekliliðini güvence altýna alacak potansiyel güç mevcuttu.
(Tam anlamýyla olgun olmasa da milli krizin sürekli mevcudiyeti
bunu ifade eder.) Stratejik ilkelerin ýþýðýnda ve somut koþullara
baðlý olarak, savaþýn þehir gerilla savaþý ile baþlatýlmasý ve þehir gerilla savaþýnýn geliþtirilmesi ile kýr gerilla savaþýnýn baþlatýlmasý aþamalarý, ayrýntýlý bir biçimde Halkýn Devrimci Öncüleri-Merkez Yönetimince belirlendi. Kesintisiz Devrim II-IIIdeki ilk iki aþama,
ayrýntýlý biçimde ele alýnarak kendi içinde bütünsellik taþýyan ve
birbirine baðlý dört alt evre olarak formüle edildi.
Birinci aþama, ülke çapýnda þehir gerilla taktiklerinin (ya da
yöntemlerinin) uygulanmasý, yani bu taktiklerle ülke çapýnda eylem koymak. Ýkinci aþama, kýr gerilla savaþý taktikleriyle þehir gerillasý (birinci aþamadaki eylemler sürdürülür). Üçüncü aþama, þehir
gerilla taktikleriyle kýr gerillasý (ilk iki evrenin eylemleri buna baðlý
olarak sürdürülür, ancak ikinci aþama eylemleri belli oranda sýnýrlandýrýlýr). Dördüncü aþama, kýr gerilla savaþýnýn baþlatýlmasý, yani
hareketli gerilla birliðinin oluþturulup harekete geçmesi. (Diðer evrelerdeki eylemler buna baðlý olarak sürdürülür, ama gerilla birliðinin
operasyon alanýna iliþkin özel bir planlamaya gidilir.)
Her evredeki eylemler, doðrudan Halkýn Devrimci ÖncüleriMerkez Yönetiminin kararý ve denetimi altýnda, Merkezi Eylem
Kadrolarý tarafýndan gerçekleþtirilir. Bir üst aþamaya geçildikçe,
geride kalan aþamalarýn eylemleri tüm örgüt kadrolarýnýn faaliyeti
ve bölgelerin iç planlamasýna baðlý olarak devam ettirilecektir. Ayrýca, yalnýzca þehirlerde uzun süre eylem sürdürmenin olanaksýzlýðý ve þehir sarhoþluðunun önüne geçilmesi gereði bazý özel tedbirlerin alýnmasýný gerektiriyordu.
Kesintisiz Devrim II-IIIde ortaya konulduðu haliyle þehir
gerillasýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve kýr gerillasýnýn geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý, yukarda konulan dört alt aþamanýn eylem biçimle-
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riyle baðlantýlý olarak düþünüldü. Bir baþka deyiþle, þehir gerillasý,
salt metropol gerillasý olmaktan çýkartýlarak, gerçek yerine oturtulmuþtu. Þehir gerilla taktikleriyle ülke çapýnda eylem koymak,
doðrudan sabotaj ve taciz eylemlerine denk düþer.10
Kýr gerilla taktikleriyle þehir gerillasý ise baskýn, pusu, iþgal
gibi eylemleri ifade eder. Ancak bunlarýn boyutu ve diziliþi merkezi
olarak planlandýðý gibi, hareketin genel askeri týrmanma politikasýna baðlý olarak ele alýnýr. Diðer iki aþama ise, kýr gerillasýna iliþkin
olup, üçüncü aþama hareketli gerilla birliðinin operasyon alaný
dýþýnda ve potansiyel olarak yeni operasyon alaný olacak yerlere
iliþkindir. Dördüncü aþama ise, tam anlamýyla kýr gerillasýdýr. Her
aþamada bir biçimin öne çýkarýlmasý (temel) diðerlerinin buna
tabi (tali) olarak ele alýnmasý, Öncü Savaþýnýn küçükten büyüðe,
basitten karmaþýða doðru geliþimine uygundur. Ve dördüncü aþamada, stratejide belirtildiði boyutuyla mücadele söz konusudur.
(Kýr ve þehrin, silahlý propaganda ve diðer mücadele biçimlerinin
diyalektik bir bütün olarak var olmasý.)
Halkýn Devrimci Öncüleri-Merkez Yönetimi, ülkedeki mevcut durumu göz önüne alarak, bu rotanýn ilk dört alt aþamasýnýn
Ekim 1977de yapýlacak olan genel seçimlere kadar hayata geçirilmesine karar verdi. Meydana gelebilecek geliþmeler, hiçbir biçimde rotanýn dýþýna çýkýlmasýna ve aþamalarýn sürelerinin uzatýlmasýna
yol açmamalýydý. Bu anlamda Ekim 1977, salt genel seçim günü
olarak deðil, aþamalarýn uygulama tarihi olarak da belirlenmiþti.
(Seçimlerin yapýlmamasý olasýlýðý da göz önüne alýnmýþtý.) Herþeyden önce Öncü Savaþýnýn planlandýðý gibi yürütülmesi, ülkedeki dengeleri alt üst edecek nitelikteydi.
Artýk ülkedeki geliþmeleri izlemek yerine, bu geliþmeleri
belirlemek gündemdeydi.

10
En yaygýn biçimiyle taciz, 1976larýn günlük diliyle kurþunlama eylemidir, ama
bombalama da bu kapsamda kullanýlýr bir araçtýr.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖNCÜ SAVAÞININ BAÞLATILMASI

1977 yýlýna girilirken, örgüt içindeki sað-pasifist eðilim büyük
ölçüde tasfiye edilmiþ ve bu saðcý unsurlarýn elinde bulunan il ve
ilçe örgüt birimleri düzenlenmiþti. Yýl baþýndan itibaren fiilen 26
Ocak Harekâtýnýn hazýrlýklarýna geçildi. Bu sýrada en önemli sorun,
uzun süredir legal olanaklardan yararlanarak ve göreceli barýþçýl
yöntemler kullanýlarak, büyük ölçüde en ileri unsurlarý örgütlemeye
yönelik propaganda ve siyasi eðitim çalýþmasý içinde bulunan örgütün, askeri savaþýn koþullarýna ne derece uyum saðlayabileceði
idi. Askeri savaþýn, özel olarak da þehir gerilla savaþýnýn, yýpratýcý
etkisine, kadrolarýn, özel olarak da merkezi eylem kadrosunun, ne
kadar katlanabileceði (ki Latin-Amerika pratiðinde bu altý ay olarak belirleniyordu); Öncü Savaþýnýn ilk evresinde, deneyimsizlikten kaynaklanan olasý hatalarý ne derece aza indirilebilineceði, ilk
evrede yitirilen kadrolarýn yerlerinin ne kadar hýzlý doldurulabilineceði; kadrolarýn, oligarþinin her türlü silahlý güçleriyle girecekleri
silahlý çatýþmalardaki tutumlarýnýn ne derece istenilen düzeyde olabileceði vb. þeklinde bir dizi yanýtlanmasý gereken ve buna baðlý
olarak önlemler alýnmasý gereken sorular bulunuyordu.
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I.
26 OCAK HAREKÂTI VE SONUÇLARI

26 Ocak Harekâtý örgütün tüm gücüyle savaþa girmesi
demekti. Bir baþka deyiþle, süreç olarak stratejik bir harekât söz
konusuydu. Ancak meydana gelebilecek olumsuzluðun boyutu,
umulanýn üstünde olduðu takdirde, makine zamanýnda durdurularak eksiklikler, aksaklýklar, yetersizlikler saptanabilmeli ve giderilebilmeliydi. Bu durum geçiþ devresi özelliklerine uygun bir
harekâtýn düzenlenmesini gerektiriyordu. Buradaki yaklaþým, en
özgün biçimde Mahir yoldaþýn Kesintisiz Devrim-I ve Kesintisiz
Devrim II-III yazýlarýnda ifade edilmiþti. Nesnel ve öznel nedenlerle stratejik olarak konulmuþ boyutta bir savaþýn içine hemen girilemeyeceði gerçeði, bizzat askeri savaþýn niteliðinden kaynaklanan
bazý yasalarla da çakýþmaktadýr.
Herþeyden önce, tüm güçlerin ayný anda mükemmel bir
þekilde bir araya getirilmesi savaþýn niteliðine aykýrýdýr. Ýkinci
olarak, düþmanla taktik çatýþmaya geçmiþ, yani kýsmi bir muharebeye girmiþ olan kuvvetler zayýflar ve onlarý lüzumsuz yere harcamadýðýmýz takdirde kayýplarýmýz asgari düzeyde kalýr, düþmanla
stratejik çatýþma halindeki bütün güçlerimizi etkilemez. Üçüncü
olarak, savaþ, hiçbir savaþçý için, ilk kez karþýlaþtýðýnda þaþýrýp kalacaðý ve telaþa kapýlacaðý gerçeklerle ilk temas fýrsatý olmamalýdýr.
Ýþte savaþýn bu yasalarýnýn ýþýðýnda, 26 Ocak Harekâtý,
öncünün þehir eylemlerini öðrendiði, dolayýsýyla halk kitlelerine
önderlik etmeyi becerebildiði bir taktik saldýrý hareketiydi. Eðer
planlarda yanýlma durumu ortaya çýkarsa, harekât durdurulacaðý
gibi, bundan stratejik güçler hiçbir biçimde etkilenmeyecekti. (Stalin
buna güç denemesi adýný verir.) Ancak 26 Ocak Harekâtý ilk
harekât olmasý nedeniyle, tüm süreç üzerinde etki yapacak nitelikteydi. Ve savaþta ilk harekât ne kadar kesin olursa, sonrakiler
üzerinde etkisi o kadar büyük olur.
26 Ocak Harekâtýnýn diðer bir özelliði de, ülke çapýnda örgütlü, savaþçý bir devrimci alternatifin varlýðýný kitlelere duyurmaktý. Bu da, doðal olarak, ülke çapýnda, yani geniþ bir alana yayýlmýþ
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bir harekât olmasý demekti. Ancak bu alan, mümkün olduðu kadar oligarþiye hedef göstermeyecek þekilde saptanmalýydý. Ama
ayný zamanda, bu alan, yakýn gelecekte çalýþmalarýn yoðunlaþtýrýlacaðý bölgeler olmalýydý. Böylece örgütlenmenin görece olarak
zayýf, ama potansiyel olarak güçlü olduðu bölgelerde eylem hazýrlýðýna giriþildi.
26 Ocak Harekâtýnýn teknik hazýrlýklarý yoðunlaþtýrýldýðýnda, bu faaliyetle örgütün bütün olarak denenmesi mümkün olacaktý. Zaten silahlý eylemlerin istihbarat faaliyetleri, malzeme temini
ve nakli, silahlý eylemler üzerine oturmuþ propaganda için hazýrlýk
hemen hemen tüm örgütün faaliyetini gerektiriyordu. Özellikle harekât sonrasý yayýnlanacak I Nolu HDÖ Bildirilerinin basýmý ve
daðýtýmý ile buna paralel stratejik rotaya uygun etkinin örgütlenmesi çalýþmasý örgütün temel faaliyeti oluyordu.
Yapýlan planlarda 26 Ocak Harekâtý sonrasýnýn büyük
yere sahip olmasý çok doðaldý. Bir yandan þehir gerilla savaþýnýn
geliþtirilmesi için çalýþma, öte yandan tali mücadele biçimlerinin
yürütülmesi için hazýrlýk gündemdeydi. Ama asýl aðýrlýk, stratejik
rotaya uygun olarak baþlatýlacak olan kýr gerilla savaþýnýn hazýrlýk
çalýþmasýndaydý. Örgütün yönetimine iliþkin olarak, bir yýl önce
laðvedilmiþ olan Genel Komitenin oluþturulmasý ve Parti-Cephe
kadrolarýnýn ayrýþtýrýlmasý görevi gündemdeydi. Genel Komitenin
oluþturulmasý, yönetim ve yürütme görevlerinin yaygýnlaþmasýna
katkýda bulunacaðý gibi, bu iki görevin tek bir organda toplanmasýnýn getireceði sorunlar da aþýlabilinecekti. Öte yandan, o gün
için temel Marksist-Leninist kadrolar olmasýna raðmen, kýr gerilla
savaþý ile birlikte somut olarak gündeme gelecek olan Cephe örgütlenmesi için tüm koþullarýn oluþturulmasý gerekiyordu. Özellikle Parti ile Cephenin iliþkisi ve her iki örgütün iç yapýlanýþýnýn netleþmesi için Parti ve Cephe tüzüklerinin hazýrlanmasý, kabulü ve
uygulamaya sokulmasý zorunluydu. Ancak bu görev, doðrudan 26
Ocak Harekâtýsonrasýnda toplanmasý planlanan Genel Komitenin
gündem maddesi olarak düþünülmüþtü.
Ýþte bu ayýrýcý özellikleri ve hedefleriyle 26 Ocak Harekâtý
baþlatýldý.
Harekâtýn ilk günü, HDÖ-Merkez Yönetiminden bir yoldaþ
yaþamýný yitirdi. Üç kiþilik Merkez Yönetimin, bu kayýpla, önemli
bir güç kaybettiði açýktý. Özellikle, harekât sonrasýna iliþkin hede-
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flere ulaþýlmasýnda önemli görevler üstlenmiþ bir yoldaþ olmasý,
bu kaybýn önemini daha da artýrýyordu. Bir baþka deyiþle, daha
fazla enerji sarfedilmediði takdirde, kýr gerilla savaþýnýn stratejik
hazýrlýðýndan sorumlu bu Merkez Yönetici yoldaþýn ölümü, planlanan zamanda saptanmýþ hedeflere ulaþmayý engelleyebilecekti.
Yine de yapýlmýþ planda, bu olasýlýklar hesaba katýldýðýndan zaman sorunu aþýlabilinecekti. Bu nedenle harekâtýn planlandýðý
biçimde sürdürülmesine karar verildi.
Gerçekleþtirilen geniþ bombalama eylemlerinde, örgüt tek
bir kayýp vermedi. Ve böylece, Öncü Savaþýný sürdürebilecek
güçte ve yapýda olduðunu tanýtladý. Ama bir diðer Merkez Yönetimden yoldaþýn enterne edilmesi, harekâtýn sonunu belirleyen
eylemin yapýlmasýný önledi. Bu harekâtýn uzatýlmasýna ve 19 Þubat
Harekâtý ile birleþtirilmesine yol açtý. Sonuçta I Nolu HDÖ Bildirileri, 22 günlük gecikmeyle yayýnlandý.
Daha önce belirtildiði gibi, örgüt, Halkýn Devrimci Öncüleri
adýný bir süre için kullanmayý kararlaþtýrmýþtý. Ancak bu, THKP ve
THKCnin tarihsel mücadelesine duyulan saygýnýn bir ifadesiydi.
Bu nedenle, I Nolu Bildiriler, tek bir imza ile (Halkýn Devrimci Öncüleri) yayýnlanmakla birlikte, biri THKP, diðeri THKC Bildirisi, olmak üzere iki taneydi. Biri THKPnin hedeflerini ortaya koyarken,
ikincisi THKCnin hedeflerini açýklýyordu. Kýsa bir zaman sonra 
özellikle THKP ve THKC tüzüklerinin kabulüyle bu iki örgüt resmen ve fiilen ayrýlacaðý için, böyle bir uygulama kaçýnýlmazdý.
(Þüphesiz böyle bir durumda HDÖ adýnýn hemen terkedileceði
ileri sürülemez. Bir süre için örgüt iki yapý olarak THKP/HDÖ ve
THKC/HDÖ þeklinde bir isim kullanacaktý.)
I Nolu Bildirilerin yayýnlanmasý sýrasýnda karar alýnmamýþ
bir deðiþiklik gündeme getirilmiþti. Öznel ve bazý geçici nedenlerle, bildiriye bir cümle eklenmiþti. O gün için çok küçük ve önemsiz olan bu deðiþiklik, örgütün (HDÖ) kamuoyunda Acilciler olarak
bilindiði þeklindeydi. Bu küçük deðiþiklik, zaman içinde örgütün
resmi ve gerçek adýný aþan, bir sýfat oluþturdu. THKP-C/HDÖ
(Acilciler) deyiþi böylece ortaya çýktý.
1977 Mart ayýna girildiðinde, Türkiye devrimci mücadelesinde yeni bir dönem baþlamýþtý. HDÖnün I Nolu Bildirileri, ülke çapýnda önemli bir yanký uyandýrdý. Özellikle oligarþinin 1974den
beri derinleþen ekonomik buhran ve sosyal, politik bunalým kar-
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þýsýndaki tutum ve planlarý bundan etkilendi. O ana kadar Demirelin
temsil ettiði, oligarþi içindeki bazý kesimler ile orta-sermaye sahipleri
ve Anadolu ticaret burjuvazisinin istikrar tedbirleri karþýsýndaki
ikircikli tutumlarý ortadan kalkmaya baþladý. Demirel yönetimindeki AP sivil sýkýyönetim formülünün iþe yaramaz olduðunu hükümet ortaðý CGP ve MHPye iletti. Bunun üzerine, A. Türkeþ, Demirele 25 Þubat günü bir muhtýra verdi. Bu muhtýra ya göre,
MHP adýna, hükümetin bir an önce anarþinin üstüne gitmesi ve
komünistlerin ezilmesi için devletin silahlý güçlerinin harekete
geçirilmesi isteniyordu. Aksi halde, MHP hükümetten ayrýlacaktý.
Demirelin sivil yönetim formülünü kabul etmesi için yapýlan bu
son giriþimin baþarý þansý kalmamýþtý. Ancak bu giriþim, oligarþinin
belli bir kesiminin, özellikle MESS ve TÝSK yönetiminde yer alanlar seçim öncesi oligarþiyi bir bütün olarak hareket ettirmek için
yaptýðý giriþim olmaktan öteye geçmedi. S. Sabancýnýn erken
seçimden yana tavýr alýþý, oligarþi içindeki çeliþkinin dýþa vurumuydu. Ve 5 Mart günü (Türkeþin verdiði sürenin son günü) Demirel, erken seçimi uygun bulduðunu açýkladý. 20 Martta toplanan
AP temsilciler meclisi erken seçim kararý aldý. 5 Nisan günü
TBMMden erken seçim kararý çýktý ve böylece genel seçimler 14
Ekim yerine 5 Haziranda (4 ay önce) yapýlacaktý.
Geliþmeler, HDÖ-Merkez Yönetimince, Öncü Savaþýna baþlama kararý alýndýðýnda, büyük ölçüde öngörülmüþtü. Geliþmeler
stratejik rotaya uygun olarak Öncü Savaþýnýn sürdürülmesini daha
da gerekli kýlýyordu. Ülkedeki milli kriz, devrimci bir mücadele olmasa bile, hýzla derinleþiyordu. Derinleþen, olgunlaþan milli kriz
koþullarýnda ise, Öncü Savaþýnýn daha etkili olmasý ve bir diðer
koþullara göre (göreceli olarak) Halk Savaþýna dönüþmesinin daha
hýzlý olmasý demekti. Burada temel sorun, devrimci bir öncünün
yeterli güçte olmasý, bir baþka deyiþle, politikleþmiþ askeri savaþý
geniþ biçimde yürütebilecek durumda olmasýydý. Bu da örgütün
gündemine acil bazý sorunlar getiriyordu ve bunlar, bir bakýma
alýnan kararlarýn pratiðe geçirilmesine iliþkin sorunlardý.
Ýþte bu koþullar altýnda, Þubat sonlarýnda Genel Komite toplandý.
Genel Komite bileþim olarak, örgütün merkezi olarak örgüt
birimi olarak kabul ettiði bölgelerin sorumlularý ya da bölge komiteleri temsilcilerinden oluþuyordu. Ýdeolojik-politik olarak oldukça
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yetkin durumda olan üyeler; ülke çapýnda bir faaliyet yönetme ve
yürütme deneyimi yönünden oldukça zayýftý. Çünkü, Genel Komitenin çoðunluðu yýllar boyu bölgesel faaliyette bulunan ve bu
faaliyetlerden sorumlu kadrolardý. Ýçlerinden bazýlarý Merkezi Yönetimde ya da merkezi eylem kadrosunda yer almýþtý. Ve bu ikinciler, hemen hemen örgütün kuruluþ sonrasýndaki ilk örgütlenmiþ
kadrolar durumundaydý. Doðal olarak bilgi birikimi, deneyim vb.
yönlerden daha geliþmiþlerdi. Bu da onlarýn Genel Komite toplantýsýnda aðýr basmasýna ve hatta tümüyle toplantýya egemen olmalarýna yol açýyordu.
Genel Komite toplantýsýnda, 26 Ocak Harekâtý sýrasýnda
merkezi yönetimin verdiði kayýplarýn yerleri doldurulmuþtu. Yani
Merkez Yönetim, yeni üyelerle varlýðýný koruyordu.
Genel Komite, toplantýda, örgütün kurucularýna olan saygý
nedeniyle þimdilik bir Merkez Komite seçimine gidilmesinin uygun olmadýðýna karar verdi. Bunun yerine, yeni haliyle Merkez
Yönetimin Genel Komite toplantýlarý arasýndaki sürede merkezi
yürütme ve eþgüdüm organý olarak görevi sürdürmesine karar
verildi. O gün için pratik deðere sahip olan bu karar, uzun dönemde ikili yönetim ve yetki uyuþmazlýðý yaratacak boyuttaydý. Bir bakýma örgütün tek resmi organý olarak Genel Komite kabul edilirken,
Merkez Yönetim fiilen bir Merkez Komite oluyordu. Bu durumda,
HDÖnün 1972den beri süregelen ve giderek yetkinleþen bir geleneðinin resmileþtirilmesi demekti, ama ters bir biçimde.
Bu gelenek, HDÖnün THKP-C adýnýn kullanýmý konusundaki eksik anlayýþýnýn bir sonucuydu. Örgüt içinde en üst ve tek merkezi organ bir dönem hariç Merkez Yönetimdi, ama bunu denetleyen ve doðal denebilecek bir süreçte oluþturulan fiili bir organ olarak, bölge sorumlularýndan oluþan bir oluþum vardý (bir bakýma Genel Komite). Böylece, resmi Merkez Yönetim ile fiili Genel Komite arasýnda içten ve mücadele sürecindeki birliktelikten
gelen bir güvene dayalý bir iþ bölümü mevcuttu. Ancak bir partide
bu tür bir güvene dayalý iliþkiler, önemli çeliþkiler doðurmadan
uzun süre var olamazdý. Özellikle böyle bir güvenle oluþmuþ iliþkilerin kalýcýlýðýnýn (görece uzun süreli) güvencesi olabilecek etmen olan bireylerin fiziki varlýklarýný korumalarý, politikleþmiþ askeri savaþta çok zayýf bir olasýlýktý.
Sözün özü, HDÖnün tarihinden gelen biri resmi, diðeri fiili
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iki merkez organ varlýðýný, bu haliyle ancak ve ancak güveni saðlayan tüm bireylerin, uzun süre fiziki varlýklarýný sürdürmeleri ve de
pratik içinde bulunmalarý ile sürdürülebilirdi. Bu da Merkez Yöneticilerin tamamý olmasa bile önemli bir kesiminin korunmasý
gerekçesini yaratarak, bu yöneticilerin savaþ alanýnýn dýþýna çýkartýlmalarýna yol açarak önemli bir sapmaya yol açabilirdi. En açýk
ifadesini Venezüellada gösterdiði biçimiyle, bu sapma kýr gerilla
savaþýnýn þehirlerden (dýþtan) yönetilmeye kalkýþýlmasý ile eþdeðerdir.
Böyle bir durumda Genel Komite, aldýðý kararlarýn11 geçiciliðini vurgulayarak, en kýsa zamanda Parti Tüzüðünün (ve dolayýsýyla Cephe Tüzüðünün de) hazýrlanmasýný düþünüyordu. Genel
Komitenin, örgütün kurucularýna ve Öncü Savaþýna baþlama kararý veren Merkez Yöneticilerine duyduklarý saygý, tüzük konusunun
somut bir takvime baðlanmadan karara baðlanmasýna yol açmýþtý.
Tüzüklerin hazýrlanmasý görevi tümüyle Merkez Yönetime býrakýlýyordu. (Ayný tutum örgüt adýna yayýnlanacak politik-ideolojik yayýnlar için de söz konusuydu.) Þüphesiz hazýrlanacak tüzükler, var
olan birþeyin daha resmi (ve kimilerince bürokratik) ifadesi olacaktý ve bu da ancak örgütün kuruluþundan bu yana faaliyet gösterenlerce yazýlabilinirdi. Ama bazý Genel Komite üyelerinin kavrayamadýklarý bir gerçek vardý: HDÖ, kuruluþundan itibaren belli
bir tüzüðe sahipti. Bu tüzük, Bolþevik Parti Tüzüðü ile THKPnin
1971deki tüzüðünün bütünselliðiydi ve her türlü iþleyiþ buna göre
yapýlýyordu. Var olmayan tek þey, HDÖ adýna bir tüzük yayýnlanmamýþ olmasýydý. Bürokratizme düþmemek için, baþlangýçta böyle bir þeye gerek görülmemiþti. Ama artýk gerekliydi ve üstelik Parti
ve Cephe kadrolarýnýn ayrýþtýrýlmasý gündemdeydi.
11
Bu konular üzerine, Genel Komitenin aldýðý kararlar þöyleydi:
- HDÖ-Genel Komitesi, Merkez Komiteyi oluþturma onuruna sahip ilk yoldaþlarýn
yitirilmesi ya da toplantýya katýlamayacak durumda olmalarý nede-niyle, Merkez Komitenin
oluþturulmasýna gerek olmadýðýna;
- Aralýk 76 Kararýný alan Merkez Yönetimden gelen yoldaþlar ile yeni atanan iki
yoldaþýn Merkez Yönetimi oluþturmalarýna;
- Parti ve Cephe tüzüklerinin hazýrlanmasýnýn bu Merkez Yönetime görev olarak
verilmesine ve onlarýn kendi içinde yapacaklarý görev bölümüne göre bu tüzükleri en
kýsa zamanda hazýrlamalarýna;
- Örgüt yayýnlarýnýn Merkez Yönetimce hazýrlanýp, Genel Komitede tartý-þýldýktan
sonra daha önceki dönemlerde olduðu gibi Merkez Yönetim tarafýndan yayýnlanacaðýna
oybirliðiyle karar vermiþtir.
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Genel Komite, Aralýk 76 Kararýnýn ýþýðýnda, geniþ kapsamlý
ve yayýnlanmýþ olan örgüt yazýlarýndaki stratejik ilkeleri göz önüne
alarak, gündemindeki pratik konularý karara baðlayarak toplantýyý
bitirdi.
Böylece tüm yürütme ve yönetme görevi, Aralýk 76 Kararýna
uygun olarak Merkez Yönetime býrakýlmýþ oluyordu. Merkez Yönetim, daha önce olduðu gibi, üç ana görev bölümü yaptý. Bu görevler: Stratejik nitelikteki kýr gerillasýnýn baþlatýlmasýna yönelik hazýrlýklar, (alt-yapýnýn düzenlenmesi, gerekli lojistik destek hatlarýnýn
ve kontak noktalarýnýn hazýrlanmasý vb.); kýr gerilla savaþý dahil
olmak üzere, bir bütün olarak gerilla savaþýnýn yürütülmesi ve örgütlenmesi (merkezi eylem kadrosunun oluþumu, faaliyeti vb.); ve
tali mücadele biçimlerinin yürütülmesi görevleriydi. (Genel Komitede alýnan kararlara uygun olarak tüzüklerin ve o gün için gerekliliði kabul edilmiþ olunan Öncü Savaþýna iliþkin ayrýntýlý bir yazýnýn
hazýrlanmasý da bu görevlere eklenebilir.) Yeni oluþumuyla Merkezi Yönetim, bu görevleri kendi içinde uygun biçimde daðýttý. Özellikle ilk iki görev, 26 Ocak Harekâtý sýrasýnda verilen kayýplara
iliþkin olduðundan bu görevleri üstlenen yoldaþlarýn iþi oldukça
zordu.
Ama askeri kayýplar, bireylerin fiziki olarak yok olmasý demektir. Özellikle demokratik hak ve özgürlüklerin kullanýlamadýðý,
oligarþinin temel olarak siyasi ve askeri zorla ayakta durduðu ülkelerde, devrimci kadrolarýn fiziki olarak yok edilmesi söz konusudur. Tam olarak olgun olmasa da, milli krizin sürekli mevcut olduðu
bir ülkede, Öncü Savaþýný yürüten örgütün en önemli sorunu, kayýplarýný asgariye indirmek ve yitirilenlerin yerlerini hýzla doldurmaktýr. Özellikle yönetim kademelerinde meydana gelen kayýplarýn
yerlerinin nitel olarak doldurulmasý zorunludur. Þüphesiz buradaki
nitelik, salt politik, ideolojik, teorik bilgiye sahip olmakla sýnýrlý deðildir. HDÖ için, bu, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin yetkin
bir kavranýþý, bu stratejiye uygun örgüt faaliyetlerinde deneyim ve
stratejik rotanýn, yani stratejinin askeri týrmanma politikasýnýn ayrýntýlý bir kavranýþýný içerir. Bunlar özsel olarak, HDÖnün ayýrýcý
özelliklerinin, yoðun biçimde ortaya konduðu ve HDÖyü diðer
oluþumlardan ayýran görüþlerinin ifade edildiði alanlardýr. Bunlar,
kadrolarýn ideolojik-politik eðitimleriyle ve pratik örgütsel deneyimlerin özümsenmesiyle ulaþýlan homojenlikle güvence al-
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týnda tutulabilir ve sapmalardan uzak kalýnabilir. Örgütün yayýnlamýþ
olduðu politik, ideolojik, askeri, örgütsel vb. alanlardaki broþür,
bildiri vb. yayýnlar, örgütün stratejik amaçlarýný ve bu amaca ulaþmada kullanýlacak araç ve yöntemleri ortaya koyan teorik metinlerdir. Bu teorik metinlerin yanýnda, örgütün pratik faaliyetlerinden
kazanýlan deneyimler ve bunlarýn oluþturduðu gelenekler, örgütün
doðru devrimci çizgisinden sapmalarý belirlenmesinde ve önlenmesinde temel ölçütler ve yöntemleri ifade eder.
Yine de oportünizmin tümden ortadan kalkacaðý ileri sürülemez. Hiçbir ilkeye ve kurala baðlý olmayan, yalana, riyaya dayanan oportünizme karþý mücadele sürekli olmak zorundadýr ve
kadrolar her zaman ve her yerde uyanýk bulunmalýdýrlar. Oportünizm bukalemun gibidir, kýlýktan kýlýða girer. Sözcük anlamýnda
ifadesini bulduðu gibi, fýrsatçýdýr, her zaman en uygun aný bekler.
Böyle anlar, genellikle devrimci hareketin ya da örgütün önemli
darbeler yediði ya da þu ya da bu nedenle yönetim boþluðu ortaya
çýktýðý anlardýr. Mahir yoldaþýn belirttiði gibi, her darbe, sað ve
pasifist eðilimleri ortaya çýkarýr. Oportünizme karþý gösterilecek
en küçük zaaf, devrime karþý onmaz bir yaranýn açýlmasýna yol
açar. Bir örgütü örgüt yapan, onun devrimci eylemidir. Bu onun
ideolojik, politik ve maddi örgüt birliði ile saðlanabilir. Bir baþka
deyiþle, bir örgütte irade, eylem ve disiplin birliði esastýr. Ýrade
birliði ideolojinin, eylem birliði ortak eylem alanýnýn (strateji
ve taktiklerin), disiplin birliði ise tüzüðün ürünüdür. Bu birliðin
(homojenlik de diyebiliriz) oluþmadýðý yerde, devrimci eylemden
söz edilemez. Ýþte Merkez Yönetim, bütün olarak bu birliðin ifadesidir.
1977 Mart sonuna doðru yeni bir harekâtýn düzenlenmesine
karar verildi. Ancak beklenmedik bir durum, HDÖ Merkez Yöneticisi ve Genel Komite üyesi bir yoldaþýn ölümüne yol açtý. Bu geliþme
karþýsýnda, Merkez Yönetimde bir þaþkýnlýk ve giderek de bir panik baþ gösterdi. Bu da yapýlmasý gereken harekâtýn iptaliyle politik bir sonuç doðurdu. Ýkinci olarak, þehit düþen yoldaþ, kýr gerilla
savaþýnýn stratejik hazýrlýðýndan sorumlu olan bir yönetici olduðundan, bu çalýþmalarýn aksamasýna ve kýsa sürede tümüyle durmasýna yol açtý. Diðer yandan üst üste gelen kayýplar karþýsýnda paniðe
kapýlan bazý yoldaþlarýn, örgüte daha fazla yararlý olamayacaklarýný
beyan ederek ayrýlmalarý, örgütün politikleþmiþ askeri eylem gücü-
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nü büyük zaafa uðrattý. Sonuçta örgüt, sadece þehirlerde ve tali
mücadele biçimleriyle uðraþan biriminin faaliyetiyle yetinir oldu.
Tali mücadele biçimlerinin organizasyonuyla sorumlu olan ve aktif
durumda bulunan tek Merkez Yöneticinin stratejik çekingenliði,
giderek taktik düzeyde pasifizme yol açtý. Böylece son iki ayda
verilen kayýplar bir darbe niteliði almýþ oluyordu.
Mayýs 1977ye gelindiðinde HDÖnün Merkez Yönetiminde
büyük bir boþluk oluþmuþ ve bu boþluk Genel Komiteden yeni
seçilen üyelerle doldurulamamýþtý. Daha önce yapýlmýþ görev bölümü, herþey aynýymýþçasýna sürdürülüyordu. Böylece yapýlabilen,
þehirlerde tali mücadele biçimlerinin yürütülmesi ve teorik bazý
metinlerin hazýrlanmasýndan ibaretti. Stratejik rotanýn temel yönleri, hemen hemen kendi kaderine terkedilmiþti. Bu koþullar altýnda
örgütün, genel seçim ortamýnda devrimci bir alternatif olarak üstüne düþeni yapmasý oldukça güçtü. 1 Mayýs katliamýnýn doðru bir
deðerlendirilmesi yapýlarak, halk kitlelerine doðru bir çizgide
HDÖnün önderliðinde silahlý mücadeleye yönlendirilmesi yönünde yoðun bir faaliyete girilmesi gerekirken, legal düzeyde yapýlabilecek protestolarýn, silahlý eylemlerin muhtevasý haline dönüþtürülmesi, mevcut durumun bir yansýmasýydý. Halk kitlelerinin kendiliðinden silahlanmasýný, bilinçli bir hale sokmak ve silahlý kitleyi
iktidar mücadelesine yönlendirmek, ancak ve ancak stratejide ortaya konmuþ bir boyutta bir mücadelenin yürütülmesiyle mümkündü. Bu ise, somutta þehir gerilla savaþýnýn baþlatýlmasý demekti.
Türkiye halký, soyut propagandaya; -ceðiz, -caðýza
hiç ama hiç itibar etmez... Kitle, öncüsünü bizzat savaþýn
içinde görmek ister. Görecek ki, senin içtenliðine inansýn. Bu da yetmez. Senin önemli bir güç olduðuna inanacak ki sana meyletsin. Sempatisi güvene, güveni de
giderek desteðe dönüþsün.
... 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 sempatisi güvene dönecektir. Bu
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ikinci evredir. Güvene dönmesi çoðunluðun desteðinin
kazanýlmasý demek deðildir. Ancak gerilla savaþý devamlý ve istikrarlý kýlýndýktan sonra, güven 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.
Mahir yoldaþýn ortaya koyduðu bu saptamanýn ýþýðýnda, yapýlmasý gerekenler çok açýktý. Aksi bir tutum, stratejiden ve stratejik rotadan sapmaya yol açacaktý. Görevimizi yerine getirebilmek
için gerekli güç, özellikle 26 Ocak Harekâtý sonrasýndaki katýlýmlarla, fazlasýyla vardý. Bu baðlamda en önemli sorun, yeni örgütlenen unsurlarýn ideolojik-politik eðitimlerinin yapýlamamýþ olmasýydý.
Þüphesiz hareketin pratik geliþimi, her zaman kadrolarýn teorik
bilinç düzeyinin düþmesine yol açar. Böyle bir durumda, teori üzerinde durmak ve kadrolarýn, ideolojik-politik eðitimlerini tamamlamak zorunludur. Üstelik bu görev, hareketin geliþimini engellememek ve geliþtirmek koþuluna baðlý olarak baþarýlmalýydý.
Ýþte bu durum göz önüne alýnarak, o güne kadar devrim
teorisi, çalýþma tarzý ve örgütlenme anlayýþýnýn genel konusuyla
yetinilmemesi gerektiði, bu konularýn genel olarak uluslararasý devrimci pratiðin, özel olarak da ülkemiz pratiðinin ürünü olarak ayrýntýlý biçimde ortaya konulduðu broþürlerin hazýrlanmasý çalýþmasý
hýzlandýrýldý. Bu kapsamda bir broþürün hazýrlanmasý belli bir süre
alacak olmasýna raðmen, eldeki mevcut yazýlarýn, geçici bir süre
için kadrolarýn eðitiminde yeterli olduðuna karar verildi. Bu yazýlar:
Mahir yoldaþýn Bütün Yazýlarý (özellikle de Devrimde Sýnýflarýn Mevzilenmesi, Kesintisiz Devrim-I ve Kesintisiz Devrim
II-III),
Rus Devriminden Çýkan Dersler,
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I,
Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz-I,
Oligarþi,
Eleþtiriler Üzerine-I,
I Nolu THKP-C/HDÖ Bildirileri,
THKP-C/HDÖ ve Tarihsel Geliþim,
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Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi ve DG Oportünizmi III idi.12
Ancak kadrolarýn, ideolojik-politik eðitimini yapacak kadrolarýn sayýsý çok sýnýrlýydý. Yönetimdeki kayýplar, daha fazla sayýdaki
kadronun yönetim iþleriyle uðraþmasýna yol açmýþtý. Genellikle legal durumda bulunan ve yoðun olarak ekonomik ve akademik
çalýþma alanlarýnda yer alan kadrolarýn stratejik rotaya uygun mevzilendirilmesi, stratejik çekingenlik nedeniyle yapýlamýyordu. Kýrsal
örgütlenme, tamamýyla kendi içine kapanýk ve geçmiþte belirlenmiþ
genel hedeflere dönük olarak faaliyet gösteriyordu. Bütün olarak
stratejik nitelikte olan kýrsal örgütlenme, teknik ve taktik eylem gücünü oluþturamamýþ ya da oluþan yerlerde yitirmiþti. Örgütün taktik eylem gücü Ýstanbulda yoðunlaþtýrýlmasýna raðmen, kýrsal kadrolarla oluþturulduðu için etkisiz kalýyordu. Kýrsal kadrolarla birlikte,
kýr gerillasýna ait askeri malzemelerin þehirlere getirilmesi metropol gerillasý anlayýþýnýn yerleþmesine yol açýyordu. Ancak þehirlerin
ideolojik etkisi ve metropol gerillasý nýn eylemlerinin sonuçlarýna
katlanýlamayacaðý düþüncesi, çarpýk bir þehir gerilla savaþý anlayýþý
yaratýyordu. Günlük faaliyetlerin yürütülmesi için gereken maddi
olanak talebinin yükselmesi teknik eylemlerin, politik-askeri eylemlerin önüne geçmesine yol açtý. Böylece örgütün taktik eylemleri alabildiðine sýradanlaþýrken, politik-askeri harekâtlarýn düzenlenmesi (ülke çapýnda) tümüyle terkedildi.

12
Burada adý geçen yayýnlar THKP-C/HDÖnün 1977 Mart ayýna kadar olan yazýlarýný
içermektedir. Bu tarihten sonra þu yazýlar yayýnlanmýþtýr:
Mevcut Durum II,
Mevcut Durum III,
Mevcut Durum IV,
Marksizm-Leninizm Bir Dogma Deðil, Eylem Kýlavuzudur I-II-III,
Gerilla Savaþý Üzerine,
Yeni Oportünizm Üzerine,
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi ve Devrimci Taktiðimiz,
THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl,
THKP-C/HDÖ Devrim Programlarý
Revizyonizmin Revizyonu,
Gramsci Üzerine,
Ulusal Sorun Üzerine,
BDS: Bir Pragmatik Sapma,
Eski Bir Gerillanýn Emeki,
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi ve Yeni Çözümün Fýrsatçýlýðý.
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II.
AÐUSTOS DARBESÝ
VE TASFÝYECÝLÝÐÝN ÝLK GÝRÝÞÝMÝ

Yaz sonlarýna doðru politik ve askeri olarak, daha önceki
harekâtlarýn mirasýyla yetinmek yüzünden etkisizleþilmiþti. Bunda
sað-pasifist bir eðilimin etkisi giderek belirginleþiyordu. Bu eðilim,
etkinin yaratýlmasý ile etkinin örgütlenmesi süreçlerinin diyalektik
birliðini ortadan kaldýrarak, belli bir anda yaratýlan etkinin, göreceli
bir hareketsizlik içinde, legalde örgütlenmesi þeklindeydi.
Politikleþmiþ askeri savaþýn iki yönünü, yani politik ve askeri yönünü birbirinden ayýrmaya denk düþen bu mekanik anlayýþ, illegal
örgütlenmenin legalize edilmesi potansiyeline sahipti. Öte yandan,
ülke çapýnda politikleþmiþ askeri harekâtlarýn düzenlenmemesi,
ilkin kýr ile þehir örgütlenmesinde, sonra bölgeler arasýnda ayrýþmaya yol açýyordu. Gerek örgüt kavramý, gerekse devrim stratejisi
(çok yönlülük) bir bölgenin ya da ilin tek baþýna bir güç olamayacaðýný, bir bütünün parçasý olarak bazý görevler üstleneceðini
açýkça ifade etmekteyken, bir bölgede yapýlan eylem, diðer bölgelerde örgütlenmeyi geliþtirir formülasyonunun mekanik yorumu yapýlabiliniyordu. Bölge çalýþmalarýnýn koordine edilmesi,
denetlenmesi ve düzenli olarak görevlendirilmesi, güçlü bir merkezi yönetimle mümkündü. Ama Merkezi Yönetim kayýplarýnýn yerini dolduramadýðý gibi, pratikte sað-sapmaya kaymýþtý. Bu durumda
her bölgenin yapacaklarý sýnýrlýydý. Ya katýksýz bir baðlýlýk ve güvenle her þeyin düzeleceði aný bekleyeceklerdi; ya da stratejik görevlerini (Aralýk 1976 Kararýyla belirlenmiþtir) terkederek baðýmsýz bir
birim þeklinde, merkezi görevleri bölge düzeyinde yapmaya kalkacaklardý. Ýkinci seçenek, doðrudan, örgüt birliðini ve merkezi yönetimi reddetmek olduðundan kýsa dönemde gerçekleþme olanaðýna sahip deðildi. Doðal olarak ilk yol seçildi ve böylece merkezileþen Ýstanbuldaki stratejik çekingenlik bölgesel pasifizme yol açtý.
Ýþte bu koþullar altýnda, çözülmesi acil olarak gereken sorunlar mevcutken üstelik çözülmesi için koþullar olgundu maddi
olanak talebiyle merkezi eylem kadrosu teknik eyleme sokuldu.
Sonuç örgütün tarihinin 3. büyük darbesini yemesi oldu.
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Burada, darbenin nedenleri içinde bireylerin özel hatalarý
üzerinde durmak ki o günlerde yaygýn bir eðilimdi yanýltýcý olacaktýr. Darbenin nedenleri, o güne kadar ortaya çýkan eksiklikler,
zaaflar ve hatalardý. Bu nedenle önemli dersler içeriyordu. Özellikle örgütün (bir bütün olarak) ve yönetim organlarýnýn (Genel Komite ve Merkez Yönetim) iþlevi, rolü konusunda yoðun derslerle
doluydu. Asýl olan da bunlarý bulup çýkarmaktý. Bundan ötesi, bireysel düzeyde kadrolarýn eleþtiri-özeleþtiri iliþkisi içinde yer alýr.
Ve bu da doðrudan örgütün merkez organlarýnýn görev alanýna
girer.
Aðustos darbesinin özel bir niteliði de, teknik eylemler için,
taktik ve stratejik güçlerin kullanýlmasýydý. Daha önce örgüt adýna yayýnlanmýþ olan J. Quartimin, R. Debray ve fokoculuk eleþtirisinde bu yanlýþlýðýn altý çizilerek vurgulanmýþtý. (Yazýnýn örgütümüz
tarafýndan yayýnlanma nedeni de, temel olarak buydu.13) Aðustos
darbesi gösterdi ki, en doðru çizgi bile onu uygulayacak kadrolarca kavranmamýþsa, kaðýt üzerinde kalmaya mahkumdur. Bir kez
daha teoriye kulak asýlmadý. Oysa ki her kadronun yapmasý gereken somut durumlarýn somut tahlili, yanlýþlýðý gösterebilirdi.
Bir örgütün, özellikle askeri savaþ içinde olan bir örgütün,
savaþýn geliþimine baðlý olarak artan bir maddi güce olanaða
gereksinmesi olur. Bu gereksinmeler, profesyonel kadrolarýn gereksinmelerini temin etmek (ki bazý durumlarda bu, onlarýn geride
býraktýðý aile bireylerinin asgari geçimini de kapsar), kýr ve þehirde
örgüt barýnaklarýnýn giderleri, bölgeler arasý iletiþim ve ulaþým giderleri, örgüt yayýnlarý için gerekli finansman vb. gibi her zaman
söz konusu olan þeylerdir. Ama stratejik düzeyde sorun daha büyüktür. Genel deyiþle, Öncü Savaþýnýn genel finansman sorunu söz
konusudur. Bunlar da aðýrlýklý olarak, þehir ve kýr gerilla savaþýnýn
donatýmý sorunudur. Sorun salt mevcut aþamalarý deðil, bir üst
aþamayý da kapsar. (Her aþamanýn, bir üst evrenin hazýrlýk evresi
olma esprisi.) Böyle bir sorunun, klâsikleþmiþ yöntemlerle (banka
vb. yerlerin günlük hasýlatýný kamulaþtýrma) çözümlenmesi hemen
hemen olanaksýzdýr. Þayet klâsikleþmiþ yoldan çözmeye kalkýþýlacak
olursa ortalama olarak 1 milyon dolarlýk bir toplamdýr 30-40 civarýnda teknik eylem yapýlmasý gerekir. Teknik nitelikte de olsa, böy13
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le bir eylem gücü ülke gerçeklerini ve þehir gerillasýnýn sýnýrlarýný
aþar. Ve teknik eylemlerin politik propaganda aracý olarak kullanýlmasý þeklinde ortaya çýkan þehir fokoculuðu ya da metropol
gerillacýlýðýna sapmadan; bu çapta ve sayýda eylemi yürütmek,
iktidar mücadelesi yapan bir örgütün gücünü aþar. (Brezilya örneði açýktýr.) Bu yüzden maddi olanak saðlanmasýna, yeni bir yöntemle yaklaþýlmasý ve kalýcý çözümler ortaya konulmasý kaçýnýlmazdýr. Özellikle teçhizat ve donatým sorunu doðrudan düþmandan temin anlayýþýyla çözümlenmelidir. Ancak bu da teknik nitelikte operasyon gerektirir ve asla stratejik güçler bundan zarar görmemelidir.
Aðustos darbesinin ikinci özelliði ise, o güne kadar etkisi
hissedilmeyen, ama pratikteki edilgenliðin ve sapmalarýn nedeni
olan Merkez Yönetimdeki boþluðu net biçimde ortaya çýkarmasý
ve örgütün ideolojik, politik ve maddi birliðini (homojenliðini) önemli ölçüde zaafa uðratmasýdýr. O güne kadar memur zihniyeti ile,
politika üretiminde edilgen bulunan Genel Komite çoðunluðu darbeyle tam bir þaþkýnlýða düþmüþlerdir. Merkez Yönetimdeki kayýplarýn yerlerinin doldurulamamasý ayný zamanda bölge çalýþmalarýnýn
denetlenmesini engelliyor ve embriyon halindeki özerkliðin
geliþmesine neden oluyordu. Merkez Yönetimin son üyesinin de
enterne edilmesiyle bu geliþme, hýzlanma eðilimi taþýyordu.
Örgüt içi denetim, alt organlarýn üst organlara, bölgelerin
merkeze tabi olmasýnýn güvencesi olduðu kadar, politik-ideolojik
birliðin de güvencesidir. Yukardan aþaðýya örgütlenmiþ ve merkezin gücünün olaðanüstü boyutta olduðu Leninist bir örgütlenmede, merkezi denetim salt yukardan aþaðýya direktiflerin iletilmesi
demek deðildir. Merkezi denetim, bunlarýn yanýnda örgüt birimlerinin çalýþmalarýný yakýndan izleyerek, bu çalýþmalardaki geliþmeleri,
sorunlarý ve deneyimleri ele alýr. Deneyimleri genelleþtirerek örgüt
bütününe yayar, sorunlarý ele alarak, gizlilik koþullarýnda gerçekleþtirilebilinecek en geniþ katýlýmý saðlar ve çeliþkileri anýnda deðerlendirerek olasý durumlarda karþý önlemler alýnmasýna çalýþýr. Özellikle demokratik iþleyiþin en önemli engeli olan gizliliðin getirdiði
alt organlar ve örgütler arasý karþýlýklý baðlantýnýn olanaksýzlýðý, merkez organýn görevini daha yaþamsal kýlar. Bir baþka deyiþle, örgüt
içi denetimin gerek yukardan aþaðý, gerekse aþaðýdan yukarý saðlanmasýnda merkez organýn büyük bir yeri vardýr. (Merkeziyetçi-
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liðin aðýr basma esprisi.)
Aðustos darbesinin yarattýðý psikolojik etkiler, görece olarak
uzun bir sürede giderilebilindi. Bu görece uzun süre, Genel Komite üyelerinin deneyimsizliði, bölgeselcilik tutumu ve ideolojik-politik düzeylerinin düþüklüðü ile birleþerek anti-leninist bir örgüt anlayýþýnýn geliþmesine yol açtý.
Darbeden sonraki iki-üç ay içinde, ülkedeki geliþmeleri yönlendirmek bir yana, izlemek bile çok zor oluyordu. Tümüyle örgüt
içi sorunlara dönülmesi, II. MCnin kurulduðu bir ortamda, politik
olarak etkisizleþmeyi kabul etmek demekti. Üstelik Aralýk ayýnda,
yerel yönetim seçimleri yapýlacaktý. Doðru bir mevcut durum tahlili yapýlarak, doðru devrimci taktiðin belirlenmesi ve bunun hayata
geçirilmesi gerekirken, örgüt içi sorunlarla üstelik yanlýþ bir yaklaþýmla uðraþýlmasý çok deðerli zamanýn yitirilmesi oluyordu.
Genel olarak 1977 yaz baþýnda, yapýlmýþ saptamalar geçerliliðini koruyordu. Politik olarak giderek olaylarýn gerisinde kalýnmasý, soldaki pasifist çizginin güçlenmesine yol açýyordu. Özellikle
halk kitlelerinin kendiliðinden gelme silahlanmasý olgusu karþýsýnda,
edilgen kalýnmasý önemli bir potansiyel gücün oportünizmin eline
geçmesine neden oldu. Kitlelerin kendiliðinden-gelme silahlanmasý
karþýsýnda, bu kendiliðindenciliðin bir ifadesi olan Direniþ Komiteleri kitleler için bir yol olarak kabullenilmeye baþlanýyordu. Oysa
ki bu olgu, doðru bir devrim stratejisi ve onun örgütü ile, iktidara
yönelik güçlü bir harekete yol açabilirdi. Böyle bir potansiyeli, politikleþmiþ askeri savaþa kanalize etmenin yolu, gerilla savaþýný
(kýr ve þehir) baþarýyla yürütmek, devamlý ve istikrarlý kýlmakla
mümkündü. Stratejide ortaya konulmuþ bu yolu izlemek yerine,
oportünist ve revizyonistlerin mevcut devrimci potansiyeli pasifize
etmeye yönelik yöntemleri daha etkin ve daha etkili olarak
kabul etme eðilimi Genel Komite içinde güçleniyordu.
Genel Komite, ülkedeki geliþmeler karþýsýnda edilgen durumdan hýzla kurtulmak için, bir an önce iç sorunlarýn çözülmesine karar verdi. Bu nedenle Aðustos darbesinin ayrýntýlý bir
deðerlendirmesinin yapýlmasýna giriþti. Ancak bir an önce sorunlardan kurtulma isteði, ilk akla gelen çözümlerin, doðru bir tahlili
yapýlmaksýzýn kabulüne yol açýyordu. Ýþte bu durumda saðcý ve
tasfiyeci bir anlayýþýn güçlenmeye baþladýðý görüldü. Bu anlayýþ,
politikleþmiþ askeri savaþýn sorunlarý yerine; solda egemen olan
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oportünizm ve revizyonizmin nedenlerinin, neden etkin olduðunu
tahlil etmeyi doðru buluyordu. Böylece sorunlarýn (iç ve dýþ) çözüm
odaðýna oportünist ve revizyonist çalýþma tarzý konuluyordu. Sonuçta bu saðcý ve tasfiyeci anlayýþ, Aðustos darbesinin nedenini iki
düzeyde ele alýyordu: Bireyler, bireysel hatalar ve HDÖnün örgüt anlayýþýndaki hatalar!
Bireyler düzeyindeki deðerlendirmeler, büyük ölçüde kiþisel
karalamaya yönelik olduðundan ciddiye alýnamayacak boyuttaydý.
Yapýlan sert uyarýlar karþýsýnda, tabana yayýlmaya çalýþýlan bu faaliyet sona erdirildi. Ancak ikinci düzeydeki eleþtiri ve deðerlendirmeler ve de çözümler, Genel Komitede genel bir kabul görüyordu.
Genel Komite toplantýlarýný, bireysel düzeyde bölgelerine iliþkin
somut görevlerin saptanmasý ve eylem kararlarýnýn alýnmasý olarak
gören, ülkedeki geliþmelerin gerisinde kalýndýðý için bir an önce
eyleme geçilmesini isteyen pek çok Genel Komite üyesi, yapýlan
deðerlendirme ve çözümlerin uzun dönemli sonuçlarýný irdelemeye
fazlaca istekli deðildi. Bu da politik kararlarýn üretilmesinin sað ve
tasfiyeci anlayýþa sahip bazý bireylere býrakýlmasýna yol açýyordu.
Sað-pasifist ve tasfiyeci anlayýþa göre, HDÖnün devrim teorisi, yani stratejisi ve stratejik rotasý doðru olmakla birlikte, örgütlenme anlayýþý ve çalýþma tarzý yanlýþtý. Bu yanlýþlýðýn kanýtý örgütün
yediði darbelerdi. Bu durumda yeni ve doðru bir örgütlenme
planý yapýlmalýydý. Ve böylece ortaya bir örgütþemasý çýktý.
Tam bir menþevik örgüt anlayýþýna denk düþen bu þemanýn
mantýðýna göre: Aðustos darbesi, HDÖnün iki kademeli örgütlenmesinin ürünüydü ! Yani 1- Asgari örgütlenme, 2- Parti þeklinde
bir yapýlanma mevcuttu ve asgari örgütlenme darbe yediðinde tüm
parti de darbe yemiþ oluyordu ! Bu durumdan kurtulmak için çok
kademeli bir yapýlanma oluþturulmalýydý! Böylece ilk kademeler
darbe yediðinde diðer kademeler bundan etkilenmeyecekti!
Öyleyse diyordu bu saðcý ve tasfiyeci unsurlar geminin
son kaptanlarý olarak, gemiyi güvenle limana yanaþtýrmak görevini
yerine getirmek için dörtlü bir yapý oluþturmalýyýz. Bu kademeler
sýrasýyla: 1- legal, 2- yarý-illegal, 3- illegal 4- parti þeklinde olacaktý. Örgüt, yaratýlan etkinin örgütlenme düzeyi olarak, ekonomik-demokratik alanda (legal kademe) yeni unsurlarý bulacaktý.
Bu unsurlar, yarý-illegal kademede ideolojik-politik eðitime tabi
tutulacak ve burada yeterli görülenler illegal kademede askeri
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eðitimden geçirilerek, politik-askeri kadro olarak parti kademesinde faaliyete sokulacaktýr. Böyle bir örgüt yapýlanmasý, legal düzeyde, yani ekonomik-demokratik mücadele sürecinde etkin ve
aðýr basan bir güç olmak zorundaydý. Bunun yolu da, bu mücadeledeki kitleleri etki altýnda tutan oportünist ve revizyonistlerin etkisini kýrmaktan geçiyordu. Öyleyse, oportünist ve revizyonistlerin
ekonomik-demokratik mücadelede etkin olmasýna yol açan araçlar
kullanýlmalýydý. Bu araçlarýn baþýnda, her yerde kolayca bulunan,
açýkta satýlan legal bir yayýn organý gelmekteydi. Görev, böyle bir
yayýn organý çýkarmaktý. (Genel Komitenin bilgisi dýþýnda Cephe
dergisinin çýkartýlmasýnýn temel nedeni buydu.) Böylece silahlý eylemlerle etki yaratýlacak ve bu etki, ekonomik-demokratik mücadele alanýnda yer alan kadrolarca ve legal yayýn aracýlýðýyla örgütlenmeye baþlanacaktý. Legal yayýn organý böylece, gerek örgüt þema
sýnýn birinci kademesinin oluþumu ve çalýþmasý için, gerekse silahlý
eylemlerin (legal planda) nedenlerinin anlatýlmasý için gerekli
oluyordu.
Örgütlenme anlayýþý ve çalýþma tarzý, doðrudan devrim teorisinden çýkar. Yani örgütlenme anlayýþý ve çalýþma tarzý, devrim
teorisinin doðal ve mantýki uzantýsýdýr. Bunlar asla birbirinden ayrýlamaz. Devrim teorisinden baðýmsýz bir parti anlayýþý, bir süre
için bu durumunu koruyabilir. Uzun dönemde ya devrim teorisine
uyar, ya da kendine uygun devrim teorisi yaratýr. Sað-pasifist ve
tasfiyeci anlayýþýn örgüt þemasý, bu diyalektik geliþimin dýþýnda
kalmasý olanaksýzdýr. Ancak o gün için, devrim teorisinden baðýmsýz bir örgüt anlayýþýný savunmak, anti-leninist özü gizlemenin en
uygun aracýydý. Ama salt kademe anlayýþý bile anti-leninist nitelikteydi.
Bilindiði gibi, Lenin, Parti illegal çekirdekten meydana
gelir diyerek, illegalitenin esas olduðunu net biçimde ortaya koyar. Ancak bu yasal olanaklardan yararlanarak yasal örgüt birimleri
oluþturulamaz demek deðildir. Tersine, uygun ortamda daha geniþ
kitleye hitap edebilmek için yasal olanaklardan yararlanýlýr. Bu durum olmasa bile, konjonktürel nitelikte bazý koþullarda yarý-legal
örgütlenmeye gidilebilir. Herþeye raðmen, partinin illegal çekirdeði
temeldir. Rusyada, 1905 Devriminin yenilgisinden sonra, Çarlýðýn
Duma seçimlerinin yapýlacaðý sözü ve yasal örgütlenme için bazý
olanaklar tanýnmasý, RSDÝP içinde illegal örgütün, yani partinin yasa-
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dýþýlýðýnýn kaldýrýlarak yasal (legal) hale getirilmesini savunan bir
akým ortaya çýkarmýþtý. Tasfiyecilik adý verilen bu akým, RSDÝPnin
tümüyle legalleþmesini savunuyordu, yani illegal örgütlenmenin
tasfiye edilmesini savunuyordu.
Bolþevik Partisinin deneyimi, proletarya partisinin, gizlilik
derecesine göre, üç düzeyde örgütlenebileceðini ve mücadele edebileceðini ortaya koymuþtur. Bunlar sýrasýyla: 1- illegal, 2- yarý-legal
ve 3- legal düzeylerdir. Leninist parti anlayýþýnda illegalite esastýr ve
konjonktürel olarak yarý-legal ve legal oluþum ve mücadele gündeme gelir. Burada dikkat edilmesi gereken, illegalitenin esas alýnmasý ve geliþimde yarý-legal düzeyden söz edilmesidir. Yani söz
konusu olan illegalite temelinde, bir kýsým birimlerin (yarý sözcüðü) yasallaþmasýdýr. Bu kavram ile yarý-illegal kavramý taban
tabana zýttýr. Birincisi, (yarý-legal) Leninist parti anlayýþýný (illegaliteden legaliteye), ikincisi, (yarý-illegal) menþevik-tasfiyeci parti anlayýþýný (legaliteden illegalliteye) ifade eder. Örgüt içinde ortaya çýkan
sað-pasifist ve tasfiyeci anlayýþýn þemasý, legaliteden illegaliteye
doðru bir rota izler ve bu yüzden ikinci düzeyde legal örgütün yarýillegale geçiþi söz konusudur. Ülkemizde legaliteyi temel alan revizyonist örgütlerin (TÝP, TSÝP vb.) anlayýþý da budur. Bu anlayýþ
faþizmin týrmanýþýna göre, yavaþ yavaþ illegalleþmeyi içerir. Ýþte
þemanýn yarý-illegal kavramý, tam bir tasfiyeci anlayýþýn ürünüdür.
Ýkinci olarak, þema, HDÖnün örgüt yapýlanýþý ile partinin
oluþum sürecini birbirine karýþtýrýyordu. TDAS-Ide ifade edildiði
gibi, Öncü Savaþýna baþlayabilmek için belli bir hazýrlýk aþamasý
zorunludur ve bu aþamada asgari bir örgütlenme, yani Öncü
Savaþýnýn ilk evrelerindeki görevleri yerine getirecek bir örgütlenme yaratýlýr.
Bu saptama, R. Debrayýn fokocu anlayýþýna karþý ortaya
konulmuþtur. Fokoculuða göre, ülkedeki milli kriz olgundur. Bu
yüzden tek yapýlacak iþ silaha sarýlýp, sýrt çantasýný yüklenip kýrlara
gitmektir, gerilla fokosunun oluþturulmasýdýr. Bu sol sapma, hazýrlýk aþamasýný reddettiði gibi, gerilla savaþý için örgüt (adý ne olursa olsun) kurulmasýna karþýdýr. Küba Devriminin yanlýþ yorumunun ürünü olan bu anlayýþ, 26 Temmuz Hareketinin adý dýþýnda,
tümüyle politik-askeri bir örgüt (parti) olduðunu hiç anlamamýþtýr.
Ülkemizde, Kýzýldereden sonra pasifist ve teslimiyetçi unsurlarýn,
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madem Öncü Savaþýný savunuyorsunuz, niçin daða çýkmýyorsunuz yollu demagojilerine verilen bir yanýt olan asgari örgütlenme, hiçbir biçimde HDÖnün örgüt yapýlanýþýnýn bir kademesi
olmamýþtýr ve olamazda. Kademeleþme ya da hiyerarþi, her düzeyde ve her türlü örgütlenmede mevcut olan ve amaca göre biçimlenen, içsel bir konudur. Bir örgütün polis vb. güçlerin operasyonlarýna karþý yapýlanýþý, doðrudan gizliliðe baðlý sorunlardýr ve en
ulaþýlmaz noktada örgütün merkez organlarý bulunur. Lenin, legal
ve yarý-legal oluþumlarýn, illegal örgütün darbelerden korunmasý
ve rahat hareket etmesi için gerekli olduðunu da yadsýmaz, ama
bu illegal örgütün kendi içine sýzýlmasýna ve nüfuz edilmesine karþý
bir hiyerarþi oluþturmadýðý anlamýna gelmez. Ve eðer Aðustos darbesi, deðiþik birimlerden kadrolara ulaþýlmasýna yol açtýysa bunun
nedeni, deðiþik birimler arasýndaki iliþkilerde (gizliliðe baðlý) hatalý
davranýldýðýndandýr. Diyebiliriz ki polisin, örgütün illegal yapýsýna
yönelik operasyonuna karþý alýnan önlemler (ve bu baðlamda kademeleþme hiyerarþi) ile örgütün bütün olarak faaliyetini yok etmeye yönelik hareketlere karþý alýnacak önlemler birbirine karýþtýrýlamaz. Üstelik bunlar ile bir partinin oluþum süreci (tarihsel geliþimi)
hiçbir biçimde yan yana konulamaz.
Ortaya çýkan sað-pasifist ve tasfiyeci anlayýþ, öylesine gerçeklikten ve devrimci teoriden uzaktýr ki, parti ile, (kendi deyiþleriyle) legal, yarý-illegal, illegal örgütlenmeyi farklý ve hiyerarþik bir
düzey olarak ele alabiliyordu. (Teorik az geliþmiþliðin tipik ifadesi.)
Üçüncü olarak, þema, þehir merkezli bir anlayýþla örgütlenmeye yaklaþtýðýndan, kýrlarý ve kýrsal örgütlenmeyi dýþlar.
Oluþturmayý önerdiði þehir örgütlenmesi ise, politik görevlerin yerine getirilmesi için çok askeri, askeri görevlerin yerine getirilmesi
için çok politik bir örgütlenmedir, yani ne kuþtur, ne de deve.
(60lý yýllardaki Bolivya KPsinin durumu buna örnek gösterilebilir.)
Sözün özü, þema, menþevik-tasfiyeci özelliði ile anti-leninist ve silahlý propagandayý silahlý eyleme indirgeyen yanýyla Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini yadsýyan bir anlayýþýn ürünüydü.
Ama 1978e girildiðinde, bunun teorik olarak yetersiz, deneyim olarak zayýf kiþilerin iyi niyetli olarak yaptýklarý bir Aðustos darbesi
tahlili olduðu düþüncesi yaygýndý. Genel Komite çoðunluðu, bu iyi
niyetli, þemanýn eksik ve hatta yanlýþ olabileceðini ama bunu
hazýrlayanlarýn saðcý ve tasfiyeci anlayýþta olduklarýnýn söylen-
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mesinin yapýcý bir yaklaþým olmadýðýný düþündüðünden, bu yeni
sað sapmaya karþý, daha oluþum halindeyken kararlý bir tavýr alýnamadý. Ama yine de, þemanýn HDÖ nün örgütlenme anlayýþýný
yansýtmadýðý ve hazýrlayanlarýn teorik yönden yetkin olmadýklarý
için sað hataya düþtükleri kabul edilerek gündemden çýkartýldý.
Ancak bir yazýnýn geri çekilmesi, kiþilerin hatalý anlayýþlarýný terkettikleri anlamýna gelmiyordu.
Þemanýn savunucularý, Genel Komite çoðunluðunun
uzlaþýcý ve iyi niyetli tavýrlarýný, bir örgüt içinde bulunmanýn getirdiði yükümlülükleri bir yana iterek, uygun bir zemin olarak kullanmak istediler. Fiili merkez yönetimin etkin ve yönlendirici yetkilerini,
kendi anlayýþlarýna uygun bir faaliyeti örgüt bütününe egemen
kýlmak amacýyla kullanmaya baþladýlar. Ýþte bunun bir ürünü olarak, Genel Komite kararý olmaksýzýn (ki hiçbir biçimde gündeme
bile alýnmamýþtýr) Oligarþiye ve Emperyalizme Karþý Cephe dergisi 1978in Ocak sonunda yayýnlandý. Ýllegal örgüt yapýsýný bu ilk
tasfiye hareketini, bir dizi adýmlar izledi.
Örgütün kurucu üyelerinden olan yoldaþlarýn yitirildiði bir
günde Cephe dergisinin yayýnlanmasý ve tüm faaliyetin bununla
sýnýrlanmasý, yapýlmak istenenleri açýkça gösteriyordu. Cephe dergisinin daðýtýmý (ki bu pratikte derneklerde ya da öðrenci yurtlarýnda satýlmasýndan baþka bir þey deðildi) pek çok kadronun deþifre
olmasýna yol açarken, stratejik olarak mevzilenmiþ ve çokluk kýrsal kesimde bulunan pek çok kadro þehirlere çaðrýlmakta ve buralarda teknik ya da yerel eylemlere sokulmaktaydý. Büyük bir
hýzla HDÖnün kýr gerilla savaþýna yönelik çalýþmalarý tasfiye edilmeye baþlandý. 1977 Mart ayýndan beri gerçek anlamda politikaskeri bir harekât düzenlenmemiþ olmasýnýn getirdiði ve aylar boyu
birikerek yoðunlaþan bölgesel özerkleþme, bir bölgenin diðer bölgeler üzerinde egemenlik kurmasý þeklinde bir görünüm aldý.
Birbirinden kopuk ve bir bütün harekâtýn parçasý olmayan yerel
eylemlerde güçler tüketilirken, teknik eylemlerdeki hatalar sonucu
legalize edilmiþ kadrolar oligarþi tarafýndan kolayca enterne ediliyordu. Küçük Anadolu kentinin dar ve sýnýrlý pratiðinin, özel bir teori olarak örgüt geneline aktarýlmasýyla, kýsa sürede Genel Komitenin büyük çoðunluðu ve fiili Merkez Yönetimin tamamý oligarþinin zor güçleri tarafýndan kolayca enterne edildi.
1978 Mart sonunda ortaya çýkan bu tablo, acil bazý önlemle-
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rin alýnmasý ve tasfiyeci anlayýþýn yarattýðý stratejik zaaflarýn giderilmesini zorunlu kýlýyordu. Bu zorunluluk, enterne edilmiþ olsalar
bile, fiilen örgüt yönetiminin yetkilerine sahip tasfiyecilerin yetkilerinin resmen sona erdirilmesi demekti. Yaptýklarý pratik hatalarla
ve ideolojik-politik tasfiyeci anlayýþla örgütü tam bir hareketsizlik
içine sokmuþ ve böylece Aðustos darbesinden daha büyük kayýplara neden olmuþ bir Genel Komite ve fiili Merkez Yönetimin üyelerinin görevden alýnmasý gerekliydi ve kaçýnýlmazdý. Bu nedenle,
yeni ve tasfiyeci anlayýþtan arýndýrýlmýþ bir Genel Komite oluþturulana dek tüm yürütme ve yönetim yetkilerinin tek bir elde toplanmasý önerildi. Bu öneri, Genel Komitedeki tasfiyeci unsurlar da
dahil olmak üzere, oybirliði ile kabul edildi. Ve yürürlülüðe girdi.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖNCÜ SAVAÞININ GELÝÞÝMÝ

I.
CHP HÜKÜMETÝ VE
HALKIN KENDÝLÝÐÝNDEN-GELME SÝLAHLANMASI
Genel Komite yetkilerinin tek bir merkezde toplanmasý kararýna paralel olarak, hemen bir mevcut durum tahlili yapýldý (Mevcut Durum-IV). Bu durum tahlilinde CHP hükümetinin, oligarþinin
yönetimi askerileþtirme giriþiminden önceki son sivil alternatifi
olduðu ortaya konuldu. Bir baþka deyiþle, CHPnin iktidar olmasý
kadar, iktidardan düþmesinin de, tümüyle oligarþinin elinde olduðu tanýtlandý. Oligarþinin CHPden beklediði, halk kitlelerinin politizasyonunu yavaþlatmak ve var olan politize kitleyi de silahlý devrimci mücadeleye kanalize olmaktan uzaklaþtýrmaktý. Oligarþi, CHP
hükümetinden ekonomik bir istikrar saðlamasýný deðil, sosyal
ve ekonomik bunalýmý yavaþlatacak devlet kademelerindeki
federalleþmeyi (parselasyon) ortadan kaldýrarak, merkezi bir
görünüm kazandýrýlmasýný istiyordu. Özellikle iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin önemli bir sorunu olan döviz sorunu, dýþ politik iliþ-
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kilerdeki gerginlik, iþçi-iþveren iliþkilerindeki gerilim, enerji açýðý
gibi sorunlar CHP hükümetinin, bir MCye göre daha kolay halledebileceði sorunlardý.
Ülkenin döviz rezervleri tükenmiþ olduðundan, emperyalizme baðýmlý sanayi için gerekli döviz kaynaklarý, tarým ürünleri ihracý, yurt dýþýnda çalýþan iþçilerin yolladýðý para ve devletten devlete
krediydi. Gerek kredi alýnabilecek ülkeler, gerekse tarým ürünlerinin ihraç edileceði ülkeler aynýydý. Hepsi de AET ülkeleriydi ve bu
ülkelerdeki hükümetlerde sosyal-demokrat partiler bulunuyordu.
Diðer bir kaynak ülke ise, Sovyetler Birliðiydi. Bu durumda sosyaldemokrat bir hükümet daha kolay ve hýzlý sonuç alabilirdi.
Ýkinci olarak, giderek artan gerginlik içinde bulunan iþçiiþveren iliþkisinde, iþçi sendikalarýný bir süre için uyumlu hale
sokmada CHPnin gücü tartýþýlmaz bir gerçeklikti. Halil Tunç
baþkanlýðýndaki Türk-Ýþ ile Abdullah Baþtürk baþkanlýðýndaki DÝSK
kolayca tarihsel uzlaþmaya çekilebilinirdi. (Toplumsal anlaþma)
Üçüncü olarak, devrimciler ile sosyal-demokratlar arasýndaki sýnýr çizgileri belirgin biçimde ortaya konulmadýðý için, halk kitleleri gözünde sol olarak kabul edilen bir partinin hükümet olduðu
koþullarda, halk kitlelerinin silahlý devrimci bir mücadeleye yönlendirilmeleri oldukça zor olacaktý. Bu baðlamda, CHP hükümeti,
bir pasifikasyon ortamý yaratabilirdi.
Dördüncü olarak, CHP hükümeti gerektiðinde devrimci kitleyi bir zor aracý olarak kullanarak, MHP ve MSPlilerce parsellenmiþ devlet kurumlarýndan bu unsurlarý temizleyebilir. Ve
böylece geleneksel bürokratlarýn egemen olmasý saðlanabilinirdi.
Son olarak da, gerek kýrsal nüfus, gerekse kent küçük-burjuvazisi sol bir hükümet tarafýndan bazý özverilerde bulunmaya
kolayca ikna edilebilirdi. Çünkü bu kesimler CHPyi bir umut
olarak kabul ediyordu ve bu umut için bir süre özveride bulunmaya hazýrdýlar.
Ýþte bu nedenlerle oligarþi, CHP hükümetinin kurulmasý için
yeþil ýþýk yaktý. Ancak bu durum, oligarþi içinde tam bir oybirliðine
(consensus) dayanmadýðý gibi, oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflar
için de kabul edilebilir deðildi. Özellikle oligarþi içinde, kimi doðrudan MC hükümetlerinden daha büyük çýkar saðladýðý için, kimi de
Ecevitin ikinci bir Kerensky olacaðý endiþesiyle CHP hükümetine karþýydý. Bu kesimler deðiþik çözüm yollarý öneriyorlardý. Tek-
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stil ve madeni eþya alanýnda faaliyet gösteren bazý çevreler devlet sorununu öne çýkararak, topyekün bir çözüm öneriyorlardý.
(Yönetimin askerileþtirilmesi þeklinde en son noktaya kadar.) Ancak bu çok konuþulan eski sivil darbe planýydý. MHP, bu kesimlerin maddi desteði ile eylemlerini yoðunlaþtýrarak uygun bir ortam
yaratabilirdi.
Ecevit hükümeti güven oyu alýr almaz, tüm sola bir mesaj
yayýnladý. Sendikalardan derneklere, legal sol partilerden, illegal
örgütlere kadar tüm sola, bir süre için eylemlere ara verme çaðrýsý yapan hükümet, faþist milis saldýrýlarýn da oligarþi tarafýndan
durdurulacaðýný hesaplýyordu. Oysa oligarþi içindeki çeliþkiler böyle bir durum yaratmaya elveriþli olmadýðý gibi, hiçbir biçimde
düþünülmemiþti. Herþeyden önce ikinci Kerensky olasýlýðýna karþý
bir milis güç el altýnda bulunmalýydý. Ayrýca devlet kurumlarýndaki
temizlikten sonra, buralara komünist memurlarýn sýzmasýný
engellemek için faþist milislere gereksinme vardý.
Ocak-Mart arasýnda faþist milis saldýrýlar, azalma yerine
yoðunlaþarak sürdü. Ve bu saldýrýlar doðrudan kitleye yönelik oluyordu. Böyle bir ortamda Ecevit hükümetinin gerçek niteliðini teþhir
etmek ve bu yolla genel sol anlayýþýný düzeltmek, Ecevit hükümeti ile oligarþi arasýnda yapýlmýþ pazarlýðýn teþhiri ve faþist milis
saldýrýlar ile oligarþi arasýndaki baðý ortaya koymak, taktik hedef
olarak ortaya çýkýyordu. (Þüphesiz bu tür bir siyasal gerçekleri açýklama kampanyasý kurgusal bir ifade yýðýnýna dayanamaz. Özellikle
gizli anlaþmalarýn belgelerine ulaþýlmasý ve buna baðlý olarak kampanyanýn yürütülmesi gerekir. Salt bu belgelere ulaþmak bile bir
dizi politik-askeri operasyonu gerektirir.)
Ayný tarihte, soldaki durum ise tam bir kargaþa idi. Legal
sol partiler tam olarak CHP hükümeti ile iþbirliðinden yanaydý.
özellikle faþist milislere karþý daha aktif tutum alýnmasý ve geçmiþin hesabýnýn sorulmasý sloganlarý ile CHP hükümeti sol hükümet olarak meþruiyet kazanýyordu. Demokrasinin sýnýrlarýný
geniþletme planlarý, her türden oportünist ve revizyonistin durumuna göre hazýrlanýyor ve kendi dergi ve gazetelerinde yayýnlanýyordu. Öðrenci hareketi ise, aktif-pasif tartýþmalarý içinde tam
anlamýyla yönetimsiz kalýyordu. Özellikle Devrimci (!) Yol oportünistlerinin niteliðinin, CHP hükümetinin olduðu bir ortamda yavaþ
yavaþ görülmesi, Ýstanbuldaki öðrenciler arasýnda önemli bir tepki

THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

101

oluþturmuþtu. Ancak, özsel olarak, ayný anlayýþa sahip olan bazý
unsurlarýn DYye karþý baþlayan tepkinin baþýný çekmesi, olumlu
yaný önemli ölçüde zayýflatýyordu. Sosyal emperyalizm teorisini
savunan kesimde de önemli bir ayrýþma baþlamýþtý. O güne kadar
PDAya karþý muhalefet durumunda bulunan HK, HY ve HB gerek birbirine karþý, gerekse tek tek kendi içlerindeki ayrýlýklarda
uzlaþmaz bir noktaya gelmiþlerdi. Legal solda da buna benzer
bir ayrýþma süreci yaþanýyordu. Genel olarak hýzla yükselen kitle
hareketliliðinin karþýsýnda, solda egemen olan kuyrukçu anlayýþýn
getirdiði pasifizme karþý duyulan bilinçsiz tepkiler, soldaki yapýlanmalarýn hýzla bölünmesine ve yeniden bölünmesine yol açýyordu.
Ülkedeki mevcut durumda, halkýn kendiliðinden-gelme
silahlanmasý tarihsel bir öneme sahipti. Faþist milis saldýrýlarýn kitleye yönelmesi, artan oranda silahlanmaya yol açýyordu. Ancak silahlanma, doðrudan kendini koruma iç güdüsüyle gerçekleþtiðinden, hiçbir biçimde etkin olamýyordu. Silahlara komuta edecek
politik-askeri öncünün gerekliliði çok açýk biçimde görülüyordu.
Bir baþka deyiþle, halkýn kendiliðinden-gelme silahlanmasý merkezi bir örgütün yönetimi altýnda politik iktidarýn ele geçirilmesine
yöneltilmesi gerekliydi. Genel görünüm olarak iç savaþ olgularý
mevcut olmasýna raðmen, gerçek bir iç savaþýn hedefi olan iktidar
sorunu hiçbir biçimde mevcut deðildi. Bu faþist milis saldýrýlarýn
gayrý-meþruluðu ile halk kitlelerinin silahlanmasýnýn meþruluðu
þeklinde düzen sýnýrlarý içinde, oligarþinin askeri hareketsizliðiyle
birleþerek garip bir durum yaratýyordu. Soldaki oportünizm ve revizyonizm (ve de sosyal-demokratlar) halkýn kendiliðinden gelme
silahlanmasýný kendini savunma (meþru müdafaa) þeklinde
tanýmlayarak, devrimci bir kitle hareketini düzenin içine hapsederek, yasallýk çerçevesinin dýþýna çýkmayacak hale getiriyorlardý.
Kendini savunma zihniyetinin yaygýnlaþmasýyla, devrimci halk
hareketi büyük ölçüde yasallýk içinde kalmaya özen gösterirken
(maðdur, kurban taraf olarak), faþist milis hareket yasallýðý tümüyle bir yana itmiþti. Böyle bir durum, Ýspanya Ýç Savaþýnda
görülen bir olguydu. Ama Ýspanyada devrimci halk hareketi Cumhuriyetçi olarak yasal yönetime sahipti ve faþistler bu cumhuriyet
iktidarýný yýkmaya yönelmiþti. Böyle bir ortamda meþruluk burjuva yasallýðý çerçevesinde ortaya çýkabiliyordu. Ama ülkemizde böyle
bir durum yoktu ve kendiliðinden-gelme halk hareketini, þu ya da
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bu þekilde devrimci örgütler yönlendirebiliyordu. Halkýn bu hareketine, somut olarak, politik iktidarýn fethi hedef gösterilemeyince,
harekete katýlan bireylerin düzen sýnýrlarý içinde çözüm aramasý
ve görünüþte tarafsýz bulunan devlet güçlerine yönelmeleri kaçýnýlmazdý.
Hükümette sol bir partinin mevcudiyeti, revizyonist legal
partiler dýþýnda, þu ya da bu biçimde silahlý mücadeleyi benimsemiþ (devrimi) amaçlayan örgütlerin de yanýlgýlara düþmesine,
edilgen kalmasýna ve giderek mevcut yasallýða sahip çýkmasýna
yol açýyordu. CHP ve sosyal-demokrasi konusunda tutarlý ve doðru
bir politikaya sahip olmayan ve genel sol kavramý içinde CHPyi
görme alýþkanlýðý içinde olan devrimci unsurlar, birbirleriyle çeliþen
ve ne yapýlmak istendiði halk tarafýndan bir türlü anlaþýlamayan
tutarsýz tavýrlar gösteriyordu. Bir yandan CHP hükümetinden MHP
nin kapatýlmasý ve faþistlerin tutuklanmasý talebi öne çýkarýlýrken,
öte yandan böyle bir talebe uygun kitle hareketi ortaya konamýyordu. Bir yandan, sosyal-demokrasinin, burjuvazinin sol kanadý ya
da sosyal faþist olduðu ileri sürülürken, öte yandan CHP milletvekillerinin yasal þemsiyesi altýnda faaliyet gösteriliyordu. CHPnin
var olduðu 22 ay boyunca, gerçekte mevcut düzeni yýkmayý ve
devrimci-demokratik bir halk iktidarýný kurmayý hedeflemesi gereken, ama pratikte mevcut düzenin ve hükümetin faþist saldýrýlara
karþý korunmasýna yönelen ve fiilen böyle bir görev üstlenen bir
sol hareket ile gerçekte, mevcut düzeni korumayý ve bir demokratik-devrimci halk iktidarýný önlemeyi amaçlayan, ama pratikte düzene ve hükümete karþý yasa-dýþý görünüm içinde olan bir faþist
milis hareket arasýnda bir mücadele sürdü. Politik iktidar ile hükümet (yürütme) arasýndaki farký görmeyen ve görmek istemeyen
revizyonizm tüm halký ve devrimci unsurlarý kolayca etkisi altýna
alabiliyordu. Revizyonizmin bu ideolojik etkisi, hemen hemen tüm
sol ya da devrimci örgütlenmeleri kapsýyordu. Giderek artan bir
legalleþme eðilimi, iç savaþ saptamalarýyla birlikte var olabiliyordu. (Bu konuda DY oportünistlerinin tutumlarý oldukça öðreticidir.
Ülkede bir iç savaþ mayalanmakta olduðundan, iç savaþa benzer bir ortamýn var olduðundan sýk sýk söz eden DY, ayný dönemde legal günlük gazete çýkartma noktasýna kadar varan bir yasallýk
içindeydi.)
Halkýn kendiliðinden-gelme hareketleri ve silahlanmasý,
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doðrudan devrimci bir örgütün önderliðinde örgütlenmesi görevi
(Kurtuluþ Cephesi ve Kurtuluþ Ordusu) hiç ama hiç düþünülmüyordu. Alternatif yaþam yaratma, alternatif toplum iliþkileri, alternatif yerel yönetimler kurma gibi görevi birincil plana alarak,
gerek silahlý faþist milis saldýrýlara karþý duruþun ifadesi olan bir
Halk Silahlý Kuvvetleri (Kurtuluþ Ordusu) oluþturma tümüyle
unutulmuþtu. Vietnam Devrimini tahrif ederek, uzun bir barýþçýl
ve legal mücadele ile halký bilinçlendirip, sonra silaha sarýlmaktan
söz edenler legal olanaklar tüketilmediði için beklemeyi yeðliyordu. Öncü Savaþýna, HDÖnün ortaya koyduðu biçimine karþý
çýkan ve onu taktik bir evre, Halk Savaþýnýn stratejik savunma
aþamasýna iliþkin bir mücadele olarak tanýmlayanlar, kitlelerin
kendiliðinden-gelme tepkilerinin açýk hale geldiði bir ortamda, bu
tepkileri gerilla savaþý doðrultusunda ordu þeklinde örgütlemeyi
hiç ama hiç düþünmüyorlardý. Madem Öncü Savaþý, Halk Savaþýnýn
içinde bir evreydi ve madem Halk Savaþý söz konusuydu, öyleyse
bu savaþý yürütecek bir Halk Ordusu kurmak yerine baþka iþlerle
neden uðraþýyorlardý?
Kitlelerin kendiliðinden-gelme bir hareket içinde olduðu ve
gene kendiliðinden-gelme biçimde silahlandýðý bir ortamda devrimci bir örgütün görevi, bu süreci, bilinçli bir süreç haline getirmektir. Zaten devrim teorisi, ya da daha yaygýn deyimle devrim
stratejisi, böyle bilinçli bir sürecin ifadesinden baþka birþey deðildir. Ve somut sorun, böyle bir sürecin pratik adýmlarýnýn neler olduðundan ibarettir. Ýþte bu noktada, ülke solunda pek önemsenmeyen, ama tüm geliþmeleri belirleyen bir durum ortaya çýkýyordu.
Uluslararasý devrimci pratik göstermiþtir ki, kent ayaklanmalarýna dayalý olarak bir gerilla savaþý (geniþ anlamda Halk
Savaþý) baþlatýlamaz. Bir baþka deyiþle, kent ayaklanmalarýnýn
yenilgisi üzerine gerilla savaþý inþa edilemez. 1905 Rus Devriminin
gösterdiði gibi, ayaklanma döneminde þehir gerillasý, hareketin
duraklama anlarýnda, yeniden kitlenin toparlanmasý için zaman
kazanmak amacýyla kullanýlýr. (Bkz. Lenin, Gerilla Savaþý, MarksEngels, Marksizm, Sol yayýnlarý) Ama asla temel savaþ biçimi olamaz. Çin, Vietnam, Küba ve Bolivya devrimci mücadelesinin
tanýtladýðý gibi, kýr gerilla savaþý kendine özgü niteliðinden dolayý,
kent ayaklanmasýnýn yenilgisi sonucu her yönden zayýflamýþ ve
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daðýlmýþ halk kitlelerinin baþlatabileceði bir savaþ deðildir. Che
Guevaranýn, Bolivya KPsinin Genel Sekreteri M. Monje ile yaptýðý
tartýþmalardan biri de bu konu üzerineydi.
Che, kentten kaçarak, kýrsal bölgede bir gün içerisinde bir
gerilla üssü kurulamayacaðýný, nedenleriyle ortaya koymuþtur. Þehirkýr iliþkisi, gerilla hareketinin hazýrlýklarýna baþlayabilmek için mutlaka bir þehir ayaklanmasýnýn beklenilmesini gerekli kýlmaz. Cheye
göre, þehirlerde politik bir krizin patlak vermesi, gerilla operasyonlarýnýn baþlangýç faaliyetinin askýya alýnmasýný bile gerektirmez. Bir
ayaklanma, sipariþ üzerine planlanamaz ve uygulanamaz. Ama gerilla hareketi mutlaka önceden planlanmalý ve hazýrlanmalýdýr.
Bir gerilla hareketi, bozgundan çýkmýþ darmadaðýn, destekten
yoksun bir halk topluluðunu birleþtirip toparlayacak kurtarýcý
bir güç olamaz.
Ülkedeki geliþmeler, politik iktidar sorununu bir yana býrakmýþ kendiliðinden-gelme bir silahlý halk hareketinin mutlak surette
yönlendirilmesini (örgütlenmesini) gerektiriyordu. Bu, ya Ekim
Devriminin dogmatik bir yorumu ile þehir ayaklanmasýnýn örgütlenmesi þeklinde olacaktý ya da Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinde ortaya konulduðu biçimde Halk Savaþýnýn baþlatýlmasýna
dönük bir yönlendirme olacaktý. Ama her iki durumda da, devrimcilerin, politik iktidarý ele geçirmeyi hedeflemeleri ve böyle bir hedef
için savaþmaya cesaret etmeleri zorunluydu. Birinci yol, baþtan
yenilgiyi kabul etmek olduðundan söz konusu olamazdý. Nitekim,
ülkemizdeki Sovyetik ayaklanmayý savunan her türden revizyonizm,
bunu çok iyi bildikleri için, hiçbir zaman bu yönde çaba göstermemiþlerdir. (Pasifist nitelikleri de buradan gelir.) Ýkinci yol ise, þu
ya da bu oranda politikleþmiþ askeri savaþ deneyimine ve yapýlanmasýna sahip bir örgütü gerektirir. Bu örgüt ise, HDÖden baþkasý
olamazdý, sözün özü, sorun doðru devrimci önderlik sorunuydu.
Ancak HDÖ, ayný dönemde tasfiyeci politika sonucu, Öncü
Savaþýný sürdürme ve savaþý geliþtirme gücünü büyük ölçüde ekonomik-demokratik mücadelede kullanarak edilgenleþmiþti. Özellikle halkýn kendiliðinden-gelme silahlanmasýnýn kanalize edileceði
kýr gerilla örgütlenmesi büyük ölçüde gerilemiþti. Var olan ise, kýr
gerilla savaþýnýn lojistik desteðine iliþkin stratejik bazý çalýþmalardý.
Tasfiyecilikle birlikte geliþen sað-pasifist anlayýþ önemli bir ideolojik bir engel oluþturarak çalýþmalarý kesintiye uðratýyordu. Bölgele-
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rin özerkleþmesi merkezi denetim ve yönetimi engellediði gibi,
ideolojik-politik eðitim yapýlmasýný da engelleyerek örgüt birliðini
(homojenliði) zaafa uðratýyordu. Gerek iç sorunlar, gerekse ülkedeki geliþmelerin gerisinde kalýnmasý ve oligarþinin darbeleri, kadrolarýn, özellikle yönetici kadrolarýn önemli bir moral yitimine yol
açmýþtý. Bu da yapýlacak her eylemin (harekât deðil) önemli kayýplara neden olacaðý endiþesine yol açýyordu.
Merkezi denetim ve yönetimden uzak bölge çalýþmalarýnda
ise, kadrolarýn, özellikle de yeni katýlan kadrolarýn, örgütün ülkedeki geliþmelerin gerisinde kalmasýndan duyduklarý endiþe artmýþtý.
Bölge yöneticileri bir ikilemle yüz yüzeydiler: Bölgesel düzeyde yapacaklarý eylemler, ya politik olarak yetersiz kalacaktý, ya da askeri
olarak baþarýsýzlýða yol açacaktý. Politik olarak güçlü bir eylem yapabilmek için, ya ülke çapýnda bir harekât düzenlenmesi gerekiyordu, ya da bölgesel olarak askeri açýdan güçlü olmak gerekiyordu.
Ama askeri olarak güçlü olmak için de maddi olanaklar geniþ
olmalýydý. Ayrýca bölgesel planda, politik olarak güçlü ve stratejik
olarak doðru eylemler yapmak için uygun hedefler sýnýrlýydý. Ülke
bütünü için ortaya konmuþ bir stratejinin, parçada yani bir bölgede bütün olarak pratiðe geçirilmesi ise olanaksýzdý. Merkezi olarak
planlanýp yönetilen bir harekâtýn düzenlenmesi belli bir zaman
alacaktý ve bu zaman süreci içinde kadrolara verilebilecek pek
birþey yoktu. Ya kadrolara büyük bir harekât planlanýyor diyerek
gerçek dýþý bilgiler verilecekti, ya da gerçeklik olduðu gibi anlatýlacaktý. Birincisi, devrimci etik sorunu olduðundan olanaksýzdý; ikincisi ise, pratik faaliyetin geliþmesi nedeniyle teorik düzeyin düþtüðü
bir dönemde yanýlsamalara yol açabilirdi. Bu ikilemden kurtulmak
isteyen bölge yöneticileri, çokluk bölgesel niteliði aðýr basan teknik ya da yerel silahlý eylemlere yöneliyorlardý.
Genel Komitenin yetkilerinin tek bir merkezde toplanmasý
kararý alýndýðýnda, genel görünüm böyleydi. Bu durumda mevcut
yapýnýn durumunu tam olarak ortaya koyacak ve taktik hedeflere
yönelik bir harekâtýn düzenlenmesine karar verildi. Bu karar, Cephe dergisinin son sayýlarýnýn hazýrlanmasý ve 5. sayýyla yayýnýn
durdurulmasý kararý ile birlikte bütünsel bir planý içeriyordu. Mayýs
1978de gerçekleþtirilecek harekât, politik hedefleri yönünden CHP
hükümetinin teþhirine yönelikti. Ve böyle bir teþhir ayný zamanda,
onun sol görümüne karþýn, silahlý devrimci mücadeleyi engel-
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leyici yönünün ortaya konulmasý ve böyle bir hükümet koþullarýnda
da stratejik rotaya uygun mücadelenin yürütülmesi gerektiðini gösterecekti. Örgütsel yönden ise, böyle bir harekât bölgeler arasý
baðlantýlarýn kurulmasýný ve eþgüdümlü faaliyetin devam etmesini
saðlayabilecekti. Bundan öte örgütün mevcut gücünü tam ve gerçek olarak saptama olanaðý verecekti. Bölgelerin, geçen zaman
içinde neleri yitirip yitirmediði, stratejik rotadan ne derece uzaklaþýldýðý bu harekâtla daha açýk görülecekti. Harekât sonrasý toplanacak yeni Genel Komiteye kimlerin üye olacaðý, gene bu harekât
içinde ortaya çýkacaktý. (Genel Komite üyeliði için bir bölgenin ya
da ilin sorumlusu olmak yeterli deðildir. Gerekli nitelik içinde özel
bir yere sahip olan, üyenin bölgeselcilikten uzak, merkezi ve bütünsel bir bakýþ açýsýna sahip olmasýdýr.)
CHP hükümetinin baþta petrol ürünleri olmak üzere bir dizi
KÝT ürünlerine zam yaptýðý bir sýrada harekâtýn yapýlmasý gündeme geldi. Güney bölgesi dýþýnda tüm bölgeler harekâtta üstlerine
düþen görevleri yerine getirmeye hazýrdýlar. Sað-pasifist ve tasfiyeci
unsurlarýn fiili yönetiminde olan güney bölgesi, ellerinden gelen
her yolla harekâtý engelleme yoluna girdiler. Genel Komitede yer
alan bu bölgenin resmi temsilcisi, Genel Komite yetkilerinin tek
bir merkezde toplanmasý kararýna katýlmýþ olmasýna karþýn, kendisine kiþisel olarak baðlý unsurlar aracýlýðýyla, gizlice ve el altýndan
alýnan kararlara uyulmamasýný ve diðer bölgelere lojistik desteðin
kesilmesini bildirmiþti. (Güney bölgesi, stratejik mevzilenmede lojistik destek görevini üstlenmiþti.)
Çoðunluk içinde görünerek ve çoðunluðun kararlarýna raðmen, bu kararlarý tanýmayan ve tanýmayý kabul etmeyen bir azýnlýðýn üzerinde etkili olacak hiçbir yönetim mevcut deðildir. Leninin
deyiþiyle, dünyada hiç bir partinin merkez organý, onun yönetimini kabul etmeyen kiþileri yönetme yeteneðinde olduðunu gösteremez. Merkez organlarýnýn yönetimini kabul etmemek, partide kalmayý reddetmekle birdir, partiyi parçalamakla birdir. Ancak saðpasifist ve tasfiyeci unsurlar bunu bilmekteydiler, ama henüz yeterince güçlü olmadýklarýný düþündüklerinden ikili oynamayý tercih
ediyorlardý ve böylece güney bölgesi örgütün merkezi kararlarýný
kabul ediyor ve onun iþleyiþi içinde yer alýyor görünerek, tamamýyla sað-pasifist ve tasfiyeci anlayýþa uygun çalýþma yapýlan (gizli olarak) bir bölge durumuna gelmiþti. 1978 Mayýs Harekâtý, büyük
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ölçüde yapýlan engellemeler karþýsýnda, kýsmi biçimde gerçekleþtirilebilindi.
Ýþte tam bu sýrada örgütün kurucularýndan olan bir kiþinin,
özeleþtiri yaparak yanlýþlýðýný kabul ettiði eski sað-pasifist anlayýþýný
yeniden ortaya koydu. Teorik olarak yetersiz, deneyim olarak zayýf
tasfiyeci anlayýþ ile bu sað-pasifist anlayýþ, HDÖnün devrim stratejisine (Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi) karþý gerici ve bölücü
koalisyon kurdular. Bu garip koalisyonda, bir taraf fiili olarak (ve
illegaliteden yararlanarak) elinde tuttuðu bölgenin HDÖ kadrolarýný pazarlýk masasýna koyarken, diðer taraf da teorik bilgisini ve
örgütün kurucularýndan olmanýn getirdiði onuru masaya koyuyordu. Yapýlan pazarlýðýn þiddeti hakkýnda bir þey söylemek mümkün
deðilse de, pazarlýðýn teorisyenlik ve yöneticilik iþlevlerinin paylaþýlmasýyla sona erdiði görülüyordu.
Bu gerici koalisyon, sözcüðün tam anlamýyla uluslararasý
modern revizyonizmin örgüte egemen olmasý ve Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini savunan, bu uðurda savaþan kadrolarý tasfiye etmek amacýný güdüyordu. Teorik olarak ortaya koyduklarý
eleþtiri (!) ve tahliller tamamýyla eklektik ve tutarsýzdý. Bunun nedeni, modern revizyonizmin görüþlerinin birden ve bütün olarak
ortaya konulmasý durumunda, teorik olarak çok zayýf olan kadrolarýn bile bunu kabul etmeyeceði gerçeðiydi. Bu yüzden modern
revizyonizmin çizgisi adým adým ortaya konuldu.
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II.
II. SAÐ-SAPMA VE TASFÝYECÝLÝK

Oportünist ve pasifist koalisyon, ilk günlerde çok mütevazi
hedeflerle iþe baþladý. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin temelini teþkil eden Halk Savaþýnýn teorik ve pratik kaynaklarýný tahrif
ederek, onu Çin tipi, özel bir ülke devriminin yolu þeklinde ele
alarak eleþtirmeye koyuldular. Sovyet sosyal-emperyalizmi teorisi nedeniyle kadrolardaki Çin ve Mao konusundaki hoþnutsuzluðu,
demagojik ifadelerle içgüdüsel bir tepkiye dönüþtürmeyi hesapladýklarý için, böyle bir indirgeme gerekiyordu. Bu tahrif edilmiþ
haliyle Halk Savaþý, Çinde olduðu gibi kýzýl siyasi iktidarlarý kura
kura geliþmiþti. Kurtarýlmýþ bölgeler ise, feodalizmin egemen olduðu ve bu yüzden zayýf merkezi otorite ile mahalli devletçiklerin
bulunduðu, ulaþým ve haberleþmenin geliþmediði ülkelerde söz
konusu olabilirdi. III. bunalým döneminde merkezi otorite güçlendirilmiþ, ulaþým ve haberleþme aðý ülkenin her yanýný sarmýþtý. Kýrsal alanlarda feodalizm tasfiye edilmiþ ve tarýmda kapitalist üretim
iliþkileri egemendi. (Bu konuda verilen en büyük kanýt, ülkedeki
traktör sayýsýydý.) Bu geliþme kýrsal otarþinin (kendi kendine yeterlilik) yýkýlmasý ve kýrlarýn þehirlere baðýmlý olmasý demekti. Böyle
bir dönemde, düþman tarafýndan kuþatýlmýþ kurtarýlmýþ bölgelerin
uzun süre yaþamasý mümkün deðildi. Örneðin bu bölgelerde,
tarýmsal üretimin sürdürülmesi için traktörlere mazot bulunamayacaktý. Kýrsal otarþi ortadan kalktýðý için kendini besleyecek kadar
bile üretim yapamayacak olan kurtarýlmýþ bölgeler içten
yýkýlacaktý. Bu durumda ne yapmalýydý? O gün için saðcý koalisyonun çözüm önerisi, Halk Savaþýný mümkün olduðu kadar kýsa
sürede sona erdirmekti. Bir baþka deyiþle, Öncü Savaþýnda gizliden gizliye hazýrlanan silahlý güç (gizli silahlý güçler) birbiri peþi
sýra harekete sokularak, kýsa sürede tüm ülkeyi kurtarmalýydý.
Böyle bir süreç de Halk Savaþý olarak tanýmlanamazdý. Buna stratejik darbeler dönemi adýný veriyorlardý. Saðcý koalisyona göre, bu
stratejik darbeler dönemi Halk Savaþýnýn III. bunalým döneminde aldýðý yeni bir biçimden baþka bir þey deðildi. Öyle ya, Halk Sa-
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vaþý ilkin kurtarýlmýþ bölgeler yaratarak, uzun sürede tüm ülkeyi
kurtaran bir savaþtý, ama böyle bir uzun savaþ güçlü merkezi otoriteye karþý sürdürülemeyeceðine göre kýsa sürede sonlanmalýydý.
(Örneðin 6 ay içinde.) Üstelik bu, revizyonistlerin savunduklarý (Sovyetik ayaklanma) da deðildi. Çünkü Sovyetik ayaklanma biriki
gün içinde biter, oysa ki stratejik darbeler dönemi aylar sürecekti. Böylece yýllar süren Halk Savaþý ile günler süren Sovyetik
ayaklanma arasýnda bir yol öneriliyordu ve bu aylar sürecekti!
Bu basit tahrifatlara dayalý eklektik teori, sonuç olarak III.
bunalým döneminde Halk Savaþý çizgisinin uygulanamayacaðýný
ve terk edilmesi gerektiðini saptamýþtý! Bu nedenle HDÖnün üçlü
sloganýndan Yaþasýn Halk Savaþý sloganý çýkartýlmalýydý!
Tahrif edilmiþ ve yeniden kurgulanmýþ haliyle Halk Savaþýnýn
bu reddiyle birlikte, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinden geriye Öncü Savaþý kalmýþ oluyordu. Þimdi rahatça Öncü Savaþý ele
alýnabilirdi. Onlara göre, mademki Halk Savaþý III. bunalým döneminde geçerli deðildi, öyle ise Öncü Savaþýnýn Halk Savaþýna
dönüþü ve dönüþe iliþkin noktasý olan kýr gerilla savaþý da gerekli
deðildi. Çünkü kýr gerillasý halk ordusunun nüvesidir ve kýrsal alanlar da Halk Savaþýnýn baþlatýlacaðý alanlardýr. Böylece kýr gerilla
savaþýna dönük her türden faaliyet (hazýrlýklar da) gereksiz oluyordu. (Bu da, pratik yönetimde yer aldýklarý sýrada yaptýklarý hatalarýn, yani kýr gerilla savaþýna yönelik stratejik mevzilenmenin
daðýtýlmasýnýn, teorik kýlýfý oluyordu.)
Kýr gerilla savaþý böylece devre dýþý kalýnca, temel mücadele biçimi olan silahlý propaganda da kendiliðinden ortadan kalkýyordu. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinden geriye sadece
þehir gerilla savaþý ile tali mücadele biçimleri ve terminoloji ile
örgüt adý kalýyordu artýk. Þehir gerilla savaþý, silahlý propaganda
baðlamýnda ele alýnamayacaðý için, onu klâsik þok gruplarý düzeyine indirgemek ve buna politik gerilla diyerek revizyonist özünü gizlemek fazlaca zor deðildi. Ülkedeki mevcut durumda
TKPlilerin bile silahlandýðý bir ortamda silahlý eylemi reddetmek zaten mümkün deðildi. Artýk nihai hedefe varýlmýþtý: Tali
mücadele biçimlerinin temel, hatta tek mücadele biçimi olarak
ele alýnmasý. Ortada temel mücadele biçimi (silahlý propaganda)
kalmadýðýndan, elde kalan tek mücadele biçimi, klâsik politik
mücadele biçimiydi. Ve mantýkî olarak temel mücadele biçimi
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olacaktý. Sözün özü, uluslararasý modern revizyonizmin çizgisine
ulaþýlmýþtý.
Sað-pasifist ve tasfiyeci anlayýþýn baþlangýçtaki masum ve
mantýki görünümü iþte böyle, aþama aþama gerçek ve mantýki
sonucuna varmýþtýr. 14
Bu yeni sað-sapmanýn oportünist tutumu, özellikle devrimci
teoriyi tedrici olarak tahrif ve inkarý, HDÖnün tarihsel olarak büyük
bir deðere sahip aylarýný bu sorunla uðraþmak için harcamasýna
neden olmuþtu. Görüntüdeki mantýkilik ve savunucularýnýn geçmiþten gelen güvenirliliði bazý yoldaþlarýn gerçeði görmelerini
geciktirdiði gibi, zamanýn boþ yere harcanmasýna yol açýyordu.
Kadrolarýn sýnýrlý oranda da olsa, tartýþmalarýn derinliðini ve stratejik niteliðini kavrayamamalarý da, devrimci teorinin titizlikle korunmasý ve güçlendirilmesini engelleyici boyutlar kazandýrýyordu. Bu
sað-gerici koalisyonun gerçek amacýnýn topyekün HDÖyü parçalamak ve Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini yok etmek olduðunu göremeyen kimi kadrolar da, yer yer trafik polisliði yapmaya kalkarak, eklektik teorinin geliþmesine ve Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini tahrif etmesine bilinçsizce yardýmcý oluyorlardý. Trafik polisliði ve yüce hakemlik tavýrlarýnýn yaygýnlaþtýðý
bir ortamda, bu yoldaþlara gerçeði gösteren yine, baðýmsýzlýklarýný
ilan eden sað-sapma oldu.
Örgüt saflarýnda ortaya çýkan bu yeni sað-sapmaya karþý
mücadele, onlarýn hedefi olan Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin titizlikle korunmasý temelinde olmalýydý. Bu temelde, onlarýn oportünist ve tasfiyeci özellikleri sergilenmeliydi. Bunun yerine,
bu sað-pasifist ve tasfiyeci anlayýþýn tahrifatlarla dolu eleþtirilerini
tek tek ele alarak yanýtlamak pek çok yanýlgýya ve zaman kaybýna
yol açacaktý. Özellikle pratikte, yavaþ yavaþ oportünist hilelerle uluslararasý modern revizyonizmin çizgisinin örgüte egemen kýlýnmaya çalýþýldýðý bir sýrada, onlarýn her evredeki tahrifatlarýný ve
eleþtirilerini ele alýp yanýtlamak, oportünizmin tuzaðýna düþmek
olurdu. Herþeyden önce hiçbir ilkeye baðlý olmayan oportünizm
14
Bugün, bu sonuç, koalisyonun bir tarafýnýn modern revizyonizmin resmi sözcüsüne
gönüllü olarak katýlmýþ olmasý, diðer tarafýn da salt bu resmi sözcünün yöneticilerine
karþý çýkar durumda olmasýyla yadsýnamayacak durumdadýr. Bu farklýlýða (!) raðmen, iki
tarafta SBKPnin bugün dünya komünist hareketin yönetici ve yönlendirici merkezi
olduðunda hem fikirdirler.
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için, bir gün önce söylediðini bir gün sonra reddetmek çok kolaydýr. Onlarýn aþamalý (tedrici) yollarýný görmeyerek, her evrede söylediklerini nihai teori olarak ele alýp deðerlendirmek, öz yerine
biçimle uðraþmak olacaktý. Ve böyle bir süreçte bir polemik yazýsý,
bir dizi ek yazýyý da kaçýnýlmaz kýlacaktý. Bazý yoldaþlarýn salt bölgesel konumlarýndan dolayý, bu yeni sað-sapmaya karþý bir yanýt
yazýsýnýn yayýnlanmasý talebi, HDÖnün ideolojik mücadeleye bakýþ
açýsýna ters olduðu kadar, o gün için gereksizdi de. Ama bu talepte
ýsrar edilmesi, bölgeler arasý uyumsuzluðun da artmasýna neden
oluyordu.
Bu yeni sað-sapmanýn eklektik ve geçici teorik yazýlarýnýn,
her evrede ele alýnýp deðerlendirilmesi, sadece onlarýn, oportünist
tutumlarýný ve nihai amaçlarýný göstermek için gerekliydi. Ama
temel yöntem, bir bütün olarak Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin ortaya konulmasý (ayrýntýlý bir biçimde) olmalýydý. Bu ise,
herþeyden önce Halk Savaþýnýn ve Öncü Savaþýnýn kapsamlý bir
þekilde ortaya konuþu demekti. Ancak bölgesel nedenlerle ve soldaki egemen olan ideolojik mücadele anlayýþýyla, yeni sað-sapmaya karþý sessiz kalýndýðý düþüncesinin yaygýnlaþmasý, hemen
bir karþý yazýnýn yayýnlanmasý düþüncesini pekiþtirdi. Salt bir þeyler
söylemek için, acele ile kaleme alýnmýþ bir yazýnýn, kendi içinde
pek çok hata ve eksikliði barýndýrmasý kaçýnýlmazdý. Üstelik örgütün merkezi iþleyiþindeki eksiklikler giderilmemiþken ve Genel
Komite doðru bir yöntemle oluþturulup faaliyete geçmemiþken,
böyle bir yazýnýn yayýnlanmasý önemli sorunlar doðurmadan
gerçekleþemezdi. Tüm bunlara karþýn, sözü edildiði biçimde bir
yazýnýn yayýnlanmasý sað-sapmanýn etkisizleþmesine deðil,
yaygýnlaþmasýna yol açacaktý. Pratikte geliþmelere bakýldýðýnda bu
çok açýk biçimde görülecektir.
1978 Haziran baþýnda oluþturulan yeni saðcý koalisyon,
baðýmsýzlýðýný ilan ettiði Nisan 1979a kadar, 10 ay boyunca örgütün temel sorunu olarak varlýðýný sürdürdü. Oysa ki, örgütün önünde bir yýl boyunca birikmiþ ve tasfiyecilikle aðýrlaþmýþ bir dizi sorun
bulunuyordu. Bu sorunlarýn saptanmasý ve çözülmesi konusundaki farklý yaklaþýmlar, bir yönetim sorunu ve giderek de bunalým
yaratmýþtý. HDÖnün Genel Komitesinin kararý olmaksýzýn bir legal
yayýn organýnýn (Cephe) çýkartýlmasý, varýlan noktayý açýkça gösteriyordu. Öyle ki, THKCnin yayýn organý olarak (þüphesiz illegal
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olacaktý) düþünülen Cephenin bu biçimde legalize edilmesi, stratejik bir farklýlaþma olduðunu gösteriyordu. Ýþte bu durumda, Genel Komite üyelerinin büyük oranda enterne olmuþ olmasý, tüm
Genel Komite üyelerinin karar yetkilerinin alýnarak, karar yetkisinin tek bir merkezde toplanmasý kaçýnýlmazdý. Pratik faaliyette
etkin durumda olan Genel Komite üyeleri, sadece bölgesel düzeydeki yetkileriyle hareket edeceklerdi. Bu þekilde üyelerin yetkilerinin alýnmasý ve yeni üyelerin seçimine kadar, görev yapacak bir
merkezin oluþturulmasýnýn oybirliði ile kabul edilmesi o günkü
somut koþullara uygundu. (Bu karara, haziran ayýnda oluþan koalisyonun taraflarýnýn katýlmasý doðaldýr. Çünkü bu sýrada birbirinden
yalýtýk durumdaydýlar ve etkisizleþtirilmiþlerdi.) Ama bu geliþmenin
kendi anlayýþlarýnýn sonu olacaðýný gören saðcý unsurlar, her türlü
aracý kullanarak,örgütün merkezi iþleyiþini engellemeye ve yok etmeye çalýþmakta gecikmediler. Mayýs Harekâtýnýn planlandýðý
boyutta gerçekleþtirilmesini engelledikleri gibi, kendi bölgelerinde
hizipçi faaliyetleri yoðunlaþtýrdýlar.
Yeni sað-sapma, teorik düzeyde uyguladýðý yeni yöntemi
(tedrici geçiþ), pratikte, örgüt içindeki ve dýþýndaki gayrý-memnunlarý toplayarak uygulamaya soktu. Çeþitli nedenlerle örgütten
ihraç edilmiþ unsurlarla kurulan gizli ilþkiler, diðer bölge çalýþmalarýna sýzmak için bir dayanak olarak kullanýlýyordu. Ýlk anda, bölgelerde henüz ihraçlarý söz konusu olmamýþ ama tümüyle güçsüzlüðe düþmüþ, zayýf ve dayanýksýz unsurlarla baðlantý kurdular.
Hemen her bölgede bulunabilecek bu tür unsurlara dayanarak,
yeni seçilecek Genel Komitede çoðunluðu ele geçirmeyi umuyorlardý. Plan çok basitti: Temas kurulan unsurlar, þu ya da bu
düzeyde görev yapmýþ ama savaþýn geliþimi karþýsýnda, küçükburjuva zaaflarýnýn tutsaðý olarak pasifleþmiþ kiþilerdi. Ancak
geçmiþte öðrenci hareketi içinde belli bir popülerlikleri ya da yakýn
çevrelerinde sevilen unsurlar olduðu için, kolayca bölge sorumlusu ve dolayýsýyla Genel Komite üyesi olabilirlerdi. Örgüt birimlerinde merkezi olarak tanýnmýþ herhangi bir yetkileri olmamasý,
planýn iþleyiþini engelleyen tek sorundu. Eðer bölge sayýsý artýrýlabilinirse, bu unsurlar kolayca görev alabilirdi. Plan olarak basit olmasýna karþýn, örgütün ayýrýcý niteliklerini küçümsediði için baþarý
þansý hemen hemen yoktu. Yine de bazý yoldaþlarýn saðcý koalisyonun gerçek niteliðini ve amacýný görememeleri, bir noktada saf
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bir tutumla trafik polisliði yapmaya yönelmelerine yol açmýþtý.
Bu da saðcý koalisyonun amacýna uygun bir ortam yaratýyordu.
Ýþte bu noktada, örgütün, ideolojik, politik, askeri, örgütsel
vb. alanlardaki sað-pasifist ve tasfiyeci anlayýþýn yol açtýðý zaaf ve
hatalardan yararlanma yoluna gittiler. Ýlkin, HDÖnün, illegalite ve
gizlilik nedeniyle, Genel Komite ve Merkez Yönetim toplantýlarýnda
resmi bir tutanaðýn tutulmamasýndan yararlanýlmak istendi. Örgütün hangi koþullarda nasýl kararlar aldýðý unutturularak, sanki
örgütün hiçbir tarihi yokmuþçasýna bir tavýr içine girdiler. Ama yaþayan kurucu ve yöneticilerin varlýðý buna olanak tanýmýyordu. Bunun üzerine yeni bir yol izlemeye baþladýlar. Bu da örgütün yayýn
politikasýný ve yöntemini bozmak þeklinde idi. Örgüt yazýlarýnýn
yayýnlanmasý konusunda saptanmýþ ilkeleri, bölgesel, yerel ya da
legal çalýþma alanlarýndaki kadrolarýn gereksinme duyduklarý konularý (ki çokluk polemik niteliðindedir) kaleme alarak aþýndýrmaya
çalýþtýlar. Bir kez bir broþür isterse bölgesel gereksinmeyle olsun
gerekli aþamalardan geçirilmeden yayýnlanýp örgüt yazýsý, yani baðlayýcý hale getirilebilinirse, gerisi kolayca gelecekti. Çünkü ilkeler
bir kez çiðnendimiydi, ya tümüyle geçersiz olur, ya da yerine yeni
ilkeler koymak gerekir.
Amaca varmak için, uygun bir ortam da mevcuttu. Kadrolar
büyük ölçüde sosyal-emperyalizm teorilerinin ve DY-DS-DKnýn
kapsamlý bir eleþtirisine gereksinme duyuyorlardý. 1977 yazýnda
bireysel bir çabanýn ve amatörce bir çalýþmanýn ürünü olan, bir
bölgenin dernek düzeyindeki çalýþmalarýnda kullanýlan ve Genel
Komite tarafýndan örgütü baðlamayacaðý karar altýna alýnmýþ Sosyal-Emperyalizm Tezlerinin Teorik Saçmalýðý adlý bir yazýyý yaygýn
bir biçimde daðýtmaya baþladýlar. Ve hemen peþine, Cephe dergisinde yayýnlatmayý düþündükleri, ama derginin kapatýlmasýyla
baþaramadýklarý bir yazýyý (DY-DS-DKnýn Eleþtirisi) bastýrarak
daðýtmaya giriþtiler. Özellikle bu ikinci yazý, polemik niteliði aðýr
basan bir yazý olarak, legalde çalýþan kadrolarýn gereksinme duyduklarý sert eleþtiri özelliði taþýyordu. Bu yazýnýn yayýnlanmasý,
Genel Komite yetkilerini üstlenmiþ merkez tarafýndan yetersiz ve
yanýlgýlar içerdiði için reddedilmiþti. Reddedilmesinin diðer bir nedeni de, bu tür yayýnlarýn örgütün anlayýþýna aykýrý olduðuydu. Keyfi
olarak çýkartýlmaya baþlanan ve yazýlarýndan basýmýna kadar tam
bir ilkellik örneði olan Cephe dergisinin, son iki sayýsýnýn mer-

114

THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

kezi olarak çýkartýlmasý, oportünist tutumun zararýný belli oranda
engellemiþti. Bunun üzerine, bölgelerde temas kurduklarý hatalý
tutumlarý nedeniyle örgütten ihraç edilmiþ unsurlar aracýlýðýyla, alt
düzeyden bu yazýyý örgüt içinde daðýtmaya baþladýlar. Pratikte,
özellikle DS ve DYlilerle ayný alanda faaliyet gösteren kadrolarýn
bir polemik yazýsýna gereksinme duymalarý, yazýnýn fiilen örgüt
yazýsý olarak benimsenmesine yol açtý. Böylece gerekli aþamalardan
geçirilmeden ve büyük ölçüde bireysel çabanýn ürünü olan her
türden yazýnýn, yukardan kadrolara kabul ettirilmesi için uygun bir
ortam oluþmuþtu. Bu tür yazýlara ihtiyaç duyan þehirli kadrolar,
hiçbir biçimde, örgütün stratejik rotasýný göz önüne alýp, stratejik
mevzilenmedeki kadrolarýn (ki örgütsel faaliyetin temelidir) bu tür
yazýda ne bulacaklarýný ve ne iþlerine yarayacaðýný düþünmediler.
Bu, sözcüðün dar ve geniþ anlamýyla, örgütün ne olduðunun
unutulmasý ve parçayý bütün olarak görme yanýlgýsýný ifade ediyordu. (Bölgeselcilik anlayýþýnýn bir yansýsý.) Sonuçta, HDÖ yayýn ilkeleri fiilen aþýndýrýlmýþ ve yerine kendiliðindenci bir anlayýþýn
konulmuþ olmasý üzerine, saðcý koalisyon birbiri peþi sýra yazýlar
yayýnlamaya baþladý. Altýna kolayca HDÖ imzasýný atarak yaptýklarý
bu yayýnlar Öncü Savaþýnýn Politik Sanatý adlý baþ eserleriyle
doruða ulaþtý. Ve örgüte yönelik son genel saldýrý anýnýn geldiðini
düþünmelerini saðladý.
Nisan 1979a gelindiðinde yeni sað-sapma hemen hemen
tüm bölgelerde birkaç kiþi de olsa adam bulmuþtu. Bu kiþilerin bir
kýsmýnýn ihraç edilmiþ olsalar da, geçmiþte bölgelerde sorumluluk
üstlenmiþ ve yer yer yöneticilik yapmýþ olmalarýndan yararlanarak
bazý kadrolarýn örgütten koparýlacaðý hesaplanýyordu. Ama kýsa
sürede bu amaca ulaþamayacaklarýný gördüler. Bu durumda geriye bir tek þey kalýyordu: Ayrýlmak. Çünkü artýk ikili oynayarak, bir
yandan örgütün merkezi kararlarýna uyduklarýný beyan edip, öte
yandan bölgede kendi anlayýþlarýna uygun faaliyet göstermeyi uzun
süre gizleyemeyeceklerdi. Ama oportünistler için sorun, hiç de
devrimcilerin düþündüðü gibi deðildir. Onlar hiçbir konuda, hiç bir
ilkeye ve kurala baðlý olamazlar. Her konuda yalan, riya temel yöntemdir. Ayrýlmak yerine kendi dýþýndakileri, yani örgütü, HDÖyü
ihraç etmek çok daha çarpýcý ve etkileyici olacaktý. Çok masum bir ifadeyle örgütün adýnýn çok uzun olduðunu söyleyerek
HDÖ adýnýn kullanýlmamasýný beyan ederken bir düzmece Genel
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Komite toplantýsý tertip ettiler. Görünüþte her bölgeyi temsilen bir
kiþinin katýlýmý saðlanarak, temsil edilenlerin temsil etmeyi kabul
etmedikleri kiþilerin ihraçýný kararlaþtýrdýlar. (!) Ama toplantý
zaten güney bölgesinin adamlarýndan oluþtuðundan, kendi kendilerini merkez komite seçtirip, ayrýlýðý resmileþtirmeden öte bir
sonuç vermedi. Politik ve ideolojik olarak sað-pasifist özlerini gizlemek için, yerel düzeyde bir dizi silahlý eylem organize etmekten
de uzak durmadýlar. Ülkemiz solundaki yiðit, aktif vb. anlayýþýn
HDÖde de olduðunu sandýklarýndan, yaptýklarý eylemle büyük
etkiler yaratacaklarýný düþlüyorlardý. Eylemlerde yitirilen insanlar
ve bir dizi polis operasyonlarýyla bu düþler de sona erdi.
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BEÞÝNCÝ BÖLÜM
ÖNCÜ SAVAÞININ GELÝÞTÝRÝLMESÝ
VE PRAGMATÝZM

1979 yaz baþýna gelindiðinde ülkedeki durum ise oldukça
karmaþýklaþmýþtý. Ekonomik, sosyal ve politik alanda, o güne dek
görülmedik bir buhran mevcuttu. Bir baþka deyiþle, ülkedeki milli
kriz hýzla derinleþiyor, olgunlaþýyordu. Oligarþi, elindeki son çare
olan CHP ile milli krizin derinleþmesini engellemeye çalýþýrken,
devletin parselleþtirilmesi olarak kendi dillerinde ifade ettikleri
yürütme gücünün etkisizleþmesinin önüne geçerek, suni dengenin
bozulmasýný önlemek istiyordu. 1978-79 yýllarýnda, CHP hükümeti
döneminde meydana gelen olaylar devlet otoritesinin önemli ölçüde
zaafa uðradýðýný ve yer yer etkisizleþtiðini gösteriyordu: Normal
zamanlarda suni dengenin bozulmasý olarak ifade edilebilecek
bu geliþme, kitle hareketlerinin, kendiliðinden-gelme niteliði nedeniyle iktidar boþluðu yaratmamýþtý. Ýlerici ve devrimci halk güçlerinin meþruiyet anlayýþýna yönelebilmesi, bu alanda belirleyici
oluyordu. Gerek oportünist ve revizyonistler, gerekse sol görünümünü koruyan CHP hükümetinin çabalarýyla halk güçleri düzenin ya da meþru yönetimin koruyucusu durumuna sokulmaya
çalýþýlýyordu. Bu nedenle, devlet otoritesinin etkisizleþtiði yerlerde,
halk kitleleri, politik yönetim organlarý kurmaya yönelemediði
için devrimci bir halk otoritesi oluþturamadýlar.
Halk kitlelerinin tarihsel bir deneyime sahip olmamalarý ve
bilinç düzeylerinin ekonomik-demokratik bilincin üstüne çýka-
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mamýþ olmalarýndan dolayý, mücadele sürecinde halk iktidar organlarý ortaya çýkamamýþtýr. Ortada gerek halký ve halk iktidar
organlarýný koruyacak, gerekse halkýn bizzat katýlacaðý bir silahlý
devrimci gücün olmayýþý kitle hareketinin yavaþ yavaþ ivme kaybetmesine yol açýyordu. Bu ivme düþüþü meþruiyet arayýþýný daha
da artýrýyordu. Görüngüleri faþist milislerin kitlesel katliamlara yöneldikleri þehir çatýþmalarýnda ortaya çýkmýþtý. 1978 Aralýðýndaki
Maraþ olaylarý sýrasýnda devleti arayanlarýn sol kitle olmasýyla
baþlýyordu; geliþmeler, devlet güçlerinin faþistlere dur demesi
þeklinde bu talebin ortaya çýkmasýyla belirginleþiyordu. Ýlerici ve
devrimci bir halk hareketinin, düzen güçlerinin harekete geçmesi talebinde bulunmalarý, hareketin niteliðini yitirdiði anlamýna geleceði kolayca anlaþýlýr birþeydir. Devrimci ve ilerici bir halk hareketi,
her zaman mevcut (kurulu) düzenin koyduðu sýnýrlarýn (yasallýðý)
dýþýna yönelen ve bu sýnýrlarý yýkan bir harekettir. CHP hükümeti
döneminde, halk hareketi, sol bir iktidar olduðu þeklinde yanýlsama içinde olduðu için, düzenin yasallýðýný (meþruiyetini) savunur
duruma itilmiþti. 1979 yaz baþýndaki bu kargaþa, solda tam bir
keþmekeþ, neyin ne olduðunun bilinmediði ve sorulmadýðý bir ortam yaratmýþtý. Tüm solda devrim teorisi bir yana býrakýldýðý gibi,
gerçek bir bilinç sapmasý ortaya çýkmýþtý. Kimin, neyi, niçin yaptýðýnýn bilinmediði bir ortamda, tam bir usdýþýcýlýða ulaþýlmasý doðaldýr. Çünkü her devrimci mücadelenin yükselmesi, mevcut tüm
anlayýþlarý deðiþtirir, alt-üst eder. Ama ülkemizde doðal olmayan
ise, yýkýlan anlayýþlarýn yerine devrimci yükseliþin bir þey getirmemesi olmuþtur. Yýllar sonra pek çok teorinin üzerine inþa edileceði bu
olgunun ülkemize özgü olmadýðý da iyi bilinmelidir. Devrimci bir
öncülükten yoksun bir halk hareketi asla gerçek bir devrim
yapamaz. Devrimin, demokratik halk devriminin öncülüðü, ne pazarlýk konusu olabilir, ne de satýn alýnabilinir bir ünvandýr. Öncülük
bizzat mücadelenin içinde, mücadelenin geliþiminin doðru bir tahliline dayalý doðru çözümlerle gerçekleþir. Kendiliðinden-gelme bir
halk hareketi, tarihin defalarca tanýtladýðý gibi, kýsa sürede bozulur,
yozlaþýr ve daðýlýr. Ýþte bu noktada Marksist-Leninist bir örgüt yaþamsal rol oynar. Bu rol, ayný zamanda proletaryanýn sýnýfsal niteliðinden kaynaklanan devrimci roldür. Halk kitlesine politik hedef
göstermek, bu hedefe yönelik örgütlenmeyi saðlamak ve uygun
mücadele araçlarýný sistemli hale getirmek Halkýn Devrimci
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Öncülerinin tarihsel görevidir. Burada hatalý bir tutum kitle hareketinin daðýlma sürecini hýzlandýrýr. Ülkemizde oportünizmin ve
revizyonizmin etkisinin güçlülüðü bu noktada belirleyici olmuþtur.
Politik iktidara yönelmesi gereken ve yönelmiþ olan halk hareketi,
somut ekonomik talepler uðruna mücadeleye yöneltilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu çabalar, ayný yýllarda yoðunlaþan devrimci sendikal muhalefet; yerel yönetimlere katýlým, alternatif iþ yeri yönetimi þeklinde formüle edilmiþti. Faþist milis saldýrýlarýn etkinleþtiði yerlerde
halkýn ve bazý devrimci unsurlarýn sýk sýk askeri birliklere ya da polise (Pol-Der imajý nedeniyle) sýðýnmalarý gelinen yeri göstermeye
yeterlidir. Devrimci mücadelenin bir iktidar mücadelesi deðil, ekonomik talepler uðruna mücadele olarak algýlanmasý böylece ortaya çýkmýþtýr.
Bu geliþmeler, mücadelenin içinde proletaryanýn (ideolojik
olduðu kadar, kentlerde fiili olarak) etkisinin zayýfladýðýný ve bu
zayýflýðýn olumsuz sonuçlarýný açýkça gösteriyordu. Proletarya sýnýfsal durumundan dolayý, her zaman örgütlü hareket etmek durumundadýr. Bu özelliði kendiliðinden-gelme mücadelede bile hemen
kendini gösterir. Üretim sürecinin toplumsal niteliði ve birbirine
baðlý olmasý, proletaryanýn devrimde öncülüðü için uygun bir temel
teþkil eder. 1979 Türkiyesinde proletarya, fiili bir güç olmasa bile,
ideolojik olarak yönlendirebileceði ve yönlendirmesi gereken halk
hareketine pek birþey yapamamýþtýr. Bu da, solda, oportünizmin
ve revizyonizmin gücünün, ve devrimci örgüt olarak HDÖnün sapmalar yüzünden içine düþtüðü zaaflarýnýn sonucudur.
Milli krizin hýzla derinleþtiði koþullarda, devrimci görevleri
saptamak doðrudan taktik konusuna girer. Meydana gelen geliþmeler Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinde ortaya konulmuþ
olup, buna iliþkin stratejik ilkeler açýk olarak saptanmýþtý. Bu baðlamda devrimci taktiðin saptanmasý oldukça kolay olacaktý. Ama
1979 yazýna girilirken örgüt içinde ortaya çýkmýþ olan sað-pasifist
ve tasfiyeci anlayýþýn yarattýðý olumsuzluklar ortadan kaldýrýlamadýðý için devrimci taktiðin saptanmasý fazlaca etkili olamayacaktý. Bu
noktada asýl sorun, stratejide ortaya konulmuþ olan ara aþamalarýn
vurgulanmasý ve bu ara aþamalara iliþkin görevlerin yerine getirilmesiydi. Bu baðlamda iki görevin (taktik görevler ve stratejik görevler) karýþtýrýldýðý ve zaman zaman birbirine karþýt konulduðu görüldü. Daha sonraki döneme damgasýný vuran bu yanýlgýnýn, tam
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olarak kavranýlmasý zorunludur.
Bilindiði gibi strateji, bir bütün olarak devrimin temel darbesinin yöneleceði hedefi (stratejik hedef), sýnýf güçlerinin mevzilenmesini (sýnýflarýn mevzilenmesi), bu hedefe ulaþmada izlenecek rotayý (stratejik rota) ve kullanýlacak araçlarý (temel ve tali
mücadele biçimleri) içerir. Bu boyutuyla strateji, taktik mücadelelerin (çarpýþmalarýn) stratejik hedefe ulaþmak için nasýl kullanýlacaðýný ifade eder. Bu nedenle strateji, kendi içinde bir dizi aþamalara ayrýlýr. Bu aþamalara, taktik aþamalar ya da ara aþamalar adý
verilir. Stratejiden baðýmsýz ya da stratejiye baðlanmamýþ taktik
(ara) aþamalardan ve taktiklerden söz edilmez.
Strateji, savaþ planýný yapar ve öngörülen hedefe
göre ona ulaþýlmasýný saðlayacak bir dizi eylem saptar,
ayrý ayrý seferlerin planlarýný hazýrlar ve her birinde verilecek muharebeleri örgütler. Bütün bu kararlarý, her zaman gerçekleþmeleri mümkün olmayan bir takým varsayýmlara dayanarak almaktan baþka çare olmadýðýna
ve daha ayrýntýlý bir takým tedbirleri önceden almaya
imkan bulunmadýðýna göre, strateji orduya muharebe
meydanýnda eþlik ederek ayrýntýlara iliþkin gerekli tedbirleri yerinde almak ve genel planda durmadan deðiþiklikler yapmak gerekeceðinden, bunlara da yerinde karar vermek zorundadýr. Yani strateji bir an için bile iþin
yakasýný býrakmaz. (Clausewitz) (abç) 15
Bu ifadelerle taktik konusu daha da netleþmektedir. Taktikler, stratejik hedefe yönelik mücadelenin belli bir aþamasýnda
stratejide belirlenen ilkelere uygun olarak, meydana gelen geliþmelerin öne çýkardýðý ve güçlerin bu aþamada temel olarak yöneltileceði hedefi (taktik hedefler), bu aþamadaki özgül güç durumuna
uygun güçler mevzilenmesini (taktik mevzilenme), taktik güçlerin
izleyeceði rotayý (taktik harekâtlarýn rotasý) ve bu aþamada kullanýlacak araçlarý (temel ve tali mücadele biçimlerini) içerir. Bu boyutuyla taktik, belli bir aþamada, stratejiye baðlý olarak mevcut güçlerin
kullanýmýdýr. Bir baþka deyiþle, stratejinin verili bir aþamada ve
koþullardaki biçimleniþine taktik denir.
Bu bilimsel saptamalar, ülkemizdeki teorik keþmekeþ ve
15
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pasifist devrim teorileri nedeniyle tümden kullanýlamaz olmuþtu.
Belli bir stratejiye baðlýlýk yerine, koþullara göre çýkarlarýna uygun
davranýþlar yapmak oportünizmin en açýk görünümüydü. Örgüt
saflarýnda ortaya çýkan sað-pasifist grupçuklar da, soldaki bu durumun örgüt içindeki yansýmasýndan baþka birþey deðildi. 1978-79
döneminde, CHP hükümetinin varlýðý, taktik planda bazý deðiþiklikleri öngörüyordu. Ama bu, stratejiden baðýmsýz taktikler belirlenmesine yönelme anlamýnda, yanlýþlýklarý da beraberinde getiriyordu. CHPnin niteliðini tahlil ederek, onun gerçek yüzünü teþhir
amacý, yani böyle bir taktik hedef, doðrudan taktik mücadelenin
niteliðini de belirlemek zorundadýr. Bu ise, stratejiden baðýmsýz
olarak ele alýndýðýnda, pek manevra imkaný olmayan sabit bir çizgi
belirlemesine dönüþür ki çoðu zaman da öyle olmuþtur. Bu da,
kaçýnýlmaz olarak, bizzat taktiðin kendisinin (manevra olanaðý) saðlayacak þekilde belirlenmesine yol açar. Oysa bizzat taktik, stratejik bir mücadeledeki manevra olanaðý demektir. Taktik esneklik deyimi, taktiðin içsel esnekliðini deðil, bir taktikten ötekine geçebilme yeteneðini ifade eder.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine göre, bu dönemdeki
taktikler Öncü Savaþý aþamasýnýn niteliðine uygun olarak saptanýr.
En genelde suni dengenin bozulmasý ve Halk Savaþýnýn baþlatýlmasý
hedefinin CHP hükümeti koþullarýnda biçimlenmesi söz konusudur. CHP hükümeti bir engel olarak mevcut olduðu anlamda aþýlmak durumundadýr. Bu eðer onun, suni dengeyi koruma yönünde
çabalarý ya da iþlevi varsa, bunun sergilenmesi þeklinde olacaðý
açýktýr. Ancak bu sergileme, yeni hedefler oluþturduðu anlamda
yeni güç mevzilenmesine yol açacaðýndan taktik bir plan yapýlmak
zorundadýr. Silahlý propaganda, bu dönemde temel olarak CHPnin
konumunu, iþlevini, oluþumunu ve geliþmesini iþler. Ancak bu, sanýldýðý gibi CHP binalarýna ya da yöneticilerine yönelik silahlý eylem üzerine oturmak zorunda deðildir. CHPnin, parti olarak doðru
bir tahlili, gerçek hedefleri ortaya çýkarýr. Söz konusu olarak CHPnin
kurum olarak tasfiyesi deðil, onun yöneticilerinin oligarþi ile olan
iliþkileri ve uygulamalarýdýr. Eðer bu dönemde bir iþkence olayý
olmuþsa bunun teþhiri, kendini hümanist olarak kitleye sunan
bir hükümetin teþhiri demektir. Bu ise öncelikle, onlara kendileri
için iddia ettikleri niteliklere uygun davranmalarý ve öyle davranamayacaklarýnýn ortaya konulmasýyla baþlar ve giderek böyle bir
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olay karþýsýnda yapýlmasý gereken yapýlýr. (Ýþkencecilerin cezalandýrýlmasý) Böyle bir hareket, þüphesiz CHP binalarýnýn bombalanmasý gibi tepki çekici olamaz. Bu baþlý baþýna bir kampanya, bir
harekât konusudur. Pek çok açýdan demokratik halk devriminin
hedeflerini, kendi potasýnda, düzen içinde ulaþýlýr hedefler olarak koyan umut karþýsýnda ve faþist milis saldýrýlar ortamýnda,
stratejiye olan baðlýlýk özel bir yer tutar. Günlük deyiþle, biri soldan,
diðeri saðdan, halk kitlelerini politik iktidarýn devrimci tarzda fethinden uzaklaþtýrmak isteyen bu güçlere karþý, politik iktidarýn
fethi sorununu özenle iþlemek, bu dönemde her zamankinden
çok daha önemliydi. Bu da stratejik rotaya uygun hareket etmeyi
zorunlu kýlýyordu. Kýsaca 1979 yaz baþýnda stratejik rotaya baðlý
olarak taktik görevlerin yerine getirilmesi gündemdeydi.
Ayný tarihte, derinleþen milli krizin öne çýkardýðý taktik görevler ile bu görevleri yerine getirecek devrimci bir güç arasýnda
dengesizlik söz konusuydu. Dengesizliðin artmasýnýn, zaman içinde devrimci gücün etkisizleþmesine yol açacaðý da gözleniyordu.
(Geliþen olaylarýn gerisinde kalma esprisi.) Örgüt içindeki sorunlar
iþte bu dengesizliðin ana kaynaðýydý. 1979 yaz baþýnda HDÖ, gerek
stratejik rotaya uygun görevlerini, gerekse buna baðlý taktik görevleri yerine getirebilecek güçteydi. Ama bu güç, Genel Komite ve
Merkez Yönetimdeki boþluk ve bu boþluðun yarattýðý bölgesel
özerkleþme eðilimleri nedeniyle hareketsiz durumdaydý. Bu da stratejik rota açýsýndan ülke çapýnda etkisiz duruma girmekle kendini
gösteriyordu. Özerkleþmeye yönelmiþ bölgelerin stratejik konumu
taktik planda etkili olmalarýný da engelliyordu. Bölgelerin gücü
stratejik rotaya göre düzenlendiðinden taktik görevleri yerine
getiremiyordu, ve taktik görevleri yerine getirebilmek için de,
stratejik rotaya göre mevzilenmiþ bölgelerin özerkleþmesi söz
konusu oluyordu. Yani genel oluþuma yönelindiðinde, genel
görünüm böyleydi. Bu sýradaki temel tartýþma konularýna þöyle bir
göz atmak sorunun boyutunu göstermeye yeterlidir:
 Bölgesel özerkleþmenin sona erdirilmesi ve homojenliðin
saðlanmasý.
 Parasal sorunlarýn çözümünde, bölgesel esas temel alýnmalý mýdýr?
 Yeni sað-sapmaya karþý bir teorik metnin yayýnlanmasý.
 Sað-pasifist ve tasfiyeci anlayýþ nedeniyle tahrip edilmiþ
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stratejik mevzilenmenin gerçekleþtirilmesi.
 Þehir gerillasýnýn geliþtirilmesi ve kýr gerillasýnýn baþlatýlmasý
için çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý.
 Þehir ve kýrýn birleþik ve baðlantýlý örgütsel yapýlanýþa kavuþturulmasý.
 Mevcut politik ortamýn öne çýkardýðý hedeflere yönelik
askeri eylemlerin yapýlmasý.
 Artan oranda politize olan halk kitleleri içinde örgütsel faaliyetin yoðunlaþtýrýlmasý ve artan oranda kadro temini.
 Ekonomik-demokratik mücadele ve örgütlenmelerle daha
yakýn ve sýký iliþki kurulmasý.
 Yurt dýþýnda örgütsel faaliyette bulunulmasý vb.
Bu tartýþma konularý, þüphesiz burada ifade edildiði biçimde ele alýnmýyordu. Kimi zaman bir soru þeklinde ortaya konulurken, kimi zaman bir olumsuzlama olarak ele alýnýyordu. Bazen bir
bütün olarak çözme yollarý araþtýrýlýrken, bazen parça parça ve
birbirinden yalýtýk çözüm arayýþlarý ortaya çýkýyordu. Genel olarak
sað-pasifist ve tasfiyeci anlayýþ döneminde varlýðýný sürdüren temel
sorunlar ve bunlarýn doðru çözümleri saptanmýþken, gerek bölgeselcilik, gerekse yanlýþ kavrayýþlar sorunlarý alabildiðine karmaþýklaþtýrýyordu. Özellikle bölgelerin, Genel Komitede çokluk bölgesel
gereksinmeleri ve sorunlarý öne çýkarmalarý, stratejik hareketi (stratejik merkezileþme, homojenleþme) önemli ölçüde zaafa uðratýyordu. Sorunun tek ve doðru çözümü, bölgelerin özerkleþmesini
de ortadan kaldýracak çözümü, stratejik hareket için, bölgesel bakýþ
açýlarý merkezi iþleyiþin saðlamlaþmasýný engelledi. Genel Komite
toplantýlarý bölgelerin kendi sorunlarýný ve bu sorunlara bulduklarý
bölgesel çözümlerin ifade edildiði bir konferans, forum görünümü almaktaydý. Bütün bu geliþmeler, bir bölgenin diðer bölge üzerine egemenlik kurmasý þeklinde pragmatik bir tutumun ortaya
çýkmasýna yol açtý. (Bu hatalý anlayýþ, ilerki yýllarda bu bölge yöneticilerinin kariyeristlikle suçlanmasýna yol açmýþtýr, ama ayný yöneticilerin bu pragmatik tutumlarý nedeniyle, nesnel olarak da bu
konumdaydýlar. Ayrýca kiþisel bir kariyerizm ürünü olan bu tutum, o güne kadar merkezi iþleyiþteki eksiklikleri gidermek için
kullanýldýðý var sayýlan yöntemlerin baþarýsýzlýðý kanýsýndan kaynaklanýyordu. Bu tutum, belli bir bölgenin egemenliðini tanýmayan
ya da tanýmamasý olasý olan bölgelerin ve illerin yöneticilerinin
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etkisizleþtirilmesi demekti. Bu nedenle, ya bölgelerde yeni bir yapýlanmaya gidiliyordu ya da bölge ve il yöneticileri görevden alýnarak egemen bölgeye yakýn kiþiler atanýyordu.) 16
Bu geliþmeler, gerek uygulayanlar, gerekse uygulananlar
yönünden belli bir tepkinin dýþa vurulmasýna yol açmakta gecikmedi. Ama asýl önemli geliþme, þehir gerillasýnýn yöresel olarak
daha kolay olduðu bir bölgenin egemen konuma geçmesiydi.
Ve artýk tüm geliþmeler bu bölgenin yapýsý tarafýndan belirleniyordu. Ama bu sorunlarýn çözümlendiði anlamýna gelmiyordu. Genel
Komite, þu ya da bu biçimde sorunlarý ele almaya ve doðru çözümler üretmeye çalýþýrken, pratik dayatmalarýn ürünü kýsa vadeli
çözümler gün geçtikçe aðýrlýðýný duyuruyordu. Kýsa vadeli çözümlerin kesinkes uzun vadeli planlarla uyumlu olmasý gereði, yeniden
stratejik sorunlarýn ele alýnmasýný öne çýkarýyordu. O güne kadar
bölgeleri sað-pasifist ve tasfiyeci sapmanýn etkisinden uzak tutma
çabasý ki bölgesel özerkliðin bir nedeniydi terk edilip, tüm bölgelerin merkezi olarak stratejik rotaya uygun hareketini saðlamak
zorunluydu. Ama stratejik rotanýn yanlýþ kavranýþý yeni bir boyut
getiriyordu. Bu yanlýþ kavrayýþ, sað-sapmalarýn ideolojik etkilerinin ürünü olduðu kadar, pragmatist tutumun da ürünüydü. Yine
bu, örgütün tüm faaliyetini etkileyebilmesinin nedenlerinin açýða
çýkarýlmasý, bizzat hatalý anlayýþýn sergilenmesinden daha önemlidir.
Bu noktada en önemli etmen, örgütün ideolojik-politik çizgisi ve örgüt anlayýþý ile çalýþma tarzýnýn kadrolarca yeterince
kavranmamýþ olmasýdýr. Bu, özellikle HDÖnün ülkedeki tüm siyasal çizgilerden farkýný belirleyen tahlil ve saptamalarýnýn kavranamayýþý ile belirginleþiyordu. HDÖnün ayýrýcý özellikleri nelerdir?
sorusuna verilecek yanýt olarak ifade edilebilecek tahlil ve saptamalarýn eksik ya da yanlýþ kavranýþý, örgütün tarihsel geliþiminin
bilinmemesiyle birleþiyor, bu da doðrudan kadrolarýn politik eðitimlerinin yapýlamayýþý ile çakýþýyordu. Bu eðitim eksikliðinin, homojenliðin zaafa uðramasýnda belirleyici etken olarak varlýðýný
sürdürdüðü görülüyordu.
Ýþte bu kadrolarýn politik eðitimlerinin yapýlamamasýndan
16
Bu bölgenin resmi ya da fiili yöneticileri, 11.1.1981 tarihli Ýl Komitesi kararýyla örgütten ihraç edilmiþlerdir. Karar, 1981 Þubat ayýnda Genel Komite tarafýndan onaylanmýþtýr.
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dolayý ortaya çýkan zaaflar, bölgeler arasý iliþki ve merkezi iþleyiþ
konularýnýn pragmatist bir tutumla ele alýnmasýna neden olmuþtu.
Özellikle HDÖnün örgüt, örgütlenme ve örgütsel iþleyiþ üzerine
saptamalarýnýn eksik ya da hiç bilinmeyiþi politik eðitim çalýþmalarýnýn yetersizliðinin ürünüydü. Parti ve Cephe örgütlenmesi, bu
örgütlerin niteliði ve iþleyiþi konularýnda yeterli bilgiye sahip olmayan kadrolarýn, zaman içinde yönetici konumuna yükseldiklerinde
yapabilecekleri pek az þey vardý. Yapmalarý gerekenler kendilerince bilinmiyordu; yapacaklarý ise yaþadýklarýndan baþka birþey
olmayacaktý.
Bilindiði gibi Marksist-Leninistlerin örgütlenmesi parti
þeklinde olur. Bu parti, proletaryanýn baðýmsýz siyasi savaþ örgütüdür. Amacý, Proletarya diktatörlüðünü kurmak ve komünist
toplumun kurulmasýný saðlamak, yani sýnýfsýz topluma geçiþin
koþullarýný yaratmak olan proletarya partisi bir sýnýf partisidir. Bu
boyutu ile tüm sýnýfý, yani proletaryanýn tümünü kucaklamak
zorundadýr. Ama bu, partinin sýradan bir lokal, kulüp olmasý demek deðildir. Proletarya partisi, her þeyden önce proletaryanýn kendisi için sýnýf olmasýnýn ifadesidir. Bu bilince ulaþmamýþ unsurlarýn
partiye alýnmasý, proletaryanýn devrimci niteliðinin yanlýþ kavranýlmasýnýn ürünüdür. Yani sýnýf ile birey arasýnda bire bir iliþki mevcut deðildir. Parti, sözcüðün tam anlamýyla proletaryanýn tarihsel
rolünün bilincinde olanlarýn örgütlenmesidir. Ýþte bu, proletarya
partisinin her zaman titizlikle korumasý gereken bilinç düzeyini
belirler. Belirlenen bilinç düzeyine sahip olmayan bireylerin partiye alýnmasý, onun tarihsel görevini baþarmasýný engelleyecektir.
Bu baðlamda proletarya partisinin temel görevi açýða çýkar:
Proletaryayý bilinçlendirmek, yani proletaryanýn bilinç düzeyini, partisi tarafýndan güvence altýna alýnmýþ düzeye yükseltmek. Ancak
kapitalizm koþullarýnda proletarya partisinin tüm sýnýfý kucaklamasý, yani onlarýn bilinç ve hareketini partinin bilinç ve eylem
düzeyine yükseltebileceði boþ bir hayaldir. Proletaryanýn, tümüyle,
kapitalizm koþullarýnda partinin bilinç düzeyine yükselemeyeceði
gerçeði, tüm sýnýfýn partinin önderliði altýnda hareket etmeleri
gereðini ortaya çýkarýr. Bu gereklilik, geçici bir evreye denk düþer.
Bu nedenle yöneten-yönetilen ya da temsil eden-edilen þeklinde
bir iliþki özsel olarak mevcut deðildir.
Proletarya partisi, bilinçsiz bir sürecin bilinçli bir ifadesi ol-
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mak durumundadýr. Bu onun bilinçli bir süreçte iþlevsiz kalmasý
demektir. Bu aþamaya kadar parti varlýðýný sürdürür.
Proletarya partisinin bu þekilde tanýmlanmasý yeterli deðildir, ayrýca partinin güvence altýna aldýðý bilinç düzeyinin ve buna
uygun (ve bundan doðan) iliþkilerin de sergilenmesi gerekir. Özellikle parti tüzüðünde ifadesini bulan ikinci yön ile programda ifadesini bulan birinci yönün diyalektik iliþkisi kesinlikle göz ardý
edilemez. Bu iki yön ve aralarýndaki diyalektik iliþki, MarksizmLeninizmin bütünsel bir kavranýþýndan (yada ifadesinden) baþka
bir þey deðildir. Genellikle Marksist-Leninistlerde bu kavrayýþýn ya
da bilincin var olduðu kabul edilir. Bunun gerçekliði durumunda
sorun yoktur, ama olmadýðý koþullarda önemli sorunlar ve sapmalar ortaya çýkar. Ve o zaman dünyada hiç bir güç ve araç, sorunu
çözümleyemez.
Parti içi demokrasi ya da proletarya demokrasisi sözcükleriyle ifade edilen iliþkiler, doðrudan partinin nihai amacýndan
doðar ve geliþir. Örneðin, zihni emek ile maddi emek (kafa ile kol
emeði) arasýndaki çeliþkinin ortadan kaldýrýlmasýný hedefleyen parti
faaliyeti de, bu çeliþkinin aþýlmasýný hedef alýr. Bu aþýlma, parti terminolojisiyle söylersek, liderler-kadrolar ya da teorisyenler-militanlar ayrýmýnýn ortadan kalkmasý olarak pratikte gerçekleþir. Ülke somutundan verilebilinecek diðer bir örnek de, örgüt düzeyinde
politik ve askeri yanýn ayrýlmazlýðýdýr. (Politik ve askeri liderliðin
birliði ilkesi.) Bu baðlamda diyebiliriz ki, proletarya partisi içinde
sözcüðün gerçek anlamýnda yönetenler-yönetilenler ayrýmý söz
konusu deðildir. Bunun gerçekliði ise Parti Kongresidir. Ýkinci
olarak, burjuva hukukunun dar ufuklarýnýn aþýlmasýný hedefleyen ve bunun bilincinde bulunan bir partide ve parti üyelerinin iliþkilerinde burjuva hukuk kurallarýný bulmaya çalýþmak boþ bir çabadýr. Genel olarak hukukun, özel olarak da burjuva hukukunun
aþýlmasýna yönelen bir hareketin iliþkilerinde görülebilinecek hukuk çok farklý olacaktýr. Ve genel olarak proletarya diktatörlüðünün hukukuyla çakýþýr. Bunda da karþýlýklý ve belirlenmiþ çerçevede
(tüzük gibi) bir güvene dayalý hukuk söz konusudur. Bu güvenin
bizzat, Marksizm-Leninizmi benimsemiþ olmak, ama þu ya da bu
biçimde deðil, partiyi niteleyen özellikleri taþýyan doðru MarksistLeninist teoriyi kavramak temelinde oluþtuðunu söyleyebiliriz. Ýþte
proletarya partisinin irade birliði böyle oluþur. (Ýdeolojik-politik
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birlik.) Bu birlik, partinin maddi örgütsel birliðini, disiplin birliðini
saðlar.
Ancak bilinçli bir hareket olarak partinin, tüm süreçleri denetlediði ya da denetleyeceði ileri sürülemez. Proletarya partisi
iradi bir hareket olarak nesnel hareketin çerçevesi içinde hareket
eder. Bu ise partinin dýþsal etkiler altýnda olduðu demektir. Bu
dýþsal etkilerin baþýnda, bizzat ortadan kaldýrmayý amaçladýðý kapitalizm gelir. Kapitalizm koþullarýnda, her türlü burjuva demokratik hak ve özgürlüklerin kýsmen kullanýldýðý ülkelerde bile, uzun
vadeli bir mücadele, bu hak ve özgürlüklerin ortadan kaldýrýldýðý
bir evreden geçmek zorundadýr. Bu zorunluluk, serbest rekabetçi
dönemde militarizm ve bürokrasinin geliþmediði Ýngiltere ve Amerika için söz konusu olmasa bile, emperyalist dönemde tüm ülkeler için geçerlidir. Yeni bir topluma gebe olan her eski toplumun
ebesi þiddettir, þiddetin olduðu bir yerde burjuva anlamda da
olsa demokratik hak ve özgürlüklerin kullanýlmasýndan söz edilemez. Ve tarih tanýtlamýþtýr ki, bu hak ve özgürlükleri ortadan kaldýran ve þiddete baþvuranlar, her zaman, mevcut toplumun egemen
sýnýflarýdýr. Bu evrede demokrasiden söz etmek, sözcüðün tam
anlamýyla boyun eðmektir, teslimiyetçiliktir. Ýþte Nazi Almanyasý,
iþte Mc Charty Amerikasý, De Gaulle Fransasý, Mc Donald Ýngilteresi. Bunlar tarihsel süreçte ortaya çýkan istisnalar olarak yorumlanamaz. Tam tersine tarihsel sürecin doðal evriminin ürünleridir.
Üçüncü olarak, devrimci mücadele, her zaman, karþýsýnda
egemen sýnýflarýn baský aygýtý olan devleti bulur. Devlet ise merkezi bir güç (zor) aygýtýdýr. Egemen sýnýfýn merkezi gücü karþýsýndaki
gücün de merkezi olmasý gerektiðini en basit mantýk bile anlayabilir. Ayrýca üretimin artan oranda toplumsallaþmasý ve sermayenin merkezileþmesi koþullarýnda sosyalizmin kaçýnýlmazlýðý
gündemdedir. Bizatihi bu sermayenin tek bir elde yoðunlaþmasýndan baþka bir þey deðildir. Hisse senetli þirketler, devletin ekonomiye artan müdahalesi ve tekelci devlet kapitalizmi, kapitalist
üretim tarzýnýn bizzat kapitalist üretim tarzý içerisinde ortadan
kalkmasýdýr ve dolayýsýyla prima fac yeni üretim biçimine geçiþin
yalnýzca bir evresini temsil eden kendi kendini çözümleyen bir
çeliþkidir. (Marks)
Sosyalizm, devletin ortadan kalktýðý evreye dönüþüm olarak, ilkin merkezileþmiþ sermayeyi özel ellerden alarak tüm top-
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luma geri verir. Bu ulusal deðil, uluslararasý planda bir dünya
devleti olarak gündeme gelir. Ve o zaman devlet söner. Ama bu
siyasal yönetimin sona ermesi, toplumda hiçbir yönetimin olmayacaðý demek deðildir. Engelsin deyiþiyle söylersek, kiþilerin hükümeti (goverment), yerini þeylerin idaresi (administration) ve
üretim iþlerinin yönetimine (direction) býrakýr. Böylesine bir amaca (nihai) yönelik hareketin, hangi biçimde olursa olsun, merkezi
olmamasý gerektiðini iddia etmek, tarihsel evrimi tersine çevirmekten baþka bir þey deðildir.
Genel olarak ifade ettiðimiz bu nitelikleriyle proletarya partisi, zaman içinde ve kapitalizm aþýldýðý anlamda tüm sýnýfla
özdeþleþir ve tüm sýnýfý kucaklar. Böyle bir partide burjuva hukukunu ve burjuva demokrasisini aramak, istemek proletaryanýn tarihsel misyonunu yadsýmaktan baþka bir þey deðildir.
Ancak, toplumda tek sýnýf proletarya olmadýðý gibi, tek örgütlenme biçimi de parti deðildir. Farklý amaçlar her zaman farklý
araçlar (örgütlenme) gerektirir. Çarpýk bir kapitalizmin var olduðu,
demokratik devrimini tamamlamamýþ bir ülkede doðrudan sosyalist devrim olamaz. Demokratik halk devrimi bu ülkelerde proletaryanýn öncülüðünde yapýlmak zorundadýr. Stratejide anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrim olarak saptanan bu devrimin kitle örgütlenmesi Cephe olacaktýr.
THKPye göre, Kurtuluþ Cephesi, Halk Savaþýnýn devrimde
zorunlu bir durak olduðunun bilincinde, tüm halkýn politik ve askeri örgütüdür. Baþka bir deyiþle demokratik halk devriminin örgütüdür. Ancak Kurtuluþ Cephesi, revizyonist cephe anlayýþýna
taban tabana zýttýr. Tepeden birlik olarak proletarya partisi ile
diðer halk kesimlerinin politik örgütlenmelerinin oluþturduðu bir
koalisyon ya da güç birliði olamaz. THKC, THKPnin önderliði altýnda tabandan oluþan politik-askeri bir halk örgütüdür. Partisiz Cephe ve Cephesiz Parti anlayýþýna karþý olan bu tespit THKPnin
ayýrýcý bir özelliðidir. THKC revizyonist ve fokocu örgüt anlayýþýnýn
reddedilmesini ifade eder. Ancak THKC ile THKP asla birbirine
karýþtýrýlamaz. Her iki örgütlenmenin nihai olarak amaçlarýndaki
farklýlýk yapýlanmasýndan üyelerinin niteliðine kadar bir dizi farklýlýðý gündeme getirir. Bu iki örgütlenme arasýndaki sýnýr çizgileri
teorik olarak çizilmiþ olmakla birlikte, pratikte belirginleþmemiþ
olmasý mücadelenin eksikliklerinin bir ifadesidir. Þüphesiz Öncü
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Savaþý ve özellikle de bu savaþýn baþlangýç evresinde ülkemizin
özgül koþullarý, Parti ve Cephe kadrolarýnýn ayrýþmasýný fiilen olanaksýz kýlmýþtýr. Ayrýca ilerici ve yurtsever unsurlarýn hýzla Marksizm-Leninizmi benimsemeleri, sýnýr çizgilerinin çekilmesini (pratikte) daha da güçleþtirmiþtir. Zaman içinde halk kitlelerinin
mücadeleye geniþ ölçekte girmesi sýnýr çizgilerinin çekilmesi için
gerekli nesnel koþullarý yaratmýþ olmasýna raðmen, geçmiþin getirdiði alýþkanlýklar kadrolarda belli bir duyarsýzlýk yaratarak, gerekli
özenin gösterilmesini engellemiþtir. Özellikle partinin güvence altýnda tutmasý gereken belli bilinç düzeyine fazla önem verilmemesi, THKC içinde örgütlenmesi gereken unsurlarýn THKP içine
alýnmasýna ya da hiç örgütlenmemesine yol açmýþtýr. Arka-cephe
iliþkisi ya da sempatizan kategorileri yaratýlarak THKC fiilen devre dýþý býrakýlmýþtýr. Ama politik-ideolojik çizgisinde özel olarak
belirtildiði için THKC yapay biçimde var edilmeye kalkýlmýþtýr. Bu
tutumun en somut örneði, Marksist-Leninist kadronun Cephe içinde çalýþma adý altýnda Cephe kadrosu olarak kabul edilmesidir.
Diðer bir örnek de, ekonomik-demokratik mücadelenin THKCnin
temel alaný olarak algýlanmasýdýr. Sözün özü, Parti alanýndaki hatalar tümüyle Cephe alanýna da taþýnmýþtý.
THKCnin amacý, emperyalist sömürü ve iþgale son
vererek ülkenin baðýmsýzlýðýný saðlamak, oligarþik yönetimi yýkarak halkýn devrimci demokratik iktidarýný kurmak ve toprak devrimini gerçekleþtirmektir.
Böyle bir örgütün politik iktidar alternatifi olduðunu belirtmek gereksizdir. Ýþte bu örgüt (THKC) halk iktidar organlarýnýn
yaratýlmasý demektir. Ve bu organlarla vücut bulur. Ama bu bir süreçte gerçekleþir. Öncü Savaþý aþamasýnda THKCnin çekirdek örgütlenmesi ya da kadro yapýlanýþý öndedir. Geliþme, silahlý güç ile
kitle örgütlenmesi, kitle örgütlenmesi ile silahlý gücün birlikte
geliþmesi olarak ortaya çýkar. Bu, Halk Savaþý evresinde THKCye
baðlý bir halk ordusunun kurulmasý ile örgütsel düzeyde netleþir.
Ülkemizde milli krizin derinleþmesine paralel olarak geliþen
kitle hareketleri, toplumun her kesiminden gelen pek çok unsurun devrimci olarak faaliyet göstermesine yol açmýþtý. Bu unsurlar Marksizm-Leninizmin etkisi altýnda, ama düzenli ve sistemli bir
Marksist-Leninist eðitim ve bilgiye (formasyona) sahip olmaksýzýn
Marksist-Leninist olarak kabul ediliyorlardý. Bir baþka deyiþle, po-
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litize olmuþ hemen herkes kendini devrimci olarak ilan etmekle,
Marksist-Leninist olarak kabul ediliyordu. Ülkede düzene karþý
hemen hemen tüm hareketlere ve örgütlenmelere Marksizm-Leninizm damgasýný vurmasýnýn bir ürünü olan bu yanýlgý, giderek
soyut bir halk (sýnýfsal farklýlýklarý taþýmayan ya da taþýdýðý unutulan) kavramýna ve proletaryanýn ideolojisinin bir halk ideolojisine dönüþtürülmesine ya da öyle sunulmasýna yol açýyordu.
Anti-emperyalist ve anti-oligarþik bir hareketin kendini proleter
hareketi ilan etmesi ve üstelik bunu proletarya partisinin öncülüðünden uzak yapmasý, ortaya garip bir manzara çýkarýyordu.
Bu manzara, bir yandan halk kitlelerine doðru bir devrim
programýnýn anlatýlmasýný engellerken, öte yandan da ortaya konulan programlarýn (yanlýþ da olsalar) ciddiye alýnmamasýna yol
açmýþtý. Kaba anti-komünist propagandalarýn ileri sürdüðü savlar
büyük ölçüde kendine devrimci diyen herkes tarafýndan kabul
ediliyordu. Sol örgütlenmeler ise, bir yandan demokratik halk devriminden (yada ayný muhtevayý ifade eden baþka tanýmlamalar)
söz ederken, öte yandan kendine baðlý unsurlardaki çarpýk program hedeflerine hiç ses çýkartmýyorlardý. Böylece baþta köylüler
ve þehir küçük-burjuvazisi olmak üzere, tüm halkta bir proletarya
devrimi anlayýþý (ama anti-komünist propagandanýn tanýmladýðý
biçimde) ve beklentisi ortaya çýkmýþtý. Zaman içinde, ilkin þehir
küçük-burjuvazisi ve köylülük, giderek de þehir proletaryasý ile tarým iþçileri, bu anti-komünizmden türemiþ devrime ve amaçlarýna karþý çýkmaya baþladýlar. Özel mülkiyetin her biçimde ortadan
kaldýrýlmak ve bireysel yaþamýn tümüyle yok edilmek istendiðini
düþünen küçük-burjuvazi, bireysel planda ilk mülk edinme olayýyla birlikte devrimci mücadeleyi terk etmeye baþlamýþtý.
Teoride demokratik halk devrimi için mücadeleden söz edilirken, pratikte çarpýk bir sosyalist devrim mücadelesi gündemdeydi. 1961 anayasasýnýn getirdiði nispi özgürlük ortamý, fiilen 12
Mart döneminde sona ermiþ olsa da, kaðýt üzerinde varlýðýný sürdürüyordu. Böylece, 1970-71 yýlýnda, 1961 Anayasasýnýn getirdiði
haklarý kullandýrtmayan bir hükümete karþý mücadele eden devrimciler, 1977 sonrasýnda 61 Anayasasýnýn ötesine geçmeyi hedefleyen devrimcilere dönüþmüþlerdi. (Sosyalist, komünist vb.
sözcüklerle tanýmlanabilir bir devrimcilik, 61 Anayasasýný savunma gibi deyimler bir bütün olarak düzenin devrilmesi deyimle-
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rine yerini býrakmýþtý.) Halk kitlelerinin bilincinde ortaya çýkan bu
de- ðiþimler, bir yanýlsamalar bütünü olarak çarpýktý. Bu çarpýklýk,
kýsa dönemde kitlesel sonuçlar doðurmamakla birlikte, bireysel
planda önemli sonuçlar vermekten geri kalmýyordu. Kendine devrimci diyen bireyler, bundan komünist olmayý anladýklarýndan
ya da çevrede öyle kavranýldýðýndan, ya komünist gibi davranmak zorunda kalýyordu ya da öyle görünmeye çalýþýyordu. Artýk
dev-rimci mücadelenin zorluðundan korkan, kaçan, devrimciliði býrakan bireylerden söz edilir olmuþtu. Devrimci mücadeleyi
eko- nomik-demokratik mücadele olarak alan çevrelerde devrimciliði býrakan bireylerin küçük-burjuva zaaf ya da pisliðinden
söz edilmesi günlük konuþmalara bile girmiþti. Bu tanýmlamalar
ve yo-rumlar, kitle hareketinin kendiliðinden-gelme özelliðini ve
bunun yarattýðý keþmekeþi, bilinç kaymalarýný yeterince gösteriyordu. Kendileri de bir küçük-burjuva olan ve teoride devrimin niteliðini demokratik olarak tanýmlayan unsurlarýn, pratikte kendilerini
proleter devrimci sanmalarý ve sosyalist devrim mücadelesi
yaptýklarýný düþünmeleri geniþ kitleleri de etkilemekte gecikmedi.
Genellikle öðrenci olan gençlik kitlesi dýþýndaki halk kitleleri mücadelenin pasif unsurlarý olarak geriye çekilmeye 1978 Ocak
ayýnda CHP hükümetinin kurulmasýyla baþladýlar. Bu tarihte CHP
hükümetinin, ne yapacaðý daha açýk ve kendi taleplerine uygun
olarak kitlelere göründüðünden halk tarafýndan kolayca benimsendi. Klâsik sol oylar olarak ifade edilen ve nüfusun % 30-35ni
bulan halk kitlesi sol hükümetle birlikte devleti de benimsemeye
baþladý. Meþru müdafaa teorilerinin bu dönemde ortaya çýkmasý
hiç de rastlantý deðildir. Halk kitlelerinin; faþist milislerin yasadýþýlýðý
karþýsýnda, yasal sol hükümet yanýnda tavýr alýþý, doðrudan devletin savunulmasý anlayýþýna denk düþüyordu. Ýþte halk kitlelerinin
bu yanýlsamalarý, devrimcilerin kitlelerden kopmasýnýn ve tecridinin ön koþulu ve baþlangýcýydý. Örgütlenme düzeyinde Parti ile
Cephe arasýndaki farkýn ortadan kalkmasýna denk düþen bu geliþmenin HDÖyü de etkilememesi beklenemezdi ve öyle de oldu.
Ama etkisi, soldaki genel sürecin rotasýndan farklý bir rota izleyerek olmuþtur.
Halk kitlelerindeki ve soldaki yanýlgý ve yanýlsamalarýn etkisi, THKP/HDÖ ve THKC/HDÖ Tüzüklerinin yerine geçecek tek bir
THKP-C/HDÖ Tüzüðü kavrayýþý ile somutlaþýyordu. Solda genel
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devrimci kategorisinin oluþmuþ olmasý, ve böylece kendi terminolojimizle söylersek, Parti ve Cephe farkýný önemsememe tutumu örgüt içinde kadrolarýn teorik düzeye göre ayrýþtýrýlmasý
anlayýþýnýn yaygýnlaþmasýna yol açýyordu. Teori olarak MarksizmLeninizm alýndýðý düþünülürse, bu düzeyin, Marksist-Leninist teorik bilgiye sahip olma düzeyi olarak algýlandýðý hemen anlaþýlabilir.
Böylece bu düzeyi yüksek olanlar parti üyesi, düþük olanlar ise, ne
olduðu belirsiz bir Cephe kadrosu olarak kabul ediliyordu. Öte
yandan Parti ve Cephe yapýlanmasý ayrýþmadýðýndan, bu farklý
kadrolar ayný yapý ve çalýþma içinde yer alýyorlardý.
Sorunun kendisi kadar çözümü de basitti ve yýllar öncesinde ortaya konmuþtu. THKP Tüzüðünde üyelik koþullarý belirtilirken sayýlan asgari Marksist-Leninist formasyona sahip olmak
koþulu teorik düzeye göre ayrýþtýrmanýn anlamsýzlýðýný ifade ediyordu. Yine sýnýfsal köken olarak proletaryanýn dýþýndan gelenler
için profesyonel devrimcilik þarttýr koþulu, sorunun çözümünü daha
da netleþtiriyordu. Ayrýca THKP ve THKCnin amaçlarý ortaya konulurken ifade edilen ve THKP nin asgari programýna denk düþen
anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrim ve halkýn devrimci demokratik yönetimi tanýmlamalarý Parti ve Cephe kadrolarýnýn farkýný açýkça sergiliyordu.
Bu açýk ifadelere raðmen, ayrýntýlý bir biçimde Demokratik
Halk Devrimi Programýnýn yayýnlanmamýþ olmasý, kadrolarýn
ideolojik-politik eðitimlerinin yapýlamayýþýyla birleþince, önemli bir
eksiklik olarak karþýmýza çýkýyordu. Demokratik Halk Devrimi
Programýnýn yayýnlanmamýþ olmasý, pratikte halk kitlelerinin çarpýk bilincinin düzeltilmesinde etkisiz kalmaya yol açtýðý gibi gerilla
eylemlerinin hedefleri konusunda dar bir perspektifin ortaya çýkmasýna yol açmýþtý. Genel oligarþi tanýmý ile ortaya çýkan bu darlýk,
demokratik devrimin önemli bir kýsmýný oluþturan toprak devrimini hedef dýþýnda tutan bir perspektifti. Devrim programýnda ifadesini bulan kitlelerin somut ekonomik-politik-demokratik istemleri doðrultusunda gerilla eylemlerinin yapýlmasý önerilirken, bunun
kitle kuyrukçuluðundan ve kendiliðinden-gelmecilikten nasýl ayrýlacaðý düþünülemiyordu. Suni denge ile kitlelerin bilinçlendirilmesi, örgütlenmesi ve harekete geçirilmesi arasýndaki iliþkinin yanlýþ
kavranýþý ile durum daha da karýþýk hale gelmekteydi.
HDÖ, yayýnladýðý teorik metinlerde, özellikle temel müca-
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de-le biçimi olan silahlý propagandaya iliþkin metinlerde, kitlelerin
bilinçlendirilmesi, örgütlenmesi, harekete geçirilmesi ile suni denge iliþkisini açýk biçimde ortaya koymuþtu. Bilindiði gibi silahlý propagandanýn bir iþlevi suni dengeyi bozmak, yani oligarþinin
gücünün mutlak olmadýðýný, ona karþý savaþýlabilineceðini göstermek olarak kitlelerin düzene karþý tepkilerini açýða çýkarmak
iken, diðer iþlevi kitlelerin açýða çýkan tepkilerinin (açýk) kanalize
edilmesi, yani onlara politik hedef göstermek, siyasi gerçekleri açýklamak, onlarý bilinçlendirmek ve örgütlemektir. Bu noktada politik hedef gösterme, bilinçlendirme faaliyetlerinin bulunulan evredeki devrim programý ile baðlantýlý olduðu açýktýr. Oligarþinin siyasal tecridi ya da mutlak siyasal üstünlük kavramlarý hep alternatif
gücün siyasal devrim programýyla ilintilidir.
Demokratik halk devriminin hedefinin, stratejik hedef düzeyinde bir genel konuþu, hiçbir biçimde programý dýþtalamaz, tersine onu gerektirir. Ancak bu noktada önemli olan, belli bir programýn
formüle edilmesi deðil, bu programýn kadrolarca kavranýlmasý,
tutarlý ve kararlý biçimde tüm sürecinde savunulmasýdýr. THKP/
HDÖ olarak Demokratik Halk Devrimi Programýný (asgari program)
her durumda savunmak ve THKC/HDÖ olarak bu programý, sonuna kadar uygulamak tarihsel görevdir. Demokratik Halk Devrimi
Programýnýn Parti tarafýndan savunulmasý, herþeyden önce karþýt
olarak güçlü bir anti-komünist propagandanýn varlýðýný hesaba katmak zorundadýr. Bu karþý propaganda komünistlerin böyle bir programý iktidara gelinceye kadar savunduklarý ve sonra terk ettikleri
þeklindedir. Bu da halk kitlelerinin devrime karþý, yani kendi beklentilerine denk düþecek nitelikte bir devrim olacaðý konusunda,
kuþku duymalarýna yol açmaktadýr. Ýþte bu anti-komünist propagandanýn etkisiyle ortaya çýkan kuþkular 1978-80 yýllarýnda önemli
sonuçlar doðurmuþtu. Bir Marksist-Leninistin herþeyden önce tutarlý
ve kararlý bir demokratik devrim savunucusu olmasý gerektiði kavranýlmadýðý ve bu kitlelere gösterilmediði sürece, bu devrimde proletaryanýn ideolojik öncülüðünü saðlamak olanaksýzdýr. HDÖ, ülkemizde demokratik halk devrimi olmaksýzýn sosyalist devrimin
gerçekleþemeyeceðini ve bunun tarihsel bir gerçekliðe denk düþtüðünü kabul eden bir Marksist-Leninist örgüttür. Demokratik halk
devriminin, salt politik iktidarýn iþçiler, köylüler ve þehir küçük-burjuvazisince ele geçirilmesi olmadýðý, ayný zamanda ekonomik, top-

THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

133

lumsal, politik, kültürel alanlarda bir deðiþim olduðu unutulamaz,
unutturulamaz. Ýþte THKCnin amaç ve mücadelesi budur.
Örgütlenme ve örgütsel iliþki alanýnda görülen hatalý kavrayýþlar, yetersizlikler pragmatist tavýrla birleþerek, stratejik düzeyde kendini göstermekte gecikmedi, özellikle Halk Savaþý ile Öncü
Savaþýnýn baðlantý ve farklýlýklarý alanýnda belirginleþmiþti. Yýllar
boyu, þu ya da bu biçimde ortaya çýkmýþ sað-sapmalarýn geriye
býraktýðý tortudan kaynaklanan yanýlgýlar ve yanýlsamalar, özelde
Öncü Savaþý ile Halk Savaþýnýn tek bir süreç olduðunun önemsenmemesi olarak ortaya çýkýyordu. Sözün özü, aðaca bakarken orman unutulmuþtu. Siyasal zor, siyasal tecrit, siyasal üstünlük,
psikolojik yýpratma, maddi yýpratma, kýr gerilla savaþý, hareketli gerilla birliði, gizli silahlý güçler gibi konularda (olumlu ya
da olumsuz) ortaya çýkan bu önemsememe ya da unutma, stratejinin (Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi) bütünselliðinin zedelenmesine yol açýyordu. Bu da, karþýt olarak, eklektik bir anlayýþýn
geliþmesi demekti. (Pragmatizme uygun bir anlayýþ.) Bu durumda, pragmatist tutum ve eklektik anlayýþýn bütünsel bir deðerlendirmesini yapmak da mümkün deðildi. Böylece, örgütün, Öncü
Savaþý ve Halk Savaþý bütünselliðine (baðlantý ve farklýlýklarý) bakýþýný
yeniden ortaya koyarak, pragmatizmin nerelerde ve nasýl ortaya
çýktýðýný göstermekten baþka yol kalmamaktadýr.
Bilindiði gibi Öncü Savaþý, doðrudan Halk Savaþýna baðlýdýr.
Emperyalist hegemonya altýnda bulunan ülkelerde uzun (uzatýlmýþ)
bir kurtuluþ savaþý verilmek zorundadýr. I. ve II. bunalým dönemlerinde, sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde emperyalizmin açýk iþgali
ve feodal sömürü, halk kitlelerinin tepkilerinin kendiliðinden-gelme (spontane) patlama ve isyanlara dönüþmesine yol açýyordu.
Yani emperyalizm (ve dolayýsýyla yerli iþbirlikçileri-komprador-burjuvazi ve feodaller) siyasal olarak tecrit olmuþ durumdaydý. Bu,
emperyalizmin siyasal gücünün halk kitlelerince tanýnmamasý, kabul edilmemesi demekti. Ancak bu, hemen karþý bir gücün (siyasal alternatif) oluþtuðu ve kitlelerce benimsendiði demek deðildir.
Tecrit koþullarýnda bulunan emperyalizme karþý, siyasal bir alternatifin ortaya çýkmasý ve bu gücün siyasal üstünlüðü ele geçirmesi bir süreç gerektirir. Bu süreç, önemli ölçüde, kitlelerin
kendiliðinden-gelme isyan ve ayaklanmalarýnýn örgütlenmesi olarak tanýmlanabilir. Siyasal üstünlüðün saðlanmasý, devrimcilerin,
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halk kitlelerine siyasal çözümler önerdiðinde, bunun kitlelerce benimsenmesi ve mücadeleye giriþilmesi demektir. Ayný þekilde emperyalizm ve yerli iþbirlikçilerinin siyasal çözüm önerilerinin halk
kitlelerince reddedilmesi söz konusudur.
Siyasal olarak tecrit olmuþ ve dolayýsýyla siyasal üstünlüðü
kesin olarak (mutlak) yitirmiþ olan emperyalizm ve yerli iþbirlikçileri, sömürülerini sürdürebilmek için artan oranda zora, þiddete
baþvurur. Siyasal üstünlüðü ele geçirmiþ olan gücün yok edilmesine ve bu yolla siyasal üstünlüðü yeniden ele geçirmeye yönelik
(gerçekleþmesi olanaksýz bir amaç) emperyalist zoru siyasal zor
olarak tanýmlayabiliriz. Bu siyasal zor kavramýnýn politik literatürdeki yeri budur ve son tahlilde bir siyasal iktidarýn kullandýðý ya da
siyasal iktidarý ele geçirmek için kullanýlan zordur. Her zor gibi, Engelsin deyiþiyle, ordu ve donanma demektir. Böylece emperyalizm ve yerli iþbirlikçilerinin siyasal zora baþvurmalarýnýn, kendi
silahlý güçlerini (ordu, polis, özel silahlý güçler) kullanmalarý demek olduðu açýða çýkar, siyasal zora tavýr alýnmasý, doðrudan,
emperyalizm ve yerli iþbirlikçilerinin siyasal zor araçlarýna (silahlý
güçler) ve uygulamalarýna karþý tavýr almaktýr, uygulamalarýna karþý
durmaktýr ve bu güçlerin amaçlarýna ulaþmasýna (önce taktik planda) engel olmaktýr.
Bir maddi güç, bir baþka maddi güç tarafýndan alt edilebilir.
Emperyalizm ve yerli iþbirlikçilerinin zoruna karþý ve onu alt edecek devrimci zor, basit bir istek iþi deðildir. Kullanýlmasý için çok
gerçek ön koþullar, özellikle en yetkin olanlarýn o kadar yetkin
olmayanlarý alt ettiði aletler ister. (Engels) Maddi ve teknik olarak
üstün, yani yetkin zor araçlarýna sahip olan bir gücün daha zayýf
bir güç tarafýndan yenilmesinin tek koþulu, düþmanýn bu üstünlüðünü belli bir zaman içinde ortadan kaldýrmaktýr. Ýþte savaþlarda
ilk darbenin gücü ve önemi buradan kaynaklanýr. (Günümüzde
ülkeler arasý savaþta, ilk harekâtýn hasmýn hava gücünü yok etmeye yönelme nedeni de budur.) Maddi ve teknik olarak güçlü
emperyalizme ve yerli iþbirlikçilerine karþý yürütülen savaþ da bu
kurallarýn dýþýnda geliþemez. Halk güçlerinin, maddi ve teknik olarak güçlü düþmaný yenebilmesi için, temel dayanaðý düþmanýn siyasal tecridi ve siyasal üstünlüðü yitirmiþ olmasýdýr. Bu dayanak
noktasý, savaþý düþmandan daha uzun süre sürdürebilmek ve bu
zaman aracýlýðýyla düþmanýn maddi ve teknik üstünlüðünü alt et-
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mek için gereklidir. Ýþte bu nedenle, Halk Savaþý, uzatýlmýþ bir
savaþtýr, yani bilinçli olarak savaþýn süresi uzun tutulmaktadýr.
Uzatýlmýþ savaþ ise, bir yýpratma savaþýdýr.
Yýpratma savaþý, hasým gücün maddi güçlerinin ve iradesinin (moral) giderek tüketilmesidir. Ancak böyle bir savaþ, taraflardan yalnýz birisi için geçerlidir. Yani bir tarafýn çýkarý savaþýn
uzatýlmasýndaysa, karþý tarafýn çýkarý savaþýn kýsa sürede sona erdirilmesindedir.17 Halk güçleri, yýpratma savaþýyla, maddi ve teknik
olarak üstün düþmanýn, savaþý hýzla sona erdirme çabalarýný engeller ve giderek onun bu üstünlüðünü ortadan kaldýrýr. Ýþte Halk
Savaþýnýn ara evreleri olarak, stratejik savunma, stratejik denge
ve stratejik karþý taarruz evreleri bu þekilde ortaya çýkar.
Stratejik savunma, elde olaný koruma aþamasýdýr. Düþmanýn
savaþý kýsa sürede bitirmek amacýyla yaptýðý stratejik taarruzlarý
(imha seferleri) savunmanýn nedenidir. Ancak bu savunma, ne
taktik ya da mevzi bir savunmadýr, ne de pasif bir direniþ hareketidir. Halk Savaþýnýn süreç olarak bir saldýrý süreci olmasý, bu
evrede savunmanýn stratejik düzeyde olmasý ve düþmanýn harekâtlarýnýn (taktik planda) amaçlarýna ulaþmasýný engelleyecek ölçüde, güçlerinin imhasýný, tahribini ve moralini bozmayý hedefleyen
taktik saldýrýlarý kapsamasý demektir. Bu evrede halk güçleri için,
bu amaçlara en uygun savaþ biçimi gerilla savaþýdýr.
Gerilla savaþý kavram olarak nitelik belirleyici deðildir. Mahir yoldaþýn deyiþiyle söylersek, mahalli mütegalibe de, düzenli
birlikleri yenilmiþ ordu da düþmanýna karþý gerilla savaþý yürütebilir. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine göre, Öncü Savaþýnda
da gerilla savaþý yürütülür. Ancak Halk Savaþýndaki, özellikle de
stratejik savunma evresindeki gerilla savaþý halk ordusu tarafýndan yürütülür. Bu ordu üç tür birlikten oluþur: Düzenli birlikler,
bölgesel birlikler ve yerel birlikler (milis). Stratejik savunma evresinde, bu birlikler, görece olarak (diðer evrelere göre) nicelik
olarak az ve maddi olarak zayýftýr. Gerilla savaþý amaç olarak, düþmanýn yýpratýlmasýna yönelirken bunu gerilla üs bölgeleri temelinde gerçekleþtirir. Böylece yakýn amaç var olan gerilla üs bölgelerini kurtarýlmýþ bölgelere dönüþtürmektir. Maonun bu dönemdeki
savaþ yöntemini açýklamada kullandýðý el örneði oldukça açýktýr.
17
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Bu yöntem kýsaca, görece olarak zayýf ve merkezden ayrý düþmüþ
düþman birliklerinin bulunduðu yerde toplanan silahlý güçler, bir
yumruk olarak düþmaný imha eder ve sonra daðýlarak açýlmýþ
bir el gibi geri çekilir. Daðýlan güçler, düþmaný her yerde sürekli
taciz ederek yorar, yýpratýr. Onlara karþý, düþmanýn karþý hareketi
her yöne yönelmek zorunda olduðundan görünmez bir boksöre
yumruk atmaktan baþka bir þey deðildir. Ve bu da onun yorulmasýna, yýpranmasýna yol açar. Ýþte Halk Savaþýnýn ilk evresinde düþmanýn maddi ve psikolojik yýpratýlmasý böyle gerçekleþir.
Stratejik denge evresinde ise, halk silahlý kuvvetleri ile düþman arasýnda bir güçler dengesi mevcuttur. Bu evreden, stratejik
taarruz evresine geçilebilinmesi için en uygun savaþ biçimi hareketli (manevra) savaþtýr. Bu savaþ biçimi bu evrenin temel savaþ
biçimidir. Bu savaþta, birlikler, daha büyük sayýdadýr ve büyük ölçüde gerilla savaþý yöntemlerine benzer bir yöntem kullanýr. Gerilla
savaþýndan farký, birliklerin sayýsý, donatým vb. farklýlýklardan doðar
ve düzenli ordu yapýlanmasýna uygun bir yöntemdir. Güçlerin belli bir mekanda toplanmasý bu savaþ biçiminin özünü oluþturur.
Askeri terminolojiyle söylersek, bu evrede silahlý güçlerin birlik düzeyinden tugay ya da tümen düzeyine yükselmesi, kolordu ve ordu
yapýlanmasýnýn gerçekleþmesi söz konusudur ve hareketli (manevra) savaþ bu güçlerle yürütülür. Hareketli savaþ imha eylemini
yerine getirir ve bu yönüyle de diðer savaþ biçimlerinden ayrýlýr.
Stratejik karþý taarruz evresinde ise, temel savaþ yöntemi
mevzi savaþtýr. Mevzi savaþ, bir yýpratma savaþýdýr, ancak bu
yýpratma muharebeye iliþkindir, muharebe alanýnda kesin sonucun alýnmasýna yöneliktir. (1954 Dien Bien Fu Savaþý gibi) Artýk
belli mevzilerin ele geçirilmesi söz konusudur. Bu evrede bölgesel
birlikler, hareketli savaþý ve yerel birlikler de, gerilla savaþýný sürdürür.18
Halk Savaþýnýn rotasýnýn bu konuþunda, gerilla savaþýnýn
stratejik denge ve karþý taarruz evrelerinde ortadan kalkmadýðýný
özel olarak vurgulamak gerekir. Ancak bu evrelerdeki gerilla savaþý
temel savaþ biçimine tabidir, (tali) ikincil yöntem olarak kullanýlýr.
Ýkinci olarak altý çizilmesi gereken nokta, Halk Savaþýnýn
18
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verileceði alandýr. Bu boyutta bir savaþýn kentlerde verilemeyeceði ve kentlerde bir halk ordusu oluþturulamayacaðý açýktýr. Temel
savaþ alaný kaçýnýlmaz olarak kýrlardýr (daðlar, ovalar). Halk ordusu bu alanlarda oluþturulur, savaþýr. Bu nedenle de devrimin temel
gücü köylülüktür, þehir proletaryasý elbette devrimin temel kuvvetleri içindedir. Ancak devrimde onun belirleyiciliði devrimin yükselme aþamasýndadýr ve son sözü o söyleyecektir.19
Üçüncü nokta, Halk Savaþýndaki gerilla savaþýnýn (temel
ya da tali) düzenli birliklerin, yani halk ordusunun savaþ biçimi
olarak kullanýldýðýdýr. Askeri literatürde, bu gerilla savaþýný yürüten silahlý güç, birlik (troop) olarak ifade edilir. Ve ordu hiyerarþisinde bölük düzeyinde bir birimdir. Bu terim, özellikle Küba Devrimi
sonrasýnda ortaya çýkan Öncü Savaþý baðlamýndaki gerilla savaþýný
yürüten silahlý güçlerin tanýmlanmasý yönünden önemlidir. Chenin
gerilla odaðýnýn oluþturulmasý ve bunun bir isyan merkezi olarak
öne çýkmasý konusundaki saptamalarýnda kullandýðý gerilla birliði (guerilla detachment) ordu birimi deðildir. Buradaki birlik (detachment) terimi, sözcük olarak müfreze, takým anlamýndadýr ve
tümüyle özel bir oluþumdur.20 Özsel olan, altý çizilmesi gereken
husus, bir bütün olarak Halk Savaþýnýn Halk Ordusu ile verileceði gerçeðidir. Bu gerçek, Halk Savaþýndaki gerilla savaþýnýn niteliðini belirler.
Giap, Halk Savaþýnýn verilebilmesi için gerekli koþullarý sayarken, maddi ve teknik olarak üstün düþmana karþý mutlak siyasi üstünlüðün saðlanmasýný ve Halk Savaþýna uygun bir silahlý güç
ve bu gücün uygun örgütlenmesinin olmasý gerektiðini belirtir. Giap,
bu silahlý gücü halk ordusu olarak tanýmlarken onun uygun örgütlenmesini de üç düzeyde ele alýr: a) Düzenli birlikler; b) Bölgesel
birlikler; c) Milis ve gerilla (yerel) birlikler. Giapda bu üçlü yapý
stratejik niteliktedir ve bu yüzden, gerilla, yerel ve düþmanýn art
bölgesinde faaliyet gösteren silahlý güç olarak konulur. Bilindiði
gibi bu tür gerilla, tüm ordularda mevcuttur ve gerilla savaþý 18.
yydaki Amerikan Baðýmsýzlýk Savaþýndan bu yana tüm savaþlarda
19
Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III. Ayrýca bkz. Mahir Çayan, Devrimde Sýnýflarýn
Mevzilenmesi.
20
Teorik metinlerin türkçe çevirilerinde fazla özen gösterilmediðinden ve ayrýca askeri
terimlere fazla deðer verilmediðinden, her zaman troop ile detachment ayný sözcükle,
birlikle karþýlanmýþtýr.
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kullanýlmýþ bir yöntemdir. Ancak stratejik savunma evresinde gerilla üs bölgeleri baðlamýnda gerilla, o bölgede temel silahlý örgütlenmedir. Ve gerilla savaþý temel savaþ biçimidir. Bu noktada yanýlgýya düþmemek için Halk Savaþýnýn geliþim çizgisini bir bütün
olarak ele alýp irdelemek gerekir. Çin Halk Savaþýnda görüldüðü
gibi, savaþ düz bir çizgi izlemez. Belli bir dönem stratejik denge
durumu (ve hatta karþý taarruz) mevcutken, çeþitli nedenlerle tekrar stratejik savunma durumuna geçilebilinir. Bu, gerilla savaþýndan
hareketli savaþa geçip, sonra tekrar geri dönerek gerilla savaþýný
yürütmek; ya da gerilla üs bölgeleri kurtarýlmýþ bölgelere dönüþtükten sonra, bu bölgelerin elde tutulamamasý nedeniyle yitirilmesi ve baþlangýç noktasýna dönülmesi demektir. Týpký savaþýn sýnýfsal
ve ulusal planda yürütülmesinin düz bir çizgi oluþturamayacaðý
gibi. Çin deneyiminin gösterdiði gibi savaþ, sýnýfsal planda baþlayýp,
ulusal planýn öne geçmesiyle sürebilir, ama belli bir süre sonra yeniden sýnýfsal plan öne geçebilir. (Vietnamda bu süreç önce ulusal, sonra sýnýfsal ve yeniden ulusal þeklinde geliþmiþtir.) Ýþte bu
devrimler, savaþ biçimlerinin mekanik bir sýra oluþturmadýðýný, aralarýndaki iliþkinin diyalektik olduðunu tanýtlamaktadýr. Bu diyalektik
iliþki, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinde, deðiþik düzeylerde
özel olarak vurgulanmýþtýr.
III. bunalým döneminde ortaya çýkan yeni olgular geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde Halk Savaþýnýn eskisi gibi baþlatýlýp, yürütülemeyeceðini göstermiþtir. Bu yeni olgularýn baþýnda, suni denge gelir.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde suni dengenin kurulmasý, doðrudan Halk Savaþýnýn baþlatýlma biçimini deðiþtirmiþtir. Suni dengenin sýnýfsal ve ulusal planda ortaya çýkýþý, halkýn kendiliðinden-gelme isyan ve patlamalarýnýn ortaya çýkmasýný engellemektedir. III. bunalým döneminde, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, halk kitlelerinin emperyalizme ve yerli iþbirlikçilerine karþý, kendiliðinden
silahlý eyleme geçmelerinin önünde önemli engeller vardýr.
Ýlkin kapitalizmin yukardan aþaðý, dýþ dinamikle geliþtirilmesinin ürünü olan nispi refah ile halk kitlelerinin tepkileri pasifize
edilmiþtir, açýk hale gelmesi önlenmiþtir. Ancak uzun dönemde,
sürekli ekonomik bunalým bu yolun kalýcý olmasýný engeller ve
siyasal zor gündeme gelir. Bir baþka deðiþle, halkýn tepkilerinin
açýða çýkmasýnýn önündeki temel engel oligarþinin siyasal zorudur.
Bu siyasal zor her devlette görülen ve normal zamanlarda da var
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olan devletin yasal zoru deðildir. Her devletin özünde bulunan
meþru zor olarak siyasal zor, III. bunalým döneminde, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki siyasal zorun yalnýzca belli bir bölümüdür. Ülkemizde TCKnýn 141-142 ve 146. maddeleri yoluyla uygulanan siyasal zor bu tür siyasal zordur. Ancak ülkede sürekli milli krizin (tam
anlamýyla olgun olmasa da) mevcudiyeti, devlet gücünün belli bir
yasal çerçevede uzun süre kalmasýna olanak tanýmaz. Oligarþi gerekli gördüðü her durumda yasadýþýlýða baþ vurur. Bu noktada yönetimin askerileþtirilmesi þart deðildir. Örneðin, gizli faþizm koþullarýnda, yasal bir kitle gösterisi, polis gücü tarafýndan daðýtýlabilmekte ve göstericiler üzerine doðrudan ateþ edilebilmektedir. Ülkemizde 8 nisan 1976da Ankarada polisin öðrenciler üzerine ateþ
açmasýyla iki öðrenciyi öldürmesi, ya da Tarsusda bir trafik kazasýný
protesto eden halkýn üzerine jandarmanýn ateþ açarak 8 kiþiyi
öldürmesi tipik örneklerdir. Yönetimin askerileþtirildiði koþullarda
ise, yasal hiçbir þey kalmaz ve siyasal zor her biçimde ve her
yerde açýkça icra edilir (sömürge tipi faþizm esprisi). Geribýraktýrýlmýþ ülkelerde bu siyasal zorun bu içeriði, özsel olarak oligarþinin suni dengeyi kurmak, korumak ve sürdürmek amacýyla
birleþiktir. Ýþte bu içerikte bir siyasal zor ile halkýn düzene karþý
hoþnutsuzluk ve tepkileri açýk hale (kendiliðinden-gelme, patlama
ve isyanlar olarak) gelememektedir. Halk Savaþýnýn verilebilmesi
için öncelikle bu suni denge bozulmalýdýr.
Suni dengenin bozulmasý herþeyden önce halk ordusunun
kurulmasýna olanak saðlar. Halk kitlelerinin tepkilerini açýða vurmak için düzeni deðiþtirmek amacýyla halk ordusu saflarýna katýlmasý böyle mümkün olabilir.
III. bunalým döneminin diðer bir özelliði de, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde ulaþým ve haberleþmenin ülkenin her yanýna yayýlmasý
ve güçlü merkezi otoritenin ortaya çýkmasýdýr. Bu olgular, I. ve II.
bunalým döneminde olduðu gibi, zayýf mahalli otoriteleri yýkarak
bu bölgelerde kurtarýlmýþ bölgelerin (Kýzýl Siyasi Ýktidarlar) kurulmasýnýn III. bunalým döneminde olamayacaðýný gösterir. Daha tam
bir deyiþle, bu dönemde, kurtarýlmýþ bölgeler I. ve II. bunalým dönemindeki biçimiyle oluþturulamaz. Kurtarýlmýþ bölgelerin oluþturulabilmeleri için, gücü kýrýlmasý gereken mahalli otoriteler deðil,
merkezi otoritedir.
Sözün özü, III. bunalým döneminde emperyalist hegemonya
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altýndaki geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde Halk Savaþý geçmiþ dönemlerdekine benzer bir biçimde baþlatýlamaz. Artýk Halk Savaþýnýn
baþlatýlmasý için gerekli koþullar yaratýlmalýdýr. Ýþte bunun mücadele sürecine Öncü Savaþý adý verilir.
Suni dengenin bozulmasý, mevcut düzene karþý halkýn 
genellikle bilinçsiz tepkilerinin açýða çýkmasý demektir. Böylece
tepkiler, kendiliðinden-gelme patlama ve isyanlar þeklinde görünür
olur. I. ve II. bunalým döneminde bu geliþmeler, proleter devrimcilerin bu hareketleri örgütlemesiyle (kendiliðinden-gelme ya da bilinçsiz bir sürece son vermek) Halk Savaþýnýn (bilinçli bir süreç)
baþlatýlmasýný saðlar. Ama bilinçli bir süreçte, yani Öncü Savaþýyla
halk kitlelerinin tepkilerinin açýða çýkartýlmasý, hareketin örgütsüzlük yanýnýn aðýr basmasýna yol açar. Nikaragua Devriminin bir kez
daha tanýtladýðý bu gerçek, en açýk biçimde Öncü Savaþý üstünde
yükselen bir Halk Savaþýnýn baþlangýcýnýn, geçmiþ dönemlere göre
farklýlýðýnda görülür. Burada siyasal tecrit ve siyasal üstünlüðün
ele geçirilmesinde Öncü Savaþýnýn gündemde olmasý önemlidir.
Oligarþi nesnel olarak siyasal tecrit koþullarý içindedir. Halk
kitlelerinin tepkilerinin (açýk olmayan) mevcudiyeti bunu ifade eder.
Ancak Kurtuluþ Cephesi bu tecrit koþullarýný kendi lehine dönüþtürmek zorundadýr. (Siyasal üstünlüðün saðlanmasý.) Halk kitlelerinin
tepkilerinin pasifize edilmesi ortadan kalktýðý oranda bu gerçekleþebilir. Tüm revizyonist ve pasifistlerin þiddetle karþý çýktýðý nokta
da budur. Onlar halk kitlelerinin pasif olmadýðýný ve olamayacaðýný
kanýtlamaya çalýþýrlar. Ve bunu halkýn oligarþiye karþý tepkilerini
göstererek yaparlar. Evet, halk kitleleri oligarþiye karþý tepki duymaktadýrlar ve bir anlamda oligarþi siyasal olarak tecrit durumundadýr. Ama asýl olgu, bu tepkilerin durumuna iliþkindir. Bu tepkiler
oligarþinin siyasal zoru ile sindirilmiþ, pasifize edilmiþtir. Silahlý isyanlar þeklinde, yani düzeni devrimci anlamda deðiþtirmeye yönelik
biçimde dýþa vurulamamaktadýr. Bu Kurtuluþ Cephesinin oligarþiye
karþý siyasal bir güç olmadýðý, siyasal üstünlüðü saðlayamadýðý demektir. Ýþte bu olumsuzluk, politikleþmiþ askeri savaþla, Öncü
Savaþýyla ortadan kaldýrýlýr. Ancak Öncü Savaþý dýþsal bir güç, ya da
etmen olarak deðil, halk hareketinin içinde ve onu örgütleyerek
geliþen bir savaþ sürecidir. Bu baðlamda kitlelerin tepkilerinin açýða
çýkartýlmasý, pasifistlerin iddia ettiði gibi, halka raðmen halkýn güdülmesi deðildir.
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Kurtuluþ Cephesinin siyasal bir güç olmasý onun askeri
bir güç olmasýna ve askeri bir güç olmasý da, siyasal güç olmasýna baðlýdýr. Bu iki yan birbirinden ayrý olarak ele alýnamaz.
Tersi bir anlayýþ, savaþýn politikleþmiþ askeri savaþ niteliðinin yadsýnmasýndan baþka birþey deðildir. Bir baþka deyiþle, Halk Savaþýný
yürütebilmek için gerekli silahlý güç olmadan, siyasal üstünlük bir
iþe yaramayacaktýr. Ve siyasal üstünlük, halk kitlelerinin Kurtuluþ
Cephesinin siyasal öneri ve çözümlerini benimsemeleri ve oligarþinin ayný konulardaki siyasal öneri ve çözümlerini reddetmeleri
durumudur. Bu ise, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasý ile halk
kitlelerinin bilinçlendirilmesi demektir. Ýþte silahlý propagandanýn
iki fonksiyonu böylece açýða çýkar: a) kitlelerin tepkilerini açýða
çýkarmak ve b) açýða çýkan bu tepkileri Halk Savaþý yönünde kanalize etmek.
Görüldüðü gibi siyasal üstünlüðün saðlanmasý, (geçici olarak deðil mutlak olarak) doðrudan suni dengenin bozulmasý ve
halk ordusunun oluþturulmasý görevlerinin içindedir. Bunu, bu görevlerden baðýmsýz ya da görece baðýmsýz olarak ele almak tümüyle yanlýþtýr. Silahlý propaganda, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýný kapsayan politik bir mücadele biçimidir, ama bu mücadelede temel araç gerilla savaþýdýr ve bu da, herkesin bildiði gibi,
askeri savaþtýr.
Öncü Savaþýnda temel savaþ biçimi (askeri) gerilla savaþýdýr.
Bu gerilla savaþý da, þehir ve kýr gerilla savaþý olarak iki alanda
birlikte yürütülür. Ancak halk ordusunun kurulabilineceði ve Halk
Savaþýnýn yürütülebileceði alanlar kýrlar olduðundan, Öncü Savaþýnda kýr gerilla savaþý belirleyici ve sonuç alýcý niteliktedir.
Öncü Savaþýndaki kýr gerilla savaþý da (þehir gerillasý gibi) yýpratma
savaþýna uygun olarak yürütülür. Kýr gerillasýnýn geliþtirilmesine kadar, yani yeni gerilla cepheleri açýlana kadar, savaþýn psikolojik
yýpratma yönü aðýr basar. Kýr gerillasý ayný zamanda, Kurtuluþ
Cephesinin bir güç olduðunun somut ifadesidir. Ve halk kitlelerine tepkilerini açýða vurmalarý için gerekli kürsüyü (Lenin) saðlar. Gerilla cephelerinin oluþmasý ve yayýlmasýna paralel
olarak Öncü Savaþý, Halk Savaþýna dönüþür. Burada, Öncü Savaþýnýn
ne zaman biteceðini önceden saptamak olanaksýz olduðu gibi,
nerede bittiðini ve Halk Savaþýnýn ne zaman ve nerede baþladýðýný tespit etmek de fiilen olanaksýzdýr. Bu da, iki evrenin tek
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bir sürece iliþkin olmasýnýn sonucudur.
Küçük savaþçý çekirdeklerin baþlattýklarý mücadeleye (Öncü Savaþý) giderek sürekli bir þekilde yeni yeni
güçler katýlýr, kitle hareketleri boy göstermeye baþlar, eski düzen yavaþ yavaþ yýpranýr, çöker; iþte tam bu sýradadýr ki, iþçi sýnýfý ve þehirli yýðýnlar savaþýn kaderini tayin
ederler.21 (Che)
Daha önceleri ortaya konulmuþ bu saptamalara karþýn, örgüt içinde bazý unsurlarýn sað-sapmalarýn etkisinde kalarak ve pragmatist bir tutumla yanlýþ tezler ileri sürdükleri görüldü. Bu yanlýþ
tezler, genel olarak gerilla savaþýnýn, özel olarak da kýr gerillasýnýn
hiç anlaþýlmamasýyla birleþerek eklektik bir bütünlük halini almaya yöneldi. Bu durumda Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin,
bütünsel olarak, bir kez daha ortaya konulmasý ve anlatýlmasý kaçýnýlmaz oluyordu. O güne kadar genel biçimde ortaya konulmuþ
bazý konularýn ayrýntýlý biçimde ifade edilmesi bu bütünsel ifadeyle mümkün olabilirdi. Psikolojik yýpratma, maddi yýpratma (dolayýsýyla imha savaþý) ve askeri güç-politik güç konularýnda söylenenleri bir kez daha söylemek, iþte böyle kaçýnýlmaz oldu.
Her zaman belirtildiði gibi, gerilla savaþý kavram olarak nitelik belirleyici deðildir. Mahalli mütegalibe de, düzenli birlikleri daðýlmýþ ordu da, halk ordusu da düþmana karþý gerilla savaþý yürütebilir.
Her durumda gerilla savaþý temel olarak kýrsaldýr ve bir savaþ yöntemidir. Bir savaþ yöntemi olarak, esnek, deðiþken ve çok yönlüdür. Yerine getirdiði imha ve yýpratma iþlevleri nedeniyle her zaman
ve her yerde kullanýlabilir. (Temel ya da tali olarak.) Hiçbir biçimde bu iki iþlevi, genel bir kategori olarak, deðiþmez bir özellik olarak ard arda sýralanamaz. Savaþýn amacýna, güçler dengesine,
muharebenin durumuna ve de gerilla savaþýnýn birincil ya da ikincil kullanýmýna baðlý olarak, bu iki iþlevi (imha ve yýpratma) gündeme gelir. Kýsaca gerilla savaþý, ne önsel olarak imha savaþýdýr,
ne de yýpratma savaþýdýr. Duruma göre bunlardan biri öne çýkar
(temel olur) ve diðeri ikincildir (talidir).
Ýkinci olarak, savaþta imha ve yýpratma birbirine karýþtýrýlamaz. Ýmha savaþý ya da kýsaca düþmanýn silahlý güçlerinin imhasý tüm savaþ harekâtlarýnýn kilit noktasýdýr, temel taþýdýr. Savaþta
21

Akt: Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III
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bütün düzenlemeler, bütün bileþimler, hesaplar bu nihai amaca
yöneliktir. Onun nihailiði, mekanik anlamda bir sýranýn sonu deðil,
ne zaman ve nerede olursa olsun savaþýn gerçek niteliði olmasýdýr.
Düþmanýn silahlý güçlerinin imhasý, onun son askerine kadar yok
edilmesi demek deðildir. Ýmha, düþmanýn savaþ yeteneðinin (muharebe gücü olarak) yok edilmesidir. Bu da doðal olarak sadece insan unsurunun imhasý deðildir. Ýnsan gücü dýþýnda düþmanýn tüm
maddi araçlarý ve olanaklarý imha savaþýnýn kapsamý içindedir.
Bu baðlamda yapýlan bir sabotaj, hedefe ve kullanýmýna göre bir
imha eylemi haline gelebilir. (Amiyane bilgiyle ve alýþkanlýkla sabotaj eylemlerini, ne olduðu belirsiz bir bombalama olarak düþünmenin anlamsýzlýðý kolayca anlaþýlabilir.) Ayný biçimde her imha
eylemi, imha edilmemiþ düþmanýn insan gücü üstünde psikolojik
bir etki, bir yýpratma yaratýr. Yýpratma savaþý ise, uzun bir harekât aracýlýðýyla düþmanýn maddi güçlerinin (insan ve maddi
savaþ araçlarý) ve iradesinin yýpratýlmasýdýr.
Görüldüðü gibi, bu iki savaþta da, düþmanýn maddi güçleri
özel bir yere sahiptir (týpký iradesi gibi). Bu güçlerin imhasý ile yýpratýlmasýnýn bir ve ayný olamayacaðý kolayca anlaþýlýr. Ýþte bu farký
belirtmek için maddi yýpratma kavramý kullanýlýr. Ancak yýpratma savaþýnýn, maddi yýpratma-psikolojik yýpratma olarak ayrýþtýrýlmasý özsel deðildir. Bu baðlamda yapýlan bir imha eylemi, bir
yýpratma savaþýnýn hareketi olarak karþýmýza çýkacaktýr. Görüldüðü
gibi, savaþ biçimlerinin çeþitliliði kadar, savaþ eylemlerinin mekanik bir diziliþi söz konusu deðildir. Burada asýl olanýn biçimler ve
araçlar deðil, amaçlar olduðudur. Bu yüzden þu ya da bu eylemden deðil, eylemin muhtevasýndan söz ederiz. Bizim örgütümüz
genel bir kategori ya da savaþ biçimi olarak gerilla savaþýný ele
almaz, onu belli bir muhtevaya göre ele alýr ve yürütür. Ýþte bu
muhteva, hareketimizin devrimci ve politik amacýdýr.
Kýr gerillasý, daha tam deyiþle hareketli gerilla birliðinin savaþý,
ne salt maddi yýpratma, ne de salt imha amacýna yönelmez. Tersi
bir yaklaþým araç ile amacý karýþtýrmaktýr. Kýr gerilla savaþý, araç
olarak, deðiþik amaçlar için kullanýlabilir. Burada önemli olan amacýn belirlenmesi ve aracýn buna uygun kullanýmýdýr. Öncü Savaþý
evresinde kýr gerilla savaþýnýn amacýný belirleyen, bizatihi Öncü
Savaþýnýn amacýdýr. Ýþte bu amaca ulaþmaya uygun araçlardan
biri olarak gerilla savaþý söz konusu olur.
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Çok yönlü ve deðiþik iþlevi olan gerilla savaþý (kýr), görüldüðü gibi salt maddi yýpratmanýn aracý deðildir. Bu nedenle onu
maddi yýpratmanýn aracý olarak mütalâa edip, sonra da maddi
yýpratmayý salt Halk Savaþý evresine iliþkin koyarak kýr gerilla savaþýný
Halk Savaþý evresine ertelemek önemli bir yanýlgýdýr. Öncü Savaþý
evresinde amaç nasýl saptanýrsa saptansýn, kýr gerilla savaþýnýn olamayacaðýný söylemek Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin temellerinin yadsýnmasýdýr. Çok açýktýr ki, bu stratejinin ortaya konulduðu
Kesintisiz Devrim II-IIIde Mahir yoldaþ, kýr gerillasýnýn psikolojik
yýpratma için kullanýlacaðýný ve kuvvet gösterisi anlamýna geleceðini hiçbir þüpheye yer býrakmayacak kadar net ifade etmektedir.22
Yýllar boyu yazýlmýþ-çizilmiþ olmasýna raðmen, bazý kaygý ya
da kuþkularý ortadan kaldýrmak için Öncü Savaþýnda maddi yýpratma söz konusu deðildir ya da bunun diðer bir ifadesi olan maddi
yýpratma Halk Savaþýnda söz konusudur savýna deðinelim:
Herþeyden önce bu savýn mekanik bir anlayýþýn ifadesi olduðunu söylemeliyiz. Eðer önsel olarak Öncü Savaþýnda psikolojik
yýpratmanýn söz konusu olduðunu varsayarsak, bunun Politikleþmiþ
Askeri Savaþ Stratejisinde ortaya konmuþ olan psikolojik yýpratmanýn aðýr basmasý ifadesinin reddi olduðunu da söylemek gerekir. Çünkü psikolojik yýpratmanýn aðýr basmasý ifadesi, bu
diyalektik ifade, içeriðinde maddi yýpratma ve hatta imha savaþýnýn
varlýðýný, ama tali olarak varlýðýný kabul eder. Eðer savý Öncü Savaþýnda psikolojik yýpratma, Halk Savaþýnda maddi yýpratma temeldir þeklinde olursa, bunun birinciye göre daha doðru olacaðý açýktýr. Ama bu kez Öncü Savaþýnda maddi yýpratmanýn ve Halk Savaþýnda psikolojik yýpratmanýn tali (ikincil) yeri kabul edilmiþ olunur.
Böylece her durumda kýr gerilla savaþý sav öyle olduðu için söylüyoruz gerekli bir araç olarak ortaya çýkar.
Görüldüðü gibi Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine eklenmeye kalkýlan ya da ondan çýkarsamayla ileri sürülen bu tür savlarla, kýr gerillasýnýn (tali olarak da olsa) Öncü Savaþý evresi dýþýna
itilemeyeceði görülür. Sürecin bütünselliði unutularak ortaya konan savlarýn, kendi içinde bu tutarsýzlýðý taþýmasý doðaldýr. (Eklektik teorinin kaçýnýlmaz sonu, varýþ noktasýnýn çýkýþ noktasýnýn zýddý
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olmasýdýr.)
Diðer bir yanýlgý da, Öncü Savaþýnda siyasi alternatif, Halk
Savaþýnda askeri alternatif olma görevinin olduðunu savlamaktýr. Bilindiði gibi Halk Savaþý süreç olarak nihai zaferle sonlanýr ve
bu yüzden bu savaþ askeri alternatif olma savaþý deðil, askeri
alternatifin karþýtýný yenmesi savaþýdýr. Bu öylesine yalýn bir gerçektir ki, tersi düþüncenin oluþumunu anlamsýz kýlar. Soyut içinde
soyut formüller oluþturma çabasý, böylesine gerçek dýþý (ve komik) savlarýn oluþmasýna yol açabilmektedir. Ýster siyasi, ister askeri olsun, eðer alternatif olma görevinin bir yere konmasý gerekiyorsa, burasý kaçýnýlmaz olarak Öncü Savaþý olacaktýr. Savaþýn
politikleþmiþ askeri savaþ olduðu unutulmazsa, Öncü Savaþýnda
geliþen alternatifin politik ve askeri bir alternatif olacaðý hemen
anlaþýlýr. Savaþýn politik ya da askeri yönlerinin (yada amaçlarýnýn)
öne geçmesi durumu bu baðlamda ele alýnabilir. Ve Halk Savaþýnýn
stratejik taarruz evresinde, savaþýn askeri amaçlarý, yani düþmanýn
askeri yenilgisini saðlama yönü öne geçene kadar politik yön öndedir. Ama bu, her savaþ için geçerli olan savaþýn, politikanýn
baþka araçlarla sürdürülmesi gerçeðinden baþka birþey deðildir.
Ýþte 1979 yaz sonlarýnda ortaya çýkan eklektik ve pragmatik
anlayýþýn durumu böyledir. Bu anlayýþ, pratikte kýr gerillasýný, fokocu tarzda ele alarak, belirsiz bir geleceðe býrakmak, savaþý þehirler
ve özellikle de metropollerle sýnýrlý hale getirmek (þehir fokoculuðu) ve nihayet kýrsal alanlardaki kitleleri ve mücadeleyi unutma
þeklinde ortaya çýkmýþtýr. Bunlarýn sonucunda, pratik hiçbir deðeri
olmayan ve uygulanmasý bu yüzden olanaksýz olan, garip, garip
olduðu kadar eksantrik bir kýr gerillasý formüle edilmeye kalkýlmýþtýr. Ýþte bu garipliðin bir ifadesi olarak þu sözleri okumakta yarar
vardýr:
Þehir gerillasý görevini, oligarþinin ekonomik, politik, askeri temsilcilerinin, iþkence kurumunun temsilcilerinin cezalandýrýlmasý; oligarþik devlet cihazýna yönelik
bombalamalar, oligarþinin temsilcilerinin tutuklanmasý
biçimleriyle yerine getirebilir. Kýr gerillasý da, bu hedeflere bu biçimler temelinde yönelebilir. Bu biçimlerin
uygulanmasýnda þehir ve kýrýn temel olmasý önemli deðildir. Gücümüz oranýnda, nerede mevzilenmiþsek ve
nerede somut hedefler gündeme gelirse, bunlarý ora-
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da yerine getiririz. (abç)
Ýþte tam bir eklektizm ve pragmatizm örneði. Nereden bakýlýrsa bakýlsýn, görünüþteki mantýkilik ve pratikliðin, özde soyuttan soyuta gidilmesinin, yani soyut durumlarýn soyut tahlilinin ürünü
olduðu görülecektir.
Görünümde ne kadar mantýki olursa olsun, özdeki soyut
akýl yürütmeler amaçlar ve araçlarýn birbiri içine geçerek, karýþýk
(karmaþýk deðil) bir bütünlük oluþturduðu görülüyor. Amaçlar
(politik) ile araçlar (askeri) ve araçlarýn kullaným tarzý (biçimler)
soyut kavramlar olarak bile karýþtýrýlmýþtýr. Özellikle araç ile amacýn kullanýmýndaki karýþýklýk önemlidir. Gerilla savaþý, (þehir ve kýr
gerilla savaþý olarak) belirtilen amaçlara ulaþmada bir araçtýr, ama
onun faaliyeti ya da eylem biçimleri öncelikle güçler dengesine
(stratejik), eylem alanýnýn niteliðine ve eylemin amacýna göre
deðiþiklikler gösterir. Bir baþka deyiþle, savaþ, savaþ biçimleri ve
savaþ harekâtlarý (eylemler) diyalektik bir iliþkiyle birbirine baðlýdýr, ama biri diðerinin yerine geçemez. Savaþ harekâtlarýnýn çeþitliliði
olarak eylem biçimlerinin çeþitliliði, genel olarak üç ana baþlýk
altýnda toplanabilir:
a) Taciz eylemleri: Düþman güçlerini yýpratmaya yönelik
olan bu biçimler, kurþunlama, bombalama þeklinde somutlaþtýrýlabilir.
b) Tahrip eylemleri: Düþmanýn maddi savaþ araçlarýna,
ekonomik güçlerine, ulaþým ve haberleþmenin engellenmesine vb.
yönelik eylemler olarak sabotaj genel biçimi olarak tanýmlanabilir.
c) Ýmha eylemleri: Düþmanýn insan gücüne yönelik eylemler olarak suikast (öldürme), pusu, baskýn, iþgal eylemleridir.
Bu eylem biçimlerinin kýr ya da þehirde gerçekleþtirilip gerçekleþtirilememesi sorunu, doðrudan savaþ biçimine (araç) iliþkin
bir sorundur. Bu eylemlerin þehirlerde gerçekleþtirilmesinde, þehir
gerilla savaþý kavrayýþý söz konusuyken, yani bu savaþ biçiminin
yürütülmesi gündemdeyken; kýrlarda, kýr gerilla savaþý kavrayýþý
söz konusudur. Bu da doðrudan þehir ve kýr gerillasýnýn örgütlenmesi sorununun önceliði demektir. Kýrsal alanda yapýlacak bir taciz eyleminin planlanmasý, örgütlenmesi ve yürütülmesi þehirlerdekinden farklý olacaktýr ve olmak zorundadýr. Kýr gerillasý, hangi
biçimde ve hangi hedefe yönelik kullanýlýrsa kullanýlsýn, herþeyden
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önce kýr gerilla savaþýný yürüten bir güçtür. Bu olmadan, bazý kaygýlar ortaya koymak, boþ bir yinelemeden öteye geçmez.
Eklektizmin ifadesi olan bu savlar gücümüz oranýnda derken, bunun toplam bir gücün deðiþik bölümlere ayrýmlaþmasýný
içeren (temel-tali) bir kavram olduðunu unutarak, sanki güçler
dengesinden söz ediyormuþçasýna kullanýldýðýný görüyoruz. Bu kendiliðindencilik nerede mevzilenmiþsek, nerede somut hedef
gündeme gelirse deyimleriyle tamamen netleþir.
Bilindiði gibi, mevzilenme kavramý iradi bir faaliyeti ifade
eder. Nerede mevzileneceðiz? sorusunun yanýtý bizatihi devrim
stratejisinden çýkartýlýr. Kýr ve þehirde, kýr ve þehir gerillasýný yürütmek için vb. mevzilenmek ile Sovyetik ayaklanma için mevzilenmenin ayný olmadýðý açýktýr. Biz nerede mevzilenmiþsek orada
eylem yaparýz deðil, bir plan dahilinde nerede ve hangi hedefe
yönelik eylem yapacaksak ona göre mevzileniriz. Böylece mevzilenmemiz ile amaç ve eylemler bir uyum içinde bulunur, bundan öte bir mevzilendirme olamaz. Eklektizm ve pragmatizm, sorunu
sanki ilahi bir güç tarafýndan bir mevzilenme yaratýlmýþ da, oralarda hasbelkader eylem yaparýz þeklinde koymakla iradi faaliyeti,
kendiliðindenci bir geliþme olarak ifade edebilmektedir.
Ele aldýðýmýz savlar, pragmatist bir anlayýþý ifade ettiðinden,
stratejik saptamalarýn önemsiz bir kategori olarak ele alýnmasýna
yol açar. Özellikle kýr gerillasýnýn bu hedeflere bu biçimler temelinde yönelir denilirken, bu belirginleþir. Bu sözler, þehir gerillasýnýn kýrsal alana olduðu gibi taþýnmasý demektir. Ve özde THKP-C/
HDÖnün askeri rotasýnýn (týrmanma politikasý) yanlýþ kavranýþýdýr.
Daha önce saptamalarýn parçada ele almadýðý bir noktadýr bu.
Bilindiði gibi HDÖ, bazý nesnel ve öznel nedenlerle savaþa þehir
gerillasýyla baþlamýþtýr. Bundan sonraki evre (II. aþama) þehir gerillasýnýn geliþtirilmesi ve kýr gerillasýnýn baþlatýlmasýdýr. Örgüt,
birinci aþamadan ikinci aþamaya nasýl geçileceðini ayrýntýlý biçimde planlamýþtýr.
Buna göre, þehir gerillasý, ilk andan itibaren metropol gerillasýndan farklý olacaktýr. Bu farký belirtmek için þehir gerilla savaþý
taktikleriyle ülke çapýnda eylem yapmak formüle edilmiþtir. Bu
ilk evrede þehir ya da kýr ayrýmý yapýlmaz, savaþ biçimimiz þehir
gerilla savaþýdýr. Kýrlarda bu biçimin yöntemleriyle ki buna tekniði de denilebilir eylem yapmak kýr gerillasýnýn varlýðýna denk
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düþmez. Var olan silahlý güç, þehir gerillasý biçiminde örgütlenmiþtir.
Ýkinci evre, kýr gerilla savaþý taktikleriyle (yöntemleri ya
da tekniði) þehir gerillasýdýr. Bu evrede, birinci evrenin silahlý
gücü varlýðýný sürdürür, ama bir bölümü ayrý biçimde örgütlenmiþ
ve mevzilenmiþtir. Bu evrenin eylemleri metropol gerillasýna benzer, ama bu benzerlik biçimde sýnýrlý, özde farklýdýr. Silahlý gücün
daha etkin ve üst düzeyde eylemler için kullanýmý gündemdedir.
Artýk þehirlerde tahrip ve imha eylemleri yürütülebilinir. (Tabiî stratejik düzeyde yýpratma savaþý olarak.)
Üçüncü evre, kýr gerillasýnýn baþlatýlmasýna gerçek bir geçiþ
evresi olarak gündeme gelir. Temel mantýk, þehir gerillasý taktikleriyle kýr gerillasýdýr. Bu evrede, ilk iki evrenin uygulamalarý
sürmektedir. Ve bu baðlamda þehir gerillasýnýn geliþtirilmesi söz
konusu olur, ama kýr gerillasý (hareketli gerilla birliði olarak) oluþmamýþtýr. Bu evrede, savaþçýlar kýrsal alaný tanýmaya ve gerekli altyapýyý tahkime yönelirler. Yapýlan eylemler kýr gerilla savaþýnýn tekniðine hazýrlýk niteliðindedir, ama hareketli bir birlik oluþmadýðý
için düþmanýn karþý hareketine karþý önlem olarak þehir gerillasý
teknikleri kullanýlýr.
Dördüncü evre, tam anlamýyla kýr gerillasýnýn yaratýlmasý
ve faaliyete geçmesidir.
Görüldüðü gibi HDÖnün ayrýntýlaþtýrýlmýþ askeri týrmanma
politikasý stratejik bir mücadelenin planlanmasýna baðlýdýr. Ve buna
göre stratejik mevzilendirmeye yönelir. Yine politikleþmiþ askeri
savaþ stratejisi, belirsiz bir nerede somut hedef varsa þeklinde
kendiliðindenciliðin ortadan kaldýrýlmasý demektir. Hedeflenen, stratejik düzeyde, anti-oligarþik ve anti-emperyalist devrimdir. Böyle
bir stratejik hedefi, somut hedefler olarak algýlayamamak bir yanýlgýdan öte devrim perspektifini yitirmek demektir. Somut durumlarýn somut tahlili hiç de teoriyi ya da stratejiyi dýþtalamaz.
Bizatihi teori ya da devrim stratejisi somut durumlarýn somut tahlilidir ve ortaya koyduðu hedefler somuttur. Ülkemizin her yerinde
ve her kesiminde devrimci mücadele, silahlý propagandayý temel
mücadele biçimi olarak ele alýp yürütülebilir. Somut hedefleri göremeyenler, bu eksikliklerini, ne örgüte, ne de ülkenin yapýsýna
yükleyebilir. Bu, olsa olsa devrim stratejisinin bireylerce yeterince
kavranmamýþ olmasý olarak adlandýrýlabilir. Öncü Savaþýnýn amacý
olarak ortaya koyduðumuz suni dengeyi bozmak ve halk ordu-
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sunu yaratmak ülke somutunda hiçbir yeri (bölge, il, ilçe, köy vb.)
dýþta býrakmayacak kadar geçerli hedefler oluþturduðunu bilmemek baðýþlanabilir, ama bilip de unutmak ayný biçimde deðerlendirilemez. Nerede somut hedef yok? Ülke nüfusunun %60a
yakýnýnýn bulunduðu kýrlarda mý? Kýrlarda olmayan, oligarþik devlet aygýtý mý? Yoksa buralarda suni denge mevcut deðil mi? Yada
kýrsal nüfus halktan sayýlmýyor mu? Kýrlarda sýnýfsal bir çeliþki mi
yok? Yahut köylü kitleleriyle emperyalizm arasýnda bir zýtlýk bulunmuyor mu? Somut hedef sözleri tümüyle anlamsýz ve mücadeleyi geliþtirmek yerine, mevcut haliyle dondurmaya hizmet eden
bir ifade olmaktan öte geçmediði ortadadýr.
Devrim stratejisi, stratejik plan, stratejik rota, stratejik mevzilenme, stratejik hedef vb. hep devrim yapmaya iliþkindir ve bilinçsiz bir sürecin bilinçli bir ifadesidir. Somut tarihsel koþullarýn
tahliliyle, tek doðru devrim stratejisi olarak Politikleþmiþ Askeri
Savaþ Stratejisini kabul etmiþ bir örgütün muðlaklýða, düzensizliðe, kargaþaya karþý hoþgörülü olamayacaðý ve bizatihi devrim stratejisiyle buna karþý çýktýðýný tüm kadrolar çok iyi bildiði için sözü
daha fazla uzatmayacaðýz.
Görüldüðü gibi, 1979 yazýnda ortaya çýkan eklektizm ve pragmatizmin, giderek strateji ve stratejik rotanýn tartýþmasýna dönüþmesi kaçýnýlmazdý. 1978-79 arasýnda ortaya çýkan sað ve tasfiyeci
anlayýþýn geride býraktýðý sorunlarýn bir ürünüydü bu. Merkezi iþleyiþ
zaafa uðramýþ ve dolayýsýyla bölgesel özerklik artmýþtý. Bu koþullarda
pragmatiklik, ilk anda çözücü gibi görünüyorduysa da, örgütsel
plandaki yansýmalarý giderek stratejik sorunlar doðurmasýyla, sorunlarý aðýrlaþtýrmaktan öteye geçemedi. Pratikte yapýlanlar ise, örgüte maddi olanak saðlama eylemlerinin organize edilmesiyle
sýnýrlýdýr. Yapýlmasý gerekenler yapýlmazken, örgütün eylem gücünün teknik eylemlere kanalize edilmesi, stratejik rotadan tümüyle
sapma olarak kendini gösteriyordu.
Bu tarihlerde ülkedeki geliþmeler ise, hiçbir þüpheye yer
býrakmayacak kadar netleþmiþti. En geri kitlelerin bile gördüðü tek
gerçek, yakýn tarihte bir deðiþimin olmasý gerektiði ve olacaðýydý.
Ýç savaþ görünümü vb. sözlerini sýk sýk yineleyen sol hareketler
ise, iktidar sorununu iyice unutmuþtu.
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ALTINCI BÖLÜM
GÝZLÝ FAÞÝZMDEN AÇIK ÝCRAYA

1980 yýlýna girilirken oligarþi, yönetimi askerileþtirmek için
gerekli hazýrlýklarý hýzla sürdürüyordu. Ancak bu tek boyutlu ve
istemsel bir geliþme olmaktan öteydi. Oligarþinin yapýsý, tekelci (iþbirlikçi) burjuvazinin artan aðýrlýðý ve tarihsel evrimi Oligarþi yazýsýnda, oligarþi içindeki çeliþkiler, yönetimin askerileþtirilmesinin koþullarý Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz-Ide ayrýntýlý biçimde
ortaya konulmuþtu. Geliþen olaylar, örgütün saptamalarýnýn ne kadar doðru olduðunu bir kez daha tanýtlýyordu.
Hýzla derinleþen milli kriz ve bozulan devlet otoritesi, oligarþi
içinde ve dýþýnda deðiþik anlayýþlarýn ortaya konmasýna ve çeliþkilerin dýþa vurumuna yol açýyordu. 1976-77 yýlýnda yoðun olarak
savunulmuþ ve MHPli faþist milislere dayanan bir çýkýþ yolu, genellikle (tekelleþememiþ) sanayi burjuvazisi tarafýndan savunuluyordu. Özellikle madeni eþya ve tekstil alanýnda faaliyet gösteren bu
kesim, Anadoludaki hafif ve orta-sanayicileri de yanlarýna çekerek,
oligarþi içinde yer almayý ve güçlenmeyi amaçlýyordu. Bu amaç,
MHPli faþist milislerin çok yönlü kullanýmýný içeriyordu.
Oligarþinin amaçlarý ve yöntemleri ise karmaþýk ve çok yönlüydü. Yýldan yýla gücünü artýran tekelci burjuvazi, özellikle de sanayi

THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

151

burjuvazisi, oligarþiyi tek baþýna (tabi emperyalizmle birlikte) oluþturma yönündeki giriþimlerinden vazgeçmiþ deðildi. Ancak 12 Mart
döneminde I. Erim hükümetiyle yaptýklarý giriþimin baþarýsýzlýðý ve
bu nedenle verdikleri tavizler, daha farklý ve dikkatli bir yol izlemelerini gerektiriyordu. Buda üç ana bölümde, hükümet deðiþiklikleriyle deðiþmeyecek, tek bir politikanýn devlete egemen kýlýnmasý
yönünde olmak zorundaydý.
Birinci olarak, geliþen ve geliþmesi olasý halkýn devrimci
mücadelesini engelleyecek genel ve kalýcý pasifikasyon ve depolitizasyon uygulamasý devletin temel politikasý olmalýydý.
Ýkinci olarak, tekelci burjuvaziyi ve sanayiyi temel alan bir
ekonomi-politika devlet politikasý haline getirilmeliydi.
Ve üçüncü olarak da, bu politikalarý uygulayacak ve deðiþtirilemeyecek bir devlet yapýsý kurulmalýydý, yani geleneksel bürokratlar yerine teknokrat niteliði aðýr basan devlet görevlileri sistemi
oluþturulmalýydý.
Bu üç bölümün ilki, oligarþi içinde ve dýþýnda, tüm sömürücülerin birlikte hareketi için temel oluþturmaktaydý. Anti-komünizm
olarak genelleþtirilebilecek bu temel, tekelci burjuvazi için gereðinden çok geniþ olduðundan, anti-terörizm baðlamýnda olmalýydý.
Çünkü sosyal-demokratlarý bile komünist olmakla suçlayan ve
gören kesimler, uzun dönemde amaçlanan düzenlemeleri (suni
denge) engelleyecek nitelikteydi. Özellikle 1974 sonrasýnda yoðunlaþan faþist-milis saldýrýlarýn solda silahlý mücadelenin etkinleþmesine yol açtýðý ve silahlý devrimci örgütlerin prestijini artýrdýðýný düþünen oligarþi için, terörizm konusu önemliydi. Bu yolla MHPyi
kullanarak tavizler isteyen kesimler de etkisizleþtirilebilinecekti. Böylece anti-terörizm temelinde birleþilmesi, ayrýca ordunun bütünsel olarak harekete geçirilmesini saðlayacaðý için de, yönetimin
askerileþtirilmesinin ön koþuluydu.
Ýkinci olarak, bütünsel ve devlete egemen kýlýnacak bir ekonomi-politikanýn benimsenmesi uzun vadede olduðu kadar, kýsa
vadede de tekelci burjuvazinin çýkarýnaydý. Sorun, böyle bir ekonomi-politikayý diðer sömürücü kesimlere kabul ettirmekteydi. Kesin biçimde sanayiyi temel alacak bir ekonomi-politika, tekelleþememiþ sanayi ve ticaret burjuvazisince hemen kabul edilebilir
olmayacaktý. Bu noktada, Demirelin azýnlýk hükümeti, belli bir
uzlaþmanýn hükümetiydi ve bunun ürünü olarak da 24 Ocak Karar-
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larý yayýnlanmýþtý. Ama 24 Ocak Kararlarý, genel politika olarak,
iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin isteklerini ifade ediyorsa da, uygulama olarak oldukça sýnýrlýydý. Daha kesin ve kalýcý kararlar alýnmasý
gerekiyordu.
Ýþbirlikçi tekelci burjuvazinin politikasý, bir yandan sömürüyü disipline ederken, diðer yandan sömürü koþullarýný da düzenlemeye dayanýyordu.
Bu ikinci yön, baþta iþçi ücretleri olmak üzere tüm çalýþanlarýn gelirlerinde genel bir duraklama ve giderek de gerileme saðlamayý ifade ediyordu. Ýþçilerin ve sendikalarýn belli bir süre ekonomik sýkýntýlara katlanmaya ikna edilmeleri yönünde CHP hükümetinin yaptýðý giriþimlerin iþe yaramadýðý bir ülkede Demirel hükümetinin bunu baþarmasý zaten olanaksýzdý. Hele ki gerekli yasal
düzenlemelerin meclisten çýkartýlma þansý hiç yoktu. Ayrýca 61
Anayasasýnda yer alan bazý hükümler engeller oluþturuyordu.
Sömürünün disipline edilmesinde ise, en önemli sorun devletin koyduðu yasaklarla oluþmuþ olan sanayileþmeydi. Ýþbirlikçitekelci burjuvazinin taleplerinin gizlenmiþ bir ifadesi olan ve
ekonomistlerin ithal ikameci sanayileþme adýyla genelleþtirdikleri
mevcut politika deðiþmeliydi. Ama söz konusu olan yeni-sömürgeciliðin ürünü olan ve çarpýk kapitalizmi ifade eden ithal ikamecilik uygulamasýnýn deðiþmesi deðildi. Bu yönde ekonomistlerin
yaptýðý genellemeler, iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin amacýný gizlemeye hizmet ediyordu.
Bilindiði gibi yeni-sömürgecilik, III. bunalým döneminde, nakit
sermaye yerine, sermayenin diðer unsurlarýnýn (patent, know-how
vb.) ihracýna dayanýr. Böylece emperyalizmin doðrudan yatýrýmlarý
azalýrken, iþbirlikçi burjuvaziyle yaptýðý yatýrýmlarý artar. Bu yatýrýmlar, yüksek gümrük duvarlarýyla korunur ve iç pazar tümüyle açýlýr.
Ýthal ikameci olarak ifade edilebilecek bu politika, emperyalizmden baðýmsýz geliþmeyi ifade eden gerçek ithal ikamesinden farklýdýr. Ýþbirlikçi-tekelci burjuvazinin varlýðýný ifade eden ithal ikamecilik ekonomistlerin olaðanüstü çabasýyla çarptýrýlmýþ ve baðýmsýz
ekonomik geliþmeyi ifade ediyormuþcasýna savunularak, anti-tekelci ve liberal bir uygulamanýn engeli olarak gösteriliyordu. Böylece ithal ikameciliðe (ekonomistlerin genelleþtirdikleri biçimiyle)
karþý bir anlayýþ oluþturuyordu.
Bu anlayýþa göre, artýk devlet korumacýlýðý kaldýrýlmalýydý.
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Bu yolla aþýrý kârlar saðlayan ve dolayýsýyla, tekelci olan sanayi kuruluþlarýndan devlet desteði çekilecek ve bunlarýn ürettiði mal ve
hizmetlerin ithali serbest býrakýlacaktý. Liberalizasyon böylece antitekelci uygulama olarak, tekelleþememiþ sanayi burjuvazisi baþta
olmak üzere, oligarþi dýþýnda yer alan ticaret burjuvazisi tarafýndan
da benimsendi. Özellikle yüksek gümrük uygulamasýnýn ve devlet
desteðinin iþbirlikçi-tekelci burjuvaziyi koruduðuna inanýldýðýndan,
bu uygulamanýn onlarý güçsüzleþtireceði sanýlýyordu. (Bazý sol
ekonomistler de ayný kanýyla yeni ekonomi-politikayý hararetle
destekliyorlardý.)
Gerçekte devletin ekonomiye müdahalesi, o güne kadar
oligarþi dýþýndaki sýnýf ve tabakalarýn çýkarý yönünde kullanýlmýþtý.
Ve liberalizasyon en çok iþbirlikçi-tekelci burjuvaziyi güçlendirecekti. Örneðin, bir otomotiv sanayinde ithal serbestliði, ana kýsýmlarý ithal edilerek ülke içinde (patentle) üretim yapan þirketleri
olumsuz yönde etkilemesi olanaksýzdý. Her biri emperyalist ülke
þirketi olan Fiat, Ford, Mercedes, Renault vb. ile yapýlmýþ anlaþmalar
olmasa bile, kendi yerli þirketlerini yok etmek için bir üçüncü þahsa
ithal için mal satmayacaktýr. Ama ayný yerli þirket, üretimi durdurarak otomobili ana þirketler ithal edecek olursa, yerli üretimin yan
ürünü olan hafif ve orta sanayinin yok olmasý iþten bile deðildir.
Zaten tekelci burjuvazi bunu kullanmak amacýndadýr, ama yok
etmek için deðil, disipline etmek için ithalatýn liberalizasyonu tekelci burjuvaziye bunun için yasal olanak saðlayacaktý.
Biraz yakýndan bakýldýðýnda, yeni-sömürgeciliðin tipik bir ifadesi olan otomotiv sanayi, emperyalist þirketlerin yerli iþbirlikçileriyle
gerçekleþtirdikleri ve üretimin çokuluslaþmasý anlamýna gelen, gerçek bir montaj sanayidir. Gerçek bir ithal ikameciliðiyle uzaktan
yakýndan iliþkisi yoktur. Amaç, yerli üretim diye saðlanan yüksek
gümrük vergilerinin korumasý altýnda, iç pazara baþka ülkelerin
sýzmasýný önlemektir. Gerçekte týkanan ve bunalým içinde olan ithal ikamecilik, bu olmasýna raðmen; çarpýtýlarak 1930-40 yýllarýnda
uygulanmýþ küçük-burjuva radikalizminin ürünü ithal ikameciliðin
suçlanmasýný gündeme getirmiþtir.
Ýlk planda ucuz emek-gücü kullanýmýna dayanan montaj
sanayi, temel girdilerin yurt-dýþýndan ithali ve yerli montaj olarak,
ithalatý artýran, yani ithal ikameciliðin amaçlandýðýnýn tersi bir durum yaratan bir sanayiydi. Zaman içinde, ülke içi ucuz hammadde
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ve ara mallar, devlet kuruluþlarý aracýlýðýyla saðlanarak, yurt-içi girdi kullanýmý artýrýlmaktaydý. Ama artan üretim, yüzde olarak az da
olsa ana aksamýn yurt dýþýndan ithalatýný artýrýyordu. Yerli üretimin
artýþý, ana fabrikaya baðlý ve onun için üretim yapan çok sayýda
hafif ve orta sanayi kurulmasýna yol açmýþtý. Mahir yoldaþ bu durumu þöyle ifade ediyordu:
Bugün geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, yabancý nakit sermaye oranýnýn yerli nakit sermayeye oranla çok az olduðu fakat mutlak dýþa baðýmlý birçok sanayi kuruluþu
mevcuttur. (Örneðin oto sanayi) Birkaç yüzde yüz dýþa
baðýmlý temel sanayi tesisi kurulmakta ve bunlara baðlý
olmaya mahkum hafif ve orta sanayi belli ölçülerde geliþtirilmektedir. (Bu sanayi kuruluþlarýnýn temelinde ise, yabancý sermayenin nakit sermaye dýþýnda kalan elemanlarý yatmaktadýr.)23
Ýþte, iþbirlikçi tekelci sanayi burjuvazisinin elinde bulunan
bazý temel sanayi kuruluþlarýna baðýmlý ve onun için üretim yapan
hafif ve orta sanayi burjuvazisi, giderek bu baðýmlýlýðýn diðer yönünü kullanmaya baþlamýþtý. Sömürüden daha fazla kâr talep etmeye baþlayan bu kesim, siyasal partiler yoluyla bir kýsmý MHP aracýlýðýyla baskýlarýný daha da artýrabiliyorlardý. Liberalizasyon uygulamasý bunlarýn disipline edilmesini saðlayacaktý. Hafif ve orta sanayi
burjuvazisi ise, ithalatýn serbestleþtirilmesi yanýnda diðer ekonomik uygulamalarla, yeni yabancý sermayenin geleceðini ve böylece kendi ürünlerine talebin artacaðýný var sayýyorlardý. Bu nedenle
de bir süre sonra liberal ekonomi yanlýsý oldular. Oysa tekelci
sanayi burjuvazisi, ithal serbestliði yoluyla, orta ve hafif sanayi burjuvazisinin ürünlerini yurt dýþýndan alma olanaðý kazandýðý için,
istediði fiyatý kolayca kabul ettirebilecek konuma geliyordu. Yine
de tekelci burjuvazi içindeki çeliþkilerin yaratacaðý boþluða güvenmeyi tercih eden orta ve hafif sanayi burjuvazisi, yanýldýðýný anladýðýnda iþ iþten geçmiþti.
Þüphesiz oligarþi içinde çeliþkiler mevcuttu ve bu baðlamda
tekelci-ticaret burjuvazisi ile tekelci-sanayi burjuvazisinin kendi içindeki çeliþkileri, çýkar çeliþkisi olarak her zaman mevcuttu. Özellikle tarýmsal ürünlere dayalý sanayi burjuvazisi (Sabancý, Güney Sa23
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nayi) ile imalat sanayi burjuvazisi (Koç) arasýndaki çeliþki, AET
emperyalizmi ile ABD emperyalizmi arasýndaki çeliþkinin yeniden
üretimi olarak görülüyordu. Ancak emperyalistler arasý çeliþki-bütünleþme diyalektiðinde bütünleþmenin aðýr basmasý, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde de benzer bir geliþme yaratmadan edemezdi.
Liberalizasyon uygulamasýnýn ABD açýsýndan, kendi þirketlerinin
denetimindeki bir iç pazara diðer emperyalist ülkelerin girmesine
ya da güçlenmesine yol açacaðý anlamda olumsuz görünen yaný,
dünya çapýndaki ekonomik buhranla birlikte ele alýndýðýndan hiç
de öyle olmadýðý görülebilinirdi. Bu yöndeki çeliþkilere baðlanan
umutlar, bir bütün olarak iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin birlikte hareket etme zorunluluðunu göremediði için umutsuz bir gelecek
demekti.
Ýþbirlikçi-tekelci burjuvazinin istediði ekonomi-politika, yenisömürgeciliðin getirdiði sorunlarý çözmeye yönelik olduðu kadar,
oligarþi içinde de egemenliðini sarsýlmaz hale getirmeyi amaçlýyordu. 1980lere kadar siyasal partiler yoluyla devlet teþviklerinden
ve ihalelerinden yararlanarak palazlanmýþ ve belli bir sermaye birikimine sahip kesimler vardý. Bunlarýn bir kýsmýnýn tasfiye edilerek
etkisizleþtirilmesi zorunluydu. Aksi halde eldeki sermaye ile birlikte eski tekelci burjuvazinin pazarýna el atabilirlerdi. Genel bir liberal ekonomi sloganý ile devletin tarafsýz konuma itilmesi bunlarýn
etkisizleþmesini saðlayabilirdi. Ama böyle bir saf tutum karþý tepkiyi doðurmadan alýnamazdý. Bu nedenle ve döviz gereksinmesi
yüzünden, bu yeni sermaye, devlet desteðinde yurt-dýþý yatýrýmlarýna yöneltilerek, ülke içi yatýrýmlardan uzaklaþtýrýldý. Özellikle petrol
üreten ülkelere yönelen bu sermaye, ilk andaki büyük kârlarýn
cazibesiyle, uzun vadeli sonuçlarý düþünmeden, bu rüþveti kabul
etti. Buna karþýlýk mevcut siyasal partilerle olan iliþkilerini bir süre
için kesmeyi ve yeni ekonomi-politikayý desteklemeyi kabul etti.
(Tercüman gazetesinin Demirele olan desteðini çekmesi, bunun
tipik bir görünümüydü. Sadece N. Ilýcak vefa duygularýyla bir
süre bu tutuma karþý çýkmýþ ve sonunda o da genel çizgiye
uymuþtur.) Zaten yükselen devrimci mücadele nedeniyle, her þeylerini kaybetmekle yüz yüze olan bu kesimler terörizme karþý yönetimin askerileþtirilmesinden yanaydýlar. Öte yandan devrim korkusu, bu kesimin paralarýný yurt dýþýna çýkarmalarýna yol açmýþtý.
Böylece yurt dýþýndaki paralar ki Türk Parasýný Koruma Mevzu-
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atý nedeniyle yasadýþý sayýlýyordu kullanýlabilinecek ve ülkeye
sokulacaktý. Ýþbirlikçi-tekelci burjuvazi için bu taze döviz demekti.
Ortaya konan ekonomi-politika, dýþ ticaret serbestliði ile ticaret burjuvazisine yeni kârlar saðlamaya adaydý. 12 Martýn ilk
günlerinde tekelci sanayi burjuvazisi tarafýndan tümüyle oligarþi
dýþýna atýlmýþ ticaret burjuvazisi, (tekelci ve Anadolu tüccarý olarak) bir süre sonra varlýklarýný kabul ettirmiþlerdir. Ama yine de eski güçleri kalmamýþtý. Özellikle tekelci-sanayi burjuvazisinin 1971
den sonra kendi daðýtým örgütlerini Anadolunun her yerinde kurmasýyla, ticaret burjuvazisi bölünmüþtü. Tarýmsal ürün dýþ satýmýný
yapan büyük ticaret burjuvazisi, seçim politikalarý nedeniyle sürekli artan taban fiyatlarýndan rahatsýzdý. Devletin ekonomiye müdahalesinin engellenmesi kendi çýkarýnaydý. Ama tekelci-sanayi burjuvazisinin onlardan beklentisi çok farklýydý.
Herþeyden önce çarpýk sanayileþmenin getirdiði artan oranlý sanayi ithalatý artan döviz gereksinmesi demekti. Kendi ürünlerini emperyalist ülkelere ve anlaþmalarla belirlenmiþ geri-býraktýrýlmýþ
ülke dýþýna satmasý olanaksýz olan tekelci-sanayi burjuvazisi için
gerekli döviz, dünya ekonomik buhraný nedeniyle dýþ borçlanma
olarak saðlanamayacak durumdaydý. Ayrýca yurt dýþýndaki iþçilerin
yollayacaðý dövizleri daha fazla artýrmak olanaksýzdý. Çünkü bunun yolu yurt dýþýna daha fazla iþçi yollamaktan geçer. Oysa ekonomik buhran nedeniyle yurt dýþýndaki iþçilerin pek çoðu iþsiz kalma
tehlikesiyle yüz yüzeydi. Bu durumda ülke içinde satýlabilecek ne
varsa yurt dýþýna pazarlanmalýydý. Bu ise, bir ticaret ve pazarlama
iþiydi. Bunu da kýsa dönemde ticaret burjuvazisi becerebilirdi. Ayrýca diðer bir döviz kaynaðý da turizmdi. Bu iki yol da, Liranýn sabit
kur uygulamasýndan çýkartýlýp gerçek kura göre ayarlanmasýný
gerektiriyordu. Þüphesiz bu durum ek teþvik primleriyle, dövizin
TL olarak yüksek fiyatla alýnmasý olacaktý. Bunun da tekelci-sanayi
burjuvazisine ek bir maliyet getireceði açýktý. Ama bunun fiyatlara
yansýtýlmasýyla artan enflasyon, halk kitlelerinden ve diðer üretken
olmayan kesimden bir deðer transferi getireceðinden, fazlaca önemi
yoktu. Dünya ekonomik buhranýnýn azalmasýna paralel açýlacak
olan yeni kredi olanaklarýyla, dövizi normal fiyatla alma olanaðý da
çýkacaðýndan, uzun dönemde ticaret burjuvazisini de etkisiz kýlmaya
olanak saðlayacaktý.
Yine gönüllü tasarruflarý artýrarak sanayiye ek sermaye sað-
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lamak gerekiyordu. Bu ise, mevduat faizlerinin serbest býrakýlmasý
demekti. Bu yolla, yani yüksek faiz uygulamasýyla, baþta toprak
aðalarý olmak üzere, tüm mülk sahibi orta sýnýfýn elindeki nakit
para sermayeleþecek ve giderek mülklerin paraya dönüþtürülmesi
saðlanacaktý. Ama bu uygulama, bir yandan kredi faizlerinin yükselmesine ve dolayýsýyla maliyet enflasyonuna yol açmasý, öte yandan bazý ellerde sermaye birikimine yol açarak rakip bir güç
yaratabilirdi. Bu durumda liberal ekonominin temeline konmuþ
olan devletin ekonomiden uzak tutulmasý yönü kullanýldý. Özellikle kýsa vadeli mevduatýn, ana para ödemelerinin yaratacaðý sorunlarý da göz önüne alýnarak, devlet tarafsýzlaþtýrýldý, yani bu alandaki
devlet garantileri kaldýrýldý. Buna serbestlik adý altýnda kimsenin
itirazý olamazdý. Ve sonuçta tekelci-sanayi burjuvazisi tüm hünerini ortaya koyduðu bankerlik olayý ve bankerzedeler ortaya çýktý.
Böylece toprak aðalarýnýn ekonomik gücü zayýflatýlmýþ ve orta ve
küçük-burjuvazi belli oranda mülksüzleþtirilmiþ oluyordu.
Görüldüðü gibi iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin ekonomi-politikasý tümüyle kendi lehineydi. Ama herkesin kýsa vadede bundan
yararlanarak, büyük kazançlar saðlayacaðý da açýktý. Uzun dönemde ise, bilinçli bir enflasyon politikasýyla, bu kazançlarýn tümüyle
eriyeceði de açýktý. Ýþ iþten geçtikten sonra da, yapýlacak itirazlar
bir iþe yaramayacaktý.
Ýþbirlikçi-tekelci burjuvazi için üçüncü nokta, ilk iki politikanýn kesintisiz olarak sürdürüleceði bir devlet yapýsý kurmaktý. Alýnan
ekonomik kararlarýn yapýsalolduðunu savlayan ekonomistler, doðal olarak devletin de yapýsal deðiþikliðe uðrayacaðýný düþünüyorlardý. (Kurumsal faþizm ya da faþizmin kurumsallaþmasý teorileri son tahlilde bu mantýða dayanýr.) Ama iþbirlikçi tekelci burjuvazinin istediði devlet yapýsý deðiþikliði, politik yönden daha çok
ekonomik ve sosyal alana iliþkindi. Yine de tüm çevrelerde dikkatler anayasaya çevrildi. Beklenen yasal deðiþikliðin kendini en açýk
biçimde anayasada ortaya koyacaðý sanýlýyordu. Þüphesiz oligarþi,
61 Anayasasýnýn yarattýðý nispi dengeleri, 12 Martta bozmuþtu, ama
gene de bazý hükümleriyle önemli engeller yaratabiliyordu. Ama
onlarýn asýl istediði, ortaya konan politikalarý uygulayacak ve hükümet deðiþikliðiyle kolayca deðiþmeyecek bir devlet görevlileri sistemi kurmaktý. Bu, ilkin küçük-burjuva devletçiliðine baðlýlýðýný sürdüren geleneksel bürokrasinin deðiþmesini gerektiriyordu. Bunun
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kolayca ve kýsa vadede gerçekleþmesi olanaksýzdý. Bu yüzden,
adýna teknokrat denilen, gerçekte iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin
þirketlerinde çalýþmýþ ve yönetiminde yer almýþ, dolayýsýyla onun
çýkarlarýnýn nerede olduðunu çok iyi bilen özel þirket yöneticilerinin devlet yönetiminde egemen olmalarýný saðlamak gerekiyordu.
Politikalarýn tavizsiz uygulanmasý için gerekli olan bu deðiþim,
bürokraside önemli bir iç tepki yaratmadan edemezdi. Böyle bir
operasyonun, bu yüzden, üst düzey yöneticilerin siyasal partilerce
atandýðý bir dönemde gerçekleþmesi olanaksýzdý. Ancak yönetimin askerileþtirilmesiyle böyle bir uygulamaya gidilse bile, uzun
dönemde bu teknokratlarýn görevlerinde kalmalarý nasýl saðlanacaktý? Ýþte bu da anayasa deðiþiklikleriyle görece olarak yetkileri
artýrýlmýþ Cumhurbaþkanlýðý kurumuyla saðlanacaktý.
Üst düzey yöneticilerinin atanmasýnda güçlü bir Cumhurbaþkanlýðý kurumu bir güvence olarak görülüyordu. Bunun devlet sistemini deðiþtirecek, yani yapýsal deðiþim anlamýna gelecek
pek çok yönü vardý. (Aradan geçen yýllar bunu açýkça tanýtladý. 82
Anayasasý devrimci mücadeleyi engellemek için konulmuþ, aðýr
yaptýrýmlarý içeren yasak maddeleri dýþýnda, devlet düzeninde yeni
pek az þey getirmiþtir. Yasama gücüne karþý yürütmenin güçlendirilmesi yeniliðin asýl yönüdür. Zaten teknokratlar yönetimi, yasamadan çok yürütmeye, müsteþarlýklar ve bunlara baðlý fonlar yoluyla
baðlantýlýdýr. Büyük fonlar bir kez oluþturuldu muydu, düzen içi
yönetim deðiþiklikleri bunlarý ortadan kaldýramayacaktýr.)
1980 yýlýnda oligarþi ve diðer sömürücü sýnýflar, düzeni korumak ve bunalýmý aþmak için deðiþik çözümleri tekleþtirmeye yöneldiklerinde, ülke solundaki durum ise tam tersi bir manzara
oluturuyordu. Bir baþka deyiþle, devrimci mücadele birleþik bir
karþý devrim cephesinin oluþmasýna yol açarken kendisi çok parçalý ve daðýnýk durumdaydý. Özellikle iktidar sorunu pek çok sol
örgütlenmenin gündeminden fiilen kalkmýþ durumdaydý. Yenmeye
cesaretleri olmayan revizyonizm ve oportünizmin, bilinçli olarak
ikinci plana ittiði iktidar sorununu öne çýkarmak durumunda olan
HDÖ ise, pragmatizm sonucu, kadrolarýný yeniden teknik eylemlerde yoðunlaþtýrmýþtý.
Mevcut kitle potansiyelinin iktidarýn fethine kanalize edilebilmesi, onlarýn daha büyük birimler halinde örgütlenmesini gerektiriyordu. Bu örgütlenme, kurtarýlmýþ bölgeler yaratýlmasýna
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dayanmasý gereken Sovyetler tipinde deðil, doðrudan silahlý güç
olarak savaþa sokulmasý biçiminde olmalýydý. Ancak böyle bir halk
silahlý gücünün temelini teþkil edecek olan ve kýrsal alanda faaliyet gösteren gerilla gücü oluþturulamamýþtý. Tam anlamýyla kaderine razý bir konumda açýk faþizmi bekleyen halk kitleleri yine de
doðru bir önderlik altýnda savaþmaya hazýrdý. Bir baþka deyiþle,
halk kitleleri topyekün pasifizm içine itilmiþ deðildi. Olmayan sadece
doðru bir önderlikti.
Devlet otoritesinin büyük ölçüde sarsýlmýþ olduðu koþullarda,
halký iktidarý ele geçirmeye yöneltmek, ya da Halk Savaþýný baþlatmak gündemdeyken, buna uygun öznel koþullar mevcut olmadýðý için, devrimin olmasý olanaksýzdý. Olgunlaþmýþ milli kriz koþullarýnda, devrim durumu bir devrime yol açamayacaktý. Soldaki
revizyonizm ve oportünizm halkýn savaþ gücünü, oligarþinin yok
etmeye hazýrlandýðý yasallýk çerçevesinde tutma gayretlerini
yoðunlaþtýrmalarý en önemli geliþmeydi. Bu koþullarda HDÖnün
yapmasý gerekenler tarihsel öneme sahipti.
Her ne biçimde olursa olsun, bozulmuþ ya da zaafa uðramýþ
olan örgütün stratejik mevzilenmesi derhal düzeltilmeliydi. Büyük
kentlerde yoðunlaþtýrýlmýþ olan eylem gücü, en kýsa sürede stratejik mücadeleye en uygun kýrsal alana kaydýrýlmasý, atýlacak ilk adýmdý. Yýllar boyu özenle planlanmýþ ve yürütülmeye çalýþýlmýþ kýrsal
örgütlenme yetersiz durumda olduðu için, kýra kaydýrýlan silahlý
güç kýsa sürede etkili olamayacaktý. Hatta bir süre çevreyi tanýmak, alt-yapýyý düzeltmek ve yeni olanaklar yaratmak amacýyla
hareketsiz kalmasý söz konusu olacaktý. Þüphesiz yýllar önce tamamlanmýþ olmasý gereken hazýrlýklar, tasfiyeci anlayýþla bozulduðu için; 1980 yýlýnda çalýþmalar çok büyük özveriler ve zorluklarla
yürütülmek zorundaydý ve HDÖnün kadrolarý buna hazýrdý.
Diðer taraftan kentlerdeki örgütlenme, örgütün saptamalarýna uygun bir þehir gerillasý ile legal çalýþma birbirinden kesin olarak ayrýlmýþ hale getirilmeliydi. Açýk faþizm koþullarýnda, gerek kýr
gerillasýna baðlý olarak, gerekse kentlerin talepleri doðrultusunda
eylem yapabilecek bir þehir gerilla yapýsýnýn kurulmasý zorunluydu.
Bu yapý, gerektiðinde askeri darbeye karþý halkýn silahlý karþý
duruþunu organize edebilecek ve bu hareketin geliþimine baðlý
olarak kitleyi kýrsal alana aktarabilecek nitelikte olmalýydý. O güne
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kadar, þu ya da bu sol oluþum içinde bulunan ve bu yüzden alabildiðine sekter ve grupçu zihniyete sahip kýlýnmýþ samimi unsurlarýn, yönetimin askerileþtiði koþullarda içine düþecekleri durum çok
açýk biliniyordu. Baðlý olduklarý oluþumlar, ne kadar iddialý olurlarsa olsunlar, doðru devrimci çizgiye sahip olmadýklarý için, o güne
gelindiðinde güçsüzlüðe düþecekler ve kadrolarý daðýlacaktý. Silahlý propagandayý yürüten HDÖ, önce bu daðýnýklýðý gidererek solu
toplama durumundaydý. Ekonomik-demokratik mücadele alaný olarak ifade edilen yerlerde bulunan sol unsurlarla temas her zaman
mevcuttu. Yapýlacak, bu unsurlara somut, ama uzun vadeli bir yol
göstermek ve bunu kabul edenleri savaþa sokmaktan ibaretti. Bu
unsurlarýn getireceði potansiyel olanaklar kýr ve þehir gerillasýnýn
geliþtirilmesi için kullanýlabilecekti.
Ülkede doðru bir kýr gerilla savaþý anlayýþýna ve programýna
sahip tek örgüt olan HDÖ, bunun tarihsel sorumluluðunu taþýyordu.
Bu noktada pratiðe ýþýk tutmayan ve çoðu hatalý olan tartýþmalarýn
hiçbir anlamý kalmamaktaydý. Ýster askeri darbeye karþý silahlý kent
karþý-koyuþu örgütlensin, isterse buna gerek duyulmadan savaþmaya kararlý unsurlar gerilla savaþý içine sokulsun, her durumda
bunu baþarabilmek için çok yönlü mücadeleyi kapsayan bir devrim stratejisi gereklidir. Ýþte HDÖ buna sahipti. Göz göre göre kitlelerin pasifize edilmesine izin verilemezdi. Ama bir kez daha revizyonizmin ve pasifizmin kitleler üzerindeki etkisi örgütün ve devrimin önünde engel oluþturuyordu. Yine de bu engel aþýlabilinirdi,
fakat pragmatist anlayýþýn getirdiði sorunlar bu çabayý göstermeyi
engelledi.
Nisan darbesi boyutlarýyla fazlaca önemli deðildi, ama yarattýðý psikolojik sorunlarýyla örgütü hareketsizliðe itti. Pragmatist
tutum kýsa vadede elle tutulur gözle görülür sonuçlara önem verdiði için geleceðe dönük düzenlemelere gidilmesinin nedenini anlayamýyordu. örgütün stratejik rotasý bir yana itilerek, belirsiz bir
kent örgütlenmesi ortaya çýkartýlmýþtý. Oligarþinin bütünsel ve planlý
bir karþý hareketi adým adým yaklaþýrken, örgüt tam bir plansýzlýk
içinde nerede somut hedef gündeme gelirse, orada eylem yaparýz zihniyetinin etkisi altýndaydý. Bazý bölgelerin tüm tutarlý çabalarýna raðmen, Genel Komite çoðunluðuna egemen olmuþ pragmatizm etkisini koruyordu. 12 Eylüle gelinirken örgütün politik-askeri
gücü, örgüt yönetiminin bile göremediði kadar büyük ve nitelik-
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liydi. Bu güç, büyük kentler baþta olmak üzere, hemen hemen þehir gerilla savaþýna uygun tüm kentlerde faaliyet gösterebilecek ve
birden çok cephede kýr gerillasýný örgütleyebilecek bir güçtü, üstelik bu güç potansiyel olarak deðil, fiilen bu durumdaydý. Politikleþmiþ
Askeri Savaþ Stratejisinin doðruluðuna ve özel olarak da silahlý
propagandanýn örgütleyiciliðine güvensizlik duyan bazý Genel Komite üyelerinin, kýr-þehir diyalektiði adýna ve birleþik devrimci savaþ diyerek kýr-þehir gerilla savaþýný anlamsýzlaþtýrmalarý, var olan
gücün hareketini engelliyordu.
Ýþte bu ortam içinde oligarþinin 12 Eylül darbesi oldu.
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YEDÝNCÝ BÖLÜM
OLÝGARÞÝNÝN 12 EYLÜL DARBESÝ
VE PASÝFÝKASYON

Yönetimin askerileþtirilmesi için gerekli hazýrlýklar uzun bir
süredir sürdürülmekteydi. Ve en uygun zamaný saptayarak harekete geçilmesi sözkonusuydu. Ve 12 Eylül günü, oligarþinin ordusunun üst düzey subaylarý arasýndaki birliðe baðlý olarak, askeri
harekât baþlatýldý. Çok yönlü bir savaþ harekâtý olarak planlanan
askeri darbe, kýsa ve uzun vadeli olanýn yürürlüðe sokulmasý olarak görünüþte terörizmin her çeþidine karþý tutumla iþe baþladý.
12 Eylül günü ülkede tam bir sessizlik, bekle-gör tavrý egemendi.
Solda darbenin niteliði konusunda, hemen hemen hiçbir þüphe
mevcut deðildi. Yýllardýr beklenen sonuca ulaþýlacaktý. Ama buna
karþý ne yapýlacaðý konusunda tam bir þaþkýnlýk vardý.
Sol tam anlamýyla ne yapacaðýný bilmez durumdaydý. Yýllardýr pek çok samimi unsur gün gelince neler yapacaklarýný uzun
uzun anlatan ve bu yolla silahlý devrimci mücadeleyi maceracýlýk, goþizm, sol-sapma olarak karalayan revizyonistlerin ve
oportünistlerin traji-komik durumlarý açýkça görülüyordu. Gerçek
bir devrimci sosyalist bilince sahip olmayan unsurlar, varlýðýný silahlý
devrimci mücadeleye karþý olmakla saðlayan gruplarýn üyesi olarak beklemekten öte yapacaklarý birþey yoktu. Politikleþmiþ Askeri
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Savaþ Stratejisini þu ya da bu biçimde benimsemiþ örgütler için
ise durum çok farklýydý.
DK olarak genelleþtirilebilinecek devrimci gruplar içinde Eylem Birliði hemen hemen tüm kadrolarýný 12 Eylüle kadar yitirmiþ
durumdaydý. MLSPB ise, 1980 þubatýndaki aðýr darbe sonucu eylem gücünü önemli ölçüde yitirmiþ ve alt-yapýsý bozulmuþtu. Geri
kalan DK grubu ise, sýnýrlý bir alanda bulunmanýn ve politika üreten kadrolarýný yitirmenin dezavantajýyla etkili olacak durumda deðildi. Eðer bu olumsuzluklarý mevcut olmasaydý, belli kentlerde sýnýrlý
olsa da yapýlan eylemler protesto niteliði aðýr basacaktý uzun
dönemde metropol gerillasý biçiminde de olsa, etkili olma olanaklarýna sahip olabilirdi. Bu ise, oligarþik yönetim için önemli bir sorun olarak, güçlerini kentlerde tutmaya zorlayabileceði için, kýrsal
alandaki devrimci ve samimi unsurlara rahat hareket etme olanaðý
saðlayabilirdi. (Yine de, eylemsiz olarak kadrolarýn ele geçirilmeleri amacýyla oligarþik yönetim, büyük kentlerde önemli bir askeri
gücü bulundurmak zorunda kaldý.)
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini lafta savunan, ama
pratikte tümüyle pragmatist bir yol izleyen DY ise, kadrosal olarak önemli bir potansiyele sahip legal örgütlenmesiyle tam bir
daðýnýklýk gösteriyordu. O güne kadar yapýlmýþ tüm eleþtirileri, niceliðin ve legal olanaklarýn verdiði vurdum duymazlýkla hiçe sayan
oportünist ve kariyerist yöneticileri gün gelince gerilla savaþýna
baþlamayý bekleyen samimi unsurlarý kendi kaderleriyle baþ baþa
býraktý. Bunu da 12 Mart gizlenme deneyimlerini genelleþtirerek
yaptýlar. O güne kadar açýk ya da kapalý biçimde (imalar yoluyla)
savunuyor göründükleri Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine uygun bir hareket için ellerinde hiçbir þey yoktu. Gerillanýn bir gecede örgütlenemeyeceðini gördüklerinde, yapacaklarý gizlenmekten
baþka birþey kalmamýþtý. Tümüyle legal bir hareketin, üstelik politik mücadeleden çok ekonomik-demokratik mücadele içinde olan
bir hareketin, deðil militanlarýný korumak yöneticilerini bile korumasý olanaksýzdýr. Yunanistan örneði çok açýktý. Bu örnek, barýþçýl
mücadele biçimlerini temel alarak yapýlmýþ bir örgütlenmenin asla
silahlý mücadeleye geçemeyeceðini olanca niteliðiyle ve ülkenin
yaný baþýnda kanýtlamýþtý. Öte yandan ayný revizyonist anlayýþa sahip
Latin-Amerika KPlerinin yýllar boyu baþlarýna gelen de bundan
farklý deðildi.
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Hiçbir plan ve programý olmayan ve alt-yapý olarak hiçbir
gerçek hazýrlýðýn ve de anlayýþýn bulunmadýðý bir hareketin gerilla
savaþýný yürütmesi beklenemezdi. Böyle bir hareketin militanlarý
ise, gerilla savaþýnýn en yetkin örneklerinin verildiði ülkelerin, özellikle Vietnamýn barýnma ve gizlenme yöntemlerini taklit etmekten
öte birþey yapamayacaklardý.
Her fýrsatta silahlý devrimci örgütlerin, özellikle de Halkýn
Devrimci Öncülerinin, oligarþinin darbelerine maruz kaldýðýnda
içten içe sevinen ve bunlara bakarak illegal mücadeleyi ve gizli
çalýþmayý karalayan DYnin oportünist yöneticileri, tümüyle tek bir
operasyonla ele geçtiklerinde, alt kadrolarýn tam bir paniðe kapýlmalarý kaçýnýlmazdý. Onlarý toparlayacak bir güç olarak Halkýn Devrimci Öncüleri, yýllarýn getirdiði güvensizlikle bu duruma kayýtsýz
kaldý. O güne kadar, nesnel temeli olmayan bir böbürlenme içinde olan DYli unsurlara, salt örgütsel olarak deðil, kuramsal olarak
da kayýtsýz kalýnmasý iç zorunluluktan çok, yöneticilerinin oportünist tutumundan ve uzun yýllar illegal çalýþmanýn zorunluluðunun
bir gün geldiðinde kendileri için gerekli olacaðýný hiç düþünmeden,
oligarþinin gözünün önünde çalýþmýþ olmalarýndan kaynaklanýyordu. Aþýrý ölçüde deþifre unsurlarýn gerilla savaþýnýn gerektirdiði gizlilik koþullarýnda çalýþmasý, kýsa dönemde olanaksýzdýr da.
Kendilerini daha aktif ve dürüst olarak lanse eden ve bu
yüzden Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini gerçekten benimsemiþ görünen diðer bir legal hareket olarak DS ise, DYden gelen
tüm oportünist yanlarý ve saðcý anlayýþlarýyla uzun soluklu mücadeleyi yürütemezdi. Belli bir metropolde, legaliteyle illegalitenin
garip bir bileþimi içinde bulunan geniþ bir kitle örgütlenmesine
sahip olan DS, her türlü kayba karþýlýk, küçük de olsa bir þeyler
yapma zorunluluðu içindeydiler. Ama doðru bir devrimci çizgiye
baðlý olmayan ve temelinde bilinç deðil kiþisel gurur yatan bir çabalar dizisinin etkin olmasý olanaksýzdý. DY ile ayný kaderi paylaþmak zorunda olan DS, inatçý kadrolarýyla etkisiz bir karþý duruþ
içine girmeye hazýrlandýðý sýrada, yöneticiler olarak DY yöneticilerinin kaderini hemen paylaþtýlar.
Bunun dýþýndaki revizyonist oluþumlar için ise, söylenecek
pek birþey yoktu. Onlarýn niteliði ve yapacaklarý, altmýþ yýllýk geçmiþleriyle sabitti. Sovyet sosyal emperyalizmi teorileriyle, yýllar
boyu DY, DS ve diðer revizyonist oluþumlarýn boþta býraktýðý eko-

THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

165

nomik-demokratik mücadele alanýnda çalýþan örgütlerin ise, askeri yönetim koþullarýnda, klâsik bir gizlilik içine girmekten ve fýrsat
buldukça faþizm üzerine bildiriler basýp daðýtmaktan öte yapacaklarý birþey olmadýðý açýktý.
Soldaki manzara karþýsýnda, her yönde geliþkin bir çizgiye
sahip ve çok yönlü mücadeleye hazýr bir güç olarak Halkýn Devrimci Öncülerinin omuzlarýnda büyük bir tarihsel sorumluluk vardý. Uzun bir illegal çalýþma ve gerilla savaþý deneyimine sahip örgüt,
gerçek bir devrimci öncü olarak her düzeyde mücadeleyi örgütleyebilirdi. Az ama nitelikli kadrolarýyla, bir yandan stratejik rotaya
uygun olarak çalýþmalarýný sürdürürken, öte yandan kentlerde silahlý
halk direniþini örgütlemek durumundaydý. Kentlerde, özellikle devrimcilerin yoðunlaþtýðý mahalle ve semtlerde silahlý bir karþý-duruþ,
askeri yönden, yenilgiye uðrayacaðý açýktý. Özellikle oligarþinin ordusunun aðýr silahlarýna karþý (zýrhlý araçlar, tanklar) bir silahlý kent
savaþý büyük kayýplara yol açacaðý için, tüm sol unsurlar tarafýndan hemen yadsýnmýþtý. 12 Eylül günü ortaya çýkan sessizlik, büyük
ölçüde bu anlayýþýn egemenliðinin bir ifadesidir. Tam bir panik halinde kitleyi ve alt kadrolarý yalnýz býrakýp gizlenmeye ve kendini
korumayý öne çýkarmýþ yöneticilerin önerecekleri birþey yoktu. Eðer
kitleler, 12 Eylül günü ve sonrasýnda, özellikle büyük kentlerde sessiz bir bekleyiþ içine girdilerse, bunda kendilerine kýlavuzluk edecek ve kendileriyle birlikte savaþacak devrimcileri görememiþ ve
bulamamýþ olmalarýndandýr.
Evet, Halkýn Devrimci Öncüleri, doðru bir kent silahlý kitle
hareketi ortaya koyabilir ve en az kayýpla uzun soluklu bir silahlý
mücadeleye bu kitleyi kanalize edebilirdi. Kentlerdeki silahlý kitle
hareketi, karþý-devrim cephesinde önemli çatlaklar açacaðý gibi,
daha geniþ kapsamlý bir kýr gerilla savaþýný örgütlemek için zaman
kazandýrabilirdi. Kendiliðinden-gelme bir kent savaþý meydana gelmediði için daðýtýlmýþ ve yenik düþmüþ bir kitlenin, kýrsal alanlara
götürülmesinin dezavantajý olmayacaktý. Ýkinci olarak, genellikle
hafif silahlara sahip sol unsurlar ve kitlenin, bu yolla, etkin bir
askeri savaþ için uygun silah ve teçhizat saðlamasý söz konusuydu.
Ama kitlelerin yoðun biçimde harekete sokulabilineceði kentler,
kýr gerilla savaþýnýn yürütüleceði alanlara çok uzaktý. Ve Halkýn
Devrimci Öncülerinin yetersizliklerine raðmen var olan kýr gerilla
hazýrlýðý, yanlýþ bir kararla durdurulmuþtu. Halkýn Devrimci Öncü-
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leri-Genel Komitesindeki pragmatik eðilimin, yanlýþ ve anlamsýz
bir Öncü Savaþý perspektifiyle (pragmatizmin ürünü) aldýðý kararlar ve pratik-yönetsel hatalar, tarihsel bir anda örgütün etkisiz kalmasýna yol açtý. Yine de bir dizi öznel hatalar yanýnda, ülke solunda
egemen olan iliþkiler de etkisiz kalmanýn bir nedeniydi.
O güne kadar varoluþunu, ideolojik, politik düzeydeki farklara
deðil de, kendi dýþýndaki örgüt ve oluþumlarýn eleþtirisine, karalamasýna ve de küçümsemesine dayamýþ sol gruplar içinde, diðer
sol unsurlara karþý soyut bir düþmanlýk, sekterlik mevcuttu. Somuta iliþkin, yapýcý öneri ve eleþtirileri dinlemek bir yana, yapýlmasýna
bile katlanamayan unsurlarýn egemen olduðu solda, 12 Eylül günü
ve sonrasýnda doðru bir çizginin ortaya konulmasý pek fazla etkili
olmayacak gibi görünüyordu. En büyük biz anlayýþýyla yetiþmiþ
samimi unsurlarýn küçük (!) gördükleri insanlarýn öncülüðünü
kabul etmelerini düþünmek ve bu baðlamda pratik kararlar almak
pek mümkün deðildi. Hele ki her yönden deþifre olmuþ ve dernekçiliðin getirdiði zaaflarý taþýyan unsurlarýn kentlerde ya da kýrlarda illegal bir mücadeleye, üstelik belli bir merkezi disiplin altýna
sokulmalarý, büyük kayýplarý göze almadan olanaksýzdý.
Öznel hatalarla birlikte bu nesnel koþullar Halkýn Devrimci
Öncülerinin tümüyle bir içsel çalýþma içinde kalmasýna yol açmýþtý.
Giderek yoðun baský koþullarýnýn yarattýðý yanýlsama ile oluþan,
kadrolarý koruma mantýðý, stratejik rotaya uygun tüm faaliyetin
durmasýna yol açarak, örgütü tam bir hareketsizlik içine itti. Böylece örgüt, gücünü kullanmaktan çýkmýþ ve gücünü zamanýn yýpratýcý etkisine býrakmýþ durumdaydý. Örgüt, þehir ve özellikle kýr gerillasýný pasifikasyon ve baskýnýn ülke çapýnda olmasýna uygun olarak yürütecek alt yapýyý, saklanma ve barýnma amacýyla kullanýr
olmuþtu. Metropol gerillacýlýðý ya da Marighellanýn formüle ettiði
boyutuyla þehir fokoculuðuna dayanan ve son tahlilde sansasyonel nitelikte eylemler (uçak kaçýrma, elçilik basma, suikast yapmak vb.) ise örgütün tüm ideolojik-politik çizgisini yadsýmadan
olanaksýzdý. Bu tür eylemlerin, daðýlmýþ ve öncülükten yoksun sol
unsurlarýn toplanmasý için, az da olsa, etki yaratmasý mümkün deðildi. Yanlýþlýðý açýk bir eylemde kadrolarýn tüketilmesi, olsa olsa
devrimci bilinç yerine, kiþisel kahramanlýk peþinde olan unsurlarýn
bu yanýlgýlarýný körüklemeye hizmet edebilirdi. Bu nedenle, Halkýn
Devrimci Öncüleri, her türlü sansasyonel eylemden uzak kalma-
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ya karar verirken, doðru bir çizgideydi.
12 Eylül darbesiyle birlikte baþlayan dönemde oligarþik yönetimin devrimci hareketi durdurmak ve kitle pasifikasyonunu saðlamak amacýyla geliþtirdikleri strateji uzun dönemli ve çok yönlüydü.
1980 baþlarýndan beri sýký yönetim aracýlýðýyla uygulamaya sokulmuþ
ve 12 Eylül sonrasýnda tüm yasal engellerden uzak olarak sürdürülen bu stratejiyi oligarþinin Genel Kurmayý kendi diliyle þöyle ifade
ediyordu:
Bu strateji anarþistleri, halktan fiziki ve psikolojik
olarak tecrit ederken, halktan personel, malzeme ve istihbarat desteði almalarýný önleyebilmelidir. Psikolojik harekât, bu stratejinin büyük bölümünü teþkil etmeli ve
ayaklanmayý yok etmesi kadar mani de olabilmelidir.
Anarþistlerin teþkilatlarýný ve yönetici kadrosunu bertaraf etmek veya tesirsiz hale getirmek bu stratejinin
temel ilkesi olmalýdýr. Her ayaklanma hareketinin nüvesini teþkil eden ve ekseriyetle küçük bir grubun oluþturduðu merkezi yönetici kadrosu (liderler) çok iyi gizlenmesine raðmen, meydana çýkartýlmalý, yok edilmeli
ya da baþka þekillerde tesirsiz hale getirilmelidir. Vurucu
tedhiþ unsurlarýnýn (kuvvetlerinin) yok edilmesi stratejinin formüle edilmesinde dikkate alýnacak diðer bir unsurdur. Bu unsurlar üzerinde baský, öncelikle polis ve diðer güvenlik kuvvetlerince sürdürülür. Ve zayiat vermelerine, ikmal maddelerinin tahribine, morallerinin bozulmasýna çalýþýlýr. Bu arada strateji, anarþistlere eylemlerini gönüllü olarak durdurmalarý hususunda ikazda bulunan müspet programlarý da ihtiva etmelidir.24
Her yönüyle tam bir imha anlayýþýna sahip bu strateji uygulanýrken yoðun bir tutuklama kampanyasýný gündeme getirdi. Örgütlerin kitle baðlarýný, lojistik desteðini ve yeni kadro teminini önlemeye yönelik bu yaygýn tutuklamada genellikle alt yapý iliþkileri
ve sempatizanlar hedef alýnmýþtý. Kendi deyimleriyle, fiziki tecrit
gündemdeydi. Basýn yayýn organlarýyla yapýlan açýklamalar psikolojik bir ortam yaratýyordu. Özellikle halk kitlelerini etkilemek ve
24
Orgeneral Nejdet Uruðun 4 Aralýk 1979 tarihinde Sýkýyönetim Komutanlarý
toplantýsýna sunduðu rapordan
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devrimcilerden uzak tutmak amacýyla yapýlan yakalanmalarýn teþhiri
ve zorla alýnan piþmanlýk beyanlarýnýn açýklanmasý, psikolojik
tecrit için önemli bir etkendi. Ve ilk etkisi, þu ya da bu biçimde
devrimcilerle temas halinde olan, devrimcilere sempati besleyen
ve küçük de olsa yardým yapan kesim üzerinde oldu.
Ýlk günlerde ortaya çýkan sessizlik ve soldaki tepkisizlik ortamýnda, askeri yönetim ülke çapýnda bir baský uygulamaya koyuldu. Karayollarý üzerinde, kent giriþ-çýkýþlarýnda ve stratejik noktalarda yoðunlaþtýrýlan güçle, ülke çapýnda bir hareket zorluðu yaratýyorlardý. Bu durum, çeþitli düzeylerde baðlarýn gecikmeli ve
saðlýksýz sürmesine yol açarken, bazý durumlarda tümüyle kesilmesine bile neden olabiliyordu. Son tahlilde, devrimcilerin deneyimsizliðinin ve legalitenin getirdiði gevþekliðin sonucu etkili olan bu
yöntem, özellikle deþifre olmuþ unsurlarýn ülkeyi terk etme yolunu
seçmelerine yol açtý. Bu tutum, bir süre sonra, yapýlan yayýnlar etkisiyle öylesine yaygýnlaþtý ki, gerçekten savaþmaya kararlý ama
nasýl savaþýlacaðýný bilmeyen unsurlarýn, yurt dýþýna çýkýþ yollarýný
aramalarýna bile neden oldu. Askeri yönetimin yurda dön çaðrýlarýyla kamuoyuna yaptýklarý yayýn, sonuçta herkes kendi baþýnýn
çaresine baksýn anlayýþýnýn yerleþmesine yol açtý. Her türden bireyciliðin öne çýkmasý demek olan bu durum, bireyciliðin yadsýnmasý olan örgütlü mücadelenin de sürdürülmesini engelliyordu.
Soldaki revizyonist ve oportünist örgütlenmenin kýsa sürede
daðýtýlmasý ve büyük sayýlar olarak yakalanmalarý samimi unsurlardan çok kitleler üzerinde etkili oldu. O güne kadar dernek faaliyetlerinde sýk sýk gördükleri, duyduklarý kiþilerin ve gruplarýn kýsa
sürede daðýtýlmasý, kitlelerin devrimcilere olan sempati ve güvenini derinden sarstý. Devrimciliðin onlar tarafýndan temsil edildiðini
düþünen kitlelerin, ki 1978-79 yýlýnda sol olarak CHPyi düþünmelerinin yarattýðý duruma benzer bir güvensizliðe ve umutsuzluða
düþmeleri doðaldý. Devrim gibi anlamý çok büyük ve uðruna binlerce insanýn öldüðü ve ölmeye hazýr olduðu bir amacýn örgütlerini
böylesine kof ve dirençsiz hiç görmemiþlerdi. Bu ortamda tersi bir
durumun ortaya çýkmasý þaþýrtýcý olurdu.
O güne kadar cesaretlerinden, aktifliklerinden, dürüstlüklerinden hiç þüphe etmedikleri yöneticilerinin, hiçbir þey yapmadan
kýsa sürede ele geçmesi kadrolar için büyük bir düþ kýrýklýðý yaratýyordu. Bu öylesine bir umutsuzluk ve güvensizlik yaratýyordu ki,
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hiç kimse doðru devrimci çizginin ne olduðunu ve buna uygun
olarak mücadele etmek gerektiðini düþünemez haldeydi. Öte yandan o gün gelince silahlý mücadeleye nasýl baþlanýlacaðý üzerine
yýllar boyu büyük laflar söyleyenler, artýk yanýldýklarýný bile anlatacak durumda deðillerdi. Yine de tek yolun silahlý mücadele ve gerilla savaþý olduðunu düþünen samimi unsurlar, özümsemeyi
baþaramadýklarý kitabi bilgilerle, daðlarda saklanmaya ve sýðýnaklar inþa etmeye giriþmiþlerdi. Ama gerilla savaþý hakkýnda amiyane
bilgilerden öte bir þey bilmeyen ve ülke somutunda nasýl yürüyeceði konusunda düþünsel hazýrlýðý bile olmayan unsurlarýn, Vietnamý anlatan kitaplardan, Bulgaristan partizanlarýnýn masallarýndan
öðrendikleriyle bir yere varamayacaklarý da açýktý. Zaman içinde,
gerilla savaþýný, daðlarda dolaþma ve muhtar öldürme olarak geliþtiren bu samimi unsurlar, yerel koþullara baðlý olarak belli yerler
dýþýnda tümüyle tasfiye olmaktan kurtulamadýlar.
Bu koþullar altýnda, Halkýn Devrimci Öncüleri, iki bölgede
birbirinden baðýmsýz olarak darbe yemesi ve bunun sonucu üç
Genel Komite üyesinin öldürülmesiyle tam bir hareketsizlik noktasýna gelmiþti. Bu da geliþmeleri yönlendirme olanaðýnýn tümüyle
tüketilmesi demekti.
12 Eylülden bir kaç yýl sonra, soldaki görünüm þöyleydi: Bir
yandan revizyonizmin ve pasifizmin oluþturduðu yurt-dýþý merkezli
hareketler bulunurken, öte yandan ülke içinde savaþmaya kararlý,
ama bunun nasýl olacaðýný bilmeyen daðýlmýþ unsurlar, hareketsiz
devrimci örgütler ve yüzbine yakýn tutuklu bulunuyordu.
Revizyonistler ve oportünistler, yurt-dýþýndaki güçleriyle
Avrupa da etkinliklerini artýrýrken, ülke içinde garip bir manzara
ortaya çýkýyordu. Bir yanda sanat-edebiyat dergileri etrafýnda toplanmýþ legal unsurlar, barýþ, sevgi ve çiçek motifleriyle oligarþinin
pasifikasyonuna, yani silahlý mücadeleyi engellemelerine yönelik
uygulamalarýna yardým edilirken, öte yandan alternatif vardýr savlarýyla ekonomik eleþtiriler ve Nazizmin bilmem kaçýncý yýldönümüne, dayak, insan haklarýnýn ihlaline karþý politik eleþtiriler yoluyla
devrimci potansiyel diri tutulmaya çalýþýlýyordu. Bu faaliyetler de,
bireylerin silahlý mücadeleden kopmalarýna neden olacak gerici bir felsefenin üretilmesiyle sonuçlandý.
Yurt-dýþýnda, uzun ve kanlý devrimci iþçi mücadeleleriyle
elde edilmiþ demokratik hak ve özgürlüklerin bulunduðu Avrupada,
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revizyonistler ve oportünistler, ne olduðu belirsiz ve kalýcýlýðý þüpheli
birlikler, bloklar, cepheler kurmakla ve yýkmakla uðraþýyorlardý.
Kurulan ve yýkýlan Faþizme Karþý Birleþik Direniþ Cephesi ya da
Sol Birlik için yapýlan tartýþmalar ve devrimci, en devrimci sýfatlarla çýkartýlan dergiler etrafýndaki polemikler ve suçlamalar ile
yýllar geçiriliyordu. Ülke içindeki unsurlar ise, kime ve niçin olduðu
belirsiz yurtdýþý direktifleriyle yönlendirilmeye çalýþýlýyordu. Oysa
ülke içinde insanlar, kendi fiziki varlýðýný korumanýn ve geçimini
temin etmenin telaþý içinde, birbirine bol þiirli ve güvercinli kartlar
yollayýp umutlarýný korumaya çalýþýyorlardý. Hergün yeni bir itirafçý
ile yakalanmayý ve iþkence görmeyi bekleyen unsurlarýn, yurtdýþýndan gelen revizyonist boþ sözlere kulak asmalarý olanaksýzdý.
Ýþte bu ortam içinde, yeni Anayasa Referandumu yapýlmýþ
ve genel seçimlerde ANAP çoðunluðu kazanmýþtý. Ama her yönüyle yok edildiði savlanan sol kitle, ne olduðu belirsiz, ama sol
görünümlü bir partiye %32 oy vererek baþta revizyonistler ve oligarþi
olmak üzere herkesi þaþýrtarak var olduðunu göstermiþti. Bundan
güç alan bazý çevreler yenilginin faturasýný silahlý devrimci mücadeleye ve Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine yýkarak, yeni teoriler yapmaya baþladýlar. Artýk hemen hergün sivil toplum sözleri
ediliyor, bireyin yüceliði ve çoðulculuðun faziletleri anlatýlýyordu. Bir dönemlerin cazip þöhretleri yeniden piyasada boy gösterirken, legalizm alabildiðine yaygýnlaþýyordu. Ülkede gerçek bir
devrimci süreç baþlatmýþ ve halk kitlesini derinden sarsmýþ devrimci örgütler ve onlarýn kadrolarý yok farzedilerek, meydaný boþ
bulmanýn sevinciyle ortaya yeniden çýkan her çeþit revizyonizm ve
oportünizm, ilk anda çok þey olacaðýný sandýklarý gençliðe yöneldiler. On yýllar boyu gençliðin neden silahlý devrimci mücadeleye
kanalize olduðunu hiç düþünmemiþ bu çevreler, hazýr ortalýkta
kimse yokken malý götürme telaþý ile birbiri peþi sýra dergiler
yayýnlamaya ve dernekler kurmaya baþladýlar. Bir süre sonra, özellikle öðrenci kitlesinden bir tepki alamayýnca, herkesin apolitik
olduðundan ve bunun dünya çapýnda mevcut olduðundan söz etmeye baþladýlar. 68 Avrupasýnýn öðrenci liderlerinin yeni kuþak
üzerine deðerlendirmeleri ve yapýlmýþ anketleri yayýnlayarak, öðrenci hareketinin genel depolitizasyonunu gösterip baþarýsýzlýklarýný
ve öðrencilerin pasifizme verdiði yanýtý gizlemeye kalktýlar. Ve bu
kez gözlerini, oligarþinin sözcülerinin tavsiyesine uyarak legal parti
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kurmaya diktiler.
Yýllardýr yaptýklarý ve yapmak istedikleri tek þey olan legalizm ve legal parti gündeme getirilirken, buna oligarþinin icazet
verdiðini her yolla gizliyorlardý. Daha düne kadar, bir gazeteye bile
demeç vermekten korkan ve legal bir partinin kurulmasýna izin
verilmeyeceðini düþünen cazip þöhretler ve yýllarýn pasifistleri,
artýk dernekçilikten umudu kesmiþ bir durumda otururken, güler
yüzlü sosyalistin aldýðý icazete dayanmayý yeðliyorlardý. Birleþik
ve de sosyalist parti kurmaya giriþenler, bir süre sonra kariyerlerini anýmsadýlar. Ýlk toplantýlarda geçmiþi herkesçe bilinen PDAcýlarla
biraraya gelmekte bir mahzur görmeyenler, bir süre sonra PDAnýn
muhbirciliðini ve devletçiliðini yeniden keþfettiler. Ve bu keþifle
birlikte, yeniden eski düþüncelerini anýmsayanlar, birbiri peþi sýra
haftalýk ya da aylýk dergiler yayýnlamaya baþladýlar.
Daha düne kadar burjuva demokratlarýyla demokrasi mücadelesinde ittifak yapmayý keþfedip, Demireli demokrat(!) ilan
edenler, yeniden politik mücadeleyi ve demokratik devrimde proletaryanýn öncülüðünü bulmanýn sevinciyle, yeni müttefikler bulma yoluna girdiler. Düne kadar, maceracý ve goþist olmakla
suçlanan ve orta yolcu bir çizgi olarak ideolojik düzeyde hesaba
katmadýklarý THKP-C yi yeniden keþfetmenin sevinci içinde olan
modern revizyonistler de, yasallýðýn ürünlerinden pay almak için
legal bir baþka parti çalýþmasýna yeþil ýþýk yakýyorlardý.
Her çeþidinden revizyonizmin, pasifizmin ve oportünizmin
amacý tekleþmiþ bulunuyordu; 12 Eylülle birlikte daðýlmýþ ve örgütlerine güvenmeyen unsurlarý kendi etrafýnda toplamak bunlar
deðiþik nitelikte olsalar da, genel bir THKP-C adý altýnda anýlabilecek unsurlar olarak, savaþkanlýklarý ve kararlýlýklarý herkesçe biliniyordu iþte bu unsurlarý topladýklarý taktirde, yýllar boyu sarsýlmayacak bir kariyere ve güce ulaþacaklarýný hesap ediyorlar. Ama
bugün, oligarþi kadar, onlarýn da unutmak, yok olduklarýný düþünmek ve buna inanmak istedikleri silahlý devrimci örgütlerinin varlýðýnýn huzursuzluðunu iyice duymaya baþladýlar. Geleceðin, sandýklarý kadar kolay olmayacaðýný anladýklarý bugün, THKP-Clilere
övgüler düzüyorlar yeniden. Ve tarih, doðru devrim teorisinin kýlavuzluðunda, politikleþmiþ askeri savaþý sürdürenlerin, bilinçsiz bir
sürecin bilinçli bir ifadesi olarak yadsýnamaz bir gerçeklik olduðunu bir kez daha dosta düþmana tanýtlýyor. 25
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Ýþte THKP-Cnin kuruluþundan bu yana geçen 17 yýlýn ve
THKP-C/Halkýn Devrimci Öncüleri olarak yürütülen mücadelenin
15 yýlýnýn tarihsel geliþimi böyledir. Halkýn Devrimci Öncülerinin
tarihi, revizyonizmin ve oportünizmin her çeþidine karþý sürdürülmüþ politikleþmiþ askeri savaþýn tarihidir. Politik bir örgüt olarak
iktidar mücadelesi yapan örgüt, iktidarýn fethi yolunda atýlmýþ her
ileri adýmda, içten ve dýþtan, küçüklü büyüklü pek çok engelle
yüzyüze kalmýþtýr. Örgüt ne zaman savaþýný geniþletmek ve bir üst
düzeye çýkartmak istediyse, yani belli bir geliþme gösterdiyse, o
zaman örgüt saflarýnda sað-pasifist eðilimler ortaya çýkmýþtýr. Bu,
mücadelenin geliþiminin getirdiði yeni görevleri yürütemeyecek ve
geliþiminin getirdiði niteliðe sahip olmayan unsurlardan arýnma
olarak belirginleþiyordu. Çeþitli durumlarda, özellikle Öncü Savaþýnýn
hazýrlýk evresinde, örgüt saflarýna girmeyi baþarmýþ ve devrimci
mücadelenin hep girdikleri gibi kalacaðýný düþünen unsurlar, savaþýn her ivme kazanýþýnda, mevcut konumlarýný korumak için ellerinden gelen her yola baþvurmuþlardýr. Sað-sapmanýn tüm deðiþik
biçimleri, her seferinde temel mücadele biçimi olarak silahlý propagandaya saldýrmakta ve onun örgütleyici olmadýðýný tanýtlamaya çalýþmakta birleþmiþlerdir. Çünkü silahlý propaganda, zorlu mücadeleler bütünü olarak bu küçük-burjuva unsurlarýn hazýrlýk evresinde yarattýklarý imajlarý yýkan ve devrimciliðin hiç de kolay olmadýðýný tanýtlayan bir mücadele biçimidir. Ona saldýrmakla, onu deðerden düþürmekle ya da unutturmakla ya da çarpýtmakla, kendi
kiþisel güvenliklerini ve þöhretlerini (!) koruyacaklarýný sanýyorlardý. Baþaramadýklarý zaman da, devrimciliði terk etmekte ve uluslararasý revizyonizmin ve pasifizmin saflarýna gönüllü yazýlmakta
hiç tereddüt etmemiþlerdir.
Burada THKP-C/Halkýn Devrimci Öncülerinin 15 yýllýk mücadelesini ele alýrken, bu dönemde, ülkedeki geliþmeleri, bu geliþimde
örgütün ne yaptýðýný, ne yapamadýðýný ve bunlarýn nedenlerini ortaya
koymakla yetindik. Þüphesiz kadrolar, yaþadýklarý bu süreci, çok
daha ayrýntýlý ve somut biçimde algýlayabileceklerdir. Ama genelde yýllarýn getirdiði alýþkanlýkla, 15 yýllýk mücadeleden çýkartýlmasý
gereken derslerin bir nihai sýralanýþýný bekleyebilirler. Örgüt olarak,
25
12 Eylül sonrasý deðiþimler ve geliþmelerin ayrýntýlý bir tahlili için bkz. Politikleþmiþ
Askeri Savaþ Stratejisi ve Devrimci Taktiðimiz.
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bu tür sýralamanýn mekanik ve þematik olacaðýný, bunun da dogmatizme yol açacaðýný düþündüðümüz için, yazýnýn sonuna, bir
özet niteliðinde de olsa böyle bir sýralama koymadýk. THKP-C/Halkýn Devrimci Öncülerinin tarihsel geliþiminin gösterdiði en büyük
ve en önemli gerçek, onun ideolojik-politik çizgisinin doðruluðu ve
savaþ içinde giderek zenginleþip derinleþtiðidir.
Marksist-Leninist ideolojiye ve onun örgüt bilincine sahip
kadrolarýn yýllar boyu, bir yandan oligarþiye karþý mücadelelerini,
öte yandan Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine yönelik tüm saldýrýlara ve sapmalara karþý yürüttükleri kararlý mücadeleleri, büyük
özverilerle ve kayýplarla mümkün olmuþtur. Bu 15 yýlda, içlerinde
örgütün kurucularý ve ilk Genel Komite üyelerinin de bulunduðu 7
Genel Komite üyesinin ve onlarca kadronun, oligarþiye karþý savaþta
yitirilmeleri, mücadelenin boyutlarýný ve niteliðini tanýtlamaya yeterlidir.
Bu zorlu 15 yýllýk savaþ döneminde, þu ya da bu nedenle ya
da yanýlsamalarla hatalar yapmýþ, yer yer örgütün stratejik rotasýna
aykýrý davranýþta bulunmuþ ve kimi zaman güçsüzlüðe düþerek
mücadeleyi terk etmiþ insanlarýn devrimci çizgide ve devrimci olarak var olduklarý sürece yaptýklarýný da yadsýmak olanaksýzdýr. Çoðu
zaman, uzun dönemde devrimci mücadeleye yapacaklarý katkýlarý, kýsa dönemde ve birden istendiðinden, bir süre sonra bu insanlar güçsüzlüðe düþmüþler ve mücadeleyi terk etmiþlerdir. Bunlardan, doðru bir mevzilendirme ve görevlendirmeyle uzun dönemli
olarak yararlanamadýysak, bunun nedeni tarihsel sürecin getirdiði
görevlerin çokluðu ve deneyim azlýðýdýr. Bu insanlarý savaþ içinde,
savaþarak ölen yoldaþlarýmýza bakarak kýnamak, suçlamak ve hatta yargýlamak pekala mümkündür. Ve yine bu insanlarý, ihanetle,
korkaklýkla suçlamak da mümkündür. Ama hepsi de bir yanýlgý
olacaktýr. Her gerçek devrimci mücadelede bu tür elemeler, ayýklamalar olmuþtur, olacaktýr da. Onlara insanlýðýn karþý karþýya olduðu ulusal ve uluslararasý tehlikeler karþýsýnda, emperyalist-kapitalizme ve oligarþiye karþý mücadelede, bireyin tarihsel sorumluluðunu
hatýrlatmakla yetineceðiz. Ýnsanlýðýn gerçek kurtuluþuna yönelik
mücadelede, bireysel sorumluluklarýný kavrayana dek, onlarý sabýrla
ikna etmek bizim görevimizdir.
Ama en gerekli olduðu anda devrimci görevlerini yerine getirmeyerek mücadeleyi terkedenler, kiþisel geleceklerinin kaygýsýy-
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la örgütsel çalýþmayý engelleyenler, örgütü gizli tertiplerle revizyonizme teslim etmek isteyenler ve yoldaþlarýnýn yaþamýný kendi yaþamlarý için yok edenler için ayný sözleri söyleyemiyoruz. Bu tür
yaratýklara gerekli sözler, emperyalizme ve oligarþiye karþý yürütülen mücadelede patlayan her bombayla, sýkýlan her kurþunla, yitirilen her yoldaþýn anýsýyla ve kazanýlan zaferlerle yeterince söylenmiþtir. Artýk onlar tarihin yargýsýyla ve kiþisel vicdanlarýyla baþbaþadýrlar.
Bu gün THKP-C/Halkýn Devrimci Öncülerinin kadrolarý, bireyciliðin el üstünde tutulduðu, bireyselliðin getirdiði günlük sorunlarla yaþamýnýn özgürlük olarak yüceltildiði, proletaryanýn ve tüm
insanlýðýn geleceðine kayýtsýz kalmanýn tabularý yýkma olarak meþrulaþtýrýldýðý bir dönemde ve zorlu mücadele koþullarýnda 15 yýllýk
savaþ deneyimi, onuru ve yitirilen yoldaþlarýn anýsýyla, savaþý kurtuluþa kadar sürdürmeye kararlýdýrlar. Onlar, tarihsel sorumluluðun
bilincinde ve insan olmanýn onuruna sahip gerçek birer Halkýn
Devrimci Öncüsüdürler.

YAÞASIN ÖNCÜ SAVAÞI
YAÞASIN HALK SAVAÞI
KURTULUÞA KADAR SAVAÞ

TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ-CEPHESÝ
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
1987
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EKLER

TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ
1 NOLU BÝLDÝRÝ
ÝHTÝLÂLÝN YOLU
THKP'nin Devrim Stratejisi

AMERÝKAN EMPERYALÝZMÝNÝN
BOYUNDURUÐU ALTINDAKÝ TÜRKÝYE

Türkiye yeraltý kaynaklarýndan dýþ ticaretine, ekonomisinden politikasýna, kültüründen sanatýna kadar Amerikan emperyalizminin denetimi altýnda bir ülkedir.
Amerikan emperyalizminin sömürge veya yarý-sömürge bir
ülke için anlamý ülke zenginliklerinin talan edilmesi, halkýn açlýðý,
sefaleti ve ulusal onurun hayasýzca Amerikan postallarý altýnda çiðnenmesidir.
Ülkemizdeki oligarþinin AP yönetiminin emekçi halka karþý
yürüttüðü baský politikasýnýn sonucu ekonomik, sosyal ve politik
kriz iyice derinleþti, paramýz devalüe edildi, emekçi halkýn sefaleti
korkunç derecede arttý, yaþama þartlarý zorlaþtý. Halkýmýzýn memnuniyetsizliði ve kýpýrdanmalarý karþýsýnda düzeni kendi resmi kanunlarýyla koruyamaz duruma gelen oligarþinin Demirel kadrosu,
oligarþinin askeri kanadýnýn 12 Mart darbesiyle düþürüldü. Yerli ve
yabancý tekellerin çýkarlarýný daha iyi koruyacaðý düþünülen Erim
kabinesi iþ baþýna getirildi.
Düzen politikacýlarýnýn hükümet buhraný olarak adlandýr-
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dýklarý þey, temsili demokrasinin düzen partilerinin, Amerikan emperyalizminin ve yerli hakim sýnýflarýn sömürülerini kolaylaþtýrmakta
gösterdikleri yetersizlikten baþka bir þey deðildir. Düzen partilerinin düzeni korumakta gösterdikleri yetersizleðin oluþturduðu boþluðu oligarþinin askeri kanadý doldurdu. Bugünkü hükümetin arkasýnda oligarþinin bu kanadý yer almaktadýr.
Bu durum da geçicidir. Emperyalist sömürünün dönen çarklarý emekçi halkýn sefaletini, yaþama þartlarýnýn zorluðunu daha da
artýracaktýr. Oligarþi halkýn memnuniyetsizliðinin sebebini bu sefer
de Erim kabinesinin yetersizliðine baðlayarak, onu düþürüp yerine
yeni bir kadroyu yönetime getirecektir.
Çark dönmesine devam edecek; cuntalar birbirini takip edecektir. Kimileri Atatürkçü, laik kimileri reformcu diye lanse edilecek, yurtsever aydýnlar her defasýnda yeni bir umutla yeni gelenlere bel baðlayacak, sonra yanýldýklarýný anlayacaklar, tekrar bir
ilerici atýlým olmasýný bekleyeceklerdir.
Emperyalizmin iþgali altýndaki ülkelerde bu çark hep böyle
döner. Ülkemizde de parçalanana kadar bu çark hep böyle dönecektir.
HALKIMIZIN KURTULUÞU

Milli kurtuluþçu ve demokratik nitelikteki en küçük kýpýrdanmalarýn bile ezilmeye çalýþýldýðý, milli kurtuluþçularýn ana caddelerde halkýn gözü önünde kahpece þehit edildiði, iþkencehanelerde
en hunharca iþkencelere maruz kaldýðý bu ortamda, kanun devletinden, demokrasiden bahsetmek gülünçtür. Ülkemizde hukuktan, kanun devletinden, anayasadan, vatandaþlýk haklarýndan, hatta
insanlýk haklarýndan sözetmek, art niyet aranmazsa safdillikten baþka birþey deðildir.
Emperyalizmin tahakkümüne, karþý-devrimin þiddetine karþý,
silaha sarýlmaktan baþka çare yoktur. Partimiz, kurtuluþun yolunu
halkýn silahlý savaþýnda görmektedir. Kurtuluþ savaþýmýzýn bugünkü biçimi gerilla savaþýdýr.
Bütün yurtseverlerin ortak çabasý sonucu, uzun yorucu ve
kanlý bir halk savaþý ile düþmanýn alt edilebileceðini düþünen Partimiz halk savaþýnýn bu aþamasýnda þehir gerilla savaþýný temel almaktadýr. Bugünkü objektif ve subjektif þartlar gerilla savaþýnýn þehirlerde yürütülmesini zorunlu kýlmaktadýr. Ýçinde bulunduðumuz
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dönem halk kurtuluþ savaþýnýn birinci aþamasýdýr.
Büyük þehirlerde yürütülen gerilla savaþý;
1- Halk kitlelerine hainlerin yönetiminin ne kadar kof
ve çürük olduðunu gösterecektir.
2- Her an patlamaya hazýr bir volkan gibi kývýlcým
bekleyen halk kitlelerine vurduðu yerden ses çýkartabilecek, zalimleri cezalandýracak, kendi devrimci diktatoryasýný kurabilecek nitelikleri taþýyan bir teþkilatýn var olduðunu gösterecektir.
3- Partimizi, çeþitli tecrübelerden geçirerek halkýn savaþçý örgütü olma yolunda saðlamlaþtýracaktýr.
Savaþ örgütü, savaþ meydanlarýndan çýkar.
Kýsacasý, içinde bulunduðumuz bu aþama baþta iþçi sýnýfýmýz olmak üzere bütün halk kitlelerinde var olan memnuniyetsizlik ve baþkaldýrma duygularýný güçlendirme, onlarý silahlý mücadeleye ajite etme ve Partimizin teþkilat yapýsýný saðlamlaþtýrma aþamasýdýr.
Savaþýn ikinci aþamasý, gerilla savaþýnýn yurt çapýnda yayýlmasý, þehir gerillasý yanýnda kýr gerillasýnýn baþlatýlmasý aþamasýdýr.
Üçüncü ve dördüncü aþamalar gerilla kuvvetlerinin düzenli
orduya dönüþme aþamalarýdýr.
Bu evrelerin süreleri hakkýnda þimdiden birþey söylemek
imkansýzdýr. Bütün bunlarý þimdiden kestiremeyiz. Þu andaki görevimiz, bu yolda sistemli ve yýlmadan savaþmaktýr.
Baþta iþçi sýnýfýmýz olmak üzere bütün halk sýnýflarýnýn kurtuluþ yolu, gerilla savaþýndan geçmektedir.
Oportünist ve revizyonistler tarafýndan karmakarýþýk hale getirilen bu stratejik çizgi üzerinde biraz durmak gerekiyor. Proletaryanýn sýnýf savaþý ideolojik, ekonomik ve politik olmak üzere üç
cephede birden cereyan eder. Burjuva ideolojisine ve saptýrmalarýna karþý, proleteryanýn devrimci savaþý ideolojik bir savaþtýr. Ýþçi ve
emekçi sýnýflarýnýn hayat ve çalýþma þartlarýný düzeltme þeklindeki
günlük mücadelesi ekonomik mücadeledir. Direkt gerici sýnýflarýn
yönetimini hedef alan mücadeleler ise politik savaþtýr.
Politik mücadele, devrimci yayýnla yapýlan politik propagandadan, politik nitelikteki kitle gösterilerinden, politik grevlere ve de
gerilla savaþýna kadar çeþitli biçimlerde cereyan eder.
Gerilla savaþý, politik mücadelenin en üst ve en etkili biçi-
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midir.

Ýhtilâlci parti, bu üç cephede, her cephenin imkanlarýný en
iyi þekilde harekete geçirerek savaþan partidir. Partimiz emperyalizme, yerli hakim sýnýflara ve onlarýn soldaki uzantýlarýna karþý, üç
cephede birden savaþý yürütmeye çalýþmaktadýr.
Dünya devrimci pratiði, soldaki bütün sapýtmalarýn sýnýf mücadelesinin üç cephesinin bir veya iki kesimini ihmal etmek veya
önemsememekten doðduðunu göstermektedir.
Partimiz, sýnýf mücadelesini dergi çýkartmak ve yasal hareketleri organize etmek þeklinde gören bütün sað, pasifist eðilimlere ve gruplara karþý olduðu gibi, sýnýf savaþýný sadece gerilla savaþý
þeklinden ibaret gören sol fokocu eðilimlere ve gruplara da karþýdýr. Her iki sapma da emekçi halkýn kurtuluþunu geciktiren, engelleyen akýmlardýr.
Ülkemizdeki pasifistler evrim aþamasýnda olduðumuzu bu
yüzden içinde bulunduðumuz evrede silahlý savaþýn objektif þartlarýnýn mevcut olmadýðýný iddia etmektedirler. Bu iddialar temelden
sakat ve yanlýþtýr. Bu þekildeki tahlillerin tek amacý teslimiyetçiliðe
ideolojik kýlýf giydirmektir. Emperyalizmin iþgali altýndaki ülkelerde
evrim ve devrim aþamalarý bu þekilde býçak gibi birbirinden ayrýlamazlar, bu aþamalar birbirinin içine girmiþlerdir. Ayrýca, emperyalizmin iþgali, karþý tarafýn bizzat zora, þiddete silaha baþvurmasý
demektir. Bu ise silahlý savaþýn objektif þartlarýnýn mevcudiyeti demektir.
Þu anda iktidar mücadelesi yapan partimiz iktidarý alabilecek güçte ve aþamada deðildir. Ancak, düzenli ordular savaþý aþamasýnda bütün yurt çapýnda yönetimi ele geçirmeden söz etmek
mümkündür. Ve biz, bugün bu aþamayý yaþadýðýmýzý asla iddia etmiyoruz. Biz sadece, halkýmýzýn ihtilâlci savaþýnýn bu aþamaya gelebilmesi için gerilla savaþýnýn þart olduðunu iddia ediyor ve bu
amaçla dövüþüyoruz.
Ýçinde bulunduðumuz dönem, halk kurtuluþ savaþýnýn þehir
gerillasý biçiminde yürütüldüðü dönemdir. Partimiz, politik savaþýn
bu mücadele biçimini belli kurallara baðlamýþtýr. Þehir gerilla savaþýnda hedef, emperyalist güçler, tekelci burjuvazi ve onlarýn köpekleridir. Bu hedeflere vuran bütün hareketleri destekleyen Partimiz,
Bu hedeflere yönelmeyen adi gangsterlik niteliðindeki eylemleri
þiddetle kýnar.
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Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi bizzat savaþan partizanlardan
oluþmaktadýr. Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi, politik ve askeri liderliðin birliði ilkesini esas almaktadýr. Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi'nin
önderliðinde yürütülen uzun ve çeþitli ara evrelerden geçen gerilla
savaþý, halkýn gerçek ordusunu doðuracaktýr.
Türkiye ihtilâlinin yolu, Partimizin yoludur. Partimizin yolu
halkýmýzýn kurtuluþ yoludur.

KURTULUÞA KADAR SAVAÞ!

TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ
MERKEZ KOMÝTESÝ
Mayýs 1971
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TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ CEPHESÝ
1 NOLU BÜLTEN

Ýþçiler,
Köylüler,
Askerler, Yurtsever Aydýnlar, Halkýmýz;
Amerikan emperyalistleri ve onun köpekleri uzun yýllardýr
ülkemizi talan edip yaðmaladýlar; neyimiz var neyimiz yoksa alýp
götürdüler. Emekçi halkýmýzýn ve bütün çalýþanlarýn alýnterini ve
emeðini çaldýlar. Bütün zenginliklerimize, petrolümüze, kromumuza, bakýrýmýza, ... bütün doðal kaynaklarýmýza el koydular. Geride
bize açlýk, tahammül edilmez bir sefalet, binlercemizi kýrýp geçiren bulaþýcý hastalýklar, halkýmýza karanlýkta yaþamaya mahkum
eden bir cehalet býraktýlar.
Bugün ülkemizde iþgalci düþmanýn ziyafet sofralarýndan kalan artýklarla beslenen bir avuç hain, bir avuç köpek bu alabildiðine iðrenç düzeni sürdürmek, Amerikan emperyalizmine gerektiði
gibi uþaklýk etmek için kurduklarý zulüm çarkýný insafsýzca çeviriyorlar. Soygun ve talanlarýna karþý duran her yurtsever meydanlarda kurþunlanýyor. Ýþçilerin ve köylülerin, ekmek ve toprak isteyenlerin sesi kan ve zulümle susturulmak isteniyor. Yarattýðýmýz ve
ürettiðimiz zorla elimizden alýnýyor.
Amerikancý faþist köpekler, bu iðrenç sömürü düzenini daha
iyi yürütebilmek amacýyla asayiþi saðlama paravanasý altýnda, þimdi
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de sýkýyönetim ilan ettiler. Halkýmýzýn en temel hak ve hürriyetlerini lükstür diye rafa kaldýrdýlar.
Bugün ülkemizde, hukuktan, kanun devletinden, anayasadan, insanlýk ve vatandaþlýk haklarýndan bahsetmek iðrenç bir
demagojiden baþka bir þey deðildir.
Kendi topraklarýmýzýn üzerinde köle bir halk haline getirildik.
Bu durum hep böyle sürüp gidecek midir?
HAYIR!
BÝN KERE HAYIR!
Bu durum böyle süregidemez; artýk isyan etmek, silaha sarýlmak, iþgalci düþmaný alaþaðý etmek için harekete geçmek zamaný gelmiþtir.
Onlarýn bugün büyük görünen güçleri ve imkanlarý bizlere
výz gelir. Onlar bir avuç, biz ise milyonlarýz. Kaybedeceðimiz hiç bir
þey yoktur ama kazanacaðýmýz koca bir dünya vardýr.
Biz, Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi olarak diyoruz ki:
1- Amerikan emperyalizminin hakimiyeti ve yerli uþaðý
sömürücü sýnýflarýn iktidarýný yýkmak, baðýmsýzlýðý kazanmak için
tek yol silahlý kurtuluþ savaþýdýr.
Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi, bu yolda mücadeleye kararlý bütün yurtseverleri kucaklayan halkýn savaþçý öncülerinin örgütüdür. Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi, mücadelesinde Türkiye iþçi
sýnýfýnýn savaþ örgütü olan Türkiye Halk Kurtuluþ Partisinin önderliðini kabul eder ve mücadelesini onun emir ve kumandasý altýnda
yürütür.
2- Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi, Amerikan emperyalizmini ve köpeklerini ülkeden kovana kadar mücadele etmeye ve her
þart altýnda en son savaþçýsý ölünceye kadar savaþýný sürdürmeye
kararlýdýr.
3- Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi'nin düþmanlarý, Amerikan
emperyalistleri, finans kapitalistler, toprak aðalarý, aracý ve tefeciler, Amerikancý asker-sivil bürokratlar ve bütün halk düþmanlarýdýr.
4- Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi'nin temel görevi Amerikan
emperyalistleri ve yerli müttefiklerinin oluþturduðu düþman cephesini çökertmek ve yýkmak, halkýn sýrtýndan elde edilen bütün mülkleri kamulaþtýrarak Cephe'nin savaþ gücünü yükseltmek, gerekli
malzemeyi ele geçirmek, baský ve zor kuvvetlerini parçalamaktýr.
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Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi, kendi saldýrý noktalarý dýþýnda
kalan hedeflere yönelen ve halkýn saflarýna da zarar veren hiçbir
maceraperestin ve gangsterin sorumluluðunu üzerine almaz. Çocuk kaçýrmak, kadýnlara iliþmek, emperyalistlerle doðrudan doðruya
iliþkisi olmayan kimselere, esnafa, parababasý bir avuç hain
dýþýndaki orta derecedeki zenginlere, yani orta burjuvaziye saldýrmak, zarar vermek devrimci eylem olamaz. Bunlar adi gangsterlik
olaylarýdýr. Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi, bu gibi olaylarý þiddetle
kýnar. Amerika'lý emperyalistlere, finans kapitalizmin temsilcilerine, zalimlere ve halk düþmanlarýna yönelen her harekete ise saygý
duyar ve bunlarý sonuna kadar destekler. Türkiye Halk Kurtuluþ
Cephesi, savaþçýlarýnýn bütün eylemlerini kendi bültenleri ile halka
açýklar. Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi, halk düþmanlarýný,
iþkencecileri, zalimleri, soyguncularý yargýlar, cezalandýrýr. Onlardan döktükleri kanýn ve yaptýklarý zulmün hesabýný sorar.
5- Bu amaçla Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi, halkýmýzýn
ekonomik ve demokratik mücadelesini yönlendirme gayretleri yanýnda son aylarda þu askeri harekatlarý yapmýþtýr:
1. Ziraat Bankasý Küçükesat Þubesinin günlük hasýlatý halkýmýzýn devrimci savaþýnda kullanýlmak amacý ile
kamulaþtýrýlmýþtýr.
2. Kanlý Pazar'da þehit düþen devrimcilerin anýlarýna
düzenlenen 16-17 Þubat devrimci terör harekâtýnda:
a) Amerikan askeri malzeme deposu Tuslog'un
Zincirlikuyu merkezi,
b) Tuslog'un Þiþli þubesi,
c) Amerikan-Türk Dýþ Ticaret Bankasýnýn Elmadað þubesi,
d) ABD Baþkonsolosluðu,
e) Ýngiltere Baþkonsolosluðu,
f) Emperyalist Amerikan teþekkülü IBM'nin Gümüþsuyu'ndaki merkezi
bombalanmýþtýr.
3. Salýpazarý'ndaki Amerikan askeri botu bombalanmýþ ve tahrip edilmiþtir.
4. Türk Ticaret Bankasý'nýn Erenköy þubesinin günlük hasýlatý, halkýmýzýn devrimci savaþýnda kullanýlmak
amacý ile kamulaþtýrýlmýþtýr. Ve bu eylemde kullanýlan
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Amerikalý Astsubay A. Donald'ýn arabasý yakýlarak imha
edilmiþtir.
5. Coca-Cola, Pe-Re-Ja, Elvan, Mersedes-Benz, Otomarsan fabrikasý, Akbank ve daha pek çok þirket ve teþekkülün hissedar sahipleri olan Kadir Has, Mete Has,
Adanalý büyük toprak aðasý Talip Aksoy'un günlük hasýlatlarý halkýmýzýn devrimci kavgasýnda kullanýlmak amacý ile kamulaþtýrýlmýþtýr.
6. 1 Mayýs Harekâtý düzenlenmiþtir.
Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi, baðýmsýzlýk savaþýnda bütün
gerçek yurtseverleri kendi saflarýna çaðýrýr. THKC bütün ihtilalcilerin, yurtseverlerin, Türkiye halkýnýn kurtuluþ cephesidir.

KURTULUÞA KADAR SAVAÞ!

TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ CEPHESÝ
Mayýs 1971
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TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
I NOLU BÝLDÝRÝSÝ

Jandarmalýðýný ABDnin yaptýðý emperyalizmin pençesindeki ülkelerden biri olan Türkiye, ekonomisinden politikasýna, kültüründen sanatýna kadar tam bir emperyalist hegemonya altýndadýr.
Ülkemizde maddi zenginlik adýna ne varsa emperyalist tekellerin çýkarlarý uðruna çarçur edilmekte, en temel insan haklarý
bile çiðnenmektedir. Emperyalist tekellerle çýkar birliði içinde olan
bir avuç yerli sömürücü ve bekçi köpeði, yani OLÝGARÞÝ, halkýmýz
üzerindeki faþist terörün, iþsizlik ve sefaletin nedeni olan emperyalizmin ülkemizdeki temsilcisidir.
12 Mart 1971i takip eden yýllarda silahlý devrim cephesini
oluþturan halkýn silahlý öncülerinin idam ve katliamlarla geçici olarak susturulmasýyla, oligarþi sömürüsünü 1975lere kadar nispeten
rahat bir ortamda sürdürdü.
THKP-C ve THKO savaþçýlarýnýn Kýzýlderede katledilmesiyle
baþlayan geçici suskunluk döneminde 1973 seçimleri yapýldý ve
önce CHP-MSP, sonra MC koalisyonlarýyla günümüze kadar gelindi.
1971-72 silahlý devrimci hareketinin toplumu derinden sarsmasý ve eðitmesi sonucu yükselen devrimci potansiyel Kýbrýs çý-
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kartmasý, tarýmda yüksek taban fiyatý vb. gibi uygulamalarla etkisizleþtirilmek istendi. Sonra kurulan MC döneminde ise ekonomik
yapý iyice kokuþtu. Enflasyon korkunç düzeylere vardý. Kitlelerin
gittikçe yükselen devrimci potansiyelini bir ölçüde de olsa pasifize
edebilmek için yüksek enflasyonun fiyatlara yansýmasý mümkün
olduðunca önlenmeye çalýþýldý. Tüm iþçi dövizleri harcandý, alýnabilecek tüm borçlar alýndý ve ekonominin iþleyiþi büyük tedbirlere
gerek kalmadan 1977ye kadar az çok normal yollardan gerçekleþti.
Oligarþi bu durumu seçimlere kadar sürdürmek ve enflasyonun faturasýný seçim sonrasýnýn nispeten daha durgun þartlarýnda
halka ödetmeyi planlýyordu. Ancak bunu baþaramayacaðý artýk
açýða çýkmýþtýr. Ekonomi tam anlamýyla batmýþtýr. Bir yandan seçim
yýlý olmasý nedeniyle maaþ ve taban fiyatlarýna yapýlmasý zorunlu
zamlar; diðer yandan ise, gelirlerinin nereden temin edileceði meçhul bir hayali bütçe. MC iktidarýnýn ekonomiyi düzene sokamayacaðý açýkça belli olmuþtur.
1976da geliþen kitle hareketleri sonucu milli kriz kendiliðinden bir ölçüde derinleþti. Bu durum oligarþinin kitle pasifikasyonuna yönelik baskýlarýný daha da artýrýp sistemleþtirmesine yol açtý.
Kitlelerden tecrit olmak istemeyen oligarþi pasifikasyonu gerçekleþtirmede resmi baský güçlerinden daha çok sivil güçlerini, yani
MHPyi öne sürdü. MHP komandolarý terörle kendiliðinden geliþen
kitle hareketlerini ezmeye çalýþtýlar.
Bu durumda en aktif mücadeleyi verenler 1971-72deki
THKP-C savaþçýlarýnýn çizgisini sürdürenler oldu. Sivas ve Malatya
devrimci terör hareketleri sonucu oligarþinin iðrenç yüzü tekrar
açýða çýktý. Malatya olaylarý bir kýsým öncü savaþçýlarýnýn düþmesine
karþýlýk THKP-Cnin çizgisini sürdürmeye kararlý unsurlarýn varlýðýný,
öncü savaþçýlarýnýn tükenmediðini gösterdi.
Malatya olayýndan sonra geçen bir yýl içinde ülkemizde sýnýf
mücadelesi yükseldi. Oligarþinin kitlelerin kendiliðinden geliþen
hareketleri karþýsýnda artýk yetersiz kalmaya baþlayan MHP komandolarýnýn yerine resmi baský gücünü koyacaðý ve batan ekonomiyi biraz olsun kurtarmak ve enflasyonun yükünü kitlelere yüklemek için yeni tedbirler alacaðý açýktýr. Yýpranan MC deðiþtirilecek,
yerine seçim hükümeti adý altýnda sözde tarafsýz bir yönetim gelecek ve anarþiyi önleme bahanesiyle kitlelerin zaten çok kýsýtlý olan
demokratik haklarý kaldýrýlacak ve oligarþi bütün gücüyle devrim-
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cilere saldýracaktýr. Veya MC iktidarý altýnda sýkýyönetimle ayný
amaçlara ulaþýlmaya çalýþýlacaktýr. Ülkemiz 12 Mart öncesi günleri
yaþamaktadýr ve 12 Mart sonrasýnýn yaþanýlmasý uzak deðildir.
Demokratik nitelikteki en küçük kýpýrdanmalarýn bile ezilmeye çalýþýldýðý, devrimcilerin sokaklarda kurþunlandýðý, en temel
insan haklarýnýn bile hiçe sayýldýðý ülkemizde tek kurtuluþ yolu
silahlý mücadeledir. Ülkemizde siyasi özgürlükleri elde etme mücadelesi ancak silahla verilebilir. Demokratik mücadele anti-emperyalist, anti-oligarþik mücadeleden ayrýlamaz. Tersini savunmak,
ülkemizde ve dünyada yaþanýlan bunca deneyden sonra ne safdilliktir, ne de iyiniyet. Böyle bir tutum olsa olsa tüm emekçi halkýn
hedefini þaþýrtmaktýr, yani oligarþiye hizmettir.
Halkýmýzýn kurtuluþ mücadelesi, ancak uzun süreli Halk Savaþýyla zafere ulaþabilir. Halk Savaþýnýn ilk aþamasý Öncü Savaþýdýr.
Öncü Savaþýnýn amacý, geniþ halk kitlelerini silahlý mücadeleye
kazanmak, yani halk Savaþýný baþlatmaktýr. Halk Savaþý, bizden
maddi olarak güçlü düþmana karþý mutlak siyasi üstünlüðün saðlandýðý þartlarda verilir. O halde Öncü Savaþýnýn amacý oligarþinin
siyasi tecrididir.
Siyasal tecrit; oligarþiye karþý savaþýlabileceðini göstermek,
kitlelere politik hedef göstermek, somut olaylar etrafýnda temel
olarak silahlý propaganda ile siyasi gerçekleri açýklayarak ve tali
mücadele biçimlerinin de yardýmýyla kitleleri bilinçlendirmek ve
örgütlemek demektir.
Öncü Savaþý, küçükten büyüðe, basitten karmaþýða doðru
geliþen bir savaþtýr. Baþlangýç döneminde, kýrda ve þehirde, esas
olarak þehir gerillasý taktikleriyle sürdürülecek olan bu savaþ:
1- Oligarþinin gerçek yüzünü açýða çýkartacak ve ona karþý
savaþýlabileceðini gösterecek;
2- Halkýn savaþçý örgütünün yok olmadýðýný, savaþýn Kýzýldere ve Malatya çarpýþmalarýndan günümüze kadar devam ettiðini
ve edeceðini gösterecek;
3- Halkýn savaþçý örgütünü çeþitli deneylerden geçirerek çelikleþtirecek ve güçlü bir teþkilat yapýsýna ulaþmasýný saðlayacaktýr.
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝnin yürüteceði savaþ, TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝni savaþ içinde þekillendirme ve saðlam bir örgüt yapýsýna ulaþtýrma mücadelesidir.
Savaþýn ikinci aþamasý, gerilla savaþýnýn yurt çapýnda yayýl-
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dýðý, öncülere kitle katýlýmlarýnýn baþladýðý ve kýrda daha etkili yürütülen kýr ve þehir gerilla aþamasýdýr.
Üçüncü ve dördüncü aþamalar, gerilla kuvvetlerinin düzenli
orduya dönüþme aþamasýdýr.
Bu evrelerin süreleri hakkýnda þimdiden birþey söylemek
imkânsýzdýr. Bütün bunlarý þimdiden kestiremeyiz. Þu andaki görevimiz, bu yolda sistemli ve yýlmadan savaþmaktýr.
Ülkemiz devrimci pratiðinde, devrim stratejisi konusunda
1971 de varolan sapmalara yenileri eklenmiþtir. Demokrasi mücadelesini iktidar mücadelesinden ayýran, iþçi sýnýfý ve tüm emekçi
halkýn mücadelesini sendikal mücadele ile sýnýrlayan, parlamentoya birkaç milletvekili sokulunca çok þeyin deðiþeceði umudunu
yaratmaya çalýþan ve legal partilerde kümelenmiþ sapmalarýn durumu herkesçe malumdur.
Bunun yanýnda, devrimi iki süper güç (ABD ve Rusya) arasýnda çýkacak bir savaþa baðlayan, Sovyetler Birliðini emperyalist bir
ülke olarak deðerlendiren ve asýl tehlikeyi Sovyetlerden gelecek
saldýrýda göstererek, ülkemizdeki emperyalist sömürüyü saklayýp
hedef þaþýrtanlar da vardýr. Bunlarýn içinde þanlý bir geçmiþe sahip
THKPnin adýný kullanmak sahtekârlýðýný gösterenler bile çýkmýþtýr.
Yeni oportünist ve revizyonistler arasýnda evrim döneminde
bulunduðumuzu, ekonomik-demokratik mücadele içinde hazýrlanarak Halk Savaþýný baþlatabilecek saðlam ve geniþ bir parti teþkilat
yapýsýna ulaþýlacaðýný savunanlar da vardýr. Bu görüþler temelinden sakat ve yanlýþtýr. Emperyalizmin açýk veya gizli iþgali altýndaki
ülkelerde, bizzat bu nedenle silahlý savaþýn objektif þartlarý mevcuttur. Evrim ve devrim aþamalarý iç içe geçmiþtir. Bu ise, evrim ve
devrim aþamalarýna ait tüm mücadele biçimlerinin diyalektik bir
bütünlük içinde kullanýlmasý demektir. Klâsik savaþ metoduyla
deðil, politikleþmiþ askeri savaþ metoduyla yürütülen bu savaþta,
silahlý propaganda temel mücadele biçimidir; diðer tüm ekonomik-demokratik ve politik mücadele biçimleri ona tabidir, ona göre
þekillenir.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini savunduðunu iddia
eden bir revizyonist görüþ ise; Öncü Savaþýnýn bir partinin önderliðinde verilebileceðini ve partinin de ekonomik-demokratik ve ideolojik mücadeleden doðacaðýný savunmaktadýr.
Öncü Savaþý merkezi bir örgüt tarafýndan verilir. Örgüt, savaþý,
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küçükten büyüðe, basitten karmaþýða doðru baþarýyla geliþtirdikçe,
ülke çapýnda yayýlýr ve teþkilat yapýsý saðlamlaþýr. Baþlangýçta, önemli olan, örgütün parti adýný taþýmasý deðil, merkezi bir yapýya sahip
olmasý ve savaþý baþarýyla yürütmesidir.
Öncü Savaþýný yürütecek örgütün temelleri nispeten daha
barýþçýl þartlar altýnda atýlýr, örgütün geri kalan kýsmý mücadele
içinde þekillenir. Savaþ örgütü, savaþ meydanlarýndan doðar.
Savaþ örgütünün ekonomik-demokratik mücadeleden doðacaðýný savunmak pasifizme ideolojik kýlýf giydirmekten baþka birþey
deðildir.
Kamuoyunda Acilciler olarak bilinen HALKIN DEVRÝMCÝ
ÖNCÜLERÝ, içinde bulunduðumuz dönemde þehir gerillasý taktikleriyle yürütülecek kýr ve þehir gerilla savaþýný belirli kurallara baðlamýþtýr. Þehir ve kýr gerilla savaþýnda hedef: emperyalist güçler, tekelci
burjuvazi, büyük tefeci-tüccar ve onlarýn köpekleridir. Bu hedeflere vuran bütün eylemleri destekleyen örgütümüz, bu hedeflere
yönelmeyen adi gangsterlik niteliðindeki eylemleri þiddetle kýnar.
TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝnin temel örgütsel ilkesi olan politik ve askeri liderliðin birliði, HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝnin en büyük örgütsel kýlavuzudur.
Savaþ kaldýðý yerden devam edecektir.

YAÞASIN ÖNCÜ SAVAÞI
YAÞASIN HALK SAVAÞI
KURTULUÞA KADAR SAVAÞ
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HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
20 ÞUBAT 1977

TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ CEPHESÝ
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
I NOLU BÝLDÝRÝSÝ

ÝÞÇÝLER, KÖYLÜLER,
YURTSEVER AYDINLAR,
HALKIMIZ,
Dünyanýn ezilen ve sömürülen mazlum halklarýnýn emperyalizme karþý açtýklarý kurtuluþ mücadelesi peþ peþe zafere ulaþtýkça, emperyalist ahtapot henüz kollarý arasýnda tuttuðu ülkeleri
gittikçe daha korkunç ve daha hayasýzca sömürmektedir.
Ülkemiz de, bu emperyalist ahtapotun kollarý arasýndan kurtulma mücadelesi veren emperyalist sömürü altýndaki ülkelerden
birisidir.
Emperyalist tekellerle çýkar ortaklýðý içinde bulunan bir avuç
vatan satýcýsý ve halk düþmaný yerli sömürücüler ve onlarýn bekçi
köpekleri, yani oligarþi, halkýmýz üzerindeki faþist terörün, iþsizliðin,
açlýðýn, sefaletin tek sorumlusudur. Emperyalizmin ülkemizdeki
temsilcisi oligarþi, en temel insan haklarýný ayaklar altýna almaktadýr.
Türkiye, artýk ülkesini ve halkýný seven herkesin sokak ortasýnda kurþunlandýðý, iþkence tezgahlarýnda sakat býrakýldýðý veya
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öldürüldüðü bir ülke olmuþtur. Bir avuç kan emicinin akýl almaz
vurgunlarý, rüþvetleri ve sömürüleri ile halkýmýzla alay edercesine
meþru göstermeye çalýþýlýrken, halkýný ve ülkesini sevenler yok edilmeye çalýþýlmaktadýr.
Ülkemizdeki Amerikancý faþistlerin terörü en çok halkýn silahlý öncülerine yönelmiþtir. Halkýmýzýn, kurtuluþu için silaha sarýlmasýndan son derece korkan iþbirlikçiler, halkýn silahlý öncülerini
iþkence, idam ve helikopter bombardýmanlarýyla yok etmeye çalýþmaktadýrlar. Diðer yandan da, kitleyi öndersiz býrakmayý gerçekleþtirmek istemektedirler. Böylece halkýmýza gözdaðý vererek, eðer
harekete geçerseniz ayný þeyi size de uygularýz tehdidiyle sindirmek istemektedir, kurtuluþ umutlarýný yok etmek istemektedirler.
Umudun düþmaný olan bu rezil, bu pespaye soygun çetesi
yok etme ve sindirme yöntemleriyle, kendilerine yaratmak istedikleri tehlikesiz ve azgýn sömürü ortamýnda, halkýn temsilcisi gibi
görünmekten de geri durmamaktadýrlar.
Emperyalizm ve onun temsilcileri ülkemizi gittikçe daha hayasýzca talan ettiklerinden ekonomimiz tam bir bataða sokulmuþtur.
Gýrtlaða kadar borç içine battý. Kiþi baþýna düþen milli gelir, kiþi
baþýna düþen borç miktarýndan daha da aþaðýya düþtü. Enflasyon
korkunç düzeye yükseldi. Zamlar birbirini kovaladý. Bu durumda
düzen partilerinin yýpranmasýný engellemek isteyen emperyalizm
ve onun yerli müttefikleri döviz ve altýn stoklarýný silip süpürdüler.
Amaçlarý bu durumu seçimlere kadar sürdürmekti. Fakat býçak
kemiðe dayanmýþtý. Bu yüzden emperyalizm ve ortaklarý telaþ içindedirler. Borçlarý halkýmýzýn sýrtýndan çýkarmak ve ayakta durmak
için de 12 Martlarda olduðu gibi, terör, iþkence, idam ve katliamlar
düzenlemektedir.
Bu iðrenç manzaranýn mimarlarý, halkýn nefretinden kurtulmak için, þimdi de kurt rozetli ayak takýmýný piyasaya sürdüler. Bu
kan dökücü kurt sürüleri halkýn mücadelesini engellemekte yetersiz kaldýklarýnda, kendileri ordusuyla, polisiyle, jandarmasýyla sahneye çýkmaktadýrlar. Bir yandan bu oyunu tezgahlarken, diðer yandan da MHPli faþist çetelere karþý imiþ gibi sahte tavýr takýndýlar.
Ama artýk çok geç. Bu oyun yeni oynanmýyor.
Bu oyun 12 Mart 1971den beri deðiþik biçimlerde sergilenen bayat bir oyundur.
Ülkemiz artýk kendi topraklarý üzerinde köle muamelesi gör-
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meye karþý çýkan herkes için büyük bir cezaevidir. Böyle bir ülkede demokrasiden bahsedilemez.
HALKIMIZ,
Ýnsan onurunu ayaklar altýna alan bu düzen böyle devam
edemez. Bu düzeni alaþaðý etmenin zamaný gelmiþtir. Bunun tek
yolu silaha sarýlmaktýr.
Tüm halkýmýzýn savaþ örgütü olan THKP-C (Türkiye Halk
Kurtuluþ Partisi-Cephesi) çizgisini sürdüren HALKIN DEVRÝMCÝ
ÖNCÜLERÝ emperyalistlerle çýkar ortaklýðý içindeki bu vatan satýcýsý, halk düþmaný bir avuç yerli sömürücü ve onun bekçi köpeklerini alaþaðý edene kadar mücadelesini sürdürmeye kararlýdýr. Ayný
zamanda HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝnin savaþý THKPnin emir
ve komutasý altýnda mücadele edecek olan THKCni oluþturma ve
güçlendirme mücadelesidir de.
THKP-Cyi savaþ içinde oluþturma mücadelesi veren HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝnin düþmaný, emperyalizm ve onunla
iþbirliði halinde olan tekelci kapitalistler, toprak aðalarý, aracý ve
tefeciler, emperyalizmin bekçi köpekliðini yapan asker ve sivil bürokratlar ve bütün halk düþmanlarýdýr.
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ, kendi hedefleri dýþýnda kalan hedeflere yönelen hiçbir hareketin sorumluluðunu üzerine almaz. Bu hedeflere yönelen her harekete saygý duyar ve destekler.
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ bütün eylemlerini kendi bültenleriyle halka açýklar. Halk düþmanlarýný ve muhbirleri cezalandýrýr.
Onlardan, döktükleri kanýn ve yaptýklarý zulmün hesabýný sorar.
Kamuoyunda Acilciler olarak bilinen HALKIN DEVRÝMCÝ
ÖNCÜLERÝ, halkýmýzýn ekonomik ve demokratik mücadelesini yönlendirme gayretleri ve bununla ilgili çeþitli eylemler dýþýnda, yukarda belirtilen amaçlar doðrultusunda son bir yýlda þu eylemleri
yapmýþtýr:
*** Ankarada faþist iþgal altýndaki Niðde Yurdunun
bombalanmasý,
*** Ankarada faþist iþgal altýndaki Sivas Yurdunun
kurþunlanmasý,
*** Ankarada faþist iþgal altýndaki Kayseri Yurdunun
kurþunlanmasý,
*** Ankarada faþist Atatürk Lisesi Müdürünün evi-
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nin bombalanmasý,
*** Ankara/Abidinpaþada faþistlerin üslendiði bir kahvenin bombalanmasý,
*** Ýstanbulda faþist iþgal altýndaki Vatan Mühendislik Yüksek Okulunun bombalanmasý,
*** Ýstanbulda faþist iþgal altýndaki Erzurum Yurdunun kurþunlanmasý,
*** Balýkesir MHP Ýl Merkezinin bombalanmasý,
*** Kars MHP Ýl Merkezinin bombalanmasý,
*** Hatay Ülkü Ocaklarýnýn bombalanmasý,
*** Hatayda faþist Milli Eðitim Müdürünün evinin
bombalanmasý.
Malatyada bir polis ve bir bekçiyi öldürdükten sonra çarpýþarak ölen üç yoldaþýmýzýn anýsýna düzenlenen 26 OCAK HAREKÀTInda:
A- Emperyalizm ve yerli iþbirlikçilerine yönelik olarak:
*** Ýzmir Sanayi ve Ticaret Odasý Þubesi,
*** Adanalý kapitalist Sabancý Holdingin Ýstanbul Levent Þubesi,
*** Sabancý Holdingin Ankara Þubesi,
*** Loockhead rüþvet olayýnýn baþ tezgahçýsý Nezih
Duralýn Altay Kollektif Þirketi,
*** Ýzmirde Amerikalý ajan Çavuþ Gulliams Darreilin
35 HF 084 plakalý arabasý,
*** Kars Emniyet Araþtýrma Þubesi,
*** Ýzmir Pasaport Vergi Dairesi,
*** Diyarbakýr Merkez Bankasý,
*** Türkiye Ýþ Bankasý Ýzmir/Karþýyaka Þubesi,
*** Türkiye Ýþ Bankasý Ýzmir/Güzelyalý Þubesi,
*** Türkiye Ýþ Bankasý Ýzmir/Pasaport Þubesi,
*** Akbank Ýzmir/Güzelyalý Þubesi
bombalanmýþtýr.
B- MHPli Faþist kiþi ve kurumlara karþý:
*** Ankara/Öveçler Ülkü Ocaklarý,
*** ODTÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný faþist Ahmet
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Sonelin iþyeri,
*** Ýzmir/Bornova Büyük Ülkü Derneði,
*** Ýzmir/Bornova MHP Þubesi,
*** Bandýrma MHP Ýlçe Merkezi
*** Samsun MHP Ýl Merkezi,
*** Karsta faþistlerin üslendiði Cumhuriyet Oteli,
*** Ýskenderun Ülkü Ocaklarý,
*** Hatay Eðitim Enstitüsü Müdürü faþist Turgut Neþelinin evi,
*** Kadirli MHP Ýlçe Merkezi
bombalanmýþtýr.
THKP-C savaþçýlarýndan ULAÞ BARDAKÇInýn anýsýna düzenlenen 19 ÞUBAT HAREKÀTInda:
*** Ankara/Topraklýk Büyük Ülkü Derneði Kitaplýðý
içinde bulunanlarla birlikte imha edilmiþtir.
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ bütün devrimcilerin, yurtseverlerin, Türkiye halkýnýn kurtuluþ cephesi olan Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesini oluþturma ve güçlendirme mücadelesinde, bütün
devrimci ve yurtseverleri saflarýna çaðýrýr.
Devrimciler ve yurtseverler tüketilemez. Çünkü onlarýn kaynaðý halktýr. Bu yüzden kurtuluþ savaþçýlarý tükenmemiþtir.

YAÞASIN HALKIMIZIN SÝLAHLI KURTULUÞ SAVAÞI!
YAÞASIN ÖNCÜ SAVAÞI!
YAÞASIN HALK SAVAÞI!
KURTULUÞA KADAR SAVAÞ!
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
ÞUBAT 1977
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VE TARÝHSEL GELÝÞÝM

Yeni bir mücadele dönemine girdiðimiz, temel mücadele
biçimi olan silahlý propagandayý hayata geçirmeye baþladýðýmýz
bugünlerde; örgütümüzün tarihsel geliþimini bilmek özel bir önem
kazanmýþtýr. Halkýn Devrimci Öncülerinin tarihsel geliþimi; örgütün
hangi þartlar altýnda ortaya çýktýðýný, hangi aþamalardan geçtiðini,
silahlý propagandaya hazýrlýk döneminde nelerin hangi ölçüde yapýldýðýný incelemeyi gerektirir. Böyle bir inceleme özellikle gelecekteki pratiðimize ýþýk tutmasý yönünden önemlidir.
Halkýn Devrimci Öncülerinin tarihsel geliþimi baþlýca üç döneme ayrýlýr:
BÝRÝNCÝ DÖNEM [1972-74]
30 Mart 1972de silahlý devrimci mücadele Kýzýlderede aðýr
bir darbe yedi. THKP-Cnin en iyi kadrolarý öldüler veya yakalandýlar. Dýþarýda, Partinin verdiði çeþitli görevleri yerine getirmiþ, teorik düzeyi düþük, örgütleme tecrübesi yetersiz, yakalanmaktan
kurtulmuþ birkaç unsur kalmýþtý. 1972 yaz baþlarýnda öðrenci hareketi içinde ilk örgütlenme çalýþmalarý baþladý. 1971-72deki silahlý
devrimci mücadele öðrenci kitlesinde büyük bir sempati yaratmýþtý.
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Bu sýralarda Kesintisiz Devrim II-III ilk kez bulundu ve
okundu.
1972 sonbaharýnda okullarýn yeniden açýlmasýyla özellikle
yeni gelen öðrencileri faþistlere ve oldukça güçlenen oportünistlere kaptýrmama mücadelesine girildi (o dönemde özellikle TKP ve
Doktorcular güç kazanmýþtý). 1972den sonra güçlenen revizyonizm,
oligarþinin aðýr baský uygulamasý, THKP-Cnin tamamen daðýlmasý;
bu ortamda devrimci teorinin savunulmasý bile baþlý baþýna büyük
bir eylemdi.
1972 kýþýnda silahlý devrimci mücadeleye sempati duyan
50ye yakýn unsur biraraya toplanabilmiþti. Ardýndan THKP-Cnin
merkez ve genel yürütme kurullarýnda görev almýþ çeþitli kiþilerin
mahkemelerde herkesin önünde sergilenen açýk ihanetleri ve geçmiþ mücadeleyi adiliðe varýþ derecesinde suçlamalarý geldi. Bu
durum dýþarýdaki sempatizanlar üzerinde þok etkisi yarattý. Silahlý
devrimci harekete duyulan sempati yerini güvensizliðe býraktý, 50ye
yakýn sempatizandan geriye bir avuç unsur kaldý.
1973 yýlýna bu durumda girildi. Silahlý devrimci hareketi savunanlar oldukça zorlu bir dönem yaþadýlar. Oligarþinin sürekli sýkýyönetim altýnda uyguladýðý aðýr baský, her çeþit oportünizmin olaðanüstü derecede güçlenmesi ve içinde yaþanýlan þartlarýn oportünizmle açýk mücadele için elveriþsiz olmasý; bütün bunlara ek olarak
da THKP-C yöneticilerinin harekete ihaneti. Önümüzde iki yol vardý: Her türlü örgütlenme çabasýný ilerdeki daha elveriþli þartlara
býrakýp içerdekilerin de tavsiye ettiði gibi okuma ve araþtýrmaya
gömülmek, veya ne kadar zorlu olursa olsun örgütlenme çalýþmasýný
sürdürmek. Ýkinci yol tercih edildi ve bir dönem için eldeki unsurlarýn seviyesinin yükseltilmesi çalýþmasýna aðýrlýk verildi. 1973 bu
çalýþma ile geçti.
Ayný yýl içinde geçmiþte THKP-C saflarýnda mücadele etmiþ
içerden çýkan bazý kiþilerle konuþuldu. Tümünün genel ifadesi;
silahlý devrimci hareketin ideolojisinin yanlýþlýðý ve Rus Devriminin
çalýþma tarzý ve örgüt anlayýþý üzerine uzun övgülerdi. Her çeþit
oportünizm silahlý devrimci harekete saldýrmada Rus Devrimini
kendine dayanak yapýyordu. Buna karþýlýk Rus Devrimini inceleyen ve tarihteki yerine oturtan, tüm oportünist iddialara cevap veren bir yazý hazýrlanmasýna karar verildi.
1973 seçimlerinden sonra aðýr baský dönemi yerini nispeten
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daha rahat bir ortama býraktý. Geçen 1,5 yýl boyunca saðlam unsurlar örgütlemeye çalýþýlmakla birlikte hiç kimse bu örgütlenmenin ileride Türkiye Devrimini gerçekleþtirmeyi üstleneceðini
düþünmüyordu. 1971de THKP-C içinde nispeten daha önemli görevlerde bulunan bazý arkadaþlar Afla birlikte çýkacaklar ve böylece 1974de herþeye yeniden deðil, az da olsa var olan bir yapýnýn
üzerinde devam edilecekti.
1972-74 döneminde baðýmsýz siyasi bir örgüt deðil, bazý kiþilerin içerden çýkmasýný bekleyen küçük bir grup idik.
1974 ilkbaharýnda Rus Devriminden Çýkan Dersler yayýnlandý. Az sayýda basýlmasýna raðmen ulaþtýðý her yerde Rus Devriminin ardýna sýðýnan oportünistleri oldukça zor durumlara düþürdü.
1974 yazýnda Mahir Çayan yoldaþýn toplu yazýlarý yayýnlandý.
Bu özellikle Kesintisiz Devrim II-IIIün okunmasý yönünden önemliydi. O günlerde oportünistlerce çýkartýlan söylentilere göre, Mahirin
böyle bir yazýsý yoktu; bu birkaç kiþinin kendi kafasýndan yazdýðý
bir yazý idi. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi, en açýk þekilde
Kesintisiz Devrim II-IIIde açýklandýðýna göre, oportünistlerin hangi amaca yöneldiklerini anlamak zor deðildi; amaç, silahlý devrimci hareketin ideolojisini unutturmaktý.
1974 sonlarýnda içerden çýkan eskiler ile ilk kez konuþuldu.
Baþlangýçtaki genel tavýr, geçmiþ hakkýnda birkaç parlak söz dýþýnda;
silahlý devrimci hareketin ideolojisi hakkýnda somut hiçbirþey söylememek ve 1972den sonra dýþarýda kalýp her türlü baský altýnda
az da olsa birþeyler yapan tek grup olan bizleri kafakola almaya
çalýþmaktý.
Ýlk önce þimdiki KSD yöneticileriyle konuþuldu. O günlerde
bile saða saptýklarý belli olan bu kiþilerle herhangi bir beraberlik
olamazdý. Daha sonra Devrimci Gençlikin bugünkü yöneticilerinden bazýlarýyla görüþüldü. Bu kiþiler temel mücadele biçimi olan
silahlý propagandayý pratiðe geçirmek için örgütlenme önerimiz
konusunda hiçbirþey söylemediler. Mahirin yazýlarýný tekrar okuyacaklarýný, tekrar düþüneceklerini ve geçmiþ hareketin eleþtirisinin
mutlaka yapýlmasý gerektiðini belirttiler.
Devrimciler yenilgilerinden ders alýrlar, yenilerek yenmesini
öðrenirler. Ancak silahlý devrimci hareketin geçmiþi neye göre eleþtirilecekti; ideolojisi mi yanlýþtý yoksa bu ideolojinin tüm gerekler-
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ini yerine getirmediði için mi yenilmiþti? 1971de harekete geçmek
mi yanlýþtý yoksa daha kararlý ve daha örgütlü harekete geçilemediði için mi yenilgi gelmiþti?
Silahlý devrimci hareketin 1971 pratiðinin mutlaka eleþtirilmesi gerekir; ancak Devrimci Gençlik yöneticileri bu eleþtiriye
hangi yönden yaklaþtýklarý konusunda somut hiçbirþey getirmediler. Bu kadar soyut ve havada konuþan bu kiþiler ayrýca durumumuz hakkýnda ayrýntýlý bilgi istemeyi de ihmal etmediler. Herkesin
Cepheci geçindiði, ancak kimin neyi savunduðunun belli olmadýðý bir ortamda eskinin cazip þöhretlerine sadece bu özelliklerinden dolayý örgütlenmeyi teslim etmek devrime ihanetten baþka
þey olmazdý. O dönemde henüz oldukça zayýf bir örgütlenme ile
gerek dýþtan ve þöhretlerin cazibesine kapýlan bazý arkadaþlarýn da
içten yaptýklarý tüm baskýlara dayanýldý. THKP-Cnin ideolojisini savunduðunu ve nasýl hareket edeceðini açýkça belirtmeyen hiç kimseye örgütlenme hakkýnda hiçbir bilgi verilmedi. Bugünkü KSD ve
özellikle Devrimci Gençlik yöneticileri bu tutumumuzu kendi kariyerlerine hakaret olarak gördüler. Ýþte örgütümüz hakkýndaki dedikodu ve spekülasyon kampanyasý bu dönemde ve açýklanan nedenlerle baþlar.
Sonradan, 1974 sonlarýndaki tavrýmýzýn ne kadar doðru olduðu açýða çýktý. 1974de ilk kez ortaya çýkan tüm oportünist fraksiyonlar (Devrimci Gençlik, KSD, muhalefet) THKP-Cnin yarattýðý
sempatiyi kendi oportünist amaçlarý doðrultusunda kullanabilmek
amacýyla baþlangýçta Cephe ideolojisini savunuyor gözüktüler.
Devrimci pratik iki yýldan az sürede tüm örgütlerin gerçek niteliðini
açýða çýkardý.
ÝKÝNCÝ DÖNEM [1975]
MEVCUT YAPININ
BAÐIMSIZ SÝYASÝ BÝR ÖRGÜTE DÖNÜÞMESÝ
1975den itibaren Devrimci Gençlik de dahil olmak üzere
tüm oportünistlerin gerçek yüzü açýða çýktý. Türkiye devrimini gerçekleþtirmenin biz ve bizim gibi düþünenlerin üzerine düþtüðü açýkça anlaþýldý.
1975de ilk olarak KSD ve Devrimci Gençlik içindeki bazý
þöhretlerin cazibesine kapýlarak örgütün onlara teslim edilmesini
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isteyen; bu oportünistlere karþý açýk ve kararlý bir mücadeleye girmeye karþý çýkan bazý unsurlar örgütten uzaklaþtýrýldýlar. Bu
arkadaþlar 1972-74 döneminde her türlü baský altýnda THKP-Cnin
ideolojisini savunmuþ ve bu doðrultuda örgütlenmek için çalýþmýþlardý. Ancak Türkiye Devrimini omuzlamak ve eskinin bazý þöhretleriyle de sert bir mücadeleye girmek onlarýn kaldýramayacaðý bir
yük idi.
Oportünizm çok güçlü idi. Biz ise oldukça zayýftýk. Bu arkadaþlar, zayýf da olsak devrimci strateji doðrultusunda uzun ve
kararlý bir mücadeleye girmeyi göze alamadýlar.
1972-74 döneminde silahlý mücadeleye inanan, mücadelenin zorluklarýnýn bilincinde olan, ancak teorik seviyesi ve tecrübesi
düþük samimi unsurlarýn yanýsýra; Cepheci geçinen, aðzý iyi laf
yapan ve daha iyisi bulunamadýðýndan deðer kazanan çeþitli niteliksiz unsurlar da örgüte katýlmýþtý. 1975de yeni üç tür oportünizmin (Devrimci Gençlik, KSD, Muhalefet) gerçek yüzünün belirlenmesiyle esasen korkak ve pasifist olan bu unsurlar hýzla ayrýþmaya baþladý. Yeni oportünist fraksiyonlara kayan bu unsurlar, hýzla örgütten tasfiye edildiler. Böylece 1975de örgütümüz homojen
ve uyumlu bir yapýya kavuþtu. Örgütten uzaklaþtýrýlanlar sayýca oldukça fazla olmalarýna raðmen, devrimci bir örgüt saflarýný arýndýrarak güçlenir ilkesi sonuna kadar uygulandý. Bu dönemde ve
daha sonra pasifist, savaþmaya niyeti olmayan bu unsurlar kararlýlýk ve cesaretle örgütten tasfiye edilmeselerdi; bugün sayýca daha
fazla ancak gevþek ve ciddiyetten uzak bir örgüt olurduk.
1975 ilkbaharýnda Devrimci Gençlik oportünizmiyle açýk
olarak mücadeleye baþlandý. Bazý yoldaþlar öðrenci hareketine girmekte geç kalýndýðýný, meydanýn uzun süre oportünistlere býrakýldýðýný bunun ise bir hata olduðunu savunurlar. Bu eleþtiri örgütün
geliþtiði þartlarý dikkate almadýðý için yanlýþtýr.
1974 sonlarýna kadar hiçbir yoldaþ gelecekte Türkiye Devrimini omuzlamanýn biz ve bizim gibi düþünen (ve sayýlarý fazla olmayan) devrimcilerin üzerine düþeceðini düþünmüyordu. Dolayýsýyla 1975e kadar baðýmsýz siyasi bir örgüt bile deðildik. Ýsmi bulunmayan, diðerlerinden farklý olarak neyi savunduðu bilinmeyen
bir örgütün öðrenci hareketinde hiçbir þansý yoktur.
Ayrýca o dönemde çok sýnýrlý olan gücümüzü öðrenci hareketinde deðil; uzun dönemde faydalý olacak temel kitle baðlarýnýn
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kurulmasýnda kullanmak daha doðru idi.
Öðrenci hareketine girmekte geç kalýþýmýzýn üçüncü nedeni ise; o günlerde neyi savunduðu belli olmayan Devrimci Gençlik yöneticilerinin sonunda THKP-Cnin ideolojisini benimseyeceklerini düþünmemizdi. Devrimci Gençlikin tepesindeki eskiden
kalma birkaç kariyeristin sonunda silahlý devrimci harekete ihanet
edeceklerini düþünmedik.
1975 ilkbaharýnda homojen ve uyumlu bir yapýya sahip, büyük þehirlerin dýþýna bir ölçüde yayýlmýþ, tüm oportünist fraksiyonlarla arasýna kesin çizgiler çizmiþ, baðýmsýz siyasi bir örgüt idik. Bu
sýrada Ankarada öðrenci hareketinde durum þu idi;
AYÖDü yöneten eskiler önceleri THKP-Cnin ideolojisini
ve pratiðini açýkça eleþtirmeyi ve mahkum etmeyi düþünüyorlardý.
Ancak öðrenci kitlesinde THKP-Cye karþý olan büyük sempatiyi
görünce gerçek niyetlerini açýklamayý ileriye erteleyip Cephenin
adýný kullanarak parsa toplamak yolunu seçtiler.
Öðrenci hareketinde legal bir isme ve legal bir derneðe sahip
olmadýðýmýzdan baþlangýçta tek tek iyi unsurlarýn örgütlenmesine
aðýrlýk verildi. AYÖD Kesintisiz Devrim II-III yasakçýlýðý uyguluyor
ve bu yazýyý kimseye okutmuyordu. Kesintisiz Devrim II-III çoðaltýlýp daðýtýldý. Bu dönemde AYÖDün bize karþý mücadelede taktiði
dedikodu ve spekülasyondu. AYÖDün tepesindeki kariyerist-oportünistlerin yaptýðý çeþitli saldýrýlara gereken þiddette cevap verilemedi. Bunun en temel nedeni, örgütümüzün, Türkiye Devrimini
omuzlamanýn bizlerin üzerine düþtüðü gerçeðine ve bunun aðýr
sorumluluðuna alýþmasýnýn biraz zaman almasýdýr.
1975 yazýnda Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I yayýnlandý. Bugüne kadar örgütümüzün en temel ideolojik yazýsý olan Acil
de, emperyalizmin bunalým dönemleri, emperyalist sistemdeki son
geliþmeler, vb. konularý ile Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini
nasýl kavradýðýmýz etraflýca açýklandý.
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I kýsa sürede tüm devrimci mücadele içinde okunan ve üzerinde en çok tartýþýlan yazý
haline geldi. Öncü Savaþýný savunmak, bu savaþý baþlatmak ve giderek büyüterek sürdürmek amacýyla örgütlenmeyi savunmak; o
dönemde sadece bu bile, büyük bir etki yaratmak için yeterliydi.
Öncü Savaþý, baþta Devrimci Gençlik olmak üzere, tüm oportünistler için yanlýþ, hiçbir baþarý þansý olmayan, somutta hazýrlana-
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mayacak ancak hayallerde yaþatýlabilecek birþey idi. Ve bizler bu
dönemde devrimci ideolojiyi savunarak ve hemen tamamen buna
dayanarak 1971de silahlý devrimci mücadelenin yarattýðý etkiyi örgütledik, yayýldýk ve güçlendik.
Bu dönemde pratik içinde baþka bir devrimci örgütle
karþýlaþtýk. Bu arkadaþlar Acili tamamen kabul ettiklerini belirttiler. Karþýlýklý uzun konuþmalarla her konuda anlaþýldý ve bütünleþmeye karar verildi. Siyasal bütünleþme ve ittifaklar konusunda
örgütümüzün tecrübesiz olmasý ve bir an önce daha da güçlenip
gereken hazýrlýklarý tamamlayýp savaþa baþlamak arzusu; sonradan da anlaþýldýðý gibi, bütünleþme kararýnda acele edilmesinin
baþlýca nedenleriydi. Ancak en önemli neden, samimi, kararlý ancak çoðunlukla yeni yoldaþlardan kurulu örgütümüzün kendine
güveninin yetersizliði idi.
Bütünleþen iki ayrý yapýnýn uyumsuzluðu kýsa sürede ortaya
çýktý. Aramýzdaki ayrýlýklar oportünizme karþý tavýr, çalýþma tarzý ve
örgüt anlayýþý konularýnda odaklanýyordu.
Oportünizme karþý tavýr konusunda bizler, özellikle Devrimci Gençlik oportünizmine karþý teoride ve pratikte en sert mücadeleden yana idik. Teorik yazýlarla oportünizmlerinin sergilenmesi,
pratikte kitle önünde teþhir edilmeleri, yüzlerindeki Cepheci maskesinin indirilmesi, THKP-Cnin adýný kullanarak parsa toplamaya
çalýþtýklarýnýn açýða çýkartýlmasýndan yana idik. Bu arkadaþlar ise,
Devrimci Gençlike karþý açýk ve kararlý bir mücadeleye girilmesine daima karþý çýktýlar. Devrimci Gençlik yöneticilerinin Kesintisiz Devrim II-III ile çeliþkili teorik görüþlerinin kitle toplantýlarýnda
mahkum edilmesini siyasi hata olarak isimlendirdiler. Bu arkadaþlarýn her türlü oportünizme ve özellikle Devrimci Gençlike
karþý yürüttüðümüz mücadeleyi frenlemeye çalýþmalarý oportünizme güç kazandýrmýþtýr.
Çalýþma tarzý ve örgüt anlayýþý konularýndaki ayrýlýklara gelince: Devrimci bir örgüt yaþayan hayatýn nabzýný elinde tutar. Soyut
olarak devrimci teoriyi savunmak hiçbir anlam taþýmaz. Ülkedeki
ve dünyadaki geliþmeleri yakýndan izlemek, sýnýflar mücadelesinin
yönelimlerini dikkatle gözlemek, somut durumlarýn somut tahlilini
yaparak devrimci strateji doðrultusunda gereken hedeflere yönelmek ve gereken eylemleri yapmak gerekir. Ancak, bu arkadaþlarýn
böyle bir sorunlarý yoktu. Sýnýflar mücadelesini ve bu mücadelenin
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ortaya çýkardýðý hedefleri ve sorunlarý ya hiç dikkate almýyorlar veya sadece gözlemcilik yaparak sýnýf mücadelesini seyrediyorlardý.
Öncü Savaþýndan bir grup askeri eðitim görmüþ militanýn
yapacaðý (genellikle sýnýf mücadelesinden kopuk) eylemler anlaþýlýyordu. Silahlý propagandanýn kitlelere politik hedef gösteren, somut
olaylar etrafýnda siyasi gerçekleri açýklayarak kitleleri bilinçlendiren ve örgütleyen fonksiyonlarý tamamen unutulmuþtu. Bu arkadaþlar (teoride ne söylenirse söylensin) pratikte silahlý propagandayý
politik deðil askeri, kitlevi deðil, ferdi bir mücadele olarak ele alýyorlardý. Bu çalýþma tarzýna uyan örgüt ise bürokrat, sýnýf mücadelesinin dýþýnda, geniþ ölçüde hareketsiz bir yapýdan baþka þey olamazdý.
Örgüt anlayýþý ve çalýþma tarzý konularýndaki ayrýlýklarýmýzý
birkaç baþlýk altýnda toplayabiliriz:
a) Önderler:
Politik partiler, kural olarak, en sorumlu mevkilere
seçilen ve önder olarak bilinen en yetkili ve deneyden
geçmiþ kiþilerin oluþturduðu aþaðý yukarý daimi politik
gruplarca yönetilir.(Lenin)
Önderler, devrimci bir örgütün beynidir. Marksist-Leninist
bir ör-güt ne kadar çok saðlam, tutarlý, tecrübeli ve uzak görüþlü
önderlere sahip olursa o ölçüde baþarýlý olur. Kurmay heyeti saðlam ve yeterli olmayan her örgüt sonunda bataklýða saplanýr. Önderler Marksist-Leninist kadrolarýn genel özellikleri dýþýnda ek olarak
þu iki niteliði de taþýmalýdýrlar:
Birincisi, somut durumlarýn somut tahlilini çok iyi yapabilmek, sýnýflar mücadelesinin geliþiminin öne çýkardýðý görevleri, yönelinmesi gereken hedefleri zamanýnda tespit etmek ve örgütü bu
doðrultuda yönlendirmek. Önderler, sýnýf mücadelesinin her alaný
hakkýnda ayrýntýlý bilgi ve tecrübeye sahip olamazlar. Onlar da her
insan gibi ancak belli alanlarda uzmanlaþabilirler. Ancak geneli
(ülke ve dünyadaki sýnýflar mücadelesinin durumu ve buna uygun
olarak ne yapýlmasý gerektiði, atýlacak taktik adýmlarýn stratejik
çizgiyle uygunluðunun nasýl saðlanacaðý) herkesten iyi bilirler. Örgütün çeþitli parçalarýný birbiriyle uyum halinde ortak hedefe yönlendirirler.
Ýkincisi, yönetebilme özelliðidir.
Gizli bir örgütü yönetmenin bütün sanatý, mümkün
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olan her þeyden yararlanmakta, herkese yapacak bir iþ
vermekte ve ayný zamanda bütün hareketin önderliðini,
sýrf bir takým yetkilere dayanarak deðil, otoriteye, canlýlýða, daha fazla tecrübeye, daha çok yönlülüðe ve daha
fazla yeteneðe sahip olarak elde tutmakta yatar.26
Yönetebilme özelliði ayný zamanda ayný temelden yola çýkan ancak farklý yapýlara ve çeþitli konularda farklý düþüncelere
sahip unsurlarý uyumlu bir bütün halinde tutabilmek demektir.
Bizler, beraber olduðumuz süre içinde bu özelliklerin hemen hiçbirini bu arkadaþlarda göremedik. Yöneticilik; daha çok
tecrübeye, daha fazla çok yönlülüðe, daha çok yeteneðe göre deðil
de, birtakým yetkilere dayanýlarak elde tutuluyordu.
b) Kadrolar:
(...) doðru siyasal çizgi ortaya konduktan sonra örgütsel çalýþma bizzat siyasal çizginin kaderi, baþarýsý ya
da baþarýsýzlýðý dahil herþeyi belirler.27
Doðru politik çizgi tespit edildikten sonra herþeyi kadrolar
belirler.
Bu arkadaþlarýn kadro yetiþtirme yöntemleri þöyle idi:
Kadrolarýn ülkemizdeki sýnýf mücadelesinin geliþiminden,
hangi hedeflere yönelmek gerektiðinden, silahlý propagandanýn hayata geçirilmesi sürecinde hangi sorunlarýn ortaya çýkabileceðinden; kýsaca dünyadan haberleri yoktu.
Kadrolar sorumluluk üstlendikleri sürece geliþirler.
Kadrolar mücadelenin somut sorunlarýný baðýmsýzca çözmek zorunda olacaklarý konumlara yerleþtirildikleri
ve kendi kararlarýndan tamamen sorumlu olacaklarýný
bildikleri zaman en iyi biçimde geliþir ve olgunlaþýrlar.
(Dimitrov)
Halkýn Devrimci Öncülerinin tarihi bu ilkenin en somut ve
yoðun biçimde uygulanmasýný yansýtýr. Önemli sorumluluklar yeni
ve doðal olarak tecrübesi az yoldaþlara cesaretle daðýtýldý. Onlara
üstlendikleri sorumluluðun aðýrlýðý açýkça anlatýldý. Þüphesiz bu
yoldaþlar üstlendikleri görevleri yerine getirirken çeþitli hatalar yap26
27
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týlar. Bu hatalarýn yapýlabileceði baþtan bilindiði ve bunlarý göðüslemeye karar verildiði için bu yoldaþlarýn geliþimi konusunda hiçbir
ümitsizliðe kapýlýnmadý. Yoldaþlar, somut durumlarýn somut tahlilini yapma yeteneklerini, örgütleme ve mücadele anlayýþlarýný sýnýf
mücadelesi pratiði içinde kýsa sürede geliþtirdiler. Ýþte Halkýn Devrimci Öncülerini en zor þartlar altýnda bile ayakta tutan, örgüte
güçlü bir dinamizm veren kadrolar böyle yetiþti.
Kadrolara hiçbir inisiyatifin tanýnmadýðý (inisiyatiflerini kullananlarýn ise, en küçük bir hata yaptýklarýnda aðýr þekilde suçlandýðý), herþeyin merkezden gönderilen emirlerle düzenlendiði bürokrat bir örgüt ile örgütümüzün baþtan itibaren büyük bir uyumsuzluða düþmesi doðaldýr. Þüphesiz bizler mücadele içinde çeþitli
hatalar yaptýk; ancak çok þey de yaptýk. Bu arkadaþlar ise daima
az hata yapmakla övünürler; hemen hiçbirþey yapmayanlarýn hiç
hata yapmamasý tabii ki doðaldýr.
Aslýnda bu sakat kadro yetiþtirme politikasý doðrudan önderlerin durumundan kaynaklanmaktadýr. Önderliði birtakým yetkilere dayanarak elde tutanlar bu durumlarýný kaybetmemek için
kadrolarýn geliþimini önlemek zorundadýrlar.
c) Örgüt yapýsý:
Marksist-Leninist bir örgütün temeli hücredir. Örneðin, öðrenci hareketinde 30 kiþi var ise, bunlar yukardan aþaðýya kademeler halinde hücreler içinde örgütlenirler. Hepsi genel yönetici
hücreye baðlýdýr; böylece piramit þeklinde bir yapý kurulur. Arkadaþlarýn örgüt yapýsý anlayýþý özetle budur.
Marksist-Leninist bir örgütte gizlilik esastýr; ancak sýnýf mücadelesinin her alanýnda uygulanacak böyle kademeli hücreler biçiminde bir örgüt yapýsý da tek kelime ile saçmadýr. Böyle bir yapý
devrimci bir örgüte deðil ancak mason localarýna uyar.
Sýnýf mücadelesinin çeþitli biçimleri vardýr. Her mücadele
alaný ona uygun deðiþik yapýda örgütleri gerektirir. Devrimci bir örgütün ekonomik-demokratik mücadele içinde kendine baðlý olarak oluþturduðu yapý baþkadýr; gerilla savaþýný sürdürmek için oluþturduðu yapý baþkadýr. Yapýlarýn farklýlýðý mücadele biçiminin farklýlýðýndan doðar. Devrimci bir örgüt her mücadele alanýnýn yapýsýna
uygun örgütler kurar ve onlarý uyum halinde ortak bir hedefe yönlendirir. Bu basit gerçeði bilmemek aslýnda sýnýf mücadelesinden
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habersiz olmak ile özdeþtir.
d) Politik ve askeri liderliðin birliði:
Önder kadro eyleme katýlmaz, sadece askeri eylemler için
gereken planlamayý yapar. Bu arkadaþlarýn politik ve askeri liderliðin birliði ilkesi üzerindeki görüþleri kýsaca budur. Önder kadronun eylemlere katýlmamasý, onun korunmasý yönünden ele alýnmaktadýr.
Politik ve askeri liderliðin birliði ilkesini bu þekilde ele almak Öncü Savaþýndan hiçbirþey anlamamak demektir. Öncü Savaþýnýn amacý, geniþ halk kitlelerini silahlý mücadeleye kazanmak,
yani Halk Savaþýný baþlatmaktýr. Halk Savaþý maddi olarak güçlü
düþmana karþý mutlak siyasi üstünlüðün saðlandýðý þartlarda verilir. O halde Öncü Savaþýnýn amacý oligarþinin siyasal tecrididir.
Siyasal tecrit; oligarþiye karþý savaþýlabileceðini göstermek,
kitlelere politik hedef göstermek, somut olaylar etrafýnda temel
olarak silahlý propaganda ile siyasi gerçekleri açýklayarak ve tali
mücadele biçimlerinin de yardýmýyla kitleleri bilinçlendirmek ve
örgütlemek demektir.
Öncü Savaþýnda düþmanýn maddi deðil, psikolojik olarak
yýpratýlmasý esastýr (zaten küçük bir güç olan öncü, düþmana önemli maddi darbeler indiremez). Öncü Savaþý, oligarþinin tüm gücüne raðmen devrimcilerin onun otoritesinin çatlaklarý arasýnda
ona karþý siyasi bir alternatif olarak doðabileceðini gösterir.
Kitleleri bilinçlendirir, örgütler ve devrim saflarýna çeker.
Öncü Savaþýnda çok kýsýtlý olan gücün (öncünün) en etkin
biçimde kullanýlmasý çok önemlidir. Ülkedeki sýnýflar mücadelesinin geliþimine uygun, kitlelere politik hedef gösteren eylemlerin
saptanmasý, bunlarýn en çok etki yaratacak biçimde gerçekleþtirilmesi, eylemlerin üzerine oturtulmuþ propaganda ve örgütleme çalýþmasýnýn düzenlenmesi, silahlý propaganda ve tali mücadele biçimlerinin uyumlu bir bütün halinde yürütülmesi ve mevcut gücün bu
mücadele alanlarý arasýnda gereken þekilde daðýtýlmasý. Silahlý propagandanýn hayata uygulanmasý sürecinde ortaya çýkacak tüm
sorunlarýn yaratýcý biçimde çözümlenebilmesi için, önderler askeri
eylemler de dahil olmak üzere tüm pratik faaliyet içinde yer almak
zorundadýrlar. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi kapalý odalarda
planlar yapýlarak hayata uygulanamaz.
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Önderlerin askeri eylemlere katýlmasý örgütün önderlerini
koruyamayacaðý anlamýna gelmez. Devrimci bir örgüt askeri eylem için olsun, diðer politik faaliyetler için olsun kadrolarýný ve önderlerini korumak için gerekli tedbirleri alýr. Ancak kaçýnýlmaz olarak
bazý kayýplar verildiðinde de örgüt bunu cesaretle göðüsler.
Bizler, önderlerin en büyüðünden en küçüðüne kadar, her
çeþit askeri eyleme her zaman girmesi gerektiðini de savunmuyoruz. Hangi nitelikteki kadronun hangi tür eylemlere katýlacaðý ancak somutta çözümlenebilir. Bizim karþý çýktýðýmýz, önder kadro
eyleme katýlmaz þeklindeki yanlýþ ve sakat anlayýþtýr.
e) Cephe örgütlenmesi:
Cephe, emperyalizm ve oligarþiyle çeliþkisi olan, silahlý mücadeleye inanan ve bir örgüt iliþkisi içinde olmayý kabul eden unsurlarýn örgütlenmesidir.
Bu arkadaþlara göre ise, cephe sempatizan örgütüdür ve
partinin vurucu gücüdür. Bu görüþ, temelden sakat ve yanlýþtýr.
Öncü Savaþý aþamasýnda cephe hiçbir zaman partinin vurucu gücü
deðildir. Öncü Savaþý, partili unsurlarýn yönetiminde parti ve cephe
üyelerince birlikte yürütülür. Tersini savunmak, partiyi bürokratik,
savaþtan kopuk bir örgüt olarak görmektir (esasen bu arkadaþlarýn
cephe anlayýþlarýyla, önderler ve hatta kadrolar eyleme girmez; askeri eylemleri sempatizanlar yapar görüþleri arasýnda tam bir uyum
vardýr).
Özetlediðimiz tüm bu çeliþkilerin sonucu olarak, 1976 baþlarýnda iki örgütün kesin olarak birlikte olamayacaðý açýða çýktý. Sýnýf
mücadelesinden uzak, herþeyi birkaç militanýn yapacaðý askeri eylemlerle çözeceðini sanan böyle bir örgüt, ancak fokoculuðun bir
karikatürü olabilirdi.
Sýnýf mücadelesi son derecede karmaþýk ve çok yönlüdür.
Bu mücadele içinde ne kadar yanlýþ olursa olsun çeþitli görüþleri
savunan örgütler de yer alýrlar. Bu örgütler, özellikle kendini tüm
sola kabul ettirmiþ devrimci bir örgütün bulunmadýðý ortamda ortaya çýkarlar ve eðer askeri yönleri de varsa, bazý eylemleri gerçekleþtirerek belli bir hareketlilik de gösterebilirler; adlarýný bir ölçüde duyurabilirler. Ancak bu örgütler devrim yapamazlar. Onlar sýnýf mücadelesinin belirli bir alanýnda ve belirli bir zaman aralýðý içinde orta-
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ya çýkar ve kaybolurlar. Onun için ideolojisi ve yapýsý bozuk çeþitli
oportünist örgütlerin bazý dönemlerde parlamalarý, karmaþýk sýnýf
mücadelesi pratiði içinde son derece doðaldýr. Bize, her dönemde
sýnýf mücadelesi içinde baþarýyla yer alacak bir örgüt gerekir.
Bu arkadaþlar (sözde) Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini
savunuyorlardý; ancak bu stratejiyi pratiðe uygulama yöntemleri
(çalýþma tarzý ve örgüt anlayýþý ) tam anlamýyla ütopik idi ve sýnýf
mücadelesinin gerekleriyle de hiçbir ilgisi yoktu. Bizler, bu son
derece yanlýþ çalýþma tarzý ve örgüt anlayýþýndan yola çýkarak bu
arkadaþlarýn aslýnda devrimci bir ideolojiyi savunmadýðýný; lafta ne
söylenirse söylensin pratikte devrim yapmaya niyetleri olmadýðý
sonucuna vardýk.
Devrimci bir örgüt için önemli olan, ülkedeki sýnýflar mücadelesini yönlendirebilmektir. Kendine hiçbir temele dayanmayan
isimler yakýþtýran (örneðin THKP-Cnin adýný kullanmak gibi), özde
hemen hiçbir þey yapýlmadýðý halde büyük iþler yapýlýyor izlenimini
uyandýrmaya çalýþan, temel amacý örgüt içinde dönen dolaplarý
gizlemeye yarayan son derece garip bir illegalite uygulayan bir örgüt bazý kadrolarýný elinde tutabilir hatta biraz geniþleyebilir de.
Ancak asla geliþen sýnýflar mücadelesi içinde yönlendirici olamaz,
etkinlik kuramaz; bunu yapamadýktan sonra da örgütün var olmasý herhangi bir anlam taþýmaz.
Devrimci bir örgüt geliþen sýnýflar mücadelesinin yönelimlerini dikkatle gözler, somut durumlarýn somut tahlilini yaparak gereken taktik adýmlarý (devrimci stratejiyle uyum içinde) gerçekleþtirir; somut olaylar etrafýnda siyasi gerçekleri açýklayarak kitlelere
politik hedef gösterir, onlarýn mücadelesini yönlendirmeye ve örgütlemeye çalýþýr.
1975de MC iktidara geldikten sonra halkýmýz üzerindeki
baský ve terör daha da artmýþtý. 1971den farklý olarak, oligarþi resmi güçlerden daha çok sivil gücünü (MHP) kullanýyordu. Þehirlerde
öðrenci ve iþçi hareketine, kasaba ve köylerde iþçi sýnýfýna, köylülüðün çeþitli kesimlerine ve genel olarak tüm ilericilere karþý yoðun
saldýrýlar düzenleniyordu. MHPye vurmak, kitlelere hedef göstermek, onun baský ve terörüne karþý kitlelerin nefretini ve direnmesini örgütlemek ve MHPnin aslýnda oligarþinin sivil vurucu gücü
olduðunu açýklayarak, resmi gücünü nispeten daha az kullanarak
baský ve terörün sorumlusu olduðunu kamufle eden oligarþinin
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gerçek yüzünü açýða çýkartmak, önde gelen görevdi.
MHPye belirtilen amaçlar doðrultusunda vurmak ve yaratýlan etkiyi örgütlemek. Ýþte sýnýflar mücadelesinin geliþiminin ortaya çýkardýðý hedeflere Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi doðrultusunda yönelmek, gerekli eylemleri yapmak bu þekilde gerçekleþecekti.
Sivasda faþist kurum ve kiþileri hedefleyerek yapýlan bombalamalardan sonra Malatyada yoldaþlarýmýz, kendilerini çeviren
güvenlik kuvvetleriyle çatýþtýlar. Oligarþinin baský gücünden iki kiþiyi
öldürdüler. Oligarþi, bölgede gücünü olaðanüstü derecede yoðunlaþtýrarak bütün gücüyle saldýrdý. Beylerderesinde sonuna kadar
çatýþan üç yoldaþýmýz katledildi.
Malatya olayý ülkede þok etkisi yarattý. Kýzýldereden sonra
oligarþinin gerçek yüzü ilk kez bu olayda bütün çýplaklýðýyla açýða
çýktý; Kýzýldereden sonra ilk kez oligarþi gücünü bu ölçüde yoðunlaþtýrdý.
Malatya olayý, halk kitleleri üzerinde Halkýn Devrimci Öncüleri lehine küçümsenmeyecek bir prestij yarattý. Önümüzdeki görev hareketi sürdürmekti. Ancak birlikte olduðumuz bu arkadaþlar
baþlangýçta, MHPye vurulmasý konusunda bizimle görüþ birliði içinde olduklarý halde, olaydan hemen sonra bizleri suçlamaya baþladýlar.
Devrimci bir örgüt belirli hedefler doðrultusunda yola çýkarken gereken hazýrlýklarý yapmakla birlikte, baþarýyý olduðu kadar,
baþarýsýzlýðý da göze alýr. Ve devrimci tavýr, hareket baþarýyla bitince sahip çýkýp baþarýsýzlýkta ise suçlamalara giriþmek deðildir. Þüphesiz Malatya olayý ile sonuçlanan süreçte çeþitli hatalar yaptýk. En
önemli hatamýz, yapacaðýmýz eylemlerin siyasi sonuçlarýný ve yaratacaðý etkiyi tam anlamýyla hesaplayamamak oldu. Oligarþinin
eylemlerimiz üzerine baskýsýný bu derecede yoðunlaþtýracaðýný hesaplayamadýk. Bunda tecrübesizliðin de payý büyüktür.
Bizler her eylemimizde, gerek tecrübesizlik ve gerekse de
diðer nedenler sonucu verilen tüm kayýplarýn sorumluluðunu üstleniriz. Hatalarýmýzdan gereken dersleri çýkartýr ve daha hýzla ileriye atýlýrýz. Devrimci mücadele hatalardan yenilgilerden geçerek
ilerler. Ancak bu arkadaþlar gibi pek az hata yapmak ve bununla
övünmek devrimci deðil, idealist küçük-burjuva iþidir. Herþeyden
önce yenmeye cesaret edememektir.
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Ayrýca bu arkadaþlarýn Malatya olayýna ve orada ölen yoldaþlarýmýza (örnekleri günümüze kadar uzanan) çeþitli þekillerde
sahip çýkmalarý sahtekârlýktan baþka birþey deðildir. Mevcut durum tahlilini ve bu ortamda ne yapýlmasý gerektiðini bizler formüle
ettik. (Ýlker yoldaþýn Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz yazýsýna bakýnýz), görüþlerimize katýldýklarýný belirten bu arkadaþlarýn,
buna raðmen yaptýklarý çeþitli engellemelere raðmen harekete geçtik, eylemleri gerçekleþtiren ve Malatyada çarpýþarak ölenler de
bizim yoldaþlarýmýzdý. Bu arkadaþlarýn tüm bu süreçteki tek fonksiyonlarý görüþlerimize katýldýklarýný belirtmekten ibarettir. Buna raðmen ölen yoldaþlarýmýzýn isimleri etrafýnda çeþitli spekülasyonlara
giriþmek, aslýnda, tabandaki bazý samimi unsurlarý büyük iþler yapýldý havasý yaratarak elde tutmak çabasýný yansýtýr. Bu kadar ucuz
yöntemlerle ayakta tutulmaya çalýþýlan bir örgütün sonunda nereye varacaðý da bellidir.
Malatya olayýndan önce billurlaþan ayrýlýk, bu arkadaþlarýn
dýþa karþý olaya sahip çýkýp, içte ise suçlamalara girmeleri, zaten
pek az olan mücadele azimlerini tamamen yitirmeleri sonucu tam
anlamýyla saflaþmaya dönüþmeye baþladý.
Malatyada en üst düzeyde yönetici olan iki yoldaþýmýzý
kaybetmiþtik. Polisin tüm baskýsý üzerimizdeydi. Bu arada Devrimci Gençlik yöneticileri spekülasyonlarýný yoðunlaþtýrarak yakalansalar da kurtulsak mantýðý içinde bazý yoldaþlarýmýzý ihbar
ediyorlardý. Ýþte bu ortamda artýk bu arkadaþlarla birlikte olamayacaðýmýzý kesinlikle gündeme getirdik. Ayrýlýkta tüm inisiyatifi elimize geçirdik ve meseleyi istediðimiz gibi sonuçlandýrdýk. Böylesi zor
þartlar altýnda bu nasýl baþarýldý? Devrimci bir örgüt yapýsý hakkýnda hiçbir fikre sahip olmayan bazý küçük-burjuva demokrat nitelikteki kiþiler, bunu, þansa veya bireylerin politik ustalýðýna baðlarlar.
Gerçek ise bunun tersidir:
Devrimci bir örgütü yaþatan ve esas gücünü saðlayan onun
kadrolarýdýr. Askeri eðitim, malzeme, maddi olanak, vb. bir örgütün yaþamasý ve geliþmesi için kesinlikle gerekli olmakla birlikte,
politik niteliði yüksek kadrolar herþeyin üzerinde öneme sahiptir
(yüksek politik nitelikten sadece ideolojik seviyeyi deðil, bu ideolojiyi baþarýyla pratiðe uygulamayý da anlamak gerekir).
Bizler Malatyada büyük bir darbe yememize ve hemen ardýndan da örgüt içindeki politik ayrýlýðýn üstüne giderek çözümle-
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memize raðmen zayýflamadýk, güçlendik; bir-iki yere sýkýþmadýk
yayýldýk. Bugüne kadar ülkemizde silahlý mücadeleyi savunan
hiç bir örgüt bunu baþaramamýþtýr.
Bu durum örgütlenme ilkelerimizin, ideolojimizin en çetin
þartlar altýnda sýnanmasýdýr. Bu baþarý herþeyden önce devrimci
ideolojiyi pratiðe uygulayan saðlam bir örgütsel yapýnýn sonucudur. Politik bilinci yüksek, pratik ve tecrübesi iyi; herþeyi yapabilecek nitelikte kadrolarýn sonucudur. Az sayýda bile olsa böyle bir
kadronun önemini þöyle anlatabiliriz: Mahir yoldaþ 1971 yazýnda
Maltepe cezaevinde yazdýðý bir yazýda þöyle der: Þehir gerillasýný
yaratma aþamasý bitmiþtir. Þehir gerillasýný geliþtirme aþamasýna
geldik. Bu süreç içinde 6-7 tane kadro yetiþtirdik.
Bu 6-7 kiþi herhangi kiþiler deðil, herhangi bir bölgede gerilla savaþýný örgütleyebilecek kiþilerdir (yani iyi kullanýldýðýnda 6-7
bölge demektir).
ÜÇÜNCÜ DÖNEM
MALATYA OLAYI SONRASI
Malatya olayýndan sonra tüm oportünistler ve özellikle Devrimci Gençlik, bizlere çeþitli saldýrýlar yönelttiler. Halkýn Devrimci
Öncülerinin Malatya darbesine raðmen yýkýlmamasý, tersine saflarýný arýndýrarak güçlenmesi; küçük çapta da olsa eylemlerini sürdürmesi THKP-Cnin adýný kullanarak parsa toplayan Devrimci
Gençlik yöneticilerini telaþlandýrdý. Devrimci Gençlikin tepesine
çöreklenmiþ eskilerden bazýlarý, kariyerlerini her türlü namussuzluðu yaparak sürdürmeye çalýþtýlar. Ölen yoldaþlarýmýza bile dil
uzattýlar.
Ülke çapýnda güçlenmemizden iyice korkan Devrimci
Gençlik oportünistleri, yoðun dedikodu ve spekülasyon kampanyasýnýn yaný sýra, ideolojik saldýrýya da geçerek Acilin eleþtirisini
yayýnladýlar. Tam bir þaþkýnlýk ve ahmaklýðýn ürünü olan bu yazý,
Halkýn Devrimci Öncülerini en büyük düþman ilan eden Devrimci Gençlik oportünistlerince ülkenin her tarafýna daðýtýldý. Kýsa sürede Eleþtiriler Üzerine yazýsýyla gereken cevabý aldýlar ve
daðýttýklarý yazýyý ortadan kaybetmekten baþka yol bulamadýlar.
1976 yaz baþlarýnda örgüt tamamen toplanmýþtý. Bu dönemde hangi hedeflere yönelinmesi gerektiði sorunu gündeme geldi.
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O güne kadar az çok barýþçý mücadele yöntemleri kullanýlarak
çalýþýlmýþtý. 1971de silahlý devrimci hareketin yarattýðý etki örgütlenmeye çalýþýlmýþtý. Bu etki artýk tamamen tükenmiþ ve yeniden
etki yaratma sorunu gündeme gelmiþti. Ýlk çýkýþýmýz (hedeflenen
amaçlara ulaþýlamamasý yönünden) yeterince baþarýlý olamamýþtý.
Ancak Malatyada katledilen üç yoldaþýmýza, yoðun polis baskýsýna
ve tüm oportünistlerin saldýrýlarýna raðmen; örgütsel olarak birlikte
olamayacaðýmýz unsurlardan (inisiyatifi de elde tutarak) ayrýlmýþ,
örgütü toplamýþ, Malatya olayýndan iki ay kadar sonra küçük çapta
da olsa eylemlere tekrar baþlamýþtýk. Örgüt sadece toplanmakla
kalmamýþ ayný zamanda yayýlmýþtý da. Bütün bunlar en zor þartlar
altýnda bile dayanacak örgütsel bir yapýnýn kurulduðunu, kadrolarýn yetiþtiðini gösteriyordu. Asgari bir subjektif birikim saðlanmýþtý.
Sýnýflar mücadelesinin geliþimine göre mevcut yapý nereye yönelmeliydi?
MC iktidarý iþ baþýna geldikten sonra iþçi dövizlerini harcayarak ve dýþarýdan borç alarak, özellikle devletin ürettiði mallara
zam yapmamaya çalýþmýþ ve enflasyon oranýný bir ölçüde düþürmüþtü. Ancak iþçi dövizlerinin tükenmeye baþlamasý sonucu bu
politikanýn uzun süremeyeceði, enflasyonun faturasýnýn katmerli
olarak halkýn sýrtýna yükleneceði açýktý. Diðer yandan oligarþi, sivil
vurucu güç olarak MHPyi kullanarak ülkenin dört bir yanýnda devrimcilere saldýrýyordu. Þartlar, 26 Ocak öncesinde yaptýðýmýz durum tahlilinden fazla farklý deðildi; hatta bir çýkýþ için daha elveriþli
bir ortam bile doðuyordu. Malatya darbesinden çýkardýðýmýz dersler sonucu daha örgütlü ve planlý biçimde harekete geçmek gerekiyordu. Önümüzdeki adým, MHPye ve doðrudan oligarþiye vurmak
amacýyla bir eylem programý hazýrlamak ve bu doðrultuda gereken hazýrlýklarý tamamlamaktý.
Bu dönemde örgütümüz içinde, yönelinmesi gereken hedefler ve çalýþma tarzýnýn düzenlenmesi konularýnda ilk görüþ ayrýlýklarý28 belirdi. Bu ayrýlýk, belirginleþerek 1976 sonlarýna doðru kesin
þeklini aldý. Nereye yönelinmesi gerektiði konusunda baþlýca iki
görüþ vardý:
Birincisi, Öncü Savaþýna küçükten büyüðe, basitten kar28
Bu konu 1971in yarattýðý etkiyi örgütlemek için de artýk yeniden etki yaratmak
gerekir biçiminde anlaþýlmalýdýr.
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maþýða doðru geliþen biçimde baþlamak. Kitleleri bilinçlendirmek
ve örgütlemek için, bundan böyle temel mücadele yöntemi olarak
silahlý propagandayý kullanmak. Geliþen savaþ içinde örgütsel yapýyý saðlamlaþtýrmak ve halkýn savaþçý örgütünü yaratmak. Yeni bir
mücadele dönemine girmek için objektif þartlar uygundur, gerekli
örgütlü güç de mevcuttur.
Ýkinci görüþe göre ise, örgütümüz temel mücadele biçimini
hayata geçirmek için gerekli güce ulaþmýþ olmaktan uzaktýr. Ekonomik-demokratik mücadeleye daha yoðun ve etkin biçimde girilerek gereken hazýrlýklar tamamlanmalýdýr.
Anlaþmazlýk noktasý, aslýnda, gereken hazýrlýðýn tamam olup
olmadýðý noktasýnda yatmaz. Hangi hazýrlýklarýn yapýlmasý gerektiði konusunda anlaþmak doðrudan ne için hazýrlanýldýðý konusunda uzlaþmaya baðlýdýr. Deðiþik savaþ anlayýþý olanlar, doðal olarak,
bu deðiþik savaþlara deðiþik yöntemlerle hazýrlanacaklardýr. Sonuç
olarak, örgütümüz içindeki anlaþmazlýðýn temel nedeni Öncü
Savaþý anlayýþýndan kaynaklanmaktadýr.
Örgütümüzün büyük çoðunluðu temel mücadele biçiminin
hayata uygulanmasýný savunan görüþ etrafýnda birleþmiþ ve bununla ilgili olarak da gereken eylemleri gerçekleþtirmiþtir. (Bkz. Bu
konuda yayýnlanan bildiriler) Ve ikinci görüþü savunan arkadaþlarla
olan tüm örgütsel baðlar kesilmiþtir.
Burada bu arkadaþlarýn teorik görüþlerinin eleþtirisine girecek deðiliz. Öncü Savaþý konusundaki görüþlerimizi yakýnda çýkacak Öncü Savaþý yazýsýnda açýklayacaðýz.29 Bu yazýda bu arkadaþlarýn sadece devrimci örgüt üzerindeki görüþlerine eðileceðiz ve
bazý iddialarýný cevaplandýracaðýz.
Devrimci bir örgüt içinde çeþitli konularda deðiþik görüþler
olabilir ve hatta olmasý da yararlýdýr. Çeþitli konularda deðiþik görüþleri savunanlarýn bir arada bulunabilmesi ve uyum halinde ortak
hedeflere yönelebilmesi için iki þart gereklidir:
Birincisi, deðiþik görüþlerin ayný temelden (devrim anlayýþý,
örgüt anlayýþý, çalýþma tarzý) kaynaklanmasý gerekir.
Ýkincisi, azýnlýðýn çoðunluða uymasýdýr. Herhangi bir konu
karara baðlanacaðýnda çeþitli görüþler savunulabilir ve bazý yoldaþlar
çoðunluðun desteklediði görüþün doðruluðu konusunda ikna ol29

Bu yazý, 1978 ortalarýnda II. sað-sapmanýn ortaya çýkmasýyla yayýnlanamadý.
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mayabilirler. Burada azýnlýk çoðunluðun aldýðý karara uymalý ve
üzerine düþen görevi yerine getirmelidir. Bunu yaptýktan sonra azýnlýk kararla ilgili eleþtirilerini yapabilir, görüþlerini örgüt içinde yayabilir. Hangi görüþün haklý olduðu pratikte anlaþýldýktan sonra
eleþtiri-özeleþtiri mekanizmasý iþletilerek yapýlan hatalar incelenir
ve düzeltilir.
Özellikle temel konularda çoðunluðun kararýna uymayacaðýný ilan eden azýnlýk, örgütle tüm baðlarýnýn kesilmesini peþinen
kabul etmiþ demektir.
Temel mücadele biçimi olan silahlý propagandayý pratikte
uygulamak, geliþen savaþ içinde örgütsel yapýyý saðlamlaþtýrmak,
örgütün yayýlmasý ve güçlenmesini bundan böyle esas olarak yeniden yaratýlan etkinin örgütlenmesiyle gerçekleþtirmek; bu temel
konularda arkadaþlar Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi ile ters
düþen görüþler savunmuþlardýr. Ve çoðunluðun aldýðý karara da
uymayacaklarýný ilan etmiþlerdir. Bu durumda bu arkadaþlarla ayný
örgütsel yapý içinde bulunamayacaðýmýz açýktýr. Buna raðmen bazý
arkadaþlar Halkýn Devrimci Öncülerinden (veya kamuoyunda tanýnan adýyla Acilden) ayrýlmadýklarýný söylemektedirler. Þu kadarýný belirtelim ki, devrimci örgüt kiþinin istediði zaman katýlýp,
ayrýldýðý bir kulüp deðildir; belirli kurallara sahiptir. Bunlarýn en temel olanlarýndan birisi de azýnlýðýn çoðunluða uymasýdýr. Bu basit
gerçeði bazý arkadaþlara hatýrlatmak (yaþanan bunca deneyden
sonra) acýdýr, ama ne yazýk ki gereklidir.
Örgüt anlayýþý konusunda üzerinde durulmasý gereken ikinci konu da, bazý iddialara iliþkindir. Bazý arkadaþlar Halkýn Devrimci Öncülerine özellikle maddi konularda çeþitli katkýlarda bulunduklarýný söylemekte ve örgütten uzaklaþtýrýldýktan sonra da bunlarý geri istemektedirler. Ahmaklýktan baþka þey olmayan bu görüþ
üzerinde fazlaca durmayacaðýz. Þu kadarýný belirtelim ki, devrimci
bir örgüt herkesin bir pay koyarak katýldýðý ayrýlýrken de payýný geri
aldýðý bir anonim þirket de deðildir.
Örgütümüz içinde çýkan görüþ ayrýlýklarý konusunda çok þey
söylendi. Ayrýlýk zaman zaman kiþisel meselelere indirgendi, ayrýlan arkadaþlarýn korkak insanlar olmadýðý, savaþtan kaçmayacaklarý, vb. türünden görüþler öne sürüldü. Öncelikle þunu belirtelim
ki, ideolojik plandaki ayrýlýklarý kiþisel meselelere indirgemek ideolojik acizliðin ifadesidir ve küçük-burjuva bir karakteri yansýtýr. Kiþiler
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þu veya bu askeri eylemde cesaret göstermiþ olabilirler, önemli
olan bu deðildir. Çeþitli oportünist örgütlerin kadrolarý ve hatta adi
soyguncular bile herhangi bir eylemde gereken þekilde davranabilirler.
Sýnýflar mücadelesinde gerçek cesaret, bu mücadelenin geliþiminin öne çýkardýðý hedeflere devrimci strateji doðrultusunda yönelmektir. Teoriyi mevcut durumu haklý göstermek için deðil pratiðe ýþýk tutacak þekilde kullanmak ve teorik tahlillerin sonuçlarýný
kararlýlýkla pratiðe uygulamaktýr. Baþarýnýn olduðu kadar baþarýsýzlýðýn ve bu yolda verilecek tüm kayýplarýn sorumluluðunu cesaretle
üstlenmektir. Ýþte bu nedenle sýnýflar mücadelesindeki her büyük
deðiþim yeni insanlarý ortaya çýkardýðý gibi eskinin bazý þöhretlerini
de tasfiye eder (ayný þey nispeten barýþçý þartlarda geliþmiþ örgütler savaþa girdikleri zaman da olur).
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin ilkelerini ve sýnýflar
mücadelesinin geliþimini kavrayamayanlar veya kavradýklarý halde
sorumluluk taþýmaktan çekindiklerinden bir kenara çekilenler veya
temelsiz muhalefet yürütenler geliþen mücadelenin içinde yok olurlar. Sýnýflar mücadelesi sürekli geliþen önderler ve kadrolar ister.
Maonun þu sözleri bu konuda aydýnlatýcýdýr:
(...) Bir savaþta, alt aþamalarda savaþý yönetebilen
bir komutan, savaþýn yüksek aþamalarýnda da birliklerine komuta edebiliyorsa, bu da, o komutandaki daha
büyük ilerlemeyi ve geliþmeyi gösterir. Belirli büyüklükteki bir birliðe, ancak belirli bir bölgede komuta etmeye
devam eden bir komutan, hiç ilerlememiþ, hiç geliþmemiþ demektir. Bir tek maharetle ya da dar bir görüþle yetinen kimseler, ilerleyemezler, onlar, devrimin belirli bir
zamanýnda ve yerinde, bir rol oynayabilirler ise de, bu,
önemli bir rol olmaz. Bizim önemli roller oynayabilecek
komutanlara ihtiyacýmýz var.30
Bazý arkadaþlar ülkemizdeki sýnýflar mücadelesinin belirli
bir zamanýnda (mücadele nispeten barýþçýl yöntemlerle sürdürüldüðünde), belirli fonksiyonlarý yerine getirmiþler ve yeni bir mücadele dönemine (ister cesaretsizliklerinden, isterse dar bir görüþle
yetinip ilerleyemediklerinden) uyamamýþlar ve ülkemiz sýnýf mü30
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cadelesindeki fonksiyonlarýný tamamlamýþlardýr. Sýnýf mücadelesinin pratiði bu tespiti kýsa sürede açýkça gözler önüne serecektir.
Yeni bir mücadele dönemine girerken örgütümüz içinde
ortaya çýkan ayrýlýk özetle þu sonuca ulaþmýþtýr: Savaþýn sorumluluðunu kaldýramayacak olanlar (siyasal olarak cesaretsiz) gitmiþlerdir. Ayrýca mücadelenin nispeten barýþçýl þartlar altýnda sürdüðü dönemde örgüte giren, aðzý iyi laf yapan, herkesi ve herþeyi
eleþtiren ancak kendisi de birþey yapmayan (kelimenin gerçek anlamýyla cesaretsiz) bazý unsurlar da birincilerin peþine takýlarak gitmiþlerdir. Örgütümüzün saflarý arýnmýþ, ilerki bir dönemde ortaya
çýksa idi, büyük zararlar verecek olan bu ayrýlýk, mücadelenin henüz
baþlangýcýnda iken sonuca baðlanmýþtýr. (bu konuda THKP-Cnin
pratiði çok aydýnlatýcýdýr. Merkez Yürütme Komitesindeki iki kiþinin,
savaþýn ileri aþamalarýnda açýða çýkan ihaneti THKP-Cye büyük
zararlar vermiþtir.
SONUÇ
Halkýn Devrimci Öncülerinin (veya kamuoyunda tanýnan
adýyla Acilin) tarihsel geliþimini kýsaca inceledik. Örgütümüz kýsa
ancak övünülecek bir tarihe sahiptir. Sýkýyönetim altýnda faþist baskýnýn en azgýn döneminde bir avuç insanýn tüm zorluklara göðüs
gererek yürüttüðü mücadele ile oluþmuþ; 1975den sonra baðýmsýz
siyasi bir örgüte dönüþerek baþlangýçtaki zayýflýðýna raðmen her
zaman silahlý devrimci hareketin ideolojisini kararlýlýkla savunmuþtur. 1976da objektif ortam elveriþli olduðu halde tüm solun uyukladýðý bir ortamda sýnýf mücadelesinin gereklerine uygun biçimde
harekete geçmiþ; Malatyada aðýr bir darbe yemesine ve amaçlanan
hedeflerin tümüne ulaþýlamamasýna raðmen yýkýlmamýþ tersine
güçlenmiþtir. Örgütümüz saðlam yapýsý ve kadrolarý sayesine Malatya darbesine ve ardýndan gelen politik ayrýlýða raðmen eylemlerine ancak iki ay gibi kýsa bir süre ara vermiþtir. Bu, Türkiye solunda silahlý mücadeleyi savunan hiçbir örgütün baþaramadýðý
bir þeydir.
Ve 1976 sonlarýnda objektif þartlar silahlý mücadelenin
baþlatýlmasý için son derece uygun olduðu halde, herkesin muhtemel bir CHP iktidarýný beklediði bir rehavet ortamýnda savaþma
kararý alýnabilmiþtir.
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Halkýn Devrimci Öncüleri saflarýný her dönemde cesaretle
arýndýrarak güçlenmiþtir. Bu konuda baþlýca üç aþama vardýr.
Birincisi, baðýmsýz siyasi bir örgüte dönüþme ve Türkiye Devrimini omuzlama sürecinde çeþitli kararsýz ve çeþitli oportünist
fraksiyonlara kayan unsurlardan arýnmasýdýr.
Ýkincisi, Malatya olayý sonrasýnda örgütün pasifist, devrim
yapmaya niyeti olmayan unsurlardan arýnmasýdýr.
Üçüncüsü, çoðunluðun aldýðý savaþma kararýna karþý çýkan
bir azýnlýðýn örgütten uzaklaþtýrýlmasýdýr.
Görüldüðü gibi saflarýmýzýn arýnmasý herhangi dönemlerde
deðil; büyük olaylarýn ve mücadelenin bir nitelik sýçramasý yaptýðý
dönemlerin hemen öncesinde veya sonrasýnda gerçekleþmiþtir.
Geçmiþ pratiðimizden çýkan ve gelecekteki mücadelemizin
daha saðlam ve saðlýklý yürümesi için mutlaka iyi kavranýlmasý gereken dersler þunlardýr:
1- Kadrolar:
Devrimci bir örgütü yaþatan, ona gücünün esas kaynaðýný
veren kadrolarýn niteliðidir. Halkýn Devrimci Öncülerinin tarihi bunun en açýk örneðidir. Günümüzde gittikçe geliþen ve yayýlan mücadeleyi yönetmek için her seviyede yüzlerce kadroya ihtiyacýmýz
vardýr. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde silahlý mücadele öyle bir güçtür
ki, bir kez baþarýyla yürütülmeye baþlandýktan sonra etkisi inanýlmaz bir hýzla yayýlýr. Yeni, tecrübesiz ancak savaþmaya azimli pek
çok unsur devrimci saflara katýlýr. Bizlerin onlarý yetiþtirmesi, yönlendirmesi ve aralarýndan her düzeyde savaþý yönetebilecek kadrolar çýkartmamýz gerekir.
Silahlý mücadeleyi küçükten büyüðe doðru baþlatan ve geliþtiren ilk kadrolar zorunlu olarak nispeten barýþçýl þartlar altýnda yetiþirler. Nitelik olarak geliþen ve yayýlan savaþý yönetecek yeterli sayýda kadro ise, bizzat savaþýn içinde yetiþmek zorundadýr.
Kadrolar konusunda önümüzdeki görev bir yandan mevcut
olanlarýn niteliklerini yükseltmeye çalýþýrken diðer yandan da yeni,
ancak hýzlý geliþmeye açýk yoldaþlara fýrsat tanýmak, onlara destek
olmak ve çeþitli sorumluluklarý cesaretle onlara vermektir.
2- Merkeziyetçiliðin güçlendirilmesi:
Devrimci bir örgüt, içinde çeþitli gruplarýn türediði, herkesin
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bir köþede kendi baþýna bir þeyler yaptýðý bir yapýya sahip olamaz.
Böyle bir yapý örgütsel anarþiden baþka þey getirmez. Önemli olan
herkesin birþeyler yapmasý deðildir; belirli bir plan dahilinde, belirli
hedeflere yönelerek uyum halinde herkesin birþeyler yapmasýdýr.
Bu ise herþeyden önce güçlü bir merkezi yapýyý gerektirir. Halkýn
Devrimci Öncülerinin güçlü örgüt yapýsýnýn bir nedeni kadrolarýnýn yüksek niteliði ise, ikinci neden de güçlü bir merkeziyetçiliðin
bulunmasýdýr.
Merkezi yapýnýn gücü tüm örgüte hakim olmasý ile belirlenir. Bu ise azýnlýðýn çoðunluða, daha alt kademelerde olanlarýn daha üst kademelere ve tüm örgütün Genel Komitenin kararlarýna
uymasý demektir. (Þunu da belirtelim ki, güçlü merkezi yapý, kadrolarýn inisiyatifsiz býrakýlmasý demek deðildir. Önemli olan inisiyatifin baþý boþ þekilde deðil, örgütün hareket planý ve hedefleri
doðrultusunda kullanýlmasýdýr.)
Önümüzdeki zorlu mücadele þartlarýnda baþarýya ulaþabilmek için örgütümüzün merkezi yapýsý daha da güçlendirilmelidir.
Serbest militanlýða, baðýmsýz davranýþlarla örgütçülük oynamaya
asla izin verilmemeli ve bu davranýþlarda ýsrar edenler örgütten
uzaklaþtýrýlmalýdýr.
Güçlü bir merkezi yapýnýn önemini anlamak için þu örnek
aydýnlatýcýdýr: Bizler 1976 içinde iki politik ayrýlýk geçirdik; eðer bu
ayrýlýklarýn üzerine gitmeseydik, bugün ayrý olduklarýmýzla beraber
olsaydýk (ayrýlan bazý arkadaþlarýn iddiasýna göre) bugün çok daha
güçlü olurduk. Bu iddia temelinden sakat ve yanlýþtýr. Devrimci bir
örgütün en temel görevinin kitlelerin mücadelesini yönetmek olduðunu ve bunun için de herþeyden önce çok saðlam bir yapýya
sahip olmasý gerektiðini anlamayan küçük-burjuva karakterde bir
görüþtür. Evet, eðer bizler ayrýlýklarýn üzerine gitmeseydik sayýca
daha çok olurduk, daha çok maddi olanaðýmýz, silahýmýz vb. olurdu. Ancak bugünkünden daha zayýf olacaðýmýz da bir gerçektir.
Her kafadan bir ses çýktýðý, herkesin kendi düþüncesine göre hareket ettiði, birkaç yönetici merkezin türediði bir örgütsel yapý er geç
daðýlmaya mahkumdur. Bu tür yapýlar özellikle ortamýn rahat, mücadelenin keskin olmadýðý dönemlerde ortaya çýkar ve varlýk þartýný
bu ortamda bulurlar. Üyeleri çoktur ve bu nedenle çok sayýda insan ve düþük nitelikle yapýlabilecek herþeyi (miting, yürüyüþ, afiþleme, bildiri daðýtmak vb.); hatta arada bazý silahlý eylemleri de
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gerçekleþtirebilirler. Sýnýf mücadelesinin iyice keskinleþtiði, silahlý
savaþa baþlamak için her türlü þartýn fazlasýyla var olduðu (ve dolayýsýyla baskýnýn da arttýðý) ortamda ise, bu örgütler derin bir tereddüt ve þaþkýnlýða düþerler (bugünkü Devrimci Gençlikin durumu).
Ýþte bu ortamda, sayýca fazla olmayan, ancak üstün nitelikli kadrolara sahip, merkezi yapýsý güçlü örgütler seslerini duyururlar ve
sayýca fazla olmalarýna raðmen gittikçe hareketsizliðe gömülen diðerlerini tedrici olarak silerler.
Bizler iki politik ayrýlýðýn ardýndan bir ay içinde (verilen kayýplara raðmen), bir yýlda yaptýðýmýzdan daha fazla sayýda eylemi
gerçekleþtirdik. 26 Ocakda tek silahlý eylem koyan, 19 Þubatta ise
diðerlerine göre en büyük eylemi yapan Halkýn Devrimci Öncüleridir.
Ýþte tarihsel geliþimimizden çýkartýlmasý gereken en önemli
dersler kýsaca bunlardýr.
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Ülkemizin mevcut durumuna bakýldýðýnda, gördüðümüz tablo, Marksist-Leninistler 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) azýmsanmayacak bir enerjiye sahip olduðumuz gerçeði
* THKP-C/HDÖ-Genel Komitesinin Açýklamasý:
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.
THKP-C/HDÖ-Ýstanbul Ýl Komitesinin bu kararý, daha sonra Genel Komite tarafýndan
Þubat 1981de ele alýnmýþtýr. O tarihte cezaevinde bulunan ve kararda adlarý geçen kiþilerle,
gerek organik iliþkisi bulunan, gerekse onlarýn bu tutum-larýna çeþitli nedenlerle de olsa
katýlan 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 entellektüelleri cümlesinin eklenmesi uygun görülmüþtür.
Böylece yukarda adlarý yazýlý iki kiþi ile birlikte, C.., S.., T.. ve O.. adlý kiþilerin de örgütten
ihraç edildikleri duyurulmuþtur. 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, gündemden çýkartýlmýþtýr. (1990)
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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, so-
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rumluluktan uzak, devrimci olmayan, demagoji ve Marksistlere yakýþmayan fýrsatçý zekâsý ile ve diðer pasifistlerin de yardýmýyla hareketin tepesine kadar gelebilmeyi baþardýklarý görülecektir.
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 Cephenin
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 güven-
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sizlik 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
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