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THKP-C/HDÖ SAVAÞÇILARI:
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30 Mart 1972
Kýzýldere
Kýzýlderede THKP-C ve THKOnun yönetici ve
önder kadrolarýnýn katledilmesinin 30. yýlýnda
THKP-Cnin geliþimi ve ülkemiz solu üzerindeki etkisini irdeleyen bir yazý.
Mahir Çayan yoldaþýn kaleminden oportünizmin niteliði üzerine.
1971 sonlarýnda THKP-C içinde ortaya çýkan
sað-sapma üzerine Mahir Çayan yoldaþýn
Ankaraya yazdýðý mektup.
1965-71 döneminde THKP-Cnin oluþumu ve
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin ideolojik-politik temelleri üzerine bir deðerlendirme.

Onlar,
Halkýn
Devrimci
Öncüleri
olarak
topraða düþtüler...

Ülkemiz solundaki ideolojik mücadelenin niteliði üzerine bir inceleme.
Küçük-burjuvazinin güce tapmasýnda ifadesini bulan güç-nicelik kavrayýþýnýn politikadaki
yansýmalarý üzerine.

EMPERYALÝST TERÖR,
ASKERÝ ÝÞGAL VE
FÝLÝSTÝN
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FÝLÝSTÝN...
FÝLÝSTÝN...

"

Filistindeki sýnýf iliþkileri ve bu iliþkilerin politik ve örgütsel yansýlarýný irdeleyen bir yazý.
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Kurtuluþ Cephesi Ýnternet Sayfasý 5. yýlýna girdi.
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30 MART 1972
KIZILDERE

MAHÝR ÇAYAN
1946 Samsun

ERTAN SARUHAN
1942 Fatsa

SÝNAN KAZIM ÖZÜDOÐRU
1949 Þarkýþla

SABAHATTÝN KURT
1949 Gevaþ

AHMET ATASOY
1946 Ünye

HÜDAÝ ARIKAN
1946 Çivril

CÝHAN ALPTEKÝN
1947 Ardeþen

NÝHAT YILMAZ
1937 Fatsa

ÖMER AYNA
1952 Dicle

SAFFET ALP
1949 Kayseri
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Kýzýldereden Günümüze
Teori ve Pratik

Ülkemiz solunda tam bir teorik keþmekeþ hüküm sürmektedir. Öyle ki, ayný revizyonist tezleri temel alan ve bunlarý deðiþik ambalajlamalarla piyasaya süren, kendi özgücünün dýþýnda
güçlere bel baðlayan çeþitli oportünist fraksiyonlar, en sert bir
þekilde birbirlerini oportünizmle, pasifizmle, ihanetle vs. ile
suçlamaktadýrlar. Kendi aralarýnda taktik ayrýlýk bile sayýlmayacak ufak deðerlendirme veya deyiþ farklýlýklarý etrafýnda fýrtýna
koparmaktadýrlar.
Sözde yapýlan ideolojik polemiklerde, utanmazca yapýlan
tahrifatlarýn, küçük-burjuva çýðýrtkanlýklarýnýn biz eskiyiz biliriz
ukalalýklarýnýn tozu dumaný içinde tam bir kördöðüþü yýllardýr
süregelmektedir.
Ülkemizde güçlü bir proletarya hareketinin olmamasýnýn
sonucu, solda ideolojik seviye yüksek deðildir. Bu yüzden, böyle bir ortamda neyin doðru olduðu, neyin eðri olduðu ayýrdedilmez olmuþ, herþey birbirinin içine girmiþtir. (Mahir Çayan,
Kesintisiz Devrim-I)

"

Mahir yoldaþýn 1971 yýlýnda yayýnlanan
Kesintisiz Devrim-I broþüründe ülkemiz soluna iliþkin olarak ortaya koyduðu bu gerçekler günümüze kadar neredeyse deðiþmeden kalmýþtýr. Zaman zaman ülkemiz solunda egemen olan revizyonizmin ve oportünizmin ideolojik etkisi kýrýlabilinmiþse de,
silahlý devrimci mücadelenin kesintiye uðradýðý dönemlerde yeniden güç kazanmýþlar
ve geçmiþten ders alarak yeni söylem ve
ambalajlarla ortaya çýkmýþlardýr. Böylece
neyin doðru, neyin eðri olduðunun ayýrtedilemezliði günümüze kadar süregelmiþtir.
THKP-Cnin kurulduðu 1971 yýlýna kadar
ideolojik düzeyde ana sorun, ülkemiz solundaki revizyonist ve oportünist devrim teorilerinin niteliklerini marksizm-leninizmin
belirlemeleri ýþýðýnda sergilemek ve bunlarýn yeni yetiþen devrimci kuþak üzerindeki
etkilerini kýrmak olmuþtur.
Bu süreçte, özellikle radikal küçük-bur-

juvazinin politik gücü özel bir yere sahip olmuþtur. 1950 sonrasýnda küçük-burjuvazinin
siyasal ve ekonomik gücünü yitirmesine paralel olarak düzen karþýtý konuma geçmesi
ve sosyalizmin dünya çapýnda kazandýðý
prestijden dolayý sosyalizm adý altýnda politik arenada yer alýþý, soldaki ideolojik keþmekeþin belirleyicisi haline gelmiþtir. Bu ortamda ülkemizdeki sosyalist hareket baðýmsýz olamamýþ, sürekli olarak küçük-burjuva
radikalizmi ile iç içe olmuþ ve de küçükburjuvazinin legalite þemsiyesi altýnda geliþmeye çalýþmýþtýr.*
Kimileri doðrudan legal parti kurarak
(Sadun Aren, Behice Boran, M. Ali Aybarýn
baþýný çektiði TÝP) legalizmin bayraktarlýðýný
yaparken, kendi bünyesinde Çetin Altan gibi
küçük-burjuva aydýnlarýna özel bir yer
ayýrmýþtýr. Diðer eski tüfeklerden Mihri Bel* Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III
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li ise, küçük-burjuva milliyetçi-devrimcilerin
(radikal küçük-burjuvalarýn) olasý bir askeri
darbesine baðlý olarak kendisinin siyasal
yasaðýnýn kalkmasýný ve buna paralel olarak legal bir parti kurma hesaplarý içinde olmuþtur. Dolayýsýyla tüm radikal sol söylemine karþýn pratikte legalizmin ve kendi
özgücü (devrimci proletarya) dýþýndaki güçlere (radikal küçük-burjuvazi) baðlý politikalarýn sürdürücüsü olmuþtur.
Bugün hiç kimsenin anýmsamadýðý,
anýmsamak istemediði bu Mihri Belli politikasýnýn özü, tüm ilerici ve devrimci hareketi küçük-burjuva radikallerinin kuyruðuna
takmaktan ibarettir. Bir baþka deyiþle, Mihri Bellinin tüm politikasý, 1965 sonrasýnda
geliþen devrimci gençlik hareketini ve onun
örgütü Dev-Gençi küçük-burjuva radikallerinin gerçekleþtireceði bir sol darbe için
gerekli ortamý yaratmak amacýyla kullanmak olmuþtur.
1965 sonrasýnda ülkemiz solunda etkin
durumda olan eski tüfek Mihri Belli, bu
amacýna ulaþabilmek için Marksist-Leninist
belirlemeleri tahrif etmekten kaçýnmamýþtýr.
Bir baþka deyiþle, Marksist-Leninist teoriyi,
geliþen devrimci hareketi küçük-burjuva radikallerinin gerçekleþtireceði bir askeri darbenin kuyruðuna takmak amacýyla bozmuþ
ve farklý biçimde sunmaya çalýþmýþtýr.
M. Belli, örneðin, Leninin Ne Yapmalý?
da ortaya koyduðu örgütlenme anlayýþýnýn
temelini oluþturan profesyonel devrimciler
örgütlenmesini açýkça reddetmezken, iþlevlerini, deðiþik söylemlerle deðiþtirmeye çalýþmýþtýr. Mahir yoldaþ, bu durumu Kesintisiz
Devrim-Ide þöyle ifade etmektedir:
Mihri Belliye göre, ilk etapta proletaryayý bilinçlendirecek ve örgütlendirecek olan, profesyonel devrimciler
deðildir. (Bütün bunlar için bkz. Mihri
Belli, Milli Demokratik Devrim, s. 4950-51-52)
Mihri Belli bir sosyalist (!) aydýn
olarak, bu anlayýþa hayatýnýn düsturu olarak sonuna kadar sadýk kalmýþtýr. Bu yüzden hayatý boyunca proletaryanýn bilinçlendirilmesi ve örgütlendirilmesi meselesi ile hiç ama hiç
uðraþmamýþtýr; çünkü onun ekonomist anlayýþýna göre, proletarya kendi kendine bilinçlenecektir. Proleter
kökenli olmayan sosyalistlerin görevi, ona dýþtan bilinç götürmek deðildir.

O zaman, bu anlayýþa göre, Mihri
Belli gibi proleter kökenli olmayan
sosyalistlere (!) düþen görev, proletaryanýn dýþýndaki devrimci sýnýflarý,
mesela, küçük-burjuvaziyi bilinçlendirmek ve örgütlendirmektir. Ve Mihri
Belli de bütün politik hayatý boyunca bu görevi baþarýyla yerine getirmeye çalýþmýþ bir sosyalisttir.
O küçük hesaplar peþinde koþan
tam bir reel-politikerdir. (Burjuva anlamda gerçekçi politikacýdýr). Ve her
reel-politiker gibi, avareliðin zirvesinde, serseri mayýn gibi dolaþmaktadýr.
Diðer yandan, ayný dönemin cazip þöhretlerinden Doðu Perinçek keskin bir Halk
Savaþý savunucusu olarak ortaya çýkmýþ ve
Mao Zedung düþüncesinin ülkemiz solundaki yaratýcýsý ve varedicisi olmuþtur. Ancak
Doðu Perinçek, söylemde alabildiðine
maoist ve keskin bir halk savaþý yandaþýyken, pratikte Mihri Belli gibi küçük-burjuva radikallerinin gerçekleþtireceði bir askeri darbenin savunucusu ve destekcisi olmuþtur. Ve doðal olarak, çevresine topladýðý yeni devrimci kuþaðý bu amaç doðrultusunda kullanmýþtýr.
Bu dönemde keskin maoist söylemle
kendisini gizlemeye çalýþan Doðu Perinçek
in gerçek yüzünü sergilemek yine Mahir yoldaþa kalmýþtýr.
Bizim partimiz MÝLLÝ KURTULUÞ
cephesidir. Bizim partimizin komutaný Mustafa Kemaldir. Bizim partimizin üyeleri Amerikan sömürücüleriyle
ortaklýk etmeyen bütün bir MÝLLET
dir. (Doðu Perinçek, Ýþçi-Köylü Gazetesi, Sayý: 7, s: 4)
Hemen anlaþýlacaðý gibi, bu milli
cephe partisi, Kemalist Doðan Avcýoðlunun halkýn içinden gelen ve
halkýn nabzýný elinde tutan, içinde
milli cepheyi teþkil eden Devrim Partisidir. (Bkz. D. Avcýoðlu, Türkiyenin
Düzeni, s: 523) Ýþte kendisiyle küçük
burjuva radikalleri arasýnda hiçbir
fark görmeyen, Hep dostluk, mücadele yok diyen sað oportünizm! Bizim partimiz ne milli cephe partisidir,
ne de bizim partimizin komutanlýðý
küçük burjuva radikallerine aittir. Biz
sosyalistlerin partisi, Marksist bir partidir ve partimizin de eylem kýlavuzu
kemalizm deðil, bilimsel sosyalizm-
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dir!*
Ýþte böylesine bir ortamda geliþen devrimci hareket, bir yandan Marksizm-Leninizmi doðru bir biçimde kavramak ve buna uygun olarak ülkemiz devriminin rotasýný saptamak görevi ile yüzyüze iken, diðer yandan Marksist-Leninist teorinin oportünistler
tarafýndan tahrif edilmesine karþý mücadele etmek durumunda kalmýþtýr.
Mahir yoldaþýn Revizyonizmin Keskin
Kokusu I-II, Sað Sapma, Devrimci Pratik
ve Teori, Yeni Oportünizmin Niteliði Üzerine, ASDye Açýk Mektup yazýlarý oportünizme karþý ideolojik mücadelenin yazýlarý
olurken, Kesintisiz Devrim-I ve Kesintisiz
Devrim II-III Marksist-Leninist teorinin ve
buna baðlý olarak geliþtirilen devrim stratejisinin ortaya konulduðu metinler olmuþtur.
Bu ortamda oligarþinin 12 Mart 1971 darbesine gelinmiþtir.
12 Mart darbesi, bir yandan küçük-burjuva radikallerinin iktidar hesaplarýný alt-üst
ederken, diðer yandan solda buna baðlý geliþtirilen politikalarýn tümüyle iflas etmesine
neden olmuþ ve ayný zamanda silahlý mücadeleyi savunan kesimlerde de ayrýþmalara
yol açmýþtýr.
Silahlý propagandaya, gerillaya
karþý olmanýn hainlik sayýldýðý hemen
hemen herkesin savaþ, silahlý eyleme
geçme sözlerini aðzýndan düþürmediði 12 Mart öncesi ortam ile 12 Mart
sonrasý ortam iki ayrý dünya gibidir.
En iyi devrimciliði en keskin gözükmek þeklinde anlayan, silahlý propagandayý aðýzlarýndan düþürmeyen,
silahlý propagandayý savunmayan
herkesi hainlikle suçlayan pek çok legal dönemin keskin gerilla uzmanlarý silaha sarýlmaktan baþka hiçbir
yolun kalmadýðý 12 Mart sonrasýnda
ise, 12 Mart öncesinde devrim meselesini iyi düþünmediklerini, aslýnda
silahlý propagandanýn örgütleyici olmadýðýný, yanlýþ olduðunu, daha önce
meseleleri iyi bilmediklerini, 12 Mart
tan sonra teoriyi öðrendiklerini söyleyerek, daha önce pasifizm diye küfrettikleri uluslararasý revizyonizmin
çizgisine dört elle sarýlmýþlardýr...
Soldaki bu oluþum, Partimizi de
etkilemiþ ve Partimizin içinde ufak

$

* Mahir Çayan, Yeni Oportünizmin Niteliði Üzerine

bir grup, Partimizin ideolojik, teorik
ve stratejik görüþleri ile eylemlerini
narodnizmin, anarþizmin teorisi ve
pratiði diyerek, pasifist cephenin Parti
içindeki uzantýlarý olmuþlardýr**
THKP-C saflarýnda ortaya çýkan sað ve
pasifist görüþler, Yusuf Küpeli ve M. Ramazan Aktolganýn baþýný çektiði grubun ihracý
ile tasfiye edilmiþtir.
Ancak solda bu geliþmeler olurken, silahlý devrimci mücadele yeni yetiþen genç
kuþak üzerinde büyük bir sempati ve prestij sahibi olmuþtur. Böylece uzun yýllar süren
revizyonizmin ve oportünizmin ideolojik etkisi önemli ölçüde kýrýlmýþ ve silahlý devrimci mücadele solda egemen hale gelmiþtir.
Bunun sonucu olarak da, bu dönemden
baþlamak üzere, oportünizmin ve revizyonizmin tüm çabasý silahlý devrimci mücadelenin geliþimini ve etkisini kýrmak ya da
saptýrmak noktasýnda yoðunlaþmýþtýr. Bir
baþka deyiþle, 12 Mart askeri darbesinden
12 Eylül askeri darbesine kadar geçen sürede ülkemiz solunda sürdürülen tüm ideolojik tartýþmalarýn, polemiklerin ve tahrifatlarýn temel ekseni silahlý devrimci mücadele ve onun stratejik belirlemeleri olmuþtur. THKO saflarýnda meydana gelen geliþmeler (özellikle Halkýn Kurtuluþu dergisi etrafýnda örgütlenen ve zaman içinde TDKPyi
kuran sosyal emperyalizm savunucusu ve
maoist kesimin THKOnun silahlý mücadele anlayýþýný reddetmesiyle), THKP-Cyi silahlý devrimci mücadelenin temel örgütlenmesi haline getirirken, Politikleþmiþ Askeri
Savaþ Stratejisini de, bu mücadelenin temel
devrim stratejisi haline getirmiþtir. Bu dönemden itibaren silahlý devrimci mücadeleye yönelik her türlü oportünist ve revizyonist eleþtiri, polemik ve tahrifat, her zaman
THKP-Cyi ve onun devrim stratejisini hedef almýþtýr.***
Diðer bir deyiþle, 12 Mart sonrasýnda ülkemiz solunda ortaya çýkan her örgütlenme
THKP-C ve onun devrim stratejisine göre

** Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III
*** Ý. Kaypakkayanýn önderliðini yaptýðý TKP/ML, 12
Mart sonrasýnda solda meydana gelen geliþmenin
bir sonucu olarak 1973 yýlýnda D. Perinçekin PDA
sýndan ayrýlarak oluþturulmuþtur. Görüþlerinde Mao
Zedung düþüncesi ve sosyal-emperyalizm tezine
göre silahlý mücadele kavrayýþý ikincildir. Bu nedenle, TKP/MLnin silahlý mücadele anlayýþý çok daha
az eleþtiri konusu olmuþtur.
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kendi konumunu belirlemek durumunda
olmuþtur.
Ülkemiz solunda bu geliþmeler olurken,
THKP-C, Kýzýlderede tüm yönetici ve önder
kadrolarýný kaybettiðinden, belli bir örgütsel
yapýya sahip deðildi. Ancak THKP-Cnin örgütsel yapýsý daðýlmýþ olmasýna karþýn kitleler üzerindeki etkisi ve yarattýðý sempati öylesine büyük olmuþtur ki, neredeyse soldaki tüm tartýþmalar ve ayrýþmalar THKP-C çizgisi üzerinde toplanmýþtýr. Bu dönemde
THKP-Cnin Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine uygun olarak yeniden örgütlenmesi ve savaþý kaldýðý yerden sürdürmesi sorunu, ülkemiz solunun büyük bir kesimini ilgilendiren bir olgu haline gelmiþtir. Bir baþka
deyiþle, soldaki tüm tartýþmalarýn aðýlýk noktasýný THKP-C çizgisini benimsediklerini
ya da savunduklarýný söyleyenler arasýnda baþlayan Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin ne olduðu ve nasýl pratiðe geçirileceði tartýþmasý oluþturmuþtur.
1975 sonlarýna gelindiðinde THKP-C çizgisi etrafýnda süregiden tartýþmalar, bir yandan THKP-C hareketinden gelen bazýlarýnýn
THKP-C çizgisini tümüyle reddetmelerini getirirken (daha sonralarý KSD* olarak bilinen
kesim), diðer yandan THKP-C çizgisini savunanlar arasýnda iki farklý yorumun ortaya
çýkmasýna neden olmuþtur. THKP-C çizgisinin bu iki farklý yorumu, giderek pratik faaliyette ayrýþmayý getirmiþ ve iki farklý örgütlenme ve oluþum ortaya çýkmýþtýr.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin
nasýl yorumlandýðý konusunda odaklanan
bu ayrýþma, asýl olarak THKP-Cnin Kýzýldere sonrasýnda daðýlan örgütsel yapýsýnýn
nasýl kurulacaðý sorunundan baþlamýþtýr.
Birinci görüþ, Mahir yoldaþýn Kesintisiz
* KSD, 12 Mart öncesinde THKP-C iliþkileri içinde
yer alan ve 1974 Affý ile dýþarý çýkan bazý eski
THKP-Clilerin aylýk olarak yayýnlamaya baþladýklarý
Kurtuluþ Sosyalist Derginin kýsaltmasýdýr. Bunlar
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin yanlýþ olduðunu söyleyerek THKP-C çizgisinden ayrý bir çizgi oluþturmaya yönelmiþlerse de, THKP-Cnin kitleler üzerinde yarattýðý sempatiyi kullanmak amacýyla, her
zaman kendilerinin THKP-C kökenli olduklarýný
göstermeye çalýþmýþlardýr. Bu nedenle de, THKP-C
nin yayýn organý olan Kurtuluþun adýný kullanarak
dergi çýkarmýþlardýr. Bu iki derginin birbirine karýþtýrýlmamasý için, bunlarýn çýkardýklarý dergi ve gruplarý KSD olarak ifade edilmiþtir. Bu ifade, ayný zamanda 1971öncesinde M. Bellinin yayýnladýðý ASD
ye (Aydýnlýk Sosyalist Dergi) bir çaðrýþtýrma niteliðindedir.

Devrim II-IIIde ortaya koyduðu belirlemeler esas alýnarak kitle içindeki sempatiyi
doðrudan politik-askeri nitelikte örgütleyecek bir örgütsel yapýnýn yukardan aþaðý
kurulmasý gerektiðini söylerken; diðer görüþ
sahipleri, önce öðrenci hareketi içindeki
sempatiyi, 1965-71 döneminde olduðu gibi,
gençlik örgütlenmesi temelinde örgütleyerek iþe baþlamak ve daha sonra partileþmeye gidilmesi gerektiðini (aþaðýdan yukarý) ileri sürmüþlerdir.
THKP-Cnin örgütsel yapýsýnýn yeniden
kurulmasý konusunda baþlayan bu tartýþma,
açýk biçimde örgütlenme anlayýþý çerçevesinde geliþmiþtir. Doðal olarak örgütlenme
konusundaki tartýþma, neye göre ve niçin
örgütleneceði tartýþmasýna dönüþmüþtür.
Böylece Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinde ifadesini bulan devrim anlayýþý, ülkemizdeki devrimin yolu ve rotasý konusunda
ayrýþmanýn ortaya çýktýðý ana konu haline
gelmiþtir.
Silahlý propagandayý temel mücadele biçimi olarak kabul eden, dolayýsýyla kýr ve
þehir gerilla savaþýný esas alan bir stratejik
çizginin kadrolarýnýn üniversite öðrencilerinin akademik-demokratik mücadelesi içinden mi, yoksa bu akademik-demokratik
mücadelenin dýþýndan mý örgütleneceði sorunu, legal ve yarý-legal iliþkilerden yola çýkarak illegal bir örgütsel yapýya mý gidileceði, yoksa illegal örgütsel yapýnýn oluþumuna paralel olarak legal ve yarý-legal iliþkilere
mi gidileceði tartýþmasýný da beraberinde
getirmiþtir.
Böylece Leninist parti anlayýþý çerçevesinde Öncü Savaþýný yürütecek örgütün niteliði konusunun teorik tartýþmanýn çerçevesini belirlediði bir evrede, Öncü Savaþýnýn
ne olduðu ve ne anlaþýlmasý gerektiði sorunu öne çýkmaya baþlamýþtýr. Farklý örgütlenme anlayýþýna sahip olanlarýn Öncü Savaþý anlayýþlarýnýn da farklý olacaðý açýktýr.
Ýþte bu aþamada öðrenci hareketinin
akademik-demokratik mücadelesi içinde ve
legal olarak THKP-C sempatisini örgütlemeyi
savunanlar, Öncü Savaþýnýn stratejik niteliðe
sahip olmadýðýný, 12 Mart gibi açýk faþizm
koþullarýnda yürütülmek zorunda kalýnan bir
taktik evre olduðunu, dolayýsýyla günümüzde böyle bir durum olmadýðý için Öncü
Savaþýna yönelik bir örgütlenmeye gidilemeyeceðini ileri sürmüþlerdir. Bu görüþ sahiplerine göre, legal alanda (asýl olarak öðrenci hareketi içinde) barýþçýl mücadele
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yöntemleri kullanýlarak oluþturulacak kitle
örgütlenmesi içinde en geniþ kitle içinde
en dar kadro örgütlenmesine giderek partileþme süreci tamamlanacaktýr. Ve onlara
göre, yeniden açýk faþizm koþullarý ortaya
çýktýðýnda, yani askeri darbe yapýldýðýnda, bu
örgütlenme Öncü Savaþýna baþlayacaktýr,
týpký 1971de olduðu gibi!
Mahir yoldaþ ise, Kesintisiz Devrim IIIIIde þöyle yazmaktadýr:
Pasifistler, uzlaþýcý ve teslimiyetçi
tutumlarýný, ülkemiz, uzak-doðu veya
Latin Amerika ülkeleri gibi deðildir;
oralardaki kitlelerde bir isyancý gelenek vardýr. Oysa ülkemizde durum
baþkadýr, böyle bir gelenek yoktur.
Bu yüzden, önce kitleleri silahlý aksiyonun dýþýndaki mücadele biçimleri
ile bilinçlendirip, örgütleyelim, yani
silahlý mücadele için asgari (!) örgütlenmeyi saðlayalým, ondan sonra
silahlý mücadeleye baþlarýz diyerek
haklý ve mazur göstermeye çalýþmaktadýrlar. (Pasifistlerin, emperyalizmin
iþgali altýnda olan ülkemizde meseleyi bu þekilde koymalarýnýn Türkçesi, önce revizyonist çalýþma yaparak,
kitleyi ve kendimizi örgütleyelim, ondan sonra da devrimci mücadeleye
baþlarýz demektir. Oysa barýþçýl mücadele metodlarý temel alýnarak yapýlan örgütlenme asla savaþma
aþamasýna geçemez. Yunanistan
örneði açýktýr.) (abç)
Bu görüþ sahipleri, faþist milis saldýrýlarýnýn yoðunlaþtýðý bir evrede faþizme karþý
direniþ komiteleri kurarak ve ne olduðu bilinmeyen DSBler (devrimci silahlý birlikler)
oluþturduklarýný söyleyerek, kendilerinin barýþçýl mücadele metodlarýný temel almadýklarýný iddia etmiþlerdir. Dolayýsýyla, Mahir yoldaþýn Kesintisiz Devrim II-IIIde eleþtirdiði
görüþle kendi yaptýklarýnýn bir iliþkisi olmadýðýný göstermeye çalýþmýþlardýr. Mahir yoldaþýn sözleriyle ifade edersek, bu revizyonist ve pasifist yorum, formel mantýða göre
çok mantýki (!) olduðu için, meselelere henüz diyalektik materyalizmin ýþýðý altýnda bakamayanlarýn kafalarýný bulandýrmýþtýr.*
1977 Mayýsýna kadar Devrimci Gençlik dergisi çýkaran ve bu tarihten sonra kendilerini Devrimci Yol dergisi çevresinde
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* Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III

örgütleyen bu görüþ sahiplerinin 12 Eylül askeri darbesi koþullarýnda ne duruma düþtükleri (Yunanistanda 1967 askeri darbesi
sonrasýnda olduðu gibi) ve yýllar sonra partileþme sürecini bile tamamlayamadýklarýný
itiraf ediþleri gözönüne alýndýðýnda, tüm yapýlanýn sýradan bir oportünizm olduðunu bugün bile anlamayan pek çok kiþi mevcuttur.
Bu dönemde Devrimci Yol ile THKPC/HDÖ arasýnda geliþen bu ideolojik tartýþma ve farklýlaþma, ayný zamanda günümüze kadar THKP-C çizgisi üzerindeki her türlü tartýþma ve farklýlaþmanýn da temel eksenini oluþturmuþtur. Dolayýsýyla, daha sonraki yýllarda ortaya çýkan THKP-C çizgisini savunduklarýný söyleyen her örgütlenme ve yapýlanmanýn görüþleri bu iki deðerlendirmenin çerçevesinde oluþmuþtur. Ancak Devrimci Yol oportünizminin THKP-Cnin ideolojik-politik görüþlerinden giderek uzaklaþmasýný ve farklýlaþmasýný gizlemek amacýyla
yaptýðý tahrifatlarýn ve yeni görüþlerinin bu
kesimler üzerinde çok daha fazla etkili olduðunu söylemek pek yanlýþ olmayacaktýr.
Özellikle Devrimci Yolun, Öncü Savaþýnýn
içeriðini boþaltmak ve böylece kendi farklýlaþmasýna teorik bir kýlýf bulmak amacýyla
ortaya attýðý taktik evre belirlemesi, neredeyse THKP-C çizgisinin izleyicisi olduðunu
söyleyen tüm örgütlenmelerce kolayca benimsenmiþtir. Örneðin, bunlarýn içinden günümüze kadar gelen Devrimci Sol, 1978
ortalarýnda Devrimci Yoldan ayrýlarak baðýmsýz bir yapýlanmaya yönelmiþse de,
Devrimci Yola yönelik tüm eleþtiri ve suçlamalarýna karþýn, onun teorik belirlemelerini olduðu gibi almýþ ve sürdürmüþtür.
Devrimci Yolun kendi oportünizmini
ve THKP-Cnin ideolojik-politik çizgisini reddediþini gizlemek amacýyla kullandýðý Öncü
Savaþýnýn taktik bir evre olduðu iddiasý, bir
yandan Öncü Savaþýný Halk Savaþýnýn alt
evresi haline sokarken, diðer yandan Öncü
Savaþýný açýk faþizm koþullarýnda uygulanacak bir taktik haline dönüþtürmekle kalmamýþ, yukarda da ifade ettiðimiz gibi, DSBler
türünden örgütlenmeye gittikleri iddiasýyla
da beslenmiþtir. Böylece, Devrimci Yol
oportünizminin silahlý mücadele anlayýþý,
kendi teorik dayanaðýný Leninin Gerilla
Savaþý yazýsýndan alan bir temele oturtulmuþtur. Oysa ki, meseleleri az çok bilen
herkesin çok iyi bildiði gibi, silahlý propaganda ile Leninin gerilla savaþý konusundaki
belirlemelerinin doðrudan bir iliþkisi yoktur.
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Mahir yoldaþýn Kesintisiz Devrim II-IIIde
ifade ettiði gibi, o güne kadar (ve bugün de)
gerek ülkemizdeki, gerekse de dünyadaki
pasifistler, silahlý propagandayý temel çarpýþma biçimi alarak Öncü Savaþýný sürdüren
devrimci örgütlerin mücadelesine, bu bir
avuç adamýn, hakim sýnýflarla düellosudur.
Bu anarþizmin, narodnizmin çizgisidir. Leninde böyle bir çarpýþma biçimi yoktur.
Sorunu bu þekilde ele alýþ, herþeye silahýn
ucundan bakmaktýr... vs.* diyerek karþý
çýkmýþlardýr. (abç) Ve bu pasifist eleþtirilere
Mahir yoldaþýn yanýtý da açýk ve nettir:
Bu tip çarpýþma biçiminin Leninde olmadýðýný söyleyen bu pasifistlere en iyi cevabý Lenin vermektedir.
Sözü Lenine býrakalým:
Marksizm çarpýþma biçimleri sorunlarýnýn salt tarihsel bir incelenmesini gerektirir. Bu sorunu, somut tarihsel durumdan ayrý olarak ele almak, diyalektik maddeciliðin esaslarýnýn yeterince kavranmadýðýný gösterir. Ýktisadi evrimin deðiþik aþamalarýnda, siyasal-ulusal-kültürel canlý
koþullardaki deðiþmelere baðlý olarak
deðiþik mücadele biçimleri ortaya çýkar, bunlar baþlýca çarpýþma biçimleri olurlar; bunlarla ilgili olarak ikinci derecede, tamamlayýcý mücadele
biçimleri de deðiþir. (Lenin)**
Evet, yaþanýlan somut tarihsel durumda (emperyalizmin III. bunalým
döneminde) ve de iktisadi evrimin
(emperyalizmin) deðiþik aþamalarýnda siyasal, ulusal-kültürel canlý koþullardaki deðiþmeleri dikkate almadan Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao
nun yapýtlarýndan, pratikten kopuk,
mekanik olarak çalýþma tarzlarý tespit
edenler, iyi birer marksolog olabilirler, ama asla proleter devrimcisi olamazlar.***
Görüleceði gibi, silahlý propaganda ve
Öncü Savaþý, hiçbir biçimde Leninin Gerilla Savaþý yazýsýna dayandýrýlarak açýklanabilecek ya da doðruluðu kanýtlanabilecek bir mücadele biçimi ve mücadele deðildir. Ama Devrimci Yol oportünizmi, o
* Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III
** Mahir yoldaþýn Kesintisiz Devrim II-IIIde yaptýðý
bu alýntý Leninin Gerilla Savaþý adlý yazýsýndandýr.
*** Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III

dönemin sözüyle ifade edersek Kesintisizleri savunduklarýný iddia etmelerine karþýn,
hemen her yerde Leninin Gerilla Savaþý
yazýsýný ön planda tutmuþlardýr. Bunun sonucu ise, Devrimci Yol çevresinde Lenin
in Gerilla Savaþý yazýsýnda ortaya koyduklarýna benzer bir silahlý mücadele anlayýþýnýn
yaygýnlaþmasý olmuþtur. Doðal olarak, Kesintisizlerin yerini Leninin Gerilla Savaþý
yazýsý almýþ ve neredeyse Devrimci Yolcularýn elkitabý haline gelmiþtir.
Bu durum, silahlý propaganda ile gerilla savaþýnýn bir ve ayný þey olduðu þeklinde bir düþüncenin yaygýnlaþmasýna neden olmuþtur. Bu düþünce, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin ortaya konulduðu
Kesintisiz Devrim II-IIIde silahlý propaganda, hiçbir tartýþmaya ve þüpheye yer býrakmayacak þekilde, gerilla savaþýný temel
alan bir politik mücadele biçimi olarak ortaya konulmasýna raðmen, her yerde etkin
ve egemen olmuþtur.
Devrimci Yol tarafýndan askeri savaþ
biçimi olan gerilla savaþýnýn politik mücadele biçimi olan silahlý propaganda ile özdeþleþtirilmesi nedensiz deðildir.
Herkesin bilebileceði gibi, politik mücadele biçimi siyasal iktidarýn ele geçirilmesine yönelik, politik mücadeleye iliþkin bir
kavramdýr. Marksizm-Leninizmde politik
mücadele biçimi, kitlelerin bilinçlendirilip
örgütlendirilmesinden eyleme sokuluþ tarzýna kadar tüm politik faaliyeti belirleyen niteliktedir. Devrimci Yol oportünistlerinin
yaptýðý ise, politik mücadele biçimi olarak
silahlý propagandayý askeri savaþ biçimi
haline dönüþtürerek, silahlý propaganda
dýþýndaki politik mücadele biçimlerini tek
politik mücadele biçimi olarak sunmak
olmuþtur. Bunlar da, Kesintisiz Devrim IIIIIde ifade edildiði gibi, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi çerçevesinde ikincil (tali)
olan politik mücadele biçimleridir ki, bunlara klasik politik kitle mücadelesi adý verilir.****
**** Klasik politik kitle çalýþmasý öz olarak, Kitlelerin içine girerek, kitlelerin acil gereksinmeleri
etrafýnda, kitleleri örgütleyip, eyleme sokma ve kitlelere siyasi bilinç götürüp örgütleme, yani emekçi
kitlelerin ekonomik ve demokratik hak ve istemleri
etrafýnda kitleleri örgütleyip, siyasi hedefe yönlendirme olarak tanýmlanýr. Sonuçta bu örgütlenme
yeterli seviyeye ulaþtýðýnda ve ülkedeki milli kriz
tam olarak olgunlaþtýðýnda silahlý ayaklanma gündeme gelecektir.
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Sonuç olarak, Devrimci Yol oportünizmi, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinde
temel (politik) mücadele biçimi olarak ortaya konulan silahlý propagandayý silahlý eylemle (gerilla savaþýyla) özdeþleþtirerek, tali
(ikincil) mücadele biçimi olarak tanýmlanan
klasik politik kitle mücadelesini tek politik
mücadele biçimi olarak sunmuþtur. Bu bir
kez kabul edildikten sonra, gerisi kendiliðinden gelmektedir.
Klasik politik kitle mücadelesi temel
(tam deyiþle tek) kabul edildikten sonra, legal çalýþma, gazete çýkarma, legal parti kurma vb. gibi faaliyetler doðal ve yapýlmasý gereken faaliyetler olarak ortaya çýkmaktadýr.
Leninin deðiþik yazýlarýnda ortaya koyduðu
türden bir silahlý örgütlenme de bu faaliyetin bir parçasý olarak gündeme gelmek durumundadýr.
Lenin, örgütlenme planýný ortaya koyduðu Bir Yoldaþa Mektupta bu silahlý örgütlenmeyi þöyle tanýmlamýþtýr:
Gösterilerde ve hapisten adam
kaçýrma eylemlerinde vb. görevlendirilmek üzere, askeri eðitim görmüþ
ve özellikle güçlü ve atýlgan iþçilerin
alýndýðý savaþ gruplarýna da ihtiyacýmýz var.*
Ýþte silahlý propaganda ile gerilla savaþý,
dolayýsýyla silahlý eylem, özdeþleþtirildikten
sonra, Öncü Savaþý, Leninin ifade ettiði gibi
savaþ gruplarýnýn gerçekleþtirdiði silahlý eylemler dizisine dönüþmektedir. Devrimci
Yolun DSBleri de, bu anlayýþýn bir parçasý
olarak tanýmlanmýþtýr (Her ne kadar hiçbir
silahlý eylem gerçekleþtirmemiþlerse de). Bu
da revizyonistler gibi gerilla yapan þube



* Lenin, Gerilla Savaþý yazýsýnda þöyle yazmaktadýr:
Silahlý mücadele, birbirlerinden kesenkes olarak ayrýlmasý gereken, farklý iki amaca yöneliktir;
önce, bu mücadele kiþilere, liderlere ve ordu ve polisteki görevlilere suikast yapmayý amaçlar, ikinci
olarak, hem hükümete ait, hem de özel kiþilere ait
para kaynaklarýna elkoyar... Bu mücadele biçimi,
toplumsal mücadelenin tercih edilen ve hatta tek
biçimi olarak, halkýn baþýboþ unsurlarý, lumpen-proletarya ve anarþist gruplar tarafýndan benimsenmiþtir. Sýkýyönetimin ilanýna, taze birliklerin harekete geçirilmesine, kara-yüzler katliamýna (Sedletler) ve askeri mahkemelere, otokrasi tarafýndan benimsenen
bir misilleme mücadele biçimi olarak bakmak gerekir.
Sonuç olarak Lenin þu saptamayý yapar:
Proletaryanýn partisi, gerilla savaþýna, biricik, ya
da hatta baþ mücadele yöntemi olarak hiçbir zaman bakamaz.

açmaktan baþka birþey deðildir.
Böylece Devrimci Yol, Öncü Savaþýyla,
silahlý propagandayla, Politikleþmiþ Askeri
Savaþ Stratejisiyle, kýsacasý THKP-Cnin
ideolojik, politik ve askeri çizgisiyle uzaktan yakýndan ilgisi olmayan bir yola girmiþtir. Bu durumun THKP-Cye sempati
duyan kitlesi tarafýndan tepkiyle karþýlandýðý
her durumda, þu tekerlemeyi yineleyip durmuþlardýr:
Onlar (kendi deyiþleri ile Acilciler) silahlý eylem yapýyorlarsa, biz de
yapýyoruz. Onlarýn silahlý adamlarý
varsa, bizim de var, ama biz yaptýklarýmýza, onlar gibi silahlý propaganda demiyoruz.
Yýllar sonra ise bu kopuþu þöyle ifade
etmektedirler:
Burada sözkonusu olan kuþkusuz geçmiþin deðerlendirilmesi ve
özellikle THKP-C hareketi karþýsýnda
alýnan tavýrdýr. 12 Mart sonrasý dönemde 70lerin baþýnda geliþen silahlý
mücadele eylemlerinin yenilgileri
karþýsýnda yaygýn bir red eðilimi vardý. Devrimci Yolun 68 hareketinin ve
onun en ileri noktasý olarak biten
THKP-C hareketinin doðal uzantýsý
olarak görülmesine karþýn, onun örgütlenme ve mücadele hattýnda
THKP-Cnin Mahir Çayan tarafýndan
formüle edilmiþ çizgisinden önemli
farklýlýklar olduðu biliniyor.
Geçmiþin eleþtirisi bu þekilde (o
dönemde sað bir eðilim olarak yaygýn olduðu þekilde, geçmiþ hareketin toptan reddi olarak deðil) mücadele içinde ve mücadelenin somut
gereklerine uygun politikalar ve çözümler getirmeye çalýþarak gerçekleþtiriliyordu.**
Devrimci Yol oportünizminin THKP-C
çizgisinden kesin olarak kopuþu ve bunun
sonuçlarý, oligarþinin 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte tartýþmasýz bir nitelik almasýna
raðmen, yapýlan tahrifatlarýn THKP-C çizgisini savunan kesimler üzerindeki etkileri varlýðýný yýllar boyu sürdürmüþtür.
Politik bir mücadele biçimi olarak silahlý propaganda ile askeri bir savaþ biçimi olarak gerilla savaþýnýn birbiriyle eþdeðer hale
getirilmesi THKP-C çizgisinde, daha tam de** Yeniden, Devrimci Yol Dosyasý, Sayý: 24, s:13
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yiþle, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinde
sürekli bir sað-sapmanýn ortaya çýkmasýna
neden olmuþtur. Gerek teorik yetersizlikten,
gerekse pratik zorluklardan dolayý, bu saðsapma, stratejik çizgiden uzaklaþmayý ve
giderek Latin-Amerika ülkeleri resmi Komünist Partilerinde görülen tarzda bir revizyonist çizgiye kayýlmasýný beraberinde getirmiþtir.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinde
ortaya çýkan sað-sapmanýn en tipik özelliði,
politik örgütlenme ile askeri örgütlenmeyi birbirinden ayýrmaktýr. Ýster legal faaliyet
ile illegal faaliyetin birbirinden ayrýlmasý gerekliliðine dayandýrýlsýn, ister silahlý propagandanýn silahlý eylemle özdeþ kabul edilmesine dayandýrýlsýn, her durumda bu saðsapma, politik ve askeri faaliyetlerin birbirinden ayrýlmasýyla sonuçlanýr.
Bu sað-sapmanýn tipik görünümü ise,
klasik politik kitle çalýþmasýný legal ve yarýlegal faaliyetler olarak temel alýrken, gerek
bu faaliyetleri desteklemek amacýyla, gerekse ülkede geliþen önemli politik olaylarý protesto etmek amacýyla bir takým silahlý eylemler yapýlmasýdýr. Legal ve yarý-legal politik faaliyet, aðýrlýklý olarak, haftalýk bir dergi
etrafýnda yürütülen dernek ve sendika faaliyeti olurken, illegal faaliyet ise, silahlý eylem gruplarýnýn gizli çalýþmasý ile sýnýrlýdýr.
Böylece politik-askeri bir örgütlenme amacýyla biraraya gelenler, klasik revizyonist örgütlenmeye dönüþmektedirler. Diðer bir deyiþle, klasik revizyonist örgütlenmeler gibi,
silahlý mücadelenin solda prestij kazanmasý
üzerine gerilla yapan bir þube açma yerine, gerilla bir þubeye dönüþtürülmektedir.
Bunun sonucu olarak, stratejide tali (ikincil) mücadele biçimi olarak ortaya konulan
klasik politik kitle çalýþmasý temel olurken,
silahlý propaganda, silahlý eylem düzeyine
indirgenerek, ikincil hale gelmektedir.
Her sað sapma gibi, bu sað-sapmanýn
klasik politik kitle çalýþmasý da, kitlelerin
ekonomik-demokratik mücadelesini politik
mücadeleye dönüþtürmek þeklinde bir kendiliðindencilik oluþturur.
Mahir yoldaþ Kesintisiz Devrim II-IIIde
bu klasik kitle çalýþmasýnýn niteliðini þöyle
ortaya koyar:
Bu çizginin kitleleri bilinçlendirme politikasý:
- Merkezi periyodik bir yayýn organý (siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak)

- Broþürler
- Nakil görevini yapan merkezi organýn daðýtým þebekesinde, mahaller
birim alýnarak örgütün bürokratik
kademelerini kurmak
- Ve de sözde askeri hareketlerin
(silahlý propaganda deðil) asgari örgütlenmesi.
Bütün bunlara revizyonistler stratejik örgütlenme derler. Önce bu sözde stratejik örgütlenme için çalýþýlýr.
Ve Mahir yoldaþ þöyle devam eder:
Elbette bu yoldan gidildiðinde de
görünüþte bazý ilerlemeler olacaktýr. Ancak bu yolun savunucularý,
baþlangýçta savaþçý niteliklere sahip
olsalar bile, bu niteliklerini kaybedecek ve giderek bürokratlaþacaklardýr.
Yitirilen devrimci öz ve de pasifize
edilmiþ beþ-on emekçi; iþte bu görünüþün yolu basitleþtirilince budur.
(abç)

Ýþte bu durum, yani bu yoldan gidildiðinde baþlangýçta ortaya çýkan bazý ilerlemeler, çoðu zaman bu yolun yanlýþlýðýnýn üstünü örtmekte ve bu yolun izleyicilerinin yapýlan her türlü eleþtiri ve uyarýyý dikkate almamalarýna neden olmaktadýr.
Oysa ki, baþlangýçta bu yolu izlemeye
yönelenlerin bazý ilerlemeler saðlamalarýnýn temelinde, ekonomik-demokratik mücadele alanýnda egemen olan revizyonist ve
pasifist çizgilerin kitleler üzerinde yaratmýþ
olduðu düþkýrýklýðý ve güvensizlik yatmaktadýr. Silahlý mücadeleyi savunduðunu söyleyenlerin böylesi bir ortamda yeni bir soluk
ve yeni bir söylem ortaya çýkarmalarý, ister
istemez kitleleri hareketlendirmekte ve kendilerine yönelik bir eðilim ve sempati yaratmaktadýr. Bu da, izlenen çizginin doðru
olduðu düþüncesini pekiþtirmektedir.
Bu yoldan gidildiðinde görünüþte saðlanan ilerlemelere raðmen, Mahir yoldaþýn
yýllar önce uyardýðý ve Devrimci Yolun da
pratikte gösterdiði gibi, karþý-devrimin baský
þartlarý altýnda örgüt bir türlü silaha sarýlacak seviyeye gelemez.
Zaman geçer. Asgari örgütlenme
için þartlar bir türlü hazýr olmaz. Giderek örgüt tam bir bürokratizmin
bataðýna saplanýr. Üyelerdeki savaþçý
ruh (eðer varsa) yiter; elemanlar merkezi organýn çýkmasýný bekleyen gazete bayilerine dönerler. Daðýtýlmasý
güç, okuyucusu fazla olmayan gaze-
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te bayileri halinde iþçi-köylü bölge
komiteleri iki-üç sözde yönetici pasifistin gevezelik, entelektüel tartýþma
ve de rapor alan-rapor veren bir bürokratik mekanizmasý haline döner.
Aþýrý gizlilik ile laçkalýk beraber gider. Ýllegalitenin çarklarý pasifizm adýna döner. Arada bir hazýrlop para
gasbý iþi olursa, merkez birkaç kiþiyi
tayin ederek bu iþin yapýlmasýný organize eder. Böylece örgütün çok
yönlü çalýþmayý baþarý ile yürüttüðü
kanýsýna varýlýr. Haftalar, aylar stratejik örgütlenmeyi ve de askeri eylemler için asgari örgütlenmeyi tamamlama hikayesi ile, büyük iþler planlanýyor havasý içinde, gevezelik, yazýçizi iþleri ile geçer.
Þüphesiz silahlý mücadeleye iliþkin olarak ortaya çýkan bu tür sað-sapmalar, her
zaman ve her yerde ayný biçim altýnda ortaya çýkmaz. Kimi durumlarda, klasik kitle
mücadelesini temel alan örgütlerin silahlý
gruplar oluþturmalarý þeklinde klasik revizyonist çizginin yeni bir versiyonu olarak ortaya çýkarken (örneðin MLKP gibi); kimi durumda silahlý gruplarýn desteklediði klasik
kitle çalýþmasý anlayýþý þeklinde ortaya çýkar
(TÝKB gibi). Ancak görünümdeki bu farklýlýklara raðmen, 1980 sonrasýnda ülkemiz solunda egemen olan ideolojisizlik ortamýnda, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi içinde ortaya çýkan sað anlayýþlar, neredeyse ülkemiz solundaki tüm örgütlenmelerin bir
çizgisi haline gelmiþtir. MLKPden TÝKBye,
TKP/MLden DHKP-Cye kadar her örgütlenmenin anlayýþý bu çerçevede þekillenmiþtir.
Devrimci mücadeleye katýlan her yeni kiþi,
bu benzerlikten dolayý, bu çizgiyi hiçbir biçimde sorgulamamakta ve olduðu gibi benimsemektedir.
Bugün bu çizginin pratikteki görünümü,
Ýstanbulda oluþturulmuþ bir büro çevresinde haftalýk, onbeþ günlük ve aylýk dergiler
çýkarmak, bunun deðiþik kentlerde temsilciliklerini açmak, çeþitli alanlarda ve mahallelerde deðiþik adlarla dernekler kurmak,
bazý küçük semtlerdeki sendika þubelerinde
faaliyet yürütmek, 1 Mayýs gibi önemli günlerde pankartlar hazýrlamak, bildiriler yayýnlamak, afiþ asmak ve olabilecek en çok kiþiyi alanlara getirmek ve özel silahlý gruplarla deðiþik zamanlarda bir takým silahlý
eylemler yapmak þeklindedir.
Kimileri (MLKP gibi) bu yolla þehirlerde

ortaya çýkacak (elbette kendiliðinden) ayaklanmanýn güçlerini oluþturma planlarý yaparken, kimileri de bu örgütlenmeyle saðlanan
yeni zinde güçleri daðlara çýkarma planlarý yapmaktadýr. Aylar ve yýllar bu planlarýn
gerçekleþeceði günleri beklemekle geçerken, örgüt saflarýnda meydana gelen bezginlikler, býkkýnlýklar ve daðýlmalar yeni
bazý yöntemler bulunarak ortadan kaldýrýlmaya çalýþýlýr. Bulunan en yeni yöntem
ise, yeni bir söylemle yeni bir dergi çýkarmaktýr.*
Mahir yoldaþýn Kesintisiz Devrim II-IIIde
açýk biçimde ifade ettiði gibi, bu yoldan gidildiðinde, örgüt asla savaþma aþamasýna
geçemez.
Bütün sapmalara karþý ideolojik mücadelenin gelip dayandýðý son nokta burasýdýr.
Buraya gelindiðinde, sürekli karþýlaþýlan durum, bu çizgiyi izleyenlerin ne denli savaþkan olduklarý ve bunlarýn savaþkanlýðýna
karþý ne denli güven duyulduðu olmaktadýr.
Bir baþka deyiþle sorun, çizginin doðru ya
da yanlýþlýðý sorunu deðil, bu çizgiyi izleyenlere karþý duyulan güven ve inanç sorunu
haline gelmektedir. Sanýlmaktadýr ki, pasifist bir çizginin izlenebilmesi için kiþinin
kendisinin de pasifist olmasý gerekmektedir. Dolayýsýyla, kiþinin ya da kiþilerin aktivist olmalarý, çizginin de aktivist olduðu
sanýsý yaratmaktadýr. Böyle bir saný karþýsýnda yapýlan her türlü eleþtiri ve deðerlendirme, kaçýnýlmaz olarak güven ve inanç
duygularýyla karþýlaþmakta ve elbette bu
duygularý güçlü olanlar tarafýndan kesinkes
reddedilmektedir.
Oysa sorun, ne kiþisel nitelikle, ne de
inançla ilgilidir. Lenin þöyle yazmaktadýr:
Her mücadele biçimi, kendine
uygun bir tekniði ve uygun mekanizmayý gerektirir. Nesnel koþullara
göre parlamenter mücadele baþlý
baþýna mücadele þekli haline geldiði
zaman Partide kaçýnýlmaz olarak parlamenter mücadele mekanizmasýnýn
karakteristik çizgileri daha güçlü
* Ne yazýk ki, bu yöntem de yeni deðildir. Devrimci Yolun 1977-80 arasýnda kullandýðý bir yöntemdir. Bu nedenle, önce Devrimci Gençlik dergisi
çýkartýlýrken, 1977 Mayýsýnda Devrimci Yol dergisi,
1978-79 yýlýnda Devrimci Yol broþürleri ve 1980de
günlük Demokrat gazetesi çýkartýlmaya baþlanmýþtýr.
Yayýnlardaki bu deðiþkenlik, duraðanlaþan kitlesinde hareketlilik, yeni birþeyler olacaðý beklentisi yaratmayý amaçlamýþtýr.
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biçimde ortaya çýkar. Buna karþýlýk
nesnel koþullar yýðýnlarýn mücadelesini kitlesel siyasal grevler ve ayaklanmalar þeklinde ortaya çýktýðýnda
proletaryanýn partisi, bu mücadele
biçimlerine hizmet edecek bir mekanizmaya sahip olmalýdýr. Söylemeye gerek yok ki, bu parlamenter mekanizmalardan farklý olarak biçimlendirilmiþ özel bir mekanizma olacaktýr...
Öte yandan, sadece proletarya
deðil, her sýnýfýn politik bakýmdan yönetici öncülerinin bileþimi, hem bu
sýnýfýn durumuna, hem de mücadelenin temel biçimine baðlýdýr.*
Evet, her mücadele biçimi, kendine
uygun bir tekniði ve uygun bir mekanizmayý
gerektirir. Bu nedenle, silahlý propagandayý
temel almayan bir çizgiyi izleyenlerin örgütsel yapýsý ve tekniði ile silahlý propagandanýn örgütsel yapýsý ve tekniði birbirinden
kesinkes ayrýdýr. Dolayýsýyla Mahir yoldaþýn
barýþçýl mücadele metodlarý temel alýnarak yapýlan örgütlenme asla savaþma aþamasýna geçemez belirlemesi inancý deðil, nesnel gerçekliði ifade eder.
Diðer yandan, farklý mücadele biçimlerinin örgütlenmesinin yöneticileri de bu biçimlere uygun olarak þekillenir. Dolayýsýyla,

kiþilerin kiþisel nitelikleri, hiçbir biçimde
barýþçýl ve pasifist mücadele biçimlerinin niteliðini deðiþtirmez; ancak, bu barýþçýl ve pasifist mücadele biçimleri, ya kiþileri kendisine uygun hale getirir, ya da kendisine uygun kiþilerin yönetime gelmesini saðlar.
Bu tarihsel gerçekliðin ýþýðýnda söyleyebiliriz ki, Kýzýlderenin üzerinden otuz yýl geçmiþ olmasýna raðmen, ülkemiz solundaki
ideolojik keþmekeþ ve teorik yetersizlik hâlâ
süregitmektedir. Oligarþinin 12 Eylül askeri
darbesinden sonraki süreçte, özellikle de
1990 sonrasýnda solda egemen olan ideolojisizleþme, ideolojik ve teorik sorunlarýn
önemsiz ayrýntýlar olarak algýlanmasýna
neden olmuþsa da, pratikte tüm zamanlarýn sapmalarý ve hatalarý varlýðýný sürdürmektedir. Bugün THKP-C çizgisini savunduðunu
söyleyen pek fazla örgütlenme kalmamýþtýr.** Yine de hâlâ kendilerinin THKP-C kökenli olduklarýný söyleyenler vardýr. Zaman
zaman THKP-Cnin mirasýnýn kendilerinde olduðunu iddia edenler olmakla birlikte, bu söylemi kullananlar, ya tasfiye olmuþ
ya da THKP-Cnin ideolojik-politik ve stratejik çizgisiyle uzaktan yakýndan ilgisi olmayan bir çizgiye savrulmuþlardýr. Bu somut
duruma raðmen, THKP-Cnin silahlý devrimci mücadelenin ideolojik-politik ve stratejik
örgütlenmesi olmasý gerçeði, tüm açýklýðý ile
varlýðýný sürdürmektedir.

* Lenin, The Crisis of Menshevism, Proletary, No.
9, 7 Aralýk 1906, Collected Works, cilt: 11, s. 354

** Bize göre, THKP-C/HDÖ dýþýnda hiçbir örgütlenme kalmamýþtýr. Ancak deðiþik adlar altýnda hâlâ
THKP-C çizgisini savunduklarýný söyleyen ve adýný
kullanan bazý oluþumlar ya da çevreler mevcuttur.
Bunlar, ya saða savrulmanýn geçiþ aþamasýnda
bulunmaktadýrlar, ya da neyi neden yaptýklarýný tanýmlayamadýklarý bir pratik içinde bir çevre durumunda bulunmaktadýrlar. Yine de süreçleri tamamlanmadýðý için ve kendilerini iyiniyetle bu þekilde tanýmladýklarýndan dolayý, bunlarý THKP-C çizgisinin
çerçevesi içinde deðerlendirmek fazlaca yanlýþ olmayacaktýr.

(abç)

!
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Oportünizm
Nedir?

"

Bilimsel sosyalizmin ustalarý devrimci savaþý, iktisadi, siyasi, ideolojik mücadele diye tanýmlarlar.
Sahip olduðu devlet aygýtý, ideolojisi, kültürü, sanatý ... vb. bilimsel
sosyalizmin karþýsýnda bozguna uðramýþ olan karanlýk güçler, zorla,
savaþla geliþmesini, güç kazanmasýný önleyemedikleri proleter sosyalizminin geliþmesini bir süre de olsa engellemek için, proleter sosyalist saflara sýzarak proleter sosyalist teoride tahrifler, sabotajlar yapmaya,
devrimci saflarda kargaþalýk yaratmaya çalýþýrlar.
Tarihin diyalektiði öyledir ki, Marksizmin teorik zaferi, onun
karþýtlarýný Marksizm kýlýðýna girmeye mecbur eder.
Bilimsel sosyalist teoride tahrifler yapma ve kafalarý bulandýrma
eylemi mutlaka bilinçle ve art niyetle yapýlmaz. Ýnsanlýðýn mutluluðu,
özgürlüðü vb. gibi yüce amaçlarla yola çýkan kiþi, iki bin yýlýn idealist
tortularýndan salt anlamýyla arýnamamasýnýn ve de devrimci teoriyi kavrayamamasýnýn sonucu -proleter sosyalist teorinin lafýzlarýna kölece baðlanmasý, sýnýf iç güdüsünde devrim yapamamýþ sözde sosyalist, pratiðe
katýlmayan bir birey vb.- bilimsel sosyalist teoride tahrifler yaparak,
gerici sýnýflarýn hesabýna pekala çalýþabilir. Bu kiþiye literatürde objektif olarak ajan denilir.
Bilimsel sosyalizmin ustalarý tehlikeyi baþlangýçtan itibaren
görmüþler ve bilimsellik kisvesi altýndaki bu gerici güçlerin devrimci
saflardaki uzantýlarýyla, yaþantýlarý boyunca mücadele etmiþlerdir. Bilimsel sosyalizmin geliþimi bir yerde bu sapmalara karþý verilen uzun
mücadeleyle hýzlanmýþ ve güç kazanmýþtýr. Açýkça karþý saflarda yer
alanlardan çok daha tehlikelidirler, sosyalist saflardaki gericiler.
Kýsaca özetlersek, anti-sosyalist güçlerin, kýlýk deðiþtirip devrimci
saflara sýzarak, bilimsel sosyalist teoride sabotajlar yapmasýna literatürde oportünizm denir. Oportünizm bukalemun gibidir. Amacý için
girmeyeceði kýlýk, yapamayacaðý þey yoktur.
Oportünizm çeþitli kýlýklara bürünerek sosyalist hareket içinde ortaya çýkar. Oportünizmin kýlýðýný, o ülkenin ekonomik ve sosyal bünyesi, geliþme derecesi -geliþme derecesi ile kopmaz baðlarý bulunanproletaryanýn bilinç ve örgütlenme düzeyi, dolayýsýyla ülkenin içinde
bulunduðu devrim aþamasýnýn niteliði belirler. Kýsaca denirse, dünyadaki ve ülkedeki hakim ve tali çeliþkilere göre oportünizm biçimlenir,
kýlýk kýyafetini ayarlar. Hangi devrim süreci içinde olursa olsun, hangi
kýlýða bürünmüþ olursa olsun oportünizmin deðiþmez özelliði ideolojik mücadeleden kaçmaktýr. Oportünizmin panzehiri ideolojik müca-
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deledir. Oportünizm devrimci teorinin karþýsýna hiç bir zaman açýkça
çýkamaz.
Oportünizmin açýkça çýkamamasýndan anlatýlmak istenen þudur:
açýkça teorik tartýþmalardan kaçýnmak, devrimci teoriyi küçümseyerek
yalnýz pratiðe önem vermek, koþullarý ve olanaklarý uygun ise bilimsel
sosyalizmin öðrenilmesine karþý çýkmak ve parti içinde sosyalist eðitimi önemsememek, ülkenin koþullarýnýn uygun olmadýðýný söyleyerek
bilimsel sosyalist teoriye ters düþen kavramlar kullanmak ve aykýrý
þeyler söylemek ve kanýmýzca en önemlisi de, bilimsel sosyalizmin
ustalarýnýn arkasýna gizlenerek, bilimsel sosyalizmin ana metinlerinde
tahrifat yaparak, kendi oportünist tezlerini bilimsel sosyalizmin tezleri
diye savunmaktýr.
En son söylediðimiz oportünizm, yani bilimsel sosyalizm ustalarýnýn
eserlerini tahrif ederek, bilimsel sosyalizm ustalarýnýn, yaþadýklarý dönemin bazý ülkelerinin ayrýk ve özel koþullarýnýn oluþturduðu sosyal
pratikten hareketle, o ülkeler için geçerli olan istisnai tezlerini, evrensel
geçerliliðe sahip tezler diye ileri sürerek veyahut bunun tam tersi bir
davranýþla uzlaþmaz çýkar çeliþkileri devam ettiði sürece, evrensel
geçerliliðe sahip ana tezlerin geçmiþ dönemin tezleri olduðunu ve içinde yaþanýlan dönem için geçerli olmadýðýný söyleyerek kafalarda
karýþýklýk yaratýp kendi tezlerini sinsice sergileyen oportünizm en ince,
en dikkat edilmesi gereken ve de en tehlikeli olan oportünizm türüdür.
Mahir Çayan

Revizyonizmin Keskin Kokusu-I,
Türk Solu dergisi, Sayý: 91,
12 Aðustos 1969

#
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Aralýk 1971 Tarihli
Mektup*
Mahir Çayan

Yoldaþlar,
Bundan önceki mektupta sadece Ýlhan ve Mahmutlarla ayný örgütlenme içinde olamayacaðýmýzý ve de fiilen bütün baðlarýmýzý kestiðimizi yazmýþtýk.
Bunun nedenlerini de iki ana baþlýk altýnda toplamýþtýk:
1) Ýdeolojik-politik-stratejik çizgi farklýlýðý,
2) Yoldaþlýða sýðmayacak þekilde bu iki kiþinin, en haince oligarþinin
hücrelerindeki yoldaþlarýný ilzam edecek iþler yapmalarý, en adice, býrakalým devrimci yoldaþlýðý, feodal dostluða bile sýðmayacak tavýrlar
almalarý.
... Politikleþmiþ askeri savaþ stratejisi terkedilmiþ, pasifist revizyonist Kývýlcýmlý çizgisi (yeni bir yorumla) partiye egemen kýlýnmýþtýr.
Bu iki arkadaþ ortak görüþlerimiz olan ve bir ölçüde hareketimizin
ideolojik, teorik temellerini oluþturan bütün eski yazýlarý, Parti ve Cephe bildirilerini, Kurtuluþta tespit edilen çizgiyi ve de yazýp da bastýrýlmayan konuþmalarýmýzý, vs.yi tümden reddetmektedirler.
Peki, o dönemde sizler bu görüþleri solda savunmuyor muydunuz? sorusuna verdikleri cevap oldukça ilginç:
Evet savunuyorduk. Biz de böyle düþünüyorduk. Ancak o zaman
biz Marksizmi iyi bilmiyorduk. Mahirin söylediklerini olduðu gibi kabul ediyorduk. Oysa bu altý ay içinde okuduk, öðrendik. Eski görüþlerin,
parti çizgisinin Narodnizm ile Marksizmin eklektik bir karýþýmýndan
baþka birþey olmadýðýný anladýk. Aslýnda eski çizgi fokoculuðun Marksist
terminoloji altýnda tezgahlanmasýndan baþka bir þey deðildir. Eski çizgimiz sol sapmaydý.
... Bildiðimiz kadarýyla bu arkadaþlar, Marksizmden habersiz kiþiler
deðil, tam tersine bu konuda toplantýlarda vs.lerde sözcülük yapan
çeþitli fraksiyonlarýn yanlýþ çizgide olduðunu, sosyalizmin ustalarýnýn
eserlerinden alýntýlar söyleyen ve de aylarca birlikte devrim anlayýþý,
çalýþma tarzý, örgüt anlayýþý, Türkiyenin þartlarý gibi konularda konuþup
hemfikir olduðumuz kiþilerdi.
Mayýs ayýnýn sonuna kadar parti çizgisini hararetle savunan bu
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* Mahir Çayan yoldaþýn THKP-C içinde ortaya çýkan sað-pasifist sapma üzerine Ýstanbuldan Ankaraya yazdýðý mektup. Mektubun orjinali yakalanmalar sonucunda polisin eline geçmiþtir. Buradaki metin, Ýstanbul Sýkýyönetim Askeri Mahkemesi savcýsý tarafýndan hazýrlanan Ýkinci THKP-C Davasý Ýddianamesinden alýnmýþtýr.
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arkadaþlar, Ýstanbuldaki arkadaþlarýmýzýn yakalanmalarý üzerine, eski
ideoloji ve stratejilerini deðiþtirerek, eski çizgiyi sol sapma diye mahkum ederek, kitaplar içine dalarak (bütün pratik görevlerini bir yana
itip) Marksizmi öðrenip, sonunda da eskiden Doktor genellikle doðru
söylüyordu. Biz Doktorun dediklerini yanlýþ deðerlendirmiþiz diyerek,
zamanýnda revizyonist ve anti-leninist diye mahkum edilmiþ olan çizgiyi, partinin yeni çizgisi diye ilan etmiþler, bunu Doktorun her dediðinin doðru olduðunu söyleyerek deðil, genellikle doðru söylüyordu
diye yapmaktadýrlar.
... Partimizin çizgisi politikleþmiþ askeri savaþ çizgisidir.
Bilindiði gibi, salt gerilla savaþý kendi baþýna askeri niteliktedir...
Gerilla savaþý, kavram olarak tek baþýna devrimci bir anlama sahip
deðildir.
Ancak emperyalizmin (açýk ve gizli) iþgali altýnda olan ülkenin
marksistlerinin, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn, dolayýsýyla
politik bilinç götürme temel aracý ve de bu yoldaki temel çalýþma tarzý olarak gerilla savaþýný almalarýna politikleþmiþ askeri savaþ çizgisi
denir.
Politikleþmiþ askeri savaþ deyiþiyle, silahlý propaganda deyiþi arasýnda muhteva olarak fark yoktur.

%
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THKP-Cnin
Ýdeolojik-Politik Çizgisinin
Oluþumu*

30 Mart 1972 günü Niksarýn Kýzýldere
köyünde Türkiye Halk Kurtuluþ PartisiCephesinin kurucusu ve önderi Mahir Çayan ve yedi yoldaþý ile Türkiye Halk Kurtuluþ
Ordusunun iki savaþçýsý, ülkemiz devrim
tarihinin tanýk olduðu ilk büyük çatýþma
sonucunda þehit düþtüler. Ve aradan 25 yýl
geçti. Tüm bu dönemde, Onlar, ülkemiz
devrim mücadelesinde bir kilometre taþý
olarak her dönemde devrim mücadelesinin
yolunu aydýnlattýlar. Onlara dair çok þeyler
söylendi. Kimileri, Onlarýn mücadelesinin
yarattýðý sempatiyi kendi oportünist amaçlarý
için kullandý; kimileri Onlarý küçük-burjuva
anarþisti ilan etti. Kimileri Onlarýn yiðitliklerini, kahramanlýklarýný öne çýkartarak, On
larýn devrimci düþüncelerini silikleþtirmeye
çalýþtý. Kimileri ise Onlarý yok saydý. Ama
Onlar, Teoriyi devrim yapmak için okuduk, öðrendik. Ancak bu ulema olduk anlamýnda yorumlanmamalýdýr. Biz sosyalizmin öðrencileriyiz. Ve bu öðrencilik hayatýmýz boyunca devam edecektir. diyerek
savaþtýlar ve tüm çarpýtmalara, tahrifatlara
ve suçlamalara karþýn günümüze ulaþtýlar.
1960-72 dönemi, 1961 Anayasasýnýn getirdiði sýnýrlý demokratik hak ve özgürlükler
ortamýnda yürütülen ekonomik-demokratik
mücadeleler ile baþlamýþtýr. Devrimci Ýþçi
Sendikalarý Konfederasyonunun (DÝSK)
kuruluþuyla birlikte yükselen iþçi hareketi,
giderek tüm halk kitlelerinin kendi talepleriyle harekete geçmesini getirmiþtir. 1965

&

* Bu yazý ilk kez, Kurtuluþ Cephesinin Mart-Nisan
1997 tarihli 36. sayýsýnda yayýnlanmýþtýr.

ten itibaren yükselen kitle hareketleri, öðrenci gençliðin anti-emperyalist hareketleriyle birleþerek, tüm toplumun politize olmasýný getirmiþtir. Ancak dönemin en karakteristik yaný, ekonomik-demokratik hareketin
belirleyiciliði ve bu hareketin örgütlerinin
(iþçi sendikalarý ve öðrenci dernekleri) baþatlýðýdýr. Bir baþka deyiþle, bu dönemde
ekonomik ve demokratik kitle örgütlerinin
faaliyetleri önde olmuþ ve onlara özgün nitelikler kazandýrmýþtýr.
1960-72 döneminin temel özelliklerinden
bir diðeri ise, doðru devrimci çizgiye sahip
Marksist-Leninist öncünün mevcut olmayýþýdýr.
Bu açýdan 1960-72 dönemi, ekonomikdemokratik mücadelenin ülke çapýnda yayýldýðý, demokratik kitle örgütlerinin Marksist- Leninist öncünün mevcut olmadýðý koþullarda tüm kitle hareketlerini yönettiði ve
doðru devrimci çizginin oluþtuðu ve de doðru devrimci çizgiye sahip devrimci öncünün
kurulduðu bir dönemdir. Daha tam deyiþle,
bu dönem, Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi
ve Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesinin oluþturulduðu ve onun devrim stratejisi olan Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi nin formüle edildiði bir dönemdir.
Mahir Çayan yoldaþ, Kýzýldereden kýsa
bir süre önce kaleme aldýðý Kesintisiz Devrim II-IIIde bu tarihsel dönemi þöyle ifade
etmektedir:
Bilindiði gibi Türkiye Solunda
uzun yýllar revizyonizm, pratiðe ýþýk
tutmayan entellektüel tahlilleri, kuyrukçu çalýþma tarzý ve iðrenç iliþkileri
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ile etkin ve yönlendirici unsur olmuþtur.
1961 Anayasasýnýn oluþturduðu
sýnýrlý demokratik haklar, bu akýma
hiçbir tarihsel dönemde olmayan
maddi bir ortam yaratmýþtýr.
Devrimci hareket, devrimci-milliyetçi bir rotanýn peþine takýlarak,
onun himayesinde entellektüel planda yýllar önce sosyalizmin ustalarý
tarafýndan yazýlmýþ, çizilmiþ ve her
biri, belli bir devrimci pratiðin ürünü
olan siyasi tahliller, yerli teorisyenler
tarafýndan adaptasyonlarla, teori yeniden keþfedildi (!). Yýllar ülkedeki devrimci mücadeleye iliþkin nereden ve
nasýl baþlanmalýdýr? sorusuna açýklýk
getirecek somuta iliþkin hiçbir þey yazýlmadan geçti. Kitap ve broþür çýkarma (ticaretle karýþýk) baþlý baþýna bir
eylem haline geldi.
Yetiþen genç devrimci kuþaklar
da bu ortamda, bu ortamýn iliþkileri
içinde sosyalist gýdalarýný aldýlar.
Ülkede belki hiçbir sömürge ülkede olmayan çok enteresan bir durum
ortaya çýktý. Korkunç bir seviyede (!)
(aslýnda yýllar önce ustalarca yapýlmýþ
olan) teorik polemikler, ideolojik spekülasyonlar solu kýrýp geçirirken, pratik ise üç-beþ üniversitelinin, küçük-burjuva anlamda yaptýðý gençlik eylemleri olarak kalýyordu.
Revizyonist anlayýþla, Amerikalar
yeniden keþfediliyor, üç aþaðý-beþ
yukarý, belli bir seviyede olan herkesin kabaca doðru olarak deðerlendirebileceði, ülkenin tarihsel þartlarýnýn
içine lider teorisyen kadrolar balýklama dalýyorlar. Kademe kademe önce, Osmanlý Ýmparatorluðunda Asya
tipi üretim tarzý mý yoksa feodal üretim tarzý mý egemendi, arkasýndan da
1960larýn Türkiyesinde feodalizm mi
yoksa, kapitalist iliþkiler mi egemendir, yoksa var olan üretim iliþkileri kapitalize iliþkiler midir? tartýþmalarý solu kaplýyordu.
Feodalizm egemendir, kapitalizm
egemendir tefrikalarýnýn yayýnlandýðý
dergiler etrafýnda fraksiyonlar savaþý
en þiddeti ile yýllar boyu sürdü. Revizyonizm, oportünizm suçlamalarý
ortalýðý kýrýp geçirdi. Her çýkan dergi,
birer ciddi hareketin temsilcisi id-

diasý içinde sosyalist blok içindeki þu
veya bu devlete karþý politik tavýrlarýndan, Osman Gaziden itibaren üretim iliþkilerinin geliþme sürecine iliþkin görüþlerini, ilk sayýlarýnda 80-100
(hýzýný alamayan daha da fazla) sayfalýk broþürlerle ortaya koyuyorlardý.
(Aslýnda hepsinin deðerlendirmesi
de, terminoloji ve nüans farklarý hariç, öz bakýmýndan üç aþaðý beþ yukarý aynýydý.)
Genellikle soldaki samimi unsurlar da, bu havaya göre þartlanmýþlardý. Sürekli olarak herkes, hergün dergilerde ve her yeni ayrýlýkta yeni bir
Amerikanýn keþfini bekliyordu. Oysa, dünyanýn hiçbir ülkesinde devrim
hareketi, önce teorik planda binlerce sayfalýk yazýlarý yazýp, sonra da
pratiðe geçmemiþti. Ulemalarýn yazýlarý arasýnda artýk samimi unsurlar
ne yapacaklarýný þaþýrmýþlardý.
Ýþte biz bu hava içinde, biraz da
bu havanýn etkisinde kalarak doðru
çizgiyi, ayaklarýmýz bu bataklýkta olduðu için aðýr aðýr yürüyerek bulduk.
Ayný yavaþlýkla da pratiðe geçtik.*
(abç)

Ýþte THKP-C, bu koþullar altýnda oluþturulmuþtur. Mahir Çayan yoldaþ THKP-Cnin
oluþumunu þöyle ortaya koyuyordu:
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 döðüþen 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 oluþturdu* Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III
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ðu, 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 devrimci mücadeleyi yönlendirme gayretleri içinde
olanlarýn örgütüdür.* (abç)
Bir yandan yükselen kitle hareketlerini
yönlendirmeye çalýþan THKP-C kurucularý,
diðer yandan revizyonizme ve oportünizme
karþý yoðun bir ideolojik mücadele vererek
bu aþamaya ulaþmýþlardýr. Mahir Çayan
yoldaþýn deðiþik zamanlarda kaleme aldýðý
yazýlar incelenecek olursa, bu mücadelenin
ne denli yoðun ve derinliðine olduðu hemen
görülecektir. Günümüze kadar sürekli gözden kaçýrýlan bu olgu, ülkemiz devrim tarihinde belirleyici bir konuma sahiptir.
THKP-Cnin ideolojik-politik çizgisinin
oluþturulduðu bu dönemdeki ideolojik mücadele, bir yandan revizyonizmin ve oportünizmin açýða çýkartýlmasý yönünde
sürdürülürken, diðer yandan doðru devrimci çizginin oluþturulmasý yönünde ilerlemiþtir.
Mahir Çayan yoldaþýn ideolojik formasyonunu da açýkça ortaya koyan bu sürecin en
önemli belgesi 12 Aðustos 1969 tarihinde
Türk Solunda yayýnlanan Revizyonizmin
Keskin Kokusu baþlýklý yazýdýr.
Mahir Çayan yoldaþ bu yazýsýnda, o dönemin lider teorisyen kadrolarýndan K.
Somerin Leninin Devlet ve Devrim kitabýna yönelik çarpýtmalarý ve tahrifatlarýný sergilerken þöyle demektedir:
Bu yazý proletarya devletinin kurulmasýna yönelik Marksist devrim
teorisinde, dolayýsýyla Marksist bilimde yapýlan tahrifatý ortaya koymak
için yazýlmýþtýr...
Herhangi bir düþünce sistemine
kiþi katýlýr veya katýlmaz, bu seçiþ tamamen ona ait ve onun özgürce yapacaðý bir zihni iþlemdir. Ancak ister
kabul edelim, ister etmeyelim bilimsel namusluluk içinde kalmak istiyorsak, düþünce sistemlerinin kanun
ve tezlerini tahrif etmeden ortaya
koymak gerekir. Bilimsel namusluluk için bu da yetmez; hangi dünya



* Mahir Çayan, Yayýn Politikamýz

görüþü olursa olsun, o düþüncenin
ustalarýnýn eserlerine yapýlan tahriflere müdahale ederek subjektif olarak
kabul etmesek bile, meseleyi objektif olarak ortaya koymamýz ve yapýlan
tahrifatý düzeltmemiz gerekir.**
Görüldüðü gibi, Mahir Çayan yoldaþ, genel olarak bilim, özel olarak Marksist düþünce karþýsýnda nasýl bir yaklaþým içinde olunmasý gerektiðini açýk ve net bir biçimde ortaya koymaktadýr. Günümüze kadar THKPCnin ideolojik-politik çizgisine yönelik her
türden revizyonist ve oportünist tahrifat gözönüne alýnacak olursa, Mahir Çayan yoldaþýn 1969 yýlýnda yazdýðý bu sözlerin deðeri
daha da artmaktadýr.
Bilimsel sosyalist teoride tahrifler
yapma ve kafalarý bulandýrma eylemi, mutlaka bilinçle ve art niyetle yapýlmaz. Ýnsanlýðýn mutluluðu, özgürlüðü, vb. gibi yüce amaçlarla yola çýkan kiþi, iki bin yýlýn idealist tortularýndan salt anlamýyla arýnamamasýnýn ve de devrimci teoriyi kavrayamamasýnýn sonucu proleter
sosyalist teorinin lafýzlarýna kölece
baðlanýlmasý, sýnýf iç güdüsünde devrim ya- pamamýþ sözde sosyalist,
pratiðe katýlmayan bir bireyci vb.
bilimsel sos-yalist teoride tahrifler yaparak, gerici sýnýflarýn hesabýna
pekâlâ çalýþabilir. Bu kiþiye, literatürde objektif olarak ajan denilir.***
Mahir Çayan yoldaþ, bu deðerlendirmesi ile, Marksizm-Leninizmin tahrif edilmesinin öznel ve nesnel yönünü açýk biçimde
sergilemektedir. Mahir Çayan yoldaþ, bu belirlemeleriyle, ayný zamanda, Marksist-Leninistler için ideolojik mücadelenin kurallarýný açýk bir biçimde ifade etmektedir.
... anti-sosyalist güçlerin, kýlýk
deðiþtirip devrimci saflara sýzarak, bilimsel sosyalist teoride sabotajlar yapmasýna literatürde oportünizm denir. Oportünizm bukalemun gibidir.
Amacý için girmeyeceði kýlýk, yapamayacaðý þey yoktur.
Oportünizm, çeþitli kýlýklara bürünerek sosyalist hareket içinda ortaya
çýkar. Oportünizmin kýlýðýný, o ülkenin ekonomik ve sosyal bünyesi,
** Mahir Çayan, Revizyonizmin Keskin Kokusu-I
*** Mahir Çayan, Revizyonizmin Keskin Kokusu-I
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geliþme derecesi geliþme derecesi
ile kopmaz baðlarý olan proletaryanýn politik bilinç ve örgütlenme düzeyi, dolayýsýyla ülkenin içinde bulunduðu devrim aþamasýnýn niteliði belirler. Kýsaca denirse, dünyadaki ve
ülkedeki hakim ve tali çeliþkilere göre oportünizm biçimlenir, kýlýk kýyafetini ayarlar. Hangi devrim süreci
içinde olursa olsun, hangi kýlýða bürünmüþ olursa olsun oportünizmin
deðiþmez özelliði ideolojik mücadeleden kaçmaktýr. Oportünizmin panzehiri ideolojik mücadeledir. Oportünizm devrimci teorinin karþýsýna
hiçbir zaman açýkca çýkamaz.*
Oportünizme karþý uzlaþmaz ve sürekli
bir mücadelenin neden gerekli olduðunu
ortaya koyan Mahir Çayan yoldaþ, ayný zamanda bu ideolojik mücadeleyi en etkin bir
biçimde yürütmüþtür. Ve Mahir Çayan
yoldaþýn bu niteliði, çeþitli biçimlerde gözden kaçýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bunun baþarýlamadýðý yerde, kendisinin bir kitap kurdu olduðu söylenerek içi boþaltýlmaya çalýþýlmýþtýr. Onun kitap okuyarak, masa baþýnda oturarak teori ürettiðini açýk biçimde
söylemeye cesaret edemeyenlerin bu yeni
taktiðini yýllar önce görmüþcesine þöyle yazmaktadýr Mahir Çayan yoldaþ: Teoriyi devrim yapmak için okuduk, öðrendik. Ancak
bu ulema olduk anlamýnda yorumlanmamalýdýr. Biz sosyalizmin öðrencileriyiz. Ve
bu öðrencilik hayatýmýz boyunca devam
edecektir.
Mahir Çayan yoldaþ için kitap, MarksizmLeninizmin öðrenildiði bir araçtýr. Ancak salt
kitap okumak için okumak, bir devrimci
için anlamsýzdýr. Böyle bir tutum, entelektüelizmden baþka birþey deðildir. (Mahir Çayan yoldaþ bunu ulemalýk olarak ifade
etmektedir.)
Mahir Çayan yoldaþ, ayný yazýsýnda, ilk
kez devrim stratejisi sorununu ele alýr.
Ýçinde yaþanýlan toplumun süreci içinde çeliþmelerden ana çeliþmenin saptanarak, bu ana çeliþmenin
tayin ettiði, o sürecin niteliðinin belirtilmesine, (devrimci aþamanýn tayini) ve bu niteliðe uygun devrim þiarlarýnýn kompoze edilmesine Marksist literatürde strateji denir. Aslýnda

askeri bir kavram olan strateji fethetme sanatýdýr. Ana çeliþmenin niteliðini tayin ettiði süreç -herhangi bir
þeyin geliþim sürecinde var olan farklý
aþamalar- içinde çeþitli aþamalarý ihtiva eder. Ve her aþama da farklý þartlarý içinde taþýr. Farklý þartlar da doðal olarak farklý özellikleri gerektirir.
Ýþte taktik denilen esnekliðin biçimlendirilmesinin önemi buradan çýkar.
Taktik ana çeliþmenin niteliðini tayin
ettiði sürecin, deðiþik aþamalarýnýn
deðiþik þartlarýna göre (sürecin belli
aþamalarýnda bazen tali çeliþki ana
çeliþki ile üstüste gelebilir, bazen de
ana çeliþmenin bazý kýsmi unsurlarý
çözümlenir), bu, þartlara uygun pozisyonlar çizme, þartlara uygun, tecrit
edilmiþ hareketler yapma sanatýdýr.**
Mahir Çayan yoldaþýn, diyalektik ve tarihi materyalizmin bakýþ açýsý içinde strateji
ve taktiði ortaya koyarken yaptýðý bu tanýmlar, bugün kendilerini örgüt olarak ortaya
koymuþ, ama hiçbir stratejiye sahip olmayan pek çok örgütlenme için önemli ders
niteliðindedir.
THKP-Cnin devrim stratejisi olan Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin kesin
biçimde ortaya konulduðu Kesintisiz Devrim II-IIIü ideolojik ve politik olarak eleþtiremeyen oporotünizmin tüm çabasý, bu
yazýnýn teorik bir metin olmadýðýný göstermek olmuþtur. Ýþte bu oportünist dedikoduya en iyi yanýtý, yine Mahir Çayan yoldaþýn
yazýlarý vermektedir.
Hareketin, hareket halindeki
doktirinidir Marksizm. Engelsin deyiþiyle, ezbere öðrenilmesi ve mekanik
olarak tekrarlanmasý gereken bir dogma deðil, bir geliþim kuramýdýr.
Ve Marksizmde mutlak, nihai bir
gerçek yoktur. Gerçek izafidir, hareket halindedir ve geçicidir.
Marksist bilgi edinme somut tahlili dýþýnda herhangi bir tahlilin belirli
tabiatý üzerine bilgi edinme olanaðý
yoktur.
Marksizmin ustalarý daima devrimci diyalektiðin bu deðiþmez ilkesini kullanmýþlardýr. Marksizm de geliþme halindedir. Çünkü doða bilim-

* Mahir Çayan, Revizyonizmin Keskin Kokusu-I

** Mahir Çayan, Revizyonizmin Keskin Kokusu-I
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lerinin bugünkü bulgularý ile sýnýrlýdýr
bilgimiz. Bu nedenle bugün yeterli
olan yarýn yetersizdir. Marksizm kendini devamlý aþan ve yenileyen bir
dünya görüþüdür.*
Marksimden bihaber kiþilerin örgüt kurduðu, örgüt yönettiði, devrimcilik yaptýðý ülkemizde, Mahir Çayan yoldaþ þunlarý yazmaktadýr:
Revizyonizmin felsefi temeli de
agnostizmden baþka birþey deðildir.
(Revizyonistler eklektik seçimci bir
yöntemle sorunlarý ele alýp yorumlarlar. Ancak eklektizmlerinin temelinde agnostizm bilinemezcilik yattýðý
açýktýr.)...
Bilindiði gibi gerçek her yerde
somuttur. Bu nedenle Marksizmin
tahlil metodu, daima somut durumlarýn somut tahlilidir. Bunun dýþýnda
nesnel bilgi edinme yolu yoktur.
Ama diyalektik yöntem kullanýyorum diye somut durumlarýn somut
tahlilinde, tahlile tabi tuttuðun sorunu býraktýn mý hapý yuttun demektir.
Ýþte o anda diyalektik yöntem, mekaniðe, senin dünya görüþün de, bilinemezciliðe dönüþür de sen hala
Marksist diyalektikle sorunlara yaklaþtýðýný zannedersin.
Kýsacasý, somut durumlarýn somut tahlilini kullanmaya kalkan, diyalektikten habersiz, çatýsý dar mekanik kafalarýn düþeceði kaçýnýlmaz yer,
agnostizm dir. Oysa Marksist diyalektik somut durumun somut tahlilinden objektif bilgi teorisine geçer.
Diyalektik objektif bilgi teorisinden habersiz, sözüm ona bir Marksist, vahaya bakýp da çölün de yeþil
olduðunu zanneden kiþiden farksýzdýr.
Bütün, parçalarýnda nicelik farklýlýklarý içinde yansýdýðý gibi, parçalar
da bütünden ayný biçimde yansýr.
Yani özel ile genel, genel ile özel arasýnda sýký bir bað vardýr. Ýþte bu baðý,
bu ikili bilme yolunu bire indirgemek, Marksist diyalektiðe elveda demektir.
Gerçeðe bakýþ ancak somutun
tahlilinden bilimsel soyutlamaya ge-



* Mahir Çayan, Revizyonizmin Keskin Kokusu-I

çiþle olur. Bu soyutlama ile soyut, fakat gerçekliðe (somuta) dayanan
kavram ve ulamlar formüle edilerek
genel Marksist bir teze gidilebilir.
(Marksist herhangi bir tezin evrenselliði o tezin iliþkin olduðu sürecin devamýyla sýnýrlýdýr.) Ancak böyle bir
yöntem ile gerçeðin sonsuzca giriftliði içinde somuta açýk veya gizli yansýmýþ hareket ve kanunlarýna varýlabilir.**
Görüldüðü gibi, Mahir Çayan yoldaþ,
1969 yýlýnda yazdýðý yazýda Marksist bilgi teorisini ele almakta ve bu bilgi teorisinin en
özlü açýklamasýný yapmaktadýr. Bugün kendisine devrimciyim, yani Marksistim diyen
pekçok kiþinin sözcük olarak bile bilmediði
Marksist bilgi teorisinden söz eden Mahir
Çayan yoldaþýn kurucu ve önderi olduðu
THKP-Cnin nasýl bir teorik temel üzerinde
inþa edildiðini herkesin bir kez daha
düþünmesi gerektiði açýktýr. (THKP-Cden
geldiklerini ilan eden ve üstelik THKP-Cnin
mirasýný sahiplenen ve bu mirasýn kendilerinde olduðunu söyleyenlerin ne denli
mirascý olduklarýný yayýnlarýna bakarak
görmek olanaklýdýr.)
Revizyonizmin Keskin Kokusu yazýsýnýn
ikinci kýsmýnda Mahir Çayan yoldaþ K.
Somerin tahrifatlarýný sergilerken bu kez de
politik konjonktürü ele alýr. Marksist-Leninist bir örgüt için yaþamsal öneme sahip
olan bu kavram, doðrudan mevcut durumun (özel ya da genel) tahlilidir. Ve Mahir
Çayan yoldaþ, bu konuyu ele alýrken, ayný
zamanda THKP-Cnin mevcut durum deðerlendirmesini nasýl yaptýðýný ortaya koymaktadýr.
Kýsaca özetlersek, politik konjonktür veya aktüel uðrak kavramý,
belli bir toplumda, tarihin belli bir
anýnda, o toplumdaki sýnýflar ve güçler arasýndaki kuvvet dengesinin objektif durumu anlamýna gelir.***
Görüldüðü gibi, Mahir Çayan yoldaþ
mevcut durum tahlilinin ne olduðunu ve
neleri kapsadýðýný politik konjonktür kavramý ile ortaya koyarken, ayný zamanda günümüzde kendilerini Marksist teorisyen diye
sunan M. Belge türünden entelektüellere
açýkca ders vermektedir.
** Mahir Çayan, Revizyonizmin Keskin Kokusu-I
*** Mahir Çayan, Revizyonizmin Keskin Kokusu-I
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Ýþte 1969 yýlýnda Mahir Çayan yoldaþ tarafýndan kaleme alýnan Revizyonizmin Keskin Kokusunda ortaya konulan teorik
temeller, THKP-Cnin ideolojik-politik düzeyini açýk biçimde göstermektedir. THKPCnin devrim stratejisi olan Politikleþmiþ
Askeri Savaþ Stratejisi bu teorik temeller
üzerine yükselmiþtir.
Partimiz, diyalektik ve tarihi materyalizmin ilkeleri üzerine kurulmuþ
Leninist bir partidir. Partimiz Marksizm-Leninizm kýlavuzluðu altýnda,
emperyalizmin III. bunalým döneminin çeliþki ve iliþkileri ile, bu çeliþki
ve iliþkilerin Türkiyeye yansýmasýnýn
(ülkemizin tarihi, sosyal, politik,
ekonomik, psikolojik niteliklerinin)
devrimci tespitinden hareketle Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini,
devrim stratejisi olarak saptamýþtýr.
Bu stratejik çizgi, kýr ve þehiri,
silahlý propaganda ve öteki politik
kitlevi mücadele biçimlerini diyalektik bir bütün olarak ele alan çizgidir.
Bilindiði gibi, gerilla savaþý kavra-

mý, kavram olarak tek baþýna nitelik
belirleyici deðildir. Merkezi otoriteye
karþý mahalli mütegallibe de, düzenli birlikleri yenilmiþ bir ordu da düþmanýna karþý gerilla savaþý yürütebilir.
Gerilla savaþýnýn devrimci politik amaçlarla, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak yürütülmesine, yani politik kitle mücadelesi olarak ele alýnmasýna Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi denir. Politikleþmiþ askeri savaþ stratejik çizgisinin teorik kaynaklarý, hareket çizgisi, somut durumlarýn somut tahlilindedir. Yani
genel olarak emperyalizmin III. bunalým döneminin ayýrtedici niteliklerinde, özel olarak bu çeliþki ve
özelliklerin Türkiye þartlarýna yansýmasýnda yatmaktadýr.
Devrim stratejisini bu þekilde saptayan bir örgütün örgütsel ilkesi de,
bu Leninist çizginin örgütsel ilkesi
olan, politik ve askeri liderliðin birliði ilkesidir.*

* Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III
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ÖMÜR
KARAMOLLAOÐLU

30 OCAK 1955/AKÇADAÐ
24 MART 1977/ANKARA
1955 yýlýnda Malatyanýn Akçadað ilçesinde doðdu. 1971 yýlýnda Ankara Abidinpaþa
Lisesinde okurken devrimci mücadeleye
bir sempatizan olarak katýldý. 1974-75 döneminde SBF-BYYOda yüksek öðrenim gençliðinin akademik-demokratik mücadelesinde aktif olarak yer aldý. 12 Mart sonrasý ilk
öðrenci derneklerinden olan SBF-BYYO Öðrenci Derneðinin kuruluþ çalýþmalarýna katýldý. Ayný dönemde ASTda oyuncu olarak
da çalýþan Ömür yoldaþ, M. Gorkinin Ana
ve B. Brechtin Carrar Ananýn Tüfekleri
oyunlarýnýn sergilenmesinde yer aldý. 1975
baþýndan itibaren THKP-C/HDÖ üyesi olarak
profesyonel devrimci yaþamýna baþladý. Ýlk
görevi Ankaradaki legal kadrolarýn sorumluluðunu üstlenmek oldu. Beylerderesinden
sonra Ankara Bölge Komitesinde yer aldý.
1976-Haziran Kararýndan sonra Güney Anadolu ve Hatay bölgesinde kadrolarýn politik
eðitimleriyle görevlendirildi. Ayný yýlýn Aralýk ayýnda THKP-C/HDÖ-Ankara Bölge Yöneticiliðine atandý. 1977 yýlýnda THKP-C/
HDÖnün yeniden Öncü Savaþýna baþlamasýyla birlikte gerçekleþtirilen 26 Ocak Harekâtýnda yönetici olarak yer aldý. 1977 Þubatýnda Genel Komite üyeliðine getirildi.
Ankara ve Karadeniz Bölgelerinin Merkez
Yöneticisi olarak þehir ve kýr gerillasýnýn stratejik örgütlenmesiyle görevlendirildi. 19
Þubat Harekâtýnýn düzenlenmesinde görev
aldý.
30 Mart Harekâtýnýn ilk günü, 24 Mart
1977de, Ankarada þehit düþtü.

"
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MEHMET YILDIRIM
1957 Tokat doðumlu ve küçük-köylü bir ailenin çocuðudur. Ýlkokulu bitirdikten sonra, Ýstanbula gelerek, küçük iþyerlerinde ve krom kaplama ustasý olarak, çeþitli fabrikalarda çalýþmýþtýr. Fabrika iþçiliði
döneminde sendikal faaliyetlere katýlmýþ ve bu faaliyetler çerçevesinde Devrimci Saðlýk-Ýþ sendikasýnda çalýþmalarýný sürdürmüþtür. Bu
çalýþmalarý sýrasýnda örgütle iliþkiye geçmiþ ve 1978de sendikal çalýþmada örgüt üyesi olarak yer almýþtýr. 1978 sonlarýnda profesyonel kadro olarak Bakýrköy çevresinde örgütsel çalýþmalara katýlmýþ ve Þubat
1981de Genel Komite üyesi olmuþtur. 15 Mart 1981de Bahçelievlerdeki çatýþmada þehit düþmüþtür.

NÝHAT KURBAN
1958 Kars doðumlu olup, lise yýllarýnda Karsta THKP-C sempatizaný olarak devrimci mücadeleyle tanýþmýþtýr. 1977 içinde örgütsel iliþki
içine girmiþ ve ayný yýl içinde örgüt üyesi olmuþtur. Ýstanbul Hukuk
Fakültesi öðrencisi olmakla birlikte zamanýnýn büyük bir kýsmýný Karstaki örgütsel çalýþmalarda geçirmiþtir. 1979 yýlýnda bir silahlý çatýþmada
yaralanmasý üzerine, bir süre örgütsel çalýþmalarýn dýþýnda kalmýþsa
da, 1980 ortalarýnda Kars il yöneticisi olarak atanmýþtýr. Þubat 1981de
Genel Komite üyesi olmuþ ve 15 Mart 1981de Bahçelievlerdeki çatýþmada þehit düþmüþtür.

CEMALETTÝN DÜVENCÝ
1956 Tekirdað doðumlu olan yoldaþ, küçük-köylü bir ailenin oðludur. Ailesinin Ýstanbula taþýnmasýndan sonra, iþçi olarak çalýþmaya
baþlamýþtýr. Devrimci mücadeleyle iliþkisi, Bakýrköy çevresindeki dernekler düzeyinde baþlamýþ ve Halkevlerinde faaliyet sürdürmüþtür.
1976dan itibaren örgütsel iliþkiye girmiþ ve 1977-78 döneminde Bakýrköy çevresinde örgüt üyesi olarak çalýþmýþtýr. 1978 sonrasýnda profesyonel kadro olarak çalýþmýþtýr. 1980 Nisan operasyonundan sonra, Ýstanbul bölgesinin yeniden düzenlenmesinde görev almýþ ve pragmatik ve sað-ekonomist sapmaya karþý mücadelede etkin bir rol üstlenmiþtir. Þubat 1981de, pragmatik sapma içindeki unsurlarýn ihracýndan
sonra Genel Komite üyesi olmuþtur. 15 Mart 1981 günü, Bahçelievler
deki örgüt evinin düþman güçlerince kuþatýlmasý üzerine, diðer üç
yoldaþýyla birlikte silahlý çatýþmaya giriþmiþ ve dört saatlik çatýþma sonucunda, diðer üç yoldaþýyla birlikte þehit düþmüþtür.

SÜLEYMAN AYDEMÝR
1957 Denizli doðumlu olup, Adana Ýktisadi ve Ticari Ýlimler Akademisine girdikten sonra, devrimci mücadeleyle tanýþmýþtýr. 1978 sonuna kadar öðrenci çevresinde etkili olan DY iliþkileri içinde faaliyette
bulunmuþ ve DYye karþý, aktivizm sloganýyla ortaya çýkan DS ile kýsa
bir süre iliþkisi olmuþtur. DSnin öz olarak DYden farksýz olduðunu
kendi öz deneyimiyle gören Süleyman yoldaþ, 1979 ortalarýnda Adana
bölgesinde örgüt üyesi olmuþ ve 1980de profesyonel kadro olarak çalýþmaya baþlamýþtýr. 12 Eylül 1980 tarihinde ihbarcý tutum ve davranýþlarýndan, her türlü uyarýya raðmen vazgeçmeyen bir kiþinin cezalandýrýlmasý eylemine katýlmýþ ve eylem sonrasý Serdar Soyerginle birlikte
düþmanýn askeri birlikleri ile giriþtiði çatýþmada bir yüzbaþýyý öldürmüþtür. Bu olaydan sonra Ýstanbul bölgesinde görevlendirilmiþ ve 15 Mart
1981de Bahçelievlerdeki çatýþmada þehit düþmüþtür.
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Ülkemiz Solunda
Pratik Ýdeolojik Mücadele

[Sol yayýnlarý okumak için bir kýlavuz]

$

Herkesin bileceði gibi, ideoloji sözcüðü,
bir bütün olarak dünyaya bakýþ açýsýný ifade eder. Bilimsel anlamda ideoloji, bir sýnýfýn nesnel gerçekliði kavrayýþ ve düþünüþ
tarzýdýr.
Teori (kuram) ise, nesnel gerçekliðin insan bilincine düþünsel olarak yansýyýþýdýr,
diðer bir ifadeyle, düþünce alanýndaki bilgidir, bilgi bütünselliðidir. Bu yönüyle, teori ile
ideoloji eþanlamlýdýrlar. Ancak teori, belirli
bir konuda bütünsel düþünce olarak ortaya
konulan kurallarý ve yasalarý kapsadýðý oranda ideolojinin bir parçasýný oluþturur.
Marksizm-Leninizmde ideolojik mücadele, her zaman teorik bir mücadeledir, ancak teori dýþýndaki alanlarý da kapsar. Bu
nedenle, ideolojik mücadele, bir yandan
burjuva ideolojisine karþý yürütüldüðü gibi,
her türlü burjuva ve küçük-burjuva teorilere ve bunlarýn soldaki uzantýlarýna karþý da
yürütülür. Somutta, proletaryanýn ve partisinin burjuva dünya görüþüne ve yaþam tarzýna karþý yürüttüðü mücadele ideolojik
mücadele olarak tanýmlanýrken; proletarya
ve partisinin soldaki deðiþik teorilere karþý
yürüttüðü mücadele teorik mücadele olarak
tanýmlanýr. Bu baðlamda, teorik mücadele,
hemen her durumda devrimin yolu ve rotasý çevresinde odaklanan bir teorik tartýþma bütünselliði oluþturur. Dolayýsýyla,
Marksist-Leninist hareket içinde ortaya çýkan
oportünizme ve revizyonizme karþý yürütülen ideolojik mücadele teorik bir mücadele niteliði kazanýr. Bu teorik mücadele, doðru devrimci çizginin, sapmalara ve yanlýþ
devrim teorilerine karþý yürüttüðü bir mücadeledir. Bu mücadelede, teorinin ve teorik

mücadelenin her küçümseniþi, sapmalarýn
ve yanlýþ devrim teorilerinin güçlenmesi
anlamýna gelir.
Genel olarak teori, pratik faaliyetin nasýl
yürütüleceðini ortaya koyan düþünce bütünlüðüdür. Bu yüzden, teorik tartýþmalar, doðrudan pratiðe iliþkin bir tartýþmadýr. Farklý
devrim teorilerinin pratikleri de farklý olacaktýr. Bir baþka deyiþle, teori ile pratik, günlük dilde söylersek söz ile iþ bir bütün
oluþtururlar. Leninin devrimci teori olmadan, devrimci pratik olmaz sözü, teori ile
pratiðin bütünselliðini ifade eder.
Ancak konu, genelden çýkýp özele, sola
geldiðinde, sorun, teori ile pratiðin birliði ve
bütünselliði olmaktan çýkar. Solda, sýklýk ve
çokluk, teoride söylenenler ile pratikte yapýlanlar birbiriyle uyumlu olmaktan uzaktýr.
Teori, neredeyse, söylenmesi gereken söz
olarak kalýrken, pratik o anýn gerekleriymiþ gibi ortaya çýkar. Teori ile pratik arasýnda bir iliþkinin bulunmadýðý koþullarda
her teorik tartýþma sadece boþa geçirilmiþ
zaman olarak görünür. Böylesi koþullarda
sorun, teori ile pratik (söz ile iþ) arasýndaki
farklýlýðýn sergilenmesi noktasýnda odaklaþýr.
Biz yaptýk, oldu ya da siz ne yaptýnýz türünden sözler hep bu noktada söylenir.
Ülkemiz solunun 1970 sonrasýndaki en
tipik özelliði, teori ile pratik arasýndaki kopuþtur. Teoride neyin söylendiðine bakýlmaksýzýn iþe yarayan (güncel dilde iþbitiren) birþeylerin yapýlmasý esas olduðundan, teori, ya yapýlanlarý haklý göstermek
amacýyla kullanýlýr, ya da sorulduðunda göstermek için el altýnda bulundurulan yazýlý
metin olarak düþünülür. Marksist-Leninist
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literatürde oportünizm olarak tanýmlanan
siyasal davranýþ tarzý, böylesi bir ortamda
egemen teorik anlayýþ olarak ortaya çýkar.
Teoriyi küçümsemek, teorik tartýþmadan
kaçmak oportünizmin en tipik özelliðidir.
Teorik tartýþmadan kaçamadýklarý koþullarda Marksist-Leninist teoriyi tahrif etmek,
bozmak oportünizmin en sýk kullandýðý yöntemlerden birisidir.
1980 sonrasýnda, özellikle de 1990larda
ideolojisizleþme süreci, teorisi (varsa) ayrý,
pratiði apayrý olan bir oportünizm çeþidini,
neredeyse ülkemiz solunun tek siyasal çizgisi haline getirmiþtir.
1980 öncesinde, baþýný Devrimci Yolun
çektiði ve geliþtirdiði bu oportünizm, teoride söylediðinden farklý bir pratik yürütmek
ve bu farklýlýðý deðiþik yöntemler kullanarak
gizlemek þeklinde ortaya çýkmýþtýr. 1990lara
gelindiðinde ise, teori ile her türlü iliþki giderek kesildiðinden, teori ile pratik arasýndaki
farklýlýðýn gizlenmesi gereði ortadan kalkmýþtýr. Bunun yerini, her somut duruma, yere
ve kiþiye göre deðiþtirilebilen bir teorik söylem almýþtýr. Bütünsel bir teori ortada bulunmadýðýndan, böylesine çok deðiþkenli teorik söylemin belirlenmesi, eleþtirilmesi de
olanaksýz hale gelmiþtir. Solda çýkan tüm yayýnlar da, bu somut koþullara uygun olarak,
geneli ve pratiði baðlayan teorik belirlemelerden özenle kaçýnýr olmuþlardýr.
Bu koþullar altýnda, yapýlanlarýn (pratiðin)
doðru ya da yanlýþlýðý bir yana, yapýlmasý
gereken birþey olup olmadýðýnýn, bir önceki ya da sonraki yapýlanlarla bir bütünselliðinin olup olmadýðýnýn saptanmasý ve tartýþýlmasý bile olanaksýz hale gelmiþtir. Artýk,
herhangi bir sol örgütlenmenin pratiði ve teorisi, ülkenin herhangi bir þehrinde ya da
mahallesinde bulunan kiþilerin bilgi düzeylerine göre, birbirinden farklý ve çoðu zaman
taban tabana zýt gerekçelerle açýklanýr
olmuþtur.
Bugün ülkemiz solunda faaliyet yürüten
herhangi bir örgütlenmenin kökeninde olduðu söylenen ya da izlediklerini söyledikleri teorik belirlemelere (ister THKP-Cnin
çizgisi olsun, ister Ý. Kaypakkayanýn çizgisi
olsun) bakarak pratiklerini deðerlendirmek
ya da izledikleri çizginin doðru ya da yanlýþlýðýný saptamak olanaksýzdýr.
Sadece solda yayýnlanan dergilere bakýldýðýnda bile, örgütlerin izledikleri varsayýlan çizgi ile yaptýklarý arasýndaki farklýlýk
görülecek boyutlara ulaþmýþtýr. Keskin bir

maoist geçmiþten hýzla ayrýlarak keskin
bir ayaklanma söylemcisi haline dönüþen
MLKPnin Atýlýmý, Ý. Kaypakkayanýn teorik görüþlerini sürdürdüðünü söyleyen
TKP(ML)nin Devrimci Demokrasisi, kendisini DHKP-C olarak örgütlediðini söyleyen
DSnin Kurtuluþu, Yaþadýðýmýz Vataný ve
son olarak da Ekmek ve Adaleti, teori ile
pratiðin bütünselliði bir yana, öz ile biçimin
iliþkisini bile ortadan kaldýrmýþtýr.
Basit ve günlük dille yazýlmýþ teorik olduðu varsayýlacak metinlere bakýldýðýnda
ise, durum çok daha kötüdür.
Daha dün, Gazi ayaklanmasýndan, Gazi barikat savaþýndan sözedilirken, bugün
Gazi masallarý anlatýlmaktadýr.*
* Pek inandýrýcý gibi görünmese de, gerçek durum
budur. 11 Mart 2002 tarihli Özgür Vatandan bir örnek:
Panzerin karþýsýnda onbinler, Panzerin karþýsýnda
Gazi emekçi halký...
Gazi halký öfkeli, kararlý, Gazi halkýnýn gözleri çakmak çakmak...
Panzer korkuyor...
- Þu öndeki þeyin adý neydi Hala?
- Panzer.
- Ne iþe yarar?
- Çocuk ezer... Hani kasette vardý ya, yürümüþ panzer, Sevcan yedi yaþýnda kalmýþ...
- Tamam, tamam hatýrladým. Küçükarmutluda
küçük bir kýz çocuðu ezilmiþti. Demek böyle
birþeydi o yavruyu katleden.
- Bir saniye önde slogan atýyorlar;
Asýl Hesabý Parti-Cephe Soracak!
- Baþka ne yapar bu panzer?
- Mesela devrimcileri katletmeye giden polisler onlara yanaþabilmek için bunun arkasýna gizlenirler.
Diyelim devrimcilerin kaldýðý üs tek katlýysa duvarýný bununla yýkmaya çalýþýrlar. Sonra bu panzerler
iþçilerin, memurlarýn gösterilerini, yürüyüþlerini
daðýtmakta da kullanýlýr... Ha, bir de bir keresinde
gazetede çýkmýþtý. Doðuda bir gerillayý panzerin arkasýna baðlamýþ sürüklüyorlardý özel timler.
- Yeter yeter anlaþýldý; alçak aletin biriymiþ yani...
Peki þu tepesindeki ne? Makineli tüfek mi?
- Hayýr, deðil.
- Ne peki?
- Birazdan görürsün...
- Lanet olsun! Gördün mü yaptýðýný? Nasýl da ýslattý
insanlarý.
- Görürsün demiþtim.
- Vay namussuz, ayný fil gibi... Eee, nolacak bu
canavar hep böyle ýslatacak mý halký?.
Hayýr! dercesine üç genç halkýn içinden fýrlayýp
çýkýyorlar panzerin üstüne. Ellerinde sopa, çekiç...
Yýllarýn birikmiþ kiniyle vuruyorlar, tepesine tepesine. Faþizmin beynini daðýtýrcasýna vuruyorlar. Her
vuruþta daha da coþkulanarak dalgalanýyor halk...
Her vuruþ bir zafer narasý olup kucaklaþýyor onbinlerle ve dile geliyor: Yaþasýn Halkýn Adaleti!
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Feda eylemi denilerek intihar eylemleri yüceltilirken, hangi bakýþ açýsýnýn ya da
mücadele çizgisinin bir parçasý olduðunu
söylemek bile gereksiz görülmektedir.
Son on yýl içinde solda yazýlan ve çizilenleri tek tek sýralamak ve bunlarýn birbirleriyle ve izlendiði iddia edilen çizgiyle
iliþkisizliðini ortaya koymak, þüphesiz, ne
zaman olarak, ne de yer olarak olanaksýzdýr. Bu nedenle, son aylardan birkaç örnek
vererek konuyu biraz somutlaþtýralým:
Ýnternet üzerinden 18 Mart 2002 tarihli
132. sayýmýzdan sonra yayýnýmýzý durdurmuþ bulunmaktayýz açýklamasýyla yayýn
hayatýna son verilen Yaþadýðýmýz Vatanýn
yerine çýkartýlan Ekmek ve Adalette þöyle
denilmektedir:
12 Martýn ardýndan þöyle yazýyordu Mahir:
Bütün bunlarýn anlamý, kaba deyiþle, ülkemizin Latin-Amerika ülkelerinden farksýz bir ülke haline gelmesidir. Artýk ... emperyalist iþgalin
ve istismarýn Türk Ordusu aracýlýðýyla sürdürüldüðü, ekonomik ve demokratik amaçlý her çeþit kýpýrdanmanýn terörle susturulduðu, legal bütün yollarýn týkandýðý, devrimci politikanýn silahla susturulduðu bir ülke
haline gelmiþtir Türkiye.
Bu satýrlar, günümüzü de anlatmýyor mu?*
Evet, Ekmek ve Adalete göre, Mahir,
12 Martýn ardýndan (adý belirtilmemiþse
de) Kesintisiz Devrim II-IIIde yer alan bu
belirlemeleri, günümüzü de anlatýyormuþ.
Yani, onlar, bugün ülkemizin legal bütün
yollar týkanmýþ, devrimci politikanýn silahla
susturulduðu bir ülke olduðunu kabul ediyorlar.
Bu durumda ne yapýlmalýdýr?
Bu sorunun yanýtýný Mahir yoldaþ, (Ekmek ve Adaletin Kesintisiz Devrim IIIIIden yaptýðý alýntýnýn devamýnda) þöyle
ifade etmiþtir:
Bundan böyle, bütün legal yollarýn týkanmasýndan, emekçi kitlelere
karþý tenkil politikasýnýn en gaddarca sürdürülmesinden dolayý, kitlelerle diyalog kurmanýn ve onlarý devrim saflarýna çekmenin temel mücadele biçimi silahlý propaganda-

&

* Ekmek ve Adalet, 25 Mart 2002, Sayý: 1

dýr. (abç)
Mahir yoldaþýn yaptýðý deðerlendirmenin
günümüzü de anlattýðýný söyleyenlerin
yaptýðý ise yeni bir legal dergi çýkarmak olmuþtur.
Ýþte ülkemiz solundaki teori ile pratik böylesine uyumlu bir bütün oluþturmaktadýr. Söylenenle yapýlan birbiriyle taban
tabana zýttýr.
Devam edelim:
Türkiye solunda, siyasi arenaya
yeni çýkan herkes, önce uzun uzadýya bir THKP-C eleþtirisi yapar. Çünkü Parti-Cephe, Türkiye soluna 30 yýldýr damgasýný vuran bir çizgidir. Devrimci gelenekler, onun açtýðý yoldan
hayat bulmuþtur. Parti-Cephe çizgisi,
ayný zamanda soldaki tüm kaçýþlarý,
ilkesizlikleri, tutarsýzlýklarý açýða çýkaran bir ayna olmuþtur. Cephe ve Cepheliler varken, reformizmi, pasifizmi,
kaçkýnlýðý, devrimcilik diye yutturmak
zordur.
Emperyalizmin bizim gibi ülkelerde içsel bir olgu haline dönüþtüðünü
söylemiþti Mahir, emperyalizmin gizli
iþgali tanýmýný kullanmýþtý. Emperyalizm-Türkiye iliþkilerini bugün iþgal
den daha iyi ne anlatabilir ki?*
Eski vatanseverlerin, yeni adaletcilerin Mahirinin yaptýðý emperyalizmin içsel
bir olgu haline gelmesi ve gizli iþgali belirlemesi de (adý belirtilmemiþse de) Kesintisiz Devrim II-IIIden alýnmýþtýr ve ayný yerde
Mahir yoldaþ þöyle yazmaktadýr:
Ayrýca emperyalizmin iþgali karþý
tarafýn bizzat zora, þiddete, silaha
baþvurmasý demektir. Bu ise, silahlý
savaþýn objektif þartlarýnýn mevcudiyeti demektir.
Evet, Mahir yoldaþ (onlara göre Mahir)
iyi anlatmýþtýr. Ama onlarýn aktardýklarý
mevcut durum deðerlendirmesidir ve doðal olarak bu deðerlendirmeden çýkartýlan
sonuçlara hiç deðinilmemiþtir. Böylece neden-sonuç iliþkisi ortadan kaldýrýlmakta,
somut durumun tahlili ile devrimci görevler birbirinden ayrýþtýrýlmakta, dolayýsýyla da
teori ile pratik birbirinden yalýtýlmakta, ayrýþtýrýlmaktadýr.
Ayný durum çaðrýþtýrmalar, anýþtýrmalar,
imgeler ve özensizlikler üzerinde yükselen
yeni bir söylem de yaratmýþtýr. Bir cümlede
Türkiye solunda, siyasi arenaya yeni çýkan
herkes, önce uzun uzadýya bir THKP-C eleþ-
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tirisi yapar. denilirken, ikinci cümlede
Çünkü Parti-Cephe, Türkiye soluna 30 yýldýr damgasýný vuran bir çizgidir denilerek,
THKP-C, ne olduðu tanýmlanmamýþ bir Parti-Cephe adýyla özdeþleþtirilir. Bununla da
yetinilmeyip, Cephe ve Cepheliler varken,
reformizmi, pasifizmi, kaçkýnlýðý, devrimcilik diye yutturmak zordur sonucuna ulaþýlmaktadýr.
Ve herkesin bilmesi gerekir ki, kendilerinin Parti-Cephe dediklerinin adý DHKPCdir ve herkesin göreceði gibi THKP-C adýyla benzerliði sadece sondan üç harftir. Biz
THKP-Cnin devamýyýz demek baþka bir
þeydir, kendilerini DHKP-C olarak adlandýrmak baþka birþeydir. Bu yapýlan, kendisine
maoist diyen birisinin kendisini Mao olarak tanýtmasý kadar abesle iþtigaldir.
Diðer yandan, ayný kýsa cümlelerden
Cephe ve Cephelilerin reformizme, pasifizme vs. karþý nasýl mücadele ettiklerini öðreniyoruz. Oysa sanýlýrdý ki, reformizme, pasifizme vs. karþý yürütülen mücadele ideolojik mücadeledir ve bunu da Parti ve Partililer (elbette proletarya partisidir sözkonusu olan) yürütür. Þüphesiz bunlar sanýdýr, eskide kalmýþtýr, günümüzde Parti
demek Cephe demektir, Cephe demek Parti demektir, THKP-C demek Parti-Cephe demektir, Parti-Cephe demek DHKP-C demektir, DHKP-C demek Cephe demektir, Cephe
demek Cepheli demektir, Cepheli demek
Vatansever demektir, Vatansever demek
Adalet demektir, Adalet demek demokrat
demektir...
Tüm bunlarýn içinde kendinizi herhangi
bir yere koyarak, ayný zamanda hepsinde
yer almanýz olanaklýdýr.
THKP-Cnin 1971 yýlýnda kaleme alýnan
ilk tüzüðünde Parti ve Cephe üyeliði (popüler dilde Partili ve Cepheli olmak) þöyle
ifade edilmiþtir:
Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi,
proletaryanýn siyasi partisidir.
Partinin tüzük ve programýný kabul eden, devrimci çalýþmayý rahatlýkla yürütebilecek seviyede MarksistLeninist olan ve ülke gerçeklerini bilen, parti teþkilatlarýndan birine katýlýp içinde faal olarak çalýþan, partinin
kararlarýna ve disiplinine uyan herkes
Türkiye Halk Kurtuluþ Partisine üye
olabilir.
Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi

üyesi olmanýn þartlarý: a) Öðrenciler
için belli bir Marksist-Leninist formasyona sahip olmak, belli bir alanda çalýþmak; b) Ýþçiler, köylüler ve diðer
halk kesimlerinden gelenler için, Partinin kýlavuzluðunu kabul etmek, örgüt disiplinine tabi olmak.
Görüldüðü gibi, THKP-C için, Parti ile
Cephe birbirinden farklý iki ayrý örgütlenmedir ve sýnýfsal niteliði de farklýdýr. Parti, hiçbir tartýþmaya yer vermeyecek biçimde, proletaryanýn siyasi partisidir, Marksist-Leninist
partidir. Cephe ise, anti-emperyalist ve antioligarþik devrim mücadelesinin politik örgütlenmesidir, dolayýsýyla anti-emperyalist ve
anti-oligarþik kesimleri kapsar. Cephe üyesi
olabilmek için Marksist-Leninist olmak koþul
deðilken, Parti üyesi olmak için Marksist-Leninist olmak aranan mutlak koþul durumundadýr.
Ama... Bunlar iþin sözel tarafýdýr. Onlar da pekala Parti ile Cephenin THKP-C ile
DHKP-Cnin bir ve ayný olmadýðýný bilmektedirler. Bu öylesine açýktýr ki, kendi sözleriyle ifade edersek, Mahir Çayan 1970te kurulan THKP-Cnin önderidir ve yine kendi
sloganlarýnda ifade edildiði gibi, DHKP-C
nin önderi Dursun Karataþdýr.
Ýþte ülkemiz solundaki ideolojinin ve
ideolojik mücadelenin odak noktasý da burada bulunmaktadýr. Teorik söylemde (ya
da yazýlý olarak) ne söylediðiniz deðil, somuttaki kiþiye ne dediðiniz önemlidir. Örneðin, yukardaki alýntýlar yapýlarak geliþtirilecek bir tartýþma, çok kolaylýkla, bunlarý
bizde biliyoruz, Partili olmak o kadar kolay
mý? Herkes Partili olamaz ki, o yüzden önce
Cepheli olmak gerekir sözleriyle deðiþecektir.
Ve o zaman, herkes düþünecektir ki,
madem herkes istediði gibi söyleme ve söylediðinden farklý þeyler yapma özgürlüðü
ne sahiptir, bunca söz niye ediliyor? Söylenenlerin ve yapýlanlarýn doðru ya da yanlýþlýðýný ortaya koyacak bir ölçü yok mudur?
Marksizm-Leninizm ve tarihsel gerçekler bir
ölçü olarak kabul edilmeyecekse, sizin, bizim ya da bir baþkalarýnýn kim ve ne olduklarý neye göre belirlenecektir?
Bunlar boþ sözler ve sorulardýr. Ülkemiz
solunda, bu ve benzeri sorular ve de teori
sadece bu iþleri merak edenler için vardýr. Gerisi, her nabza göre þerbet vermek,
her kiþiye göre teori yapmaktýr.
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Kadrolar
ve Politikada
Güç-Nicelik Kavrayýþý

Doðru devrimci çizgi belirlendikten sonra, herþeyi,
doðru çizginin kaderini, zafer ve yenilgiyi, kadrolar belirler.

!

Stalinin bu sözünü bilmeyen ya da duymamýþ bir devrimci tasarlayabilmek olanaksýzdýr. Her devrimci, devrim sempatizaný, bu belirlemeyi, eyleminin temeline koymak durumundadýr.
Marksizm-Leninizmde kadro sorunu, doðrudan örgütlenme sorunu olarak ortaya konulur ve proletarya partisinin örgütlenmesi olarak somutlaþýr.
Kadrolarýn devrim mücadelesindeki belirleyiciliði, kaçýnýlmaz olarak kadrolarýn devrim mücadelesinin gereklerine uygun bir bilince ve bunun somutluðu
olarak belirli bir pratiðe sahip olmalarýný gerektirir. Her devrim mücadelesinde ve proletarya partisinde, kadronun belirleyiciliði, mücadelenin gerektirdiði bilince, ustalýða ve kararlýlýða sahip kadrolarýn varlýðý ile tanýmlanýr.
Bir baþka deyiþle, devrimci çizginin belirlediði mücadeleyi sürdürmeye uygun kadrolarýn oluþturulmasý devrimci mücadelenin olmaz-sa-olmaz
koþuludur. Böylece belirli bir niteliðe sahip kadrolarýn oluþturulmasý, proletarya partisinin temel bir görevi olarak belirginleþir.
Sözcüðün tam anlamýyla, devrim mücadelesinde yer alan kadrolarýn sayýsý,
niceliði; bu kadrolarýn devrim mücadelesinin gereklerine uygun olmalarý,
niteliði ifade eder. Bunlarýn karþýlýklý iliþkisi, devrimci görevlerin yerine getirilmesinde belirleyicidir. Örgütlenmede nicelik-nitelik iliþkisi olarak da ifade
edilen bu durum, Stalinin ifade ettiði gibi, kadrolarýn belirleyiciliði baðlamýnda tüm mücadeleyi belirler. Belirlenmiþ devrimci çizgiyi pratiðe uygulayacak
yeterli sayýda kadroya sahip olmak nicelik düzeyini tanýmlarken; bu devrimci
çizginin gerektirdiði özelliklere sahip kadrolarýn varlýðý nitelik düzeyini tanýmlar. Bu nedenle, hemen her durumda, devrimci çizgiyi pratiðe uygulayacak
yeterde ve yeterlilikte kadrolarýn yaratýlmasý, devrimci örgütün birincil sorunu olmaktadýr.
Buraya kadar sorun, salt örgütlenme sorunu olarak ortaya çýkar. Eðer böyle
bir örgütlenme saðlanabiliyorsa, yani gerekli nitelikte ve yeterli sayýda kadro mevcut ise, mücadelenin planlandýðý doðrultuda sürdürülmesi olanaklýdýr.
Ancak devrim mücadelesinin, karþý-devrimin zoru, þiddeti koþullarýnda sürdürülen bir mücadele olmasý, kaçýnýlmaz olarak, bu süreçte kadrolarýn yitirilmesine neden olur. Böylece, yeni kadrolarýn oluþturulmasý ve eski kadrolarýn
yerlerinin doldurulmasý gündeme gelerek, kadro sorununu sürekli kýlar. Bu
zorunluluk, devrimin bir Halk Savaþý ile zafere ulaþacaðý bizim gibi ülkelerde
çok daha büyüktür. Hele ki, Öncü Savaþýnýn verilme zorunluluðu, kadro soru-
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nunu, eþi görülmedik düzeyde önemli hale getirir. Böyle bir savaþta, kaçýnýlmaz olarak kadrolarýn üstlendikleri görevler ve yerine getirmeleri gereken fedakârlýklar öylesine yoðundur ki, kadrolarýn niteliðinin temel belirleyiciliði en
yakýcý bir biçimde ortaya çýkar. Bu, ayný zamanda, karþý-devrimin kadro pasifikasyonuna yönelik tüm giriþimlerinin nedeni olmaktadýr.
Buraya kadar söylediklerimiz, her devrimcinin bildiði ve bilmek zorunda
olduðu gerçeklerdir. Ancak, sorun pratik olarak ele alýndýðýnda, karþýlaþýlan
sorunlarýn boyutlarý, hiç de konunun bu denli örgüt içi bir sorun olmadýðýný
ortaya koyar. Salt emperyalizmin kadro pasifikasyonu için geliþtirmiþ olduðu
yöntemleri ve bunlarýn uygulanmasý için kullandýðý araçlarý ele almak bile,
bunun nerelere kadar uzandýðýný göstermeye yetecektir.
Zaman zaman yinelenen eski bir tekerleme vardýr: Politika, güç demektir. Ýþte bu söz, bizim gibi ülkelerde kadro sorunun en yakýcý yönünü ortaya
koyar.
Marksizm-Leninizmin devrim mücadelesinde belirleyici olarak kitleleri ve
onlarýn öncüsü olarak kadrolarý almasýnýn, küçük-burjuva dünya görüþü ile
çarpýtýlmýþ biçimi, politika, güç demektir sözü ile ortaya çýkar.
Küçük-burjuvazinin devrim karþýsýndaki tutumu, her zaman kendi sýnýfsal
konumuna uygundur. Kapitalizm tarafýndan sürekli olarak yoksullaþtýrýlan ve
mülksüzleþtirilen küçük-burjuvazi, bu yaný ile proletaryaya yaklaþýrken; diðer
yandan karþýsýna çýkacak fýrsatlardan yararlanarak büyük burjuvalar arasýna
girmeyi umut eder. Bu sýnýfsal özelliði, küçük-burjuvaziyi sürekli olarak güçler
dengesini gözetmeye ve buna uygun olarak tavýr belirlemeye yöneltmektedir. Bu sýnýfsal konumu küçük-burjuvazinin politik tutumunu belirler. Bu politik tutum, güçler dengesi kimin lehineyse ondan yana tutum belirlemek
þeklinde olup, politika, güç demektir sözü ile ifade edilir.
Küçük-burjuvazinin bu güç fetiþizmi, ayný zamanda burjuvazinin politik
faaliyetlerinin ve ideolojik saldýrýlarýnýn yönünü belirlemektedir. Nüfus içinde
çoðunluðu küçük-burjuvazinin oluþturduðu her ülkede, politik güç, her zaman küçük-burjuvazinin tavrýný belirlediði için, devletin zor faaliyetinin de
konusunu ve hedefini belirler. Mahir Çayan yoldaþýn deyiþiyle, oligarþinin, göründüðü kadar güçlü olmamasýna raðmen, kendisini sürekli olarak dev gibi
güçlü göstermeye çalýþmasýnýn arkasýnda bu küçük-burjuva tutum yatar.
Amaç, küçük-burjuvazinin devrim mücadelesinden uzak tutulmasýdýr.*
Küçük-burjuvazinin politik tutumunu tanýmlayan politika, güç demektir
ifadesi, doðrudan küçük-burjuvaziyi kazanmaya yönelik politikalarda kendi gerçekliðini bulur. Bunun soldaki yansýsý ise, belli bir güç olmak için belirli bir niceliðe, sayýya sahip olmak ve bunun aracýlýðý ile politika yapmak
þeklinde olmaktadýr. Ülkemizde her hangi bir sol örgütün ya da oluþumun,
her faaliyetini katýlýmýn sayýsý ile ölçmesinin gerçekliði burada yatmaktadýr.
Bu, diðer yandan soldaki faaliyetin yönünü de belirlemektedir. Bu yön, olabildiðince çok sayýda insana sahip olmaktýr. Eski deyiþle, kafa sayýsý, neredeyse soldaki tüm faaliyeti belirlemektedir. Böylece de, devrimci faaliyetin
sürdürülmesi, sayýya, yani niceliðe indirgenmektedir ve güç kavramýnýn
ölçütü burada aranmaktadýr. (Hemen her sol hareketin, kendi faaliyetleri hakkýndaki yayýnlarýna bakýlacak olursa, bu nicelik ölçütünün ne denli yaygýn
olduðu görülecektir. Öyle ki, hemen her faaliyet, buna katýlanlarýn sayýsýyla
* Burada ülkemizdeki bir yanlýþ anlamayý da düzeltmek gerekmektedir. Küçük-burjuvazi,
sýnýf olarak, küçük mülkiyeti ve küçük sermayeyi ifade eder. Ancak ülkemiz solunda genellikle küçük-burjuva sözcüðü, öðretmen, öðrenci, memur gibi toplumsal tabakalarý tanýmlamak için kullanýlmaktadýr. Bu toplumsal tabakalarýn sergiledikleri sýnýf özellikleri, elbette ki küçük-burjuva sýnýf özellikleridir. Ama bu sýnýfýn gerçek ifadesi deðildirler. Küçükburjuvazi, kesinkes küçük mülkiyet ve küçük sermaye ile nitelenir ve tüm sýnýfsal özelliði
bu küçük mülkiyeti ve sermayesi tarafýndan belirlenmektedir.
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birlikte ifade edilmekte ya da asýlan pankartlar metresi ile yazýlmaktadýr.)
Pratikte çalýþan devrimci örgüt kadrolarýnýn sürekli olarak duyduklarý söz,
siz kaç kiþisiniz?, nerede varsýnýz? türünden olmaktadýr. Devrimci mücadeleyle az çok tanýþýklýðý olan her kiþinin, illegal bir mücadele söz konusu
olduðunda, bu türden sorularýn sorulamayacaðýný bilmesine karþýn, soruyor
olmalarý ülkemiz solunun bir olgusudur. Geçmiþ dönemde, PKKnin þu kadar gerillasý var, sizin kaç gerillanýz var? türünden sorularla desteklenen ve
seçim sonralarýnda görüldüðü gibi, HADEP bir milyon oy aldý, sizin kaç oyunuz var? sözleri, hep devrim mücadelesinde niceliðin nasýl öne geçtiðinin
göstergeleridir.
Güç-nicelik iliþkisi üzerine söylenebilecek çok þey vardýr. Bunlara iliþkin
sayýsýz örnekler verilebilir ve hatta tüm politika sanatýnýn, örgütlenme amacýnýn ve yöneticiliðin niteliðini, bu niceliði bulma sanatý olduðu bile söylenebilir. Doðal olarak, her türlü fýrsattan yararlanmak, güvenilmez kiþi ve gruplarla
iþbirliði yapmak, bu sanatýn pratiði olarak algýlanmakta ve bir ustalýk olarak düþünülmektedir.
Elbetteki, pratik faaliyetlerde nicelik belli bir etkinlik demektir. Örneðin,
bir protesto eyleminde ya da bir grevde yer alanlarýn sayýsýnýn (sol yayýnlarda görüldüðü gibi) 100 kiþi olmasý ile binlerce kiþi olmasýnýn etkisi kýyaslanamaz ve kýyaslanamayacak kadar elle tutulur, gözle görülür sonuçlar ortaya
çýkarýr. Bunlarý anlamamak ya da görmezlikten gelmek elbette olanaksýzdýr.
Zaten pratikte çalýþan kadronun çok iyi bildiði gibi, her zaman zaten kaç
kiþisiniz ki, etkiniz ne olacak sözleri, bunun sonucu söylenmektedir. Yine
ayný sözleri yineleyenlerin, aslýnda doðru söylüyorsunuz, ama sayýnýz yetersiz, bu nedenle sizin baþarýlý olacaðýnýza inanmýyorum diyerek, iyiniyetli,
ancak niceliði esas alan beyanlarda bulunduklarý sýkça görülür. Yine, bir baðýþ
kampanyasý söz konusu olduðunda, sýk sýk þu sözler yinelenir: Aslýnda size
vermek isterdim, ama fazla gücünüz yok. Bu sözlerde ifadesini bulan, her
zaman güç-nicelik kavrayýþýdýr. Denilmek istenen hep aynýdýr: Hele bir güç
olun, o zaman biz de varýz!
Þüphesiz, güç-nicelik kavrayýþý, kendisini sol içersinde ortaya koyduðu
boyutta, çok fazla önemsenmez. Çünkü sonal olarak bu kavrayýþ, sol içersinde þu ya da bu örgütlenmeyi tercih etmek þeklinde somutlaþýr. Bunun tek
sonucu, bu kavrayýþýn sürdürücüsü ve kendi faaliyetinin temeli yapan sol örgütlenmelerin kendilerini bir güç olarak gösterecek eylemlere giriþmeleri
ve bu eylemlerin yaratacaðý varsayýlan fýrsatlardan yararlanmaya çalýþmalarý
olmaktadýr.
Ancak kitlelerin arasýna girildiðinde, ayný kavrayýþýn, yani küçük-burjuvazinin güce yönelik tutumunun belirlediði kavrayýþ, kaçýnýlmaz olarak tüm pratik faaliyetin karþýsýna çýkacaktýr. Bunu gördüklerinde de, iþ iþten geçmiþ
olmaktadýr.
Gerçek gerçeklikte, güç-nicelik iliþkisi, egemen sýnýflarýn yüzyýllardýr egemenliklerini sürdürmek için kullandýklarý ve her türlü propaganda aracý ile
sürekli olarak iþledikleri bir konudur. Oligarþi çok güçlü, siz çok güçsüzsünüz, devletle baþ edilmez, devletin milyonlarca silahý, milyarlarca dolarý
var, sizin neyiniz var ki gibi sözlerin, her zaman güç-nicelik kavrayýþýnýn üzerinde yükseldiðini herkes görebilecektir.
Güç-nicelik kavrayýþý, toplumsal iliþkiler alanýnda öylesine geniþ bir etkiye
sahiptir ki, günlük yaþamda sýkça kullanýlan paran kadar konuþ türünden
söz ve davranýþlarda da kendisini dýþa vurur.
Daha önce de belittiðimiz gibi, güç-nicelik kavrayýþý, solda kendisini yeniden üreten ideolojik bir kavrayýþtýr. Ancak egemen sýnýflar açýsýndan bu ideolojik kavrayýþ, salt ideolojik araçlarla sürdürülen bir propagandanýn ürünü olarak yaygýnlaþmamaktadýr. Bu kavrayýþ, bir yandan toplumda geniþ bir nüfusu oluþturan küçük-burjuvazinin sýnýfsal tutumu ile belirlenirken, diðer yan-
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dan günlük yaþamda (maiþet derdi içinde) yeniden üretilmektedir. Doðal olarak, kendi günlük yaþamýnda somut olarak ortaya çýkan güç-nicelik iliþkisi,
bireyler için doðal karþýlanabilen ve sorgulanmayan bir kavrayýþ durumundadýr. Bu sorgulanmama, yani kavrayýþýn toplumsal iliþkiler alaný içersinde sürekli
yeniden üretimi ile ortaya çýkan kendiliðinden varoluyormuþ duygusu, bu
kavrayýþý, neredeyse saðduyunun bir ifadesi olarak sunmaktadýr. (Hemen
her düzen politikacýsýnýn halkýmýzýn saðduyusuyla baþlayan deðerlendirmelerinin bunca yaygýn oluþunun nedeni de budur.) Böylece, bilince ve bilgiye deðil, sezgilere ve bireysel yaþam koþullarýna dayanan ölçü, ölçüt ve
kavrayýþlar öne geçmektedir. Özellikle kent küçük-burjuvazisi ile köylülüðün
proletarya ile olan devrimci iliþkilerinde, bu bireysel yaþam koþullarýnýn getirdiði kavrayýþlar önemli bir yer tutar. Leninin yazýlarýnda bu konuya geniþ yer
vermesinin nedeni de budur.
Devrimcilerin, bu kavrayýþ karþýsýnda ödedikleri bedel, öncelikle devrimci
mücadeleye katýlýmda karþýmýza çýkar. Genellikle devrim mücadelesini belli
bir güç olana kadar olaylarý izleme yönündeki pasif kitlesel eðilim, ödenen
bedelin büyüklüðünü göstermektedir. En basit bir mantýk bile, bir ile birin
toplanmasýnýn iki ettiðini, bir elin tek baþýna bir iþe yaramadýðýný ama iki
elin sesi olduðunu bilir. Oysa güç-nicelik kavrayýþý, birin kendi kendine ve
kendi içinde iki olmasýný bekler. Bu da, devrimci mücadeleden uzak durmayý getirdiði gibi, herþeyin devrimcilerin iradi müdahalesi olmaksýzýn geliþebileceði kavrayýþýna ulaþýr. Bunun sonucu ise, mistisizm, pasifizm ve oblomovculuktur.
Hele þöyle bir güç olun, o zaman biz de varýz türünden sözlerin, salt
nicelik yönünden ele alýndýðýnda bile, devrimci mücadele açýsýndan ne denli anlamsýz olduðu görülecektir. Çünkü, devrimci mücadele, kitleleri bilinçlendirme ve devrimci bir güç haline getirme mücadelesidir. Eðer devrimci
mücadelede yer alýnacaksa, devrim mücadelesini bir güç haline getirmek
için, oligarþiye karþý bir alternatif güç haline getirmek için yer alýnacaktýr.
Yoksa böyle bir güç kendiliðinden oluþmayacaktýr ve þans eseri böyle bir
güç kendiliðinden oluþsa bile, o zaman, bugün devrimci mücadeleden uzak
duran bilinçli insanlarý deðil, bugünün bilinçsiz, ama yarýnýn bilinçli kitlesini kapsayacaðý açýktýr. Þayet belirleyici olan güç-nicelik iliþkisi ise, o zaman
devrimci mücadeleye her katýlým, niceliði artýracaktýr ve (bu iliþkinin kavrayýþý
çerçevesinde söylersek) her nicelik artýþý, güç olunduðunu göstereceði anlamda, yeni niceliklere yol açacaktýr. Bu da, bu kavrayýþýn kendi içersinde
ne denli çeliþik olduðunu gösterir.
Güç-nicelik kavrayýþýnýn ideolojik niteliði bu çeliþkide kendini yeniden
ortaya koyar. Bilindiði gibi burjuva ideolojisi, pratiðin haklý çýkartýlmasý temelinde, gerçekliðin yalanlaþtýrýlmýþ ifadesi durumundadýr. Bu kavrayýþda da
görüleceði gibi, kiþi, kendi kavrayýþý ile kendi gerçekliðine yabancýlaþmaktadýr.
Sanki kendisinin (integral olarak tüm insanlarýn) dýþýnda bir varlýk varmýþ gibi,
bu varlýðýn, kendi dýþýnda önce bir araya gelmesini ve kendilerini güç haline getirmesini beklemek, bu yabancýlaþmanýn en son sýnýrýný oluþturur.
Tamam, sizin söyledikleriniz çok doðru, sizinle çalýþmak isterim ya da
en azýndan sizlere yardýmcý olmak isterim, ancak siz de önce birþeyler yapýn þeklinde ifade edilebilen görüþler, ayný zamanda bireyin kapitalist iliþkiler
içersinde kendi emeðine yabancýlaþmasýnýn bir yansýsý durumundadýr. Eðer
bu sözü eden kiþi ya da kiþilerin devrimci mücadeleye katkýsý, ayný zamanda devrimci mücadelenin geliþmesi demek olmayacaksa, yani kendilerinin
dýþýnda bir geliþim ortaya çýkýyorsa, kendileri dýþýnda birþeyler yapýlýyorsa,
kendilerine neden gereksinme duyulacaðýnýn da anlamý kalmamaktadýr. Herkes bilir ki, bir kiþi için geçerli olduðu ileri sürülen bir ölçüt, herkes için de
geçerli olabilir. Bu durumda, devrim mücadelesini sürdüren tek kiþi bile kalmayacaktýr. Çünkü herkes, kendi dýþýnda birþeyin varolmasýný beklemek du-
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rumunda olacaktýr. Oysa hiçbir þey yoktan var olmaz. (Ýman sahiplerine
bunu bile anlatabilmek çok zordur.)
Diyebiliriz ki, güç-nicelik kavrayýþý, sadece pratik devrimci mücadelenin
engeli deðil, ayný zamanda devrimci olunmasýnýn da engeli olan bir ideolojik
kavrayýþtýr. Küçük-burjuva dünya görüþünün ürünü olan bu kavrayýþ karþýsýnda
proletaryanýn sýnýfsal tavrý, tümüyle nesneldir, bilimseldir.
Proletarya, sýnýf olarak, sadece kendisinin niceliðini deðil, ayný zamanda
burjuvazinin zýttý olarak bir niteliði ifade eder. Üretimdeki yeri, onu, sadece
nicelik olarak deðil, niceliðin belli bir nitelikle birleþmesinin ürünü olarak belirlemiþtir. Tek tek iþçilerin (nicelik) birleþik ve kollektif eylemi (nitelik), proletaryanýn sýnýf niteliðini ortaya çýkarýr. Proletaryanýn kendi günlük pratiði ile
sürekli olarak sergilediði ve sürekli olarak yeniden ürettiði bu iliþki, birleþik
ve örgütlü bir niceliðin nasýl bir güç ortaya çýkardýðýný gösterir. Bunun somut
gerçekliðini ise, toplumsal iþbölümünün en geliþkin olduðu yerde, fabrikada
görmek olanaklýdýr.
Güç-nicelik iliþkisi doðru kavranamaz ve küçük-burjuvazinin bu konudaki kavrayýþý esas alýnýrsa, devrimci mücadelede bir dizi sapma kaçýnýlmaz
hale gelir. Kendisini belli bir güç olarak göstermek isteyen ve bu yolla güçlenmeyi uman pek çok devrimci örgüt, kendi gücünü aþan ve somut-tarihsel koþullara uygun düþmeyen bir dizi eylem içersine girmiþlerdir. Sonuçlarý
ise, devrimci mücadelenin verdiði kayýplar ve yitirilen zamandýr.
Tüm bu belirlemelerin ýþýðýnda, belli bir niteliði ifade eden devrimci insaný, kadroyu þu þekilde belirleyebiliriz:
Tarihin belirli bir döneminde, mevcut ekonomik, sosyal ve siyasal sistemin
insanlýðýn ileriye doðru geliþiminin ve tarihsel ilerlemenin engeli olduðu bir
dönemde, yani mevcut üretim iliþkilerinin üretici güçlerin geliþimini engellediði ve yer yer durduðu bir tarihsel dönemde, bu koþullarýn bilincinde olan
ve bu koþullarý ortadan kaldýrarak, insanlýðýn tarihsel geliþiminin önünü açan,
bu süreci hýzlandýran insanlar, o tarihsel dönemin görev ve sorumluluðu ile
hareket ederek, kendilerini devrimci olarak tarih karþýsýna koyarlar. Bu nitelikteki bir birey, ister politik iktidarýn ele geçirilmesi sürecinde olsun, ister
politik iktidar ele geçirildikten sonra olsun, yaptýðý her eylemi ile devrimci niteliðini yeniden üretir ve kendini aþar. Yerinde sayan, deðiþmeyen bir nitelik,
her zaman çürümeye ve bozulmaya uðrayacaktýr. Bu nedenle de, devrimci
insan, kendisini sürekli olarak geliþtiren, yenileyen ve devrimci mücadele sürecinin öne koyduðu görev ve sorumluluðun bilincinde ve ona göre faaliyet
yürüten insandýr.
Bu görev ve sorumluluk, kimi zaman, kýrsal bir alanda yýllar süren sabýrlý
ve inatçý bir ön örgütlenme faaliyeti olarak ortaya çýkabileceði gibi, kimi zaman, bir þehir gerillasýnýn karþýlaþabileceði en zor koþullar altýnda savaþmak
olarak somutlaþacaktýr.
Gün olacak, emperyalizmin ve oligarþinin en azgýn saldýrýlarý karþýsýnda,
salt devrimci niteliðini korumak için yürütülen bir mücadele haline dönüþecektir. Gün olacak, tutsaklýk koþullarýnda, düþmanýn her türlü pasifikasyon
ve baský uygulamalarýnýn en yoðunlaþtýðý bir ortamda, devrimci onuru ve kiþiliði korumak için direniþ olarak karþýmýza çýkacaktýr. Kimi dönemlerde, polis operasyonlarýnýn en yoðun yaþandýðý koþullarda, tüm yoldaþlarýyla baðlarý
kesilmiþ olarak yaþamak zorunda kalýnacaktýr. Kimi dönemler gelecek, salt
devrimci olduðunuzu söylemenin bile bir yüreklilik, bir onur olduðu günler
yaþanacaktýr. Gün olacak, devrim saflarýnda yýlgýnlýk, panik ortaya çýktýðýný,
pek çok eski ve deneyimli insanlarýn teker teker yitirildiðini, kimilerinin korku ve panik halinde devrim saflarýný terk ettikleri görülecektir. En iyi ve en
cesur yoldaþlarýn, kimi zaman belki sizin basit bir dikkatsizliðiniz ya da düþüncesizliðiniz yüzünden yitirilmesi sözkonusu olacaktýr.
Ýþte tüm bu koþullar ve somutluk içinde, devrimci olmak ve devrimci ola-
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rak varolabilmek, devrimciliðin gerektirdiði görev ve sorumluluðu taþýmak,
koþullara meydan okuyarak, koþullarý devrim lehine çevirmek için, býkmadan, usanmadan mücadele etmek, devrimci niteliðin ifadeleri olacaktýr. Niceliðin azlýðýna bakarak, uzlaþýcý olmak, politik esneklik adý altýnda tavizler vermek, devrim saflarýndan uzaklaþtýrýlmasý gerekenleri uzaklaþtýrmaktan kaçýnmak, devrim mücadelesine zarar veren unsurlarý görmezlikten gelmek, devrimci görevin ve sorumluluðun gerektirdiklerini yerine getirmekten kaçýnmak
bir devrimci için ölüm demektir. Ayný þekilde, nicelik artýþý olduðu zaman,
kendisini bir güç olarak tanýmlayarak, her türlü devrimci iliþki ve ittifaký bir
yana býrakmak, tüm iliþkilerde buyurucu olmak, devrimci niteliðin yeterince
geliþmemiþ olduðunu gösterecektir.
Devrimcilik, bireyin, tarih karþýsýnda, içinde yaþadýðý tarihsel koþullar
karþýsýnda, kendi bilinci ile belirlenen sorumluluk ve görev demektir. Bu sorumluluk, bireyin diðer bireylere göre belirlediði, ya da bu tarihsel koþullarýn
sorumluluðunu taþýmasý gereken bireylerin tavýrlarýna göre þekillenen bir bireysel sorumluluk deðildir. Her bireyin, kendi tarih bilinci ile belirlenen, insanlýðýn kurtuluþuna yönelik bir savaþýn getirdiði sorumluluktur. Bu sorumluluðun gereklerinin yerine getirilmesi ve buna uygun görevleri baþarmak için
her türlü özverinin gösterilmesi, devrimci bir kiþinin, doðal, kaçýnýlmaz bir
niteliði olarak ortaya çýkar. Bu açýdan, düþman karþýsýnda teslim olmamak,
iþkencelerde direnmek, gerektiðinde ölümü gülerek karþýlamak, bir devrimcide olmasý gereken doðal niteliklerdir. Bu nedenle, bu niteliklerin, tek tek
yüceltilmesi ya da devrimcilerin deðil de, belli bireylerin niteliðiymiþ gibi ortaya
konulmasý yanýltýcý sonuçlar doðuracaktýr. Her devrimciden beklenilen ve kendisinde olmasý gereken bu özellikler, yani devrimci olmanýn ifadesi ve görünümü olan, özveri, kararlýlýk, sabýr, iþkenceye direnme ve düþmana asla teslim
olmama, üstlendiði görevleri yerine getirme gibi özellikler, devrimci kiþiliðin
ayrýlmaz ve ayrýlmasý olanaksýz özellikleridir. Bu özelliklere sahip olmak, sadece devrimci olmayý getirecektir.
Ve belki bir gün, bir kentin bir evinde oligarþinin zor güçleri tarafýndan
kuþatýlýp katledileceksiniz. Ve belki, bir buluþmada yakalanacak, günlerce süren iþkencelerden geçeceksiniz. Ve belki, en kolay yerine getirilebilir bir görevi, eylemi yerine getirmekte zorlanacak ve hatta baþaramayacaksýnýz. Ve
belki, hiç beklemediðiniz anda, en güvendiðiniz yoldaþlarýnýzýn korku ve panik içinde kaçtýklarýný göreceksiniz. Ve belki, daðýn baþýnda yapayalnýz, tek
baþýnýza kalacaksýnýz. Üstelik tüm bunlar, sizin en iyi bildiðiniz ve her devrimcinin en iyi bilmesi gereken en basit kurallarýn yerine getirilmemesinden
ya da dikkatsýz davranýlmasýndan, yahut küçük-burjuva alýþkanlýk ve zaaflarýn ürünü olarak baþýnýza gelebilecektir. Hatta sizi bu duruma düþüren, sizin
yerinizi deþifre eden, bir buluþmada sizin yakalanmanýzý saðlayan, yoldaþ
dediðiniz kiþi olabilecektir. Ýþte tüm bu koþullara raðmen, hâlâ devrimci olarak ayakta kalabiliyor, devrimci olarak tarihsel görevlerinizi yerine getirmek
için mücadele ediyorsanýz, devrimci bir niteliðe, kadro denilmeye layýk bir
niteliðe sahipsiniz demektir. Yoksa, devrimci, karþýlaþtýðý olumsuzluklar karþýsýnda yýlgýnlýða, umutsuzluða düþen, olumsuzluklar karþýsýnda paniðe kapýlan, olumsuzluklarý aþmak yerine onlarýn kendiliðinden ortadan kalkmasýný
bekleyen, bu nedenle kenara çekilen kiþi deðildir. Devrimci kiþi, kurtuluþa
kadar savaþma kararlýlýðýna sahip, her türlü olumsuz koþullara raðmen mücadele etmekten bir an bile uzak durmayan ve belki o an geldiðinde, son nefesini vermek için duraksamayan, içinde yaþadýðý tarihsel dönemin en ileri,
en nitelikli insanýdýr. Ve tarih, onlar tarafýndan ve onlarýn eylemi ile yapýlýr.
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Emperyalist Terör,
Askeri Ýþgal
ve Filistin

!$

Mart ayýnýn son günlerine gelindiðinde,
Ýsrailin açýkça savaþ ilan ederek Filistin
Özerk Yönetimi bölgesini iþgale baþlamasý
ve Yaser Arafatý tanklarla kuþatarak bürosuna haspetmesiyle birlikte bütün dikkatler bir kez daha Filistine ve Filistin sorununa
yönelmiþtir.
Özellikle Ýsrail tanklarýnýn Filistin Özerk
Bölgesinde baþlattýðý iþgal hareketi ve bu
iþgal hareketini doðrudan planlayan ve destekleyen Amerikan emperyalizminin açýk Filistin karþýtý tutumu, globalizm çýðýrtkanlarýnýn yýllardýr sürdürdükleri propagandalarýn ne anlama geldiðini de açýk biçimde
göstermiþtir.
Globalleþen dünyada, ulus ve ulusal
devletin bir önemi kalmadýðýný söyleyenler,
Filistin topraklarýndan yükselen tank paletlerinin sesini duymazlýktan gelseler bile,
dünya halklarý, emperyalizmin ve onun beslediði Ýsrail siyonizminin hiç deðiþmediðini
bir kez daha görmüþlerdir.
Bugün Ýsrail tanklarý tarafýndan tutsak
alýnan, sorgulanan Filistinlilerin görüntüleri,
50 yýlý aþkýn süredir varlýðýný sürdüren, zaman zaman unutulan, görmezlikten gelinen,
zaman zaman terörizmle özdeþleþtirilen
Filistin sorununun yeni bir aþamaya ulaþtýðýný da göstermektedir.
Bu yeni aþamanýn en önde gelen unsuru, Filistin sorununun, bir kez daha, açýk askeri zor kullanýlarak, Ýsrailin askeri iþgaliyle
denetim altýna alýnmasý olmaktadýr. Afganistanda yapýlmaya çalýþýlan ve Irak için
planlanan bu yeni denetim biçimi, doðrudan ya da dolaylý olarak emperyalizmin açýk
askeri zoruyla sorunlu ülkelerin ve bölgelerin askeri olarak iþgal edilmesi ve bu

iþgale paralel olarak emperyalist sömürü düzeninin (kimilerinin sandýðý yeni dünya düzeni) kurulmasýný içermektedir.
Emperyalizmin bugün Filistin topraklarýnda Ýsrail aracýlýðýyla gerçekleþtirdiði askeri
iþgal, emperyalizm için sorun olan ülkelerin içsel olarak denetlenemediði koþullarda gerçekleþtirilen emperyalist müdahalenin
yeni bir biçimi olmaktadýr. Bir baþka deyiþle, anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrim hareketleri karþýsýnda iþbirlikçi burjuvazinin yetersiz ve güçsüz kaldýðý evrede emperyalist ordularýn ülkeyi doðrudan iþgal etmeleri (açýk iþgal) olgusu, bugün Filistin topraklarýnda (geçmiþ iþgallerden farklý olarak),
Ýsrail tarafýndan yerine getirilmektedir.
Bu geliþmenin globalleþen dünyada
her türlü ulusal ölçütlerin ve ulusal kavramlarýn önemini yitirdiðinin ilan edildiði ve kitlelerin buna inandýrýldýðý bir evrede ortaya
çýkmasý da bir tesadüf deðildir.
Emperyalizm, özel olarak Amerikan emperyalizmi, SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda, açýk askeri güç kullanarak emperyalist pazarlarýn mutlak bir denetim altýnda tutulmasý gerektiðini görmüþtür. 1997 Asya
krizi ile baþlayan ve 2001 yýlýnda tüm emperyalist ülkeleri etkisi altýnda alan dünya
ekonomik buhraný, emperyalist pazarlarýn
mutlak denetimini tartýþmasýz bir biçimde
gündeme getirmiþtir. Bu koþullarda, emperyalizm, Afganistandan Ýraka, Ýrandan Filistine kadar sorunlu tüm ülkelerde, askeri zor kullanarak, yapýsal dönüþümü gerçekleþtirmek istemektedir. Diðer bir deyiþle,
IMF aracýlýðýyla doðrudan ekonomik zor
kullanýlarak gerçekleþtirilemeyen tüm yapýsal dönüþümler, açýk askeri zor kullanýla-
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rak gerçekleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr.
Konseptini Amerikan emperyalizminin
kontr-gerilla faaliyetlerinde bulan bu açýk askeri zor uygulamasý, topyekün savaþ stratejisinin ta kendisidir. Kurtuluþ Cephesinin
Eylül-Ekim 2001 tarihli 63. sayýsýnda ifade ettiðimiz gibi, uzun yýllardan beri Ýsrailin Filistinlilere karþý uyguladýðý bu strateji, hemen
her durumda, Filistinlilerin silahlý eylemlerine karþýlýk olarak (misilleme) Filistin yerleþim yerlerini bombalamak ve buldozerlerle buralarý yýkmak þeklinde uygulanmýþtýr.
Amaç, halký yýldýrmak ve iradesini kýrmaktýr. Filistinlilere karþý yürütülen bu topyekün savaþ stratejisi, Ýsrail ordusunun Filistin
topraklarýný yeniden açýk iþgale baþlamasýyla
birlikte, bugün Filistin halkýný topyekün
teslim almaya yönelmiþtir.
Ýþte bu teslimiyet koþullarýnda Amerikan
emperyalizmi kendi düzenini kurabileceðini
hesaplamaktadýr. Ýsrail, kurulduðu tarihten
günümüze kadar, her zaman Amerikan emperyalizminin Orta-Doðudaki askeri vurucu gücü olarak bu hesaplarýn yürütücüsü
olmaktadýr.
Burada altý çizilmesi gereken en temel
olgu, Amerikan emperyalizminin bu stratejisi ve uygulamalarýnýn yeni olmadýðýdýr.
Bugün bu strateji ve uygulamanýn yeni gibi
görünmesinin nedeni, emperyalizmin kendi doðasýnda varolan yayýlmacýlýk ve hegemonyacýlýðýn Vietnam savaþýndan bugüne
kadar geçen sürede ilk kez bu çapta ve geniþlikte yeniden uygulamaya sokulmasýndan
kaynaklanmaktadýr.
Bilindiði gibi, II. yeniden paylaþým savaþý
sonrasýnda Latin-Amerikada doðrudan askeri müdahalelerle ya da iþbirlikçi ordularýn askeri darbeleriyle iþlerini yürüten Amerikan emperyalizminin Vietnam halkýnýn silahlý mücadelesi karþýsýnda yenilgiye uðramasýyla birlikte eski yöntemlerini ve stratejilerini kullanamaz hale gelmiþtir. Amerikan
emperyalizminin Vietnam yenilgisiyle birlikte
görünür olan ekonomik, siyasal ve askeri
gerileyiþi Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý ile
birlikte sona ererken, Körfez Savaþýyla birlikte yeniden toparlanma evresine girmiþtir.
Bu evrede en önemli geliþme, emperyalist pazarlarýn toprak olarak olabildiðince
geniþlemesine karþýn, beklenilen ölçüde talep yaratamamasý ve her türlü bölgesel sorun ve çatýþmalarýn giderek kronik hale gelmesi olmuþtur. 1993 ve 1997 bölgesel ekonomik buhranlar, geniþleyen pazarlarýn ek

talep yaratýcý hale getirilmesini yaþamsal bir
sorun haline dönüþtürürken, bölgesel sorunlarýn yarattýðý istikrarsýzlýklar olduðu gibi
kalmýþtýr. Irak ve Yugoslavyaya yönelik askeri saldýrýlar, bir yandan yerel sorunu çözmeye yönelirken, diðer yandan dünya çapýnda bir güç gösterisi ve gözdaðý olarak
kullanýlmýþtýr. Ancak bu güç gösterisi ve
gözdaðýyla beklenen sonuçlar alýnamamýþ
ve emperyalizm tüm yerel ve bölgesel sorunlara doðrudan ve askeri olarak müdahale
etmek zorunda kalmýþtýr. Bu müdahale,
neredeyse dünyanýn her yerinde emperyalist askeri güçlerinin fiili varlýðýný zorunlu
hale getirmiþtir. Ve her dönemde olduðu gibi, Orta-Doðu, emperyalizm için sürekli bir
sorun olarak varlýðýný sürdüre gelmiþtir.
W. Bushun ABD baþkaný olmasýyla birlikte, gerek dünya ekonomik buhranýnýn
þiddetlenmesi, gerekse yerel ve bölgesel sorunlara doðrudan askeri müdahale etme zorunluluðunun daha da büyümesi, baþta
Amerikan emperyalizmi olmak üzere, tüm
emperyalist ülkelerin artan bir silahlanmasýný ve askeri güç kullanýmýný gündemin birinci sýrasýna çýkartmýþtýr.
Amerikan ekonomisinin 2001 yýlýnda içine girdiði ekonomik buhran (burjuva ekonomistlerinin diliyle söylersek ekonomik
durgunluk), tüketim mallarý sektöründen
üretim mallarý sektörüne sýçramýþtýr. Son dönemde ABDnin en büyük enerji þirketlerinden Enronun iflasý, otomotiv sektöründe
görülen büyük üretim düþüþleri ve son olarak demir-çelik sektöründe baþ gösteren talep azalýþý, ekonominin daha fazla askerileþtirilmesini kaçýnýlmaz hale getirmiþtir. Komünizm tehlikesi demagojisiyle 1990lara
kadar içte önemli bir direniþle karþýlaþmayan Amerikan emperyalizmi, 1990 sonrasýnda demokratik açýlým söylemiyle tüketim
mallarý üretimini artýrmýþ ve kitleleri tüketime yöneltmiþtir. Bu ortamda, kaynaklarýnýn
tüketim mallarý üretiminden askeri mallar
üretimine yöneltilmesi, bir yandan kitlelerin
eskisi gibi tüketmemelerini gerektirdiði gibi,
devlet harcamalarýnýn artýrýlmasýný da gerekli kýlmaktadýr. Askeri mallar üretimi için devlet harcamalarýnýn artýrýlmasý ise, alýþýlmýþ
söylemle ifade edersek, halkýn verdiði vergilerle olanaklýdýr (Ülkemizdeki söylemle
faiz dýþý fazla). Böyle bir yönelim için
Amerikan halkýnýn gönüllü desteðini almanýn yolu terörizme karþý savaþ söylemiyle
saðlanmaya çalýþýlmaktadýr.
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Ve bugün Ýsrail, Amerikan emperyalizminin Orta-Doðuya yönelik askeri müdahalesinin ön hazýrlýðý olarak Filistin topraklarýný
iþgal ederken terörizme karþý savaþýn bir
parçasý olarak hareket ettiðini göstermeye
özel olarak dikkat etmektedir.
Daha dün, Yugoslavya olaylarý sýrasýnda
Milesoviç yönetiminin Kosovaya müdahalesini etnik temizlik olarak sunan emperyalist medyanýn, bugün Ýsrailin Filistin topraklarýnda gerçekleþtirdiði askeri saldýrýlarý
terörizme karþý savaþ olarak sunmasýnýn
nedeni de budur.
Diðer yandan, Amerikan emperyalizminin II. yeniden paylaþým savaþýndan sonra
dünya çapýnda uygulamaya soktuðu yenisömürgecilik yöntemleri, 1980 dünya ekonomik buhranýyla belirginleþen bir bunalýma
girmiþtir. Aradan geçen yirmi yýla karþýn,
Amerikan emperyalizmi yeni-sömürgecilik
yöntemlerinin içine girdiði bunalýmý çözememiþtir. Özellikle geri-býraktýrýlmýþ ülkelere verilen kredilerin yaratmýþ olduðu borçlarýn geri ödenememesi, bir yandan yeni-sömürgecilik yöntemlerine göre kurulmuþ
olan emperyalizme baðýmlý sanayileri iþlemez hale getirirken, diðer yandan emperyalist finans kuruluþlarýný krizlere açýk hale
getirmiþtir.
Bilineceði gibi, yeni-sömürgecilik yöntemlerinin temeli, sermaye ihraç ve transferlerinin bileþiminde yapýlan deðiþikliktir.
Sermayenin 5-6 elemaný arasýnda yeni bir
oran yaratýlmýþtýr. Þöyle ki, savaþ öncesi nakit sermaye ihracý, sermayenin isim, patent
hakký, yedek parça, teknik bilgi, teknik eleman, vs. gibi diðer elemanlarýna kýyasla çok
daha fazla yer tutarken, savaþ sonrasý dönemde özellikle 1960dan sonra bu iþleyiþ
tersine dönmüþ, nakit sermaye ihracýnýn dýþýndaki sermayenin yukarda özetlediðimiz
elemanlarý aðýrlýk kazanmýþtýr.* Böylece,
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, yabancý nakit
sermaye oranýnýn yerli nakit sermayeye
oranla çok az olduðu fakat mutlak dýþa
baðýmlý birçok sanayi kuruluþu oluþturulmuþtur. Geri-býraktýrýlmýþ ülkeler bu sanayi
kuruluþlarý için, bir yandan emperyalist ülkelere patent hakký, teknik bilgi vb. için
sürekli ödemede bulunurken, diðer yandan
bu kuruluþlarýn üretimi için gerekli ara mallarý ithal etmek durumunda kalmýþtýr. Artan
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* Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III

ara mallarý ithalatý, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ ticaret açýðýný sürekli büyütmüþ ve
bu açýðý kapatmak amacýyla yapýlan dýþ
borçlanma sürekli büyümüþtür.
1980 dünya ekonomik buhraný koþullarýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkeler ihracata yönelik sanayileþme adý altýnda tüketim mallarý ihracatýyla dýþ borçlarý ödemeye yöneltilmiþse de, emperyalist ülkelerde yeni teknolojilerin tüketim mallarý üretimine uygulanmasýyla birlikte iþe yaramaz hale gelmiþtir. 1993 ve 1997 krizlerinde görüldüðü gibi,
iþbirlikçi iktidarlarýn, gerek demokratik yoldan iþbaþýnda kalmalarýný saðlamak, gerekse iþbirlikçiliðini sürekli kýlmak amacýyla
yapýlan finansal yardýmlar, artan oranda finans krizlerine neden olmaya baþlamýþtýr.
Öte yandan, bu iþbirlikçi iktidarlara yapýlan
finansal desteðin her azaltýlýþý, emperyalizme karþý iþbirlikçilerin tavýr almalarýna neden olmuþtur. Irak ve Afganistanda yaþanýlan olaylar, emperyalizmin iþbirlikçilerinin
kendisine ne denli pahalýya mal olduðunu
göstermiþtir.
Bugün, tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkeler dýþ
borçlarýný ödeyemez durumdadýr. Ülke içi
kaynaklar, özelleþtirme vb. uygulamalarla
sonuna kadar tüketilmiþtir. Emperyalizmin
yapabileceði pek birþey kalmamýþtýr.
Ýþte bu koþullarda Amerikan emperyalizminin bulduðu formül, bir yandan askeri
mallar üretimini artýrýrken, diðer yandan geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin ekonomilerini IMF
aracýlýðýyla doðrudan yönetmek olmuþtur.
Ancak, baþta da belirttiðimiz gibi, gerek yerel ve bölgesel sorunlar, gerekse IMF uygulamalarýnýn yarattýðý ve yaratacaðý iç direniþler, emperyalizmin fiilen bu ülkelerdeki varlýðýný güçlendirmeyi gerekli kýlmaktadýr. Bir
baþka deyiþle, bugün, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde emperyalizmin içsel olgu olmasýnýn
gelebileceði son sýnýra ulaþýlmýþtýr. Bu sýnýr,
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin siyasal ve askeri olarak doðrudan emperyalist ülkeler
tarafýndan yönetilmesidir. Bu ise, emperyalizmin bölgesel olarak askeri gücünü artýrmasý demektir.
Dün, ekonomisini olaðanüstü derecede
militarize etmiþ olan Yankee emperyalizmi,
bu durumun doðal sonucu olarak, dünya
çapýnda saldýrganlýðýný, kudurganlýðýný korkunç bir seviyede artýrmýþ, Pentagon bir
yandan CIAnýn komplolarý ile sömürge ve
yarý-sömürge ülkelerde temsili demokrasileri bile rafa kaldýrtarak, militarist rejimlerin
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kurulmasýný saðlarken, öte yandan, milli kurtuluþ savaþlarýnýn yürütüldüðü ülkeleri cehenneme çevirmek için bütün güçlerini seferber etmiþken*, bugün, (Vietnam savaþý
yenilgisinden 25 yýl sonra) yeniden ayný uygulamalara açýk biçimde geri dönmektedir.**
Ancak, geliþen olaylar, bu formülün, eskiden olduðu gibi bugün de, emperyalizmi
kurtarmayacaðýný göstermektedir. Ýsrailin
Filistin topraklarýnda gerçekleþtirdiði son
iþgal hareketinin Yaser Arafatýn þahsýnda
doðrudan Filistin yöneticilerini hedef almasý,

* Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III
** Vietnam yenilgisinden sonra, özellikle Carter döneminde Ýrana yapýlan rehine kurtarma operasyonunun fiyaskoyla sonuçlanmasýndan sonra, Amerikan emperyalizminin dünya çapýndaki askeri harekâtlarý önemli ölçüde azalmýþtýr. Kimi küçük-burjuva aydýnlar ve revizyonistler, bu duruma bakarak,
emperyalizmin eski saldýrgan özelliðini kaybettiðini,
dolayýsýyla geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki ilerici ve
devrimci hareketlere karþý askeri müdahalede bulunmasýnýn sözkonusu olamayacaðýný söyleyerek,
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde demokratik yoldan iktidarýn ele geçirilebileceði teorilerini yapmýþlardýr.
Gorbaçovun Amerikan emperyalizminin askerileþtirilmiþ ekonomisinin sivilleþtirilmesi için, sosyalist blokun bu yeni sivil ekonomi için bir pazar
haline getirileceðini ilan etmesi, bu teorileri daha da
güçlendirmiþtir. Geçen zaman bu teorilerin, tümüyle Vietnam yenilgisi sonrasýnda Amerikan emperyalizminin geri çekiliþinin abartýlmasýndan ve mutlaklaþtýrýlmasýndan baþka birþey olmadýðýný göstermiþtir.

ayný zamanda emperyalizmin geri-býraktýrýlmýþ ülkeleri doðrudan yönetmekten baþka
bir seçeneðinin kalmadýðýný da göstermektedir. Bu da, dünya çapýnda anti-emperyalist devrimci ve millici hareketlerin giderek
geliþmesi ve güçlenmesi anlamýna geldiði
gibi, sonuç olarak, emperyalizmin topyekün
yenilgisine giden bir sürecin baþlangýcýný
oluþturmaktadýr. Bir Vietnam yenilgisinin
ekonomik, siyasal, askeri ve moral sonuçlarýný 25 yýl üstünden atamayan Amerikan
emperyalizminin alacaðý her yenilgi çok
daha kalýcý ve yýkýcý olacaktýr.
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Filistin...
Filistin...

El Aksa Ýntifadasýyla baþlayan ve Mart
sonunda Ýsrailin Filistin Özerk Bölgesini
doðrudan savaþ alaný ilan ederek iþgal etmesiyle geliþen son olaylar ve olaylarýn trajik görüntüleri, dikkatleri Orta-Doðuya, Filistin sorununa çekerken, ayný zamanda Filistin hareketinin içinde bulunduðu durumu
da gözönüne çýkarmýþtýr. Özellikle Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda, dünya sol hareketinde ve küçük-burjuva radikalizminde ortaya çýkan pasifizmin ve emperyalizmle uzlaþma eðilimlerinin varacaðý
yeri (teslimiyetçilik) göstermesi açýsýndan
çok daha öðretici olmaktadýr.
1947 yýlýnda Birleþmiþ Milletlerin aldýðý

"

kararla resmen bir ulus olarak kabul edilen yahudilerin 14 Mayýs 1948 tarihinde Ýsrail devletinin kuruluþunu ilan etmeleriyle
baþlayan Filistin sorunu, pan-arap milliyetçiliðinden, küçük-burjuva radikalizmine kadar pek çok siyasal eðilimi içinde barýndýran bir tarihsel olgu olmuþtur.
Bir dinsel topluluðun ulus olarak kabul edilmesi ve buna baðlý olarak uluslarýn kendi kaderini tayin hakký çerçevesinde
kendi ulusal devletini kurmasý, Ýsrail devletinin özgün yanýný oluþtururken, pan-arap
milliyetçilik ile küçük-burjuva radikalizmi
Filistin hareketinin sýnýfsal içeriðini oluþturmuþtur.
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Burjuva anlamda bir ulus olmayan yahudi topluluðunun, burjuva anlamda ulusal devlet olmayan Ýsrail devleti olarak örgütlenmesi, yapay bir ulus ve yapay bir
ulusal devlet sorunu olarak, baþlangýçtan
itibaren dýþa baðýmlý (emperyalist-kapitalizme) ve bu baðýmlýlýk içinde varolan bir
olgu ortaya çýkarmýþtýr. Bu yönüyle Ýsrail
devleti, kurulduðu andan itibaren, devlet sýnýrlarý içindeki sýnýf iliþkileri ile deðil, uluslararasý sýnýf iliþkileri ile belirlenen bir devlet
durumunda olmuþtur. Günümüzün popülist
ve medyatik söylemiyle ifade edersek, Ýsrail devleti, emperyalist ülkelerdeki yahudi
sermayesinin lobi faaliyetlerinin sonucu
kurulmuþ ve bu lobi faaliyetlerinin varlýðýyla bugüne gelmiþtir.
Ýsrail devletinin kitlesel gücü ise, dünyanýn her yanýnda, þu ya da bu biçimde ezilen, aþaðýlanan, içinde yaþadýðý uluslar ve
ulusal-topluluklar tarafýndan dýþlanan yahudi dinine baðlý insanlardýr. Bu insanlar, parasermaye sahibi banker ve tefeci yahudilerden farklý olarak, Ýsraile göç ettikleri güne
kadar içinde yaþadýklarý ülkelerde bireysel
olarak çalýþan ya da emekçi olan kitleyi
oluþtururlar. Bu kitle, hemen her zaman, yahudi banker ve tefecilerin içinde yaþadýklarý ülkelerdeki asalak niteliklerine karþý
geliþen yahudi düþmanlýðýndan doðrudan
etkilenmiþ ve bu düþmanlýðýn ortaya çýkardýðý katliamlara maruz kalmýþtýr. Kendi içinde Marksist-Leninist bir örgütlenmeye sahip
olamayan bu kitle, kendisine yapýlan her
davranýþýn, katliamlarýn kendi dinsel inancýndan dolayý olduðuna inandýrýlmýþtýr.
Ve her zaman, içinde yaþanýlan ülkedeki egemen sýnýflarýn kendi iç çeliþkilerinin
bir sonucu olarak ortaya çýkan yahudi karþýtý
hareketler de, kendi eylemini dinsel temelde meþrulaþtýrmaya çalýþmýþtýr.
Diðer yandan, asýl olarak Osmanlý Ýmparatorluðunun egemenliði altýnda bulunan
Arap topluluklarý, Ýngilz emperyalizmi tarafýndan irili ufaklý devletler olarak (elbette
emperyalizmin çýkarlarýna uygun olarak
belir- lenmiþ sýnýrlar içinde) ortaya
çýkmýþlardýr. Bu Arap topluluklarý içinde II.
yeniden pay- laþým savaþý sonuna kadar
doðrudan Ýngiliz yönetimi altýnda bulunan
ve sadece verimli tarýmsal topraklara sahip
olan tek yer Filis- tin olmuþtur. Bu yönüyle,
Filistin, II. yeniden paylaþým savaþý sonuna
kadar devlet olarak örgütlenmemiþ iki Arap
bölgesinden birisi olmuþtur. (Diðeri

Lübnandýr.) Özellikle yer- altý zenginliklerine sahip (özel olarak da pet-rol) topraklarda kurulan Arap devletleri (Mýsýr, Suriye,
Irak, Suudi Arabistan ve küçük Körfez emirlikleri) için, Filistin (ve belli oranda Lübnan),
kutsal mekan ve sebze-meyva üretim alaný olmaktan öte bir deðere sa- hip deðildir.
Arap
devletlerinin
krallýk
olarak
oluþturulmasý, bu devletlerin emperyalist ülkeler tarafýndan bireysel olarak satýn alýnabilen insanlar tarafýndan yönetilmesini getirirken, diðer yandan ayný krallýklarýn kendi
bireysel çýkarlarý ötesinde bir çýkara sahip
olmamasýný da beraberinde getirmiþtir. Osmanlý Ýmparatorluðunun tarihsel özellikleriyle þekillenmiþ olan Arap toplumunun feodal-aþiret iliþkileri çerçevesinde krallýklar olarak devletleþtirilmesi, burjuva anlamda uluslaþma sürecinin ortaya çýkmadýðý bir evreye
denk düþtüðü gibi, ayný zamanda uluslaþma
sürecinin de engeli olarak ortaya çýkmýþtýr.
Osmanlý Ýmparatorluðunun yýkýlmasýyla
birlikte tüm Arap topluluklarý ekonomik ve
siyasal olarak emperyalizme baðýmlý hale
gelirken, ayný zamanda emperyalist tüketim
mallarýnýn açýk pazarý olmuþtur. Bu tüketim
pazarý oluþlarý, Arap topluluklarý içinde iþbirlikçi ticaret burjuvazisinin ve buna baðlý
olarak geniþ bir küçük-burjuva kesimin
oluþmasýný getirmiþtir. Özellikle devletleþtirilen Arap topluluklarýnda sömürge pazarý niteliðindeki kentlerde nüfusun çoðunluðunu
oluþturan bu küçük-burjuva kesim içinde en
etkin unsur, geleneksel tüketim mallarý ticaretiyle uðraþan çarþý esnafýdýr.
1950lerin ortalarýnda asker-sivil aydýn kesimin gerçekleþtirdiði küçük-burjuva askeri
darbelerle Mýsýr, Suriye ve Irakda krallýk rejimlerinin yýkýlmasýyla baþlayan Baas döneminde sýnýfsal yapýda önemli deðiþiklikler
ortaya çýkmamýþtýr. O güne kadar petrol vb.
yeraltý kaynaklarýndan elde edilen iþbirlikçi
payýyla yetinen krallarýn yerine geçen küçük-burjuva devrimci-milliyetçiler, sosyalizmin dünya çapýnda kazandýðý büyük prestijin etkisiyle petrolü millileþtirerek, elde edilen gelirlerle alt yapý yatýrýmlarýna yönelmiþlerdir. Sonal olarak kapitalizmin geliþmesine
hizmet eden bu yatýrýmlar, belli oranda Arap
ulusal burjuvazisinin oluþmasýna ve geliþmesine de hizmet etmiþtir.
Ancak, gerek devlet aracýlýðýyla ulusal
burjuvazi yaratma çabalarý, gerekse Sovyetler Birliði ile geliþtirilen ekonomik ve siyasal iliþkiler, bir bütün olarak emperyalist blo-
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ðun çýkarlarýna ters düþtüðünden, emperyalizmin doðrudan müdahalesini gündeme
getirmiþtir. 1956 yýlýnda Abdül Nasýr baþkanlýðýndaki Mýsýr Baas yönetiminin Süveyþ kanalýný millileþtirilmesi üzerine baþlayan Ýngiliz-Fransýz ve Ýsrail askeri müdahalesi ve
1958 yýlýnda Amerikanýn Lübnan müdahalesi, Amerikan emperyalizmi tarafýndan askeri olarak güçlendirilen Ýsrailin 1967 yýlýndaki altý gün savaþý ile yeni bir evreye girmiþtir. Bu tarihten itibaren Baas yönetimlerine karþý yürütülen emperyalist müdahaleler, her zaman Ýsrailin askeri vurucu gücü
ile gerçekleþtirilmiþtir.
Ýþte bu geliþim sürecinde, Filistin sorunu özel bir yere sahip olmuþtur. Ýsrail devletinin bölgede emperyalizmin askeri vurucu
gücü haline gelmesine paralel olarak Baas
yönetimleri Filistin sorununu (Ýsraili durdurmanýn bir aracý olarak) artan oranda gündeme getirmeye baþlamýþlardýr.
Oysa ki, Filistin topraklarý Birleþmiþ Milletler kararý ile yahudi ve müslüman Arap
(Filistinliler) topluluklar arasýnda paylaþtýrýlmýþ olmasýna karþýn, 1948 yýlýnda Ýsrail devletinin kurulmasýyla baþlayan Ýsrail-Arap
savaþýyla birlikte Ýsrail, Mýsýr ve Ürdün arasýnda yeniden paylaþýlmýþtýr. Gazze bölgesi
Mýsýr tarafýndan ilhak edilirken, Batý-Þeria
tümüyle Ürdün krallýðýnýn topraklarý haline
getirilmiþtir. Bunun dýþýnda kalan Araplara
býrakýlmýþ topraklar da, Ýsrail tarafýndan yeni yahudi yerleþim bölgesi olarak ilhak edilmiþtir. Ve böylece Filistinliler, kendi topraklarý üzerinde hiçbir siyasal hakka sahip olmayan, þu ya da bu ülkenin yönetimi altýnda bulunan bir topluluk haline gelmiþlerdir.
Filistin sorununun gerçek özü de burada
yatmaktadýr.
1967 yýlýndaki altý gün savaþýyla doðrudan Mýsýr ve Ürdünün ilhak ettiði Gazze ve
Batý-Þeria bölgesinin Ýsrail tarafýndan iþgal
edilmesiyle birlikte Filistinlilerin kendi topraklarýndan göç ettirilmeleri süreci de baþlamýþtýr. 1967-72 arasýnda Mýsýr, Suriye ve Ürdün topraklarýna göç eden Filistinliler, bu ülkelerde politik-askeri örgütlülüklerini sürdürürken, diðer yandan ayný ülkelerin ayrýmcý
ve dýþlayýcý uygulamalarý içinde ekonomik
ve sosyal yaþamlarýný sürdürmeye çalýþmýþlardýr.
Bu dönemde Filistin örgütlerinin en temel özelliði, göçmen olarak bulunduklarý
Arap ülkesinin siyasal yönetimi altýnda faaliyet yürütmeleridir. Her Arap ülkesi, kendi

topraklarý üzerindeki Filistinliler arasýnda
kendisine doðrudan baðlý Filistin örgütleri
yaratmýþtýr. 1964 yýlýnda kurulan FKÖ içinde etkin olmayý amaçlayan bu oluþumlar,
günümüze kadar Filistin örgütlerinin çok
parçalýlýðýnýn temel nedini olmuþtur.
Yaser Arafatýn baþýný çektiði ve önderliðini göçmen Filistinlilerin küçük-burjuva aydýnlarýnýn yaptýðý El-Fetih hareketi ile Habbaþýn yönetimdeki marksist-leninist
FHKC, Arap ülkeleri tarafýndan doðrudan denetlenemeyen iki politik-askeri örgütlenme
olarak ortaya çýkarken, 1972 yýlýnda Ürdün
ün gerçekleþtirdiði Kara Eylül katliamý sonrasýnda tümüyle göçmen Filistinlilerin örgütleri haline gelmiþlerdir.
Örgütsel düzeyde meydana gelen bu geliþmeler yanýnda, Filistin halkýnýn ekonomik
ve toplumsal iliþkileri, her durumda içinde
yaþadýklarý ülkelerin iliþkileri tarafýndan belirlenmiþtir. Özellikle 1973 Arap-Ýsrail savaþýndan sonra, Filistinliler, aðýrlýklý olarak Mýsýr, Ürdün, Suriye, Lübnan ve iþgal altýndaki topraklara daðýlmýþlardýr. Ýlk dönem, sadece mülteci statüsünde ve kendi içlerinde ekonomik iliþkiler sürdüren Filistinliler,
zaman içinde belli pazar ve sermaye olanaklarýna sahip olmaya baþlamýþlardýr. Oluþan Filistin sermayesi, mülteci Filistinlilerin
geleneksel tüketim mallarý üretimi ve ticareti alanlarýnda faaliyet gösterirken, özellikle Ürdün ve Ýsrail iþgalindeki topraklarda,
egemen devletin sermayesiyle iþbirliði içine
girmiþtir. Sürekli bir pazar olmadýðýndan Filistin sermayesinin geliþimi de iniþli çýkýþlý
ve çok deðiþkenli bir yol izlemiþtir.
Ýsrail iþgali altýndaki topraklarda yahudi
sermayesi ile iþbirliði içinde faaliyet yürüten
Filistin küçük sermaye kesimleri yanýnda,
geleneksel ürünler üreticisi ve ticareti yapan
kesimler, giderek birbirinden uzaklaþmaya
baþlamýþlardýr. Yine Filistinlilerin yaþadýðý
Arap ülkelerinden gelen mallarýn satýcýlarý ile
iç üreticiler ve bunlarýn ticaretiyle uðraþan
kesimler arasýnda da farklýlaþma baþlamýþtýr.
Hemen hemen benzer geliþme Arap ülkelerinde yaþayan Filistinliler arasýnda da
ortaya çýkmýþtýr.
Böylece, bir yandan yaþadýklarý ülkenin
egemen kesimlerinin sermayesi ile iþbirliði
yapan ve bu sermayenin gölgesinde geliþen
tüccar kesimi ile geleneksel mallar üreten
ve satan kesimler arasýndaki ayrýþma, giderek siyasal ayrýþmalara yol açmýþtýr. Düne
kadar doðrudan içinde yaþanýlan ülkenin yö-
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netimi ve denetimi altýnda oluþturulmuþ
olan Filistin örgütlerinin yerini, bu iki kesimin finanse ettiði örgütlenmeler almaya
baþlamýþtýr.
Mýsýr, Ürdün ve Körfez Emirliklerine yerleþmiþ olan Filistinli sol küçük-burjuva aydýnlarý ise, emperyalist ülkelerle olan iliþkiler
çerçevesinde kendilerine yeni iþ olanaklarý
bulmalarý ve Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðýnýn yaratmýþ olduðu moral etkiyle saða
kaymýþlar ve giderek uzlaþmacý bir çizgiye oturmuþlardýr.
Ýþte bu sýnýfsal geliþmeler Filistin hareketini ve Filistin-Ýsrail iliþkilerinin deðiþmesi
gerektiði düþüncesini yaygýnlaþtýrmýþtýr. Arap
ülkelerine yerleþmiþ olan küçük-burjuva
aydýnlarý ve bu ülkelerin ekonomik iliþkileri
çerçevesinde faaliyet yürüten küçük sermaye kesimleri Yaser Arafatýn çevresinde toplanarak, küçük de olsa bir topraða sahip
olma temelinde Ýsraille barýþ yapýlmasý
yönünde hareket etmeye baþlamýþlardýr.
Toprak karþýlýðý barýþ bu kesimlerin temel
sloganý olmuþtur.
Ancak bu kesimler, küçük bir toprak
üzerinde kurulacak olan Filistinin emperyalizmle doðrudan iliþki içinde, yani emperyalizme baðýmlý bir ülke olmasý peþindedirler.
Onlarýn düþüncesine göre, globalleþen dünyada birleþik, baðýmsýz ve laik bir Filistin
hayaldir, sadece kan dökülmesine neden
olur.
1994 yýlýnda Yaser Arafatýn iþgal altýndaki
topraklara geri dönüþü ve 1996 yýlýnda yapýlan Oslo anlaþmasý sonrasýnda küçük-burjuva aydýnlarý ile Arap ülkelerinde yerleþik
hale gelmiþ olan Filistin sermayesinin etkinliði giderek artmaya baþlamýþtýr. Bu durum,
bu yýllara kadar iþgal altýndaki topraklarda
geleneksel mallar üreten ve bunun ticareti
ile uðraþan kesimlerin etkinliðini yitirmesine yol açmýþtýr. Bunun sonucu olarak, bu
kesimler ile küçük-burjuva aydýnlarý ve
mülteci Filistin sermayesi arasýndaki çeliþkiler keskinleþmiþtir. Ýsrailin Ýzak Rabin döneminde Yaser Arafatla birlikte ülke içine
gelen bu kesimleri ekonomik olarak destekleme politikasý, bu çeliþkiyi daha da þiddetlendirmiþtir.
Böylece, Ýranda da olduðu gibi, geleneksel mallar üreticisi ve satýcýsý durumunda
olan kesimler, eski güçlerini yeniden kazanabilmek amacýyla dinsel ideoloji etrafýnda
örgütlenmeye baþlamýþlardýr. Hamas, Hiz-

bullah örgütlenmesi bu kesimlerin doðrudan katýldýklarý ve finanse ettikleri örgütlenmeler olarak iþgal edilmiþ topraklarda ortaya çýkmýþtýr. (Bu dini örgütlerin 1994 öncesinde fazlaca bir etkinliði olmamýþtýr.)
Öte yandan, Filistin hareketinin sol kesimini temsil eden FHKC, mülteci küçükburjuva aydýnlarýnýn dönüþümüne paralel
olarak dönüþmüþ ve iþgal altýndaki topraklarda salt politik faaliyet yürüten bir örgütlenme olmuþtur. FHKC, Ariel Þaronun baþbakan olmasýyla birlikte geliþen El Aksa Ýntifadasýyla birlikte bazý silahlý eylemler yapmak zorunda kalmýþsa da, küçük-burjuva
aydýnlarýnýn ideolojik dönüþümünü bertaraf
edemediði için, etkisiz kalmýþtýr.
Ýþte bu sýnýfsal iliþki ve çeliþkiler içinde,
Ýsrailin Ariel Þaronla birlikte baþlattýðý askeri zor uygulamalarý ve son iþgal hareketi,
emperyalizmle uzlaþma çizgisi izleyen kesimlerin açýk iþbirlikçi haline getirilmesi
amacýný da içermektedir. Son aylarda ABD
nin Yaser Arafata yönelik açýklama ve tavýrlarý, bu amacýn dýþa vurumlarý olmuþtur.
Bugün Amerikan emperyalizmi ve Ýsrail,
açýk askeri zor ve iþgal yöntemi ile, Filistinlileri sýnýfsal ayrýþmaya baðlý olarak bölmeye
çalýþmaktadýr. Gerçek ve sürekli bir topraða,
dolayýsýyla pazara sahip olmayan, kendi
devletini kuramamýþ Filistinliler için sunulan
seçenek Körfez emirlikleri gibi olmaktýr. Bu
nedenle, birleþik ve baðýmsýz bir Filistin,
her dönemdekinden çok daha önemli hale
gelmiþtir. Sorunun bugün geldiði yer, Ýsrailin
emperyalizm adýna yürüttüðü açýk askeri zor
ve iþgale karþý direniþ olmakla birlikte,
direniþin geleceðe yönelik programý ve çizgisi büyük önem taþýmaktadýr. Filistinliler, ya
globalleþen dünyada, emperyalizme ve
onun Orta-Doðudaki askeri uzantýsý olan
Ýsrailin denetimi ve yönetimi altýnda bir baðýmlýlýða boyun eðeceklerdir, ya da emperyalizme ve siyonizme karþý dünya halklarýnýn mücadelesinin bir parçasý olarak savaþa devam edeceklerdir. Seçenek budur ve
bu seçeneklerden hangisinin etkin olacaðý,
Filistin içindeki özgün sýnýfsal ayrýþma tarafýndan belirlenecektir.
Gerçek bir Marksist-Leninist örgütlenme,
Filistin halkýný bilinçlendirip örgütleyemediði
sürece, tüm çatýþma, emperyalizmle uzlaþma yanlýsý küçük-burjuva aydýnlarý ve küçük sermaye kesimleri ile islamcý sermaye
arasýnda geliþeceði de unutulmamalýdýr.
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www.kurtuluscephesi.com adresinden
Mart 1998 tarihide yayýnlamaya baþladýðýmýz
Kurtuluþ Cephesi Ýnternet Sayfasý dördüncü
yýlýný tamamladý. Zaman içinde içeriðin
geniþlemesinin gerektirdiði alan ihtiyacý ve
ulaþým olanaklarýný artýrmak amacýyla, 2000
yýlýnýn son ayýndan itibaren Kurtuluþ Cephesi
Ýnternet Sayfasýna üç yeni adresten dah
ulaþmak olanaklý hale geldi:
http://www.kurtuluscephesi.org
http://www.kurtuluscephesi.net
http://www.kurtuluscephesi.de
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Anti-Dühring (html)
Köylüler Savaþý (html, pdf)
Fransada ve Almanyada Köylü Sorunu (html, pdf)
Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni (html, pdf)
Otorite Üzerine (html)
Blankici Komün Mültecilerinin Programý (html)
Konut Sorunu (html, pdf)
Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu (html, pdf)
1891 Sosyal-Demokrat Program Tasarýsýnýn Eleþtirisi (html, pdf)
Karl Marksýn Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katkýsý (html)
Karl Marks (html)
Marksýn Mezarý Baþýndaki Konuþma (html)
Alman Þovenizmi ile Alman-Olmayan Þovenizm (html)
Avrupa Ýþçi Hareketi Ýçindeki Ayrýlýklar (html)
Avrupa Birleþik Devletleri Sloganý Üzerine (html)
Az Olsun, Temiz Olsun (html)
Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri (html)
Bir Yoldaþa Mektup (html)
D e v l e t v e D e v r i m (html, pdf)
D e v l e t (html)
Devrimci Maceracýlýk (html)
Diyalektik Sorun Üzerine (html)
Emperyalizm ve Sosyalizmdeki Bölünme (html)
Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý (html, pdf)
Gerilla Savaþý (html)
Ýþçi Sýnýfý ve Yeni-Maltusçuluk (html)
Kâhince Sözler (html)
Karl Marks (html)
Friedrich Engels (html)
Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm (html)
Marksizm ve Ayaklanma (html)
Marx-Engels-Marksizm (html)
Marksizmin Tarihsel Geliþmesinin Bazý Özellikleri (html)
Nereden Baþlamalý (html)
Ne Yapmalý? (html, pdf)
Nisan Tezleri (html)
Sosyalizm ve Din (html)
Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu (html)
Proletarya Devriminin Askeri Programý (html)
Parti Örgütü ve Parti Edebiyatý (html)
Rus Sosyal-Demokrat Hareketi Ýçindeki Reformculuk (html)
Kültürde Ulusal Özerklik (html)
Ulusal Sorun Üzerine Tezler (html)
Ulusal ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezler (html)
Üçüncü Enternasyonal ve Tarihteki Yeri (html)
Sol Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý (html, pdf)
Diyalektik ve Tarihi Materyalizm (html, pdf)
Kadrolar Üzerine (html)
Anarþizm mi? Sosyalizm mi? (html, pdf)
Liberalizmle Mücadele (html)
Teori ve Pratik (html, pdf)
Japonlara Karþý Gerilla Savaþýnda Strateji Sorunlarý (html, pdf)
Çin Devrimci Savaþýnda Strateji Sorunlarý (html, pdf)
Vietnam Ulusal Kurtuluþ Savaþý (html)
Gerilla Savaþý : Bir Yöntem (html)
Gerilla Savaþý (html)
Politik Egemenlik ve Ekonomik Baðýmsýzlýk (html)
Latin-Amerika Gençliðine (html)
Küba Devriminin Ýdeolojisini Ýncelemek Ýçin Notlar (html)
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Latin-Amerika Devriminin Taktik ve Stratejisi (html)
Küba Bir Ýstisna mý, Yoksa Öncü mü? (html)
Tricontinentale Mesaj : ... Ýki, Üç Daha Fazla Vietnam (html)
Savaþ Üzerine (html, pdf)
Þehir Gerillasýnýn Elkitabý (html, pdf)
Devrimde Devrim mi? (html, pdf)
Regis Debray ve Brezilya Devrimci Hareketi (html)
Gerilla Bilanço Çýkarýyor (html)
Felsefenin Temel Ýlkeleri (html)
Ekonomi Politik (html)
Revizyonizmin Keskin Kokusu-I (html, pdf)
Revizyonizmin Keskin Kokusu-II (html, pdf)
Sað Sapma, Devrimci Pratik ve Teori (html, pdf)
Yeni Oportünizmin Niteliði Üzerine (html, pdf)
ASDye Açýk Mektup (html, pdf)
Yayýn Politikamýz (html, pdf)
Devrimde Sýnýflarýn Mevzilenmesi (html, pdf)
Kesintisiz Devrim I (html, pdf)
Kesintisiz Devrim II-III (html, pdf)
Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz (html, pdf)
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I (html, pdf)
THKP ve THKC Devrim Programlarý (html, pdf)
THKP-C ve 15 Yýl (html, pdf)
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi ve Devrimci Taktiðimiz (html, pdf)
Marksizm-Leninizm Bir Dogma Deðil, Eylem Kýlavuzudur-III (html, pdf)
Ulusal Sorun Üzerine (html, pdf)
THKP-C/HDÖ Ankara Davasý Savunmasý (html, pdf)
Revizyonizmin Revizyonu (html, pdf)
Gramsci Üzerine (html, pdf)
Oligarþi Nedir? (html, pdf)
Yeni Oportünizm Üzerine (html)
Rus Devriminden Çýkan Dersler (html)
Eski Bir Gerillanýn Emeki (html)
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi ve Yeni Çözümün Fýrsatçýlýðý (html)
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Hit

Mart 1999
Mart 2000
Mart 2001

98.236
149.981
157.516

Nisan 2001
Mayýs 2001
Haziran 2001
Temmuz 2001
Aðustos 2001
Eylül 2001
Ekim 2001
Kasým 2001
Aralýk 2001
Ocak 2002
Þubat 2002
Mart 2002

155.608
159.337
136.313
146.455
153.607
135.798
195.844
179.495
175.003
176.226
162.348
172.010

12 Ay Toplamý

1.948.044

Açýlan Sayfa

24.122
43.564
64.385

64.316
68.104
55.359
63.537
64.988
60.117
78.381
69.269
69.167
69.229
55.799
64.293
782.559

Alýnan Kilobayt

Giriþ Yapanlar

658.355
944.478
1.350.324

4.215
7.193
11.361

1.512.660
1.506.167
1.355.912
1.435.640
1.407.472
1.500.835
1.663.867
1.582.282
1.529.257
1.423.776
1.275.550
1.764.786

10.529
10.973
10.271
10.639
11.653
10.088
12.765
13.191
13.056
13.954
11.924
15.628

17.958.204

144.671
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KESÝNTÝSÝZ DEVRÝM II-III
TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI-I
MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ
OLÝGARÞÝ NEDÝR?
MARKSÝZM-LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL,
EYLEM KILAVUZUDUR-III
THKP-C/HDÖ VE 15 YIL
POLÝTÝKLEÞMÝÞ ASKERÝ SAVAÞ STRATEJÝSÝ
VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ
GRAMSCÝ ÜZERÝNE
REVÝZYONÝZMÝN REVÝZYONU
ULUSAL SORUN ÜZERÝNE
BDS: BÝR PRAGMATÝK SAPMA
YENÝ OPORTÜNÝZM ÜZERÝNE
ZAFER BÝZÝM OLACAKTIR! [Ankara Davasý Savunmasý]
DEVRÝM PROGRAMLARI
RUS DEVRÝMÝNDEN ÇIKAN DERSLER
ESKÝ BÝR GERÝLLANIN EMEKÝ
PASS VE YENÝ ÇÖZÜMÜN FIRSATÇILIÐI

KURTULUÞ CEPHESÝ SEÇME YAZILAR-I
KURTULUÞ CEPHESÝ SEÇME YAZILAR-II
DEVRÝMCÝ MARÞLAR VE EZGÝLER
DÜNYADA VE TÜRKÝYEDE EKONOMÝK BUNALIM [Kurtuluþ Cephesi dergisinden]

