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GÝRÝÞ

12 Mart 1971den 12 Eylül 1980e kadar ülkemizdeki geliþmeler, deðiþmeler ve yaþanan olaylarýn doðru bir tahlili, þüphesiz,
günümüzdeki devrimci görevlerin saptanmasý açýsýndan büyük öneme sahiptir. Oligarþinin 12 Eylül darbesiyle, genel olarak sol hareket, özel olarak Marksist-Leninist hareket önemli kayýplara uðramýþtýr. Ülkemizin özel koþullarýnýn belirlediði bir dönem yaþanmýþtýr.
Ama bu, evrim aþamasý çalýþmalarýnýn yetersizliðinin ortaya çýkardýðý bir yenilgi dönemi deðildir. Yani evrim-devrim aþamalarýnýn
birbirinden kesin çizgilerle ayrýldýðý, kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði bir ülkede görülebilecek olan, öznel ve nesnel koþullar yeterince olgunlaþmadýðý bir anda baþlatýlmýþ silahlý ayaklanmanýn sonucu ortaya çýkan bir yenilgi ile ülkemizdeki durum birbirinden farklýdýr. Yine de ülkemiz solunda, evrimci anlayýþýn (revizyonizm ve
pasifizmin) yaygýnlýðý, klâsik bir yenilgi ortamý yaratmaktan da geri
kalmamýþtýr. Devrimin zaferine olan güvenin sarsýlmasý, bireyciliðin yükseliþi, yýlgýnlýk ve tasfiyecilik anlayýþlarýnýn geliþmesi, böyle
bir ortamý ifade eder. Diyebiliriz ki, ülkemizde, revizyonist ve oportünist anlayýþlar gerçek bir yenilgi içindedirler. Ancak bu 12 Eylül
sonrasýnda silahlý devrimci hareketin baþarýlý olduðu ve kayýplara
uðramadýðý demek deðildir.
Evet, silahlý devrimci örgütler 12 Eylül sonrasýnda etkin ve
yönlendirici bir güç olamamýþlardýr. Oligarþinin zor güçleri tarafýndan kadrolarýn enterne edilmesiyle gerçekleþen bu durum, silahlý
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devrimci örgütlerin, revizyonizmin ve oportünizmin denetimindeki
kitle hareketinin yok ediliþi karþýsýnda etkisizleþmesi demektir. Böylece kendiliðinden geliþen süreç önemli bir pasifikasyon ortamý
yaratmýþtýr. Ekonomik-demokratik kitle örgütlerinin (dolayýsýyla ayný
mücadelenin) revizyonist ve oportünist denetimi ile kitlelerin silahlý
devrimci örgütlere duyduklarý sempati ve güven arasýndaki farklýlýk belirginleþmemiþ olduðundan, bu pasifikasyonun nedenleri, kolayca silahlý devrimci mücadelede aranabilmektedir. Bugün her
çeþit revizyonizm ve oportünizm, kitlelerin içinde bulunduklarý durumdan hiçbir biçimde sorumlu olmadýklarýný ilan ederken dayanak noktalarý iþte bu belirsizliktir. Bir milyona yakýn üyeye sahip
bir iþçi sendikalarý konfederasyonunun (DÝSK) uzun yýllar denetimini elinde tutmuþ ve silahlý devrimci örgütlerin iþçi sýnýfý içindeki
faaliyetini engellemeyi temel görev saymýþ modern revizyonizm
(özellikle TKP), bunlarý yok sayarak, iþçilerin 12 Eylül sonrasýndaki hareketsizliðinin ve hatta olaylar karþýsýndaki duyarsýzlýðýnýn nedeni olarak, Öncü Savaþýný yürüten örgütlerin hatalý kitle anlayýþlarýna (!) baðlamalarý, gelinen noktayý açýkça göstermektedir.
Baþta öðrenci dernekleri olmak üzere, tüm demokratik kitle örgütlerinde egemen olan oportünizmin niteliði, konuyu daha da
önemli hale getirmektedir. Lafta Öncü Savaþýný savunuyor görünen oportünizmin, pratikte tam anlamýyla modern revizyonizmin
çalýþma tarzýný yürüttüðünü bilenler bile, bugünkü pasifizmin ve
revizyonizmin çarpýtmalarýndan kolayca etkilenebilmektedirler.
Hemen herkesin silahlandýðý ve belli bir oluþum içinde yer
aldýðý 12 Eylül öncesi ile, yenilginin sorumluluðunun silahlý devrimci örgütlere mal edildiði 12 Eylül sonrasý apayrý iki dünya gibidir. 12 Eylül öncesi olaylarý bugün tam tersi biçimde ele alýnabilinmektedir. (Bazý çevreler bunu 1968lerden itibaren yapmaktadýrlar) Oysa nereden bakýlýrsa bakýlsýn, 12 Eylül sonrasýnda yaþananlar
tek bir gerçeði tanýtlamýþtýr. Bu da, silahlý devrimci örgütlerin ideolojik-politik çizgisinin, yani Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin
doðruluðudur. Þüphesiz ayný þey, bu stratejiyi gerçekten benimsemiþ örgütlerin pratiði için söylenemez. Kimi zaman deneyimsizlik,
kimi zaman eksik kavrayýþ doðru devrimci çizginin pratiðinde yer
yer hatalar yapýlmasýna yol açmýþtýr. Stratejinin gereklerinin yerine
getirilememesi ve stratejik rotadan sapýlmasý, silahlý devrimci örgütler için bir yenilgi yarattýðý da açýktýr. Ama doðru devrimci çiz-
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ginin hatalý ve kaba bir kavranýþýna dayalý bir pratiðin, yenilgi için
ne derece ölçüt olacaðý da açýktýr. Bu nedenle diyebiliriz ki, silahlý
devrimci hareket gerçek bir yenilgi yaþamamýþtýr.
Burada 12 Eylül öncesinin, genel ve özel bir deðerlendirmesini yapmayacaðýz. Ama gerçekler unutularak ya da unutturularak
doðru bir mevcut durum tahlili de yapýlamayacaðý açýktýr. THKPC/HDÖ ve 15 Yýl adlý broþürümüzde, 12 Eylül öncesini kendi pratiðimiz açýsýndan ayrýntýlý olarak ele aldýk. Ve o broþürümüzde, 12
Eylül sonrasýndaki geliþmelerin, devrimci unsurlarda ve kitlelerde
tüm deðerlere, inançlara, yargýlara, saptamalara karþý bir güvensizlik yarattýðýný da ortaya koyduk. Ýþte bu güvensizlik ortamý, günümüzde temel bir sorun olarak varlýðýný sürdürmektedir. Ve revizyonizm, bu ortama dayanarak ve bu ortamdan beslenerek, geçmiþi
unutturmak ya da çarpýtmak için olanca gücünü kullanmaktadýr.
Her zaman olduðu gibi temel hedef, zaman ve mekan kavramlarýna dayanarak, kavram kargaþasý yaratmak ve Marksizm-Leninizmi
revize etmektir.
Dünya solunda yýllar önce ele alýnmýþ, tartýþýlmýþ ve çözümlenmiþ pek çok sorun, bugün oportünist tahrifatlarla ülkemiz solunun gündemine sokulmuþtur. Ama en büyük saldýrý Marksizm-Leninizmin evrensel tezlerine yöneltilmiþtir. Geniþ bir anti-Stalinizm
kampanyasý baþlatýlarak, mevcut güvensizlik ortamýndan beslenen
her çeþit çürümüþ deðerler ve tezler öne sürülmektedir. Bunlar,
yiðittiler, cesurdular vb. sözlerle, oportünizmin günahlarýný ödeyen devrimcileri kutsayarak yapýlmaktadýr. Küçük-burjuva bazý sol
gruplarýn üyelerinin, bu kutsamayý, büyük bir þevkle kendilerine
mal etme çabalarý, bu saldýrýlarý desteklemektedir. Oportünizmin
bu yeni saldýrý ve tahrifatlarý karþýsýnda, genel olarak MarksizmLeninizmin, özel olarak Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin
ayrýntýlý bir ortaya konuþu zorunludur. Üstelik bu, revizyonizm tarafýndan körüklenen güvensizlik ortamýnda yapýlmak zorundadýr.
Öte yandan da silahlý devrimci mücadele sürdürülecektir. Böylesine çok yönlü ve aðýr görevlerin ayrýntýlý bir ortaya konuþu, devrimci
kadrolar için büyük bir öneme sahiptir. Ýþte bu, broþürümüzün temel konusunu oluþturmaktadýr.
Yýkýlmýþ deðerlerin Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine
mal edildiði ve yenilginin bu stratejiyi benimsemiþ örgütlere baðlanmaya çalýþýldýðý bir ortamda, Ne Yapmalý? sorusunun açýk ve
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net bir yanýtýnýn Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin doðru kavranýþý ile mümkün olduðu açýktýr. Deneyimlerin ýþýðýnda ve bu deneyimlerden çýkan derslerle, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin
ayrýntýlý bir anlatýmý, buna baðlý olarak ayrýntýlý bir harekât planýnýn
yapýlmasý ve pratiðe geçirilmesi, mevcut durumun öne çýkardýðý
acil görevlerdir. Somut harekât planlarý ve pratik, þüphesiz ülkemizdeki temel dinamikleri bulma ve bu dinamiklerin geliþim çizgisini saptama olarak durum tahlili, broþürümüzün ikinci konusunu
oluþturmaktadýr.
Burada konularý, soyuttan somuta doðru bir rota izleyerek
ele alacaðýz. Bilindiði gibi Marksist-Leninist tahliller, genellikle soyuttan somuta deðil, somuttan soyuta gider. Ama ülkemiz solunun
durumu özel bir durum yaratmaktadýr. Solda var olan teorik keþmekeþ nedeniyle, oportünist tahrifat yýllar boyu varlýðýný sürdürmüþtür.
Bu yüzden, 1970lerde olduðu gibi, soyuttan baþlayarak, sorunu en
baþýndan ele alarak somuta gideceðiz. Bu ayný zamanda, pratikte,
çürümüþ deðerleri egemen kýlmaya çalýþan oportünist tahrifatlarý
da engelleyecektir. Þüphesiz oportünizmin tahrifatlarýný tümüyle
ortadan kaldýrmaya olanak yoktur. Ama sorunlarý tam bir açýklýkla
ortaya koymak mümkündür ve bu da oportünizmin tahrifatlarýný
genel olarak etkisizleþtirecektir.
Burada, bazý konulara ya hiç deðinilmemiþ ya da kýsaca deðinilip geçilmiþtir. Þüphesiz bu belli bir boþluk yaratacaktýr. Ama
yakýndan bakýldýðýnda görülecektir ki, bu konular, ya yayýnlanmýþ
diðer broþürlerimizde ayrýntýlý olarak ele alýnmýþ konulardýr, ya da
Marksizm-Leninizmin ustalarý tarafýndan yýllar önce geniþ olarak
iþlenmiþ konulardýr. Bu nedenle, kendimizi, mevcut durumun öne
çýkardýðý ve devrimci pratiðimize iliþkin konularla sýnýrlandýrdýk. Yine de bu, hiçbir eksik yanýn kalmadýðý demek deðildir. Doðrudan
pratiðe iliþkin öyle konular vardýr ki, genel bir broþürde yer almasý
olanaksýzdýr. Bazý þeyleri çok soyut ya da genel býraktýysak bu
nedenledir.
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
POLÝTÝKLEÞMÝÞ ASKERÝ SAVAÞ STRATEJÝSÝ

Bir siyasal örgütün gerçek niteliðinin, onun eyleminin muhtevasýyla belirlendiðini herkes bilir. Ancak eylemin muhtevasýnýn
nasýl belirlendiði, hemen hemen hiç önemsenmeyen ya da daha
sýk yapýldýðý gibi, unutulan bir konudur. Bu da kaçýnýlmaz olarak
eylem biçimlerinin öne çýkmasýna ve bunlara bakarak bir örgütün
niteliðine iliþkin saptamalar yapýlmasýna yol açmaktadýr.
Bir devrimci örgütün eylemine yön veren ve belirleyen, onun
devrim teorisidir. Devrim teorisi ise, yaþanýlan somut tarihsel koþullarda, verili bir ülkede politik iktidarýn nasýl fethedileceðinin ve
kurulacak yeni iktidarýn neler yapacaðýnýn teorisidir. Bu boyutuyla
devrim teorisi, ulusal ve uluslararasý düzeyde somut tarihsel koþullarýn ayrýntýlý bir tahliline dayalý devrim stratejisi ve devrim
programýný içerir.
Devrim stratejisi, mevcut politik iktidarýn ele geçirilmesinin
yolunu, yöntemini, sýnýf güçlerinin mevzileniþini kapsar. Daha tam
deyiþle devrim stratejisi, bir bütün olarak devrimin temel darbesinin yöneltileceði hedefi (stratejik hedef), bu hedefe yönelik olarak
devrimci sýnýf güçlerinin mevzilenmesini (devrimde sýnýflarýn mevzilenmesi), bu hedefe ulaþmada izlenecek rotayý (stratejik rota) ve
kullanýlacak yöntemleri (temel ve tali mücadele biçimlerini) içerir.
Strateji savaþ planýný yapar ve öngörülen hedefe göre
ona ulaþýlmasýný saðlayacak bir dizi eylem saptar; ayrý
ayrý seferlerin (harekâtlarýn) planlarýný hazýrlar ve her bi-
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rinde verilecek muharebeleri örgütler. Bütün bu kararlarý, her zaman gerçekleþmeleri mümkün olmayan bir takým varsayýmlara dayanarak almaktan baþka çare olmadýðýna ve daha ayrýntýlý bir takým tedbirleri önceden almaya imkan bulunmadýðýna göre, strateji orduya muharebe meydanýnda eþlik ederek ayrýntýlara iliþkin gerekli
tedbirleri yerinde almak ve genel planda durmadan deðiþiklikler yapmak gerekeceðinden, bunlara da yerinde
karar verilmek zorundadýr. Yani strateji bir an için bile
iþin yakasýný býrakmaz.1
Diyebiliriz ki, devrim stratejisi bir kez belirlendi miydi, o, artýk tüm süreci yönlendiren temel unsur haline gelir. Somut hareketlerin doðru ya da yanlýþlýðý, bir eylemin uygun olup olmadýðý
hep stratejiye bakýlarak saptanýr. Bir baþka deyiþle, doðru bir devrim stratejisi, tüm devrim sürecine damgasýný vuran bir kýlavuz, bir
hareket tarzýdýr, temel ölçüttür.
Devrimci bir örgütün devrim programý ise, mevcut politik
iktidarýn parçalanarak ele geçirilmesiyle kurulacak devrimci iktidarýn programýdýr. Bu da, týpký devrim stratejisi gibi, somut tarihsel
koþullarýn ayrýntýlý bir tahlilinden çýkar. Devrim programý, devrimci
gücün mevcut iktidara alternatif bir politik güç olmasýnýn olmazsa-olmaz koþuludur. Bu nedenle program (asgari ve azami program olarak) mevcut ekonomik, toplumsal ve siyasal düzene karþý
ve bu düzenin yýkýlmasýnýn amacý olarak ortaya çýkar. Bu amaç
(programýn gerçekleþtirilmesi), ayný zamanda kitlelerin bilinçlendirilmesi ve örgütlenmesi çalýþmasýnýn çerçevesini oluþturur.
Devrim teorisinin bu iki unsuru, yani strateji ve program,
tüm mücadele sürecinde devrimci örgütün eyleminin muhtevasýný
belirler.
Marksist-Leninist bir örgüt olarak THKP-C/HDÖ, temelleri
Kesintisiz Devrim II-IIIde ortaya konulmuþ Politikleþmiþ Askeri
Savaþ Stratejisini, ülkemizde bugünkü devrim aþamasýnýn stratejisi olarak benimsemiþtir. Bu strateji, herþeyden önce, ülkemizin tarihsel koþullarýnýn tahlilinden yola çýkarak, demokratik halk devriminin, daha tam deyiþle, anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrimin stratejisidir.
1
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Ülkemiz emperyalizmin hegemonyasý altýnda bulunan ve
yeni-sömürgecilik yöntemleriyle geliþtirilmiþ çarpýk bir kapitalist ekonomiye sahip, burjuva anlamda demokratik hak ve özgürlüklerin
bulunmadýðý geri-býraktýrýlmýþ bir ülkedir. Ýç dinamik, çarpýtýlarak
dýþ dinamiðe (emperyalizm) tabi kýlýnmýþ ve bu dýþ dinamikle yukardan aþaðý kapitalizm geliþtirilmiþtir. Bu geliþme ülke içinde
merkezi otoritenin egemen olmasý sonucunu doðurmuþtur. (Oligarþik yönetim)
Yukardan aþaðýya, demokratik devrim belli ölçülerde gerçekleþtirilmiþ; üst-yapýda feodal iliþkiler genellikle muhafaza edilirken (emeðin feodal sömürüsü sürdürülüp, feodal ideolojiler muhafaza edilirken) altyapýda
kapitalizm egemen unsur haline gelmiþtir. (Pazar için
üretim)
Bu da, bu ülkelerde, hafif ve orta sanayinin kurulmasý ve de yerli tekelci burjuvazinin (emperyalizmin en gözde müttefiki olarak) oluþmasý ve geliþmesi demektir. Ancak geliþen yerli tekelci burjuvazi, iç dinamikle deðil,
emperyalizmle baþtan bütünleþmiþ olarak geliþmiþtir.
Böylece I. ve II. genel bunalým dönemlerinde bu ülkeler
için dýþsal bir olgu olan emperyalizm bu dönemde ayný
zamanda içsel bir olgu haline gelmiþtir. (Gizli iþgal esprisi)2
Ülke içinde pazarýn geniþlemesine paralel olarak
þehirleþme, haberleþme ve ulaþým çok geliþmiþ ve ülkeyi að gibi sarmýþtýr. Eski dönemlerdeki halkýn üzerindeki
zayýf feodal denetim emperyalizmin fiili durumu bütün
ülke çapýnda deðil ticari merkezlerde ve ana haberleþme
yerlerindeydi yerini, çok daha güçlü oligarþik devlet otoritesine býrakmýþtýr. Oligarþik devletin ordusu, polisi ve
de her çeþit pasifikasyon ve propaganda araçlarý ülkenin
her köþesinde egemenliðini kurmuþtur.
Bütün bunlara, I. ve II. bunalým dönemlerindekilerle
kýyaslanmayacak þekilde, bu ülkelerde emperyalizmin
ve oligarþinin propaganda araçlarýný korkunç seviyeye
getirmesini, pasifikasyon yöntemlerini geliþtirmesini ve
2

Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III
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geçmiþ dönemlerde milli kurtuluþ savaþlarýndan edindiði tecrübeleri ilave etmek gerekir.
Ancak geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki oligarþik devlet aygýtý, mevcut üretim iliþkilerini buna ülkedeki kapitalizm
iç dinamikle geliþmediði için, emperyalist üretim iliþkileri
demek yanlýþ olmayacaktýr uzun bir süre koruyabilecek seviyeye gelmiþ, bu ülkelerdeki halk kitlelerinin, özellikle geniþ emekçi yýðýnlarýnýn tepkileri pasifize edilerek,
bu tepkiler ile oligarþi arasýnda suni bir denge kurulmuþtur. (Bu durum, pasifizmin, revizyonizmin bu ülkelerdeki maddi dayanaðýný teþkil etmektedir.)3
Böyle bir ülkede proletarya partisinin ilk ve yakýn hedefi
sosyalist devrim olamaz. Herþeyden önce sosyalist ekonominin
gerektirdiði geliþmelere ulaþýlabilinmesi için, kaldýrýlmasý gereken
engeller vardýr. Bu engellerin baþýnda ülkenin iç dinamikle geliþmesini engelleyen emperyalizmin iþgali gelir. Yine alt-yapýda büyük
ölçüde tasfiye olmuþ olsa da, varlýðýný sürdüren feodal iliþkiler diðer bir engel olarak ortaya çýkar. Ayrýca oligarþik yönetim, ülkede 
burjuva anlamda da olsa demokratik hak ve özgürlüklerin
oluþ-masýna, geliþmesine ve kullanýlmasýna engel oluþturarak, toplumun geliþimini frenlemektedir. Bu nedenle baðýmsýz ve demokratik bir ülke yaratmak, bugünkü tarihsel evrede proletarya
partisinin ilk ve yakýn hedefi olmaktadýr. Böyle bir ülke, geniþ halk
kitlelerinin gerçekleþtireceði bir devrim olmaksýzýn yaratýlamaz. Bu
devrim, son tahlilde, burjuva demokratik muhtevada da olsa, çaðýmýzda devrimciliðini yitirmiþ olduðundan bizzat burjuvazi tarafýndan ve onun öncülüðünde yapýlamaz. Bu görev, tüm çaðlarýn en
devrimci sýnýfý olan proletaryaya düþmektedir. Proletarya, kendi
partisinin yönetimi altýnda, emperyalizme ve oligarþiye karþý, baþta
köylülük olmak üzere tüm halk kitlelerini harekete geçirmek ve
demokratik halk devriminde onlara öncülük yapmak göreviyle karþý
karþýyadýr. Ama proletarya, hiçbir zaman bu devrimin kazanýmlarýyla yetinemez. O insanlýðýn gerçek ve tam kurtuluþuna ulaþmak
için devrimi kesintisiz kýlar ve sosyalist devrimi gerçekleþtirir.
Ülkemizde anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrimin nesnel koþullarý mevcuttur. Tam anlamýyla olgun olmasa da var olan
3

16

Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III

THKP-C/HDÖ
PASS ve Devrimci Taktiðimiz

milli kriz bunu ifade eder. Devrimin olabilmesi için nesnel koþullarýn
mevcudiyeti yeterli deðildir; ayrýca devrimi yapacak bir güç olmalýdýr. Bu güç ise, bilinçlenmiþ ve örgütlenmiþ halk kitlelerinden
oluþur. Böyle bir güç, merkezi bir önderliðe sahip olmaksýzýn, güçlerini belli noktalarda yoðunlaþtýramaz, güçler arasýnda eþgüdüm saðlayamaz. Bu merkezi önderlik de politik bir örgüt demektir.
Diyebiliriz ki, ülkemizdeki devrimci mücadelenin zafere ulaþabilmesi için devrimci bir öncünün mevcudiyeti ve kitlelerin
bilinçli ve örgütlü olmasý þarttýr. Kitleleri bilinçlendirmek, örgütlemek ve harekete geçirmek, doðrudan devrimci öncünün amaçlarýný belirler. Devrimci öncü için ilk sorun, bu amaca nasýl ulaþýlacaðýný belirleme sorunudur. Devrimci öncü, kitleleri nasýl bilinçlendireceðini, nasýl örgütleyeceðini ve hangi biçimde harekete geçireceðini saptamadan, doðru, tutarlý ve kararlý bir mücadele yürütemez.
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I.
POLÝTÝKLEÞMÝÞ ASKERÝ SAVAÞ STRATEJÝSÝ
VE HALK SAVAÞI

Hangi durumda olursa olsun, ilk belirlenecek þey, verili bir
güçle düþmanýn nasýl yenileceði, zafere nasýl ulaþýlacaðýdýr. Bu ise,
doðrudan doðruya devrimci güçler ile düþman güçleri arasýndaki
iliþki tarafýndan belirlenir (güçler dengesi). Anti-emperyalist ve antioligarþik devrim sürecinde, düþmanýn zorla (devrimci þiddetle) yenilgiye uðratýlmasý zorunludur. Bu zorunluluk devrimci bir savaþýn
yürütülmesi demektir. Maddi ve teknik olarak güçlü emperyalizm
ve oligarþiye karþý kitlelerin savaþý bir Halk Savaþý olmak zorundadýr. Kýsa ya da uzun bir Halk Savaþý verilmeden, emperyalist iþgalin
sona erdirilmesi ve oligarþik yönetimin yýkýlmasý söz konusu olamaz.
Ülkemizde bir dönem, tartýþmasýz kabul edilen bu zorunluluk, oportünizm tarafýndan her yönden tahrif edilmiþ ve revizyonizmin ideolojik etkisiyle unutturulmuþtur. Bu nedenle bu konuyu
biraz açalým:
Bir ülkede mevcut toplumsal düzenin deðiþtirilmesi nasýl
mümkün olabilir? Herþeyden önce bu soru yanýtlanmak zorundadýr. Bir toplumsal düzen, eðer tarihsel olarak geri ise, yani üretici
güçler ile üretim iliþkileri arasýndaki çeliþki antagonizma kazanmýþsa
deðiþtirilebilinir. Bu nesnel koþullarýn olduðu bir çaðda, bizim gibi
yoðun bir þehirleþmenin ve gerçek bir sanayileþme deðilse bile,
az çok geliþmiþ bir hafif ve orta sanayinin bulunduðu ülkelerde ...
þehirlerin ideolojik etkisi, barýþçýl usullerle örgütlenmiþ kitle
savaþlarý umudunu (Che) yaratýr.(abç) (Bu durum ifadesini suni
denge kavramýnda bulur) Ancak bu barýþçýl mücadeleyle, egemen
sýnýflarýn ve emperyalizmin ülkede köklü bir deðiþikliði kabul
etmesi ve bu deðiþikliði yapacak güçlere politik iktidarý yasal yollarla devretmesi olanaksýzdýr. Bu, dünyada tüm gerçek halk devrimlerinin öðrettiði bir gerçektir. Tersi bir düþünce, halk kitlelerinin
sýrtýndan geçinen ve bunun bilincinde olan sömürücülerin insan
olduklarýnýn bilincine ulaþtýrýlmasýndan öte bir deðer taþýmaz. Çün-
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kü bu sömürünün nesnelliðinin unutulmasý demektir. Her zaman
üretim iliþkileri, tek tek bireylerin ve sýnýflarýn iradelerinden baðýmsýzdýr ve insanlar bu iliþkilerindeki konumlarýna göre hareket ederler ve buna uygun bilince sahiptirler. Ýnsanlarýn bilinci varlýklarýný
belirlemez, tam tersine toplumsal varlýklarý bilinçlerini belirler.
(Marks) Küçük bir azýnlýðýn büyük halk kitlelerinin üzerindeki egemenliðini ortadan kaldýrmanýn tek yolu þiddete dayalý bir devrimle
mümkündür.
Toplumlarýn tarihinin gösterdiði gibi, yeni bir topluma gebe
olan her toplumun ebesi þiddettir. Egemen sýnýflarýn varlýklarýný
korumak için kullandýklarý zor karþýsýnda, ezilen sýnýflarýn yapabilecekleri ilk ve tek þey bu zoru alt etmektir. Sözün özü, gerçek bir
halk hareketinin zaferi, onun bir devrim yapmasýyla mümkündür
ve devrim bir zor eylemidir.
Bu gerçek, yani devrimin kaçýnýlmazlýðý ve zorunluluðu, bir
adým ötede bunun nasýl yapýlacaðý sorusunu gündeme getirir. Bugün ülkemizde bu soruya verilen yanýtlarý iki ana bölümde toplamak mümkündür:
Genellikle modern revizyonistlerin (TKP, TÝP vb.) bu soruya
yanýtýný, yani devrim anlayýþlarýný sovyetik tip ayaklanma olarak
formüle etmek mümkündür. Bu anlayýþ, þehirleri temel alan bir
çizgi oluþturur. Bu çizgiye göre, ülkemizdeki politik güçler, kitle
haberleþme araçlarý þehirlerde merkezileþmiþtir; ülke nüfusunun
büyük bir bölümü þehirlerde oturmaktadýr; devrimin (isterse sosyalist devrimi ilk hedef olarak kabul eden revizyonistler olsun) temel gücü proletarya olacaktýr ve proletarya þehirlerde bulunmaktadýr.
Ülkemizde kapitalizmin egemen olduðunu kanýtlamaya yönelik tahliller, son tahlilde, þehirlerde bir ayaklanma baþlatarak politik iktidarýn fethedileceðini ve sonra devrimin kýrlara taþýnacaðýný
ileri sürmeye yönelik olarak kullanýlýr. Bunlarýn en büyük dayanaðý
Rusyadaki Ekim Devrimidir. Ülkede silahlý ayaklanmanýn nesnel
koþullarýnýn mevcut olmadýðýný bildikleri için de, günlerini sendikal
çalýþmayla, burjuva muhalefetiyle ittifak yollarý aramakla geçirirler.
Bu kesimin þiddetle karþý çýktýðý devrimci saptama ise, milli krizin
olgun olmasa da sürekli mevcudiyetidir.
Ayaklanma stratejisi, ülkenin belli baþlý kentlerinde sinir
merkezleri nesnel ve öznel koþullarýn olgunlaþtýðý bir anda
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baþlatýlacak bir kitle hareketiyle iktidarýn fethini öngörür. Burada
silahlý ayaklanmanýn yanýnda, ikincil olarak baþka savaþ biçimlerinin gündeme gelmesi önemli deðildir. Diðer silahlý aksiyon yöntemleri, silahlý ayaklanmayý geliþtirmek ve geciktirmemek koþuluyla
kullanýlýr, yani talidir. Bizim gibi emperyalist hegemonya altýnda
bulunan (açýk ya da gizli iþgal) bir ülkede, büyük kentlerde baþlatýlacak bir silahlý ayaklanma, ilk anda kentlerin iç denetimini saðlasa
bile, gerek emperyalist ordularýn müdahalesi, gerekse kýrsal alanlardan gelen karþý-devrimci güçlerin saldýrýsý karþýsýnda iktidarý uzun
süre elde tutamaz. Ekim Devriminden bugüne yaþanmýþ devrim
deneyimleri bunu açýkça kanýtlamýþtýr. Örneðin, Kominternin direktifiyle 1927de Çinde baþlatýlan ayaklanmalar (Kanton, Güz Hasatý vb.), þehir merkezli bir stratejinin, ayaklanma yönteminin yanlýþlýðýný gösterir. Keza Ýspanya Ýç Savaþý (özellikle Madrid savunmasý), bir ya da birkaç þehirde iktidarýn ele geçirilmiþ olmasýnýn
yeterli olamayacaðýný göstermiþtir. Daha tek bir þehrin denetimini
bile ele geçirmeden yenilmiþ sayýsýz ayaklanma giriþimleri, dünyanýn pek çok yerinde görülmüþtür.
Bu gerçekleri çok iyi bilen revizyonistler düþmaný alt edebilecek ve þehirlerin fethini saðlayacak silahlý gücü, kitlelerin dýþýnda
bulmaya yönelirler ve ilk bulduklarý güç de ordu olur. Burjuva muhalefetiyle ittifak, son tahlilde, mevcut ordunun iktidara el koymasýný
ama sol adýna saðlama çabasýndan baþka birþey deðildir. Ülkemizde bunun pek çok örnekleri görülmüþtür. Özellikle bugün, silahlý
devrimci örgütleri dolaylý olarak karalamaya yönelik 12 Mart deðerlendirmelerinde unutturulan bir örnek ise Zeki Baþtýmarýn
Genel Sekreterliki altýnda TKPnin 9 Mart 1971deki sol cunta
ile olan iliþkisidir. Bu öylesine bir iliþkidir ki, TKPnin Genel Sekreterinin, ayný gün Karadeniz kýyýlarýna gelerek, Ankaradaki iktidarý almaya hazýrlanmasýna yol açabilmiþtir. Keza Arap ülkelerinde
Baas rejimlerine verilen destekler de, ayný stratejinin gerçekleþme
olanaðýnýn hiç olmamasýnýn ürünüdür.
Düþmanýn askeri gücü karþýsýnda zaferi saðlayabilecek bir
halk silahlý gücü, ancak ve ancak kýrlarda oluþturulabilir. Kýrlarýn
coðrafi yapýsý, geniþliði ve toplumsal yapýsý böyle bir gücün oluþmasý
ve geliþmesi için uygun manevra olanaklarý saðlar. Kýrlar, emperyalizmin ve oligarþinin güçlerinin görece zayýf olduðu yerlerdir. (Zincirin zayýf halkasý esprisi) Kýrlarý temel alarak oluþturulacak bir

20

THKP-C/HDÖ
PASS ve Devrimci Taktiðimiz

silahlý halk gücü ve onun mücadelesi ise, bu niteliðine baðlý bir rota izleyeceði açýktýr ve bu rota kesinlikle ayaklanmayý temel almaz.
Ýþte bu yol, Halk Savaþýnýn zorunluluðu ile, devrimde zorunlu bir
durak oluþuyla çakýþmaktadýr.
Halk Savaþý, genel bir deyim olarak halkýn savaþýdýr, ama
tüm halk (kitle) savaþlarý Halk Savaþý olarak ifade edilemez. Halk
Savaþýnýn ayýrýcý özelliði, maddi ve teknik olarak güçlü düþmana
karþý mutlak siyasi üstünlüðün saðlandýðý koþullarda Halk Ordusu
tarafýndan yürütülen bir savaþýn stratejisini ifade etmesidir. Mao ve
Giapýn yapýtlarýnda ayrýntýlý olarak ortaya konan bu strateji, literatürde Uzun Halk Savaþý Çizgisi ya da Stratejisi olarak ifade edilir.
(Günlük kullanýmda bu ifade Halk Savaþý olarak kýsaltýlmýþtýr.)
Halk Savaþý, devrimcilerin, emperyalizm ve iþbirlikçileri karþýsýnda saðladýklarý siyasi üstünlük temelinde yürütülür. Bu herþeyden önce, savaþýn uzatýlmýþ (uzun) savaþ olmasýnýn kaçýnýlmaz önkoþuludur. Bir baþka deyiþle, halk kitleleri devrimci deðiþim
isteðini ortaya koyacak durumda deðilken uzatýlmýþ bir savaþ yürütülemez. Halk Savaþý düþmanýn maddi ve teknik üstünlüðü karþýsýnda insan unsurunun öne çýktýðý ve belirleyici olduðu bir savaþtýr.
Halk Ordusu sürekli olarak geliþmeden, yani halk kitleleri devrim
saflarýna artan oranda katýlmadan, düþmanýn silahlý gücünü yenmek
olanaksýzdýr. Diyebiliriz ki, mutlak siyasi üstünlüðün saðlanmasý,
halk kitlelerinin, emperyalistlerin ve yerli iþbirlikçilerinin siyasal karar
ve giriþimlerini desteklemediði, ama öte yandan devrimcilerin
(þüphesiz bu bir örgütlü güçtür) siyasal çözümlerini ve kararlarýný
desteklediði ve hepsinden önemlisi, bu doðrultuda harekete geçtiði durumdur. Bu da, genel olarak kitlelerin bilinçlendirilmesi ve
örgütlenmesi görevi ile çakýþýr.
Halk Savaþý, kýrlarý temel alan bir savaþtýr. Bu, þehirlerin
önemi olmadýðý ya da önemsenmediði demek deðildir. Bu Marksist-Leninist bir formülasyondur.
Bilindiði gibi, Marksist sýnýf tahlillerinde varýlan sonuçlar daima bu þekilde kýsa formüllerle ifade edilir.
Marks, Engels, Lenin, Stalin, Mao ... gibi bütün ustalar
daima somutun tahlilinden elde ettikleri sonuçlarý, soyut
olarak formüle etmiþlerdir.
Bu formülasyonlar bilimsel soyutlamalar olduðu için
kelime yorumuna tabi tutulamazlar. Çünkü bu formü-
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lasyonlar nitelik belirleyicileridir. Bir baþka deyiþle Marksist formüller, belli bir tahlilin birkaç kelime ile soyutlanmalarýdýr. Ve bu birkaç kelimelik soyutlama, bütün bir
stratejik görüþü ifade eder.4
Halk Savaþý çizgisi, kýrlarý ve þehirleri diyalektik bir bütün
olarak ele alan ve her iki alanda da savaþýlan bir mücadelenin çizgisidir. Ancak uzun dönemli olarak, yani devrim sürecinin bütünü açýsýndan (stratejik) kýrlar temeldir ve þehirler kýrlara tabidir,
talidir. Kýr ve þehrin bu konuþ tarzý, çoðu zaman kelime yorumuna tabi tutularak mekanik biçimde yorumlanmaktadýr. Temel-tali
iliþkisi diyalektik bir iliþkidir ve bir bütün oluþturur. Devrim sürecinin bazý dönemlerinde þehirler ön plana geçebilir, yani bazý dönemler temel haline gelebilir. Ancak bu sürecin bütünü açýsýndan temeldir anlamýna gelmez. Bilinçli ve örgütlü bir mücadele
geleneðinin olmadýðý ülkemizde mevcut olan kavram kargaþasý bu
diyalektik iliþkinin karýþtýrýlmasýna yol açmaktadýr. Öyle ki, kimileri
madem iliþki diyalektiktir, öyle ise somut durumlara göre temeltali iliþkisi deðiþecektir diyerek, planlý, programlý ve örgütlü bir
mücadelenin yerine, kendiliðindenciliði koyabilmektedirler. Sözcüðün tam anlamýyla, iflah olmaz amatörlerin anlayýþý olan bu deðerlendirme, gerçek bir savaþ bilincine ya da deneyimine sahip
olunmamasýyla çakýþýr.
Bir savaþ devrimci olsun, olmasýn iki silahlý gücün karþýlýklý
hareketidir. Ve her silahlý güç, savaþýn kurallarýna baðlý olarak,
düþman gücünü nasýl yenebileceðini planlar ve buna uygun harekâtlar düzenler, manevralar yapar, güçlerini mevzilendirir vb. Savaþýn ciddi bir iþ, bir sanat olduðunu kavrayamamýþ bireylerin her
akýl yürütmesi, kaçýnýlmaz olarak savaþ gerçeði ile çatýþacaktýr.
Hiçbir ciddi ve gerçek siyasal örgüt, belli bir komuta merkezi olmadan var olamaz ve bu komuta merkezinin saptadýðý plan ve
program olmadan var olamaz ve amacýna ulaþamaz. Eðer bir yerde plan ve programdan (genel olarak devrim teorisinden) söz ediliyorsa, orada, örgütsüz deðil, örgütlü bir mücadele; kendiliðindencilik deðil, bilinçli eylem söz konusudur. Burada da, sürecin bütünü açýsýndan, temel-tali, birincil-ikincil durumlar, görevler, güçler,
mücadeleler vb. olacaktýr. Bu devrimci mücadelenin ABC sidir.
4
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Halk Savaþýný yürütecek örgüt, bunun planlarýný yapmadan
savaþa giremez ve zafere ulaþamaz. Bu da uzun vadeli olarak görevleri, hedefleri saptamak, buna yönelik güçlerin düzenlenmesini
gerçekleþtirmek (mevzilenme) demektir. Bunlar, her mücadele
biçimi gerektiðinde kullanýlýr ya da hiçbir mücadele biçimi ilke
olarak reddedilmez türünden soyutlamalardan ve oportünist manevralardan farklýdýr. Gerçek bir savaþ örgütü, hiçbir devrimci mücadele biçimini ilke olarak da, somut olarak da reddetmez, ama
ciddi bir savaþ örgütü, hangi mücadele biçiminin ne zaman, nerede ve nasýl kullanýlacaðýný saptayan ve buna göre savaþan örgüttür. Ayný biçimde Halk Savaþýnda kýr ve þehrin birlikte ve birleþik
olarak ele alýndýðýný yinelemek yeterli deðildir; sorun, kýr ve þehrin
diyalektik bütünlüðü içinde, temel güçlerimizi nerede toplayacaðýmýzý, düþmanla temel olarak nerede savaþa giriþeceðimizi ve onlara temel darbemizi nerede vuracaðýmýzý saptamaktýr. Ýþte bunlar
kýrlar temeldir formülasyonu ile, belli bir çözümlemeye ulaþmýþtýr.
Emperyalizmin iþgalinin varlýðý bizzat karþý tarafýn
zora baþvurmasý demektir. Karþý taraf zora baþvurduðu
için, devrimci temel politika, askeri mücadeleyi esas alýr.
Sýnýflarýn eyleme sokuluþu ve mücadele alanlarýnýn seçiliþi bu politikanýn ýþýðý altýnda olur.5
Halk Savaþý politikleþmiþ bir askeri savaþtýr. Yani,
sosyalistlerin Halk Savaþýndaki temel mücadele metotlarý askeri savaþ metodudur. Bu savaþ klâsik savaþ metoduyla deðil, politikleþmiþ askeri savaþ metoduyla yürütülür. Bu savaþta, bütün demokratik ve ekonomik amaçlý hareketler, kitle gösterileri, vs. bu politikleþmiþ askeri
mücadeleye tabidir. Çalýþma tarzýnda, devrimcileri revizyonist ve oportünistlerden ayýran temel kriter budur.6
Bu devrimci tespitlerden çýkan sonuç, stratejik olarak, kýrlarýn temel olacaðýdýr. Bu tespit, her çeþit revizyonizm ve oportünizmin þiddetle karþý çýktýðý bir tespittir. Onlar, sorunun bu çözümleniþine, herþeye namlunun ucundan bakýldýðýný ileri sürerek karþý
çýkarlar. Onlara göre, silahlý savaþ, teknik ve taktik bir sorundur.
Bunlarýn bu deðerlendirmeleri, teslimiyetçiliðe ideolojik kýlýf geçir5
6
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mekten baþka birþey deðildir.
Savaþý ve silahlý güçlerin örgütlenmesini teknik ve taktik bir
sorun olarak görmek, düþmanýn zor güçlerinin niteliðini ve amacýný hiç dikkate almamakla eþdeðerdir. Emperyalizm ve oligarþi,
siyasal zoru kullanarak, halk kitlelerini baský altýnda tutmakta ve
kendi düzenlerine karþý hareketleri bu zor ile yok etmektedir. Bu
siyasal zor, hiçbir biçimde, konjonktürel deðildir ve bu nedenle
de taktik nitelik taþýmaz. Bu siyasal zor uygulamasý, egemen sýnýflarýn baský aygýtýnýn (devlet) niteliðinden kaynaklanýr ve özseldir,
süreklidir.
Daha önce, devrimin zorunluluðunu ele alýrken belirttiðimiz
gibi, egemen sýnýflar, egemenliklerini kendiliðinden ve barýþçýl yollarla terk etmezler. Egemenliklerini normal yollardan (yasal biçimler altýnda ve yasalara dayalý olarak) sürdürme olanaðýný yitiren her
sömürücü sýnýf, varlýðýný korumak için artan oranda zora, þiddete
baþvurur. Bu, verili bir toplumda egemen sýnýf için bir var oluþ
sorunu olduðundan, hiçbir biçimde geçici ya da taktik bir sorun
deðildir. Buna itiraz olarak tek söylenebilecek þey, ülkemizdeki
egemen sýnýflarýn ve emperyalizmin zora, þiddete (çoðu zaman yasal örgüsünden sýyrýlmýþ olarak) baþvurmadýðý olabilir. Bu ise, uzun
boylu deðerlendirmeye gerek göstermeyecek kadar saçma bir iddiadýr ve bu ülkede yaþayan herkes bunu açýkça bilmektedir. Kim
ki, silahlý savaþý (bunun politik içeriðini þimdilik bir yana býrakýyoruz) taktik bir soruna indirgiyorsa, o, düþmana teslim olmaktan,
oligarþinin zor güçleri karþýsýnda halk kitlelerini silahsýz býrakmaktan
öte birþey yapmýyor demektir.
Halk Savaþýnda kýrlarýn temel olmasý, diðer alanlarýn ihmal
edilmesi demek deðildir. Þehirler, özellikle büyük kentler ve kasabalar, düþmanýn komuta organlarýnýn, egemenlik ve baský araçlarýnýn yoðunlaþtýðý politik, askeri, ekonomik ve kültürel merkezlerdir.
Buralarda düþman kýrsal alanlara göre daha güçlü olmakla birlikte,
politik olarak buralarda da zayýftýr. Düþman, uzun dönemde, herþeyden önce kasabalarý (ilçeleri) devrimci savaþa karþý yürüttüðü
saldýrgan savaþý için bir art-bölge olarak kullanmak durumundadýr. Bu nedenlerle þehirlerdeki devrimci savaþ önemlidir. (Birleþik
devrimci savaþ esprisi)
Kýrsal alanlarda saðlam mevziler kurmak, kýrsal ve
kentsel bölgelerin her ikisinde de Halk Savaþýný yürüt-
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mek, uygun biçimlerde ve üç stratejik alanýn daðlar,
ovalar ve kasabalarýn tümünde düþmana karþý saldýrý
hamlelerini geliþtirmek ve birleþtirmek.7
Giapýn bu sözleri, Leninin ciddi olarak savaþ sürdürmek
için, güçlü ve örgütlü bir arka cepheye ihtiyaç vardýr deðerlendirmesiyle aynýlýk taþýr. Ýþte kýrlarýn temel alýnmasý, bu güçlü arka
cephenin yaratýlmasýna da olanak saðlar. Bu arka cephe, ayný zamanda, iktidarýn parça parça alýnmasý, adým adým zafere ulaþýlmasý
demektir. Gerilla üs bölgeleri, kurtarýlmýþ bölgeler Halk Savaþýnýn
arka cepheleridir ve ayný zamanda halk iktidarýnýn oluþturulmaya
baþlandýðý ve oluþturulduðu yerlerdir.
Ülkemizde Halk Savaþýna karþý çýkanlarýn bir itiraz noktasý
da burasýdýr. Onlara göre, ülkemizde, Çin ve Vietnamda olduðu
gibi bir Halk Savaþý verilemez. Çünkü, bu ülkelerde Halk Savaþý,
kurtarýlmýþ bölgelere dayanýlarak yürütülen bir savaþ olmuþtur; kýsacasý, kurtarýlmýþ bölgeler yaratýlmadan Halk Savaþý verilemez demektedirler. Onlara göre, ülkemizin somut tarihsel koþullarýnda
kurtarýlmýþ bölgelerin yaratýlmasý olanaksýzdýr. Halk Savaþýný reddedenler içinde az çok ciddiye alýnabilecek bu anlayýþa göre, Mao
nun belirttiði gibi kýzýl siyasi iktidarýn (kurtarýlmýþ bölgeler) kurulabilmesi için, ilk þart beyaz rejimin savaþ içinde olmasýdýr.
Bu ise, güçlü merkezi otoritenin bulunmadýðý ve yerel devletçiklerin egemen olduðu I. ve II. bunalým dönemindeki sömürge ve yarýsömürge ülkeleri için geçerlidir. Yine bu anlayýþa göre, Giapýn
da belirttiði gibi kurtarýlmýþ bölgeler yaratýlmasý (ve kýrlarýn temel
olmasý) için, kýrsal alanlarda kendine yeten bir ekonomi (otarþik
yapý) olmasý þarttýr. Aksi halde, bu bölgeler kuþatma altýnda, açlýkla yok olmak durumunda kalýr. Bu ise, yani otarþik bir ekonomi
sadece feodalizmin egemen olduðu durumlarda görülür ve ülkemizde kapitalizm egemen olduðundan, tüm otarþik yapýlar yýkýlmýþtýr.
Bu iddia sahipleri ne kadar güvenilmez olursa olsun, yine
de iddialarý özenle ele alýnmalýdýr. Yaþanýlan olaylar, gerçek bir
Halk Savaþýnýn ülkemizde bilinmediðini göstermiþtir. Düþmaný yenmeye cesaret etmek için, onu nasýl yenebileceðimizi bilmek gerekir. Bu bilgiden yoksun bir cesaret boþtur, kýrýlmaya mahkumdur.
7
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Evet, III. bunalým döneminde yeni-sömürgecilik yöntemlerinin uygulanmasýyla, eski dönemlerin halkýn üzerindeki zayýf feodal denetimi, yerini çok güçlü oligarþik devlet otoritesine (merkezi
otorite) býrakmýþtýr. Þehirleþme, haberleþme ve ulaþým çok geliþmiþ
ve ülkeyi bir að gibi sarmýþtýr. Bu yüzden, halk kitlelerinin tepkileri
açýk halde bulunduðu dönemde, I. ve II. bunalým döneminde olduðu gibi yerel feodal devletçikleri yýkarak, buralarda kurtarýlmýþ
bölgeler (Maonun deyimiyle kýzýl siyasi iktidar) yaratýlmasý olanaksýzdýr. Ve gene, kurtarýlmýþ bölgelerin yaþayabilmesi için Maonun
öngördüðü beyaz rejimin, yani egemen sýnýflarýn kendi içlerinde
savaþmalarý olgusu söz konusu deðildir. (Mao, daha sonra bu deðerlendirmesini terk ederek, kurtarýlmýþ bölgelerin yaþayabilmesini
devrimci bunalýmýn sürekli derinleþmesi koþuluna baðlamýþtýr.)
Ama sorun, hiçbir biçimde Mao nun çözümlemelerini aynen alarak, ülkemizde uygulama sorunu deðildir. (Mao Zedung düþüncesi savunucularýnýn dogmatizmi burada yatar.) Sorun, bir Halk
Savaþýnýn verilmesi zorunlu mudur ve Halk Savaþý her savaþ gibi
güçlü ve örgütlü bir arka cephe olmaksýzýn yürütülebilinir mi? sorularýnýn yanýtlanmasýdýr.
Halk Savaþýnýn yürütülebilinmesi için güçlü ve örgütlü bir
arka cephe oluþturulmak zorundadýr. Bu arka cephe, düþman
denetiminin kýrýldýðý yerlerde oluþturulabilinir. Kurtarýlmýþ bölge
olarak bilinen bu arka cephenin yaratýlmasý kadar, sürekliliðinin
saðlanmasý (korunmasý) ve geliþtirilmesi Halk Savaþýnýn amaçlarý
içine girer. Yani Halk Savaþý çizgisi (ya da stratejisi), Giapýn deyiþiyle,
uzatýlmýþ bir savaþýn stratejisidir. Uzatýlmýþ savaþ, tüm yönleriyle,
düþmana karþý sürekli bir saldýrý sürecidir. Düþman, bu süreçte,
parça parça imha edilir, adým adým geri sürülür, küçük küçük darbelerle yere serilir ve stratejik planlarý teker teker baþarýsýzlýða uðratýlýr.8 (abç)
Görüldüðü gibi, Halk Savaþý, bir bütün olarak, bir savunma savaþý deðil, saldýrý savaþýdýr. Politik iktidarýn fethine yönelik
bir devrimci hareketin niteliði baþka türlü olamaz. Savunma, ancak ve ancak, ele geçirilmiþ bir politik iktidar söz konusu olduðunda stratejinin temelini oluþturabilir. Bunun kurtarýlmýþ bölgeler
açýsýndan anlamý ise, bu bölgelerin savunmasýnýn, süreç olarak ve
8
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ülke çapýnda düþmana saldýrmakla ve geriletmekle mümkün olacaðýydý. (Kimilerinin aktif savunma olarak ifade ettikleri de budur.) Demek ki, kurtarýlmýþ bölgelerin yaþayabilmesinin ilk koþulu,
onunla eþgüdümlü ülke çapýnda bir saldýrý sürecinin var olmasýdýr.
Bir baþka deyiþle, kurtarýlmýþ bölge, ülke çapýndaki mücadeleyle
savunulabilinir. Bu ise, Giapýn belirttiði gibi, bizatihi Halk Savaþýnýn
sürdürülmesi demektir. Sözün özü, Halk Savaþý stratejisi, kurtarýlmýþ
bölgelerin yaratýlmasý, korunmasý ve geliþtirilmesini kapsayan bir
stratejidir. Böylece de Halk Savaþýnýn planlanmasý, yönetilmesi sorunu ile yüzyüze gelinmektedir.
Tüm bunlardan çýkan sonuç ise, kurtarýlmýþ bölgelerin
yaþayabilmesinin koþulunun beyaz rejimin savaþ içinde olmasý
olmadýðýdýr. Kurtarýlmýþ bölgelerin yaþayabilmesinin koþulu, onun
bir saldýrý stratejisi düþüncesinden yola çýkarak, ülke çapýnda
savunulmasý olduðudur. Savaþý sürekli geliþtirmek ise, mutlak siyasi üstünlüðün ele geçirilmiþ olmasýný gerektirir. Bu siyasi üstünlük var olduðu sürece, savaþýn geliþtirilmesi için gerekli kitle katýlýmý (insan gücü) var olacaktýr. Bu en açýk biçimde, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýyla kitlelerin siyasal olarak kazanýlmasý (bilinçlendirilmesi) ve bilinçlenmiþ kitlelerin örgütlenmesi
ve harekete geçirilmesi demektir.
Gelelim kurtarýlmýþ bölgelerin yaþayabilmesi için otarþik bir
ekonominin var olmasý gerektiði savýna.
Bilindiði gibi, kendi kendine yeten ekonomi anlamýna gelen otarþik düzen, feodal ya da yarý-feodal ülke ekonomilerini tanýmlamak için kullanýlan bir kavramdýr. Buna göre, bu ülkelerde
kapitalist pazar oluþmamýþ olduðundan, ticaret fazla geliþmemiþ
ve meta üretimi ve deðiþimi çok sýnýrlýdýr. Her yöre, kendi yaþamýný
yeniden üretmek için gerekli olan ürünleri kendisi üretir. Kullanýlan üretim araçlarý ilkeldir ve bu nedenle ürünlerde önemli bir fazlalýk ortaya çýkmaz. Üretilmeyen ya da özel beceri isteyen çok az
ürün trampa yolu ile elde edilir. Böyle bir düzen (genel olarak feodalizm) genellikle Avrupada barbar kavimlerin saldýrýlarý sonucu
daðýlan köleci toplumun ürünüdür. Kendine yeten bir ekonomi
içinde bulunan topluluklar, bu saldýrýlara karþý pek az ekonomik
sýkýntý çekerek varlýklarýný sürdürebilmektedir (kapalý üretim). Bu
topluluklar, geniþ kýrsal alanlarda tarýma dayalý bir üretimde bulunurken, karþýlýklý iliþkileri de çok sýnýrlýdýr. Malikaneler ya da de-
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rebeyi þatolarý bu oluþumun ifadesidir. Daðýnýk bu topluluklar, zamanla bir kentin etrafýnda toplanarak, yerel devletçikler oluþturmuþlardýr. (Prenslikler) Yerel devletçikler arasýndaki ekonomik
iliþkiler ise, ticaret sermayesi tarafýndan kurulur. Ticaret sermayesinin geliþmesi, her yerde, deðiþim deðerleri üretimine doðru bir
eðilim yaratmýþ, hacmini artýrmýþ, çeþitlendirmiþ, kozmopolitleþtirmiþ ve parayý, dünya-parasý haline getirmiþtir.9 Ticaretin bu niteliði, kapitalizmin geliþmesine hizmet etmiþ ve meta-pazarý oluþturmuþ, yeni meta eþdeðeri ortaya çýkarmýþtýr. Kýsacasý, ürünleri meta
haline dönüþtürmüþtür (pazar için üretim). Artýk kapalý ekonomiler yýkýlmýþ, kapitalist pazarýn belirlediði bir meta üretimi egemen
olmuþtur. Ulaþým ve haberleþmenin geliþmesi, en ücra köylere
kadar meta ekonomisinin yayýlmasýna yol açmýþtýr.
Genel olarak feodalizme denk düþen otarþik ekonominin
durumu ve daðýlmasý böyledir. Ancak otarþi, bir ekonomik düzendir ve bu da altyapýsýndan üstyapýsýna kadar bir toplumsal oluþum
yaratýr. Yoksa, þu ya da bu nedenle dýþ dünyaya kapalý ya da dýþ
ticareti sýnýrlý bir ülkenin kendi kendine yeter olmasý, baþka ülkelerden yardým almamasý durumunda da, otarþik ekonomiden söz
etmek pekala mümkündür. Bu boyutuyla, günümüzde emperyalizmden baðýmsýz geliþme içinde bulunan her ülke ekonomisi,
otarþik ekonomi olarak ifade edilebilir. Bu noktada, Halk Savaþýna
karþý çýkýþýn bu biçiminin ardýndaki amaç açýkça ortaya çýkmaktadýr. Oportünizm, devrim için savaþmaya cesareti olmadýðýndan,
otarþik sözcüðünün bu iki farklý kullanýmýný birbirine karýþtýrmakta
ve böylece kurtarýlmýþ bölgelerin yaþayamayacaðýný ilan etmektedir. Oysa sözcüðün gerçek ve ekonomist anlamý olarak kendi
kendine yeterlilik ile üretim tarzýna iliþkin olan ve feodalizme denk
düþen kapalý ekonominin kendi kendine yeterliliði karýþtýrýlamaz.
III. bunalým döneminde, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, feodal
anlamda bir otarþik düzen ya da ekonomi mevcut deðildir. Ama
gene de, topraðýn doðal niteliðinden kaynaklanan tarýmsal üretimin özellikleri, her zaman kýrsal topluluklarýn kendine yeterli olmasýna olanak saðlar. Bugün tarýmda makine kullanýmý yaygýnlaþmýþ ve tarým ürünleri, meta olarak pazarda bir baþka meta ile
(sanayi ürünü olanla) deðiþtirilmektedir. Ülkemizde yaygýn olan
9
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köylü aile tipi küçük-üreticiliðe dayanýr. Küçük-üreticilik ise, genellikle kendi ailesinin temel gereksinimlerini ki bu aðýrlýklý olarak beslenme, barýnmayý içerir kendi üretimi ile saðlar ve ürünün
bir kýsmýný pazara götürür. Pazarda sattýðý ürün, ya mevsim koþullarý
nedeniyle, ya da aile içi tüketimi kýsarak elde ettiði fazladýr. Kimyasal girdiler, makine kullanýmý yoluyla küçük-üreticinin elde
ettiði ürün fazlasý, doðrudan þehirlere (pazara) götürüldüðü için
kýrsal alanlarýn dýþýnda bir alaný ilgilendirir. Küçük-üretim, sözcüðün gerçek anlamýnda kendi kendine yeten bir üretimdir. Ülkemizdeki kýrsal alanlardaki tarýmsal iþletmelerin (köylü ailesi) 1963
yýlýnda %86,88i küçük-üreticiydi. Bu oran 1970de %87,51 ve 1980de
%91,88dir. Son tahlilde, yoksul köylülük ve küçük köylülük olarak
devrimin temel güçlerini oluþturan bu kesimdir. Diyebiliriz ki, yaygýn küçük-meta üretimi, bizim gibi ülkelerde, kýrsal alanlarda yerel
gereksinmeleri doyuran bir ekonomi oluþturmaktadýr ve bu da
kurtarýlmýþ bölgelerin yaþayabilmesi için yeterlidir. Giapýn deyiþiyle,
yerel gereksinmeleri doyuran ekonomi, maddi ve teknik olarak üstün bir düþmana karþý bir Halk Savaþýný baþlatmak ve
sürdürmek için özellikle elveriþlidir.10
Tüm bu gerçeklere raðmen, kurtarýlmýþ bölgelerin sanayi
ürünlerine gereksinmesi olacaðý ve sanayinin de þehirlerde merkezileþtiðini söyleyerek, bazý çekinceler ileri sürülebilir. Bu, doðrudan Halk Savaþýnýn çözmekle yükümlü olduðu sorunlardan biri
olarak ele alýndýðý sürece anlaþýlabilir ve tartýþýlabilir bir sorundur.
Tersi bir tutumla, yani Halk Savaþýnýn reddi amacýyla, bu sorunun
ortaya konulmasý, yukardaki gerçeklerden sonra hiçbir deðer
taþýmaz. Olsa olsa devrimci mücadeleden kaçmanýn, zorluklardan
yýlmanýn kýlýfý olabilir. (THKP-C/HDÖ saflarýnda ortaya çýkmýþ olan
II. sað-sapmanýn durumu böyleydi. Bugün modern revizyonizmin
saflarýna katýlmýþ olmalarý, amacýn ne olduðunu açýkça göstermektedir.)
Halk Savaþýnda yalnýzca kurtarýlmýþ bölgelerin, salt ekonomik nedenlerle sanayi ürünlerine gereksinme duyacaðý ileri sürülemez. Daha önemli gereksinme, yetkin silahlara ve donatýma
iliþkindir. Örneðin tarýmsal makinalar için gerekli mazot, benzin,
yedek parça vb. gereksinmesinin þehirlere baðlýlýk yarattýðý ve bu
10
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nedenle de kurtarýlmýþ bölgenin yaþayamayacaðýný söylemek, silah
sanayine sahip olmayan bir ülkenin savaþamayacaðýný söylemekle
özdeþtir. Salt, mazot, benzin vb. gereksinmelerden yola çýktýðýmýzda bile, halk ordusunun savaþ için bunlara ekonomik nedenlerin
gerektireceðinden kat kat fazla olarak gereksinmesi olacaktýr, ama
bu gereksinme savaþmamanýn ya da Halk Savaþýnýn reddedilmesinin gerekçesi olamaz. Halk Savaþý stratejisinin özü, maddi ve
teknik olarak güçlü düþmana karþý savaþmak ve zafere ulaþmaktýr. Traktörler için mazotun vb. kýrsal alanlarda olmadýðýný ileri
sürerek Halk Savaþýndan yan çizen zihniyet, mazot olmadan askeri araçlarýn, tanklarýn vb. çalýþamayacaðýný ileri sürmeyecek kadar
da bilinçli bir oportünist zihniyettir. Çünkü onlar, bu askeri araçlarýn, savaþta, ne zaman ve nasýl kullanýlacaðýný çok iyi bildikleri gibi,
kýrsal alanlardaki kurtarýlmýþ bölgelere dayanarak zafere ulaþan
Vietnam Halk Savaþýný da iyi bilmektedirler. Ve gene bilirler ki,
mazottan önce halk ordusunun bu askeri araçlara, tanklara sahip
olmasý gerekir. Ama, deðil kýrsal alanlarýn, ülkemizde oligarþinin
bile bu askeri donaným için dýþa baðýmlý olduðunu, yani kendi
kendine yeter olmadýðýný ve bunun da feodalizmle hiçbir alakasý
olmadýðýný onlar çok iyi bildiklerinden, bunlardan söz etmezler. Bu
oportünistler, þehirlerde ayaklanmayla iktidar fethedilse bile, bu
askeri araçlarýn dýþardan ya da düþmandan alýnmasý gerektiðini ve
mazot vb. gereksinmelerin karþýlanmasýnýn dýþarýya baðýmlý olduðunu da bildiklerinden, bunlardan söz etmek ve sorunu çözmek yerine, traktörlerden, traktörün mazotundan söz etmeyi ve sorunun
çözümünden kaçmayý yeðlerler.
Görüldüðü gibi, bizim gibi III. bunalým dönemi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, kurtarýlmýþ bölgelerin yaþayamayacaðýný ve bu nedenle Halk Savaþýnýn yanlýþ ve geçersiz olduðunu iddia edenler, tümüyle devrimin olanaksýzlýðýný ileri sürmekten baþka birþey yapmamaktadýrlar. Çünkü, Halk Savaþýný reddetmek için ileri sürdükleri
her þey, þehirleri temel alan ve silahlý ayaklanma stratejisini savunanlarýn baþarýya ulaþma olanaðýný ortadan kaldýracak niteliktedir
de. Tek farkla ki, kuþatýlmýþ ve kurtarýlmýþ kentler açlýk tehlikesiyle yüzyüze kalabilirken, kuþatýlmýþ kýrlar için bu tehlike yoktur.
(Kurtarýlmýþ bölgelerin, sanayi ürünlerine gereksinme duysa da
yaþayabileceðinin en son örneði El Salvadordur. 1981den bu yana
kýrsal alanlardaki ülkenin 1/3ünde kurtarýlmýþ bölgeler FMLN
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yönetiminde varlýklarýný sürdürmektedir).
Buraya kadar, kurtarýlmýþ bölgelerin nasýl yaþayabileceðini,
bir bakýma Halk Savaþýnýn nasýl sürdürüleceðini gördük. Þimdi, bu
bölgelerin nasýl yaratýlacaðý sorusunu yanýtlayabiliriz. Bu ayný zamanda, Halk Savaþýnýn nasýl baþlatýlacaðý demektir.
Bu sorun, doðrudan doðruya somut tarihsel koþullara baðlýdýr. Ve bu konularýn doðru deðerlendirilmesiyle çözümlenebilir.
II. yeniden paylaþým savaþýndan önce, emperyalist
istismar metodu sonucu, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, emperyalizmin müttefiki yerli egemen sýnýf feodalizmdi.
(Komprador-burjuvazi emperyalizmin uzantýsýndan baþka
birþey deðildir.) ... Emperyalist kontrol ve fiili durum, genellikle kýyý bölgelerinde, limanlarda, stratejik yerlerde
ve ana haberleþme merkezlerindeydi. Merkezi otorite
çok zayýftý. Ülkenin ve nüfusun 3/4ü, kendi aralarýnda
da çeliþkileri olan zayýf feodal mahalli devletçiklerin
kontrolü altýndaydý. Þehirleþme, ulaþým, haberleþme, kapitalizm egemen olmadýðýndan zayýftý. Ülke için emperyalizm dýþsal bir olgu, toplumsal süreç de feodal bir
süreçti. Bu yüzden ülkedeki baþ çeliþki, ülkenin ve nüfusun 3/4ünü kontrol altýnda tutan zayýf feodal birimler
ile yarý-serf durumunda olan köylüler arasýndaydý. (Demokratik mücadele) Köylülerin spontane mücadele
ve patlamalarýný örgütleyip, onlara proleter devrimci
bilinci götürerek, proletarya partisinin yönetiminde
kurulan köylü ordusu ile zayýf mahalli feodal otoritelerin güçlerini kýrarak üs bölgeleri kurmaya baþlayýp,
ülkeyi yavaþ yavaþ denetim altýna almaya baþladýklarý
evrede, emperyalizm, kendi sömürüsünü korumak için,
ülkeyi bütün olarak iþgal ediyordu. O zaman, ülkenin
baþ çeliþkisi emperyalizm ve bir avuç hainin dýþýnda bütün ulus arasýnda olmaktaydý. (Milli mücadele) Ýç savaþ
döneminde savaþ, genellikle sýnýfsal þiarlarla ve sýnýfsal
planda yürürken, devrimci milli savaþ evresinde savaþ,
ulusal planda ve ulusal þiarlarla yürümektedir.11 (abç)
Bu deðerlendirmeden de anlaþýlacaðý gibi, emperyalizmin I.
11
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ve II. bunalým döneminde, emperyalist hegemonya altýnda olan
ülkelerdeki en önemli olgular, zayýf merkezi otorite, emperyalizmin açýk iþgali ve kitlelerin özellikle köylülerin spontane (kendiliðinden-gelme) mücadele ve patlamalarýdýr. Bu dönemde Halk
Savaþýnýn örgütlenmesi ve kurtarýlmýþ bölgelerin yaratýlmasýnda,
kitlelerin kendiliðinden-gelme patlamalarý ve isyanlarýnýn örgütlenmesi esastýr. Kitleler, proletarya partisinin önderliðinde ve ulusal
kurtuluþ cephesi içinde büyük birimler halinde örgütlenir. Mücadelenin ilk evresinden itibaren kitlelerin büyük birimler halinde
örgütlenmesi, devrimci çalýþmanýn temelini oluþturur. Mevcut düzene karþý tepkileri açýk halde bulunan, yani düzene karþý kendiliðinden-gelme isyanlara baþvuran kitleler, örgütlü bir mücadeleye
sokulduklarýnda, ilk deðiþen, ayaklanmalarýn, bilinçli, örgütlü ve
planlý hale dönüþmesidir. Kýrsal alanlarda baþlatýlan yerel ayaklanmalarla, buralardaki mevcut devlet aygýtý parçalanmakta ve
düþmanýn otoritesi yok edilmektedir. (Kurtarýlmýþ bölgeler) Diyebiliriz ki, I. ve II. bunalým döneminde, kurtarýlmýþ bölgeler, düzene
karþý tepkileri açýk halde bulunan kitlelerin kýrsal ayaklanmalarý
yoluyla yaratýlmaktadýr. Ancak bu ayaklanmalar, proletarya partisinin önderliðinde örgütlenmiþ ve az çok düzenli hale getirilmiþ bir
silahlý gücün hareketine paralel olarak yürütülmektedir. Ýlk evrede, bu silahlý güç gerilla savaþýný temel alarak, silahlý ayaklanmalarý örgütlemekte ve desteklemektedir.
Bu sürecin Vietnamdaki geliþimi çok daha öðreticidir.
Vietnamda, mevcut düzene karþý tepkileri açýk halde bulunan kitlelerin içine giren proleter devrimciler, bu kitle içinde gizli
siyasi üsler oluþturmuþtur. Yani düzene karþý kendiliðinden (bilinçsiz) baþkaldýran ve baþkaldýrma durumunda olan halk kitlelerinin
siyasal olarak kazanýlmasýyla iþe baþlanýlmýþtýr. Kitle içinde, devrimcilerin siyasal çalýþmasý belli bir düzeye geldiðinde ise, doðrudan iktidarýn ele geçirilmesi mücadelesine giriþilmiþtir. (Mutlak
siyasi üstünlüðün saðlandýðý koþullar) Siyasal olarak kazanýlmýþ kitlelerin (gizli siyasi üsler) silahlý mücadeleye sokulmalarý için hazýrlýklar ikinci evreyi oluþturur. Giapýn, gizli silahlý üslerin oluþturulmasý olarak tanýmladýðý bu evrede, siyasal olarak kazanýlmýþ kitleler, silahlý mücadeleye uygun biçimde örgütlenir ve eðitilir. Ýþte
bu noktada, partinin örgütlediði ilk gerilla birliði harekete geçirilir.
(Açýk savaþa giriþ) Gerilla birliðinin temel görevi, kitleleri artan oran-
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da devrim saflarýna kazanmak (siyasal) ve gelecekteki silahlý mücadeleye uygun olarak onlarý örgütlemektir. Ho Chi Minhin bu ilk
gerilla birliðine verdiði askeri faaliyetten çok politik eyleme önem
verilmesi ve silahlý propagandanýn yürütülmesi talimatlarý bunu
ifade eder. Gizli silahlý üsler yakýn zamanda baþlatýlacak olan
silahlý ayaklanmanýn merkezleri ve kurtarýlmýþ bölgelerin temelidir. Gerilla savaþýný yürüten örgütlü silahlý güçlerin desteðinde
baþlatýlan ve gizli silahlý üslerdeki kitlelere dayanan kýsmi ayaklanmalar sonucunda, kurtarýlmýþ bölgeler oluþturulmuþtur. Bu üçüncü
evredir. Bu evrede silahlý ayaklanma ile gerilla savaþý birlikte kullanýlýr. (Giap, bu gerilla savaþýna, örgütlü ve planlý bir savaþ olduðu
için devrimci savaþ demektedir.) Vietnam Halk Savaþýnda silahlý
ayaklanma geçici bir yöntem deðil, devrimci savaþý destekleyen
ve onunla birlikte kullanýlan bir yöntemdir (tali).
Ayaklanma, devrimci savaþýn eylem alanýný geniþletir,
onu güçlendirir ve giderek yayýlmasýna yol açar; diðer
taraftan savaþ, ayaklanma için koþullarý olgunlaþtýrýr ve
yaygýnlaþmasý için olanak saðlar.12
Vietnamdaki Halk Savaþý, daha hazýrlýk evresinden itibaren, ülke somutuna iliþkin ayrýntýlý bir planýn hazýrlanmýþ olmasý gerektiðini açýkça tanýtlamaktadýr. Bu plan doðrultusunda,
çizilen rotaya uygun olarak savaþ baþlatýlmýþ ve sürdürülmüþtür.
Uzatýlmýþ bir savaþýn stratejisi olarak bu plan, kendi içinde mücadelenin nasýl sürdürüleceði, geliþtirileceði ve zafere ulaþacaðýný belirlerken, somut koþullar ve güçler dengesi sürekli irdelenerek pratiðe geçirilmiþtir. Öznel koþullar uygun olduðu anda harekete geçirilen gerilla birliði, silahlý ayaklanmalarýn son hazýrlýklarýný tamamlamýþtýr. Bunlarýn hazýr olduðu saptandýðýnda ise, belirlenen yerlerde
gizli silahlý üslerin olduðu yerler silahlý ayaklanmalar baþlatýlmýþtýr.
Ülkenin kuzey bölgesini temel alan bu ayaklanmalar, gerilla birliklerinin desteðinde kýrsal alanlarda kurtarýlmýþ bölgelerin
oluþmasýný saðlarken, diðer yörelerdeki bunlar somut olarak belirlenmiþtir gerilla üs bölgeleri oluþturulmuþtur. Kuzeydeki kurtarýlmýþ bölge, Halk Savaþýnýn arka cephesi olarak görev yapmýþtýr.
Vietnamda, diðer bölgelerin ele geçirilmesinde de ayný yol izlenmiþtir, yani koþullar olgunlaþtýðýnda silahlý ayaklanmalarla birlikte,
12
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Halk Ordusunun saldýrýsý baþlatýlmýþ ve yeni kurtarýlmýþ bölgeler
yaratýlmýþtýr. Bu son tahlilde, þehirlerin kýrlardan kuþatýlmasý ve
fethidir.
Vietnam Halk Savaþýnýn kendi somut planlamasý ve somut
geliþiminden yola çýkarak, onun genel geliþim çizgisini þöyle özetleyebiliriz:
Ülkede halk kitlelerinin mevcut düzene karþý memnuniyetsizlik ve tepkileri açýk haldedir. Bu nesnel koþullar altýnda, parti
bu tepkileri örgütlemeye giriþir. Kitlelerin siyasal olarak kazanýlmasý, onlara belli bir devrimci programýn ve mücadele yolunun
konulmasý ile bütünleþir. Düþman (emperyalizm ve yerli iþbirlikçileri) nesnel olarak, kitlelerden siyasal olarak tecrit olmuþtur. Sorun
düþmanýn yitirdiði siyasal üstünlüðün devrimciler tarafýndan kazanýlmasýdýr. Böylece kitleler arasýnda gizli siyasi üsler oluþturulur.
Klâsik ve illegal siyasal çalýþma sonucu bireylerin örgütlenmesi
deðildir bu. Bu arada esas olan, kitlelerin büyük birimler halinde
örgütlenmesidir. (Üsler oluþturma esprisi) Ve yine bu kitle örgütlenmesi legal ekonomik ve demokratik örgütlenme de deðildir.
Tersine mevcut iktidarý devirmek ve halk iktidarýný kurmaya yönelik þiddete dayalý devrim için yapýlmýþ illegal politik örgütlenmedir. Bu örgütlenmenin önündeki yol silahlý ayaklanma ve
devrimci savaþtýr. Yani politik örgütlenme, ilk andan itibaren silahlý
mücadeleyi hedef almaktadýr. Ve kitlelerin örgütlenmesi henüz
sovyetler biçiminde deðildir, ama buna yöneliktir.
Gizli siyasi üsler, gerilla birliðinin operasyonlarýna paralel olarak gizli silahlý üsler haline dönüþtürülür (Gerilla üs bölgeleri).
Bu dönüþümün yeterli olduðu saptandýðýnda Halk Ordusunun 
gerilla savaþý temel savaþ biçimidir askeri harekâtýyla birlikte baþlatýlan kýsmi silahlý ayaklanmalarla, bu üsler kurtarýlmýþ bölge haline
dönüþtürülür.
Görüldüðü gibi Halk Ordusu, daha ilk gerilla birliði evresinden itibaren, süreçte etkin ve temel güç olarak ortaya çýkmaktadýr. Ýlk kurtarýlmýþ bölgenin yaratýlmasýyla, daha tam deyiþle, açýk
ve kesin savaþa giriþilmesiyle birlikte Halk Ordusu oluþur. Bu
Halk Ordusu, stratejiye uygun olarak, yani stratejinin öngördüðü
görevleri yerine getirecek biçimde örgütlenir. Bu da üç ana bölüm
þeklindedir: a) düzenli birlikler; b) bölgesel birlikler; c) yerel birlikler (gerilla ve milis). Bu þekilde örgütlenmiþ bir silahlý güç ol-
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maksýzýn Halk Savaþý verilemez. (Bkz. Giap: Halk Savaþýnýn Askeri
Sanatý)
Ýþte Halk Savaþý öz olarak budur.
Þimdi ülkemiz somutuna girebiliriz. Ülkemizde bir Halk Savaþý verilmesi zorunlu mudur? Bir baþka þekilde sorarsak, ülkemiz
devrim sürecinde Halk Savaþý zorunlu bir durak mýdýr? Bu soruya
THKP-C/HDÖ olarak yanýtýmýz olumludur. Yukarda ele aldýðýmýz
gibi, ülkemizde Halk Savaþýnýn geçersizliðine yol açacak herhangi
özel bir durum mevcut deðildir. Ancak böyle bir savaþýn verilebilmesi için, gerekli öznel koþullar mevcut mudur? Bir baþka deyiþle,
ülkemizde Halk Savaþýný baþlatmaya ve sürdürmeye olanak saðlayacak koþullar mevcut mudur? Eðer deðilse bu nasýl yaratýlacaktýr?
Ýþte devrimci öncünün yanýtlamasý gereken soru budur.
Halk Savaþýnýn baþlatýlabilinmesinin nesnel koþulu, ülkede
sürekli bir milli krizin mevcudiyetidir. Ancak sürekli milli kriz
koþullarýnda Halk Savaþý verilebilinir. Bu ise, yönetenlerin eskisi
gibi yönetemediði ve yönetilenlerin eskisi gibi yönetilmek istemediði koþullarýn mevcudiyeti demektir. Bunun diðer bir ifadesi,
kitlelerin mevcut düzene karþý memnuniyetsizlik ve tepkilerinin mevcut olmasýdýr. Ancak milli krizin varlýðý salt bunla sýnýrlý
deðildir. Ayrýca bir barýþ zamanýnda sömürülmelerine sessizce
katlanan, fakat ortalýk karýþtýðýnda, hem buhranýn bütün hal ve
þartlarý yüzünden, hem de bizzat üsttekiler tarafýndan kendiliðinden tarihi eyleme itilen kitlelerin faaliyetlerinin önemli ölçüde artmasý gerekir. Diðer bir deyiþle, halk kitlelerinin tepkileri açýk halde
olmasý gerekir.
Halk Savaþýnýn baþlatýlabilmesi için gerekli öznel koþullar
ise, devrimcilerin mutlak siyasi üstünlüðü saðlamýþ olmasý ve Halk
Savaþýna uygun bir silahlý gücün mevcudiyetidir. Bir baþka deyiþle,
halk kitlelerinin siyasi olarak kazanýlmasý (bilinçlendirme), silahlý
savaþa uygun olarak örgütlenmesi ve harekete geçirilmesi gereklidir. (Kitlelerin tepkilerinin kanalize edilmesi esprisi).
III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki
deðiþimler ve geliþmeler sonucunda oluþturulan suni denge, halk
kitlelerinin düzene karþý memnuniyetsizlik ve tepkilerinin açýk hale
gelmesinin engellenmesi demektir. Yani III. bunalým döneminde,
bu ülkelerde kitlelerin kendiliðinden-gelme isyanlarý ve patlamalarý söz konusu deðildir; halkýn tepkileri ile oligarþi arasýnda su-
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ni bir denge kurulmuþtur. Bu nedenle Halk Savaþý, I. ve II. bunalým
döneminde olduðu gibi baþlatýlamaz. Oligarþinin siyasal zoru ile
sürdürülen suni dengenin bozulmasý þarttýr. Bu ise, gerekli nesnel
koþullarýn olgunlaþtýrýlmasý demektir.
Genel olarak III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde meydana gelen geliþmeleri daha önce görmüþtük. Bunlarý
þu þekilde özetleyebiliriz:
1) Bu dönemde, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde kapitalizm egemen unsur haline gelmiþtir, ama bu kapitalizm
kendi iç dinamiði ile geliþmediðinden çarpýktýr, dýþ dinamikle (emperyalizm) yukardan aþaðý geliþtirilmiþtir ve
bu dinamiðin taleplerine göre biçimlenmiþtir.
2) Çarpýk kapitalizm ülke içinde þehirleþmenin,
haberleþmenin ve ulaþýmýn geliþmesine paralel olarak
geliþmiþ ve bunlarý daha da yaygýnlaþtýrmýþtýr.
3) Bu ülkelerde güçlü merkezi otorite oluþturulmuþtur.
4) Emperyalist iþgal gizlenmiþtir.
Bu olgular, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki mevcut çeliþkileri
derinleþtirdiði gibi, yeni çeliþkilerin geliþmesine de yol açmýþtýr.
Ülke alt-yapýsýndan üst-yapýsýna kadar tam bir bunalým içindedir.
Ancak bu bunalým tam anlamýyla olgun deðildir. Yani III. bunalým
döneminde de, bu ülkelerde milli kriz, tam anlamýyla olgun olmasa da, sürekli mevcuttur. Bu ise, yönetenlerin eskisi gibi yönetemedikleri ve yönetilenlerin eskisi gibi yönetilmek istemedikleri
demektir. Bir baþka deyiþle, geniþ halk kitlelerinin mevcut düzene
karþý tepkileri mevcuttur ve bu tepkilerini ortaya koymak koþullarý içinde bulunmaktadýrlar. Ülkedeki ekonomik, toplumsal ve
siyasal bunalým, her zaman halk kitlelerinde düzenin deðiþmesi
talebini yaratmakta ve onlarý bu talep doðrultusunda mücadeleye
(genellikle bilinçsiz) yöneltmektedir. Diyebiliriz ki, ülkede kitlelerin faaliyetlerinin önemli ölçüde artmasýnýn nesnel koþullarý mevcuttur, ama bu, siyasal zor ile engellenmektedir. (Kitlelerin tepkilerinin pasifize edilmesi ve suni dengenin kurulmasý). Bu engel
ortadan kaldýrýlmadan ki yapay bir engeldir Halk Savaþý baþlatýlamaz.
Ýþte III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde Halk
Savaþýnýn verilebilmesi için gerekli koþullarý yaratmak amacýyla
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yürütülen mücadeleye Öncü Savaþý adý verilir. Kýsacasý Öncü Savaþýnýn amacý, Halk Savaþýnýn verilebilmesi için gerekli koþullarý
yaratmaktýr. Bu ise, suni dengeyi bozarak milli krizi derinleþtirmek
ve halk kitlelerini bilinçlendirip örgütlemek demektir. Bundan sonra sorun, bu amaca ulaþmak için kullanýlacak araçlar ve verilmesi
zorunlu mücadeleleri saptamaktýr. Ama herþeyden önce amaç açýk
ve net biçimde tanýmlanmalýdýr.
Þimdi Öncü Savaþýnýn ilk amacýný belirleyen, suni dengenin
ne olup ne olmadýðýný ele alalým.

THKP-C/HDÖ
PASS ve Devrimci Taktiðimiz

37

II.
SUNÝ DENGE VE MÝLLÝ KRÝZ

Suni denge, dengesiz bir toplumda, belli bir süre için denge durumunun oluþturulmasýdýr, yani dengesizliðin düzenlenmiþ
halidir. Konunun kavranýlmasý için en önemli husus budur. Her
denge durumu gibi, suni denge de geçici ve görelidir. Eðer bir
toplumda genel bir denge mevcut ise, orada suni dengeden söz
edilemez. Böyle bir toplumda oluþan genel denge, içsel geliþmeler
sonucu oluþmuþtur ve bu denge yapay (suni) deðil, toplumsal
geliþmenin ürünüdür. Kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði ülkelerdeki toplumsal dengeler bu niteliktedir. III. bunalým döneminde geribýraktýrýlmýþ ülkelerdeki toplumsal yapý (ekonomik, toplumsal ve
politik planda) dengesizdir. Bu dengesizlik, sürekli milli krizin mevcudiyetiyle ifadesini bulur. Bu nedenle milli kriz ile suni denge birbirine baðlý iki olgudur, birincisi olmadan ikincisi olamaz. Bu yüzden
öncelikle ülkede milli krizin var olup olmadýðýna bakmak gerekir.
Acaba ülkemizde, iddia ettiðimiz gibi, sürekli bir milli kriz tam anlamýyla olgun olmasa da mevcut mudur?
Bilindiði gibi milli kriz, Marksist-Leninist literatürde devrim
durumunun saptanmasýnda ve geliþmesinde kullanýlan bir kavram, bir ölçüttür. Leninin formüle ettiði bu kriz silahlý ayaklanma
koþullarýnýn ve anýnýn (momentin) saptanmasýnda temel ölçüttür. Eðer bir ülkede milli bir kriz varsa, bu ülkede halk kitlelerinin
politik iktidarý ele geçirmeleri için silahlý bir harekete giriþmenin
nesnel koþullarý mevcuttur. Aksi halde silahlý eyleme (aksiyon)
giriþmek ki bu ayaklanma biçiminde olabilir aptallýktan öte,
cinayettir. (Marksist-Leninistlerin insan yaþamýna verdikleri deðer,
bu saptamayla iyice açýða çýkar.) Cinayettir, çünkü silahlý bir mücadelede, savaþta zafer ve yenilgi kesindir. Ve yenilen taraf pek çok
elemanýný yitireceðinden, uzun süre mücadeleyi sürdürecek gücü
bulamaz. Bu nedenle silahlý bir harekete giriþecek sýnýf, bunun
tüm sonuçlarýna katlanabilecek durumda olmasý gerekir. Düþmanýna durmaksýzýn saldýrmak, onu silahtan arýndýrmak için, sürekli
taarruz etmek, böyle bir eylemin temel yasasýdýr. Engels, Günü-
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müzde ayaklanma, savaþ türünden bir sanattýr ve kendine aldýrmayan partinin yýkýlmasýna yol açan belirli davranýþ kurallarýna
baðlýdýr... Oynadýðýnýz oyunun sonuçlarýný göðüslemeye tamamen
hazýr olmadan, asla ayaklanmaya kalkýþmayýnýz. Ayaklanma,
deðeri her gün deðiþen son derece belirsiz niceliklerle yapýlan bir
çeþit hesaptýr; karþýnýzdaki kuvvetler her türlü örgütlenme, disiplin ve otorite alýþkanlýðý avantajýna sahip olacaklardýr; onlara
karþý güçlü vuruþlar yapmadýðýnýz sürece, yenilecek ve yok edileceksinizdir. Ýkinci olarak, bir kez ayaklanma yolunu tuttun mu,
son derece kararlý davranacaksýn ve saldýran taraf olacaksýn. Savunma her türlü silahlý ayaklanmanýn ölümü demektir; böylesi,
daha düþmanla boy ölçüþmeden savaþý kaybetmek demektir derken, silahlý aksiyonun niteliðini açýkça belirtmektedir.
Bir devrim olabilmesi için, bir devrim durumu olmasý þarttýr.
Ve sorun, bu devrim durumunun varlýðýný ve boyutunu saptamaktýr. Öyleyse bir devrim durumunun belirtileri nelerdir?
1° Egemen sýnýflarýn egemenliklerini eskisi gibi sürdürmelerinin olanaksýzlýðý; üsttekilerin þu ya da bu buhranýn içine düþmesi, yani egemen sýnýf politikasýnda bir
ayrýlýk meydana gelmesi, ki bu ezilen sýnýflarýn memnuniyetsizliklerini dýþa vurmalarýna fýrsat veren ve isyan
etmelerine yol açan bir buhrandýr. Alttakilerin artýk eskisi gibi yönetilmek istememeleri genellikle bir devrim
için yeterli deðildir, ayrýca üsttekilerin de artýk eskisi gibi yönetemez durumda olmalarý gerekir;
2° Ezilen sýnýflarýn sýkýntý ve yoksulluklarýnýn en üst
boyuta ulaþmasý;
3° Bir barýþ zamanýnda sömürülmelerine sessizce katlanan, fakat ortalýk karýþtýðýnda, hem buhranýn bütün
hal ve þartlarý yüzünden, hem de bizzat üsttekiler tarafýndan kendiliðinden tarihi eyleme itilen kitlelerin faaliyetlerinin de önemli ölçüde artmasý.13 (abç)
Ama yine de, devrim durumunun mevcudiyeti bir devrime
yol açmaz.
Yukarda sözü edilen nesnel koþullara, öznel koþullar
da katýlýrsa, yani devrimci sýnýfýn, bir buhran döneminde
13
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bile kesinkes yýkýlmayan bir iktidarý devirecek kadar güçlü
bir devrimci kitle eylemleri meydana getirme yeteneði
de eklenirse, iþte o zaman devrim olur.14
Lenin, Sol Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý adlý yapýtýnda devrim durumunu þöyle tanýmlar
Devrim durumunda olunmasý için, hem egemen sýnýflarýn buhraný, hem de tamamýyla milli nitelikte bir
buhranýn var olmasý þarttýr. Sömürülen ve ezilen kitlelerin eskisi gibi yaþamaya devam etmelerinin olanaksýzlýðýný anlamalarý ve deðiþiklik istemeleri devrim için yeterli deðildir; devrim için, sömürenlerin artýk eskisi gibi
yaþamalarýnýn ve yönetmelerinin olanaksýz olmasý da gerekir. Bu gerçek baþka bir deyiþle þöyle ifade edilebilir:
Ezenler gibi, ezilenleri de etkileyen tamamen milli bir
kriz olmaksýzýn devrim olanaksýzdýr.
Tüm bu tanýmlamalarý Mahir Çayan yoldaþ þöyle özetlemektedir:
Bir ülkede devrimin objektif koþullarýnýn olabilmesi
için, kapitalizmin dünya çapýndaki genel bunalýmýndan
baþka, o ülkenin kendi milli bunalýmýný yaþamasý gerekmektedir. Leninist ayrýma göre devrim aþamasýnda olunabilinmesi için: a) Ýþçi sýnýfýnýn bilinç ve örgütlenme seviyesinin yeterli olmasý gerekir (devrimin subjektif þartlarýnýn olgun olmasý gerekir); b) Ezeni de, ezileni de etkileyen milli bunalýmýn olmasý þarttýr. Bu milli bunalým,
kapitalizmin genel bunalýmýnýn çeliþkilerinin o ülkeye
keskin biçimde yansýmasýndan baþka birþey deðildir.15
Ýþte devrim durumunun temelini oluþturan bu milli krizin,
bir ülkede var olup olmadýðýnýn, eðer varsa düzeyinin ne olduðunun belirlenmesi devrimci öncünün eylemi için büyük öneme
sahiptir. Çünkü milli kriz, ezilen sýnýflarýn memnuniyetsizliklerini dýþa vurmalarýna fýrsat veren ve isyan etmelerine yol açan
bir durum yaratýr.
Milli kriz, bir ülkede, ezeni de ezileni de etkileyen ekonomik, toplumsal ve siyasal bunalýmlarýn derinleþerek tek bir bu14
15
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nalým halini almasýdýr. Bu nedenle tek baþýna bir ekonomik bunalýmýn (aþýrý-üretim bunalýmý gibi) varlýðý milli kriz için yeterli deðildir. Ayný biçimde, tek baþýna bir toplumsal ya da siyasal bunalým
milli kriz olarak deðerlendirilemez. Örneðin, 19. yüzyýl sonlarýnda,
Fransada Dreyfus davasýyla baþlayan bunalým ya da 1968de baþta
Fransa olmak üzere Batý-Avrupadaki öðrenci hareketlerinin yarattýðý bunalým, bir toplumsal bunalým olmakla birlikte milli kriz deðildir. Yine, meydana gelen hükümet bunalýmlarý siyasal bunalým
olarak, tek baþýna milli kriz yaratmazlar. Eðer bu üç bunalým ayný
anda görülürse, iþte o zaman ülkede milli bir kriz var demektir ve
devrim aþamasýna girilmiþtir.
Bizim gibi ülkelerde kapitalizm iç dinamikle geliþmediði için
çarpýktýr. Bu, ülke ekonomisinin sürekli ve yapýsal bir bunalým
içinde olmasýna yol açar. Ancak bizim gibi ülkelerdeki ekonomik
bunalým, kapitalizmin irsi hastalýðý olan ve belli aralýklarla yinelenen aþýrý-üretim buhranýndan farklýdýr. Yeni-sömürgeciliðin oluþturduðu ekonomik yapý, çarpýk bir sanayileþme (dýþa baðýmlý bir
sanayi) ve geri bir tarýmsal üretim olarak kendini açýða vurur. Sanayi,
baþtan emperyalizm tarafýndan, kendi taleplerine uygun olarak geliþtirilmiþtir ve bu nedenle tekelci nitelikte bir yapýlanmaya sahiptir. Tekelcilik ise, bilindiði gibi arzýn sýnýrlandýrýlmasý olarak kendini
dýþa vurur ve eksik kapasite kullanýmý ile artan oranda iþsizlik
demektir. Öte yandan, bu çarpýk sanayi, yeniden üretimi gerçekleþtirebilmek için, ithal edilmesi gereken ve sürekli miktarý artan ara mallarýna gereksinmesi vardýr. Bu ara mallarý olmaksýzýn
üretimin sürdürülmesi olanaksýzdýr (yeni-sömürgecilik yöntemlerinin ürünü olan sanayinin temel açmazý). Tümüyle ülke içi tüketime yönelik olan bu sanayi (hafif ve orta sanayi), artan ithalat için
artan oranda dövize gereksinmesi vardýr. Bu döviz ise, ucuz
hammadde ve tarým ürünleri dýþ satýmýyla, yurtdýþýna gönderilmiþ
emek-gücüyle ve artan dýþ borçlanmayla temin edilir. Bunlar uzun
dönemde döviz talebini karþýlayamaz. Ülke sürekli bir dýþ ödemeler dengesi açýðý içindedir. Sýk sýk bu açýðý kapatmak için,
devlet ekonomiye müdahale etmek durumundadýr. Bu da büyük
devalüasyonlara neden olur. Örneðin 1950 yýlýnda 2,82 TL olan 1
dolar, 1957de 3,96ya çýkmýþtýr. 1958de %320lik bir devalüasyonla
9 TL olmuþtur. 1970 yýlýnda 1 dolar 15,15 TL iken, 1976da 16,83;
1977 de 19,63; 1978de 25,50; 1979da 47,80; 1980de 71,40; 1981de
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125,25; 1982de 184,90; 1983te 219,35 TL olmuþtur. 1986da 1 dolar
690,75 TLye çýkmýþtýr.*
Görüldüðü gibi, 1950 yýlýndan 1987ye kadar bir devalüasyonlar zinciri yaþanmýþtýr. Bazý yýllarda, 1950-57, 1959-70, 1970-76 arasýnda önemli devalüasyonlar olmamýþ olmasý, durumun sürekli
olmadýðýný göstermez. Bu yýllarda, devletin sübvansiyonlarýyla döviz fiyatlarý sabit tutulmaya çalýþýlmýþtýr. Oysa ayný dönemde, serbest döviz piyasasý denilen Tahtakalede oluþan döviz fiyatlarý
sürekli artýþ göstermiþtir. Bu artýþ belli bir düzeye geldiðinde, devlet
zorunlu olarak TLyi devalüe etmektedir. Örneðin, 1950-57 arasýnda, devletin ihracata uyguladýðý döviz fiyatlarý, 1953de 4,20; 1954de
5,60; 1955 de 4,90; 1956da 5,18 TL, 1 dolar þeklindedir. Oysa, 1958
devalüasyonundan önce resmi döviz kuru, 1 dolar 5,96 TLdir.
Ülkemizde ekonomik bunalýmýn sürekliliðini gösteren diðer
bir olgu da enflasyondur. 1970e kadar enflasyon oraný, genellikle
%10 civarýnda sürmüþ ve 1970 sonrasýnda devletin ekonomiye müdahalesine raðmen sürekli yükselerek 1980de %107 gibi büyük bir
orana varmýþtýr. Bu oran 1986 sonu itibariyle %37 civarýndadýr ve
1970 öncesine göre 3-4 misli fazladýr.
Ekonominin içinde bulunduðu bunalým ve dengesizliðin en
çarpýcý göstergelerinden biri de dýþ ticaret dengesidir. Dengenin
sürekli ülke aleyhine olduðunu herkes bilmektedir. Ve yine dýþ
borçlarýn sürekli artýþý ekonomik bunalýmýn diðer bir görüngüsüdür. Yýllar itibarý ile ülkenin dýþ ticaret açýðý, dýþ borç toplamý ve dýþ
borçlarýn Gayri Safi Milli Hasýlaya oraný þöyledir:

1963
1972
1975
1977
1980
1982
1985

Ýhracat

Dýþ Borçlar

GSMH Dýþ Borç/GSMH

(Milyon $)

(Milyon $)

(Milyon $)

319
635
1.401
1.753
2.910
5.890
7.959

830
2.519
3.800
4.800
15.734
17.858
25.660

7.300
16.839
35.019
44.330
69.776
65.913
68.113

%11,3
%14,9
%10,8
%10,8
%22,5
%27,0
%37,6

*Ýkinci baskýya not: 1990 sonrasýnda dolar kuru þöyle olmuþtur: (TL) 1990: 2.927;
1991: 5.033; 1992: 8.555; 1993: 14.458; 1994: 38.418; 1995: 61.054; 1996: 106.662; 1997:
202.710; 1998: 312.720; 1999: 540.098; 2000: 671.765; 2001: 1.439.567.
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Görüldüðü gibi, dýþ ticaret açýðý sürekli büyümüþtür.* 1980
sonrasýnda meydana gelen azalma ise, tümüyle ülkede ihracat
seferberliði adý altýnda, satýlabilir her malýn ihracatýyla meydana
gelmiþtir. Ama ayný dönemde dýþ borçlar olaðanüstü artýþ göstermiþ
ve gayri safi milli hasýlanýn %37,6sýna ulaþmýþtýr. Bu ayný yýlki devlet bütçesinden %71 daha fazladýr. Bunun anlamý ise, ülke nüfusunun %40ýnýn, bir yýl boyunca ürettikleri tüm mal ve hizmetleri,
hiçbir biçimde tüketmeyerek yaþayabildikleri takdirde ancak dýþ
borçlarýn ödenebileceði demektir. Bir insanýn, açlýk karþýsýnda ortalama yaþam süresinin 50-60 gün olduðu düþünülecek olursa, dýþ
borcun anlamý ortaya çýkar.
Sanýyoruz tüm bunlardan sonra ülkemizde sürekli ve yapýsal bir ekonomik bunalýmýn mevcudiyeti için daha fazla söz söylemeye gerek yoktur. Diðer bunalýmlara geçmeden þunu da belirtelim: Ülkemizdeki ekonomik bunalým sürekli mevcut olmasýna
raðmen, her dönemde ayný þiddette deðildir. Kimi zaman derinleþmekte, kimi zaman göreli bir düzelme olmaktadýr. Ancak hiçbir
zaman ortadan kalkmamaktadýr.
Milli krizi oluþturan toplumsal ve siyasal bunalýmlara gelince. Herþeyden önce bu bunalýmlarýn temelinde ekonomik bunalýmýn yattýðýný belirtelim. Ancak bu, bire bir iliþki deðildir. Yine
de ülkemizde sürekli ekonomik bunalým mevcut olduðundan, göre* Ýkinci baskýya not: Bu durum 1990 sonrasýnda daha da aðýrlaþmýþtýr:
(Milyon $)
Ýhracat
Dýþ Borçlar
GSMH
Dýþ Borç/GSMH
1996
23.225
79.642
183.577
%43,38
1997
26.261
84.876
192.376
%44,12
1998
26.973
96.890
206.559
%46,91
1999
26.587
103.344
185.249
%55,79
2000
27.774
119.602
198.627
%60,21
2001
28.520
118.488
146.465
%80,89
1994 sonrasýnda alýnan yeni dýþ borçlar iç borçlara çevrilmiþtir. Bu nedenle toplam
dýþ borç miktarý gerçekte daha yüksektir.
Ýç borçlar
(Milyar TL) Ýç Borç/GSMH
1980
721
%1,7
1990
57.180
%14,4
1996
3.148.985
%21
1997
6.283.425
%21,4
1998
11.612.885
%21,7
1999
22.920.145
%29,3
2000
36.420.620
%28,9
2001
122.157.260
%58

THKP-C/HDÖ
PASS ve Devrimci Taktiðimiz

43

ce özerk toplumsal ve siyasal bunalýmlar, sadece milli krizin derinleþmesi baðlamýnda ele alýnabilir. Ülkedeki toplumsal bunalýmýn
temel unsuru, ekonomik bunalýmýn ürünü olan iþsizliktir. Ülke
nüfusu açýsýndan, yaklaþýk %20ye yakýn bir nüfus iþsizliðin doðrudan sonuçlarýyla yüzyüzedir. Böyle bir ortamda dengeli bir toplumsal yapýdan söz etmek mümkün deðildir. Toplumsal bunalýmýn
görüngülerini, günlük hayatýn içinde her an bulmak mümkündür.
Toplumun kadýn-erkek iliþkisinde, aile ve mahalle yaþantýsýnda,
bunalýmýn ürünleri hergün üretilmektedir. Kýrdan kente göçlerle
daðýlan aileler, gecekondulardaki sefaletin yarattýðý lümpenlik, suç
oranlarý ve nitelikleri, açýk ya da gizli kadýn ticareti, boþanmalar,
ekonomik nedenlerle yapýlan akraba evlilikleri ve sakat doðan çocuklarýn sorunlarý, yetersiz saðlýk hizmetlerinin getirdiði hastalýklar,
yaþlýlýk nedeniyle ortaya çýkan ebeveyn-çocuk iliþkilerindeki bozulmalar vb. Ýþte ülkedeki toplumsal bunalýmýn ifadeleri bunlardýr. *
Siyasal bunalým ise, ülkemiz solundaki kavram keþmekeþi
içinde ve pasifizm nedeniyle doðru dürüst deðerlendirilememiþ bir
olgudur. Kimi zaman bir hükümet kuruluþunda, kimi zaman bir
gensoruyla baþlayan tartýþmalar, çekiþmeler ve pazarlýklarda, egemen sýnýflarýn kendi bunalýmlarýný görmek mümkündür. Oligarþinin
iç çeliþkilerinin ürünü olan hükümet bunalýmlarýnýn sýklýðý, siyasal
bunalýmýn sürekliliðini gösteren bir olgudur, ama tek olgu deðildir.
Bunun dýþýnda oligarþik devlet aygýtýnýn iþleyiþinde ve kitlelerle
iliþkisinde siyasal bunalýmýn ifadelerini bulmak mümkündür. Egemen sýnýflarýn yönetemezliklerinin dýþa vurumu olan bu olgular
siyasal bunalýmýn asýl içeriðini oluþturur. Oligarþinin yönetemezliðinin birer ifadesi olan 27 Mayýs, 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbeleri bunalýmýn þiddetini göstermektedir. Bu darbeler siyasal bunalýmýn varlýðý kadar, bozulan ya da bozulmaya yönelen suni dengenin pekiþtirilmesi giriþimleridir de. Yine sýk sýk duyulan anayasa
þikayetleri, deðiþiklik talepleri, siyasal bunalýmýn sürekliliðinin gös* Þüphesiz ülkemizde, hemen herkes, günlük yaþantýsýnda karþýlaþtýðý olaylar ve yaþadýðý sorunlarla, toplumsal bunalýmýn varlýðýný ve boyutunu bilmektedir. Ama genellikle
günlük yaþantýnýn kanýksanmasý, günlük maiþet derdi ve bunlarýn yarattýðý alýþkanlýkla, bu
olgular pek az önemsenir. Bu alanda yapýlan incelemeler, akademik düzeyde sosyolojik
araþ-týrmalar olarak kalmaktadýr. Devrimci propaganda açýsýndan büyük önem taþýmasýna
raðmen, toplumsal bunalýmýn görüngüleri ülkemiz solunda, ya hiç önemsenmemiþ ya da
salt soyut ajitasyon için kullanýlmýþtýr. Silahlý propagandayý temel alan örgüt, bu olgularý
geniþ biçimde ele alýp, iþlemelidir.
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tergeleridir. Devrimci mücadeleye karþý geliþtirilen yöntemler, demokratik kitle örgütlerine ve sendikalara yapýlan baskýlar, engellemeler siyasal bunalýmýn ürünleridir. Diyebiliriz ki, siyasal bunalým,
siyasal iliþkilerde, partilerde, parlamentoda, anayasa deðiþikliklerinde, politik uygulamalarda, askeri darbelerde vb. toplumun en çok
gördüðü ve izlediði bir bunalým olarak mevcuttur.
Ýþte bu nedenlerle diyoruz ki, ülkemizde, ekonomik, toplumsal ve siyasal alanlarda sürekli bir bunalým mevcuttur. Milli kriz
olarak, bu bunalým tam anlamýyla olgun deðildir. Olgunlaþmasý
için yapay (suni) engeller kaldýrýlmalýdýr ve bu da devrimcilerin görevidir.
Emperyalist hegemonya toplumun kendi iç dinamiði
ile geliþmesine engel olduðu için ülke altyapý iliþkilerinden üstyapýsýna kadar, milli bir kriz içindedir.
Bu milli kriz, tam anlamý ile olgun deðildir. Ancak þu
veya bu ölçüde vardýr. Var olan bu krizin derinleþtirilip
olgunlaþtýrýlmasý, tamamen o ülke devrimcilerine baðlýdýr.
Özetle söylersek, emperyalist hegemonya altýndaki bütün geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde milli kriz, tam
anlamýyla olgunlaþmýþ olmasa bile mevcuttur. Bu ise
devrim durumunun sürekli olarak var olmasý, evrim
ve devrim aþamalarýnýn iç içe girmesi, bir baþka deyiþle, silahlý eylemin objektif þartlarýnýn mevcudiyeti
demektir.16 (abç)
Milli krizin mevcudiyeti, halk kitlelerinin düzene karþý
memnuniyetsizliklerini dýþa vurmalarý için uygun koþullar yaratýr,
onlarýn tepkilerini açýk olarak, isyanlar þeklinde göstermelerine neden olur. Ancak III. bunalým döneminde emperyalizm bu durumu
engellemek için deðiþik yöntemler kullanmaktadýr. Ýþgalini gizleyen emperyalizm, bu yolla halk kitlelerinin anti-emperyalist ve
millici tepkilerini pasifize etme yoluna gitmiþtir. Diðer taraftan güçlü
merkezi otoriteler oluþturarak, halk kitlelerinin tepkilerini pasifize
etmeye yönelmiþtir. Milli krizin mevcudiyeti, emperyalizm ve oligarþinin karþý hareketinin maddi temelini oluþturur ve içeriðini belirler. Bu karþý hareketin amacý, milli krizin olgunlaþmasýný engelle16
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mek ve kitlelerin tepkilerinin dýþa vurumunu önlemektir. Bu da
devletin biçimini ve uygulamasýný belirler.
Bizim gibi ülkelerdeki oligarþik yönetim, rahatlýkla
iþçi ve emekçi kitlelerin demokratik hak ve özgürlüklerinin olmadýðý tam bir dikta yönetimi ile ülkeyi yönetebilmektedirler. Buna sömürge tipi faþizm de diyebiliriz.
Bu yönetim, ya klâsik burjuva demokrasisi ile uzaktan
yakýndan iliþkisi olmayan temsili demokrasi ile icra edilir (Gizli faþizm) ya da sandýksal demokrasiye itibar edilmeden açýkça icra edilir. Ancak açýk icrasý sürekli deðildir. Genellikle, ipin ucunu kaçýrdýðý zaman baþvurduðu
bir yöntemdir.17
Oligarþik yönetimin tek amacýnýn doðrudan devrimci mücadeleyi ezmek ve yok etmek olduðu sanýlmamalýdýr. Oligarþik
yönetim, fiili ve aktif devrimci güçleri ve onun mücadelesini etkisizleþtirmeye, yok etmeye yöneldiði kadar, devrimin potansiyel
güçlerinin geliþmesini ve aktifleþmesini engellemeye yönelik uygulamalara giriþir. Devlet aygýtýnýn temel faaliyeti bu iki güce yöneliktir. Birinci amaç, devrimci örgütleri yok etmeyi kapsarken, ikincisi
suni dengenin korunmasý olarak belirginleþir, yani kitlelerin düzene karþý tepkilerinin açýk hale gelmesinin engellenmesi amaçlanýr.
Birinci amacýn gerçekleþmesi ikinci amaca ulaþmayý kolaylaþtýrýr
ve güvenceye alýr; ikinci amaca ulaþýlmasý birinci amacýn gerçekleþmesini çabuklaþtýrýr. Ancak her iki amaç için kullanýlan temel araç aynýdýr: Siyasal zor.
Sürekli milli krizin mevcudiyeti, halk kitlelerinin düzene karþý
memnuniyetsizlik ve tepkilerinin açýða çýkmasýna olanak tanýr ve
isyanlarýna neden olur. Ýþte bu koþullarda, kitlelerin memnuniyetsizlik ve genellikle bilinçsiz tepkileri, siyasal zor ile pasifize edilerek, bu tepkilerle oligarþi arasýnda suni bir denge kurulmuþtur.
Halk kitlelerinin düzene karþý memnuniyetsizlik ve tepkilerinin eyleme dönüþmesi (nesnel koþullarý milli kriz nedeniyle vardýr) suni
denge nedeniyle olamamaktadýr. Bu da doðrudan siyasal zor aracýyla saðlanýr.
Oligarþinin (ve içsel olgu olduðu için ayný zamanda emperyalizmin) siyasal zoru, kendi siyasal iktidarýný ve düzenini korumak
17
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amacýyla uyguladýðý zordur. Bu zor, doðrudan devlet aygýtýnýn niteliði ile bütünleþir. Bilindiði gibi devlet, egemen sýnýflarýn baský (zor)
aygýtýdýr. Siyasal bir kurum olarak devletin uyguladýðý zor, Engelsin
deyiþiyle, ordu ve donanma demektir.
Bizim gibi ülkelerde siyasal zor, burjuva demokratik yasallýk
çerçevesiyle sýnýrlanmýþ deðildir. Genel olarak anayasalarda ifadesini bulan yasal çerçeve, burjuva demokrasisi olarak ortaya çýkar. Ama bu çerçeveyi ilk kýran, kendi yasallýðýný ayaklar altýna
alan, her zaman burjuvazi olmuþtur. Demokratik yönetim, burjuva
iktidarýnýn temellerini sarsmaya hizmet eder hale geldiði her yerde, burjuvazi tarafýndan yýkýlmýþtýr. Faþist iktidarlar bunun en açýk
örneðidir. Marks 1848 Fransýz Anayasasýný irdelerken, demokratik
yönetimin halk kitleleri yönünden anlamýný þöyle belirtir:
Bu anayasanýn kapsamý en geniþ çeliþkisi þudur: Anayasa, tutsaklýðýný sürekli kýldýðý sýnýflar olan proletarya,
köylüler ve küçük-burjuvaziyi, genel oy aracýlýðýyla siyasal güce sahip kýlýyor. Ve eski toplumsal gücünü onayladýðý burjuvaziden ise bu gücün siyasal garantilerini geri
alýyor. Yönetime demokratik kurallar getirerek, düþman
saflarýný her an zafer elde etmeleri ve burjuva toplumun temellerini tehlikeye sokmalarýna yardým ediyor.18
(abç)

Bu durum karþýsýnda, baþta proletarya olmak üzere emekçi
kitlelerin siyasal gücü arttýðý oranda, burjuvazi kendi kurduðu demokratik yönetim ve onun anayasasýný ortadan kaldýrmaya yönelir. Emperyalist dönemde, kapitalizm tarihsel olarak çöküþ
aþamasýna girmesiyle, burjuvazi, her yerde demokratik yönetim
ilkelerini, az ya da çok hýzla terk etmiþ, yerine oligarþik yönetim
ilkelerini geçirmiþtir. Bu yeni ilkelerin temelinde yasama ile yürütme gücü arasýndaki dengenin yürütme lehine deðiþtirilmesi yatar.
Bir baþka deyiþle, burjuvazi, geçmiþ dönemlerde proletarya ve
emekçi kitlelerin uzun süren kanlý mücadeleleriyle kazandýklarý
demokratik hak ve özgürlükleri tümüyle ortadan kaldýracak durumda deðildir. Bu nedenle de parlamenter demokrasinin (genel
oya dayalý) yeni bir düzenlenmesine, siyasal gericiliðe dayalý bir
biçimine zorlanmýþtýr. Bu düzenleme, yürütme gücünün, halkýn
18
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genel oyu ile seçilmiþ parlamentoda cisimleþen yasama gücü
karþýsýnda daha çok güçlendirilmesi ve baðýmsýz hareket alanýný
geniþletmesi þeklinde olmuþtur. Ancak bu düzenlemeler kapitalist
ülkelerde eþzamanlý olmamýþtýr. (Eþitsiz geliþim yasasýnýn ürünü)
ABDde yürütme gücünün yasama karþýsýnda güçlenmesi 1920lerde tamamlanmýþken,Fransada De Gaulleün 5. Cumhuriyetinde
(1958 sonrasý) gerçekleþmiþtir. Ýngilterede ise yazýlý bir anayasa
olmamasý ve Lordlar Kamarasýnýn yasama gücünün bir bölümünü
oluþturmasý (halka avama karþý bir denge unsurudur), Fransadaki
gibi bir anayasal düzenlemeye gidilmeden, yürütmeye özel bir güç
saðlanmýþtýr.
Bizim gibi kapitalizmin iç dinamikle geliþmediði ülkelerde
ise, yönetim, hiçbir zaman burjuva demokrasisi olmamýþ ve bunun güvencesi anayasa yapýlmamýþtýr. Bu nedenle oligarþik yönetimin kurulmasýnda fazlaca zorlukla karþýlaþýlmamýþtýr. Ülkemiz
tarihsel özellikleri nedeniyle, her zaman güçlü bir merkezi bir otoriteye sahne olmuþ ve bu da güçler ayrýmý ilkesinin uygulanmamýþlýðýyla birlikte mutlak bir yürütme gücü oluþturmuþtur. 1946dan sonra
baþlayan çok partili dönemde, yürütmenin yasama karþýsýndaki
bu üstünlüðü sürmüþtür. 27 Mayýs askeri darbesi ile hazýrlanan 61
Anayasasý, kitlesel bir dayanaðý olmamakla birlikte, burjuva anlamda bazý demokratik hak ve özgürlükleri güvenceye alýrken, yürütme gücünü sýnýrlandýrmýþtýr. Dünyadaki geliþmelere ters görünen
bu durum, gene de yasama gücünün güçlendirilmesi biçiminde
olmamýþtýr. 61 Anayasasý, yürütme gücünü, anayasal bazý özerk
(üniversite, TRT vb.) ve baðýmsýz (yüksek yargý organlarý vb.) kurumlar aracýlýðýyla ve bunlar lehine sýnýrlandýrmýþtýr. Böylece ülkemizde yeni bir dönem baþlamýþtýr.
61 Anayasasýyla, devrimci-milliyetçilerle oligarþi arasýnda nispi bir denge kurulmuþtur. Bu yeni dönem, halk kitlelerinin siyasal
planda aðýrlýklarýný ortaya koyduklarý bir dönemdir. Ancak oligarþi
bu durumun yarattýðý tehlike karþýsýnda, anayasayý lüks ilan
ederek,12 Mart askeri müdahalesini tezgahladý. Bu,devrimci-milliyetçilerin ordu içinden tasfiyesi ile, nispi dengenin bozulmasý ve 27
Mayýsla baþlamýþ olan dönemin sona ermesiydi. 12 Mart döneminde yapýlan anayasa deðiþikliði ile, doðrudan yasama karþýsýnda
yürütme güçlendirilmemiþ de olsa, yürütme gücünün denetimi
dýþýnda olan özerk kurumlar etkisizleþtirilmiþtir. Bu dönemde oligarþi

48

THKP-C/HDÖ
PASS ve Devrimci Taktiðimiz

devlet aygýtýna tamamen egemen olmuþtur. Bir baþka deyiþle yürütme gücü, militarizm ve bürokrasi ile, tam anlamýyla oligarþinin
denetimine 12 Martta geçmiþtir. Böylece, kökenini Osmanlý devletinden ve yirmibeþ yýllýk Cumhuriyet dönemi küçük-burjuva yönetiminden alan Türk ordusunun küçük-burjuva devrimci geleneði
artýk son bulmuþ, ordu doðrudan emperyalizmin ve oligarþinin
sömürgeci politikasýnýn aleti olmuþtur.19 Ancak oligarþinin egemenliði, bürokrasi içinde tamamlanmamýþ ve yürütmenin yasama
üzerinde kesin üstünlüðü ile pekiþtirilememiþtir. THKP-Cnin (ve
de THKOnun) silahlý eylemleri ile açýk faþizmin erken doðum
yapmasý, bu geliþmeyi engelleyen temel faktör olmuþtur. Ama oligarþi iþin peþini býrakmamýþ ve 12 Eylül darbesi ile yarým kalan iþleri halletmeye giriþmiþtir. 12 Eylül döneminde hazýrlanan yeni anayasa ile yürütmenin üstünlüðü pekiþtirilmeye çalýþýlmýþ, yasama
gücü etkisizleþtirilmiþ ve özerk ya da baðýmsýz kurumlar tümüyle
tasfiye edilmiþtir.(Yine de oligarþi istediði sonucu alamamýþtýr.)
Yürütme gücünün üstünlüðünün mevcudiyeti ve pekiþtirilmesinin ülkemizdeki anlamý, oligarþik yönetimin önündeki tüm
yasal engelleri yasal biçimde aþmasýdýr. 1960-80 yýllarý arasýnda
siyasal zorun kullanýmýnda karþýlaþýlan yasal engellerin bu aþýlmasý, suni dengenin sürdürülüþ biçimi açýsýndan önemlidir. Ancak
bu bölüm açýsýndan ele alacaðýmýz yan, ülkemizdeki siyasal zorun
yasal görünümü ve bunun burjuva demokrasisi ile uzaktan yakýndan iliþkisi olmamasýdýr. Meydana gelen geliþmeler, tümüyle,
sömürge tipi faþizmin kendine uygun yasal bir kýlýf bulmasýna yöneliktir.
Ýþte her türlü burjuva demokratik hak ve özgürlüklerini 
anayasal olarak var görünse bile ve insan haklarýný açýkça çiðneyerek ya da yok kabul ederek uygulanan siyasal zor, ülkemizdeki
dengesizliðin düzenlenmesinde, yani suni dengenin yeniden kurulmasý ve sürdürülmesinde temel araçtýr, ama tek araç deðildir.
Ülkemizde suni dengenin kurulmasý ve sürdürülmesinde,
siyasal zorun dýþýnda, kapitalizmin geliþmesinin ürünü olan nispi
refah da bir araç olarak kullanýlýr. Ancak geliþen kapitalizm iç dinamikle geliþmediðinden, bu araç uzun dönemli olarak kullanýlabilir deðildir. Sýk sýk uygulanan istikrar tedbirleri, bu aracýn ne
19
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kadar az kullanýlabilir olduðunu göstermektedir.
Yine halk kitlelerinin mevcut düzene karþý tepkilerinin pasifize edilmesinde kullanýlan bir baþka araç da sandýksal demokrasidir. Düzenin siyasal partileriyle, parlamentosuyla, genel seçimlerle ortaya çýkan araç, halk kitlelerinde düzenin, düzen içi olarak deðiþebileceði umudu yaratmaktadýr. Ülkede gerçek bir burjuva demokrasisi mevcut olmadýðýndan ve iþbirlikçi-tekelci burjuvazi tek baþýna oligarþiyi oluþturamadýðýndan, düzen içi partiler, þu
ya da bu oranda yahut biçimde oligarþinin siyasal taleplerini ifade
ederler. Bu da, oligarþinin bir bütün olarak da sömürücü sýnýflarýn siyasal üstünlüðü elinde tutmasýna neden olmaktadýr. Nesnel olarak siyasal tecrit koþullarý içinde bulunan oligarþi, düzen
partileri yoluyla ya da bunlarýn içinde oluþturduðu gruplarla, bu
koþullarýn gerçekliðini (siyasal üstünlüðü yitirmek) engellemeye
çalýþýr. Yýpranmýþ yönetimlerin deðiþtirilmesi de ayný amaçla gerçekleþtirilir. (Ancak gene de sorun, oligarþinin çeþitli manevralarla
siyasal üstünlüðü elinde tutmasýnda deðil, bu üstünlüðün devrimci öncü tarafýndan ele geçirilmemiþ olmasýnda olduðu unutulmamalýdýr.)
Ýlk dönemde suni dengenin kurulmasýnda nispi refah etkin
olmuþsa da, tüm süreç açýsýndan siyasal zor temeldir. Oligarþinin
siyasal zoru, daha önce belirttiðimiz gibi, ordu ve donanma demektir, yani siyasal zor oligarþinin silahlý güçlerince yürütülür. Böylece devlet aygýtýnýn kullanýmýna iliþkin bir olgu söz konusudur ve
bu yüzden suni dengenin bozulmasý devlet aygýtýna karþý bir
mücadeledir. Diyebiliriz ki, oligarþi suni dengenin var oluþunu,
somut olarak söylersek, sivil ve askeri mahkemeleriyle, ordusu,
jandarmasý, polisi ve sivil silahlý güçleri ile, cezaevleriyle saðlar. Bu
kurumlar ve güçlerle, halk kitlelerine devletin güçlü olduðu, yenilmez ve karþý konulmaz olduðu fikri empoze edilir. Bu fikir,
devlet gücü olarak, zor güçlerini her fýrsatta kitlelere göstererek
ve zaman zaman fiilen kitlelerin gözü önünde kullanarak yaratýlýr.
Yeni-sömürgecinin ideali, kuvvetini kullanmamak için göstermektir. Bu da zor güçlerinin devrimciler (kadrolar) üzerinde ve kitle
hareketlerine karþý kullanýlmasý demektir. Mahir Çayan yoldaþ bu
gücün, yaygara, gözdaðý ve demagojiye dayandýðýný söylerken,
oligarþinin özgücünün zayýf olduðunu gözönünde tutuyordu. Gerçeklikte oligarþinin zor güçleri sanýldýðý gibi ya da kendi kendine
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gösterdiði gibi güçlü deðildir. Elindeki silahlý güçler, herþeyden önce
zorunlu askerlik sistemiyle oluþturulmuþtur. Oligarþinin ordusunun
%80i, bu sistemle silah altýna alýnmýþ halk kitlesinden oluþur. Geriye kalanlar ise, oligarþinin paralý askerleri, yani profesyonel silahlý
güçleridir (subay, astsubay, polis). Ýþte bu güçler oligarþinin özgücü sayýlýr. Bu gerçek, zorunlu askerlik sisteminin iþlemez hale
gelmesiyle açýkça görülür.
Suni dengenin korunmasý yönünden siyasal zorun kadro
pasifikasyonu amacýyla kullanýmý en sýk görülen durumdur. Bu
konuda fazlaca söz söylemeye gerek duymuyoruz. Þu açýktýr ki,
oligarþinin bu amaca ulaþmada baþarýlý olmasý, doðrudan devrimcilerin ilkel ve amatör çalýþma tarzlarýna baðlýdýr. Profesyonel devrimcilerden oluþan bir örgüt, bu pasifikasyonu kolayca etkisiz hale
getirebilir.
Kitlelerin düzen sýnýrlarý içindeki, ama devrimcilerin etkisi
ve hatta yönetimi altýndaki hareketleri karþýsýnda kullanýlan zor ise,
suni denge açýsýndan önemli sonuçlar doðurur. Silahlý bir saldýrýya
karþý savunmasýz (silahsýz) bir kitle hareketinin oligarþinin zor güçlerince daðýtýlmasý oldukça kolaydýr. Zaman zaman açýk zor kullanýmýna (silah kullanýlmasýyla ifadesini bulur) sahne olan bu kitle
hareketleri, sözcüðün gerçek anlamýyla bir gözdaðý sahnesine
dönüþtürülür (kitle pasifikasyonu).
Oligarþinin siyasal zorunun bu fiili, ama kýsmi uygulamalarý
yanýnda, kuvvet gösterisine dayalý uygulamalarý da suni dengenin sürdürülmesinde etkindir. Bu gösterme (fiili kullaným dýþýnda),
resmi bayramlardaki ya da yerel kurtuluþ günleri vb. zamanlardaki silahlý güçlerin geçit törenleriyle yapýldýðý gibi, doðrudan silahlý
güçlerin ülke çapýndaki mevzilenmesiyle (konuþlandýrma) de
yapýlýr. (Ayný zamanda açýða çýkmýþ tepkilerin pasifize edilmesi
açýsýndan da, bu konuþlandýrma önemlidir.)
Söylediklerimizi özetlersek, ülkemizde halk kitlelerinin düzene karþý memnuniyetsizlik ve tepkileri sürekli olarak mevcuttur
ve bunlarý dýþa vurmalarý, isyan etmeleri için nesnel koþullar vardýr
(sürekli milli kriz esprisi). Ancak bu memnuniyetsizlik ve genellikle bilinçsiz tepkiler, siyasal zor, nispi refah ve düzen içi kurumlar
ve uygulamalarla pasifize edilmiþtir. Böylece tepkiler açýk hale
gelememektedir ve bu tepkiler ile oligarþi arasýnda suni bir denge
oluþmuþtur. Bu suni denge bozulduðu oranda halk kitlelerinin tep-
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kileri açýk hale gelecektir. Bu açýða çýkmýþ tepkilerin, belli bir stratejiye baðlý olarak örgütlenmesiyle Halk Savaþý baþlatýlabilinecektir.
(Tepkilerin kanalize edilmesi) Bu amaca yönelik mücadelenin silahlý aksiyon yöntemlerini temel almasý kaçýnýlmazdýr ve bunun nesnel koþullarý mevcuttur. Bu mücadele, halkýn en ileri ve bilinçli
unsurlarýnýn yürüttüðü bir mücadele olacaktýr.
Ýþte Öncü Savaþýnýn içeriði, kýsaca budur.
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III.
ÖNCÜ SAVAÞI

Öncü Savaþý, en kýsa tanýmýyla, III. bunalým döneminde
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, bu dönemin ve ülkenin özelliklerine uygun olarak Halk Savaþýný baþlatmak amacýyla, silahlý propagandayý temel, diðer ekonomik, demokratik ve politik mücadele biçimlerini tali olarak ele alan halkýn devrimci öncülerinin (Parti ve Cephe kadrolarýnýn) yürüttüðü mücadeledir. Bu
nedenle Öncü Savaþý, anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrim sürecinde, Halk Savaþý gibi, stratejik nitelikte bir aþamadýr ve baþarýsý
stratejik sonuçlar doðurur.
Halk Savaþýný baþlatmak amacýna yönelik tüm faaliyetlerin
Öncü Savaþýnýn kapsamýný belirlemesi, çok yönlü bir mücadele
yürütülmesi demektir. Bu öylesine bir mücadeledir ki, temelini
Halk Savaþýnýn kitlesel ve örgütsel koþullarýný yaratmak oluþturur
ve diðer amaçlar buna tabidir. Öncü Savaþýný niteleyen ikinci özellik, bu amaçlara ulaþmada kullanýlan temel araca iliþkindir. Bu da
silahlý propagandadýr. Böylece temel açýsýndan, amaç-araç uyumu ortaya çýkar. Silahlý propagandanýn hedefleri, bu durumda, Halk
Savaþýnýn baþlatýlmasýnýn koþullarýný yaratmak olarak belirginleþir.
Ama bu hedef, ayný zamanda tali mücadele biçimlerinin de hedefini oluþturur.
Öncü Savaþýnýn amacý, suni dengeyi bozmak ve halk kitlelerini bilinçlendirmek, örgütlemek ve harekete geçirmek olarak
da ifade edilebilir. Burada örgütlenmenin ve harekete geçirmenin
biçimini belirliyen Halk Savaþýdýr. Yani Öncü Savaþýndaki örgütlenme, Halk Savaþýnýn yürütülmesine uygun örgütlenmeye temel
oluþturacak ve bu örgütlenmeye kitlesel düzeyde geçiþi saðlayacak biçimde olmak zorundadýr. Halk kitlelerinin siyasal olarak
kazanýldýðý koþullarda (tepkileri açýktýr) yürütülecek Halk Savaþý
için silahlý devrimci güçlerin üç ana bölümde örgütlenmesinin
gerekli olduðunu daha önce gördük. Öncü Savaþý, bu üç ana bölüm
içinde bir silahlý gücün oluþturulmasýna yönelmek zorundadýr. Bir
baþka deyiþle, Öncü Savaþýndaki örgütlenme bu üç birliðin çekir-
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deði (nüvesi) olmak durumundadýr. Gene ayný biçimde Öncü Savaþýnýn yoðunlaþtýrýlacaðý alanlar (ki bunu gerilla savaþýnýn operasyon alaný olarak tanýmlýyoruz), gelecekteki (Halk Savaþýndaki) kurtarýlmýþ bölgelerin ve gerilla üs bölgelerinin oluþturulacaðý alanlar
olmak zorundadýr.
Öncü Savaþýnýn amaçlarýnýn belirleniþi, baþlangýçtan itibaren örgütün mevzilenmesinin (stratejik) nerede ve nasýl yapýlacaðýný belirler. Öncü Savaþýnda doðru bir mevzilenme yapýlabilinmesi,
demek ki, ülke somutuna iliþkin ayrýntýlý bir tahlili gerekli kýlmaktadýr. Bir baþka deyiþle, Öncü Savaþýnda nerede olanak varsa orada
örgütlenilir ya da nerede somut hedef varsa orada eylem yapýlýr
demek tam bir kendiliðindenciliktir. Bilinçli ve örgütlü bir mücadele süreci olarak Öncü Savaþý, baþlangýçtan itibaren belirli
hedeflere yönelik olarak planlanýr, örgütlenir ve yürütülür.
Öncü Savaþý, bir yandan suni dengeyi bozma yönünde, yani
bozma temelinde yürütülürken, diðer yandan kitleleri bilinçlendirme ve örgütleme çalýþmasý olarak yürütülür. Bu iki amaç birbirine
baðlýdýr, ama yine de kendilerine özgü yanlar taþýrlar. Suni dengeyi
bozma amacý, suni dengenin kurulmasýný, korunmasýný ve
pekiþtirilmesini saðlayan koþullarýn ortadan kaldýrýlmasý ve bunun
için kullanýlan güçlerin iþlemez hale getirilmesi olarak belirginleþir.
Suni dengenin oligarþinin siyasal zoruna dayanmasý nedeniyle,
Öncü Savaþý, oligarþinin siyasal zorunu iþlemez hale getirmeyi
amaçlar, ama þu ya da bu biçimde deðil, suni dengeyi korumak,
sürdürmek ve pekiþtirmek amacýyla kullanýlan siyasal zorun
etkisizleþtirilmesi, iþlemez hale getirilmesi, söz konusudur. Yoksa oligarþinin siyasal zorunu (somut ifadesi olarak tüm zor güçlerini) bütün olarak ortadan kaldýrmak ya da etkisizleþtirmek Öncü
Savaþýnýn amacý olamaz; bu amaç doðrudan Halk Savaþýnýn kapsamýna girer.
Demek ki, Öncü Savaþý aþamasýnda oligarþinin siyasal zorunu ortadan kaldýrmak söz konusu deðildir. Bu evrede bu zorun
belli bir amaçla (suni denge) sýnýrlý kullanýmýný etkisizleþtirmek
amaçlanýr.
Suni denge, siyasal zorla, yani oligarþinin silahlý güçleriyle
toplumsal dengesizliðin düzenlenmesi olduðu gerçeði, ilk görevin
bu güçlerin bu amaçla kullanýmýný engellemek olduðunu tanýtlar.
Bu yüzden Öncü Savaþýnda oligarþinin zor güçlerinin (resmi ve
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sivil) faaliyetine özel önem verilir. Oligarþi kuvvetini kullanmamak
için gösterirken, bir bakýma kuvvet gösterisi yaparak yenilmez
ve karþý konulmaz bir güç olduðunu halk kitlelerinin kafalarýna,
sabit bir fikir olarak yerleþtirmeyi amaçlar. Bu durumda Öncü Savaþýný yürüten örgüt, kuvvetini göstermek için kullanmak zorundadýr. Bu, devrimci örgütün kitlelere hakim sýnýflarýn baský örgütünün yüzyýllardýr kafalarýnda þekillendiði gibi olmadýðýný, aslýnda çürük ve kof olduðunu, onun bütün gücünün yaygara,
gözdaðý ve demagojiden ibaret olduðunu askeri eylemleriyle
göstermesi demektir. (Kuvvet gösterisi) Bu da herþeyden önce
silahlý devrimci örgütün önemli bir güç olduðunun, yenilmez ve
yok edilemez olduðunun gösterilmesi demektir. Bir baþka deyiþle,
devrimci öncünün, mücadelesini (politikleþmiþ askeri savaþý) sürekli hale getirmesi ve sürdürmesi gereklidir. Bunun yolu ise, öncünün bir dizi askeri zaferidir.
Evet, kitlelere, oligarþiye karþý savaþan silahlý devrim
cephesinin güçlü olduðunu göstermemiz, bir bakýma
kuvvet gösterisi yaparak düþmaný yýpratmamýz, moralman çökertmemiz gerekmektedir. Bunun tek yolu öncünün bir dizi askeri zaferleridir. Saðlanan potansiyelin kaybolmamasýnýn, giderek geniþlemesinin tek yolu budur...
Kitle önce silahlý devrim cephesine sempati duyacaktýr.
Ama gözünde büyüttüðü merkezi devlet otoritesinden
dolayý, silahlý devrim cephesinin ezileceði düþüncesi ile
eylemleri tereddüt ve büyük merakla izleyecektir. Gerilla savaþýnýn baþarý ile yürütülmesi üzerine görecektir ki,
silahlý devrim cephesi önemli bir güçtür; yýkýlmaz ve yok
olmaz. O zaman sempatisi güvene dönecektir. Bu ikinci evredir. Güvene dönmesi çoðunluðun desteðinin kazanýlmasý demek deðildir. Ancak gerilla savaþý devamlý
ve istikrarlý kýlýndýktan sonra, güven yavaþ yavaþ desteðe dönecektir.20 (abç)
Görüldüðü gibi, oligarþinin siyasal zorunun kadro pasifikasyonu yönünde kullanýmýnýn engellenmesi gerilla savaþýnýn devamlý
ve istikrarlý hale getirilmesiyle sýký sýkýya baðlýdýr. Bu nedenle de
suni dengenin bozulmasýnda birincil dereceden önem taþýr. Geril20
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la savaþýnýn devamlý ve istikrarlý kýlýnmasý, kitleler açýsýndan siyasal
ve askeri bir gücün varlýðý demektir. Böylece sürekli ve istikrarlý
kýlýnan gerilla savaþý, halk kitlelerine þikayetlerini iletecekleri ve
iletmelerine deðecek bir güç, bir kürsü saðlayacaktýr. Leninin
halk kitleleri arasýnda siyasi gerçekleri açýklama (teþhir) tutkusunun
yaratýlmasý için öngördüðü kürsü iþte böyle saðlanýr.
Bilindiði gibi Lenin, Ne Yapmalý?da kitlelerin bilinçlendirilmesi için geniþ bir siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn
yürütülmesi gerektiðini belirtir. Yani, kitlelere mevcut düzenin 
Leninin deyiþiyle otokrasinin siyasal niteliðini göstermek zorunludur. Kitleler, ancak bu yolla siyasal olarak kazanýlabilinir. Ama
siyasi gerçekleri açýklama (teþhir), yalnýzca devrimci öncünün yürüteceði bir faaliyet deðildir, siyasal teþhir halk kitlelerinin katýlýmýyla bir kampanya haline dönüþtürülerek yürütülür. Bu ise,
kitlelerin tüm þikayet ve taleplerini bize, yani devrimci öncüye
iletmeleri demektir. Lenin, bunun gerçekleþebilmesi için, herþeyden önce devrimcilerin siyasal bir güç olmalarý ve halk kitlelerine
bir kürsü saðlamasý gerektiðini belirtir. Kitlelerin tüm þikayet ve taleplerini devrimci örgüte iletmeleri, ancak ve ancak bunun bir iþe
yaradýðýný görmeleriyle mümkün olacaktýr. Kitlelerin seslerini duyuracaklarý bir siyasal kürsü olmadýkça, bunun bir iþe yaramayacaðý açýktýr. (Ayrýntýlý bilgi için Bkz. Lenin: Ne Yapmalý?)
Gerilla savaþý, ülkemizde halk kitlelerine þikayet ve taleplerini seslendirecekleri (dýþa vuracaklarý) kürsüyü saðlar. Gerilla gücü
politik bir güç olarak ve gerilla savaþý bir kürsü olarak ortaya
çýkar. Böyle bir güç ve kürsünün sürekliliðini saðlamak zorunludur. Halk kitleleri, günlük yaþamlarýnda karþýlaþtýklarý her türlü haksýzlýðý, suiistimali, baskýyý, rüþveti, iþkenceyi, zorbalýðý vb. bize iletmelidirler. Ve bu gerçekleþtiði oranda onlarý örgütlemek ve mücadeleye sokmak mümkündür. Bu da gerilla savaþýnýn sürekliliðinin saðlanmasý ve gerilla eylemlerinin zaferi demektir.
Sözün özü, gerilla savaþý siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý, ama temel aracý olarak kullanýlmasý zorunludur.
Bu da iki boyutlu bir mücadele ortaya çýkarýr. Birincisi, doðrudan
stratejik hedefin ortaya konulmasý yönünde, örgütlü ve planlý siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn yürütülmesidir. Yani emperyalizmin ve oligarþinin siyasal teþhir ve tecridine yönelik genel
propaganda ve örgütlendirme faaliyeti yürütülür. Ýkinci olarak, so-
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mut koþullarda ortaya çýkan ve halk kitlelerinin bize ilettiði þikayet
ve talepleri doðrultusunda mücadele yürütülür. Bu, kitlelerin doðrudan kendilerinden gelen siyasi teþhir konularýný kapsar ve taktik
eylemleri belirler. Bu ikinci yön birinciye baðlýdýr, ama burada yapýlacak bir yanlýþlýk kitle kuyrukçuluðuna yol açarak, mücadeleyi
kendiliðinden-gelmeciliðe dönüþtürür.
Kitlelerin ekonomik, demokratik ve siyasal talepleri doðrultusunda eylem koymak olarak bilinen bu ikinci yön, birinci yönden (stratejik) baðýmsýz olarak ele alýnmasý halinde, kitlelerin
taleplerinin devrimci içeriðini saptamak ve stratejik mücadelenin
parçasý olarak yürütmek olanaksýzlaþýr. Söz konusu olan, kitlelerde uyanan siyasal teþhir tutkusu sonucu bize ilettikleri her konuda
(þikayet ve talep olarak) devrimci öncünün eylem yapmasý deðildir. Böyle bir tutum mücadeleyi yerelleþtirir ve kitleleri pasifize
eder. Öncü Savaþýný yürüten örgüt baþlangýçta her yere koþmaz,
gücünü aþan hareketlerin içine girmez, güçlerini bölmez. Bu nedenle, baþlangýçta, genel siyasi hedefler somut durumun öne
çýkardýðý taktik hedefler olarak belirdiði ve geliþtiði biçimiyle
ele alýnýr. Yani burada önemli olan, herhangi bir siyasi gerçeði
teþhir etmek deðil, genel siyasi hedefle baðlantýsý açýk ve görünür
olan bir siyasi gerçeði teþhir etmektir. Öncü Savaþýnýn geliþimine
baðlý olarak, bu teþhir kampanyasý geliþtirilir ve yaygýnlaþtýrýlýr. Öncü
Savaþýnýn baþlangýcýnda bu kampanyanýn merkezi ve ülke çapýnda yürütülmesi esastýr. Yerel nitelikteki siyasi gerçekleri teþhir
edecek bir güç ve yapýya ulaþýldýðýnda ve ulaþýldýðý oranda, genel ve merkezi hareket ile koordineli olarak yerel siyasi gerçeklere yönelik gerilla eylemleri gündeme gelir. (Ülkemizde, genellikle, silahlý mücadeleyi benimsemiþ oluþumlar yerel düzeyde
örgütlenerek genele geçtikleri için, bu alanda önemli sapmalar ortaya çýkmýþtýr. Bu açýdan bu son nokta özellikle önemlidir.)
Burada þöyle bir soru akla gelebilir: Acaba kitle içinde, ülke
çapýnda belirtilen biçimde bir kampanyanýn yürütülmesi için gerekli zemin var mýdýr? Yoksa bu zemin belirli yerlerle sýnýrlý olarak
mý mevcuttur? Bir baþka deyiþle somut hedefler nerelerde ortaya çýkar?
Siyasi gerçekleri teþhir için ülkenin her yerinde ve her kesiminde uygun zemin ve koþullar mevcuttur. Bu, devrimin nesnel koþullarýnýn mevcut olmasý, toplumun bir devrime gebe olmasý-
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nýn gerçeðinin ifadesidir. Leninin deyiþiyle, kim ki ülke çapýnda ve
kitleler arasýnda böyle bir teþhir kampanyasý için gerekli zeminin
olmadýðýný düþünür, o kiþi hiçbir biçimde kitleleri anlamamýþtýr.
Ülke çapýnda uygun zeminin var olmasý, devrimci pratik için yeterli deðildir. Devrimci öncü, bilinçli ve örgütlü bir güç olarak,
böyle bir zeminde, ama ülke çapýnda bir mücadeleyi yürütmek,
yönetmek ve belli hedeflere yöneltmek görevi ile yüzyüzedir. Bu
ise planlý ve programlý bir mücadele demektir. Devrimci örgütün
görevi mevcut düzenin planlý ve örgütlü olarak yýkýlmasýna yönelik mücadeleyi yürütmektir. Her ne kadar tarihsel olarak, kitlelerin kendiliðinden-gelme isyanlarý ve mücadelesiyle mevcut
düzenin yýkýlmasý büyük bir olasýlýksa da, devrimci öncü ne kadar
planlý, programlý ve örgütlü mücadele ederse, böyle bir tarihsel geliþme karþýsýnda hazýrlýksýz yakalanmaktan kurtulur ve kendiliðinden-gelme kitle hareketlerini yönlendirebilir ve yönetebilir. (Bkz.
Lenin: Nereden Baþlamalý?) Bu saptama Öncü Savaþýnýn Halk Savaþýna dönüþmesi açýsýndan da önemlidir. Suni dengenin bozulmasý
kitlelerin tepkilerinin açýða çýkmasýna yol açacaktýr. Bu da kitle
hareketlerinin kendiliðinden yükselmesi olasýlýðýný tarihsel olarak
fazlalaþtýrýr. Kitlelerin öncünün eylemleri sonucu, tepkilerini silahlý
ayaklanmalar ve eylemler olarak dýþa vurmalarý söz konusu olacaktýr. Devrimci öncü, bunlarý baþlangýçtan itibaren denetimli ve
örgütlü olarak yaratmasý olanaksýzdýr. Devrim kitlelerin eseridir ve
onlarýn mücadelesiyle gerçekleþir. Devrimci örgütün görevi, böyle
bir geliþmeyi, en kýsa sürede, bilinçli ve örgütlü hale getirmek,
ona öncülük yapmaktýr (açýða çýkmýþ tepkilerin kanalize edilmesi). Öncü Savaþý aþamasýnda kitleler büyük birimler halinde örgütlenmeyeceði için ve de toplumsal ve siyasal geliþmelerin önceden
pozitif bilimlerin kesinliði ile ölçülüp, saptanamayacaðý için, suni
dengenin bozulduðu koþullarda kitlelerin kendiliðinden hareketleri yükselecek ve yaygýnlaþacaktýr. Devrimci öncü, ne kadar bu
süreci bilinçli ve örgütlü olarak yaratmaya yönelirse, bu geliþme
karþýsýnda, kitle hareketini düzenlemesi ve Halk Savaþý stratejisine
uygun örgütlemesi o kadar mümkün olacaktýr. Bu da devrimci
örgütün, Halk Savaþýna iliþkin bir planý ve savaþýn yürütülmesine
uygun bir yapýlanýþý olduðu oranda baþarýlabilinir. Çekirdek halindeki bu yapý etrafýnda kitleler büyük birimler halinde örgütlenir ve
Halk Savaþý yürütülür. Bu yüzden devrimci öncü, her zaman ve
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her yerde planlý, programlý ve örgütlü olarak mücadeleyi geliþtirmeyi ve yürütmeyi amaçlamalýdýr.
Görüldüðü gibi, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasý ile
suni dengeyi koruma ve sürdürme amacýyla kullanýlan oligarþinin
siyasal zoruna karþý alýnacak tavýr birbirleriyle doðrudan baðlantýlýdýr. Oligarþinin bu amaçlý siyasal zor uygulamasýna (doðal olarak
zor güçlerine) yönelik gerilla savaþý genel (stratejik) bir siyasi gerçeðin teþhiri de demektir ve diðer siyasi gerçeklerin teþhiriyle birlikte ele alýnýr. Buna paralel olarak kitleler bilinçlendirilir ve
örgütlenir. Ancak bu ana kadar, gene de temel mücadele biçiminin dýþýna çýkmýþ deðiliz. Oysa Öncü Savaþý kýr ve þehir, silahlý propaganda ve diðer (ekonomik, demokratik, politik) mücadele biçimlerinin diyalektik bir bütün halinde ele alýnmasýný gerektirir. Bu
durumda tali mücadele biçimlerinin yeri ve temel mücadele biçimiyle iliþkisi ortaya konulmalýdýr. Bunun için de, öncelikle temel
mücadele biçiminin açýk ve net bir belirlenmesi zorunludur.
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a) Temel Mücadele Biçimi:
Silahlý Propaganda

Öncü Savaþýnda kullanýlacak araçlar amaçlara baðlýdýr. Amaç
suni dengeyi bozarak Halk Savaþýný baþlatmak olduðundan ve bu
amaca ulaþmak için oligarþinin siyasal zoruna karþý mücadele yürütmek gerektiðinden, araç devrimci zor olarak ortaya çýkar. Devrimci zor temel araçtýr (ama tek araç deðildir). Ýþte, bir zor uygulamasý ya da bir savaþ biçimi olarak gerilla savaþýnýn, devrimci politik amaçlarla, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý
olarak ele alýnmasýna, yani politik kitle mücadele biçimi olarak yürütülmesine silahlý propaganda denir. Silahlý propaganda bir politik mücadele biçimidir ve her mücadele biçimi gibi kendine özgü
bir mekanizmayý gerektirir. Verili bir evrede temel mücadele biçiminin kendi mekanizmasý devrimci örgütün karakterini belirler.
Her mücadele biçimi kendine uygun bir tekniði
ve uygun mekanizmayý gerektirir. Nesnel koþullara göre,
parlamenter mücadele baþlý baþýna mücadele biçimi haline geldiði zaman, partide kaçýnýlmaz olarak parlamenter mücadele mekanizmasýnýn karakteristik çizgileri daha
güçlü biçimde ortaya çýkar. Buna karþýlýk nesnel koþullar
kitlelerin mücadelesini siyasal grevler ve ayaklanmalar
þeklinde ortaya çýkardýðýnda, proletaryanýn partisi, bu mücadele biçimlerine hizmet edecek bir mekanizmaya
sahip olmalýdýr. Söylemeye gerek yok ki bu, parlamenter
mekanizmadan farklý olarak biçimlendirilmiþ özel bir
mekanizma oluþacaktýr.
Öte yandan, sadece proletarya deðil, her sýnýfýn politik bakýmdan yönetici öncülerinin bileþimi, hem bu
sýnýflarýn durumuna baðlý, hem de mücadelenin temel
biçimine baðlýdýr.21 (abç)
Leninin belirttiði gibi temel mücadele biçimi, doðrudan ör21
Lenin, The Crisis of Menshevism, Proletary, No. 9, 7 Aralýk 1906, Collected Works,
cilt: 11, s. 354
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gütün yapýsýný ve bileþimini belirleyecek kadar önemli sonuçlar
doðurur. Bu yüzden silahlý propagandayý temel alan bir örgüt, bu
mücadele biçimine büyük dikkat ve özen göstermek zorundadýr.
Onun gerektirdiði mekanizma, örgüt içinde aðýr basacaktýr.
Silahlý propaganda, kýr ve þehir gerilla savaþý ile psikolojik ve yýpratma savaþýný içerir. Bu onun askeri yönünü tanýmlar ve politik amaca göre belirlenir. Unutulmamasý gereken en
önemli nokta, silahlý propagandanýn politik mücadele biçimi olmasý ve her politik mücadele biçiminde görülen genel özellikleri
de taþýmasýdýr. Bugüne kadar tüm politik mücadelelerde görülen
ortak özelliklerden fazlaca söz edilmemiþtir. Çünkü bu özellikler
genel nitelikte olduðundan, bilindiði varsayýlmýþtýr. Ve sorun silahlý
propagandanýn diðer politik mücadele biçimlerinden farkýný, (ayýrýcý özelliklerini) ortaya koyarken, bu genel özelliklerin ikinci planda kalmasý kaçýnýlmazdýr. Ama ülkemizdeki pratik ve özellikle
pragmatizm, genel özelliklerin vurgulanmasýný kaçýnýlmaz kýlmaktadýr.
Politik mücadele biçimi olarak silahlý propagandanýn kendine özgü tekniðini ve mekanizmasýný doðru kavramak için tüm politik mücadele biçimleri için geçerli olan genel özellikleri bilmek
gerekir.
Bilindiði gibi politik mücadele biçimleri, Marksist-Leninist
literatürde çok çeþitlidir. Bu çeþitliliði iki ana baþlýk altýnda toplamak mümkündür: a) silahlý aksiyon ve b) barýþçýl (uzlaþýcý deðil)
biçimler. Ama her politik mücadele biçimi, verili bir evredeki devrimci görevlerin yerine getirilmesinin araçlarýdýr. Bu devrimci görevlerin baþýnda gelen ve her zaman geçerli olan görev kitleleri
bilinçlendirmek ve örgütlemektir. Politik mücadele biçimlerini,
genel olarak, verili bir evrede ve bu evrenin koþullarýna baðlý olarak, kitleleri bilinçlendirme ve örgütlendirme mücadelesinin sürdürülüþü olarak tanýmlayabiliriz. Bu nedenle sorun, kitlelerin nasýl
bilinçlendirileceði ve örgütleneceðidir.
Kitlelerin bilinçlendirilmesi, onlara devrimci siyasi bilincin
iletilmesi demektir. Bu bilinç mevcut düzenin niteliðinin sergilenmesi, deðiþmesinin gerekliliðinin anlatýlmasý ve deðiþimin nasýl olacaðýnýn ortaya konulmasý ile oluþan bir bilinçtir. Daha tam deyiþle,
mevcut düzenin ekonomik, toplumsal, politik, kültürel vb. her alanda teþhiri, deðiþimin neden zorunlu olduðunun sergilenmesi ve
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nasýl deðiþeceðinin ortaya konulmasý devrimci örgütün faaliyetinin
temel ve genel içeriðidir. Bu faaliyet, propaganda ve ajitasyon
çalýþmasý olarak da ifade edilebilir. Genellikle bu çalýþma, ajitatörler ve propagandistler ile yürütülür (sözlü). Bunun yanýnda yayýn
yolu ile de yürütülebilinir. Ve tüm bu faaliyetler sonucunda bilinçlenen kitleler örgütlenir. Lenin bu durumu, siyasi gazete temelinde þöyle ifade etmektedir: Bir gazete yalnýzca kolektif bir propagandacý ve kolektif bir ajitatör deðil, ayný zamanda kolektif bir
örgütleyicidir.22
Leninin bu sözleriyle, propaganda ve ajitasyonun doðrudan
örgütlenmeye yönelik olduðu ve örgütlenmeyi saðladýðý iyice açýða
çýkmaktadýr. Lenin, siyasi gazeteyi temel araç olarak ele alýr. (Biz
bu mücadele biçimini klâsik politik kitle mücadele biçimi olarak
tanýmlýyoruz.) Burada her mücadele biçiminde görülen genel özellikler belirginleþmektedir: Ajitasyon, propaganda, siyasi eðitim
ve örgütlenme. Ýþte silahlý propaganda da, bir politik mücadele biçimi olarak, herþeyden önce ajitasyon, propaganda, siyasi eðitim
ve örgütlenme faaliyetlerini içerir. Ancak klâsik politik kitle mücadelesinden farklý olarak, araç, bir siyasi gazete deðil, gerilla savaþýdýr. Bu, silahlý propagandayý diðer mücadele biçimlerinden ayýran
özelliðidir (karakteristiði). Bu nedenle diyoruz ki, gerilla, kolektif
bir ajitatör ve kolektif bir propagandacý olduðu kadar, kolektif bir
örgütleyicidir de. Ýþte ülkemizde revizyonistler ve oportünistler bu
gerçeði tahrif ederek, bu genel özellikleri salt siyasi gazeteye özgüymüþcesine ele almýþlar ve buna baðlý olarak da silahlý propaganda bir askeri mücadele biçimi gibi sunulmuþtur. Bu durum somutta, silahlý eylem ile gerilla eyleminin, gerilla eylemi ile silahlý
propagandanýn karýþtýrýlmasý þeklindeki yanýlgýlara yol açmýþtýr. Son
tahlilde, tüm sað sapmalarýn çýkýþ noktasý olan bu karýþýklýk sonucunda, silahlý propaganda politik deðil askeri, kitlevi deðil ferdi bir
mücadele olarak tanýtýlmaktadýr. Ve çoðu zaman devrimci unsurlarýn da, konuyu bu þekilde kavramalarýna neden olmaktadýr.
Öncü Savaþýný yürüten örgüt için sorun, politik mücadele
biçimi olarak silahlý propagandanýn, genel ve özel nitelikleriyle
ve bütünsel olarak ortaya konulmasýdýr. Revizyonistlerin ve oportünistlerin tahrifatlarý ancak bu yolla önlenebilinir.
22
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Silahlý propaganda, gerilla savaþýný araç olarak ele alan
bir politik mücadele biçimidir. Bu araç, yani gerilla savaþý, yürütüldüðü alana ve koþullara göre iki ana bölüme ayrýlýr: Kýr gerilla
savaþý ve þehir gerilla savaþý. Kýr gerilla savaþý, niteliði gereði açýk
savaþtýr ve bu savaþ hareketli gerilla birliði ya da birliklerince yürütülür. Kýr gerilla savaþýnýn bu özelliði, onu þehir gerilla savaþýndan
ayýran yanýdýr.
Kýr gerilla savaþý, amiyane bilgiyle bir vur-kaç savaþý olarak tanýmlanýr. Ama vur-kaç taktiði sanýldýðýnýn aksine, ne kýr
gerilla savaþýna özgüdür, ne de genel olarak gerilla savaþýna. Örneðin, bir hareketli savaþ da vur-kaç taktiðini uygular. Biz, bu tür
amiyane bilgiye dayalý günlük dilin sözcükleriyle gerilla savaþýnýn
tanýmlanamayacaðýný söylüyoruz. Gerilla savaþý, kýr ve þehir gerillasý olarak, basit ve yalýn bir vur-kaç taktiði deðildir. Gerilla savaþý,
bir bütün olarak bir savaþ biçimidir. Bu savaþ biçimi hem yýpratma iþlevini, hem imha görevini yerine getirebilecek özelliklere sahiptir. Gerilla savaþý bu çok yönlülüðü ve esnekliðiyle, diðer savaþ biçimleriyle birlikte ele alýnabilir. Düzenli orduya yardýmcý bir güç
olarak gerilla, düþman mevzilerinin gerisinde yýpratma ve imha
eylemlerini gerçekleþtirir. (Halk Savaþýnda, çoðu zaman, gerilla bu
þekilde tali bir yere sahiptir.) Bizim Öncü Savaþý baðlamýnda ele
aldýðýmýz gerilla savaþý, düzenli halk ordusunun bulunmadýðý
ve halk kitlelerinin savaþa fiilen girmediði koþullarda, emperyalizme ve oligarþiye karþý ve onlarýn denetiminde bulunan bir
arazide (kýr ya da þehir) yürütülen bir savaþ biçimidir. Bu savaþ,
Öncü Savaþýnda gerçek ve sabit bir gerilla üs bölgesi olmaksýzýn
yürütülür ve bu nedenle gerilla gücü sürekli hareket halindedir ve
yine düþmanýn kýrsal alanlardaki güçlerine karþý durabilecek bir
güçtür (birlik) (kýrsal alanlarda, bu savaþ gücünü hareketli gerilla
birliði olarak tanýmlýyoruz).
Kýr gerilla savaþý alanýnda Latin-Amerikada ortaya çýkmýþ
yanlýþ anlayýþlarý ele alarak konuyu biraz açalým. Bu yanlýþ anlayýþlarýn baþýnda sabit üsler teorisi gelir. Bu teori, Öncü Savaþý
ile Halk Savaþýný birbirine karýþtýrdýðýndan, kýr gerilla savaþýnýn baþlangýçtan itibaren bir gerilla üssüne, daha tam deyiþle söylersek
gerilla üs bölgesine dayanarak yürütülmesi gerektiðini ileri sürer.
Onlara göre, bu gerilla üssü savaþýn arka cephesi olarak ele alýnýr
ve buna göre örgütlenir. Böylece baþlangýçtan itibaren kitleler büyük
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birimler halinde (bölge olarak) örgütlenir. Sonuçta gerilla savaþý,
düþman saldýrýlarýnýn baþlamasýyla birlikte bu kitle örgütlerini, üs
bölgelerini korumaya yönelir. Ve doðal olarak iþin baþýnda yok
edilir. Che, devrimcileri bu konuda, gerillanýn arka cephesi, onun
sýrt çantasýdýr diyerek uyarmýþtýr. Kýr gerilla savaþýnýn hareketliliðinin bu öne çýkýþý, bir baþka hatalý anlayýþýn geliþmesine de yol
açmýþtýr. R. Debrayýn formüle ettiði fokoculuk, Chenin uyarýsýný
yanlýþ deðerlendirerek, kýr gerilla savaþýnýn hiçbir ön hazýrlýk olmaksýzýn ve ülke çapýnda örgütlü bir yapýya dayanmaksýzýn verilebileceði düþüncesine dayanýr. Bu anlayýþa göre, gerilla, bazý teknik
hazýrlýktan (malzeme, silah temini, askeri eðitim, malzeme depolarý ve kýsmi arazi bilgisi gibi) sonra kýrsal alanlarda harekete geçmelidir. Ülkede milli krizin olgun olduðu düþünüldüðünden (ya
da hiç önemsenmediðinden), gerillaya kýsa sürede büyük güçlerin (kitlelerin) katýlacaðý ve Öncü Savaþýnýn hýzla Halk Savaþýna
dönüþeceði beklenilir. Kaçýnýlmaz olarak bu anlayýþla harekete geçen gerilla, düþmanýn stratejik ve taktik kuþatmasý ile hareketliliðini yitirir ve sonra da yok edilir. (Burada gerillanýn açýk sýnýra sahip olmasý belli bir avantaj olarak görünse de, uzun dönemli bir
avantaj oluþturmadýðý için önemsizdir.)
Diðer bir hatalý anlayýþ da gizli silahlý propaganda adý verilen yöntemde görülür. Bu anlayýþa göre, 3-5-7 kiþilik küçük silahlý
güçler (gerilla da denilebilinir) kýrsal alanlara daðýlýr ve köylüler
arasýnda propagandaya giriþirler. Bu faaliyetin ilk döneminde silahlar
gizlenmiþtir. Köylüler arasýna giren bu unsurlar, bir yandan hasat
dönemine kadar köylülerle birlikte çalýþýr ve üretime katýlýrken,
diðer yandan araziyi yakýndan tanýrlar. Zamaný geldiðinde silahlarýný alarak, bu faaliyetle örgütlenen köylüleri de yanlarýna alarak
gerilla savaþýna baþlarlar. Bunlar, merkezi bir örgüte baðlý olarak
gerilla savaþýný yürütse de, eldeki silahlý güç, düþmanýn en küçük
silahlý gücünden zayýftýr ve bu da mekanda güçlerin yoðunlaþtýrýlmasý yoluyla bile giderilemez. Son tahlilde Öncü Savaþý ile Halk
Savaþýnýn bir ve tek olarak ele alýnmasýnýn ve milli krizin olgun
halde bulunduðu varsayýmýna dayanan bu anlayýþ, Çin ve Vietnam
Halk Savaþýnýn dogmatik ele alýnýþýndan baþka birþey deðildir. Ülkemizde Ý. Kaypakkaya tarafýndan savunulan bu anlayýþ pratikte
tam bir çýkmaza girmiþ ve gerilla savaþý birkaç muhtarýn öldürülmesinden öteye geçememiþtir. Genellikle amiyane ve eksik bir
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stratejik bakýþa dayanan bu anlayýþ, 12 Eylül sonrasýndaki genel
daðýnýklýk ve kargaþa döneminde yeniden canlanma olanaðý
bulmuþtur. (Pratikte bu çizgiyi yürütenlerin bunun bilincinde olup
olmamalarý hiç önemli deðildir.) Çokluk 3-5-7 ve bazen 10-15 kiþilik
silahlý gruplara dayanan bu yol, Öncü Savaþýnýn amaçlarý yönünde
önemli bir etkinlik gösteremeden baþarýsýzlýða uðrar. Çok seyrek
olarak ve büyük çabalarla bu silahlý gruplar bir araya getirilerek
30-40 kiþilik bir güç olarak gerçekleþtirilmiþ birkaç eylem ise, etkileri ne olursa olsun, bu etkiyi örgütleyemez ve zaman içinde de
yarattýðý etkinin altýnda ezilir. Etkinin altýnda ezilirler, çünkü bu etkiyi yaratan harekât, kitlelerde daha üst eylemlerin yapýlmasý ve
sürdürülmesi beklentisi yaratýr. Silahlý güç savaþý týrmandýrmak
zorunda kalýr, ama etkiyi örgütleyemediði için buna uygun güce
sahip deðildir. Diyebiliriz ki bu çizgiyi izleyenler, ya tekrar küçük
gruplara bölünerek savaþý gerileteceklerdir, ya da gerçek bir gerilla
birliðine dönüþeceklerdir. Ancak bu ikinci yola girdiklerinde ise,
sorunlarýn ilk oluþumdan ve o ana kadar tasarladýklarýndan çok
farklý olduðunu, var olan tüm bu planlardan vazgeçilmesi gerektiðini göreceklerdir. Bu þekilde topyekün bir deðiþiklik ise eylemleri durdurmadan gerçekleþtirilemez.
Kýr gerilla savaþýnýn hareketli gerilla birliði temelinde yürütülmesi, sözcüðün gerçek ve tam anlamýyla silahlý propagandanýn yürütülmesine olanak tanýr. Hareketli gerilla birliði, gelecekteki
Halk Ordusunun düzenli ordu çekirdeði olarak, kendi operasyon alanýnda propaganda, ajitasyon, siyasi eðitim ve örgütleme faaliyetlerini yürütür. Doðrudan gerillalarca yürütülen bu çalýþmalar
sonucunda gerillaya yeni yeni unsurlar katýlýr. Böylece gerilla birliði
geniþler, büyür ve buna paralel olarak operasyon alaný geniþletilir,
yeni gerilla cepheleri açýlýr. Bu süreçte temel yönetim ilkesi stratejik merkezi yönetimdir.
Stratejide merkezileþme ile taktikde merkezden
uzaklaþma... Baþka bir deyiþle, iradede birlik, uygulamada ise çeþitli yöntemlerin kullanýlmasý, parçalarýn, kendilerine vücut veren bütüne baðýmlý olma hali, ve sonuç
olarak, bütünü oluþturan çeþitli bileþenlerin hareketlerinde özerk olmasý durumu. En küçükten en büyüðe
doðru geliþen ve sanki kendiliðinden oluþuyormuþ hissini veren bu süreç ... Böyle bir uygulama, tartýþma götür-
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mez bir merkezi yönetim sistemini içerdiði için ve subaylarla birliklere eylem özgürlüðü saðladýðý için yararlýdýr. Merkezi yönetim güçlü olduðu oranda, bu yönetimin baþlangýçta saptadýðý strateji kesinlik ve saðlamlýk
kazanacak, dolayýsýyla çeþitli cephelerin ve birliklerin taktik esnekliði de o ölçüde artacaktýr. Eldeki olanaklarýn
ve adamlarýn tek bir üsde yoðunlaþtýrýlmasý, tek bir askeri doktrinin yaygýnlaþmasýný saðlar ve böylece bütün militanlar savaþýn ateþinde yoðrulur ... Yine bu yoldan, subaylar belli bir moral, politik ve askeri eðitimden geçmiþ
olur, zamaný gelince de, gerilla yönetimi, bu subaylara,
hareketlerini denetlemeye gerek duymaksýzýn, bir bölgenin ya da bir cephenin stratejik yönetimini rahatça
devredebilirler. Çünkü bütün bu elemanlar ayný eðitimden geçmiþ olduklarýndan, ortak bir ruh halini, ortak bir
taktik ve ortak bir askeri týrmanma politikasýný benimsemiþlerdir.23 (abç)
Silahlý propagandanýn politik mücadele biçimi olarak kýrsal
alanlarda bu sürdürülüþü, görüldüðü gibi bir yandan politik amaçlarý
göz önünde tutarken, öte yandan gerilla savaþýnýn geliþimini hesaba katar. Bu da savaþýn politikleþmiþ askeri savaþ olmasýndan
kaynaklanýr. Kýr gerilla savaþý, halk kitlelerinin tüm þikayet ve taleplerini doðrudan iletecekleri bir güç oluþturur ve onlara gerçek
bir kürsü saðlar. Böylece kýr gerilla savaþý, düzene karþý tepkilerini açýða vuran ya da vurmak durumunda bulunan kitlelerin politik
mücadele biçimi haline gelir. Ýþte bunlar Öncü Savaþýnýn temelini
oluþturur.
Ancak silahlý propaganda sadece kýrlara özgü bir mücadele
biçimi deðildir. Þehir gerilla savaþý temelinde þehirlerde de silahlý
propaganda yürütülebilinir ve yürütülmesi zorunludur. Bu zorunluluk, askeri nedenlerle olduðu kadar ve hatta bundan daha çok
politik amaçlar açýsýndan da mevcuttur. Ama þehirlerin kendine
özgü koþullarý nedeni ile, buralardaki silahlý propagandanýn mekanizmasý, kýrsal alanlardakinden farklýdýr. Bu farklýlýk, en açýk biçimde kýr gerilla savaþý ile þehir gerilla savaþý arasýndaki farkda görülebilinir.
23
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Þehir gerillasý, kýr gerillasýnýn aksine, kitlelerle doðrudan,
yani silahlý bir güç olarak araçsýz temas halinde deðildir. Bu nedenle kitlelerle temas kurmak ve sürdürmek için yardýmcý araçlara gereksinme duyar. (Bildiri, broþür, bülten, duvar yazýsý, pul, afiþ,
pankart, ses aygýtlarý, kitle iletiþim araçlarý gibi.) Bu araçlarýn her
birinin kullanýmý bir gerilla eylemi olarak düþünülür ve bu
anlayýþla yürütülür. Þehir gerillasýnýn gizliliði ile kýr gerillasýnýn
açýklýðý arasýndaki fark net biçimde kavranýlmak zorundadýr. Þehirlerde yürütülen silahlý propaganda, yukardaki nedenlerden dolayý, etkiyi yaratan güç ile etkiyi örgütleyen gücün göreli bir ayrýþmasýna yol açar. Bir baþka deyiþle etkinin yaratýlmasýyla etkinin
örgütlenmesi arasýnda bir eþ zamanlýlýk söz konusu deðildir.
Ýkinci olarak, koþullar olgunlaþtýðýnda þehir gerillasýna kitlesel katýlým söz konusu olamaz; buna katýlým bireyseldir, kadrosaldýr. Bunun anlamý ise, þehir gerillasýnýn zaman içinde bir halk
ordusuna dönüþemeyeceðidir. Koþullarýn olgunlaþtýðý bir evrede
meydana gelen kitlesel katýlým, þehir gerilla savaþlarý yerine þehir
ayaklanmalarýnýn geçmesine yol açar. Bu yüzden, þehir gerilla
savaþý, kendi iç evrimiyle ve koþullarýn þehirlerde olgunlaþmasýyla
kitlesel bir hareketi (silahlý ayaklanma vb.) tek baþýna baþlatýp,
yürütemez. Bu, ülke çapýndaki geliþmeye baðlý ve kýr gerillasýna
tabi olarak merkezi devrimci örgüt tarafýndan gerçekleþtirilebilinir.
Bu nedenle de, þehir gerilla savaþý kýr gerillasýna tabidir ve ona
göre biçimlenir. Bunun nasýl olacaðý ise, doðrudan stratejik rota
ve stratejik hedef tarafýndan belirlenir.
Þehir gerilla savaþýnýn sýnýrlýlýðýna göre biçimlenen þehir silahlý
propagandasý, sýk sýk klâsik kitle mücadele biçiminin yürütüldüðü
kanýsýný uyandýrarak sað-pasifist anlayýþlarýn ortaya çýkmasýna yol
açmaktadýr. Bu yanýlsama, tali mücadele biçimlerinin etkiyi örgütlediði, yani bu biçimlerin örgütleyici olduðu, silahlý propagandanýn
böyle bir iþlevi olmadýðý, bu nedenle de silahlý eylemle özdeþleþtiði
þeklinde bir sað-sapma oluþturur. THKP-Cnin tarihinde ilk kez 197172de ortaya çýkan bu sað-sapma, ülkedeki revizyonizmin ve pasifizmin örgüt içindeki bir uzantýsýndan baþka birþey deðildi. Yýllar
boyu görülen çeþitli sað-sapmalarýn, az da olsa, bazý devrimci unsurlarý etkilemelerinin temelinde bu yanýlsama yatar. Bu yanýlsama, þehirlerde yürütülen silahlý propagandanýn, herþeyden önce
kendine özgü eylem biçimleri oluþturmak zorunda olduðu ve ül-
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kemizde bugüne kadar görünen biçimlerin geçicilik alanýný oluþturduðunun anlaþýlmamasý demektir. Oluþturulmasý gereken biçimlerin ülkemizde bilinmiyor ya da uygulanmamýþ olmasý bu gerçekliði
deðiþtirmez. Mücadelenin geliþimine paralel olarak, bugün için
bilinmeyen pek çok yeni eylem türlerinin ortaya çýkmasý, tarihsel
olarak kaçýnýlmazdýr. Bugün için þehir gerilla savaþýnýn dar boyutlu
pratiðinin, þehirlerdeki silahlý propagandanýn diðer (tali) politik mücadele biçimleriyle karýþtýrýlmasýna yol açtýðý söylenebilir. Þehir gerilla savaþýnýn, Öncü Savaþýnýn baþlangýcýnda yeni biçimler yaratacaðý beklenemeyeceði gibi, savaþýn en üst ve en sert düzeyden
baþlatýlmasý da söz konusu deðildir. Öncü Savaþýna çeþitli nedenlerle þehir gerillasýyla baþlanýlmýþ olmasý çeþitliliðin engelidir de.
Kýr gerilla savaþýnýn baþlatýlmasýna paralel olarak geliþtirilecek olan
þehir gerilla savaþý, o zaman eylem alanýnýn geniþlemesi, eylem
hedeflerinin çoðalmasý ve eylem biçimlerinin çeþitlendirilmesi ile
yüzyüze gelir. Ama tüm evrelerde geçerliliðini koruyan þehir gerilla
savaþýnýn kendi sýnýrlýlýðýdýr.
Þehir gerillasýnýn bu sýnýrlýlýðýný Brezilyalý bir yazar þöyle özetlemektedir:
Þehir gerillasý gizliliði yüzünden kitlelerden mahrumdur. Kýrlardaki hareketli stratejik birlik zaman içinde
geliþmek için, mekanda geri çekilebilir, çünkü kýr gerilla
savaþý, gerillalara hareketlilikle savaþ için uygun alan seçme olanaðý saðlayan bir yýpratma savaþýdýr. Diðer taraftan
þehir gerilla savaþý ise, sadece ayný operasyonlarý sürekli
yineleyebilir. Gizli bir destek üssünden (apartman vb.)
yola çýkarak, tekrar çýktýðý noktaya geri dönerek, ayný
hedeflere saldýrýr. Güç toplamada bir etken olan zaman, kýr gerilla hareketinde yavaþ yavaþ güçler dengesini deðiþtirmek ve sürekli olarak köylü kitlelerinin bölümler halinde katýlýmýyla bir halk ordusu oluþturmak için
yararlanabilirken, þehir gerillasý açýsýndan ayný etkiye
sahip deðildir. Silahlý öncü ile kitleler arasýnda sürekli
temas olmadýðýna göre, öncü müfrezenin bir halk ordusuna dönüþmesi þeklinde bir geliþme þehirlerde olmayacaktýr. Bu demektir ki, þehir gerillasý eylemi bir kitle
mücadelesi deðildir. Þehir öncüsü bu yüzden bir isyan
odaðý, yani devrimci kadrolarýn politik-askeri öncüsü bir
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örgütü olmasý imkansýzdýr, uzatýlmýþ savaþ yoluyla bir
ayaklanmaya doðru da geliþemez. Þehir gerilla hareketine katýlým bireysel katýlýmdýr; þehir gerilla hareketi
yeni kadrolar gerektirir, kitleler deðil.24 (abç)
Ýkinci olarak, kýr gerilla savaþýnýn aksine, þehir silahlý
mücadelesi gerilla eylemi ile kitle mücadelesini eþzamanlý olarak gerçekleþtiremez.25
Burada Latin-Amerikaya özgü terminolojinin getirdiði farklýlýklarý (örneðin ayaklanma kavramýnýn özgün içeriði) bir yana
býrakýrsak, þehir gerilla savaþýnýn sýnýrlarýnýn net biçimde sergilendiðini söyleyebiliriz. Ýþte bu sýnýrlýlýk, silahlý propagandanýn þehirlerdeki biçimleniþini belirler ve tali mücadele biçimlerine iliþkin
bazý araçlarýn kullanýmýný gerektirir. Ama bu araçlar, þehir gerilla
savaþýna(temel araç) göre biçimlenir.
Özetlersek, þehirlerde yürütülen silahlý propagandada, etkinin yaratýlmasý ile etkinin örgütlenmesi arasýnda bir eþzamanlýlýk
mevcut deðildir. Þehir gerillasý para, silah ve belgelere el koyma,
sabotaj, þehirlerdeki oligarþik baský güçlerinin taciz edilmesi, pusu
kurma, baskýn, bir semtin iþgali gibi eylemler gerçekleþtirirken,
gizlilik ve eylem süresinin kýsalýðý nedeniyle kitlelere doðrudan hitap edemez. Bunu tali araçlarla (bildiri, bülten, afiþ vb.) gerçekleþtirir
ve kitle içinde bulunan kadrolar aracýlýðýyla siyasi eðitimi yürütür,
yani katýlýmlarý saðlar. Bu da örgüt içinde yaygýn bir iþ bölümü ve
uzmanlaþmaya neden olur ve doðal olarak kadrolarýn politik ve
askeri görevlere göre ayrýþmasý ortaya çýkar. Böylece kadrolar arasýnda bir farklýlaþma ve yabancýlaþma gündeme gelerek, örgüt bütünlüðüne zarar vermeye yönelir. Ayrýca þehir gerilla savaþýnýn tekniði,
belli bir þehirde gerillanýn sayýsýnýn sýnýrlý kalmasýna yol açar. Yeni
katýlýmlarla þehir gerilla savaþýnýn geniþletilmesi olanaksýzdýr. Bu
durumda da, yeni kadrolar gereksiz iþlerde kullanýlarak ya da az
güçle yapýlacak bir iþi çok sayýda kadroyla yaparak verimsizleþtirilir.
Ýþte þehir gerilla savaþýnýn sýnýrlýlýðýnýn getirdiði bu olumsuzluklarýn
da gösterdiði tek gerçek, þehir gerilla savaþýnýn kýr gerilla savaþýna baðlý olmasý gerektiði ve kýr gerilla savaþýndan baðýmsýz olarak geliþemeyeceðidir. (Bu, baðýmsýz geliþtirilemez demek
24
25

J.Quartim, The Dictatorship and Armed Struggle in Brazil, s. 179-80
J.Quartim, age, s. 183
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deðildir. Þehir gerillasý, þüphesiz kýr gerillasýna baðlý olmaksýzýn geliþtirilebilinir, ama sonuç tam bir yýkým olur. Ülkemizde bunun
sayýsýz örneklerini yaþadýk, ama gene de 1962 yýlýnda Venezüellada
yaþanýlanlar öðreticidir.) Þehir silahlý propagandasýyla örgütlenen
ve giderek sayýsý artan yeni unsurlarýn kýr gerillasý içinde mevzilendirilmesi kaçýnýlmazdýr.
Böylece kýr ve þehir gerilla savaþý temelinde silahlý propagandanýn durumunu görmüþ bulunuyoruz. Ancak yine de silahlý
propagandanýn politik yaný yeterince açýklýða kavuþturulmamýþ olarak durmaktadýr. Pratikte çalýþan kadro için önemli bir konu olan
bu yan, son tahlilde Öncü Savaþýnýn amacýnýn somutlaþtýrýlmasý
demektir.
Öncü Savaþýnýn amacýný, suni dengeyi bozmak ve Halk Savaþýna uygun olarak kitleleri bilinçlendirip örgütlemek olarak ifade
ettik. Bu iki yön, birbirine baðlý olarak, gerilla savaþýnýn (kýr ve
þehir) amaçlarýný ifade eder, yani onun politikleþmiþ niteliðini
oluþturur.
Suni dengeyi bozma amacý, bu dengeyi korumaya ve sürdürmeye yönelik olan oligarþinin siyasi zoruna karþý alýnacak tavýr
olarak belirginleþir ve bu da en açýk biçimiyle oligarþinin zor güçlerine (resmi ya da sivil) ve bu gücün faaliyetlerine karþý mücadelede ortaya çýkar. Bu tavrýn hangi biçimde ortaya çýkacaðý somut
durum tarafýndan belirlenir. Örneðin 1 Mayýs 1977de meydana
gelen kitle katliamý somut bir durumdur ve bu durum karþýsýnda
alýnacak tavýr (gerilla eylemi olarak) suni dengeyi bozmaya yönelik olacaktýr. Ama nasýl bir eylem yapýlmalýdýr sorusunun yanýtý
ancak bu somut durum tarafýndan belirlenir. Bu somut durum,
salt olayýn boyutlarýný kapsamaz, ayrýca o koþullardaki güçler dengesini ve devrimin stratejik rotasýnýn neresinde bulunduðunu da
içerir. Öte yandan, her durumda emperyalizmin iþgali ve sömürüsü, oligarþinin niteliði, amaçlarý, politikasý, sömürü yöntemleri kitlelere anlatýlmak ve gösterilmek zorundadýr. Son tahlilde kitlelerin
siyasi eðitimi, bilinçlendirilmesi olan bu görev, devrimci öncünün
genel ve sürekli görevidir. Yine de bu görev, soyutun propagandasý, teorik çözümlemelerin öðretilmesi demek deðildir. Bu görev,
somut olaylardan (örneðin zamlar, vergi artýrýmý, ekonomik kararlar, çýkartýlan yasalar, baskýlar vb.) yola çýkarak yerine getirilir. Sözün
özü, genel ve sürekli görev olarak siyasi gerçekleri açýklama kam-
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panyasý, örneðin ülkemizde emperyalist iþgal var þeklinde genel
ve soyut bir kampanya deðil, bu olgunun somut görünümlerinin
teþhirine dayalý bir kampanyadýr. Devrimin stratejik hedeflerini ifade eden ve buna yönelen somut gerçekler nereden bulunabilir
diye düþünmek tam bir çaresizlik ve bilinçsizlik ifadesidir. Þöyle
çevresine bakan herkes, mevcut düzenin hergün, her saat, her
dakika bu gerçekleri ürettiðini görecektir. Bir öðrenci eylemine yönelik bir uygulamada, bir mahkeme kararýnda, bir parlamento tutanaðýnda, vergi dairesinde, tapu iþlemlerinde, banka kredilerinde,
bir toplu iþ sözleþmesinde, tarým ürünlerinin taban fiyatlarýnda,
hammadde dýþ satýmlarýnda, bir devlet ihalesinde vb. bu gerçekleri bulmak mümkündür. Ve biz devrimci öncü olarak, bu gerçekleri, býkmadan, usanmadan teþhir etmek, ortaya koymak ve
anlamlarýný kitlelere anlatmak zorundayýz. Bu görevi, kýrda ve
þehirde, temel olarak gerilla savaþýný yürüterek ve gerilla eylemleriyle birlikte yerine getirmek zorundayýz ve yerine getireceðiz. (Ancak Öncü Savaþýnýn belli bir evresine kadar, bu gerçeklerin, ülke
çapýnda ve tüm kitleyle olan baðlantýsý açýk olanlarýný öne çýkarmak söz konusudur. Bazý yerel aðýrlýklý gerçekler, ilk anlarda istense bile, gerilla savaþý açýsýndan belli bir hedef oluþturmayabilecektir.
Bu yönetimsel ve somut planlamaya iliþkin bir konu olduðu için
daha fazla ele almayacaðýz.)
Evet, kitleleri bilinçlendirmenin yolu siyasi gerçekleri teþhir
etmekten geçer ve bilinçlenen kitleler, birey düzeyinden baþlanarak
örgütlenir. Ama bu örgütlenme, þu ya da bu biçimde deðil, Halk
Savaþýný baþlatmak ve yürütme amacýna uygun olarak yapýlýr. Yine
de tüm bunlar Öncü Savaþýnýn bir yönüdür. Ýkinci yön (ikincil
deðil) suni dengeyi bozmaktýr. Bu da Öncü Savaþýnýn geliþtirilmesi,
yaygýnlaþtýrýlmasý ve Halk Savaþýna dönüþtürülmesi demektir. Bu
yön gerilla savaþýnýn planlanmasýyla baðlantýlýdýr ve bu planda,
örgütlenen bireylerin nasýl mevzilendirileceði sorusunu yanýtlar.
Oligarþinin siyasal zoruna yönelik savaþa, þehir gerillasýyla
baþlanýlmýþtýr. Bunun nesnel ve öznel nedenlerini daha önceki
yazýlarýmýzda ifade ettiðimiz için yinelemeyeceðiz. Burada þehir
gerilla savaþýnýn nasýl kavranýldýðýný, yanlýþ anlayýþlarla birlikte ele
alarak, ortaya koymakla yetineceðiz.
Evet, Öncü Savaþýna þehir gerillasýyla baþlanýlmýþtýr, ancak
bu þehir gerillasý metropol gerillasý deðildir. Þehir fokoculuðu
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olarak da bilinen büyük kent (metropol) gerillacýlýðý þehir gerilla
savaþýný (teoride ne derse desin) tek savaþ biçimi olarak ele alan
bir anlayýþtýr. Kimi zaman tali politik mücadele biçimlerinin öneminin yadsýnmasýyla birlikte görülen bu tek boyutlu ve tek mekanlý
anlayýþ, büyük kentlerde yürütülen gerilla savaþýnýn, suni dengeyi
bozacaðý ve böylece Öncü Savaþýnýn hýzla Halk Savaþýna dönüþeceði koþullarý oluþturacaðýný düþünür. Bu nedenle de, oldukça uzun
süreli bir þehir gerilla savaþýndan sonra kýr gerillasýna geçmek ve
Halk Savaþýný baþlatmaktan söz edilir. (Çoðu zaman kentlerde kurtarýlmýþ bölgeler yaratma ile yaþam süresinin sonuna gelinir.) Bu
þekilde ele alýnan þehir gerilla savaþý, büyük kentlerle sýnýrlý çoðu
zaman tek bir kentle ve temel olarak buralardaki baský güçlerine
karþý bir açýk savaþ haline dönüþür. Bu çizgi, silahlý eylemin kendi
kendine propagandasýný yapacaðýný düþünerek, silahlý propagandayý yalýn bir gerilla eylemine indirger ve ekonomik-demokratik
kitle örgütleriyle (legal) ya da bunlar içinde politik çalýþma ile örgütlenmeye çalýþýr. Herþeyden önce devlet otoritesinin ülke çapýnda ve merkezi olduðunu, suni dengenin ülke çapýnda bozulmasý
gerektiðini (milli ulusal kriz esprisi) kavrayamamýþ olan bu militan sol çizgi, kýrsal mücadelede görülen fokoculuðun kentsel
yansýsýndan baþka birþey deðildir ve sol kendiliðindenciliktir. (Zaten bu çizginin teoride savunduðu kýr gerillasý tam anlamýyla kýrsal
fokoculuktan baþka birþey deðildir.)
Bizim þehir gerilla savaþýna bakýþýmýz, doðrudan krizin milli
niteliði ile suni dengenin ülke çapýnda olmasýna dayanýr. Þehir gerilla savaþý birkaç büyük kentle sýnýrlý ve bu kentlerde yürütülen
savaþ biçimi olarak ele alýnamaz. Bu savaþ, gerilla savaþý tekniðine
(taktiðine) uygun her þehirde yürütülebilir ve yürütülmek zorundadýr. Bu nedenle, ülkemizde, hemen hemen tüm il merkezleri ile
nüfusu ve alaný belli bir düzeyin üstünde olan ilçelerde þehir gerilla savaþý yürütülebilinir. Ancak tek tek il merkezlerinin ya da büyük
ilçelerin kendi yerel (iç) koþullarý, yapýlacak eylemlerin biçimini, kullanýlacak gücü belirler. Ýþte bu þekilde ele alýnan þehir gerillasý ile Öncü Savaþýna baþlanýlmýþtýr. Biz bu durumu, bu ele alýþ
tarzýmýzýn ayýrýcý özelliklerini belirtmek için, þehir gerilla savaþý
taktikleriyle ülke çapýnda eylem yapmak olarak formüle ettik.
Bu Öncü Savaþýnýn ilk evresidir. Bu evre, ülke çapýnda örgütlenmiþ gücün, gerilla savaþýný öðrendiði, gücünü denediði,
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kitlelere savaþçý bir örgütün varlýðýnýn duyrulduðu, daha üst
ve daha sert silahlý eylemlerin yadýrganmayacaðý bir ortamýn
yaratýldýðý ve kýr gerilla savaþýnýn hazýrlýklarýnýn yoðunlaþtýrýldýðý
bir evredir. Bu evredeki gerilla eylemleri taciz ve tahrip eylemleri
biçimindedir. (Günlük dilde bunlar bombalama, kurþunlama eylemleri olarak ifade edilerek sýradanlaþtýrýlmýþtýr.) Eylemlerin merkezi bir harekât olarak planlanmasý esastýr. Yerel eylemler, ancak
merkezi plana uygun olarak ve iç koþullarý elveriþli þehirlerde yapýlýr. Bu evredeki silahlý eylemler, profesyonel olmayan ve yetkin bir
askeri eðitimden geçmemiþ herkesin gerçekleþtirebileceði kadar
yalýn ve teknik olarak geliþkin, ama basit eylemlerdir. Eylemlerin
merkezi bir harekât olarak planlanmasý ve senkronize (eþzamanlý)
gerçekleþtirilmesi nedeniyle, yarattýðý etki, eylemin biçiminden
baðýmsýzdýr ve büyüktür. Geniþ kesimlerin bu tür harekâtlarla askeri olarak eðitilmesi mümkün olur.
Ýkinci evre, gene þehir gerilla savaþý baðlamýnda gerçekleþir,
ancak bu kez gerilla eyleminin niteliði ve niceliði artmýþtýr. Bu evreyi,
ilk evreden ayýrmak için kýr gerilla savaþý taktikleriyle þehir
gerillasý olarak tanýmlýyoruz. Bu evrede, devrimci öncü eðitimini
tamamlar. Ancak bu evrede, ilk evrenin eylem biçimleri terkedilmez. Taciz ve tahrip (sabotaj) temelinde þehir gerilla savaþý tekniðiyle ülke çapýnda eylemler sürdürülürken, devrimci öncünün
merkezi gücü kýr gerillasý tekniði ile þehir gerilla savaþýný yürütür.
Bu savaþ tekniði, biçim olarak metropol gerillasý ile benzeþlik
gösterse de, amaç ve örgütlenme olarak ondan farklýdýr. Bu evrede merkezi silahlý güç, daha üst ve daha sert silahlý eylemlere yönelmiþtir ve þehirlerle sýnýrlý olarak taciz, tahrip ve imha eylemlerine giriþir.*
Üçüncü evre, þehir gerilla savaþýndan kýr gerilla savaþýna geçiþ niteliðindedir. Bu evrede, kýr gerilla savaþýnýn hazýrlýklarý son
kez denetimden geçirilir ve yeterli olup olmadýðý sýnanýr (güç denemesi). Bu evre, þehir gerilla savaþý taktikleri ile kýr gerillasý açýk
savaþa son hazýrlýk evresidir. Bu evrenin savaþ tekniðini, þehir
* Burada sözü edilen imha eylemleri ile imha savaþý sýk sýk karýþtýrýlan iki kavramdýr. Ýmha savaþý bir savaþ biçimidir, imha eylemleri ise, askeri literatürde, düþmanýn
insan gücüne yönelik kýsmi eylemler olarak (yani savaþ biçiminin dýþýnda) suikast, pusu,
baskýn, iþgal gibi eylemleri kapsar. Bu konuya iliþkin daha geniþ bilgi için Bkz. THKP-C/
HDÖ ve 15 Yýl.
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gerilla savaþý taktikleri ile kýr gerillasý olarak tanýmlýyoruz. Bu
evrede de, ilk iki evredeki faaliyetler ve teknikler sürdürülür ve
geliþtirilir, yani þehir gerilla savaþý geliþtirilmeye baþlanýr. Ama
artýk gerilla savaþý, fiilen ve resmen kýrsal alanlarda da yürütülmektedir.
Dördüncü evre, kýr gerilla savaþýnýn baþlatýlmasýdýr. Daha
tam deyiþle, hareketli gerilla birliði bu evrede harekete geçirilir.
Bu dört evre, genel olarak Kesintisiz Devrim II-IIIde formüle edilmiþ olan stratejik rotanýn ilk iki evresine denk düþer.
Bilindiði gibi Kesintisiz Devrim II-IIIde dört aþamalý formülasyonun ilk iki evresi þöyledir:
Birinci aþama: Þehir gerillasýný yaratma,
Ýkinci aþama: Þehir gerillasýný geliþtirme.
Kýr gerillasýný yaratma ve kuvvet gösterisi.
Bu iki aþamada savaþýn psikolojik yýpratma yönü
aðýr basacaktýr.
Ýþte yukarda ifade ettiðimiz dört evre, stratejik rotanýn bu iki
aþamasýna denk düþer ve bunlarýn ayrýntýlaþtýrýlmýþ halidir. Stratejik düzeyde ifade edilen çok yönlü mücadele bu þekilde olgunlaþýr
ve pratiðe geçirilir. Þehir gerillasýnýn geliþtirildiði ve kýr gerillasýnýn
yaratýldýðý evrede bizim ayrýntýlaþtýrýlmýþ evrelendirmemizde dördüncü evre Öncü Savaþý teorisi ile pratiði arasýnda tam bir aynýlýk
ortaya çýkar. Bir baþka deyiþle bu evrede, Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisinde ifade edilen diyalektik bütünlükler oluþur. Öncü Savaþýnýn küçükten büyüðe, basitten karmaþýða doðru geliþimi böyle
ilerler.
Kýr gerillasýnýn yaratýldýðý evrede, devrimci silahlý güçler üç
ana bölüm halinde örgütlenmiþ durumda bulunur. Birinci bölüm,
Öncü Savaþýnýn temel dinamiði olarak ve merkezi güçlere dayalý
hareketli gerilla birliðince oluþturulur. Hareketli gerilla birliði, somut ülke koþullarýna göre saptanmýþ belli bir operasyon alanýnda
faaliyet gösteren silahlý propaganda gücüdür. Bu birlik bir yandan
suni dengeyi bozma yönünde hareket ederken, öte yandan doðrudan (araçsýz olarak) operasyon alanýndaki kitlelerle temas kurarak, siyasi gerçekleri açýklar, onlara siyasi bilinç iletir, siyasi eðitimlerini yapar ve örgütler. Bu birlik, gelecekteki Halk Ordusunun
düzenli birliklerinin çekirdeðidir.
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Ýkinci silahlý güç tipi, gerilla birliðinin operasyon alaný dýþýndaki kýrsal ve kentsel alanlarda örgütlenmiþ bölgesel gerilla gücüdür. Bu güç, kentlerde kýr gerilla savaþý tekniði ile (taktiði ile)
þehir gerillasýný (ikinci evrenin temel savaþ yöntemi) ve kýrlarda
þehir gerilla savaþý tekniði ile kýr gerillasýný (üçüncü evrenin temel
savaþ yöntemi) yürütür. Tüm faaliyetlerinde hareketli gerilla birliðine tabidir ve hareketli gerilla birliði ile maddeleþen stratejik merkezi komutaya baðlýdýrlar. Yeni gerilla cephelerinin açýlmasýnda
bu silahlý güçlerin eylemleri özel bir yere sahiptir ve kýr gerillasý
dýþýndaki örgütlenmeyi gerçekleþtirir. Halk Savaþý evresinde Halk
Ordusunun bölgesel birliklerinin nüvesi bu güçlerdir.
Üçüncü tip silahlý güç ise, ülkenin her yerinde (kýr gerillasýnýn operasyon alaný da dahil) gerilla eylemlerini sürdüren yerel
ve mahalli silahlý güçlerdir. Bu güçler, basit, ama etkin þehir gerilla
savaþý taktikleriyle savaþýr ve gelecekteki milis ve yerel gerilla bu
güçlerce oluþturulur.
Bu üç tip silahlý güç, son tahlilde, þehir ve kýrýn diyalektik
bütünlüðünü gerçekleþtirir. Þehir silahlý güçleri olarak yerel ve
bölgesel güçler, þehirlerde ve þehirlerin niteliðine uygun olarak
silahlý propagandayý yürütürler. Burada þehirlerde yürütülen silahlý
propagandanýn özgül durumundan kaynaklanan tali araçlarýn kullanýmýna iliþkin güçlerin de, bu örgütlenme içinde yer alacaðý unutulmamalýdýr. Kýrsal silahlý güçler ise, hareketli gerilla birliði, bölgesel ve yerel silahlý güçler olarak savaþý sürdürürler.
Gelinen evrede dördüncü evre Öncü Savaþýnýn kýr gerilla
savaþý temelinde bu çok yönlü yürütülüþünde aðýrlýk suni dengenin bozulmasý amacýndadýr. Bu da, bir yandan oligarþinin siyasal zorunun açýk uygulamalarýna karþý tavýr alýnmasý þeklinde, somut
durumlarca belirlenen bir savaþ olurken; diðer yandan bu siyasal
zorun genel durumuna ve zor güçlerinin genel mevzilenmesine
karþý yürütülür (taktik ve stratejik harekâtlar). Daha önce suni dengeyi ele alýrken gördüðümüz gibi, bu ikinci yan uzun süreli (uzatýlmýþ) bir savaþýn amacýdýr ve doðrudan oligarþinin zor güçlerinin
mevzilenmesine (konuþlanýþ) baðlý olarak planlanýr, yürütülür. Bu
nedenle de tüm savaþ planlarýnýn temelidir ve stratejik rotayý
belirler.
Bu savaþ planlarý yapýlýrken, herþeyden önce oligarþinin silahlý
güçlerinin ülkemizdeki konuþlanýþýnýn (mevzilenme) Latin-Ameri-
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ka ülkelerinden farklý olduðu göz önünde tutulmak zorundadýr.
Latin-Amerikada bu konuþlanma, kolonyalizm döneminden kalma ve son tahlilde feodal bir örgütlenmeye dayanýr. Buradaki örgütlenmede, askeri güçler þehir merkezlerinde konuþlanmýþtýr ve
þehir bu askeri garnizonun çevresinde oluþmuþtur. Böylece silahlý
güçler (askeri garnizon) kent içinde mutlak egemen konumundadýr. Bu konuþlandýrma, Öncü Savaþýnda yoksul halk kitleleriyle temas kurmada bir avantaj saðlarken, kentlerin ele geçirilmesi evresinde önemli bir dezavantaj oluþturur.
Ülkemizde ise, oligarþinin askeri örgütlenmesi, kent merkezli bir garnizon örgütlenmesi þeklinde deðildir. Bu durumun yaratacaðý sorunlar karþýsýnda geliþtirilen yöntem ise, kent
merkezlerinde polis teþkilatýný güçlendirmek þeklinde olmuþtur.
Ordu birlikleri ise, genellikle kent dýþýnda mevzilenmiþtir. Bu durum, kentlerin kýsa sürede kuþatýlmasýna olanak saðladýðý gibi, kentlere karþý bir saldýrý durumunda da savunmayý dýþarda yapma ve
savaþý buralarda kabul etme þeklinde bir savaþ anlayýþý oluþturmaktadýr.
Bu örgütlenmenin en önemli yaný, kentlerde baþlatýlacak
bir kitle ayaklanmasýnýn kolayca silah elde etmesini engellemesi
ve ayaklanan kentin kolayca kuþatma altýna alýnabilinmesidir.
Þüphesiz bu avantaj, kentlere yönelik dýþ saldýrý ile kent-içi ayaklanmanýn koordinasyonu karþýsýnda, kendi kendini yok eden bir
avantajdýr. Doðrudan yabancý iþgale karþý oluþturulan ve köklerini
1919-22 Kurtuluþ Savaþýnda bulan bu kent dýþý savunma (mevzi
savaþ) kenti ve kentlileri arka cephe olarak kullandýðý oranda etkili
olma þansý vardýr. Bundan öte bir Halk Savaþýnda, kýrsal alanlarda
geliþen bir Halk Ordusu karþýsýnda tamamen etkisiz kalýr. Kentlerdeki kitleler siyasal olarak devrim saflarýna kazanýldýðý durumda,
bu kent dýþý askeri mevzilenme, oligarþinin zor güçlerinin iki ateþ
arasýnda kalmasýna ve yok olmasýna neden olan bir handikap
oluþturur. Yine de bu mevzilendirmenin hiç iþe yaramaz olduðunu
düþünmek yanlýþtýr. Özellikle kent dýþýnda mevzilenmiþ askeri birliklere yönelik kýsmi ya da yerel saldýrýlar durumunda, açýk ve geniþ
bir arazide mevzilenilmiþ olmasýnýn avantajý ortaya çýkar. Bir baþka
deyiþle, bu garnizonlarýn tekil ve cephesel saldýrýyla ele geçirilmesi
oldukça güçtür. Ama ayný oranda yýpratýlmasý çok kolaydýr. ABDnin
Vietnam savaþýndaki askeri mevzileniþi, büyük ölçüde bu biçim-
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deydi ve Halk Savaþý karþýsýnda ne kadar etkisiz olduðu açýkça
görülmüþtür. Özellikle bu mevzilenme, taciz eylemleriyle büyük
bir psikolojik yýpratmaya yol açtýðý ve askeri birlikleri garnizon sýnýrlarý içine kapanmaya ittiði gözlenmiþtir.
Ülkemizde oligarþinin askeri örgütlenmesinin bu biçimi, salt
kentlere ve düzenli orduya iliþkin deðildir. Kýrsal silahlý güç olarak
jandarma örgütlenmesi de ayný biçimde mevzilenmiþtir. Kýrsal alanda jandarma karakollarý köy dýþýnda ve ulaþým yerleri üzerinde
konuþlanmýþtýr. Bu nedenle köy içi denetim, doðrudan devletin
mülki yönetimine baðlý muhtarlýk ve ihtiyar heyeti yoluyla saðlanýr.
Bir baþka deyiþle, köylerde, oligarþi ile iþbirliði yapan insanlara
dayalý bir iç denetim vardýr. Genellikle büyük toprak sahiplerine,
zengin köylüye, tefecilere ve tüccarlara baðlý olan bu kiþiler, köy
içindeki oluþumu izlemek ve askeri güçlere (jandarma) bildirmekle görevlidirler.*
Kýrsal alanlarda genel denetimi saðlamaya yönelik ve köydýþý konuþlanmýþ jandarma örgütlenmesi (doðu ve güney-doðu bölgelerinde görüldüðü gibi), kýsa sürede etkisizleþir ve karakol sistemi olarak çöker. 8-10 kiþiden oluþan köy jandarma karakolu sistemi, gerilla birliði tarafýndan kolayca etkisizleþtirilebilineceðinden,
hýzla garnizon düzenine geçilmektedir. Bu da kent-dýþý (il ve ilçeler olarak) ordu örgütlenmesinden farklý deðildir. Zaten jandarmanýn iç yapýlanýþýnda, bu düþünülerek, köy karakollarý, ilçe dýþýndaki
ve bölük düzeyinde (80-100 kiþi) jandarma merkezlerine
baðlanmýþtýr. Gerilla savaþýnýn ilk anýndan itibaren karakollar hýzla
* Bu tip iç denetim Fransýzlar tarafýndan Vietnamda da oluþturulmuþtur. Ancak Ho
Chi Minhin talimatý ile kurulan ilk silahlý propaganda birliði kýr gerilla birliðidir buna
karþý etkin bir yöntem kullanmýþ ve bu örgütlenmeyi kýsa bir sürede dört ay kadar
iþlemez hale getirmiþtir. Ülkemizde hemen hemen hiç bilinmeyen bu yöntem, ABD emperyalistlerince çetecilik (Vietkong) olarak karþý propaganda amacýyla kullanýlmýþ ve
karþý-ayaklanma ya da kontra-gerilla faaliyetlerine zemin olmuþtur. Vietnam devrimcilerinin kullandýðý bu yöntemin özü, kýrsal denetimi (içsel) saðlayan devlet örgütlenmesini
(mülki) yok etmeye dayanýr. Devrimci terör olarak da adlandýrýlan bu yöntemle, Giapýn
komutasýndaki ilk gerilla birliði dört ayda, kýrsal alanlarda (köy ve kasabalar) 3 bin devlet
görevlisini muhtar vb. imha etmiþlerdir. Ve gizli silahlý üsler bu sayede oluþturulabilinmiþtir. Ancak bu yöntemin kontra-gerilla faaliyetlerinde kullanýlýr sonuçlar doðurduðu da
açýktýr.Ama Vietnamda bu terör faaliyeti baþlatýldýðýnda, ülkede, Fransýzlarýn kendiliðinden gelme kitle isyanlarý karþýsýnda yürüttüðü bir terör ortamýnýn mevcut olduðu unutulmamalýdýr. Yani bu tür eylemlerin yadýrganmayacaðý uygun bir ortam vardý ve uzun süreli bir
harekâta iliþkin deðildi. Son tahlilde Halk Savaþýnýn baþlatýlmasýnýn arifesinde kullanýlmýþ
olduðu unutulmamalýdýr.
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terk edilerek bilinçli bir çekiliþ bu güçler kent merkezlerine yerleþtirilir. Bu da, buralardaki gücün sayýsal artýþý demektir.
Özetlersek, oligarþinin silahlý güçleri (ordu, jandarma) kentlerde, ama dýþýnda mevzilenmektedir ya da kýsa sürede bu düzeni
almaktadýr. Bu onlarýn stratejik mevzilenmesidir. Bu durum, kýr
gerilla savaþýna karþý hareketli ve motorize birlikler kullanýlmasý
þeklinde görünür olur. Kýrsal denetimin, stratejik bir kuþatmayla
saðlanmasý bu mevzilenmenin amacýdýr. Bu ilk anda, gerilla güçlerinin kýrsal alanlarda görece rahat etme ve barýnma olanaðýna
sahip olmasý þeklinde bir geliþme saðlar. Ama stratejik kuþatma
içinde olunduðu için gerilla operasyon alanýný kolay kolay terk edemez, geniþletemez ve lojistik destek saðlayamaz. Bunlarý gerçekleþtirse bile, eski duruma gelmesi zorlaþýr. Havadan yapýlan keþifler
ve köy-içi denetim yoluyla (muhtarlýk, ispiyonculuk ya da son haliyleköy koruculuðuvb.) yeri tespit edilen gerillalar motorize birlikler ve uçarbirlik harekâtýyla mekan olarak (taktik planda) kuþatýlýr
ve parça parça yok edilir. Bu uygulamada, oligarþinin zor güçleri
için en etkin araçlar helikopterler ve kara ulaþým araçlarý olmaktadýr. Gerilla birliði, ilk dönemde oligarþinin bu hava gücüne karþý
kolay ve etkin bir savunma yöntemi geliþtirmek zorundadýr. Ayrýca
kara ulaþýmý iþlemez hale getirilmeli ve köy-içi denetim etkisizleþtirilmelidir. Ancak bu þekilde baský güçlerinin mekanda güçlerini
yoðunlaþtýrmasý önlenebilir. Buna paralel olarak oligarþinin stratejik kuþatmasý, onun kendi güçlerinin stratejik kuþatýlmasýna dönüþtürülmek zorundadýr. Bu da kent-dýþý mevzilerin sürekli tacizi
ile saðlanýr.
Tüm bu uygulama içinde politik yönü aðýr basan yön köyiçi denetimdir. Bu denetimi etkisizleþtirmede, doðrudan gerilla birliðinin faaliyeti kadar, bir bütün olarak devrimci örgütün diðer
faaliyetleri de önemli bir yere sahiptir. Bu konuyu biraz açalým:
Kýrsal alanlarda oligarþinin gücünü ve stratejik kuþatmasýný
saðlayan köy-içi denetim ya da örgütlenme, herþeyden önce sýnýfsal özelliklere sahiptir. Muhtar, ihtiyar heyeti ya da köy korucularý olarak yapýlan bu örgütlenmenin dayanaðýný kýrsal egemenlerin
ekonomik gücü oluþturur. Seçim yoluyla iþbaþýna gelen muhtarlar, hangi partiye baðlý olursa olsun, son tahlilde köyün içinde bulunduðu ekonomik iliþkilere göre belirlenir. Genellikle tarým proletaryasý, yoksul köylüler ve az topraklý köylülerin oluþturduðu köy-
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lerdeki muhtarlar bu sýnýfsal yapýya iliþkin kiþilerdir ve çokluk sosyal-demokrat partilere baðlýdýrlar. Böyle köylerde köy-içi denetimin kolayca etkisizleþtirileceði ve üstelik ele geçirilebilineceði
düþünülebilinir, ama büyük ölçüde eksik ve hatalý bir düþüncedir.
Bu tip köyler, herþeye raðmen salt bu sýnýflardan oluþmaz. Yani
homojen deðildir. Sayýsal olarak az da olsa orta-köylü ya da zengin-köylü bulunur. Bunlar nicelik olarak da az olduklarýndan, genel oya dayalý seçimlerde kendilerine baðlý adamlarýn iþbaþýna
gelmelerini her zaman saðlayamazlar. Bu nedenle köy-içi denetim, bu köylerde, bizzat bu köylüler tarafýndan saðlanýr. Genellikle pazar için üretim yapan orta ve zengin köylü, bucak ya da
ilçelerle sürekli temas halindedir. Bu temas ekonomik olduðu
kadar siyasal bir iliþki þeklindedir. Normal zamanlarda (gizli faþizm)
siyasal iliþkilerini doðrudan siyasal partilerle sürdürürler. Bunlar
80 öncesinde AP, MHP, CGP ve MSP iken, bugün ANAP ve DYP ile
yürütülmektedir. (Bu RPnin bunun dýþýnda olduðu demek deðildir. Bu parti bugün için sýnýrlý güçte olduðundan ifade etmedik.
Ayný þekilde CHP ya da bugünkü sosyal-demokrat partiler de bazý
yörelerde ayný iþlevi üstlenmektedir. Konuyu genel düzeyde ele
aldýðýmýz için, bunlar þimdilik ihmal edilebilir nicelikler sayýlabilir.)
Köy-içi geliþmeler, bu partilerin yerel yöneticilerine, neredeyse düzenli biçimde iletilir. Bu partilerin yerel yöneticileri, büyük ölçüde
kasabalarýn (bucak ve ilçe olarak) eþrafýndandýr ve kaymakam,
savcý, jandarma komutaný ve hükümet tabibi ile yakýn temas halindedirler.
Ülkemizdeki 36.000 köyün büyük çoðunluðunda yaygýn
küçük-meta üretimi yapýldýðýndan, orta ve zengin köylüler ile büyük
toprak sahiplerinin, toprak aðalarýnýn, tefecilerin ve tüccarlarýn gücü
etkin durumdadýr. Yukarda ele aldýðýmýz köylerin dýþýnda kalan
köylerde ki çoðunluðu oluþturur muhtarlar ve ihtiyar heyetleri,
doðrudan kýr egemenleri tarafýndan belirlenir ve bunlarýn iç
çeliþkilerine göre deðiþir. Bu köylerde nüfusun çoðunluðunu yoksul ve az topraklý köylüler oluþturmasýna raðmen, köyün ekonomik iliþkileri diðer kesimlerin elindedir ve var oluþlarý bu kesimlere
baðlýdýr. (Çeliþkiler çok keskindir.) Genellikle kentlere yoðun göç
söz konusudur ve bu da kýr egemenlerince belirlenir. Bu köylerde
üretimde makine kullanýmý fazladýr. Gene de bu tip köyler, her
bölgede ayný özellikler göstermezler. Feodal iliþkilerin tasfiye ol-
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madýðý bölgelerde bu tip köyler, toprak aðalarýnýn denetiminde olduðu için, köy içi denetim köy nüfusunun tamamý kýr yoksullarýndan oluþsa da ayný biçimde örgütlenir.
Bu tip köyler ister kapitalist iliþkilerin az geliþtiði yerler olsun kýrsal alanlarda gericiliðin merkezleri olarak belirginleþir ve
oligarþinin gelecekteki köy sivil silahlý güçleri olarak örgütlenme
potansiyelinin en yüksek olduðu yerlerdir.
Oligarþinin köy-içi denetimini kýrmak ve giderek bu denetimin devrimci örgütün (somut olarak söylersek gerilla birliðinin)
eline geçmesinin teoride ifadesi mutlak siyasal üstünlüðün ele
geçirilmesidir. Bu baðlamda kýrsal alanlarda yürütülecek silahlý propaganda, Öncü Savaþýnýn baþlangýcýndan itibaren (ve hatta hazýrlýk aþamasýndan da) sýnýfsal yaný aðýr basan bir içeriðe sahip olmalýdýr. Köylülerle kurulan her temasda, kýrsal alandaki ekonomik
iliþkiler kadar, bu alandaki politik iliþkiler ve nitelikleri anlatýlmalý
ve devrimin ekonomik programý iþlenmelidir. Þüphesiz bu faaliyet,
oligarþinin zor güçlerine karþý yürütülen harekâtla birlikte ele alýnýr.
(Politikleþmiþ askeri savaþ esprisi) Ýþte silahlý propagandanýn niteliði pratikte bu þekilde biçimlenir.
Oligarþinin köy-içi denetimi, ister muhtarlýk aracýlýðýyla, isterse doðrudan kýr egemenleri tarafýndan saðlansýn, her durumda
köylerin kentlerle (bucak ve ilçeler olarak) olan baðlarýna baðlý
olduðu göz önünde tutulmalýdýr. Bu baðlar, ekonomik iliþkiler
olarak (pazar iliþkisi) doðal bir görünüm içinde olabilir. Ya
üretici olarak ürününü pazara götürür ya da tüccar olarak ürünü yerinde satýn alýr. Ýkinci olarak kentle bað, doðrudan haberleþme
ve ulaþým yoluyla saðlanýr. Haberleþme, son geliþmelerle otomatik
telefon sistemi ve telsiz baðlantýsý olarak gündeme gelirken, ulaþým
askeri birliklerin devriye sistemine dayanýr. Ýþte bu iki baþlýk altýnda topladýðýmýz bu baðlarýn denetime alýnmasý ya da tümden kesilmesi, gerilla savaþý için birincil dereceden önemlidir. Bu konuda
sýk sýk düþülen hata ya da yanlýþ anlayýþ, köy-içi denetimi saðlayan
ya da saðladýðý sanýlan ve bilgileri resmi yolla kente ulaþtýran kiþilerin
yok edilmesi ya da yok edilmesi gerektiði þeklindedir. Bu anlayýþ
ya da uygulama, herþeyden önce devrimin sýnýfsal iliþkilerini ve
sýnýf güçlerini gözden kaçýrdýðý için, devrimci mücadelenin kitle
baðlarýný yok edecek nitelik taþýr.
Oligarþik devlet aygýtýnýn köylerdeki uzantýsý olarak muhtar-
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lar ve ekonomik iliþkilerin uzantýsý olarak orta ve zengin köylüler
(ve kimi zaman küçük-meta üreticileri) bir denetim mekanizmasý
içinde yer alýrlar. Ama bu kiþileri yok etmek, mekanizmayý yok
etmek demek deðildir. Çünkü yok edilen her kiþi yerine, para ile
satýn alýnarak da olsa, yeni biri kolayca bulunacaktýr. Ekonomik
olarak güçlü oligarþi için bu fazlaca önemli deðildir. Unutulmamasý gereken nokta, para ile satýn alýnan kiþilerin devrimin temel
güçlerine ait sýnýflardan geleceðidir. Bu nedenle de, köyiçi denetim mekanizmasýnýn tahribi ile buna iliþkin kiþilerin yok edilmesine özel bir dikkat göstermek gereklidir. Yoðun bir propagandayla
mekanizmanýn niteliði teþhir edilmelidir ve mekanizmanýn iþlemesi
engellenmelidir. Kiþilere yönelik öldürme eylemleri, ancak bu
amaçlara ulaþýlmasý açýsýndan büyük öneme sahip olduðu koþullarda gündeme gelebilir. Öncü Savaþý aþamasýnda kitleler büyük
birimler halinde örgütlenmeyeceði için, köy içi denetimin ele geçirilmesinde kiþilerin yok edilmesine dayanýlamaz. Bu durum ancak
Halk Savaþýna geçiþ döneminde ve Halk Savaþýnda uygulanýr. (Bu
konuda Vietnam Halk Savaþý pratiði açýktýr.)
Bu konuda son olarak cezalandýrma ya da muhbirlerin
öldürülmesi anlayýþlarýna iliþkin birkaç söz söylemek istiyoruz. Genellikle günlük dilden gelen bu deyimler, siyasal amaçlarýn silinmesine, muðlaklaþmasýna yol açan bir mantýk oluþturmaktadýr.
Bu mantýk, her suç iþleyenin devrimciler tarafýndan mutlaka cezalandýrýlacaðý (öldürüleceði) ve cezalandýrýlmasý gerektiði þeklindedir.
Oysa ki silahlý devrimci mücadele suçlularýn yargýlanmasý ve devrimciler de cellatlar deðildir. Tarihsel ve toplumsal niteliðinin, sonal durumlarýnýn bu kaba materyalist yorumu, devrimci yargý ve
adalet anlayýþýna ters sonuçlar yaratacaktýr. Yozlaþan halk mahkemeleri bunun tipik örneðidir. Ama bundan öte, daha büyük ve
kalýcý sonuçlar da doðurur. Bu da devrimcilerin er ya da geç suçlularý cezalandýracaðý beklentisidir. Devrimciler açýsýndan, belli bir
dönem için önemli bir geliþme olan bu kitlesel algýlayýþ, uzun dönemde kitlelerin herþeyi devrimcilerden beklemesi þeklinde pasif
bir tutuma yol açar. Ülkemizde her muhbir, her iþkenceci, her
faþist katil, her itirafçýnýn, devrimciler tarafýndan cezalandýrýlmasý
gerektiði anlayýþý öylesine yaygýndýr ki, bunun devrim sorunu olduðu unutulmaktadýr ve sonuç, bu eylemlerin yapýlmamýþ olmasý,
devrimcilerin prestij kaybýna ve kitlelerin güvenini (ve devrimci
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kadrolarýn da özgüvenini) yitirmesine neden olabilmektedir. Bu
nedenle kitlelere, devrimcilerin ilkeleri doðru ve açýk biçimde anlatýlmalýdýr. Kaba ajitatif sözlerle yanýlgýlar ve yanlýþ kanýlar uyandýrýlmamalýdýr. Her zaman ve her yerde devrimciler kitlelere doðrularý
söylemek zorundadýr. Bizlerin öncüler olduðumuz, ama devrimci
öncüler olduðumuz ve kendilerinin, yani halkýn devrimci öncüleri olduðumuz onlara anlatýlmalýdýr.
Ýþte bu þekilde savaþan ve buna göre örgütlenen devrimci
öncü, suni dengenin bozulmasýyla ortaya çýkacak kendiliðinden
kitle hareketlerini (isyanlar vb.) kolayca denetime alabilir ve örgütleyebilir. Eþitsiz ve sýçramalý geliþim yasasýnýn gösterdiði gibi, devrimci mücadele, ülkenin her yerinde eþit biçimde ve eþ zamanlý
olarak geliþemez. Yürütülen Öncü Savaþý, bazý bölgelerde hýzla geliþirken, diðer bölgelerde daha yavaþ seyredebilir. Ama yukarda ortaya koyduðumuz biçimde örgütlenmiþ devrimci öncü, tüm bunlarý
gözeterek oluþturulmuþ stratejik rotasýna uygun olarak savaþýný sürdürerek, eþitsiz geliþimin avantajlarýndan da yararlanýr. Ve yine gelinen evrede dördüncü evre silahlý propaganda dýþýndaki diðer
mücadele biçimleri de (tali mücadele biçimleri) tam olarak yürütülür hale gelecektir. Þimdi bu tali mücadele biçimlerinin ne olduðunu ve stratejik rotaya uygun olarak nasýl ele alýndýðýný görelim.
b) Tali Mücadele Biçimleri
Devrimci öncü, Öncü Savaþý aþamasýnda, Halk Savaþýný baþlatmak amacýyla sürdürdüðü mücadelesinde, devrimci nitelikte her
türlü aracý kullanýr, her çeþit kitle mücadelesini yönlendirmeye çalýþýr. Ancak bu keyfi, öznel biçimde deðil, nesnel ve tarihsel olarak
düzenlenir. Temel mücadele biçiminin silahlý propaganda olarak
belirlenmesinin nedenlerini daha önce gördük. Silahlý propaganda
dýþýndaki mücadele biçimleri kaçýnýlmaz olarak, temele tabidir,
yani talidir. Bu tali mücadele biçimlerini ise üç bölümde ele alacaðýz.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine göre, politik düzeyde tali mücadele biçimi klâsik politik kitle mücadelesidir. Bu
mücadele biçimi en açýk ve geliþmiþ olarak Rus devrim mücadelesinde kullanýlmýþ ve temel çarpýþma biçimi olarak ele alýnmýþtýr.
Bu mücadele biçiminin evrim aþamasýna iliþkin olarak doðru bir
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tahlilini Leninin, hemen hemen tüm yapýtlarýnda bulmak mümkündür.
Klâsik politik kitle mücadele biçimi, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak (ama temel araç) illegal siyasi
gazeteyi ele alan bir mücadele biçimidir ve dolayýsýyla barýþçýl
mücadele biçimidir, evrim aþamasýna iliþkindir. Leninin haftalýk
olarak yayýnlanmasý ideal olduðunu düþündüðü bu siyasi gazete,
kitlelerin ve kadrolarýn siyasi eðitimi için de kullanýlan bir araç
durumundadýr. Siyasi gazetenin yayýnlanmasý ve daðýtýlmasý baþlý
baþýna belli bir örgütsel faaliyet olarak ele alýnýr ve buna özgü bir
mekanizma oluþturulur. Bir siyasi gazete, bir daðýtým þirketi (yasal)
aracýlýðýyla satýlan bir yayýn deðildir. Devrimci siyasi gazetenin daðýtýmý, örgüt kadrolarýnca yerine getirilir ve bu daðýtým doðrudan
kitlelerle temas kurulmasýný saðlar, yani gazete kitlelerle temas
kurmanýn bir aracý durumundadýr. Ülke çapýnda yayýnlanan siyasi
gazete, bu þekilde, ülke çapýnda örgütlenmenin temel halkasý ve
temel aracý olur. Partinin merkez yönetiminde yapýlmýþ görev bölümüne uygun oluþturulmuþ yazý kurulu, gazetenin tüm politikasýný
belirler, yazýlarý hazýrlar ve yayýnlar. Gazeteler, ülke çapýnda, nakil
görevi gören kadrolar aracýlýðýyla daðýtýlýr. En küçük yerleþim birimine kadar ulaþtýrýlan gazete, buralardaki profesyonel kadrolar aracýlýðýyla kitlelere ulaþtýrýlýr. Ancak görev bununla bitmez. Gazetenin
kitleye ulaþmasý, onun gazeteyi okuyarak kendi kendilerine bilinçleneceði demek deðildir. Bu nedenlerle birimlerde gazete okuma
gruplarý oluþturulur. Bu gruplar iþyeri temelinde parti üyesinin
denetimi altýnda ve gazete, broþürler vb. temelinde siyasi eðitim
yaparlar ve eðitim sonucunda bireyler kadrolaþtýrýlýr. (Profesyonel
ya da düz kadro olarak) (Bu çalýþmaya kitle içinde parti çalýþmasýda denilir.) Yine de siyasi gazetenin iþlevi burada sona ermez.
Siyasi gazete partinin saptadýðý doðrultuda ve somut olaylar etrafýnda
siyasi gerçekleri teþhir eder. Bu gerçekler kadrolar tarafýndan 
sözlü olarak da kitlelere ulaþtýrýlýr. Bu noktada sözlü ajitasyon ve
propaganda için, siyasi gazete yönlendirici unsur durumundadýr.
Bunlardan sonra kitlesel siyasi grevler, mitingler, fabrika iþgalleri
vb. gün- deme gelir.
Ýþte klâsik politik kitle mücadelesi adýný verdiðimiz bu mücadele biçimi, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinde tali mücadele
biçimi olarak ele alýnmaktadýr. Ancak unutulmamasý gereken, te-
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mel mücadele biçimi silahlý propaganda olduðu için, klâsik politik
kitle mücadelesi, kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði ülkelerde evrim
döneminde yürütüldüðü haliyle deðil, temele tabi olarak biçimlenir ve yürütülür.
Tali mücadele biçimlerinin diðer düzeyi ise, ekonomik mücadeledir. Bu mücadele iþçi sýnýfýnýn sendikal mücadelesi olarak
en yetkin düzeye ulaþýr. Mesleki düzeyde iþbölümüne baðlý olarak ekonomik gerçeklerin, Leninin deyimiyle fabrikalardaki
yaþamýn teþhirine dayalý olan ekonomik mücadele, elle tutulur, gözle görülür sonuçlar vaat eden somut talepler doðrultusunda yürütülür. Bu açýdan, uzun vadeli bir mücadele olan politik mücadeleden farklýdýr ve farklý örgütlenmeyi gerektirir. Sendikalar, meslek odalarý, kooperatifler, birlikler vb. ekonomik mücadele
örgütleridir. Bunlar mümkün olduðu kadar geniþ olmalý ve kendi
alanýndaki tüm kitleyi kucaklamayý amaçlamalýdýr. Bu örgütler nitelik olarak gevþek (lose) ve açýk örgütlerdir. Özellikle iþçi sýnýfý açýsýndan, ekonomik mücadele ve onun örgütlenmesi sendikalar
kendiliðinden ulaþýlabilinecek bilinç ve örgütlenme düzeyini ifade
ettiði için de önemlidir. Ancak hiçbir biçimde siyasi mücadeleyle
ve siyasi örgütle karýþtýrýlamaz. Ekonomizm, özsel olarak bu karýþtýrmanýn ürünüdür.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine göre tali mücadele
biçimlerinin üçüncü ana bölümü ise demokratik mücadeledir.
Ülkemizde en çok sözü edilen ve o oranda da karýþtýrýlan mücadele biçimi de budur. Marksist-Leninist literatürde, demokratik devrim mücadelesi ile demokratik mücadele birbirinden, amaç ve biçim olarak ayrýlmýþtýr. Demokratik devrim mücadelesi siyasi bir
mücadele, iktidar mücadelesi iken, ikincisi ise düzen sýnýrlarý içinde, ama bu sýnýrlarý zorlayan, geniþleten ve bu nedenle evrimci bir
mücadeledir. Biz tali mücadele biçimi olarak bu ikinci biçimdeki
demokratik mücadeleyi ele alýyoruz. Bu baðlamdaki demokratik
mücadele, düzenin iliþkileri içinde, ama mesleki deðil sýnýfsal düzeyde, yasama ve yürütmeye iliþkin konularda düzenleme yapmak, katýlýmý saðlamak, kýsmi deðiþtirme ve iyileþtirmeler gerçekleþtirmek ve egemen sýnýflarla, onlara dokunmaksýzýn siyasal ve hukuksal eþitliði saðlamak için yürütülen mücadeledir.
(Bu mücadele, yasal ve yarý-yasal örgütlenmelerle yürütülür.) Demokratik devrim için deðil, demokratik reformlar için yürütülen bir
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mücadele olarak belirginleþir. Örneðin ekonomik mücadelenin yürütülmesi önünde engeller oluþturan yasalarýn ya da sendikalar yasasýnýn deðiþtirilmesi talebi ve bu yöndeki mücadele ile iþçilerin
doðrudan fabrika yönetimine mali ve yönetsel katýlýmý talebi ve
mücadelesi farklýdýr. Birinci talep ve mücadele, iþçilerin yasama
ve yürütme gücü üstünde etki kurmak olarak düzen içi nitelikteyken, ikincisi doðrudan bu güçlerin yasama ve yürütme el deðiþtirmesine baðlý; yani devrim mücadelesine iliþkindir.
Ýþte bu üç mücadele biçimi Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine göre tali biçimlerdir ve silahlý propagandaya göre biçimlenir. Devrimci örgüt, tali mücadele biçimlerini de yürütür, yönetir ve
yönlendirir, ancak bunu temel mücadele biçimini geliþtirmek ve
geciktirmemek koþulu ile yapar. Bu nedenle baþlangýçta her yere
koþmaz, gücüyle orantýlý olarak tali mücadele biçimlerini yürütür
ve gücün geliþimine baðlý olarak geliþtirir, yaygýnlaþtýrýr. Bu þekilde
tali mücadele biçimlerini ele alan örgüt, baþlangýçtan itibaren bu
alanlarda gerekli planlamalar yapar, politikalar saptar, gerekli hazýrlýk ve düzenlemeleri gerçekleþtirir ve gücüyle orantýlý olarak da
bu alanda kadrolarý mevzilendirir.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini devrim stratejisi olarak kabul eden THKP-C/HDÖnün temel ve tali mücadele biçimlerine bakýþý, öz olarak böyledir.
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IV.
POLÝTÝKLEÞMÝÞ ASKERÝ SAVAÞ STRATEJÝSÝ
VE ÖRGÜTLENME ANLAYIÞI/ÇALIÞMA TARZI

Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi/Halkýn Devrimci Öncüleri
(THKP/HDÖ), diyalektik ve tarihi materyalizmin ilkeleri üzerine
kurulmuþ Leninist bir örgüttür ve Marksizm-Leninizmin kýlavuzluðu altýnda emperyalizmin III. bunalým döneminin çeliþki ve
iliþkileriyle, bu çeliþki ve iliþkilerin ülkemize yansýmasýnýn devrimci
tespitinden hareketle Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini devrim
stratejisi olarak kabul etmiþtir. Böyle bir örgütün, örgütlenme anlayýþý
çok açýk ve nettir. Ancak ülkemizde uzun yýllar egemen olmuþ
revizyonizm ve pasifizm, devrim teorisinde olduðu gibi, bu konuda
da tam bir keþmekeþ yaratmýþtýr. Bu kimi zaman menþevizm olarak görüldüðü gibi, kimi zaman tasfiyecilik biçimini alabilmektedir. Yer yer parti örgütlenmesi ile ekonomik-demokratik kitle örgütlerinin (dernekler, sendikalar vb.) karýþtýrýlmasýna yol açtýðý gibi,
kimi yerde de Parti ile Cephenin karýþtýrýlmasýna neden olmaktadýr. Tüm bu nedenlerle Marksist-Leninist parti anlayýþýný ve partinin çalýþma tarzýný bir kez daha ele almak zorunlu olmaktadýr.
Ýlkin parti örgütlenmesi ile belli bir evreye baðlý olarak ortaya
çýkan politik kitle örgütlenmesi arasýndaki iliþkiye (ve de farklýlýklara) açýklýk getirelim.
Parti, bilindiði gibi, sýnýflarýn politik iktidara yönelik ve politik
yönetime iliþkin örgütlenmesidir. Bu nedenle, parti ile sýnýfýn ekonomik-demokratik örgütlenmesi ayný deðildir. Proletaryanýn sýnýf
partisi, proletaryanýn iktidar mücadelesinde, onun en ileri unsurlarýný kapsayan örgütlü öncü müfrezesidir. Bu parti, bir sýnýf
partisidir, bu sýnýfýn (proletaryanýn) iktidar mücadelesini yöneten
örgütüdür, sýnýfýn en ileri unsurlarýndan oluþur ve son olarak da
bilinçsiz bir sürecin bilinçli bir ifadesidir.
Ama proletaryanýn tek örgütü parti deðildir.
Proletarya, sendikalar, kooperatifler, fabrika örgütleri, parlamento gruplarý, partisiz kadýn birlikleri, basýn, kültür ve eðitim örgütleri, gençlik örgütleri açýk devrimci
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eylem sýrasýnda devrimci mücadele örgütleri eðer proletarya iktidarda ise devlet örgütü olarak Sovyetler vb.
gibi bir sýra öbür örgütlere sahiptir. Bu örgütlerin büyük
çoðunluðu, parti-dýþý örgütlerdir ve içlerinden ancak birkaçý partiye doðrudan baðlýdýr ya da partinin kollarýný
oluþturur.26
Proletaryanýn bu farklý ama yalýn sýnýf örgütleri yanýnda,
diðer devrimci ve ilerici sýnýflarla birlikte oluþturduðu örgütler de
mevcuttur. Dünya devrimci pratiðinin gösterdiði gibi, proletaryanýn
içinde yer aldýðý birleþik cepheler (anti-faþist halk cephesi, vatan
cephesi, ulusal ya da halk kurtuluþ cephesi gibi) ve halk ordularý
bu tür örgütlerdendir. Bu örgütlerin yönetici ve öncü gücü proletarya olmak zorundadýr. Aksi halde amaca ulaþýlmasý olanaksýzdýr.
Bu da, proletarya partisi için belli bir kavrayýþ ve anlayýþ oluþturmayý
gerektirir. Ýþte THKC/HDÖ bu kavrayýþ ve anlayýþýn ifadesi olan, bu
tip birleþik halk örgütlenmesidir.
Demek ki örgütlenme konusunda dikkat edilecek ilk nokta
sýnýfsal düzeydir ve sýnýf örgütleri arasýndaki farklýlýktýr. (Parti ile
parti dýþý örgütlerin farklýlýðý). Lenin bu örgütleri ve farklýlýðý þöyle
ifade etmiþtir:
Genel olarak örgütün derecesine ve özel olarak örgütün gizliliðine dayanarak kaba taslak þu kategorilere
ayrýlabilir: 1° Devrimcilerin örgütleri; 2° Mümkün olduðu kadar geniþ ve deðiþik iþçi örgütleri (belli koþullar
altýnda, öteki sýnýflarýn belli unsurlarýný da kapsamýna
alacaðýný düþünerek, kendimi iþçi sýnýfý ile sýnýrlýyorum).
Bu iki kategori partiyi meydana getirir. Ayrýca, 3° parti
ile iþbirliði yapan iþçi örgütleri, 4° parti ile iþbirliði yapmayan, ama fiilen onun denetimi ve yönetiminde olan iþçi
örgütleri, 5° iþçi sýnýfýnýn sýnýf mücadelesinin kendini
büyük ölçüde ortaya koyuþu sýrasýnda herhangi bir ölçüde sosyal-demokrat partinin yönetimine giren örgütsüz
unsurlar.27 (abç)
Ýþte parti, devrimciler örgütü ile iþçiler örgütünün (parti iþçileri) aritmetik ve organik bir toplamýdýr. Bu kavranýlamadýðý tak26
27

Stalin, Leninizmin Ýlkeleri, s. 109-110
Lenin, Bir Adým Ýleri Ýki Adým Geri, s. 72
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dirde, bir iþçi derneði (demokratik mücadele örgütü), bir sendika
ya da kooperatif (ekonomik mücadele örgütleri) parti örgütü, partinin içinde örgüt olarak ele alýnmasý yanýlgýsýna neden olur. Ülkemizde sýk sýk görüldüðü gibi, bir demokratik dernek ki genellikle
öðrenci derneði olmaktadýr belli bir siyasi grubun bizzat kendisi
olmakta ve dernek üyeleri ya da gelen gideni de bu siyasetin
üyeleri olarak kabul edilmektedir. Gerçeklikte ise, bu örgütlerin
eyleminin muhtevasý ekonomik-demokratik olduðu için, örgütlenmeleri de bu niteliktedir. Ama ülkemizde trajik ya da traji-komik
olan yan, bu nitelik görmezlikten gelinerek ve yuvarlak sözlerin ardýna gizlenerek(siyaset, siyasal çizgi, devrimci hareket vs.)
proletaryanýn siyasi örgütü olduklarýný ileri sürmeleri ve öyle bir
düþünce sahibi olmalarýdýr. Ayný þekilde diðer bir sapma da, partiyi
salt devrimciler örgütü olarak kabul etmek þeklinde ortaya çýkmaktadýr. Bu sapma, proletarya partisindeki iþçiler örgütünü hiç
anlamamaktan ve profesyonel devrimcilerin oluþturduðu yapý (örgüt) ile bu örgütün farkýný görmemekten kaynaklanýr.
Deðiþik yanýlsamalar ve tahrifatlarla ortaya çýkan sapmalar
sonucunda, pek çok samimi proleter unsur, revizyonistlerin ve oportünistlerin denetimine girdiklerinde kendi sýnýflarýnýn devrimci bir
örgütüne baðlý olduklarý sanýsýna kapýlmaktadýr.
Proletarya partisi, Marksist-Leninist ilkeler üzerine kurulmuþ,
belli bir politik çizgiye sahip maddi örgüt birliðidir. Ülkemizde
uzun bir örgütlenme deneyimi olmadýðý için, bir örgütlenme geleneði de yoktur. Bunlar da partinin maddi örgüt birliðinin ihmal
edilmesine neden olmaktadýr. Partideki birlik, ideolojik-politik nitelikte olmakla birlikte, tüzük ile resmiyet kazanmýþ bir birliktir de.
Daha tam deyiþle, maddi örgüt birliði, irade, eylem ve disiplin
birliði demektir. Ýrade birliði, ideolojinin (Marksizm-Leninizm);
eylem birliði, ortak eylem alanýnýn (strateji ve taktiklerin ya da
genel olarak politik çizginin); disiplin birliði, tüzük temelinde oluþur ve resmiyet kazanýr. Bugün ülkemizde en fazla öne çýkan ve
yýllardýr hiç anlaþýlmamýþ yan, bu son noktadýr, yani disiplin birliði ya da tüzük sorunu.
Bilindiði gibi tüzük, partinin, kendine baðlý bütün bölümlerine karþý örgütlü (komple) bir güvensizliðinin ifadesidir, yani tüm
yerel, yöresel, ulusal öteki örgütler üzerinde denetim demektir.28
Tüzük, bütünün iradesini temsil eder; üyelerin kendi aralarýndaki
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ve parti organlarýyla iliþkilerini belirler ve bunlara resmi bir biçim
kazandýrýr. Ancak tüzük sayesindedir ki, parti, herkesin canýnýn istediði gibi girip çýktýðý, hareket ettiði bir grup yapýsýndan ayrýlýr. Lenin, tüzüðün disiplinsiz aydýnlar için bürokratik olduðunu özellikle belirtir. Demokratik merkeziyetçiliðin ifadesi olarak tüzük,
geçmiþte olduðu gibi bugün de, oportünistlerin saldýrdýklarý temel
noktalardan birini oluþturur. Küçük-burjuvazinin etkisinin ürünü
olan yaygýn disiplinsizlik olaylarý, konuyu daha da önemli kýlmaktadýr.
Parti tüzüðü (ya da genel olarak tüzük) bir bütün olarak
partinin iç yapýlanýþýna ve iç iþleyiþine iliþkin kurallarý, üyelerin ve
organlarýn yetki ve sorumluluklarýný belirler. Burada en önemli iki
konu, azýnlýðýn çoðunluða tabi olmasý ve parti içinde demokratik iþleyiþ olarak öne çýkmaktadýr. Bugün legal çevrelerde yaygýnlaþan anti-leninist teorilerin bu iki noktayý hedef almalarý þaþýrtýcý
deðildir. Onlarýn amacý 12 Eylül sonrasýnda ortaya çýkan soldaki
daðýnýklýðýn devam etmesidir. Eðer örgüt disiplini muðlaklaþtýrýlabilinir ve hatta tümüyle olanaksýzlaþtýrýlýrsa, küçük-burjuva aydýnlarýnýn disiplinsiz ve sorumsuz faaliyetleri meþrulaþtýrýlabilinecektir.
Oysa gerçek bir parti tüzüðü, bu gibi sorunlarýn ele alýnýp çözümlendiði metinlerdir.
Bir parti tüzüðünde yer alan (ki genel olarak tüm örgütler
için geçerlidir bu) azýnlýk-çoðunluk iliþkisi gerçek bir örgüt birliðinde doðru biçimde oluþur. Azýnlýðýn çoðunluða tabi olmadýðý, çoðunluðun kararlarýna karþý çýktýðý ve uymadýðý yerde, ne gerçek bir örgütten, ne de örgüt içi demokrasiden söz edilebilir. Demokrasi,
ancak ve ancak, belirlenmiþ bir çerçeve içinde ve belirlenmiþ kurallara baðlý olarak hareket edenler için bir anlam taþýr ve bir yaþam
biçimi olur. Eðer çoðunluða karþý, her aykýrý fikirlere sahip olanlar,
çoðunluðun kararlarýný tanýmýyorsa, yani alýnmýþ kararlarýn gereðini
yerine getirmiyorsa, orada azýnlýktan, düþünce özgürlüðünden,
iknadan, genel olarak söylersek, demokrasiden söz edilemez.
Marksist-Leninist parti irade birliðine (proletarya ideolojisine) dayanýr. (Farklýlýklar bundan sonra geliþir) Ýkinci düzey eylem birliðidir, yani somut tarihsel koþullara uygun olarak saptanan devrim
teorisi, devrim programý, örgüt anlayýþý ve çalýþma tarzýnda birliktir.
28
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Bir parti, kendine özgü bir politik çizgiye sahiptir ve üyeleri bu çizgiyi kabul edenlerden oluþur. (Bu noktada birden çok siyasi oluþum
ya da örgütlenme ortaya çýkabilir. Bu da soldaki bölünme olarak
görünür.) Üçüncü düzey bu çizginin pratiðe geçirilmesidir. Bu noktada parti içi farklýlýklar ortaya çýkabilir. Tüm üyelerin, her zaman
ve her durumda tek bir görüþ ya da düþünce sahibi olmalarý beklenemez. Üyelerin bu farklýlýðý, yani çeþitlilik, geliþmenin anahtarýdýr.
Ýþte tüzük bu somuta iliþkin ya da bu düzeyde ortaya çýkan farklýlýklarýn nasýl ele alýnacaðýný ve giderileceðini ortaya koyar ve örgütün tek bir karar etrafýnda bütünsel ve komplike hareketini saðlar.
Bir parti üyesi, þu ya da bu nedenle, partinin genel ya da özel bir
kararýna karþý olabilir, onu hatalý ya da eksik bulabilir. Ama bunu
nerede ve nasýl ortaya koyacaðý tüzük tarafýndan belirlenmiþtir ve
bu çerçeve içinde farklýlýðýn bir anlamý vardýr.
Yaþanýlan olaylar, özellikle 12 Eylülden sonra, solda, örgütlere karþý bir güvensizlik yaratmýþtýr. Temelinde oportünist ve revizyonist örgütlenmelerin hatalarý ve pasifizmleri yatan bu güvensizlik,
yapý içi bir sorun olmaktan çýkmýþ durumdadýr. Geçmiþte içinde
yer aldýðý yapýyý eleþtirenler, bir bütün olarak tüm sol örgütlenmeleri eleþtirir duruma geçmiþlerdir. Kýsacasý mevcut güvensizlik belli bir oluþuma karþý deðil, genel bir örgüt anlayýþýna ve çizgiye
karþý güvensizlik durumundadýr. Þüphesiz bu güvensizlik, revizyonizme ve oportünizme karþý yürütülen geniþ bir ideolojik mücadeleyle ve devrimci pratiðin geliþmesiyle aþýlacaktýr, ama burada
vurgulamak istediðimiz yan, örgütün ideolojik-politik çizgisine karþý
herhangi bir itirazý olmayýp da, geçmiþ pratiðin þu ya da bu yanýný
öne çýkararak eleþtiriler öne sürenlerin durumuna iliþkindir. Bu
unsurlar, eleþtiri konularý çözümlenmeden, hiçbir örgütsel faaliyette bulunmamak þeklinde tavýr takýnabilmektedirler. Ülkemiz solunda çok yaygýn olan bu tutum, genellikle kiþisellik alanýnda ortaya
çýkmaktadýr. Bir baþka deyiþle, kiþilere olan güvensizlik ileri sürülerek, öncelikle bunun giderilmesi talep edilir, aksi halde, ya iliþkileraskýya alýnýr ya da tümden kesilir. Bu tutum gruplar dönemine iliþkindir ve gerçek bir partide söz konusu edilemez. Ýþte tüzük bunlarýn olmazlýðýnýn resmi ifadesidir.
Tüzüðe neden daha önce gereksinme duymadýk?
 diye soruyor Lenin, Çünkü parti, aralarýnda herhangi
bir örgütsel bað bulunmayan ayrý gruplardan oluþuyordu.
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Herhangi bir birey, bu gruplardan birinden ötekine kendi tatlý caný nasýl isterse, öyle geçebilirdi; çünkü bütünün iradesinin kalýba dökülmüþ ifadesiyle karþý karþýya
deðildi. Gruplar içindeki anlaþmazlýklar tüzüðe göre
deðil, mücadele ve istifa tehditleriyle çözümleniyordu. Gruplar döneminde bu doðaldý ve kaçýnýlmaz bir
þeydi. Oblomovun rahat sabahlýklý, pufla terlikli evcimen yaþamýna alýþmýþ kiþiler için, resmi bir tüzük
dardýr, sýnýrlayýcýdýr, sýkýcýdýr, deðersizdir, bürokratiktir, kölelik baðýdýr, özgür ideolojik mücadele sürecine vurulmuþ bir zincirdir. Aristokratik anarþizm, dar
çevre baðlarýnýn geniþ parti baðý ile yer deðiþtirmesi için
resmi tüzüðe gerek olduðunu anlayamaz. Bir grubun iç
baðlarýna ya da gruplar arasýndaki baðlara resmi bir biçim
vermek, hem gereksiz, hem olanaksýzdýr; çünkü bu baðlar ya kiþisel dostluklara ya da herhangi bir nedene
baðlanmayan içgüdüsel bir güvene dayanýyordu. Parti baðýnýn ise bunlardan hiçbirine dayanmamasý gerekir;
parti baðý bunlara dayanamaz; bu bað biçimsel, bürokratik bir dille disiplinsiz aydýn açýsýndan bürokratik
yazýlmýþ bir tüzük üzerine oturmalýdýr. Bizi, gruplara özgü kaprislerden ve inatçýlýktan, özgür ideolojik mücadele süreci adýyla anýlan grup kavgalarýndan ancak ve
ancak bu tüzüðe tam olarak baðlý kalmak koruyabilir.
Ben, yalnýzca bir grubun üyesi iken bu, altý kiþilik
yazý kurulu grubu olsun, Iskra örgütü olsun fark etmez
herhangi bir gerekçe ya da neden göstermeksizin salt
güven duymadýðýmý söyleyerek, örneðin bay x ile çalýþmayý reddetmeye hakkým vardý, bunu haklý gösterebilirdim. Ama þimdi bir partinin üyesi haline geldiðime
göre, artýk genel olarak güvensizlik öne sürmeye hiç
bir hakkým yoktur, çünkü bu eski gruplarýn bütün kaprislerine ve saçma arzularýna kapýyý ardýna kadar açmak demek olur; güvenimin ya da güvensizliðimin
resmi gerekçelerini göstermek, yani programýmýzýn,
taktiklerimizin ya da tüzüðümüzün resmen ortaya konmuþ bir ilkesini anmak zorundayým; herhangi bir gerekçe göstermeksizin güvenimi ya da güvensizliðimi

THKP-C/HDÖ
PASS ve Devrimci Taktiðimiz

91

ifade etmemem gerekir; her türlü kararýmýn ve genel
olarak partinin her bölümünün bütün kararlarý için de
böyle hesabýný tüm partiye vermem gerektiðini kabul
etmeliyim; duyduðum güvensizliði ifade ederken, ya da
bu güvensizlikten doðan düþünce ve isteklerin kabul edilmesini saðlamaya çalýþýrken, resmen belirlenmiþ usule
sýký sýkýya baðlý kalmalýyým.29 (abç)
1972 Martýnda Kýzýlderede THKP-C nin önder ve yönetici
kadrolarýnýn yokedilmesiyle baþlayan süreç, gerçek anlamda bir
gruplar dönemiydi ve 1972-76 yýllarýnda yürütülen mücadeleler yeteri ölçüde birlik saðladý. Aralýk 76 Kararý ile THKP-C/HDÖ asgari örgütlenmenin tamamlandýðýný ilan ettiðinde, gruplar dönemi
resmen sona ermiþ bulunuyordu. Bu tarihten itibaren herþey resmi tüzüðe göre belirlenmektedir. Eðer bugün, çok az da olsa, eski
gruplar dönemine özgü iliþkilere geri dönüþ eðilimleri taþýyanlar
çýkarsa, onlara bu gerçekleri anýmsatmak yeterli olacaktýr.
Örgütlenme konusundaki diðer bir alan da Parti ve Cephe
(Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi ve Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi)
örgütlenmesidir. Yukarda belirttiðimiz gibi, Cephe örgütlenmesi tek
bir sýnýfýn politik örgütlenmesi olan partiden farklýdýr. Belli bir devrim aþamasýna iliþkin olan ve halk kitlelerinin bu aþamadaki politik örgütlenmesi olan Cephe örgütlenmesi oldukça çeþitlilik gösterir.
Dünya devrimci pratiðinde görülen anti-faþist halk cepheleri, Vatan Cephesi, anti-emperyalist ulusal kurtuluþ cepheleri bu çeþitliliðin ifadesi olan bu tip politik örgütlerdir. Bizim ele alacaðýmýz Cephe, Halk Kurtuluþ Cephesidir.
Halk Kurtuluþ Cephesi, emperyalist hegemonya altýnda bulunan ve demokratik devrimin tamamlanmadýðý ülkelerde, proletaryanýn ideolojik önderliði altýnda oluþturulan ve iþçi-köylü ittifaký
temelinde tüm halkýn siyasi savaþ örgütüdür. Türkiye Halk
Kurtuluþ Cephesi (THKC), ülkemizde anti-emperyalist ve antioligarþik devrimde (ya da demokratik halk devrimi) iþçi-köylü ittifakýnýn maddeleþtiði bir politik örgüttür. Türkiye Halk Kurtuluþ
Cephesinin ayýrýcý özelliði, bu devrim sürecinde, iþçi sýnýfý ile köylülerin siyasi partilerinin bir üst ittifak organý olmamasýdýr. Yani
yukardan kurulmuþ bir Cephe deðildir. Bu nedenle de, 1930
29
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sonlarýnda oluþmaya baþlayan anti-faþist halk capheleriinden ya
da Vatan Cephesinden farklýdýr. Örgüt yapýlarýnýn baðýmsýzlýðý
temelinde oluþturulan yukardan cepheler, belirli dönemlerde,
somut koþullara baðlý olarak kurulabilinir. Ancak Türkiye Halk
Kurtuluþ Cephesi, aþaðýdan oluþturulan bir halk cephesi olarak
onlardan ayrýdýr ve ancak örgütsel baðýmsýzlýk temelinde, o tip
cepheler oluþturabilir ya da katýlabilir. Yakýn tarihten örnek vermek gerekirse, Nikaraguada 1978-79 yýllarýnda kurulan MPU
(Birleþik Halk Hareketi), FAO (Geniþ Muhalefet Cephesi) UDEL
(Demokratik Kurtuluþ Birliði) ve nihayet FPN (Ulusal Yurtsever Cephe) katýlan örgütlerin baðýmsýzlýðý temelinde yukardan kurulan
cephelere örnek olarak verilebilinir. Yine 1962-65 arasýnda Venezüellada MÝR ile KPnin oluþturduðu FLN (Ulusal Kurtuluþ Cephesi) bu tip örgütlenmedir. (FLN, 1965den sonra bu örgütlerin gerilla
savaþýný terketmesiyle baðýmsýz bir örgüt haline dönüþmüþtür.)
Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi, Öncü Savaþýnýn baþlangýcýndan itibaren, tüm anti-emperyalist ve anti-oligarþik iþçi, köylü ve
kent küçük-burjuvazisinden gelen unsurlarýn politikleþmiþ askeri
savaþ örgütüdür. Bu Cephe, proletarya partisi olarak Türkiye Halk
Kurtuluþ Partisinin öncülüðünde oluþturulan bir politik kitle örgütüdür. Devrim sürecinin bu evresinde Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi, politik iktidarý yönetecek ve demokratik devrim programýný
yürütecek örgüt olarak oluþturulmuþtur. Sýnýfsal niteliðinden dolayý
Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesinin örgütsel ilkesi proletarya partisinin örgütsel ilkelerinden farklýlýklar gösterir.
Þüphesiz Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesinin özelliklerini burada uzun uzun anlatmaya gerek yoktur. Yukardan kurulmuþ cephelerden farklý olduðu yeterince açýktýr. Ancak Öncü Savaþý aþamasýnda bazý karýþýklýklar ve yanlýþlýklar ortaya çýkabilmektedir. Bunun nedeni de, Öncü Savaþýnýn kadrosal niteliði ile Türkiye Halk
Kurtuluþ Cephesinin kitlesel niteliði arasýnda doðru bir iliþki kurulamamasýdýr.
Öncü Savaþý pratiðimizin gösterdiði gibi, bu savaþ hazýrlýk
evresinden itibaren belli bir evreye kadar Marksist-Leninist kadrolarca yürütülmektedir. Yine de ilk andan itibaren, proletarya dýþýndan pek çok unsur bu savaþa katýlmaya hazýr bulunmaktadýr. Ülkemizde yanlýþ bir alýþkanlýkla bu unsurlarýn çoðu ki genellikle
eðitim görmemiþ ya da az eðitim görmüþ bireylerdir sempati-
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zan olarak kabul edilmektedir. Bunun sonucunda da, Marksizm-Leninizmi kabul etmek ile Marksist-Leninist teorik düzey
birbiri içine sokulmaktadýr. Böylece de, küçük-burjuvazinin eðitim
görmüþ unsurlarý kadro olurken, eðitim görmemiþ proleter unsurlar sempatizan olarak deðerlendirilmektedir. Sonuç ise, proletarya partisi adý altýnda küçük-burjuva aydýnlarýn genellikle
öðrenci örgütlenmesine gidilmektedir. Muðlak ve soyut devrimci kategorisi de bunun tipik bir ürünü olarak yaygýnlaþmýþtýr.
Bu nedenle ilkin kavramlar netleþtirilmelidir. Biz, Türkiye
Halk Kurtuluþ Partisi/Halkýn Devrimci Öncüleri (THKP/HDÖ) ve
Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri (THKC/
HDÖ) olarak, soyut ve belirsiz bir devrimci kategorisi ile yetinilmeyeceðini söylüyoruz. Proleter devrimciler ile anti-emperyalist ve
anti-oligarþik devrimin taraftarlarý (devrimcileri) birbirine karýþtýrýlmamalýdýr. Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi/Halkýn Devrimci Öncüleri,
proletaryanýn sýnýf partisidir ve bu nedenle, proletaryanýn, sosyalist siyasi bilince sahip, partinin programýný tüzüðünü ve devrim
stratejisini kabul etmiþ unsurlarýndan oluþur. Ancak proletarya ideolojisini benimsemiþ ve kendini proletaryanýn nihai amaçlarý için
yürütülen mücadeleyle özdeþleþtirmiþ (olmaz-sa-olmaz koþul) diðer sýnýflardan gelen unsurlar da parti üyesi olabilir. (Gerekli koþul)
Ama bunlarýn profesyonel devrimciler olmasý þarttýr. (Yeterli koþul)
Bu baðlamda parti sempatizanlarý, henüz parti üyesi olabilecek
nitelikte bulunmayan, ama partiyi maddi ve manevi olarak belli
alanlarda destekleyen proleter unsurlardan oluþur. (Görüldüðü gibi,
partide, kadro-sempatizan ayrýmýnda teorik düzey ölçüt olarak
alýnmamaktadýr.)
Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri için,
demokratik halk devriminin temel güçlerinin herhangi birinden
olmak üyelik için gereklidir. Ancak emperyalizm ve oligarþiye karþý
olmak ve onlarýn düzeninin devrimci tarzda deðiþtirilmesini istemek Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri üyeliði için yeterli bir koþul deðildir. Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi/
Halkýn Devrimci Öncüleri üyesi olabilmek için, ayrýca örgütün programýný, tüzüðünü ve devrim stratejisini kabul etmek, örgütü maddi
ve manevi her yönden desteklemek ve çalýþmak þarttýr. Ýþte bu gerekli ve yeterli koþullara sahip olanlar Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri üyesi olabilirler. Bunlarýn dýþýnda
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kalan unsurlardan, Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesini belli oranda
ve alanda destekleyenler, Cephe sempatizanlarý olarak deðerlendirilir. (Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi üyeleri, Türkiye Halk Kurtuluþ
Cephesinin doðal üyeleridir, çünkü bu üyeler, anti-emperyalist ve
anti-oligarþik devrimin gerekliliðini kabul etmekten öte, insanlýðýn
gerçek ve nihai kurtuluþuna yönelmiþ ve bu amaçla her yönden
savaþa katýlan ve de savaþan unsurlardýr.)
Bu genel tanýmlamalarýn ýþýðýnda Öncü Savaþýný ve özellikle
bunun baþlangýç aþamasýndaki durumunu ele alalým. Bu evrede
Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesine katýlým yoðun olmayacaðýndan,
cephenin yapýsý ile parti yapýsý iç içe geçer. Öncü Savaþýnýn geliþimine paralel, özellikle de kýrsal alanda geliþmesiyle bu iç içelik
yavaþ yavaþ azalýr ve Halk Savaþýna dönüþümle birlikte iki örgüt
yapýsý farklýlaþýr. Böyle bir süreçte, Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi/
Halkýn Devrimci Öncülerinin ilk kadrolarý ve yönetim organlarý
parti üyelerince oluþturulur. Bu durumda, parti içinde yapýlacak bir
görev bölüþümü pratik bir çözüm gibi görünse de, geçicilik alanýný
sürekli kýlmak ve iþ bölümünün yýkýcý sonuçlarýyla karþýlaþma riskini taþýdýðý için hatalýdýr. Bu nedenle, parti üyelerinin yapay bir
biçimde parti ile uðraþan kadro-cephe ile uðraþan kadro þeklinde
ayrýmýna gidilmez. Ayný þekilde, daha ilk andan itibaren Cephe
üyesi olan unsurun, Cephe yapýlanýþý içinde yetkili organlarda yer
almasýna yönelmek de yanlýþtýr. Bu yanlýþlýk, genellikle devrimci
çalýþmanýn ilk anlarýnda, ilk örgütlenen kiþinin bulunduðu alanda
sorumlu olarak ya da o alandaki örgütlenmenin kurucusu olarak görevlendirilmesinden kaynaklanýr. Oysa yöneticilik ve örgütçülük iþlevleri, belli bir eðitimi ve deneyimi gerektirir. Diðer taraftan
da, Cephe içinde deneyimsiz kadro ile deneyimli kadronun ki ilk
dönem parti üyesidir bunlar eþit yönetim yetkisine sahip kýlarak,
hatalý kararlarýn üretilmesine neden olur. Parti üyeleri ve yönetim
organlarý, ilk dönemde Cephe üyeleri ve yönetim üyeleri olarak da
zorunlu bir görev üstlenirler. Bir yandan proletaryaya sosyalist
siyasal bilinç ileterek, artan oranda parti üyesi kazanma yönünde
faaliyet gösterilirken, diðer yandan cephe kadrosu olarak tüm halk
kitlelerini bilinçlendirmeye ve örgütlemeye yönelirler ve de Öncü
Savaþýný sürdürürler. Bu çok yönlü mücadelenin, tam ve eksiksiz
yürütülebilinmesi için artan oranda Parti ve Cephe kadrolarýnýn
oluþturulmasý zorunludur. Bu da Öncü Savaþýnýn sürdürülmesi de-
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mektir. Bu süreçte kaçýnýlmasý gereken en önemli yanýlgýlardan
birisi de, devrimci mücadeleye etkin biçimde katýlmak isteyen her
bireyin mutlak olarak Marksist-Leninist olmasýný beklemek ya da
olmasý için uðraþmak ve ancak o zaman kadrolaþtýrmak þeklindeki
dogmatizmdir. Oysa söz konusu olan proletarya partisinin artan
oranda üye kazanmasý olduðu taktirde, bu kitle içinde parti
çalýþmasý olarak her zaman gündemdedir. Bir baþka deyiþle Marksist-Leninistler, her zaman Cephede yer alan unsurlardan (tabiî
proleter unsurlar) kadro saðlamaya çalýþacaktýr. Þüphesiz proletaryadan gelen unsurlarýn baþlangýçtan itibaren sosyalist siyasi bilince
sahip kýlýnmýþ olmasý önemli bir avantajdýr, ancak Cephe üyeliði
için böyle bir bilinç aranamaz.
Örgütlenme ve çalýþma tarzýna iliþkin olarak son ele alacaðýmýz konu, ekonomik-demokratik mücadelenin örgütlenmesidir.
Ekonomik-demokratik mücadelenin ne olduðunu ve
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine göre nasýl ele alýndýðýný daha
önce görmüþtük. Burada salt örgütlenme ve çalýþma tarzý konularý
ile kendimizi sýnýrlandýracaðýz. Ülkemizde revizyonizmin ve oportünizmin, pasifist çalýþma tarzlarý nedeniyle her dönem ekonomik-demokratik mücadele ve bunlarýn örgütleri solun gündeminde
ilk sýrayý alýr. Neredeyse ülkedeki tüm sol oluþumlar ve pratik
faaliyet, bu mücadele örgütleri içinde ve bu örgütler aracýlýðýyla olmuþtur. Hemen her siyasal çizgi ya da oluþumun, ya mevcut sendikalarý ve dernekleri ele geçirmeye ya da bunu baþaramadýðý
oranda kendine ait sendikalar ve dernekler kurmaya yöneldiði ve
hemen hemen tüm faaliyetlerini bunlarýn oluþturduðu garip bir
gelenek oluþturmuþtur. Devrimci mücadele adý altýnda, en ilkel
ve en kaba biçimde ekonomizmin sergilendiði bir ülke olunmuþtur.
Demokratik kitle örgütleri diyerek bir legal örgütlenme fetiþizmi
yaratýlmýþ ve buralarda demokratik merkeziyetçilik diyerek zorbalýk egemen kýlýnmýþtýr. Tüm bunlar, ülkemizde, neyin ne olduðunun bilinmediði,devrimcilik adýna her türden adi suçun iþlendiði
garip bir pratik oluþturmuþtur.
Sorun, herþeyden önce, proletaryanýn baðýmsýz siyasi örgütü ve onun bakýþ açýsýdýr. Marksist-Leninistler her zaman ve her
yerde, proletaryanýn iktidar mücadelesini (politik mücadele) temel
alýrlar. Ancak bu, proletaryanýn ekonomik-demokratik mücadelesine seyirci kalýnacaðý demek deðildir. Her zaman proletaryanýn
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(ve geniþ anlamda halkýn) ekonomik-demokratik mücadelesine
kýlavuzluk etmek ve yönlendirmek görevini de yerine getiren proletarya partisi, bu görevi, bu mücadeleleri fiilen yürüterek ve örgütleyerek yapamaz.
Sendikalar, kooperatifler ve dernekler olarak, ekonomik-demokratik mücadele örgütlerinin parti ile iþbirliði yapmalarý istenen bir durumdur, ama onlarýn mutlaka parti tarafýndan denetleneceði ve yönetileceði demek deðildir. Bu nedenle bu örgütlerin
yönetimine yalnýzca parti üyelerinin seçilmesini istemek ve salt
parti üyelerince yönetimin üstlenilmesini saðlamak yanlýþtýr.
Böyle bir tutum, bu alandaki etkimizi azaltacaðý gibi, bu mücadelelerin kendisine de zarar verecektir. Leninin belirttiði gibi, bu
örgütlerin her yerde kurulmasý teþvik edilmeli ve yol gösterilmelidir. Gevþek (lose) örgütler olarak, mümkün olduðu kadar geniþ bir
kitleyi kucaklamalýdýrlar. Bu mücadeleler ve örgütlenmeler ne kadar yaygýnlaþýrsa, illegal partinin eylem alaný, o kadar geniþleyecektir. Ama Leninin altýný sýk sýk çizdiði gibi, bu tip mücadelelere politik nitelik kazandýrmak partinin görevi deðildir. Bu tip mücadelelere politik nitelik kazandýran her zaman hükümetler olmaktadýr. Bizim gibi ülkelerde devletin müdahalesi, ekonomik-demokratik
mücadeleye politik nitelik kazandýrmaktan öte, bu mücadelelerin
yoðun ve sürekli bir açýk þiddete maruz kalmasýna da neden
olur. Bu açýk þiddet, kimi zaman oligarþinin resmi zor güçleriyle
gerçekleþtirilirken, kimi zaman faþist milis güçlerce oluþturulur.
(12 Eylül öncesinde MHPye baðlý faþist milis saldýrýlar, temel olarak bu amaca yönelik yürütülüyordu.) Böyle bir durumda, ekonomik-demokratik mücadelenin yürütülmesi ve politik nitelik kazanmasý, baþlangýçtan itibaren devrimci silahlý güçlerin desteðini
gündeme getirir. Daha tam deyiþle, devrimci silahlý güçler çoðu zaman bu mücadelelerde ortaya çýkan karþý-devrimci þiddete karþý
harekete geçmek zorunda kalýr. Bu da devrimci öncünün stratejik
rotadan sapmasýna yol açma tehlikesini yaratarak, politik-askeri
mücadeleyi engeller ve körletir.
Revizyonistlerin ve pasifistlerin tüm faaliyet alaný haline gelmiþ ve oportünist amaçlarla ele alýnan ekonomik-demokratik mücadelenin ülkemizdeki bu niteliðinden kaynaklanan sorunlar ki
bu mücadelelerin kendi sýnýrlarý içinde çözümlenemez sorunlardýr 80 öncesinde çokça görülmüþtür. Burada, revizyonizm ve opor-
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tünizmin yarattýðýgeleneðin yýkýlmasý ve yasal, yarý-yasal mücadeleler ve örgütlenmeler konusunun somut olarak çözümlenmesi
gündemdedir. Bizlerin bu alanlardaki görevimiz, baþta proletarya
olmak üzere, tüm halk kitlelerine kýlavuzluk etmek ve bu mücadelenin gerçek niteliklerini, kalýcý sonuçlar doðuramayacaðýný ve
de ülkemizde yürütülmesinde ortaya çýkacak kaçýnýlmaz sonuçlarý
onlara anlatmak olmalýdýr. Ve bu yolla belli bir bilinç ve örgütlenme düzeyine ulaþmýþ kitlelerin politik mücadeleye katýlmasý söz
konusu olabilir. (Bu mücadelelerin nasýl yürütüleceði sorusu somut
koþullara göre, ya da daha tam deyiþle gizli ve açýk faþizm dönemlerine göre belirleneceði unutulmamalýdýr.)
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
80 SONRASI TÜRKÝYE
DEÐÝÞEN SINIF ÝLÝÞKÝLERÝ VE DEVRÝMCÝ GÖREVLER

Mevcut durum tahlillerinin, devrimci taktiklerin belirlenmesinde ilk halka olduðu açýktýr. Taktikler ise, devrim stratejisinin somut koþullarda nasýl yürütüleceðinin belirlenmesidir. Mevcut durum
tahlillerinde kullanýlan doðru yöntemleri 1976 yýlýnda yayýnladýðýmýz Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz-I adlý yazýmýzda ortaya koyduðumuz için, burada yeniden ele almayacaðýz. Ve yine
burada, ülke ekonomisine iliþkin, özellikle de ekonomik buhrana
iliþkin bir tahlil de yapmayacaðýz. Siyasal taktiðe yönelik bir tahlilde, ekonomik sorunlara verilecek her aðýrlýk, ekonomist eðilimlerin teþvikinden öteye geçmeyeceði unutulmamalýdýr. Burada
mevcut durumu temel alarak, 12 Eylül sonrasýnda, ülkemizdeki
milli krizin, suni dengenin ve sýnýf güçlerinin durumu açýsýndan ele
alacaðýz. Bu son tahlilde, bulunan aþamada devrim ve karþý-devrim güçlerinin tahlili demektir. Oligarþi içindeki çeliþkiler, halk kitlelerinin durumu ve devrimci öncünün görevleri, bu bölümün ana
konularýný oluþturmaktadýr.
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I.
EGEMEN SINIFLARIN DURUMU
VE OLÝGARÞÝK YÖNETÝM

Emperyalizmin (baþta ABD emperyalizminin) hegemonyasý
altýnda bulunan ülkemizdeki çarpýk kapitalizmin ürettiði bunalýmlarýn derinleþmesi, her zaman bir bütün olarak sömürücü sýnýflar arasýnda çýkar çatýþmasýný keskinleþtirir. Derinleþen ekonomik
buhranýn yükünü (ya da bedelini) halk kitlelerine yüklemekte hemfikir olan (consensus) bu sýnýflar ve fraksiyonlarý, gene de bunalýmýn etkisinden kendilerini kurtaramazlar. Bu durumda, bu etkinin
hangi kesimlere ve ne kadar yansýtýlacaðý sorunu, büyük bir iç
mücadeleye yol açar. Ancak 80 Türkiyesinde derinleþen, ne salt
ekonomik bunalýmdý, ne de ekonomik bunalým birincil sorundu.
Temel ve ilk sorun halk kitlelerinin yükselen mücadelelerinin, mevcut düzeni temellerinden yýkacak boyuta ulaþmasýdýr. Yani, 80
Türkiyesinde sömürücü sýnýflar için en önemli sorun, olgunlaþan
milli kriz ve bozulmaya yönelmiþ suni dengedir.
80 Türkiyesinde ekonomik, toplumsal ve siyasal bunalým
bir bütün olarak derinleþmiþtir. (Milli krizin olgunlaþmasý.) Emperyalizmin 1975 yýlýndan sonra karþýlaþtýðý stagflasyon olgusu, 1979
sonlarýnda aðýr bir ekonomik buhran halini almýþtýr. Bu da ülkedeki ekonomik ve toplumsal bunalýmýn þiddetini azaltmayý (istikrar
önlemlerini) engellediði gibi, þiddetinin artmasýna da yol açmýþtýr.
Siyasal bunalým ise, yükselen devrimci mücadele temelinde oligarþik devlet otoritesinin büyük ölçüde sarsýlmasýyla birlikte geliþiyordu. Nesnel olarak mevcut düzeni yýkacak güçte olan halk hareketi, revizyonizmin ve pasifizmin kuyrukçu çalýþma tarzý yüzünden
gerçek bir örgütlü güç deðildi. Ama yine de, sömürücü sýnýflar
için bir varoluþ sorunu gündemdeydi. Bu sýnýflarýn, devrim tehlikesi karþýsýnda biraraya gelmeleri ve birleþik bir hareket oluþturmalarý, bu nedenle, öznel istemlerden öte, nesnel bir zorunluluktandý. Ýþte 80 Türkiyesinde bu zorunluluk, egemen sýnýflarýn yeni
bir birleþimine yol açtý.
Karþý-devrimci güçlerin birleþmesi, her yerde olduðu gibi,
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egemen sýnýflarýn çýkarlarýnýn bir bütün olarak korunmasýna dayanmaktadýr. Ancak her biri kendi öz deneyimleriyle böyle bir birliðin yönetiminin uzun dönemde nasýl özel avantajlar saðlayacaðýný
çok iyi biliyorlardý. Bu nedenle, kimin yönetiminde birlik sorunu,
içinde bulunduklarý bunalýmdan nasýl çýkýlacaðý sorunu etrafýnda
yoðun tartýþmalara yol açtý. Birden çok yolun ortaya konulduðu ve
tartýþýldýðý bir zamanda, gerekli birlik saðlanmamýþ olduðundan yönetimin askerileþtirilmesi büyük sorunlar doðurabilirdi. (Ýþbirlikçitekelci burjuvazinin, bir askeri yönetim oluþturmaya gücü olmasýna
raðmen, bunu 80 sonlarýna kadar ertelemesinin nedeni budur.) Bu
dönemde tartýþmalar, tümüyle egemen sýnýflarýn ve fraksiyonlarýnýn kendi ideologlarý ve siyasetçileri aracýlýðýyla sürdürülüyordu.
Demirel yönetimindeki APnin ortaya attýðý anayasa deðiþikliði taslaðý, 12 Eylül öncesinde en etkin çözüm yolu olarak görünüyordu. Büyük ölçüde oligarþi dýþýnda kalan sömürücü sýnýflarca
desteklenen bu yol, yönetimin askerileþtirilmesinde yeni bir biçim
getirdiðinden, bir süre için iþbirlikçi-tekelci burjuvazi içinde de taraftar bulmuþtu. Bu yeni biçimin özü, sivil yönetim ile askeri
güç arasýnda bir koalisyon oluþturmaktý. Yani, geniþletilmiþ sýkýyönetim yetkileriyle silahlý kuvvetler devrimci mücadeleye karþý
hareket serbestliðine sahip olurken, ekonomik ve siyasal yönetim
APye (sivil hükümete) ait olacaktý. Bu bir bakýma 12 Mart dönemindekine benzer bir yönetimdir. Ancak bu kez hükümetin baþýnda partisiz Erim deðil, partili ve de partisiyle birlikte Demirel
bulunacaktý. Bu yönetim döneminde parlamento kapatýlmayacaktý, hatta genel seçimler bile ertelenmeyecekti. Nasýl ki 12 Mart döneminde Erim hükümeti, ordunun gücü ile anayasa deðiþikliklerini
parlamentodan geçirebilmiþti, bu kez de ayný güç, Demirel tarafýndan kullanýlarak, hazýrlanan anayasa taslaðýna uygun deðiþiklikler
kabul ettirilecekti. Üsttekilerin artýk eskisi gibi yönetemediklerinin en açýk ifadesi olan bu çözüm yolu, 1976 yýlýndan beri MHP tarafýndan seslendirilen sivil sýkýyönetim formülüyle benzeþlik taþýyordu. Ancak 1980e gelindiðinde Demirel hükümeti için, bir gecede gerçekleþtirilecek askeri harekât riski ortadan kalkmýþtý. Bu
nedenle Demirelin 1976larda duraksadýðý ve sonuçta reddettiði
çözüm uygulanabilirdi.
Temel olarak Ýstanbul dükalýðý denilen küçük ve orta-sanayi burjuvazisi (tekelleþememiþ sanayi burjuvazisi) ile Anadolu
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tüccar ve büyük esnafýna dayanan ve onlarýn siyasal sözcülüðünü
de üstlenen Demirel yönetimindeki APnin çözüm yolunun ikinci
bölümü ekonomik istikrar tedbirlerini içeriyordu. 24 Ocak Kararlarý olarak bilinen bu tedbirler, ekonomik buhranýn tüm sömürücü sýnýflar için sýnýrlandýrýlmasý amacýna yönelikti. 1978-79
yýllarýnda CHP hükümetinden beklenen ekonomik buhranýn
derinleþmesinin engellenmesi talebinden daha geniþ kapsamlý bir
istikrar tedbirleriydi bunlar. 24 Ocak Kararlarý, ilk haliyle APnin
dayandýðý sömürücü sýnýflarýn çýkarlarýna uygun düþüyordu. Ama
tekelci-burjuvazi için, özellikle de tekelci sanayi burjuvazisi için
24 Ocak Kararlarý sýnýrlýydý ve buhranýn yükünün bir bölümünü
kendilerine yýkýyordu. Tekelci-burjuvazinin 24 Ocak Kararlarý üzerine eleþtiri ve þikayetleri çözüm yolu konusundaki tercihini de
deðiþtirecek boyuttaydý.
Tekelci burjuvazi dýþýnda, bir kýsým orta-burjuva da, Demirelin baþýný çektiði çözüme, gerçekleþtirilen siyasal ittifaklar nedeniyle karþý çýkýyordu. MCli ya da MHP ve MSPnin dýþ desteðinde
bir AP azýnlýk hükümetiyle yürütülecek ekonomik istikrar tedbirleri
ve kitle pasifikasyonunun getireceði yeni tavizler nedeniyle, tekelci
sanayi burjuvazisi, AP-CHP koalisyonunu gündeme getirdi. Bu yolla
oligarþi dýþýna çýkartýlmýþ sömürücü sýnýflarýn disipline edilmesinin mümkün olabileceði hesaplanýyordu. Özellikle CHPnin tarým
programý bu konuda özel bir yere sahipti ve bu program ülke solundan destek alabilirdi. Bu durumda oligarþi, Ecevitten parti içindeki aþýrý uçlarýn temizlenmesini ve CHPnin taþra teþkilatýnýn
devrimci çevrelerle olan iliþkilerinin kesilmesini istedi. Bu isteklerinin yerine getirilmesini saðlamak amacýyla da askeri cunta tehdidini kullanmaktan da geri kalmadýlar.
1980 ortalarýna gelindiðinde Ecevit, bir AP-CHP koalisyonuna hazýr olduðunu ilan ettiðinde, bu, Demirel tarafýndan kabul edilmedi. Çünkü tekelci sanayi burjuvazisinin bu koalisyonla neyi amaçladýðý diðer kesimlerce biliniyordu. Özellikle tekelleþememiþ sanayi
burjuvazisi böyle bir koalisyonu kabul edemezdi. Aksi halde MHP
ve MSP ye daðýlmýþ gücü iyice etkisizleþecek ve pazarlýk gücünü
(ya da direnme gücünü) yitirecekti. Bu durum, Demirelin CHP
ile koalisyon kurulmasýna sonuna kadar karþý duruþunun nedeniydi. Böylece bu çözüm yolu da uygulanamaz hale gelmiþti.
Geriye yönetimin askerileþtirilmesi formülünden baþka bir
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yol kalmýyordu. Bu da, kaçýnýlmaz olarak, tüm politikacýlarýn devre
dýþý býrakýlarak, gerekli koþullarýn gizlice ve içte yürütülmesini gerektiriyordu. Yani egemen sýnýflarýn asgari müþterekleri (consensus), doðrudan bu sýnýf üyeleri tarafýndan (araçsýz olarak) saðlanacaktý. Böylece TÜSÝAD ortalýkta boy göstermeye ama kamuoyundan gizli baþladý.
Tekelci burjuvazinin en önemli kuruluþu olarak TÜSÝAD, sýnýf üyelerinin doðrudan ve yüz yüze olduklarý bir oluþumdur. TÜSÝAD, çözüm ya da çýkýþ yolu için, öncelikle kendi bünyesinde ortak
bir program hazýrlamaya yöneldi. Bu hazýrlýk, tam anlamýyla tekelci burjuvazi içindeki çeliþkilerin, bir süre için çatýþmadan uzak
tutulmasýný saðlayacak bir protokol oluþturmaya yönelikti. Bu protokol, karþýlýklý olarak tekelci burjuvalarýn birbirlerinin nüfuz alanlarýna saygý temelinde, kendi dýþlarýndaki sýnýf ve tabakalara karþý
bir ekonomik, toplumsal ve siyasal plana dayalý olacaktý. Bu planýn
temel hedefi, hükümet deðiþiklikleriyle deðiþmeyecek tek bir
politikanýn devlete egemen kýlýnmasýydý. Bu öz olarak, oligarþinin
tekelci burjuvazi tarafýndan oluþturulmasý ve tüm devlet aygýtýna
oligarþinin mutlak biçimde egemen olmasý demekti. Böylece I.
Erim Hükümeti ile 1971de yapýlmak istenen, ama THKP-Cnin silahlý
eylemleri sonucu baþarýlamayan amaçlar yeniden gündeme getiriliyordu. (12 Martta baþlayan sürecin 12 Eylül ile birlikte tamamlanmasý esprisi.)
Ýþbirlikçi-tekelci burjuvazinin oligarþiyi tek baþýna oluþturacaðý
bir süreçte uygulanacak tek politika, herþeyden önce halkýn devrimci mücadelesine karþý bir politika olacaktý. Bu genel ve sürekli
bir pasifikasyon ve depolitizasyon politikasýnýn devlet politikasý haline getirilmesi demektir. Þüphesiz egemen sýnýflarýn baský
aygýtý olarak devlet, her zaman ve her yerde, devrimci mücadeleyi
engellemeye ve yok etmeye yarayan bir araçtýr. Ancak buradaki
genel amaç, 1980 Türkiyesinde, hükümet deðiþiklikleriyle deðiþen
uygulama farklýlýklarýnýn ortadan kaldýrýlmasýdýr. Küçük-burjuvazinin ülke tarihinden gelen etkinliði, ordu içinde 12 Martta kýrýlmýþ
olmasýna karþýn, ayný þey bürokrasi içinde söz konusu olamamýþtý.
Bu da oligarþinin devlete mutlak biçimde egemen olmasýný engelliyordu ve 1971de bozulmuþ olan nispi dengenin son kalýntýlarý
da temizlenmeliydi. Böylece, temel politika, geleneksel bürokrasinin tasfiyesi ve teknokratlar yönetiminin kurulmasý olarak tamam-
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lanýyordu. Ýþbirlikçi-tekelci burjuvazinin tek politikasýnýn üçüncü
düzeyi ise, sanayiyi, yani kendilerini temel alan bir ekonomi-politikanýn devlet politikasý haline getirilmesine iliþkindi.
Ýþte bu þekilde tek bir politikayý kendi içinde belirleyen
iþbirlikçi-tekelci burjuvazi, kendi planý doðrultusunda diðer sömürücü sýnýflarý (fraksiyonlar düzeyinde ve kimi zaman birey olarak)
toplamak amacýyla harekete geçti. Ve ilk yaptýðý iþ, 24 Ocak Kararlarý temelinde geniþ ve ayrýntýlý bir ekonomi-politikayý oluþturmak
oldu. THKP-C/ HDÖ ve 15 Yýl adlý yazýmýzda ayrýntýlý olarak ele aldýðýmýz bu plan, 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte uygulamaya sokuldu. Ýlk anda AP-CHP koalisyonu fikrine yakýn bir hükümet formülü gündeme geldiyse de, sonunda Ulusu baþkanlýðýnda bir hükümet oluþturulmasý kaçýnýlmaz oldu. Bu hükümet, oluþturulan
sömürücü sýnýflar birliðine uygun bir oluþum içindeydi. Kastelli olayýna dek, önemli bir sorun olmadan iþler yürütüldü. Haziran 1982de
Banker Kastellinin yurt dýþýna kaçýþýyla ortaya çýkan iflaslar, tekelci-burjuvazinin planýnýn gerçek amacýný ortaya koydu ve bu da tekelci-burjuvazi etrafýnda oluþturulmuþ olan birliðin sonu oldu.
Yeni anayasa hazýrlýklarýnýn yoðunlaþtýðý bir sýrada böyle bir
ayrýþmanýn olmasý, Danýþma Meclisi içinde hýzla gruplaþmalara yol
açarak, kendi siyasal ifadesini bulurken, oligarþi dýþýndaki kesimler, sayýsal güçlerine dayanarak karþý harekete geçtiler. Bu karþý
hareketin ilk sonucu, ekonomiden sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý
Turgut Özal ile Maliye Bakaný Kaya Erdemin hükümetten uzaklaþtýrýlmasý oldu. Yeni Maliye Bakaný Adnan Baþer Kafaoðlu, oligarþi
dýþýndaki sömürücü sýnýflarýn temsilcisiydi ve hedef tekelleþememiþ
sanayi burjuvazisi ile ticaret burjuvazisinin kaybettikleri mevzileri
geri almaktý. Ama çoktan oyun yitirilmiþti ve ileri hamleleri, son bir
çýrpýnýþtan öteye geçmeyecekti.
Egemen sýnýflar arasýndaki çeliþkilerin yeniden aðýr basmasý
(uyum-çatýþma iliþkisinde çatýþmanýn öne geçmesi), deðiþik düzeylerde yeni giriþimlere neden oldu. Bunlar içinde en önemlisi,
Danýþma Meclisinde aðýrdan alýnan anayasa hazýrlýðýnýn hýzlandýrýlmasý oldu. Bu ayný zamanda anayasanýn içeriðinde deðiþiklikler
yapýlmasýna yol açtý. Oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflar, sayýsal
güçlerine dayanarak varlýklarýný koruyabileceklerini hesapladýklarýndan, genel seçimlerin bir an önce yapýlmasý yönünde tüm olanaklarýný seferber ediyorlardý. Böylece anayasa, baþtan öngörülen kap-
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sam dýþýna çýkarak hýzla hazýrlandý ve referanduma geçildi. Sonuçta çýkan anayasa, 1980 yazýnda Demirel yönetimindeki APnin
hazýrladýðý taslaða büyük ölçüde uygundu.
Her yönde geliþen egemen sýnýflarýn iç çeliþkileri, anayasanýn onaylanmasýndan sonra, siyasal parti kurma hazýrlýklarý düzeyinde olanca þiddetiyle sürmeye baþladý. Bu faaliyetler bir dizi
koalisyonlarýn oluþmasýna yol açtý. Ama en önemli giriþim, Ulusu
baþkanlýðýnda kurulacak bir parti temelinde geniþ bir koalisyon
kurmaya yönelikti. Kurulmak istenen bu koalisyon, temel olarak
oligarþi dýþýndaki tüm sömürücü sýnýflarýn bir ittifaký olacaktý. Oluþmasý herþeyden önce bu sýnýflarýn deðiþik fraksiyonlarý arasýnda
bir anlaþmaya baðlýydý. 1971 sonlarýnda ortaya çýkan ve MC döneminde devlet desteðinde palazlanan ve giderek güçlenen tekelleþememiþ sanayi ve ticaret burjuvazisi, bu ittifakýn yönetici gücü olacaktý. Özellikle 12 Mart holdingleri olarak bilinen, gerçekte I. Erim
hükümetinin baþarýsýzlýða uðramasý üzerine iþbirlikçi tekelci burjuvazinin verdiði tavizlerle güçlenip oligarþi içine girmiþ bazý sanayici
ve ticaret sermayesi sahipleri, 1982 bankerlik olayý ile büyük ölçüde güç yitirmiþ ve oligarþi dýþýna çýkarýlmýþtý. Bu kesim, 12 Mart ta
ordu üst düzey subaylarýyla kurduklarý yakýn iliþkilerden yararlanarak, MGK üzerinde etkili oluyordu. Adnan B. Kafaoðlu nun Maliye
Bakaný olmasýnda ve Demirele siyaset yasaðý konulmasýnda önemli
rol oynamýþlardý. Okumuþ Holding, Has Holding, Transtürk Holding vb. kuruluþlarla ifadesini bulan bu sanayi sermayesi ile
Anadoludaki küçük sanayi sermayesi ve tüccar sermayesi arasýndaki ittifak kurulamadan bozulmuþ durumdaydý. Feodal iliþkilerin
egemenleri ise, bu ittifakta zaten etkin bir güç olmak durumunda
deðildi ve pazarlýktaki yeri önemsizdi. Böylece Ulusunun parti kurma giriþimi sonuçsuz kaldý.
Gelinen noktada oligarþi dýþýndaki gruplar daha deðiþik
iliþkilerle yeni yollar aramaya koyuldular. Bunun ilk görünümü T.
Sunalp baþkanlýðýnda MDPnin kurulmasý oldu. 12 Mart holdinglerinin partisi olarak MDP, 12 Mart döneminin bir generali ile kurulmasý hiç de rastlantý deðildi. Bu noktada öylesine bir uyum
oluþmuþtur ki, 1973 Cumhurbaþkanlýðý seçiminde F. Gürlerin seçilmesi için Demireli zorlayan asker grubunun baþýnda T. Sunalp
bulunuyordu ve bilindiði gibi Demirel bunu kabul etmemiþti.
(Þüphesiz Demirelin böyle bir uzlaþmaz tavýr içine girmesinin ne-
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deni, ardýnda tekelci-burjuvazinin bulunmasýydý.)
Oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflarýn oluþturduðu diðer bir
koalisyon ise BTP olarak ortaya çýktý. APnin devamý olarak kurulan BTP, APnin eski sýnýfsal temelinden oldukça uzaktý. Büyük
ölçüde Anadolu sanayi ve ticaret burjuvazisine dayanýyordu. Ama
elindeki siyasal kadrolar aracýlýðýyla önemli bir oy potansiyeline sahipti. Bu durum MDP nin yok olmasý demek olduðu kadar, tekelci
burjuvazi için de yeni tavizler demekti. Sonuçta BTP kapatýldý.
Sömürücü sýnýflar içindeki bu oluþumlar yanýnda, kamuoyuna yansýmayan bir baþka oluþum bulunuyordu. T. Özalýn baþýný
çektiði belli bir teknokratlar grubu parti kurma hazýrlýðý yapýyordu. Bu giriþim, oligarþinin tam desteðinde yürütülüyordu. Öyle ki
1980 yýlýnda olduðu gibi TÜSÝAD devreye girmiþ ve doðrudan görüþmelerle yeni bir sömürücü sýnýflar birliði oluþturmaya yönelmiþti.
Tekelci-burjuvazinin bu yeni giriþimi, temel olarak, kendi dýþýndaki
sömürücü sýnýflarý fraksiyonlar ve bireyler düzeyinde birleþtirmeye
dayanýyordu. Daha ucuza mal olacak bir taviz politikasý uygulanarak, karþý gücü bölmek en önemli hedefti. Son tahlilde tekelci
burjuvazinin kendi ekonomik gücünü kullanarak (rüþvet yoluyla,
daha tam deyiþle adam satýn alarak) bazý fraksiyonlarý ya da bireyleri kendi etrafýnda toplama demekti. Tarihsel olarak, burjuvazinin aristokrasiye karþý uyguladýðý bir politika olarak Ýngilterede
oldukça baþarýlý olmuþtu. Olasý bir baþarýnýn olanaklarýndan yararlandýrma (devlet kredileri, teþvikler, ihaleler vb. olanaklar) ile
tekelci-burjuvazinin sahip olduðu bankalardan kredi saðlama
önceliði ve þirketlerin ihalelerinin verilmesi olarak sunulan bu
rüþvet oldukça etkili oldu. Artan enflasyon ve yüksek kredi faizleriyle iflas eþiðine gelmiþ sanayi ve ticaret burjuvazisinin büyük bir
kýsmý, bu yolla T. Özala baðlandý. Ve yine ihracat teþvikleri ve devlet ihalelerinden yararlanma önceliði vaadiyle büyük toprak sahipleri, büyük sürü sahipleri ve Anadolu tüccarlarý ittifaka sokuldu. (Zaten
BTPnin kapatýlmasýyla bu kesimler politik planda etkili olamayacaklarýný görmüþlerdi.) Geriye kalan küçük sanayiciler ve büyük
esnaf çevreleri, büyük ölçüde tekelci-burjuvaziye baðlý olduklarýndan, yeni iþ olanaklarý vaadiyle kazanýldý.
Böylece MDP ve BTP (sonra DYP) yönünde gücünü kullanan bazý gruplar dýþýndaki tüm sömürücü sýnýflar ve politik olarak
etkin kesimler ANAP etrafýnda birleþtirildiler. Bu birlik, 1965 yýlýndaki
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APyi oluþturan egemen sýnýflarýn ittifakýndan pek farklý deðildi,
ama 1969da daðýlan bu ittifaktan daha fazla üstünlüðe sahipti. Bu
da tekelci burjuvazinin ekonomik gücünün olaðanüstü artmýþ
olmasýydý. (Ama gene de sömürücü sýnýflarýn politik koalisyonu
dolduðu unutulmamalýdýr.) T. Özalýn dört eðilimi birleþtirdik sözleri, iþte bu ittifaký ifade eder.
Bu ittifak, temelde, tekelci-burjuvazinin ekonomik rüþvetlerine, adam satýn almasýna dayandýðý için, geçmiþ dönemin tavizlere dayalý olarak kurulmuþ ittifaklarýndan çok daha kalýcý
niteliktedir. Ama ülkedeki sürekli ekonomik bunalým, tekelci-burjuvazinin rüþvetlerinin sürekliliðini engelleyeceði için (ve de engellediði oranda), her an eski taviz politikasýna dönülmesi mümkündür.
Bu dönüþ bir süre daha ittifaký ayakta tutsa da, kalýcýlýðýný saðlayamayacaktýr. (Bugün ANAP Hükümetinin oluþturduðu fonlar ve devlet
kredilerinin daðýlýmý, rüþvet politikasýnýn giderek etkisizleþtiðini göstermektedir. Öyle ki, bu politika seçimlerde, halk kitlelerine daðýtýlan yiyecek paketleri, Fak-Fuk-Fonun paralarý olarak tabana
yönelmiþtir. Bu da iç ittifakýn bozulmaya yöneldiðini göstermektedir)
Oligarþinin ANAP dýþýndaki bir diðer giriþimi de HPnin kurulmasý yönünde olmuþtur. Bu giriþim, ülkedeki devrimci potansiyelin sosyal-demokrat bir partiye kanalize edilmesi ya da böyle bir
partinin oligarþinin kesin denetimine alýnmasý giriþimi deðildi. Erdal
Ýnönü tarafýndan oluþturulmaya baþlanan sosyal-demokrat parti
kurma giriþimi (SODEP) tekelci burjuvazi için yeni bir sorun yaratýyordu. Þüphesiz, oligarþinin, ezilmiþ halk kitlelerine belli bir konuþma olanaðý saðlanmasýna ve buna uygun ýlýmlý bir parti (sosyaldemokrat) kurulmasýna karþý çýkma aptallýðý göstermesi beklenemez. Ama SODEPin, sol seçmeni deðil, toplumdaki tüm gayri-memnunlarýn (BTPde toplanmýþ kesimler de dahil) birleþeceði bir mekan olma olasýlýðý vardý. Ve böyle bir durumun seçim sonucunda
yaratacaðý risklere oligarþinin katlanmaya niyeti yoktu. Doðrudan
SODEPin kurulmasýnýn engellenmesi, seçimlerin kitleler gözünde anlamýný yitireceði de açýktý. Bu durumda SODEPin kurulmasýný
engelleme yerine, HPnin kurulmasýný teþvik ederek kitlelerde belirsizlik ve bölünme yaratmak daha akýlcý görülüyordu. Böylece
vetolar yolu ile SODEP seçimlere sokulmazken, HP oluþturulmuþ
oldu. Bu bir bakýma bazý sosyal-demokrat politikacýlara verilmiþ
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rüþvettir de.
6 Kasým 1983de yapýlan genel seçim sonuçlarý, pek çok
çevreler için büyük bir sürpriz oldu. Böyle bir durumun tek bir
nedeni vardý. O da, tekelci-burjuvazinin kendi planlarýný doðrudan
(aracýsýz) yürütmesi idi. Bu döneme kadar, tekelci-burjuvazi, siyasal temsilcileri ya da ideologlarý aracýlýðýyla, diðer sömürücü sýnýflarla iliþkilerini sürdürürken, artýk bu iþi aracýsýz yapýyordu. Bu da
bir çeþit gizlilik oluþturuyordu. Politik sonuçlar veren iliþkileri kamuoyuna yansýtan basýn kuruluþlarý, bu yeni durumu sosyete sütunlarýnda vermekten öteye geçememiþti. (Burada S. Sabancý, bu iþi öylesine kamufle edebildi ki, çoðu zaman popülizm baðlamýnda
yurt gezileri olarak kamuoyuna sunuldu.)
Özetlersek, ülkemizde 12 Eylül sonrasýnda ortaya çýkan en
önemli geliþmelerin baþýnda, tekelci burjuvazinin aracýsýz olarak faaliyet göstermesi gelmektedir.
Ýkinci olarak, tekelci burjuvazinin ekonomik gücünün, her
alanda adam satýn almaya, yani rüþvete dayalý bir politika
için kullanýlmasýdýr. Bu, özellikle ekonomik ve siyasal düzeyde,
tekelci burjuvazi için engel oluþturan güçlerin ya da fraksiyonlarýn
sözcüsü ya da yetkili kiþilerinin parayla satýn alýnmasý ve böylece
bu güçlerin daðýtýlmasý demektir. (Bir çeþit böl ve yönet politikasý.)
Üçüncü geliþme, tekelci sanayi ve ticaret burjuvazisinin
oligarþi içinde önemli bir tasfiye hareketinin tamamlanmasý ve
bütün olarak devlet üzerinde militarizm ve bürokrasi mutlak
bir egemenlik kurmasýdýr.
Dördüncü geliþme ise, emperyalistler arasý entegrasyonun (bütünleþme) iþbirlikçi-tekelci burjuvaziye yansýmasýdýr.
Bu da ABD emperyalizminin ülke üstündeki hegemonyasýný
tartýþýlmaz hale getirmiþtir. Emperyalistler arasý çeliþkinin 80lerdeki bu durumu ve entegrasyonun yeni kombinezonlarý, iþbirlikçitekelci burjuvazi içinde görülen yalýn karþýtlýklarý (örneðin KoçSabancý çeliþkisi ile ABD-AET çeliþkisi arasýnda kurulan kaba benzetmede olduðu gibi) ortadan kaldýrmýþtýr.
12 Eylül sonrasýnda meydana gelen egemen sýnýflar arasýndaki iliþkilerdeki deðiþim, oligarþik yönetimdeki bazý deðiþikliklerle
birleþmiþtir. Daha önce sözünü ettiðimiz teknokratlara dayalý devlet görevlileri sistemi (uzmanlaþma) büyük ölçüde yerleþtirilmiþtir.
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Bu, küçük-burjuvazinin bürokrasi içindeki etkinliðinin sonu demektir. Her düzeyde profesyonel görevlilerin iþbaþýna getirildiði ve devlet iþlerinin bunlarca yönetildiði (müsteþarlýklar, danýþmanlýklar)
bir sistem uygulanmaktadýr. Ama asýl önemli geliþme, oligarþik
devlet aygýtýnýn iç savaþ koþullarýna göre biçimlendirilmeye
çalýþýlmasýdýr. 12 Mart döneminde ordu içinde devrimci-milliyetçilerin tasfiyesi ile yapýlan düzenlemeler, 12 Eylül sonrasýnda diðer
devlet kurumlarýnda da gerçekleþtirilmiþtir. Güvenlik soruþturmasý
bu düzenlemenin (ve de tasfiyenin) aracý olarak kullanýlmýþtýr. Bu
alandaki düzenlemenin en önemlisi, polis ve jandarma örgütlenmesine iliþkin olanýdýr. Bu düzenlemenin en önemli yaný, özellikle
kýrsal alanlarda faaliyet gösterecek, yüksek atýþ gücüyle donatýlmýþ
hareketli birliklerin oluþturulmasýdýr. Bu güçlerin oluþturulmasýnýn
temel felsefesi, silahlý devrimci hareketi oluþum halindeyken bulup yok etmektir. Kendi deyiþleriyle, temel ilke, anarþistlerin
teþkilat ve yönetici kadrosunu bulup bertaraf etmek ya da tesirsiz
hale getirmek ve vurucu tedhiþ unsurlarýnýn yok edilmesidir.
Sözcüðün tam anlamýyla, bu birliklerin amacý, kadro pasifikasyonudur. Ancak bu pasifikasyon, kesin biçimde imha hareketi olarak
düþünülmektedir. Yine de bu güçlerin baþka amaçla kullanýlmamasý söz konusu deðildir. En yaygýn deyiþle kontra-gerilla güçleri
olarak, karþý-ayaklanma taktiklerini yürüten bir güç oluþturulmaktadýr. Bu güç gerektiðinde, CIAnýn ayaklanmayý bastýrma yöntemlerine uygun olarak halk kitlelerine karþý da kullanýlacaktýr. Böylece 80 öncesindeki faþist milis örgütlenmenin yerine, doðrudan
polis teþkilatý bünyesinde oluþturulmuþ bu özel müfrezeler kullanýlacaktýr. Bu müfreze üyeleri en acýmasýz yöntemleri kullanabilecek, gözünü kýrpmadan insan öldürebilecek profesyonel katiller olarak yetiþtirilmektedir. Bu müfreze üyelerinin MHPli faþist
milislerle olan benzerlikleri açýkça görülebilir, ama onlardan farklarý
profesyonelleþtirilmiþ katiller olmalarý ve resmi devlet gücü olarak biçimlendirilmeleridir. Bunlar gerçek birer faþisttirler, ama baþbuðlarý deðiþmiþtir; artýk söz konusu olan Türkeþ deðil, doðrudan
iþbirlikçi-tekelci burjuvazi ve ABD emperyalizmidir.
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II.
HALK KÝTLELERÝNÝN DURUMU,
SOL HAREKET VE DEVRÝMCÝ GÖREVLER

12 Eylül gerçek anlamda ülke solunda tüm romantik devrim düþlerinin sona erdiði bir ortam oluþturmuþtur. Düþ kýrýklýðý,
sol unsurlarý bir yeis içine itmiþtir. Halk kitleleri ise, 1977-80 yýllarý
arasýnda sürdürdükleri mücadeleden yorgun düþmüþler ve sol
oluþumlarýn daðýtýlmasýyla tam bir hareketsizlik içine girmiþlerdir.
80 sonrasýnýn bu hareketsizliði, kitlelerin yeniden günlük maiþet
(geçim) derdine düþmelerine yol açarak, apolitik bir görüntü
oluþturmuþtur. Depolitizasyonun etkisi olarak deðerlendirilen bu
görüntü, en açýk biçimiyle öðrenci çevrelerinde ortaya çýktý. Öðrenci kitlesinin apolitikliði üzerine yazýlan sayfalar dolusu tahliller
hep bu görüntüden yola çýkýyordu. Gerçekte ise, ne halk kitleleri
apolitikleþmiþti, ne de öðrenciler. Söz konusu olan, genel olarak
söylersek, eskiden tepkilerini þu ya da bu biçimde devrimci çevrelerde ortaya koyan halk kitlelerinin bu tepkileri, 12 Eylül sonrasýnda yeni biçimlerle pasifize edilmiþ olmasýdýr. 80 öncesinde devrimciler kitleleri politize ederken, 80 sonrasýnda oligarþi onlarý depolitize etmektedir.
12 Eylül öncesinde, deðiþik düzeylerde sayýsýz legal ya da
yarý-legal örgütlenmelere sahip olan kitleler, 83 seçimlerine kadar
geçicilik beklentisiyle, bu tür örgütlerin faaliyetsizliðini ya da
olmayýþýný doðal karþýlýyorlardý. Kendi deneyimleriyle açýk faþizmin
sürekli olamayacaðýný öðrenmiþ olan halk kitleleri, seçim sonrasýnda devam eden soldaki panik, çöküntü ve kararsýzlýk karþýsýnda
hareketsizliklerini sürdürme eðilimi içine girdiler. Yasal kitle örgütlerinin kapatýlmasý ya da kapatýlanlar yerine yenilerinin kurulmasý
evresinde uygulanan baskýlarý halk kitleleri ilk kez yaþamýyorlardý
ve bu örgütleri yeniden kurmak için gerekli deneyime de sahiptiler. Ama soldaki yýlgýnlýk ve pasifizm kitlelerin azmini ve insiyatifini
kýrýyor ve onlarý geri itiyordu.
Sözcüðün tam anlamýyla kitleler,kendilerininöncüsü olarak kabul ettikleri unsurlarýn (ki revizyonistler ve oportünistlerin
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denetiminde bulunuyorlardý) pasifizmiyle hareketsizliklerini bugün de sürdürüyorlar. Bu durum kitlelerde yeni bir beklenti ortaya
çýkarmaktan da geri kalmadý: Politik-askeri devrimci bir öncünün
varlýðý. Bir baþka deyiþle, oligarþinin açýkça ilan ettiði psikolojik
savaþ yitirilmiþtir. Bu nedenle kitlelerin özgüveni sarsýlmýþ ve
devrimci unsurlar da büyük bir güven bunalýmýna düþmüþlerdir.
Halk kitlelerinin bu genel durumunu, sýnýfsal düzeyde deðerlendirdiðimizde yenilginin getirdiði özel sorunlarýn olduðunu
görüyoruz.
Proletaryanýn kendisi için sýnýf durumuna henüz gelemediði ülkemizde, DÝSKin faaliyetlerinin durdurulmasý ve sendikalar
yasalarýnda yapýlan yeni düzenlemeler, ekonomik mücadelede
önemli sorunlar yarattý. Türk-Ýþ, niteliði gereði, proletarya için hiçbir zaman ekonomik mücadele örgütü olamadýðýndan, sorun sýnýf
sendikacýlýðýna dayalý bir örgütlenmenin oluþturulmasý olarak gündeme gelmektedir. Son tahlilde DÝSK tipi bir konfederasyon çatýsý
altýnda toplanacak olan iþkolu sendikalarýnýn kurulmasý, bugün proletaryanýn ileri unsurlarýnýn temel sorunu haline gelmiþtir. Ama
legal düzeyde örgütlenme ve faaliyet gösterme olanaðýna sahip
revizyonizm ve oportünizm, yeniden kitlelerin önüne çýkmýþlar ve
sorunu kendi bildikleri biçimde geçiþtirmeye çalýþmaktadýrlar. Bir
taraftan DÝSKin yeniden açýlacaðý umutlarý yaratýlarak ya da diri
tutularak pratik faaliyet engellenirken, diðer taraftan Türk-Ýþ bünyesinde (ya da Hak-Ýþ) toplanmak gerektiði ileri sürülerek baðýmsýz örgütlenmeler engellenmektedir.
Proletarya açýsýndan temel sorun, kendisi için sýnýf olmaktýr. Yani iþçi sýnýfýnýn sosyalist siyasal bilince ulaþtýrýlmasý devrimci
öncünün ilk ve temel görevidir. Bu görev, hiçbir zaman, ekonomik
mücadelenin düzeyine ya da sendikal örgütlenmenin gücüne baðlý deðildir ve asýl olarak bu mücadelenin dýþýndadýr. Ýþçi sýnýfýna
sosyalist siyasal bilinç, ekonomik mücadelenin içinden deðil,
dýþýndan iletilmelidir. Öte yandan iþçi sýnýfýnýn ekonomik mücadelesinin yürütülmesinde, devrimci öncünün yapmasý gereken, bu
mücadelenin somut durumdaki yöntemlerini ve biçimlerini saptamaktýr. Ancak unutulmamasý gereken, bu mücadelenin kendiliðinden-gelme niteliðidir. Bu nedenle ekonomik mücadeleye iliþkin
sorunlar, bizatihi bu alanýn içinde çözümlenir. Bu çerçeveyi, siyasal ya da örgütsel beklentilerle yahut kaygýlarla sýnýrlamak (ya da
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geniþletmek) mümkün deðildir. Bu mücadelenin sýnýrlarý, siyasal
mücadelenin geliþimine baðlýdýr ve önemi de ona göre deðiþir.
Þehir küçük-burjuvazisi ve þehirli yarý-proleter unsurlar, 12
Eylül sonrasýnda oligarþinin özel ilgi alanýný oluþturmuþtur. Ýthalatýn
serbest býrakýlmasýyla birlikte tüketim ekonomisi yeni bir görünüm
kazanmýþtýr. 1950lerde yeni-sömürgecilik yöntemlerinin uygulanmasý sonucu ortaya çýkan durum, bu kez kitlelerin alým gücünü
artýrarak (nispi refah) deðil, tüketim alýþkanlýðýný deðiþtirerek yaratýlmak istenmiþtir. Bu da yeni tüketim nesnelerinin iç pazara sürülmesiyle, en çok þehir küçük-burjuvazisini hedeflemektedir. Genellikle, az da olsa belli bir eðitim görmüþ unsurlardan oluþan þehir küçük-burjuvazisinin ithal mallarýna olan eðilimini deðerlendiren oligarþi, nispi refahý zihinsel olarak yaratmaya yöneldi. 1970-80
arasýnda anti-faþist mücadelenin, anti-emperyalist mücadeleyi aþtýðý
ve gerilettiðini gören oligarþi, gizli iþgal esprisinin ürünlerini almak
durumundaydý. Böylece anti-emperyalist tepkilere yol açmayacaðý
görülür görülmez ithal serbestliði uygulamaya sokuldu. (Bu liberal ekonominin oligarþi açýsýndan tam bir deðerlendirilmesi THKPC/HDÖ ve 15 Yýl adlý yazýmýzda bulunabilir.) 1977-80 yýllarý arasýnda
kitle mücadelesinin yükselmesi ve faþist milis saldýrýlar nedeniyle,
bastýrýlmýþ ya da ertelenmiþ tüketim eðilimi (talep), 12 Eylül sonrasýnda, özellikle 83 seçimlerinden sonra önemli bir pazar yaratmýþtýr. Renkli televizyonla baþlayan, video ve müzik setleriyle süren
ve sonuçta her çeþit tüketim malýný kapsayan bu tüketim, þehir
küçük-burjuvazisi içinde tam bir bireysel rekabet ortamý yarattý.
Yýllar boyu Batýnýn tüketim ekonomisine büyük bir hayranlýk besleyen ve çoðu zaman da ülkenin geri-býraktýrýlmýþlýðýna bu düzeyde tepki duyan þehir küçük-burjuvazisi (ve özellikle aydýnlarý) böylece hem pasifize edilmiþ, hem de kendi içinde bölünmüþ oluyordu.
Þüphesiz þehir küçük-burjuvazisiyle baðlantýlý olarak ele alýnabilecek öðrenci kitlelerinin durumu bazý özgünlükler taþýmaktadýr.
Tüketim ekonomisinin bu yeni boyutunu en kolay benimseyen,
bundan en çok etkilenen ve giderek bunun ideolojik yanýlsamasýna düþen kesim öðrenci kitlesi olmuþtur. Çoðunlukla þehir küçükburjuva ailelerinden gelme üniversite öðrencileri, geçmiþten farklý
olarak, büyük oranda þehir içinde ve kendi aileleri yanýnda bulunmaktadýrlar. 80 öncesinde aktif öðrenci kitlesi içinde olduðu

112

THKP-C/HDÖ
PASS ve Devrimci Taktiðimiz

kadar, genel öðrenci nüfusu içinde de küçük bir azýnlýk oluþturan
bu unsurlarýn, bugünkü aðýrlýðý yeni durumlar yaratmaktadýr. Üniversitelerin yoðunlaþtýðý beþ büyük kentin (Ankara, Ýstanbul, Ýzmir,
Erzurum ve Trabzon) nüfusunun genel nüfus içindeki oraný 1970
yýlýnda%22,97 iken, bu oran 1985de %28,42ye çýkmýþtýr. Bu kentlerdeki okuma yazma oraný genel toplam içinde %40 civarýnda bir
yer tutmaktadýr. Ve gene bilindiði gibi, bu kentlerdeki orta-öðrenim
düzeyinin yükseldiði, üniversitelere giriþte bu kentlerde oturanlarýn
aðýrlýklý hale gelmesine yol açmýþtýr.
80 öncesinin çaðdaþ olanaklara ulaþma mücadelesinin
izleyicisi ve talep edicisi olan öðrenci kesimi, bu talepleriyle mevcut toplumsal yapýya muhalefet durumundayken, bugün bu özelliðini önemli ölçüde yitirmiþtir. Mevcut durumda çaðdaþ olanaklardan daha fazla yararlanma sorunu gündeme getirilmiþ ve bu
da rekabet sorunu oluþturarak, öðrenci kitlesinin hareketini özellikle eðitimi aksatýcý nitelikte olan hareketleri frenlemektedir. Ancak çaðdaþ olanaklardan daha fazla yararlanma yönündeki eðilim,
üniversitelerde oluþturulmuþ olandüzenle (YÖK) çeliþkiye düþmektedir. Genel olarak kýþla disiplini olarak tanýmlanan YÖK düzeninin yarattýðý çeliþki, YÖKe karþý bir hareketin geliþmesine zemin teþkil ettiði gibi, kendiliðinden geliþim seyri içinde toplumsal
ve siyasal eleþtiriye (doðal olarak da bir harekete) yönelme potansiyelindedir. Ama gene de bu potansiyelin gevþek zeminde hareketi, kendi içinde baþka alanlara kanalize edilinebilineceði unutulmamalýdýr. Bu nedenlerle, öðrenci kitlesini aðýrlýklý olarak YÖKe
karþý birleþtirmek uzun dönemde ki öðrenci aktivitesi düþünülürse birkaç sömestr olabilir hareketsizliðe yol açabilir.
Öðrenci kitlesinin bugün YÖKe karþý (askeri disiplin) tutumu ve tepkisi oligarþinin açýk siyasal zoru ile birlikte ele alýnmak
zorundadýr. 12 Eylül döneminde açýk siyasal zor uygulamasý koþullarýnda üniversitelere girmiþ öðrenci kitlesi, bu zorun dolaysýz
sonuçlarýný yaþamýþlardýr. Bu da dernek faaliyetlerinden uzak
durmak þeklinde kendini dýþa vurmaktadýr. Ama bu tutum, kesinlikle öðrenci kitlesinin apolitikleþtiði demek deðildir. Bu tutum,
öðrenci kitlesinin geçmiþin baþarýsýz deneyimini (dernekçilik) yeniden yaþamak istemediði ve oligarþinin siyasal zorunun doðrudan
nesnesi olmaya yanaþmadýklarý demektir. Oligarþinin kuþatma durumunu sürdürmesi, yani dernek faaliyetleri baþta olmak üzere
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polis baskýsýnýn sürdürülmesi, öðrencileri derneklerden uzak tutma sonucu veriyorsa da, diðer yandan da yeni bir biçim altýnda
örgütlenme talebini öne çýkarmaktadýr. Bu da yasal derneklerden
uzak, eylem anýnda bir araya gelmeyi saðlayan bir biçim oluþturmaktadýr. 12 Mart sonrasýnda ortaya çýkan bu biçim, öðrenci hareketinin genel nitelikleriyle de çakýþmaktadýr. Öðrenci kitlesinin hýzla
politize olmasý olgusunun kendiliðinden bir dýþa vurumu olan bu
biçim, son tahlilde öðrenci kitlesi ile dolaysýz (araçsýz) iliþki içinde bulunan devrimci unsurlara dayanýr. Ve bunlar tarafýndan örgütlenir. Ancak burada korsan koymak þeklinde sýradanlaþtýrýlmýþ
ve gerekli ön koþullarý hesaba katmayan (80 öncesinde örgütlü
yapýlarca gerçekleþtirilen) çoklukla grupçu amaçlarla yürütülen çocuksu biçimlerle karýþtýrýlmamalýdýr. Diyebiliriz ki, mevcut durumda öðrenci kitlesinin örgütlenmesi ve eyleme sokulmasýnda, yasal
mekanlarda (dernekler) belli bir toplanmanýn beklenmesi kitleyi
pasifize edecektir. Onlarýn örgütlenme mekaný doðrudan üniversite yaþam alanlarý olmalýdýr. Bu yasal derneklerin hiçbir önemi
ve iþlevi olmayacaktýr demek deðildir. Bu tür kuruluþlar, herþeyden
önce öðrenci kesimindeki ileri unsurlarýn toplanma mekaný olarak bir iþleve sahiptirler. Ama kitlesel toplanma ile karýþtýrýlamaz.
Ayrýca dernekler, mevcut somut hedefler yönünden bazý yasal araçlara ulaþma ve yararlanma olanaðý da saðlar. Gene de öðrenci hareketi, her zaman, bu tür yasal mekanlara ve yasal sözcülere
baðlý olmaksýzýn geliþir. Öðrenci hareketi yasal sýnýrlarý kolayca
aþar, dolayýsýyla yarý-yasal oluþumlar ve eylemler yaratýr. (Öðrenci
hareketi açýsýndan silahlý devrimci mücadelenin varlýðý önemli bir
etmendir. Silahlý devrimci öncünün faaliyeti, üniversitelerdeki
kuþatma durumunu büyük ölçüde kaldýracaðý gibi, ayrýca kitlenin
politize olmasý yönünde etkide bulunarak hareketi geliþtirir.)
Þehir düzeyinde ele alýnabilinecek diðer bir kesim ise yarýproleter unsurlardýr. Genellikle kýrsal alanlardan yeni gelmiþ ya da
ekonomik buhran nedeniyle iþsiz durumunda bulunan bu unsurlar geçici her iþte çalýþýrlar. Sürekli bir fabrika yaþamýnýn içinde olmadýklarý için de kolay kolay küçük-burjuva dünya görüþünü býrakamazlar. Çokluk inþaat sektöründe taþeronlarla iliþki içinde olduklarýndan iþverenin durumuna göre biçimlendirilmektedirler.
Ýnþaat sektöründe yoðun olarak islam ülkeleri sermayesinin (doðrudan ya da dolaylý) yatýrýmlar yaptýðý günümüzde, yarý-proleter ke-
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simlerde islamcý akýmlarýn faaliyetleri yoðunlaþmýþ durumdadýr.
Ülkemizdeki dini akýmlarýn tabanýný oluþturan yarý-proleterler, 80
öncesinde ayný iliþkiler nedeniyle (taþeronlar aracýlýðýyla) faþist milislerin kaynaðýydýlar. Kýrsal alandaki mevsimlik iþçilerden farklý
olarak, bu þehir yarý-proleterleri çalýþma zamanýnýn dýþýnda tümüyle gecekondu semtlerinde bulunurlar. Bunlarýn örgütlenmesi ya
da en azýndan tarafsýzlaþtýrýlmasý, ancak gecekondu mahallelerindeki proleter unsurlara dayanarak yapýlacak mahalle örgütlenmesiyle mümkündür. Gecekondu bölgelerinde kurulacak dernekler
ve tüketim kooperatifleri, bireyciliðin tüm kavrayýþýna sahip bu
unsurlar için ilk örgütlenme ve kolektif mücadele alanlarý oluþturur.
Ancak oligarþinin mevcut kuþatma durumu ve geçmiþte yaþanmýþ
olaylar, kitlelerin bu örgütlenmelerden uzak durmasýna yol açtýðý
da bir gerçektir. Bu tür örgüt biçimlerinin yaþama geçirilebilinmesinin yolu, geneldeki depolitizasyonun etkisizleþtirilmesiyle mümkündür. Öte yandan, oligarþinin rüþvet politikasýnýn bir yansýsý
olan ANAP etiketli eþya ve para daðýtma faaliyetlerinin, özellikle
bu mahallelere ve yarý-proleter unsurlara yönelik olduðu unutulmamalýdýr. Yine de, bugünden buralarda kurulacak iliþkiler ve az da
olsa örgütlenmeler (ekonomik-demokratik), gelecekteki politik
geliþmeler karþýsýnda hazýrlýksýz yakalanmanýn önüne geçecektir.
Kýrsal alandaki kitlelerin durumuna bakacak olursak,
köylülüðün, yüzyýllarýn getirdiði rijit kalýplar içinde böyle gelmiþ,
böyle gider anlayýþýyla, her zamanki hareketsizliðini koruduðunu
görürüz. Ancak yerleþtirilen ekonomi politikanýn sonuçlarýnýn da
köylüler tarafýndan görülmediði söylenemez. Özellikle çay ve tütünde devlet tekelinin kaldýrýlmasý, düþük taban fiyatlarý, köylü kitlesi
için belli bir hareketlilik alaný oluþturmaktadýr. Bugüne dek yasal
ve yarý-yasal mücadeleler konusunda, hemen hemen hiç deneyimi
olmayan köylüler tam bir çaresizlik içinde bulunmaktadýrlar. Bu
da, taþra politikacýlarýna olan baðýmlýlýklarýný artýrmaktadýr. (DYP
nin yükseliþinin temelinde bu yatmaktadýr.) Köylülüðün ekonomik
mücadelesinin doðrudan devletle olan yaný (taban fiyatlarýnýn belirlenmesi, sübvansiyonlar, Ziraat Bankasý kredileri vb. yoluyla) ve
oligarþi ile olan iliþkisi (sanayi ürünleri, toprak kiralama vb.) geleneksel köy dernekleri ve kooperatifler (üretim ya da tüketim kooperatifleri) biçiminde örgütlenmeyi engellemektedir. Çokluk devlet
güçleriyle açýk çatýþma durumuna girmeden taleplerini yükselt-
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mesi ve bu amaçla mücadele etmesi olanaksýz olan bu örgütlenmelerin, politik örgütlenme dýþýnda geliþtirilmesi (iþçi sendikalarý
gibi) oldukça zordur. (Bu ayný zamanda modern revizyonizmin
köylü kitleleri arasýnda taban bulamamasýnýn nedenidir.) Köylü
kitleleri, doðrudan toprak devrimine baðlý olarak ve politikleþmiþ
askeri savaþ temelinde örgütlenmesi kaçýnýlmaz olarak ilk halka
durumundadýr. (Ama Öncü Savaþýnýn niteliðine uygun olarak.)
Ýþte halk kitlelerinin mevcut durumu ve ekonomik-demokratik mücadelesinin konumu özetle budur. Buna baðlý olarak 12
Eylül sonrasýnda ülkemiz solunda meydana gelen geliþmeleri þöyle
özetleyebiliriz:
12 Eylül sonrasýnda, legal olanaklardan yararlandýrýlan antileninist bir çevre ortaya çýkmasý þaþýrtýcý olmamýþtýr. Aybarýndan
sivil toplumculara ve troçkistlere kadar uzanan bu anti-leninist
çevrenin homojen bir tavýr gösterdikleri ve bir blok oluþturduklarý
söylenemez. 80 öncesinde çeþitli revizyonist ve oportünist gruplar
içinde yer almýþ bazý unsurlarýn katýlýmýyla geliþim gösteren antileninistler, bu unsurlarýn geçmiþlerine baðlý olarak farklý tavýrlar
sergiledikleri söylenebilir. Sözcüðün tam anlamýyla çürümüþ deðerlerin savunucusu olan bu çevre,12 Eylül sonrasýndaki güven
bunalýmýný her düzeyde (politik, ideolojik, kültürel, örgütsel, toplumsal ve bireysel) yaþayan bireylerin toplandýðý ve toplanacaðý
mekanlar yaratmaya özel çaba sarf etmektedirler. Birleþik Sosyalist Parti hikayesi de bu mekaný yaratmanýn temel taþý olarak öne
çýkarýlmýþtýr. Bu çevreye, Mao Zedung düþüncesinin uluslararasý
planda çökmesiyle birlikte eski sosyal-emperyalizm teorisi savunucularýnýn da katýlmýþ olmasý çok doðaldýr. Örneðin bunlar içinde
Perinçekin PDAsý, gerçek anlamda hiçbir deðere sahip olmamýþ
ve ilkeler adýna her türlü ilkesizliði meþru kýlmýþ bir oluþum olarak yýllardýr çürümüþ deðerlerin savunucusu olduðunu herkes bilmektedir.
Bu anti-leninist çevrelerin etkilerinin belli bir çürümüþlükle
sýnýrlý olmasýna karþýn, Leninizme yönelttikleri saldýrýlarla, mevcut
güvensizlik ortamýnda belli bir etki yaratacaðý da açýktýr. Gerek bu
nedenle, gerekse kadrolarýn siyasi eðitimi için Marksizm-Leninizmin yaygýnlaþtýrýlmasý zorunludur. Bu, Marksist-Leninist klâsiklerin geniþ bir daðýtýmý olarak legal planda olacaðý gibi, bu klâsiklerin
okunmasý ve okutulmasý yönünde illegal planda da olabilir.
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12 Eylül sonrasýnda revizyonist kesimde ortaya çýkan bir
geliþme de, TKPnin Genel Sekreterliðinin doðal bir ölümle
deðiþmiþ olmasýdýr. Ayrýca ülke içindeki legal revizyonistlerin yurtdýþýna kaçmalarýyla birlikte bu kesimde yeni bir blok oluþmuþtur.
TÝP, TSÝP, TKP nin organik birliðine doðru giden bu geliþme, her
an yeni geliþmelere gebedir. Bugün için izledikleri genel politika,
demokrasinin sýnýrlarýnýn geniþletilmesi temelinde burjuva muhalefetiyle birlikte geniþ bir cephe kurmaya yöneliktir. Hemen hemen tüm legal oluþumlara katýlarak kendilerine bir zemin bulmaya
çabalamaktadýrlar. Geçmiþ dönemlerde olduðu gibi, ilk yaptýklarý
iþ, öðrenci hareketini denetime almak amacýyla dernek kurma
olmuþtur. Ama öðrencilerin bu kuruluþlardan uzak durmalarýný,
kitlelerin apolitik olduðu þeklinde deðerlendirerek, kaðýt üzerinde öðrenci derneði yönetimini elinde tutan konumdan öteye
geçememiþlerdir. Gerçekte ise, öðrenci kitlesinin bu revizyonistlerin pasifist çalýþma tarzýna karþý kendiliðinden bir tepkisi gündemdedir. Hümanizm, barýþ ve nükleer savaþ tehlikesi temelinde çalýþmaya yöneltilen revizyonist taraftarlarýn etkili olmasý zaten beklenemezdi. Onlarýn yaptýðý insan haklarý savunuculuðu ise, arabesk þarký sözlerini anýmsatan (insanýz biz-bizim de canýmýz var
vs.) bir nitelik taþýmasý ise, gerçek bir talihsizliktir. Revizyonistlerin
ülke gerçeklerinden ne denli kopuk olduklarýný, kitlelerin özellikle öðrencilerin bir Nikaragua Devrimine gösterdikleri yoðun ilgi
açýkça gösteriyor. (Bu ilginin somut görünümü ise, piyasada satýlan kitaplara olan taleplerdir. Sandinonun Kýzlarý, Sandinist
Komutanlar Konuþuyor ya da Deniz Gezmiþi anlatan Gülün Solduðu Akþam gibi kitaplara olan talep ortadadýr.)
Revizyonistlerin bugün en önemli sorunu (ve amacý) 12 Eylül
yenilgisinin sorumluluðunu silahlý devrimci mücadeleye ve onun
örgütlerine mal edebilmektir. Bunu hiçbir ayrým yapmaksýzýn genel bir THKP-C eleþtirisi ile çözümlemeye çalýþmaktadýrlar. Ayrýca SBKP nin Stalin konusundaki politikasýna (unutturma) angaje
olduklarý için de Stalinizm adý altýnda yürütülen anti-leninist saldýrý ve tahrifatlara karþý suskun kalmaktadýrlar. Böylece anti-leninistlerin yedek gücü durumuna gelmiþlerdir. Bugün sosyal-demokratlarýn ya da burjuva demokratý(!) Demirelin olasý bir koalisyon
hükümeti ile legalize olacaklarý günü beklemektedirler. Legal yayýnlar yoluyla da, SBKPnin dýþ politikasýnýn sözcülüðünü yaparak, ül-
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kedeki gerçeklere sýrt çevirmektedirler.
Ülkemiz solundaki diðer bir geliþme de, (lafta da olsa silahlý
mücadeleyi savunanlar da dahil) silahlý oluþumlara iliþkindir. Genel olarak THKP-C kökenliler diye tanýmlanan bu kesim, ülkedeki en geniþ, ama ayný oranda heterojen kesimdir. 1972 Kýzýlderede
önder ve yönetici kadrolarýnýn yok edilmesiyle merkezi yapýsýný ve
iþleyiþini yitiren THKP-Cnin devrim stratejisinin (Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi) farklý yorumlanmasý ya da tümden inkar edilmesiyle deðiþik gruplar oluþmuþtur. Bu gruplarýn tek tek kendilerine
özgü bir Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi anlayýþýna ve THKP-C
deðerlendirmesine sahip oluþlarý, zaman içinde birbirinden baðýmsýz bir dizi oluþum ve örgüt yaratmýþtý. Bu durum, düzen basýnýnýn
katkýsýyla ve oportünist tahrifatlarla karmakarýþýk görünüm almýþtýr.
THKP-Cnin ideolojik-politik çizgisini ve bu çizginin 1971-72 pratiðini tümden reddedenler (Militan Gençlik ya da Halkýn Yolu ve
KSD) bir yana býrakýlacak olursa, 80 öncesinde iki farklý anlayýþ
mevcuttu. Bunlardan ilki, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin
doðruluðu temelinde, Öncü Savaþýnýn sürdürülmesinin gerekliliðini
kabul eden ve bu amaçla faaliyet gösteren örgütlenmelerce temsil
edilmekteydi. Ýstanbulda MLSPB, Egede EB ve Kasabalýlar (ve
bazý küçük oluþumlar) THKP-C/HDÖ dýþýnda, bu anlayýþý savunan
gruplardý. Bu grup ve örgütler arasýnda ortak bir anlayýþýn olduðu
söylenebilir. (Ve bu nedenle THKP-C içinde homojenleþmeye en
yakýn olanlar bunlardýr.) Bu ortak anlayýþýn (Politikleþmiþ Askeri
Savaþ Stratejisinin ele alýnýþýndan gelen temelleri yanýnda) pratik
ifadesi, bu grup ve örgütlerin birbirlerinin çalýþma alanlarýna girmemeleri ve zorunlu karþýlaþmalarda da çatýþmaya, rekabete
düþmemeleridir. Yine de THKP-C/HDÖ dýþýndakilerin teorik düzeyde yüzeysel deðerlendirmelerle yetinmeleri bir farklýlýk oluþturuyordu. Ve yine bu gruplar, genellikle tek bir kente baðlý ve o kentle
sýnýrlý bir þehir gerillasý yürütmeleri, onlarý THKP-C/HDÖden ayýran diðer bir yandý.
Ýkinci anlayýþ ise, THKP-Cnin ideolojik-politik çizgisinin yetersiz olduðunu ve Öncü Savaþýnýn ele alýnýþýnda sol hatalar yapýldýðýný ileri sürer. Bu anlayýþ sahipleri, Öncü Savaþý için asgari bir
örgütlenmenin (hazýrlýk aþamasý) gerekliliðini teoride kabul eder
görünürken, pratikte ekonomik-demokratik mücadelenin örgütlenmesini (özellikle öðrenci hareketinin) tüm faaliyetlerin odak nok-
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tasý olarak ele alýyorlardý. Bunlara göre, politik bir örgütlenme (parti), sýnýfýn en ileri unsurlarýnýn örgütlenmesiyle oluþturulamazdý.
Partileþme, ekonomik-demokratik mücadele sürecinde ve bu
süreçte öne çýkan unsurlarýn örgütlenmesi ve bu mücadeleler içinde
denenmesi ile gerçekleþecekti! Görünüþte 71in silahlý mücadelesinin yarattýðý sempatinin getirdiði unsurlara karþý bir olumsuzlama
ya da güvensizlik ifadesi olan bu yol, özde politik mücadele ile
ekonomik-demokratik mücadeleyi karýþtýran ve ikinciyi birincinin
yerine geçiren yalýn bir ekonomizm sapmasýndan baþka birþey
deðildi. Bu anlayýþýn en belirgin özelliði, teori ile pratiðin, öz ile
biçimin ve söz ile iþin tam bir karþýtlýk içinde tutularak, birbirlerini yalýn biçimde dýþlamasýdýr. Bu da, bu anlayýþ savunucularýnýn
oportünizminin dýþa vurumudur. Ve amaç, ne olursa olsun THKPCnin 71 deki mücadelesinin yarattýðý sempatiyi ve prestiji kullanmaktýr. (Kariyerizm) Ýþte DY oportünizmi bu anlayýþla nitelenir. Ancak yine de bu anlayýþa sahip olan salt onlar deðildir. 78 yýlýnda DY
den kopan ve birkaç kentle sýnýrlý yoðunlaþmýþ faaliyette bulunan
DS de ayný anlayýþýn temsilcisidir. Ancak DS, DY oportünizminden
farklý olarak, aktif bir tutum içine girmiþ ve böylece garip bir þehir gerillasý (!) yürütmeye yönelmiþtir. DSnin Öncü Savaþý anlayýþýndaki yanlýþlýklarý ve var oluþunu saðlayan, yeni katýlýmlarý gerçekleþtiren ekonomik-demokratik mücadeleye baðýmlýlýklarý, onlarý tam bir çýkmaza itmiþtir.
Yukarda sözünü ettiðimiz gruplar ve örgütlenmelerden baþka
THKP-Cli olduklarýný söyleyen bazý küçük grupçuklar da bulunmaktadýr. (Savaþçýlar, Sempatizanlar, Devrimci (!) Savaþ gibi.)
Bunlar, iki anlayýþla olan uzaklýk ve yakýnlýklarýna göre deðiþen
niteliklere sahiptirler. Ve yine 12 Eylül sonrasýnda DY saflarýnda ortaya çýkan sivil toplumculardan da söz etmek mümkündür. Ancak bunlar anti-leninist zemine sahip olduklarý için THKP-C genel
baþlýðý altýnda ele alýnamazlar. (Ayný zamanda THKP-C/HDÖ saflarýnda ortaya çýkmýþ II. sað sapmanýn oluþturduðu oluþum da bu
niteliktedir. Ama onlar, modern revizyonizm bölümünde yer
almaktadýrlar. Týpký KSD gibi.)
Bugün ülkemiz solunda, aþaðý yukarý geçmiþtekine benzer
bir tablo mevcuttur. Legalizm ve tasfiyecilik aðýr basan bir çizgi
olarak revizyonist ve oportünist çevrelerde egemen durumdadýr.
Legal parti arayýþlarý kimi zaman açýk tasfiyeci nitelikte sürdürülür-
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ken (Aybar-Perinçek kariyeristleri), kimi zaman silahlý devrimci
mücadelenin tasfiyesine yönelik olarak sürdürülmektedir. (Y.
Küçükün ortaya attýðý tez esas olarak buna yöneliktir.) Mevcut
durumda, az da olsa ciddiye alýnabilecek bir yaklaþým da, genel
olarak solu, özel olarak da belli bir siyasal çizgiyi birleþtirme olarak
ortaya çýkmaktadýr. Bu genellikle THKP-C ile baðlantýlý olarak
geliþmektedir. 1978-79 yýllarýnda bazý eski THKP-Clilerin ortaya attýðý anlayýþýn basit bir kopyasý olan bu anlayýþ, THKP-Cnin 1972den
sonraki durumunun ve geliþmelerin, salt bir kariyerizm ya da
küçük-burjuva sekterizminin ürünü olduðuna dayanmaktadýr.
Bunlara göre, ortada önemli bir ideolojik ve stratejik farklýlýk yoktur! Oysa 72den bu yana geliþen olaylar doðru biçimde tahlil edildiðinde, sorunun böylesine sýradan ve basit olmadýðý hemen görülür. THKP-Cyi ihya cemiyeti gibi hareket etme eðilimindeki bu
anlayýþ sahiplerinin giriþimlerini fazlaca önemsemek de olanaksýzdýr.
Yine THKP-C kökenli bir baþka hatalý anlayýþ da, mevcut
durumda siyasal örgütlenmenin eksikliklerini tamamlamasý ve
silahlý mücadeleye baþlamasý konusunda ortaya çýkmýþtýr. Büyük
ölçüde DSlilere ait olan bu anlayýþa göre, bugünkü temel görev,
öðrenci çevrelerinde etkin olmak ve yeni (yani 3.) bir Dev-Genç
oluþturarak bir güç haline gelmektir. Bu anlayýþ, 1974 sonrasýnda
KSD ve DYnin ortaya attýðý tezlerden pek farklý deðildir. DSliler bu
anlayýþý yürütmek için, herþeyden önce KSD ve DYnin baþarýlý
olduklarýný kabul etmek zorundadýrlar. Yani DY ve KSD öðrenci hareketini denetime alarak önemli bir güç olmuþlardýr, ama silahlý
mücadeleden yan çizen pasifist yöneticiler yüzünden bu güç
harcanmýþtýr, biçiminde bir deðerlendirmenin kabul edilmesi gerekir. (DSnin DYden ayrýldýðý günlerde ortaya attýðý savlar da bundan farklý deðildir.) Evet, görünüþte mantýki olan bu ifadeler, son
tahlilde ekonomik-demokratik mücadeleye dayanarak barýþçýl yöntemler oluþturulacak bir hareketin asla silahlý mücadele aþamasýna
geçemeyeceðini görmezlikten gelir. Yaþanmýþ olaylarýn, bir kýsmýný
öne çýkararak düz bir mantýkla oluþturulan bu anlayýþ, 3. DevGençi (!) kursa bile, ikinci DY olmaktan öteye geçemeyecektir.
12 Eylül sonrasýnda, özellikle 1984 sonrasýnda ortaya çýkan
diðer önemli bir olgu da açýk sýnýr savaþý olarak ifade edilebilecek PKKnin silahlý eylemleridir. Kürt ulusunun kendi kaderini tayin
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hakký baðlamýnda Misak-ý Milli sýnýrlarý dýþýnda ele alýnabilinecek
genel sorundan öte bir olgu olan açýk sýnýr savaþý ve PKKnin
eylemleri, silahlý mücadele açýsýndan özel olarak deðerlendirilmelidir. Emperyalizmin III. bunalým döneminin iliþki ve çeliþkilerinin
eksik bir tahlilinin bir ürünü olarak ortaya çýkan hatalý Öncü Savaþý
anlayýþýný bu olaylarda görmek mümkündür. Son tahlilde Öncü
Savaþý ile Halk Savaþý arasýndaki özel farklýlýðýn yadsýnmasýna dayanan ve bu nedenle de Öncü Savaþýný Halk Savaþýnýn taktik bir
evresi olarak deðerlendiren bir çizginin pratiðidir.
Halk kitlelerinin ve solun mevcut durumu karþýsýnda temel
mücadele biçimi (silahlý propaganda) açýsýndan yapýlmasý gerekenleri, yani devrimci taktiðimizi þöyle ifade edebiliriz:
Suni dengenin 12 Eylül sonrasýnda yeniden düzenlenmesi,
1980 yýlýna kadar silahlý devrimci mücadelenin baþardýðý görevleri
yeniden gündeme getirmektedir. Bu nedenle devrimci öncü, her
þeyden önce, silahlý propaganda temelinde, halk kitlelerinin dikkatini devrimci silahlý mücadeleye çekmek zorundadýr ve 80 öncesinin sol militan unsurlarý açýsýndan güven bunalýmý aþýlmalýdýr.
Ancak bu iki görevin birlikte yerine getirilmesinde stratejik mücadelenin, 12 Eylül ile birlikte geriletildiði hesaba katýlmak zorundadýr. Bu ise, üst düzey silahlý eylemlerle bir bakýma açýk savaþa
iliþkin eylemler iþe baþlanýlmamasý demektir. Bugünkü temel görevlerin baþýnda, belirtilen amaçlarla, kitlelerin daha sert ve üst
düzeyde silahlý eylemleri yadýrgamayacaðý uygun bir ortam yaratýlmasý gelir. Böylece askeri týrmanma politikasý, genel rotamýzýn ilk evresinden baþlayarak gerilla savaþýný geliþtirmek þeklinde olacaktýr. Mevcut durumda gerilla eylemleri ülke çapýnda
taciz ve tahrip biçimlerinde sürdürülecektir.
Bu saptamamýzýn doðruluðunu PKKnin sürdürdüðü açýk
sýnýr anlayýþýna dayalý silahlý eylemleri gün be gün göstermektedir. Bilindiði gibi onlarýn silahlý eylemleri açýk savaþ eylemleridir.
Bir Vietnam Devriminin yanlýþ yorumlanmasýnýn ürünü olarak ortaya
çýkan bu savaþ, somut tarihsel ve güncel koþullarý hesaplamaksýzýn, Orta-Doðudaki mevcut güçler dengesine dayanarak doðrudan bir halk savaþý baþlatýlmasýnýn ifadesidir. Böyle bir savaþ,
Giapýnda belirttiði gibi mutlak siyasi üstünlüðün saðlandýðý
koþullarda verilebilinir. Þüphesiz bu koþullara baðlý olarak baþlatýlan
bir Halk Savaþý, üst düzeydeki silahlý eylemlerin yadýrganmayacaðý

THKP-C/HDÖ
PASS ve Devrimci Taktiðimiz

121

bir ortam oluþturur. Çünkü böyle bir evrede, sýnýf güçleri ya da
devrim ile karþý-devrim güçleri tam olarak ayrýþmýþtýr ve sýnýf bireylerinin kesin tercihlerini yaptýklarý bir ortam vardýr. Bu durumda
iki silahlý gücün açýk savaþý gündemdedir ve askeri savaþýn zaferi
esastýr. Bugün böyle bir ortamda ve evrede bulunulduðunu hiç
kimse iddia edemez. Ancak bugün görülen bir olgu da, hangi amaçla yürütülürse yürütülsün, açýk savaþ koþullarýna özgü bir gerilla
eylemlerinin halk kitlelerince yadýrgandýðý, bir tepki aldýðýdýr.*
Genel olarak söylersek, bugün þehir gerilla savaþý taktikleriyle ülke çapýnda eylemler gerçekleþtirilmelidir. Öncü Savaþýnýn
günümüzde bu sürdürülüþü, bir yandan devrimci öncünün bir bütün
olarak hareket halinde olduðunu halk kitlelerine gösterirken, diðer
yandan oligarþinin 12 Eylül sonrasýnda ülke çapýnda gerçekleþtirdiði
psikolojik üstünlüðünü sarsacaktýr.
Mevcut durumda, silahlý eylemlerin üzerine oturtulmuþ propaganda, temel olarak emperyalist iþgal ve sömürü ile oligarþinin
niteliðini açýklamaya yönelik olacaktýr. Bir baþka deyiþle, genel
olarak devrimin neden gerekli ve kaçýnýlmaz olduðu kitlelere anlatýlmalýdýr. Bu ayný zamanda anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrimin kitlelere neler kazandýracaðýnýn sergilenmesi demektir. (Devrimin programýnýn anlatýlmasý.) Devrimci öncünün her zaman ve
her yerde temel görevi olan bu siyasi gerçeklerin açýklanmasýnda
mevcut durumun öne çýkardýðý þu iki taktik hedefleri belirler. (Bilindiði gibi, bir yandan emperyalizm ve oligarþinin genel olarak
teþhirine ve devrim programýnýn açýklanmasýna yönelinirken, öte
yandan somut siyasal gerçekler de teþhir edilir ve genel ile birleþtirilir. Düzenin hemen hergün, her saat ürettiði siyasal olaylarýn teþhiri
esastýr kitlelerin somuttan soyuta doðru gidilerek bilinçlendirilmesi esprisi.)
Mevcut durumun öne çýkardýðý birinci yön, 12 Eylülle birlikte oligarþinin devlet aygýtýnda yaptýðý düzenlemelere paralel olarak
her düzeyde uyguladýðý açýk rüþvet politikasýnýn teþhiridir. Para
ile adam satýn alma ve bu yolla her türlü muhalefet hareketini
bölmenin, oligarþinin temel politikasý olduðu, ANAPýn varoluþunun
bizatihi buna dayandýðý ve Özal hükümetinin bu politikayý devlet
* PKKnin açýk sýnýrýn avantajlarýyla sürdürdüðü silahlý mücadelenin doðru ve gerçek
bir kýr gerilla savaþý olduðunu söylemek de zordur.
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kaynaklarýný kullanarak (fonlar yoluyla) yürüttüðü kitlelere anlatýlmalýdýr. Ancak burada dikkat edilecek husus, mevcut basýn ve
yayýn organlarýnýn ortaya koyduðu ve böylece kamuoyunun gündemine soktuðu siyasal gerçeklere baðlý kalýnmamasý gerektiðidir. Hazýr kamuoyunun dikkatini çekmiþ olan bir konu varken,
buna iliþkin gerilla eylemlerinin gerçekleþtirilmesi, güç ve zaman
tasarrufu saðladýðý bir gerçektir. Ama bu tutum, bir süre sonra
düzen içi muhalefetin artçýsý olmaktan öteye geçmeyecektir. Devrimci öncü, ele alacaðý ve gerilla eylemlerini yönelteceði somut
siyasi gerçekleri kendisi bulmak ve iþlemek zorundadýr. Bu þüphesiz, ilk dönemde doðrudan örgütsel bilgi toplamaya baðlý olarak
kadrosal bir faaliyet þeklinde olacaktýr. Ancak kitleler arasýnda
siyasi gerçekleri teþhir tutkusu yaratýldýðýnda, görülecektir ki, bu
alandaki gerekli bilgiler kitlelerce bize iletilecektir. Bu, ancak biz
bu teþhir tutkusunu yarattýðýmýz zaman ve kitleler bizi siyasal (ve
askeri) bir güç olarak gördükleri zaman mümkün olacaktýr. Bugün
yukarda belirttiðimiz siyasi gerçeðin (rüþvet politikasý) teþhirinde
gerekli somut bilgileri örgütsel faaliyetle saðlayacaðýz. Bunlarý günlük hayatýn her alanýnda bulmak mümkündür. Resmi gazetelerde,
siyasi transferlerde, parlamento tutanaklarýnda, ticari ve icra davalarýnda, lojman tahsislerinde, özel ve devlet bankalarýnýn kredilerinde, kurulmuþ fonlarýn kullanýmýnda, diplomaside vb. iliþkilerinde bunlarý bulabiliriz ve bulmalýyýz.
Ancak tüm bunlar, düzen içi muhalefetin ortaya koyduðu
ve kamuoyuna mal olmuþ siyasi gerçeklere karþý kayýtsýz kalýnacaktýr demek deðildir. Silahlý eylemler gerçekleþtirilirken bu gerçeklerin öne çýkardýðý hedeflere de yönelinecektir. Ama asýl olan
devrimci öncünün kendisinin ele alýp iþlediði gerçeklerin ortaya
koyduðu hedeflerdir. Þehir gerilla taktikleriyle ülke çapýnda gerçekleþtirilecek eylemler, bir harekât olarak (ya da bazý sol gevezelerin çok sevdiði sözcükle kampanya), ayný anda birden çok
siyasi gerçeðin teþhirine olanak verecek niteliktedir.
Mevcut durumda öne çýkan ikinci yön, 12 Eylülle birlikte bir
çizgi haline gelmiþ olan devlet terörünün teþhiridir. Bu amaç, ne
yasal temelde geçmiþin hesabý sorulmalýdýr türünden bir amaçtýr, ne de 12 Eylül 1980 sonrasýndaki ve günümüzdeki devrimcilere ve halka karþý yapýlmýþ iþkence ve ölüm olaylarýnýn teþhiridir.
Devrimci öncünün devlet terörüne karþý tavrý, fiilin teþhiri deðil
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(iþkence vb.), failin teþhirine (iþkenceci, katil vb.) yöneliktir. Ülkemizde istisnasýz herkes, karakollardaki iþkenceleri ve olaylarý yeterince bilmektedirler. Jandarma zulmünün ne olduðunu her köylü
kendi öz yaþam deneyimi ile öðrenmiþtir. Bunlar artýk kanýksanmýþ
gerçeklerdir. Halk kitleleri, bu tür bildikleri þeyleri yineleyen solcu
laflardan býkmýþlardýr. Ýþkence edebiyatý diyerek sol çevrelerde
bile anlamýný yitirmiþ bu tutumlar bizleri, bir adým öteye götürmeyecektir. Evet, halk kitleleri zam, zulüm edebiyatýndan býkmýþtýr.
Bizim görevimiz iþkence olaylarýný deðil, iþkencecileri; öldürülen
devrimcileri deðil, onlarý öldürenleri, katilleri teþhir etmektir. Her
zaman yerel düzeyde gerçekleþen iþkence ve cinayetlerin (ki siyasal cinayettir bunlar) sorumlularýnýn yerel düzeyde bile çok az bilinir olduðu unutulmamalýdýr. Biz, ülkenin her yerinde gerçekleþtirilmiþ ve gerçekleþtirilecek devlet terörünün uygulayýcýlarýný ve yönetenlerini bulup, ülke çapýnda teþhir etmek zorundayýz. Bu yapýldýðý oranda görülecektir ki, bu iþkenceciler ve katiller, nereye giderlerse gitsinler, halk tarafýndan bilinecektir ve halk onlara gereken tavrý gösterecektir.
Bugünkü aþamada, bu iþkenceciler ve katillere karþý, suçun
bedelini ödetmek amacýyla imha eylemlerinde bulunmak, doðrudan þehir gerilla taktikleriyle ülke çapýnda eylem yapmanýn sýnýrlarý içinde ele alýnýr. Bunlara karþý bir harekâtýn ya da harekâtlarýn ne
zaman aðýr basacaðý, doðrudan stratejik rotaya baðlýdýr ve onun
geliþiminin yavaþ ya da hýzlý olmasýyla belirlenir.
Temel mücadele biçimi temelinde ele aldýðýmýz bu devrimci görevlerin yanýnda, tali mücadele biçimlerinin yürütülmesi görevi de vardýr. Bu mücadele biçimlerinin, özellikle ekonomik-demokratik mücadelenin mevcut durumdaki hedeflerini daha önce belirttiðimiz biçimde ele almalýyýz. Ancak ekonomik-demokratik mücadelede görevlendirilmiþ ve mevzilendirilmiþ kadrolar ile doðrudan
politik amaçlarla (temel ya da tali mücadele biçimi açýsýndan) görev yapan kadrolar arasýndaki iliþkide özen gösterilmesi zorunludur. (Ýlk durumdaki kadrolarýn illegal yapý ile baðlarýnýn nasýl biçimleneceðinin pratik ve örgütsel bir sorun olduðu unutulmamalýdýr.)
Ýþte mevcut durumda devrimci taktiðimiz öz olarak budur.
Ancak bunlar THKP-C/HDÖnün yerine getirmesi gereken görevlerin tümü deðildir. Özellikle 12 Eylül sonrasýnda solda ortaya çýkan
yozlaþma, yýlgýnlýk ve deðer bozulmasý olgularý mevcuttur. Bunlar,
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revizyonizmin ve oportünizmin geliþmesine maddi temel oluþturmaktadýr. Yazýmýzýn baþýnda da belirttiðimiz nedenlerle, ideolojik
düzeyde, genel olarak, Marksizm-Leninizmin temellerinin sergilenmesi ve þiddete dayanan bir devrimin neden gerekli olduðu;
özel olarak da devrimin yolu olarak da Öncü ve Halk Savaþýnýn
neden tek doðru çizgi olduðunun ortaya konulmasý zorunlu bir
görevdir. Bu görev, son tahlilde, kadrolarýn siyasi eðitimi olarak da
ifade edilebilir. Bu dönemde yeni kadrolarýn siyasi eðitimi özellikle
bu konularýn üstünde yükseltilmelidir. Bu temel faaliyetlerimize
iliþkin genel ilkelerimizi ve politikleþmiþ askeri savaþýmýzýn genel
kurallarýný tüm sol unsurlara iletmek görevimizdir. THKP-C/HDÖ
bildiri ve bültenleriyle gerçekleþtirilecek bu bilgilendirme, legalizmin ve legal dergiciliðin alabildiðine yaygýnlaþtýðý ve illegal örgütlenmelere bu dergilerde açýk saldýrýlarýn yapýldýðý bir ortamda görece
yoðun olacaðý açýktýr.

YAÞASIN ÖNCÜ SAVAÞI
YAÞASIN HALK SAVAÞI
KURTULUÞA KADAR SAVAÞ

TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ-CEPHESÝ
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
1987
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