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ÝKÝNCÝ BASKIYA ÖNSÖZ

Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I yaklaþýk olarak bir
yýl önce basýldý. O dönemde THKP-Cnin ideolojisine ve þerefli
mirasýna sahip çýkanlar oldukça fazlaydý. Ancak bu geçmiþe karþý
her türlü saldýrý ve spekülasyonun yapýlmasýna da engel olmuyordu. 1974den sonra eski tüfeklerin içerden çýkmasýyla görünüþte
geçmiþi savunan, gerçekte ise onu tahrif eden geçmiþin temellerine saldýran yeni bir tür oportünizm ortaya çýktý. Amaç geçmiþi savunuyor görünüp 1971de silahlý devrimci mücadelenin yarattýðý
büyük sempatiyi oportünist amaçlar için kullanmaktý. Bu nedenle,
gerçek yüzünün ortaya çýkýþýný geciktirmek için, hiçbir grup ortaya
belirgin bir görüþ koymuyor; herkes birbirini bekliyordu.
Ýþte Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I böyle bir ortamda yayýnlandý. Sadece 300 tane basýlmasýna raðmen ülkenin her
yanýna yayýldý ve büyük yankýlar uyandýrdý.
Acilin iki görevi vardý: Birincisi, oportünizmin çeþitli saldýrýlarýna uðrayan Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin teorik temellerini açýklýða kavuþturmaktý. Geçen bir yýla baktýðýmýzda Acilin
bu görevi büyük ölçüde baþardýðýný söyleyebiliriz: Bugün ülkenin
hemen her yanýnda Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I, Kesintisiz Devrim II-III ile birlikte okunuyor. Acili reddetmek, Kesintisiz Devrim II-IIIü reddetmekle özdeþ sayýlýyor.
Acilin ikinci görevi, görünüþte geçmiþe sahip çýkan bütün
gruplarý görüþlerini koymaya zorlamaktý; 1974den sonra oluþan
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yeni oportünizmin yüzünü açýða çýkartmaktý. Son bir yýl içinde gerek Acil in etkisi ve gerekse de kendi geliþimleri sonucu; baþlangýçta THKP-Cnin ideolojisine sahip çýkan gruplardan ikisi gerçek
görüþlerini ortaya koydular. Birisi, sosyal-emperyalizm safýnda yer
aldý; diðeri ise, Öncü Savaþýný kabul etmediðini açýkça ortaya koydu. Ancak bu süreç henüz tamamlanmýþ sayýlmaz. Öðrenci hareketi içinde görünüþte Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini savunan,
gerçekte ise ortaya berrak bir görüþ koymayan bazý gruplar vardýr.
Bir yýl sonra Acil hakkýndaki tartýþmalarý, yöneltilen eleþtirileri
deðerlendirmek ve cevaplamak yerinde olur.
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I yoldaþça eleþtiriden
çok daha fazla çamur ve karalamaya hedef oldu. Bu doðaldýr.
Görünüþte geçmiþe sahip çýkýp özünde ise geçmiþe küfredenler,
henüz istedikleri parsayý toplayamadýklarýndan Acilin çýkýþýný biraz erken buldular. Ancak iþin en ilginç yaný þudur ki; yazýya en
büyük saldýrý bugün THKP-Cnin ideolojisini açýkça inkar edenlerden gelmedi. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini savunduðunu
iddia eden, seminerlerde sýkýþýnca önüne Acili açýp okuyanlardan geldi. Oldukça garip bir görünümdü bu. Bir yandan Acilden
Marksizm-Leninizm ile ilgisi olmayan bir broþür diye bahsediliyordu; diðer yandan yazýlan Emperyalizm ve Yeni-Sömürgecilik (özellikle bunalým ve buhran kýsmý) Acilin kötü bir kopyasýndan baþka
bir þey deðildi.
Giderek Acil Devrimci Gençlikin tepesine çöreklenmiþ
kariyerist kliðin baþlýca uðraþýsý haline geldi. Ankara ve Ýstanbulda
okullar peþpeþe faþistlere terkediliyordu; sosyal-emperyalizm karþýdevrimci ideolojisi ülkenin her yanýnda cirit atýyordu. Bütün bunlar
önemli deðildi. Önce Acili halletmek gerekiyordu; gerisiyle sonra uðraþýlabilirdi. Bu amaçla Devrimci Gençlikin tepesine çöreklenmiþ bu kariyerist-oportünist klik, yaygara demagoji ve karalama
ile Acile saldýrmaya baþladýlar, hatta iþi ihbarcýlýða kadar götürdüler.
Öncü Savaþýný savunduklarýný iddia eden bu kiþiler (yaptýklarý ihbarlarla) neredeyse oligarþinin safýnda yer alarak Acile
saldýrmak gereðini niye duydular; Acilden neden bu kadar çok
korkuyorlar?
Devrimci Gençlik dergisinin tepesine çöreklenmiþ kariyerist-oportünistlerin yolu, 1974den sonra ortaya çýkan yeni oportü-
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nizmin yolundan farklý deðildir: Önce görünüþte geçmiþe sahip
çýkýp onu savunmak ve böylece 1971in yarattýðý büyük sempatiyi
oportünist amaçlar için kullanmak; sonra belirli aþamalardan
geçerek THKP-Cnin ideolojisinin inkarýna ulaþmak. Yalnýzca en
yeni oportünistler bu iþi daha sinsice yapýyorlar: Emperyalizmin III.
bunalým dönemini, yeni-sömürgeciliði savunuyorlar ve bunlarýn ardýna gizlenerek de Öncü Savaþýný savunduklarýný kitlelere yutturmaya çalýþýyorlar (halbuki objektif bir küçük-burjuva da pekâlâ bu
tahlilleri yapabilir). Devrim stratejisi konusunda ise en yeni oportünistlerin belirgin hiçbir görüþü yoktur (aslýnda onlar Acili savunanlara kiþisel konuþmalarda geçmiþin öldüðünü, ölülerin dirilmeyeceðini, bizlerin bir ölüye kan vermeye çalýþtýðýný, sözün kýsasý
Öncü Savaþýný kabul etmediklerini açýkça söylemiþlerdir). Ancak
kitlenin önünde bunlar açýkça söylenemez.
Sadece doðru devrimci teorinin pratik içinde, oportünizme
karþý mücadele içinde bulunacaðý söylenir. Mahir yoldaþ da böyle
yapmamýþ mýdýr? Önce Sað Sapma, Devrimci Pratik ve Teori
daha sonra Yeni Oportünizmin Niteliði Üzerineyi yazmýþ ve bu
süreç içinde doðru devrimci ideolojiye ulaþmýþtýr.
En yeni oportünizmin Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini
inkar yöntemi iþte budur: 1965-71 dönemi ile günümüzdeki þartlar
öz bakýmýndan aynýdýr. Devrimci mücadelenin geliþiminde biz de
ayný süreçten geçmek zorundayýz!
Halbuki Öncü Savaþýný doðru kabul ediyor isek; günümüz
1971 öncesinden en az bir noktada çok farklýdýr: Bugün doðru
devrimci ideolojiye sahibiz. Ancak eðer Öncü Savaþýnýn doðruluðunu kabul etmiyor isek ve neyin doðru olduðunu da henüz bulamamýþ isek, 1965-71 dönemine benzer bir süreçten geçmek gerekir. Ve bu en yeni oportünistlerin de böyle bir süreçten geçmeye
gerçekten ihtiyacý vardýr.
Bu kiþilerin birlikten, birlik için ideolojik ve siyasal platformlar oluþturmaktan neyi kastettikleri þimdi anlaþýlýyor. Ýdeolojik birlik için teorik araþtýrmalar yapmak aslýnda Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisinin en iyi revizyonunun nasýl yapýlacaðýný araþtýrmaktýr.
Birlik ise, kendi kariyerleri etrafýnda oluþmasý gereken bir birliktir.
Zaten kendilerine rapor vermeyen herkesi Merkez Komite kurmakla suçlayarak bunu açýkça ortaya koyuyorlar.
Böylece gerek kariyerlerini kullanarak ve gerekse de genel
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doðrularýn ardýna gizlenerek pek çok samimi, yiðit militaný oportünist amaçlar için kullanýrken, Acilin ortaya çýkýþý doðal olarak onlarý çok rahatsýz etti. Okullar peþpeþe faþistlerin ellerine geçerken,
sosyal-emperyalistler her yanda cirit atarken, Acil en yeni oportünistlerin baþlýca uðraþýsý haline geldi. Bu doðaldýr. Çünkü onlar
siyasi geleceklerini garanti altýna almak için Acile saldýrmak
zorundadýrlar.
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ii savunanlar bu kiþilerle faþizme ve karþý-devrimci sosyal-emperyalizm ideolojisine karþý en azýndan iþbirliðini saðlamak için ellerinden geleni
yapmýþlardýr. Çeþitli eylemlerde onlara destek olmuþlardýr. Ancak bu kiþilerin birlikten, kendi oportünist amaçlarý doðrultusunda ve kendi kariyerleri etrafýnda bir birliði anladýklarý da
artýk açýkça ortaya çýkmýþtýr.
Bu kariyerist-oportünist klik sözde bizi eleþtiren bir yazý
çýkarmýþtýr. Eleþtirilerine ayrýca cevap vereceðiz.
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Iin bu ikinci basýmýnda yanlýþ anlaþýlmaya açýk bir-iki noktanýn düzeltilmesi dýþýnda deðiþiklik yapýlmamýþtýr.
TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ-CEPHESÝ
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
1976
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ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ

Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I 1972 yýlýnýn Mart ayýnda Kýzýlderede THKP-C önder ve yönetici kadrolarýnýn katledilmesinden sonraki dönemin ilk kapsamlý teorik metnidir. Broþür 1974-75
arasýnda THKP-Cnin merkezi iþleyiþinin bulunmadýðý bir dönemde hazýrlanmýþtýr. 71-72 döneminde sürdürülen Öncü Savaþýnýn yaratmýþ olduðu sempatiyle geniþ bir Cepheciler topluluðu bulunmakla birlikte, örgütlü faaliyet sýnýrlý oranda ve sýnýrlý bir çevre içinde yürütülüyordu. Broþür o günkü koþullarda ülkemizde öne çýkmýþ,
devrimci hareketin kendi önüne koyduðu acil sorunlara yanýt olarak hazýrlanmýþtý. Bu dönemde en temel ve en acil sorun, Öncü
Savaþýnýn sürdürülmesi için THKP-Cnin merkezi bir örgütsel yapýya kavuþturulmasýydý. TDAS-I, ortaya konulan emperyalizm tahlili ve Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi kavrayýþýyla, bunun ideolojik-politik-stratejik temeli olarak hazýrlanmýþtýr. Bir baþka deyiþle,
TDAS-I, bizlerin, THKP-Cnin merkezi bir örgütsel yapýya kavuþturulmasý yönünde birlik perspektifimizi de ifade ediyordu.
TDAS-Iin Giriþ bölümünde bu sorunlarýn iki ana kýsýmda
ele alýnacaðý ifade edilmiþtir. Ýlk kýsým, ülkemiz solunda öne çýkmýþ
sorunlarýn genel düzeyde alýnýþýný kapsarken, ikinci kýsým ülkemiz
somutunda Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin yürütülmesine
iliþkin konularý içerecekti. Ve üçüncü baskýsýný yaptýðýmýz bu ilk
kýsým 1975 Aðustos ayýnda ilk kez yayýnlandý ve sadece 300 adet
basýldý.
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Yayýnlandýðý andan itibaren THKP-Cnin ideolojik-politik ve
stratejik çizgisinin ayrýntýlý açýklamasýný içerme özelliði ile TDAS-I
geniþ bir ilgi topladý. Özellikle III. bunalým dönemi tahlillerine þiddetle karþý çýkan revizyonistlerin ve oportünistlerin yeni ve samimi
unsurlar üzerindeki ideolojik hegemonyasý TDAS-I ile kýrýldý. Örgütümüzün üyesi olmasa da, kendisine Cepheci diyen hemen herkes, TDAS-Ideki tahlil ve tespitleri revizyonizme karþý ideolojik mücadelede esas almýþlardý. Ayrýca broþürün ikinci bölümünde yer
alan Latin-Amerikadaki gerilla savaþlarýnýn tahlili ve bunlara baðlý
tespitler, pratikte 1971deki devrimci mücadelenin yarattýðý sempatiyi oportünist amaçlarla kullanmak isteyen çevrelerin etkinliðini
belirli ölçüde sýnýrladý ve saðcý anlayýþlarýný bir süre gizlemek zorunda kaldýlar. Öyle ki ilerki yýllarda DY adýný alan çevrenin oportünistkariyerist yöneticileri ile taban arasýnda meydana gelen büyük stratejik görüþ farklýlýðýnýn arka planýnda her zaman TDAS-I bulunmuþtur.
Aradan geçen onbeþ yýla karþýn TDAS-Iin içerdiði konular
ve bu konulara getirdiði açýklýk bugün de güncelliðini korumaktadýr. Þüphesiz aradan geçen zaman içinde bazý istatistik bilgiler eskimiþtir, ama III. bunalým döneminin iliþki ve çeliþkileri deðiþmediði
koþullarda bunlarýn güncelleþtirilmesi fazlaca önemli de deðildir.
Öte yandan, broþürümüzde yer alan bazý olgular, güncelliðini yitirmiþtir. Örneðin alt-emperyalizm olgusu, süreç içinde geliþmemiþ,
tersine þiddetlenen ekonomik buhran ve Ýran ile Brezilyadaki geliþmelerle dumura uðramýþtýr. Dolayýsýyla bu olgu, artýk emperyalizm
için bir ideal olarak vardýr.
Hiç þüphesiz TDAS-Iin asýl önemi, emperyalizmin bunalým
dönemlerinin birbirinden ayrýlmasýna iliþkin ortaya koyduðu nesnel ölçütler ve buna baðlý olarak dönemlerin özelliklerini açýk ve
net olarak ortaya koymuþ olmasýnda yatmaktadýr. Bu baðlamda
örneðin, o dönemde önemli bir tartýþma konusu olan bütünleþmeçeliþki diyalektiðinde bütünleþmenin aðýr basmasý tespiti zaman
içinde hiçbir tartýþmaya yer býrakmayacak þekilde netlik kazanmýþtýr.
Keza Devrim Stratejisi bölümünde ortaya konulan ve büyük ölçüde Latin-Amerika daki gerilla savaþlarý deneyimlerinden çýkartýlan
derslere dayalý tespitler, zaman içinde doðruluðunu açýk biçimde
tanýtlamýþtýr. Týpký, Öncü Savaþýnýn baþlangýcýndan itibaren kitlelerin büyük birimler halinde, yani sovyetler halinde örgütlenmesinin
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yanlýþlýðý gibi.
TDAS-I yayýnlandýðý tarihten itibaren doðrudan ya da dolaylý
olarak pek çok saldýrýya, suçlamaya, karalamaya ve hatta tahrifatlara maruz kalmýþtýr. Kendi içinde belli bir sistematiði olan ve dolayýsýyla az çok ciddiye alýnabilecek tek bir eleþtirinin bile yapýlamamýþ olmasý düþünülecek olursa, böyle bir durumun nedeni kolayca anlaþýlabilir. Dýþtan, oportünist çevrelerden yöneltilen saldýrýlar yanýnda, zaman zaman örgüt saflarýnda ortaya çýkan saðcý anlayýþlar tarafýndan da TDAS-I tahrif edilmeye çalýþýlmýþtýr. Yazýldýðý
dönemin iliþki ve çeliþkileri içinde ortaya çýkmýþ bazý taktik belirlemelere stratejik anlamlar yükleyerek ortaya çýkan sað-sapmalar,
hemen her zaman TDAS-Ii kendilerine dayanak yapmaya
çalýþmýþlardýr. Ancak her seferinde TDAS-Iin bütünselliði karþýsýnda
yüzgeri edilmiþlerdir. Bu konuda en tipik örnek, broþürün yazýmýnda çalýþmýþ bazý unsurlarýn, zaman içinde güçsüzlüðe düþerek saptýklarýnda TDAS-Ii kendi saðcý anlayýþlarý için kullanamayacaklarýný
görmeleridir.
TDAS-I, tüm nitelikleriyle, ülkemiz solunda bugün de varlýðýný sürdüren teorik keþmekeþ ortamýnda da açýklayýcý, eðitici ve
örgütleyici iþlevini sürdürmesinin nedeni de onun bütünselliðinde
aranmalýdýr. Þüphesiz yayýnlandýðý döneme iliþkin bazý taktik belirlemeler ve bazý kesimlerin eleþtirileri artýk geçerli deðildir. Örneðin
o dönemde THKO çizgisinde ifadesini bulan Mücadelede Birlik,
bugün tümüyle farklýlaþmýþ uluslararasý revizyonizmin çizgisinin
sadýk bir izleyicisi olmuþtur. Ve gene TDAS-I içinde bazý terimler ve
kavramlarýn özel tanýmlanmýþlýklarý, zaman içinde dýþsal olarak
ortaya çýkan terminolojik deðiþkenliklerle yer yer yanlýþ yorumlamalara açýk durumda olduðu söylenebilir. Ancak bunlar TDAS-Iin
bütünselliði içinde herhangi bir çeliþki yaratabilecek boyutta deðildir. Bazý konularýn TDAS-IInin kapsamýnda ele alýnacaðý düþünüldüðü için birinci kýsýmda en genel haliyle býrakýldýðý da unutulmamalýdýr.
Burada TDAS-Iin alýntý yöntemi hakkýnda kýsa bir açýklama
yapmak istiyoruz.
TDAS-Ide yapýlan alýntýlar ve atýflarda kullandýðýmýz yöntem,
tüm bilimsel yapýtlarda kullanýlmýþ ve kullanýlan bir yöntemdir. Yalnýzca, bir bilginin anlatýldýðý ya da açýklandýðý durumlarda, alýntýlar,
sadece belgesel kanýt niteliðine sahiptir. Ama baþka teorik görüþlerin
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aktarýldýðý yerlerde durum böyle deðildir. Buralarda alýntý yapýlmasýnýn amacý, ekonomik ya da politik bir belirlemenin geliþme süreci
içinde ilk kez ne zaman ya da kimin tarafýndan gerçekleþtirildiðini
açýkça ortaya koymak ve okuyucuyu belirli kaynaklardan haberdar
etmekti. Cehalet eðilimleriyle belirlenen oportünist-kariyeristlerin
öne çýktýðý bir dönemde bu zorunluydu. Marksizm-Leninizmin tarihsel birikiminden kendini bilinçli olarak ayýran reformizmin ortaya çýktýðý günümüzde bu çok daha fazla gerekli olmaktadýr.
TDAS-Iin örgütümüzün tarihinde özel bir yere sahip olduðu
açýktýr. Bu özel yer, kimi oportünist çevrelerin küçümseme yoluyla hasmý yok etme demagojisiyle örgütümüze malettikleri Acilciler adýyla simgelenmiþtir. Kamuoyunda Acilciler adý en zorlu
silahlý eylemleri gerçekleþtiren kiþilerle özdeþleþmiþtir. Öyle ki, kimi
durumlarda halk kitleleri baþka örgütlenmelerin gerçekleþtirdiði
önemli silahlý eylemleri Acilcilere maletmiþlerdir. Bu durum örgütümüzün adýnýn Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn
Devrimci Öncüleri (Acilciler) olarak ifade edilmesini getirmiþtir.
Ýþte bu özelliði ve moral niteliði, örgüt saflarýnda ortaya çýkan bir sað-sapma tarafýndan hayasýzca istismar edilmeye
çalýþýlmýþtýr. THKP-C/ HDÖnün kamuoyunda Acilciler olarak tanýnmasýndan yararlanmak isteyen bir takým unsurlarýn bu adla faaliyetlerde bulunmalarý, bu adla özdeþleþen deðerlerin tahrip olmasýný getirmiþtir. Bu nedenledir ki, bir süre için bu adýn örgütümüz tarafýndan kullanýlmamasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Legal basýn aracýlýðýyla meydana getirilen oldu bittiye karþý deðiþik önlemlerin alýnmamasýnýn nedeni de aynýdýr.
Örgüt saflarýnda revizyonizmi ve pasifizmi egemen kýlmak
isteyen grupçuðun Acilciler adýný istismar ediþleri, ayný zamanda
ülkemiz solunda büyük bir destek bulmuþ olmasý da ayrý bir olgudur. Ýdeolojik mücadeleyi karaçalma, tahrifatlarla teoriyi bozma
olarak ele alan oportünizm, bu olayda da kendisini ortaya koymuþtur. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi ile hiçbir iliþkilerinin kalmadýðýný açýkça ilan eden, devrimci silahlý mücadeleyi sol sapýklýk
olarak deðerlendirdiklerini söyleyen bu grupçuðun pek çok sol
platformlarda özel destek görmesi, ayný zamanda örgütle iliþkisi
olmayanlarýn örgüt adýný kullanabilmeleri için maddi bir ortam
yaratmýþtýr. Bu süreçte destek verenlerin arasýnda silahlý mücadeleyi savunan örgütlerin de bulunmasý bir baþka gariplik oluþ-
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turmuþtur.
Devrim yolu engebelidir, dolambaçlýdýr, sarptýr; on yýllarýn
mücadelesidir. Bu yolda yaþananlar asla unutulamaz. Türkiye Halk
Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncülerinin savaþýnýn
kamuoyunda varettiði Acilciler adý, ne denli örgütümüzün adýndan uzaklaþtýrýlmaya çalýþýlmýþ olursa olsun, ne denli yalan, riya
ortamýnda kullanýlmýþ olursa olsun, devrim tarihindeki gerçekliðini
hep korumuþtur ve koruyacaktýr.
Öncü Savaþýný ve Halk Savaþýný reddedenlerin oluþturduðu
bir grupçuðun her türlü devrimci moral ve ethik deðerler dýþýnda
hareket etmesini önleyecek tek bir güç vardýr ve bu güç de sadece
devrimci mücadele sürecinde ortaya çýkar.
Bugün TDAS-Iin üçüncü baskýsýný yaparken de, metin üzerinde herhangi bir düzeltme yapmak durumunda deðiliz. Ýkinci
Baskýya Önsözde belirttiðimiz gibi, TDAS-I örgütümüzün Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi kavrayýþýný ortaya koymakla birlikte, ayný
zamanda bir dönemin ürünü olan bir metindir. Bu nedenle bugün
týpký basýmýný yapmaktan onur duyduðumuz bir tarihsel belge niteliðine de sahiptir.
Üçüncü baský yapýlýrken, broþürün hazýrlanmasýnda ve yayýnlanmasýnda yer almýþ pek çok yoldaþýmýz artýk yaþamamaktadýrlar.
Onlar, Halkýn Devrimci Öncüleri olarak, oligarþiye ve emperyalizme karþý mücadelede þehit düþmüþlerdir. Bu baskýyý, o dönemde
örgütümüzün yönetiminde yer almýþ olan Ýlker Akman, Hasan
Basri Temizalp, Yüksel Eriþ ve Ömür Karamollaoðlu yoldaþlarýn
anýsýna ithaf ediyoruz.
TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ-CEPHESÝ
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
1993
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TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI
I

GÝRÝÞ

Ülkemizde solun 1971 baþlarýnda içinde bulunduðu ideolojik keþmekeþ herkesçe bilinmektedir. Ayný durum dört yýllýk bir
aradan sonra tekrarlanmaktadýr. Bütün geçmiþ devrimlerde olduðu
gibi ülkemizde de oportünizm, devrimin yenilgisinden sonra daha
da güçlenerek ortaya çýkmýþtýr. Doðal olarak bu dönemde ideolojik mücadele her zamankinden fazla önem kazanýr. Oportünizmin
kesin yenilgisi pratik içinde onun tecrit edilmesi, etkisinin sýnýrlandýrýlmasýyla olur. Bunun için ise, bizlerin, yani Politikleþmiþ Askeri
Savaþ Stratejisini savunan Türkiye devrimcilerinin, neden bu stratejinin tek doðru devrim stratejisi olduðunu bilmesi yetmez. Bu
stratejinin deðiþik þartlar altýnda nasýl uygulanacaðýný, sözün kýsasý
bugün nereden ve nasýl baþlamak gerektiðini de bilmek gerekir.
Bu sorun günümüzde büyük önem kazanmýþtýr.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin teorik temelleri Mahir Çayan yoldaþ tarafýndan çeþitli yazýlarda açýklanmýþtýr ve bu
yazýlar mutlaka okunmasý gereken temel kaynak niteliðindedir.
Ancak yazýldýklarý zaman ve þartlar sonucu en yenisi üç yýl önce
yazýlmýþtýr bu yazýlar günümüzün acil sorunlarýnýn tamamýna yeterli çözümler getirememektedir. Bunun nedeni emperyalist sistemde geçmiþte belirti þeklinde olan geliþmelerin açýklýk kazanmasý,
bu geliþmelerin ülkemize yansýmasý ve Türkiye solunun durumudur. Yeni þartlar yeni sorunlar doðurur veya geçmiþte üzerinde durulmayan, önemsenmeyen sorunlarý öne çýkarýr, onlara açýklýk ka-
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zandýrýlmasýný zorunlu kýlar. Mahir Çayan yoldaþýn Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin teorik temellerini ve pratiðini açýkladýðý yazýlarýn -özellikle Devrimde Sýnýflarýn Mevzilenmesi ve Kesintisiz Devrim I-II-IIIün- özünün doðru kavranmasý, günümüzde
yetersiz kalan tahlillerin derinleþtirilmesi gerekir.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin deðerlendirilmesinde baþlýca iki hata yapýlmaktadýr. Birincisi, günümüzde þartlarýn
deðiþtiðini iddia ederek stratejinin temel kavramlarýnýn geçersizliðini savunmakta; bu þartlar altýnda bu stratejinin uygulanamayacaðýný söylemektedir. Ýkincisi, yalnýzca stratejinin temel kavramlarýnýn deðil, geçmiþte deðiþik þartlar altýnda yapýlmýþ taktik formülasyonlarýn da geçerliliðini savunmaktadýr. Birinci durumda sonuç stratejinin açýk ya da kapalý biçimde inkârý, ikinci durumda ise deðiþen
þartlarý dikkate almamak ve geçmiþe dogmatik biçimde baðlý kalmaktýr. Her iki hata da birbirine baðlý iki temelden kaynaklanýr: 1Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin iyi anlaþýlmamasý, stratejinin temel tezleriyle deðiþik þartlar altýnda uygulanýþýnýn birbirine
karýþtýrýlmasý; 2- Emperyalist sistemde meydana gelen deðiþimlerin
ülkemize yansýmasýnýn yanlýþ deðerlendirilmesi.
Bu durumda Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin temel
kavramlarý ve onlarýn uygulanýþý iyi anlaþýlmadan, emperyalist sistemdeki deðiþimler ve ülkemize yansýmalarý doðru deðerlendirilmeden Türkiye devriminin acil sorunlarý üzerinde tartýþmak verimsiz
bir çaba olacaktýr. Bu þartlar altýnda, bizler görüþlerimizi iki ayrý yazýda ortaya koymayý uygun bulduk. Birinci yazý, emperyalist sistemin ve sistem içinde meydana gelen deðiþimlerin genel bir incelenmesini, bu analizden çýkan Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin temel kavramlarýný, stratejinin deðiþik þartlar altýnda nasýl uygulandýðýný ve uygulamada ne gibi sorunlarýn açýða çýktýðýný kapsayacaktýr.
Ýkinci yazýda, kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn ülkemize yansýma biçimi, özellikle 12 Marttan sonra sýnýflar arasýndaki
iliþkilerde meydana gelen deðiþimler ve bu temel üzerinde Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin ülkemizde nasýl uygulanabileceði
incelenecektir.
Bu yazýlarýn her türlü eleþtiriye ve tamamlamaya açýk olduðunu da baþlamadan belirtelim.
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
TEMEL KAVRAMLAR

I.
SÜREKLÝ VE GENEL BUNALIM
... Ýnsanlýk kendi önüne ancak çözüme baðlayabileceði meseleleri koyar, çünkü yakýndan bakýldýðýnda, her
zaman görülecektir ki, meselenin kendisi ancak onu çözüme baðlayacak olan maddi þartlarýn mevcut olduðu
ya da geliþmekte bulunduðu yerde ortaya çýkar.1
Marksýn bu sözleri bir sorunun öneminin kavranmasý ve
geniþ olarak tartýþýlmasý yönünden de büyük önem taþýr. Teorik bir
sorun ancak olaylar onu öne ittiðinde önem kazanýr. Bir sorun yýllardýr dünya çapýnda tartýþýlýyor olsa bile, eðer ülkenin özel þartlarý
henüz bu meseleyi öne çýkarmýyorsa, pratiðin devrimcilerin önüne
koyduðu görevlerin bu sorunla ilgisi yoksa veya bu ilgi görülemiyorsa, bu sorunun ortaya konulmasý o ülke solunda pek az ilgi
çeker.
Genel bunalým ve sürekli bunalým kavramlarýnýn öneminin
anlaþýlmasý ve ülkemiz solunda tartýþýlmasý çok yenidir. Oysa emperyalist sistemin incelenmesinin ve sistemin bunalýmýnýn niteliklerinin doðru kavranýlmasýnýn önemi birkaç yýl önce Mahir Çayan
yoldaþ tarafýndan Kesintisiz Devrim I-II-IIIde etraflýca açýklanmýþtýr. O günlerde dikkati çekmeyen ya da fazla tartýþýlmadan ka1
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bul edilen bu sorun günümüzde öne çýkmýþ ve bütün teorik tartýþmalarýn odak noktasý olmuþtur. Bunun iki nedeni vardýr:
Birincisi, silahlý devrimci hareket aðýr bir yenilgiye uðramýþtýr.
Yenilginin nedenleri sadece pratikte deðil, onun kaynaklandýðý teoride de aranýr. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin temel kavramlarý teker teker incelenir. Ve o zaman doðru emperyalizm tahlilinin devrim teorisindeki nitelik belirleyici rolü iyice anlaþýlýr. Bir ülkede devrim yapmanýn ilk þartý doðru emperyalizm tahlilidir.
O halde emperyalist sistemde son üç yýldýr iyice belirginleþen
deðiþimlerin iyi anlaþýlmasý ve Mahir Çayan yoldaþýn özellikle Kesintisiz Devrim-Ide açýkladýðý sürekli ve genel bunalým teorisinin
geliþtirilmesi gerekir.
Emperyalizm tahlilinin ve bununla ilgili olarak buhranlar meselesinin ülkemiz solunda ön plana çýkmasýnýn ikinci nedeni oportünizmin devrimci teoriye saldýrýsýdýr. Ülkemizde geçen dört yýlda
oportünizm büyük ilerleme göstermiþ, adeta bilimsellik kazanmýþtýr, nereye saldýracaðýný, neyi tahrif etmesi gerektiðini gayet iyi
bilmektedir. Bütün devrim teorilerinin temelinin farklý emperyalizm tahliline dayandýðý nihayet anlaþýldýðýndan oportünizm saldýrýsýný bu yönde yoðunlaþtýrmaktadýr. Saldýrý baþlýca iki yönden gelmektedir: Birincisi, III. bunalým dönemini, bu dönemin baþlýca özelliklerini inkar þeklinde ortaya çýkar (PDA). Bu konudaki eleþtiriler
çok tutarsýz ve aptalca olduðundan ve tamamen mekanik aktarmalara dayandýðýndan fazla önemli deðildir. Ýkinci tür saldýrý, emperyalizm tahlilinde çok önemli yer tutan sürekli bunalým kavramýnýn çarpýtýlmasý biçiminde ortaya çýkmaktadýr (Ýlke- Kitle). Gerek
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin temelinin iyi anlaþýlmasý ve
gerekse oportünizmin saldýrýsýný göðüslemek için bu oldukça tehlikeli ve farkedilmesi güç çarpýtma üzerinde detaylarýyla durmak
gerekir. Sorun sürekli bunalýmýn nasýl anlaþýlmasý gerektiðinde yatmaktadýr.
A- Serbest Rekabetçi Dönemde Buhranlar
Kapitalizmin üretici güçleri geliþtirdiði, toplumda burjuva anlamda da olsa refah saðladýðý dönemlerde kapitalizmin temel
çeliþkisi (üretimin sosyal niteliði ile üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti arasýndaki çeliþki) ancak ekonomik buhran dönemlerinde kes-
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kinlik kazanýr. Serbest rekabetçi dönemde yaklaþýk olarak her on
yýlda bir tekrarlanan periyodik ekonomik buhranlarýn baþlamasý
için gerekli þartlar Marks tarafýndan belirtilmiþtir.
Fakat, makineleþmiþ endüstrinin aðýrlýðýný bütün ulusal endüstri üzerinde duyuran bir etki yapabilecek derecede kök saldýðý, endüstrinin bu duruma gelmiþ olmasý
dolayýsýyla dýþ ticaretin iç ticareti önem itibarýyla geri býrakmaya baþladýðý, dünya piyasasýnýn yeni dünyada, Asya
ve Avustralyada bir bir peþi sýra gittikçe daha geniþ alanlara el attýðý ve nihayet dünya piyasasýnda boy gösteren
sanayici ülkelerin yeterli bir sayýya ulaþtýðý andan, ilk olarak iþte bu andan itibaren, bir diðerini izleyen safhalarý
yýllar olan, daima genel bir buhranla sonuçlanan, birinin
sonu bir yenisinin baþlangýcý olan ve durmadan yenilenen devirler (zyklus, cycle) görülmeye baþlanmýþtýr.2
Böylece bütün kapitalist dünyayý saran ilk iktisadi buhran
1847-48de olmuþtur. Bu kriz 1848 devriminin temel nedenidir. Bu
dönemde Marks ve Engels kapitalizmin son saatinin geldiðini, kapitalizmin bu buhrandan kurtulamayacaðýný, bütün Avrupada proletarya iktidarýnýn uzun mücadeleler sonucunda da olsa kurulacaðýný düþünüyorlardý.
1850 sonrasýnda ise Marks ve Engels 1848 yenilgisini devrimin objektif þartlarýnýn yetersizliðine baðlarlar:
Burjuva toplumunun üretici güçlerinin, burjuva iliþkileri çerçevesi içinde mümkün olan olanca hýz ve bereketiyle geliþtiði bu genel refah döneminde gerçek bir
devrim söz konusu olamaz. Böyle bir devrim, ancak þu
iki etkenin, modern üretim güçleriyle burjuva üretim biçimleri çatýþtýklarý zaman mümkündür.3
Tarih bizi ve bizim gibi düþünenlerin hepsini haksýz
çýkardý. Avrupa kýtasýnda, ekonomik geliþme durumunun, o zaman, kapitalist üretimin ortadan kalkmasýna
imkan verecek þekilde olgunlaþmaktan çok uzak olduðunu gösterdi. Bunu 1848den itibaren bütün kýtayý kaplayan ve Fransa, Avusturya, Polonya, Macaristan ve son
2
3

Marks, Kapital, I. Cilt-II. Kitap, s. 404, Odak yay.
Marks, Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký, Sunuþ, s. 9

THKP-C/HDÖ
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I

23

olarak Rusyada büyük sanayiin gerçekten kökleþmesini
saðlayan Almanyayý birinci sýnýf bir sanayi ülkesi haline
getiren ekonomik devrim yoluyla ispatladý.4
Serbest rekabetçi dönemde kapitalizmin temel çeliþkisi ekonomik buhran dönemlerinde keskinlik kazanýr. Bu dönemde proletarya ileri bir atýlýmla iktidarý ele geçirse bile, buhrandan sonra
kapitalizm üretici güçleri (burjuva iliþkileri çerçevesi içinde) bütün
hýzýyla geliþtirdiðinden ve böylece genel bir refaha ulaþtýðýndan iktidarda kalamaz, kaçýnýlmaz olarak yenilir. Serbest rekabetçi dönemde devrimin objektif þartlarý yoktur.
... üretimin sosyal niteliði ile üretim araçlarýnýn özel
mülkiyeti arasýndaki çeliþki antagonizma kazanmadan,
kapitalizm üretici güçleri geliþtirme imkanlarýna sahipken, kapitalizmin devrevi ekonomik krizleri bir devrime
yol açamazlar. (Kesintisiz Devrim-I)
B- Emperyalist Dönemde Buhranlar
1870 sonrasýnda kapitalizm oldukça barýþçý bir geliþim dönemine girdi.
Bu evre, kapitalizmin üretici güçleri geliþtirdiði, kamçýladýðý ve burjuva anlamda refahý saðladýðý, tek kelimeyle kapitalizmin gürbüzleþtiði bir evredir. Fakat, her
geliþen, güçlenen þey gibi, kapitalizm de bu süre içinde,
kendi zayýflýðýný, çürüklüðünü de geliþtirdi ve güçlendirdi. Bir baþka deyiþle, kapitalizm bir yandan yükselirken,
öte yandan hýzla kokuþmaya, asalaklaþmaya, tekelleþmeye yöneliyordu. (Kesintisiz Devrim-I)
Serbest rekabetçi kapitalizmin 20. yüzyýl baþlarýnda tekelci
kapitalizme dönüþünün tamamlanmasý iki temele dayanýr:
a) Üretimin ve sermayenin yoðunlaþarak tekellerin ve mali
sermayenin ekonomiye hakim olmasý,
b) Dünyanýn emperyalist ülkeler arasýnda paylaþýmýnýn
tamamlanmasý.
Kapitalizmin bundan önceki barýþçý döneminden
þimdiki emperyalist döneme geçiþin neye dayandýðýný
4
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hatýrlayalým: Serbest rekabet, tekelci kapitalist bileþikler
meydana getirdi ve dünya paylaþýldý. Bu iki gerçeðin (...)
dünya ölçüsünde önemi vardýr.5
Tekelci kapitalizm döneminde üretim sürecinin örgütlenmesi, buna karþýlýk üretim araçlarýnýn mülkiyetinin özel ellerde yoðunlaþmasýnýn artmasý sonucu kapitalizmin temel çeliþkisi (üretimin
sosyal niteliðiyle üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti arasýndaki çeliþki)
keskinlik kazanýr. Serbest rekabetçi dönemin aksine temel çeliþki
sadece ekonomik buhran dönemlerinde deðil, her dönemde
kendini þiddetle hissettirir. Bunun nedeni tekeldir, tekelin üretici
güçlerin geliþimini engelleyerek yavaþlatmasýdýr.
Bir veya birkaç tekel bütün piyasaya hakim olduðunda yüksek kârlar serbest rekabetçi dönemin aksine üretim araçlarý geliþtirilip mallar ucuzlatýlarak deðil, üretim sýnýrlandýrýlarak elde edilir.
Tekel fiyatlarý saptandýðýnda, geçici bir süre için bile
olsa, belirli bir noktaya kadar teknik ilerlemenin uyarýcýlarý ortadan kalkar ve teknik ilerlemenin arkasýndan diðer alanlardaki ilerleme de yavaþlar ve böylece ekonomik
alanda, teknik ilerlemenin yapay olarak yavaþlatýlmasý
mümkün olur.6 (Lenin)
Tekelci kapitalizm döneminde temel çeliþkiden kaynaklanan
üç çeliþki de keskinlik kazanýr:
1- Tekellerle Halk Arasýndaki Çeliþki: Serbest rekabetçi
dönemde mallar deðerleri üzerinden satýlýr. Bunun nedeni hiçbir
iþletmenin piyasada hakimiyet kuramamasý, dolayýsýyla malýn fiyatýný belirleyememesidir. Çok sayýda küçük iþletme piyasada kendiliðinden oluþan fiyatý kabul eder. Teknolojiyi geliþtirerek mallarý
daha ucuz üretmek ve böylece daha fazla kâr saðlamak için kýyasýya
bir rekabet vardýr.
Tekelci kapitalizm döneminde ise birkaç tekel bütün piyasaya hakimdir. Tekeller arasýndaki rekabet, genellikle fiyat rekabeti þeklinde deðil, reklam, yeni modeller bulmak, hammadde kaynaklarýný ele geçirmek vb. biçiminde yürür. Serbest rekabetçi dönemde artý-deðeri gerçekleþtirme (mallarý satma) rekabetinde üretim teknolojisini geliþtirmek esas faktör iken, tekelci dönemde bu
5
6

Lenin, Proletarya Ýhtilali ve Dönek Kautsky, s. 31
Marksizm-Leninizmin Ýlkeleri-II, s. 94, Yar yay.
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kaybolmuþtur. Rekabet baþka metotlarla yürütülür.
Birkaç tekel piyasaya hakim olunca ve böylece malýn fiyatýný büyük ölçüde belirleyince ve fiyat rekabeti de ortadan kalkýnca
mallar deðerlerinin çok üzerinde fiyatlarla, tekel kârý ile satýlýr. Böylece sadece küçük kapitalistler ve iþçi sýnýfýndan deðil, bütün
halktan tekellere doðru genel olarak deðer transferi gerçekleþir.7
Tekelci kapitalizm döneminde tekellerle bütün halk arasýndaki
çeliþkinin þiddetlenmesinin maddi temeli budur.
2- Emperyalistlerle Sömürge Ülkeler Arasýndaki Çeliþki:
Tekelci dönemde emtia ihracýna dayanan eski tip sömürgecilik
yerini sermaye ihracýna dayanan emperyalist sömürgeciliðe býrakýr. Sermaye ihracý sömürge ülkelerde kapitalizmi (çarpýk biçimde
de olsa) geliþtirir, mevcut bütün çeliþkileri keskinleþtirir. Sömürge
ülkelerde ulusal bilincin geliþimi hýzlanýr. Sermaye ihracý sayesinde metropollerde geliþimi önlenen çeliþkiler bütün þiddetiyle sömürge ülkelerde açýða çýkarlar.
Ýhraç edilmiþ sermaye, ihraç edildiði ülkelerde kapitalizmin geliþimini etkiler, hýzlandýrýr. Böylece sermaye
ihracý, ihracatçý ülkelerdeki geliþmeyi bir parça durdurma eðilimi taþýsa da, bunun, bütün dünyadaki kapitalizmi derinlemesine ve geniþlemesine geliþtirmek pahasýna olduðunu unutmamalý.8
3- Emperyalist Ülkeler Arasýndaki Çeliþki: Bu çeliþkinin
derinleþmesinin iki nedeni vardýr: a) Dünyanýn paylaþýlmasý bitmiþtir,
yeryüzünde nüfuz bölgelerine ayrýlmayan, sömürülmeyen toprak
kalmamýþtýr. b) Kapitalist ülkeler arasýndaki eþitsiz ve sýçramalý geliþim sonucu, kapitalist geliþim sürecinde diðerlerine göre nispeten geri bir ülke sýçramalý geliþimle ötekilere yetiþebilir. Emperyalist
ülkeler arasýnda deðiþen güçler dengesi sonucu sömürgelerin yeniden paylaþýmý zorunlu olur. Dünyanýn paylaþýmý bittiðinden bunun
tek yolu yeniden paylaþým savaþlarýdýr.
Sonuç olarak tekelci kapitalizm döneminde:
1- Üretimin sosyal niteliðinin artmasý, buna karþýlýk üretim
araçlarýnýn mülkiyetinin özel ellerde daha da yoðunlaþmasý sonucu temel çeliþki keskinleþir,
7
8
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2- Üretici güçlerin geliþimi engellendiðinden keskinleþen
temel çeliþki sürekli olarak kendini hissettirir.
Üretici güçleri burjuva iliþkileri içinde de olanca hýz ve bereketi ile geliþtiremeyen kapitalizm çürümeye ve çözülmeye baþlar.
Kapitalizmin kendi zýttýnýn varlýðýnýn objektif þartlarý bir bütün olarak kapitalist sistemde artýk mevcuttur. Lenin kapitalizmin tekelci
dönemde keskinleþen çeliþkilerini saydýktan sonra þöyle der: Emperyalizm sosyalist devrimin arifesidir.
3- Tekelci kapitalizm döneminde temel çeliþkinin þiddetlenmesi ve süreklilik kazanmasý ve temel çeliþkiden kaynaklanan baþlýca üç çeliþkinin (tekellerle halk arasýnda, emperyalistlerle sömürge ülkeler arasýnda ve emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþki) keskinlik kazanmasý sonucu kapitalizm çözülme, çürüme ve kendi
zýttýný (sosyalizmi) doðuran aþamaya girer. Kapitalizmin tekelci
dönemde girdiði bu yeni evreye genel bunalým dönemi denir.
Genel bunalým kesikli deðil, süreklidir; bu anlamda tekelci dönem kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmlar çaðýdýr.
Emperyalizm aþamasýnda, kapitalizm kaçýnýlmaz bir
þekilde, genel bir bunalým devresine girer.
... belirli aralýklarla tekrarlanan bunalýmlar (ekonomik buhran kastediliyor) kapitalizmin irsi hastalýðýdýr. Genel bunalým ise toplumsal bir sistem olarak kapitalizmi
yere vurmasýyla diðerlerinden ayrýlýr. Bu, devamlý bir durumdur ve belirleyici özelliði kapitalizmin sürekli olarak
çözülmesi, ekonomik, politik ve ideolojik bütün güçlerinin içten zayýflamasýdýr.9
Sürekli ve genel bunalým kavramlarý Mahir Çayan yoldaþ
tarafýndan Kesintisiz Devrim-Ide incelenmiþtir. Ancak günümüz
þartlarýnda bu inceleme yeterli olmaktan uzaktýr ve baþlýca üç yönden tamamlanmasý gerekmektedir: 1- Sürekli ve genel kavramlarýnýn açýklanmasý, buhran ve bunalým kavramlarýnýn ayrýlmasý, 2Sürekli ve genel bunalýmda bir dönemin bitiþini, diðer bir dönemin
baþlangýcýný nelerin belirlediði, 3- Sürekli ve genel bunalýmýn özelliklerinde meydana gelen deðiþimler.
Kesintisiz Devrim-Ide sürekli ve genel bunalým çeþitli
biçimlerde açýklanýr:
9

Marksizm-Leninizmin Ýlkeleri-II, s. 110, Yar yay.
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1- Bilindiði gibi, kapitalizm sürekli buhrana, emperyalist
dönemde girmiþtir.
2- ... (Marks) kapitalizmin devrevi buhranlarýný ve sistemin
genel buhranýný Kapitalde etraflý bir þekilde inceledi.
3- ... kapitalizm gerçekten sürekli (genel) buhranlar dönemine yani emperyalist aþamaya girene kadar.
4- ... kapitalizm sürekli ve genel bunalýmlarýný yaþamaya
baþlayacaðý dönem baþlýyordu. (emperyalist dönem)
Üçüncü cümlede sürekli ve genel ayný anlamda, dördüncü
cümlede farklý anlamlarda kullanýlmaktadýr. Bir, üç ve son cümlelere göre kapitalizm sürekli ve genel buhrana emperyalist dönemde girmiþtir. Ýkinci cümlede ise Marks Kapitalde genel buhraný incelediðine göre genel (ve ayný anlamda kullanýlýrsa) sürekli buhranýn serbest rekabetçi dönemde de var olmasý gerekir.
Kesintisiz Devrim-Ide buhran ve bunalým ayný anlamda
kullanýlmaktadýr. Bu ise pasifistlere tahrifat için önemli bir malzeme saðlamakta; bunalým, buhran ve kriz özdeþleþtirilerek Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini savunanlar Troçkizmle suçlanmaktadýr
(emperyalist sistem sürekli kriz içinde ise, bir bütün olarak dünya
devriminin objektif þartlarý mevcuttur. Bu anlamda Troçkizm, Leninist tek ülkede de devrimin olabileceði teorisini reddeder.)10
Bunalým, buhran ve kriz þöyle tanýmlanabilir: Kapitalizm tekelci dönemde sürekli ve genel bunalýmlar çaðýna girmiþtir. Bunalým ekonomik, politik, askeri nedenlerle derinleþtiði zaman
buhranlar ortaya çýkar. Bir bunalým dönemi birden fazla buhraný
içerebilir. Kriz ise buhran iyice olgunlaþtýðý, tepe noktasýna ulaþtýðý
zaman ortaya çýkar. Kriz dönemi kapitalizmin yýkýlmasýnýn objektif
þartlarýnýn en olgun olduðu dönemdir. Birinci ve ikinci yeniden
paylaþým savaþlarý ve 1929 ekonomik buhraný kapitalist sistemde
derin bir kriz doðurmuþtur. Buna karþýlýk 1958deki ekonomik
buhran genel bunalýmý derinleþtirmiþ (buhrana yol açmýþ) ancak
bir kriz doðurmamýþtýr.
Lenin 1908de kapitalist bunalýmýn sürekliliðini ve bunalýmýn tek tek krizlerden farkýný þöyle anlatýr:
10
Bu konuda bkz: Türkiyede Sol Sapma, Ýlke, Sayý: 16. Çoðunluðu Kesintisiz Devrim
II-IIIün eleþtirisine ayrýlmýþ bu tahrifat koleksiyonunu yazýnýn çok geniþle- yeceðini düþünerek ayrýntýlý olarak burada eleþtirmedik.
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Kapitalizm krizlerin baþýný çekmektedir (teker teker
ekonomik ve politik krizlerin yaný sýra kapitalist sistem
bütünüyle de bir çöküþ içindedir).11
Mahir Çayan yoldaþ bunalým ve buhraný ayný anlamda kullanmakla birlikte, konuya da þöyle açýklýk getirmektedir. (Kesintisiz Devrim I-II-IIIü eleþtiren pasifistler doðal olarak bu noktaya
dikkat etmezler):
Sürekli buhran, kesiksiz buhran deðildir. Bu, kapitalizmin öldürücü buhranýnýn zaman zaman kesilmesi fakat yok olmamasý demektir. Bir baþka deyiþle, kapitalizmin ölüm döþeðine girmesi, zaman zaman komadan
çýkmasý, düzelmesi ama döþekten kalkamamasýdýr.
Bunalým süreklidir, buhran ve kriz ise kesiklidir. Bunalým zaman zaman derinleþerek buhran ve krizleri doðurur.
Kapitalizmin tekelci dönemde sürekli ve genel bunalýmlar
çaðýna girmesi olgusu ülkemizde sað-oportünizm tarafýndan Marksist lafýzlar kullanýlarak çarpýtýlmýþ, sorunun özü anlaþýlmaz hale getirilmiþtir.
Pasifizmin sürekli ve genel bunalým kavramýný çarpýtmasý
baþlýca üç temele dayanýr:
1- Genel Bunalým Kavramýný Çarpýtma
Emperyalist dönemde artýk buhranlar genel ve evrenseldir, emperyalizmin bizatihi kendisi bir buhrandýr. Bu
yüzden, kapitalizm, emperyalist döneme girmesi ile ayný
zamanda genel bir buhrana da girmiþtir, can çekiþmeye
baþlamýþtýr diyoruz. (...)
Ekonomik kriz, önce politik kriz þeklinde ve en sonunda da en üst ve korkunç biçimine, savaþa dönüþmüþtür. Emperyalistler arasý eþitsiz geliþmenin ve dünyanýn
yeniden paylaþýlmasý meselesinin yol açtýðý savaþ kapitalizmin buhranýnýn genel bir hal aldýðýnýn, eskisi gibi tek
tek ülkeleri deðil, artýk bütün kapitalist sistemi ayný anda
alt üst ettiðinin en açýk bir göstergesiydi.12
Genel buhran, buhranýn bütün kapitalist sisteme yayýlmasý
ve tek tek ülkelerle sýnýrlý kalmamasý biçiminde tanýmlanmaktadýr.
11
12

Lenin, Revizyonizm Üzerine, s. 64, Koral yay.
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Bu durumda ise genel buhranýn baþlýca bütün kapitalist ülkeleri
etkisi altýna alan ve 1848 devrimlerini doðuran 1847 dünya sanayi
ve ticaret kriziyle baþlamasý gerekir. Genel buhran kavramýndaki
bu çarpýtmanýn yaný sýra, önce kapitalizmin emperyalist döneme
girmesiyle genel bir buhrana girdiði söylenmekte (buhranýn baþlangýç tarihi 1905); sonra ise genel buhranýn birinci yeniden paylaþým
savaþýyla baþladýðý savunulmaktadýr.
Genel bunalým kavramýný çarpýtma nedensiz deðildir, ikinci
bir çarpýtmanýn temelidir.
2- Genel Bunalýmý Ekonominin Devresel Hareketine Ýndirgemek
Genel bunalýmla serbest rekabetçi dönemdeki buhranlar
arasýndaki baþlýca farkýn, bunalýmýn kelimenin gerçek anlamýyla
genel (bütün sisteme yayýlan) niteliðinden doðduðu kabul edildikten sonra genel bunalýmý ekonominin devresel hareketine indirgemek fazla zor deðildir.
Buhranlar 150 yýldýr sürüyor ve kriz eskisi gibi kapitalist üretim sürecinin çeliþmelerinin geçici olarak çözülebilmesinin objektif olarak gerekli þartý olmaya devam
ediyor. Buhranlar gene devri bir þekilde geliþiyor ve kapitalizm, geliþmesini gene Marks ve Engelsin koyduklarý
gibi sürdürüyor (...)13
Tekelci kapitalist dönemdeki bunalým, ekonominin devresel hareketine özdeþleþtirildikten sonra þöyle deniyor:
Bilimsel ve teknolojik ilerleme, araþtýrma ve geliþtirme harcamalarýnýn artmasý, yeni makine ve tekniklerin
sanayiye uygulanma sürecinin kýsalmasý, bütün bunlar
fabrika ve iþletmelerin makine ve donanýmlarýný yenileme süresini kýsaltmýþ, 1914e kadar 7-10 yýl olan yenileme ve dolayýsýyla buhran devirlerinin süresini 1914-45
arasýnda 6-7 yýla düþürmüþ, günümüzde ise 3-4 yýla kadar indirmiþtir.13
Marks serbest rekabetçi dönemde devresel hareketin süresinin (iki buhran arasýndaki süre) sabit sermayenin yenilenmesi ile
belirlendiðini söyler. Serbest rekabetçi dönemde ekonomik buhranlar üretici güçlerin yenilenmesiyle aþýlýr. Ve devresel buhran13
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lar sabit sermayenin yenilenme süresine uygun olarak, yaklaþýk
her on yýlda bir tekrarlanýr.
Tekelci dönemde ise üretici güçlerin geliþimi yavaþlatýldýðýndan kapitalizm ekonomik buhranlardan sabit sermayeyi önemli
ölçüde yenileyerek çýkamaz. Ekonomik buhran serbest rekabetçi
döneme göre süreklilik kazanýr (sürekli durgunluk eðilimi, refah
döneminde de tam istihdamýn saðlanamamasý vb.). Tekelci dönemde kapitalizm üretici güçlerin geliþimini frenlediðinden genel bir bunalýma girer. Genel bunalým ekonominin devresel
hareketinden nispi olarak baðýmsýzdýr. Kapitalist sistemde ekonomik buhranlar ekonominin devresel hareketi sonucu ortaya
çýkarlar. Nispi baðýmsýzlýk devrenin canlanma ve refah dönemlerinde de genel bunalýmýn varlýðý biçiminde anlaþýlmalýdýr.
Kapitalizm tekelci dönemde üretici güçleri burjuva iliþkileri çerçevesi içinde bile olanca hýz ve bereketiyle geliþtiremediðinden, serbest rekabetçi dönemdekine benzer bir refaha ulaþamaz.
Kapitalizmin genel bunalýmý sürekli bir durumdur ve bu anlamda ekonominin devresel hareketinden nispi olarak baðýmsýzdýr, ancak devri hareket de genel bunalýmý etkiler. Devrenin durgunluk ve çöküþ aþamalarý genel bunalýmý derinleþtirerek buhranlarý ve krizleri doðurur.
Pasifistlere göre ise serbest rekabetçi dönemde de tekelci
dönemde de buhran sadece ekonominin devresel hareketinden
kaynaklanýr. Emperyalist dönemde ekonomik buhranlarýn daha
sýk görülmesinin nedeni ise bilimsel ve teknolojik devrimdir. Böylece sabit sermayenin yenilenme süresi kýsalmaktadýr. Serbest rekabetçi dönemde üretim araçlarýný 10 yýlda bir yenileyen kapitalizm,
tekelci dönemde ayný þeyi 6-7 yýlda yapabilmektedir. Böylece pasifist devrim teorisinin temellerini atayým derken yolunu þaþýran bu
küçük-burjuva sonunda tekelci dönemde üretici güçlerin daha da
hýzlý geliþtiði neticesine varýr!
Mahir Çayan yoldaþ sürekli ve genel bunalýmýn devresel harekete indirgenemeyeceðini, bu çok önemli olguyu Kesintisiz Devrim-Ide þöyle belirtir:
Marks ve Engels 1850 sonbaharýnda yanýlgýlarýný anladýlar (...) ve bunalýmýn devrevi bir bunalým olduðunu
söylediler. Daha kapitalizm sürekli ve kesintisiz bunalýmlar dönemine girmemiþti.
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Sürekli ve genel bunalýmýn devresel hareketle özdeþleþtirilmesi çok önemli üçüncü çarpýtmaya temel olur.
3- Sürekli Bunalýmýn Reddedilmesi
Pasifizm genel bunalýmý (çarpýtýlmýþ biçimde) kabul eder,
sürekli bunalýmý ise reddeder. Pasifistler sürekli bunalýmý, sürekli
kriz olarak anlarlar. Onlar, Leninin tekelci dönemde bir bütün olarak kapitalist sistemde devrimin objektif þartlarý mevcuttur sözünü
hiç anlamamýþlardýr. Devrimin objektif þartlarýnýn sistem ölçüsünde sürekli mevcut olmasý, özünde, sürekli ve genel bunalýmdan kaynaklanýr. Birini kabul etmeden diðerini savunmak
olamaz.
Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn ekonominin
devrevi hareketinden nispi baðýmsýzlýðý Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin temelidir. Genel bunalým emperyalist sistemin
tümünde sürekli olarak mevcuttur. Ancak bunalýmýn tek tek ülkelere yansýma biçimi o ülkenin iç yapýsýyla belirlenir. Leninist
proletarya devriminin dünya ölçüsünde eþitsiz geliþimi veya
devrimin tek ülkede gerçekleþebileceði teorisinin özü budur.
Sürekli ve genel bunalýmýn birinci ve ikinci bunalým dönemlerinin sömürge ve yarý-sömürge veya üçüncü bunalým döneminin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerine, saptýrýlan iç dinamik sonucu
þiddetle yansýmasýyla ülkede sürekli buhran (veya henüz olgunlaþmamýþ da olsa sürekli milli kriz) ortaya çýkar; evrim ve devrim
aþamalarý iç içe girer.
Genel bunalým kavramýnýn çarpýtýlmasý, böylece genel bunalýmýn devresel harekete indirgenmesi ve sonuçta sürekli bunalýmýn reddedilmesi ise, bütün sað-oportünist teorilerin temelidir.
Böylece devresel hareketin refah ve çöküþ aþamalarýna göre evrim
ve devrim dönemlerinin ayrýlmasý mümkün olur.
Ülkemizdeki çeþitli oportünist fraksiyonlar sorunun temelinin burada yattýðýný anladýklarýndan kapitalizmin genel bunalýmýndan (bunu da çarpýtarak) bahseder, sürekliliði ise reddederler.
Onlara göre, bu genel buhran ekonomik krizlerin siyasal bir yansýmasýndan baþka bir þey deðildir.14 Görünüþte ne kadar masum
ve kitaba uygun bir deðerlendirme; öyle ya bütün buhranlar son
tahlilde ekonomik buhrana dayanýr. Aslýnda pasifizmin bütün ideo14
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lojik temeli bu masum deðerlendirmenin altýnda yatmaktadýr. Kapitalizmin genel bunalýmý ekonominin devresel hareketine indirgenince, bunalým da sürekliliðini kaybeder ve devresel olur;
durgunluk ve özellikle çöküþ aþamalarýnda kendini þiddetle hissettirir, toparlanma ve refah dönemlerinde ise refah mevcut deðildir.
Bir bütün olarak emperyalist sistemin bunalýmý böylece sürekli
olmaktan çýkartýlýr ve devrevi bir nitelik alýr. Bu devrevi bunalýmda
elbetteki sömürge, yarý-sömürge veya geri-býraktýrýlmýþ ülkelere ancak ekonominin durgunluk ve özellikle çöküþ aþamalarýnda þiddetle
yansýr. Böylece bu ülkelerdeki buhran da sürekli deðil, devrevi bir
nitelik kazanýr. Bu durumda evrim ve devrim aþamalarýnýn iç içe
geçmesini saðlayan objektif koþullar ortadan kalkar. Evrim ve devrim aþamalarý birbirinden kesin çizgilerle ayrýlabildikten sonra da
Halk Savaþýný reddetmek, iþçi sýnýfýný devrimin temel gücü kabul
ederek þehirlerde kýsa sürecek bir ayaklanma ile devrimin baþarýya
ulaþacaðýný savunmak fazla zor deðildir.
Ülkemizdeki pasifizm artýk meselenin temeline inerek kendine ideolojik kýlýf aramaktadýr. Dört yýlda gerçekten büyük ilerleme!
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Emperyalizmin üçüncü bunalým dönemi gibi bir kavramýn anti-marksist niteliði açýktýr. Emperyalizmin bunalým dönemleri diye bir þey olamaz, çünkü emperyalizmin bizatihi kendisi bir buhrandýr. Emperyalizmin bunalým dönemleri yoktur, kapitalizmin genel bunalýmý vardýr.15
Pasifizmin bunalým dönemleri üzerindeki görüþü iþte budur: Emperyalizmin kendisi bir bunalýmdýr, o halde emperyalizmin
bunalým dönemlerinden bahsedilemez. Sorunun özünü kavramak
yerine kelimelerle uðraþmak oportünizmin temel karakteridir.
Kapitalizm, emperyalist aþamaya girmesiyle birlikte asalak
ve hastalýklý bir niteliðe bürünmüþtür. Bu yanýyla emperyalizm, ortaya çýkýþ nedenleriyle birlikte kapitalizmin çöküþü demektir ve bizatihi bir bunalýmdýr. Ancak kapitalizmin bunalýmýný bu kadar
kabaca açýklamak ve bunalýmý saflaþtýrmak Marksizm-Leninizmi inkardýr. Somut þartlarýn somut tahlilini yapmamak demektir.
Eðer Marksizm-Leninizm bir eylem kýlavuzu ise, emperyalizmi devamlý gözlemek ve somut tahlillerini yaparak içinde bulunduðu
durumun ayýrtedici özelliklerini ortaya çýkarmak gerekir.
Aslýnda pasifistler de bunalým dönemlerinden bahsederler
ve hatta baþlýca üç bunalým dönemi olduðunu bile söylerler. Amaç
emperyalizmi incelemek deðil, iþi kitabýna uydurmaktýr, herkesin söylediði bir þeyi bilinçsizce tekrarlamaktýr. Pasifistler emperyalizmin tekelci kapitalizm olduðundan, emperyalist dönemde kapitalizmin asalaklaþma ve çöküþ dönemine girdiðinden, dünyanýn bir
avuç tekel tarafýndan sömürüldüðünden vb. bahsederler. Bunlar
emperyalizmin deðiþmeyen ve deðiþmeyecek genel özellikleridir.
Pasifistlere göre emperyalizm hakkýnda bu kadar çok (!)
15

34

Türkiyede Sol Sapma, Ýlke, Sayý: 16, s. 85

THKP-C/HDÖ
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I

þey bilmek yeter. Emperyalizmin deðiþmeyen genel özelliklerinin yaný sýra deðiþen özelliklerini emperyalist sömürünün sürdürülüþ biçimi (metropollerde ve sömürgelerde), emperyalist ülkeler
arasýndaki iliþkiler, emperyalistlerle sosyalist ülkeler ve ulusal
kurtuluþ savaþlarý arasýndaki iliþkiler yani bunalým dönemlerini
incelemek, pasifistlere göre, emperyalizmin özünün deðiþtiðini savunmaktýr.
Aslýnda onlar suçlarýnýn telaþý içindedirler. Pasifistlerin sürekli ve genel bunalýmý çarpýtmalarý gibi, bunalým dönemlerinin incelenmesinden de kaçýnmalarý nedensiz deðildir.
Emperyalist dönem kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmlar çaðýdýr. Ancak emperyalist dönem içinde de emperyalizmin
deðiþen özellikleriyle belirlenen bunalým dönemleri vardýr. Emperyalizmin bunalým dönemlerinin ayýrtedici özellikleri þu kriterlerle
açýklanabilir:
1- Emperyalist sömürünün sürdürülüþ biçimi (metropollerde ve sömürgelerde):
Emperyalizmin bir dünya sistemi olmasý ve içine düþtüðü
bunalýmdan sistem içindeki tedbirlerle kurtulmaya çalýþmasý
sömürü biçimlerinin de, dönemlere göre ayýrtedici farklýlýklara uðramasýna neden olmuþtur (sömürünün özü deðil, biçimi deðiþir). Bu
olgu, üretimin ve sermayenin yoðunlaþma derecesine uygun
düþecek biçimde gerçekleþir.
2- Emperyalistler arasý çeliþkinin durumu:
Emperyalistler arasý çeliþki her dönemde mevcuttur. Ancak
bu çeliþki askeri ve teknolojik üstünlüðe, sosyalist sistem ve ulusal
kurtuluþ savaþlarýnýn gücüne ve sermayenin yoðunlaþma derecesine göre çeþitli biçimler alýr.
3- Emperyalizmle alternatif ve potansiyel güçler arasýndaki durum:
Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn özele þiddetle yansýmasý ve ortaya çýkan milli krizin doðru deðerlendirilmesiyle kapitalizmden sosyalizme geçiþ gerçekleþir. Bu geçiþ, kapitalizmin temel
çeliþkisinden, bu çeliþkinin aldýðý çeþitli biçimlerden ve onun çeþitli
yansýmalarýndan kaynaklanýr. Ancak bu sorunun sadece bir yönüdür, kapitalizmin içinden doðan sosyalizm, sonucu olduðu çeliþkileri
etkiler. Emperyalizmin etki alanýný daraltarak temel çeliþkiyi þiddetlendirir ve onun çeþitli yansýmalarýný deðiþtirir (emperyalizmin
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etki alanýnýn daralmasý geniþ anlamda düþünülmelidir. Bu sosyalist ülkeler ve devam eden ulusal kurtuluþ savaþlarý gibi sadece
mevcut tehlikeyi deðil, emperyalist-kapitalist metropollerde geliþen
sýnýf mücadelesini ve geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde henüz geniþ halk
kitleleri içinde yayýlamamýþ, oluþum halindeki anti-emperyalist, antioligarþik mücadeleyi ve kitlelerin büyük huzursuzluðu gibi potansiyel bir tehlikeyi de içerir.)
Bu üç unsurun sentezi emperyalist sistemin bir bütün
olarak iþleyiþini belirler. Emperyalizmin herhangi bir bunalým
döneminin açýklanmasý, emperyalist sistemin bir bütün olarak
iþleyiþinin açýklanmasý demektir.
Emperyalist sistemin bir bütün olarak iþleyiþini belirleyen üç
ana unsur iki temele indirgenebilir: Birincisi, sistemin iç dinamiðinin
geçirdiði evrimdir. Bu evrim emperyalist sömürünün sürdürülüþ
biçimine, metropollerdeki sýnýf çatýþmasýna, emperyalist ülkeler
arasýndaki iliþkilere ve emperyalistlerle sömürge ülkeler arasýndaki
iliþkilere yansýr. Ýkincisi, emperyalist sistemin iç dinamiðinden doðan
sosyalist ülkelerin ve ulusal kurtuluþ savaþlarýnýn bu iç dinamiði
etkilemeleridir. Bu iki ana unsurun sentezi emperyalist sistemin
bir bütün olarak iþleyiþ modelini ortaya koyar. (Þüphesiz her model gibi, burada da ikincil unsurlar ihmal edilir. Emperyalist sistemin bir bütün olarak iþleyiþinin genel özellikleri birinci plana çýkartýlýr, münferit sapmalar bu genel özellikleri deðiþtiremeyeceðinden ihmal edilir. Örneðin III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ
bir ülkede herhangi bir nedenle açýk iþgalin uygulanmasý, sistem
bir bütün olarak ele alýndýðýnda, bu dönemde emperyalist iþgalin
gizlenmesi (gizli iþgal) olgusunun önemini azaltmaz.)
Zaman içinde iki ana unsurun deðiþimi ve bu deðiþimin
yansýmalarý sonucu yeni bir iþleyiþ modeli ortaya çýkar. Bu model
eskinin yöntemleri, iliþkileri vb. ile geniþ ölçüde açýklanamýyorsa,
emperyalizmin bunalým dönemlerinde bir dönem bitmiþ, yenisi
baþlamýþtýr.
Sað-oportünizm bu konuda þaþkýn ördekten farksýzdýr. Bir
bunalým döneminin bitiþini, diðerinin baþlangýcýný neyin belirlediðini tutarlý bir biçimde açýklayamaz. Bir yandan sürekli ve genel
bunalýmý ekonominin devrevi hareketine indirger, diðer yandan
genel bunalýmýn baþlangýç tarihinin 1917 olduðunu söyler (halbuki
bu durumda genel bunalýmýn 1847de baþlamasý gerekir). Sað-opor-
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tünizm bir yandan genel bunalýmýn üçüncü döneminde olduðumuzu söyler ve böylece her dönemin birden fazla devresel hareketi içerdiðini kabul eder (bunun zorunlu sonucu sürekli ve genel
bunalýmýn devresel harekete indirgenemeyeceðidir); diðer yandan
bunun aksini savunur. Ýþte oportünizmde ilke istikrarý diye birþeyin
olmamasý, pasifizmini gizlemek için görünüþte doðruyu savunup
meselenin özünü tahrif etmesi, yýlan gibi kývrýlýp her þekle girmesi
esprisi budur.
Pasifistlerin emperyalizmin deðiþmeyen, genel özelliklerinden bahsetmeleri, bunalým dönemlerini ise incelemeye yanaþmamalarý nedensiz deðildir. Bunalým dönemlerinin incelenmesi,
emperyalist sistemin bir bütün olarak iþleyiþindeki deðiþmeleri açýða
çýkarýr. Bu deðiþim kaçýnýlmaz olarak proletaryanýn çarpýþma
biçimlerine yansýr, yeni örgütlenme ve mücadele yöntemlerini
doðurur. Objektif þartlarýn zorunlu kýldýðý yeni mücadele ve örgütlenme yöntemlerini inkârýn en kýsa yolu ise yeni þartlarýn varlýðýný
inkâr etmektir. Emperyalizmin sadece deðiþmez özellikleri olduðunu, bunalým dönemlerini incelemenin gereksiz olduðunu savunmaktýr.
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
EMPERYALÝZMÝN BUNALIM DÖNEMLERÝ

I.
BÝRÝNCÝ BUNALIM DÖNEMÝ
Birinci bunalým dönemi tekellerin ve mali-sermayenin ekonomiye hakim olduðu ve dünyanýn emperyalist ülkeler arasýnda
paylaþýlmasýnýn tamamlandýðý 1903de baþlar.
Kapitalizm 20. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren genel bir bunalýma girer. Genel bunalým kapitalizmin kendi iç dinamiðinden, onun
kendi iç çeliþkilerinden kaynaklanýr. Serbest rekabetçi kapitalizmin tekelci kapitalizme dönüþerek genel bir bunalýma düþmesi;
çöküþ, çürüme ve yokoluþ dönemine girmesi devrimin objektif
þartlarýnýn sistem ölçüsünde mevcudiyeti olarak görünür. Bu sürekli bir durumdur ve bu anlamda da kapitalizm sürekli ve genel
bunalýma girmiþtir.
1903de baþlayan bu döneme, kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn birinci dönemi veya emperyalizmin birinci bunalým dönemi veya kýsaca birinci bunalým dönemi denir.
Emperyalizmin bu ilk bunalým döneminde ekonomik olarak Ýngiltere dünyanýn hakimi durumundadýr. Eþitsiz geliþme kanunu gündemdedir ve emperyalistler çeþitli kamplara ayrýlmýþtýr
(1914de dünyayý yeniden paylaþmak için savaþa baþlayan emperyalist ülkeler iki ayrý kampta toplanmýþtý. Bu kamplarýn oluþumu
1904de baþlar). Sosyal bunalým derinleþmektedir. Avrupa ve Ame-
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rikada iþçi sýnýfý hareketi baþarý kazanmaktadýr. Ancak kapitalizmin 19. yüzyýlýn son yirmi yýlýný kapsayan barýþçý geliþme dönemi
iþçi sýnýfý içinde revizyonizmin güçlenmesini saðlamýþtýr. Bunalýmýn derinleþerek dünya çapýnda krize dönüþtüðü 1914de Avrupa
proletarya hareketi oportünizm tarafýndan geniþ ölçüde pasifize
edilmiþtir. Avrupa proletarya hareketinin liderleri Marks ve Engelsin
serbest rekabetçi dönem için savunduklarý tezlere dört elle sarýlmýþlardýr, kapitalizmin içinde bulunduðu aþamayý kavrayamamýþlardýr. Oysa 1905 Rus Devrimi kapitalizmin çöküþ aþamasýnda olduðunu ve devrimler çaðýnýn baþladýðýný gösteren önemli bir olaydýr.
1917 Devrimi ise, sosyal devrimler çaðýnýn açýldýðýný belgeleyen ve
yanlýþ emperyalizm tahlili üzerine oturtulan revizyonizmin iflasýný
ortaya koyan bir kanýttýr.
1917 öncesinde emperyalist sistemde devrimin objektif
þartlarý sürekli olarak mevcuttur. Ancak devrimin objektif þartlarýnýn
mevcudiyeti mutlaka devrimin olmasýný gerektirmez. 1917 Rus
Devriminde objektif ve subjektif faktörler birleþmiþ ve böylece emperyalizme karþý sürekli bir alternatif doðmuþtur. Kapitalizmin iç
çeliþkilerinden doðan sosyalizm bu iç çeliþkileri etkiler. 1917 Devrimi öncesinde kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmý sadece sistemin iç çeliþkilerinden kaynaklanýyordu ve süreklilik, genel bunalýmýn sürekliliði anlamýndaydý.
1917 sonrasýnda ise süreklilik, sadece kapitalizmin genel
bunalýmýnýn sürekliliði olarak açýklanamaz. Kapitalizmin bunalýmý
artýk sadece iç dinamikten kaynaklanmaz. Kapitalizmin içinden
doðan sosyalizm ve ulusal kurtuluþ savaþlarý sistemin üzerinde sürekli bir baský oluþturur. 1917 Devrimi, bu anlamda, hem bunalýmýn sürekliliðini kanýtlayan, hem de bunalýmýn sürekliliðine
yeni bir muhteva kazandýran bir olaydýr.
Birinci bunalým dönemi I. yeniden paylaþým savaþý içinde,
özellikle 1917 Rus Devrimi ile sona erer.
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Emperyalizmin bunalýmýnda bir dönemin bitiþini ve yeni bir
dönemin baþlangýcýný belirleyen tarih genellikle sembolik olmaktan öteye bir anlam taþýmaz. Önemli olan tarih deðil, sistemin yeni
iþleyiþ biçimini kavramaktýr. Herhangi bir tarihte yeni bunalým döneminin özellikleri birdenbire ortaya çýkmaz, eskinin özellikleri ise
birdenbire kaybolmaz. Bu yönden yeni bir bunalým döneminin
baþlangýç tarihi, yeni dönemin özelliklerinin oluþmasýnda veya
bir önceki dönemde mevcut, ancak belirgin olmayan özelliklerin öne çýkmasýnda baþlýca etken olan olaylarýn tarihine göre
belirlenir.
II. bunalým döneminin baþlýca özellikleri þunlardýr:
a) Emperyalizme karþý sürekli alternatifin doðuþu:
1917 Sovyet Devrimi ile dünyada emperyalizme karþý ilk sürekli alternatif doðar. Sovyet Devrimi sonucu dünyanýn 1/6i emperyalist sömürünün dýþýna çýkmýþ ve çoðunlukla Sovyetler Birliðinin
etkisinde kalarak yeni ulusal kurtuluþ savaþlarý doðmuþ veya var
olanlar daha da güçlenmiþtir. Ýlk sosyalist ülkenin doðuþu ve ulusal
kurtuluþ savaþlarýnýn hýz kazanmasý kapitalizmin sürekli ve genel
bunalýmýný derinleþtirmiþ ve sürekliliðe yeni bir muhteva kazandýrmýþtýr. Ancak Sovyetler Birliði ve kurtuluþ savaþý veren ülkeler emperyalizmi geriletmek ve etkisini sýnýrlandýrmakla birlikte, henüz
sisteme karþý büyük bir tehlike olmaktan uzaktýr. Kapitalizmin iç
dinamiðinden doðan sosyalizmin ve ulusal kurtuluþ savaþlarýnýn
bu iç dinamiði etkilemesi henüz belirgin derecede aðýrlýk kazanmamýþtýr.
b) Ekonomik buhranýn önemli ölçüde aðýrlaþmasý:
Tekelci kapitalizm savaþ sonrasýnda kýsa bir buhrandan sonra
1929da dört yýl süren aðýr bir buhrana düþtü. Kapitalizmin tarihinde geçirdiði bu en aðýr ekonomik buhran onu dünya çapýnda büyük
bir krize götürdü. 1901-1913 arasý 100 olarak alýndýðýnda kapitalist
dünyanýn sanayi üretim endeksleri 1913de 121, 1929da 176 iken
1932de 114e düþtü.16 Buhrandan sonra da kapitalizm bir süre ken-
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dini toparlayamadý. Sanayi üretimi ancak 1938de 1929daki seviyesinin üstüne çýkabildi.
Ekonomik buhranýn önemli ölçüde derinleþmesinin baþlýca
iki nedeni vardýr: Birincisi, savaþ ve savaþ sonrasý dönem kapitalizmin talep yetersizliðine geçici olarak çözüm getirir. Savaþ ekonomisi ve savaþ sonrasýnda üretim araçlarýnýn yenilenmesi kapitalist
ekonomiyi canlý tutar. Savaþýn etkisi geçtikten sonra ise, kapitalist
ekonominin bütün iç çeliþkileri özellikle üretim fazlasý sorunu kendini þiddetle hissettirir. Ýkincisi, dünyanýn 1/6inde sosyalist iktidarýn kurulmasý sonucu tekellerin sömürü alanýnýn daralmasýdýr.
c) Tekelci kapitalizmin tekelci devlet kapitalizmine dönüþmesi:
1929 buhranýnda kapitalist ekonominin Say kanunu gereðince kendiliðinden bir iþleyiþe sahip olmadýðý anlaþýldý. Ekonomiye geniþ ölçüde devlet müdahalesinin zorunluluðu açýða çýktý. I.
yeniden paylaþým savaþýnda belirtileri gözlenen tekelci kapitalizmin tekelci devlet kapitalizmine dönüþümü II. bunalým döneminde tamamlandý. Tekellerle devletin bütünleþmesi ve devletin artan
oranda ekonomiye müdahalesi çeþitli biçimlerde ortaya çýktý. (ABDde 1929-33 krizinin etkilerini hafifletmek için uygulanan New Deal
politikasý, Almanya ve Ýtalyada faþizm.)
d) Emperyalist ülkeler arasýndaki güçler dengesinin deðiþimi:
I. yeniden paylaþým savaþýnýn sonunda sömürgeler galip ülkelerin yararýna yeniden paylaþýldý. ABDnin gücü yavaþ yavaþ
Ýngiltereninkini aþmaya baþladý.
Görüldüðü gibi II. bunalým döneminin baþlýca bütün özellikleri dolaylý ve doðrudan I. yeniden paylaþým savaþý ve Sovyet
Devrimi ile ilgilidir.
Ýlk sosyalist ülkenin kurulmasý ve ulusal kurtuluþ savaþlarýnýn
hýz kazanmasý, ekonomik buhranýn aðýrlaþmasý, emperyalist ülkeler arasýndaki güçler dengesinin deðiþimi ve tekelci kapitalizmin
tekelci devlet kapitalizmine dönüþmesi sonucu emperyalist sistemin
bir bütün olarak iþleyiþ biçimi deðiþir.
Dünyanýn 1/6inin emperyalist sömürüden kurtarýlmasý ve
ulusal kurtuluþ savaþlarýnýn geliþmesi sonucu emperyalizm artýk
16
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dünyadaki eski rakipsiz güç deðildir. Bu olgu dünyadaki güçler
dengesini ve bu güçler arasýndaki çatýþmayý önemli ölçüde etkiler.
Bunun en açýk örneði II. yeniden paylaþým savaþýdýr. Ýkinci savaþ
birincide olduðu gibi sadece emperyalist ülkeler arasýnda olmamýþtýr. Üç cephede birden sürmüþtür: Emperyalist ülkeler arasýnda,
emperyalistler ve Sovyetler Birliði arasýnda ve emperyalistlerle sömürge ülkeler arasýnda.
Birinci yeniden paylaþým savaþý kapitalizmin bunalýmýný geçici olarak çözmüþ ancak savaþýn etkisi geçince bunalým aðýr bir
buhrana dönüþmüþtür. Ýkinci bunalým döneminde tekelci kapitalizm devletle bütünleþerek, yeni sömürü ve egemenlik yöntemleriyle ayakta kalabilmiþtir. ABDde New Deal politikasý, Almanya ve
Ýtalyada faþizm ve en geniþ anlamda uygulanmasý III. bunalým döneminde gerçekleþecek olan enflasyonist politika ve militarizm
tekelci kapitalizmin ayakta kalabilmek için uyguladýðý yeni sömürü
ve egemenlik biçimlerinin ürünüdür. Kýsaca, tekelci kapitalizmin
tekelci devlet kapitalizmine dönüþmesinin ürünüdür.
II. bunalým dönemi II. yeniden paylaþým savaþýnýn sonunda,
1945 de biter.
Bu arada, kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn içeriði
ve bunalým dönemlerinin baþlangýç ve bitiþ tarihleri konusunda
Sovyetler Birliðinin görüþüne de deðinmek gerekir.
Kapitalizmin genel buhraný iki aþamada geliþti ve
bir üçüncüsüne girdi. Birinci aþama, Birinci Dünya Savaþý
içinde baþladý ve özellikle Ekim Devrimi sýrasýnda en
belirgin hale geldi. Ýkinci aþama, Ýkinci Dünya Savaþýnýn
ve Avrupa ve Asya ülkelerinde baþlayan sosyalist devrimlerin seyri içinde açýlýp yayýldý. 50 yýllarýnýn ikinci yarýsýnda dünya kapitalizmi genel buhranýnýn yeni üçüncü
aþamasýna girdi.17
Bu görüþe göre birinci bunalým dönemi 1917-45, ikinci bunalým 1945-58, üçüncü bunalým dönemi de 1958 sonrasýný kapsar.
Bunalým dönemlerinin tarihlerinin farklý saptanmasýnýn temeli genel bunalýmýn içeriðinin farklý deðerlendirilmesinde yatar:
Kapitalizmde ekonomik buhranlar, metalarýn bir aþýrý
üretimi buhranýdýr; toplumun politik hayatýný belirgin bir
17
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þekilde etkileyeceði açýk olmakla birlikte, sadece ekonomik alanda geliþir. Kapitalizmin genel buhraný, kapitalist ülkedeki hayatýn her kesimini, ekonomik alaný olduðu kadar, politik alaný da kapsar; ve bu, can çekiþen
kapitalizmle tarih sahnesinde beliren sosyalizm arasýndaki mücadele ile nitelenir. Kapitalizmden sosyalizme
geçiþ, kapitalizmin genel buhranýnýn asýl muhtevasýdýr.18 (abç)
Kapitalizmin genel bunalýmýnýn asýl muhtevasý serbest rekabetçi kapitalizmin tekelci kapitalizme dönüþmesi ve böylece kapitalizmin çürüme, asalaklaþma ve kendi zýttýný doðurma aþamasýna
girmesi deðil de kapitalizmden sosyalizme geçiþ ise; genel bunalým 1917 Sovyet Devrimi ile baþlar. Genel bunalýmýn bu tanýmýna
göre I. bunalým döneminin 1917de baþlamasý doðrudur, ancak tanýmýn kendisi eksiktir.
Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmý 1903de baþlar.
1917de kapitalizmden sosyalizme geçiþin gerçekleþmesi ile süreklilik yeni bir muhteva kazanýr. Bunalýmýn özünün kapitalizmden
sosyalizme geçiþ olduðunu savunmak, sadece bunalýmýn kazandýðý yeni muhtevayý görmek, ondan öncesini, yani kapitalizmden
sosyalizme geçiþi hazýrlayan dönemi gözden kaçýrmak demektir.
Daha önce Rus Devriminden Çýkan Derslerde kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmlar dönemine tekelci aþamada girdiðini, ancak bunalýmlar dönemi ayrýlýrken I. bunalým döneminin 1917
Devrimiyle baþladýðýnýn kabul edildiðini belirtmiþ ve bunun nedeninin de devrimcilerin mücadelesi subjektif faktörün objektif faktörü tamamlamasý olduðunu söylemiþtik.
Bugün sorunu Mahir Çayan yoldaþýn koyduðu biçimde 
sürekli ve genel bunalýmý 1903den baþlatarak açýklamanýn (kavramlara açýklýk getirmek þartýyla) daha doðru olduðu ortaya
çýkmýþtýr.

18
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III.
ÜÇÜNCÜ BUNALIM DÖNEMÝ

Emperyalizmin III. bunalým dönemi kendi içinde iki ayrý döneme ayrýlýr:
a) 1945-58 Dönemi:
Bu dönemin baþlýca özellikleri þunlardýr:
1- Dünya sosyalist sisteminin kurulmasý, ulusal kurtuluþ
savaþlarýnýn dev boyutlara ulaþmasý:
Kapitalizm tarihinin hiçbir döneminde bu kadar hýzla gerilememiþ, darbe üstüne darbe yememiþtir. Dünya sosyalist sisteminin kuruluþu ve zafere ulaþan sömürge kurtuluþ savaþlarý bütün
dönem boyunca devam etmiþtir. Savaþýn içinde Doðu-Avrupada
sosyalizmin zaferini savaþtan sonra 1948de Kuzey Kore, 1949da
Çin Devrimlerinin kesin zaferi ve 1954de Dien Bien Fu zaferiyle
Fransýzlarýn Kuzey Vietnamý boþaltmalarý izlemiþtir. 1958 Küba
Devriminin zafere doðru ilerlediði yýllardýr. Afrikada bazý ülkeler
gerçek baðýmsýzlýklarýný kazanmýþlardýr. Dünyanýn diðer sömürge
ülkelerinde ise ulusal kurtuluþ hareketlerinin daha fazla yükselmesini önlemek amacýyla emperyalistler ülkedeki açýk iþgallerine son
vererek geri çekilmiþlerdir. Eski-sömürgecilik yerini yeni-sömürgecilik metotlarýna býrakmaya baþlamýþtýr.
2- Emperyalist ülkelerin sürekli ve resmi olarak örgütlenmeleri:
1944 yýlýnda Bretton Woodsda Uluslararasý Para Fonu (IMF)
ve Dünya Bankasýnýn kurulmasýna karar verildi. Dünya Bankasý
savaþta yýkýlmýþ kapitalist ülkelere ve geri-býraktýrýlmýþ ülkelere imar
ve kalkýnma kredisi saðlayacak; IMF ise dolara baðlý olarak kurulacak olan yeni altýn kambiyo standardýnýn iþleyiþini garanti altýna
alacak ve sýk sýk meydana gelen kur deðiþmelerinin emperyalist
bloðu tehdit eder bir nitelik kazanmasýný önlemeye çalýþacaktýr.
Hiçbir ülke IMFe danýþmadan parasýnýn deðiþim oranýný deðiþtiremeyecektir.

44

THKP-C/HDÖ
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I

Uluslararasý finans kurumlarýnýn faaliyetlerinin doðru deðerlendirilmesi, bu kurumlarýn emperyalist ülkeler arasýnda yapýlmýþ
herhangi bir ittifaktan çok farklý olduðunun anlaþýlmasýyla mümkündür. II. yeniden paylaþým savaþýndan önce de emperyalist ülkeler arasýnda çeþitli ittifaklar kurulurdu. Genellikle saldýrmazlýk paktý
þeklinde olan bu ittifaklar temelde geniþ bir ekonomik iþbirliðine
dayanmazdý.
Uluslararasý finans kurumlarý, emperyalist ülkelerden bazýlarýnýn diðerlerine karþý kurduklarý bir ittifak deðildir. Bu kurumlar tüm emperyalist ülkelerin biraraya gelip dünyanýn ekonomik ve politik geliþimini kontrol edebilme çabasýný yansýtýr.
Emperyalist ülkeler tarihlerinde ilk kez resmi ve sürekli olarak
örgütlenmektedir.
Uluslararasý finans kurumlarý, emperyalist ülkelerin temelde geniþ ekonomik iþbirliðine dayanan politik örgütleridir. Savaþta
yýkýlan kapitalist ülkelere imar kredileri vererek bu ülkelerde sosyalizmin zaferini engellemeye çalýþmýþ, geri-býraktýrýlmýþ ülkelere
kalkýnma kredisi adý altýnda çeþitli krediler vererek bu ülkelerin
sosyalist bloða katýlmasýný önlemeye, bu ülkelerin ekonomik ve
politik geliþimini kontrol altýna almaya çalýþmýþtýr.
Emperyalist ülkelerin resmi ve sürekli olarak örgütlenmelerinin temel nedeni sosyalist sisteme ve ulusal kurtuluþ savaþlarýna
karþý bir bütün olarak karþý durmak zorunluluðunu duymalarýdýr.
(Emperyalist sistemin iç dinamiðinden doðan sisteme karþý sürekli alternatifin bu iç dinamiðin geliþimini etkilemesi, emperyalist ülkelerin birliðe zorlanmasý.)
3- Emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkilerin geçmiþe
göre çok azalmasý; ABDnin emperyalist blok içindeki mutlak
hegemonyasý:
Emperyalist sistem tarihinin hiçbir döneminde, 1945-58 arasýnda olduðu kadar birlik ve uyum içinde bulunmamýþtýr. Emperyalist blokta ABDnin mutlak hegemonyasý altýndaki bu bütünleþme
baþlýca üç temele dayanýr:
a) ABD hariç diðer bütün emperyalist ülkeler savaþtan geniþ
ölçüde yýkýlmýþ olarak çýkmýþlardýr. ABDye karþý hiçbir alternatif
yoktur.
b) Dünya sosyalist sisteminin varlýðý ve geniþleyen ulusal
kurtuluþ savaþlarýna karþý emperyalist bloðun jandarmalýðýný an-
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cak ABD yapabilirdi. Baþta Ýngiltere olmak üzere diðer bütün emperyalist ülkeler sömürgelerinin denetimini fazla zorluk çýkartmadan ABDye býrakmýþlardýr.
c) II. yeniden paylaþým savaþýndan sonra emperyalist ve
sosyalist bloklar arasýndaki soðuk savaþ, Batý-Avrupadaki komünist partilerinin gücü ve kitlelerin büyük potansiyeli dikkate alýndýðýnda savaþta yýkýlan Batý-Avrupa ve Japonyanýn kýsa sürede imarý
gerekir. ABD sosyalizm denizinde bir ada olarak kalmak istemiyorsa, yýkýlan kapitalist ülkelerin imarýný kýsa sürede gerçekleþtirmek
zorundadýr.
Emperyalist ülkeler arasýndaki bütünleþmede ABDnin kesin hegemonyasý pratikte iki þekilde yansýr:
Birincisi, uluslararasý finans kurumlarýndaki oy oranlarýdýr.
Bu kurumlarda oy oranlarý ekonomik güce göre saptanýr, dolayýsýyla yönetim tamamen emperyalist ülkelerin elindedir. 1947de
ABD toplam oylarýn %35,07sine sahiptir.19
ABDnin emperyalist blok içindeki hegemonyasýný yansýtan
ve bu hegemonyayý sürdürme aracý olarak kullanýlan esas unsur
dolarýn rezerv para oluþudur. 1944de Bretton-Woodsda dolarla
altýn arasýnda sabit bir deðiþim oraný saptandý, yani dolar altýna eþdeðer kabul edildi. Dolarýn rezerv para oluþu sadece ABD için deðil,
bütün emperyalist blok için büyük önem taþýmaktadýr. Dolar
ABDnin dýþýnda dörtlü bir fonksiyona sahiptir:
Birincisi: Altýn üretimi emperyalist ülkeler için büyük önem
taþýyan dünya ticaretinin geliþiminin gerisinde kalmaktadýr. Dolarýn altýna eþdeðer kabul edilmesi uluslararasý likidite sorununa
çözüm getirmiþtir.
Ýkincisi: Savaþta yýkýlan kapitalist ülkeler ABD mallarýna ve
sermayesine muhtaçtýr. Bu dönemde kapitalist ülkelerin tümünde, özellikle Batý-Avrupada belirgin bir dolar kýtlýðý görülmektedir.
ABDnin sermaye ihracý diðer emperyalist ülkelerin imarýnda önemli
rol oynamýþtýr.
Üçüncüsü: Emperyalist blok içinde her yönden rakipsiz kalan ABD zorunlu olarak sistemin jandarmalýðýný da yüklenmiþtir.
Sosyalist bloðun üslerle çevrilmesi ve sürekli savaþ tehdidi altýnda
tutulmasý, ulusal kurtuluþ savaþlarýnýn bastýrýlmaya çalýþýlmasý, ile19
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rici yönetimlerin devrilmesi ve genel olarak dünya çapýnda karþý
devrimin organizasyonu ABD tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Bütün
bu faaliyetlerin finansmaný ABDnin 1971e kadar sürekli fazla ile
kapanan dýþ ticaret dengesiyle saðlanamazdý; tek çýkar yol sürekli
ödemeler dengesi açýðýdýr (yani dünya piyasasýna karþýlýðýnda mal
ve hizmet sürmeksizin dolar sürmektir, karþýlýksýz para basmaktýr).
Bu ise ancak ellerinde dolar bulunan ülkelerin karþýlýðýnda ABDden
mal ve hizmet talep etmeleriyle mümkündür; dolarýn rezerv para
olmasý bunu saðlamaktadýr.
Dördüncüsü: Sürekli dýþ ödemeler dengesi açýðýnýn mümkün oluþu ABDye karþýlýksýz dolar basarak diðer emperyalist ülke
ekonomilerine sýzma, onlarý ele geçirme olanaðý vermektedir. Bu
durum, özellikle 1958den sonra ABD sermayesinin Batý-Avrupayý
istilasý þeklinde kendini göstermiþtir.
4- Ekonomik buhranýn hafiflemesi:
1945-58 arasý sürekli bir savaþ dönemidir; emperyalizm darbe üstüne darbe yemiþ ve sürekli gerilemiþ, sürekli pazar kaybetmiþtir. Ancak dünyanýn 1/3ünün sosyalist bloða dahil olmasý emperyalizmin ekonomik buhranýna bu dönemde yansýmamýþtýr. Bunun nedeni kapitalist üretimin savaþ sonrasý yýllarda sýnýrsýz olarak
geniþlemesidir. Emperyalizm 1945-58 arasýnda bütün sisteme
yayýlan ciddi bir ekonomik buhranla karþýlaþmamýþtýr.
Savaþtan sonra emperyalist ülkelerin çoðu yýkýlmýþtý. ABDde
ise savaþ sýrasýnda üretim araçlarý üretimi amortisman için gerekli
seviyenin çok altýna düþtüðünden üretim araçlarý yýpranmýþtýr. Üretim yýkýlanlarý ve yýprananlarý yenilemek için hýzla geliþti, dev boyutlara ulaþtý. 1950lerde ABDde üretimin talebi iyice aþtýðý anlaþýldý,
buhran belirtileri gözlendi. Bu yýllarda Kore Savaþý sayesinde ABD
buhraný ucuz atlattý. Savaþtan sonra ise otomasyon olarak isimlendirilen bir dizi bilimsel ve teknik devrimin gerçekleþmesi ve bunun
üretim araçlarýnda nispi bir yenilenmeye yol açmasý sonucu kapitalist üretim talepten nispi olarak baðýmsýz 1958e kadar ciddi bir
buhranla karþýlaþmadan büyüdü. II. yeniden paylaþým savaþý ve
sonrasýnda muzaffer dünya halklarýnýn emperyalizme darbe üstüne darbe indirmesi, onu geriletmesi ve pazarlarýný daraltmasý etkilerini bütün þiddetiyle 1958 ekonomik buhraný ve sonrasýnda hissettirdi.
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b) 1958 Sonrasý:
Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn 1958 sonrasýndaki özelliklerinin temeli 1945-58 dönemine dayanýr; ancak bu özelliklerin tüm boyutlarýyla geliþmesi 1958 sonrasýnda olmuþtur.
1- Uluslararasý finans kurumlarýnýn faaliyetlerinde meydana gelen deðiþim:
Uluslararasý finans kurumlarý emperyalist ülkelerin dünyanýn ekonomik ve politik geliþimini yönlendirmek ve özellikle sömürge ülkeleri denetlemek amacýyla kurduklarý geniþ ekonomik iþbirliðine dayanan politik örgütlerdir. Bu kurumlarýn faaliyetinin ilk döneminde sömürge ülkelerden çok, savaþta yýkýlmýþ kapitalist ülkelerin imarýna ve sosyalizmin bu ülkelerdeki zaferini önleme çabasý
aðýrlýk kazanmýþtýr.
Dünya Bankasý kredileri faaliyetinin ilk beþ yýlýnda (1947-52)
özellikle Avrupaya yönelmiþti. Bu dönemde verilen 1392 milyon
dolar kredinin 699 milyonu Batý-Avrupaya verilmiþtir.20 Ayný dönemde Avustralyaya 100 milyon verilmiþ, Japonya ise 1953den
sonra kredi almaya baþlamýþtýr. Bu dönemde geri-býraktýrýlmýþ ülkelere verilen kredilerde bir Amerikan örgütü olan AID daha etkilidir.
1956da geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde özel sektörle birlikte sanayi yatýrýmlarý yapmak amacýyla IFCnin, 1961de özellikle en fakir
ülkelere kredi veren IDAnýn faaliyete geçmesiyle Dünya Bankasýnýn
kredileri geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yöneldi.
2- ABDnin diðer emperyalist ülkelere yaptýðý sermaye
ihracýndaki deðiþim:
1958e kadar ABDnin özellikle Batý-Avrupaya yardýmýnýn temel nedeni bu ülkelerde sosyalizmin zaferini önlemek iken; 1958
sonrasýnda amaç Batý-Avrupa ülkelerinin ekonomilerine sýzma ve
onlarý ele geçirme olmuþtur. 1958 sonrasýnda ABDnin diðer emperyalist ülkelere yaptýðý sermaye ihracýnýn amacýnda meydana
gelen bu deðiþimin temelleri ABD sermayesinin Batý-Avrupaya geniþ
ölçüde girmesini saðlayan Marshall yardýmýyla atýlmýþtýr.
20
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1958 sonrasýnda ABD sermayesi Batý-Avrupayý adeta istila
etmiþtir. 1950de Batý-Avrupada 1.7 milyar dolar olan ABD yatýrýmlarý 1970de 24.5 milyara çýkmýþtýr.21
3- Çokuluslu þirketlerin geliþimi:
II. yeniden paylaþým savaþý süresince emperyalist ülkelerde
sermaye temerküzü arttý; buna karþýlýk dünyanýn 1/3ünde sosyalizmin kurulmasýyla pazarlar daraldý. Savaþ sonrasýnda emperyalist
ülkelerin çoðu yýkýldýðýndan aþýrý temerküz sadece ABD için önemli
bir sorundu ve diðer ülkelere sermaye ihracý yoluyla giderebiliyordu. Baþlangýçta sadece ABDyi ilgilendiren sorun yeniden onarým
sürecinin tamamlanmasýyla bütün emperyalist ülkeler için geçerli
oldu. Artýk esas olarak I. ve II. bunalým dönemleri için geçerli olan,
þirketlerin çoðunluðu ulusal sýnýrlar içinde tamamlanan üretim sürecinde, genellikle tek mal üretmeleri, ayrýca ülke dýþýna mal ve sermaye ihraç etmeleri sermaye temerküzünün ulaþtýðý seviyenin ortaya çýkardýðý sorunlara çözüm getirmemektedir. Þirket artýk kendi
tarihini aþmalýdýr. O, belli bir ürünü belli bir bölgede satmak için
kurulmuþ ve büyümüþtür. Artýk her iki sýnýrlamayý da aþmak ve
kendine yeni ürünler ve yeni bölgeler þeklinde yeni pazarlar bulmak zorundadýr.22 Tekelci kapitalizm þartlarýnda toplam kâr oranýný düþürmemek amacýyla sermaye sürekli olarak bir malýn üretimi
için yatýrýlmaz. Tekeller üretimi maksimum kârý gerçekleþtirecek
biçimde ayarlarlar, bu durumda biriken sermaye zorunlu olarak
deðiþik mallarýn üretimi için kullanýlýr. Çeþitli mal üretmek, ayný
zamanda bir malýn üretiminde meydana gelebilecek ani talep dalgalanmalarýna karþý þirketleri koruyan bir sigortadýr. Çeþitli ülkelerde üretim birimleri kurulmasý ise, çeþitli mal üretmek gibi temelinde
þirketlerin kârlarýný korumak ve yükseltmek amacýndan kaynaklanmaktadýr. Bir malýn çeþitli parçalarý hangi ülkede daha ucuza
üretilebilecekse orada yapýlýr.
Çokuluslu þirket sadece baþka ülkelerde þubeleri olan þirket
deðildir.
Çokuluslu þirket olmak için yalnýz yabancý ülkelerde
faaliyet göstermek yetmez. Özellik yönetici kadrolarýn,
21
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pazarlama, üretim ve araþtýrma ile ilgili mevcut alternatiflere göre, dünyanýn neresinde, ne yapýlmasý gerektiði
konusunda temel kararlarý almasýnda yatmaktadýr.23
Sermayenin ulusal sýnýrlarý aþmasý ve çokuluslu þirketler III.
bunalým dönemine özgü deðildir. I. ve II. bunalým dönemlerinde
de dýþ ülkelere mal ve sermaye ihracý yapýlýrdý; ayýrýcý nitelik dýþ
ülkelerde üretim birimlerinin kurulmasý; üretimin çokuluslaþmasýdýr. Þirketlerin kazanç kaynaklarýnda meydana gelen deðiþim bunu
açýkça gösterir: 1914de uluslararasý þirketlerin %90 yatýrýmý mali
kazanç (portfolio) ile ilgilidir. II. yeniden paylaþým savaþý sonrasýnda mali kazanç yatýrýmlarý yerini doðrudan yatýrýma býrakmýþtýr.
1970lere varýldýðýnda doðrudan yatýrým tüm yatýrýmlarýn %75ine
ulaþmýþtýr.24
Çokuluslu þirketler özellikle 1958den sonra hýzla geliþmiþtir.
Yabancý ülkelerdeki ortaklýklar bu geliþimin göstergesi olarak ele
alýnýrsa, ABD deki 187 çokuluslu tekelin yabancý ülkelerde imalat
sanayindeki ortaklýklarý toplam olarak 1901de 47, 1929da 467,
1950de 988, 1958de 1891 iken bu sayý 1967de 3646ya ulaþmýþtýr.25
Çokuluslu þirketlerin incelenmesi emperyalist sistemin günümüzdeki iþleyiþinin anlaþýlmasý bakýmýndan önemlidir; ama bu hiçbir zaman söz konusu dev þirketleri ve bunlarýn çýkarlarýný sistematik biçimde inceleyerek günümüz emperyalizminin nasýl iþlediðini en iyi biçimde anlayabiliriz26 demek deðildir.
Çokuluslu þirketlerin geliþimi emperyalist ülkeler arasýndaki bütünleþmeden ayrý olarak kavranamaz. Deðiþik ülkelerde
üretim birimlerinin kurulabilmesi emperyalist ülkeler arasýnda, ithalat ve ihracatýn serbestleþtirilmesini, sabit döviz kurlarýný, kârlarýn, üretim araçlarýnýn, personelin ve teknik bilginin ülkeden ülkeye
serbest transferini gerekli kýlar. Üretimin çokuluslaþmasý kredinin
de çokuluslaþmasýný, dolayýsýyla çeþitli uluslararasý finans kurumlarýnýn varlýðýný zorunlu kýlar. Böylece emperyalist ülkelerde sermaye temerküzünün ulaþtýðý seviyenin zorunlu sonucu olarak doðan, emperyalist ülkeler arasýndaki bütünleþme sonucu geliþen
çokuluslu þirketler ayný zamanda bu bütünleþmeyi güçlendirirler.
P. Sweezy, Çokuluslu Þirketler, Yeni Adýmlar, Sayý: 19-20, s. 41
E. Gürsoy, Çokuluslu Þirketler Üzerine, Ürün, Sayý: 4
Çokuluslu Tekeller ve Uluslararasý Tekelci Sermaye, s. 33, TÝB yay.
26
P. Sweezy, Çokuluslu Þirketler, Yeni Adýmlar, Sayý: 19-20, s. 36
23
24
25
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Deðiþik ülkelerde kurulan üretim birimleri uluslararasý iþbölümünün
artmasýný ve ulusal sermayelerinin iç içe girmesini saðlar.
Çokuluslu þirketler bankalardan baðýmsýz olarak ele alýnamaz. Ancak banka-þirket iliþkilerinde III. bunalým döneminde bazý
deðiþimler olmuþtur. I. bunalým döneminde banka-þirket iliþkilerinde ve bütünleþmede bankalar aðýr basarken, günümüzde þirketler
daha aðýr basmaktadýr. Bu ülkemizde oportünizmin en çok tahrif
ettiði konulardan biridir. Yazýnýn amacý dýþýna çýkmamak için banka-þirket iliþkilerini Ýlke-Kitlenin Eleþtirisi adlý ayrý bir yazýda ele
alacaðýz.
4- Dört aþamalý devresel hareketin iki aþamaya inmesi:
Devletin ekonomiye müdahalesi ve tekelci kapitalizmin tekelci devlet kapitalizmine dönüþmesi özellikle 1929daki büyük buhrandan sonra hýz kazanmýþtýr. Devletin savaþ durumu ve aðýr bir
buhranýn dýþýnda, normal dönemlerde de ekonomiye aktif müdahalesi II. yeniden paylaþým savaþý öncesinde baþlarsa da, tekelci
devlet kapitalizminin ekonomi üzerindeki etkileri en iyi biçimde
1945 sonrasý ve özellikle 1958 ekonomik buhraný incelenerek
anlaþýlabilir.
Devletin ekonomiye müdahalesi genellikle büyük devlet
sipariþleri biçiminde kendini gösterir ve bu sipariþler çoðunlukla
savaþ malzemeleri için yapýlýr. Bunun böyle olmasý zorunludur,
çünkü verimli sektörlere yapýlacak sipariþler nasýl satýlacaðý bilinmeyen üretim fazlasýný artýrmaktan baþka sonuç vermez. Sadece
silah imalatý kitlelerin tüketim gücünden baðýmsýz olarak uzun süre
geliþebilir. Devlet müdahalesi ve ekonominin askerileþtirilmesi birbirinden çýkar ve birbirini etkiler.
Bunun sonucu, ekonominin askerileþtirilmesi sadece silahlanma yarýþýnýn neticesi veya soðuk savaþýn bir yan ürünü27 olarak açýklanamaz. Ekonominin askerileþtirilmesi, sadece sistemin
varlýðýna yönelen tehlikenin deðil, sistemin kendi iç dinamiðinin
de zorunlu kýldýðý bir olgudur.
Ekonominin askerileþtirilmesi çoðunlukla bütçe açýðý ve devlet borçlarý ile finanse edilir (vergiler yoluyla finansman satýn alma
gücünü azaltacaðýndan talep yetersizliðini daha da artýrýr), ekono27
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minin askerileþtirilmesi devlet borçlarýnýn büyümesine, bütçe açýklarýna ve sürekli enflasyona yol açar.
Eðer bütçe açýðý yoluyla finanse edilen kamu yatýrýmlarý verimli alanlara yöneltilmiþse, halkýn eline geçen
para ya da paramsý (bono, senet, vb.) þeylerin karþýlýðýnda
kararlý bir tempoda artan bir mal hacmi de bulunacak
demektir. Fakat eðer kamu harcamalarý verimli alanlara
yöneltilmemiþse, bu paralarla askeri malzeme ve benzeri emtia üretilmiþse, devlet harcamalarýnýn açýk bütçe
yoluyla finansmaný, halkýn elindeki para (ya da paramsý
þeyler) ile pazardaki mallar arasýndaki dengenin gittikçe
daha da bozulmasýna yol açacaktýr. Bu da, eninde sonunda, sürekli olarak artan bir enflasyon tehdidi yaratacaktýr.28
Emperyalizmin üçüncü bunalým döneminde aðýrlýk kazanan ekonominin askerileþtirilmesi, tekellerin çeþitli ülkelerde çeþitli mallar üreterek kârlarýný geçmiþe göre oldukça garanti
altýna almalarý, ekonomiye artan oranda devlet müdahalesi,
sürekli enflasyon ve yeni-sömürgecilik metotlarý, emperyalist
ülkelerde ekonominin devrevi hareketinde deðiþiklikler yapmýþtýr. Klâsik cyclenin dört aþamasý (durgunluk, çöküþ, canlanma, refah) durgunluk ve canlanma olarak ikiye inmiþtir.
ABD ekonomisi, savaþ sonrasý dönemde dört ekonomik buhranla karþýlaþtý. Ancak bu buhranlarda alýþý
lagelen devre (cycle) evrelerinin sýrasý deðiþmiþ, bazý evreler kaybolmuþtur. Örneðin buhrandan toparlanmaya geçiþ
durumu, çöküntü evresine uðramadan sýk sýk meydana
gelmektedir.
Toparlanma refah durumuna girmesi gerekirken,
doðrudan doðruya yeni bir buhranla sonuçlanýyor. Birçok hallerde buhrana geçiþ uzun bir durgunluk döneminden sonra ortaya çýkýyor. Buhran, geçmiþteki örneklerinden daha yavaþ geliþmektedir.29
Kapitalist ekonomide klâsik bir buhran tüketim mallarý sektöründe baþlar ve giderek üretim mallarý sektörüne yayýlýr, ikinci
28
29
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sektördeki buhran birincidekini daha da derinleþtirir ve buhran
yayýlýr ve derinleþir. Buhranýn derinleþmesi, genellikle tüketim mallarý sektöründe ortaya çýkan buhranýn üretim mallarý sektörünü
þiddetle etkilemesine (üretim mallarýna olan talebin birden
düþmesine) baðlýdýr.
Buna karþýlýk, ilk tenkisattan ve özel yatýrýmlardaki
ilk indirimlerden itibaren devlet organlarý giderlerini artýrýrlarsa, buhrandaki bu ilerleme durdurulur.30
... 1957-58 buhranýnýn ilk dokuz ayýnda sanayi üretimi %13,1 (1929-30 dünya ekonomik buhranýnýn ilk dokuz ayýnda %15,3), dayanýklý tüketim mallarý için sipariþ
toplamý ise %20 (1929da %26,5) düþmüþtü. Derhal yapýlan enflasyoner para emisyonu ve zaten çok olan devlet ve askeri harcamalar ABDyi yeniden 1929 durumuna
düþmekten kurtardý.31
1957de 44.4 milyar dolar olan ABD savunma harcamalarý,
1963-64de 56.8 milyara yükseldi.32 Askeri harcamalardaki bu yükseliþ özellikle ekonominin buhrandan en fazla etkilenen sektörlerini (üretim mallarý sektörünü) etkiledi, bu sektöre ek talep yarattý.
1958de hükümet harcamalarýnýn maden, çeþitli makineler, elektronik endüstrisi vb. gibi üretim mallarý sektörünün çeþitli kollarýndaki toplam üretim içinde payý (24 kalem mal içinde) %2.9 ile
%86.7 arasýnda deðiþmektedir.33
Bununla beraber, devlet herhangi bir munzam satýn
alma gücü yaratamaz. Demek ki resesyon ne kadar
þiddetli ise ikame satýn alma gücünün yaratýlmasý o kadar gerekli olur ve enflasyon yaratýcý eðilimlerin patlak
vermesine yol açar. Kapitalizmin çöküþ çaðýnda devletin
karþýsýna çýkan ikilem buhran ile enflasyon arasýndaki
seçmedir. Ýkincisi belirlenmedikçe (artmadýkça) birincisi önlenemez.34
Sonuç olarak, II. yeniden paylaþým savaþýndan sonra ortaya çýkan ve bütün boyutlarýyla geliþen deðiþimlerin tümü (devE. Mandel, Marksist Ekonomi El Kitabý, C: II, s. 266, Ant yay.
E. Mandel, Avrupa Amerikaya Karþý, s. 123-4, Köz yay.
Sweezy-Magdoff, Dynamics of US Capitalism, s. 14
33
H. Magdoff, Emperyalizm Çaðý, s. 243
34
E. Mandel, Marksist Ekonomi El Kitabý C: II, s. 267, Ant yay.
30
31
32
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let harcamalarýnýn büyüklüðü, çokuluslu þirketler, yeni-sömürgecilik) buhranýn þiddetinin daha uzun bir süre içine yayýlmasýný saðlar. Çöküþ dönemi daha az kötü, refah dönemi daha az
iyi olur. Dört aþamalý klâsik cycle iki aþamaya iner, dolayýsýyla
devrenin süresi kýsalýr.
Emperyalizmin genel bunalýmýnýn çeþitli evrelerinde de buhranlarda bir deðiþiklik görülmektedir. II. Dünya
Savaþýndan sonra buhranlar daha yumuþaklaþmýþ, fakat
daha da bir süreklilik kazanmýþtýr. Nitekim II. Dünya Savaþýndan önce burjuva ekonomi literatüründe depresyon
denilen bunalýmlara savaþtan sonraki dönemde durgunluk adý verilmektedir. Tekelci devlet kapitalizminin ve
sermayenin uluslararasýlaþmasýnýn vardýðý düzey sonucu, buhranlarýn sýklýðý artmýþ, dalgalanmalarýn boyutlarý
küçülmüþtür.35
III. bunalým döneminde devresel hareketlerin süresinin kýsalmasýný ve dolayýsýyla ekonomik buhranýn geçmiþe göre daha az
þiddetli, ancak daha sürekli oluþunu üretim araçlarýnýn hýzla yenilenmesine baðlayanlar vardýr. Örneðin, Mandele göre üretim araçlarýnýn sürekli yenilenmesine yol açan bilimsel ve teknik devrim
soðuk savaþýn bir yan ürünüdür ve dolayýsýyla iktisat dýþý bir kaynaktýr.36
Marksýn Kapitalin III. cildinde açýkladýðý gibi, sabit sermayenin yenilenme süresi devresel hareketin uzunluðunu belirler. Bilimsel ve teknik devrim serbest rekabetçi dönemde 7-10 yýl olan devreyi
bugün 4-5 yýla indirmiþtir.
Mandel burada çok þeyi birbirine karýþtýrmýþtýr. Birincisi,
bilimsel ve teknik devrim sadece sosyalist sistemin varlýðýndan
(silahlanma ve sosyalist sistemle yarýþ) kaynaklanmaz, o ayný zamanda emperyalist ülkelerde sermaye temerküzünün ve üretimin
yoðunlaþmasýnýn, buna karþýlýk talebin dünya ölçüsünde düþmesinin yarattýðý bir zorunluluktur. Günümüzde üretime uygulanan
bilimsel ve teknik buluþlarýn bir kýsmý, ilk kez savaþ endüstrisinde
bulunmuþtur; ancak, günümüzde tekellerin bilimsel ve teknik
araþtýrma için yaptýklarý büyük masraflarý ihmal ederek bilimsel ve
35
36
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teknik devrimi tamamen silahlanmanýn yan ürünü olarak görmek
de yanlýþtýr.
Mandelin görüþüne göre, sürekli bilimsel ve teknolojik devrim sonucu emperyalist ülkelerde II. yeniden paylaþým savaþý sonrasýnda üretim araçlarý her 4-5 yýlda bir geniþ ölçüde yenilenmiþtir.
Bu tamamen yanlýþtýr. Bilimsel ve teknolojik devrim sabit sermayenin amortismaný ve üretimi aþýrý ölçüde artýrmamak þartýyla tekeller tarafýndan üretim sürecine kýsýtlý biçimde uygulanýr. 1958de
ABDde yapýlan bir araþtýrma fabrika donanýmýnýn 1/3ünden az bir
kýsmýnýn çaðdaþ olduðunu göstermiþtir.37 (1950-58in otomasyon
dönemi olduðunu belirtelim)
Sürekli bilimsel ve teknolojik devrimin deðerlendirilmesindeki en büyük hata, bilimsel ve teknik buluþlarýn çoðunlukla üretim araçlarýnda uygulandýðý görüþünde yatar. Tekeller yeni buluþlarý
üretim araçlarýnda toplam kârýn düþmemesi þartýyla uygularlar.
Günümüzde sürekli bilimsel ve teknolojik devrimin sonucu olan
yeni buluþlar daha çok tüketim araçlarýnda uygulanmaktadýr.
Sürekli bilimsel ve teknolojik devrimin sürdürülmesi ve sonuçlarýndan faydalanýlmasý tekeller arasýnda önemli bir rekabet
unsurudur. Yeni buluþlar üretim araçlarý üzerinde, üretimi fazla
artýrmayacak dolayýsýyla yeni pazar sorunu yaratmayacak þekilde,
yani çok kýsýtlý biçimde uygulanýr. Yeni buluþlarýn tüketim araçlarýnda geniþ ölçüde uygulanmasýnýn nedeni ise bunun tekellerin pazar sorununu hafifletmede kullanýlabilmesidir. En son
buluþlarýn geniþ ölçüde uygulandýðý kitle tüketim mallarý hem bu
mala ek bir talep yaratýr; hem de ayný buluþu uygulamakta geç
kalan diðer tekellerin pazarlarýný daraltarak piyasadaki talebi yeni
mala kanalize eder.
Sürekli bilimsel ve teknolojik devrim tekeller tarafýndan
geniþ ölçüde üretim araçlarýna uygulanarak pazar sorununu
daha da aðýrlaþtýrmak için deðil, tüketim araçlarýna uygulanarak pazar sorununu hafifletmek amacýyla kullanýlýr.
Kitlede kapitalizmin genel buhranýný inceleyen yazar da
devrenin kýsalmasýný sadece bilimsel ve teknolojik ilerlemeye baðlamaktadýr. Ancak Kitle yazarý Mandelden ileri gitmiþ! Mandel,
7 veya 10 yýlda bir bunalýmlar yerine, her 4-5 yýlda bir durgunluk37
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larla karþýlaþýrýz38 diyerek devresel hareketin deðiþen özelliðini
belirtmiþtir. Kitle ise, ekonomik buhranlarýn günümüzde de serbest rekabetçi dönemdeki gibi geliþtiðini söyledikten sonra þöyle
diyor:
... artýk her 4-5 yýlda bir gelmektedir devri buhranlar.
Ýki buhran arasýnýn bu kadar kýsalmasý sürekli enflasyonla birleþince kapitalizme sürekli bir kriz görünümü vermektedir.39
Kitleye göre devresel hareketin bütün aþamalarý aynýdýr,
sadece süresi kýsalmýþtýr. Pasifistler kapitalizmin sürekli ve genel
bunalýmýný ekonominin devresel hareketine indirgedikleri gibi, bu
yanlýþý da yapmak zorunluluðundadýrlar. Emperyalist ülkelerde ekonominin devresel hareketinin iki aþamaya inmesi, ekonomik buhranýn þiddetinin azalmasý, buna karþýlýk süreklilik kazanmasý sonucunu vermiþ, sürekli ve genel bunalýmýn ekonomik buhrandan
etkilenmesi geçmiþe göre azalmýþtýr.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde pasifist devrim teorisinin temeli
evrim ve devrim aþamalarýnýn birbirinden ayrýlmasýnda yatar. Bunun için birinci adým kapitalizmin bunalýmýnýn sürekli deðil kesikli
olduðunu savunmaktýr. Böylece sistemin kesikli bunalýmý geri-býraktýrýlmýþ ülkelere kesikli biçimde yansýr ve böylece evrim ve devrim aþamalarýnýn birbirinden kesin çizgilerle ayrýlabilmesi için gerekli objektif þart (pasifist devrim teorisinin temeli) gerçekleþmiþ
olur. (!)
Emperyalist sistemin bunalýmýnýn sürekli deðil kesikli oluþu,
meselenin özü tahrif edilerek, bunalým devresel harekete indirgenerek saðlanýr. Bunun için ise devresel hareketin deðiþik aþamalarý
arasýnda büyük farklar olmalýdýr (böylece durgunluk ve özellikle
çöküþ aþamasý devrim dönemi, toparlanma ve refah aþamasý ise
evrim dönemi olacaktýr). Ekonominin devresel hareketinin özelliklerinin deðiþmesi ve devrenin çeþitli aþamalarý arasýndaki farkýn azalmasý elbetteki bu yönden pasifistlerin hiç hoþuna gitmez;
deðiþimi inkar ederler veya daha iyisi hiç bahsetmezler. Çünkü
onlarýn bütün devrim teorisinin temeli burada yatmaktadýr.

38
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5- Yeni-sömürgecilik:
Emperyalizmin III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkeleri ilgilendiren en önemli deðiþim yeni-sömürgecilik metotlarýdýr. Yeni-sömürgecilik baþlýca dört unsura dayanýr:
a- Sömürge ülkelerdeki feodal yapý kapitalizm yukardan
aþaðýya ve emperyalizme baðýmlý olarak geliþtirilerek deðiþtirilir,
b- Bu süreç içinde emperyalizmin en gözde müttefiki olarak yerli tekelci burjuvazi geliþtirilir,
c- Geliþen tekelci burjuvazi baðýmsýz olarak deðil, emperyalizmle baþtan bütünleþmiþ olarak geliþtiðinden III. bunalým döneminde emperyalizm içsel bir olgu haline gelir, emperyalist iþgalin
biçimi deðiþir. (Gizli iþgal)
d- Sermaye ihraç ve transferlerinin terkibi deðiþtirilir. (Geniþ
bilgi için bkz. Kesintisiz Devrim II-III)
Kýsaca açýkladýðýmýz bu stratejinin genel bir deðerlendirmesi yapýlacak olursa emperyalizmin sorunlarýna bir ölçüde çözüm
getirdiði görülür. Dýþarýya baðýmlý olarak geliþtirilen kapitalizm sonucu iç pazar geniþletilmiþ, ülkenin özellikle tekniði ve hammaddesi
dýþarýdan gelen dayanýklý tüketim mallarý sanayinde ihtisaslaþma
saðlanmýþ ve hatta bu mallarýn emperyalist ülkelerin iç tüketimleri
için gerekli kýsýmlarý bile bu ülkelere býrakýlmýþtýr. Buna karþýlýk
emperyalist ülkeler büyük sermaye ve ileri teknoloji gerektiren,
kâr oraný yüksek mallarýn üretiminde ihtisaslaþmýþlardýr. Bunlar
genellikle geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde üretilen mallarýn yatýrým ve
ara maddelerini oluþturmaktadýr.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde geniþletilen pazar ve dayanýklý
tüketim mallarýna dayalý sanayileþme emperyalistlerin üretiminde
ihtisaslaþtýklarý ileri teknoloji ve büyük sermaye gerektiren yatýrým
ve ara mallarýna olan ihtiyacý artýrmýþtýr. Böylece emperyalistler
pazar sorununu bir ölçüde halledebilmiþlerdir.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde kapitalizmin yukardan aþaðýya
ve dýþa baðýmlý olarak geliþtirilmesinde çeþitli yöntemler kullanýlmýþtýr. Bu yöntemler ülkelere göre deðiþmekle birlikte, ayný temelden kaynaklanmaktadýr. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde kapitalizmin
geliþtirilmesinde ilk adým tarýmýn modernleþtirilmesi ve bazý alt-yapý tesislerinin yapýlmasýdýr. Böylece ülkenin pazar ekonomisine
açýlmasý hýzlanýr ve ilerde yapýlacak sanayi yatýrýmlarý için gerekli
temel hazýrlanýr. Yerli hakim sýnýflarýn baþlýcalarý (feodaller-tefeci
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bezirgan-büyük ticaret ve sanayi burjuvazisi) kapitalizmin dýþa baðýmlý olarak geliþtirilmesinden faydalanýrlar; emperyalizm ülkeye
giriþinde bu sýnýflarýn tümüyle ittifak kurar.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde kapitalizmin yukardan aþaðýya
geliþtirilmesi bu ülkeler için dikkatle incelenmesi gereken sonuçlara
yol açar. Klâsik kapitalist geliþim modelinde tarýmýn modernleþmesi,
sanayi kapitalizminin hýzla ilerlemeye baþladýðý dönemde gerçekleþir. Tarýmsal makineler, gübre vb. sanayi tarafýndan tarýma saðlanacaktýr. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ise, mevcut cýlýz sanayi emperyalizmin kontrolü sonucu gerçek bir sanayi kapitalizmine dönüþemez; ancak tekniði ve hammaddeleri dýþardan gelen dayanýklý tüketim mallarýnda ihtisaslaþabilir. Tarýmýn modernleþtirilmesi
için gerekli makine, gübre vb. ülkedeki sanayi tarafýndan saðlanamaz; alýnan çeþitli kredilerle dýþardan ithal edilir. Böylece tarýmda
feodal iliþkiler çözülür, feodaller tarým burjuvazisi haline gelirken,
diðer yandan tarýmda büyük nüfus fazlasý ortaya çýkar; ancak sanayi
bu nüfus fazlasýný emebilecek geliþme düzeyinin çok gerisinde
kalýr. Bu geliþim kendini en açýk biçimde köylerden þehirlere akýnda ve þehirlerde gecekondu mahallelerinin yaygýnlaþmasýnda gösterir. Diðer yandan dayanýklý tüketim mallarý sanayinin kurulmasý
ve bazý alt yapý tesislerinin tamamlanmasý ülkeyi gerçek sanayi kapitalizmi yolunda ilerletmez; çünkü çeþitli sanayiler için gerekli
üretim mallarý, patent haklarý ve bazý hammaddeler dýþardan saðlanýr. Sonuç: Bazý alanlarda saðlanan geliþimin diðer alanlarda önlenmesi, çarpýk bir geliþim modeli.
Bir kapitalist sistemin geliþmesi için bazý temel alt
yapý tesislerini kurup olgunlaþtýrma iþine, karþý konulmaz bir enerji ile dört elle sarýlan Batý emperyalizmi,
bugünkü az geliþmiþ ülkelerin, baþka alanlardaki geliþim
ve olgunlaþmalarýný da ayný gücünü kullanarak
engellemiþtir.40
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde kapitalist geliþmenin özel bir çarpýklýðý vardýr. Bu çarpýklýk ülkenin iç dinamiðinin saptýrýlmasýndan,
dýþa göre belirlenmesinden doðar. Ýç dinamiðin geliþimi bazý yönlerde emperyalist ülkelerin çýkarlarýna uygun olarak aþýrý ölçüde
geliþtirilirken, diðer yönlerde geliþim engellenir. Böylece ortaya çar40
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pýk bir kapitalizm, kanserli bir büyüme çýkar.
Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmý saptýrýlan iç dinamik sonucu geri-býraktýrýlmýþ ülkelere þiddetle yansýr ve henüz olgunlaþmamýþ da olsa sürekli bir kriz ortaya çýkar. Ülkede
henüz olgunlaþmamýþ da olsa sürekli bir milli krizin varlýðý, evrim ve devrim aþamalarýnýn iç içe girmesi, silahlý eylemin objektif þartlarýnýn mevcudiyeti demektir.
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SONUÇ

Emperyalizmin III. bunalým dönemi kendi içinde iki ayrý döneme ayrýlýr: 1945-58 savaþ sonrasý restorasyon dönemi olarak adlandýrýlabilir. Emperyalizm bu dönemde darbe üstüne darbe yemesi
ve sürekli gerilemesine raðmen, ekonomik alanda genel bir refah
yaþamýþtýr. Bunun nedeni ikinci yeniden paylaþým savaþýnýn etkilerinin giderilmesinde, Kore Savaþýnýnýn ve üretim araçlarýnýn nispi
yenilenmesine yol açan otomasyonun ekonomi üzerinde yarattýðý
itici etkide yatar. Bu dönemde emperyalist sistemin bunalýmý
esas olarak iç dinamikten kaynaklanmaz; sistem dýþ baský neticesi dünya ölçüsünde geniþ bir politik krize düþer. Politik kriz,
ülkelerin peþpeþe emperyalist bloktan kopmasý ve bütün þiddetiyle
süren soðuk savaþ biçiminde görünür.
1958de bütün emperyalist sisteme yayýlan ekonomik
buhran, savaþ sonrasý restorasyon döneminin tamamen sona erdiðini gösterir. Emperyalizm II. yeniden paylaþým savaþý ve sonrasýnda yediði darbelerin ve kaybettiði pazarlarýn etkisini bütün þiddetiyle hisseder. Ekonomik buhran þiddetlenir, ancak dört aþamalý
devresel hareketin iki aþamaya inmesi sonucu ekonomik buhranýn þiddeti zamana yayýlýr. Bu nedenle geçmiþe göre daha yumuþak
ancak daha sürekli bir görünüm kazanýr. Sürekli ve genel bunalýmýn ekonomik buhrandan etkilenmesi geçmiþe göre azalýr.
III. bunalým döneminde emperyalist sistemin bir bütün olarak iþleyiþinde þu deðiþmeler olmuþtur:
1- Emperyalizmle, alternatif ve potansiyel güçler arasýndaki durum:
Dünya sosyalist sisteminin kurulmasý ve ulusal kurtuluþ savaþlarýnýn hýz kazanmasý sonucu kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnda sadece genel bunalým derinleþmez; süreklilik olgusu da
ikinci kez yeni bir muhteva kazanýr.
I. bunalým döneminde süreklilik, genel bunalýmýn sürekliliði
anlamýndaydý. II. bunalým döneminde süreklilik sadece genelin
sürekliliði anlamýnda deðildir; emperyalizme karþý sürekli bir alter-
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natif de mevcuttur. III. bunalým döneminde ise, emperyalizme
karþý mevcut sürekli alternatif artýk sistemin iç iþleyiþini belirgin derecede etkilemektedir. Bu durum en açýk biçimde emperyalist ülkelerin birliðe, bütünleþmeye zorlanmasýnda yansýr.
Görüldüðü gibi her yeni bunalým dönemi sadece genel bunalýmý
derinleþtirmemekte, ayný zamanda sürekliliðe de yeni bir muhteva
kazandýrmaktadýr.
Emperyalizmin III. bunalým döneminde alternatif gücün (sosyalist sistem ve ulusal kurtuluþ savaþlarý) güçlenmesinin yaný sýra,
emperyalizmin tarihinde ilk kez potansiyel tehlike de belirgin
biçimde güç kazanmýþtýr. Emperyalistlerin yeni-sömürgecilik metotlarýný uygulamalarýnýn bir nedeni pazar ihtiyacý ise, diðer bir nedeni de emperyalist iþgali gizleyerek ve merkezi devlet otoritesini
güçlendirerek sömürge ülke halklarýnýn hýzlanan uyanýþýný yavaþlatma çabasýdýr.
2- Emperyalistler arasý çeliþkinin durumu:
III. bunalým döneminde emperyalist ülkeler tarihte ilk kez
resmi ve sürekli olarak örgütlenirler; emperyalistler arasý belli bir
bütünleþme gerçekleþir. Bu bütünleþme iki nedene dayanýr: Sosyalist blok ve ulusal kurtuluþ savaþlarýna bir bütün olarak karþý çýkma zorunluluðu ve sermaye temerküzünün ulaþtýðý seviye sonucu
sermayenin çokuluslaþmasýnýn bir zorunluluk haline gelmesi. Bu
iki nedenden dolayý III. bunalým döneminde emperyalistler arasý
zýtlýklarýn askeri plana yansýma olanaðý kalmamýþtýr. (Bu konu üzerinde ilerde etraflýca duracaðýz)
3- Emperyalist sömürünün sürdürülüþ biçimi (sömürgelerde ve metropollerde):
Emperyalist sömürünün sürdürülüþ biçiminde bu dönemde
baþlayan baþlýca üç deðiþim olmuþtur: Sürekli enflasyon, sermayenin çokuluslaþmasý ve yeni-sömürgecilik. Emperyalizmle alternatif
ve potansiyel güçler arasýndaki ve emperyalist güçler arasýndaki
çeliþkinin durumundan soyutlanamayacak olan emperyalist sömürünün yeni sürdürülüþ biçimleri, daha üst düzeye çýkmýþ emperyalizmin problemlerini daha fazla tatmin etmeye dayanmaktadýr.
Emperyalist sömürünün yeni sürdürülüþ yöntemleri ülkelere göre deðiþimler gösterir. Bu konu üzerinde Türkiye Devrimi-

THKP-C/HDÖ
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I

61

nin Acil Sorunlarý-IIde etraflýca duracaðýz.
III. bunalým döneminde alternatif ve potansiyel gücün emperyalist sistemin iç dinamiðini belirgin derecede etkilemesi ve
hatta yönlendirmesi, emperyalist ülkeler arasýndaki bütünleþme
ve emperyalist sömürüyü sürdürme yöntemlerindeki deðiþim sonucu emperyalist sistemin bir bütün olarak iþleyiþ biçimi deðiþmiþtir.
Bu deðiþim en belirgin yansýmasýyla kýsaca þöyle açýklanabilir: Emperyalist ülkeler arasýndaki dünyayý yeniden paylaþma mücadelesi yerini emperyalist sistemden kopmalarý önleme çabasýna
býrakmýþtýr. Emperyalizm artýk kendi iç kanunlarýndan çok, o kanunlardan doðan, ancak onu etkileyen sosyalist sistem, ulusal kurtuluþ savaþlarý ve potansiyel tehlikenin zorlayýcý etkisi altýndadýr. Alternatif ve potansiyel tehlike emperyalist sistemin iç iþleyiþini önemli
ölçüde belirlemektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
III. BUNALIM DÖNEMÝ ÝÇÝNDE
ORTAYA ÇIKAN GELÝÞMELER

Emperyalizmin III. bunalým döneminin baþlýca özellikleri kýsaca özetlenirse: Emperyalist bloðun ABD hegemonyasý altýnda
bütünleþmesi ve bu bütünleþmeden kaynaklanan çeþitli sonuçlar,
sosyalist bloða karþý yürütülen soðuk savaþ, devresel hareketin özelliklerinin deðiþmesi ve ekonomik buhranýn eskiye göre þiddetinin
azalmasý, buna karþýlýk süreklilik kazanmasý ve yeni-sömürgecilik
metotlarýdýr.
Emperyalist sistemin bir bütün olarak iþleyiþini kavrayabilmek için sadece bu özellikleri bilmek yetmez. Kapitalizmin sürekli
ve genel bunalýmýnda yeni dönemlerin baþlayýþ ve bitiþi iki temel
unsurda; sistemin iç dinamiði ve sistemin iç dinamiðinden doðan
ancak bu iç dinamiði etkileyen, sistemin hareket alanýný daraltan
unsurlarda meydana gelen deðiþimlerin sentezi ile belirlenir. Yeni
bir bunalým döneminin temel özellikleri bir önceki dönemin içinden doðar; onun temel özelliklerinin deðiþimlerinden veya tali planda olanlarýn birincil olmasýndan kaynaklanýr. Emperyalist sistemin
bir bütün olarak iþleyiþini kavrayabilmek için her dönemin temel
özelliklerinin zaman içinde nasýl bir evrim geçirdiðini ve bu evrimin muhtemel sonuçlarýný da iyi anlamak gerekir.
Emperyalizmin III. bunalým dönemi incelenirken genellikle
bu dönemin temel özellikleri incelenir, bu özelliklerde meydana
gelen deðiþimlerden bahsedilmez. Bunun nedeni III. bunalým dö-
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nemi emperyalizmin son bunalým dönemi olacaktýr yanlýþ yargýsýna dayanmaktadýr. Bu düþünceye göre emperyalizmin bunalým
dönemlerinin çözümü (bir dönemin sona eriþi ve yeni bir dönemin
baþlamasý) ancak yeniden paylaþým savaþlarý sonucu gerçekleþir.
I. bunalým I. savaþla, II. bunalým II. savaþla çözülmüþtür. III. yeniden paylaþým savaþý çýkmayacaðýna göre III. bunalým çözülemez;
yani III. bunalým dönemi emperyalizmin en son bunalým dönemi
olacaktýr.
Bunalým ancak savaþla çözülür görüþü bilimsel bir görüþ
deðildir, sadece görünüþte olan bir þeyi belirtmek yani görünüþe
kanmaktýr. Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnda bir dönemin
bitiþini ve yeni bir dönemin baþlangýcýný sistemin iç dinamiðindeki
ve bu iç dinamikten doðan alternatif ve potansiyel gücün bu iç dinamiði etkilemesi, bu iki unsurun sentezi belirler. Yeniden paylaþým
savaþlarý kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn krize dönüþtüðü
dönemlerdir. Kriz döneminin alt üst oluþlarý içinde emperyalist
sistemin bir bütün olarak iþleyiþinde henüz tali planda olan unsurlarýn öne çýkmasý hýzlanýr. Kriz bir önceki bunalým dönemi içinde
oluþan unsurlarý öne çýkarýr, eski özelliklerin çerçevesini parçalar.
Emperyalizmin artýk olgunlaþan bir bunalým dönemi kriz vasýtasýyla hýzla yeni bir bunalýma dönüþür. Bir bunalým dönemi baþka bir
bunalým dönemine dönüþerek çözüme ulaþýr.
Yeniden paylaþým savaþlarý emperyalist sistemin bir bütün
olarak iþleyiþi içinde eski unsurlarýn yanýnda oluþan yeni özellikleri
(yeni iliþki, sömürü ve tahakküm biçimlerini) hýzla öne çýkarýr. Ancak bu, savaþ olmazsa yeni özellikler öne çýkmaz anlamýna gelmez; sadece çözüm çok daha yavaþ ve farkedilmesi oldukça güç
biçimde olur. III. bunalým döneminin en uzun bunalým dönemi
olmasýnýn temel nedeni III. yeniden paylaþým savaþýnýn olmamasýdýr. Ancak gerek emperyalist sistemin iç dinamiðinin geliþimi ve
gerekse alternatif ve potansiyel gücün sistem üzerinde yaptýðý etki
sonucu sistemin içinde yeni özellikler oluþmakta ve bunlar emperyalist sistemin bir bütün olarak iþleyiþinde yavaþ da olsa bir deðiþime
yol açmaktadýr.
III. bunalým döneminin temel özellikleri zaman içinde nasýl
bir geliþim göstermiþtir?
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I.
ABDNÝN EMPERYALÝST BLOK ÝÇÝNDEKÝ
KESÝN HEGEMONYASININ KAYBOLMASI

Bretton-Woodsda dolarýn rezerv para kabul edilmesi, emperyalist ülkeler arasýndaki bütünleþmenin ve bu bütünleþmedeki
ABD hegemonyasýnýn açýk bir göstergesidir. Dolar ABD dýþýnda,
emperyalist sistemi korumak ve sistem içinde ABD egemenliðini
yaymak amacýyla kullanýlmýþtýr. Dolarýn ikili fonksiyonu pratikte
sosyalist ülkelerin üslerle çevrilmesi, ulusal kurtuluþ savaþlarýnýn
bastýrýlmaya çalýþýlmasý, ilerici yönetimleri devirme çabalarý ve ABD
sermayesinin diðer emperyalist ülkelere sýzmasý, þirketleri ve önemli
sektörleri ele geçirmesi þeklinde somutlaþmýþtýr. Dolarýn özellikle
birinci fonksiyonu ABDden büyük ölçüde dolar çýkýþýný gerekli kýlar. Bu durumda 1971e kadar daima fazla ile kapanan ABD dýþ
ticaret dengesi ve yatýrým gelirleriyle ülkeden dolar çýkýþý dengelenemez, tek çare sürekli dýþ ödemeler dengesi açýðýdýr, piyasaya
mal ve hizmet sürmeden yani karþýlýksýz olarak dolar basmaktýr.
Böylece ABDden mal ve hizmet karþýlýðý dolar alan diðer ülkeler,
dolar rezerv para olduðundan bununla ABDden mal ve hizmet talep etmemektedirler ve böylece dolaylý olarak ABDnin çeþitli faaliyetlerinin finansmanýný saðlamaktadýrlar (özellikle diðer emperyalist
ülkeler için geçerli). Dolarýn rezerv para oluþudur ki, ABDnin gittikçe büyüyen bir dýþ ödemeler dengesi açýðý vermesini mümkün
kýlmýþtýr.
Bretton-Woodsda ABD, 35 dolar karþýlýðýnda bir ons altýn
ödemeyi kabul etmiþti. 1948de tüm kapitalist dünyanýn (özel ellerdeki hariç) resmi altýn yedekleri toplam 32.5 milyar dolardý. Bunun 24.3 milyar dolarlýk bölümü ABDnin elindeydi.41
1960da ABD dýþýndaki dolar miktarý ABDnin rezervlerini (altýn ve diðer ülkelerin paralarý) aþtý. Sonraki yýllarda ABD rezervlerinin azalýþý ve ülke dýþýndaki dolar miktarýnýn artýþý devam etti. 1968
de ABD nin rezervleri 15.7 milyar iken, ülke dýþýndaki dolar miktarý
41
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41.9 milyardý.42 ABDnin artýk dolar karþýlýðýnda altýn ödeyemeyeceði kuþkusu altýna hücumu baþlattý. Altýn fiyatlarý yükseldi ve enflasyon sonucu zaten bozulmuþ olan dolarýn altýn paritesi iyice düþtü.
Buhran 1968de ikili altýn fiyatýnýn kabulü ve hükümetlerin serbest
piyasada altýn satýþýný durdurmalarýyla geçici olarak çözüme baðlandý.
1967 ve sonrasýnda Vietnam Savaþý nedeniyle ülkeden dolar
çýkýþý arttý. Büyüyen dýþ ödemeler dengesi açýðýna ABDnin 20. yüzyýlda ilk kez verdiði dýþ ticaret açýðý da eklenince özellikle Avrupada
ellerinde büyük miktarda dolar bulunanlar onu saðlam paralarla
deðiþtirme yoluna gittiler. Ülkeden ülkeye serseri mayýn gibi dolaþan
milyarlarca dolar Avrupa ekonomileri üzerinde büyük bir baský
oluþturdu. Buhran dolarýn altýna çevirilebilirliðinin feshi ve dolarýn
devalüasyonu ile geliþti. ABDnin gerilemesi dünya sanayi üretimi
ve dünya ihracatýndaki payýnýn düþüþü ile de somutlaþtý. Dolarýn
çöküþü, ticaret açýðý ve istatistiklerde de açýkça görülen pek çok
gerileme ABDnin iyice gerilediði, emperyalist ülkeler arasýnda denge kurulduðu kanýsýný uyandýrdý. Buradan giderek III. yeniden paylaþým savaþý bekleyenler bile çýktý. Bütün boyutlarýyla ele alýnýp incelendiðinde ise, sorunun hiç de bu kadar basit olmadýðý görülür.
Dolarýn durumunun sarsýlmasýndaki baþlýca etken sürekli
dýþ ödemeler dengesi açýðýdýr. ABD dýþýndaki emperyalist ülkeler
karþýlýksýz dolar basýmýnýn durdurulmasýný yani ödemeler dengesi
açýðýnýn kapatýlmasýný isteyebilirlerdi ve bunu kendi paralarýný dolarý kurtarmak amacýyla revalüe etmeden veya dalgalanmaya býrakmadan ve 1971de deðil de ABD döviz rezervlerinin ülke dýþýndaki
dolar miktarýnýn altýna düþtüðü 1960da isteyebilirlerdi. Halbuki
1971de bile hiçbir ülke ABDden dýþ ödemeler dengesi açýðýný tamamen kapatmasýný istememiþtir. Açýðýn en büyük nedeni ülke
dýþýndaki askeri harcamalar olduðundan, ABDden ödemeler dengesi açýðýný kapatmasýný istemek; sosyalist bloðu saran üslerin boþaltýlmasýný, ulusal kurtuluþ savaþlarýna müdahaleden vazgeçmesini,
ilerici rejimlere karýþýlmamasýný istemek demektir. Bu dolarlar sadece ABDnin deðil, diðer bütün emperyalist ülkelerin çýkarlarýný korumak amacýyla harcanmýþtýr. Sorun dolarýn ABD dýþýndaki ikili
fonksiyonu arasýndaki çeliþkiden doðmaktadýr. ABD dýþýndaki em42
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peryalist ülkeler dolarýn bütün emperyalist sistemin korunmasý amacýyla kullanýlmasýna deðil, özel olarak ABDnin diðer ülke ekonomileri içine sýzma, onlarý ele geçirme aracý olarak kullanýlmasýna
karþýdýr.
Dolarýn ABD dýþýndaki ikili fonksiyonu arasýndaki çeliþkiyi
M. Magdoff þöyle anlatýr:
Amerika Birleþik Devletlerinin ödemeler dengesinde son yirmi yýlda bir veya iki yýl hariç daima bir açýk
olmuþtur ve bu açýk kapanacaða benzememektedir. Bunun kapitalizm tarihinde bir eþi yoktur. Yirmi yýl gibi bir
süre geçmeden çok önce herhangi baþka bir ülke ve II.
dünya savaþýndan sonraki hakimiyetine sahip olmayan
bir ABD uluslararasý pazar mekanizmasýnýn disiplinine
uymak zorunda kalýrdý. Pazar mekanizmasýnýn bu disiplini neyi gerektirirdi? ABD hükümeti tarafýndan deflasyonist tedbirlerin alýnmasý gerekirdi. Bu tedbirlerle iþsizlik
oraný artacak ve ekonomik durum aþaðý doðru çekilecekti. Tam tersine olarak, Amerika Birleþik Devletleri
1950ler ve 1960lar boyunca uluslararasý ödemeler açýðýný
kapatmak için herhangi etkili bir tedbir almadan kendi
refahýný sürdürebilmiþtir. ABDnin refahý sürekli ödemeler dengesi açýðý yaratan faaliyetlerle devam ettirilmiþtir.
Bütün bu geliþimin düðüm noktasý, diðer kapitalist
ülkelerin isteyerek veya istemeyerek ABD dolarýný altýn
gibi iþe yarar olarak kabul etmeleri gerçeðindedir.
Diðer endüstrileþmiþ ülkelerin ABD dolarýný altýn yerine kabul etmek zorunluluðunda olmaktan pek memnun olmadýklarýný anlamak için mali haberleri çok dikkatli okumaya gerek yoktur. Gerçekten de önemli sürtüþmeler var olmuþtur ve hala devam etmektedir. Bütün
bunlara raðmen bu durumu kabul etmelerinin çeþitli nedenleri vardýr. Ýlk olarak sandalý fazla sallarlarsa bütün
merkez bankacýlarýnýn mali zorluklar denizine batacaðýndan korkmaktadýrlar. Ýkinci olarak, ABDnin ekonomik
gücüne olan güven gün geçtikçe sarsýlmasýna raðmen
bu gücün etkisi altýndadýrlar. Sonuncu olmakla beraber,
önemi az olmayan diðer bir nokta da ABDnin askeri gücü ve bütün dünyadaki mevcudiyetidir. Gerçekte ABD

THKP-C/HDÖ
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I

67

dünya emperyalist sisteminin sürdürülmesi için en büyük
sorumluluðu üstlenmiþtir. Ýlk önce Batý Avrupadaki sosyal devrimleri önlemek için buralara silah, ordu ve Marshall Planý yardýmý gönderdi. Dünyanýn her yerinde deniz
ve hava üsleri kurdu. Bu üsler Sovyetler Birliði ve Çini
çevrelemekten öte, üçüncü dünyada askeri müdahale
veya gerçek müdahale (iþgal) için bir tehdit görevi de
yerine getirmektedir.
Buna göre Japonyayý da içeren Batý dünyasýnýn güvenliðinin saðlanmasýnda temel askeri güç ABD tarafýndan temin edilmektedir. Bu durumun kaçýnýlmaz þartý
ABDnin dolar borçlarý için yeterli altýn karþýlýðý saðlayamamasýna raðmen ABD dolarlarýnýn rezerv para rolünün isteksiz olarak kabulüdür. Ve bu kaçýnýlmaz þartýn
sonuçlarýndan biri de ABD iþadamlarýnýn Batý-Avrupa ülkelerinde yatýrým yapar ve Avrupa þirketlerini satýn alýrken gerçekte diðer kapitalist ülkelerin ABDye açtýklarý
kredi ile ödeme yapmalarýdýr.43
ABD ile Batý-Avrupa ülkeleri arasýndaki dolar sorunu özellikle 1968 den sonra önem kazanmýþ; deðeri durmadan düþen (dolarý sarsan önemli etkenlerden biri de ABDdeki enflasyon oranýnýn
diðer emperyalist ülkelerden yüksek oluþudur), ülkeden ülkeye
geçerek saðlam paralarla deðiþtirilen milyarlarca dolar Avrupa merkez bankalarýnýn baþ belasý olmuþtur. Kapitalist para sisteminde
1968de ortaya çýkan buhranýn günümüze kadar çözülememiþ olmasýnýn temelinde de ayný çeliþki yatmaktadýr. Yeni para sistemi
nasýl olursa olsun ABD emperyalist bloðun jandarmasý olarak kalacaktýr; ama gücünü ve bunun getireceði avantajlarý diðer emperyalist ülkelere karþý kullanmamalýdýr. Ýçinden çýkýlmaz gibi görünen
bu ikilem ABDye askeri önderliði saðlayan þeyin ne olduðu araþtýrýldýðýnda çözülür. Bu etken ABDnin ekonomik gücüdür.
ABD ile diðer emperyalist ülkelerin ekonomik gücünün
karþýlaþtýrýlmasý uzun ve detaylý bir incelemeyi gerektirir. Biz sadece sorunun temelini açýklýða kavuþturacak birkaç gösterge üzerinde duracaðýz. Bunlar emperyalist ülkelerin karþýlýklý yatýrýmlarý, þirket
büyüklükleri ve teknolojik önderliktir.
43
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II. yeniden paylaþým savaþýndan sonra emperyalist blokta
meydana gelen deðiþimleri sadece yeni-sömürgecilik metotlarýna
indirgeyerek emperyalist ülkeler arasýndaki bütünleþmeyi gözden
kaçýranlar, emperyalist ülkeler arasýndaki artan ticaret ve yatýrým
hacmini bir türlü anlayamazlar. Emperyalist ülkelerin geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yaptýðý ihracat 1960da 21.8, 1965de 27, 1970de
41.9 milyar dolar iken; birbirlerine yaptýklarý ihracat ayný tarihlerde
60.2, 95.7, ve 172.5 milyar dolardýr.44 Ayný þekilde 1966 sonunda
emperyalist ülkelerin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki toplam yatýrýmlarý 27.2 milyar iken, birbirlerine yaptýklarý toplam yatýrým 54.8 milyar dolardýr. Birinci tür yatýrýmlarýn 16.8 milyarý, ikinci tür yatýrýmlarýn
ise 37.7 milyar dolarý (%69u) ABDye aittir.45 ABDnin tüm yabancý
ülkelere yaptýðý toplam yatýrýmlarýn %60.6sý Kanada ve Batý-Avrupada toplanmýþtýr.46
Bu durum hiçbir þekilde çaðdaþ Troçkistlerin emperyalist
sistem içinde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin eski önemlerini kaybettikleri iddiasýný doðrulamaz. Emperyalist blok içindeki yatýrým ve ticaretin emperyalist ülkeler arasýnda yoðunlaþmasý sermaye birikiminin ve üretimin ulaþtýðý temerküz sonucu uluslararasý iþbölümünün
artmasý ve çeþitli ülkelerde üretim birimlerinin kurularak üretimin
çokuluslaþmasýndan kaynaklanýr. Diðer emperyalist ülkelere yapýlan yatýrýmlar ileri teknoloji ve büyük sermaye gerektirdiðinden
ve üretimin çokuluslaþmasý çoðunlukla emperyalist ülkeler arasýnda olduðundan bu yoðunlaþma görülmektedir.
Emperyalist ülkelerin karþýlýklý yatýrýmlarýnýn büyüklüðü, sistem içinde hangi ülkenin egemen olduðunun açýk bir göstergesidir. Ortak Pazar ülkeleri, Avrupadaki sanayi mallarýnýn %60ýnýn
ABD sermayesine dayandýðýný, 1958-70 arasýnda ABDnin Avrupadaki yatýrýmlarýnýn altý kat artarak 180 milyar liraya çýktýðýný
(Ýsviçre ve Lüksemburgdaki ABD yatýrýmlarý hariç), buna karþýlýk
ABDdeki Ortak Pazar yatýrýmlarýnýn 1971de ancak 60 milyar lira
olduðunu açýklamýþtýr.47
ABD sermayesinin Batý-Avrupaya sýzmasý, önceden de belirtildiði gibi, II. yeniden paylaþým savaþý sonrasýnda yardým progYearbook of International Trade Statistiks, 1968-70
ABD Ticaret Bakanlýðý, Studies in U. S. Foreing Investment
Çokuluslu Tekeller ve Uluslararasý Tekelci Sermaye, s. 34, TÝB yay.
47
Milliyetin ekonomi sayfalarýndan derlenmiþtir.
44
45
46
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ramlarýyla saðlanmýþtýr. Batý-Avrupa ekonomilerine sýzma ve onlarý
ele geçirme özellikle 1958den sonra hýzlanmýþtýr.
ABDde bu dönemde, elektroniðin (ilk elektronik
beyinler), tepkili uçaklarýn, kimyanýn yeni branþlarýnýn
bilimsel-teknik temelinde coþkun bir geliþim gözleniyor.
Bununla beraber, Batý-Avrupaya yapýlan ABD yardýmý
tamamiyle baþka alanlarda yoðunlaþtýrýlmýþtý ki kömür
ve metalürji sanayileri, demiryollarý sanayi vb. tekrardan
canlandýrýlýrken yeni branþlarýn kurulmasý için hiçbir çabada bulunulmamýþtý. Yavaþ yavaþ, bizzat ortaklaþma
ilkesinin gerçek anlamýnýn belirginleþtiði görülmekteydi.
Bu ilkenin gerçek anlamý, ultra-modern tekniklerin maksimum üretim hacminin ABDde yoðunlaþmasý, nispeten eskimiþ ve basit malzeme üretiminin ABDnin sýnýrlarý dýþýnda yer almasýydý. Böylece de, ulusal planda olduðu gibi, uluslararasý planda da, üretim güçlerinin geliþimine set çeken ve emperyalizme özgü çürüme eðilimlerini somut olarak ortaya çýkaran ve derinleþtiren tekelin, Leninist karakteristiði modern koþullarda doðrulanmaktaydý. Fakat Waþington un bu politikasýnýn emperyalist rakipleriyle çatýþmýþ olmasý ve çatýþmaya devam etmesi doðaldýr. ABD ileri üretim branþlarýndaki hakimiyetini güçlendirme politikasýna karþý artan direncin
üstesinden gelmek için, 50li yýllarýnýn sonlarýna doðru
bir tedbirler sistemini yürürlüðe koymuþtur. Batý-Avrupa
daki kitlesel Amerikan özel sermaye yatýrýmlarý, bundan
böyle açýkça yayýlmacý bir karakter göstermeye ve ileri
üretim branþlarýnda stratejik noktalarý ele geçirme ve rakiplerinin ya ayaðýný kaydýrmayý, ya da kendisine baðýmlý kýlmayý hedeflemeye baþlamýþtýr.48
ABDnin uyguladýðý sýzma ve ele geçirme politikasýnýn sonucu þudur:
...Fransýz sanayinin %12si, B. Alman sanayinin %33ü,
Ýngiliz sanayinin %50si ABD þirketlerinin elindedir. (...)
Fakat, daha da önemli olan ABD þirketlerinin kimya, elektronik, makine, taþýt araçlarý gibi, sanayinin en dinamik,
48
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geliþme hýzýnýn en yüksek olduðu dallarda egemenliðinin
artýyor olmasýdýr. Þöyle ki, toplam olarak AET sanayinin
%15i ABD firmalarýnýn elinde olduðu halde, çok ileri teknoloji ve büyük sermaye yatýrýmý gerektiren, geliþmesi
dinamik sanayi dallarýnda (uçak ve uzay araçlarý, kimya,
plastik, elektrik makineleri, elektronik gibi) ABD firmalarý kontrolündeki üretim, bu dallardaki toplam üretimin
%60-80ine varmaktadýr.49
Ýþte oportünistlerce her þekle sokulan, içinde III. yeniden
paylaþým savaþýnýn tohumlarýný taþýdýðý iddia edilen ABD-AET iliþkisi
bu durumdadýr. Emperyalist ülkelerin ekonomik güçlerini yansýtan
ikinci etken çeþitli ülkelerde üretim ve yatýrým yapan büyük þirketlerdir. 1973de dünyanýn en büyük 50 çokuluslu þirketinin 24 tanesi
ABD merkezlidir. (Ýlk on içinde 8 tanesi) 50
Buraya kadar ABDnin üstünlüðünü gösteren verileri inceledik; sorunun temelini kavrayabilmek için bizzat ekonomik üstünlüðün nereden kaynaklandýðýný da anlamak gerekir. Temel etken
ABDde sermaye birikiminin ulaþtýðý seviyedir. ABDdeki sermaye temerküzünün diðer emperyalist ülkelerden yüksek oluþu ABD
merkezli þirketlerin daha büyük üretim birimleri kurabilmeleri, riskli ve masraflý araþtýrmalara girerek teknolojik önderliði ele geçirmelerini, kolay kredi bulabilmelerini (dolarýn rezerv para olmasýyla
birlikte düþünüldüðünde), dýþ ülkelerde daha kolayca yatýrým ve
üretim yapabilmelerini mümkün kýlar. ABD merkezli þirketler daha
güvenilir olduklarýndan Avrupa bankalarýndan bile kolayca kredi
alabilmektedirler.
Amerikan tröstlerine Avrupalý þirketlerin elinden pazarlarýný almak ya da onlarý satýn almak için sermaye
ödünç verenler Avrupalý bankalardýr. Ve Avrupalý bankalar bunu Amerikancý olduklarý için deðil, ama yalnýzca
Amerikan tröstleri onlara daha çok güvenlik, daha yüksek faizler veya kâr marjlarý verdikleri için yapmaktadýrlar. 51
Banka ve sanayi sermayelerinin bütünleþmesinde 20. yüzyý49
50
51
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lýn baþýndan beri hiçbir deðiþiklik olmadýðýný iddia eden pasifistlerimiz acaba bu durumu nasýl açýklayacaklardýr? Avrupa ülkelerindeki finans-kapitalin bir parçasý olan Avrupalý bankalar, Avrupa þirketlerine deðil, ABD þirketlerine kredi vermektedirler. Bu durum
(burada emperyalist ülkeler arasýnda bütünleþme temeli üzerinde
düþünülmesi gereken) þirketlerin nispi baðýmsýzlýðýný kanýtlamaz
mý? Ýþte oportünizmin ustalardan mekanik aktarmalar yaparak yüzündeki devrimci maskesini korumaya çalýþmasý, diðer yandan da
gerçekleri tahrif etmesi, meselenin temelini çarpýtmasý esprisi budur.
Önemli sayýda Avrupa kapitalisti sermayelerini Avrupada
yatýrmaktansa, Avrupada yatýrým yapan ABD þirketlerinin hizmetine vermeyi tercih etmektedir.52 Ve ileri teknolojiye ve büyük kaynaklara sahip ABD þirketleri karþýsýnda AET þirketleri, diðer AET þirketleriyle deðil ABD þirketleriyle birleþmektedirler.
On yýldan fazla bir deneyin gösterdiði gibi, bu politika, Amerikanýn Avrupadaki pozisyonlarýný hiçbir þekilde
zayýflatmadýðý gibi, tam tersine bu pozisyonlarýn pekiþmesine etkin olarak katkýda bulunmuþtur. Ortak Pazar çerçevesi içinde, üye ülkelerin tekelleri arasýndaki iliþkilerin
geniþlediðinin ve güçlendiðinin görüldüðü elbette ki
doðrudur. Fakat, ayný zamanda ABD sermayesinin Avrupa
ekonomisine, gitgide daha hýzlý ve daha yoðun bir biçimde nüfuz ettiði de görülmektedir. Bunun, tayin edici göstergesi, Avrupalýlar arasý birleþmelerin sayýsýnýn, Avrupa
ve Amerikan þirketleri arasýndaki birleþmelerin sayýsýndan iki defa daha yavaþ artýþýdýr.53
ABDnin teknolojik önderliði en iyi þekilde patent, rüçhan
hakký ve lisans ödemelerinde görülebilir. ABD merkezli tekellere
yapýlan patent ve benzeri ödemeler 1967de 1.531, 1970de 2.203,
1973de 3.200 milyon dolar iken; ABD tekellerinin diðer ülkelerdeki
tekellere yaptýðý benzeri ödemeler ayný yýllarda 166, 225 ve 335
milyon dolardýr.54
ABDnin teknolojik önderliði ileri sermaye temerküzünden
52
53
54
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kaynaklanan ve bu temerküzü artýran diðer bir olguya, yüksek askeri harcamalara ve dolayýsýyla askeri önderliðe sýkýca baðlýdýr.
Üretimde uygulanan bilimsel ve teknik buluþlarýn küçümsenemeyecek bir bölümü ilk kez silah sanayindeki araþtýrma ve üretim sonucu bulunmaktadýr.
ABD þirketlerinin büyük çapý ve büyük sermaye güçleri, bu þirketlerin son zamanlarda eriþtikleri teknolojik
liderliði açýklayan faktörlerin en önemlileridir. Bu þirketler,
araþtýrma ve geliþtirme için Batý-Avrupalý rakiplerinden
çok daha büyük harcamalar yapabilmektedirler. Ama
bu, günümüzdeki teknolojik liderliðin tek nedeni deðildir. Bu konuda, baþka iki faktörün de önemli payý vardýr:
ABDnin muazzam askeri harcamalarý ve Batý-Avrupanýn
en iyi bilim adamlarýnýn ABDye gittikçe artan sayýda göç
etmeleri.55
ABDnin gerileyiþi artýk daha somut temellere oturtulabilir:
ABD geçmiþte emperyalist bloðun ekonomik, politik ve askeri lideriydi ve bu liderlik hegemonya biçimindeydi. Günümüzde ABDnin
askeri ve teknolojik önderliði sürmektedir, ancak ekonomik yönden diðer emperyalist ülkelere karþý olan üstünlüðü geçmiþe göre
azalmýþtýr. Bu durum pratikte ABDnin dünya sanayi üretimi ve
ihracýndaki payýnýn düþmesiyle, verimlilik artýþýnýn yavaþlamasýyla,
diðer bazý emperyalist ülkelerdeki enflasyon oranýnýn ABDdekinden
daha düþük olmasýyla, dolarýn durumunun sarsýlmasý ve ABD rezervlerinin hýzla azalýþýyla kendini gösterir. Geçmiþte dünya ticaret
ve sanayi üretiminde mutlak hakim olan ABD günümüzde iç pazarýný korumak amacýyla zaman zaman gümrük duvarlarýný yükseltme gereðini duymaktadýr. Ekonomik düzeydeki bu gerileme politik
düzeye de yansýmýþtýr; artýk diðer emperyalist ülkeler ABDnin politik kararlarýný kayýtsýz þartsýz desteklememektedir. Ancak ABDnin
gerileyiþini de fazla büyütmemek gerekir. Teknolojik ve askeri önderlik ABDye geçmiþte olduðu gibi mutlak olmasa bile nispi bir
üstünlük saðlamaktadýr. ABDnin emperyalist blok içindeki liderliðini ve denetimini geçmiþe göre daha dolaylý yoldan sürdürmesi
pratikte, çeþitli sürtüþmelere raðmen diðer emperyalist ülkelerin
son tahlilde ABDnin dümen suyundan ayrýlamamasý, son sözü
55
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ABDnin söylemesi biçiminde yansýr.
Emperyalist blok içindeki yeni güç dengesinin bütün boyutlarýyla kavranmasý, yeni dengeyi kanýtlayan verileri sýralamaktan
öteye, sorunun tarihsel bir incelenmesini gerektirir. ABDyi gerileten ve diðer emperyalist ülkeleri ilerleten temel faktörler nelerdir?
Eþitsiz geliþim kanununun varlýðýndan bahsetmek yetersizdir; sorun
bizzat bu kanunun günümüzde nasýl iþlediðinin anlaþýlmasýdýr.
Emperyalist ülkeler arasýndaki eþitsiz geliþim kanunu, geliþimi nispeten geri olan bir ülkenin sýçramalý bir geliþimle diðerlerine
yetiþebileceðini öngörür; böylece emperyalistler arasýnda bozulan
güç dengesi yeniden paylaþým savaþlarýný zorunlu kýlar, I. ve II.
bunalým dönemlerinde herhangi bir emperyalist ülkenin gücü, onun
ulusal sýnýrlar içindeki gücüyle deðerlendirilirdi (geniþ bir sömürgeler sisteminin kurulabilmesi de, son tahlilde, ulusal sýnýrlar içindeki güce baðlýdýr). Günümüzde de sorunu bu þekilde deðerlendirenler emperyalist ülkeler arasýndaki bütünleþmeyi gözden kaçýrmaktadýr. Dünya sosyalist bloðunun varlýðý ve geliþen ulusal kurtuluþ
savaþlarýnýn baskýsý ve üretimin ve sermayenin aþýrý temerküzü
sonucu gerçekleþen emperyalist blok içindeki bütünleþme ülkelerin güçlerinin ulusal sýnýrlara göre deðerlendirilmesini geçersiz kýlmaktadýr. Günümüzde emperyalist bir ülkenin gerçek gücünün
anlaþýlmasý ancak bütün olarak emperyalist sistemin incelenmesiyle mümkündür. Dolayýsýyla ulusal sýnýrlara göre düzenlenen
bir takým veriler sýralanarak eþitsiz geliþme kanununun günümüzde de aynen geçmiþte olduðu gibi iþlediði kanýtlanamaz.
1963-1972 arasýnda, ABDnin dünya sanayi üretimindeki payý %44.9dan %40.8e düþtü. Ýngiltereninki %8.5
den %5.8 e, Federal Almanyanýnki ise %9.5 den %8.5e
düþmüþtür. Bu arada Japonyanýn payý ise %5.4den %9.5
e yükseliyordu.
Bu veriler modern kapitalizmin ne kadar eþitsiz bir
geliþim içinde olduðunu göstermektedir.56
Uluslararasý kapitalist pazarlardaki durum son derece esnektir. Batý-Avrupa ve Japonya sanayilerini yeniden
kurup geniþleterek Amerikan tekellerine ciddi rakipler
olmuþtur. Sonuçta, ABDnin dünya ihracatýndaki payý
56
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1947de %32.5 iken 1972de %13.4e düþmüþtür. Ortak
Pazar ülkelerinin payý 1959da %26 dan 1970de %32.1e
ayný süre içerisinde Japonyanýn payý ise %3den %7ye
çýkmýþtýr. 57
Emperyalist bloktaki bütünleþme, uluslararasý iþ bölümünün artýþý ve üretim sürecinin çok uluslaþmasý soruna bu þekilde
yaklaþýmý geçersiz kýlar. Batý-Avrupa sanayisi içinde ABDnin gücü,
özellikle stratejik sektörlerin önemli kýsmýnýn ABDnin kontrolünde olmasý Batý-Avrupanýn güçlenmesinde ABDnin önemli payý olduðunu açýkça ortaya koyar. (Ayný durum Japonya ve
Kanada için de geçerlidir.) Ýtiraz olarak II. yeniden paylaþým savaþýndan önce de diðer emperyalist ülkelerin Almanyaya silah satarak onu güçlendirdikleri söylenebilirse de; ancak artýk söz konusu
olan þey sadece ticaret ve sermaye ihracý deðil, baþka ülkelerde
üretim birimlerinin kurulmasýdýr.
Çokuluslu þirketlerin geliþimi emperyalist blok içinde yeni
bir tür rekabet ortaya çýkarmýþtýr. Bir malýn ve malýn çeþitli parçalarýnýn sistem içinde nerede daha ucuz olacaksa orada üretilmesi,
artýk iç pazarý elde tutmak için dýþ ülkelerde üretim birimlerinin
kuruluþunu zorunlu kýlmaktadýr. ABD merkezli çokuluslu þirketler
dýþarýda daha ucuza imal ettikleri bazý mallarý ABDye ihraç ederek
iç pazardaki rakipleriyle etkin biçimde rekabet etmektedir.
Birçok durumda ise, ABD þirketlerinin dýþ filyalleri
ABD ye büyük çapta ihracat yapan kuruluþlar arasýndadýr. Doðrudan yatýrýmla kurulmuþ þirketlerin 1957 yýlýnda
(þirketler arasý petrol satýþlarý hariç) bulunduklarý ülke
dýþýna sattýklarýnýn toplam deðeri 32 milyar dolardýr. Bu
deðerin 3.5 milyar dolardan fazlasý (yüzde 11) ABDye ihraç edilmiþtir. 1957 yýlýnda ABD ithalatýnýn 13.2 milyar
dolar olduðu düþünülürse, bu deðerin %25inden fazlasýnýn ABD þirketlerinin dýþ filyallerince temin edilmiþ
olmasý hayli çarpýcý bir olgudur.58
Böylece günümüzde emperyalist bir ülkenin gücünü ulusal
sýnýrlar içinde kalarak anlamaya çalýþmak, ABD örneðinde olduðu
gibi ülkenin gerilemesinde bizzat o ülke sermayesinin ve þirketle57
58
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rinin önemli rolü olduðu sonucunu vermektedir. ABDnin gücü
bütün sistem içinde deðerlendirildiðinde diðer emperyalist ülkelerin geliþmesi sonucu ABDnin gerileyiþinin istatistiklerin gösterdiklerinden daha az olduðu ortaya çýkacaktýr. Ancak somutta görülen
durum hiç böyle deðildir. ABD 1971de 20. yüzyýlda ilk kez ticaret
dengesini açýkla kapatmýþ ve bir süre ithalatý vergilendirmek zorunda kalmýþtýr. ABD teknolojik önder olduðu halde üretimde verimlilik artýþý yavaþlamýþ ve ABD hegemonyasýnýn açýk yansýmasý olan
dolar çökmüþtür. ABDnin gerileyiþi emperyalist ülkeler arasýndaki
çeliþkilerle diðer emperyalist ülkelerin sýçramalý bir geliþimle ABDye
yetiþmesiyle açýklanamaz. ABD yi gerileten esas faktör, dünya
sosyalist sistemi ve daha da önemlisi, ulusal kurtuluþ savaþlarýdýr.
Dolarýn çöküþündeki en önemli iki faktör sürekli ödemeler
dengesi açýðý ve ABDdeki enflasyon oranýnýn diðer bazý emperyalist ülkelerden daha yüksek olmasýdýr. 1971deki ticaret dengesi
açýðýna kadar ABDnin sürekli ödemeler dengesi açýðý vermesinin
tek nedeni askeri harcamalardýr. Bu harcamalar Avrupadaki ABD
askerleri, sosyalist bloðun üslerle çevrilmesi, ulusal kurtuluþ savaþlarýnýn bastýrýlmasý, ilerici yönetimlerin devrilmesi vb. amacýyla yapýlmaktadýr. Ve esas olarak son iki amaç askeri harcamalarýn büyük
kýsmýný yutmaktadýr. (Örneðin 1967deki açýðýn en azýndan %40ý
Vietnam Savaþýnýn sonucudur.)59 Ýtiraz olarak ABDden özellikle
diðer emperyalist ülkelere yapýlan yoðun sermaye ihracýnýn da ödemeler dengesi açýðýnda önemli bir bölümünü oluþturmasý gerektiði söylenebilir. Bu görüþ iki yönden geçersizdir: Birincisi, ABDnin
toplam dýþ yatýrýmlar geliri sermaye ihracýndan daha fazladýr. Ýkincisi, Batý-Avrupa ülkeleri ellerindeki muazzam dolar stoklarý karþýlýðýnda ABDden altýn ya da döviz talep etseler bile, bu durum ABD
için ancak kýsa vadede kötü sonuçlara yol açar. Uzun dönemde
ise ABDnin sahip olduðu yabancý ülkelerdeki üretim birimleri ve
hisse senetleri sonucu yalnýz Batý-Avrupa deðil, diðer bütün emperyalist ülkeler ABDye borçlu olacaklardýr. Bu nedenle sermaye
ihracýndan kaynaklanan bir ödemeler dengesi açýðý uzun dönemde zayýflýk deðil, güç belirtisidir.60
59
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ABD ödemeler dengesi açýðý ülkenin Vietnam Savaþýna
giriþiyle daha da artmýþtýr. Vietnam Savaþý ABD ekonomisini de
olumsuz yönde etkilemiþtir. 1965-70 arasýnda ABD imalat sanayindeki verimlilik artýþý 1960-65 dönemine göre %50 yavaþlamýþtýr.
Temel neden Vietnam Savaþýdýr; birçok fabrikanýn tam kapasitede çalýþmasý sonucu daha az verimli fabrikalar üretime tekrar
katýlmýþ ve verimli yatýrýmlara yöneltilebilecek kaynaklar savaþ
araçlarý üretimi için kullanýlmýþtýr.61 1964 yýlýnda ABD ekonomisi
boom dönemindeydi ve esas itici güç askeri masraflardan deðil
özel yatýrýmlarýn artmasýndan geliyordu. 1966da durum deðiþti. Askeri harcamalar 1966nýn ilk yarýsýnda 54 milyar iken, 1966nýn üçüncü çeyreðinde 59 milyar dolara çýktý. (1964 fiyatý ile) Bu durumda
askeri masraflardaki artýþ GSMHdaki büyümenin yarýsýdýr. 1966nýn
ikinci yarýsýnda savaþýn ekonomi üzerinde boom etkisi baþladý.62
Vietnam Savaþýna giriþ ekonomisindeki refah dönemini bir süre
daha suni olarak devam ettirdi. Örneðin 1964 ile (ABDnin Vietnam
Savaþýna girmesinden önceki yýl) 1969 arasýnda ülkede askeri masraflar %58.6 artarken, fabrika ve donatým için yapýlan harcamalar
da %58.2 artmýþtýr.63 Burada askeri harcamalardaki artýþýn ekonomi üzerindeki itici gücü açýkça görülmektedir. Suni olarak devam
ettirilen boom ülkedeki büyük grevlerle birleþince (bilindiði gibi
boom döneminde grevler çok daha etkilidir) 1960-65 döneminde
üretim sanayindeki iþçilerin nominal ücretleri yýlda %3.7 artarken,
1965-70 döneminde artýþ %6 olmuþtur.64
ABDdeki enflasyon oranýnýn artýþý da Vietnam Savaþý ile yakýndan ilgilidir. 1965 ile 1971 Mayýsý arasýnda dev askeri harcamalarý karþýlamak amacýyla piyasaya aþýrý miktarda kaðýt para çýkarýlmýþtýr. Bu dönemde ABD de dolaþýmdaki kaðýt para miktarý 42
milyardan 57 milyar dolara çýkmýþtýr.65
ABD ekonomisinin savaþ sayesinde devam eden refah dönemi uzun sürmedi. Vietnam savaþý kýsa sürede ekonomi üzerinde yýkýcý etkisini gösterdi. Verimlilik artýþýnýn düþmesi, nominal ücretlerin artýþý ve artan enflasyon oraný diðer emperyalist ülkelerin
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geçmiþe göre daha etkin olan rekabeti ile birleþince ABD 20. yüzyýlda ilk ticaret açýðýný verdi. 1965de 4.7 milyar fazla ile kapanan
ticaret dengesi, 1971de 2 milyar dolar açýk verdi.
ABD hegemonyasýnýn somuta yansýmasý dolarýn rezerv para
oluþudur. Dolarýn yýkýlýþý onun genel olarak ikili fonksiyonu arasýndaki çeliþkinin þiddetlenmesinden kaynaklanýr. ABD parasý olarak
dolar, ülke içinde aðýr krizlere karþý bir silah olarak, enflasyonist
politikayý yürütme aracý olarak kullanýlýr; bu durumda dolar sürekli
deðiþken (düþen) bir deðere sahip olmalýdýr. Dolarýn rezerv para
oluþu ise mümkün olduðu kadar sabit bir deðeri gerektirir.66 Dolarýn deðerindeki düþüþ, diðer emperyalist ülkelerin paralarýnýn deðer kaybetmesinden az olduðu sürece çeliþki þiddetlenmemiþtir.
Ödemeler dengesindeki açýðý artýran, ülke içinde enflasyonu körükleyen, verimliliði düþüren Vietnam Savaþý bu çeliþkiyi þiddetlendiren
en önemli etkendir.
Vietnam Savaþý olmasaydý bu hegemonya daha oldukça uzun bir süre devam edebilirdi. Amerikanýn uluslararasý durumunun gerçekten zayýflamasý, Vietnam
Savaþýna 1965 yýlýndan sonra ABDnin karýþmasýnýn
boyutlarýnýn büyümesi ile baþlar. 60larýn ikinci yarýsýnda
ülkenin iyi durumdaki ticaret dengesi sürekli olarak
kötüleþti ve temel nedeni ülke dýþýnda askeri harcamalar olan ödemeler dengesi açýðýnýn büyümesi, dolarýn
kapitalist dünyanýn rezerv para olma durumunu sarstý.
Halbuki dolarýn bu durumu ABD hegemonyasýnýn çarpýcý aracý ve açýða vuruluþu idi.67
O halde ABD ile diðer emperyalist ülkeler arasýndaki
güç dengesinin bozulmasýný hýzlandýran, ABDnin mutlak üstünlüðünü nispi üstünlüðe çeviren temel etken emperyalist ülkeler arasýndaki eþitsiz geliþim deðil, geri-býraktýrýlmýþ ülke halklarýnýn (özel olarak Vietnam halkýnýn) mücadelesidir. Aslýnda
bu durum, günümüzdeki baþ çeliþkinin (emperyalist ülkeler
ile, özel olarak emperyalist bloðun jandarmasý ABD ile, geri-býraktýrýlmýþ ülke halklarý arasýndaki mücadele) somuta yansýmasýndan baþka bir þey deðildir. Ýþte (geniþ anlamda düþünül66
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mesi gereken) kapitalizmden sosyalizme geçiþin, sistemin iç
dinamiðinden doðan sisteme karþý sürekli alternatifin bu iç dinamiði etkilemesi esprisi budur. Bundan dolayý, deðil kapitalizmin sürekli ve genel buhraný, özel olarak ekonomik buhran
bile, sadece kapitalizmin iç dinamiðiyle anlaþýlamaz.
Dünya kapitalist ekonomisinin geliþimi günümüzde
yalnýzca kapitalizmin iç ekonomik yasalarýnca yönetilmemektedir, giderek artan bir ölçüde sosyalist sistem
tarafýndan, güç dengesinin sosyalist sistemden ve sosyalizmden yana deðiþmesi tarafýndan etkilenmektedir.68
Günümüzde aktüellik kazanan III. yeniden paylaþým savaþýnýn çýkýp çýkmayacaðý sorusuna artýk açýklýk getirebiliriz. II. yeniden paylaþým savaþýndan sonra emperyalist ülkelerde sermaye temerküzünün yoðunlaþmasý, buna karþýlýk pazarlarýn daralmasý ve
dünya sosyalist sistemi ve geliþen ulusal kurtuluþ savaþlarý karþýsýnda
emperyalist blok tarihinde ilk kez resmi ve sürekli olarak örgütlenmiþtir. Baþlangýçta ABDnin kesin hegemonyasý altýnda olan bu
bütünleþme sonucu uluslararasý iþbölümü ve karþýlýklý sermaye yatýrýmlarý artmýþ, üretimin çokuluslaþmasý geniþ ölçüde gerçekleþmiþtir. Bunun sonucu, emperyalist ülkelerin güçlerinin esas olarak
ulusal sýnýrlar içinde deðerlendirilmesi günümüzde artýk geçersizdir; emperyalist sistemin bütününün göz önüne alýnmasý gerekir.
Bu temelden hareketle, günümüzde emperyalist ülkeler
arasýndaki iliþkilerde, çeliþki-bütünleþme diyalektiðinde aðýr basan
unsur pasifistlerin iddia ettiði gibi69 çeliþki deðil, bütünleþmedir.
Hakim unsurun çeliþki olduðunu iddia etmek, emperyalist ülkeler arasýndaki eþitsiz geliþim kanununun iþleyiþ biçiminin
emperyalist sistemin bir bütün olarak iþleyiþi tarafýndan deðil
de, tersini savunmak olur.
Emperyalist ülkeler arasýndaki iliþkilerde, çeliþki-bütünleþme
diyalektiðinde bütünleþmenin aðýr basmasý hiçbir zaman emperyalizmin saldýrgan karakterinin deðiþtiði, emperyalizmin çeliþkilerini
savaþlara ihtiyaç duymadan halledebildiði70 anlamýna gelmez; sadece artýk savaþýn da çeliþkileri halledemeyeceði anlamýna gelir,
68
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çünkü yeni bir paylaþým savaþý emperyalizmin sonu olacaktýr. Günümüzde geri-býraktýrýlmýþ ülke halklarýyla emperyalistler arasýnda II.
yeniden paylaþým savaþýný aratmayacak savaþlar sürerken, emperyalist ülkeler arasýnda yeni bir paylaþým savaþýnýn çýkamayacaðýný
söyleyenlere karþý emperyalizmin saldýrgan karakterinin kaybolduðu iddia ediliyor diyerek yaygara koparmak ancak þarlatanlarýn
yapacaðý iþtir. Bu sözde Maocularýn devrim için savaþmaya niyeti
olmadýðý için, emperyalizmin saldýrgan yüzünü en iðrenç biçimde
açýða çýkartan ve dünyanýn her yerinde süren kurtuluþ savaþlarý da
tabii ki onlarý ilgilendirmez.
Emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþki-bütünleþme diyalektiðinde bütünleþmenin aðýr basmasý ve bu bütünleþme içinde de
ABDnin geçmiþte mutlak, günümüzde ise nispi egemenliðini kurmasý pasifistlerin iddia ettiði gibi71 diðer emperyalist ülkelerin ABD
nin sömürgesi olduðu anlamýna gelmez. Emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkilerin artýk hiçbir önemi kalmadýðý anlamýna ise hiç gelmez. Aslýnda bu sözde teorik yazý üzerinde bu kadar durmak bile
lüzumsuzdur. Emperyalist blok içindeki bütünleþmeden, kapitalizmi iç dinamikle geliþmiþ diðer emperyalist ülkelerde ABDnin kendine baðýmlý bir tekelci burjuvazi oluþturduðu savunuluyor
sonucunu çýkarmak için, kiþinin ya aptal ya da E. Korkmaz olmasý
gerekir.
Emperyalist ülkelerin belli ölçüde bütünleþmeleri ve aralarýndaki çeliþkilerin askeri plana yansýmamasý Kautskynin ultra-emperyalizm teorisinin doðrulandýðý anlamýna da gelmez. Ultra-emperyalizm, emperyalistlerin aralarýnda anlaþarak dünyayý barýþ içinde
birlikte sömürmeleri demektir. Günümüzde ise, emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkiler kaybolmamýþ, sadece alternatif ve potansiyel gücün durumu sonucu çeliþkinin askeri plana yansýma olanaðý
kaybolmuþtur. Emperyalistler ultra-emperyalizm teorisinde iddia
edildiði gibi kendiliklerinden deðil, zorunlu olarak bütünleþmektedir.
Özetlersek, günümüzde emperyalistler arasý yeni bir paylaþým
savaþýnýn çýkamayacaðý üç temele dayanýr:
1- Emperyalist sisteme karþý güçlü bir alternatifin sürekli
varoluþu ve bunun emperyalist ülkeleri birlikte hareket etmeye
zorlamasý,
71
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2- Emperyalist sistemdeki bütünleþmenin uluslararasý iþbölümünü hýzlandýrmasý, yabancý ülkelerde üretim birimlerinin kurulmasý. (ABD, Batý-Avrupada neyi tahrip edecektir; çoðunluðu stratejik
sektörlerde olan ve hisse senetlerine veya bizzat mülkiyetine sahip
olduðu üretim birimlerini mi?)
Mahir Çayan yoldaþ Kesintisiz Devrim II-IIIde emperyalistler arasýnda yeni bir savaþýn çýkmamasýný iki nedene baðlar: Sosyalist sistemin ve ulusal kurtuluþ savaþlarýnýn gücü ve nükleer silahlarýn insanlýðý yok edecek seviyeye gelmesi. Bu nedene emperyalist ülkeler arasýnda üretim temeline dayanan bütünleþmeyi ve
eþitsiz geliþim kanununun deðiþen niteliðini de eklemek gerekir.
3- ABDnin emperyalist blok içindeki mutlak üstünlüðünün nispi üstünlüðe dönüþmesi, ABDnin zayýflamasý birincil
olarak emperyalistler arasý eþitsiz geliþme kanununun iþlemesi
sonucu gerçekleþmediðinden emperyalist blok içinde ABDye
karþý güçlü bir alternatif ortaya çýkamamýþtýr. (Örneðin, diðer
bütün emperyalist ülkelerin toplam askeri gücü ABDnin yanýnda
çok zayýf kalmaktadýr) Zaten III. yeniden paylaþým savaþýnýn kaçýnýlmazlýðý konusunda bin dereden su getirenlerin, bu savaþýn kimlerin arasýnda çýkabileceði konusunda hiçbir fikirleri olmamasý da
bundandýr.
Günümüzde emperyalist ülkeler arasýnda yeni bir paylaþým savaþý çýkma ihtimalinin bulunmamasý gelecekte de ayný
durumun geçerli olacaðý anlamýna gelmez. Ancak bir nokta kesindir: Emperyalistler arasýndaki çeliþkilerin þiddetlenmesinde
eþitsiz geliþme kanununun rolü ikincildir; günümüzde bu kanun klâsik biçimde iþlememektedir. Bu çeliþkiyi þiddetlendirecek
olan temel unsur, pazarlarý daraltan, en güçlü emperyalist ülkeleri zayýflatan ulusal kurtuluþ savaþlarýdýr. Çeliþkinin þiddetlenmesiyle emperyalist ülkeler arasýnda biçimi önceden bilinemeyecek bir savaþ çýkabilir. Bize düþen, emperyalistler arasýndaki çeliþki derinleþecek diye beklememek, Halk Savaþlarýný
yaygýnlaþtýrarak çeliþkiyi derinleþtirmektir.
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II.
EKONOMÝK BUHRANIN AÐIRLAÞMASI

Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn III. dönemi içinde
ortaya çýkan önemli deðiþmelerden ikincisi ekonomik buhranýn
aðýrlaþmasýdýr. III. bunalým döneminde ekonomik buhranlarýn
þiddeti azalmýþ, buna karþýlýk buhran geçmiþe göre süreklilik kazanmýþ, klâsik dört aþamalý cycle iki aþamaya inmiþtir (durgunluk
ve toparlanma). Böylece kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn ekonomik buhrandan etkilenmesi geçmiþe göre nispi olarak azalmýþtýr.
Günümüzde ise, ekonomik devrevi hareketinde durgunluk
döneminin sarsýcý etkisi artmýþtýr; bunun nedeni emperyalizmin
þiddetli buhranlara karþý kullandýðý alternatiflerden birisi olan
enflasyonist politikanýn geri tepmesi, ya enflasyon ya da buhran
ikileminin kaybolmasýdýr. Enflasyon ve buhran artýk birlikte görülmektedir.
Fiyat artýþlarý ve ekonomik buhran ilk kez 1958de birlikte
görülmüþtür.
Emperyalist-kapitalist sistemin girdiði son bunalýmda ise bir deðiþiklik söz konusudur: Fiyat artýþlarý bunalýmla bir arada geliþmektedir. Halbuki 1957-58 bunalýmýna kadar buhranlarda genel fiyat düzeyi düþmekte idi.
Ýlk kez Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra en önemli bunalým olan 1957-58 bunalýmýnda üretimde ve istihdamda
büyük bir düþüþ ile genel fiyat düzeyinde bir artýþ bir
arada görülmüþtür.72
1958de ekonomik buhranla beraber görülen fiyat artýþlarý
enflasyonist politikanýn artýk eskisi kadar geçerli olmadýðýný gösteriyordu; buna raðmen tekelci kapitalizm enflasyonist tedbirlerle
buhrandan çýkabildi. Günümüzde ise fiyat artýþlarý, 1958in aksine
büyük boyutlara ulaþmýþtýr. Buhrandan kurtulmak için enflasyon
silahýnýn geniþ ölçüde kullanýlmasý fiyatlarý daha da artýrýp buhraný
72
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derinleþtirecektir.
Keynesci enflasyonist politika aðýr ekonomik buhranlara karþý
bir süre baþarýyla kullanýlmýþtýr. Yüksek devlet harcamalarýna (bunlarýn önemli bölümü silahlanma için kullanýlmaktadýr) dayanan bu
uygulama buhranýn geliþimini belli bir aþamada durdurma çabasýna dayanmaktadýr. Kapitalist ekonomide buhranlar, genellikle tüketim mallarý sektöründe baþlar ve üretim mallarý sektörüne sýçrayarak geliþir. Buhranýn þiddetini ikinci sektöre yansýma derecesi tayin
eder. Özellikle bu dönemde çok artýrýlan devlet harcamalarý ve para emisyonu üretim mallarýna talep yaratarak buhranýn bu sektörü
etkileme derecesini azaltýr, buhran dondurulur.
... son on yýllarýn deneyi, ekonomiyi suni olarak canlandýrmak için kullanýlan enflasyonist tekniklerin ve tekelci kapitalizmin çeliþkilerini çözemeyeceðini ve de esas
olarak belli baþlý durgunluk eðilimini tersine çeviremeyeceðini yeterli kanýtlarla göstermiþtir. Gerçekte, ticari durgunluklarý hafifletmek ve iþler yaratmak için kullanýlan
yöntemler yeni çarpýklýklarýn ve dengesizliklerin doðmasýna yardým eder ki, bu da daima enflasyonist tedbirleri
davet eder ve tüm ekonomiyi bu uyarýlara düþkün hale
getirir.73
Kapitalist ekonomi aðýr krizlerden kurtulabilmek için gittikçe
daha fazla desteðe, suni uyarýlara ihtiyaç duyar. Ancak enflasyonist
nitelikte bir satýn alma gücünün yaratýlarak buhranýn dondurulmasý ancak enflasyon oraný düþük olduðu zaman mümkündür.
Herhangi bir dýþ etken olmadýðý takdirde, özel ve kamu borçlarýnýn
büyümesiyle artan enflasyon, yýllarca süren borç birikimi sonucu
ekonomiyi tehdit eder duruma gelmiþtir. Artýk devlet harcamalarýný daha fazla artýrmak veya geniþ ölçüde para emisyonuna
baþvurmak geçerli çözümler olmaktan çýkmýþtýr. Bu olgu kendini
en açýk biçimde ABDde faiz oranýnýn yükselmesi biçiminde
göstermiþtir. Durgunluk döneminde düþmesi gereken faiz oraný,
enflasyon oranýnýn yükselmesi ve Federal Rezerv Bürosunun para
arzýný kýsýtlamasý sonucu artmaktadýr.
Günümüzde emperyalist ülkelerde kendini gösteren ekonomik durgunluðun silahlanma harcamalarýnýn oldukça yüksek
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bir seviyede olduðu sýrada ortaya çýkmasý, ekonominin askerileþtirilmesinin de kapitalizmi kurtaramayacaðýný açýkça ortaya koymuþtur;
aslýnda bu durum enflasyonist uygulamanýn iflasýnýn yansýmasýndan ibarettir.
Emperyalist ülkelerde 1974 baþlarýnda ortaya çýkan ekonomik durgunluðun yeni özelliklerini kasýtlý olarak yanlýþ deðerlendiren, buhraný aþýrý ölçüde büyüten buhran spekülatörleri türemiþtir
ülkemizde. Ýddiaya göre, emperyalizmin tarihinde böyle buhran
görülmemiþtir.74 Sorun, sürekli ve genel bunalým yönünden ele
alýnsaydý doðru olabilirdi; ancak ekonomik buhranýn oluþturduðu
ve oluþturacaðý þartlarýn milli bunalýmýn þartlarýný oluþturacaðý iddia edildiðinden, sorun, temelde ekonomik bunalým yönünden
ele alýnmaktadýr. Aslýnda meselenin özünü bilen bilinçli ve usta
tahrifatçýlarýn elinde olan bu yayýn organý ekonomik bunalýmý aþýrý
ölçüde büyüterek, buradan (klâsik teoriye göre) milli buhranýn
olgunlaþmakta olduðu sonucunu çýkarmakta ve böyle fýrsat ele
geçmez diyerek bütün pasifistlere toparlanma çaðrýsý yapmaktadýr.
Amaç gerçeklerin bilimsel analizi deðil de çýðýrtkanlýk olunca, ekonomik bunalýmýn analizinden doðal olarak bazý yeni metotlar bulunur. Önce üretimde, hisse senetlerinin deðerlerinde düþüþ,
iþsizlik ve enflasyon oranýnýn artýþý gibi rakamlar, araya yükselip
yükselip de birden düþen cinsinden birkaç da grafik yerleþtirilir ve
ekonomik konularda fazla bilgisi olmayan bir okuyucu da bu dehþet
verici kanýtlar karþýsýnda ekonomik buhranýn ne kadar aðýrlaþtýðýný
hemencecik anlar (!)
1974 baþlarýnda emperyalist sistemde kendini hissettiren ekonomik buhran metropoller açýsýndan bilimsel olarak incelendiðinde gerçeðin hiç de böyle olmadýðý görülür. Buhran tüketim mallarý
sektöründe baþlamýþ ve özellikle dayanýklý tüketim mallarý satýþý
düþmüþtür. ABDde ev yapýmý Ekim 1972den beri %50, oto üretimi
ise 1974 ün ilk dokuz ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre %25
düþmüþtür.75 Tüketim mallarý sektöründe baþlayan buhran iþsizliði
artýrýr ve bu sektörün donatým mallarýna olan talebi düþer. Ancak
birinci sektörde buhran baþladýðý halde ikinci sektörde üretim bir
74
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süre daha eski seviyesinin altýna düþmez; bunun nedeni geçmiþte
verilen sipariþlerdir, üretim mallarý üretiminin uzun bir süre almasýdýr. Sipariþ verildiði anda, sipariþin gerçekleþtiði an arasýndaki
gecikme, buhranýn hazýrlanmasýnda önemli bir rol oynar.76
Donatým mallarýna olan talep yavaþ deðil aniden düþer, fabrikalar kapanýr ve iþsizlik artar. Ýkinci sektördeki buhran birinci
sektördekini daha da aðýrlaþtýrýr ve buhran derinleþerek devam
eder. Buhranýn þiddeti ikinci sektöre yansýma derecesine baðlýdýr.
Pasifistlere toparlanma çaðrýsý yapan Sosyalist Birlik buhranýn ikinci sektörü etkileme derecesi üzerinde durmamýþ; çünkü
böyle birþey henüz mevcut deðildir. 1974de ABDde toplam mal
ve hizmet arzý azaldýðý halde, sermaye mallarý için yapýlan harcamalar artýþ göstermiþtir. (Sabit fiyatlarla) Harcamalar sadece
geçmiþ sipariþlere ait deðildir, yeni istekler de halen artmaktadýr.77
1975 içinde, üretim araçlarýnda modernleþme eðiliminin güçlü kalmasý veya pek az düþme göstermesi beklenmektedir. Tüketim
mallarý sektöründe baþlayan buhranýn üretim mallarý sektörüne ne
ölçüde yansýyacaðý henüz belli deðildir; buhran iki aþamalý cycle
teorisine uygun olarak oldukça yavaþ geliþmektedir. Sadece artan
enflasyon oraný sonucu durgunluk etkileri geçmiþe göre daha fazla þiddetlenmiþtir.
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III.
DÜNYA PAZARLARININ ÖNEMLÝ ÖLÇÜDE GENÝÞLEMESÝ

Emperyalizmin III. bunalým dönemi içinde meydana gelen
önemli deðiþimlerden üçüncüsü emperyalist-sosyalist blok iliþkilerinin geliþmesidir.
II. yeniden paylaþým savaþýndan sonra dünya pazarlarýnýn 1/
3ünün emperyalizmin kontrolü dýþýna çýkmasý, özellikle savaþta
yýkýlan emperyalist ülkelerin imarýnýn tamamlanmasý ve 1958 buhranýndan sonra, kendini þiddetle hissettirmiþtir. Ýçeride ekonomisini
askerileþtirilmesi, üretim sürecinin çokuluslaþmasý ve geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin emperyalizmin güdümü altýnda pazar ekonomisine açýlmasý, talep yetersizliðine çare olmuyor ve sonunda kaçýnýlmaz olarak tekeller arasýnda pazar elde etme savaþý sertleþiyordu.
Emperyalizme yeni ve geniþ pazarlar gerekti. Bu pazarlar dünyanýn
1/3ünü kaplayan ve sürdürülen soðuk savaþ sonucu çeþitli ticaret
kýsýtlamalarýyla geniþ ölçüde emperyalist dünya pazarlarýnýn dýþýna
çýkan sosyalist ülkelerden baþkasý olamazdý.
Böylece 1969dan itibaren bloklar arasý barýþ, yumuþama
gibi deyimler emperyalistler tarafýndan sýk sýk kullanýlýr oldu. Emperyalizm için barýþ sorunu aslýnda pazar sorunudur. Emperyalizmin yeni pazarlar kazanmasýna ve mevcut pazarlarý geniþletmesine yarayacaðý için barýþ istemektedir. Dünya ticaret hacminin
geniþlemesi ve karþýlýklý anlaþmalarla emperyalistlerin sosyalist
bloðun iç pazarýna girmeleri büyük önem taþýmaktadýr; bunun için
gerekirse bazý tavizler de verebilir. (Sovyetler Birliðinin ABD dýþ
ticaretinde en ayrýcalýklý ülke durumuna getirilmesi, Taiwanýn bir
kenara itilmesi gibi) Böylece emperyalistler önlerinde açýlan bu
geniþ pazar sayesinde nispi olarak ferahlayacaklardýr. Bloklar arasý
yumuþama kapitalizmle sosyalizm arasýndaki mücadelenin durduðu anlamýna gelmez; sadece mücadelede bazý biçim
deðiþiklikleri olmuþ, sosyalist bloða karþý uygulanan ticaret kýsýtlamalarýnýn çoðu kaldýrýlmýþ, dünya ticaret hacminin büyümesi
saðlanmýþtýr.
Sosyalist ve emperyalist blok arasýnda geliþen ticaretin yapý-
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sý çok önemlidir. Sosyalist ülkelerin ileri teknolojiye, emperyalist
ülkelerin ise üretim sürecini rahatlatacak hammaddelere ve artýdeðeri gerçekleþtirmeye ihtiyacý vardýr. Sosyalist ülkeler, emperyalistlere çeþitli hammaddeler satmakta, karþýlýðýnda yiyecek maddeleri, makineler ve iþlenmiþ ürünler almaktadýr. Bu tür ticaretin
doðal sonucu, bloklar arasýndaki ticaret dengesinin geniþ ölçüde
emperyalist blok lehine kapanmasýdýr. Örneðin, 1973de ABDnin
Sovyetler Birliði ve Çin ile yaptýðý ticaret ABD lehine 2 milyar dolar
fazla ile kapanmýþtýr.78
1969de Comecon-AET ticaretinin yapýsý incelenecek olursa: Makineler, kimyasal maddeler ve ulaþtýrma malzemeleri Comeconun ithalatýnýn %82sini; yiyecek, hammaddeler ve yakýtlar
ise ihracatýn %60ýný meydana getirmektedir.79 Ayný durum Sovyetler Birliði-ABD ticareti için de geçerlidir, tek fark ABDnin büyük
miktarda tarým ürünleri ihracýdýr. 1973de ABDnin Sovyetler Birliðine ihracatý 1.171 milyon dolar (809 milyon yiyecek ve içecek,
195 milyon makine, 16 milyon kimyasal maddeler, 151 milyon diðerleri), ithalatý ise 208 milyon dolardýr. (112 milyon hammaddeler, 76 milyon petrol ve ürünleri, 20 milyon kürk ve elmas) 80
Geniþleyen ticaret hacmi sosyalist ülkelerin çeþitli tekellerle
yaptýklarý üretim birimleri kurma anlaþmalarý düþünüldüðünde
önemsiz kalmaktadýr. Bir ABD þirketiyle gübre fabrikasý kurulmasý
için yapýlan tarihin kaydettiði en büyük anlaþma (8-20 milyar dolar) 81 sadece bir örnektir.
Çin Halk Cumhuriyeti ile emperyalist blok arasýndaki ticaret
de benzer bir durum gösterir.
1950-1971 arasýnda Çin-ABD ticareti azdýr. 1971 Mayýsýnda
ABD, Çin için konan ticaret kýsýtlamalarýnýn bir kýsmýný kaldýrdý. Þubat 1972de Nixonun Pekin ziyaretinden sonra Çin-ABD ticareti
geniþlemeye baþladý. 1971de toplam 5 milyon dolar olan ticaret
hacmi, 1972de 92.3 milyon dolara yükseldi. (60 milyon dolar ABD
nin ihracatý) Ayrýca Çin, ABDden 190 milyon dolarlýk çeþitli uçaklar almýþ82 ve ABD tekelleriyle üretim birimleri kurulmasý için
Monthly Review, Mayýs 1974
Problems of Communism, Temmuz-Aðustos 1973
Günaydýn, 29 Ocak 1975
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anlaþmalar imzalamýþtýr.
ABD-Çin ticaretinde tarým ürünleri önemli yer tutmaktadýr.
1972de 60 milyonluk ABD ihracatýnýn 33 milyonu buðday, 23 milyonu mýsýr, 2 milyonunu da bitkisel yað satýþlarýdýr. Þubat 1973de
Çinin 78 milyon dolar deðerinde pamuk aldýðý açýklandý; bu 1973
de ABDnin bütün dünyada satmayý planladýðýnýn %10udur. Ýki
hafta sonra Çin 17 milyonluk bir alým daha yaptý.83
ABD ekonomisi yýllardýr tarýmsal ürün fazlasýnýn sýkýntýsýný
çekmektedir. ABD tarým ürünleri, AET ülkelerinin kendi tarým ürünlerini korumak için koyduklarý gümrük duvarlarý sonucu bu ülkelere girememektedir. Zaman zaman bu gümrük duvarlarýnýn kaldýrýlmasý için iþi açýk tehdide kadar vardýrmaktadýr. ABD Sovyetler
Birliðinin büyük tahýl ithalatý ile birlikte düþünüldüðünde Çinin
tarým ürünleri almasýnýn ABD ekonomisinde nasýl bir ferahlama
yaratacaðý açýktýr. (Örneðin, 1972de Sovyetler Birliði ABD tarým
üretiminin 1/4ünü satýn almýþtýr) 84
Emperyalist ve sosyalist ülkeler arasýnda artan ticaret hacminin uzun dönemde sonuçlarý ne olabilir? Sosyalist ülkeler teknolojik bakýmdan ilerleyecek çeþitli boþ kaynaklarýný deðerlendireceklerdir. Emperyalist ülkelerin çeþitli araþtýrýcýlarý da ayný yönde
düþünmektedir. Emperyalizmin krizi o dereceye gelmiþtir ki kendini kurtarmak, ömrünü biraz daha uzatabilmek için uzun dönemde
sosyalist bloðu güçlendirmeyi göze almaktadýr.
ABD-Sovyetler Birliði ticaret anlaþmalarýnýn feshedilmesi ticaretin geliþimini engellemeyecektir. Sovyetler Birliði artan ticaret
hacminden yanadýr; ABD için ise sorun büyük önem taþýmaktadýr
ve ABD gerekirse daha fazla taviz verecektir.
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IV.
YENÝ-SÖMÜRGECÝLÝKTE DEÐÝÞÝM

Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn III. döneminde
ortaya çýkan deðiþmelerden bizi en çok ilgilendiren geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerle ilgili olanýdýr.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uygulanan yeni-sömürgecilik
metotlarý kýsa sürede baþlýca iki sorunla karþýlaþmýþtýr: Birincisi,
halk kitlelerinin durumuyla ilgilidir. III. bunalým döneminde yenisömürgecilik metotlarýyla emperyalizm kitlelerin günlük somut hayatýndan geniþ ölçüde çekilmiþ, varlýðýný gizleyebilmiþtir. Ancak III.
bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uygulanan yöntemler emperyalizmin eski sorunlarýný bir dereceye kadar çözmüþ,
yerine eskilerinden hiç de daha az tehlikeli olmayan yeni sorunlar
getirmiþtir. Ülkede emperyalizme baðýmlý olarak yukardan aþaðýya
geliþtirilen kapitalizm, üretici güçlerin geliþimini iç dinamiðin doðrultusundan saptýrarak dýþa baðýmlý kýlmýþtýr. Saptýrýlan iç dinamiðin
sonucu kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmý ülkeye þiddetle yansýmakta ve henüz olgunlaþmamýþ olsa bile ülke altýndan en üstüne kadar sürekli kriz içinde yaþamaktadýr. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki sürekli kriz ve bundan kaynaklanan kitlelerin yüksek potansiyeli emperyalizm için büyük tehlikedir.
Ýkinci sorun, ülkedeki iç pazarýn daha fazla geniþletilmesi
ve buna baðlý olarak emperyalizmle yerli hakim sýnýflar arasýndaki
ittifakta meydana gelen deðiþimlerdir. Emperyalizm baþlangýçta ülkedeki hakim sýnýflarýn tümüyle ittifak kurar. Baþlangýçta tekelci
burjuvazi henüz güçsüz olduðundan feodaller ve ticaret burjuvazisinin çeþitli kesimleri ittifak içinde emperyalizmin temel dayanaðý
olurlar. Zaman içinde tekelci burjuvazi emperyalizmin en gözde
müttefiki olarak geliþir; emperyalizmle baþtan bütünleþmiþ olan
iþbirlikçi-tekelci burjuvazi içinde, sanayi burjuvazisi aðýr basar.
Bu aðýr basýþ iki temelden kaynaklanmaktadýr: Birincisi, ülkede dýþa baðýmlý olarak kapitalizmin geliþtirilmesi ve dayanýklý tüketim mallarý üreten bir sanayinin kurulmasý (donatým mallarý,
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temel bazý maddeler ve patent haklarý dýþardan gelir).
Ýkincisi, geliþtirilen kapitalizm ve geniþletilen iç pazar bir
süre sonra öyle bir seviyeye gelmiþtir ki, iç pazarýn hakim sýnýflar
arasýndaki uyum veya pek az sürtüþme devam ettirilerek daha fazla geniþletilmesi artýk olanaksýzdýr. Ülkedeki feodal iliþkiler geniþ
ölçüde tasfiye edilmiþ, merkezi devletin otoritesi yayýlmýþ ve tekelci burjuvazi sanayi mallarý daðýtým örgütünü kurmuþtur; artýk feodaller ve özellikle ticaret burjuvazisinin bir kýsmý iç pazarýn geniþlemesini engellemekte ve yerli tekelci burjuvazinin zararýna artý-deðerin bir kýsmýna el koymaktadýr. Hakim sýnýflar içindeki hiyerarþinin
yeniden düzenlenmesi gereklidir; bazý sýnýflarýn etkinliðinin azalmasý bazýlarýnýn ise tamamen silinmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeden en çok toprak aðalarý ve aracý-tefeci zarar görür; ancak
ülkenin durumuna göre iþin ucu tarým ve büyük ticaret burjuvazisine kadar uzanabilir. Emperyalizmle bütünleþmiþ olarak güçlenen tekelci burjuvazi içindeki hakim unsuru oluþturan sanayi
burjuvazisi diðer sýnýflar üstünde etkinlik kurmaya, sömürüyü kendi lehine disipline etmeye, iç pazarýn daha fazla geliþimini önleyen
engelleri ortadan kaldýrmaya çalýþýr.
Sanayi burjuvazisi emperyalizmle bütünleþmiþ olarak
geliþtiðinden, ülkedeki kapitalizm gerçek bir sanayi kapitalizmi olmadýðýndan, sömürüyü kýsa sürede diðer sýnýflar aleyhine disipline edecek güce tek baþýna sahip deðildir. Bu durumda
iki alternatif vardýr: Birincisi, uzun dönemde diðer sömürücü
sýnýflarla anlaþarak, onlarýn çýkarlarýný da geniþ ölçüde gözeterek gerekli düzenlemeleri yapmak; bu durumda iç pazarýn geniþlemesi oldukça yavaþ olacaktýr. Ýkincisi ise, tekelci sanayi
burjuvazisinin kendisine (dolayýsýyla emperyalizme) kýsa süreli de olsa yeni destekler bulmasýdýr, bunlar orta ve küçük-burjuvazi olabilir.
Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn III. döneminde
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde özünde reformist bir strateji uygulanmýþtýr. Ülkede kapitalizmin dýþa baðýmlý olarak geliþtirilmesi ve
gerçekleþtirilen bazý reformlar yerli hakim sýnýflarýn bütünüyle birlikte yürütülmüþtür. Günümüzde ise ülkede geliþtirilen kapitalizmin ve geniþletilen iç pazarýn ulaþtýðý seviye, kýsa dönemde iç pazarýn hýzla geliþtirilmesinin sýnýflar arasýnda uyum veya pek az sürtüþme ile gerçekleþtirilmesini olanaksýz kýlmaktadýr. Ülkede, ayný
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zamanda saptýrýlan iç dinamik sonucu en altýndan en üstüne kadar bütün alanlarda henüz olgunlaþmamýþ da olsa bir sürekli milli
kriz içindedir. Artýk ülkedeki kapitalizmin sosyal zýtlýklarý daha az
artýrýcý, daha dengeli biçimde geliþtirilmesi söz konusudur. Emperyalistler bu ikili amaca ulaþmak için tarým ve tarým dýþý küçük
üreticiliði destekleyeceklerdir. Bütün tarihi geliþim sürecinde
küçük üreticiliði tasfiye etmeye çalýþmýþ olan tekelci kapitalizm
can çekiþmesini biraz daha uzatmak için geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde küçük üreticiliði destekleyecektir.
Bu stratejinin temelinde, tarýmda ve tarým dýþýnda (geribýraktýrýlmýþ ülkelerde nüfusun çoðunluðu genellikle tarýmda
toplandýðýndan) özellikle tarýmda, küçük üreticiliðin desteklenmesi, onlarýn kooperatifler ve diðer vasýtalarla örgütlenerek
tekelci sermayeye baðlanmasý ve böylece küçük üreticiliðin ömrünün uzatýlmasý, yani proleterleþme sürecinin yavaþlatýlmasý
yatar. Böylece ülkede kapitalizmin daha dengeli, sosyal zýtlýklarý
daha az artýrýcý biçimde geliþtirilmesi mümkün olacaktýr. Ýþbirlikçitekelci burjuvazi ve özel olarak tekelci sanayi burjuvazisi toprak ve
tarým reformu, vergi reformu, üretim ve tüketimin daha örgütlü
þekle getirilmesini (kooperatifleþme) savunacaktýr. Bu reformlar
emperyalizmin koyduðu sýnýrlar içinde yapýldýðýnda ona zarar deðil
fayda getirir.
Böylece tekelci sanayi burjuvazisi yüzüne ilerici ve reformcu maskesini takarak ve küçük üreticiliðin desteklenmesi
ve örgütlenmesini saðlayacak reformlarý savunarak orta ve küçük burjuvaziyi yanýna çekecek ve böylece yeni uygulamaya
karþý direnen hakim sýnýflarýn diðer kesimlerine karþý etkin biçimde mücadele edebilecektir. Emperyalizm-yerli hakim sýnýflar ortaklýðý böylece emperyalizm-yerli tekelci sanayi burjuvazisi ve orta ve de küçük-burjuvazinin desteðine dönüþecek; geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde reformizmin sosyal tabaný deðiþecektir.
Bu uygulama esas olarak ülkede dýþa baðýmlý olarak
geliþtirilen kapitalizmin belli bir seviyeye geldiði (Türkiye de buna
dahildir) ülkeler için geçerlidir. Emperyalizmin ülkeye geniþ ölçüde giriþi ve kapitalizmin geliþtirilmesinin nispeten geri olduðu ülkelerde küçük üreticiliðin desteklenmesi, kapitalizmin sosyal
zýtlýklara daha az yol açýcý ve daha dengeli geliþtirilmesi amacýna
yönelmiþtir.

THKP-C/HDÖ
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I

91

Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde emperyalizmin yeni stratejisi en
iyi biçimde Dünya Bankasý programý ve verilen krediler incelenerek anlaþýlabilir. Emperyalist ülkelerin tarihinde ilk kez resmi ve
sürekli olarak örgütleniþini temsil eden Dünya Bankasý, faaliyetinin
ilk 5 yýlýnda (1947-52) esas olarak yýkýlan emperyalist ülkelerin onarýmý amacýyla kredi vermiþtir.
1959da IFC ve 1961de IDAnýn kurulmasý ve 1968den sonra emperyalist ülkelere verilen kredilerin çok azalmasýyla Dünya
Bankasý faaliyetini tamamen geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yöneltmiþtir.
Bu dönemde ABDnin ekonomik gücünün zayýflamasýyla
AID kredileri de çok azalmýþ ve Dünya Bankasýndaki oy oranlarý
ülkelerin ekonomik gücüne göre ayarlandýðýndan ABD bu örgütteki eski etkinliðini kaybetmiþtir. ABD oylarýnýn toplam içinde yüzdesi 1947de 35,07 iken, 1972de 23,24 dür. 1972de Dokuzlu AETnin
oy oraný ise 27,80 dir.85 Böylece Dünya Bankasý ABDnin oy oranýnýn azalmasýyla gerçek anlamda bütün emperyalistlerin çýkarlarýný temsil eden bir örgüt olmuþtur.
Dünya Bankasýnýn kredilerinin birinci amacý geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerdeki bazý alt yapý tesislerini tamamlamak ve böylece iç pazarýn geniþletilmesi ve sanayi yatýrýmlarý için ilk adýmlarý atmaktýr.
... Dünya Bankasý kredilerinin büyük kýsmýnýn enerji
üretimi ve ulaþýma ayrýldýðýný açýklayan bu görüþ (1950),
1970de deðiþmiþtir (...) Bu konuda çok þey yapýlmýþtýr
ancak daha fazla yatýrým hala gerekmektedir.86
Dünya Bankasý kredilerinin geliþiminde sadece Banka ve
AIDyi incelemek yeterlidir. Bütünüyle sanayi kredileri veren IFCnin
rolü küçüktür. (30.6.1971e kadar verilen toplam kredi 19.953 milyondur. IFCnin payý ise 200 milyon dolardýr.) 87
Dünya Bankasý ve IDAnýn günümüze kadar, deðiþik dönemlerde geri-býraktýrýlmýþ ülkelere baþlýca amaçlarla verdikleri krediler incelenecek olursa: (Rakamlar toplam içindeki yüzdeyi
göstermektedir)
Tarým
85
86
87
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1963'e
kadar
%8,6

1964-68

1969-73

1974

%12,3

%20

%22
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Endüstri*
Enerji
Ulaþým

%14
%35
%38

%12
%29
%29

%14
%17,5
%25

%17,5
%18
%22

Tarýma verilen kredilerdeki belirgin artýþ açýkça görülmektedir. 1963e kadar önemsiz olan tarým kredileri, 1974de ulaþým
için verilenle birlikte toplam kredilerin en büyük bölümünü
oluþturmaktadýr.
Genel stratejide tarýmýn aðýrlýk kazanmasýnýn nedenleri: Ýþsizliðin ve þehirleþmenin artýþý ve bir dizi sosyal,
politik, ekonomik ve teknolojik deðiþme ile yaratýlan sorunlardýr.88
Geliþimden saðlanacak faydalarý özellikle toplumun fakir tabakalarý arasýnda yayacak projelere önem verilmiþtir.
Tarýmsal kredilerin yapýsý da önemlidir; daha önceleri kredilerin çoðunluðu genellikle zengin çiftçilerin iþine yarayan sulama
için gerekli baraj ve kanal yapýmýna ayrýlmýþken, þimdi de çiftçilik
faaliyetlerine yönelmiþtir. Kredilerden fakir küçük çiftçilerin faydalanmasýna özellikle dikkat edilmektedir. 1968-72 arasýnda 5 hektardan az topraða sahip olanlar için uygulanan tarýmsal projelerin
yüzdesi 17 den 50ye, 10 hektardan az topraða sahip olanlar için
yüzde 37den 67ye çýkmýþtýr. Buna karþýlýk 100 hektardan fazla
topraða sahip olanlar için yüzde 17den 4e düþmüþtür.89 Bu rakamlar tarýmsal kredilerin esas olarak kime yöneltildiðini açýkça
ortaya koymaktadýr.
Emperyalizmin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uyguladýðý bu yeni
yöntemi ülkemize gelen bir Dünya Bankasý uzmaný da doðrulamýþtýr:
Dünya Bankasýnýn kredi daðýtýmýnda gelir daðýlýmýnýn
yeni bir kýstas olduðunu söylemek tam doðru deðil. Ancak bu intibaý veren olay Dünya Bankasýnýn son güvernörler toplantýsýnda banka baþkaný Mc. Namaranýn yaptýðý yýllýk konuþma olmuþtur. Bu konuþmada geliþmekte
olan ülkelerden büyük bir grubun geliþmenin meyvala* Finans kurumlarýnýn geliþimi için verilen krediler dahil. Dünya Bankasý Yýllýk Raporlarý
88
World Bank / IDA-Annual Report, 1971, s. 7
89
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rýndan tam olarak faydalanamadýklarý, bunun için geliþme
politikasýnda nüfusun imkanlardan faydalanamayan kýsmýna yönelmiþ özel bir gayret gösterilmesi gerektiði ifade edilmiþtir. Ve buna paralel olarak da Bankada gelir
daðýlýmý kriteri proje deðerlendirilmesi içinde daha ciddi
bir kriter olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr (...) Fakat biz
ayrýca, Dünya Bankasýndan nüfusun en az gelir alan
%40ýnýn durumunu incelemeye baþladýk, çeþitli ülkelerde ve bu grubun gelirinin artýrýlmasý ve gelirinin artýrýlmasý sýrasýnda daha verimli olarak istihsale katýlmalarýný
araþtýrma yoluna girdik. Bu, þöyle bir netice ortaya çýkardý: Geliþmekte olan ülkelerde tipik olarak en az geliri
olan %40 ya tarýmda topraksýz olarak, tarým iþçisi olarak
bulunuyor, yahut, tarýmdan endüstriye geçiþ yeri olan
inþaat sektöründe bulunuyor. Zaman zaman istihdam
edilen bir iþçi olarak, veyahut gizli iþsiz olarak büyük
þehirlerde yýðýlmýþ olarak bulunuyor.90
Emperyalizmin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uyguladýðý bu yeni
strateji karþýsýnda özellikle pasifistlerimiz derin bir þaþkýnlýk içindedir. Bir yandan 12 Mart sonrasýnda ülkemizde oynanan oyunu doðru
kavrayarak, eylemlerini sürdüren ve tekelci sanayi burjuvazisinin
orta ve küçük-burjuvazinin desteðini kazanmak için oynadýðý oyunu bozan silahlý devrim hareketine saldýrýrlar; diðer yandan da
yeni stratejinin baþ uygulayýcýsý 11 Bakaný burjuva reformisti ya da
küçük burjuva radikali olarak deðerlendirirler. Emperyalizmin sol
gösterip sað vururken pasifistlerimiz de saðlarýný sollarýný
þaþýrmýþlardýr!
Ülkemizde tekelci sanayi burjuvazinin bir teorisyeni yeni
uygulamayý sosyalist geçinenlerden daha iyi anlamýþtýr:
... ileri toplumlarda tarým en büyük boyda iþletmelere
dönüþtürülürken geri toplumlarda küçük üreticilik stratejisinin benimsenmesi, hiç kuþkusuz, köylülüðün siyasal etkinliðine gösterilen tepkinin sonucudur. Dünya Bankasý araþtýrmasý, Batýda adeta bir anlayýþ deðiþikliðini belirtir. Toprak reformu sloganýnýn benimsenmesi, yoksul
üreticinin desteklenmesi, topraksýz köylüye iþ ve toprak
90
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verilmesi gibi ilkeler yakýn yýllara kadar yalnýz sol uygulamalar sayýlmýþlardýr.91
Tarýmýn ve özel olarak küçük üreticiliðin desteklenmesi esas
olarak 1968den sonra uygulandý. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde Dünya
Bankasý adýna araþtýrmalar yapan Pearson Komisyonu ayrýca kooperatifçiliðin de desteklenmesi gerektiðini belirtti.92 1969dan itibaren geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin herbiri için geliþme planý hazýrladý.
Dünya Bankasý baþkaný yeni geliþme planýnýn nasýl uygulanmasý
gerektiðini þöyle anlatýr:
Sonuç olarak, geliþen ekonomilerin kritik sorunu geliþim derecesi deðil, geliþmenin niteliðidir. Hýzla geliþmek
isteyen bu ülkelerde nüfusun en fakir %40ý geniþ ölçüde
ihmal edilmiþtir. O halde bu hükümetlerin görevi geliþme
planlarýný yeniden ayarlamak ve böylece halklarýnýn bu
en fakir ve en kalabalýk kýsmýnýn durumunu iyileþtirmektir. Hükümetler ekonomik geliþmeden fedakârlýk yapmadan bunu yapabilirler. Ancak gerekli insan ihtiyaçlarý
konusunda (beslenme, barýnak, saðlýk, eðitim, iþ sahibi
olmak) pek az kiþiye yararý dokunan bazý dar ve imtiyazlý sektörlerde gerileme pahasýna olsa bile büyüme hedefleri tespit etmeye hazýr olmalýdýrlar.93
Geliþmekte olan ülkelerde ekonomik gücün daðýlýmýný saðlayacak toprak, vergi, kredi, bankacýlýk reformlarý gereklidir.94
Emperyalizmin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uyguladýðý bu yeni
strateji deðiþik ülkelerde deðiþik biçim alýr. Yeni stratejinin uygulanmasýnýn demokratik görünümlü bir yönetim altýnda yapýlmasý
ideal olmakla beraber zorunlu deðildir. Günümüzde bu yeni strateji Afrika ülkelerinden Brezilyaya ve Türkiyeye kadar deðiþik yönetim biçimlerinin mevcut olduðu pek çok ülkede uygulanmaktadýr.
Yeni stratejinin uygulanmasýnda þu anda iki özellik görülmektedir:
Birincisi, uygulama çok esnektir. Emperyalizm ülkedeki duruma
göre bazen reformizmin sosyal tabanýnýn deðiþimi için gerekli uygulamalara bütün gücü ile giriþmekte, bazen de tasfiye etmek ya
A. Gevgilili, Batý Köylüyü Destekliyor
World Bank / IDA - Annual Report, 1971, s. 121
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da etkisini azaltmak istediði sýnýflarla olan ittifakýný sürdürmektedir. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uygulanan yeni strateji yaygýnlýk kazanmakla birlikte henüz tam bir kararlýlýk kazanmamýþtýr. Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn günümüzde çok aðýrlaþmasý ve
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki devrimci hareketlerin güçlenmesi ve
her ülkede ortaya çýkabilecek beklenmeyen olaylar sonucu yeni
stratejide zaman zaman geriye dönüþler olmakla birlikte, uzun
dönemde yeni uygulama kesinlikle aðýr basacaktýr. Yerli egemen
sýnýflarýn bir bölümünün direnmesi halinde bile bu uygulama yürütülecektir. Dünya Bankasý baþkaný yeni stratejinin emperyalizmin
daha geniþ pazarlar ihtiyacýndan çok politik yönden gerekli olduðunu açýkça söylemektedir:
Pek az çok zengin ve ümitsiz derecede fakir pek
çok olduðunda ve aralarýndaki fark kapanmaktan çok
geniþlediðinden artýk reformun politik maliyeti ve
ayaklanmanýn politik tehlikesi arasýnda seçim yapýlmasý gerekir. Sosyal adalet sadece ahlaki bir zorunluluk deðildir. Ayný zamanda politik bir zorunluluktur da.95
Emperyalizmin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki yeni stratejisinin uygulamada ikinci özelliði, birincisine baðlý olarak, uygulamanýn ülke çapýnda deðil bölgesel olmasýdýr. Bunun nedeni tasfiye
edilmek veya etkisi azaltýlmak istenen hakim sýnýflarýnýn bir kesiminin direniþi ve ülkede hýzla yeni politik düzenlemelere geçiþin
þartlarýnýn olmamasýdýr. Ancak küçük üreticiliðin desteklenmesi
ve örgütlenmesi ülke içinde seçilmiþ bazý bölgelerde geniþ ölçülerde uygulanmakta, yapýlan bazý reformlar ve düzenlemelerle bölge
halkýnýn potansiyeli, düzene karþý hoþnutsuzluðu hiç olmazsa bir
süre için düþürülmeye çalýþýlmaktadýr. Yeni uygulama için seçilen
bölgeler ya özellikle stratejik yerlerdir veya Guetamala ve
Kolombiyada olduðu gibi gerillalarýn baþlýca faaliyet alanlarýdýr.
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V.
EMPERYALÝZMÝN YENÝ BASKI, SIZMA
VE KONTROL YÖNTEMLERÝ

Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn III. döneminde
ortaya çýkan geri-býraktýrýlmýþ ülkelerle ilgili (reformizmin sosyal tabanýnýn deðiþmesinin yaný sýra) diðer bir olgu da: Bir ülkenin belli
bir bölgede emperyalizm adýna ekonomik sýzma, denetim ve
müdahale görevini yüklenmesidir. Bu üçlü amaç, bazen Brezilya
gibi tek bir ülke ile gerçekleþtirilebileceði gibi, çeþitli ülkeler arasýnda
da bölünebilir. Örneðin Orta-Doðuda ekonomik sýzma aracý Türkiye iken, denetim ve müdahale aracý Ýrandýr.
Bazen alt-emperyalizm olarak adlandýrýlan bu olgu temelinde gizli iþgalin bölgesel uygulanmasýdýr. Emperyalizmin tek
tek ülkelerde ortaklýktan çekilmesinin, varlýðýný gizlemesinin
bölgesel olarak geniþletilmiþ þeklidir. Dolayýsýyla nasýl ki geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde emperyalizmle bütünleþmiþ sýnýflarla emperyalizm arasýnda önemli çeliþki olmazsa; emperyalizmle, onun adýna bir bölgede sýzma, denetim ve müdahale görevini yerine getiren
ülkeler arasýnda sertleþebilecek çeliþkilerden bahsetmek de96
yanlýþtýr. Bunun temel nedeni bu ülkelerin geliþiminin iç dinamikle olmamasý, emperyalizmle bütünleþerek gerçekleþmiþ olmasýdýr.
Toplumsal olaylarý çok hassas terazilerde tartarak deðerlendiren, filanca ülkenin hareket tarzýnýn emperyalizmin genel stratejisine yüzde kaç uyduðu konusunda derin analizler yapan ukalâlar
hemen karþý çýkacaklardýr. Emperyalizm ile alt-emperyalizm arasýnda çeliþki olabilir, çünkü genel olarak emperyalizmle bütünleþmiþ
yerli hakim sýnýflarla emperyalizm arasýnda çeliþki olabilir. Petrol
bunalýmý bunun en açýk örneðidir. Bu kadar açýk örnekten sonra
da oportünizme göre Marksist-Leninist analizin hiç gereði yoktur.
Emperyalizm, hammadde üreticisi ülkelere artýk eskisi kadar kolayca söz geçirememektedir. Üretici ülkelerin çoðunun gerici rejimler tarafýndan yönetilmesi, bun96
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larýn bazý emperyalist tekeller ile el altýndan iþbirliði yapmasý, iþçi sýnýfýnýn bu harekette doðrudan belirleyici olmamasý gibi faktörler, üretici ülkelerin bu hareketinin emperyalizmi geriletmediði anlamýna gelmez. Önemli olan,
emperyalizmin kapitalist dünya pazarýndaki tek belirleyici
ve yönlendirici olma durumunu yitirmiþ olmasýdýr.97
III. bunalým döneminde emperyalizmin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki yerli hakim sýnýflarla bütünleþmesi ve bu süreç içinde
emperyalizmin en gözde müttefiki olarak tekelci burjuvazinin güçlendirilmesiyle I. bunalým dönemindeki emperyalizm-komprador
burjuvazi iliþkisi; bu iki ayrý süreç birbirine karýþtýrýlmaktadýr. Komprador burjuvazi emperyalizmden komisyon alan bir zümre iken,
iþbirlikçi-tekelci burjuvazi emperyalizmin ortaðýdýr. Böylece gizli iþgali anlamamýþ kiþiler, herhangi bir olayda iþbirlikçi-tekelci burjuvaziyle komprador burjuvaziyi karýþtýrdýklarýndan, ikincinin özelliklerini birincide aradýklarýndan (ve tabii bulamadýklarýndan)
iþbirlikçi-tekelci burjuvaziyle emperyalizm arasýnda çeliþki
aramaktadýrlar. Bu görüþü savunanlar emperyalizmin herþeyi önceden planladýðýný, olaylarýn mutlak hakimi olduðuna inanýrlar.
Ýþbirlikçi-tekelci burjuvazinin bütün hareketlerinin emperyalizm tarafýndan planlandýðý kabul edilince, plandan en küçük sapma çeliþki
olarak deðerlendirilir. Aslýnda önemli olan ise sapma deðildir, bu
her zaman olabilir. Önemli olan bu sapmanýn iþbirlikçi-tekelci burjuvazi-emperyalizm ortaklýðýný tehlikeye atacak, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin tamamen baðýmsýz davranmasý derecesine gelememesi
ve gelemeyeceðidir.
Petrol bunalýmý da geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde emperyalizmle bütünleþmiþ egemen sýnýflarla emperyalizm arasýndaki çeliþki
yönünden deðil de, emperyalist ülkeler ve özel olarak tekeller arasýndaki çeliþki yönünden deðerlendirilmelidir. Petrol bunalýmýnýn
emperyalist ülkeleri aðýr biçimde etkilediðini savunanlar deðiþik
ülkelerin farklý durumunu gözden kaçýrýyorlar. Petrol bunalýmý Japonya ve Batý-Avrupayý aðýr biçimde etkilerken, ABDyi daha az
etkilemiþ ve böylece ABDnin nispi üstünlüðünü artýrýcý yönde etkide bulunmuþtur.
Petrol bunalýmý bizzat ABD merkezli tekeller arasýnda kârýn
97
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yeniden daðýlýmýna yol açmýþtýr. Petrol bunalýmý ve daha önceden
beri emperyalist ülkelerin ekonomilerinde gözlenen durgunluk birlikte düþünüldüðünde, þirket kârlarý arasýndaki büyük farklýlaþma
tamamen anlaþýlýr. ABDde 1973 ün ikinci çeyreði ile 1974ün ayný
döneminde baþlýca þirketlerin kârlarý sýrasýyla %61.6, %57.4, %74.7
düþüþ göstermiþtir. Buna karþýlýk petrol, demir ve çelik, kimyasal
maddeler, kaðýt ve ürünleri, yiyecek maddeleri imal eden þirketlerin
kârlarý artmýþtýr (özellikle petrol þirketlerinin). Ýnceleme konusu
olan 47 büyük þirketten 36 tanesinin kârlarý bu dönemde artýþ göstermiþtir. 29 þirketin kârlarýndaki artýþ yüzdesi de yýllýk enflasyon
oranýnýn (%10) üzerindedir (gerçek artýþ). Bu durum buhranýn þimdilik sadece tüketim mallarý (özellikle dayanýklý tüketim mallarý)
sektöründe etkili olduðu ve þirket kârlarýnýn yeniden daðýlýmýna yol
açtýðýný açýkça doðrulamaktadýr.
Artan petrol fiyatlarý sonucu üretici ülkelerde biriken mali
kaynaklar da emperyalizmle daha ileri düzeyde bütünleþme amacýyla kullanýlmaktadýr. Petrol gelirleri emperyalist ülkelerin devlet
tahvillerine, þirketlerin hisse senetlerine yatýrýlmaktadýr. Dünya Bankasý 1973-74de Ýran, Kuveyt, Libya ve Abu Dhabiden 461 milyon
dolar kredi almýþtýr. Ayrýca Suudi Arabistan ve Oman ile de bu
konuda anlaþma yapýlmýþtýr.98 ABDnin 1974de sattýðý 8.5 milyar
dolarlýk silahýn 7 milyarlýk kýsmý Orta-Doðu ülkeleri tarafýndan satýn
alýnmýþtýr. (4 milyarý Ýran tarafýndan) 99
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VI.
SONUÇ

Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn III. döneminin
baþlýca özellikleri þunlardýr:
1- Emperyalist sistem ABD hegemonyasý altýnda
bütünsellik kazanmýþtýr. Aslýnda II. bunalým döneminde
ortaya çýkan bütünleþme sonucu özellikle 1945-58 arasýnda emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkiler çok hafiflemiþtir. 1958-71 döneminde ise ABDnin mutlak üstünlüðü çeþitli zorlamalarla sürdürülmüþ, mutlak üstünlük nispi üstünlüðe dönüþmeye baþlamýþtýr.
2- Özellikle 1958 buhranýndan sonra ABD sermayesi
diðer emperyalist ülkelere yoðun biçimde akmýþ, uluslararasý iþbölümünün artýþý ve çokuluslu þirketlerin ortaya çýkýþý hýzlanmýþtýr.
3- Ekonomiye artan oranda devlet müdahalesi ve ekonominin askerileþtirilmesi, üretim sürecinin çokuluslaþmasý ve yeni-sömürgecilik metotlarý sonucu emperyalist
ülkelerde ekonominin devrevi hareketi iki aþamaya inmiþtir. Ekonomik buhranýn þiddeti azalmýþ, buna karþýlýk
süreklilik kazanmýþ; sürekli ve genel bunalýmýn ekonomik bunalýmdan etkilenmesi geçmiþe göre azalmýþtýr.
4- Sosyalist bloða karþý yürütülen soðuk savaþ sonucu dünyanýn 1/3ü emperyalist ticaret ve yatýrým alaný
dýþýna çýkmýþtýr.
5- Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uygulanan yeni-sömürgecilik metotlarý ile emperyalist iþgal gizlenmiþ, kapitalizm yukardan aþaðýya geliþtirilerek iç pazar geniþletilmiþtir. Emperyalizm bu süreç boyunca baþlýca yerli hakim
sýnýflarýn tümüyle ittifak kurmuþtur.
III. bunalým dönemi, II. dönemden kaynaklanan özelliklerin
bütün boyutlarýyla geliþtiði, II. dönemdeki sürekli gerilemenin bütün
þiddetiyle kendini hissettirdiði bir dönem olmuþtur.
III. bunalým dönemi içinde ortaya çýkan baþlýca deðiþimler
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þunlardýr:
I- Emperyalist blok içinde ABD hegemonyasý ABDnin nispi
üstünlüðüne dönüþmüþtür. Bu durum emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkileri þiddetlendirmiþ, emperyalist bloðun sosyalist ülkeler ve ulusal kurtuluþ savaþlarýna karþý bütünleþmesi, birlikte hareket
etmesi zorlaþmýþtýr. Bütünleþme-çeliþki diyalektiðinde birinci yön
günümüzde de egemendir; ancak ikinci yönün etkisi geçmiþe göre
artmýþtýr.
II- Þiddetli ekonomik buhranlara karþý alternatif olarak uygulanan enflasyon silahý geri tepmiþ, enflasyon ekonomik hayatý altüst edecek derecede yükselmiþ, buhran veya enflasyon ikilemi
kaybolmuþtur. Ancak önceden de belirtildiði gibi ekonomik buhranýn þiddetini azaltmak için kullanýlan tek yöntem enflasyonist politika deðildir. Ekonominin askerileþtirilmesi, büyük devlet
müdahalesi, üretimin çokuluslaþmasý ve yeni-sömürgecilik metotlarýnýn da buhranýn þiddetinin azalmasý, ancak süreklilik kazanmasýnda önemli etkileri vardýr. Emperyalizmin içine girdiði son
ekonomik buhrandan da anlaþýlacaðý gibi, buhran iki aþamalý cycle teorisine uygun olarak oldukça yavaþ geliþmektedir. Ancak
þiddetli buhranlara karþý alternatif olarak kullanýlan yöntemlerin
(özellikle ekonominin askerileþtirilmesinin ve enflasyonist politikanýn) geçmiþe göre geçerliliklerini yitirmesi durgunluk döneminin
etkilerini þiddetlendirmiþtir. Buna artan enflasyon sonucu metropollerde tekellerle halk arasýndaki çeliþkinin keskinleþmesi de
eklenmelidir.
III- Sosyalist ülkelere karþý uygulanan ticaret kýsýtlamalarýnýn
kaldýrýlmasýyla emperyalist ve sosyalist blok arasýndaki ticaret ve
yatýrým hacmi büyümüþ, dünya pazarý emperyalizm açýsýndan
önemli ölçüde geniþlemiþtir.
IV- Yeni-sömürgecilik metotlarýnda meydana gelen deðiþim
baþlýca iki temele dayanýr: Birincisi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde iç
pazarý daha da geniþletmek ihtiyacýdýr. Ýkincisi ise, potansiyel tehlikedir; henüz yeterince örgütlenmemiþ ve kitleler içinde yayýlmamýþ
da olsa, oluþum halindeki anti-emperyalist, anti-oligarþik mücadeledir. Ülke, henüz olgunlaþmamýþ da olsa sürekli bir milli kriz içinde bulunduðundan, doðru yöntemlerle yürütüldüðünde bu mücadele kitleler içinde büyük yankýlar yaratmaktadýr. Yeni-sömürgecilik metotlarýnda ortaya çýkan baþlýca deðiþim emperyalizmin ül-
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kedeki müttefiklerini deðiþtirmesi ve özellikle tarýmda küçük üreticiliðin desteklenmesidir. Küçük üreticiliðin desteklenmesi ve örgütlenerek tekelci sermayeye baðlanmasý meselenin kilit noktasýdýr. Böylece emperyalizm bir taþla üç kuþ vuracaktýr.
Özellikle tarýmda küçük üreticiliðin desteklenmesiyle
proleterleþme sürecinin yavaþlatýlmasý; küçük mülkiyetin desteklenerek (ve her türlü propaganda aracý da kullanýlarak) kýrlarda
gericiliði yaygýn hale getirmek. Böylece geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki potansiyel tehlike azaltýlacaktýr.
Küçük üreticiliðin desteklenmesi ve örgütlenmesiyle artýdeðerin bir kýsmýna tekelci burjuvazinin zararýna el koyan tefeci
bezirganýn tasfiyesi kolaylaþacaktýr. Üretim ve tüketimin daha örgütlü hale getirilmesiyle iç pazar geniþletilecektir.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde diðer sömürücü sýnýflarýn bir kýsmýnýn tasfiyesi, diðerlerinin etkinliklerinin azaltýlmasýyla emperyalizm-yerli hakim sýnýflar ittifaký esas olarak emperyalizm-tekelci sanayi burjuvazisi ittifakýna dönüþecektir. Ancak ülkedeki kapitalizm
gerçek bir sanayi kapitalizmi olmadýðýndan, emperyalizmle bütünleþmiþ tekelci sanayi burjuvazisi sömürüyü kýsa sürede diðer sýnýflar aleyhine disipline edecek güce sahip deðildir. Bu nedenle küçük
üretimi destekleyerek toprak reformu, aracý-tefecilerin tasfiyesi vb.
gibi reformlarý kendi çýkarýna uyan biçimde savunarak tekelci sanayi
burjuvazisi orta ve küçük-burjuvazinin desteðini kazanmaya çalýþýr.
Orta ve küçük-burjuvazinin desteði kazanýlsa bile uzun süreli
olamaz; çünkü bu sýnýflar da tekelci burjuvazi tarafýndan sömürülürler. Ancak kýsa dönemde de olsa diðer sýnýflarýn sindirilmesi,
bazý sarý reformlarýn gerçekleþmesi için bu destek büyük önem
taþýr.
Kapitalizmin dýþa baðýmlý olarak geliþiminin belli bir seviyeye geldiði ülkelerde uygulanmaya çalýþýlan bu yeni strateji, ülkemizdeki son dört yýlýn anlaþýlmasý bakýmýndan büyük önem taþýr.
Okuyucu 12 Mart sonrasýnda gerçekleþtirilmek istenen sýnýflar ittifakýnýn geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uygulanan yeni stratejiye uygunluðunun ve CHP programý ile Dünya Bankasý programýnýn arasýndaki
benzerliðe dikkat etmelidir.
V- III. bunalým döneminde alt-emperyalizm ve gizli iþgalin
bölgesel olarak da uygulanmasý belirgin biçimde ortaya çýkmýþtýr.
III. bunalým dönemi içinde dünya pazarlarýndaki önemli bir
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geniþlemeyle nispeten ferahlayan emperyalizm (sosyalist blokla
yapýlan ticaretin artmasý da sürekli bir çözüm deðildir) diðer bütün
yönlerden sýkýþmýþtýr. Bunun nedeni II. yeniden paylaþým savaþýndan
sonra emperyalizmi yaþatmak, ömrünü uzatmak için baþvurulan
çeþitli yöntemlerin veya olaylarýn zorunlu sonucu ortaya çýkan iliþki,
sömürü ve müdahale biçimlerinin emperyalizmin sorunlarýna kýsa
dönemde çözüm getirmesi, uzun dönemde ise yetersiz kalmasýdýr.
Emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkilerin þiddetlenmemesi,
þiddetli ekonomik buhranlardan kaçýnýlmasý, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde pazarýn daha fazla geniþletilmesi ve potansiyel tehlikenin
azaltýlmasý, emperyalizmin bölgesel savaþlara eskiden olduðu gibi
doðrudan karýþmamasý gerektiði; bütün bu sorunlarýn yine kýsa
dönemli çözümleri, yeni metotlarý gerektirir. Böylece emperyalist
sistemin bir bütün olarak iþleyiþinde deðiþimler ortaya çýkar. Günümüz emperyalizmin III. bunalým döneminin özelliklerinin olgunlaþtýðý, yerini yeni özelliklere býrakmaya baþladýðý bir geçiþ dönemidir.
Ancak bu yeni özelliklerden kaynaklanan yeni iliþki, sömürü, egemenlik ve müdahale biçimleri, kýsacasý sistemin bir bütün olarak
yeni iþleyiþ biçimi tam anlamýyla belirginleþmemiþtir. Bu nedenle
bu deðiþimler üzerinde daha detaylý incelemelere giriþmek þimdilik
spekülasyondan baþka birþey olmaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DEVRÝM STRATEJÝSÝ

Türkiye devriminin acil sorunlarý açýsýndan önemli olan gerilla savaþýnýn ileri aþamalarýnda þu veya bu tip eylemin daha iyi
olacaðýný tartýþmak deðildir. Türkiye ve dünya devrimci pratiði bize
asýl önemli olanýn, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini yürütecek bir örgütün nasýl kurulacaðý, ne zaman ve nasýl eyleme geçeceði, kitlelere nasýl ulaþabileceði ve deðiþik þartlar altýnda nasýl
davranacaðý olduðunu göstermektedir. Latin-Amerikalý bir devrimcinin sözleriyle:
Bizim asýl eksiðimiz, kurtuluþ hareketinin silahlý ya
da silahsýz þekilleri arasýnda gerçek bir süreklilik baðý
kuracak ve muhtemel bir geçici bozgun önünde (gördük böyle bir bozgunu) nasýl katlanacaðýmýzý öngörmeye
imkân verecek bir plan bütünüdür.100
Bu plan bütününün hazýrlanmasý ve uygulanmasý ancak
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin temel kavramlarýnýn iyi
anlaþýlmasýndan sonra mümkündür.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin temel tezlerinin
anlaþýlmasý, emperyalist sistemin bir bütün olarak iþleyiþ biçiminin
iyi anlaþýlmasýnýn yaný sýra, dünya devrimlerinin de tarihsel bir incelenmesini gerektirir. 20. yüzyýlýn baþýndan beri gerçekleþen devrim100
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ler genel hatlarýyla üçe ayrýlabilir: Rus Devrimi, Çin Devrimi ve Küba Devrimi. Bu üç devrimin de genel özellikleriyle incelenmesi,
gerçekleþtirildikleri dünya ve ülke þartlarýnýn açýða çýkartýlmasý gerekir.
Oportünizmin karakteri gereði bir yandan Marksist terminolojiyi kullanýp doðru þeyler söylüyor gibi görünmeye çalýþýrken, diðer yandan da teorinin özünü tahrif eder. Ancak onun devrimci
hareketi yanlýþ yönlere sürükleyebilmesi için bu yeterli deðildir.
Kendine Marksist ustalar arasýnda bir dayanak noktasý bulmasý,
yani söylediklerini kanýtlayabilecek geçmiþte söylenmiþ ve yapýlmýþ
fikirler ve eylemler bulmasý gerekir. Oportünizm, bu amaçla, diyalektik materyalizmi tahrif eder; zaman ve mekaný göz önüne almadan geçmiþ devrimlerde baþka þartlar altýnda gerçekleþmiþ uygulamalara dört elle sarýlýr; onlarý kendi sapmasýna dayanak yapmaya çalýþýr. Devrimlerin tarihsel incelenmesi oportünizmin maskesinin düþürülmesi açýsýndan da önemlidir.
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I.
RUS DEVRÝMÝ

Rus Devrimi, demokratik devrimin tamamlanmadýðý ülkelerde birinci görevin bu devrimi gerçekleþtirmek olduðunu, demokratik devrimin kesintisiz devrim süreci içinde hýzla sosyalist devrime
dönüþtürülmesi gerektiðini açýkça ortaya koymuþtur. Demokratik
devrimde sýnýflar mevzilenmesi, devrimin gerçekleþtirilmesi sosyalist devrime dönüþüm, emperyalizmin farklý bunalým dönemlerinde farklý ülkelerde deðiþik yöntemlerle gerçekleþtirilir.
Rusya, kapitalizmin zayýf da olsa iç dinamikle geliþtiði, dünyanýn en büyük altý sömürgeci ülkesinden birisidir. Rusyanýn, Leninin
deyiþiyle, feodal emperyalist bir ülke olmasý ve I. bunalým döneminin özellikleri Rus Devriminin genel geliþim çizgisini belirler.
Rus Devriminde önder ve temel güç proletaryadýr, köylülük
yedek güçtür. Proletarya, feodal büyük toprak sahipleri dýþýnda
bütün köylülüðü yanýna alarak demokratik devrimi yapar (demokratik devrim programý iþçi-köylü ittifakýnýn saðlanmasýnda temeldir). Demokratik devrim sonucu köylülük içinde sýnýfsal farklýlaþma
artar; iþçi sýnýfý köylülüðün proleter, yarý-proleter unsurlarýný hatta
küçük köylülüðü de yanýna alarak sosyalist devrimi gerçekleþtirir.
Ýþçi sýnýfý ve müttefiklerinin iktidarý alabilmesi için demokratik devrimin tamamlanmýþ olmasý zorunlu deðildir; demokratik devrim
bu iktidar altýnda tamamlanýr.101
Rus Devriminin temel geliþim çizgisini belirleyen þartlar
devrimin þehirden kýra doðru bir rota takip etmesini gerektirir.
Rusya da kapitalizm esas olarak birkaç büyük þehirde geliþmiþtir,
devrimin önder ve temel gücü proletarya çoðunlukla bu þehirlerde
toplanmýþtýr. Ýç düþmanýn (burjuvazi ve Çarlýk) ve devrimin en
güçlü olduðu yer þehirlerdir. Burada düþmana indirilecek darbe
ülkenin geri kalan kýsmýnda devrimin geliþimini belirler. Devrim þöyle bir geliþim izler: Ýþçiler ve aktif politikaya çekilen ordu,
burjuvazi ve Çarlýðý devirir. Burada önemli olan köylülüðün þe101
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hirlerdeki yeni iktidarý benimsemesidir. Ýþçi sýnýfý devrimci bir programla köylülüðün karþýsýna çýkar ve onun desteðini kazanýr. Lenin
bu devrim anlayýþýný en özlü biçimde þöyle belirtir:
Nüfusun çoðunluðunu kendi tarafýna kazanmak için
proletarya önce burjuvaziden iktidarý almalýdýr.102
Büyük merkezlerde düþmana indirilen darbe, köylülüðün
de desteði kazanýlýnca, devrimin kýrlardaki geliþimini belirler.
Þehirlerde gerçekleþtirilen devrim kýrlara götürülür. Þehirlerde yönetimin ele geçirilmesi, iç düþman oldukça zayýf olduðundan kolaydýr. Emperyalist ülkelerin paylaþým savaþý sýrasýnda gerçekleþen
devrim, böylece geçici bir süre iç düþmaný dýþ düþmandan ayýrýr.
Rus devriminin baþarýya ulaþmasýnýn temelinde, emperyalistler arasýndaki zýtlýklarýn kesinlikle askeri plana yansýyacaðý, devrimin baþlýca darbesinin indirildiði ve devrimin ülke
içinde yayýldýðý (kýrlara götürüldüðü) dönemde dýþ müdahalenin olmamasý gerçeði yatar. Nüfusun çoðunluðunu kazanmak
için önce iktidarý almak görüþü ancak bu þartlar altýnda geçerlidir.
Rus Devrimi bir bakýmdan klâsik anlamda iþleyen emperyalistler
arasý eþitsiz geliþim kanununun ürünüdür. Kýrlardaki sýnýf mücadelesi iþçi sýnýfýnýn yönlendirici gücü oluþturduðu iþçi-köylü iktidarý
altýnda hýzlandýrýlýr; geniþ köylü kitleleri sosyalizmin saflarýna kazanýlýr, þehirlerden sonra kýrlarda da Sovyet iktidarý pekiþtirilir. Ancak
bu aþamadan sonra gerçekleþebilen dýþ müdahale ise artýk saðlamlaþtýrýlmýþ Sovyet iktidarýný yýkamaz.
Bütün pasifistlerin, emperyalistler arasý III. yeniden paylaþým
savaþýnýn mutlak çýkacaðýný savunmalarýnýn savaþ olmayacaðýna
göre, eskisi gibi tek tek ülkelerde devrim olmasý imkansýzdýr103
görüþünü savunduðumuzu ispatlamaya çalýþmalarýnýn nedeni þimdi
anlaþýlýyor. Yeniden paylaþým savaþý sayesinde ülkemiz þimdiye
kadar görmediði bir krizin içine düþecek, bu kriz devrim için gerekli þartlarý olunlaþtýracak ve hazýr emperyalistler birbirleriyle uðraþýrken onlar da fýrsattan istifade ederek birkaç büyük þehirde
iktidarý alývereceklerdir (!)
Böylece TSÝP oportünizminin ikili teorik temeli tamamen
açýða çýkmýþtýr: Emperyalizmin sürekli ve genel bunalýmýný ekono102
103
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minin devrevi hareketine indirgemek ve emperyalistler arasýnda
III. yeniden paylaþým savaþýnýn mutlaka çýkacaðýný savunmak. Teorinin temelinde yapýlan bu ikili tahrifat, bütün pasifist devrim teorisinin kuruluþu için yeterlidir. TSÝP pasifistleri geçen dört yýlda
oportünizmi gerçekten bilimsel olarak incelemiþler, pasifizmin
günümüzdeki teorik temellerini açýklýða kavuþturmuþlardýr. Böylece PDA gibi oportünizmi iyice incelemeden ortalýða teoriler sürme
hatasýna düþmediler, yüzeysel tahrifatlar yerine teorinin özünü tahrif ettiler. Böylece görünüþte doðru þeyler söylüyor, derin tahliller
yapýyor görünmeyi baþarabildiler. Yapýlan bazý incelemelerin gerçekten de doðru olmasý (aslýnda temel çürük olduðundan bu hiç
birþey ifade etmez) onlara pasifizmlerini hiç olmazsa teorik yönden oldukça gizleme olanaðýný saðladý. Ama artýk çok geç! Silahlý
mücadele geçmiþte Türkiye devrimine damgasýný vurmuþtur. TSÝP
oportünistleri geç kaldýlar. 1960larda bu bilimsellikle epey kadro
toparlayabilirlerdi ama bugün artýk bu olanaksýz. Pek çok samimi
devrimci TSÝP pasifizminin teorik temellerini kavrayamadýklarý halde bugün silahlý mücadelenin saflarýnda yer alýyor.
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II.
ÇÝN DEVRÝMÝ

Çin, yarý-sömürge, yarý-feodal bir ülkedir; bu, Çin Devriminin
rotasýný Rus Devriminden ayýran baþlýca özelliktir. Çeþitli emperyalist ülkeler Çinde kendilerine baðlý Çinin bir ucundan diðerine,
ticari limanlardan uzak iç bölgelerine kadar uzanan bir komprador ve tüccar-tefeci sömürü þebekesi kurmuþlardýr.104 Liman
þehirlerinde kapitalizm, dýþa baðýmlý olarak geliþtirilirken, ülkenin
iç kýsmýnda feodal düzen geniþ ölçüde egemendir. Emperyalist
ülkeler Çinde kendi sömürülerini emniyet altýna almak için belli
bölgeleri iþgal etmiþlerdir.
Feodalizme karþý, feodal sopa ile sömürülen halkýn,
özellikle hemen hemen serf statüsünde olan köylülerin
çeliþkiler çok keskin spontane patlamalarýný ve isyanlarýný örgütleyen proleter devrimcilerin mücadelesini
komprador burjuvazi-feodal mütegalibe yönetimi zayýf
merkezi otorite engelleyemez duruma geldiði zaman 
ki çoðu zaman pratikte böyle oldu emperyalist iþgal
açýk þeklini alýyordu. Zaten bu ülkelerde emperyalist devletler, ticari iþlerini güven altýnda tutmak, öteki emperyalist ülkelerin kendi pazarlarýna el atmalarýný engellemek
için stratejik yerlerde, özellikle limanlarda ve ana
haberleþme merkezlerinde askerlerini bulundurarak fiili
kontrolü elinde tutmaktaydý. (Zaten ülkenin stratejik merkezlerinde emperyalizmin fiili durumu mevcuttu) (Kesintisiz Devrim II-III)
Böylece Çin devrimcilerinin karþýsýnda, devrim sürecinin
geliþiminde uzun süre Rusyada olduðu gibi yerli hakim sýnýflar
deðil, emperyalist ülkeler vardýr. Emperyalist ülkeler birleþik olarak
ya da tek tek olarak Çine müdahale etmekte ya da devrimci mücadeleyi bastýrmak için komprador burjuvazi-feodal mütegalibe
yönetimine geniþ ölçüde yardým etmektedir.
104
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Çin Devriminin karþýsýnda baþlangýçtan itibaren düþman olarak sadece yerli hakim sýnýflar deðil, þartlara göre bütün olarak ya
da tek tek emperyalist ülkelerin bulunmasý Çin Devrimine Rus
Devriminden oldukça deðiþik bir karakter kazandýrmýþtýr. Devrim,
bu derece güçlü düþman karþýsýnda, onlarýn sýký kontrolü altýnda
bulunan þehirlerde deðil, ancak uzun bir süre içinde kýrlýk bölgelerde hazýrlanabilir.
Çinin dengesiz siyasal ve ekonomik geliþmesi, devrimin de dengesiz geliþmesine yol açmaktadýr. Kural olarak, devrim önce karþý-devrimci güçlerin nispi olarak zayýf
olduðu yerlerde baþlar, geliþir ve zafere ulaþýrken, onlarýn kuvvetli olduðu yerlerde ya henüz baþlamýþtýr, ya da
çok yavaþ geliþmektedir.105
Halk savaþýnýn devrimde zorunlu bir durak oluþu, ülkedeki üretim iliþkilerinden deðil, emperyalizm olgusundan kaynaklanýr. Üretici güçlerin geliþim seviyesi ve kapitalizmin sürekli
ve genel bunalýmýnýn deðiþik dönemlerinde taþýdýðý özelliklerin ülkeye yansýmasý ve ülkenin diðer özellikleri Halk Savaþýnýn ara
aþamalarýný belirler. Aydýnlýk Sosyalist Dergiye Açýk Mektupda
bu olgu þöyle tespit edilmiþtir:
Leninizmin dünyanýn sömürge ve yarý-sömürge ülkeleri için öngördüðü devrim teorisi, iþçi sýnýfýnýn önderliðinde köylü ordusunun Halk Savaþýyla kýrlardan þehirlerin kuþatýlmasý teorisidir.
Biz, hiçbir sömürge ve yarý-sömürge ülkenin, kýtanýn
veya bölgenin Leninizmin bu evrensel ilkesini geçersiz
kýlabilecek kendine özgü þartlar taþýdýðýný kabul etmiyoruz.
Mahalli, tarihi, gelenek, görenek ve üretici güçlerin
geliþme seviyesi, sadece Leninizmin evrensel devrim teorisinin taktiklerine yön verecek unsurlardýr. Bu farklýlýklar her ülkenin devrim stratejisinin kendine özgü ara aþamalarýnýn niteliklerini biçimlendirir.
Çin Devriminin kýrlarda, büyük emperyalist güçlerden uzakta geliþmesi, belli bölgelerde zafere ulaþarak kurtarýlmýþ bölgelerde Kýzýl Politik Ýktidarý kurmasý, kapitalizmin sürekli ve genel bu105
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nalýmýnýn Çin e yansýma biçimiyle ilgilidir. Çinde evrim ve devrim
aþamalarýnýn iç içe girmelerine ve sürekli bir milli krizin varlýðýna
temel olan unsur, sadece ülkenin iç dinamiðinin saptýrýlmasý ve
dýþa göre belirlenmesinde yatmaz. Emperyalist ülkeler kapitalizmi
esas olarak baþlýca þehirlerde kendi amaçlarýna uygun geliþtirirler.
Bunun dýþýnda Çinin bir ucundan diðer ucuna kadar örgütlenen
tüccar-tefeci sömürü þebekesi, feodalizmi bir ölçüde çözmüþ olmasýna raðmen hakim üretim biçimi feodalizmdir. Ülkenin iç kýsýmlarýnda kapitalizm pek az geliþmiþtir, ülkede bütünleþmiþ bir
kapitalist ekonomi deðil, bölgesel tarým ekonomisi hakimdir. Bu
durumda ülkede kapitalizmin yukardan aþaðýya dýþa baðýmlý olarak geliþtirilmesi ve ülkenin tümünün pazar ekonomisine açýlmasý
ve üretici güçlerinin geliþiminin çarpýtýlmasý, ülkede henüz
olgunlaþmamýþ da olsa bir milli krizin varlýðý için birincil etken
olamaz. Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmý Çine bu ülkelerle
çýkarlarý ortak hakim sýnýflarýn çeþitli klikleri arasýnda çekiþme biçiminde yansýr. Ýç dinamiðin çarpýtýlmasý ve dýþa göre belirlenmesi
milli krizin varlýðýnda ikincil bir etkendir.
Görüldüðü gibi sömürge ve yarý-sömürge veya geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde sadece henüz olgunlaþmamýþ da olsa sürekli milli krizin varlýðýný bilmek yetmez; bu krizin kapitalizmin
sürekli ve genel bunalýmýnýn hangi biçimde ülkeye þiddetle
yansýmasý sonucu ortaya çýktýðýný da bilmek gerekir.
Böylece Çinde devrimci hareket düþman güçleriyle çevrilmiþ
bölgelerde kýzýl iktidarý kurabilmiþ ve yaþatabilmiþtir. Mao, bu olaðanüstü olayý þu nedene baðlar:
Çünkü bu olaðanüstü olay, yine baþka olaðanüstü
bir olayýn varlýðýyla, Beyaz Rejimin savaþ içinde bulunmasýyla gerçekleþebilir... bu savaþlar da, bölgesel tarým
ekonomisinin (bütünleþtirilmiþ kapitalist ekonomi deðil)
ve bölmek ve sömürmek için etki alanlarýný belirlemeye
çalýþan emperyalist politikanýn sonucudur.106
Bu þartlar altýnda Çinde devrimci mücadele karþý-devrimin
baskýsýnýn zayýf olduðu bölgelerde hýzla zafere ulaþýr, kurtarýlmýþ
bölgelerde kýzýl politik iktidar kurulur.
Böyle düþmanlar karþýsýnda devrimci üs alanlarý soru106
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nu ortaya çýkmaktadýr. Çinin kilit þehirleri uzun süredir
güçlü emperyalistler ve gerici müttefiklerince iþgal edilmiþ
olduðundan devrimci sýnýflarýn, þehirleri köylük bölgelere saldýrý için kullanan hain düþmana karþý savaþmak
için geri kalmýþ köyleri ileri, pekiþmiþ üs alanlarýna, devrimin büyük askeri, siyasi, iktisadi ve kültürel kalelerine
dönüþtürmeleri ve bu þekilde giderek uzun süreli mücadele yoluyla devrimin tam zaferini saðlamalarý zorunludur.107
Devrimde Halk Savaþýnýn zorunlu bir durak oluþu sonucu devrimde sýnýflarýn mevzilenmesi deðiþir. Ýþçi sýnýfý, Rus devriminde olduðu gibi temel ve önder güç deðildir; köylülük temel
güçtür. Proletaryanýn önderliðinin niteliði ideolojiktir.
Böylece sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde emperyalizm
olgusundan doðan ve devrimde zorunlu bir durak olan Halk Savaþý,
emperyalizmin II. bunalým döneminin ve Çin toplumunun özellikleri sonucu deðiþik aþamalardan geçerek zafere ulaþmýþtýr.
Sonuç olarak:
1- Köylülerin kendiliðinden gelme isyanlarý örgütlenerek, kitlelerin kýsa sürede, o dönemde mücadelenin baþlýca þekli olan gerilla savaþýna geniþ ölçüde
katýlmalarý saðlanmýþtýr. Çin Devriminde Öncü Savaþý
yoktur.
2- Kurtarýlmýþ bölgeler kýrlarda mücadelenin
baþlamasýndan kýsa bir süre sonra kurulabildiðinden
ve dar da olsa bazý bölgelerde kýzýl politik iktidar
sonuna kadar korunabildiðinden Çin Devriminde mücadelenin baþlangýcýndan itibaren temel örgütlenme
biçimi Sovyet tipi kitle örgütlenmesidir. Beyaz rejim
sürekli derin çeliþki içinde olduðundan kurtarýlmýþ
bölgelerin kurulabilmesi için düþmana ülke çapýnda
aðýr bir darbenin indirilmesi zorunlu deðildir.
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III.
III. BUNALIM DÖNEMÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ
VE BUNUN GERÝ-BIRAKTIRILMIÞ ÜLKELER DEVRÝMÝNDE
MEYDANA GETÝRDÝÐÝ DEÐÝÞÝKLÝKLER

Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn III. döneminde,
önceden de açýklandýðý gibi, sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde
kapitalizm yukardan aþaðýya dýþa baðýmlý olarak geliþtirilir ve ülke
geniþ ölçüde pazar ekonomisine açýlýr. Kapitalizm ülkede hakim
üretim biçimi haline gelir. Ancak geliþen kapitalizm iç dinamikle
deðil de, iç dinamik saptýrýlýp dýþa baðýmlý kýlýnarak geliþtiðinden,
ülke üretim iliþkileriyle klâsik kapitalist üretim iliþkileri, ülkedeki
kapitalizm ile klâsik kapitalizm tarzý birbirinden farklýdýr. Bu farký
belirtmek amacýyla emperyalist-kapitalist ya da emperyalist üretim
iliþkileri deyimi kullanýlýr. Emperyalist üretim iliþkileri kavramýný
eleþtiri konusu yapmak108 ise meselenin özünün iyi anlaþýlmadýðýný
gösterir.
III. bunalým döneminde, sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde kapitalizmin dýþa baðýmlý olarak geliþtirilmesi süreci içinde emperyalizmin en gözde müttefiki olarak yerli tekelci burjuvazi güçlendirilir. Ancak geliþen tekelci burjuvazi iç dinamikle deðil de,
emperyalizmle baþtan bütünleþmiþ olarak geliþtiðinden emperyalizmin III. bunalým döneminde ayný zamanda içsel bir olgu haline
gelmiþtir.
III. bunalým döneminde emperyalist ülkeler arasýndaki
bütünleþme ve önceden açýklanan diðer nedenler sonucu, emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkiler fazla keskinleþmemekte, mücadele askeri plana yansýmamaktadýr. Emperyalist ülkeler arasýndaki
bu bütünleþme geri-býraktýrýlmýþ ülkelere de yansýmýþ ve emperyalist ülkelerle bütünleþmiþ hakim sýnýflarýn çeþitli klikleri arasýndaki
çeliþkiler de yumuþamýþtýr. Artýk II. bunalým döneminde, Çinde olduðu gibi, emperyalist ülkeler arasýndaki sert çeliþkilerin sömürge
ülkeye hakim sýnýflarýn çeþitli klikleri arasýndaki savaþ biçiminde
108
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yansýmasý kaybolmuþtur. Ayrýca ülke içinde kapitalizmin geliþtirilmesine paralel olarak mahalli otoriteler kýrýlmýþ, kapalý üretim birimleri pazara açýlmýþ ve bunun sonucu güçlü bir merkezi devlet
otoritesi kurulmuþ ya da var olan daha da güçlendirilmiþtir.
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 ülke
çapýnda deðil ticari merkezlerde ve ana haberleþme yerlerindeydi yerini çok daha güçlü oligarþik devlet otoritesine býrakmýþtýr. Oligarþik devletin ordusu, polisi ve de
her türlü pasifikasyon ve propaganda araçlarý ülkenin
her köþesinde egemenliðini kurmuþtur ... (Kesintisiz Devrim II-III)
Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn III. döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yansýma tarzý deðiþmiþtir. Artýk
sürekli bunalýmýn I. ve II. dönemde olduðu gibi sömürge ülkelere
þiddetle yansýmasýnda ve ülkede henüz yeterince olgunlaþmamýþ
da olsa sürekli bir milli krizin ortaya çýkmasýnda birinci unsur,
hakim sýnýflarýn kendi aralarýnda parçalanmalarý ve sýk sýk savaþa
girmeleri, ikincil unsur ise ülkenin iç dinamiðinin çarpýtýlýp dýþa
göre belirlenmesi deðildir. III. bunalým döneminin geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerinde henüz olgunlaþmamýþ da olsa sürekli milli krizin varlýðýnda temel unsur üretici güçlerin geliþiminin çarpýtýlýp dýþa göre
belirlenmesi ve bunun sonucu sistemin sürekli ve genel bunalýmýnýn ülkeye þiddetle yansýmasýdýr. Hakim sýnýflarýn çeþitli klikleri
arasýndaki çeliþki artýk çok tali bir nedendir.
Emperyalizmin III. bunalým döneminde, sistemin sürekli bunalýmýnýn sömürge ülkelere yansýma biçiminin ve dolayýsýyla sürekli milli krizin nedenlerinin deðiþimini anlamak son derece önemlidir.
Bu anlaþýlmayýnca, I. ve II. bunalým dönemlerinin sömürge ve yarýsömürge ülkelerinde verilen Halk Savaþýnýn þartlarý ile III. bunalým
döneminin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerinde devrimci stratejinin sorunlarý birbirine karýþtýrýlýr, Öncü Savaþý ve bu savaþýn nasýl yürütülmesi gerektiði anlaþýlmaz. Dünya devrimci pratiði bu karýþtýrma sonucu
yenilgiyle biten pek çok örnekle doludur.
III. bunalým döneminde, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinde meydana gelen deðiþimlerin ince-
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lenmesi bu açýdan büyük önem taþýmaktadýr.
1. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi Geri-Býraktýrýlmýþ
Ülkelerde Temel Devrim Stratejisidir
I. ve II. bunalým dönemlerinde sömürge ve yarý-sömürge
ülkelerdeki devrimci hareketin karþýsýnda þartlara göre bir ya da
birkaç emperyalist ülke vardý. III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki devrimci hareketin karþýsýnda ise, bir bütün
olarak emperyalist dünya sistemi vardýr. Geri-býraktýrýlmýþ ülkenin
maliyesi, tarýmý, sanayisi vb. çeþitli uluslararasý finans kurumlarý
(IMF, Dünya Bankasý) ve çokuluslu þirketler tarafýndan kontrol edilirken, diðer yandan ülke devrimcilerinin karþýsýnda somut olarak
askeri planda, ülkenin emperyalist devletlerce eðitilen, silahlandýrýlan, askeri uzmanlarýnca kumanda edilen ordusu ve polisi çýkmaktadýr. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki oligarþik dikta, devrimci hareketin geliþimi karþýsýnda zor duruma düþtüðünde, emperyalist
sistem ekonomik, politik, askeri ve her türlü yardýmýyla oligarþiyi
desteklemekte, gerekirse ülkede iktidar deðiþikliði yaparak daha
az yýpranmýþ yönetimleri iþbaþýna getirmektedir. Öylesine güçlü
bir düþman karþýsýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki devrimci mücadelenin uzun bir süre alacaðý, oligarþik diktayý devirecek ve emperyalizmi ülkeden kovacak silahlý gücün uzun bir süre içinde
hazýrlanabileceði açýktýr. Bu silahlý güç ülke içinde düþmanýn en
zayýf olduðu bölgelerde geliþecek ve giderek yayýlarak düþmanýn
güçlü olduðu bölgeleri ele geçirecektir. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde emperyalizmin zayýf olduðu bölgeler kýrlardýr. Þehirler oligarþik diktanýn ordusunun ve polisinin sýký kontrolü altýndadýr, ayný
zamanda emperyalist ülkeler de gerektiðinde bu merkezlere kolaylýkla müdahale edebilir. Devrim, emperyalizmin zayýf karný
kýrlarda geliþerek, onun en güçlü olduðu þehirlerin ele geçirilmesiyle bitecek uzun bir savaþ olacaktýr. Halk Savaþý, geri-býraktýrýlmýþ
ülkeler devriminde zorunlu bir duraktýr.
Devrimde Halk Savaþýnýn zorunlu bir durak oluþu, kýrlarýn
temel savaþ alaný olmasý, ülkedeki üretici güçlerin geliþim seviyesinden deðil, emperyalizm olgusundan kaynaklanýr. Halk Savaþýnýn ara aþamalarý, kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn deðiþik
dönemlerinin özelliklerinden, ülkedeki üretici güçlerin geliþme se-
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viyesinden, tarihi gelenekler vb. tarafýndan belirlenir. Kýrlar temel
savaþ alaný olduðundan köylülük temel güç, iþçi sýnýfý önder
güçtür. Ýþçi sýnýfýnýn önderliði ideolojiktir.
Oportünizmin, bütün devrim teorisini (ve dolayýsýyla parti
teorisini ve çalýþma tarzýný) belirleyen böyle bir meseleyi her yönden ve her biçimde tahrif edeceði açýktýr. En bilimsel görünen tahrifat, devrimde sýnýflarýn mevzilenmesini ülkedeki üretici güçlerin
geliþme seviyesine baðlamak ve bunun doðruluðu hakkýnda her
türlü kanýtlarý saymaktýr. Aþaðýdaki uzun pasajý sabýrla okuyalým:
Üçüncü Enternasyonale üye olan partilerin önüne
özellikle o tarihte sömürge ve yarý-sömürge durumundaki ülkelerin devrimci hareketlerinin takip edeceði stratejilerinin ne olmasý gerektiði güncel bir mesele olarak ortaya çýktý (...) Varýlan bu sentezin özü þudur: Ýþçi sýnýfýnýn
henüz kendiliðinden sýnýf durumuna gelmemiþ olduðu
(varolmadýðý ya da bir sýnýf olarak henüz yeni yeni oluþmaya baþladýðý) ülkelerde devrimci hareketin proletaryanýn ideolojisiyle donanmýþ bir partinin, dayanmasý gereken temel güç fakir köylülük ve temel mücadele
alaný bu sýnýfýn yaþadýðý kýrsal alanlardýr (...) Bu stratejik çizgi açýktýr ki, o durumda olan ülkelerin hakim
üretim biçimiyle ve sýnýflarýn varlýðý, konumu ve iliþkileriyle sýký sýkýya baðlý olarak belirlenmiþtir.
Burada özellikle altý çizilecek nokta þudur: Ýþçi sýnýfýnýn henüz kendiliðinden var olmadýðý veya henüz yeni
yeni oluþmaya baþlamýþ olduðu ülkelerde, iþçi sýnýfýnýn
ideolojisiyle donanmýþ partilerin yapýlarý, zorunlu olarak
dayandýklarý temel güç ve temel mücadele alaný üzerinde þekillenir, belirlenir. Yani söz konusu bu tip ülkelerdeki devrimci partilerin, içinde bulunduklarý tarihsel, sosyal ve ekonomik toplum yapýlarý dolayýsýyla devrim, parti
ve çalýþma tarzý anlayýþlarýnda ve biçimlerinde, diðer
ülkelerdeki, yani kapitalizmin hakim üretim tarzý olduðu
ve buna baðlý olarak iþçi sýnýfýnýn var olduðu (kendiliðinden sýnýf veya kendisi için sýnýf) ülkelerdeki partilerin
yukarda belirtilen üç temel ilkeyi anlama ve uygulamada tamamen farklý olmalarý gerektiði, 3. Enternasyonalin
prensip mahiyetinde açýklýk getirdiði en önemli bir nok-
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tadýr.
3. Enternasyonalin kabul ettiði bu temel ayrýmdan da
anlaþýlacaðý gibi, bir ülkede ideolojik önderliðin mi yoksa fiili önderliðin mi esas alýnacaðý meselesi, tamamen
o ülkedeki hakim üretim tarzýna, iþçi sýnýfýnýn varlýðýna
(kendiliðinden sýnýf ya da kendisi için sýnýf) ve diðer
emekçi sýnýflarýn yapýsýna ve konumlarýna sýký sýkýya baðlý
bir mesele olarak ortaya çýkmaktadýr.109
Baþka bir yerde þöyle deniyor:
... fiili öncülük çizgisi, Türkiyede hakim üretim biçiminin emperyalizme baðýmlý kapitalist üretim biçimi olduðu gerçeðinden hareketle, temel gücün iþçi sýnýfý olduðu gerçeðini göstermektedir.110
Sosyalist Birlik, Ýlke-Kitlecilerden daha usta bir tahrifatçýdýr.
Ýdeolojik öncülüðün geçmiþte feodal veya yarý-feodal üretim tarzýnýn hakim olduðu ülkeler için geçerliliðini söylüyor ve Ýlkeciler gibi
Çin Devriminde fiili öncülüðün varlýðýný kapalý biçimde savunarak111 Çin devrimcilerine aslýnda devrimi nasýl yaptýklarýný öðretmiyor. Onun yaptýðý þey, usta ve yýllanmýþ bütün oportünistlerin yaptýðý,
yani doðru söylüyormuþ görünüp meselenin özünü tahrif etmektir.
Türkiyedeki hakim üretim iliþkisinin emperyalizme baðýmlý kapitalizm olduðunu söylüyor, ancak bunun sonuçlarýný incelemeden
iþçi sýnýfýnýn fiili öncülüðünün buradan kaynaklandýðýný savunuyor
(3. Enternasyonali de þahit gösteriyor). Bu yýllanmýþ pasifistin yaptýðý tahrifatý açýða çýkartmak, karmakarýþýk ettiði teoriyi düzeltmek
için üç noktaya dikkat etmek yeter.
Birincisi, gerek Ýlkenin, gerekse de Sosyalist Birlikin savunduðu teze göre, strateji mücadele biçimi temeli üzerinde deðil,
sýnýf iliþki ve çeliþkileri temelinde çizilir ve Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisini savunanlar da havadan strateji önermekle, sýnýf iliþki
ve çeliþkilerini ihmal etmekle suçlanýrlar.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi baþtan beri anlatýldýðý gibi emperyalizm tahlilinden çýkar. Emperyalizm tahlili ise, dünya
ölçüsünde sýnýflarýn, karþýlýklý güçlerin, sömürü, egemenlik bi109
110
111
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çimlerinin tahlili deðil de baþka birþey midir?
Emperyalizm tahlilinin devrim teorisi içindeki önemini
küçümsemek, bir ülkedeki devrime o ülkenin iç geliþmesinin ürünü olarak bakmak demektir, anti-leninizmdir.
II. ve III. bunalým dönemlerinde sömürge ülkeler devriminin emperyalizm tahliliyle iliþkisi þöyle þematize edilebilir:
II. Bunalým Döneminde:
a) Emperyalist ülkeler arasýnda olgunlaþtýðýnda askeri plana yansýyabilecek çeliþkiler vardýr.
b) Sömürge ülkelerde kapitalizm esas olarak büyük
merkezlerde geliþtirilmiþtir, ülkede hakim üretim tarzý
feodalizmdir. Emperyalizm-feodaller-komprador burjuvazi ortaklýðý mevcuttur. Emperyalist iþgal açýktýr ya da her
an bu þekli alabilir.
c) Emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkiler, sömürge
ülkelerde, bu devletlere baðlý klikler arasýna da yansýr,
hakim sýnýflarýn çeþitli klikleri arasýnda sert çatýþmalar
doðar. Gerek bu durum ve gerekse de geliþmiþ merkezi
bir kapitalist ekonominin olmamasý sonucu, ülkede güçlü
bir merkezi otorite yoktur.
d) Ülkede baþ çeliþki, bütün halkla emperyalizm ve
yerli ortaklarý arasýndadýr. Anti-emperyalist, anti-feodal
devrim bunu ifade eder.
e) Devrim, ülkenin iç kýsýmlarýnda zayýf mahalli otorite kýrýlarak ve büyük kitle katýlmasý kýsa sürede saðlanarak, uzun bir Halk Savaþý biçiminde geliþir.
f) Kýrlar temel savaþ alanýdýr, köylülük temel, proletarya önder güçtür. Proletaryanýn önderliðinin niteliði ideolojiktir.
III. Bunalým Döneminde:
a) Emperyalist ülkeler arasýnda belli bir bütünleþme
vardýr.
b) Sömürge ülkelerde kapitalizm dýþa baðýmlý olarak
önemli ölçüde geliþtirilmiþ, merkezi ve güçlü bir devlet
otoritesi kurulmuþtur. Artýk sömürge ülkelerde gücü kýrýlmasý gereken zayýf mahalli otorite deðil, emperyalizmle bütünleþmiþ oligarþik diktadýr.
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c) Savaþýn sýnýfsal yönü, emperyalizm ayný zamanda
içsel bir olgu haline geldiðinden, geçmiþe göre daha
önemlidir. Ve savaþ sýnýfsal planda oldukça uzun sürebilir. Baþ çeliþki halkla emperyalizm ve onun bütünleþtiði
yerli hakim sýnýflar arasýndadýr. Anti-emperyalist, anti-oligarþik devrim bunu ifade eder.
d) III. bunalým döneminin özellikleri Halk Savaþýnýn
ilk aþamasýnýn Öncü Savaþý olmasýný zorunlu kýlar. III.
bunalým döneminde kitleler mücadelenin baþlangýcýndan
itibaren büyük birimler (Sovyet tipi) içinde örgütlenemez. Öncü Savaþýnýn temeli kitle örgütlenmesinin silahlý
maddi güç ile beraber büyümesidir.
e) III. bunalým döneminde ülkede kapitalizmin
geliþtirilmesi sonucu þehirleþme önemli ölçüde artar. Artýk III. bunalým döneminin öz olarak doðru olan kýrlar
temel savaþ alaný, köylülük temel güç formülasyonu eksiktir. Mücadele kýrda ve þehirde diyalektik bir bütünlük
içinde yürür (Birleþik Devrimci Savaþ). Ýþçiler, köylüler
ve þehir küçük-burjuvazisi devrimin temel gücüdür.
Görüldüðü gibi, her iki bunalým döneminde de emperyalizm tahlili, temel mücadele stratejisindeki deðiþim, ülkedeki baþ
çeliþki ve mücadelenin temel gücünü oluþturan sýnýflarýn göreli
önemleri birbirine sýkýca baðlýdýr. Sosyalist Birlik ve Ýlkenin ikinci
tahrifatý, ülkemizdeki kapitalizmin niteliðinden kaynaklanýr. Ülkemizdeki kapitalizm iç dinamikle, devrimci yoldan geliþmiþ bir
kapitalizm deðildir ki, buradan iþçi sýnýfýnýn devrimde fiili öncü
olmasý gerektiði çýkarýlabilsin.
Üçüncüsü, III. Enternasyonalin önündeki temel sorun, emperyalist ülkeler ve sömürge ve yarý-sömürge devrimleri arasýndaki
farklýlýklarý, iþçi sýnýfý partilerinin izlemesi gereken deðiþik devrim
stratejilerini açýða çýkarmaktý. 1920lerde toplanan ve II. bunalým
döneminin sömürge ve yarý-sömürge ülkeleri için devrim stratejisini saptayan III. Enternasyonalden, kapitalizmin hakim üretim tarzý
haline getirildiði III. bunalým döneminin geri-býraktýrýlmýþ ülkeleri
için de bir strateji saptamasý beklenemezdi. Dolayýsýyla III. Enternasyonel kararlarýndan aktarmalar yaparak iþçi sýnýfýnýn fiili öncülüðünü savunmak tamamen saçmadýr. III. Enternasyonal zamanýndan
beri sömürge ülkelerde çok þey deðiþmiþtir. Tabi ki bu deðiþim,
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pasifistler için hiç önemli deðildir. Onlarýn amacý devrim yapmak
deðil de, devrimci hareket içinde emperyalizmin beþinci kolu olarak faaliyet göstermek olduðundan, önemli olan geçmiþten iþlerine
yarayabilecek, devrimci maskelerini koruyabilecek ne varsa almak,
sonra da onlara dayanarak devrimcilere çamur atmaktýr.
Ýkinci biçim tahrifat, þarlatan PDAdan gelmektedir. Bütün
pasifistler gibi onlar da, devrim stratejisinin temellerinin emperyalizm tahlilinden çýkartýlmasýna karþý çýkýyorlar. Amaç, stratejiyi ülkedeki üretim iliþkilerinden çýkarmaya çalýþmak ve sonra da, ülkemiz þu ayrý özelliklere sahiptir diyerek pasifist devrim teorisinin
temellerini atmak, devrimci savaþtan yan çizmektir.
Onlara göre (biz kastediliyoruz), emperyalizm tektir
ve bütün dünya da da tek bir politika izlemektedir, öyleyse bütün ülkelerin devrimcileri de tek bir politika izlemelidirler. Emperyalizmin sürekli buhraný tek tek ülkelerde de süreklidir. Ýþte bu sebeple onlar, her ülkenin
devrimcilerinin kendi ülkelerinin somut þartlarýný incelemesini reddediyorlar.112
Yukardaki üç cümlede, yazýnýn baþýndan beri ortaya koyduðumuz ve pasifistleri çok rahatsýz eden geri-býraktýrýlmýþ ülkelerle ilgili devrim teorisinin temel taþlarý çok özlü biçimde sýralanmýþtýr:
Tek emperyalizm (emperyalist sistemdeki bütünleþme), sürekli bunalým ve bunun geri-býraktýrýlmýþ ülkelere (çok daha þiddetli) sürekli biçimde yansýmasý, izlenmesi gereken tek politika (devrim stratejisinin emperyalizm tahlilinden çýkmasý). III. bunalým dönemini
bile anlayamamýþ PDAnýn bile bunlarý anlamasý, son dört yýlda
oportünizmin ülkemizde gerçekten büyük ilerleme kaydettiðini gösterir !
Üçüncü tip tahrifat, Ýlke-Kitlenin yaptýðýdýr. Ýlke-Kitlenin
Eleþtirisinde parlak teorilerini inceleyeceðimiz E. Korkmaz, geribýraktýrýlmýþ ülkelerde kapitalizmin yukardan aþaðýya geliþtirilmesinden, bu ülkelerde artýk iç dinamiðin hiçbir önemi kalmadýðý
sonucunu çýkartmaktadýr.113 Amaç özünde aynýdýr. Geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde devrim teorisinin temellerinin emperyalizm tahlilinden
çýkartýlmasýna karþý çýkmak ve kendini haklý çýkarmak için de biz112
113
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leri yapmadýðýmýz bir þeyle, ülkenin iç özelliklerini tamamen ihmalle suçlamaktadýr. Ýþte, ülkemizde birbirine küfür eden, özünde ise
ayný þeyleri söyleyen, ayný konularda tahrifata giriþen pasifizmin üç
ayrý çehresi!
Sosyalist Birlikin yýllanmýþ pasifisti de aslýnda meselenin
tamamen farkýnda: Ýþçi sýnýfýnýn fiili öncülüðünü savunanlarýn arasýnda devrim teorisi, parti teorisi ve çalýþma tarzý konularýnda temel
noktalarda ayrýlýk olamayacaðýný söylüyor.114 Doðrudur. Devrimci
savaþ içinde ayrýlar ayrý yerde, aynýlar ayný yerde toplanacaktýr.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde devrim stratejisinin temellerinin
emperyalizm tahlilinden çýktýðýný çarpýtan, daha doðrusu karmakarýþýk hale getiren bir görüþ de, silahlý mücadelenin saflarýnda
ortaya çýkmýþtýr. (Þurasýný belirtelim ki, yenilgiden sonra silahlý mücadelenin saflarýnda çeþitli sað görüþler ortaya çýkmýþtýr. Pasifizmlerini açýkça ilan edenlerin, silahlý mücadeleye açýkça türlü saldýrýlar
yöneltenlerin ipliðinin bu kadar çabuk pazara çýkmasý, geriye kalanlarý korkutmuþtur. Onun için sað görüþlerin savunucularý, görüþlerini açýkça ifade etmemekte ya da dar çevrelerinde söylemektedirler. Aslýnda hem ideolojik önderliðin tartýþýlabileceðini,
Öncü Savaþýnýn yanlýþlýðýný söyleyip, hem de örgüt isimlerinin arkasýna sýðýnmak, ülkemizde silahlý devrimci mücadeleyi yürütmüþ
örgütlerin þerefli tarihine hakaretten baþka birþey deðildir. Bizler
þimdilik sadece açýkça ifade edilmiþ bir sað ideolojiyi eleþtireceðiz
ve diðerlerine de bir an önce görüþlerini açýklýða kavuþturmalarýný
ve Türkiye Devrimi için savaþmaya niyetleri yoksa, hareketten namuslarýyla çekilmelerini tavsiye edeceðiz.)
Silahlý devrimci hareketin saflarýnda ortaya çýkan bu sað
görüþ kýrlarýn temel savaþ alaný olmasýný þöyle açýklamaktadýr:
Türkiyenin iktisadi yapýsýndan doðan temel alan
ile, ulusal ve sýnýfsal mücadelemizde uygulanmasý gereken ittifak politikasý, mücadele yöntemleri, savaþ
sanatý ve taktiklerinin ortaya çýkardýðý zorluklarýn göz
önüne alýnmasý ile tespit edilen temel mücadele alaný ayný þey deðildir.
Hiç þüphesiz sýnýf mücadelelerinde temel ve belirleyici olan iktisadi yapýdýr, dolayýsýyla hakim üretim biçi114
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minin kaynaklandýðý, dayandýðý alanlar da, mücadelenin
çözüm noktasýný teþkil eden temel alanlardýr. Ancak, bu
alanlarýn ele geçirilmesi söz konusu olunca, mesele deðiþir; o zaman mücadelenin sýnýfsal güçleri yanýnda, askeri ve teknik güç sorunu da karþýmýza çýkacaktýr.115
Bir ülkede, iktisadi yapýya ve sýnýflarýn mevzilendirilmesine göre mücadelenin stratejik hedefi, aþamalarý ve
alanlarý belirlenir, (ama eðer mücadelenin zafere ulaþmasý için kanlý ve çetin bir savaþýn verilmesi gerektiðine
inanýlýyorsa) temel savaþ alaný tespitinde belirleyici etkenler olan devrimin ve karþý-devrimin güçleri ve ülkenin fiziki ve coðrafi özellikleri de ele alýnmalýdýr.116
Kýrsal alanlar, mücadele içindeki stratejik öneminden ve nüfusun büyük çoðunluðunu sinesinde barýndýrdýðýndan dolayý temel mücadele alanýný teþkil etmektedir. Yoksa, üretim iliþkilerinden dolayý deðil; baþka bir
deyimle bütün çeliþkilerin çözüm alaný olmasýndan deðil.117
Sosyalist Birlik, Ýlke-Kitle ya da PDAcýlar temel mücadele
alanýný bu þekilde tespit eden bu görüþü okudular mý bilemeyiz;
ama eðer okudularsa sevinçten oynadýklarýna hiç þüphe yok, çünkü temel savaþ alaný meselesi emperyalizm olgusundan soyutlanmakta ve tamamen askeri bir meseleye indirgenmektedir. Bu sað
görüþün mantýðýna göre, ülkemizde hakim üretim biçimi kapitalizm olduðundan temel mücadele alanýnýn þehirler ve dolayýsýyla
temel gücün de iþçi sýnýfý olmasý gerekir. Ancak iþ bu alanlarýn ele
geçirilmesi meselesine geldi mi, askeri ve teknik güç sorunu da
doðacaktýr. Ve sonuç, askeri ve teknik sorun nedeniyle, ülkenin
iktisadi yapýsýnýn gerektirdiðinin aksine, kýrlar temel savaþ alanýdýr.
Ülkemizde geliþtirilen kapitalizmin normal bir kapitalizm olmadýðýný anlamayarak, emperyalist üretim iliþkileri kavramýný
eleþtiren, temel savaþ alaný tespitini tamamen askeri bir meseleye
indirgeyen, Kesintisiz Devrim II-IIIü okuduklarý halde Leninden
mekanik aktarmalar yaparak gerilla savaþýný savunmaya çalýþanlarýn,
115
116
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gerilladan ne anladýklarýnýn, nemenem þey olduðunu ilerde etraflýca göreceðiz.
2. Sürekli Milli Kriz-Evrim ve Devrim Aþamalarýnýn
Ýç Ýçe Girmesi-Öncü Savaþý
I. ve II. bunalým döneminin sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde olduðu gibi, III. bunalým döneminin geri-býraktýrýlmýþ ülkeler
devriminde de Halk Savaþý zorunlu bir duraktýr. Ancak emperyalizm, III. bunalým döneminin geri-býraktýrýlmýþ ülkeler devrimine
geçmiþe göre bazý yeni özellikler kazandýrmýþtýr.
Ülkede kapitalizmin dýþa baðýmlý olarak geliþtirilmesi sonucu merkezi devlet otoritesi güçlenmiþ, emperyalist baský ve kontrol ülkenin her tarafýna yayýlmýþtýr.
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. genel bunalým dönemlerindekilerle kýyaslanamayacak þekilde, bu ülkede emperyalizmin ve
oligarþinin propaganda araçlarýný korkunç seviyeye getirmesini ve geçmiþ dönemlerde milli kurtuluþ
savaþlarýndan edindiði tecrübeleri ilave etmek gerekir.
(Kesintisiz Devrim II-III)
Emperyalizmin III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde emperyalizmin ayný zamanda içsel bir olgu haline gelmesi
ve iþgalin gizli biçimde de olsa, ülkenin her yerine yayýlmasý sonucu, artýk mücadelenin baþlangýcýndan itibaren ülkenin iç kesimlerinde bile olsa gücü kýrýlmasý gereken, II. bunalým döneminde olduðu gibi zayýf mahalli otorite deðil, merkezi devlet
ve onun bütünleþtiði emperyalist bloktur. Proleter devrimcilerinin köylülüðün spontane isyanlarýný örgütleyerek, ülkenin iç kýsmýnda zayýf mahalli otoritenin gücünü kýsa sürede kýrarak, kur-
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tarýlmýþ bölgeler kurmalarý ve mücadelenin baþlarýndan itibaren
kitleleri Sovyetler içinde örgütlemeleri artýk olanaksýzdýr. Geri-býraktýrýlmýþ ülkeler devriminde meydana gelen bu deðiþim askeri nedenlerden deðil, III. bunalým döneminin özelliklerinden
kaynaklanýr.
I. ve II. bunalým dönemlerinin sömürge ve yarý-sömürge
ülkelerinde devrimci hareketin geliþimi genel olarak þöyle bir çizgi
izler: Ülkenin iç kýsýmlarýnda köylü kitlelerinin mevcut düzene karþý
kendiliðinden gelme hareketleri geliþmektedir. Proleter devrimcileri bu hareketlerin içine girerler, gerekli siyasi çalýþmayý yaparak
onlarý örgütlerler. Zayýf mahalli otoritenin gücü kýrýlýr ve bölgede
Kýzýl Siyasi Ýktidar kurulur. Kurtarýlmýþ bölgede Sovyetler içinde örgütlenen kitleler, civardaki diðer mahalli otoritelere ya da þehirlerden hareketle kurtarýlmýþ bölgeleri ezmeye çalýþan düþmana
karþý baþlýca mücadele biçimi olan gerilla savaþýna geniþ ölçüde
katýlýrlar. Öncünün baþlattýðý hareket kýsa sürede ve büyük ölçüde
kitle mücadelesiyle kaynaþýr, Halk Savaþýna dönüþür. II. bunalým
döneminin sömürge ve yarý-sömürge ülkelerinde Öncü Savaþý farkedilmeyecek kadar kýsadýr, daha doðru bir ifadeyle yoktur.
III. bunalým döneminin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerinde ise, emperyalistler tarafýndan gereken her biçimde güçlendirilen merkezi
devletin gücü ve otoritesi ülkenin her yerinde hazýr ve nazýrdýr.
(Þehirlerde daha fazla, kýrlarda daha az. Ancak emperyalizmin ayný
zamanda içsel bir olgu haline gelmesi sonucu kýrlardaki baský
geçmiþe göre daha da artmýþtýr.)
Bu þartlar altýnda kitlelerin kendiliðinden gelme hareketleri
merkezi devlet örgütünün gücü, propaganda ve pasifikasyon araçlarý
sonucu çok özel þartlar dýþýnda, hiçbir zaman I. ve II. bunalým
dönemindeki boyutlarýna ulaþamaz. Böylece ... bu ülkelerdeki halk
kitlelerinin, özellikle emekçi yýðýnlarýn tepkileri pasifize edilerek, bu
tepkilerle oligarþi arasýnda suni bir denge kurulmuþtur. (Kesintisiz
Devrim II-III).
III. bunalým döneminde, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde halk kitlelerinin mevcut düzene karþý tepkilerinin (feodal düzendekine
göre) azaltýlmasý, kitleler üzerindeki geçmiþe göre daha az açýk
baský kullanýlarak gerçekleþtirilmiþtir. Güçlü merkezi devletin ordusu, polisi ve her çeþit propaganda ve pasifikasyon araçlarýyla ülkenin her yerinde hazýr ve nazýr olmasý kitleler üzerinde büyük bir
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psikolojik baský, düzene karþý tepkiyi pasifize eden güçlü bir etki
yaratmýþtýr. Debrayýn sözleriyle: Yeni-sömürgecinin ideali, kullanmamak için kuvvetini göstermektir. Fakat aslýnda bu da bir çeþit
kullanmaktýr.118
Açýktýr ki, günümüzde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin iç kesimlerinde bile savunmasýz kitle hareketlerini düzenin koyduðu
sýnýrlarýn ötesine götürmeye çalýþmak, kitleleri katliama sürüklemekten baþka sonuç vermez. Halk kitlelerinin düzene karþý
mücadelesinin içine girerek hareketi daha ileri hedeflere yöneltmek, kitleleri bu mücadele içinde büyük birimler (Sovyet) halinde
örgütlemek ve hareket belli bir seviyeye ulaþtýktan sonra da bölgeyi kurtarmayý hayal etmek, kitle örgütleyicileri yakalanmasalar
bile, Sovyet daha kurulmadan daðýtýlmasa bile, hiçbir sonuca ulaþamaz. Kurtarýlmýþ bölgenin kurulmasý için gücü kýrýlmasý gereken
zayýf mahalli otorite deðil, genel anlamda emperyalist dünya sistemi olduðundan, sonunda devrimciler düþmanýn gücü karþýsýnda
çaresiz kalýr, kitleleri kaçýnýlmaz olarak düþmanýn eline, onun insafýna teslim ederler. Günümüzde bu tür yanlýþ çalýþma ve örgütlenme tarzý silahlý savunma olarak bilinmektedir ve ilerde bunu
etraflýca inceleyeceðiz.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde halk kitlelerine ulaþacak, onlarý merkezi örgütün psikolojik baskýsýndan kurtaracak, kitle
eylemlerini düzenin koyduðu sýnýrlarý aþmaya itecek ve en
önemlisi, bu eylemleri koruyabilecek silahlý gücü yaratabilecek tek yol Öncü Savaþýdýr. Kitlelerin ekonomik-demokratik-siyasi istekleri doðrultusunda eylemler koyan öncü, bu eylemlere dayanan propaganda ile kitle içinde geniþler. Kitle örgütlenmesi silahlý güç ile beraber, silahlý güç kitle örgütlenmesi ile beraber büyür. Emperyalizm olgusundan kaynaklanan Halk Savaþý, politikleþmiþ bir askeri savaþtýr.
Gerilla savaþýnýn devrimci politik amaçlarla, siyasi
gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak yürütülmesine, yani politik kitle mücadelesi olarak ele alýnmasýna Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi denir.
(Kesintisiz Devrim II-III)
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde Politikleþmiþ Askeri Savaþ
118
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Stratejisinin birinci aþamasý Öncü Savaþýdýr. Halk kitlelerinin ekonomik-demokratik-siyasi istekleri doðrultusunda verilen Öncü
Savaþýyla devrimci hareket halk kitleleri arasýnda yayýlýr, onun mücadelesiyle bütünleþir. Öncü savaþý vasýtasýyla halk kitlelerinin düzene karþý pasifize edilmiþ tepkileri canlandýrýlýr, öncünün eylemleri
üzerine oturtulmuþ propaganda ile kitlelere siyasi gerçekler açýklanýr, siyasi hedefler gösterilir. Öncü savaþýný yürüten örgüt, mücadelenin baþlangýcýnda asla kitlelerin büyük birimler içinde örgütlenmesini ya da belli bir bölgenin kurtarýlmasýný temel amaç
olarak seçmez. Temel amaç, silahlý propaganda metotlarýyla
kitle içinde geniþlemek, düzenin koyduðu sýnýrlarý aþacak, düzenin kurumlarýna karþý alternatif olarak ortaya çýkacak kitle örgütlerini koruyacak silahlý gücü yaratmaktýr.
Silahlý propagandanýn temel çalýþma tarzý olmasý, diðer mücadele biçimlerinin ihmalini gerektirmez.
... silahlý propagandayý temel alan örgüt, öteki mücadele biçimlerini de gücü oranýnda ele alýr. Ancak öteki mücadele biçimleri talidir. Silahlý propaganda, temel
mücadele biçimidir. Bu ekonomik ve demokratik kitle
hareketlerine seyirci kalýnmasý demek deðildir. Örgüt,
gücü oranýnda, ekonomik ve demokratik hak ve istemler etrafýnda kitleleri örgütlemeye çalýþýr. Oligarþiye karþý
her çeþit tepkiyi yönlendirmeye uðraþýr. Ancak baþlangýçta asla her yere koþmaz. Gücünü aþan, silahla güven
altýna alýnamayan kitle hareketlerinin içine girmez.
Gücüyle orantýlý olarak silahlý propaganda dýþýndaki, bilinçlendirme, siyasi eðitim, propaganda ve örgütlendirme iþleriyle uðraþýr. Klâsik kitle mücadelesiyle silahlý propaganda birbirini izler ve birbirinin içinde, birbirine baðýmlýdýr, her biri diðerini karþýlýklý etkiler.
Silahlý propagandanýn dýþýndaki öteki politik, ekonomik, demokratik mücadele biçimleri silahlý propagandaya tabidir ve silahý propagandaya göre biçimlenir. (Tali
mücadele biçimleri, temel mücadele biçimine göre þekillenir. Yani silahlý propaganda metotlarýna göre þekillenir.) (Kesintisiz Devrim II-III)
Silahlý propagandanýn temel ve öteki ekonomik-demokratik
ve siyasi mücadele biçimlerinin silahlý propagandaya tabi olarak
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ele alýnmasýný doðru anlamak çok önemlidir. Bu, önce silahlý propaganda yapýlýr, sonra kitle mücadelesine gereken ilgi gösterilir
anlamýna gelmez. Öncü savaþýný yürüten örgüt özellikle mücadelenin hazýrlýk aþamasýnda kitle içinde örgütlenmeye daha fazla
önem verebilir. Ancak kitle örgütlenmesini ve kitlelerin ekonomikdemokratik-siyasi mücadelesi içine girmeyi herhangi biçimde deðil,
Öncü Savaþýnýn baþlatýlmasý için gerekli asgari örgütlenmeyi
oluþturacak, Öncü Savaþýnýn sürekliliðini garanti altýna alacak biçimde ele alýr. Bütün diðer mücadele biçimleri Öncü Savaþýnýn baþlatýlabilmesi, yayýlmasý ve güçlendirilmesi açýsýndan ele alýnýr. Bütün
diðer mücadele biçimlerinin silahlý propagandaya tabi olmasý iþte
budur.
Ülkemizdeki pasifizmin her çeþidine göre, Öncü Savaþý kitlelerden kopuk bir mücadele biçimidir, anarþizmin yeni bir çeþididir.
Gerekçe, böyle bir savaþýn objektif þartlarýnýn olmadýðý, milli krizin
henüz olgunlaþmadýðýdýr. Halbuki geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde henüz
olgunlaþmamýþ da olsa sürekli milli krizin varlýðý silahlý eylemin
objektif þartlarýný oluþturur. Ve pasifistler silahlý eylemin objektif
þartlarýyla silahlý ayaklanmanýn objektif þartlarýnýn çok ayrý þeyler olduðunu anlamamýþlardýr. Bunun nedeni de, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerdeki milli krizin Leninin tanýmýna uygun bir milli kriz olmamasýdýr.
Bir ülkede devrimin objektif þartlarýnýn olabilmesi
için, kapitalizmin dünya çapýndaki genel bunalýmýndan
baþka, o ülkenin kendi milli bunalýmýný da yaþamasý gerekmektedir. Leninin ayrýmýna göre, devrim aþamasýnda
olunabilmesi için, a) proletaryanýn bilinç ve örgütlenme
seviyesinin devrim için yeterli olmasý gerekir. Devrimin
subjektif þartlarýnýn olgun olmasý þarttýr, b) ezeni de ezileni de etkileyen bir milli bunalýmýn olmasý þarttýr. (Kesintisiz Devrim II-III)
Devrim dönemi kýsa, evrim dönemi uzun bir dönemdir ve
silahlý eylem evrim döneminin temel mücadele metodu deðildir.
Pasifistler geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde de Leninin tanýmýna uygun
bir milli kriz ararlar; bulamadýklarý için de silahlý aksiyonun bu
aþamada temel alýnamayacaðýný, objektif þartlarýn yetersiz olduðunu savunurlar. Gerçekte ise, kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn çarpýtýlan iç dinamik sonucu geri-býraktýrýlmýþ ülkelere
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þiddetle yansýmasýyla bu ülkelerde henüz olgunlaþmamýþ da olsa
sürekli bir milli kriz ortaya çýkar. Sürekli krizin varlýðý, evrim ve devrim aþamalarýnýn iç içe girmesinin ve silahlý aksiyonun temel alýnabilmesinin objektif þartýdýr. Mahir Çayan yoldaþ milli krizin deðiþen
niteliðini þöyle açýklar:
Devrim için uzun ve dolambaçlý Halk Savaþýnýn zorunlu bir durak olduðu, emperyalist hegemonya altýndaki geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin somut pratikleri, devrimci
sürecin bu evreleri arasýndaki iliþkide deðiþiklik yapmýþtýr.
Þöyle ki, emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde
(ister II. bunalým döneminin emperyalist hegemonyasýnýn dýþsal bir olgu olduðu feodal, yarý-feodal ülkelerde
olsun, isterse de III. bunalým dönemde emperyalist hegemonyanýn içsel bir olgu olduðu emperyalist-kapitalist
üretim iliþkilerinin egemen olduðu geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde olsun) evrim ve devrim aþamalarý, Çarlýk Rusyasýnda olduðu gibi zayýf da olsa içsel dinamikle kapitalizmin geliþtiði ülkelerdeki gibi kesin çizgilerle ayrýlamaz. Bu tip ülkelerde devrim aþamasý kýsa bir aþama
deðil, oldukça uzun bir aþamadýr. Evrim aþamasýnýn nerede bittiðini, devrim aþamasýnýn ise nerede baþladýðýný
tespit etmek fiilen imkansýzdýr. Her iki aþama iç içe
girmiþtir.
Bu ülkelerdeki emperyalist hegemonya baðýmsýz bir
milli burjuvazinin geliþmesine engel olduðundan, ülke
kapitalist bir ülke olsa bile, var olan kapitalizm kendi iç
dinamiði ile geliþemediðinden, çarpýktýr, emperyalizme
göre biçimlenmiþtir. Emperyalist hegemonya toplumun
kendi iç dinamiði ile geliþmesine engel olduðun için ülke
alt-yapý iliþkilerinden üst yapýsýna kadar, milli bir kriz içindedir.
Bu milli kriz, tam anlamýyla 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 anlamý ile olgunlaþmýþ olmasa bile mevcuttur. Bu ise dev-
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rim durumunun sürekli olarak varolmasý, evrim ve devrim aþamalarýnýn iç içe girmesi, bir baþka deyiþle silahlý
eylemin objektif þartlarýnýn mevcudiyeti demektir.
(Kesintisiz Devrim II-III)
Silahlý eylemin objektif þartlarýnýn varlýðý, yapýlacak silahlý
eylemlerin kitleler arasýnda derin yankýlar uyandýrmasý, silahlý eylemler üzerine oturtulmuþ propaganda ile kitlelerin devrim saflarýna çekilebileceði demektir. Ülkede silahlý ayaklanmanýn objektif
þartlarý yoktur. Halk kitlelerinin devrime büyük ölçüde katýlmalarýný saðlamak, ülkedeki milli krizi olgunlaþtýrmak için ise silahlý
propagandadan baþka yol yoktur.
Dünyada Leninin milli kriz tanýmýna dört elle sarýlarak, onu
silahlý mücadeleye yan çizmek, pasifizme kýlýf bulmak amacýyla
kullanan Komünist Partileri az deðildir. Örneðin, gerilla mücadelesine karþý çýkan Peru Komünist Partisine göre: Ayaklanmanýn olabilmesi, yani iktidarýn ele geçirilebilmesi için ülkede Leninin
tanýmýna uygun bir milli krizin varlýðý þarttýr. Ancak gerilla hareketinin baþlayabilmesi için böyle bir krizin varlýðý zorunlu deðildir (yani
ülkede yeterince olgun olmasa bile milli krizin varlýðý kabul edilmektedir). Olaylar PKPsine ayaklanmanýn objektif þartlarýyla silahlý
eylemin objektif þartlarý arasýnda ayrýmý zorunlu olarak yaptýrmaktadýr, çünkü gerilla savaþý baþlamýþtýr. Bu ayrým açýkça olmasa bile
yapýldýktan sonra meseleyi karýþtýrmak gerekir. Ancak der PKPnin
Merkez Komitesi, silahlý mücadelenin temel alýnmasýný gerektirecek bir devrimci durum henüz mevcut deðildir. Ve arkasýndan
gerilla mücadelesinin sol harekete verdiði zararlarý saymaya baþlar:
Gerilla savaþý sola karþý baský kampanyasý açýlmasý için bahane
olmuþtur, solu millici ve demokratik unsurlardan tecrit etmiþtir,
açýk faþizmi getirmiþtir, karþý-devrim cephesi içindeki zýtlýklarý azaltarak birleþmeyi saðlamýþtýr, vs.119 (PKP, Marksýn devrim güçlü
ve birleþmiþ bir karþý-devrim doðurarak ilerler sözünü de bu arada unutmuþtur.)
Silahlý devrimci mücadeleye karþý yapýlan bu saldýrýlarýn ülkemizdeki pasifistlerin Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine yönelttikleri saldýrýlara ne kadar benzediði açýkça ortadadýr. Arada
tek fark var: Latin-Amerikanýn pasifistleri daha ihtiyatlý. Kübada
119
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gerilla savaþýnýn, halkýn öncüsü olmasý gereken komünist partisinin karþý çýkmasýna raðmen, baþarý kazanmasýndan sonra bu partiler taktik deðiþtirdiler. Baþlangýçta gerilla savaþýný yürüten örgütlerle
dayanýþma içinde olduklarýný ilan ediyorlar, eleþtiriye yenilgi kesinleþtikten sonra baþlýyorlar. Latin-Amerika komünist partileri için
söylenmiþ aþaðýdaki sözler, ülkemizdeki sayýlarý beþe varan (TÝÝKPsi
adlý sözde illegal burjuva kulübünü de sayarsak altý) legal partiler
için de geçerlidir.
(Bu partiler) biraz öðrenci ve iþçi sýnýfýnýn pek azý
tarafýndan takip edilen þehirli entelektüellerden ibarettir,
profesyonel politikacýlar tarafýndan yönetilirler ki, onlar
hizmetleri para karþýlýðýnda deðil, kapalý toplantýlar yapabilme, haber bülteni veya sanat gazetesi çýkarmak ve
sendikalarda birkaç köþeyi tutma izni gibi küçük politik
lütuflar karþýlýðýnda kiraya verirler. Bunlar para için her
þeyi yapan insanlar deðildir. Onlarýn çürümüþlüðü daha
gizlidir. Onlar para ile deðil, fakat sadece onlarýn ve takipçilerinin, proletaryanýn insanlýðýn kurtuluþu için verdiði mücadelede önder olabildiði hayalini yaþatacak asgari þartlar temin edilerek satýn alýnabilinirler.120
1950-69 arasýnda 19 yýl gerilla savaþýný yöneten, kurtarýlmýþ
bölgeler kuran, Latin Amerikanýn tek partisi, Kolombiya Komünist
Partisinin ülkedeki milli krizi deðerlendiriþi ise oldukça enteresandýr. 1966da yapýlan 10. Kongrede kabul edilen bir rapora göre
köylülerin de geniþ ölçüde katýldýðý gerilla savaþý, ülkede devrimci
bir durum olmadýðý halde devam etmektedir. Kitlelerden doðan,
onlarýn özlemlerini yansýtan ve Marksist-Leninist prensiplerce yönetilen bir gerilla hareketi, düþman güçlü olsa ve þartlar henüz
silahlý savaþý temel mücadele biçimi yapacak kadar olgunlaþmamýþ
olsa bile, yenilemez.121 1950lerden beri silahlý savunma bölgeleri
biçiminde geliþen, 1964 den itibaren gerilla savaþýna dönüþen ve
kitlelerin de geniþ ölçüde katýldýðý bir savaþý yöneten KKPnin genel sekreteri 1966da þöyle diyebilmektedir: Ülkede henüz devrimci bir durum yoktur. Gerilla mücadelesi savaþýn baþlýca biçimi
olamaz.122
120
121
122
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Latin-Amerikada köylülüðün de geniþ ölçüde katýldýðý silahlý mücadeleyi uzun yýllar yürüten KKP bile, dogmatik biçimde
Leninin milli kriz tanýmýna sarýlmaktadýr ve sonunda teorik açýklamalarýyla yürüttüðü pratik birbirine ters düþmektedir. Toplumsal
yapýsý ülkemize oldukça benzeyen ve zengin bir mücadele tarihine sahip Latin-Amerikada hiçbir örgüt politikleþmiþ askeri savaþýn
teorik temellerini Mahir Çayan yoldaþ kadar açýklýkla ifade etmemiþtir. Kesintisiz Devrim II-IIIü burun kývýrarak okuyan ve bu
teorik bir yazý sayýlmaz, yapýlan bir þeyi haklý çýkartma çabasýdýr
diyenlerin dikkatine sunarýz.
Bu arada Halk Savaþý teorisine gerçekten büyük bir katkýda
bulunan (!) Mücadelede Birlikçileri de unutmamak gerekir. Mücadelede Birlik 1970-71de ülkemizdeki Marksist-Leninist hareketin niteliksel bir sýçrama yaparak silahlý mücadeleye baþlamasýný
þu nedene baðlamaktadýr:
Artýk hareketlerin sadece ekonomik talepler ile yetinmemesi ve politik muhteva kazanmasý, emekçi sýnýflarýn faþist baskýlara karþý yer yer silahla direnmeleri, Türkiyedeki sýnýfsal mücadelenin evrim döneminden devrim dönemine geçiþini gösteriyordu... Leninin tanýmladýðý bu dönem, devrim dönemi gelip çatmýþtý Türkiye
de.123
Bu dönemdeki silahlý mücadeleyi eleþtirenlere karþý da þöyle
deniyor: Evrim ve devrim dönemlerini birbirinden ayýrt edemeyerek, Türkiye deki toplumsal hareketlerin silahlý çarpýþma safhasýna varmasý karþýsýnda ...124
Evrim ve devrim dönemlerini kesin çizgilerle birbirinden ayýrdýktan sonra Halk Savaþýnýn nasýl savunulabileceðini biz anlayamadýk. Mücadelede Birlikçiler ya Halk Savaþýnýn ne olduðunu bilmiyorlar ya da zevahiri kurtarmak için sadece isme sahip çýkýp geriye
kalaný reddediyorlar. Savunduklarý pasifist devrim teorisi ve çalýþma
tarzý da temeldeki bu çarpýtmadan kaynaklanmaktadýr.
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IV.
KÜBA DEVRÝMÝ

Küba Devrimi, daha önceden Mahir Çayan yoldaþýn Yeni
Oportünizmin Niteliði Üzerine ve Hüseyin Cevahir yoldaþýn Kitleler, Küba Devrimi ve Yeni Oportünizm yazýlarýnda etraflýca
incelendiðinden biz sadece devrimin belirgin özelliklerini belirteceðiz:
1- Kübada kitlelerin uzun bir mücadele geleneði vardýr. Küba
Komünist Partisi iþçi sýnýfý içinde örgütlüdür, ancak partinin politikasý pasiftir, kitle eylemlerinin gerisinde kalmaktadýr.
2- Emperyalizmin, burjuvazinin ve kilisenin ideolojisi kýrlýk
bölgelere derin biçimde nüfuz etmemiþtir.125
3- Buhran olgunlaþmýþtýr. Mevcut iktidar her türlü meþruluðunu kaybetmiþtir, sadece zora dayanarak ayakta durabilmektedir. Kýrlarda köylülerle ordu arasýnda yer yer silahlý çarpýþmalar
baþlamýþtýr.
Bu þartlar altýnda baþlayan Öncü Savaþý, orduya karþý kazandýðý birkaç zaferden sonra kýsa sürede þehirdeki ve kýrdaki diðer örgütleri etrafýnda toplamýþ, yýllardan beri süren kitle içindeki
çalýþmalardan en geniþ ölçüde yararlanýlmýþtýr. Kübada kazanýlan
birkaç askeri baþarý, buhran olgunlaþmýþ olduðundan, kitlelerin
hýzla devrimci harekete katýlmasýný saðlamýþ, Öncü Savaþý kýsa
sürede Halk Savaþýna dönüþmüþtür. Her türlü meþruluðunu kaybeden, sadece zora dayanarak ayakta duran iktidar iki yýllýk savaþ
sonucu yýkýlmýþtýr.
Küba Devriminin doðru deðerlendirilmesi geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin geleceði açýsýndan büyük önem taþýr. Küba Devrimi dünyadaki devrimci hareketler (özellikle Latin-Amerikada) üzerinde büyük etki yaratmýþ, ABD
nin burnunun dibinde bile devrimin yapýlabileceðini açýkça ortaya
koymuþtur. Ancak Küba Devrimi deðerlendirilirken sýk sýk öz ve
125
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biçimin karýþtýrýlmasý, esas incelenmesi gereken öz (emperyalizmin III. bunalým döneminin özelliklerinden kaynaklanan Öncü Savaþý) olduðu halde; Kübanýn özel þartlarýndan doðan mücadelenin
ara aþamalarýnýn (Öncü Savaþýnýn baþlamasý, geliþmesi, Halk
Savaþýna dönüþmesi) ön plana çýkarýlmasý büyük hatalar ve aðýr
kayýplarla sonuçlanmýþtýr. Özellikle Latin-Amerikadaki devrimci
hareket, Küba Devriminin temel stratejisi ile (politikleþmiþ askeri
savaþ) bu stratejinin uygulanma biçimini ve ara aþamalarýný birbirine karýþtýrmanýn, öz yerine uygulamanýn biçimine aþýrý önem vermenin bedelini çok pahalý ödemiþtir.
Küba Devrimini hiçbir ön hazýrlýk yapmadan, kitlelerle hiç
bir iliþki kurmadan, Sierra Maestraya çýkan bir avuç insanýn
gerçekleþtirdiðini düþünen çeþitli gerilla gruplarý, ayný uygulamayý
Latin-Amerika nýn diðer ülkelerinde de yapmaya çalýþmýþlar, silahlý
bir grubun daðlara çýkmasýyla devrimin kýsa sürede gerçekleþebileceðini düþünmüþlerdir. Özellikle Küba Devriminden sonraki birkaç yýlda gerilla gruplarýnda hayalcilik o kadar güçlüdür ki, Küba
Devriminde öz ve biçimi karýþtýrma þampiyonu Debray bile onlarý
Blanquizmle suçlamaktadýr.
Karþý-devrim, devrimleri devrimcilerden daha hýzlý öðrenir,
daha kýsa sürede gerekli dersler çýkarýr. Kübadaki olgunlaþmýþ
buhraný baþka ülkelerde de arayan ve böylece birkaç eylemle halk
kitlelerinin geniþ desteðini kazanacaklarýný sanan devrimciler büyük
ölçüde yanýlmýþlardýr. Emperyalizmin Küba Devriminden çýkardýðý birinci ders, yýpranan yönetimlerin derhal deðiþtirilmesidir.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki yönetimler geliþen mücadeleyi önleyemez hale geldiðinde, kitlelerin gözünde meþruluðunu kaybettiðinde deðiþtirilmekte, yerine yýpranmamýþ, kitlelere bir süre
için de olsa þirin görünebilecek yönetimler getirilmektedir.
(Türkiyede 12 Mart, Yunanistanda Papadopulosun düþüþü bunun en açýk örnekleridir.) Emperyalizm artýk Kübada Batista
örneðinde olduðu gibi, iyice yýpranan yönetimler üzerinde sonuna kadar ýsrar ederek buhranýn derinleþmesine seyirci kalmamaktadýr.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin uygulanmasýnda
baþlýca iki yanlýþ görüþ ortaya çýkmaktadýr:
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1- Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini örgütlü ve
bilinçli kitle mücadelesine karþý alternatif
olarak düþünmek:
Bu öldürücü bir hatadýr. Bütün devrimlerde iktidar, ancak
ve ancak kitlelerin örgütlü ve bilinçli mücadelesiyle ele geçirilmiþtir.
Hiçbir doðru devrim stratejisi bilinçli ve örgütlü kitle mücadelesine
karþý alternatif olarak ortaya çýkamaz; tersine bu mücadeleyi geliþtirmeyi amaç edinir. Ancak zaman içinde geliþen kitle mücadelesinin yeni biçimlerinden, yeni mücadele metotlarýndan söz edilebilir; Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi de bu yönden deðerlendirilmelidir.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin kitle mücadelesine
karþý alternatif olarak düþünülmesi, sonunda kitle içinde çalýþmanýn
küçümsenmesini, öncünün eylemlerinin kitlelerin ekonomik-demokratik-siyasi isteklerine dayandýrýlmasýnýn reddini getirir. Sonuç,
öncünün kitleden kopmasý, devrimi tek baþýna gerçekleþtirmeye
çalýþmasýdýr, anarþizmdir. Bu sapma esas olarak Debrayizmden
kaynaklanýr.
Debrayizm, kitlelerin pasifliðine ve oligarþinin muazzam
gücüne karþý bulunmuþ bir çare olarak tanýmlanabilir. Bu görüþe
göre, içinde yaþadýðýmýz dönemde kitleler tamamen pasifize edilmiþtir ve silahlý eylem onlarý uyuþukluktan kurtaracak tek çaredir.
Mevcut yönetimin her türlü meþruluðunu kaybettiði ve sadece zora
dayanarak ayakta durduðu (buhranýn olgunlaþtýðý) varsayýldýðýndan, kitlelerin pasifliðine karþý tek çare olarak silahlý eylemin öne
sürülmesi doðaldýr. Çünkü pasifistliðin tek nedeni oligarþinin baskýsýdýr, bu baský kýrýldýðý an kitleler ayaklanacaktýr. Böylece silahlý
propaganda, genel olarak emperyalist sistemin incelenmesinden
doðan bir çalýþma tarzý deðil de, kitlelere dýþarýdan kuvvet aþýsý olarak düþünülür. Kitlelerin aktifliðinin somut tarihsel þartlara göre
deðerlendirilmesi gerektiði unutulup, hergün sokaklara dökülen
Rus iþçileri ve ayaklanarak hanedanlarý deviren Çin köylüleri için
hatýrlanýr.
Debray, Latin-Amerikadaki devrimci hareket üzerindeki
görüþlerini baþlýca üç yazýda ortaya koymuþtur: Castroism: The
Long March in Latin America, Problems of Revolutionary Strategy in Latin America ve Devrimde Devrim. Birinci yazýsýnda
gerilla çekirdeðinin hazýrlanmasý ve eyleme geçiþinin uzun bir za-
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maný gerektirdiðini savunan Debray, Devrimde Devrimde bunun
aksini savunur. Birinci yazýsýnda gerilla çekirdeðinin askeri hazýrlýðý ve organizasyonu aslýnda politik bir sorundur126 diyen
Debray, bu hazýrlýktan neyi anladýðýný açýklamaz. Sadece harekete
geçilmeden önce kitle içinde çalýþma yapanlarýn baþlarýna neler
geldiðini anlatabilmek için Arjantinde E.G.P.yi örnek gösterir.
E.G.P. örgütünün militanlarý Arjantinde köylü kitleleri içine
girmiþler, onlara mahsul kaldýrmakta, yeni alanlar açmakta yardým
etmiþler, hastalarý tedavi etmiþler, okuma yazma öðretmiþler, bu
arada askeri eðitim da yapmýþlardýr. E.G.P. 1964 yazýnda hasat zamanýnda harekete geçmeyi planlamýþtý. Toprak aðalarý her zaman
olduðu gibi mahsulün yarýsýna el koymaya çalýþacaklar, ge- rillalar
ise artýk sýký iliþkiler kurduklarý kitleleri savunacaklardý. Bir yýl kadar
süren bu çalýþma ve örgütlenme harekete geçilmeden kýsa bir
süre önce jandarma baskýnýyla tahrip edildi.127 Devrimde
Devrimde de benzer örnekler veren Debray, buradan þu sonuca
varýyor: Uzun süren kitle çalýþmasý sýrasýnda öncü saldýrýya açýktýr ve her an yok edilme tehlikesiyle karþý karþýyadýr.
Debray, III. bunalým döneminde emperyalizmin ayný zamanda içsel bir olgu olmasý sonucu, I. ve II. bunalým dönemlerinde
pek az mevcut olan bir tehlikenin (öncünün ülkenin iç kýsýmlarýnda kitlelerle iliþki kurduðu sýrada yok edilmesi) oldukça büyüdüðünü gayet iyi anlamýþtýr. Debray, günümüzde klâsik kitle çalýþmasýndan kitlelerin baþlangýçtan itibaren Sovyetler içinde örgütlenmesini anlamaktadýr. Ancak Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini
yürütecek örgüte, yaþamasý ve yayýlmasý için gerekli asgari kitle tabanýný hazýrlamak amacýyla en ileri unsurlarýn örgütlenmesine yönelmiþ kitle çalýþmasýna karþý Debrayýn gösterebileceði hiçbir gerekçe yoktur.
Ayrýca onlarý koruyabilecek gerekli askeri güç oluþturulmadan büyük kitle örgütlenmesi kurmaya çalýþmak ya da kitle gösterileri düzenlemek hatalýdýr görüþü de, tek taraflý olduðundan
yanlýþtýr. Oligarþinin koyduðu sýnýrlar içinde kalacak kitle hareketleri düzenlemek ya da örgütler kurmak baþkadýr, gücünü aþan
hareketlere girerek kitleleri katliama sürüklemek baþkadýr. Bu tür
126
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çalýþma ve örgütlenme asla temel alýnmamak þartýyla faydalýdýr.
2- Silahlý propagandanýn temel, diðer bütün mücadele
biçimlerinin tali olmasýndan, silahlý propagandanýn
her ay, her gün ve hatta her saat temel alýnmasý
gerektiði sonucunu çýkartmak; bütün tali mücadele
biçimlerini ihmal etmek:
Silahlý propaganda devrim süreci bir bütün olarak alýndýðýnda temeldir, ancak bundan herhangi bir zaman aralýðýnda da temel alýnmalýdýr sonucu çýkmaz.
Uzun dönemde silahlý propaganda temel, diðer bütün politik kitlevi mücadele biçimleri talidir. Ancak temel ile tali arasýndaki
iliþki metafizik deðil, diyalektiktir; hangisinin temel hangisinin tali
olacaðýný somut þartlarýn somut tahlili belirler. Uzun dönemde temel
olanýn bazý kýsa dönemlerde tali olmasý, diðer politik kitlevi mücadele biçimlerinin öne çýkmasý kaçýnýlmazdýr. Bunun aksini savunmak, meseleyi metafizik þekilde ele almak, somut durumlarýn
somut tahlilinin gereðini inkar etmektir.
Silahlý propagandanýn her an temel alýnmasýný savunanlar,
kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn içeriðini, sürekli bunalýmýn ekonomik bunalýmdan nispi baðýmsýzlýðýný da anlamamýþlardýr.
Nispi baðýmsýzlýk tam baðýmsýzlýk olarak anlaþýlýr. Sürekli bunalýmýn ekonomik bunalýmdan ve ülke içinde meydana gelebilecek diðer deðiþimlerden hiç etkilenmediði kabul edilir. Sürekli
bunalým ayný zamanda homojen bunalým olarak anlaþýlýr. Buhranýn þiddetinin hiç deðiþmediði görüþünden de silahlý propagandanýn her an temel alýnmasý gerektiði sonucuna varýlýr.
F. Castro I. OLAS Kongresi kapanýþ söylevinde temel mücadele biçiminin nasýl anlaþýlmasý gerektiðini açýklar:
... silahlý mücadele temel yoldur, diðer mücadele biçimleri ona baðýmlý olmalýdýr, uzun dönemde tek yoldur
(...) temel yol, uzun dönemde uygulanmasý gereken yol,
doðru formülasyondur.128
Debrayýn önderliðini yaptýðý bütün tali mücadele biçimlerini ihmal eden anlayýþ þu temellere dayanýr:
1- Ülkede kriz iyice olgunlaþmýþtýr, iktidar her türlü meþru
128
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görünümünü kaybetmiþtir ve sadece zorla ayakta kalabilmektedir.
Bu durumda iktidarýn zor kuvvetlerine saldýrmak, onlara darbeler
indirmek baþlýca devrimci eylemdir. Latin-Amerikalý bir devrimci
bu çizgiyi þöyle deðerlendirir:
Debray için sosyal sýnýflara ve somut durumlara ait
özgül sorunlarýn ve isteklerin tahlili, sloganlarýn ve programlarýn doðru formülasyonu önemsiz þeylerdir, aylak
toplamalardýr. Silahlý propagandayý yýðýnlarýn desteðini
saðlamak için evrensel bir formül olarak görür. Onun
anlayýþýnca kiþinin kitlelere ne söylediðinin pek fazla önemi yoktur, yeter ki kiþi bunlarý söylerken silahý elinde olsun. Proletarya programýnýn ancak silahla savunulduðunda gerçek bir iktidar alternatifi haline geldiðini
göstermek (...) yerine Debray, egemen sýnýflarýn baský
aracýna karþý mücadelenin kitleleri proleter devrimine
kazanmak için yeterli olduðu kanýsýnýn uyanmasýna yol
açmýþtýr...
... Yazýlarýnda silahlý propagandayý silahlarýn propagandasýndan kesinlikle ayýrmamýþ, böylece Marksist bilimi küçümsediðini ortaya koymuþtur.129
Buhran olgunlaþmýþ olarak deðerlendirilip, iktidarýn tek dayanaðýnýn kaba kuvvet olduðu varsayýlýnca doðal olarak,
2- Birkaç baþarýlý eylemden sonra kitlelerin hemen devrime
katýlacaðý düþünülür (Öncü Savaþý kýsa sürede Halk Savaþýna
dönüþecektir). Politik yön zaten hazýr kabul edildiðinden politik
çalýþma küçümsenir.
Burada önemli bir teferruatý hatýrlatmak isterim: Ýki
yýl süren savaþ boyunca Fidel kendi harekât bölgesinde
tek bir politik gösteri düzenlememiþtir.130
Küba Devriminin biçimi ve muhtevasý karýþtýrýldýðýndan ve
muhteva biçimine göre biçimlendirilmek istendiðinden, Sierra
Maestrada gerilla hareketi baþlamadan önce köylülerin zor kuvvetlerine karþý silahla direndikleri, devrimin baþarýya ulaþmasýnda
büyük katkýsý olan þehir ve kýr proletaryasýnýn zaten var olan yüksek örgütlenme düzeyi unutulmaktadýr. Küba Devriminin yanlýþ
129
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deðerlendirilmesi sonucu zor kuvvetlerine saldýrmak öncünün baþlýca amacý olur. Öncü Savaþý kitlelerin ekonomik-demokratik-siyasi isteklerinden kopar; siyasal yönden zayýf askeri harekâta girerek
hareketin geri kalan kýsmýndan ...131 kopar, sola sapar. Proletaryanýn sýnýf mücadelesinin çok yönlü olduðunu unutan, sadece tek
mücadele biçimine (silahlý propaganda) ve tek mücadele biçimi
içinde de tek yöne aðýrlýk veren (zor kuvvetlerine saldýrmak) öncü,
kýsa sürede kitlelerden tecrit olur.
... ana mücadele tek mücadele deðildir. Ve salt ana
mücadele ile uðraþan bir örgüt kitlelerden kopar ve hakim sýnýflarla karþý karþýya geldiðinde kendisini kitlelerden tecrit edilmiþ olarak bulur.132
Bu çizginin pratikteki görünümü nerede hareket orada
bereket þeklindedir; sonuçlarý deðerlendirilemeyen, propagandasý
yapýlmayan sürekli eylem. Açýktýr ki, bu çizgiyi sürdüren öncü,
subjektif niyeti ne olursa olsun mücadelenin kýsa sürede zafere
ulaþacaðýna inanýr, devamlý saldýrarak gücünü tüketir ve doðal olarak fazla yaþayamaz. Douglas Bravo bu çizginin Venezüelladaki
sonuçlarýný þöyle deðerlendiriyor:
Geçmiþte, politika ve hareket planýnda çok saldýrgan olan askeri çizgimiz, devrim hareketine büyük bir
savaþ gücü vermekteydi; ne var ki kýsa vadeli olan bu
görüþ, bizim uzun savaþ stratejimize uymuyordu;
baþarýsýzlýðýný hazýrlayan da bu olmuþtur.133
Debrayizm, bütün bu genel özelliklerinin sonucu silahlý propaganda ile silahlý eylemi özdeþ kabul eder. Bu görüþe göre,
önemli olan eylemi yapmaktýr, eylemin kitle içindeki propagandasý, yaratýlan etkinin örgütlenmesi kendiliðinden gerçekleþir; bunun için eylemden önce ya da sonra kitle içinde herhangi bir
çalýþma yapmaya gerek yoktur. Ayný görüþ ülkemizde de bir dönem oldukça taraftar bulmuþtur. Bunun nedeni askeri eylemlerin
propagandasýný burjuva basýn organlarýnýn yapmasý ve bunun daima böyle olacaðýnýn zannedilmesidir. Ülkemizde sýkýyönetim döneminde sadece eylemi yapmanýn yetmeyeceði, onu kitlelere
131
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duyuracak, propagandasýný yapacak, eylemin kitle içinde etkisini
deðerlendirecek bir çalýþmanýn gerekliliði açýkça ortaya çýkmýþtýr.
Mahir Çayan yoldaþ yapýlan eylemlerin gereken ölçüde propagandasýnýn yapýlamadýðýný þöyle anlatýr:
Bu yüzden 5-6 tane devrimci askeri eylem (propagandasý yapýlmamasýna raðmen) kitlelerde derin
bir þaþkýnlýk ve sempati yaratmýþtýr. (Kesintisiz Devrim II-III)
Görüldüðü gibi eylemlerin burjuva yayýn organlarýndaki yankýlarý ve kitlelerin bunlarý kendi kendilerine deðerlendirmeleri propaganda sayýlmamaktadýr. Baþka bir deyiþle:
... mesele gorillere ve kukla ordulara karþý nasýl ateþ
edileceðini bilmekte deðildir, ama bu iþi nasýl yapmalýdýr ki, devrimci sýnýflar: a) silahlarýn kendi öncüleri tarafýndan atýldýðýný anlasýnlar ve, b) onun baþlattýðý kampanyaya her yoldan ve her seviyeden katýlsýnlar. Asýl sorun
bunun nasýl yapýlabileceðini bilmek sorunudur.134
Sadece zor kuvvetlerine saldýrmakla kitlelerin devrime kazanýlabileceðini sanan, Küba Devriminin yanlýþ yorumundan kaynaklanan bu çizgi Mahir Çayan yoldaþýn da belirttiði gibi aslýnda
bir sol kendiliðindenciliktir.
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V.
POLÝTÝKLEÞMÝÞ ASKERÝ SAVAÞ STRATEJÝSÝNÝN
UYGULANMASINDA ORTAYA ÇIKAN GENEL SORUNLAR

1- Etkinin Yaratýlmasý ve Örgütlenmesi:
Günümüzde dünyanýn dört bir yanýnda halklarýn kurtuluþu için savaþan, Öncü Savaþýný yürüten devrimcilerin pratikte önlerine çýkan birincil sorun, Öncü Savaþýnýn kitleler üzerinde büyük etki yaratmasý, ancak bu etkiye ulaþamamasý, onu
örgütleyememesidir. Etkinin yaratýlmasý, ancak örgütlenememesi
iki biçimde kendini gösterir: Birincisi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde
özellikle ekonomik bunalýmýn derinleþtiði ve siyasi ortamýn da uygun olduðu dönemlerde birkaç askeri eylem kitleler arasýnda derin yankýlar yaratýr. Ülkemizde 1970in sonlarýndaki durum silahlý
mücadeleyi yürütmüþ örgütlerden biri tarafýndan þöyle deðerlendirilir:
Yýðýnlarýn durmadan yükselme gösteren kendiliðinden mücadelesi ... emperyalizm-hakim sýnýflar ittifaký ile
halk kitleleri arasýndaki çeliþmenin, belirli bir kesit içinde en tepe noktasýný yaþamasý ... Hakim sýnýflarýn sömürüden pay almaya dayanan çeliþmelerinin giderek hergün biraz daha sertleþmesi. Ve bütün bunlarýn yaþanmakta olan ekonomik-politik buhran üstünde, buhraný
daha da derinleþtiren etkileri. Nihayet de Türkiye solunda genel durum ... O dönemde bu þartlar yaþanmýyor
olsaydý, þehir eylemlerinin ülke çapýndaki yansýmasý (o
eylemler daha büyük boyutlarda ve çok daha baþarýlý
olarak konulmuþ olsalardý da) bu þekliyle olmazdý. Örneðin; içinde yaþadýðýmýz þartlarda ayný tür eylemlerle
ayný tür etkiyi yaratabilmek imkansýzdýr. Ýmkansýz olduðu gibi buna uðraþmak büyük yanlýþlýktýr da ...135 (abç)
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde sürekli bunalýmýn nispi olarak
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derinleþtiði dönemlerde yapýlan birkaç askeri eylem kitleler içinde
büyük yankýlar yaratýr. Ayný tür eylemlerin diðer dönemlerde ayný
etkiyi yaratamayacaðý da doðrudur; ancak iki þeyi karýþtýrmamak
gerekir: Kitlelerin ekonomik-demokratik-siyasi istekleri doðrultusunda yapýlan ve propagandasý da yeterli ölçüde gerçekleþtirilen eylemler kitleler üzerinde her dönemde derin etki yaratýr;
bunun nedeni, ülkede henüz yeterince olgunlaþmamýþ da olsa
sürekli milli krizin varlýðýdýr. Krizi kendi örgütlü gücümüzle
derinleþtirme esprisi budur.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde sürekli milli krizin derinleþtiði dönemlerde siyasal ortam da uygunsa yapýlan silahlý eylemlerin
(silahlý propaganda deðil) kitleler arasýnda derin yankýlar yaratmasý sonucu öncü bazen bu kadar az güçle bu kadar büyük
etki yaratabilmenin cazibesine kapýlabilir. Þehirlerde birkaç askeri harekâtý gerçekleþtirebilmek için saðlam ve geniþ temellere
oturan bir örgütlenme gerekmez; saklanacak birkaç ev, silahlý,
inançlý, kararlý 8-10 kiþi (belki daha az) yeter. Öncü yarattýðý etkinin
cazibesine kapýlýr, böyle bir þeyin ancak çok özel þartlar altýnda
gerçekleþebileceðini düþünmez, her zaman birkaç askeri eylemle
ayný etkiyi yaratabileceðini düþünür. Sonuç: Öncünün ön çalýþmasilahlý eylemle etki yaratma-etkiyi örgütleme-daha üst düzeyde
eylem olarak ifade edilen ve parçalarýn diyalektik bir bütün
içinde düþünülmesi gereken süreçte, sadece etki yaratýlmaya
çalýþýlmasý ve geriye kalanýn kendiliðinden olduðunu ya da
olacaðýný düþünmesidir. Sonuç, öncünün etkiyi yaratmasý, ama
ona ulaþamamasý, onu örgütleyememesi ve kaçýnýlmaz olarak
yenilmesidir. Dünya devrimci pratiði, sadece etkiyi yaratacak
güçle, etkiyi yaratacak ve örgütleyecek gücün nitelik ve nicelik
olarak birbirinden çok farklý olduðunu açýkça ortaya koymuþtur.
Burada yanlýþ bir görüþe, daha doðrusu görünüþe aldanmaya deðinmek gerekir: Politikleþmiþ askeri savaþý yürüten bir örgütün militanlarýnýn çoðunun çeþitli emekçi sýnýflardan gelmesi her
zaman örgütün kitlelere ulaþabildiði, onlarý örgütleyebildiði anlamýna gelmez. Buna en açýk örnek Tupamarostur. Polis raporlarýna göre, 1969da örgüt üyelerinin %53,1i, 1972de %44,1i iþçi, esnaf
ve ücretlilerden meydana geliyordu.136 Buna karþýlýk Tupamarosun
136
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pratikte karþýlaþtýðý en büyük sorun kitleler üzerindeki etkisiyle bu
etkinin örgütlenmesi arasýndaki uyumsuzluktur.137 Örgüt kitleleri
etkileyebilmekte, ancak bu etkiyi örgütleyip aktif desteðe dönüþtürememektedir. Tupamaros yenilgisini baþlýca iki nedene baðlar:
Propaganda eylemleri, hareketin hedef ve seyrini
tanýmlayan eylemlerdir. Baþlangýçta baþlýca bu eylemler
yürütülmekteydi. Günlük programýmýzýn bir parçasý olmakla birlikte, þu anda bunlara öncelik tanýnmamaktadýr.138
Ayný Tupamaros 1973de yenilgiden sonra özeleþtirisini þöyle
yapar:
Fakat baþlýca hata, bizim mücadeleyi iki askeri örgüt arasýnda bir karþýlaþma imiþ gibi kabul etmemizdir
... Kapitalist toplumun yýkýlýþýnda, askeri görevler kaçýnýlmaz bir þeydir, ama, bunlar politik faaliyetlere ve bir sýnýf
kavgasý görüntüsüne sýký sýkýya baðlý olmak zorundadýrlar.139
Ýkinci neden ise, gizli bir örgütün yapýsýyla kitlelere
ulaþmanýn olanaksýzlýðýdýr.
Tupamarosun yenilgisinden çýkardýðý dersler ve dünya devrimci pratiðinden diðer örnekler, Öncü Savaþýnýn (sadece lafta
deðil eylemde de) iki askeri örgüt arasýndaki çatýþmaya indirgenmemesini, Öncü Savaþýnýn kitlelerin ekonomik-demokratik-siyasi
isteklerinden baðýmsýz yürütülemeyeceðini ortaya koymuþtur. Buradan tali mücadele biçimlerinin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiði sonucuna ulaþýlýr. Dar ve saðlam bir örgüt kurmak ve
temel mücadeleyi yürütmek yetmez; kitlelere ulaþacak, eylemin etkilerini örgütleyecek ve aktif desteðe dönüþtürecek, yani
savaþýn devamýný garanti edecek yan örgütlere ve tali mücadele biçimlerine kesin ihtiyaç vardýr.
Kitlelere ulaþabilmek için ise, baþýndan itibaren belirli
hedeflere yönelmiþ, örgütün ilerdeki eylemlerine taban teþkil
edecek bir kitle çalýþmasýna girmek gerekir. Ancak önce harekete geçip, örgüte prestij kazandýrdýktan sonra örgütlemeye geç137
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mek daha kolay olmaz mý? Aslýnda Tupamarolarýn önceden planlamadýklarý halde yaptýklarý budur. Tupamarolar yenilgileri sýrasýnda neden sonuna kadar ýsrar etmediklerini þöyle açýklarlar:
Her ne kadar askerler bizi bozguna uðratmýþlarsa
da, bu bizim direnmediðimiz anlamýna gelmez; çünkü
biz de onlara bazý darbeler indirdik; askeri cihazýmýzýn
bir kýsmý zarar görmemiþti ve silahlý kuvvetlerin saldýrýsýna mukabele edebilirdik. Fakat biz, iþleri iyi ve ciddi
surette yapmak ve bozgunun derin nedenlerini tespit
etmek isteriz. Yani iþlemeyenin ne olduðunu görmek
için makineyi durdurmak gerekiyordu.140
Ancak bazý ülkelerde þartlarýn zorunlu sonucu makine
zamanýnda durdurulamayabilir, kitle örgütlenmesine baþlanamayabilir.
2- Uygun Alan-Uygun Nüfus:
Halk Savaþý politikleþmiþ bir askeri savaþtýr ve bu savaþýn
özellikle kýrlarda gerilladan baþlayarak yayýlmasý ve güçlenmesi,
savaþa uygun bir alanýn yanýnda daha da önemlisi uygun bir nüfusu gerektirir. Dünyada pasifizmin her çeþidine göre bu açýk bir
çeliþkidir. Onlara göre, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin çoðunluðunda 
özellikle þehir nüfusunun kýrdakine yakýn ya da daha fazla olduðu
ülkelerde mücadeleyi en kolay benimseyebilecek, en aktif ve en
kolay örgütlenebilecek nüfus þehirlerde toplanmýþtýr. Örneðin, önce
silahlý mücadele için gerekli objektif þartlarýn var olduðuna karar
veren, 1963 yenilgisinden sonra da devrim silahlý mücadeleyle zafere ulaþýr ama önce gerekli þartlarý hazýrlamak gerek diyerek
savaþtan yan çizen Venezüella Komünist Partisine göre: Nüfusun
%70inden fazlasýnýn þehirlerde yaþadýðý bir ülkede kýrlarda gerilla
savaþý temel alýnamaz, esasen Venezüella tarihinde de bütün devrimci hareketler þehirlerde olmuþtur.141
1962de kýrlarda baþlayan gerilla mücadelesinin 1970lere
kadar (1967de þehirlerdeki örgütlenme tamamen yýkýldýðý halde)
Falcon ve Lara bölgelerinde yaþayabilmesi pasifistlere verilecek en
140
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iyi cevaptýr.
III. bunalým döneminin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerinde kapitalizmin dýþa baðýmlý olarak geliþtirilmesi sonucu þehirlerin önemi,
II. bunalým döneminin sömürge ve yarý-sömürge ülkelerine göre
artmýþtýr. Özellikle þehirlerin önemli ölçüde geliþtiði ülkelerde,
devrimci savaþ çizgisi, þehir ve kýrý diyalektik bir bütün içinde
ele alan birleþik devrimci savaþtýr. Douglas Bravo, Venezüella
þartlarýnda bu çizginin nasýl uygulanacaðýný þöyle açýklar:
... Bizler diðer ülkelerde (devrimi zafere götüren)
köylü ordusuyla halk ordusunu birbirine karýþtýrmýyoruz.
Bizim durumumuzda ordumuzun kurulmasý ve düþmanýn askeri gücünün yok edilmesi için temel savaþ alaný
kýrlar olacaktýr; ancak kýrsal nüfus toplamýn sadece
%28ini oluþturduðundan, biz kendi kurtuluþumuzu köylülere dayanan... bir mücadele olarak tanýmlayamayýz.
Bu nedenle þehirlerin rolü ve kýr gerillasýna her türlü
yardýmý yaparak halk ordusunun kuruluþundaki sorumluluðu büyüktür. 142
Daha sonra D. Bravo, kýsa dönemde þehir eylemlerinin mücadelenin ülke çapýnda geliþmesi yönünden büyük önem taþýdýðýný
belirtir.
Mahir Çayan yoldaþ Aydýnlýk Sosyalist Dergiye Açýk Mektup da ve Kesintisiz Devrim II-IIIde ülkemizde, emperyalizmin
III. bunalým döneminin özelliklerinden, üretici güçlerin geliþme seviyesinden, devrimci mücadelenin geçmiþinden ve silahlý devrim
hareketinin içinde bulunduðu diðer þartlar sonucu mücadelenin
baþlangýç döneminde þehirlerdeki savaþýn birincil önem taþýdýðýný,
þehir ve kýrý mücadelenin her döneminde diyalektik bir bütünlük
içinde düþünmek gerektiðini açýklamýþ ve bu çizgiyi birleþik devrimci savaþ olarak isimlendirmiþtir. Daha sonra þehirlerdeki mücadeleye, özellikle baþlangýç döneminde birincil önem verilmesinde
subjektivizm kokusu arayanlar çýktý:
Küçük burjuva anlamda da olsa Dev-Gençin büyük
þehirlerde yürüttüðü þiddet hareketleri ve de kitle eylemleri daha sert ve daha üst düzeyde silahlý eylemlerin
yadýrganmayacaðý uygun bir ortam yaratmýþtýr. (Kesinti142
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siz Devrim M. Ç.) Bu son derece subjektif bir deðerlendirmedir. M-Lnin silahlý mücadele anlayýþý, devrim anlayýþýna göre tespit edilir.143
Sanki Mahir Çayan yoldaþ bunun aksini iddia etmiþtir. Anlaþýlan bu görüþün sahipleri, silahlý propagandanýn temel mücadele biçimi olmasýndan, silahlý propaganda her an temel alýnmalýdýr
sonucunu çýkartanlar gibi, kýrlarýn temel savaþ alaný olmasýndan
da kýrlar her an temeldir sonucunu çýkartmaktadýrlar.
Ayrýca D. Bravonun da belirttiði gibi, þehirlerin önemli bir
yer tuttuðu ülkelerde (ülkemiz de buna dahildir) kýrlar tek baþýna
temel savaþ alaný olarak alýnamaz, halk ordusu ve köylü ordusu
özdeþ deðildir. Politikleþmiþ askeri savaþ þehirlerde ve kýrlarda,
þartlara göre þehirdeki ya da kýrdaki mücadelenin aðýr basmasýyla,
yani þehir ve kýr diyalektik bir bütün içinde alýnarak yürütülür.
Esasen Öncü Savaþýný diðer bütün yanlýþ çalýþma tarzlarýndan
ayýran temel etken de, þehrin ya da kýrýn temel alýnmasý deðil;
kitle örgütlenmesinin silahlý güçle birlikte büyümesidir.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin uygulanma sürecinde, dünya ölçüsünde, uygun alan-uygun nüfus iliþkisinde ortaya
çýkan birincil sorun þehir ve kýrýn diyalektik birliðinin saðlanamamasý iken, ikincil sorun kýrlarda uygun alan ve nüfusun her zaman
bir arada bulunmamasýdýr. Bazý Latin-Amerika ülkelerinde önemli
bir taktik sorun olarak ortaya çýkan bu durum, ülkemiz açýsýndan
önemsizdir.
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VI.
YANLIÞ ÇALIÞMA TARZLARI

Dünya devrimci pratiðinde fokoculuðun yaný sýra, politikleþmiþ askeri savaþýn uygulanýþýnda baþlýca iki yanlýþ çalýþma tarzý
görülür:
1- Gizli Silahlý Propaganda:
Bazý Latin-Amerika ülkelerinde uygulanan bu çalýþma tarzýnda, gerillalar belli bir bölgede köyleri dolaþýrlar. Devrimin amaçlarýný köylülere anlatýrlar ve onlarý etkilemek, bir güç olduklarýný
göstermek amacýyla silahlarýný göstermeye özen gösterirler. Köylüyü
çeþitli eylemlere teþvik ederler ve onlarý koruyacaklarýný söylerler.
Baþlangýçtan itibaren Sovyet tipi örgütlenmeyi temel alan, kitleleri
kolaylýkla katliama sürükleyebilen bu yanlýþ çalýþma temelde bir
baþka yanlýþ çalýþma tarzýndan kaynaklanmaktadýr.
2- Silahlý Savunma:
Silahlý devrim hareketinin bütün dünyada bedelini çok pahalý ödediði yanlýþ bir çalýþma tarzýdýr. Her yanlýþ çalýþma tarzý gibi,
bu da yanlýþ bir devrim teorisinden kaynaklanýr.
1958de Peruda Troçkist Hugo Blanco, ülkenin iç kýsýmlarýndaki bir bölgede köylü birlikleri örgütlemeye baþladý. Bu birlikler içinde köylüler sýnýf bilincine kavuþturulmaya çalýþýldý. Troçkist
düþünceye göre, bu birlikler köylülüðün toprak reformu mücadelesindeki örgütleri ve gelecekteki Peru devrimci hükümetinin temeli
olacaklardý. Daha sonra iyi çalýþma þartlarý için grevler ve toprak
iþgalleri organize edildi. Polis ve ordu 1962de sözde örgütlenmiþ,
ancak tamamen savunmasýz hareketi darmadaðýn etti. Sadece bir
bölgedeki köylü birliklerinin sayýsý 148 olduðu halde, bu, baskýyý
karþýlamaya yetmedi.144
144
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Blanco daha sonra sorunun özünü gayet iyi kavramýþtýr:
Temel soru þudur: Kýrlarda ikili gücün var olabileceðine inanýyor musunuz. Eðer inanmýyorsanýz gerilladan, inanýyorsanýz milisten yanasýnýz demektir.145
Bu teoriye göre, köylü birlikleri gelecekteki halk iktidarýnýn
temeli olacaklar, sömürücülerin iktidarýyla beraber yaþayacaklardýr
(ikili iktidar). Silahlý mücadele parti tarafýndan yönetilen milisler
tarafýndan gerçekleþtirilir. Mücadelenin acil hedefi iktidarýn ele geçirilmesi deðil, elde edilenin (iþgal edilen topraklar) korunmasýdýr.146
Hemen anlaþýlacaðý gibi, bu yanlýþ çalýþma tarzý, III. bunalým
döneminin özelliklerinin anlaþýlmamasýndan kaynaklanýr. I. ve II.
bunalým dönemlerinin sömürge ve yarý-sömürge ülkelerinde olduðu gibi zayýf mahalli otorite kýsa sürede kýrýlarak kurtarýlmýþ bölgelerin kurulmasý, bu bölgelerin karþý-devrimci güçlerin hakim
olduðu bölgelerle çevrilmiþ olduðu halde yaþamasý ve yayýlmasý;
deðiþen þartlar göz önüne alýnmadan III. bunalým döneminde de
uygulanmaya çalýþýlmaktadýr. Emperyalizmin ayný zamanda içsel
bir olgu haline geldiði, iþgalin gizli biçimde de olsa önemli
merkezlerden bütün ülkeye yayýldýðý geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, artýk kýrlarda kurtarýlmýþ bölgeler kurulabilmesi için gücü
kýrýlmasý gereken zayýf mahalli otorite deðil, emperyalizmle
bütünleþmiþ oligarþik diktadýr. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde emperyalist baský ve sömürü mekanizmasýný kýrmanýn, kitlelere
ulaþmanýn ve onlarý örgütlemenin, kitleleri sonu katliamlarla bitecek eylemlere sürüklemeden onlarý devrimci mücadeleye çekmenin tek yolu Öncü Savaþýdýr. Öncü Savaþý, doðru emperyalizm
tahlilinden hareketle kitle örgütlenmesi ve silahlý gücün diyalektik bir bütünlük içinde birlikte büyümesini saðlar, mücadelenin baþýndan itibaren Sovyet tipi örgütlenmeyi reddeder.
Silahlý savunmada ise, baþlangýçtan itibaren Sovyet tipi örgütlenme (birlik, sendika vb.) esastýr. Silahlý savunmada kitleler
düzenin koyduðu sýnýrlarý çok aþan eylemlere teþvik edilir, ama
onlarý koruyabilecek silahlý güç yoktur ve sonunda kitle, baský
güçlerinin insafýna terk edilir.
Ülkemizde silahlý savunmayý en açýk biçimde TÝKKO savun145
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maktadýr. Bu arkadaþlar, kýzýl siyasi iktidarýn doðmasý ve yaþamasý
þartlarý ile, silahlý mücadelenin baþlatýlmasý için gerekli þartlarýn
ayný olmadýðýný anlamýþlardýr. Yine bu arkadaþlar, ülkenin her yanýnda örgütlenelim, kitleleri tamamen kontrolümüze alalým, sonra
silahlý mücadeleye baþlarýz diyen görüþün Halk Savaþýný inkar ettiðini ve uzun süreli savaþa karþý olduðunu da anlamýþlardýr. Temeltali mücadele iliþkisinin, Halk Savaþýnýn emperyalizm olgusundan
kaynaklandýðýný da anlamýþlardýr.
Bunun yaný sýra, gerilla savaþýnýn örgütlenmesi ve geliþimi
konusundaki görüþleri oldukça karýþýktýr. Çindeki devrimci savaþý,
savaþýn baþlangýç ve geliþimini aynen ülkemizde de uygulamaya
çalýþmaktadýrlar. Bu arada III. bunalým döneminin bazý özelliklerini
de fark etmiþlerdir ve bu özellikler ülkemizde aradýklarý II. bunalým
dönemi þartlarý içinde adeta sýrýtmaktadýr.
TÝKKOnun kitle örgütlenmesi ve kurtarýlmýþ bölgeler konusunda baþlýca görüþleri þunlardýr:
... Oysa, Halk Savaþýna hazýrlanmanýn bir tek yolu
vardýr: O da önder kadrolarýn önemli bir kýsmýný köylük
bölgelere göndermek, köylüleri silahlý mücadele için gerilla örgütleri içinde teþkilatlandýrmak ...147
... Önder kadrolarýn önemli bir kýsmýnýn derhal seçilmiþ köylük bölgelere gönderilmesi, bunlarýn köylüler
arasýnda, gerilla birimleri örgütleyerek silahlý mücadeleye giriþmesini, diðer örgütlenmelerin bu mücadelenin
seyri içinde ve bunu destekleyecek þekilde ele alýnmasýný
istediler.148
TÝKKO Öncü Savaþýný reddetmekte ve silahlý mücadelenin
baþlangýcýndan itibaren Sovyet tipi örgütlenmeyi savunmaktadýr.
Çin Devrimi aynen kopye edilmekte ve silahlý savunma önerilmektedir:
Marksist-Leninistlerin köylüler arasýnda örgütlenme
politikasý açýktýr: Her köyde köy parti komiteleri örgütlemek. Köy parti komitesine baðlý, partili ve partisiz unsurlardan silahlý mücadeleye hizmet edecek çeþitli görev
gruplarý ve hücreleri örgütlemek. Ayrýca köy esasýna baðlý
147
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olmayan, bölgedeki parti komitesine baðlý profesyonel
gerilla birlikleri örgütlemek. Bütün bu örgütleme faaliyetinin amacý yoksul köylüler ve tarým iþçileri arasýnda
partiyi ve halk silahlý kuvvetlerini inþa etmektir. Bu inþa
barýþ içinde deðil, silahlý mücadele içinde olacaktýr. Ve
parti örgütünün örgütlemede kavrayacaðý halka, gerilla
birliklerini ve köy milislerini örgütlemektir.149 (abç)
TÝKKO, emperyalizmin III. bunalým dönemini ve bu dönemin
özelliklerinin politikleþmiþ askeri savaþta meydana getirdiði
deðiþimleri (Öncü Savaþý), silahlý gücün ve kitle örgütlenmesinin
savaþýn baþlangýcýndan itibaren diyalektik bir bütün içinde birlikte
geliþmesi gerektiðini anlamamýþtýr. Ancak somut pratik, genel planda anlaþýlmasa bile, bu meseleleri devrimci örgütlerin gözünün
içine sokar:
... silahlý köylü mücadelesinden bahsederken, daima, revizyonistlerle biz ayrý dillerde konuþmaktayýz. Onlarýn silahlý köylü mücadelesinden anladýklarý, herhangi
bir köylük bölgede toptan bir köylü isyaný olmuþtur. Böyle bir isyanýn bir anda bastýrýlacaðý endiþesi ile de, durmaksýzýn baþka bölgelerde örgütlenmeden ve kitlelere
kumanda eder hale gelmeden, silahlý köylü hareketine
giriþilmeyeceðini iddia etmiþlerdir. Örgütlenmeleri bu
anlayýþlarýna uygundur. Ýleri unsurlarý gerilla gruplarý
içinde örgütlemek yerine köylüleri toptan bir isyana hazýrlamak için eðitim gruplarý içinde örgütlemek ve eðitmek.150 (abç)
Kitle içinde en ileri unsurlarý örgütleyerek, öncüye kitle içinde yayýlma, propaganda ve kadro kaynaðý olarak gerekli tabaný
hazýrlamak ve savaþ içinde silahlý güçle kitle örgütlenmesini diyalektik bir bütün içinde birlikte geliþtirmek. Emperyalizmin III. bunalým döneminin politikleþmiþ askeri savaþta meydana getirdiði
deðiþim, mücadelenin baþlangýcýnda köylü milisleri örgütlemenin
yerine geçirilmesi gereken görev budur. Üretime baðlý köylü milisleri örgütlemek ile, ileri unsurlarý gerilla gruplarý içinde örgütlemek birbirinden çok farklý, temelinde apayrý dünya görüþleri
149
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yatan iki çalýþma yöntemidir.
Çin Devrimini kopya etmek ve pratik içinde zorunlu olarak
III. bunalým döneminin bazý özelliklerini fark etmek TÝKKOnun
görüþlerine tam bir karýþýklýk kazandýrmýþtýr. Örneðin, kurtarýlmýþ
bölgelerin kuruluþu ile ilgili görüþlerini ele alalým:
... silahlý mücadele sürecinde, ki bu nispeten uzun
bir süreçtir, parti belli bir güce eriþtiði ve halk silahlý kuvvetleri oldukça düzenli birliklere dönüþtüðü zaman kýzýl
siyasi iktidar ülkenin bazý bölgelerinde bir gerçek haline
gelecektir.151
Somut pratik kurtarýlmýþ bölgelerin kurulabilmesi için gücü
kýrýlmasý gerekenin zayýf mahalli otorite deðil de, genel olarak emperyalist dünya sistemi olduðunu açýkça göstermektedir. Güçlü
kýzýl orduyu kurabilmek için ise, iþe Öncü Savaþýyla baþlamaktan
baþka yol yoktur. Üretime baðlý (yani yerleþik) köylü milisleri kurmak, kitleleri katliama sürüklemekten baþka sonuç vermez. III.
bunalým döneminde, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, emperyalizmin gücü þehirde ne ise, kýrda fazla geniþ olmayan bir bölgede de odur. Güçlü bir kýzýl ordunun kurulabilmesi için köylü milisleri
örgütlemeyi savunanlar, emperyalist iþgalin gizli biçimde de olsa
ülkenin her yanýna yayýldýðý III. bunalým döneminde bu köyleri
güçlü bir kýzýl ordu olmadan nasýl koruyabileceklerini de
düþünmelidirler. Sorunun daha fazla açýklýða kavuþmasý için
TÝKKOnun kurtarýlmýþ bölgelerle ilgili görüþlerini öðrenmek gerekir:
Mao Zedung yoldaþ, Çinde kýzýl siyasi iktidarýn var
olabilmesini aþaðýdaki þartlara baðlamaktadýr:
1- Çinin iktisadi bakýmdan yarý-sömürge bir ülke olmasý bunun sonucu olarak savaþ aðalarý arasýnda savaþ
olmasý,
2- Saðlam bir kitle temelinin mevcut olmasý,
3- Ülke çapýnda devrimci durumun yükselmeye devam etmesi,
4- Oldukça güçlü düzenli bir kýzýl ordu,
5- Kendine yeterli beslenme kaynaklarý,
6- Askeri harekâta elveriþli bir arazi.
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Mao Zedung yoldaþ önceleri Çin de kýzýl siyasi iktidarýn var olabilmesinin en önemli þartý olarak beyaz rejimin savaþ içinde bulunmasýný görüyordu.152
Üçüncü bunalým döneminin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerinde,
kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn ülkeye þiddetle yansýma
ve dolayýsýyla henüz olgunlaþmamýþ da olsa sürekli milli krizin
ortaya çýkýþ nedenleri deðiþmiþtir. I. ve II. bunalým dönemlerinin
sömürge ve yarý-sömürge ülkelerinde sürekli krizin temel nedeni emperyalist ülkeler arasýndaki sert çeliþkiler ve bunun ülkeye yansýmasýdýr. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ise, sürekli milli
krizin temel nedeni (I. ve II. bunalým dönemlerinde tali neden
olan) ülkede kapitalizmin dýþa baðýmlý olarak önemli ölçüde
geliþtirilmesidir. TÝKKOnun emperyalizmin bunalým dönemleri
konusunda bilgisi yoktur ama, yanlýþ biçimde de olsa gerçekten
devrim için önceleri Çinden yola çýktýklarýndan ülkemizde her
gün, her saat apaçýk olan gerçeði, beyaz rejimin savaþ içinde olmadýðý gerçeðini görmüþlerdir. (Þarlatan PDA bir ara yolunu iyice
þaþýrmýþ ve bin dereden su getirerek bunun aksini kanýtlamaya
çalýþmýþtýr.)
O halde kurtarýlmýþ bölgeleri mümkün kýlan nedir?
Daha sonra sömürgelerde kýzýl siyasi iktidarýn mümkün hale gelmesi, bu ülkelerde beyaz rejim içinde savaþlarýn olmasý deðildir. Dünya çapýnda emperyalizmin ve
gericiliðin son derece zayýflamasý ve çöküþe gitmesidir. Bu durum sömürge ülkelerde de devrimci güçler
lehine son derece elveriþli þartlar yaratmýþtýr. (ayný yazýdan)
III. bunalým döneminde, kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn derinleþmesi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde devrimci hareketin geliþimi için elveriþli þartlar yaratýr. Ancak bu arkadaþlar, her
þeyi Çine göre düþündüklerinden, devrimci hareketin geliþmesiyle
kurtarýlmýþ bölgelerin geliþmesini ayný kabul ederler ve III. bunalým döneminin özelliklerinin kurtarýlmýþ bölgelerin kuruluþunu
zorlaþtýrdýðýný anlamazlar. Dünya devrimci pratiði, çok özel þartlar
dýþýnda, kurtarýlmýþ bir bölgenin sadece o bölgede deðil, ülkenin her yanýnda savunulmadýkça yaþayamayacaðýný ortaya
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koymuþtur. O halde kurtarýlmýþ bölge ancak savaþýn ileri aþamalarýnda, kitlelerin ülke çapýnda örgütlendiði ve savaþa katýldýðý
zaman kurulabilir. Bu önce bütün kitleyi örgütleyelim, sonra harekete geçelim demek deðildir. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde kitlelere ulaþmanýn, onlarý örgütlemenin ve savaþa sokmanýn tek yolu
Öncü Savaþýdýr. Halk Savaþýný baþlatmanýn tek yolu Öncü Savaþýdýr.
Ýtiraz olarak bazý Afrika ülkelerinde silahlý savunmanýn baþarý
kazandýðý söylenecektir. Çin þartlarýný ülkemize uygulamaya
çalýþanlarýn ayný þeyi emperyalizmin henüz içsel bir olgu haline
gelmediði açýk iþgalin var olduðu Afrika ülkeleri için de yapacaklarý
açýktýr. Bu arkadaþlar Çin Devriminden mekanik aktarmalar yapacaklarýna, günümüz devrimci pratiðini ve özellikle Kolombiyada
kurulan, birkaç yýl yaþayan ve sonra da yok edilen kýzýl cumhuriyetlerin tarihini inceleseler iyi ederler.
Sonuç olarak, silahlý savunmayý benimseyenler II. bunalým
döneminin þartlarýný III. bunalým döneminde ararlar, Öncü Savaþýný
reddederler, kitleleri maceraya ve katliama sürüklerler. Silahlý savunma, fokoculuk gibi, dünya devrimci hareketinin özellikle Kolombiyada bedelini çok aðýr ödediði yanlýþ bir çizgidir.153
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VII.
ÖNCÜ SAVAÞI

Öncü Savaþýnýn hangi aþamalardan geçerek Halk Savaþýna
dönüþeceðini önceden bilmek olanaksýzdýr. Ancak Öncü Savaþýnýn
baþlamasý konusunda ülkenin ve dünya devrimci pratiði dikkatle
incelenmesi gereken pek çok dersle doludur.
1- Hazýrlýk Aþamasý:
J. Quartim hazýrlýk döneminin önemini þöyle belirtir:
Yazýlarýnýn hiçbir yerinde Debray, gerilla fokosunun
nasýl ve kim tarafýndan hazýrlanacaðý sorununu ciddi olarak ortaya atmamýþtýr. Pratik, bu sorunun temel sorun
olduðunu göstermektedir ...
Debrayýn önemsemediði gerilla fokosunun hazýrlanýþý,
tüm devrimci savaþ içersinde en az ötekilerden herhangi biri kadar önemli temel bir basamaktýr.154
Hazýrlýk döneminde bir yandan Öncü Savaþýný yürütecek örgütün temel askeri yapýsý, güvenlik örgütü, teknik eðitimi gerçekleþtirilirken; diðer yandan kitle içinde belirli hedeflere yönelmiþ,
öncünün gelecekteki eylemlerine taban teþkil edecek bir çalýþmaya
girmek gerekir. Hazýrlýk döneminde bizim kitle çalýþmasý anlayýþýmýz
pasifistlerden amaç ve kapsam yönünden farklýdýr:
Kitle içindeki çalýþma bütün kitleyi deðil, en ileri unsurlarý
örgütlemeye yönelmiþtir. Sendikalar, birlikler vb. gibi kitlelerin büyük
birimler içinde örgütlenmesi asla temel alýnamaz (ancak ihmal
de edilemez).
Kitlelerin ekonomik-demokratik-siyasi istekleri doðrultusunda eylemler koyarak harekete geçmek için bütün ülkedeki ileri
unsurlarýn örgütlenmiþ olmasý gerekmez; bir bölgede yapýlacak
eylemler diðer bölgelerdeki örgütlenmeyi hýzlandýracaktýr.
Öncü Savaþýný yürüten örgüt, bazen þartlarýn zorlamasý sonu154

J. Quartim, R. Debray ve Latin Amerika Devrimi

THKP-C/HDÖ
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I

153

cu gerekli kitle baðlarýný kuramadan harekete geçer; ancak her
durumda bu baðýn kurulmasý için çalýþmak gerekir. Öncü ile kitleler arasýndaki bað kendiliðinden kurulamaz. (Kübada bu baðýn
kolaylýkla kurulabilmesinde kitlelerin ileri örgütlenme düzeyinin
büyük payý vardýr) Bu konuda geçmiþte ülkemizde silahlý devrimci
mücadeleyi yürütmüþ örgütlerden birinin, büyük bir berraklýkla
meselenin temeline inen özeleþtirisini okumak gerekir:
... Halk savaþý süresi içinde diðer herhangi bir aþama
kadar önemli olan hazýrlýk aþamasýnda; sadece gerilla
kolunun teknik olarak yaratýlmasý: belirli bir alanda silahlý, sýrt çantasý, haritasý vs. ile birlikte bir askeri birlik olarak yerleþtirilmesi ve bu anlamda da, harekete geçmeye
hazýr bulunmasý açýsýndan bakýldý.155
Gerilla kolunun oluþturulmasý sorunu bir askeri
devriyenin oluþturulmasý sorununa indirgenmiþti.156
Öncünün halkla en saðlam, en kopmaz baðlarý, kendi yönetimleri ile yürütmekte olduðu silahlý devrimci mücadele içinde kurulabileceði, elbetteki tersi düþünülemeyecek bir gerçektir. (Doðal olarak bunu, ancak yýðýnlarýn
hem en elle tutulur, en somut sorunlarý doðrultusunda,
hem de en ileri politik hedefler doðrultusunda eylemler
koyarak yapabilir.) Fakat bu gerçek, gerillalarýn uygun
koþullarý (baþka köylü yýðýnlarla baðlarý kurabilmek bakýmýndan uygun koþullarý), ister savaþa fiilen girmiþ olsun, ister girmemiþ olsun, kendi lehine deðerlendirmemesi, deðerlendirmekten kaçýnmasý anlamýna gelmez.
Ayrýca bu gerçeði, her dönemi, geliþmenin her aþamasýný
kapsar þekilde ele almak, gerillaya politik bir güç olarak
bakmamak ve gerillanýn hazýrlýk, baþlangýç aþamasýný
doðru deðerlendirmemek olur.157
Öncü Savaþýný özünde askeri bir mücadele olarak gören
örgüt, en baþarýlý eylemleri gerçekleþtirse bile, onlarýn yarattýðý etkiye ulaþamaz, yarattýðý etkiyi örgütleyemez. Burada tali mücadele
biçimlerinin ihmali öldürücü bir hata olarak ortaya çýkar. Öncü
155
156
157
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eylemi gerçekleþtirir, ancak onun propagandasýný yapamaz; çünkü silahlý eylem ancak tali mücadele biçimlerinin de yardýmýyla silahlý propagandaya dönüþebilir.
2- Öncü Savaþýný Yürütecek Örgütün Niteliði:
Öncü Savaþýný yürütecek örgütün nasýl bir þey olmasý gerektiði, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini savunanlar arasýnda uzun
süreden beri tartýþma konusudur. Örgütün adý parti mi, yoksa ordu
mu olmalýdýr, askeri kadro-siyasi kadro ayrýmýna gidilmeli midir
tartýþmasý bugün de kesin bir sonuca ulaþmamýþtýr.
Bir görüþe göre, Öncü Savaþý birbirinden baðýmsýz, çok sayýda küçük grup tarafýndan yürütülür. Bu örgütler mücadele içinde
büyürler, geliþirler ve hareketin ileri bir aþamasýnda birleþirler. Ve
parti bu þekilde doðar. Bazýlarý 10-20 kiþiden ibaret bu gruplar ileride mücadele içinde halk ordusunu doðuracak olan çekirdeklerdir.
Merkezi bir örgüte baðlýlýk hareketi bürokratizme, pasifizme götürür; Latin-Amerika komünist partileri örneði açýktýr. Parti ancak ordudan doðabilir.
Fokoculukla pek çok ortak yönleri bulunan bu görüþ, öz ve
biçimi karýþtýrýr, öz yerine biçimle uðraþýr. Latin-Amerika komünist partilerinin pasifizmi, reformist ideolojiden deðil de, parti
olarak örgütlenmelerinden kaynaklanýyormuþ gibi deðerlendirilir. Öncü Savaþýný yürütecek örgüte fonksiyonlarý açýsýndan deðil
de, ismi açýsýndan bakýlýr.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini ve stratejinin birinci aþamasý olan Öncü Savaþýný yürütecek
örgütün, önceden açýklanan ilkeler ýþýðýnda, þehir ve kýrý, silahlý
propaganda ve diðer tali mücadele biçimlerini diyalektik bir bütün
içinde ele alacak, proletaryanýn ekonomik-demokratik-siyasi ve
ideolojik mücadelesini yürütecek bir örgüt olmasý gerektiði açýktýr.
Marksizm-Leninizmde böyle bir örgütün adýna parti denir.
Þekilci küçük-burjuva kafasý hemen karþý çýkacaktýr: Kübada
silahlý devrimci hareket parti dýþýnda geliþmiþtir ve ayný örnek pek
çok Latin-Amerika ülkesi için de verilebilir. Þekilci kalýplar içinde
sýkýþmýþ, bu küçük-burjuva kafasý, önemli olanýn örgütün ismi deðil
de örgütün fonksiyonlarý olduðunu düþünemez. Kübada gerillayý
oluþturan politik bir organizasyondur (26 Temmuz Hareketi) ve
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gerek Castronun ve gerekse Guevaranýn Küba Devrimine iliþkin
yazýlarýný dikkatle inceleyen herkes Sierra Maestradaki organizasyonun adýndan baþka herþeyiyle parti olduðunu görecektir. (Ayný durum Venezüellada D. Bravonun içinde bulunduðu FALN için de
geçerlidir.)
Dünya devrimci pratiði, Öncü Savaþýný yürütecek örgütün
(ya da örgütlerin) parti fonksiyonlarýný yerine getirmesi gereken,
merkeziyetçi bir örgüt olduðunu göstermektedir. Çok sayýda ve
küçük gruplarýn varlýðýný teþvik ederek harekete canlýlýk kazandýrmak ve düþman gücünü bölmek çizgisini dünya devrimci pratiði
mahkum etmiþtir. III. bunalým döneminde küçük ve baðýmsýz
çok sayýda grupla iþe baþlayýp da geliþebilen bir tek gerilla
mücadelesi yoktur. Venezüella ve Peruda merkezi bir kumandaya baðlý olmayan gerilla gruplarý ülkenin çeþitli bölgelerine daðýlmýþlardýr. Venezüellada bu gruplarýn çoðunluðu henüz hazýrlýk aþamasýnda ordu tarafýndan daðýtýlmýþtýr. Peruda ise, gerilla savaþý
küçük gruplarca baþlatýlmýþ ve baþlangýçta oldukça da baþarýlý olmuþtur. Ancak diðer etkenlerin yaný sýra, merkezi bir kumandanýn
bulunmamasý sonucu gruplar arasýnda eylem birliði saðlanamamýþ,
birkaç grup ileri atýlýrken, diðerleri geride kalmýþ ve ordu gerilla
gruplarýný birer birer yok etmiþtir. Düþmaný parçalamak isterken
öncü kendini parçalamýþtýr.
Gerilla hareketi içinde çok sayýda ve küçük gruplarýn varlýðýný teþvik, subjektivizmi de beraberinde getirir, önce harekete
geçenin diðerlerini de peþinden sürükleyeceði görüþü yaygýnlaþýr.
Liderlik için mücadele diye bir tez yaygýnlaþtý: Ýlk
kez ateþe baþlayan diðerlerini peþinden sürükler. Bu tez,
bazý örgütleri, ya kendi yeteneðini aþan, ya da henüz
koþullarý tam olarak saðlanmamýþ eylemlere giriþmeye
götürmektedir. Bu tip hatalar, felakete götürecek neticeler doðurur. Bunlarý iþleyen örgütler, militanlarýnýn ve kendilerinin hayatlarýný yitirme tehlikesiyle karþý karþýyadýrlar.
Mesele, ilk önce kimin ateþ ettiði meselesi deðildir. Unutmamalýyýz ki, bizler devrimci kavgaya girdiðimizde ilk
ateþ çoktan açýlmýþ da olabilir. Bizler için en önemli sorun, herkesin üstüne düþen görevi yapmasýdýr  ve her
devrimcinin görevi devrim yapmaktýr.158
Parti-ordu ayrýmý meselesi ise, ülkemizde oldukça karýþýktýr.
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Baþlangýçta parti-ordu ayrýmý yapmaya gerek yoktur, savaþmaya
niyeti olan herkes ayný örgütlenme içinde yer alýrlar; ya da partiordu ayrýmý gereklidir, askeri ve siyasi kadro ayrýlmalýdýr tartýþmasý
halen sürmektedir. Parti teorisi ve örgütlenme devrim teorisinden
çýkar. Parti-ordu iliþkisi meselesinde deðiþik yorumlarýn temelinde
politikleþmiþ askeri savaþýn farklý deðerlendirilmesi yatar. Bu konuda üç görüþ vardýr:
1- Sol Görüþ (fokocu görüþ):
Politikleþmiþ askeri savaþýn ilk aþamasý Öncü Savaþýdýr. Bu
savaþ merkezi bir örgüt tarafýndan deðil, çok sayýda birbirinden
baðýmsýz küçük gruplar tarafýndan yürütülür. Parti, mücadelenin
ileri aþamalarýnda bu gruplarýn birleþmesinden doðacaktýr. Öncü
Savaþý aþamasýnda parti-ordu ya da parti-cephe ayrýmýna gerek
yoktur. Temel mücadele biçimi silahlý propagandadýr. Temel mücadele biçimi, ayný zamanda tek mücadele biçimi demektir. Ýdeolojisi ne olursa olsun savaþmaya niyeti olan herkes ayný örgütlenme
içinde savaþýr. Politik kadro-askeri kadro ayrýmý yoktur. Önceden
de belirtildiði gibi, dünyada bu görüþlerle baþarýya ulaþmýþ bir tek
gerilla mücadelesi yoktur.
2- Sað Görüþ:
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi doðrudur; ancak Öncü
Savaþý meselesi biraz karýþýktýr. Silahlý mücadele örgütlü ve kitle
baðlarý olan bir öncü tarafýndan baþlatýlamaz. Silahlý mücadele,
ancak kitleler ona büyük ölçüde (ülke çapýnda olmasa bile bölgesel olarak) katýlmaya hazýr olduklarý zaman baþlayabilir. Kitleleri
silahlý mücadeleye hazýrlamak için kitle çalýþmasýna girmek gerekir. Bu çalýþmalarda kitleler büyük birimler halinde (Sovyet tipi)
örgütlenmelidir. Bu arada eðer gerekirse para temini ya da gövde
gösterisi için birkaç silahlý eylem yapýlabilir. Kitle çalýþmasý kitlelerin ekonomik, demokratik, siyasi istekleri için mücadele ile silahlý
mücadele ayrý þeylerdir. Dolayýsýyla askeri ve politik kadronun ve
sonuç olarak parti-ordu ayrýmý gerekir.
Bu sað görüþ en açýk biçimde THKOnun bir kanadý olan
Mücadelede Birlik tarafýndan savunulmaktadýr:
158
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Ancak çok doðal olarak, bu iki aðýr görevin ayný
kadrolar tarafýndan üstlenmesi ve parti-ordu ayrýmýnýn
yapýlmamasý, halk ile baðlarýn geliþmesine, mücadeleye
yeni devrimci güçlerin katýlmasýna paralel olarak bazý
taktik hatalara yol açmýþtýr. Bunlarýn en önemlisi, siyasi
çalýþmalara gereken önemin verilmemesi, askeri çalýþmalarýn aðýr basmasýdýr.
... Ýçinde bulunduðumuz nesnel þartlar, önümüzdeki
politik mücadele döneminin özellikleri (legal olanaklar,
kitle hareketleri içine girilmesi) parti-ordu ayrýmýný gerekli kýlmaktadýr.159
3- Devrimci Görüþ:
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin ilk aþamasý Öncü
Savaþýdýr. Öncü Savaþý merkezi bir örgüt (parti) tarafýndan yürütülür. Kitlelerin ekonomik, demokratik, siyasi mücadelesiyle silahlý
mücadele bir bütündür, ayrý olarak ele alýnamaz. Politik kitle mücadelesi ve silahlý mücadele birlikte geliþir; kitle örgütlenmesi ve
silahlý maddi güç birlikte büyür. Buradan çýkan sonuç, politik kadrolarýn ayný zamanda askeri kadrolar olmalarýdýr. Öncü savaþçýsýnýn
genel niteliði, hem savaþçý hem de örgütçü olmaktýr. Bu ise politik
ve askeri liderliðin birliðini getirir.
Parti, (sað görüþün savunduðu gibi) bürokratik, pasif bir örgüt; yönetici kadrolar da sadece siyasi çalýþma ve teoriyle uðraþan
kiþiler deðildir. Parti bir savaþ örgütüdür. Politik kadrolar da (dar
anlamda) sadece siyasi çalýþma içinde deðil, her türlü askeri çalýþma içinde de bulunan, politik ve askeri çalýþmayý yönlendiren,
bizzat savaþ meydanlarýnda yer alan kiþilerdir.
Öncü Savaþý aþamasýnda parti-ordu ayrýmý yapýlmaz. Bu ayrým yapýlmazsa siyasi çalýþmanýn ihmal edileceði iddiasý tamamen
safsatadan ibarettir. Öncü, hem örgütçü, hem de savaþçýdýr. Askeri
ve politik yönün böylesine kaynaþmasý parti-ordu ayrýmý yapýlmadýðý halde, örgüt içinde ileri bir iþbölümünü, yani uzmanlaþmayý
mümkün kýlar.
Öncü Savaþýnýn baþlangýcýndan itibaren mücadeleye Marksist
olmayan, anti-emperyalist, anti-oligarþik unsurlar da katýlacaðýn159
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dan, parti-cephe ayrýmýnýn yapýlmasý zorunludur. Parti içinde yer
almak için sadece emperyalizme ve oligarþiye karþý savaþmak yetmez; Marksist-Leninist olmak ve Leninist bir parti üyesinin diðer
özelliklerini de taþýmak gerekir.
3- Reformizm ve Oligarþinin Yüzünün Açýða Çýkartýlmasý:
Dünya devrimci pratiðinde olduðu gibi, ülkemizde de önem
kazanan bir mesele, az çok normal yollardan iþbaþýna gelmiþ hatta
reformist bir iktidara karþý öncünün nasýl davranmasý gerektiðidir.
Castroism: The Long March in Latin America yazýsýnda
Debray, gerilla savaþýný yürütecek bir örgütün ne zaman harekete
geçeceðini tartýþýr: Gerilla aniden ya da herhangi bir anda deðil,
politik bir kriz sonucu doðar. Gerillanýn etkin olabilmesi için olgunlaþan þartlar içinde kendine bir yer, bir çýkýþ noktasý bulmasý
gerekir. Ancak bu hiçbir zaman oturup beklemek ve zamaný gelince daðlara çýkmak deðildir, çünkü gerillanýn kuruluþu çok uzun
bir çalýþmayý gerektirir. Yangýnýn baþlayabilmesi için þartlarýn olgunlaþmýþ olmasý yetmez, kývýlcýmýn da hazýr olmasý gerekir. Debray, örnek olarak Venezüellada Miranda bölgesinde harekete geçilmeden çok önce çalýþmalar yapýlmasýný ve gerilla savaþýnýn da
herhangi bir anda deðil, halkçý görünüþlü Leoni hükümetinin gerçek yüzünün açýða çýkmaya baþladýðý anda (Temmuz 1964) baþlamasýný gösterir.160
Bu deðerlendirme Chenin 1960da söylediði: Az çok normal yollardan iþbaþýna gelmiþ, meþru görünümünü koruyan bir
hükümete karþý gerilla mücadelesi baþarý kazanamaz sözünü de
eklersek, ortaya bazýlarý için çok inandýrýcý görünen, demokratik
görünüþlü bir hükümete karþý harekete geçilemez sonucu ortaya
çýkar. Yüzeysel deðerlendirmelerin, sorunlara tek yönlü yaklaþýmýn
doðal sonucudur bu.
Debray, gerilla mücadelesine baþlamanýn uzun bir hazýrlýk
ve ülkedeki politik durumun dikkatli bir incelenmesini gerektirdiðini söylerken tamamen haklýdýr. Ancak, o, harekete geçmeyi bir ya
da birkaç bölgede kurulan örgütlerin kýsa sürede Halk Savaþýný
baþlatabileceklerini ve iktidar için ciddi bir alternatif olabilecekleri
160
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yönünden deðerlendirir. Bunun yanýnda ülkede henüz olgunlaþmamýþ da olsa sürekli bir milli krizin varlýðý ve onun varlýðýnýn ise
Öncü Savaþýnýn objektif temelini oluþturduðu unutulur. Debray,
günümüzde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin bu temel özelliklerini deðerlendirmediði gibi, Küba Devriminden sonra emperyalist müdahale mekanizmasýndaki meydana gelen deðiþikliði de olgunlaþtýrýlmayan buhranlar anlamamýþtýr. Debraya göre, devrimciler gerilla
savaþýný yürütecek örgütün kuruluþu için gerekli çalýþmayý yaparlar; bu arada ülkede buhran belli bir olgunluða eriþir ve örgüt harekete geçer. Ancak emperyalizm artýk Kübada olduðu gibi iyice
yýpranan yönetim için sonuna kadar ýsrar etmeyecektir, yýpranmamýþ yeni bir yönetim getirilecektir iþbaþýna; yeni yönetim de baþlangýçta kitlelere pekala þirin görünebilir. Bu durumda ki 1960dan
sonra oldukça sýk görülen bir durumdur bu ne yapýlacaðýna Debray cevap veremez.
Ülkede demokratik görünüþlü, az çok normal yollardan iþbaþýna gelmiþ bir yönetimin bulunmasý, yani hakim sýnýflarýn mevcut
düzeni sadece zora dayanarak sürdürmemeleri, ülkedeki krizin
tam anlamýyla olgunlaþmamýþ olmasý sonucu, Öncü Savaþýnýn hýzla Halk Savaþýna dönüþmesinin objektif þartlarý mevcut deðildir.
Chenin sözlerinin de bu þekilde deðerlendirilmesi gerekir. Ancak
Öncü Savaþýnýn hýzla Halk Savaþýna dönüþümünün objektif
þartlarýnýn bulunmamasý, Öncü Savaþýnýn da objektif þartlarýnýn
bulunmadýðý anlamýna gelmez.
Geri-býraktýrýlmýþ bir ülkede üretim iliþkilerinde köklü deðiþiklikler olmadýkça iþbaþýna gelen ve çeþitli iddialara sahip yönetimler, ya emperyalizmin politikasýna uyarlar, ya devrilirler ya da
çeþitli yollardan geçerek onunla iþbirliði yaparlar. Bu açýdan hükümetin demokratik, reformist, legal vb. görünümde olmasý ne ülkenin içinde bulunduðu sürekli krizi, ne de ülkedeki egemen güçlerin
niteliðini deðiþtirmez; olsa olsa çeliþkiler biraz yumuþar, bu ise
Öncü Savaþýnýn objektif þartlarýný ortadan kaldýrmaz.
Ülkemizde PDA, TSÝP ve diðerlerinin yaný sýra Mücadelede
Birlik de muhtemel bir CHP iktidarý altýnda silahlý eylem yapýlamayacaðý görüþündedirler. (Aslýnda bunlara teorik olarak hiçbir þey
söylemeyen, ancak açýk oynamakta hiçbir mahzur görmeyenleri
de eklemek gerekir.) Teoride CHPye küfredip, pratikte ise onun
kuyruðuna takýlmak iþte budur.
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Che, 1963de daha önceki sözlerinin nasýl anlaþýlmasý gerektiðini þöyle açýklar: Reformist bir rejim, yönetimi geniþ çapta kuvvet
kullanmadan sürdürmeye çalýþýr; onu, gerçek yüzünü göstermesi,
yani gerici sýnýflarýn diktatörlüðü olduðunun anlaþýlmasý için zorlamak gerekir.
Bu deðerlendirme mekanik olarak yorumlandýðýnda büyük
yanlýþlýklara yol açar. Hakim sýnýflarý temsil eden ya da onlarla
yakýn iþbirliði yapan, kitleleri þu ya da bu biçimde geniþ ölçüde pasifize edebilen iktidarlarýn yüzünün açýða çýkartýlmasý,
silahlý gücün büyümesi ve kitle örgütlenmesiyle birlikte yürütülmelidir. Aksi durumda, örgüt bazý eylemlerle iktidarý gerçek
yüzünü açýða çýkarmaya zorlayabilir; ve yönetim kýsa sürede
kitlelerin önünde prestij kaybedebilir; ancak mevcut yönetimin
yýpratýlmasý yetmez, doðan hoþnutsuzluðu da örgütleyebilmek
gerekir. Dünya devrimci pratiði bize kitlelerle gerekli baðý kurmadan mevcut yönetimi harekete geçmeye, gerçek yüzünü göstermeye zorlayan, ya da zorlamaya mecbur kalan örgütlerin
fazla yaþamadýðýný, oligarþi karþýsýnda yalnýz kaldýðýný göstermektedir. Bu durumda iktidarýn gerçek yüzü açýða çýkmakta,
ancak kitlelerdeki hoþnutsuzluktan faydalanacak, onu örgütleyecek güç bulunmamaktadýr.
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SONUÇ

1971den dört yýl sonra ülkemizdeki sosyalist hareketin durumu þudur: Revizyonizm ve pasifizmin her çeþidi silahlý devrimci
hareketin yenilgisinden faydalanarak güçlenmiþtir.
Özellikle 12 Mart sosyalisti olarak bilinen TSÝPçiler oportünizmi bilimsel temellerine oturtmakta oldukça baþarýlý adýmlar
atmýþlardýr. PDA eski þarlatanlýðýný sürdürürken, legal sosyalist partiler de kýsa sürede beþe çýkmýþtýr. Ancak bizim esas dikkatle eðilmemiz gereken, ülkemizdeki silahlý devrimci hareketin bugünkü
durumudur. Ülkemiz solunda genel olarak hakim olan revizyonizm ve pasifizm, silahlý devrimci hareket saflarýnda da oldukça
taraftar bulmuþtur. Önceleri 1971 ve sonrasýndaki pratiðin küçükburjuva anarþizmi olduðunu söyleyerek ortaya çýktýlar. Maskeleri
çabuk düþtü; bunun üzerine proleter devrimci harekete saldýrý yöntemini deðiþtirdiler. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini ve özellikle bu stratejinin savunulduðu Kesintisiz Devrim II-IIIü
tamamen kabul etmiþ göründüler. Amaç stratejinin temel tezlerine görünüþte sahip çýkýp onlarý deforme etmek, bozmak, yozlaþtýrmaktý.
Böylece silahlý devrimci hareket içinde enteresan bir durum ortaya çýktý: THKP-Cnin geçmiþte yarattýðý büyük sempatiden
faydalanmak isteyenler Kesintisiz Devrim II-IIIdeki bütün stratejik kavramlara sahip çýktýlar, ancak bu kavramlarýn yorumuna
açýk biçimde hiçbir zaman yaklaþmadýlar. Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisinin temel kavramlarýný görünüþte kabul ettiler; sonra da
Marksist lafýzlar ardýna gizlenerek sürekli ve genel bunalýmý, henüz
olgunlaþmamýþ da olsa sürekli milli krizi, evrim ve devrim
aþamalarýnýn iç içe girmesini ve Öncü Savaþýný reddettiler. Buna
raðmen büyük þarlatanlýkla THKP-Cnin adýný kullanmaya devam
ettiler; geçmiþte bu örgütün saflarýnda çalýþmayý onun adýný kullanmak için yeterli saydýlar. Böylece Cephe, THKP-C olmaktan
çýktý, gerçek anlamda içinde herkesin bulunduðu bir cepheye döndü.
Bu cephe içinde politikleþmiþ askeri savaþýn ve bu strateji-
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nin savunulduðu Kesintisiz Devrim II-IIIün üç türlü yorumu geliþti:
1- Fokocu Yorum:
Ülkemizdeki kriz iyice olgunlaþmýþtýr, baþarýlý birkaç eylem
kitleleri geniþ ölçüde harekete geçirebilir. Öncü Savaþýný baþlatabilmek için fazla hazýrlýk gerekmez; uzun sürecek olan Halk Savaþýdýr,
Öncü Savaþý deðildir. Silahlý propaganda tek mücadele biçimidir.
Mahir Çayan yoldaþýn Kesintisiz Devrim II-IIIde savunduðu Öncü
Savaþýnýn ilk aþamalarýnda savaþýn psikolojik yýpratma yönü aðýr
basar görüþü, taktik bir formülasyon deðil; Öncü Savaþýnýn bütünü
için geçerli stratejik bir görüþtür. (Böylece Öncü Savaþý kitlelerin
ekonomik-demokratik-siyasi mücadelesinden ayrýlýr) Ülkedeki krizi iyice derinleþmiþ olarak düþünmek bu yanlýþ görüþün temelidir.
2- Sað Yorum:
Sað görüþ kendi içinde büyük bir çeþitlilik gösterir. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin savunulduðunu iddia edip Halk
Savaþýný reddedenler de vardýr. Bu sað görüþler içinde diðerlerine
göre daha tutarlý ve oldukça yaygýn olan bir tanesini ele alacaðýz:
Öncü Savaþý yanlýþtýr. Önce kitleleri ekonomik-demokratik
talepler etrafýnda örgütleyerek silahlý mücadeleye hazýrlamak gerekir. Ülkedeki kriz derinleþtiðinde ve büyük kitlelerin örgütlenmesi de yeterli düzeye ulaþtýðýnda Halk Savaþý baþlayacaktýr. (Bu görüþ
kaçýnýlmaz olarak mücadelenin baþlangýcýndan itibaren kurtarýlmýþ
bölgeler kurulabileceði teorisine sarýlacaktýr.)
Sað görüþün diðer bir çeþidi de Öncü Savaþýný kabul eder;
ancak uygulamada kitleleri büyük birimler halinde örgütlemeyi
temel alýr. Böylece teoride kabul ettiði Öncü Savaþýný pratikte
reddetmiþ olur.
Sað görüþün temelinde emperyalizmin III. bunalým döneminin özelliklerini yanlýþ deðerlendirmek, özellikle Çin ve Vietnam
Devrimlerinin yanlýþ anlaþýlmasý yatar.
3- Devrimci Yorum:
Emperyalizmin III. bunalým döneminde Politikleþmiþ Askeri
Savaþ Stratejisinin ilk aþamasý Öncü Savaþýdýr. Öncü Savaþý ülkenin þartlarýna göre deðiþen, savaþýn sürekliliðini saðlayacak yeterli
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bir ön hazýrlýktan sonra baþlar. Ülkede henüz olgunlaþmamýþ da
olsa sürekli milli krizin varlýðý (evrim ve devrim aþamalarýnýn iç içe
girmesi), yani objektif þartlarýn hazýr olmasý Öncü Savaþýnýn baþlayabilmesi için yeterli deðildir. Subjektif þart (asgari örgütlenme) da
gerçekleþmiþ olmalýdýr.
Silahlý mücadele ile kitlelerin ekonomik-demokratik-siyasi
mücadelesi bir bütündür. Kitle örgütlenmesi ve silahlý güç birlikte
büyür. III. bunalým döneminde Halk Savaþýný baþlatmanýn tek yolu
uzun ve baþarýlý bir Öncü Savaþýdýr.
Yukarda görüþlerini çok kýsa olarak açýkladýðýmýzýn dýþýnda,
silahlý devrimci hareket içinde baþkalarý da vardýr. Bunlar kariyerlerine güvenip THKP-Cnin þerefli tarihine sahip çýkmayý kimselere
býrakmazlar, ancak henüz neyi savunacaklarýna da karar vermemiþlerdir. Þimdilik ülkemiz devriminin acil sorunlarýný bir yana býrakýp
felsefe ile uðraþmaktadýrlar. Bu arada kendileri gibi neyi savunacaklarýna henüz karar verememiþ olanlarla her türlü dedikodu ve
karalamayý da yapmaktadýrlar.
Ýþte genel olarak silahlý devrimci hareketin, özel olarak THKPCnin durumu budur. Günümüzde devrimci görüþü savunanlar azýnlýktadýr ve bir süre daha böyle kalacaklardýr. Ancak önemli olan
azýnlýkta ya da çoðunlukta olmak deðil, sonuna kadar doðru devrimci çizgiyi sürdürmektir.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini doðru olarak kavrayan ve pratiðe uygulayanlar, ancak onlar, sadece THKP-Cnin deðil,
genel olarak silahlý devrimci hareketin þerefli tarihini sürdürebilirler.

YAÞASIN ÖNCÜ SAVAÞI
YAÞASIN HALK SAVAÞI
KURTULUÞA KADAR SAVAÞ
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TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ-CEPHESÝ
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
1975

