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GÝRÝÞ

Her devrimci örgüt, devrim süreci içersinde çeþitli güç ve
engebeli aþamalarý yaþayarak, zafere doðru ilerler. Bu ilerleyiþ ayný
zamanda örgütün saflarýna, þu ya da bu biçimde sýzmýþ olan ya da
bir dönem için yeterli olmalarýna karþýn daha ileri evrelerin gerektirdiði kararlýlýða sahip olmayan unsurlardan arýnmasý demektir.
Bugün THKP-C/HDÖ saflarýnda ortaya çýkan yeni sað-sapma, çeþitli nedenlerle oportünizm saflarýna geçmiþ bazý unsurlarýn
yeni ilkeler ve taktikler için açýkça mücadeleye giriþerek deðil, derece derece, gözle görünmez ve denebilirse cezalandýrýlamaz biçimde partilerine fesat sokarak amaçlarýna varmak istemeleri (Lenin) þeklinde olmuþtur.
Belki bizim bu tespitlerimize katýlmayanlar olacaktýr, hatta
bazýlarý sað-sapmanýn baþýný çekenlerin hiç de böyle insanlar olmadýðýný ileri süreceklerdir ve diyeceklerdir ki: Sizin sað-sapma içinde olduðunu söylediðiniz insanlar örgüt için savaþmýþlardýr.(!) Evet,
bugün sað-sapma içinde bulunan ve oportünizm saflarýna geçmiþ
bulunan bu kiþiler, bir zamanlar THKP-C/HDÖ içersinde yer almýþlar
ve her THKP-C/HDÖ kadrosu gibi üzerlerine düþenleri þu ya da bu
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oranda yapmýþlardýr. Ancak onlar için daha fazla duramayýz.
Çünkü onlar tercihlerini geriye doðru yaptýlar. Onlar bataklýðý
tercih ettiler. Ve maalesef, namlularýný bize çevirdiler. Bu mücadele sýnýflar mücadelesidir. Burada el titremesine, tereddüde
ve kararsýzlýða yer yoktur. Sýnýflar mücadelesinde proletarya
yoldaþlýðýnýn dýþýnda feodal ve ataerkil iliþkilere yer yoktur.
(abç)

Ve iþin acý tarafý bu kiþiler, daha düne kadar beraber olduklarý bizlere karþý atýp tutmuþlar, kýzmýþlar, veryansýn etmiþlerdir ve
etmektedirler.
Oysa ki, bu durum birkaç günün sorunu deðildir. Bu devrim
sürecinin doðal sonuçlarýdýr. Ne ilk sað-sapmadýr, ne de sonuncusu olacaktýr.
Devrim yolu engebelidir, dolambaçlý ve dikenli bir
yoldur. Devrimci hareketin meseleleri, karmaþýk ve çözümü güç meselelerdir. Bu þartlar altýnda sosyal sýnýf pusulasýnýn ayarýndaki bozukluklardan dolayý, bir devrimci
harekette, hareketin ilkelerini deðiþik yorumlayan, ufak
görüþ ayrýlýklarýnýn varlýðý, sað ve sol kanatlarýn varlýðý
kaçýnýlmaz bir olgudur. Bu kaçýnýlmaz olguda önemli
olan, birlik isteðiyle yola çýkmak ve karþýlýklý saygý çerçevesi içinde bu görüþ ayrýlýklarýnýn temeline inerek, bilimsel sosyalizmin devrimci ilkeleri üzerinde var olan bu
farklýlýklarý gidererek, birliði saðlamaktýr.1
Ýþte bu devrimci bakýþ açýsýndan hareketle örgüt saflarýnda
ortaya çýkan sað-pasifist eðilimin giderilmesine çalýþtýk. Bu eðilim
içersinde olan unsurlarý çeþitli biçimlerde eleþtirdik ve tutumlarýnýn sað-sapmaya yöneldiðini, bu çizgide ýsrar ederlerse gidecekleri yerin bataklýk olduðunu belirttik. Bu sað eðilimlerinin ortaya çýkardýðý hatalarýn kesin olarak çözümlenmesini söyledik. Ancak bu
konuda yaptýðýmýz kesin ve ciddi bir ihtar ise, bu kiþilerin üzerinde
artýk her þeyi parçalamanýn zamaný geldi duygusunu uyandýrdý.
Ve bu güne geldik.
Biz mutlaka, barýþ ve birlik aracý deðiliz, görüþ ayrýlýklarýný asla saklamamaya ve bütün çýplaklýðý ile ortaya
koymaya mecburuz. Biz mutlaka ayrýlýkçý ve nifakçý da
1
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deðiliz. Sapýtmalarý yola getirmek, doðrultmak için kullandýðýmýz bütün imkanlar tükenirse, dünyanýn en uzlaþmalarýyýz.
Bizim için ayrýlýk ne zaman parola olur? Kargaþalýk,
gerek teorik, gerek pratik ilerleyiþe engel olmaya baþladýðý zaman.2 (abç)
Ve tüm THKP-C/HDÖ kadrolarýnýn yakýndan bildiði gibi bir
yýlý aþkýn süreden beri, tüm örgütsel çalýþma tam bir kargaþa ve disiplinsizlik içinde sürüp gitmekteydi. Belirli bazý bölgeler örgütün
tüm merkezi iþleyiþini hiçe sayarak otonom anlayýþla hareket
ediyordu.
Bu bölge, kendi adýna hiçbir organa ve bölgeye sormadan bildiriler yayýnlýyor, gazete sayýlarý çýkartýyor, eylemler gerçekleþtiriyordu. Bunun yanlýþlýðý ortaya kondukça, sürekli olarak teorik
farklýlaþmalar açýkça deðil, gözle görünmez ve denebilirse cezalandýrýlamaz biçimde yapýlýyordu. Bu yeni sað-sapmanýn geliþimi, teorik beyanlarý, ya da yayýnlarý incelenecek olursa açýkça görülebilir.
Bu amaçla, ilk olarak, CEPHE gazetesinde kendi sað-pasifist
görüþlerini yaymaya çalýþtýlar. Bu amaçla, Örgütün bilgisi dýþýnda
yayýnladýklarý yazýlarda üstü örtülü biçimde düþüncelerini ifade
ettiler. Sonra CEPHEnin 6. sayýsý için hazýrladýklarý (ancak örgütün
kesin ve sert çýkýþlarý karþýsýnda bu sayýyý yayýnlayamadýlar.) Öncü
Savaþý ve DK-DS-DYnin Eleþtirisi yazýsýnda biraz daha açýk beyanlara girdiler. Bu arada kendi özel çýkarlarý ve istemleri ile yazdýklarý Özeleþtirilerle, deðerlendirmeler ile THKP-C/ HDÖnün
tarihi ve tarihsel geliþimi çarpýtýlmaya çalýþýldý. Daha ilerki zamanlarda Öncü Savaþýnýn Askeri Sanatý ve 3. Bunalým Döneminde Ortaya Çýkan Geliþmeler ve Devrim Stratejisi yazýlarý ile derece derece sað anlayýþlarýný yaygýnlaþtýrmaya çalýþtýlar. Tüm bu
yazýlarda, kesin olarak reddetmelerine karþýn, Halk Savaþýný savunuyormuþ görüntüsü vermeye ve THKP-C/ HDÖ adýný kullanmaya
özen gösteriyorlardý. Nitekim, Öncü Savaþýnýn Politik Sanatý yazýsý HDÖ imzasýyla yayýnlandý.*
Mahir Çayan, ASDye Açýk Mektup.
* Burada þunu hemen belirtelim ki, sað-sapmanýn bu sinsi geliþimi kendileri yönünden
pek çok teorik tutarsýzlýða neden olmuþtur. Öyle ki, kimi yazýlarda Halk Savaþý savunulurken, kimilerinde açýkça reddediliyor. Daha ilerde etraflýca ortaya koyacaðýmýz gibi, kimi
2
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Sorunlarý ve Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini az çok
bilen her unsurun hemen göreceði gibi, yeni sað-sapmanýn yazýlarý
aslýnda eleþtiri konusu bile olmayacak kadar çeliþkiler, kavram karýþýklýklarý ve rasgele yapýlan alýntýlarla doludur. Öyle ki, dünya devrimleri ve deneyleri (özellikle Latin-Amerika) ele alýnýrken, salt kulakta kalma bilgilerle yetinilmiþ ve tespitler bunun üzerine inþa
edilmiþtir. Bunlarý yeri geldikçe belirteceðiz. Bu durumda, bu tür
yazýlarý eleþtiri konusu olarak almanýn gereksiz zaman harcamasý
olduðu da ileri sürülebilir. Fakat biz, bu yazýlarýn, iyiniyetli, yürekli
fakat sorunlarý yeterince bilmediklerinden dolayý hasbelkader
yeni sað-sapmanýn saflarýnda kalmýþ olan bazý arkadaþlarýn kafalarýný daha da bulandýracaðýný düþünerek, gerçekten sýkýcý olan bu
iþi omuzladýk. Bizi buna zorlayan diðer bir etken de, Marksizm-Leninizmin ustalarýnýn her çeþit sapmaya karþý, cehaletin ürünleri
olanlarý bile ciddiye alarak, bunlarla mücadele etmeleri ve bizim
bu devrimci tutumu sürdürmemizdir.
Biz burada, yeni sað-sapmanýn öze iliþkin, yani Politikleþmiþ
Askeri Savaþ Stratejisine iliþkin yönünü ele alacaðýz. Her zaman
olduðu gibi kriminolojinin sahasýna giren hatalarý dikkate almayýp,
bu tür ikinci dereceden hatalara deðinmeyeceðiz.
Genel olarak eleþtiriye girmeden önce, sað-sapmanýn olaylarý ve olgularý ele alýþ, onlarý tahlil ediþ yöntemi ve yorumlama tarzý üzerinde durmak istiyoruz. Sað-sapma kendi yöntemini (!) þöyle
açýklýyor:
Örgütümüzün eksik ve hatalarýnýn tespitinde kullanýlacak yöntem ne olmalýdýr? ... Eksik ve hatalarýn giderilmesi temelde bunlarýn nereden ve nasýl ortaya çýktýðýnýn tespitine baðlýdýr.3
Bu masum ve kitabi deðerlendirmenin arkasýnda yatan ise
açýktýr: Teoride yapýlan hatalar ele alýnmalýdýr. 71den bu yana her
sað-sapmanýn yaptýðý yapýlmýþtýr. Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide belirttiðimiz gibi, Yenilginin nedenleri sadece pratikte deðil,
onun kaynaklandýðý teoride de aranýr. Politikleþmiþ Askeri Savaþ
yerlerde Öncü Savaþýnýn Halk Savaþýna dönüþeceði belirtilirken, kimi yerlerde ayaklanmaya
dönüþeceði savunuluyor. Yine yayýnladýklarý yazýlarýn kesinlik taþýmadýðýný ve bu yüzden
imzasýz yayýnlandýðýný belirtmektedirler. Bu durumda getirdikleri teorik tezlerinin eleþtirisini yapmak da oldukça güç olmaktadýr!
3
II. Sað-sapmanýn Özeleþtiri adlý yazýsýndan.
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Stratejisi nin temel kavramlarý teker teker incelenir. Ve o zaman doðru emperyalizm tahlilinin devrim teorisindeki nitelik belirleyici rolü iyice anlaþýlýr... Bütün devrim teorilerinin temelinin farklý
emperyalizm tahliline dayandýðý nihayet anlaþýldýðýndan oportünizm saldýrýsýný bu yönde yoðunlaþtýrmaktadýr.4
Ýþte sað-sapmanýn izlediði yöntem de budur. Nitekim THKPC/HDÖnün hatalarýný ve eksiklerini (ki savaþan her örgüt hata yapar, sorun hatanýn hýzla düzeltilmesidir) askeri bakýþ açýsýna baðlayarak, örgütün tüm teorik tespitlerini aþama aþama reddetmiþlerdir. Giderek Türkiyede hakim olan üretim iliþkisinin kapitalizm
olduðunu, Halk Savaþýnýn sadece feodal ya da yarý-feodal ülkelerde
geçerli olduðuna, kapitalizmde þehir-kýr diye kavramlarýn geçerli
olmadýðýný ve bu yüzden bunlarýn diyalektik bütünlüðünden bahsetmenin yanlýþ olduðunu... vb. þeyleri buldular! Bu yeni Amerikalarla yepyeni ve üstelik içersinde geçmiþ hiçbir hatayý barýndýrmayan (çünkü geçmiþle tüm iliþkilerini kesmektedirler) yeni teori
ve örgüt (!) yaratmaktadýrlar!
Yeni sað-sapmanýn ikinci özelliði, ki en önemlisidir, pratiðin teorisini yapma hastalýðýdýr. Diyorlar ki:
1971e kadarki devrimci mücadele esas olarak doðru
devrimci teorinin bulunmasýna hizmet etmiþtir. Daha sonra ise THKP-Cnin kýsa sürede önemli darbeler yemesi
pratiðin teorisinin geliþtirilmesini engelledi.5
Savaþa baþladýðýmýz 1977 baþlarýndan sonra teorimizi pratiðin içinde geliþtirdik. Bu durum en açýk biçimde örgütümüzün yazýlarýnda görülür. Örgütümüzün önceki yazýlarý önemli ölçüde soyut teorik ilkelerin açýklanmasýna ayrýlmýþtýr. Ancak, artýk pratiðimizden dersler çýkarabilecek, kendi pratiðimizin teorisini yapabilecek duruma geldik.6
Bu ifadelerdeki THKP-C/HDÖ adýna konuþmaya kalkmalarýný bir yana býrakarak, asýl ele almak istediðimiz pratiðin teorisine
deðinelim.
Ýlk bakýþta söylenen sözler mantýki gelmektedir, öyle ya, her
4
5
6

THKP-C/HDÖ, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I, s. 22.
II. Sað-sapma, Öncü Savaþýnýn Politik Sanatý.
II. Sað-sapmanýn Özeleþtirisi.
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teori pratik içindir ve pratikten çýkar. Ancak bugün ulaþtýklarý teoriye bakýlacak olursa, anlatýlmak istenenin hiç de böyle olmadýðýný görürüz.
Her þeyden önce Kesintisiz Devrim II-IIIde açýklanan Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine soyut teorik ilkeler diyebilmek
için, ya insanýn bu yazýlardan bihaber olmasý, ya da okuduðunu
anlamayan gerizekâlý olmasý gerekir. Oysa ki bu satýrlarý yazanlar
ne biridir, ne de öteki. Onlar meselenin ne olduðunu çok iyi bilen
kiþilerdir. Ve onlar teorinin pratikte geliþtirilmesi ve yetkinleþtirilmesi
ile pratiðin teorisini yapmanýn ayrý þeyler olduðunu çok iyi bilmektedirler. Öyle olmasaydý sayfalar dolusu yazý yazmaya gerek kalmazdý.
Marksizm-Leninizmde, teori ile pratik, birbirini karþýlýklý olarak etkiler; pratik temeldir ve teori pratikten çýkar ve tekrar pratiðe
dönmek zorundadýr. Ancak bu durumda teorinin görevi pratiðe
ýþýk tutmak, onun yolunu aydýnlatmaktýr. Bu boyutu ile pratikten
çýkan ve tekrar pratiðe dönmek zorunda kalan teori ile pratiðin
teorisi farklýdýr. Pratiðin teorisi anlayýþý eklektizmdir, kendiliðinden gelmeciliktir, olaylarýn kuyruðuna takýlmaktýr. Bu anlayýþ, her
pratiðe ayrý bir teori bulmak demektir ya da mevcut teoriyi pratik
zorlamalar ve oportünizmin ideolojik saldýrýlarý karþýsýnda ufak tefek kavram deðiþikliði ile düzeltmek (revize etmek) demektir. Marksizmde, pratiðin teorisi, pratiðin haklý çýkarýlmasý jüstifiye etmek
olarak kabul edilir ve bu yüzden pragmatizmi ifade eder.
Zaten eklektizm, teoriyi deðiþtirmeksizin, o an karþýnýza çýkan
özel durumlara çare olarak, ufak tefek kavram deðiþikliði yapmaktýr. Bu küçük eklektik eklemeler zamanla birikir ve belirli bir
yere geldiðinde, baþlangýçtaki öncülleriyle herhangi bir iliþkisi
kalmadýðý görülür. Oysa, bu tavýr içinde olanlar, böyle davranmakla teorinin bütünlüðünü koruduðuna kendisini ve baþkasýný
inandýrmýþtýr. Eklektizmin temelinde, pratikte karþýlaþýlan sorunlar
ve bunlarýn çözümü olarak mevcut teori ile bir çe-liþme bulunmasý
yatar. Bu yüzden ayný zaman da pragmatisttir.
Ýþte bu yüzden yeni sað-sapmanýn teorik çözümlemelerinde kullandýðý yöntemin doðal sonucu: Çýkýþ noktasý ile vardýðý
nokta arasýndaki uçurumdur. Nitekim, çýkýþ noktasý olarak alýnan
ve Kesintisiz Devrim II-IIIde açýklanan Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisi ile bugün geldikleri nokta arasýndaki fark açýkça görülebi-

14

THKP-C/HDÖ
Yeni Oportünizm Üzerine

lir. Ama yukarda da belirttiðimiz gibi, sað-sapma buraya gelirken
düz bir çizgi izlememiþtir, kendi içinde çeþitli zikzaklar çizerek ve
sürekli birbiriyle çeliþkili tezler ortaya atarak ve de bunlarý eleþtiriye
açtýklarýný ilan ederek yeni tezlerini biçimlendirmektedirler. (Bugün bu sürecin kesin olarak bittiðini söyleyemeyiz, ancak nereye
kadar varacaðý açýktýr.) Nitekim, ilk yazýlarýnda klâsik-klâsik olmayan Halk Savaþý ayrýmlarý yaparken, daha sonra stratejik savunma ve denge aþamalarýnýn daha kýsa süreceði Halk Savaþýndan
söz etmiþler, giderek Öncü Savaþý Halk Savaþýnýn baþlaya bilme
koþullarýný hazýrlarken, eskiden Halk Savaþý süreci içinde gerçekleþen bazý önemli görevleri de yerine getirir. Ve böylece Halk Savaþýnýn
gerekliliðini de ortadan kaldýrýr noktasýna varmaktadýrlar. Bu da
yeterince tutmayýnca, ilerleme devam eder ve Öncü Savaþý
ayaklanmaya dönüþtürülür. Ancak ülkemiz solunda bunu savunanlarýn revizyonistlikleri yeterince açýk olduðundan ayrým yapmayý da unutmazlar ve sovyetik olmayan bir ayaklanmaya dönüþen
Öncü Savaþýndan söz ederler!
Ancak bu durum sadece bu yeni sað-sapmaya özgü deðildir.
Oportünizm bukalemun gibidir. Çeþitli kýlýklara bürünerek sosyalist hareket içinde ortaya çýkar. Oportünizmin
kýlýðýný kýyafetini o ülkenin ekonomik ve sosyal bünyesi,
iþçi sýnýfýnýn politik bilinç ve örgütlenme seviyesi, kýsaca
ülkenin içinde bulunduðu devrimci aþamanýn niteliði
belirler. Ancak her çeþit oportünizm, proletaryanýn devrimci potansiyeline inanmamaya dayanýr. Genellikle saðoportünizmin temelinde korkaklýk, azimsizlik ve proletaryanýn devrimci zaferine inanmamak yatar. Bu yanlarýný örtmek için o, en keskin gözükmek zorundadýr...
Oportünizmde ilke istikrarý diye bir þey yoktur. Düne
kadar savunduðu ilkelerin niteliði kitlelerin gözünde açýklýða kavuþunca, o bu ilkeleri en aðýr suçlamalarla karalar.
Onun için tek þey önemlidir: Her þeye raðmen proletaryanýn devrimci hareketini nasýl pasifize edebilirim? Bu
eyleminde Marksist ilkeler sadece birer basit araçlardýr.7 (abç)
7
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Nitekim yeni sað-sapma bunlarý açýkça ifade etmekte bir
sakýnca görmemektedir:
Bu dönemde 3. bunalým döneminin 3. evresi diyorlar mücadelenin geliþim çizgisi ne olmalýdýr? Bu soruyu
çözümlerken adeta bir tabu gözüyle bakýlan klâsik
formülasyonlara uymak gibi bir zorunluluðun bulunmadýðýný, böyle bir þeyin olamayacaðýný belirtmek gerekir.8 (abç)
Evet, kendilerini Marksist-Leninist evrensel tezlere, formülasyonlara baðlý hissetmeyenlerin, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine baðlý hissetmelerini beklemek çok yanlýþ olur.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine göre, devrimimiz Halk
Savaþý ile zafere eriþecektir. Ancak içinde yaþadýðýmýz tarihsel durum ve ülkemizin özelliklerinden dolayý Halk Savaþý Öncü Savaþý
aþamasýndan geçecektir.
Bu tespit, bizim gibi emperyalist hegemonya altýndaki tüm
geri-býraktýrýlmýþ ülkeler için geçerli evrensel bir tespittir.
Marksist-Leninist bir örgüt, herkesin canýnýn istediði zaman
girip çýkabileceði ve içinde yer aldýðý sürece hiçbir þeye baðlý olmadan hareket edebileceði bir kulüp ya da dernek deðildir. MarksistLeninist bir örgüt üyesi olabilmek için, her þeyden önce örgütün
devrim anlayýþýný (ya da genel olarak devrim stratejisini) ve disiplinini kabul etmek þarttýr. Bu temel þarta baðlý olarak, örgüt üyesi,
örgüt tarafýndan belirtilen alanda ve örgüt biriminde fiili olarak çalýþmak zorundadýr. Birey, örgüt üyesi olduðu andan itibaren, tüm
çalýþma ve davranýþlarýnda örgütün devrim anlayýþýný, bulunduðu
birimde, hayata geçirmeye çalýþýr. Bu durumda, kiþi, örgütün devrim anlayýþýna (ve bundan çýkan örgütlenme anlayýþý-çalýþma tarzýna) ters düþtüðü takdirde, o kiþinin örgütün bir üyesi olarak düþünülmesi olanaksýzdýr. Bu durumda olan kiþiler, eleþtiri-özeleþtiri uygulamasý ile düzeltilmeye çalýþýlýr. Ancak bunda baþarýlý olunmazsa,
o kiþi ile her türlü örgütsel iliþki kesilir.
Genel olarak ülkemiz solunda, uzun yýllara dayanan, oturmuþ
ve düzenli iþleyen bir örgütsel yapýnýn olmayýþý ve de solun bölünmüþlüðü, örgüt konusundaki en temel ve evrensel ilkelerin uygulanmasýný engellemektedir. Özellikle legal örgütlenmelerin etkin
8
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olduðu solda, herhangi bir kiþinin, þu ya da bu siyaseti savunduðunu söylemesi yetmektedir. Bu durumda örgüt-örgüt üyesi kavramlarý kendiliðindenciliðe indirgenmekte ve menþevik örgüt anlayýþý egemen olmaktadýr. Menþevik örgüt anlayýþý o derece yaygýndýr ki, deðil bir grevci iþçinin kendisini örgüt üyesi olarak ilan etmesi, herhangi bir kiþi hiçbir þey yapmayan bile rahatlýkla örgüt
üyesi olduðunu beyan edebilmektedir. Belirttiðimiz gibi ülkemiz
solunun yapýsýna göre koþullanmýþ genç ve samimi unsurlar, bu
hava içinde devrimcilik yapmaktadýrlar. Örgüt ve örgüt üyesi kavramlarý o derece yozlaþmýþtýr ki, bir siyaset içinde o siyasi çizgiyle uzaktan yakýndan iliþkisi olmayan kiþilerin bulunmasý kadar, siyasi çizgiyle ters düþen düþünceler o siyaset adýna piyasaya sürülebilmektedir. Bu durumlarýn doðal sonuçlarý olarak ihraçlar birbirini izlemektedir. Öyle ki ihraç eden ile ihraç edilen birbiri içine geçmekte, her biri diðerini ihraç ettiðini duyurmaktadýr. Tüm
bunlarýn altýnda yatan gerçek, örgüt ve örgüt üyesi kavramlarýnýn
Marksist-Leninist özlerinin unutulmasýdýr.
Bu kýsa belirlemelerden sonra, asýl bizi ilgilendiren konuya
gelelim.
THKP-C/HDÖ, 1972 yýlýnda tüm önder ve yönetici kadrolarýný yitirmiþ olan THKP-Cnin bir devamýdýr. Bu durumuyla THKPC/HDÖyü belirleyen ve onun niteliðini tanýmlayan devrim teorisi,
THKP-Cnin devrim teorisidir. Bu ise, Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisi ile ifade edilir.
Ýlk kez ayrýntýlý biçimde Kesintisiz Devrim II-IIIde formüle
edilen bu strateji, THKP-C ile diðer grup ve örgütler arasýndaki temel sýnýr çizgisidir. Bu stratejinin kabul edilip edilmemesi, önsel
olarak THKP-Cli olup olmamayý belirler. Ancak 1972 yýlý sonrasýnda THKP-Cnin örgütsel yapýsýnýn daðýlmasý ve revizyonizmin güçlenmesi üzerine Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin ne olduðu
ve ne olmadýðý konusunda çeþitli yorumlar geliþmiþtir. Bu durumda neyin doðru (yani Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin ifade
ettiði), neyin yanlýþ (yani Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini reddettiði) olduðunu tespit etmek için elde tek kriter mevcuttur. Bu
kriter de, THKP-Cnin 71 döneminde yayýnladýðý, ideolojik-politikörgütsel-stratejik ilkelerinin açýklandýðý yazýlardýr. Bu yazýlar Mahir
Çayan yoldaþýn yazýlarýnda ifadesini bulmaktadýr. Ancak bu yazýlar
en olgun duruma Kesintisiz Devrim II-IIIde ulaþmýþtýr. Bu neden-
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le, THKP-C için temel kýstas, Kesintisizlere ters düþüp düþmemek
þeklini almýþtýr. Bunun gerçek anlamý Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisine ters düþüp düþmemektir. Kesintisiz Devrim II-III ile
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin bu derece özdeþleþmiþ olmasý bundandýr.
Örgütümüz ilk oluþum yýllarýndan itibaren, en genelde, tüm
diðer siyasi oluþumlarla sýnýr çizgisini çekmiþtir. Bu sýnýr çizgisi Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisidir. Bu strateji, THKP-C/HDÖnün
üzerinde yükseldiði ve örgütün niteliðini belirleyen stratejidir. Bu
nedenle örgütümüzün temel çýkýþ noktasý Kesintisiz Devrim II-III
dür. Bu durumda Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine (ya da
onun formüle edildiði Kesintisiz Devrim II-IIIe) ters düþen ya da
onun reddini oluþturan her türlü düþünce ve faaliyet kesinkes bir
sapmayý ifade eder.
Bugün ülkemiz solunda, örgüt ile örgütün devrim anlayýþýnýn
birbirinden ayrý tutulmasý eðilimi vardýr. Örneðin bir kiþi falanca
siyasetten olabilir, ama o siyasetin devrim anlayýþýna uymayabilir. Legalizmin bir sonucu olan bu durum, Politikleþmiþ Askeri
Savaþ Stratejisini savunan kesimleri ve örgütümüzü de etkilemiþtir. Böylece Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi ile örgüt (THKP-C)
birbirinden ayrýlmýþ, kiþi THKP-C adýna sahip çýkmakta ama, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini dolaylý biçimde de olsa reddedebilmektedir. Bu oluþum THKP-C/HDÖ saflarýnda da ortaya çýkmýþtýr. Zaman zaman ortaya çýkan sapmalar, Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisine ters düþmelerine ve bu durumun çok açýk olmasýna
karþýn THKP-C/HDÖ üyesi olduklarýný iddia etmiþlerdir. Nitekim,
Aralýk-76 Kararý ile tüm örgütsel baðlarýn kesildiði sað-sapma (daha
sonra kendilerine Devrim Savaþçýlarý (!) adýný takmýþlardýr), örgütten ayrýlmadýklarýný, asýl örgütü kendilerinin temsil ettiðini ileri
sürmüþlerdir. Bunu yaparken özellikle örgütümüzün kamuoyunda
bilinen ismini, yani Acilciler adýný kullanmaya özen göstermiþlerdir. Bu durumu THKP-C/HDÖ ve Tarihsel Geliþim yazýmýzda þöyle
belirtmiþtik:
Temel mücadele biçimi olan silahlý propagandayý
pratikte uygulamak, geliþen savaþ içinde örgütsel yapýyý
saðlamlaþtýrmak, örgütün yayýlmasý ve güçlenmesini
bundan böyle esas olarak yeniden yaratýlan etkinin örgütlenmesiyle gerçekleþtirmek; bu temel konularda arka-
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daþlar Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi ile ters düþen görüþler savunmuþlardýr. Ve çoðunluðun aldýðý
karara da uymayacaklarýný ilan etmiþlerdir. Bu durumda bu arkadaþlarla ayný örgütsel yapý içinde bulunamayacaðýmýz açýktýr. Buna raðmen bazý arkadaþlar Halkýn
Devrimci Öncülerinden (veya kamuoyunda tanýnan
adýyla Acilden) ayrýlmadýklarýný söylemektedirler. Þu kadarýný belirtelim ki, devrimci örgüt kiþinin istediði gibi
katýlýp, ayrýldýðý bir kulüp deðildir; belirli kurallara sahiptir.9 (abç)
Bugün kendilerine Acilciler diyen yeni sað-sapma da
ayný durumdadýr. Bu yüzden, bu sað-sapmanýn eleþtirisini çeþitli
yönleriyle ele alacaðýz. Bu sað-pasifist grup teorik tespitlerinden
(kriminoloji sahasýna girenler hariç), pratiðine dek ele alýndýðýnda, deðil Acil ile, Kesintisizlerle bile uzaktan yakýndan iliþkisi
olmadýðý açýkça görülecektir.
Bunu, sað-sapmanýn iki ana yazýsýndaki plana uygun olarak
yapacaðýz. Böylece kadrolarýn sorunu daha düzenli anlamalarý
mümkün olacaktýr. Yine baþlamadan belirtelim ki, yazýmýzýn amacý çeþitli konular üzerine örgütümüzün görüþlerini ayrýntýlý olarak
olarak yinelemek deðildir. Amacýmýz sað-sapmanýn niteliðini ortaya koymaktýr.

9

THKP-C/HDÖ, Tarihsel Geliþim.
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM

EMPERYALÝZMÝN BUNALIM DÖNEMLERÝ
VE SAÐ-SAPMA

Serbest rekabetçi kapitalizmin tekelci kapitalizme (emperyalizm) dönüþmesiyle birlikte kapitalizmin temel çeliþkisi (üretimin sosyal niteliði ile üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti arasýndaki
çeliþki) kesinlik kazanýr. Serbest rekabetçi dönemin aksine, temel
çeliþki, salt ekonomik buhran dönemlerinde deðil, her dönemde
kendini hissettirir ve hayatýn her alanýný kapsar (genel). Üretici
güçlerin geliþimi sürekli engellendiðinden, temel çeliþki sürekli olarak kendini hissettirir.
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 zýddýný (sosyalizmi) doðurama aþamasýna girer. Kapitalizmin tekelci
dönemde girdiði bu yeni evreye genel bunalým döne-
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mi denir. Genel bunalým kesikli deðil, süreklidir; bu
anlamda tekelci dönem kapitalizmin sürekli ve genel
bunalýmlar çaðýdýr.10
... Ancak emperyalist dönem içinde de emperyalizmin deðiþen özellikleriyle belirlenen bunalým dönemleri
vardýr. Emperyalizmin bunalým dönemlerinin ayýrt edici
özellikleri þu kriterlerle açýklanabilir:
1- Emperyalist sömürünün sürdürülüþ biçimi (metropollerde ve sömürgelerde):
Emperyalizmin bir dünya sistemi olmasý ve içine düþtüðü bunalýmlardan sistem içindeki tedbirlerle kurtulmaya çalýþmasý sömürü biçimlerinin de, dönemlere
göre ayýrt edici 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:
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.11
Emperyalizmin deðiþik bunalým dönemlerinin birbirinden
ayrýlmasýnýn bu üç temel kriteri Türkiye Devriminin Acil SorunlarýIin en temel tespitlerinden birisidir. Bu konuda yeni sað-sapma,
ayný zamanda oportünist niteliðini de sergilemektedir. Bu sapmaya göre: Kapitalizmin içine düþtüðü sürekli ve genel bunalýmdan
sistem içinde sömürü biçimlerini deðiþtirerek kurtulmaya çalý10
11

THKP-C/HDÖ, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I, s. 26-27.
THKP-C/HDÖ, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I, s. 34-35.
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þýr.12 (abç) Yine, onlara göre; emperyalistler arasý çeliþkiler, sermayenin yoðunlaþma derecesine ve devrimci mücadelenin
dünya ölçüsündeki gücüne göre13 deðiþik biçimler alýr.
Görüldüðü gibi (ve daha sonra da göreceðimiz gibi), yeni
sað-sapma, emperyalizmin deðiþik bunalým dönemlerinin birbirinden ayrýlmasýnýn üç unsurunu kendine göre deðiþtirmektedir. Birinci durumda, emperyalizmin sistem içindeki tedbirlerle bunalýmlardan kurtulmaya çalýþmasýnýn bir sonucu olan sömürü biçimlerindeki deðiþim, doðrudan sistem içindeki tedbirlerle özdeþleþtirilmektedir. Ýkincide ise, emperyalistler arasý çeliþkinin çeþitli biçimlerini belirleyen: a- askeri ve teknolojik üstünlük, b- sosyalist sistem
ve ulusal (ya da halk) kurtuluþ savaþlarý, c- sermayenin yoðunlaþma
derecesi, yeni sað-sapmanýn elinde sermayenin yoðunlaþma
derecesi ve devrimci mücadelenin dünya ölçüsündeki gücüne dönüþmektedir. Böyle olunca III. bunalým döneminin 3. evresi daha
kolaylýkla anlatýlabilinecektir: Zira 1971 sonrasýnda ABDnin mutlak
hegemonyasýnýn nispi hegemonyaya dönüþmesine karþýn askeri
ve teknolojik üstünlük hâlâ ABDnin elindedir. Nitekim 1979 sonlarýnda Batý-Avrupa ülkelerine ABD yapýmý orta-menzilli nükleer füzelerin yerleþtirilmesinin NATO toplantýsýnda kabul edilmesi bunun
açýk kanýtýdýr.
Bunlarý þimdilik burada býrakýp, emperyalizmin deðiþik bunalým dönemlerini görmeye devam edelim. Ancak burada hemen
belirtelim ki, emperyalizmin bunalým dönemlerinin incelenmesi
salt entelektüel bir yaklaþým deðildir. Tersine, 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.14 (abç) Ancak bu sorunun bir yönüdür. Ayný þekilde mevcut ve objektif koþullara uygun
mücadele yöntemleri ve örgütlenme anlayýþýný reddetmenin de en
kýsa yolu, koþullarýn deðiþtiðini söyleyerek, geçersizliðini ilan et12
13
14
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mektir.

Oportünizm, her yerde ve her zaman bilimsel sosyalizmi tahrifte iki metoda baþvurur:
Ya zaman ve mekan kavramlarýný dikkate almadan,
Marksizm ustalarýnýn baþka tarihi þartlar için ileri sürdükleri ve yaþanýlan dönemde eskimiþ olan tezlere dört elle
sarýlýr ve bu tezleri kendi sapmasýna dayanak yapmaya
çalýþýr. Veya Marksizm-Leninizmin her þart ve altýnda geçerli tezlerini, zaman ve mekan deðiþmiþtir, o yüzden
geçerli deðildir diyerek Marksizmi revize eder.15
Ýlerde göreceðimiz gibi yeni sað-sapma da, oportünizmin
bu tahrif yöntemini kullanarak saðcý özünü gizlemeye çalýþmaktadýr.
III. Bunalým döneminin 3. evresi edebiyatý da bunun açýk ifadesidir.
Emperyalizmin bunalým dönemlerini þöyle özetleyebiliriz:
1- Birinci Bunalým Dönemi
Serbest rekabetçi kapitalizmin tekelce kapitalizme dönüþmesiyle (1903) baþlayan ve I. yeniden paylaþým savaþý içinde, özellikle
1917 Ekim Devrimi ile sona eren dönemdir.
I. Bunalým dönemi tamamiyle sistemin kendi iç çeliþkilerinden kaynaklanýr. Temel belirleyici emperyalistler arasý çeliþkidir.
Ancak 1917 Ekim Devrimi ile birlikte, sistemin bu iç çeliþkilerinden
doðan sosyalizmin, tek ülkede de olsa, kurulmasýyla kapitalizmin
sürekli ve genel bunalýmý yeni bir muhteva kazanýr. Artýk sisteme
karþý sürekli bir alternatif mevcuttur.
2- Ýkinci Bunalým Dönemi
1917 Ekim Devrimi ile baþlayan ve II. yeniden paylaþým savaþý
sonlarýna kadar (1945) devam eden bir dönemdir. Bu dönemin
özelliklerine geçmeden bir noktaya daha deðinelim:
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.16
Ancak bu, tarihlerin hiç önemi olmadýðý demek deðildir. Tarihler, sistemin iþleyiþinde ve yeni bunalým döneminin temel özel15
16

Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim-I.
THKP-C/HDÖ, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I, s. 28.
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liklerinin ortaya çýkýþýnda alt-üst etkisi yapan olgularý ifade eder.
Bu boyutu ile tarihler dönüm noktalarýdýr.
Örneðin modern revizyonizm, bunalým dönemlerini, I. bunalým 1917-45, II. bunalým 1945-58 ve III. bunalýmý 58 sonrasý olarak
ifade eder. Bu tespitlerin temelinde kapitalizmin sürekli ve genel
bunalýmýný salt sosyalist ülkeler yönünden (alternatif güç) ele alýnmasý yatmaktadýr. Modern revizyonizm için, gerek emperyalistler
arasý çeliþkilerin durumu, gerek ulusal ve halk kurtuluþ savaþlarýnýn
hiçbir anlamý yoktur (en çok tali olarak görür). Bunalým dönemlerini birbirlerinden ayýran üç unsurun birini öne çýkarmak ve her þeyi ona baðlamak (tek yönlülük) bu anlayýþýn yöntemidir. Alternatif
gücün etkisini bu derece abartmak yanlýþ ise, ayný þekilde salt emperyalistler arasý çeliþkinin durumunu belirleyici almak da o derece
yanlýþtýr. Nitekim yeni sað-sapma tüm yaklaþýmlarýnda bunu yapar.
Yukarda da gördüðümüz gibi, onlar, bunalým dönemlerini ayýran
üç unsuru kabul eder görünüp, modern revizyonizmin önemsemediðini (emperyalistler arasý çeliþki) abartýr ve bu çeliþki üzerindeki
alternatif gücün etkisini ve emperyalistler arasýndaki askeri ve teknolojik üstünlüðün rolünü kabul etmez. Böylece tek yönlülük daha
da çarptýrýlýr ve emperyalistler arasý çeliþki, sermayenin yoðunlaþma
derecesi ile ölçülerek, sürekli ve genel bunalým ekonomik deðerlere
ve ekonomik buhranlara indirgenir. 1971de girildiðini iddia ettikleri III. bunalýmýn 3. evresi temel olarak dolarýn devalüe edilmesine
ve ABD ekonomisinin tarihinde ilk kez ödemeler dengesi açýðý vermesine baðlanýr ve 1971 tarihinin seçilme nedeni budur.
II. bunalým döneminin baþlýca özelliklerini þöyle özetleyebiliriz:
a- Emperyalizme karþý sürekli alternatifin doðuþu.
b- Ekonomik buhranýn önemli ölçüde aðýrlaþmasý (1929 buhraný gibi)
c- Tekelci kapitalizmin tekelci devlet kapitalizmine dönüþmesi
d- Emperyalist ülkeler arasýndaki güçler dengesinin deðiþimi
3- Üçüncü Bunalým Dönemi
Emperyalizmin III. bunalým dönemi kendi içinde iki
ayrý döneme ayrýlýr:
a- 1945-58 Dönemi
Bu dönemin baþlýca özellikleri þunlardýr:
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1-) Dünya sosyalist sisteminin kurulmasý, ulusal kurtuluþ savaþlarýnýn dev boyutlara ulaþmasý.
2-) Emperyalist ülkelerin sürekli ve resmi olarak örgütlenmesi,
3-) Emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkilerin geçmiþe
göre azalmasý; ABDnin emperyalist blok içinde mutlak
hegemonyasý.
4-) Ekonomik buhranýn hafiflemesi.17
Bu dönemde görülen bir olgu da, soðuk savaþtýr. Ancak
soðuk savaþ bu dönemde sistemin iþleyiþinde temel özellik niteliðinde deðildir. Nitekim bu nedenle Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide bu olgu baþlýca özellikler içinde sayýlmamýþtýr. Bu dönemde, II. yeniden paylaþým savaþý ile yýkýlmýþ olan Batý-Avrupanýn
imarý emperyalist yatýrýmlarýn yöneldiði alaný belirler. Genel olarak
III. bunalým döneminin en temel olgusu olan entegrasyon 1945-58
döneminde belirginlik kazanmýþtýr. Emperyalist ülkelerin tarihlerinde ilk kez sürekli ve resmi olarak örgütlenmesi bunu ifade eder.
IMFnin kurulmasý bu örgütlenmenin ilk kurumudur.
b- 1958 sonrasý
Bu dönemin baþlýca özellikleri þunlardýr:
1- Uluslararasý finans kurumlarýnýn faaliyetlerinde meydana
gelen deðiþim:
1956da geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde özel sektörle birlikte sanayi yatýrýmlarý yapmak amacýyla IFCnin, 1961de de IDAnýn faaliyete geçmesiyle, emperyalist krediler özellikle Dünya Bankasý kredileri geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yönelmiþtir. 1945-58 döneminde
Batý-Avrupanýn imarýna yönelen kredilerin ve yatýrýmlarýn bu deðiþimi, iki dönemin ayrýlmasýnda belirleyici olan ilk olgudur. Burada
özellikle dikkat edilmesi gereken, emperyalist kredi ve yatýrýmlarýn
deðiþiminin, salt bir üretim sektöründen diðer birine yönelmesi deðildir. Tersine deðiþim, emperyalist ülkeler içi yatýrýmdan,
geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yönelmesidir.
2-) ABDnin diðer emperyalist ülkelere yaptýðý sermaye ihracýndaki deðiþim:
1958e kadar ABDnin Batý-Avrupaya yaptýðý sermaye ihracýnýn amacý bu ülkelerde sosyalizmin zaferini önlemek iken, 1958
17
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sonrasýnda onlarýn ekonomilerine sýzma ve ele geçirme olmuþtur.
3-) Çokuluslu þirketlerin geliþimi (üretimin çokuluslaþmasý),
4-) Dört aþamalý devresel hareketin iki aþamaya inmesi (sürekli enflasyonist politika),
5-) Ekonominin askerileþtirilmesi,
6-) 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 aþaðý ve emperyalizme baðýmlý olarak geliþtirilerek
deðiþtirilir.
b- Bu süreç içinde emperyalizmin en gözde müttefiki olarak yerli tekelci burjuvazi geliþtirilir,
c- Geliþen tekelci burjuvazi emperyalizmle baþtan bütünleþmiþ olarak geliþtiðinden III. bunalým döneminde
emperyalizm içsel bir olgu haline gelmiþtir, emperyalist
iþgalin biçimi deðiþmiþtir. (Gizli iþgal)
d- Sermaye ihraç ve transferlerinin terkibi deðiþmiþtir.18
Bu dört unsurun ortaya çýkardýðý olgularýn baþýnda, oligarþi
ve oligarþik yönetim gelir. Emperyalizm ülkeye ilk giriþinde yerli
hakim sýnýflarýn tümüyle ittifak kurar. Bu ilk dönemde, yerli hakim
sýnýflar, feodaller, tefeci bezirganlar, ticaret burjuvazisi ve komprador burjuvazidir. III. bunalým döneminde, yeni-sömürgecilik
yöntemleri sonucu, yerli tekelci burjuvazi geliþtirilmiþ (komprador
burjuvazi yerli tekelci burjuvazinin çekirdeði olmuþtur) ve zaman
içinde emperyalist üretim iliþkilerinin geliþmesine paralel oligarþi
içinde aðýr basan yön olmuþtur. Oligarþi, baþta emperyalizm olmak üzere, emperyalizmle baþtan bütünleþmiþ yerli tekelci burjuvazi ile toprak aðalarý (feodaller), tefeci bezirgan ve ticaret burjuvazisinin en irilerinden oluþur. Böylece ülkedeki yönetim, sýnýfsal temelinin evrimi sonucu oligarþik nitelik almýþtýr. Ýþte bu oluþum
III. Bunalým döneminin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ortaya çýkardýðý temel bir deðiþimdir.
18
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Yönetimin oligarþik nitelik almasý, merkezi otoritenin daha
da güçlenmesine yol açmýþtýr. Diðer taraftan emperyalist üretim
iliþkilerinin sonucu, ülkedeki kapalý üretim birimlerinin pazara açýlmasý ve bu nedenle ulaþým ve haberleþmenin yaygýnlaþtýrýlmasý
merkezi otoritenin gücünü ülkenin her yanýna yaymýþtýr.
Öte yandan, gerek emperyalist iþgalinin gizlenmesi ile antiemperyalist tepkilerin açýða çýkmasýnýn önlenmesi, gerekse emperyalist üretim iliþkilerinin ilk geliþiminin yarattýðý nispi refahýn sýnýfsal tepkilerin pasifize edilmesini saðlamasý, oligarþi ile halkýn düzene karþý tepki ve memnuniyetsizliði arasýnda suni bir denge yaratmýþtýr. Zaman içinde nispi refahýn (geçici niteliði sonucu) etkisini
yitirmesine paralel, suni denge, temel olarak siyasal zor ile sürdürülmektedir. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde siyasal zor, sürekli olarak
askeri biçimde maddeleþme koþullarý içindedir. Yani zaman zaman parçada askeri biçim alabilmektedir. Bu zamanlarda amaç,
yeni-sömürgeciliðin ideali olan, kuvvetini kullanmamak için göstermektir. Genellikle ipin ucunu kaçýrdýðý zaman siyasal zor bütünde askeri biçimde maddeleþir.
Siyasal zorun askeri biçimde maddeleþmesi için:
a- Hakim sýnýflarýn kendi iç çeliþkilerinden idare edememeleri (yönetemez olmalarý)
b- Geliþen sýnýf muhalefetinin mevcut üretim iliþkilerini tehdit eder bir nitelik almasý,
c- doðrudan doðruya iktidara yönelik bir siyasal (devrimci) alternatifin ortaya çýkmasý durumunda olur.19
Siyasal zorun askeri biçimde maddeleþmesi, yani görünür
olmasýný, salt oligarþinin siyasal olarak tecrit olmasýna indirgemek tamamen yanlýþtýr ve tek yönlülüktür. Bu ayný zamanda, oligarþinin siyasal zorunu askeri biçimde maddeleþtirmesi durumunda, oligarþinin siyasal olarak tecrit olduðunu söylemek demektir.
Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz broþüründe bu þöyle konmaktadýr:
Ülkemizde özellikle 12 Mart sonrasý uygulamalardan
sonra hakim sýnýflarýn kendi iç çeliþmelerinden dolayý
yönetimin askerileþmesi beklenemez. Bu nedenle siyasal zorun askeri bir biçimde kendini göstermesi mevcut
19
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üretim iliþkilerine yönelik muhalefetin görüldüðü yerlerde ve oligarþiye alternatif bir gücün ortaya çýkmasý zamanlarýnda olacaktýr. Bir baþka deyiþle, oligarþi emekçi
yýðýnlarýn muhalefetinin topyekün muhalefete dönüþmesine hiçbir zaman izin vermeyecek ve daha mevzi durumundayken uygulayacaðý zor ile sindirerek kitleleri pasifize etmeye çalýþacaktýr.20
Görüldüðü gibi askeri biçimde maddeleþme koþullarý içindeki siyasal zorun, görünür olmasý, yani askeri biçimde maddeleþmesi siyasal tecrit ile özdeþ deðildir. Nitekim emperyalizm ulusal ve halk kurtuluþ savaþlarýndan edindiði tecrübe ile (özellikle
Küba ve son olarak Nikaragua) yýpranmýþ yönetimleri, yani yönetim siyasal olarak halk kitleleri gözünde tecrit olduðunda, bu yönetimleri deðiþtirmektedir. Bu yýpranmýþ yönetimin deðiþmesinin mutlaka sivil yönetimler için olduðunu söylemek de yanlýþtýr. Sivil ve
askeri yönetimlerin her yýprananý deðiþtirilir. Örneðin 1969larýn Perusunda, 1979un El Salvadorunda olduðu gibi sivil yýpranmýþ yönetim, askeri yönetimle deðiþtirilmiþtir. Ve bu ülkelerde askeri yönetimin ilk yaptýðý iþ, iþçilerin ve köylülerin mücadele ettikleri bazý
haklarý resmen kabul etmek olmuþtur. 1963 Perusunda askeri yönetim, köylülerin zorla iþgal ettiði topraklarý köylülere býrakmýþtýr.
1964 sonrasý Brezilyada ise askeri yönetim deðiþikliði söz konusudur. Burada önemli bir husus da, oligarþinin siyasal tecridi ile
yönetimin (hükümetin ya da yürütmenin) yýpranmýþlýðýnýn özdeþ
olmadýðýdýr.
Üçüncü bir nokta da, suni denge, temel olarak siyasal zor
ile sürdürülmesine karþýn, zaman zaman nispi üretim artýþlarý, ideolojik saptýrmalar ve icazetli sosyalistler vb. den yararlanýlarak da
sürdürülür.
Dördüncü olarak, suni dengenin oligarþi ve oligarþik yönetimle iliþkisini, salt tek tek kurumlara indirgeyerek, siyasal tecridin
tek tek kurumlarýn tecridi olarak düþünme yanýlgýsýna düþülmemelidir. Bu anlayýþ, siyasal zorun sýnýfsal ve devletle olan iliþkisini gözden uzak tutmaktýr. Ve devlet, Leninin tanýmýyla bürokrasi ve militarizmiyle bir bütün olarak egemen sýnýflarýn baský makinasýdýr. Devletin bütünselliði ve bu anlamda devlet kurumlarýnýn
20
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iþlevlerinin tek tek ele alýnamayacaðý, çünkü tek bir bütünün ve
tek bir amacýn parçalarý olduðu unutulmasý, siyasal tecridin tek
tek kurumlarýn tecridine indirgenmesine yol açar, ki bu da modern revizyonizmin, devleti içten ele geçirme ileri demokratik düzen anlayýþýnýn bir baþka ifadesidir. *
Kýsaca III. bunalým döneminin genel özellikleri budur. Þimdi
bu konuda yeni sað-sapmanýn nasýl tahrifatlar yaptýðýný görelim:
Yeni sað-sapmaya göre, III. bunalým dönemi üç evreye
ayrýlýr! Birinci evre, 1945-58 dönemini kapsar. Ýkinci evre, 1958-71
dönemini kapsar. Üçüncü evre de, 1971 sonrasýdýr. III. bunalým döneminin ilk iki evresinde (1945-58 ve 1958-71 evreleri) ortaya çýkan
özellikler þunlardýr:
a- Sosyalist bloðun ortaya çýkýþý ve ulusal kurtuluþ
savaþlarýnýn büyük boyutlara ulaþmasý...
b- Yeni-sömürgecilik yöntemlerinin kullanýlmasý (sömürge ülkelerde iþgalin gizlenmesi ve pazar geniþletilmesi). Sömürge sisteminin çökmesi ve baðýmlý, yarý-baðýmlý ülkelerin ortaya çýkmasý. Emperyalizm bu dönemde yerli hakim sýnýflarýn tümüyle (feodaller, aracý-tefeci,
ticaret burjuvazisi) ittifak içindedir...
c- Emperyalizmle sosyalist blok arasýndaki soðuk savaþ.21 (abç)
Sað-sapmanýn III. bunalým dönemi için (onlara göre ilk iki
evresi için) ortaya koyduðu bu üç özellik, daha sonra da göreceðimiz gibi, mutlaklaþtýrdýklarý ve III. bunalým döneminin 3. evresi
olarak isimlendirdikleri geliþmeler için gereklidir. Gerçekte bunlar,
III. bunalým döneminin temel özelliði isterse sað-sapmanýn dediði gibi ilk iki evrenin olarak öne çýkartýlamayacak özelliklerdir.
Eklektizmin tipik örneði olan bu tespitlerin Türkiye Devriminin
* Bilindiði gibi modern revizyonizm, tek tek devlet kurumlarýnýn devrimcileþtirilmesi
ile, aþamalý olarak, iktidarýn ele geçirilmesini savunur. Bu aþamalý ilerleme, Halk Savaþý
teorisinin iktidarýn parça parça ele geçirilmesinden temelden farklýdýr. Modern revizyonizm,
devlet kurumlarýnýn tek tek ele geçirilmesini amaçlar, Halk Savaþý ile, ülke bütününde
toprak olarak ve toprak üzerinde her türlü devlet kurumunun parçalanmasý ile iktidarýn
parça parça ele geçirilmesidir. Modern revizyonizmin anlayýþý, devlet kurumlarýnýn parça
parça kurtarýlmasýdýr! Zaten aþamalý siyasal tecrit ya da devlet kurumlarýnýn tek tek
tecridi anlayýþý, temelden Marksist-Leninist devlet teorisinin reddidir. Bu anlayýþ, devleti
kurumlar olarak özerk ve federe bir yapýya sahip düþünmek durumundadýr. Daha genel
deyiþle, feodal devletçikler anlayýþýdýr.
21
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Acil Sorunlarý-I ile olan iliþkisi (daha doðrusu iliþkisizliði) açýktýr.
Birinci olarak, 1945 sonrasýnda sosyalist bloðun oluþtuðu
açýktýr. Ancak sosyalist blok, yine ayný zaman içinde (ilk iki evre
içinde) parçalanmýþtýr. Bu oluþum-parçalanma durumu bugün herkesçe açýkça bilinmektedir. Nitekim 1956 SBKP 20. Kongresi kararlarý sonrasýnda parçalanma süreci baþlamýþtýr. Pratikte Pekin-Moskova çatýþmasý olarak bilinen bu süreç 1960 sonrasýnda resmileþmiþ ve 1969da ÇKP nin Sovyetleri resmen sosyal-emperyalist
ilan etmesi ile kesinleþmiþtir. Bu olgunun dünya devrimci pratiðinde etkileri 1960-70 yýllarý arasýnda kesinlik kazanmýþtýr. Özellikle
Latin-Amerika ülkelerinde, resmi ya da geleneksel diye adlandýrýlan SBKP çizgisindeki KPlerden ayrýlma, 1965-67 arasýnda en üst
seviyeye çýkmýþtýr. Yine ÇKP yanlýsý gruplarýn yoðun olarak ortaya
çýktýðý (baðýmsýz yapýlarýyla) 1967-69 yýllarýdýr. Nitekim ülkemizde
de PDAnýn ortaya çýkýþý bu yýllardadýr ve 1970de ayrýlma netleþmiþtir. 1971 sonrasýnda ortaya çýkan sosyalist bloðun parçalanmasý deðil, parçalanmanýn çatýþmaya dönüþmesidir.
Burada bir iddiaya deðinmek istiyoruz. Politikleþmiþ Askeri
Savaþ Stratejisinin ilk formüle edildiði Kesintisiz Devrim II-IIIün
1972 baþlarýnda yazýlmasýndan hareketle, bazý olgularýn bu yazýda yer almadýðý, yani 1971 sonrasý geliþmelerin bazýlarýnýn Mahir
Çayan yoldaþýn yaþadýðý sürede söz konusu olmadýðý ve bu yüzden
yazýda deðerlendirilmediði iddiasýdýr. Sosyalist bloðun parçalanmasý
ve sosyal-emperyalizmin ortaya çýkýþý bu anlamda bir geliþme
olarak gösterilmektedir. Yukarda da belirttiðimiz gibi, bu olgular
1971 yýlýnda kesinlik kazanmýþtýr ve THKP-Cnin bazý yazýlarýnda da
iþlenmiþtir. (Örneðin Mahir yoldaþýn Yeni Oportünizmin Niteliði
Üzerine yazýsýnda). Bu sakat anlayýþýn ileri sürülme nedeni Kesintisizlere baðýmlý olmaktan kurtulma istemidir. Zira herkes Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi adýna ileri sürdüðü þeyin doðru ya da
yanlýþlýðýnýn ilk ölçütü olarak Kesintisizleri ele almak zorundadýr.
Eðer Kesintisizler devre dýþý býrakýlacak olursa, Politikleþmiþ Askeri
Savaþ Stratejisi adýna getirilecek her revizyonist ve saðcý tespitler,
kolaylýkla Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine mal edilebilecektir. Yeni sað-sapmanýn ilk yapmak istediði budur, yani Kesintisizleri unutturmak. Týpký KSD, DY oportünistlerinin yaptýðý gibi. Ancak
bu oportünistler, bunu, DYnin yaptýðý gibi, resmen Kesintisizlerin
okunmasýný yasaklayarak deðil, daha sinsice, denebilirse gözle
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görülmez ve cezalandýrýlamaz tarzda yapmaktadýrlar.
Evet, yeni sað-sapmanýn, sosyalist bloðun oluþmasýný 194571 dönemine özgü koyma nedeni kýsaca budur.
Buna baðlý olarak getirilen soðuk savaþ konusu vardýr. Bilindiði gibi soðuk savaþ, sosyalist ülkeleri tecrit ve izole etme politikasýdýr. Ancak yine bilinir ki, bu politika zaman içinde ikincil olmuþtur. Soðuk savaþýn en yaygýn olduðu dönem 1946-58 arasýdýr.
Nitekim ABDde Mc Carthycilik bu dönemde ortaya çýkmýþtýr. Ancak
1956 SBKP Kongresinde kabul edilen barýþ içinde birarada
yaþama tezi ve emperyalistlerin sosyalist ülkeleri pazar olarak yeniden yararlanabileceklerini görmeleri ile yavaþ yavaþ ikinci plana
düþmüþtür. ÇKP ile SBKP arasýndaki (1960da) tartýþmalarýn temel
noktalarýndan biri de budur. Ancak 1971 sonrasýnda sosyalist bloðun
parçalanmasýnýn bir ürünü olarak (ve çatýþmanýn bir ifadesi olarak) Çin ile ABD arasýndaki iliþkilerin geliþmesi söz konusudur (Nixonun Çini ziyareti ve Çinin Birleþmiþ Milletlere alýnmasý).
Yeni sað-sapma kendi revizyonist ve oportünist özünü gizlemek için, týpký sosyalist blok konusu gibi, soðuk savaþ konusunu
da çarptýrmaktadýr. Her þeyi Çin yönü ile deðerlendirerek ve III. bunalým döneminde 70 sonrasýndaki geliþmeleri tek yönlü ve çarpýtarak ele alarak bunu yapmaktadýr. Zira sosyalist blok, ne salt Sovyetler
Birliði ve Çinden oluþmaktadýr, ne de soðuk savaþ Çinle baþlamýþ
ve Çinle bitmiþtir. Nitekim SBKP yanlýsý KPler, Çinin geri dönüþ
yaptýðýný ve böylece sosyalist bloktan koptuðunu ileri sürmektedir.
Gerçekte sosyalist blok kavramý, tek tek ülkelerle ilgili bir olgu deðildir. Sosyalist bloktaki parçalanma, tüm dünyada devrimci güçlerin
bölünmüþlüðünde ifadesini bulur. Yine soðuk savaþýn ikinci plana
düþmesi ve sosyalist ülkelerle emperyalist ülkeler arasýnda ticaretin
ve yatýrýmlarýn geliþmesi 1971 sonrasýna denk düþmez. (1971 sonrasýnda söz konusu olan Çinin devreye girmesi ve mevcut ticaretin
artmasýdýr.) Ve hele hele bu geliþmelerin Kesintisizlerin kaleme
alýndýðý dönemde ortaya çýkmadýðýný söylemek, tamamen gerçekleri yok farz etmektedir. Çin-ABD arasýnda ticaretin artýrýlmasý
ve ABDnin ticari kýsýtlamalarý kaldýrmasý Mayýs 1971de olmuþtur.
Yine Nixonun Çin gezisi Þubat 1972de gerçekleþmiþtir22 ve
1969dan itibaren bloklar arasý barýþ, yumuþama gibi deyimler
22
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emperyalistler tarafýndan sýk sýk kullanýlýr olmuþtur.23
Nispi geliþmeleri mutlaklaþtýran, 1971 öncesi ile sonrasý arasýna kesin çizgiler çeken sað-sapma, böylece bir taþla iki kuþ
vurmayý amaçlamaktadýr: Bir yandan yeni saðcý çizgisinin koþullardaki deðiþmelere uygun olduðunu göstermek, diðer yandan
Kesintisizlerin bu yeni deðiþmelere uymadýðýný göstererek, devre dýþý býrakmaktýr. Tüm bunlar yeni sað-sapmanýn yepyeni (!)
öncü savaþýnýn stratejisini desteklemek için yapýlmýþtýr. Gerçekte yeni geliþmeler diye ortaya koyduklarý geliþmelerin kendilerinin yeni öncü savaþý stratejilerinde yansýsýný bulmak da oldukça
güçtür. Amaç, geliþmelere göre devrim teorisini geliþtirmek olmayýp,
bazý þeyler deðiþti, öyleyse devrim teorisi de deðiþir düþüncesi
yaratmaktýr. Deðiþmelerin neler olduðunu ortaya koymamalarý bundandýr. Ortada olan sadece emperyalizm tahlilinde deðiþme ve
bundan baðýmsýz devrim teorisinde deðiþmedir.
Böylece emperyalizm tahliline dayanan devrim teorisi çarpýtýlmakta, birbirinden kopuk ama ikisinde de deðiþme olduðu izlenimi yaratýlmaktadýr. (Basit bir mantýkla bile bu anlaþýlýr. Türkiye
Devriminin Acil Sorunlarý-Ide farklý da olsa ayný tür geliþmelerden
söz edilmesine karþýn, devrim teorisinde sað-sapmanýn yeni deðiþikliðini bulmak olanaksýzdýr. Bu durumda akla, bu geliþmelerin
1975 sonrasýnda mý olduðu (Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I bu
yýl yazýlmýþtýr) sorusu gelmektedir. Belki biz yanýlýyoruz, bu saðcý
unsurlar belki de 1975 sonrasýnda gerçekleri görmüþler-dir!)
Yeni sað-sapma III. bunalým döneminin ilk iki evresi için
belirttiklerinden üçüncüsü de, baðýmlý, yarý-baðýmlý ülkelerin ortaya
çýkmasý. Emperyalizmin bu dönemde yerli hakim sýnýflarýn tümüyle ittifak kurmasýdýr.
Ýlkin, baðýmlý, yarý-baðýmlý ülkeler konusuna deðinelim. Her
þeyden bu olgu, ne salt III. bunalým dönemine özgüdür, ne de söylendiði gibi bu dönemin ilk iki evresine. Emperyalizmin ortaya çýkýþýndan itibaren, eski-sömürgecilik sisteminin daðýlmasýyla, bazý
ülkeler görünüþte siyasal baðýmsýzlýklarýný kazanmýþtýr. Ancak ekonomik ve mali olarak emperyalizme baðýmlýdýrlar. Bunlarýn en
önemlileri Türkiye, Ýspanya, Arjantin, Brezilya baðýmsýzlýklarýný II.
bunalým döneminde, I. yeniden paylaþým savaþý sonrasýnda kazan23
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mýþlardýr. Yine II. paylaþým savaþý sonrasýnda buna yeni ülkeler katýlmýþtýr: Avustralya, Suriye, Mýsýr, Pakistan, Hindistan vb. ve 1975
yýllarýnda ise, özellikle Afrika ülkelerinde yüzyýllardýr süren Ýspanya ve Portekiz sömürgeciliðinin tasfiyesi ile bu tür baðýmsýz ülkeler ortaya çýkmýþtýr.
Ýkinci olarak, emperyalizmin bu dönemde, yani III. bunalým döneminin ilk iki evresinde yerli hakim sýnýflarýn tümüyle ittifak kurmasýný ele alalým.
Yeni sað-sapmanýn bu tespitten amacý 1971 sonrasýnda
(3. evre) oligarþinin yerli hakim sýnýflarýn tümünden oluþmadýðýný
göstermek ve böylece III. bunalým döneminin gerçekten 3. evresine girildiðini kanýtlamaktýr. Oysa yukarda da belirttiðimiz gibi,
emperyalizm ülkeye ilk giriþinde yerli hakim sýnýflarýn tümüyle
ittifak kurar. Bu anlamda eðer emperyalizm herhangi bir ülkeye III.
bunalým döneminde ilk kez giriyorsa, böyle bir durum söz konusudur. Ancak ne emperyalizm III. bunalým döneminde ülkelere ilk
kez girmektedir, ne de emperyalizm III. bunalým döneminde ortaya çýkmýþtýr. Örneðin ülkemize yeniden giriþi 1924lerde baþlar.
Özellikle 1960lardan sonra emperyalist üretim iliþkilerinin derinlemesine yayýlmasýna paralel olarak, yerli tekelci burjuvazi
de oligarþi içinde emperyalizmin temel dayanaðý olmuþtur. 24
Yukarda da belirttiðimiz gibi, yeni sað-sapmanýn bu tür
ince tahrifat ve sözcük oyunlarý yapmasýnýn tek amacý, 1971
sonrasýnda ciddiye alýnacak ve 3. evre denilmeye hak kazanacak deðiþimlerin olduðu imajýný yaratmaktýr. Bunu, bugün herkesin kabul ettiði deyim ve tespitleri geçmiþte yok göstererek yapmaktadýr. Örneðin, bugün Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi hakkýnda biraz bilgisi olan herkese oligarþinin yerli tekelci burjuvazi ile
toprak aðalarý ve tefecilerin en irilerinden oluþtuðunu bilmektedir. Bu durumda geçmiþte, yani ilk iki evrede, en irileri deðil,
tümüyle oluþtuðu söylenirse, ortaya muazzam bir deðiþim çýkartýlmýþ olacaktýr. Ama bu yapýlýrken, Mahir yoldaþýn belirttiði gibi, bu
oluþumu emperyalist üretim iliþkilerinin derinlemesine yayýlmasýna paralel25 olduðu gözden gizlenir.
Özetle emperyalizmin bunalým dönemleri, özellikleri ve bu
24
25
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konuda yeni sað-sapmanýn tahrifatlarý budur.
4- Emperyalizmin III. Bunalým Dönemi Ýçinde Ortaya
Çýkan Geliþmeler
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide iþlenen ve en fazla
þimþekleri, suçlamayý üstüne çeken bu geliþmelerin incelendiði
bölümdür. Özellikle DY oportünizmi tarafýndan 4. bunalým dönemi savunuluyor diye suçlanan bu geliþmeler, bugün de yeni
sað-sapma tarafýndan kendi sapmasýna dayanak olarak kullanýlmaya çalýþýlmaktadýr. O kadar ki, III. bunalým dönemi içinde ortaya çýkan geliþmeler, onlarýn elinde, tüm stratejiyi deðiþtiren bir nitelik almýþtýr. Her ne kadar ortaya çýkan geliþmeler ile stratejide
yapmaya çalýþtýklarý deðiþtirme birbirine uygun deðilse de, bu
konuda özel önem göstermektedirler. Burada yeni baþtan III. bunalým dönemi içinde ortaya çýkan geliþmeleri ele almayacaðýz.
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Iin üçüncü bölümünde yeterince ele alýnmýþtýr.26 Burada yeni sað-sapmanýn Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Iin bu tespitlerini nasýl çarptýrdýðýný ve mutlaklaþtýrdýðýný göstermekle yetineceðiz. Eðer onlar kendi kendilerine Acilciler ismini yakýþtýrýp, kullanmaya kalkmasalardý, elbette
sorun Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I ile olan uyum ya da
uyumsuzluk olmayýp, daha ayrýntýlý bir eleþtiri söz konusu olurdu.
Ama onlar Acil adýna, Acilden yola çýkýp, sað-pasifist çizgilerini
formüle etmektedirler. Bu nedenle onlarýn ne derece Acilden
yola çýktýklarýný göstermek zorunludur. Þöyle diyorlar:
Bu konu da ana hatlarýyla Türkiye Devriminin Acil
Sorunlarý-Ide açýklanmýþtýr. Burada III. bunalým dönemi
içinde ortaya çýkan deðiþmelerin kökenini kýsaca inceledikten sonra, bu deðiþiklerin geliþimini ve bu geliþimin
sonucu ortaya çýkmaya baþlayan emperyalist sistemin
yeni iþleyiþ biçimi üzerinde duracaðýz.27 (abç)
Burada ilk akla gelen soru III. bunalým dönemi içinde ortaya çýkan geliþmeler mi, yoksa deðiþmeler mi söz konusudur? Ýþte
sað-sapmanýn yeni bir sözcük oyunu: Geliþme ve deðiþme. Bilindiði üzere geliþme bir þeyin kendi niteliðini kaybetmeden, kendi
içinde ortaya çýkan niceliklerdir. Deðiþme ise, tersine niteliði ifade
26
27
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eder ve nitel deðiþim demektir. III. bunalým dönemi içinde ortaya
çýkan geliþmelerle ilgili olarak Türkiye Devriminin Acil SorunlarýIde þöyle denilmektedir:
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.28 (abç)
Görüldüðü gibi yeni sað-sapma ile Acilin konuya yaklaþýmý temelden farklýdýr. Ve temeldeki bu farklýlýðýn tüm ayrýntýda
kendini göstermesi kaçýnýlmazdýr. Þimdi bunlarý tek tek görelim:
a- ABDnin emperyalist blok içindeki kesin (mutlak) hegemonyasýnýn kaybolmasý:
Somut olarak 1971de dolarýn devalüe edilmesi ile belirginleþen bu olgu III. bunalým döneminde ortaya çýkan en belirgin geliþmelerden birisidir. Amerikan ekonomisindeki kriz o derece artmýþtýr ki, Yankeeler efsanevi dolarýnýn dokunmazlýðýný istemeye istemeye iki yýl geciktirerek bozmuþlardýr. Amerikan, dolarýný 1969
da devalüe etmesi gerekirken, iki yýl dostlarýný zorlamýþ fakat bazý
tavizler dýþýnda olumlu sonuç alamamýþ ve 1971de devalüe etmiþtir.29 *
Yeni sað-sapma dolarýn rezerv para oluþu ve ikili fonksiyonunu þöyle ifade eder:
Dolar ABD dýþýnda ikili bir fonksiyona sahiptir. Emperyalist sistemi korumak ve sistem içinde ABD egemenliðini yaymak. Bu ikili fonksiyonun pratikte sosyalist ülkelerin üslerle çevrilmesi, ulusal kurtuluþ savaþlarýnýn bastýrýlmasý, ilerici yönetimlerin devrilmesi ve ABD sermayesinin diðer emperyalist ülkelere sýzmasý, þirketleri ve önemli
sektörleri ele geçirmesi biçiminde somutlaþmýþtýr.30 (abç)
Ýþte sað-sapmanýn mutlaklaþtýrma tahrifatlarýnýn küçük bir
örneði. Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide, dolarýn rezerv para
oluþu ve bunun sonucu sahip olduðu ikili fonksiyon anlatýlýrken,
* Salt Mahir yoldaþýn bu sözleri bile, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin formüle
edildiði Kesintisiz Devrim II-IIIün, III. bunalým dönemi içinde ortaya çýkan geliþmelerin
bazýlarýný da olsa, içerip içermediðini göstermeye yeter.
28
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29
Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
30
II. Sað-sapma, III. Bunalým Döneminde Ortaya Çýkan Geliþmeler ve Devrim Stratejisi.

THKP-C/HDÖ
Yeni Oportünizm Üzerine

35

ulusal kurtuluþ savaþlarýnýn bastýrýlmaya çalýþýlmasý ve ilerici yönetimleri devirme çabasý olarak konur. 31
ABDnin II. yeniden paylaþým savaþý sonrasýnda, emperyalist
blok içinde mutlak bir hegemonya kurmasý, zaman içersinde nispi
hegemonyaya dönüþmüþtür. Yani ABD emperyalizmi bugün de
emperyalist blok içinde etkin ve yönlendirici unsurdur. Ancak bu
geçmiþe göre, daha az kesinlik, daha az mutlaklýk içermektedir.
Emperyalistler arasý çeliþki ve iliþkilerdeki bu nispi geliþme, III. bunalým döneminde ortaya çýkan geliþmelerin en önemlisidir. Bunun pratik sonuçlarýna ve devrim teorisindeki etkilerine geçmeden,
bu olgunun nedenlerini de kýsaca açýklayalým:
... ABD ile diðer emperyalist ülkeler arasýndaki güç
dengesinin bozulmasýný hýzlandýran, ABDnin mutlak
üstünlüðünü nispi üstünlüðe çeviren temel etken emperyalist ülkeler arasýndaki eþitsiz geliþim deðil, geribýraktýrýlmýþ 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.32 (abç)
ABDnin dýþ ödemeler dengesi açýðý vermesi ve enflasyon
oranýnýn artmasý, bu olgunun, somut ekonomik sonuçlarýdýr. Tersi
bir deðerlendirme mümkün deðildir. Yine ABD emperyalizminin,
emperyalist blok içindeki eski egemenliðini kaybetmesinin, ekonomik sonuçlarýndan daha çok politik sonuçlarý önemlidir.
Bu olgunun, politik sonuçlarý 1975 yýlý sonrasýnda görülmeye
baþlamýþtýr. Bu sonuçlardan en belirgin olaný, ABDnin ulusal ve
halk kurtuluþ savaþlarýna, geçmiþte olduðu gibi bir müdahalede
bulunamamasýdýr. Nitekim son yýllarda iyice belirginleþen bu durum, Angola Devriminde, Eritre-Etopya Savaþýnda, Ýran olaylarýnda
ve en son Nikaraguada ortaya çýkmýþtýr. Dünya politik konjonktüründe ABDnin bu pazar kaybetmeleri karþýsýnda, nispi sessizliði,
temelde diðer emperyalist ülkeleri belli konularda taviz vermeye
zorlamaya dayanýr. Bu uygulamanýn sonucunda, ulusal ve halk
31
32
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kurtuluþ savaþlarýnýn (bu yýllarda) açýk emperyalist iþgal ile savaþmak zorunda kalmamasý ve böylece savaþýn süresinin nispi olarak
kýsalmasý ortaya çýkmýþtýr. Bir baþka deyiþle, savaþ, sýnýfsal plandan ulusal plana yansýyarak sürmesi söz konusu olmamýþtýr.
(Bu durumun, ulusal ve halk kurtuluþ savaþý veren ülke halklarý
gözünde emperyalizmin mutlak bir siyasal tecridinin ger- çekleþmesini engellediðini söylemek pek yanlýþ olmayacaktýr. Böylece emperyalizmin ülkeye daha farklý yollarla girebilme olanaklarý doðmaktadýr. Keza bu yýllardaki devrimlerde, sýnýfsal katýlýmýn içinde burjuva
muhalefetinin yer almasý en açýk örneði Nikaragua bu olasýlýðý
güçlendirmektedir. ABD bu yýllardaki uygulamalarý ile, bu yýllardaki
pazar kayýplarýný geçici bir kayýp durumuna getirmeye çalýþmýþtýr.)
Bunlarýn devrimci saflarda revizyonist ve oportünist çizgilerin güçlenmesine yol açtýðýný da söyleyebiliriz. Özellikle Halk Savaþý
teorisi bu uygulamalardan etkilenmiþtir. Kimilerince, bu geçici ve
nispi durum mutlaklaþtýrýlarak, artýk Halk Savaþýn teorisinin geçersiz olduðu sonucu çýkartýlmaktadýr. Bu inkarcý çizgiler, bir yandan
nispi ve geçici durumlarý mutlaklaþtýrýrken, diðer yandan Halk Savaþýný uzun süreli savaþ ve ulusal planda savaþ olarak tek yöne
indirgemektedirler. Daha sonra ele alacaðýmýz gibi, bir savaþýn süresini belirleyen genel olarak güçler dengesidir. Giap bunu þöyle belirtiyor:
Her þeyden önce, bu strateji, uzun süreli bir savaþýn
stratejisi olmalýdýr. Bu, bütün devrimci savaþlar ve bütün
halk savaþlarý mutlaka uzun süreli savaþlar olmalýdýr
demek deðildir. Eðer baþlangýçta, þartlar halk için elveriþliyse ve güçler dengesi devrim lehine dönüþebilirse, devrimci bir savaþ kýsa zamanda sonuçlanabilir.33
(abç)

Halk Savaþýný ele alýrken etraflýca açýklayacaðýmýz tek yönlülük, III. bunalým döneminde ortaya çýkan geliþmelere paralel
Halk Savaþýnýn reddi çizgilerinin geliþmesine olanak saðlamaktadýr. Oysa ki, ne III. bunalým döneminde ABDnin emperyalist blok
içindeki üstünlüðü ve üstlendiði askeri fonksiyonu sona ermiþtir,
ne de emperyalizmin saldýrgan ve müdahaleci özü deðiþmiþtir.
Söz konusu olan ABDnin üstünlüðünün mutlaklýktan nispiliðe dö33
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nüþmesi ve bu dönüþmenin yarattýðý karýþýklýktýr. Ulusal ve halk
kurtuluþ savaþlarýna ABD müdahalesi karþýsýnda, diðer emperyalist
ülkelerin bile ABDye tavýr almasý (tabir yerindeyse arkadan vurmalarý) ABDnin emperyalist blok adýna üstlendiði askeri fonksiyonlarýný yeniden gözden geçirmeye zorlamýþtýr. Ancak 79 yýlýnda
ABD ile diðer emperyalist ülkeler arasýndaki görüþme ve iliþkiler,
olgunun boyutlarýnýn abartýlamayacaðýný ve ABDnin (genel olarak
tüm emperyalistlerin) müdahalecilikten vazgeçtiðinin düþünülemeyeceðini göstermiþtir. 1979 sonlarýnda ABDnin yýldýrým ordusu*
kurmasý (ki ulusal ve halk kurtuluþ savaþlarýna müdahalede karþýlaþýlan en önemli bir sorun, lojistik sorunu, bu yýldýrým ordusu
için söz konusu olamayacaðý ileri sürülüyor. Bu yeni ordu 4-6 ay
hiç bir lojistik baðlantý ve destek olmadan savaþabilecek nitelikte
olacaðý ve 110 bin kiþiden oluþtuðu ileri sürülmektedir) ve Batý-Avrupaya ABD yapýmý orta menzilli nükleer füzelerin yerleþtirilmesinin kabul edilmesi, bu gerçeði göstermektedir. Nitekim 1979
yýlýnda ABDnin Ýran olaylarýna görünüþte seyirci kalmasý ve
buna paralel petrol sýkýntýsýnýn ortaya çýkmasý (ve buna da ABD
kayýtsýz dýr), ABDnin emperyalist blok adýna üstlendiði askeri
fonksiyonlar karþýlýðý, diðer emperyalist ülkelerden yeni ve geniþ
olanaklar talebinin kabul edilmesini saðlamayý amaçlamaktadýr.
Ve orta-menzilli nükleer silahlarýn Batý-Avrupaya yerleþtirilmesinin
kabulü bunun somut ifadesidir. (Zira bu nükleer silahlar diðer emperyalist ülkelere ek bir gider getirmektedir. doðal olarak bu ABDnin
hazinesine gelir niteliðindedir. Böylece ABDnin dýþ ödemeler dengesi açýðý kapatýlmaya çalýþýlmaktadýr.) Gerek bu geliþme, gerek buna
paralel ABDnin yýldýrým ordusu (ya da erken müdahale ordusu)
kurmasý 1975 Vietnam Devriminin zaferinden sonraki 4 yýlýn uygulamalarýnýn sürmeyeceðini gösterir. Bu anlamda bu uygulamalar geçici niteliktedir. (1979 sonlarýnda Ýrandaki ABD Elçiliðinin basýlma olayý sonrasýnda, tüm emperyalist ülkelerin ABDnin dediðini
yapmalarý bir baþka somut örnektir. Oysa Ýran gibi dünyanýn 2. büyük petrol üreticisi bir ülkeyle bazý emperyalist ülkelerin baðýmsýz
iliþkiye geçmesi, onlarýn daha fazla kýsa vade de çýkarýna olduðu
gerçektir. Petrol sýkýntýsýndan en çok etkilenen emperyalist ülkeler
not.
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bile Ýrana ekonomik ambargo konusunda ABD önerisini desteklemektedir.)
ABDnin mutlak hegemonyasýnýn nispi hegemonyaya
dönüþmesinin yarattýðý geçici durumlar budur. Uzun dönemde
ABDnin nispi hegemonyasýnýn pratik sonucu ise, emperyalizmin
ulusal ve halk kurtuluþ savaþlarýna uzun süreli bir müdahale
yerine, kýsa süreli ve baþlangýçta ezme (erken müdahale) uygulamasýna girmesi ve ülke içinde kendine dayanak olacak sivil gücü oluþturmaktýr. Faþist milis güçlerinin 1970 sonrasýnda
yaygýnlaþtýrýlmasýnýn temel nedeni budur. (Ve ayný zaman da
ABDnin nispi hegemonyasýnýn politik sonucudur.)
Görüldüðü gibi, III. bunalým dönemi içinde ortaya çýkan geliþmeler, nitel olmayýp, niceldir. Bu yüzden bu geliþmelerin devrim
stratejilerini tümden deðiþtirmesi söz konusu deðildir. Genel olarak
geri-býraktýrýlmýþ ülke devrimlerinde, anti-oligarþik mücadelenin
(sýnýfsal savaþýn) önde olmasý, bu nicel deðiþimi ifade eder.
Yeni sað-sapmanýn III. bunalým dönemi içindeki geliþmelere yaklaþýmýný daha önce belirtmiþtik. Kýsaca özetlersek, onlarýn
amacý koþullarýn deðiþtiði izlenimi yaratarak Politikleþmiþ Askeri
Savaþ Stratejisinin deðiþmesi gerektiði düþüncesini yaymaktýr.
Bunu Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ie yüklemeye kalkmalarý, onlarýn gerçek yüzünü daha da açýk hale getirmektedir. Dikkatli
bir okuyucu Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I de, III. bunalým
dönemi içinde ortaya çýkan geliþmelerin ayrýntýlý biçimde ele alýndýðýný (ki yeni sað-sapma bu tespitlere bir-iki 1976-77 istatistiði
ilave etmekten baþka bir þey yapmamýþtýr), ancak geliþmeleri, deðiþme olarak görmediðini kolayca görecektir. Nitekim Türkiye
Devriminin Acil Sorunlarý-Iin devrim stratejisinde böyle bir deðiþme yoktur. Yeni sað-sapma böylece, Türkiye Devriminin Acil
Sorunlarý-Ii dolaylý olarak reddetmektedir. Öyle ya, hem III. bunalýmda ortaya çýkan geliþmelere yer verilmiþ, hem de yeni saðsapmanýn bugün sergilediði görüþler konmamýþ: Ýþte yaratýlmak
istenen hava budur.*
* Yeni sað-sapmanýn herþeyi 1971e göre ayarlanmasýnýn nedenine, yani Kesintisiz
Devrim II-IIIün bu geliþmelerden (daha dogrusu deðiþmelerden) önce yazýldýðýný gösterme
amacý, kendilerini aptallýða sürüklemiþtir. Yazýlarýn bir yerinde þöyle diyorlar: 1971de
Kamboçya yenilgisi, dýþ ticaret açýðý, dolarýn deðerindeki büyük düþüþler, tüm bunlar mutlak
hegemonyanýn artýk sona erdiðinin göstergeleridir. (II. Sað-sapma, III. Bunalým Döneminde
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b- Ekonomik Buhranýn Aðýrlaþmasý:
1958 sonrasýnda dört aþamalý devrevi hareketin iki aþamaya
inmesi (durgunluk ve toparlanma), kapitalizmin sürekli ve genel
bunalýmýnýn ekonomik buhrandan etkilenmesi, geçmiþe göre, nispi olarak azaltmýþtýr. 70li yýllarda ise, ekonominin devrevi hareketinde durgunluk döneminin sarsýcý etkisi artmýþtýr: Bunun nedeni,
emperyalizmin þiddetli buhranlara karþý kullandýðý alternatiflerden
biri olan enflasyonist politikanýn geri tepmesi, ya enflasyon ya da
buhran ikilemenin kaybolmasýdýr. Enflasyon ile buhran artýk birlikte görülmektedir. (Bkz: Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I, s. 8283) Stagflasyon olarak bilinen bu olgu, 70li yýllarda ortaya çýkan bir
durumdur.
Ancak bu olgu da, diðerleri gibi, sistemin bütünsel iþleyiþini
deðiþtiren olgu mudur? Yoksa III. bunalým döneminin nicel geliþimi midir?
Baþtan beri belirttiðimiz gibi, sorunun özü buradadýr. Ekonomik buhranýn geçmiþe göre aðýrlaþmasýnýn Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi ile iliþkisi nispidir. Türkiye Devriminin Acil SorunlarýIde de belirtildiði gibi: Sürekli ve genel bunalýmýn ekonominin
devrevi hareketinden nispi baðýmsýzlýðý Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin temelidir.34 Ancak revizyonistler bunun tam
tersini savunurlar. Yeni sað-sapmanýn da ekonomik buhranýn
aðýrlaþtýðýný çeþitli endeks ve istatistiklerle vurgulayarak yaratmak
istedikleri imaj, sistemin yeni iþleyiþe sahip olduðudur. Böylece
onlar da, revizyonistler gibi, kapalý bir biçimde, sürekli ve genel bunalým ile ekonominin devrevi hareketinin birbirine baðýmlý olduðunu göstermeye çalýþýrlar. Böylece Halk Savaþýný (ve dolaylý olarak
Öncü Savaþýný, genel olarak da Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini) reddetmeleri kolaylaþacaktýr. Bu gerçeði Türkiye Devriminin
Acil Sorunlarý-Ide þöyle belirtmiþtik:
Kapitalizmin genel bunalýmý ekonominin devrevi
hareketine indirgenince, bunalým da sürekliliðini kaybeder ve devresel olur: Durgunluk ve özellikle çöküþ aþamaOrtaya Çýkan Geliþmeler ve Devrim Stratejisi) Oysa ki, 1971de bir Kamboçya yenilgisi
söz konusu bile deðildir. Kamboçyada Sihanukun devrilip, yerine Lun Nolun geçiþi 1970
yýlýnda olup, Kýzýl Kmerlerin iktidarý alýþ tarihi 17 Nisan 1975dir. Bu yýl Pol Pot iktidarý baþlar. Ýþte kriminoloji sahasýna giren hatalarýnýn somut örneði.
34
THKP-C/HDÖ, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I, s. 19.
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larýnda kendini þiddetle hissettirir, toparlanma ve refah
dönemlerinde ise refah mevcut deðildir. Bir bütün olarak emperyalist sistemin bunalýmýnýn sürekli olmaktan
çýkartýlýr ve devrevi bir nitelik alýr. Bu devrevi bunalým da
elbetteki sömürge, yarý-sömürge veya geri-býraktýrýlmýþ
ülkelere ancak ekonominin durgunluk ve özellikle çöküþ
aþamalarýnda þiddetle yansýr. Böylece ülkelerdeki buhran
da sürekli deðil devrevi bir nitelik alýr. Bu durumda evrim
ve devrim aþamalarýnýn iç içe geçmesini saðlayan objektif koþullar ortadan kalkar. Evrim ve devrim aþamalarý
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.35
1971den 1975e görülen bu büyük ilerleme, sað-sapma
tarafýndan bu kez 1975den 1979a dört yýlda gerçekten büyük
ilerleme haline getirilmiþtir. Bakýn Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide III. bunalým dönemi içinde ortaya çýkan ekonomik buhranýn aðýrlaþmasý tüccarlarý için ne deniliyor:
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. Sorun sürekli ve genel bunalým yönünden ele alýnsaydý
doðru olabilirdi, ancak (oluþturduðu ve oluþturacaðý þartlarýn milli bunalýmýn þartlarýný oluþturacaðý iddia edildiðinden sorunu temelde ekonomik bunalým yönünden ele
alýnmaktadýr ... Amaç gerçeklerin bilimsel analizi deðil
de, çýðýrtkanlýk olunca, ekonomik bunalým analizinden doðal olarak bazý yeni metotlar bulunur. Önce
üretimde, hisse senetlerinin deðerinde düþüþ, iþsizlik
ve enflasyon oranýnda artýþ gibi rakamlar, araya yük35
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selip yükselip de birden düþen cinsinden bir kaç da grafik yerleþtirilir. Ve ekonomik konularda fazla bilgisi
olmayan bir okuyucu da, bu dehþet verici kanýtlar
karþýsýnda ekonomik buhranýn ne kadar aðýrlaþtýðýný
hemencecik anlar (!)36 (abç)
Yeni sað-sapma, 1975in Sosyalist Birlikçilerinin konuya
ne kadar doðru(!) yaklaþtýðýný 4 yýl sonra kabul etmiþ görünüyor.
Nitekim III. Bunalým Dönemi Ýçinde Ortaya Çýkan Geliþmeler ve
Devrim Strateji adlý yazýlarýnda, bu dehþet verici kanýtlama yöntemini seçerek, toptan eþya fiyatlarý endeksi, sanayi üretim endeksi ve iþsizlik oraný ile ilgili rakamlarý sýralayarak37, Sosyalist
Birlikin yolunu izliyorlar. Sonuçta onlar gibi bazý yeni metotlar
bulmalarý (stratejik darbeler dönemi gibi) hiç þaþýrtýcý deðil. Bu
durumda söylenecek tek söz 1975de Acilin söylediði oluyor: Ülkemizde pasifizm artýk meselenin temeline inerek kendine ideolojik kýlýf aramaktadýr. Dört yýlda gerçekten büyük ilerleme!.
Gerçek durum ise, özetle þudur: 1975 sonrasýnda açýkça görülen stagflasyon olgusu enflasyonist uygulamanýn iflasýnýn yansýmasýndan ibarettir.38 Ekonomi-politik teorilerde ise, Keynesçi politikanýn iflasýdýr.
c- Dünya Pazarlarýnýn Önemli Ölçüde Geniþlemesi:
Daha önce deðindiðimiz bu olgu, sosyalist ülkeler ile emperyalist ülkeler arasýndaki ticaretin artmasý ve bazý ortak yatýrýmlara
girmeleridir. Bu olgu için Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide
yeterli açýklama yapýlmýþtýr: Bizim burada vurgulamak istediðimiz
yeni sað-sapmanýn yeni Amerikalar keþfetmesidir. Yani sosyalist
bloðun parçalanmasý. Buna da daha önce deðindik
d- Yeni-Sömürgecilikte Deðiþim:
Yeni-sömürgecilik konusu, bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkeleri en çok ilgilendiren konudur. Bu anlamda III. bunalým döneminde yeni-sömürgecilik yöntemlerindeki deðiþiklerin özel bir önemi
vardýr. Ancak burada asýl önemli olan, yeni-sömürgecilikte meydana gelen deðiþimin bir bütün olarak emperyalist sömürünün sürdürülüþ biçimini deðiþtirip deðiþtirmediðidir. Türkiye Devriminin
36
37
38
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Acil Sorunlarý-Ide etraflýca ele alýnan bu konu, yakýndan bakýldýðýnda sömürü yönteminin deðiþmesini deðil, bu sömürü biçiminde (yeni-sömürgecilik) bazý düzenlemelerin yapýlmak zorunda kalýnmasýný ifade ettiði görülecektir. Genel bir deyiþle, küçük üreticiliðin desteklenmesi olarak ifade edilen geliþme, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde reformizmin sosyal tabanýndaki deðiþme olarak somutlaþýr. Özellikle 70li yýllarda Dünya Bankasýnýn görüþlerinde ve kredilerinin daðýlýmýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelere tarým için verilen kredilerin ve politikalarýn aðýr bastýðý görülür. Bu deðiþim 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.39
Yeni-sömürgecilikteki böyle bir deðiþimin olduðunu göstermek kolaydýr. Ancak sorun, bu deðiþimin yarattýðý sonuçlardýr ya
da varsa yeni koþullardýr. Her þeyden önce bu deðiþimin, yeni-sömürgecilik yöntemi içinde meydana gelmiþ olduðunu unutmamak
gerekir. Ýkinci olarak, bu deðiþim, yani geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde
küçük-üreticiliðin desteklenmesi politikasýnýn, emperyalizmin öznel istemine baðlý olmadýðý, tersine kapitalizmin ve emperyalist sömürünün kendi niteliðine, nesnel yasalarýna baðlý olduðudur. Oligarþi yazýmýzda, oligarþinin sýnýfsal yapýsýnýn geliþimini (ya da yapýsal deðiþimini) ve bu geliþmenin tarihi eðiliminin ne olduðunu ortaya koyduk. O yazýmýzda da açýkladýðýmýz gibi, emperyalist üretim iliþkilerinin geliþmesine paralel oligarþi içinde aðýr basan ve
yönlendirici unsur yerli tekelci-burjuvazi (emperyalizmle baþtan
bütünleþmiþtir) olmuþtur. Sürecin geliþimi yerli tekelci-burjuvazinin ve daha öte tekelci sanayi burjuvazisinin oligarþiyi tek baþýna
(tabi baþtan bütünleþtiði emperyalizmle) oluþturmasýna kadar uzanýr. Bu, doðrudan kapitalist üretimin merkezileþmesi ve sermayenin yoðunlaþmasýna baðlýdýr. Ancak oligarþiyi oluþturan sýnýf ya da
sýnýflarýn daha da daralmasý ve zümreleþmesi, karþý direnci de beraberinde getirmektedir. 1971-72 Mart uygulamasýnda da görüldüðü
gibi, tekelci burjuvazinin kendi lehine sömürüyü disipline etmeye
çalýþmasý, diðer sömürücü sýnýflarýn tepkilerine yol açmýþtýr. Bu
durumda, tekelci burjuvazinin, ülkede yaygýn ve nüfus olarak çoðun39

THKP-C/HDÖ, TürkiyeDevriminin Acil Sorunlarý-I, s. 106.

THKP-C/HDÖ
Yeni Oportünizm Üzerine

43

lukta olan küçük-burjuvaziyi siyasal olarak yedeklemesi ve bu sýnýfý diðer sömürücü sýnýflara karþý baský unsuru olarak kullanmasý zorunludur. Bu siyasal yedekleme ise, gerek ideolojik, gerek
ekonomik tedbirlerle saðlanabilir. Bu konuda ideolojik olarak küçük-burjuvaziyi etkilemesi konumuz dýþý olduðundan ele almayacaðýz. Ekonomik ve sosyal tedbirlerle yedekleme ise, küçük-burjuvazinin proleterleþme sürecini yavaþlatmak demektir. Bu yönde
her uygulama, bir yandan iç pazarda ferdi tüketimin artýrýlmasýný
saðlarken (iç pazarýn geniþlemesi), diðer taraftan ekonomiye yeni
ve ek bir yük getirmektedir. Devlet-ekonomi iliþkisinin durumu düþünülecek olursa, bu yeni ve ek yükün devlet bütçesinden karþýlanmasýnýn geçici olduðu ve zaman içinde yeni yan etkiler yaratacaðý
açýktýr. Nitekim ülkemizde 1971-77 yýllarý arasýnda yapýlan bu
uygulama (yüksek taban fiyatlarý-tarým kredilerinin artýrýlmasý vb.)
77 sonrasýnda sanayi üretiminin gerilemesine ve giderek durmasýna
yol açmýþtýr. Kredilerin tarýma yönelmesi, sanayinin yeni yatýrýmlarýný
(ve böylece üretimi artýrmasýný) engellemiþtir. Sonuçta 77-79 döneminde sanayinin istediði kredi ve finansman saðlanmasý için daha
büyük oranda devlet dýþ borçlanmasýna yönelinmiþtir. (Ancak dýþ
borçlarýn birikmesi ve vadelerin gelmesi yeni sorunlar da yaratmýþtýr.
22 aylýk CHP aðýrlýklý hükümet temel olarak borç ertelemeleri ile
uðraþmýþtýr.) Bu durumda, özellikle tarýmda küçük-üreticiliðin desteklenmesi geri tepen bir silah olmuþtur.
Yeni-sömürgecilikte meydana gelen bu deðiþimin abartýlamayacaðýnýn bir göstergesi de, yine Dünya Bankasýnýn uygulamalarýdýr. Her þeyden önce, geri-býraktýrýlmýþ ülkelere verilen kredi ve
sermaye ihracýnda Dünya Bankasýnýn belirli yönlendiriciliði sözkonusuysa da, bu, tümünü belirleyen bir durum deðildir. Ýkinci olarak,
Dünya Bankasýnýn küçük-üreticiliði desteklemesi, geniþ ölçüde üretimde nispi bir artýþýn olmasýna ki buna nispi refah da diyebiliriz
baðlýdýr. Yine ülkemiz pratiðinde görülmüþtür ki, son yýllarda Dünya
Bankasýnýn kredileri daha çok turizm sektörüne yöneliktir. Bunlar
da göstermektedir ki, Dünya Bankasýnýn temel amacý geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde kapitalizmin geliþmesini hýzlandýrmak ve mümkün
olduðunca geliþen çarpýk kapitalizmin (ki biz buna emperyalist
üretim iliþkileri demeyi daha uygun buluyoruz) yarattýðý sorunlarý
daha az tepkiye yol açýcý hale getirmektir. Ancak bu konuda Dünya
Bankasýnýn tek baþýna yeterli olmadýðý ve olamayacaðý kesindir.
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Nitekim, Türkiyenin Dünya Bankasýna üye oldu-ðu 1948den 1975e
kadar aldýðý tüm krediler 1 milyar dolarý biraz aþmaktadýr. Oysa ki
sadece 1979 yýlýnda ülkemizin dýþ borcu 15 milyar dolar civarýndadýr.
1978 yýlýnda yapýlan toplam 1046.7 mil-yon dolarlýk anlaþmanýn
içinde Dünya Bankasý kredileri toplamý 207.5 milyon dolardýr. Bunlar
da, Erdemir tevzi ve Batý-Raman II. üretim projesi 97.5 milyon dolar,
Karadeniz Ormancýlýk ve hayvancýlýk ise 110 milyon dolar tutmaktadýr.
Bu gerçekler, küçük-üreticiliðin desteklenmesinin, geri-býraktýrýlmýþ ülkeler de bölgesel nitelik taþýmasýnýn göstergesidir de.
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.40
Emperyalizmin yeni-sömürgecilikte yapmak zorunda kaldýðý ama uygulamada geliþme göstermediði bu olgu, daha genelde
faþist milis örgütlenme ile paralellik arzeder. Ýdeolojik saptýrmalarý
da içeren bu durum, engellenemeyen (ve engellenmesi olanaksýz
olan) proleterleþme süreci sonucu ortaya çýkan tepkileri oligarþiye
yedeklemeyi içerir. Nitekim bugün ülkemizdeki faþist milis örgütlenmenin sýnýfsal yapýsý bunu gösterir. *
Yeni sað-sapmanýn bu konuda ortaya koyduðu ve gerçek40
THKP-C/HDÖ, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I, s. 100.
* Yeni sað-sapmanýn içinde yer alan bazý unsurlar, burdan hareketle faþistlerin
ilerici olduðu sonucunu çýkarmýþlardý. Ne de olsa, faþistler mevcut düzene tepki duyuyorlardý! Bir ara bu tür saçmalýðý örgüt içinde savunmuþlarsa da, daha sonra yinelemediler.
Belki de faþistlerin yeterince ilerici olmadýðýna kanaat getirdiler ya da modern faþist
CHP ortaya çýktý da o yüzden vazgeçtiler!
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ten yeni olan tek þey, CHPnin modern-faþist bir parti olduðu
sonucudur. Bu konuda gösterdikleri tüm kanýt CHPnin programý
ile Dünya Bankasýnýn anlayýþýnýn paralellik arzetmesidir. Ve buradan hareketle emperyalizmin bu yeni politikasýnýn ülkemizde uygulayýcýsý CHPdir... CHP... ilerici ve reformist gözüken, özündeyse
emperyalizme ve yerli ortaðýna hizmet eden modern-faþist bir
partidir41 Bunu ispatlamak için yapýlan tüm zorlamalara karþýn,
CHPnin faþist bir parti ya da bunun modern tarzýna (nasýl bir
þeyse) uygun örgütlenmesine deðinilmemektedir. Bilindiði gibi, faþist partiler hedeflerine ulaþmak için uygun bir örgütsel yapýya sahip
olmak zorundadýrlar. Ki bu yapýyý belirleyen onun terörcü niteliðidir. Oysa CHPnin bu tür bir yapýya sahip olmadýðý açýktýr ve yapý
olarak APden pek farklý deðildir. (Zaten AP de özünde emperyalizme ve yerli ortaðýna hizmet eden bir partidir.) Bu durumda CHPyi
modern-faþist ilan etmenin zorlayýcýlýðý dýþýnda bir þey kalmamaktadýr, Bu zorlayýcýlýk da, yeni bir þey söylemiþ olmaktan
öte bir þey deðildir.
Bu son noktada yeni sað-sapmanýn ana özelliklerinden
ikisi karþýmýza çýkýyor: Zorla bir fark yaratma gayretkeþliði ve
teori ile pratik arasýnda kopukluk. Teoriyi, salt laf söylemek, bilimsel gözükmek düzeyine indirgenmesi ve pratiðin teoriden baðýmsýzlaþtýrýlmasý (ki pratiðin teorisi anlayýþýnýn sonucudur), CHP
nin modern faþistliði teorisi ile 22 aylýk CHP hükümeti döneminde bu sað-sapmanýn modern-faþistlere karþý tek bir silahlý eyleme geçmemiþ olmasý ile kendini somutlamaktadýr. Oysa ayný dönem içinde MHPye yönelik eylemleri aðýrlýk taþýmaktadýr. Örneðin
Adanada bu sað-sapmanýn yönlendirisi altýnda Þubat-Mayýs 1979
arasýnda yapýlan 28 silahlý eylemin 19u faþistlere (moderni deðil,
MHPli) yöneliktir. (Bkz: Bu konudaki bildirileri) Teoride salt CHPyi
modern-faþist ilan etmekle yetinmeyen bu sað-sapma, ayrýca,
CHP hükümeti döneminde MHPye yönelik eylemleri teoride þöyle
yorumluyorlar:
Bu ortamda bir hedef olarak MHPyi öne çýkartmak
her þeyden önce kitlelerin yönelmesi gereken hedefi þaþýrtmak, açýklanmasý gereken güncel siyasi gerçeði (CHP
nin gerçek yüzü), gözardý etmektir. Ve dolayýsýyla CHPnin
41
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siyasal olarak yaþamasýna hizmettir. Bu ise subjektif niyet ne olursa olsun, objektif olarak halka ihanet, oligarþiye hizmettir.42 (abç)
Ýþte sað-sapmanýn kendi pratiði hakkýnda, kendi teorik
deðerlendirmesi.
e- Emperyalizmin Yeni Baský, Sýzma ve Kontrol
Yöntemleri
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide III. bunalým dönemi
içinde ortaya çýkan geliþmelerin beþincisi, genel bir deyiþle altemperyalizm olarak konulmuþtur. Bu olgu, bir ülkenin belli bir
bölgede emperyalizm adýna ekonomik sýzma, denetim ve müdahale görevini yüklenmesidir. Bu üçlü amaç, bazen Brezilya gibi tek
bir ülke ile gerçekleþtirilebilineceði gibi, çeþitli ülkeler arasýnda da
bölünebilir. Örneðin Orta-Doðuda ekonomik sýzma aracý Türkiye,
denetim ve müdahale aracý Ýrandýr.43 Bu, ayný zamanda gizli iþgalin bölgesel uygulanmasýdýr.44
Yeni sað-sapma, III. bunalým döneminin 3. evresinde yeni
sömürü, iliþki ve baský biçimleri ortaya çýkmaktadýr. Bu anlamda
bu evre bir geçiþ dönemini karakterize eder45 demesine karþýn,
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide belirtilen emperyalizmin
yeni baský, sýzma ve kontrol yöntemleri ya da alt-emperyalizm
konusunda tek söz bile edilmemiþtir. Bunun anlamý, bu olgunun
III. bunalým dönemi içinde ortaya çýkan bir geliþme olduðu, bir deðiþme olmadýðýdýr. Bu yüzden sað-sapma tarafýndan itibar görmemiþtir. Acil adýna, Acil den yola çýkarak hareket ettiðini söyleyenlerin bu davranýþýný yadýrgamýyoruz. Ancak en azýndan ciddi
olduklarýný göstermek için, bu olgunun geçersizliðinden söz edip,
geçmiþte yanýldýklarýný ifade edebilirlerdi. Oysa bunu yapma cesaretini bile göstermeyip, olguyu unutturmayý yeðliyorlar. Bu doðaldýr, zira Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide yukarda alýntýsýný
yaptýk bu olgu ile ilgili Türkiye ve Ýran dan söz edilmektedir. Bugün ise Türkiye ve Ýranýn durumu açýktýr.
Ýþte yeni sað-sapmanýn oportünist niteliði: Ýþine geleni almak, iþine gelmeyeni es geçmek. Oysa yaptýklarý kendi kafalarýnII. Sað-sapma, Öncü Savaþýnýn Politik Sanatý, s. 13.
THKP-C/HDÖ, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I, s. 101.
THKP-C/HDÖ, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I, s. 101.
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da yarattýklarý mutlaklaþtýrmanýn bir ürünüdür. Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide ortaya çýkan geliþmeler hiçbir biçimde mutlaklaþtýrýlmamýþtýr. Bu anlamda alt-emperyalizm olgusu es geçilecek bir geliþme deðildir. Ancak ekonomisi iflas etmiþ bir ülkenin
(Türkiye) ekonomik sýzmayý gerçekleþtiremeyeceði ve kendi ülkesi denetimden uzaklaþmaya yönelmiþ bir ülkenin (Ýran) baský ve
kontrolü gerçekleþtiremeyeceði açýktýr. Ama bu bir olguyu, altemperyalizmi ortadan kaldýrmaz. Ülkeler deðiþir, yerini yenisi alýr.
Örneðin son yýllarda Mýsýr ve Ýsrailin durumu gibi.
Yeni sað-sapmanýn III. bunalým dönemi içindeki geliþmeleri, nasýl deðiþmeye dönüþtürdüðünü ve bunu Acil adýna nasýl
yaptýðýný gördük. Þimdi bu konuyu kendilerinin çýkarttýðý iki sonuçla noktalayalým:
III. bunalým dönemi içinde ortaya çýkan deðiþimlerin
devrim stratejisi açýsýndan iki önemli sonucu olmuþtur.
1- Tüm ülkede kapitalizmin geliþmesi sonucu kýrþehir ayrýmýnýn kalkmasý,
2- Toprak devriminin, demokratik halk devriminin
özünü artýk oluþturmamasý46
Okuyucu, ilkin, tüm anlatýlanlardan bu iki sonucun nasýl
çýktýðýný düþünecektir. Bu konuda yeni sað-sapmanýn belirli bir
açýklamasý olmadýðýndan, bizim de bunu cevaplama olanaðýmýz
yoktur: Her ne kadar sonuçlar ile deðiþmeler arasýnda açýk bir
bað yoksa da, onlarýn amacý, sadece deðiþmeler olduðu imajýný
vermektir. Bu iki sonuç da, okuyanda böyle bir imajýn yaratýlmasýna baðlýdýr. Bu imaj yaratýlmamýþsa, bu iki sonuç anlamsýzdýr. (Ya
da sonuca kadar anlatýlanlar anlamsýzdýr.) Ki bu durumdaki unsurlarýn onlarla birlik olmasý zaten düþünülmediðinden önemli de deðildir.
Ýkinci olarak, yazýlarýnda 2. bölümde açýklanacak dedikleri devrim stratejisi açýsýndan bu iki sonucun getirdiði deðiþiklik
çok nettir. Bu anlamda, ele alýnmasý da zorunludur. Özellikle birinci sonuç, yeni sað-sapmanýn yeni devrim stratejilerini temelden belirlemektedir. (Ýkinci sonuçla ilgili yazýlarda hiçbir þey yoktur.
Ancak yeni Amerika olarak keþfettikleri anti-kapitalist demokra46
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tik halk devrimini yeni yazýlarda ortaya koyacaklarý söylenmektedir. Bu yüzden bu konuya girmeyeceðiz.)
Evet, III. bunalým dönemi içinde ortaya çýkan deðiþimlerin
sonucu, tüm ülkede kapitalizmin geliþmiþ ve bunun sonucu da
kýr-þehir ayrýmý kalkmýþ. Böyle diyor sað-sapma. Yakýndan bakalým:
Her þeyden önce bu tespit (yanlýþ olmasýna raðmen), genel
bir nitelik taþýmayýp, salt ülkemize özgü bir sonuçtur. Her ne kadar
onlar bunu genel bir sonuç gibi göstermeye çalýþýyorlarsa da, gerçek budur. Zira getirdikleri bu sonuçla ilgili dünya çapýnda örnekler vermeleri mümkün olmamýþtýr. Bu durumda, yeni sað-sapmanýn, her ülkenin ekonomik geliþmesine uygun devrim stratejisi
önerdiðini söylemek pek yanlýþ olmayacaktýr.
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, emperyalizm
olgusundan kaynaklanýr. Halk savaþýnýn ara aþamalarý,
emperyalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn deðiþik dönemlerinin özelliklerinden, üretici güçlerin geliþme
seviyesinden, tarihi gelenekler vb. tarafýndan belirlenir.47 (abç)
Mahalli, tarihi gelenek, görenek veya üretici güçlerin geliþme seviyesi, sadece Leninizmin evrensel devrim teorisinin taktiklerine yön verecek unsurlardýr.
Bu farklýlýklar, her ülkenin devrim stratejisinin kendine özgü ara aþamalarýnýn niteliðini biçimlendirir.48
Oportünizmin, bütün devrim teorisini 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.49
Görüldüðü gibi, ülkede üretici güçlerin geliþmesi, yani, ka47
48
49

THKP-C/HDÖ, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I, s. 124.
Mahir Çayan, ASDye Açýk Mektup.
THKP-C/HDÖ, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I, s. 124.
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pitalizmin (ki niteliði emperyalizme baðýmlý, diþ dinamikle geliþmiþ
olmasýdýr) geliþmesi, devrim stratejisi açýsýndan bir sonuç deðil,
taktikler açýsýndan, devrimin ara aþamalarý yönünden bir sonuç doðurur.
Ýkinci olarak, kapitalizmin geliþmesinin kýr-þehir ayrýmýný
kaldýracaðý tamamen safsatadýr, Marksizmden bihaber olmaktýr.
Sözcüðün tam anlamý ile kýr-þehir ayrýmý, ancak sosyalist devrimle
ortadan kalkar. Bu sosyalizmin alfabesidir. Çünkü kýr-þehir ayrýmýnýn ortadan kalkmasý demek, kýr ile þehir arasýndaki çeliþkinin
çözümlenmesi demektir. Kapitalizm ise, bu çeliþkiyi çözümlemekten çok uzlaþmaz hale getirir. (Bu konuda ayrýntýlý bilgiler sosyalizmle ilgili her kitapta bulunabilir.)
Burada kapitalist-emperyalist bir ülke olan Rusya, Almanya
vb. için þehirler ve kýrlar üzerine Leninin yazdýklarýný da hatýrlatalým. Belki yeni sað-sapma bunu ifade etmek istememiþtir. Diyelim ki, onlar, bu deyiþle kýrlar temel-þehirler tali vb. tespitlerin geçersiz olduðunu söylemek istiyorlar. Bu durumda da, yeni saðsapmanýn, kapitalist bir ülke olan Rusyada devrimin, þehirleri
temel alarak ve proletaryanýn fiili öncülüðünde gerçekleþtirildiðini
kabul etmemesi gerekir. Ki bu da Leninizmin ve ekim Devriminin
topyekün yadsýnmasý olacaktýr.
Gerçekte sað-sapmanýn ifade etmek istediði birincisidir. Onlara göre kapitalizmin geliþtiði ülkede kýr-þehir ayrýmý kalkar, yerine
kapitalizmin geliþtiði alanlar/geliþmediði alanlar ayýrýmý geçer.
Nitekim bunu þöyle ifade ediyorlar: (üstelik bunalým dönemleriyle
iliþki kurarak)
Dünya (ikinci bunalým dönemi) ve ülke koþullarýný
sömürge, yarý-sömürge tahlilinden hareketle kýrlar temel
savaþ alaný seçilir. Bu seçimin askeri bir tercih deðil,
emperyalist denetim ve kitle hareketiyle yakýndan ilgili olan kapitalizmin geliþtiði alanlar ve feodalizmin
hakim olduðu alanlar temeli üzerine oturduðu açýktýr...
III. bunalým döneminin ilk iki evresinde kapitalizm kýrsal alanlarda da geliþmekle birlikte esas olarak
bu geliþim þehirlerde çok daha hýzlý ilerliyordu... Þehirlerin artan önemine paralel olarak bu dönemin formülasyonu: þehir ve kýrý diyalektik bir bütün içinde ele
alan birleþik devrimci savaþtýr...
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III. bunalým döneminin 3. evresinde ise kökleri birinci ve ikinci evrelerde olan geliþim hýz kazanmýþ ve kýrsal
alanlarda kapitalizmin geliþimi büyük hýz kazanmýþtýr... III. bunalým döneminin 3. evresinde þehir-kýr ayrýmý artýk geçerli bir tanýmlama olmaktan uzaktýr. Bunun yerine kapitalizmin geliþtiði alanlar tanýmlamasýný
getirmek gerekir.50 (abç)
Ýþte, yeni sað-sapmanýn, Halk Savaþýndan kýr gerillasýnýn
reddine kadar tüm konulardaki yeniliðinin maddi (!) temelleri
böyle açýklanmaktadýr.
Ýlk bakýþta bile, bu sýralamalarýn ülkemizde emperyalist üretim iliþkilerinin geliþmesine ne kadar benzerlik taþýdýðý görülecektir. Yine görülecektir ki, bu geliþim Vietnamýn geliþimine görünüþte
uygundur. (Zaten yazýda ilk iki tespitin teorik dayanaðý Le Duandan
yapýlan alýntýlardýr.)
Birinci olarak, bu tespitler, yýllar önce TÝP-TSÝP-TKP ve
hatta PDA tarafýndan ileri sürülenlerden (nüans ve deyiþ farký hariç) hiç farký olmadýðý açýktýr.*
Ýkinci olarak, hiçbir fark gözetmeksizin kapitalizmin geliþmesi ve feodalizmin tasfiyesine göre devrim stratejilerinin deðiþeceðini ileri süren ve bunu Vietnam Devrimiyle ispatlamaya kalkan
bir kiþinin, ya geri zekâlý olmasý, ya da TKPli olmasý gerekir. Birincisi olmadýðýna kesinlikle inanmakla birlikte, ikincisi için ayný
þeyi söyleyemeyiz.
Bir kere, bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki kapitalizm,
emperyalizmin taleplerine baðýmlý ve emperyalizm tarafýndan (dýþ
dinamikle) geliþtirilmiþtir. Çarpýk kapitalizm, emperyalizme baðýmlý kapitalizm vb. adlandýrýlan bu üretim iliþkilerine, emperyalist
üretim iliþkileri diyoruz. Bunun en temel özelliði, geliþen kapitalizmin emperyalizmin taleplerine uydurulduðu (iç dinamiðin
çarptýrýlmasý ve dýþ dinamiðe tabi kýlýnmasý) ve yukardan aþaðý
geliþtirildiðidir.
Üçüncü olarak, Marksizm-Leninizmde mücadele alanlarýnýn
temel-tali iliþkisine göre belirlenmesinin temelinde, güçlerin nerede yoðunlaþtýrýlacaðý yatar. Bu ise, doðrudan devrimin rotasýna
50
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baðlýdýr. Þehirleri temel alan görüþ, doðal olarak genel ayaklanma
ile iktidarýn ele geçirileceðini savunur. Bu yüzden de, devrimde
sýnýf mevzilenmesini temel olarak þehirlere göre ayarlar. (Þehirlerde
de temel sýnýf proletaryadýr) Marksizm-Leninizmde kapitalizmin
geliþtiði yerlerde çalýþalým, diðer yerler talidir gibi bir tespit yoktur.
Böyle bir tespit mücadelenin sýnýfsal özünü yok eder. Ancak böyle
bir tespit, bu yerlerdeki sýnýf güçleri yönünden ele alýnmasý halinde, karþýmýza proletaryanýn temel güç alýnmasý ve proletaryanýn
fiili öncülüðünün savunulmasý çýkmaktadýr ki, bunun da emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde ne anlama geldiði açýktýr. THKPCnin bu konudaki tespitlerinin yer aldýðý Devrimde Sýnýflarýn Mevzilenmesi broþürünün ve de Kesintisiz Devrim-Iin getirdikleri ile
bu sað-sapmanýn, getirdikleri arasýndaki farký herkes açýkça görebilir. (Eðer bu sað-sapma, sahtekârca THKP-C ve Acil adýný kullanmasaydý, bunlarý söylememize gerek yoktur. Nitekim bu konuda Birikim dergisinin marksologlarý (!), THKP-Cnin ideolojik
öncülük-fiili öncülük tespitlerini kendine özgü bulmakta ve reddetmektedir. Bu doðaldýr, insanlarýn siyasal düþüncelerine ambargo konamaz, ancak belirli bir siyasal örgütün adýna hareket edenler, o örgütün siyasal tespitlerine uymak zorundadýr. Aksi halde o
örgütle hiçbir iliþkileri yok demektir.)
Dördüncü olarak, devrimin ve devrimci mücadelenin kapitalizmin geliþtiði yerler-geliþmediði yerlere göre düzenlenmesi
Leninizmin reddidir. Zira bu anlayýþ, emperyalist dönemde sistemin
bütününde devrimin objektif koþullarýnýn mevcudiyetini reddeder.
Bu anlayýþ, II. Enternasyonalin, devrimin kapitalizmin en geliþtiði
ülkelerde olacaðý tezinin, yeni koþullar içinde, yeni bir ambalajla sunulmasýdýr. Kýsaca dönek Kautskynin üretici güçler teorisidir. Bu boyutu ile Troçkizmdir.
Beþinci olarak, yeni sað-sapmanýn temel alanlar tezi, eðer
devrim teorisine baðlý deðilse, yani iktidarýn nasýl ele geçirileceði
(genel ayaklanma-Halk Savaþý) deðil de, kitleleri daha kolay ve
rahat örgütlemeyi hedefliyorsa, bu da ülkedeki milli bunalýmýn
mevcudiyetini reddetmektir. Milli bunalýmýn mevcudiyeti, ülkenin
her yerinde kitleleri örgütleyebilmenin nesnel koþullarýnýn mevcudiyeti demektir.
Altýncý olarak, kapitalizmin geliþtiði yerler temeldir demek,
ülkedeki suni dengenin kabul edilmemesi ve Öncü Savaþýnýn red-
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didir. Çünkü Öncü Savaþý, suni dengeyi bozarak, kitlelerin tepkilerini açýða çýkarmak ve silahlý mücadeleye kanalize etmeyi amaçlar. Nitekim sað-sapma bunu reddettiðini þöyle ifade etmektedir:
Öncü savaþý ise, niteliði gereði toplumsal üretimin
yoðun, sýnýf çeliþkilerinin açýða çýktýðý, kitlelerin politize olduðu alanlarý temel almak zorundadýr; ve ancak
kapitalizmin geliþtiði bölgeler bu özellikleri taþýr.51
(abç)

Bu açýk beyan, gerek milli bunalýmý, gerek suni dengeyi nasýl reddettiðini ve kaçýnýlmaz olarak Öncü Savaþýný KSD tipi öncü
(parti) savaþýna indirgediðini göstermektedir.
Diyebiliriz ki, yeni sað-sapma, revizyonist ve oportünist özünü gizleyebilmek için yeni bir tespit yapmak zorunda kalmýþtýr.
Zorunluluk, diðer revizyonist ve oportünistlerle arasýna sýnýr çekmektir. Nitekim bunun kapitalizmin geliþtiði yerler deyiþinden þehirler anlamý çýkartýlmamasý gerektiðini vurgularken ortaya koyuyor:
... öncü savaþý temel olarak kitlelerin toplu olarak
bulunduðu (toplumsal üretimin yoðunlaþtýðý) ve politize
olduðu alanlarý seçmelidir; derken bundan sadece
þehirler anlaþýlmamalýdýr. Þehir-kýr ayrýmý kapitalizmin
esas olarak þehirlerde geliþtiði dönemlere özgü bir
ayrýmdýr52
Yani kapitalizm esas olarak þehirlerde geliþtiði dönemlerde
kapitalizmin geliþtiði yerler deyiþi ile þehirler anlaþýlýr, ancak
kapitalizmin her yerde geliþmesi ile böyle bir durum ya da anlayýþ olamazmýþ. Böyle diyerek, artýk ülkemizde neyi savunduðu
iyice açýða çýkmýþ revizyonistlerin þehirler temeldir anlayýþlarýný
savunmadýklarýný göstermek istiyorlar.
Marksizm-Leninizmin en temel tespitlerinden birini, yani gerek þehir ile kýrýn ayrýlmasý ve karþýtlýðý tespitinin, kendi saðcý özlerini gizlemek gayreti ile yok edenler için ne diyeceðimizi pek bilemiyoruz! Biz, anarþist deðiliz, yani her cins otoriteye karþý deðiliz.
Bizler için, Marksizm-Leninizmin ustalarýnýn tespit ve tezleri baðlayýcýdýr. Bu baðlayýcýlýktýr ki, bizi Marksist-Leninist yapar. Kent-kýr
üzerine Marks ve Engelsden birkaç aktarma yaparak, bu konuyu
51
52
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baðlayalým, ve bu alýntýlar da göstermektedir ki, bu sað-sapma revizyonizmin ta kendisidir ve Marksizmin de inkârýdýr.
Ýlk büyük toplumsal iþbölümü, kent ile kýrýn ayrýlmasýdýr.53
Ýyi geliþmiþ ve meta deðiþimi ile ortaya çýkmýþ olan
her iþbölümünün temeli, kent ile kýr arasýndaki ayrýlýktýr. Toplumun bütün ekonomik tarihinin, bu antitezlerin hareketinde özetlendiði söylenebilir.54 (abç)
Kuþkusuz, eski iþbölümünü olduðu kadar, kent ve
kýr ayrýlýðýný da ortadan kaldýracak ve üretimin tümünü alt-üst ederek devrimci öðelerin, modern büyük sanayi üretimi koþullarý içinde daha þimdiden tohum durumunda içerildiklerini, ve onun geliþmesini engelleyen
þeyin bugün kapitalist üretim biçimi olduðunu görmek için ... Dühringin tespitlerinden ... daha geniþ bir
ufka sahip olmak gerekir.55 (abç)
Evet, kapitalizmin geliþmesi, iddia edildiði gibi, kent ile
kýr arasýndaki ayýrýmý kaldýrmak yerine, bu ayýrýmý kaldýrmaya
muktedir devrimci öðelerin geliþmesini engelleyerek, bu ayýrýmý (karþýtlýðý) keskinleþtirir. Ve kent-kýr ayýrýmýnýn kalkmasý ancak sosyalizmle mümkündür. *
Özetlersek, yeni sað-sapmanýn III. bunalým dönemi içinde
ortaya çýkan geliþmeleri tahlil etmek diye bir amacý yoktur. Onlarýn
amacý, kendi sað-pasifist görüþlerine teorik kýlýf bulabilmektir. Bu
amaçla, her yolu denemektedirler. Þehir-kýr ayýrýmýnýn kalktýðýný
devrim stratejisi açýsýndan iki önemli sonuçtan biri olarak koyarken, Marksizm-Leninizmi nasýl revize ettiklerini bile düþünememektedirler. Sanýyoruz, bunlarýn kapitalizmin geliþtiði yerler ayrýmýnýn,
neden anti-Marksist olduðu anlaþýlmýþtýr. (Burada ayrýca modern
revizyonizmin ve her türden oportünizmin þehirleri temel alan teorilerini ele almaya gerek yoktur. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi ile ilgili tüm yazýlarda bu yapýlmýþtýr.)

Engels, Anti-Dühring, s. 457.
Marks, Kapital, C: I, s. 567.
Engels, Anti-Dühring s. 468.
* Daha geniþ bilgi için Bkz: Engels, Anti-Dühring, s. 460-68.
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM

DÜNYA DEVRÝMCÝ PRATÝÐÝ
VE SAÐ-SAPMA

Bu bölümde, yeni sað-sapmanýn dünya devrimci pratiðini
ve devrimleri nasýl yorumladýðýný ve bu yorumlarýyla en basit gerçekleri bile nasýl tahrif edebildiðini göstereceðiz. Ancak bunu yaparken, kendimize belirli bir sýnýrlama koymaktayýz. Daha önce
belirttiðimiz gibi, yazýmýzýn amacý, bu konularda sað-sapmanýn niteliðini ve tahrifatýný göstermektir. Bu nedenle dünya devrimci pratiðini ele alýrken, bu yöne aðýrlýk vereceðiz. Bu devrimci deneylerin
öðrettiklerini baþka bir yazýmýzda ortaya koyduðumuz için, tekrar
ele almayacaðýz.
Bugün Halk Savaþý teorisi ile ilgili en geniþ bilgi ve öðreti Çin
ve Vietnam Halk Savaþlarýndan çýkmaktadýr. Halk Savaþý teorisini
ilk formüle edenin Mao Zedung olmasý bunun bir baþka görünümüdür. Halk Savaþýnýn ne olduðu ve ne olmadýðýný göstermek için,
genellikle bu iki devrimden aktarmalar yapýlmaktadýr. Ancak son
yýllarda ÇKPnin karþý-devrimci tavýrlarý ve Mao Zedung düþüncesi
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üzerine yapýlan tartýþma ve spekülasyonlar, Maonun Halk Savaþý
teorisini (Marksizm-Leninizme en temel katkýsýdýr) suni olarak deðerden düþürmüþtür. Bu konuda Sovyet sosyal-emperyalizm teorisini savunanlar arasýnda-ki üç dünya teorisi tartýþmalarýnýn bu
sonuçlarý, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini savunanlar içinde
de, yer yer yansý bulmuþtur. Yeni sað-sapma, birinci olarak bu
ortamdan yararlanmayý amaçlamaktadýr. Ve Çin Halk Savaþýna
þöyle bir deðinilirken, Vietnam Halk savaþý alabildiðine elenmektedir. Oysa ki Giapýn da belirttiði gibi, Vietnam Halk Savaþý, Çin
Halk Savaþý deneyimleri ve teorisi üzerine yükselmiþtir. Bunu Giap
Þöyle anlatýyor:
Bunlarda (Ho Shi Minhin 1940larda yazdýðý yazýlar
kastediliyor) Amca geniþ üs alanlarýna sahip demokratik
cephe veya uluslararasý durum üzerine görüþlerini ya da
Çin Devriminin tecrübelerini açýklardý. Her makaleye
Eðer ben bir Vietnamlý devrimci olsaydým, ben... veya
Çin Komünist Partisinin Yenan tecrübesi kalýn bir kitap
haline getirilse idi bu bile açýklamaya yetmeyecekti, ben
burada sadece bir özet vermek istiyorum... gibi okuyucularýn dikkatini çeken zekicesine yazýlmýþ bir cümle ile
baþlýyordu...
Çine geliþimden beri, Çin ve Vietnam Devrimleri arasýnda ne kadar yakýn bir iliþki olduðunu daha açýk bir þekilde farkettim ... Gerilla Taktikleri, Rusyada Gerilla Savaþýnýn Deneyleri, Çinde Gerilla Savaþýnýn Deneyleri gibi
broþürler Amca tarafýndan yazýlmýþtýr.56
Burada özellikle Vietnam Devriminin geliþimini ve Halk
Savaþýnýn baþlatýlýþýný daha iyi kavrayabilmek için Vietnam Ýþçi Partisi ile III. Enternasyonalin (Komintern) iliþkilerini ve Fransada
1936da Halk Cephesinin seçimlerle iktidara gelmesine bakmak
gerekir. Özellikle ülkemizde çok sözü edilen ...devrimin barýþçýl
geliþimi bitmiþtir. Þimdiki ayaklanma siyasi biçimden askeri biçime doðru bir geliþme göstermelidir (Ho Shi Minh), siyasal mücadeleden silahlý mücadeleye geçiþ, uzun bir hazýrlýk dönemi sonrasýnda çok büyük bir deðiþmedir. (Giap) tespitleridir.
Ülkemizde en çok tartýþýlan konu, Halk Savaþýnýn nasýl
56
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baþlatýlacaðýdýr. Öncü Savaþý ile baðlantýlý olan ve Öncü Savaþýnýn
nasýl yürütüleceðini, neleri oluþturacaðýný belirleyen bir sorundur.
Bu yüzden Çin ve Vietnam Devriminde Halk Savaþýnýn nasýl baþladýðý sorunu özel bir önem taþýmaktadýr. Bugün hemen herkes Halk
Savaþýnýn ne olduðunu genel hatlarýyla da olsa bilmektedir. Ancak bu savaþýn III. bunalým dönemi özellikleri sonucu nasýl
baþlatýlacaðý karýþýktýr. Gerek Halk Savaþý konusundaki tahrifatlar,
gerek Öncü Savaþýnýn reddi hep bu karýþýklýktan kaynaklanmaktadýr. Kimileri, Vietnam Devrimini kendilerine dayanak yaparken, kimileri aþure misali tüm devrimleri birbirine karýþtýrarak (özellikle
kavram kargaþasý yaratarak) Halk Savaþýný reddetmelerine kýlýf aramaktadýr. III. bunalým döneminde Halk Savaþýný reddederek Öncü
Savaþýný savunmak olanaksýz olduðundan, yeni sað-sapma bu
karýþýklýktan daha fazla çýkar ummaktadýr. Bunlara geçmeden
Çin ve Vietnam Halk Savaþlarýný özetleyelim.
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I.
ÇÝN VE VÝETNAM HALK SAVAÞLARI

Çin ve Vietnam Halk Savaþlarýnýn nasýl baþlayýp, geliþtiðini
belirleyen emperyalizmin bunalým dönemlerinin yarattýðý iliþki ve
çeliþkiler ile bu iliþki ve çeliþkilerin Çin ve Vietnama (bu ülkelerin
tarihi, sosyal, politik, ekonomik, psikolojik niteliklerine uygun olarak) yansýmasýdýr. Çin Devrimini Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide þöyle ifade etmiþtik:
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 uzayan bir komprador ve tüccartefeci sömürü þebekesi kurmuþlardýr. (Mao) Liman þehirlerinde kapitalizm dýþa baðýmlý olarak geliþtirilirken,
ülkenin iç kesimlerinde feodal düzen geniþ ölçüde egemendir. Emperyalist ülkeler Çinde kendi sömürülerini emniyet altýna almak için belli bölgeleri iþgal etmiþlerdi.57 (abç)
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, ve ana haberleþme merkezlerinde
askerlerini bulundurarak fiili kontrolü elinde tutmaktay57
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dý. (Zaten ülkenin stratejik merkezlerinde emperyalizmin fiili durumu mevcuttur).58 (abç)
Bu durumda, devrimci güçlerin karþýsýnda, emperyalist ülkeler tarafýndan donatýlmýþ ve bizzat emperyalist ülkelerin askerlerinin yer aldýðý maddi ve teknik olarak güçlü bir düþman mevcuttur. Bu durumda, iktidarýn ele geçirilmesi için silahlý düþmana
karþý savaþ zorunludur. (Ülkede tam anlamýyla olgun olmasa da
sürekli milli krizin mevcudiyeti, düþmanýn bizzat zora, silaha baþvurmasý demektir. Bu ise, silahlý eylemin objektif koþullarýnýn mevcudiyetidir.) Ancak maddi ve teknik olarak güçlü düþmaný, uzun
süreli bir savaþla yenmek mümkündür. Giapýn deyiþiyle, siyasi
üstünlüðün devrim lehine olduðu uzayan bir savaþla, güçleri
giderek artýrabilir, güçsüz bir durumdan güçlü bir duruma geçebilir, düþmanla arasýndaki güçler dengesini devrim lehine çevirebilir ve böylece zafer elde edilir.59 Böyle bir savaþ da, kural
olarak üç stratejik aþamayý içerir: Stratejik savunma, denge ve stratejik karþý-saldýrý. Her evredeki güçler dengesinin deðiþimine paralel deðiþik savaþ biçimleri (gerilla savaþý-hareketli savaþ-mevzi savaþ)
uygulanýr.
Görüldüðü gibi, halk savaþýnýn devrimde zorunlu durak
oluþu, ülkedeki üretim iliþkilerinden deðil, emperyalizm olgusundan kaynaklanýr60
I. ve II. bunalým döneminde, sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde, çeþitli emperyalist ülkelere baðlý komprador ve tüccartefeci sömürü þebekesinin bulunmasý, ve emperyalist ülkelerin
kendi pazarýný korumak için fiili iþgali, bu dönemde Halk Savaþýnýn
baþlatýlmasýný belirleyen iki ana özelliktir.
I. ve II. bunalým döneminin özelliklerini belirtirken, bu dönemlerde emperyalistler arasý çeliþkilerin sistemin iþleyiþinde belirleyici olduðunu söylemiþtik. Bu dönemlerde emperyalistler arasý
uzlaþmaz çeliþkiler askeri plana yansýmakta ve yeniden paylaþým
savaþlarý kaçýnýlmaz olmaktaydý. (Entegrasyon III. bunalým döneminin özelliðidir). Bu durum, sömürge ve yarý-sömürgelerde, çeþitli
emperyalist ülkelere baðlý klikler arasýnda þiddetle yansýmakta
58
59
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ve bu klikler arasýnda parçalanma ve savaþlar (silahlý çatýþmalar) ortaya çýkmaktadýr. Bu durum Çin ve Vietnam Halk Savaþýnýn baþlangýçta kýsa sürede kurtarýlmýþ bölgeler (Kýzýl Siyasi
Ýktidarlar) yaratarak geliþmesinin nedenidir. Bir baþka deyiþle,
bu ülkelerde Halk Savaþý kurtarýlmýþ bölgelerin yaratýlmasý ile
birlikte baþlamýþtýr. Mao, bu olgunun nedenlerini þöyle sýralýyor:
Bir ya da birkaç küçük bölgenin Beyaz bir rejim tarafýndan tümüyle kuþatýlmýþ olarak, bir ülkede kýzýl politik iktidar altýnda uzun süre yaþamasý ... ancak belli
koþullar altýnda olabilir ve geliþebilir:
Birincisi, bu herhangi bir emperyalist ülkede ya da
doðrudan doðruya emperyalizmin egemenliði altýndaki
bir sömürgede ortaya çýkamaz; ama ekonomik bakýmdan
geri yarý-sömürge ve dolaylý olarak emperyalizmin egemenliði altýndaki Çinde olabilir. Bu müstesna olgu, ancak
baþka bir müstesna olgu ile birlikte, yani beyaz rejim
içinde savaþla birlikte meydana gelebilir...61 (abç)
Maonun kurtarýlmýþ bölgeler ile ilgili ön koþullarý konusu,
ülkemizde pek çok yanýlgýlara da neden olmaktadýr. Kimileri Mao
nun bu tespitinin sadece Çin için geçerli olduðunu söylerken,
kimileri bu ön koþullarýn emperyalizmin hegemonyasý altýnda olunmasýna deðil de, ülkenin yarý-feodal bir ülke olmasýna, yerel tarýmsal ekonomiye (birleþik bir kapitalist ekonomiye deðil) sahip
olmasýna baðlamaktadýrlar. Ve giderek bu anlayýþlar, Çin ve Vietnamda kurtarýlmýþ bölgeler ile Halk Savaþýnýn baþlangýçtan itibaren birlikte geliþmesinden hareketle, Halk Savaþýnýn emperyalist
hegemonya altýndaki kapitalist (çarpýk) ülkelerde geçerli olmadýðý sonucuna ulaþmaktadýrlar. (Yeni sað-sapmanýn yaklaþýmý
da bu þekildedir. Ancak bu tezler yýllar önce ülkemizde TÝP tarafýndan ileri sürülmüþtür.)
Ýlkin, bu olgunun salt Çinde geçerli olup-olmadýðýný görelim.
Bilindiði gibi, kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmý tek tek
ülkeler için deðil, sistemin bütünü için bunalýmdýr. (Genel olma
esprisi). Ve sürekli ve genel bunalýmýn tek tek ülkelere yansýmasýný
belirleyen her ülkenin geliþme seviyesidir. Emperyalist hegemonya
61
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altýnda iç dinamiðin çarptýrýlmýþ olduðu ülkelere þiddetle yansýyan
bu bunalým, o ülkelerde mili bunalýmý yaratýr. Bu milli bunalým,
kapitalizmin genel bunalýmýnýn çeliþkilerinin o ülkeye en keskin
biçimde yansýmasýndan baþka bir þey deðildir.62 Bu durumda, I.
ve II. bunalým döneminde askeri plana yansýyan emperyalistler
arasý çeliþkilerin, tüm ülkeler özellikle emperyalist hegemonya altýndaki ülkelere daha keskin yansýmasý kesindir. Bu durumda,
deðiþik emperyalist ülkelere baðlý egemen sýnýflar ya da klikler
(Mao buna beyaz rejim demektedir) arasýnda sürekli parçalanma
ve savaþlar, tüm emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde ortaya
çýkmak durumundadýr ve öyle olmuþtur. Örneðin ülkemizde Kurtuluþ Savaþý bu koþullar sonucu baþlamýþ ve zafere eriþmiþtir. Özellikle
ülkemizin bir Halk Savaþý verdiðinin (ve de önderliðini proletarya
yapmadýðýndan) unutulmuþ olmasý, Maonun tespitlerinin salt
Çinde geçerli olduðu düþüncesini pekiþtirmektedir. Ülkemiz tarihini
inceleyen her kiþi Mustafa Kemal hareketinin baþarýya ulaþmasýnda
emperyalistler arasý çeliþki ve bu çeliþkinin ülkeye yansýmasýnýn
rolünü açýkça görebilir. Genellikle 7 düvele (yani 7 emperyalist
ülke) karþý koyan bu savaþýn zafere ulaþmasý, bu çeliþkilerden kaynaklanmaktadýr. Türkiyeyi Ýngiltere-Fransa-Ýtalya-Yunanistan ayrý
ayrý nüfus bölgelerine bölerek iþgal (açýk) etmiþlerdi. Ýlk dönemde
Kuvay-ý Milliyenin (ki gerilla savaþý çete savaþý veren güçlerdir)
yerleþip pekiþmesinde emperyalistler arasý çeliþkilerin þiddeti
önemli rol oynamýþtýr. Nitekim Batý Cephesinde Yunanistan ile
savaþýlýrken, Fransýzlarla Adana yöresinde uzlaþma saðlanmýþ, Antep
yöresinde geri çekilmek durumunda kalmýþtýr. Kuvay-ý Seyyaliyenin
(hareketli kuvvetler-hareketli savaþ birlikleri) kurulmasý ve iç
isyanlarý bastýrarak Ankara hükümetinin etki bölgelerini saðlamlaþtýrmasý döneminde Ýngilizlerin tarafsýz kalmasý ikinci örnektir.
Üçüncü olarak, Milli Ordunun (düzenli ordu) kurulup Yunanistanla mevzi savaþlara ve muharebelere girdiði karþý-taarruz evresinde, diðer emperyalist ülkelerin iþe karýþmamasý. Çin Halk Savaþýndan yýllar önce gerçekleþmiþ bu olgu, Halk Savaþý teorisinin sadece
Çin için geçerli olmadýðýný gösterir. Ülkede, kendi solunda, emperyalizme karþý hiçbir devrimci, ulusal-radikal sýnýf hareketi olmadýðý
62
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dünyada, bugünkü gibi milli kurtuluþ savaþlarýnýn destekçisi bir
dünya sosyalist bloðunun olmadýðý bir evrede, emperyalizme karþý
dünyada ilk muzaffer olmuþ halk savaþýný veren radikalmilliyetçiler, bu bakýmdan ülkemizin bir orjinalitesidir.63 Ülkemizde
zafere ulaþmýþ Halk Savaþý, çeþitli yönleriyle Halk Savaþý teorisinin
genel ilkelerine uygundur. Gerek ikili iktidar olarak Ýstanbul ve Ankara hükümetlerinin varlýðý, gerek savaþýn üç stratejik aþamasý ve
buna tekabül eden üç savaþ biçimi ve silahlý örgütlenme, yani Kuvay-ý Milliye (gerilla çete savaþý) Kuvay-ý Seyyaliye (hareketli savaþ)
ve milli ordu (düzenli ordu savaþý, mevzi savaþ) bunun somut göstergeleridir. Yine düzenli ordunun, savaþ içinde adým adým inþasý
bunu gösterir.)
Yine Vietnam Devriminin ilk dönemi, Halk Savaþýnýn baþlamasý ve kurtarýlmýþ bölgelerin yaratýlmasýnda hakim sýnýflarýn kendi
içinde parçalanmalarýnýn rolünü açýkça gösterir. Vietnamda 194046 yýllarý arasýnda, Fransa-Ýspanya-Çan Kay Þek aracýlýðý ile ABD ve
yine Fransa sahnededir. Ancak Vietnam Halk Savaþýnýn kendine
özgü bazý nitelikleri, bu olgunun rolünü ikincil kýlmýþtýr. (Ýlerde ele
alacaðýz.)
Görüldüðü gibi, Maonun tespitleri salt Çin için geçerli olmaktan uzaktýr, genel niteliktedir.
Ýkinci olarak, kurtarýlmýþ bölgelerin (Halk Savaþý ile özdeþ
kabul ederek) sadece yarý-feodal ülkeler için söz konusu olduðu
tezini ele alalým.
Bu teze göre, yerel tarýmsal ekonomiye sahip olan, yani
birleþik bir kapitalist ekonomisi olmayan ülkelerde kurtarýlmýþ
bölgeler yaratýlabilir. Çünkü yerel tarýmsal ekonomi, feodal devletçiklerin varlýðýna denk düþer ve bu yüzden merkezi otorite zayýftýr. Bu durumda, yerel feodal otoritelere darbe vurularak, bu bölgeler ele geçirilir. Merkezi otorite zayýf olduðundan, bu kurtarýlmýþ
bölgelere yönelteceði saldýrýlar etkili olamaz. Giderek diðer yerelfeodal otoriteler birbiri arkasýna yýkýlarak iktidar parça parça ele
geçirilir. Sonuçta merkezi otoritenin bulunduðu baþkent kuþatýlýp,
ele geçirilerek zafere ulaþýlýr.
Bu tez görünüþte mantýkidir. Çünkü Halk Savaþý ile ilgili söylenilen tüm genel ilkelere harfiyen sadýk kalmaktadýr (Merkezi
63
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otoritenin zayýf olmasý-kurtarýlmýþ bölgelerin kurulmasý-iktidarýn
parça parça alýnmasý ve nihayet kýrlardan kentlerin kuþatmasý).
Ancak bu görünüþte mantýkilik, özde Halk Savaþý teorisinin en
ince tahrifatýný içermektedir. Bir kere, merkezi otoritenin zayýf olmasýnýn temelinde, ülkenin feodal ekonomisi deðil, emperyalistler
arasý çeliþkinin yansýmasý sonucu hakim sýnýflarýn (beyaz rejim)
parçalanmýþ olmasý yatar. III. bunalým döneminde olduðu gibi, emperyalist ülkelerin, sosyalist ülkelere ve ulusal ve halk kurtuluþ savaþlarý karþýsýnda, zorunlu olarak entegrasyona gitmeleri, bütünsel
tavýr almak zorunda kalmalarý, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde merkezi
otoritenin güçlü olmasýnýn ana nedenidir. (Ki bunun sonucu suni
dengenin oluþmasý ve bu yüzden Halk Savaþýnýn I. ve II. bunalým
döneminden farklý olarak Öncü Savaþýnýn üzerine yükselmesi söz
konusudur.) Görüleceði gibi, ülkenin feodal, yarý-feodal ya da kapitalist olup olmamasý deðil, emperyalist hegemonya altýnda olup
olmamasý, Halk Savaþýnýn devrimde zorunlu durak olup olmadýðýný belirler.
Ýkinci olarak, kurtarýlmýþ bölgeler, düþman güçlerinin bölünmüþlüðü temelinde yükselir. I. ve II. bunalým döneminde bunun, bu dönemin özelliði sonucu devrimcilerin iradesinden baðýmsýz (kendiliðinden) olmasý söz konusuyken, III. bunalým döneminde bunun Öncü Savaþý ile gerçekleþtirilmesi söz konusudur. Burada
ülkede ulaþým ve haberleþmenin geliþmesinin ve merkezi otoritenin
ülkenin her yerinde denetimi saðlamasýnýn (ki merkezi otoritenin
güçlülüðünü gösterir) etkilerini yadsýmýyoruz. Ancak bu olgu, Öncü
Savaþýnýn ne derece güç olacaðýný ve görevinin karmaþýklýðýný ifade
eder. Ve yine bu olgu, Halk Savaþýnda güçler dengesinin devrim
lehine dönüþtürülmesinin, geçmiþe göre daha zor olacaðýný gösterir.
Ancak bu olgu, Halk Savaþýnýn geçersizliðinden çok, zorunlu olduðunun kanýtlarýdýr. Çünkü böyle güçlü bir merkezi otoritenin gücünün
yoðunlaþtýðý þehirlerde ayaklanma ile iktidarýn ele geçirilmesinin
olanaksýz olduðunu gösterir. (Merkezi otoritenin güçlendirilmesinin Öncü Savaþýnýn yürütülüþünde etkilerini ilerde ele alacaðýz.)
Mao, Kýzýl siyasi iktidarlarýn uzun süre yaþayabilmesi için
gerekli temel koþullardan birinin de devrimci durumun geliþe gitmesi olduðunu söylerken, Bugün Çindeki devrimci durum, komprador ve toprak aðasý sýnýflar ile uluslararasý burjuvazinin saflarýndaki sürekli parçalanmalar ve savaþlar içinde geliþe gitmekte-
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dir.64 diyerek, bu durumun olmamasý halinde, kýzýl siyasi iktidarlarýn uzun zaman yaþamasý olanaksýzdýr sonucuna ulaþmaktadýr.
Toprak, savaþaðalarý arasýndaki parçalanmalar ve
savaþlar, beyaz rejimin iktidarýný zayýflatmaktadýr. Böylece küçük bölgelerde kýzýl politik iktidarýn kurulmasý için
fýrsatlar doðmaktadýr. Ama savaþ aðalarý arasýndaki kavga hergün sürüp gitmiyor. Beyaz rejim bir ya da bir kaç
bölgede geçici istikrara kavuþur kavuþmaz, egemen sýnýflar, buralarda hemen kaynaþýyor ve kýzýl politik iktidarý
yok etmek için gerekli bütün güçleriyle yükleniyorlar.
Kurulmasý ve sürmesi için gerekli bütün koþullarýn yerine
getirilmediði bölgelerde Kýzýl Politik Ýktidar, her an devrilme tehlikesiyle karþý karþýyadýr.65 (abç)
Görüldüðü gibi Mao Zedung, kurtarýlmýþ bölgelerin kurulmasý ve yaþamasýný düþman güçlerinin bölünmüþlüðüne ve bölünme durumunun süregitmesine baðlýyor. (Zaten tersi bir düþünce
savaþýn niteliði ile çeliþir. Sanýrýz hiç kimse, beyaz rejimin geçici istikrara kavuþtuðu zamanlarda birleþik kapitalist ekonominin kurulduðunu düþünmüyordur. Ayrýca birleþik bir kapitalist ekonomi
deyiþi, temelde düþman güçlerinin bölünmemiþliðini, yani birleþik
olmasýný ifade eder.)
Burada iki nokta önemlidir. Birincisi, düþman güçlerinin bölünmüþlüðünün, emperyalistler arasý çeliþkilerin askeri plana yansýdýðý dönemlerde kendiliðinden, yani devrimcilerin iradesinden baðýmsýz olarak ortaya çýktýðýdýr. Bu, III. bunalým döneminde emperyalistler arasý çeliþkinin askeri plana yansýma olanaðýnýn olmadýðý
koþullarda, düþman güçlerinin devrimci mücadele ile bölünmesi
gerektiði demektir (Öncü Savaþý). Yoksa III. bunalým döneminde
düþman güçleri kendiliðinden bölünmediðini göre, bunun düþmanýn güçlerini bölmek gerekli olmadýðýný iddia etmek ya da düþünmek temelden saçmadýr. Ýktidar, ister ayaklanma ile alýnsýn, ister Halk Savaþý ile, her durumda, düþman güçlerinin bölünmüþlüðü zorunludur. Bu savaþýn abcsidir. Çünkü zaferi belirleyen
karþýlýklý güçler dengesidir. Güçler dengesinin devrim lehine olmasýnýn bir ifadesi de düþmanýn bölünmesidir. Nitekim 1917 Rus Dev64
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rimlerinde, genel olarak emperyalist ülkeler kendi aralarýnda savaþ
halindedir; ülke içinde düþmanýn (diðer etmenler yanýnda) bölünmüþ olduðu, zayýf düþtüðü anda, ayaklanma ile iktidar ele geçirilmiþtir. Lenin þöyle diyor:
Ýhtilâl, halkýn devrimci hamlesine dayanmalýdýr ...
Ýhtilâl, yükselen devrim hareketinin en yüksek noktasýnda, yani, halkýn öncüsünün eyleminin en güçlü olduðu,
düþmanlarýn ve devrimin zayýf, sallantýlý ve kararsýz,
dostlarýnýn saflarýnda bocalamalarýn en kuvvetli olduðu anda patlak vermelidir.66 (abç)
Ayaklanma savaþ kadar bir sanattýr. Bu sanatýn belli baþlý
kurallarýný Engels þöyle kaydetmiþtir:
1) Ayaklanma hiç þakaya gelmez, ama buna baþlayýnca sonuna dek gitmenin gerektiðini iyice kavramalýsýnýz.
2) Kuvvetlerin büyük üstünlüðünü kesin noktalara ve
kesin anlara yoðunlaþtýrýn...
3) Ayaklanma bir kez baþlayýnca en büyük kararlýlýkla, hareket etmelisiniz ... Savunma her silahlý baþkaldýrýnýn
ölümüdür.
4) Düþmaný, baskýn yapmaya ve kuvvetlerinin daðýnýk
olduðu anda yakalamaya çalýþmalýsýnýz.
5) Ne denli küçük de olsa günlük baþarýlar için çaba
göstermeli ve ne pahasýna olursa olsun moral üstünlüðü korumalýsýnýz.67
Ayný konuda Vietnamdan da örnek verebiliriz. Vietnamda
kurtarýlmýþ bölgelerin ilk oluþturulmasýný saðlayan, Halk Ordusunun
çekirdeði olan Vietnam Propaganda ve Kurtuluþ Birliðinin kurulduðu 27 Aralýk 1944 koþullarýný Vietnam Ýþçi Partisi Tarihi kitabýnda þöyle belirtiliyor.
O sýrada, Sovyet Ordusunun karþý-saldýrýsý büyük zaferler kazandý. Alman faþistlerinin kaderi belli oldu. Pasifik
bölgesinde ise Japonlar ümitsiz durumdaydý68
Fransayla Japonya arasýnda (Vietnamdaki birlikleri
66
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arasýnda) savaþ patlak verdi. Müttefik kuvvetler Hindiçine ayak bastýðýnda, arkadan vurulma tehlikesini ortadan
kaldýrmak için Japon faþistleri 9 Mart 1945de bir darbe
yaparak Fransýzlarý alaþaðý edip, Hindiçine sahip çýktýlar.
Bu þartlar altýnda ... þartlarýn elveriþli olduðu bölgelerde
gerilla savaþýna aðýrlýk verildi ve mahalli idare yýkýldý.69
Yine Vietnam 1945 Aðustos Ayaklanmasý þu koþullar altýnda
olmuþtur:
15 Aðustos 1945- Japonlar kayýtsýz-þartsýz teslim oldu.
(II. Dünya Savaþýnýn resmen sonuçlanmasý)
16 Aðustos 1945- Genel Ayaklanma emri verildi.
19 Aðustos 1945- Hanoi Ayaklanmasý.
25 Aðustos 1945- Saygon Ayaklanmasý
2 Eylül 1945- Hanoide Ho Shi Minh baþkanlýðýnda
Geçici Hükümet Vietnam Demokratik Cumhuriyetinin
kurulduðunu ilân etti.70
Ýkinci nokta ise, Halk Savaþýnýn baþlamasý ile kurtarýlmýþ
bölgelerin yaratýlmasýnýn özdeþ olmadýðýdýr. (Özellikle bu ikisini özdeþleþtirerek Halk Savaþýnýn reddi sergilendiðinden bu önemlidir.)
Özetle söylersek: Çin Devriminin kýrlarda, büyük emperyalist güçlerden uzakta geliþmesi, belli bölgelerde zafere ulaþarak
kurtarýlmýþ bölgelerde kýzýl politik iktidarý kurmasý, kapitalizmin
sürekli ve genel bunalýmýnýn Çine yansýma biçimiyle ilgilidir.71
Çin ve Vietnam Halk Savaþlarýnda görülen temel bir olgu
da, düþmanýn siyasal olarak tecrit olmasýnýn kendiliðinden oluþmasý
ve bunun sonucu kitlelerin tepkilerinin açýk olmasýdýr. Bu tepkiler,
genellikle kendiliðinden ayaklanma ve isyanlar olarak görülür. Bu
olgu, I. ve II. bunalým dönemindeki Halk Savaþlarý ile III. bunalým
dönemindeki Halk Savaþlarýnýn baþlatýlmasý arasýndaki farký ifade
eder.
Çin ve Vietnam Devrimleri ile ilgili (genel olarak Halk Savaþý
teorisi ile ilgili) en önemli bir karýþtýrma da, Halk Savaþý ile ayaklanma arasýndaki iliþkidir. Genellikle birbirinin karþýsýna konan iki
69
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yöntem durumundadýr. Oysa ki Halk Savaþý, geniþ ölçüde ayaklanma yöntemini de içerir. Vietnam Devriminde 1945 Aðustos Genel
Ayaklanmasý ile iktidar ele geçirilmiþtir. Ancak daha sonra (1946)
Fransýz emperyalistlerinin ABDnin desteðinde ülkeyi yeniden iþgal
etmesi karþýsýnda, þehirler terk edilerek direniþ savaþý baþlatýlmýþtýr. Bu dönemde Halk Savaþýnýn 1945 Aðustos Genel Ayaklanmasýnýn kazanýmlarý üstünde yükseldiðini söylemek pek yanlýþ olmayacaktýr. Ancak ayaklanmalar ile Halk Savaþýnýn en açýk iliþkisi
Güney Vietnam Halk Savaþýnda görülür. 1960larda Güney Vietnam
da Halk Savaþýnýn baþlatýlmasý, ülke çapýnda zincirleme ayaklanmalara paralel olmuþtur. Amaç, düþmana ülke çapýnda darbe
vurmak ve ayaklanmalar yolu ile onun güçlerini bölerek kurtarýlmýþ
bölgeler ve üs bölgeleri yaratmaktýr.
Doðru devrimci görevden halk savaþýnýn doðru siyasal amacýna, devrimci þiddetin doðru tezinden halk ayaklanmasý ve halk savaþýnýn tezlerine. Ýþte Partinin askeri
çizgisi ile politik çizgisi arasýndaki diyalektik bað.72
Halk Savaþý ile ayaklanma arasýndaki iliþkiyi burada ayrýntýlý
biçimde ele almayacaðýz. Amacýmýz zaten bu deðildir. Bu yüzden
bazý alýntýlar yaparak, konunun biraz daha somutlaþmasýna yardým etmek istiyoruz.
Güney Vietnamda kullanýlan devrimci yöntemlerin
en göze çarpan özellikleri kýsaca þunlardýr: Kýsmi ayaklanmalar; askeri ve politik mücadelenin birleþtirilmesi;
düþmana saldýrýda, askeri harekâtýn, politik eylemin
ve düþman birlikleri arasýnda ajitasyon ve propaganda çalýþmasýnýn birleþtirilmesi; yýðýn ayaklanmalarýnýn
devrimci savaþla koordinasyonu; ve düþmana üç stratejik alanda birden vurulmasý.73
Savaþ boyunca, silahlý kuvvetlerin eylemiyle iþbirliði
içindeki kitlesel ayaklanma hareketi, genelleþtirilmiþ bir
siyasi mücadele sayesinde her defasýnda kendini yeniledi. Savaþ, ayaklanma koþullarýný olgunlaþtýrýp ona daha
fazla yayýlma olanaðý verdikçe, ayaklanma devrimci savaþýn alanýný geniþletir, devrimci savaþý güçlendirir ve dur72
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madan geliþmesini saðlar. Ayaklanma ve savaþ, farklý olmasýna raðmen, birbirinden ayrýlmaz. Lenin, Ayaklanmayý savaþtan ayýrt etmek zordur diyor.74
Ayaklanmalarýn Halk Savaþýndaki rolü, emperyalistler arasý
çeliþkinin seviyesine uygun olarak deðiþir. I. ve II. bunalým döneminde, Halk Savaþýnýn baþlangýcýnda belirli rol oynayan ayaklanmalar (genel ayaklanma özellikle), III. bunalým döneminde daha sýk
ve etkin olarak kullanýlmak durumundadýr. Bunun temel nedeni
III. bunalým döneminde emperyalistler arasý bütünleþme olgusudur.
Bu yüzden, ayaklanmalar (kýsmi ya da genel), Halk Savaþý içinde
nispi olarak önem kazanmýþtýr. Böylece düþman güçlerinin bölünmesi ve daðýtýlmasýnýn bir aracý olmuþtur. Daha genel deyiþle, III.
bunalým döneminde Halk Savaþýnda kurtarýlmýþ bölgelerin kurulmasý ve yaþamasýnda ayaklanmalar özel bir yer tutar. (I. ve II. bunalým dönemi özellikleri sonucu ortaya çýkan kendiliðinden geliþmelerin, III. bunalým döneminde devrimci mücadele ile yaratýlmasý
esprisi)
1959 sonralarý ile 1960 baþlarý arasýnda, Güneydeki
baský rejimi derin bir bunalým içine düþmüþtür. Kent ve
kasabalarda rejim gücünü kýsmen sürdürüyorsa da, düþman her zamanki yönetimini geniþ kýrsal alandaki halk
üzerinde sürdüremiyordu. Kukla yönetim aygýtý tabandan
giderek zayýfladý ve güçsüzleþti. Halk yýðýnlarý, özellikle
köylüler, devrimci bir hýnçla kaynýyordu, düþmanla amansýz bir mücadeleye tutuþmaya kararlý ve hazýrdýlar. Kýrsal
yýðýnlarý kýsmi ayaklanmalar evresine götürmek ve
düþmanýn yönetim sistemindeki en zayýf halkayý parçalamak için koþullar olgunlaþmýþ durumdaydý.75 (abç)
Çin Devriminin ilk yýllarýnda ayaklanma ayný amaçla kullanýlmýþtýr. Ancak bu yýllarda ÇKP içindeki Li Li San çizgisi ve ÇKP
nin Komintern kararlarýna uygun hareket etmesi, ayaklanmanýn
iki amaçlý uygulamasýný yaratmýþtýr. 1 Aðustos 1927de ÇKP, Nançang Ayaklanmasýný düzenledi. Bu ayaklanma, klâsik sovyetik
ayaklanma olup, þehirlerde iktidarýn alýnmasýný amaçlýyordu. Bu
dönemde, Mao Zedung, bu anlayýþýn yanlýþ olduðunu savunduðu
74
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için Politbürodan çýkartýlýr. Ancak ayaklanmanýn yenilgisi üzerine
ÇKP-Merkez Komitesi özeleþtiri yaptý ve Mao yeniden Politbüroya
alýndý. Ancak kýsa bir süre sonra Komintern kararýna uygun olarak
ÇKP-MK ayaklanmanýn yanlýþ yöntem olduðundan deðil, yeterince hazýr olunmadýðý için yenildiði tespitini yaptý. (ve tabi Mao
köylü kafasý ile suçlanýp, yeniden Polit-bürodan çýkartýldý.) Aðustos yenilgisinden sonra ÇKP-MK Kanton Ayaklanmasýný örgütlemeye karar verdi. Mao ise Hunan bölgesinde çalýþýyordu. Ve ayaklanma
hazýrlýðý içindeydi. Ancak iki ayaklanma temelden farklýydý: Birincisi,
þehirlerde iktidarýn ele geçirilmesini amaçlýyordu. Maonun amacý
ise, bu ayaklanma ile Halk Ordusunu kurmak ve Hunanda Komintangtan ayrý, baðýmsýz bir iktidar kurmaktý (ikili iktidar). Mao,
Hunan Ayaklanmasý planýný þöyle ifade ediyor:
Hunan bölgesinde sovyet bölgesi kurmak, giderek
bu iktidarý saðlamlaþtýrmak ve burasýný üs olarak alýp,
daha geniþ bölgelere yayýlmak amacýný güdüyorduk. Bu
tür bir strateji, partinin görüþlerine aykýrýydý. Çünkü onlar
hýzlý bir geliþmeden (çabuk sonuçlu savaþ) yanaydý.76
ÇKP-MKnýn Kanton Ayaklanmasý yenilgi ile sonuçlandý. Bu
ayaklanma, Maonun yaptýðý gibi, düzenli bir geri-çekilmeyi ve kýrlarda üs oluþturmayý amaçlamadýðý için, þehirleri terkeden birlikler
büyük oranda imha edildiler.
Çin Devrimi sovyetik ayaklanmanýn emperyalist hegemonya
altýndaki ülkelerde nasýl sonuçlar doðuracaðý hakkýnda pek çok
örneðe sahiptir. En son örneði Uzun Yürüyüþe yol açmýþtýr. 1934
yýlýnda ÇKP-MK, Maonun muhalefetine karþýn ülke çapýnda (genel)
ayaklanma kararý aldý. Bunun sonucunda güçleri bölünen Kýzýl Ordu, Kýzýl Siyasi Ýktidarlarý koruyamaz hale geldi ve kaçýnýlmaz olarak
Uzun Yürüyüþe geçildi.
Özetle Çin Devriminde ayaklanmanýn yeri ve rolü budur.
Son olarak Vietnam Devrimi ile ilgili yeni sað-sapmanýn
bir tahrifatýna deðinmek istiyoruz:
... Kendini savunma birliklerinin en iyi üyelerinden
oluþan Vietnam Silahlý Propaganda Birliði kurulur. Birliðin amacý kýrsal alanda emperyalist iþgalcilerin denetimini saðlamak amacýyla kurduðu çeþitli askeri birim76

Maonun Edgar Snowla Konuþmasýndan.

THKP-C/HDÖ
Yeni Oportünizm Üzerine

69

lere saldýrmak ve bu vasýtayla ayaklanmaya baþlamaktýr. (Görüldüðü gibi Vietnamda ve III. bunalým döneminin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerinde silahlý propagandanýn
fonksiyonlarý çok farklýdýr.)77 (abç)
Bu alýntý baþtan sona uydurmadýr.
Vietnamda 1944 sonlarýnda kurulan birliðin adý Silahlý Propaganda Birliði deðil, Vietnamýn Kurtuluþu Ýçin Propaganda Birliðidir. Bu nedenle ve buradan hareket ederek, bu birliðin amacý
(ya da fonksiyonu) ele alýnarak III. bunalým döneminin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerindeki silahlý propagandadan farklý (hem de çok) olduðu sonucuna varmak þarlatanlýktýr. III. bunalým döneminde geribýraktýrýlmýþ ülkelerde, Öncü Savaþýndaki silahlý propagandanýn
amacý, suni dengeyi bozmak ve Halk Savaþýný baþlatmaktýr. Bu
durumda suni dengenin bulunmadýðý bir ülkede ve üstelik Halk
Savaþý içinde olan bir ülkede yapýlanlarla (buna istenirse silahlý
propaganda densin) bunu karþý karþýya koymak, Öncü Savaþý ile
Halk Savaþýný karþý karþýya koymaktýr ve bu iki savaþý birbirine alternatif kabul etmektir.
Çevrildiði gibi Vietnam Propaganda ve Kurtuluþ Birliði,
kendini savunma birliklerinin en iyi üyelerinden oluþmamýþtýr.
Bu birliðin kuruluþ talimatnamesini yazan Ho Shi Minh þöyle diyor:
... Bu bir propaganda ünitesidir (birliðidir). Askeri
alanda baþarýlý eylemde bulunabilmek için ana ilke, güçlerin yoðunlaþtýrýlmasýdýr. Bunun için örgütün (Hindiçin
Komünist Partisi) yeni talimatýna göre Lao Bang, Bao ve
Lang Son bölgelerindeki gerilla saflarýndaki en cesur
ve enerjik subay ve erler seçilecektir ve ana gücümüzü
teþkil etmek üzere çok sayýda silah toplanacaktýr78 (abç)
Burada gerilla saflarýndan denilmesi o dönemde Vietnam
da çeþitli silahlý ya da yarý-silahlý örgütlenmelerin olmasýndandýr.
Nitekim 1941 Parti 8. Konferansý kararýnda þöyle deniyor:
Devrimci silahlý kuvvetleri kurmak ve geliþtirmek,
kendini savunma (koruma) müfrezeleri, küçük ulusal
kurtuluþ gerilla gruplarý, sürekli gerilla gruplarý kurmak ve geliþtirmek... 79
77
78
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1940 Kasým Nam Ky ayaklanmasýndan sonra oluþan Nam
Ky Gerillalarý, Bac Son ayaklanmasýndan sonra kurulan Bac Son
Müfrezesi geliþerek 1940 sonlarýnda Ulusal Kurtuluþ Ordusu olmasý, 1944 sonlarýnda kurulan birliðin nereden doðduðunu göstermeye yeter sanýrýz.
Vietnam Propaganda ve Kurtuluþ Birliðinin temel amacý,
bütün halký silahlandýrmak ve seferber etmektir. Bu boyutu
ile Halk Ordusunun çekirdeðini oluþturur. Bu birlik, silahlý eylemi
siyasal temeli korumak, saðlamlaþtýrmak ve geliþtirmek için
kullanmýþtýr.
(Birliðin) görevi, halký seferber edip, ayaklanmada
silahlý mücadeleyi kullanmaktýr. Fakat bizim esas ilkemiz,
silahlý saldýrýdan çok siyasi faaliyete ve propagandaya
önem vermekti. 80
Görüldüðü gibi, Birliðin silahlý eylemleri, siyasi faaliyet ve
propaganda aracý olarak iþlev görmektedir. Bu durumda silahlý eylemin ne olduðu akla geliyor. Ülkemizde yaygýn bir inanç bu konudaki muðlaklýktýr. Genel olarak bizde silahlý eylem denilince her
çeþit silah kullanýlarak yapýlan eylem anlaþýlmasýna karþýn, silahlý
propaganda eylemi olarak silahlý eylem denilince baþka þey düþünülmektedir.
Bu baþka þey ne olduðu açýklanmamakla birlikte, en azýndan silahlý eylemden baþka bir þey denilerek ifade edilmektedir.
(!) Yeni sað-sapma da bundan yararlanarak paçayý kurtarmayý
deniyor. Onlara göre, askeri birimlere saldýrmak ayrýdýr, diðerleri
ayrýdýr. (!) Kafalarda soyut ayrýlýklar yaratmadan baþka hiçbir anlama gelmeyen sözlerdir bunlar. Amaç sadece ve sadece, ayrýlýk
yaratmaktýr. Dilin altýnda bakla vardýr. Denilmek istenen, Öncü
Savaþýnda kim ki askeri birimlere karakollar saldýrmayý önerirse, bu Vietnamda yapýlaný Öncü Savaþýnda gerçekleþtirmek istiyordur. Bu zihniyetten gidilirse, polisle çatýþmak polis otosu kurþunlamak, düþmanýn imhasý; polis karakolunu bombalamak
maddi yýpratma ve ikisi birden düþmanýn denetimi saðlamak
amacý ile kurduðu askeri birimlerin (sözcüðü sözcüðüne böyle
diyorlar) unsurlarý olduðundan Öncü Savaþý yerine Halk Savaþý veril79
80
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mesi sonucuna ulaþýlýr. Sonuçta da, bunlarý yapan ya da önerenler,
askeri birimlere saldýrdýðý için askeri bakýþ açýsýna sahiptir denilerek iþ hallediliyor (!)
Yeni sað-sapmanýn her sözcüðündeki tahrifatlarý burada
tek tek belirtmeye, ne zaman vardýr, ne de gerek. Vietnamla ilgili
ve Vietnamlý devrimcilere bu iþi nasýl yaptýklarýný öðreten (dünya
devriminin trafik polisliðini yapmak) bazý incileri okuyalým:
Vietnam halk savaþý Aðustos 1945 Ayaklanmasý ile
baþlar. Ülkenin iç kesimlerinde zayýf mahalli denetim
kýrýlýr; Kýzýl Politik Ýktidar kurulur. Devrimin silahlý güçleri
milis, gerilla birlikleri-bölgesel birlikler-kýzýl ordu, süreç
içinde düþman ile açýk savaþ içinde geliþir.81 (abç)
Eðer burada Vietnam Halk Savaþý deðil de, herhangi bir
Halk Savaþýndan söz edilseydi, pek sorun yoktu. Ancak sözü edilen
Vietnam Halk Savaþýdýr ve Vietnamda Aðustos 1945 Ayaklanmasýyla
iktidar alýnmýþ, ancak pekiþtirilemeden 1946 ortalarýnda Fransýz
emperyalizminin ülkeyi yeniden iþgal etmesiyle, direniþ savaþý,
yani Halk Savaþý baþlatýlmýþtýr.82
Ülkede... feodalizmin niteliðine uygun olarak ülkede
güçlü merkezi otoritenin deðil, zayýf mahalli otoritelerin
varlýðý...83 (abç)
Her yönü ile ortaokul tarih kitabýnýn yüzeysel bilgisinin yüzeyden alýnýþý olan bu ifadeler feodalizmin kapitalizmle birlikte
evrimini ve emperyalist dönemdeki feodal ülkelerin yapýsýný çarptýrýyor.
Kapitalizmin geliþmesine paralel, iç ve dýþ iþlerinde baðýmsýz
olan devletçikler (ya da mahalli otorite) bu niteliklerini kaybetmiþlerdir. Ulusal devletlerin kurulmasýndan sonra, özellikle emperyalist
dönemde, var olan feodal üretim iliþkilerinin egemen olduðu ülkelerde feodal devletçiklerin fonksiyonlarý deðiþmiþtir. Özellikle yarýfeodal ülkelerde, ulusal sýnýr ve ulusal bir devlet (merkezi otorite)
mevcuttur; ancak feodalizmin niteliði gereði feodal birimler yaþamýný sürdürmektedir. Artýk mahalli otoriteler, dýþiþlerinde baðýmsýz
olma niteliðini yitirmiþ, merkezi otoriteye baðlý özerk birimler ol81
82
83
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muþtur. Çin ve Vietnamdaki durum budur. Ýþte bu yüzden merkezi
otorite zayýftýr. Zayýf mahalli otoritenin olup olmadýðý taktik sorunu
içerir. Zaten kaynak göstermemelerine raðmen yeni sað-sapmanýn Kesintisizlerden aldýðý bu tespit merkezi otoritenin zayýflýðý
þeklindedir. *
Çin ve Vietnam Devrimi ile ilgili söylediklerimizi þöyle özetleyebiliriz:
1- Köylülerin kendiliðinden gelme isyanlarý örgütlenerek, kitlelerin kýsa sürede o dönemde mücadelenin baþlýca þekli olan gerilla savaþýna geniþ ölçüde
katýlmalarý saðlanýr. Çin Devriminde (ve Vietnamda
da) Öncü Savaþý yoktur.
2- Kurtarýlmýþ bölgeler, kýrlarda mücadelenin baþlamasýndan kýsa bir süre sonra kurulabildiðinden ve
dar da olsa bazý bölgelerde Kýzýl Politik Ýktidar sonuna kadar korunabildiðinden, Çin Devriminde (ve Vietnamda da) mücadelenin baþlangýcýndan itibaren temel örgütlenme biçimi sovyet tipi kitle örgütlenmesidir. Beyaz rejim sürekli derin çeliþkiler içinde olduðundan, kurtarýlmýþ bölgelerin kurulabilmesi için, düþmana ülke çapýnda aðýr bir darbenin indirilmesi zorunlu deðildir. 84

* Bazý okuyucular bunun bir kalem sürçmesi olabileceðini düþünebilir, ancak diðer
yazýda da (III. Bunalým Döneminde Otaya Çýkan Geliþmeler ve Devrim Stratejisi) ayný þey
yinelenmektedir.
84
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II.
KÜBA DEVRÝMÝ

Burada Küba Devrimini incelemek yerine, belli konularda
yeni sað-sapmanýn tahrifat ve abartmalarýný ele alacaðýz.
Yeni sað-sapmanýn Küba Devrimine (ve Latin-Amerikadaki diðer gerilla savaþý deneylerine) yaklaþýmý, temelde Öncü Savaþýnda hareketli gerilla birliðinin kurulamayacaðýný ispatlamak içindir.
Ancak bulduðu sonuç fazla bir deðer taþýmamaktadýr. Çünkü temelde, gerek Halk Savaþýný reddetmesi, gerek kýr ve kýr gerilla savaþýný dýþtalamasý, bu sonucu önemsiz kýlmaktadýr. Son tahlilde
politikleþmiþ askeri savaþý reddeden yeni sað-sapmanýn bu konuda getirdiklerini ele almamýzýn nedeni, bazý unsurlarýn bu konulardaki yanlýþ kanýlarýdýr.
KSDnin özellikle tahrif ettiði bir olgu, yeni sað-sapma tarafýndan ayný biçimde tahrif edilmektedir. Bu olgu Küba Sosyalist
Halk Partisinin (PSP) Küba Devrimindeki rolüdür.
Bu konuda KSD oportünistleri þöyle diyor:
... Kitlelerin mücadelesinin ulaþtýðý bu seviyede
hâlâ silaha sarýlmamakta direnen PSPnin saðlayamadýðý önderliði kýrlarda silahlý mücadeleyi geliþtirenler
yaratýyordu. Komünist Partisinin bu dar görüþlülüðü
son derece önemliydi. Ancak bu Komünist Partisinin o
güne kadar yapmýþ olduklarýný görmemezlikten gelmeyi
getirmemelidir. Komünist Partisi, o güne kadar bir çok
kitle eylemini örgütlemiþ, kitleleri sosyalizmden yana kazanmýþ ve sonra da görüleceði üzere Sierra Maestrada
yer alacak birçok komünistin yetiþmesini saðlamýþtýr.85
(abç)

KSD oportünizminin tedbirli bir dille yaptýðý yorumdan sonra yeni sað-sapmayý dinleyelim:
Sierra Maestrada silahlý mücadeleye baþlamadan
önce Batista yönetimi tüm meþruluðunu yitirmiþti; esas
85
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olarak açýk zora dayanarak ayakta duruyordu. Böylece
öncü savaþýnýn en temel fonksiyonu silahlý mücadele
baþlamadan önce Kübada gerçekleþmiþti. Diðer yandan halk kitleleri uzun bir mücadele geleneðine sahiptir. Kapitalizm kýrsal alanda önemli ölçüde geliþmiþ tarým iþçilerinin boyutlara varmýþtýr. (Dýþa baðýmlý þeker
endüstrisinin geliþimi sonucu). Küba Komünist Partisinin (KKP) þehirde ve kýrda sendikalar içinde önemli
bir etkinliði mevcuttur. (Tarým proletaryasý Kübada
önemli ölçüde sendikalaþmýþtýr). Ayrýca büyük þehirlerde öðrenci hareketi de aktif ve örgütlüdür. Ancak KKP
kitlelerin büyük huzursuzluðunu gereken biçimde kullanabilecek, kendiliðinden patlayan kitle gösterilerine
önderlik edebilecek yeterlilikten uzaktýr, revizyonist
bir çizgisi vardýr.
Kübada eksik olan tek þey... alternatifin varlýðý idi...
Bu durumda savaþýn askeri yönü doðal olarak aðýr
basmaktadýr... Kübada... siyasi tecrit ve kitle örgütlenmesi (revizyonistlerin etkinliðinde bile olsa) önceden gerçekleþtirildiðinden, devrimci bir örgüt askeri
bir alternatif olabildiði (oligarþiye maddi darbeler indirebildiði oranda) politik bir alternatif haline gelir; kitle örgütlerini oligarþiye karþý savaþa çeker...
Böylece Kübada mevcut siyasal tecrit ve kitle örgütlenmesi temeli üzerinde baþlayan ve kitlelere askeri
bir alternatif olduðunu kanýtlayarak politik bir alternatif
de olmak amacýyla hareketli gerilla savaþý gündeme gelmiþtir.86 (abç)
Görüldüðü gibi KSD ile yeni sað-sapma Küba Sosyalist
Halk Partisinin (PSP ya da KKP denilen) devrimci rolü konusunda
hemfikirler. Ancak KSD daha tedbirli davranmakta ve Küba devrimcilerine devrimi nasýl yaptýklarýný öðretmeye kalkma durumuna
düþmekten sakýnmaktadýr. Yeni sað-sapma ise, aktardýðýmýz sözleri ile, Kübayý deðil, Marksizm-Leninizmi alt-üst ediyor. Çeþitli noktalarý ile alalým:
Küba Sosyalist Halk Partisi, kurulduðu 1925 yýlýndan itibaren
86
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çeþitli çalýþmalar yapmýþtýr. Bu yadsýnamaz. Ancak abartýlamaz da.
Çünkü her siyasal kuruluþ bir þeyler yapmak için kurulur ve varlýðýný devam ettirmesi buna baðlýdýr. Küba Devriminin zaferinde
kitleleri örgütleyen (daha sonra 26 Temmuz Hareketi tarafýndan
silahlý mücadeleye kanalize edilmiþtir) pek çok kuruluþ vardýr. Bu
gerçeði, revizyonistliði tartýþma konusu olmayacak kadar açýk olan
W. Pomeroy bile kabul etmektedir:
... kýrsal bölgelerde olduðu kadar þehirlerde de tutucu milliyetçi burjuva gruplarýndan (hatta katolik kilisesi
öðelerinden), Sosyalist Halk Partisi olarak bilinen Küba
Komünist Partisine ve bunun etkilediði sendikalara kadar uzanan diðer güçler.87
Yine bilinen örneklerle, hiç kimse Ekim Devriminde menþeviklerin çalýþmalarýný, kitle örgütlenmesini, kitle gösterilerini, sendikal çalýþmalarýný reddedemez. Ancak sorun bu çalýþmalar, mücadele ve örgütlenmeler deðildir. Ekim Devriminde de olduðu gibi,
Bolþeviklerin dýþýndaki tüm kitle örgütleri sonuçta ya Bolþeviklerin
önderliði altýnda toplanmýþtýr, ya da (az bir kesim) karþý-devrimci
safa geçmiþtir. Devrimler ve devrim mücadeleleri göstermiþtir ki,
önemli olan kitleleri örgütlemek, bilinçlendirmek ve ortak hedefe
yönlendirmektir. Burada örgütlenen kitlenin, daha önce þu ya da
bu düzeyde siyasal bilinç almýþ olmasý ya da herhangi bir baþka
siyasal örgütlenmeden gelmesi önemli deðildir. Bu iþin alfabesidir.
Uzaklara gitmeye gerek yok, ülkemize bakalým. Bugün pek çok
grupta, çeþitli gruplardan gelme pek çok unsur vardýr. Örneðin bir
TKP bünyesindeki 12 Mart kazazedeleri bunun bir örneðidir.
Kitleleri örgütlemek demek, belli bir siyasal çizgi etrafýnda ve
o siyasal çizginin örgütü altýnda birleþtirmek demektir. Ýlk anda
kitlenin (ya da en ufak birimi olarak bireyin) hangi düþüncede ve
yapý altýnda olduðu önemli deðildir. Kiþi revizyonist saflardan da
gelmiþ olabilir, baþka yerlerden de. Aksi olsaydý ustalar kitlenin
bulunduðu her yerde çalýþýn ya da en gerici kuruluþlarda da çalýþýn çaðrýsý yapmazlardý. Ve yine kitle örgütlenmesinin doðru devrimci çizgide hareket etmeden önce revizyonistlerin elinden alýnmasý, gerek pratik önderliðe, gerek ideolojik mücadeleye baðlýdýr. Kim
ki, devrimci örgütün saf hiçbir siyasal çizgiye girmemiþ kiþilerden
87
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oluþacaðýný düþünüyor (ya da ima ediyorsa), o bir þarlatandýr. (Bugün ülkemizde kitlenin büyük kesimi bilinçsizlik nedeniyle gerici
ve hatta faþist partilere baðlýdýr. Belli bir çoðunluðu CHPlidir). En
azýndan, bugün örgütümüz içinde çeþitli sol gruplardan gelen pek
çok unsur vardýr. Acaba bu durumda örgütümüzün o sol gruplarýn
çalýþmasý ile mi geliþtiðini söyleyeceðiz?
Ýþte Küba Devriminde kitleleri kendi etrafýnda toplayan, kitlenin çeþitli siyasal düþünce ayrýlýðýna karþýn birliðini gerçekleþtiren
26 Temmuz Hareketinin revizyonistlerin etkinliðindeki kitleyi (ve
örgütlerini) örgütlemesini (ve denetlemesi), revizyonistler yarattý,
onlar yararlandý dercesine basitleþtirmek þarlatanlýktýr. Devrimleri
ve bu devrimleri yapan örgütleri falancalar yeterince önderlik yapamamasýna indirgemek, devrimci örgütün devrimin öncüsü olduðunu kabul etmemek demektir, Marksist-Leninist parti öðretisini reddetmektir.
Yine Küba Devriminde, her þeyi revizyonistlere baðlama
anlayýþý, devrimin ilk aþamasý, demokratik halk devrimi niteliðini
görmemektir. (Demokratik halk devrimine çeþitli sýnýflar katýlýr ve
doðal olarak bunlarýn siyasal kuruluþlarý da yer alýr) Ýkinci olarak,
devrimde, cephenin ve ordunun gereðini ve niteliðini reddetmektir. (Cephe, hangi siyasal düþüncede olursa olsun, Cephenin örgütsel disiplinine ve yönetimine tabi olan ve devrimin hedeflerini kabul eden kiþilerden oluþur.) Küba Devrimine katýlan siyasal örgütleri ve 26 Temmuz Hareketinin fonksiyonunu Che, þöyle anlatýyor:
Las Villasa 26 Temmuz bayraðý ile vardýk: Devrimci Direktuar, Ýkinci Eseambray Cephesi gruplarý,
Halk Sosyalist Partisi gruplarý ve bazý küçük gruplaþmalar, orada diktatörlüðe karþý mücadele ediyorlardý.
Önemli bir politik görevi yerine getirmek gerekiyordu,
birliðin devrimci mücadelenin üstün bir unsuru olduðu
her zamankinden fazla açýklýk kazanýyordu. 26 Temmuz,
Direnme Ordusu baþta olmak üzere, birliðin tek etkenini
Sierra Maestra ekseninde bulan çeþitli hoþnutsuz unsurlarý birleþtirme görevini üstlendi.88 (abç)
Kübada 26 Temmuz Hareketi birliði saðladý diye hoþnutsuz
olanlarýn çýkmayacaðýný sanýrýz. Yine sanýrýz ki, hiç kimse kitlenin
88
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bilinçlendirilmesi ve örgütlendirilmesi görevinin, kitlenin çeþitli sol
kesimlerde örgütlenmiþ kesimini saflara kazanmayý (doðru devrimci
çizgi etrafýnda toplanmayý) içermediðini düþünmüyordur.
Yine bu konuda, yani Küba Sosyalist Halk Partisinin çalýþma
ve örgütlenmesi (özellikle kitleler üzerinde etkinliði) abartýlmamalýdýr. Örneðin ülkemizde de revizyonizmin uzun bir geçmiþi,
uzun bir çalýþmasý ve belirli bir örgütlenmesi vardýr. Ayrýca silahlý
devrimci örgütler (THKP-C ve THKO) oluþup, harekete geçene kadar (özellikle 1960-70 arasý) revizyonizmin kitleler üzerindeki etkinliði küçümsenemez. Nitekim TÝPin 1965 seçimlerinde aldýðý
300 bin oy bunu gösterir. Ve yine revizyonistlerin yönetimi altýndaki DÝSK küçümsenmeyecek bir sendikadýr.
Ýkinci olarak, yeni sað-sapmanýn el çabukluðu ile ispatlamasýna (!) bakalým. Deniliyor ki, Öncü Savaþýnýn en temel fonksiyonu, silahlý mücadele baþlamadan önce Kübada gerçekleþmiþtir. Yani siyasal tecrit ve kitle örgütlenmesi mevcuttur. Bu
durumda silahlý örgüt, askeri alternatif olduðunu göstermesi ile
koþullar (nesnel ve öznel) olgunlaþmýþ olmaktadýr.
Her þeyden önce yeni sað-sapmanýn bununla neyi kastettiðini anlamak gerekiyor.
Bilindiði gibi, bir ülkede devrimin olabilmesi için nesnel ve
öznel koþullar olgun olmalýdýr. Bu durumda devrim aþamasý baþlar
ve devrim aþamasýnda silahlý aksiyon yöntemleri temelidir. Devrimin nesnel koþullarý emperyalist dönemle birlikte sistemin bütünü açýsýndan mevcuttur. Ancak bir ülkede devrimin olabilmesi
için, her ülke kendi milli krizini yaþamalýdýr. Buna paralel olarak
öznel koþullar da (yani kitlelerin bilinçli ve örgütlü olmasý ve Öncünün mevcudiyeti) hazýr olmasý gerekir. (Bkz: Kesintisiz Devrim-I)
Bu tespitten hareket edersek, yeni sað-sapmaya göre Kübada milli kriz vardýr. Zira Batista yönetimi tüm meþruluðunu yitirmiþtir, esas olarak açýk zora dayanarak ayakta duruyordu. Kitle
örgütlenmesi de mevcuttur. Bu durumda öncünün yaratýlmasýyla
(26 Temmuz Hareketi) tüm koþullar hazýr oluyor. Böylece devrimci öncü, silahlý aksiyon yöntemlerini temel alarak, devrim aþamasýný
devrimle sonuçlandýrýyor.
Görüldüðü gibi, herþey kitabýna uygun! Ne yazýk ki, ortada
Küba devrimcileri ve dünyaca kabul edilmiþ gerçekler var: Küba
Devriminin Halk Savaþý ile zafere eriþmesi ve Öncü Savaþý
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aþamasýný yaþamasý. Bu birinci yön.
Ýkinci yön ise, Öncü Savaþý ile ilgili olaný, yani temel fonksiyonu olmayan bir Öncü Savaþý. Yeni sað-sapma Öncü Savaþýnýn
temel fonksiyonunu, siyasal tecrit ve kitle örgütlenmesinin yaratýlmasý olarak ele alýr. Kübada bu fonksiyon silahlý mücadeleden
önce yerine getirildiðine göre, bu durumda Öncü Savaþý tali fonksiyonlarý yerine getiren bir aþama olmaktadýr. Ve diyalektiðe göre
bilmekteyiz ki, temel-tali yönler arasýndaki her deðiþim bir nitelik
deðiþimini ifade eder. Öyle ise Kübada adý öncü savaþý olan,
ama nitelik olarak Öncü Savaþýndan farklý bir öncü savaþý mevcuttur. Hareketli gerilla birliðinin Öncü Savaþýnda yer almadýðýný ispatlamanýn en kestirme yolu ile yüzyüzeyiz: Kübada Öncü Savaþý
aþamasý yoktur, sadece adý vardýr. Öküz altýnda buzaðý aramanýn
sonu böyledir. Çýkýþ noktasý ile sonuç birbirine ters düþmüþtür
(Kübada Öncü Savaþýnýn olduðundan yola çýkýp, tersine, yokluðuna varmak.)
Eski ve çok iyi bilinen bir diyalektik yasaya göre
yanlýþ düþünce, mantýki sonucuna dek götürüldüðünde, kaçýnýlmaz olarak çýkýþ noktasýnýn karþýtýna varýr.89
(abç)

Ayrýca yeni sað-sapmanýn Kübada Öncü Savaþý olmadýðýný
söylediðini göstermek için fazla söze gerek yok. Kübada suni dengenin mevcut olmadýðýný kabul ediyor. (Kübada suni denge açýk,
askeri biçimde maddeleþmiþ siyasal zorla sürdürülmekteydi.)
... Kitlelerin büyük huzursuzluðu ... kendiliðinden
patlayan kitle gösterileri.90
Üç, yeni sað-sapmaya göre, eðer geri-býraktýrýlmýþ bir ülkede kitle örgütlenmesi var ve revizyonistlerin elinde ise ve yönetim
açýk zora baþvuruyorsa, yapýlmasý gereken, askeri bir alternatif
olmak, düþmana maddi darbeler indirmek ve hareketli gerilla
birliðini gündeme sokmak gerekir. Kýsacasý kitleyi revizyonistlere
býrakýp, silaha sarýlmak gündemdedir. (Ayrýca büyük þehirlerde
öðrenci hareketi de aktif, örgütlü olmalý.)
Ýþte tipik Debrayist mantýk: Teorinin bir kýsmýnda Debrayýn
milli krizi olgun kabul ederek her þeyi askeri mücadeleye indirge89
90
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diðini söyleyip, diðer kýsmýnda bunun olabileceðini kabul etmek.
Ve bu mantýktan gidilirse ki Debrayý izleyenler öyle yapmýþtýr
siyasal zorun askeri biçim aldýðý (esas olarak açýk zora dayanarak
ayakta duran yönetim) ve revizyonistlerin de etkin olduðu her ülkede yapýlacak iþ, askeri çýkýþ yapmaktýr. Ki Debray buna revizyonist yüreksizliðe en iyi cevap diyor.91 Böylece 1971 Türkiyesinde
böyle yapan THKOnun fokocu düþüncesi tek doðru yol olmaktadýr. (1971de askeri yönetim mevcut, sendikalar revizyonistlerin
denetimi altýnda ve büyük þehirlerde öðrenci hareketi de aktif ve
örgütlü92 Dev-Genç) Sanýyoruz 1971de THKOnun baþarýsýzlýðý
da, revizyonistlerin þehirde ve kýrda sendikalar içinde önemli bir
etkinliði yeterli düzeyde olmamasýndan kaynaklanýyor! Kaþ yapayým derken, göz çýkartma bu olsa gerek.
Dört, Kübada gerillalarýn askeri bir alternatif olduklarý oranda politik alternatif olmalarý tek yönlülüktür. Küba devrimcilerinin
sýk sýk vurguladýklarý bir gerçek, politik yön ile askeri yönün birbirinden ayrýlamayacaðýdýr. Castro þöyle diyor:
Gerilla devrimci hareketin çekirdeði olmak durumundadýr. Bu demek deðildir ki gerilla hareketi, her hangi
bir ön çalýþma olmaksýzýn doðabilir ya da siyasal yönelim
olmaksýzýn varolabilen bir þeydir. Hayýr yönetici örgütlerin
rolünü yadsýmýyoruz, siyasal örgütlerin rolünü yadsýmýyoruz. Gerilla siyasal bir örgüt, siyasal bir hareket tarafýndan örgütlenir. 93 (abç)
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 gerek Castronun ve gerekse Guevaranýn Küba Devrimine iliþkin yazýlarýný dikkatle inceleyen herkes Sierra
Maestradaki organizasyonun adýndan baþka her þeyiyle
91
92
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Parti olduðunu görecektir.94
Küba Devriminde politik ve askeri yönlerin iliþkisi böyledir.
Burada, Kübada gerillalarýn Sierra Maestraya çýktýklarýnda politik
alternatif olmadýklarý, ancak savaþarak (askeri alternatif olarak)
bunu yarattýklarý tezi yinelenecektir. Politik yön ile askeri yönü karþýtmýþ kabul eden Debray böyle yapmýþtýr mantýk için, 26 Temmuz
Hareketinin politik örgüt ve hareket olmasýnýn bir anlamý yoktur.
Yeni sað-sapmanýn yaptýðý budur. Onlar için politik alternatif
ile devrimin politik liderliði aynýdýr. Kübada 26 Temmuz Hareketi,
daha Castronun Moncada Kýþlasýna saldýrdýðý andan itibaren politik
bir alternatiftir. Nitekim Castro, bu olaydan sonra (26 Temmuz adý
buradan gelir) yaptýðý Tarih Beni Beraat Ettirecektir adlý savunmasýnda, kendi siyasi programýný ortaya koyar ve bu program 26
Temmuz Hareketinin programýdýr.* Yine, 26 Temmuz 1956 Moncada baskýnýnýn, daha sonraki örgüte (politik örgüttür) isim olmasý
bunu gösterir. Ancak 26 Temmuz Hareketi, tüm devrimci güçlerin
birliðini, yani devrimin politik liderliðini zaman içinde saðlamýþtýr.
Bu açýk bir þeydir, öncülük, liderlik gökten zembille inmez, mücadeleyle, savaþ içinde kazanýlýr. Ve bu yüzden savaþ örgütü savaþ
meydanlarýndan çýkar.95
Yeni sað-sapmanýn Küba Devrimini deðerlendiriþi tümüyle Debraydan alýnmadýr. Amaçlarýna ulaþmak için Kübayý bir fokocu harekete indirgiyorlar ve böylece þans ve rastlantý sonucu baþarýya ulaþtýðýný ima ediyorlar. Askeri ve politik alternatif sorununu da, Debrayýn ünlü tezi politik yan askeri yana tabidir yaklaþýmý
ile çözümlüyorlar.
Sonuç olarak, Küba Devrimini baþaþaðý getiren yeni saðsapma, böyle yaparken, politik ve askeri yönün bütünlüðünü, yani politikleþmiþ askeri savaþý ve politik ve askeri liderliðin birliðini
reddetmiþ olmaktadýr. Küba Devriminde, Öncü Savaþý aþamasýnýn
yer almadýðýný da söyleyerek þöyle noktalýyorlar:
Bu özellikleriyle Küba Devrimi II. bunalým dönemi
klâsik halk savaþýnýn III. bunalým döneminde gerçekleþme þeklidir denebilir.96 (abç)
THKP-C/HDÖ, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I, s. 173-74.
Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim-I.
II. Sað sapma, III. Bunalým Döneminde Ortaya Çýkan Geliþmeler ve Devrim Stratejisi.
* Bilgi için Bkz: Castro, Ya Vatan Ya Ölüm, Habora yay.
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Bu yüzden de yeni sað-sapmanýn Küba Devriminden çýkardýðý sonuçlarý ciddiye alýp ayrýca eleþtirmeyi gereksiz görüyoruz.
Küba Devriminin Debrayist bakýþ açýsýndan deðerlendirilmesi, bu devrimdeki istisnai özelliklerle (özgün niteliði) ile genel
özelliklerin karýþtýrýlmasýna yol açmýþtýr. Debrayist bakýþ açýsý, Küba
Devriminde 10-15 kiþinin Sierra Maestraya çýkýþýný öne çýkarýr. Son
tahlilde bu öne çýkarýþ, Küba Devriminin rastlantý sonucu zafere
ulaþtýðý düþüncesine dayanýr. Bu anlayýþýn arkasýnda, eðer ABD
uyanýk davransaydý Küba Devrimi olamazdý anlayýþý yatar.
Küba Devriminde hareketli gerilla birliðinin hýzla geliþmesi (önce birkaç birliðe, giderek asi orduya dönüþmesi) ülkedeki milli krizin olgun olmasýndan kaynaklanýr. Bu, ayný zamanda Öncü Savaþýnýn hýzla Halk Savaþýna dönüþebilmesi demektir. Fokoculuk Küba Devriminin bu özel niteliðini genelleþtirmeden
kaynaklanýr:
... Küba devriminin yanlýþ yorumlanmasý sonucu
ortaya çýkan militan sol çizgi-fokocu görüþ: Þehir-kýr
iliþkilerini, silahlý propaganda ve öteki mücadele biçimlerini diyalektik bir bütün olarak görmeyen, tek ve bütün
olarak kýrlarý ve silahlý propagandayý alan, þehirlerin ve
de öteki mücadele biçimlerinin tali rolünü önemsemeyen bir görüþtür. Bu görüþün temelinde geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerdeki milli krizin en olgun bir þekilde deðerlendirilmesi, öncünün mücadelesi ile köylülerin derhal
silaha sarýlarak, savaþýn kýsa zamanda Halk Savaþýna
dönüþeceði düþüncesi yatmaktadýr.97(abç)
Küba Devrimi deðerlendirilirken, sýk sýk öz ve 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.98 (abç)
97
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Hareketli gerilla birliðinin kurulmasý-geliþmesi ve Halk Ordusuna dönüþmesi konusunda da düþülen hatalar ayný temelden
kaynaklanýr. Hareketli gerilla birliðinin kurulmasý-geliþmesi ve Halk
Ordusuna dönüþmesi, Öncü Savaþýnýn baþlamasý, geliþmesi ve Halk
Savaþýna dönüþmesinin silahlý güç yönünden ifade edilmesinden baþka bir þey deðildir. Küba Devriminde özle biçimin karýþtýrýlmasý, devrimin genel rotasý ile ara aþamalarýnýn karýþtýrýlmasý, hareketli gerilla birliðinin Öncü Savaþýnýn baþlangýcýndan itibaren temel örgütlenme biçimi ve savaþ biçimi olduðu düþüncesinin doðmasýna yol açmýþtýr. Bu yanlýþ düþünce, hareketli gerilla
birliðinin hiçbir ön hazýrlýk ve koþul olmaksýzýn baþlatýlabileceðini
düþünür. Böylece devrimin stratejik (ve hareketli) silahlý gücü
olan kýr gerilla birliði, taktik bir düzeye indirgenir. Sonuçta da ortaya çýkan yenilginin stratejik niteliði görüldüðünde de, bu kez olgu
sað bir þekilde ele alýnýp, tümden reddedilir.
Ülkemizde son günlerde, belli seviyede de olsa, tartýþýlan bu
konuyu biraz daha açalým.
Hareketli gerilla birliði kavramý, doðrudan kýr gerilla savaþýný
ifade eder. Bir baþka deyiþle, hareketli gerilla birliði, kýr gerilla
savaþýný yürüten silahlý güçtür. Kýrlarýn stratejik niteliði ve Halk
Savaþýnýn baþlatýlmasýndaki yeri, hareketli gerilla birliðinin stratejik bir güç olmasýný belirler. Bu konuda düþülen en önemli bir
yanlýþlýk, kýr gerilla birliðinin stratejik ve hareketli niteliðinin unutulmasýdýr. Bunun nedeni olarak da, ulaþým ve haberleþmenin
günümüzde gelmiþ olduðu seviye gösterilmektedir. Yani günümüzde ulaþým ve haberleþmenin gelmiþ olduðu seviyede, hareketli ve stratejik silahlý güç (kýr gerillasý) uzun bir süre yaþayamaz; ya
kýsa sürede geliþip Halk Ordusuna dönüþmelidir ya da yok olur.
Burada unutulan temel nokta, savaþýn ve savaþ biçimlerinin genel
nitelikleri ile özel niteliklerinin karýþtýrýlamayacaðýdýr. Engels þöyle
diyor:
Silahlanma, bileþim, örgütlenme, taktik ve strateji, her þeyden önce, üretim ve ulaþtýrma olanaklarý
tarafýndan, her durumda ulaþýlmýþ bulunulan düzeye
baðlýdýr.99
... Ordularýn tüm örgütlenmesinin ve savaþ yöntemi99
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nin ve sonuç olarak zafer ve bozgunun, insan ve silahlanma unsurlarýnýn maddi, yani iktisadi koþullarýna, yani
nüfus ve tekniðin nitelik ve niceliðe baðlý bulunduðudur.100
Teknik ilerlemelerin, askeri alanda uygulanabilir
olduklarý ve uygulandýklarý andan baþlayarak, savaþ yönetiminde ve üstelik çoðu kez ordu komutanlýðýnýn isteðine karþý, vakit geçirmeden ve hemen hemen zorlu, deðiþiklikleri, hatta devrimleri nasýl zorunlu kýldýðýný ... Ayrýca, savaþýn güdümünün üretkenlik ile cephe ve cephe arasýndaki ulaþtýrma araçlarýna ne kadar baðlý olduðunu (gördük).101
Diyebiliriz ki, iktisadi evrimin deðiþik aþamalarýnda savaþ
yöntemi, biçim ve örgütlenmesi deðiþiktir. Nitekim barikat savaþý
konusunda Leninin sözleri anlamlýdýr:
Moskova olaylarýndan alýnacak üçüncü ders, bir
ayaklanma için kuvvetlerin örgütleniþi ve taktikle ilgilidir. Askeri taktiðin dayandýðý þey askeri tekniktir ... Toplara
karþý insan kalabalýðý ile yürümek, barikatlarý tabancalarla
savunmak deliliktir. Kautsky, Moskova olaylarýndan sonra
Engelsin bu konudaki yargýlarýnýn yeniden gözönüne alýnmasýnýn tam zamaný olduðunu ve Moskovanýn yeni barikat taktikleri gerektirdiðini yazarken haklýydý. Bu taktikler
gerilla savaþý taktikleridir. Böyle bir taktik için gereken
örgüt, çok küçük ve hareketli birliklerdir.102
Öncelikle þehir ayaklanmalarýnýn temelini teþkil eden barikat savaþlarýnýn, yani savaþýn bu yöntem ve biçiminin tarihsel geliþimi gözlenecek olursa, söylenenlerin ne derece doðru ve haklý olduðu ortaya çýkacaktýr. Ýktisadi geliþmeye baðlý olarak barikat savaþýnýn, genel savaþ içindeki temel rolü kaybolmuþ ve diðer savaþ
yöntem ve biçimlerine yardýmcý (tali) niteliði ortaya çýkmýþtýr. Bunun iki temel önkoþulu vardýr: Þehirleþmenin geliþmesi ve buna
paralel caddelerin geniþlemesi ve zýrhlý araçlarýn üretimi. Daha
19. yüzyýlda Engels þehirleþmenin geliþmesi ve büyük-geniþ cad100
101
102
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delerin yapýlmasýnýn eski barikat taktiklerini ortadan kaldýrdýðýný
söyler. (Örnek olarak Fransayý, özellikle Parisi gösterir).103 Ancak
Moskova gibi, geleneksel yapýsýný koruyan kentlerde bu barikat
taktiði, bazý deðiþikliklerle (Leninin belirttiði küçük ve hareketli
þehir gerilla gruplarýyla) yürütülebilmiþtir. Ancak II. yeniden paylaþým
savaþý ile silah üretiminde görülen büyük nitelik sýçramasý, bu taktiði tali yöne indirgemiþtir. Bu savaþtan sonra kentlerin yeniden
düzenlenmesi de bu konuda etkili olmuþtur. Zýrhlý araçlarýn geliþimi
kentlerde barikat savaþýný olanaksýz kýlarken, yeni tip barikat biçimi
ortaya çýkmýþtýr. Uçan barikatlar denilen bu olgu, þehir gerilla
savaþýnýn bir baþka görünümüdür. (Bu nedenle þehir gerilla savaþýnýn içinde mütalaa edilir). Nitekim bu konuda Nikaragua þehir
ayaklanmalarý iyi bir örnektir. Nikaraguada devrimin son aþamasýnda þehir kitlelerinin savaþa katýlmasý sýrasýnda oluþturulan barikatlar, yeni tip barikatlar olup, þehir gerillasýna ve þehri kuþatan Halk
Ordusuna (Sandinist Ordusu) yardýmcý niteliktedir. Nikaragua kentlerinde görülen barikatlarýn þehrin dýþ mahallelerinde kurulmuþ
olmasý ve sonuna kadar barikatý savunma yerine, terkedilmesi bunun açýk göstergesidir. Bu dýþ mahalleler, genellikle gecekondu
bölgeleridir ve kentleþme planýna terstir. (Ülkemizde, farklý nitelikte
de olsa, sokak çatýþmalarýnýn sözü edilebilenlerinin gecekondu mahallelerinde olmasý ayný nedendendir. Yine ayný durum, buralarýn
düþman tarafýndan kuþatýlýp, daralan çember taktiði ile ele geçirilmesini de saðlamaktadýr.)
Ayný durum kýr gerillasý ve kýr gerilla savaþý için de geçerlidir. Ulaþým ve haberleþmenin geliþmesi, güçler dengesi aleyhte olduðu sürece, kýrlarda savaþýn gerilla savaþý ile sürdürülmesini zorunlu kýlmaktadýr. Artýk eski köylü ayaklanmalarý tarihe karýþmýþtýr.
Ancak yine ulaþým ve haberleþmenin nicelik ve nitelik olarak geliþmesi, kýr gerilla savaþýnýn yürütülüþ biçimini de deðiþtirmiþtir. I. ve
II. bunalým döneminde olduðu gibi, belirli bir üs bölgesine dayanarak kýr gerilla savaþýnýn yürütülmesi, III. bunalým döneminde yetersizdir. Öncü Savaþý ile Halk Savaþý arasýndaki farklýlýk bu konuda
daha çarpýcý bir etki yaratmýþtýr. Özellikle Öncü Savaþý evresinde,
gerilla gücü gizli olmak zorundadýr. Ýkinci olarak, sabit bir üsse
dayanamaz, bu yüzden hareketli olmak zorundadýr. Gizlilik ve
103
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hareketlilik Öncü Savaþýnda kýr gerillasýnýn iki ana özelliðidir.
Kýr gerillasýnýn bu nitelikleri karþýsýnda takýnýlan tavýr ise, ya
tümden reddetmek, ya da onu fokucu biçime indirgemek þeklinde
olmaktadýr. Bu iki tavýrdan, ikincisi kadar birincisi de önemlidir.
Kýr gerillasýný tümden reddeden anlayýþ (ister kýr gerillasýný Halk
Savaþýnda söz konusudur diyerek, isterse buna baðlý olarak Halk
Savaþýný reddederek olsun) onun askeri yönünü öne çýkarmaktadýr.
Böylece kýr gerillasýný fokocu bakýþ açýsýna göre tanýmlayan bu anlayýþ, ayný zamanda fokoculuðun reddi olarak kýr gerillasýný reddeder. Oysa ki, Gerilla savaþý kavram olarak nitelik belirleyici deðildir. Merkezi otoriteye karþý mahalli mütegalibe de, düzenli birlikleri yenilmiþ bir ordu da düþmana karþý gerilla savaþý yürütebilir.104
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine göre, gerilla savaþý
devrimci politik amaçlarla, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak yürütülür. Yani politik kitle mücadelesi olarak
ele alýnýr.
Bu nitelikte bir gerilla savaþýnýn gizlilik ve hareketliliðinin
neye dayandýðýný, yani nasýl gerçekleþtirildiðini görelim.
Açýktýr ki, bu savaþý yürütenler doðrudan devrimci mücadelenin (bilinçlendirme ve örgütlenmenin) bir sonucudur. Onun gizliliðin saðlayan halkýn politik desteðidir. Hareketliliði de ayný
halk desteðinden kaynaklanýr. Savaþan bir ordunun (ya da birliðin,
yahut ta grubun) savaþý sürdürebilmesi iki temele baðlýdýr: 1) Saflarýný yenileyebilme, kayýplarýný doldurabilme; 2) Silah, mühimmat
vb. donatým ve teçhizatýnýn yenilenmesi. Genel olarak savaþ lojistiði (lojistik destek) olarak bilinen bu durum, savaþýn sürdürülmesini belirler. Dünya devrimci pratiðinde adý çok geçen arka-cephe olgusu bunu ifade eder.
Ciddi bir savaþ yapmak için saðlam olarak örgütlenmiþ bir arka-cephe gereklidir. (Lenin) Arka-cephe
sürekli bir zafer etkenidir, çünkü cephedeki insana besin,
araç-gereç saðlayan ve cepheye sürekli siyasi ve moral
destek saðlayan odur. Cephe, saðlam bir arka-cephe olmadan savaþý kazanamaz. Bu her savaþýn genel yasasýdýr. 105
104
105
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Devrimci savaþta temel sorun, bu savaþýn yöntem ve biçimine uygun bir arka-cephenin nasýl kurulacaðýdýr. Arka-cephe
olmadan, hiçbir savaþýn geliþemeyeceði ve zafere ulaþamayacaðý
açýktýr. Ve yine savaþýn geliþmesi arka-cephenin geliþmesini gerektirir (ön koþul).
Kýrlarýn temel olduðu bir savaþta, þehirler kýrlarýn önemli bir
arka-cephedir. Ancak kýr ve þehirde devrimci savaþýn sürdürüldüðü koþullarda (birleþik devrimci savaþ), arka-cephenin konumu
daha karmaþýktýr.
Kýr gerilla savaþý, bir savaþ yöntemi ve biçimi olarak, kendi
koþullarýna uygun bir arka-cephe üzerinde yükselir. Bu önkoþul
yaratýlmadan baþlatýlacak kýr gerillasý büyük sorunlarla karþý karþýya
kalýr. Arka-cephe saðlayacaðý, yeni-kadrolar, yeni teçhizat, yeni malzeme, istihbarat ve diðer bölgeler ya da mücadele biçimleriyle koordinasyonun eksikliði kýr gerillasýnýn sonunun baþlangýcýdýr. Nitekim, yenilgiyle biten tüm gerilla savaþlarý bu temel koþulun olmamasýndan kaynaklanýr. Burada arka-cephenin kurye vb. olarak
iliþki kuran kadrolar düzeyine indirgenmesi öldürücü bir hatadýr.
Genellikle Latin-Amerika gerilla deneylerinin deðerlendirilmesindeki sað ve sol yorumlar sorunu bu þekilde ele alýnýr. Sol yorumculara göre, þehirlerle baðýn kopmasý, kuryelerin yakalanmasý
yenilginin nedenidir, sað yoruma göre ise kitlelerin örgütlenmesi
yeterli deðildir, yani kitleler örgütlü olsaydý, kuryelerin vb. sürekliliði
saðlanabilirdi. (Bu anlayýþ doðal olarak, kýr gerilla savaþýnýn siyasi
gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olduðunu, yani kitleleri
örgütleme fonksiyonunu reddederler, onu askeri mücadeleye indirger.) Bu anlayýþlar, arka-cephe ile silahlý gücün alt-yapýsýný
birbirine karýþtýrýr.
Cephe-gerisi (arka-cephe) kavramý, bir bütün olarak kitlelerin desteðinin somut ifadesidir. Yani kitlenin politik ve yarý-silahlý örgütlenme biçimidir. Bu anlamda stratejik niteliktedir. Alt-yapý kavramý ise, silahlý gücün çarpýþmalarýna iliþkin yapýsýdýr ve taktik
niteliktedir.
Burada temel sorun arka-cephenin nasýl yaratýlacaðýdýr. Hareketli gerilla birliði ya da genel bir deyiþle kýr gerillasýnda cephe
gerisi nasýl oluþturulacaktýr? Arka-cephenin oluþturulmasý için hangi mücadele biçimi temel alýnacaktýr?
Ýþte temel soru budur. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine
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göre, Öncü Savaþýnýn ilk evresinde þehir gerilla savaþý temelinde
sürdürülen silahlý propaganda, kýr gerilla savaþýnýn, gerek arkacephesinin, gerekse kýr gerilla kadrolarýnýn yaratýlmasýnýn temel
mücadele biçimidir. (Merkezi otoritenin gücüne baðlý olarak bu
ilk evre, þehir gerilla savaþý taktikleri ile ülke çapýnda yürütülen savaþ þeklinde olmaktadýr.) Silahlý propagandanýn bu ilk evredeki baþarýsý, yani onun kitleleri bilinçlendirip, örgütleyebilmesi kýr
gerilla savaþýnýn ne zaman baþlayabileyeceðini belirler. Bu boyutu
ile kýr gerilla savaþý, suni dengenin bozulmasý mücadelesinde
belirli ilerleme kaydedilmesine, yani milli bunalýmýn devrimci
mücadele ile derinleþtirilmesine baðlýdýr. Burada kýr gerilla savaþý
için mutlak olarak suni dengenin bozulmuþ olmasý gerektiði yanýlgýsýndan kaçýnmak gerekir. Bu anlayýþ kýr gerilla savaþýnýn siyasi
gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olan gerilla savaþýný
tek boyuta (þehir gerillasýna) indirgemek demektir.
Silahlý propaganda, kýr ve þehir gerilla savaþý ile
psikolojik ve yýpratma savaþýný içerir.106
Kýr gerilla savaþýnýn silahlý propaganda içindeki yeri açýktýr.
Bu konu Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin temel ilkelerinden
birisidir. Bunu kabul etmemek, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini kabul etmemek demektir.
Diyebiliriz ki, kýr gerilla savaþý, kendisinin ön koþullarý yaratýlmadan verilemez. Bu ön koþullarýn baþýnda, kýr gerilla birliðinin
dayanacaðý arka-cephenin yaratýlmasý gelir. Arka-cephe (cephegerisi) kitlelerin desteðinin somut ifadesi olduðundan, temelde kitlelerin bilinçlenmesi ve örgütlenmesi çalýþmasýnýn bir sonucudur.
Bir baþka deyiþle, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn baþarýsýna baðýmlýdýr. Bu kampanya, ilk dönemde þehir gerilla savaþý
taktikleri ile yürütülür. Ayný zamanda bu savaþ, kýr gerilla savaþýnýn
hazýrlýk aþamasýdýr. Bu yüzden, bu ilk evrenin hedefi kýr gerillasýnýn
yaratýlmasýdýr.
Burada yeni sað-sapma tarafýndan çok sýk kullanýlan siyasal tecrit olmuþluk ön koþuluna da deðinelim. Yukarda da belirttiðimiz gibi, kýr gerillasýnýn ön koþulu, belirli kitlenin belli ölçüde bilinçlenmiþ ve örgütlenmiþ olmasýdýr. Bu ise, belirli kitlelerin gözünde
oligarþinin niteliðinin görülmüþlüðü demektir. (Siyasal olarak oligar106
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þinin tecrit olmasý) Ancak bu ön koþul, bir bütün olarak ve ülke
çapýnda oligarþinin siyasal tecridi demek deðildir. Kýr gerillasý,
Halk Ordusunun çekirdeði durumunda olmaktan baþka, ayný
zamanda oligarþinin siyasal tecridini saðlayacak bir araçtýr. Kýr
ve þehir diyalektik bütünlüðü içinde düþünülmesi gereken bu olgu,
Öncü Savaþý evresinde, kýr gerillasý savaþýnýn temel fonksiyonunu ifade eder. Kýr gerilla savaþýný oligarþinin siyasal tecridinin saðlandýðý koþullara baðlamak, onun Öncü Savaþýndaki temel fonksiyonunu reddetmektir.
Kýr gerilla savaþýnýn ya da onun örgütsel ifadesi, hareketli
gerilla birliðinin Öncü Savaþýnda yeri olmadýðýný ileri sürmek (hangi gerekçe ile olursa olsun), temelde kýrsal mücadeleyi ve bu kesimdeki devrimci sýnýflarýn devrimdeki rolünü kabul etmemeye
dayanýr. Ýkinci olarak, bu tez, savaþýn genel yasalarýný gözardý
eder ve hayalciliðe yol açar. Bu tezin dayanaðý ise, hareketli gerilla
birliðinin maddi yýpratma görevi gördüðü ve açýk savaþ olduðudur. (Doðal olarak ön koþullar oligarþinin siyasal tecridi olacaktýr).
Bu konuyu deðiþik açýlardan alarak inceleyelim:
Þöyle deniliyor:
Öncü savaþýnda maddi yýpratma deðil, psikolojik
yýpratma aðýr bastýðý için hareketli gerilla birliði olarak
kýr gerilla savaþýnýn Öncü Savaþýnda söz konusu deðildir.
Çünkü öncü, bu aþamada küçük bir güçtür, bu yüzden
oligarþiye önemli darbeler indiremez.
Birinci olarak, bu iddiayý Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin tespitleri açýsýndan ele alalým.
Kýsacasý, içinde bulunduðumuz bu aþama (þehir gerilla savaþý) baþta iþçi sýnýfýmýz olmak üzere bütün halk
kitlelerinde varolan memnuniyetsizlik ve baþkaldýrma
duygularýný güçlendirme, onlarý silahlý mücadeleye ajite
etme ve partimizin teþkilat yapýsýný saðlamlaþtýrma aþamasýdýr.
Savaþýn ikinci aþamasý, gerilla savaþýnýn yurt çapýnda yayýlmasý, þehir gerillasýnýn yanýnda kýr gerillasýnýn
baþlatýlmasý aþamasýdýr.
Üçüncü ve dördüncü aþama, gerilla kuvvetlerinin düzenli orduya dönüþme aþamasýdýr.107 *
Bilindiði gibi Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin somut
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ifadesi Kesintisiz Devrim II-III dür. Burada kýr gerillasýnýn yaratýlmasý ikinci aþama olarak formüle edilir. Ancak bu yapýlýrken kýr gerillasýnýn (þehir gerillasý ile birlikte) ön koþullarý da ortaya konmuþtur.
Yine Kesintisiz Devrim II-IIIde neden þehir gerillasý ile gerilla savaþýna baþlandý? sorusu cevaplanýrken kýr gerillasýnýn ön
koþullarý ifade edilmektedir.
Kesintisiz Devrim II-IIIdeki þu ifadeler, kýr gerillasýnýn temel
olarak maddi yýpratma aracý olmadýðýný, ayný zamanda temel olarak psikolojik yýpratmanýn aracý olduðunu sergilemektedir:
1. Aþama: Þehir gerillasýný yaratma
2. Aþama: Þehir gerillasýný geliþtirme
THKP I Nolu Bildirisi.
* Daha sonra bu formülasyon Kesintisiz Devrim II-IIIde ortaya konan dört aþamalý
formülasyonla geniþletilmiþtir. Genel olarak THKP-C/HDÖ dýþýndaki Politikleþmiþ Askeri
Savaþ Stratejisini savunanlar THKP I Nolu Bildirisinden hareketle Öncü Savaþýný Halk Savaþýnýn birinci evresi olarak koymalarý, bu geniþletmeyi anlayamamalarýndan kaynaklanmaktadýr. Bildiride, savaþýn ilk iki aþamasý, Kesintisiz Devrim II-IIIde dört aþama olarak ifade
edilmiþtir. Nitekim Bildirideki gerilla savaþýnýn yurt çapýnda yayýlmasý deyiþi bunu gösterir.
Çünkü gerilla savaþýnýn yurt çapýnda yayýlmasý demek, gerek þehir gerillasýnýn yayýlmasý,
gerekse kýr gerillasýnýn yayýlmasý demektir. Kesintisiz Devrim II-IIIde ifade edilen yaygýnlaþtýrma iþte bu yayýlma demektir. Öncü Savaþý ile Halk Savaþýnýn tek bir sürecin iki aþamasý olmasý, bu savaþlarýn niteliðinden kaynaklanýr. Bildiride bu iki aþama ayrýlmamýþtýr,
ancak Kesintisiz Devrim II-IIIde iki aþamanýn ayrý olduðu kesinlikle vurgulanmýþtýr. Bir
kaç alýntýyla gösterelim:
Ýþte silahlý propagandayý temel alan ve öncü savaþý ile emekçi kitleleri devrim saflarýna
çekerek, devrimci mücadelenin halk savaþý ile zafere ulaþacaðýný tespit eden Partimizin...
[Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III]
Bu görüþün (fokocu görüþ kastediliyor) temelde, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki milli
krizin en olgun bir þekilde deðerlendirilmesi, öncünün mücadelesiyle köylülerin derhal
silaha sarýlýp, savaþýn kýsa zamanda halk savaþýna dönüþeceði düþüncesi yatmaktadýr.
[Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III]
Öncü savaþý aþamasýnda olan THKP-Cnin küçük-burjuva aydýn çevrelerdeki müttefiki ancak kemalistler olabilir. [Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III]
Devrimimiz halk savaþý ile zafere eriþecektir. Ancak daha önce belirttiðimiz gibi,
içinde yaþadýðýmýz tahsel durum ve ülkemizin özelliklerinden dolayý halk savaþý öncü
savaþý aþamasýndan geçecektir. [Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III]
Önder güç sorununda, Partimiz halk savaþý ile devrimin zafere eriþeceðini tespit
ettiðinden proletaryanýn ideolojik önderliðini temel almýþtýr. Öncü savaþý aþamasýnda,
partimizde emekçi kökenden gelen gelmeyen ayrýmý yoktur. [Mahir Çayan, Kesintisiz
Devrim II-III]
Ülkemizde baþ çeliþki oligarþi ile halkýmýz arasýndadýr. (Bunun pratikteki görünümü,
halkýn devrimci öncüleri ile oligarþi arasýndadýr.) [Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III]
Görüldüðü gibi Kesintisiz Devrim II-IIIde Öncü Savaþý ile Halk Savaþýnýn tek bir sürecin iki aþamasý olduðu gerçeði kesindir. Bu ayrým temelde iki aþamanýn nitelik olarak farklý
olmasýndadýr. Yani her iki aþamanýn görevleri, fonksiyonlarý, örgütlenmesi vb. farklýdýr. Bu
farký daha ilerde tekrar ele alacaðýz.
107
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Kýr gerillasýný yaratma ve kuvvet gösterisi.
Bu iki aþamada, savaþýn psikolojik yýpratma yönü
aðýr basacaktýr.108
Özetlersek, Kesintisiz Devrim II-III açýsýndan kýr gerilla savaþý mutlaka maddi yýpratma aracý deðildir. O ayný zamanda psikolojik yýpratma aracýdýr da.
Ýkinci olarak, konuyu savaþ ve gerilla savaþýnýn genel yasalarý yönünden alalým. (Kesintisiz Devrim II-IIIdeki formülasyonlar
buna dayanýr.)
Bilindiði gibi Marksist formülasyonlar belli bir tahlilin
bir kaç kelime ile soyutlanmasýdýr. Ve bu bir kaç kelimelik
soyutlama, bütün bir stratejik görüþü ifade eder.109
Her savaþýn temel yasasý nedir? Bu temel yasa, savaþýn amacýndan çýkar. Savaþýn amacý, düþmana irademizi yerine getirmeyi
kabul ettirmektir. Savaþ bu amaca ulaþmak için þiddet araçlarýnýn
kullanýlmasýdýr. Bu durumda savaþta zafer elde etmek için düþmanýn direnme gücü kýrýlmalýdýr. Düþmanýn direnme gücü birbirinden ayrýlmasýna olanak olmayan iki faktöre baðlýdýr: Elindeki olanaklarýn geniþliði ve iradesinin kuvveti. Bu durumda düþmanýn
elindeki olanaklarý sýnýrlamak ya da yok etmek, ayný zamanda iradesini (politik ve moral) zayýflatýr. Ancak tersi durumda, elindeki
olanaklarý zayýflatýr, yeterince kullanmasýný engeller. Savaþýn genel
yasasýný Mao þöyle ifade ediyor:
Savaþýn amacý, yani kendini koruma ve düþmaný
imha etme, savaþýn özü ve savaþtaki her türlü etkinliðin temelidir. Bu öz, teknik ve stratejik bütün savaþ
etkinliklerinde baþat bir unsurdur. Savaþýn bu amacý,
temel ilkedir ve hiçbir teknik, taktik ya da strateji ve
kavram ya da ilke, bundan ayrýlamaz. 110 (abç)
Her bir çarpýþmada amaç, düþmanýn, daha doðrusu çarpýþma yeteneðinin yok edilmesidir (imha). Muharebe de (karþýlýklý
açýk savaþ-çatýþma) savaþta tek etkili faaliyettir ve muharebede de
amacýmýza ulaþtýracak olan araç düþman kuvvetlerinin imhasýdýr.
Bu öyle bir olgudur ki, insan bundan ne kadar kaçýnýrsa kaçýnsýn,
108
109
110
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er ya da geç yüzyüze gelecektir. Engels, savaþ teorisinin ustalarýndan Clausewitzin tespitlerini þöyle yorumluyor:
Savaþ için muharebe diyor, ticarette nakdi ödemenin yerini tutar: Her ne kadar gerçekte ve uygulamada
peþin ve nakdi ödeme þart deðilse de, sonuçta her þey
ona baðlýdýr, bütün istemlerin amacý odur, eninde sonunda bu ödeme yapýlmasý gerekir, yani kesin ve tayin
edici odur.111
Ýmha savaþýnýn (muharebe ya da açýk savaþýn aracý) savaþtaki yeri budur. Ancak savaþta sonuç, imha savaþýna baðlý ise de, bu
her evredeki amaca imha savaþý ile ulaþýlýr demek deðildir. Belli
koþullarda sonuca ulaþmadan önce deðiþik amaçlar ortaya çýkar.
Böyle durumlarda yýpratma savaþý gündeme gelir.
Yýpratma savaþýnýn temel amacý, uzun süren bir harekat
aracýlýðýyla düþmanýn maddi kuvvetlerinin ve iradesinin giderek
tüketilmesidir. Bu amaç, güçler dengesinin aleyhte olduðu
koþullarda savaþan tarafýn, güçler dengesini kendi lehine çevirmesi için gereklidir. Devrimci savaþta, güçlü düþman karþýsýnda, bir
yandan devrim güçlerini koruyup geliþtirirken, diðer yandan düþman
güçlerinin azaltýlmasý ancak yýpratma savaþý ile mümkündür. Yýpratma savaþý bu amacýna ulaþtýðý anda, imha savaþýna geçilir. Marksist-Leninist literatürde kullanýlan yýpratma savaþý budur.
Yýpratma savaþý konusunda en çok düþülen hata, bu savaþýn
imha savaþý ile karýþtýrýlmasý deðil, imha eylemleri ile iliþkisidir.
Belirttiðimiz gibi, yýpratma savaþý uzun süren bir harekâttýr.
Bu durumda yýpratma savaþýna baþvuran taraf zaman unsurundan
yararlanýr. Ancak bu, düþman karþýsýnda hiç bir þey yapýlmayacak
demek deðildir. Eðer böyle olsa idi, ortada ne yýpratma savaþý, ne
de genel olarak savaþ olurdu. Zaman unsurunu kullanarak, düþmanýn maddi güçleri ve iradesi, giderek tüketilir. Bu ise, düþmanýn karþý hareketlerini etkisiz býrakmaktan, karþý-harekete geçmesini geciktirmek ya da geçici süre için engellemeye kadar çeþitli
görünümler alýr. Bu açýk bir þeydir. Eðer ortada bir savaþ varsa,
düþman her zaman öbür tarafý yenmeye çalýþacaktýr. Bu durumda
yýpratma savaþý bir direnme niteliðini alýr. Böyle bir durumda,
düþmanýn açýk saldýrý noktasý bulmasýný engellemek ya da düþ111
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manýn amaçlarýndan vazgeçmeye yetecek kadar bir kýsmýný imha
etmek (yok etmek) gerekir. Böylece imha eylemleri, stratejik yýpratma amacýna ulaþmanýn bir aracýdýr, yýpratma savaþýnýn bir
parçasýdýr. Ancak tek araç deðildir. Sabotaj eylemleri, düþmaný
taciz hareketleri, düþmanýn zayýf noktalarýna baskýn ya da düþman denetimindeki bazý yerlerin geçici bir süre için iþgali, tüm
bunlar yýpratma savaþýnýn araçlarýdýr. Hepsinde amaç, düþmanýn
maddi güçlerini ve iradesini giderek tüketmektir. Salt düþman
güçlerinin geniþ bir araziye daðýtýlmasý ya da küçük bir yer için
büyük bir güç kullanmak zorunda býrakýlmasý da yýpratma
savaþýnýn parçalarýdýr. (Þehir gerilla taktikleri ile ülke çapýnda savaþýn
sürdürülmesinin bir nedeni de budur.)
Yýpratma savaþý iki yönlüdür: Düþmanýn maddi güçlerini
tüketme ve iradesini tüketme. Bir baþka deyiþle, maddi yýpratma
ve psikolojik yýpratma. Genellikle karýþtýrýlan ikinci nokta da budur. Bu iki yön birbirine baðlýdýr ve bütün olarak yýpratma savaþýnýn
unsurlarýdýr. Ancak savaþýn deðiþik aþamalarýnda, biri diðerine göre
öne geçer. Ancak bu durumlarda biri ayný zamanda diðerini içerir.
Týpký imha savaþýnýn ayný zamanda yýpratmayý içermesi, ya da tersi gibi. Ülkemizde en çok sözü edilen ve tanýmlanmasý bile yapýlmamýþ olan bu iki yöndür. Psikolojik yýpratma, her þeyden önce
düþmanýn doðrudan iradesine yönelik hareketlerdir. Ve karþýt olarak, kendi saflarýnda doðrudan iradenin güçlendirilmesidir. Ancak
irade kavramý soyut bir kavramdýr, ifade ettiði somutluk ise iradeye baðlý davranýþ ve hareketlerdir. Bu durumda psikolojik yýpratma, düþmanýn düþünceleri üzerinde yapýlan etkidir. (Ancak düþüncenin maddi unsuru, beyne dýþardan illüzyon yapmak deðildir.)
Öyle ise psikolojik yýpratma savaþý, düþmanýn düþüncesinde ve
dolayýsýyla iradesinde istediðimiz deðiþikliði sonucu yaratmayý
hedefler. Bunun yolu ise, maddi ve somut silahlý eylemdir. Düþmanýn acizliðini, yani devrimcilerin faaliyetleri karþýsýnda bir
þey yapamadýðýný göstermek bunun bir yoludur. (Ancak söz konusu faaliyet silahlý, yani savaþa iliþkin olmak zorundadýr.) Aldýðý
tüm önlemlere karþýn, kendine yönelik eylemlerin gerçekleþtirilmesi, psikolojik yýpratmaya yol açar. Son tahlilde, psikolojik yýpratma, maddi ve somut eylemleri gerektirir. Bu eylemler, sabotaj,
suikast, baskýn, adam kaçýrma vb. biçimlerde olabilir. (Bu biçimleri
belirleyen somut koþullardýr. Yani somut koþullarda beklenen amaç,
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eylem alaný ve güçlerin seviyesidir.) Bu konuda bir örnekleme yapalým. Düþmanýn herhangi bir binasýna yönelik bombalama eylemini ele alalým. Ýlk anda bombanýn gücü etkisi fazla bir önem taþýmaz. Yaratýlmak istenen psikolojik sonuç elde edilir. Ancak ikinci
seferinde ya da baþka bir yerde bu kez binanýn yýkýlmasýna yol
açacak bir patlama istenilen sonucu verirken, ilk haldekinin etkisi
sýnýrlý kalýr, yani psikolojik yýpratmayý en azýndan artýrmaz. Bu
durumda ikincisine maddi yýpratma demek saçmadýr. Zira düþman, bir binasýnýn yýkýlmasý ile maddi gücünden bir þey kaybetmeyecektir. Ayný þekilde, öldürme eylemleri de böyledir. Bir ya da bir
kaç düþman unsurunun öldürülmesi (yok edilmesi yani imha), genelde düþmanýn imhasýna yol açmaz. Ancak toptan bir askeri birliðinin yok edilmesi imhasýna yol açar. Bu durumda da, yani düþmanýn belirli birkaç unsurunun öldürülmesine imha savaþý denilemeyeceði açýktýr.
Yýpratma savaþý, ayný zamanda düþmandan daha uzun süre
savaþý sürdürmek demektir. Bu durumda savaþan tarafýn varlýðýný
devam ettirmesi baþlý baþýna yýpratma unsurudur ve psikolojik niteliktedir. Ancak bunun hiçbir þey yapmadan oturma olmadýðý
açýktýr. O takdirde yaratýlan sonuç, yýpratma olmayýp, düþmanýn
güçlenmesi (psikolojik) olur.
Psikolojik yýpratma konusunda unutulmamasý gereken bir
husus da, düþmanýn da faaliyetleri ile ayný tür etkiyi yaratmak isteyeceði ve yaratacaðýdýr. Düþman, zaman zaman giriþeceði karþý operasyonlarla, saflarda belirli gedikler açmaya çalýþacak ve açacaktýr.
Bu durumu her türlü propaganda araçlarý ile duyurarak, saflarda
ve destekleyen kitlede yýlgýnlýk ve umutsuzluk yaratmayý deneyecektir ve yaratacaktýr. (Karþý psikolojik yýpratma). Bu durumda,
belki salt düþmanýn propaganda araçlarýný geçici bir süre susturmak isterse bir saat için olsun baþlý baþýna bu karþý-hareketi etkisiz hale getirecektir. Böylece karþý-psikolojik yýpratma hareketi,
düþman aleyhine döner, (düþmaný niyetlerinden vaz geçirme) baþlý
baþýna psikolojik yýpratma olur. (Özellikle Öncü Savaþý evresinde
bu konu önemlidir.)
Sonuç olarak diyebiliriz ki, psikolojik yýpratma savaþý, maddi ve somut eylemlere dayanýr.
Maddi yýpratma ise daha açýktýr. Ancak imha savaþýndan
farklýdýr. Maddi yýpratma savaþýnýn sonuçlarý uzun dönemde
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ortaya çýkar ve eylemleri uzun bir süreye yayýlýr. Ýmha savaþý
ise, kýsa süreli olup, çabuk sonuçlu savaþtýr. Yine maddi yýpratma savaþý, ayný zamanda psikolojik yýpratmayý da yaratýr.
Bu ön açýklamalardan sonra tekrar konumuza dönelim. Ýlkin kýr gerilla savaþýnýn psikolojik ve yýpratma (maddi) savaþý ile
iliþkisini görelim. Genellikle savaþ sözcüklerinden hareketle gerilla savaþý (bir parçasý kýr gerilla savaþý) ile yýpratma savaþý birbirine karýþtýrýlmaktadýr. Oysa gerilla savaþý, bir savaþ biçimidir, yani
belirli düzende yürütülen bir savaþ faaliyetidir. Yýpratma savaþý (ya
da imha savaþý) genel olarak tüm savaþ faaliyetlerinin (savaþ biçimlerinin) amacýný ifade eder. Yani savaþ biçimlerinin fonksiyonlarýdýr. Deðiþik savaþ biçimleri, deðiþik fonksiyonlarý yerine getirir.
Mao bunu þöyle belirtiyor:
Genellikle hareketli savaþ imha; mevzi savaþ yýpratma; gerilla savaþý ise her iki görevi de ayný zamanda yerine getirir. Bu üç savaþ çeþidi, böylece birbirinden ayrýlmýþ olur.112 (abç)
Gerilla savaþý niteliði gereði, yani hareketli olmasý (amiyane
tabirle vur-kaç) nedeniyle çeþitli görevleri yerine getirebilir. Maonun
da belirttiði gibi, gerilla savaþý imha savaþýnda da, yýpratma savaþýnda da kullanýlabilen bir savaþ yöntemidir. Ayný þekilde gerilla savaþý, psikolojik ya da maddi yýpratma görevlerinde de kullanýlýr. Gerilla savaþýnýn, yürütüldüðü alana göre farklýlaþmasý
(kýr ve þehir), bu genel özelliðini deðiþtiremez. (Genel-özel esprisi) Þehir gerilla savaþý ve kýr gerilla savaþý, her ikisi de, koþullara
ve amaca göre, ayný görevleri yerine getirebilir. Ancak her iki savaþýn
da, ayný anda, ayný görevi yerine getirmeyip, ayrý amaçlara yönelmesi de mümkündür. Örneðin þehir gerilla savaþý maddi yýpratmaya yöneldiðinde, kýr gerilla savaþý psikolojik yýpratma savaþýný gerçekleþtirebilir ya da tersi. Ýþte gerilla savaþýnýn bu özelliði, yani
deðiþken ve birçok göreve hizmet edebilmesi, onun stratejik
niteliðini ve savaþýn hemen hemen her evresinde görülmesinin
maddi temelidir. Giapýn, Vietnam halkýnýn kurtuluþ savaþý basitten karmaþýða ve direniþin son yýllarýndan hareketli savaþa doðru
giden uzun ve geniþ bir gerilla savaþýydý. deyiþi bu yüzdendir.
Görüleceði gibi, kýr gerilla savaþýnýn, salt maddi yýpratmayý
112
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gerçekleþtirdiði iddiasý temelden yanlýþtýr. Bu, þehir gerilla savaþýnýn,
salt psikolojik yýpratmayý gerçekleþtirdiðini söylemek kadar saçmadýr. Bu yüzden Öncü Savaþý maddi yýpratmayý içerir diyerek
kýr gerilla savaþýný Öncü Savaþýndan dýþtalayan görüþ temelden sakattýr.
Gelelim Öncü Savaþýnýn maddi yýpratma savaþýný içermediði iddiasýna. Herþeyden önce bu iddianýn tüm dayanaðý, maddi
yýpratma savaþýnýn imha savaþý ile özdeþleþtirilmesidir. Bu özdeþleþtirmeden hareketle, Öncü Savaþýnýn, öncü niteliði gereði, düþmana
önemli maddi (yani imha denilmek isteniyor) darbe indiremeyeceði ve bu yüzden maddi yýpratmayý içermediði sonucuna varýlýyor. Bu özdeþleþtirmenin yanlýþlýðýný yukarda gösterdik. Bu durumda, Öncü Savaþýnda niçin maddi yýpratma olamayacaðýnýn iddiasý soyut bir karþý çýkýþtan öte anlam taþýmýyor. Son tahlilde kendi gücüne güvenmemenin bir yansýsýndan baþka bir þey deðildir.
Öncü Savaþý, genel olarak yýpratma savaþýdýr ve yýpratma savaþýnda
baþarýsý oranýnda Halk Savaþýna dönüþür. Ancak maddi ve psikolojik yýpratmalarýn bir bütünün parçalarý olmasý, ikisinin kesin çizgilerle ayrýlmasýný olanaksýz kýlar. Psikolojik yýpratma, giderek maddi yýpratma ile tamamlanýr.
Öncü Savaþýndan kýr gerilla savaþýný dýþtalayan görüþün ikinci
dayanaðý, kýr gerilla savaþýnýn açýk savaþ olduðu iddiasýdýr.
Tüm diðer konularda olduðu gibi, ülkemizde içeriði bilinmeden kavramlarý kullanmak hastalýðý açýk savaþ kavramýnda
da kendini göstermektedir. (Doðal olarak bu hastalýk, ayný þeyi
söyleyen iki kiþinin anlaþamamasýna yol açmaktadýr. Zira her iki
taraf ayný kavramdan ayný þeyi anlamamaktadýrlar.)
Açýk savaþ nedir?
Açýk savaþ kavramý, silahlý güçlerin karþýlýklý olarak savaþa
tutuþmalarýdýr, yani yüz yüze gelmeleridir. Açýk savaþ bu boyutu ile
muharebe ya da çatýþma demektir. Engelsin de belirttiði gibi,
her zaman þart deðilse de, sonunda her þey ona baðlýdýr, eninde
sonunda bu yapýlmak zorundadýr, yani kesin ve tayin edicidir. Kýsaca savaþýn nesnel bir unsurudur. Savaþan taraflardan biri, açýk
savaþtan (çatýþmadan) ne derece kaçýnýrsa kaçýnsýn, sonunda ya
kendi iradesi ile ya da düþmanýn zorlamasý ile bu savaþa girecektir. Ülkemiz somutunda bunu çok gördük. Yer yer oligarþinin resmi güçlerinin katliamlarý bunun açýk örneðidir. Bir Kýzýldere, bir
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Beylerderesi, bir Antep ve diðer çatýþmalar, birer açýk savaþtýr.
Açýk savaþ konusunda en çocuksu düþünce ise, silahýn açýkta
taþýnmasý, yani silahýný açýkta (alenen) taþýyan unsurlarýn düþmanla
savaþmasýdýr. Evet, bu çocukça bir deðerlendirmedir. Çünkü silah
açýkta taþýnabilir, ama düþmanla çatýþma içinde olunmayabilir. Zaten bu çocuksu düþünce, silahýn ceket altýnda taþýnýnca gizli, ceket üstünde taþýnýnca açýk savaþ verilir gibi bir sonuca ulaþtýðýndan
saçmadýr. (Hiç kimsenin olmadýðý bir yerde kiþi silahýný ille de ceketinin altýnda tutacak diye bir kural yoktur sanýrýz.)
Açýk savaþ kavramý üzerine diðer bir yanlýþlýk da, açýk savaþ
ile gizliliðin çeliþtiði üzerinedir. Herhangi bir gerilla savaþý üzerine
yazýlmýþ herhangý bir kitaba ya da pratiðe bakýlacak olursa, gerilla
savaþýnýn temelinde gizlilik yattýðý görülecektir.
Taktikler konusunda ise, bugün doðuda, yarýn batýda
umulmadýk bir anda ve dikkat çekmeksizin ortaya çýkan
gizli, süratli ve aktif bir hareket niteliði taþýyan gerilla
savaþý uygulayacaðýz113
Gerilla birlikleri, harekâtta bulunurken, en büyük kuvvetlerini yoðunlaþtýrmalý; gizli ve hýzlý hareket etmeli;
düþmana birdenbire saldýrmalý ve muharebeyi çabuk sonuçlandýrmalýdýr.114
Gerilla savaþýnýn, amiyane bilgiyle vur-kaç olduðunu herkes
bilir. Salt bu ifade bile gerilla savaþýnýn yürütülmesinde gizliliðin
rolünü açýklamaya yeter. Daha önce de gerillanýn gizliliðini nasýl
saðladýðýný göstermiþtik.
Kýsaca özetlersek, Öncü Savaþýnýn askeri geliþimini tek yönlü, yani þehir gerillasý olarak ele almak temelden yanlýþtýr.
Burada son olarak Öncü Savaþý içinde kýr gerillasýnýn nasýl
oluþturulacaðý konusuna deðinelim.
Öncü Savaþý, basitten karmaþýða, küçükten büyüðe doðru
geliþen, silahlý güçle politik kitle örgütlenmesinin, politik kitle örgütlenmesi ile silahlý gücün birlikte büyüdüðü ve sonuçta Halk Savaþýna
dönüþecek olan politikleþmiþ askeri savaþtýr. Öncü Savaþýnýn
politik ve askeri yönlerini karþý karþýya getirmek, onun bu niteliðini
113
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ortadan kaldýrýr. Öncü Savaþýnda silahlý gücün geliþmesi, kitlenin
bilinçlendirilip örgütlenmesine baðlýdýr ve paralel geliþir. (Kitle örgütlerini koruyacak silahlý güç esprisi)
Öncü savaþýnda temel mücadele biçimi silahlý propagandadýr ve silahlý propaganda, gerilla savaþýnýn politik devrimci amaçlarla,
siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak ele alýnmasýdýr, yani politik kitle mücadelesidir (politik mücadele).
Politikleþmiþ askeri savaþ deyiþi ile silahlý propaganda deyiþi
arasýnda muhteva olarak fark yoktur. (Politik gerilla diye yeni
isim uydurmalarýn ne derece abesle iþtigal olduðu açýktýr.) Öncü
Savaþýnda gerilla savaþýnýn geliþimi, doðrudan kitlelerin bilinçlendirilip, örgütlenmesine baðlýdýr. Eðer daha üst bir evreye geçmek
için örgütlenme (kadro örgütlenmesi olarak ya da politik kitle örgütlenmesi olarak) yeterli deðilse, baþarýsýzlýk kaçýnýlmazdýr. Bu
yüzden bir üst evreye geçilmez. (Ancak bu geçemez demek deðildir. Öznel ve keyfi olarak bir üst evreye geçilebilinir. Ancak biz,
devrim yapmaya gerçekten niyeti olan ve bu konuda ciddi olanlarla
konuþuyoruz. Yoksa yer yer öznel istekler ve davranýþlar ki özlemlere ya da umutsuzluða dayanýr görülebilir. Bunlarýn maceracýlýktan
öte anlamý yoktur.)
Öncü Savaþýnýn geliþimini (gerilla savaþý açýsýndan) þu þekilde
ifade edebiliriz:
1) Þehir gerilla savaþý taktikleri ile ülke çapýnda gerilla
savaþý evresi:
Ýçinde bulunduðumuz evredir. Bu evrede, temel yöntem þehirlerin koþullarýndan kaynaklanýr ve ona göre biçimlenir. Ancak
bu, bilinen ve yaygýn olarak Latin-Amerikada kullanýlmýþ olan þehir
gerillasýndan farklýdýr. Bu farklýlýk, gerilla savaþýnýn, þehir gerilla savaþý taktikleri ile yürütülmesine karþýlýk, sadece belirli ya da büyük
kentlerde deðil, ülke çapýnda, yani tüm þehirlerde yürütülmesidir.
Bu evrede, tek ya da birkaç büyük þehir sýnýrlarý içinde þehir gerillasýnýn yaratýlmasý hedeflenmez. Temel hedef, ülke çapýnda þehir
gerilla savaþý taktiklerini uygulayabilen silahlý gücü yaratmaktýr.
Baþlangýçta merkezi eylem kadrosu ile yürütülen bu savaþ, yerel
eylem kadrosunun bu savaþ için yaratýlmasý ile geliþir.
Özetle, bu evrede amaç, bir yandan suni dengeyi bozmak
ve oligarþiyi siyasal olarak tecrit etmek yönünde savaþmak ve bunun
derinleþmesi için bir üst evreye yönelmek; diðer yandan a- Mevcut

98

THKP-C/HDÖ
Yeni Oportünizm Üzerine

kadrolarý bu savaþta eðitmek ve tecrübe sahibi kýlmak, b- Yeni
kadrolar ve iliþkiler yaratmak, c- Örgütün kendi eylemlerini duyurma
ve propaganda mekanizmasýný kurmak, yetkinleþtirmek ve bir üst
evrenin gereklerine baþlangýçta olgun hale getirmek, d- Ülke çapýnda þehir gerilla savaþý taktikleri ile eylem yapmada kadrolarý uzmanlaþtýrmak ve bu yöntem çerçevesinde yerel birimlerde kadrolarý
yaratmak.
2) Kýr gerilla savaþý taktikleri ile þehir gerilla savaþý evresi:
Bu, þehir gerilla savaþý taktikleri gibi, kendisi için elveriþli olmayan yerlerde kýr gerilla savaþý eylemlerini gerçekleþtirmektir.
Yani kýr gerilla savaþý yapýsý olmadan, onun eylem yöntem ve biçimlerini kullanmaktýr. Kýr gerilla savaþýndan temel farký, merkezi-yaygýn ve ayný zamanda yapýlmasýdýr. (Taktik bir konu olduðu için, ayrýntýya girmek sakýncalý olduðundan, burada ele almayacaðýz.)
Bu evrede, þehir gerilla savaþý taktikleri ile ülke çapýnda yürütülen savaþ sürdürülür. Bu yöntem, bir yandan kýr gerilla savaþý
taktiklerine baðlý olarak, bununla birlikte yürütülürken; diðer yandan
iki harekât arasýndaki boþluðu doldurmak amacýyla kullanýlýr. Bu,
hareketin devamlýlýðý ve sürekliliðinin saðlanmasýnda bir adým ilerlenmesidir. Böylece siyasi gerçeklerin anýnda teþhiri konusunda
geliþme olacaktýr. Bu evrede yaygýn bir uzmanlaþma ortaya çýkar.
3) Þehir gerilla savaþý taktikleri ile kýr gerilla savaþý evresi:
Bu evre, kýr gerilla savaþýna geçiþ evresidir. Bu evrede, sayýca ve teçhizat yönünden kýr gerillasý (hareketli gerilla birliði) olarak
donatýlmýþ ve düzenlenmiþ kadrolarýn, þehirsel bölgelerde savaþ
yürütüyormuþcasýna, kýrsal bölgelerdeki hedeflere yönelinir. Amaç,
Öncü Savaþýný kýrsal bölgelere yaygýnlaþtýrmak, kitlenin ileri unsurlarýný artan oranda silahlý güç olarak örgütlemek ve kýrsal bölgede
suni dengenin bozulmasý için somut temellerine yönelmektir.
Bu evrede temel yön bu olmasýna karþýn, ilk iki evrenin
yöntemleri ile de savaþ sürdürülür.
4) Kýr gerilla savaþý evresi:
Bu evre, Öncü Savaþýnýn tüm boyut ve alanlarda yürütüldüðü
evredir. Bir bakýma Öncü Savaþýnýn sonunu belirler. Bu evrede,
elde:
a) Þehir gerilla savaþý taktikleri ile ülke çapýnda eylem yapa-
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bilen yerel silahlý güçler,
b) Kýr gerilla savaþý taktikleri ile bir gerilla birlik/birliklerinin
bulunmadýðý yerlerde eylem yapabilen bölgesel silahlý güçler,
c) Kýr gerilla birlik/birlikleri olarak merkezi silahlý güç,
d) Politik, gizli ya da yarý-legal kitle örgütleri mevcuttur.
Bu durumda kýr ve þehir diyalektik bütünlüðü tüm olarak
yaþama geçer. Ülkenin bütününde yürütülen Öncü Savaþý, bu güçlerin ortak hareketi ve politik kitle örgütlerinin (ki Kurtuluþ Cephesi
örgütleridir) eylemleri ile ülke çapýnda oligarþik devlet aygýtýnýn
merkezi denetimini ve otoritesini geniþ ölçüde engeller. Oligarþi
gücünü bir bölgede yoðunlaþtýramaz ve güçlerini daðýtmak zorunda
kalýr. Bu durum, ayný zamanda, Halk Savaþý verilebilmesi için gerekli
silahlý güçlerin oluþturulmasýdýr. Halk Savaþýnýn verilebilme koþullarý
için, Giap, mutlak siyasi üstünlüðün yanýnda gerekli olan silahlý gücü þöyle ifade ediyor:
Halk savaþý vermek için, silahlý kuvvetler, ana kuvvet birlikleri, bölgesel birlikler, milis ve kendini koruma
birlikleri þeklinde uygun örgütlenme biçimine sahip
olmalýdýr.115
Burada Öncü Savaþýnýn Halk Savaþýna nasýl dönüþeceði ve
ne zaman dönüþeceði konusunda bir þey söylemek durumunda
deðiliz. Bunu belirleyecek olan tek þey mücadele ve yalnýzca mücadeledir.
Ayný þekilde tüm bu evrelerin süreleri ve iç geliþmeleri hakkýnda þimdiden bir þey söylemek mümkün deðildir. Ama þu unutulmamalýdýr: Her savaþta, savaþýn genel yasalarý, savaþ alanlarýnýn durumuna göre, özgülleþerek biçimlenir ve genel bu özgülün içinde karþýmýza çýkar.
Görüldüðü gibi, Öncü Savaþýnýn geliþiminde kýr ve þehir
iliþkisi birleþik devrimci savaþa uygun olarak ortaya çýkar. III.
bunalým dönemini geri-býraktýrýlmýþ ülkeler devriminde kýr ve þehrin
bu iliþkisi, diðer dönemlerden ayýran bir özelliktir.
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III.
LATÝN-AMERÝKADA ÖNCÜ SAVAÞI

Latin-Amerika ülkelerinde Öncü Savaþlarý 1971-72 yýllarýnda
genel bir yenilgi durumuyla karþýlaþtý. Özellikle 1965-69 yýllarýnda
Öncü Savaþlarýnýn tüm Latin-Amerika ülkelerinde büyük atýlým göstermesine karþýn, daha ilerki yýllarda ard arda yenilgilerin ortaya
çýkmasý, teorik planda revizyonizmin güçlenmesine yol açtý. 196569 yýllarýnýn gerilla liderlerinden pek çoðu, tümden silahlý mücadeleyi terkederek, barýþçýl yöntemlerle yapýlan çalýþmalara giriþtiler.
Doðal olarak bu oluþum, diðer geri-býraktýrýlmýþ ülkeleri etkiledi.
Bu ülkelerde, gerek Latin-Ameri-kada gerilla savaþlarýnýn yenilgisi,
gerekse þehirlerin ideolojik etkisi sonucu, gerilla savaþlarý büyük
ölçüde frenlendi. Kimi ülkelerde silahlý mücadeleyi savunan gruplar küçük bir grup durumunda kalýrken, kimi ülkelerde ise gerilla
savaþý tek yönlü ve çok parçalý yürütülmek durumundadýr. Revizyonizmin ideolojik etkileri sonucu silahlý mücadele saflarýnda ortaya çýkan sapmalar, bu durumun hem bir sonucuydu, hem de durumu derinleþtiren bir faktördür. Böylece, silahlý mücadele örgütleri, ideolojik planda her türlü revizyonist, oportünist ve pasifist görüþlerle kozunu paylaþamadý. Bunun yerine silahlý mücadele saflarýndaki sapmalarla uðraþmak, baþlý baþýna ideolojik mücadeleyi
oluþturuyordu. Oligarþinin yoðun baský ve takip koþullarý altýnda
saflarýn sürekli bölünmesi, gerilla savaþýný frenleyen ve geliþmesini
engelleyen baþat unsur oldu. Bir yandan da pratiðin getirdiði acil
görevlerin yürütülmesi gerekiyordu. Bu durumda ideolojik ayrýlýklarýn tartýþma-larýnýn uzun sürmesi, kaçýnýlmaz olarak pratik görevleri engelliyor ve silahlý mücadele örgütlerinin geliþen olaylarýn
gerisinde kalmasýna yol açýyordu. Ýdeolojik tartýþmalar, hemen
hemen her konunun yeniden ele alýnmasýna yol açýyordu. Öyle ki
yýllar önce uzun uzun tartýþýlmýþ ve karara baðlanmýþ pek çok konu,
yeniden tartýþma konusu oluyordu. Silahlý mücadele saflarýnda ortaya çýkan her yeni ayrýlýk, Küba Devriminden Latin-Amerika ülkelerinin her birine kadar, tüm deneylerin yeniden ve yeniden ele
alýnmasý þeklini alýyordu. Böylece yeni-Amerikalar keþfediliyor(!)
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ve teori Küba, Latin-Amerika pratiklerinin kýsýr tartýþmasý içinde,
soyut akýl yürütmelerin ürünü oluyordu. Ülkemizde de somut olarak yaþadýðýmýz bu durum, yeni sað-sapmanýn ortaya çýkmasý ile
bir kez daha gündeme gelmiþtir. Daha önce Küba Devrimini ele
aldýk. Þimdi sýra Latin-Amerika ülkelerine geldi.
Latin-Amerika denilince, ilk akla gelen Che Guevaradýr. Che
nin çeþitli yazýlarý ve faaliyetleri ile oluþturduðu gerilla savaþý teorisi, baþlý baþýna bir olgudur. Gerilla savaþý üzerine her konu, dönüp
dolaþýp yine Cheye gelir. Bu yüzden Chenin teorisinin anlaþýlmasý
baþlý baþýna özel önem taþýr.
Chenin teori ve pratiðinin yorumlanmasýnda en sýk karþýlaþýlan olgu fokoculuktur. Debrayýn, Che adýna konuþarak geliþtirdiði ve Devrimde Devrim kitabýyla yaydýðý fokucu anlayýþ, Che
adýna Che nin katledilmesidir. Debrayýn görüþleri, Chenin teorik
tespitlerinden daha çok pratiðinin ele alýnmasýna dayanýr. Oysa ki
pratik, belirli bir anda teoriye baðlý olarak yapýlan özel faaliyettir.
Ancak genel ile özelin diyalektik iliþkisini gözardý eden Debray,
pratiði, genelin özeldeki yansýmalarý yönünden deðil de, genelden
ayrý özelleþmiþ yönü ile ele almýþtýr. Böylece ortaya basit, ama basit olduðu kadar yanlýþlýðý içeren bir teori çýkmýþtýr. Ama LatinAmerikadaki tüm gerilla deneylerinin, özellikle foko giriþimlerin,
fokocu uygulamalarýnýn Debraydan kaynaklandýðýný söylemek yanlýþtýr. Daha Debray teorisini piyasaya sürmeden çok önceleri pek
çok gerilla giriþimleri ortaya çýkmýþtýr. Brezilya da Capora fokusu
(1966), Peruda ELN ve MIRin gerilla faaliyetleri (1965), Venezüellada FLN-FALN (1962-65), Guetamalada Cesar Montes ve Yon
Sosanýn yönetimindeki gerillalar ve nihayet Sandinistlerin oluþumu
(1960) bunlarýn örneðidir, ve Latin-Amerikada da en çok sözü edilen gerilla deneyleri bunlardýr. Gerçekler böyle olmasýna karþýn,
genellikle Latin-Amerikada gerillalarýn fokoculuk yüzünden yenildiði yargýsý yaygýndýr.
Latin-Amerikayý ele alýrken bizim yaklaþýmýmýz, oportünist
ve pasifistlerden temelden farklýdýr. Onlar için Latin-Amerika gerilla deneyleri, bu yolun yanlýþlýðýnýn göstergesidir ve her þey bu yönden ele alýnýr. Ýkinci olarak, oportünistler ve pasifistler, Latin-Amerikalý devrimciler adýna ne yaptýklarýný söylerler ve onlara yaptýklarýnýn ne olduðunu öðretirler. Çünkü onlar dünya devriminin
trafik polisliðini yapmaktadýrlar. Üçüncü özellikleri ise, Latin-Ame-
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rika gerilla savaþlarýndan iþlerine geleni ele alýrlar ve ele aldýklarýný
da iþlerine geldiði yönden incelerler. Bizlerin yaklaþýmý ise, LatinAmerika gerilla savaþlarýnýn baþarýsýzlýklarý kadar baþarýlarýyla da
bir bütün olduðu ve bizlere zengin deneyler býraktýklarýdýr. Ve ikinci nokta, Latin-Amerikada gerilla mücadelesi noktalanmamýþtýr,
tersine sürüp gitmektedir ve Latin-Amerika devrimci mücadelesinde tarihsel rolünü oynamaya devam etmektedir.
Ülkemizde en sýk duyulan sözler: Latin-Amerika ile ülkemizin farklý olduðudur. Pekâlâ Latin-Amerika nedir ve ülkemizden
neden ve ne yönden farklýdýr? Soyut ve boþ sözlerle gevezelik edenlerin tersine, bu soruyu ilk cevaplayan yine THKP-C olmuþtur. Mahir yoldaþ Kesintisiz Devrim II-IIIde farklýlýklarý 4 ana baþlýk altýnda
inceler:
1) Jeo politik durumu,
2) Tarihi ve sosyal geliþim,
3) Ekonomik büyüme seviyesi ve küçük-burjuvazinin politik
ve ekonomik örgütlenmesi,
4) Tarihi özellikler.
Bu özellikler, yani ülkelerin yerel, tarihi, gelenek ve görenekleri, tarihsel geliþimi, politik yapýsý ve üretici güçlerin geliþme
seviyesi, salt devrim teorisinin taktiklerine yön veren unsurlardýr. Bu konudaki farklýlýklar, her ülkenin devrim stratejisinin
kendine özgü ara aþamalarýnýn niteliðini biçimlendirir. Bu yüzden, falanca ülkede gerilla savaþý kýr gerillasý ile baþladý, ya da gerilla savaþýnda þu eylem biçimleri uygulandý yahut da þu politik ve
askeri hedeflere yöneldi türünden tartýþmalar taktik nitelikte olduðundan, devrim teorisi yönünden genel bir nitelik taþýmaz. Bu anlamda, Latin-Amerika ülkelerinin özgül koþullarý ve bu koþullardan
kaynaklanan faaliyetlerin üzerinde durmak ve üstelik bunlarý temel
ideolojik fark belirleyici olarak öne sürmek sakat anlayýþýn ürünüdür. Ayný þekilde yeni sað-sapmanýn dediði gibi, Latin-Amerikadaki gerilla hareketleri baþlýca iki bölümde incelenebilir. Kýr
gerilla savaþýný öne çýkartanlar ve þehir gerilla savaþýna öncelik tanýyanlar. Her iki durumda da (teoride ne söylenirse söylensin) öncü
savaþýnýn askeri bakýþ açýsý egemendir116 demek, Latin-Amerikanýn
özgül koþullarýndan bihaber olmanýn ifadesidir.
116

II. Sað-sapma, III. Bunalým Döneminde Oraya Çýkan Geliþmeler ve Devrim Stratejisi.
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Latin-Amerikanýn özellikleri nedir?
Ýlkin, Latin-Amerika ülkelerinin hepsi de, emperyalist hegemonya altýnda bulunan ülkelerdir. Yani bu ülkelerde iç dinamik
çarptýrýlmýþ ve dýþa göre belirlenmiþtir. Bu yüzden bu ülkelerin tümünde sürekli milli bunalým mevcuttur. Bu ülkelerin tarihsel geliþimi, emperyalizmin deðiþik bunalým dönemlerinin iliþki ve çeliþkilerinin ülkeye yansýmasýnýn ürünüdür. Emperyalizmin III. bunalým döneminde, emperyalist üretim iliþkilerinin geliþmesine paralel (kapitalizmin dýþ dinamikle geliþimi), bu ülkelerde emperyalizm
içsel bir olgu olmuþtur. Ve süreç içinde, oligarþi içinde tekelci-burjuvazi egemen olmuþtur. Latin-Amerikadaki 1950 sonrasý tüm askeri darbelerin arkasýnda yatanlar gerçeklerden birisi de budur. Bu
ülkelerde, gerilla savaþlarýnýn sürekli deðiþik yollar izlemesinin temel nedeni bu süreçtir. Sürecin deðiþik evrelerinde, bu evrelerin yarattýðý deðiþik koþullarda taktiklerin ayný olamayacaðý açýktýr. Bu yüzden Latin-Amerika devrimci mücadelesinin en önemli
bir dersi, farklý koþullarda farklý taktiklerin izlenmesi gerektiðidir.
Ancak strateji eksik olduðundan, taktikler stratejiye baðýmlý
olamamýþ ve her taktik evre baðýmsýz bir süreç olmuþtur. LatinAmerika ülkelerinde her dönemde görülen gerilla mücadelelerinin birbirinden baðýmsýz olmasýnýn nedeni budur. Bu en açýk olarak örgütsel yapýlanýþta görülebilir.
Brezilyayý ele alacak olursak bu süreci daha iyi izleyebiliriz.
Çünkü Brezilya, diðer Latin-Amerika ülkelerine göre daha hýzlý bu
süreci yaþamýþ ve diðerlerine göre daha geliþmiþ bir yapýya sahiptir.
Brezilya, 1942 yýlýna kadar, temel olarak Alman emperyalizminin yarý-sömürgesi durumunda bir ülkeydi. Ancak Brezilyada
ayrýca Fransa, Belçika ve Ýngilterenin de önemli yatýrýmlarý bulunmaktaydý.
I. bunalým döneminde, bu dönemde en ileri emperyalist ülke durumunda olan Ýngiltere ile eþitsiz geliþimle büyüyen Alman
emperyalizmi Brezilya üstünde rekabetlerini sürdürmektedir. Ancak I. paylaþým savaþýna doðru, Brezilyada Ýngiliz egemenliði yerini Almanyaya býrakmýþtýr. Ýngilterenin bu geliþmesi, temelde I.
bunalým döneminin özelliklerinin Brezilyaya yansýmasýndan baþka
bir þey deðildir. Bu dönemde emperyalist yatýrýmlar temel olarak
alt-yapýya yönelmiþtir. Özellikle demiryolu yapýmý emperyalistlerin
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temel yatýrým alanýdýr. (Ayný yýllarda Osmanlý Ýmparatorluðunda
da emperyalist yatýrýmlar demiryollarý yapýmýnda yoðunlaþmýþtýr.)
1889da Pedro IInin tahttan feragat etmesiyle Brezilya Cumhuriyetinin kurulmasý, emperyalizmin ülkeye doðrudan yatýrýmlara yönelmesine maddi bir temel saðlamýþtýr. Bu yýllarda temel sanayi,
tekstil sanayidir.
I. paylaþým savaþýný izleyen yýllarda, Almanyanýn yenilgisine
baðlý olarak, ülkede emperyalizmin yayýlmasý bir süre duraksamýþtýr.
Bu yýllar, ayný zamanda ülke içindeki ayaklanma ve isyanlar dönemidir. Bu isyanlar, genellikle küçük-burjuvazinin kendiliðinden
hareketleri durumundadýr. Ülkedeki sanayi burjuvazisi ruþeym halinde olduðundan bu hareketlerde yer almamaktadýr. Oysa ki, bu
hareketlerin hedefi geleneksel oligarþidir. Emperyalist sermaye
ihracýna paralel olarak Brezilyada belirli ölçülerde alt-yapý oluþturulmuþ olmakla birlikte, kapitalizm zayýftýr. Kapitalizmin iç dinamikle
geliþmesi için maddi koþullarýn varolmasýna raðmen, emperyalizmin
ülkeye yaptýðý sermaye ihracý iç dinamiði çarptýrmýþ ve dýþ dinamiðe
tabi kýlmýþtýr. 1942 yýlýnda Brezilyanýn Almanya ile iliþkilerini kesip
ABD ile savunma ittifaký kurmasýyla ülkede ABD egemenliði baþladý.
1942-50 yýllarý arasýnda ABD kökenli sermayenin ülkeye hýzla akmasýna paralel, yerli tekelci burjuvazi (emperyalizmle bütünleþmiþtir)
hýzla geliþmeye baþladý. Bu süre içinde milli burjuvazi gerilemektedir. 1950 yýlýnda Vargasýn yeniden baþkanlýða seçilmesi BrezilyaABD iliþkilerinin daha da geliþmesine yol açtý. Ýlk olarak BrezilyaABD Ortak Ekonomik Geliþme Komisyonu kuruldu ve 1952 yýlýnda
da Ekonomik Geliþme Ulusal Bankasý bu komisyonun giriþimiyle
kuruldu. Ayný yýllarda Koreye asker gönderilmesi kabul edildi.
Vargas döneminde, emperyalizmin ülkede hýzla geliþmesi,
gerek yerli hakim sýnýflar içinde (oligarþi), gerekse halk arasýnda
büyük huzursuzluklara yol açtý. 1954 Aðustosunda silahlý kuvvetler
Ulusa Açýklama adlý bir bildiri yayýnladý ve bu bildiride Vargas
açýktan eleþtiriliyordu. Bunun üzerine baþkanlýða Kubitschek seçildi ve Goulart baþkan yardýmcýsý oldu. Kubitschekin ekonomi-politikasý Brezilyada kapitalizmi geliþtirmekti. Dýþ borçlanmalar sürdürüldü. Bu arada uluslararasý planda Kubitschek stratejik bir plan
hazýrlamýþtý. Pan-Amerikan Çalýþma Planý olarak adlandýrýlan bu
plan, ABDnin o zaman ki baþkaný Eisenhower tarafýndan reddedildi.
(Bu plan, Kennedynin Ýlerleme Ýçin Ýttifak planýnýn aynýsýdýr.) Ül-
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ke içinde enflasyon hýzý yeniden artmaya baþladý ve 1960a doðru
en üst seviyeye çýktý. (1958 genel ekonomik buhranýn yansýsý). Kubitschek, tespit edilmiþ ekonomik büyüme hedefine ulaþmak için
enflasyonun denetlenmesinden vazgeçti. IMF, ekonomik büyüme
hýzýný düþürmesi koþulu ile 300 milyon dolar kredi vermeyi öneriyordu. Bu durumda Kubitschek IMFnin önerisini kabul etmedi
ve Washingtondaki IMF-Brezilya görüþmelerinin kesilmesine karar
verdi. Buna paralel olarak da, Ekonomi Bakanlýðýna, ulusal kapitalizm yanlýsý Pais de Almeidayý atadý. Ancak artan enflasyon oraný
Kubitscheki kitlelerin gözünden düþürmüþtü. Bunun sonucu olarak
1960 seçimlerini kaybetti. Seçimleri kazanan Janio Quadros baþkan
oldu. Quandros 8 ay süren baþkanlýðý süresince, ABD ile iliþkileri
bozmamasýna karþýn, dýþ politikada bazý baðýmsýz adýmlar attý. Küba
ile diplomatik iliþki kurdu ve Birleþmiþ Milletlere Çin Halk Cumhuriyetinin alýnmasý lehinde oy verdi. (ABD buna karþýydý.) Aðustos
1960da istifa ederek yerini Goularta býraktý.
Goulartýn baþkanlýðýna kadar emperyalizm ülkeye iyice yerleþmiþti. Milli burjuvazi tamamen emperyalistlerle iþbirliði yapar
hale dönüþtürülmüþtü. 1961 yýlý verilerine göre, en büyük 66 kuruluþun toplam sermayesinin %33ü yabancý, %38i devlet ve sadece
%11i özel kuruluþlara aittir. Goulartýn en büyük baþarýsý 743 milyon
dolarlýk kýsa vadeli borçlarý ödemesi ve uzun vadeli borçlanmaya
yönelmesidir. Ancak 1961de enflasyon oraný da %37ye ulaþmýþtý.
1963 ortalarýnda Brezilo Maliye Bakanlýðýna atandý. Brezilo, Sol Jakobenler denilen hareketin yöneticilerindendi. Kendisi, Küba Devriminin etkisi altýnda devrimci-milliyetçi biriydi. Goulart yönetiminin
bu sola açýlýþý, ayný zamanda 1964 askeri darbesinin nedeni oldu.
1964 askeri darbesine kadar ki dönemde Brezilyada emperyalizm iyice yerleþmiþ, ancak siyasal planda etkinliði yeterli düzeyde deðildi. Emperyalizmle bütünleþmiþ tekelci burjuvazi geliþmiþ
olmasýna karþýn, oligarþi içinde etkin ve yönlendirici unsur deðildi.
1964 darbesiyle birlikte oligarþi içindeki sýnýf iliþkileri deðiþti.
1964 darbesinden itibaren Brezilya toplumunun en
çarpýcý görünümü onun ikili karakterindedir: Ekonomik
iktidar yönetici sýnýflarýn aðýr basan kesimlerinin elinde
olmasý ve politik iktidarýn askerileþmiþ bir bürokrasi tarafýndan yürütülmesi. Sömüren sýnýf, her biri Brezilyada
kapitalist geliþmenin ayrý birer aþamasýný ifade eden ve
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her birinin özgül çýkarlarý bir bütün olarak sýnýfýn çýkarlarý ile uyum halinde ya da olmayan 5 ana kesimi içermektedir: Sanayi burjuvazisi (milli burjuvazi), büyük kahve burjuvazisi, toprak sahipleri Latifundistler oligarþi,
Brezilya devlet sermayesinin yöneticileri ve uluslararasý
tekelci sermaye ile onun yerli ortaklarý. Bu sýnýflar içinde
aðýr basan yön, devlet sermayesi ve uluslararasý sermaye ile onun yerli ortaklarýdýr. 1964 darbesiyle ... Bu egemen blok içinde, dayanýklý üretim mallarý sektörü ve
aðýr sanayi emperyalizme, hafif ve orta sanayi emperyalizmin yerli ortaklarýna ve alt-yapý ve kamu yatýrýmlarýný
devlet sektörüne býrakan bir iþbölümü gerçekleþti.
Sao Pauloda yoðunlaþmýþ olan sanayi burjuvazisi
(milli) asla baþat unsur olamadý ve askeri rejimin ayrýcalýk politikasýyla güçsüzleþmiþtir. Sao Paulo kahve burjuvazisi, kahvenin ulusal üretimdeki payýnýn düþmesine
paralel, gerileyen bir güçtür. Toprak sahipliði oligarþisi
ise, en gerideki kesimdir, ancak ekonomik aðýrlýðýna göre
politik gücü daha fazladýr.117
Brezilyada dýþ dinamikle kapitalizmin (emperyalist üretim
iliþkileri) geliþmesine paralel olarak, ticaret burjuvazisi oligarþi içinden tasfiye edilmiþtir. Zaman içinde de orta-burjuvazi (Quartim
buna sanayi burjuvazisi diyor) ve latifundist oligarþinin en büyükleri hariç diðerleri tasfiye edilmiþtir (1969 askeri cunta içi darbe ile).
Böylece Brezilyada oligarþi, devlet sektörü, en büyük Latifundistler
(toprak sahipleri) ve yerli tekelci burjuvaziden (ve emperyalizm)
oluþmaktadýr. (Ancak Brezilyada en geniþ Latifundialarýn sahipleri,
genellikle yabancý kiþilerdir. Ülkenin büyük yüzölçümü 8,5 milyon
km2 küçük-üreticiliðin yaygýn olmasýný saðlamaktadýr. Ayrýca kahve burjuvazisi bu büyük latifundistlere dahil olmuþtur.
Brezilyanýn bu tarihsel geliþimi, ülkedeki pek çok kendiliðinden gelme ayaklanma ve isyanlarýn bir nedenidir. 1964lere kadar
ülkede genel nitelikte bir suni denge oluþturulamamýþtýr. Ancak
1964-69 arasýnda, askeri yönetimin faaliyetleri ile bu denge kurulabilmiþtir. Daha önceki dönemde, ülkede dengenin kararsýzlýðý mevcuttur. Ancak bu durum hiçbir biçimde devrim ve karþý-devrim iki117
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lemi halinde olmamýþtýr. Böyle olabilmesi için devrim güçlerinin
örgütlü ve etkin olmasý gerekiyordu. Oysa Brezilyada devrim güçleri
yerine, ilerici unsurlar, özellikle devrimci-milliyetçiler etkindir. Bu
yüzden kararsýz denge, devrimci-milliyetçilerin tasfiyesi ile oligarþi
lehine bozulmuþtur.
Brezilyanýn bu durumu ve 1964 darbesi ile ülkedeki nitel
deðiþimler, hemen hemen tüm Latin-Amerika ülkelerinde görülmüþtür. Ancak ülkeler arasý eþitsizlik, geliþmenin farklý yýllarda olmasýna yol açmýþtýr. Örneðin ayný durum Bolivyada 1965-70 arasýnda denenmiþ, ancak baþarýya ulaþamamýþtýr. Bu kez 1972 yýlýnda
yenilenmiþ ve baþarýya ulaþmýþtýr. Arjantinde 1974te gerçekleþen
askeri darbe ayný deðiþimi ifade eder. Bu durum Þilide 1973de
Allendenin devrilmesi ile olurken, Uruguayda 1973 askeri darbesi
ile olmuþtur.
Temelde askeri darbelerle ortaya çýkan bu durum, oligarþi
içinde emperyalizm ve yerli-tekelci burjuvazinin hakim unsur olmasýnýn pratik ifadesidir. Ayný zamanda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki
eski sýnýf iliþkilerinin deðiþmesidir. (III. bunalým dönemi özelliklerinin hakim olmasý) Bu askeri darbelere kadar ülkelerdeki oligarþi
ile devrimci-milliyetçiler arasýndaki nispi denge (dengenin kararsýzlýðý bunu ifade eder) bozulmuþ ve devrimci-milliyetçilerin politik
etkinliði kýrýlarak, oligarþi devletin tüm kurumlarýna hakim olmuþtur.
(Ayný süreç 1971de 12 Mart ile ülkemizde de ortaya çýkmýþtýr.)
Chenin,Amerikada halkýn baskýsý ile oligarþik dikta arasýndaki denge durumunun bir kararsýzlýðý mevcuttur dediði
dönem böyle sona ermiþtir.
Bu süreç konusunda düþülen en büyük hata, yeni durumun
III. bunalým dönemi içinde bir deðiþim olduðu kanýsýdýr. Oysa ki
ortaya çýkan durum, III. bunalým dönemi özelliklerinin geri-býraktýrýlmýþ ülkeler somutunda egemen olma halidir. Bu sürecin,
deðiþik ülkelerde deðiþik olmasý, ülkelerin eþitsiz geliþimindendir.
Örneðin ülkemizde 1950-71 dönemi, Brezilyada 1950-64 arasýnda
yaþanmýþtýr.
Bu süreci daha iyi anlamak için Kesintisiz Devrim II-IIIden
bir alýntý yapalým:
1950-71 Dönemi:
Bu yýllar ülkeye, Amerikan emperyalizminin, ekonomisinden politikasýna, kültüründen sanatýna kadar dam-
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gasýný vurduðu ve bizzat oligarþi içinde yer aldýðý yýllardýr. (Emperyalizmin içsel bir olgu haline gelmesi) Bu
yýllarda emperyalist üretim iliþkileri ülkenin en ücra köþesine kadar egemen olmuþtur.
... Emperyalist tekeller ile baþtan bütünleþmiþ olarak
doðan yerli tekelci burjuvazinin gerçek anlamda geliþip
yaygýnlaþmasý bu devrede olmuþtur. Özellikle 1960dan
sonra, emperyalist üretim iliþkilerinin derinlemesine yayýlmasýna paralel olarak, yerli-tekelci burjuvazi de oligarþi
içinde emperyalizmin temel dayanaðý olmuþtur.
Ancak bu dönemde her þeye raðmen, oligarþi ile küçük-burjuvazi arasýnda bir nispi denge ülkede süregelmiþtir. Yani oligarþi, devlete bu dönemde tam anlamýyla hakim deðildir. Bu yüzden, belli ölçülerde, özellikle bürokrasi ve ordu içinde, devrimci-milliyetçiler etkinliklerini bu dönemde de devam ettirebilmiþlerdir. Fakat özellikle 1963den sonra yerli ve yabancý sermayenin
ta köylere kadar girmesi ile oligarþi kademe kademe
gücünü artýrmýþ ve nihayet 1971de küçük burjuvazinin
sað ve orta kanadýný da kendi saflarýna çekerek ordu ve
bürokrasi içinde kemalistlerin gücüne büyük darbe
indirmiþtir.118 (abç)
Mahir Çayan yoldaþ 12 Mart ile ülkemizde sýnýflar kombinezonunda meydana gelen deðiþiklikleri belirttikten sonra þu sonuca
varmaktadýr:
Bütün bunlarýn anlamý, kaba deyiþle, ülkemizin
Latin-Amerika ülkelerinden farksýz bir ülke haline gelmesidir.119 (abç)
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde görülen nispi denge ya da Chenin
ifade ettiði gibi kararsýz denge durumu, bu ülkelerde çeþitli sapmalarýn temeli olmuþtur. Bu geçici durumu mutlaklaþtýran anlayýþlar, ya kýsa sürede iktidarýn alýnabileceði düþüncesini kapýlarak
fokoculuk ya da devrimcileri devrimci-milliyetçilerin kuyruðuna takan revizyonist anlayýþ þeklinde sapmalara neden olmuþtur. (Ýleri
Demokratik Düzen/ Devrim safsatasý da ayný geçici durumun
118
119
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mutlaklaþtýrýlmasýnýn ürünüdür. Ve devrimci-milliyetçilerin kuyruðuna takýlmanýn modern(!) adýdýr.) Bu dönemin oluþturduðu durumu Mahir yoldaþ þöyle belirtir:
Devrimci hareket, devrimci-milliyetçi bir rotanýn peþine takýlarak, onun himayesinde entelektüel planda yýllar önce sosyalizmin ustalarý tarafýndan yazýlmýþ, çizilmiþ
ve her biri belli bir devrimci pratiðin ürünü olan siyasi
tahliller yerli teorisyenler tarafýndan adaptasyonlarla teori
yeniden keþfedildi (!) Yýllar ülkedeki devrimci mücadeleye iliþkin nereden ve nasýl baþlanmalýdýr? sorusuna
açýklýk getirecek somuta iliþkin hiç bir þey yazýlmadan
geçti.120
Bu koþullarla ilgili en çok sözü edilen tespitler de Cheye aittir. Chenin tespitleri, kimilerince gerilla savaþýnýn artýk geçerli olmadýðýný ispatlamak için kullanýlýrken, kimilerince de maceracýlýðý
ispatlamak için kullanýlmaktadýr. Hangi yönden alýnýrsa alýnsýn, hepsi
de Chenin tespitlerinin genel ve özel koþullara göre biçimleniþinin
gözardý edilmesine dayanýr. (Kimi tümden özelleþtirip, genel ve
evrensel yönünü atar. Kimisi tümden genelleþtirip, özel ve geçici
yönünü mutlaklaþtýrýr.)
Latin-Amerika ülkelerinde kýr ve þehir gerilla savaþý üzerine
militarist sapmalar bu süreçte sýk sýk görülmüþtür. 1967 Bolivyada
Che nin öldürülmesine kadar, Kýta çapýnda kýr gerillasý yaygýndýr.
Ancak bu kýr gerilla savaþlarý, ya devrimci-milliyetçilerin hareketleri þeklinde olmuþ (Brezilyada MNR, Venezüellada MIR örneði gibi)
ya da geleneksel KPlerin de dahil olduðu geniþ tabanlý gerilla
hareketleri olmuþtur. (Venezüellada FALN, Kolombiya da FARC
gibi). Bunlarýn dýþýnda geleneksel KPlerden ayrýlarak baðýmsýz
gerilla kolunun oluþturulduðu ilk örnek Peruda görülmüþtür. (MIR
ve ELN). Tüm bu gerilla hareketleri, gerek devrimci-milliyetçilerin
kýsa sürede zafer tutkularýnýn, zamanla kararsýzlýða dönüþmesi,
gerek ayrýþmalarýn ortaya çýkmasý, gerekse de stratejik ya da taktik
yanýlgýlar nedeniyle geliþememiþtir. Bu konuda en ilginç ve tipik
örneklerden birisi Venezüelladýr.
23 Ocak 1958de, Fabricio Ojedanýn baþkanlýðýndaki yurtsever bir cunta tarafýndan yönetilen gizli bir mücadele sonucunda,
120
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Pery Jimonez, askeri ayaklanma tehlikesi ve halk gösterileri karþýsýnda iktidardan çekildi. Ayný yýl yapýlan seçimlerde VKP ve MIRin
adayý Larazabal, Betancourt karþýsýnda yenildi, Betancourt böylece iktidara geldi. 1962 yýlýnda VKP ve MIR ortak harekete geçti. 7-8
gerilla cephesi kurularak kýr gerillasý baþlatýldý. Bu cepheler Portuguesa eyaleti, Lara, Yaracuay, Falcon, Doðu ve Guaricio bölgelerine daðýlmýþtý. Ayný zamanda UTC (Unidad Tactical CommondosTaktik Komando Birlikleri) oluþturulmuþtu. UTC, þehir gerillasý
olarak, hareketin tüm yükünü çekiyordu. 1963 yýlýnda þehir gerillasý yoðun saldýrýlara giriþti. MIR-KP-URD ve Demokratik Eylem Partisinden (Betoncourtun partisi) ayrýlmýþ bir gruptan oluþan FLN
(Ulusal Kurtuluþ Cephesi) ve FALN (Ulusal Kurtuluþ Silahlý Kuvvetleri) oluþturulmuþtu. 1963 sonlarýna doðru saldýrýlar yoðunlaþtýrýldý,
ancak devrimci güçler Aralýk seçimlerini engelleyemediler. Sonuçta
Betoncourtun arkadaþý Leoni seçimi kazandý. Bunun üzerine FALN
birlikleri þehirlerde saldýrýlarý durdurarak bir ateþ-kes anlaþmasý
yapmaya karar verdiler. Bu durumda kýr gerilla birlikleri, tek baþýna
kalmýþ oldu. Bundan yararlanan düþman, çeþitli cephelere güçlerini daðýtmýþ olan birlikleri, birer birer yok etmeye baþladý. Falcon
ve Lara cephesi ayakta kalabildi. 1965 yýlýnda VKP-MK Komitesi
gerilla savaþýný durdurma kararý aldý. Alýnan karar þöyledir:
... Olaylar devrimci cephenin iþi ele almasýna imkan
vermektedir. FALNýn bir kýsým gerilla birliklerine ve UTC
ye bir çekidüzen vermesi zorunludur... Yeni bir ateþ-kes
hali deðil, fakat çok daha kökten bir þeyler yapmak gereklidir. Mücadele tarzýnda yeni bir viraj almak söz konusudur. Yeni bir taktik döneme giriyoruz. Bu dönemde
bütün mücadele biçimlerini bir arada kullanmak yerine,
gerillalarýn ve UTC nin eylemlerine ara verilecek, buna
karþýlýk politik atýlýmlar öne geçecektir.121 (abç)
Ayný türden bir kararý da MIR aldý. Bunun üzerine ayakta
kalmýþ en önemli gerilla cephesi Falcondaki gerilla birliði yöneticileri D. Bravo (VKP üyesi), Fabricio Ojeda (MIR üyesi) ve Americo
Martin þehirlere inerek KPnin ve MIRin kararýnýn yarattýðý buhraný
çözmeye çalýþtýlar. (1966) Ancak Fabricio Ojeda Haziran 1966da
þehirde öldürüldü. Ayný günlerde Kübada eðitilmiþ bir birlik ül121
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keye girmek üzereydi ve Temmuz 1966da Luben Petkoffun yönetiminde Falcon kýyýlarýna çýkan birlik, ilk gerilla birliklerine katýldý.
Ancak þehirlerle iliþki tamamiyle kopmuþtu, artýk 1962lerdeki UTC
bulunmuyordu. Bu durumda kýr gerillasý kendi gücüyle hareket
etmek ve yaþamak durumundaydý. Þehirlerde herhangi bir örgütsel yapýnýn kalmamasý, ayný zamanda Americo Martinin 1967de
OLAS Kongresine giderken yakalanmasýna da yol açtý. 1966 yýlýnýn
sonlarýna doðru D. Bravo Falcon bölgesindeki gerillalarýn baðýmsýz
olduðunu, yani FLN ve FALN, VKP ve MIRle hiçbir iliþkisi kalmadýðýný ve devrim programýný Iracana Bildirisi ile açýkladý.
1967-69 yýllarý arasýnda en önemli konu F. Castronun VKPMK ile giriþtiði polemiklerdir. 1969 yýlýndan itibaren Küba Komünist
Partisinin ekonomik geliþmeye öncelik tanýyan yeni bir politikaya geçiþi ve SBKP ile olan iliþkileri sonucu, genel olarak tüm LatinAmerika gerillalarýna yaptýðý maddi ve manevi yardýmý kesmesi,
Falcon gerillalarýný daha güç duruma soktu.*
Venezüellada gerilla savaþýnýn tarihsel geliþimi böyledir. Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide bunu þöyle ifade etmiþtik:
Halk Savaþý politikleþmiþ bir askeri savaþtýr ve savaþýn
özellikle kýrlarda gerilladan baþlayarak yayýlmasý ve güçlenmesi, savaþa uygun bir alanýn yanýnda daha da önemlisi uygun bir nüfus gerektirir. Dünya pasifizminin her
çeþidine göre bu açýk bir çeliþkidir. Onlara göre geribýraktýrýlmýþ 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 mücadele ile 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 olmuþ* Daha sonraki yýllarda Falcon gerilla birliðinin ne yaptýðý hakkýnda somut bilgilere
sahip deðiliz. Ancak en son 1975 yýlýnda hâlâ gerillalarýn varlýklarýný sürdürdüðü açýklanmýþtýr.
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tur.

1962de kýrlarda baþlayan gerilla mücadelesinin
1970lere kadar (1967de þehirlerdeki örgütlenme tamamen yýkýldýðý halde) Falcon ve Lara bölgesinde yaþayabilmesi pasifistlere verilecek en iyi cevaptýr.122 (abç)
1975 yýlýnda yazýlmýþ bu satýrlardan 4 yýl sonra yeni saðsapma yeni Amerikalar keþfeder ve bu keþiflerinde yöntem olarak Dühring in bellekten aktarma alýþkanlýðýný kullanýr.123 Þöyle
diyorlar:
Askeri bakýþ açýsý ve sistemli açýk bir stratejinin
bulunmamasý sonucu þehirlerdeki silahlý mücadele kýsa
sürede darbe yer, VKP silahlý mücadeleden vazgeçer.
FALN adý altýnda örgütlenen silahlý devrimci hareket kýrsal alanlarda silahlý mücadeleyi baþlatma kararý alýr ve
gerekli hazýrlýklara giriþir. 1964de Betancourtun yerini alan reformist maskeli Leoni hükümetinin gerçek
çehresinin ortaya çýkmaya baþladýðý, kitlelerin huzursuzluðunun büyüdüðü bir dönemde kýr gerilla savaþý 7 ayrý cephede birden baþlar.124 (abç)
Bellekten aktaranýn belleði zayýf olursa(!), ortaya çýkan
doðal olarak askeri bakýþ açýsý olur! Görüldüðü gibi 1962 yýlýnda
ortaya çýkan 7 ayrý cephede baþlayan kýr gerilla savaþý, 1965lere
konmaktadýr. Ve buradan hareketle askeri bakýþ açýsý ve sistemli
bir açýk stratejinin bulunmamasý sonucu yenilgi doðduðunu göstermek kolaydýr. Çünkü bu durumu (yeni sað-sapmanýn koyduðu biçimde olmasa da) D. Bravo da kabul etmektedir. Ancak aradaki fark, D. Bravonun 1962 dönemi üzerine konuþmasý ve bundan hareketle vardýðý sonuçlardýr.
Askeri planda düþtüðümüz en büyük hata, rastlantýlara bel baðlamak, maceracý tutum olmuþtur. Her ne
kadar, uzayan savaþlardan, uzun savaþlardan söz ediyorsak da, o dönemde de vurucu güç golfizm taktiði uygulamaktaydý. Betancourtu birkaç saat içinde veya bir-iki
çatýþmadan sonra devirmek istiyorduk. Bu görüþ hesaba
122
123
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gelmez bozgunlara malolmuþtur bize; bir gerilla ordusu
kurabilmemizi engellemiþtir; umutsuz bir savaþa çok fazla
sayýda aktif kuvvetle katýlmamýzý gerektirmiþtir.125
Geçmiþte (1962 yýlý kastediliyor), politika ve hareket
planýnda çok saldýrgan olan askeri çizgimiz, devrim hareketine büyük savaþ gücü vermekteydi; ne var ki kýsa vadeli olan bu görüþ bizim uzun savaþ stratejimize uymuyordu; baþarýsýzlýðý hazýrlayan da bu olmuþtur.126
Sistemli bir açýk(!) stratejinin bulunmamasý, ayný dönemin
niteliðidir. Bu doðaldýr, çünkü o dönemde (1962-65) VKP ve MIR
gerilla savaþýna katýlmýþlar ve bizzat baþlatmýþlarsa da, gerilla savaþýný taktik mücadele olarak kabul ediyorlardý. Sonuçta koþullar
deðiþtiðinde taktikler de deðiþir ilkesinden hareketle, gerilla savaþýný terkettiler. Daha ilerki yýllarda Fabricio Ojeda ve D. Bravo stratejinin oluþturulmasý için yoðun caba gösterdiler ve bu konuda oldukça ilerleme kaydettiler.127 Ancak bu stratejinin yazýlý bir metni
bizlere kadar ulaþmýþ deðildir. Sadece Bravonun söylediklerinden
bu konuda bazý sonuçlara varabiliriz. Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisinin oldukça özlü anlatýmý olan bu sözler dikkatle okunmalýdýr.
Birleþik isyan ya da bazýlarýnýn deyimiyle birleþik
savaþ, stratejik bir hattýr, kurtuluþ mücadelesinin özelliklerinin nesnel tanýmýndan baþlayarak, kýsa vadeli isyan unsurlarýnýn ve (ülkemizde sürüp gitmekte olan)
uzun savaþýn deðiþmez unsurlarýný keþfeder ve ondan
yararlanýr...
Öncü kuvvet seferber halde bulunur, devrim yöneticilerini korursa, silahlý mücadele gitgide daha canlý bir
þekilde devam eder; ama savaþýn derinleþmesi ve baþarýlarýn billurlaþmasý ancak kitlelerin aktif biçimde o savaþa
katýlmalarýyla mümkündür...
Kitleler silahlý mücadele saflarýna heyecanla katýldýðý
zaman, devrim yeni bir karakter kazanýr; muhtevasýyla
olduðu kadar, biçimiyle de öncü (avangard) savaþtan
125
126
127
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halk savaþý aþamasýna geçilir.128 (abç)
Yeni sað-sapmanýn 1962-65 dönemi ile 1966 sonrasýný birbirine karýþtýrarak vardýðý sonuçlar, kendi sonuçlarýnýn tersi gerçeklere ulaþýr. Yukarda da belirttiðimiz gibi, onlar 1966 sonrasýný 196265 dönemine indirgeyerek eleþtirirler. Yani asýl eleþtiri konusu
olan ve çýkardýklarý sonuçlarýn dayanaðý dönem 1962-65 dönemidir. Ancak bu dönem, yeni sað-sapmanýn anlayýþý ile ele alýnýrsa
zafere ulaþmalýydý. Oysa açýk yenilgi bu dönemde olmuþtur. Yeni
sað-sapma yenilgiyi þöyle açýklýyor:
Yenilginin temel nedeni siyasal tecrit ve kitle örgütlenmesinin varolduðu bir ülkedeki silahlý mücadelenin
geliþim çizgisi, çarpýþma ve örgütlenme yöntemlerini;
bunlarýn bulunmadýðý bir ülkede uygulamaya çalýþmaktýr. Politik gerilla savaþý temelinde, siyasi üstünlük ve kitle örgütlenmesinin saðlanarak askeri alternatif olabilmeyi
gerçekleþtirmek yerine; bu þartlarý hazýrlamasý mümkün
olmayan ve bu þartlarýn politik gerilla savaþý verilmeden
hazýr olduðu (Küba) koþullarda yürütülebilen hareketli
gerilla savaþýna baþlama hatasýna düþülmüþtür. Hareketli gerilla savaþý, bu tür eksikliklerin bulunduðu koþullarda askeri bakýþ açýsýný yansýtýr ve en belirgin özelliði düþmanýn en zayýf olduðu, dolayýsýyla toplumdan
önemli ölçüde tecrit olmuþ kýrsal alanlarda yürütülmesidir. 129 (abç)
Ayný yerde daha sonra hareketli gerilla birliði için, siyasal
tecrit ve özellikle kapitalizmin geliþmiþ olduðu alanlarda mevcut
önemli bir kitle örgütlenmesi temeli130 ön görülmektedir.
Venezüellaya bakýyoruz. 1958de Perez Jimenez askeri diktatörlüðünün devrilmesinden sonra yapýlan seçimlere MIR ve VKP
ortak bir aday çýkartýyorlar: Larrazabal. Ve karþýsýnda tek aday,
Betancourt. Yani bu seçimlerde ülkede iki ana siyasal güç iki
adayla ortaya çýkýyor. Bu durumda 1962de gerilla savaþýný baþlatan
devrimci güçlerin (MIR-VKP-URO ve iktidar partisi Demokratik Eylem Partisinden ayrýlmýþ bir grup) önemli bir kitle örgütlenmesi128
129
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ne sahip olmadýðýný kim iddia edebilir? (D. Bravonun askeri hatalar ya da maceracýlýk çizgisine bu yönden yaklaþmadýðýný yukarda gördük) Ýþte yeni sað-sapmanýn bu þartlarýn olmadýðýný iddia ettiði Venezüellada, onlarýn þartlarý mevcuttur. Yeni saðsapmanýn þartlarý (hareketli gerilla birliði için) daha o yýllarda
VKP tarafýndan tespit edilmiþ ve bu þartlar olgun olduðundan gerilla savaþýna baþlama kararý almýþtýr. Üstelik salt hareketli gerilla
birliði ile deðil, birlikleri ile ve þehir gerillasýyla (UTC).
Bu durumda 1962 yýlýnda baþlayan ve üstelik tüm devrimci
ve ilerici güçlerin katýldýðý gerilla savaþý (kýr ve þehir) neden baþarýya
ulaþmamýþtýr? Yeni sað-sapma buna cevap veremez, çünkü onun
düz mantýðýna göre siyasal tecrit ve yeterli kitle örgütlenmesi
oldu mu zafer mutlaktýr! Oysa yenilgi mevcuttur. Bu yenilginin askeri yanýlgýlarýný D. Bravo belirtmiþtir. Bir de bu konuda en önemli
bir neden, 1963 de þehir gerilla savaþýný durduran ateþ-kes anlaþmasýdýr. Demek ki sorun, siyasal tecrit ve kitle örgütlenmesi diye
gevezelik yapmak da deðildir. Bu anlayýþ kendiliðinden-gelmeciliktir, ekonomizmdir. Bu þartlar oldu mu, her þeyin kendiliðinden
olacaðý düþüncesi pasifizmin bir baþka görünümüdür. Bu sözler,
geçmiþteki PDAnýn kuyrukçu ve kendiliðindenci halk savaþý teorisinin yeni ifadesinden baþka bir þey deðildir. PDAcýlar, geçmiþte,
öncünün görevini (proleter devrimci kadrolarý) köylüleri bilinçlendirmek olarak koyup, silahlanýn, ayaklanýn... gibi çýðýrtkanlýk
yapýyorlardý. Nasýl olsa silahlanacak ve savaþacak olan kendileri
deðildir. Yeni sað-sapma da, siyasal tecrit ve kitle örgütlenmesi þartlarý olunca zaferi kaçýnýlmaz görmekte, böylece kendi görevleri sona ermektedir. Doðal olarak, Venezüellada olduðu gibi,
yenilgi ortaya çýkýnca, geri dönüþ yapýp bu þartlar mevcut deðildiye dönmektedirler. Oysa uluslararasý revizyonist ve pasifistler
onlardan çok önce ve daha akýllý gerekçeler bulmuþtur: koþullar
yeterince olgun deðildir. Cezayirli Beþir Hacý Alinin trajik özeleþtirisi bunun açýk ifadesidir. Revizyonist Pomeroy sorunun özünün
gerilla savaþýnýn bu koþullarý olgunlaþtýrýp-olgunlaþtýramayacaðý
olduðunu kabul eder. Yeni sað-sapma, gerilla savaþýnýn kýr-þehir
diyalektik bütünlük içinde yürütülmesini reddederek, sorunu salt
kýr gerilla savaþý yönünden ele alir. Bu ise, son tahlilde gerilla savaþýnýn tümden reddidir. (Daha ilerde ayrýntýlarýyla açýklayacaðýz.)
Yeni sað-sapma bunlarý yaparken, bir de Marksizm-Leni-
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nizmin en temel öðretilerinden birini de tahrif ediyor: Zayýf halka
sorunu. Devrimin emperyalist dünya zincirinin en zayýf halkasýnda olacaðý tespitinin bir baþka ifadesi olan düþmanýn en
zayýf olduðu alanlar tespiti, onlara göre askeri bakýþ açýsýnýn en
belirgin özelliðidir. ... düþmanýn en zayýf olduðu dolayýsýyla
toplumdan önemli ölçüde tecrit olmuþ kýrsal alanlar deyiþiyle,
devrimin emperyalist dünya zincirinin en zayýf olduðu halkasýnýn
(dolayýsýyla) toplumdan (emperyalist dünya) önemli ölçüde tecrit olmuþ yerlerde kýrýldýðýný söylemek pek farklý deðildir. Bu da
askeri bakýþ açýsýnýn en belirgin özelliði olduðuna göre, bu tespiti yapan Lenin ve Stalin militarist olmaktadýr! Ýþte öküz altýnda
buzaðý ararken, öküzün altýnda bir sefer daha kalmak.
Latin-Amerikada 1967 sonrasýnda görülen en önemli olgulardan birisi de, þehir gerilla savaþýdýr. Daha tam deyiþle, þehir gerilla savaþý üzerine yoðunlaþan militarizmdir. Bu konuyu yeni saðsapma, þehir gerillasýnýn hareketli gerilla birliðinin yaþayabilmesi
için gerekli koþullarý oluþturmasý düþüncesi olarak ele alýp, þehirde
maddi yýpratmaya yönelme diye noktalar.131 Örnek olarak da Brezilya gösterilir:
Brezilyada silahlý devrimci hareket ... Baþlangýçta
alanlarý doðru seçmiþtir. Ancak bu seçme sistemli bir
politik analize dayanmamaktadýr. Bu nedenle savunma
alaný doðru seçilmiþ olmakla birlikte yine askeri bakýþ
açýsý harekete egemen olmuþtur. Þehirlerde, oligarþinin
büyük askeri eylemlerle maddi olarak yýpratýlmasýna, askeri bir alternatif olarak çýkýþa yönelmiþ ve kaçýnýlmaz olarak þehir gerillasý fazla yaþayamamýþtýr.132 (abç)
Ancak, ne Brezilyanýn somut pratiði, ne de Brezilyalý devrimciler bu görüþü (bu þekliyle) desteklemiyor. Brezilyalý devrimcilerin düþüncelerine geçmeden, ilkin Brezilyada þehirlerde oligarþinin büyük askeri eylemlerle maddi olarak yýpratýlmasý denilen
þeyin ne olduðuna bakalým: Brezilyada 1967-71 arasý þehir gerilla
eylemlerinin baþlýcalarýný þöyle sýralayabiliriz:
Devrimci savaþýn ilk bombasý Mart 1968de Sao Paulodaki ABD konsolosluðunda patladý. Bu saldýrý daha
131
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sonra POLOP-Muhalefeti ile birleþen MNRnin eylemidir... Bundan hemen sonra banka soygunlarý baþladý.
Bunlarý ilk olarak POLOP-Muhalefeti ve MNR gerçekleþtirdi... Aðustos 1968de ilk tren soygunu gerçekleþtirildi.
(Marighellanýn ALN örgütü tarafýndan)... Daha sonra eylemler ülkenin diðer kentlerine sýçradý... 1968 Haziranýnda küçük bir devrimci grup, Sao Paulo Ordu Hastanesi
muhafýzlarýna karþý bir eylem düzenledi. Bu orduya yönelik ilk saldýrýdýr. Eylemin amacý muhafýzlarýn silahlarýna el koymaktýr. Ve baþarýldý. Bu eylemi POLOP-Muhalefeti/MNR örgütü gerçekleþtirdi. (Daha sonra VPR adýný
alacaktýr) ... Daha sonraki günlerde II. Ordu Komutaný,
radyo ve televizyondan bir kaç eski tüfeðin çalýndýðýný...
Silahlý eþkýyalarýn sadece küçük birliklere saldýrabileceðini... Kendi karargâhýna gelmeye cesaret edemeyecekle-rini açýkladý. Bunun üzerine ayný örgüt II. Ordu Merkez Karargâhýný bombaladý ... 1969 ortalarýnda MAR örgütü MNR nin 6 üyesini askeri cezaevinden kaçýrdý ... 1
Mayýs 1969da Sao Bernardo radyo istasyonu bir grup
militan tarafýndan ele geçirildi ve bildiri ve sloganlar yayýnlandý. Bir hafta sonra ALN Ulusal Radyo evini iþgal edip
Marighellanýn bir konuþmasýný yayýnladý ... Ayný yýl içinde Vietnam ve Bolivyada görev yapmýþ olan ve Brezilya
da saðcý terörist gruplarý örgütlemek ve eðitmekle görevli ABD subayý yüzbaþý Chandler öldürüldü ... 1969 sonbaharýnda devrimcilerle baský güçleri arasýnda pek çok silahlý çatýþma meydana geldi. 15 Aðustos-4 Kasým 1969
arasýndaki Rio ve Sao Paulodaki 6 çatýþmada devrimciler 6 ölü-5 yaralý, polis ve ordu ise 2 ölü-10 yaralý kayýp
verdiler ... 1969 Eylül ünde Brezilyada silahlý mücadele
Rioda ABD elçisinin kaçýrýlmasýyla uluslararasý ün kazandý. ALNnin bu eylemi sonucunda 15 devrimcinin serbest býrakýlmasý saðlandý... 4 Kasým 1969da Marighella
öldürüldü... Mart 1970de Sao Paulo Japonya Konsolosu
kaçýrýldý ve Mayýs 1970de Alman Büyükelçisi kaçýrýldý ve
karþýlýðýnda 40 devrimcinin serbest býrakýlmasý saðlandý...
Aralýk 1970de Ýsviçre Büyükelçisi kaçýrýldý ve karþýlýðýnda
70 devrimcinin serbest býrakýlmasý saðlandý.133
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1967-71 yýllarý arasýnda Brezilyada gerçekleþtirilmiþ belli baþlý
silahlý eylemler bunlardýr. Bu eylemlerin ne derece maddi yýpratma eylemi ya da büyük askeri eylemler olup-olmadýðýný okurun
deðerlendirmesine býrakýyoruz.
Yeni sað-sapmanýn bu konuda silahlý eylemlere bakýþ açýsý, DY ve KSD oportünizminin aynýsýdýr. Onlara göre, eylemin amaç
ve hedefi deðil, biçimi önemlidir. Eðer bir silahlý eylem biçim olarak bombalama ise, ne amaçla ve hangi hedefe yönelik yapýldýðý
önemli deðildir. (Buradan hareketle oportünistler biz de sizin yaptýðýnýzý yapýyoruz demektedirler). Oysa ki, önemli olan eylem biçimi deðildir, eylemin muhtevasýdýr. Herkes ayný eylem biçimine
baþvurabilir, bunun için devrimci bile olmaya gerek yoktur. (Faþist
milislerin ülkemizdeki eylemlerini düþünün). Daha genelde gerilla
savaþý ile ilgili bir durumdur bu. Gerilla savaþý kavram olarak nitelik belirleyici deðildir. Devrimcilerin gerilla savaþýna yaklaþýmý, onun
devrimci politik amaçlarla, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak, yani politik kitle mücadelesi olarak ele alýnmasý
þeklindedir.
Yeni sað-sapma eylem biçimleri ile eylemin muhtevasý
arasýndaki iliþkiye yer yer deðinmekle beraber, bunu unutturmayý
yeðlemektedir. Yukarda Brezilyadaki belli baþlý eylemleri sýraladýk. Görüleceði gibi, ülkemizde þu ya da bu ölçüde yapýlmýþ eylemlerdir. Ancak ortada bir gerçek vardýr: O da Brezilyada pek çok örgütün militarizm sapmasý içinde olduðudur. Bu olgu, eylem biçimlerinden yaklaþýlarak açýklanamaz. Brezilyadaki militarist sapmayý
Quartim þöyle ifade ediyor:
Bir bütün olarak gerilla savaþýnýn nesnel gerçeklerine uygun olan þehir gerilla eylemlerinin taktiksel yolu
neyi hedeflemelidir? Banka soygunlarý, her zaman teoride
kabul edilen halk ordusunun çekirdeðinin sadece kýr
gerilla birliðinin olabileceði ilkesinden, kesin ve açýk bir
sapma deðil midir? Stratejik amaca yönelik ilk çýkýþ için
yapýlan hazýrlýklara güvenilmekteydi. Fakat onlar, fiilen
diðer yolu izlemeye baþladýlar. Pratikte baþlayan mücadele, küçük bir öncü örgütün, silahlarýn yarattýðý etkiye dayanan araçlarla, askeri-oligarþik devletin bunalýmýnýn
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derinleþtirilebileceði düþüncesine dayanmaktaydý.
Böylece, þehir eylemlerinin güçlü dinamizmi,
þehirlere dayanan bir strateji ile devrimci örgütlerin yönlendirilmelerine yolaçtý. Teoride ise, onlar, halk ordusunun nüvesi ve stratejik bir müfreze olarak kýr gerillasýnýn
gerekliliðini kabul ediyorlardý. Böylece, teori kesinlikten
saptý; pratik ise, ayrý bir teori gibi, tamamiyle bir
kýlavuz haline geldi.134
Bu durum, dünya gerilla savaþý literatürüne Brezilyadan giren þehir sarhoþluðunu ifade eder. Bu, þehir eylemlerinin, az
bir güçle yarattýðý büyük etkiye aldanarak, þehir gerilla savaþýnýn
sýnýrlýlýðýný unutmak, böylece sýnýrsýz süre yaþayabilme ile
sýnýrsýz ölçüde geniþleyebilmeyi karýþtýrmak ve þehir gerillasý
ile az gücün sýnýrsýz ölçüde geniþleyebileceði sonucuna ulaþmaktýr. Militarist sapmanýn durumu budur. Bu konu üzerine
Quartim þöyle yazýyor:
Þehir gerilla savaþýnýn sýnýrlýlýðýný özetlersek, onun
gizliliði nedeniyle kitlelerden uzak kalmasýdýr. Kýrlarda
hareketli stratejik birlik, zaman içinde geliþebilmek için
bulunduðu yerden geri çekilebilir, çünkü kýr gerilla savaþý,
gerillalara savaþ alanýný seçme olanaðý tanýyan hareketliliði ile yürütülen bir yýpratma savaþýdýr. Þehir gerilla savaþlarý ise, ayný tür eylemleri sýnýrsýz süre tekrarlayabilir. Onlar gizli destek üsten çýkarak, tekrar ayný yere geri dönmeyi mümkün kýlabilecek belirli hedeflere hücum eder.
Askeri gücün inþasýnda bir etmen olarak, zaman unsuru, kýr gerilla hareketi için yavaþ yavaþ güçler dengesini
deðiþtirebilme ve köylü kitlelerinin artan oranda harekete katýlýmýný saðlayarak bir halk ordusuna dönüþebilme
niteliðine sahiptir. Ama þehir gerillasý zaman etkenini
kullanarak ayný sonuca ulaþamaz. Þehirlerde kitleler ile
silahlý öncü arasýnda sürekli bir ilinti bulunmadýðý için,
buralarda öncü birliðin halk ordusuna dönüþmesi söz
konusu deðildir. Bunun anlamý þehir gerilla eyleminin
bir kitle mücadelesi olmadýðýdýr. (kadro eylemi niteliði).
Bunun için þehir öncüsü, bir ayaklanma odaðýnýn, yani
134

120

J. Quartim, Diktatorship and Armed Struggle in Brazil.

THKP-C/HDÖ
Yeni Oportünizm Üzerine

devrimci kadrolarýn askeri-politik bir birliðinin uzatýlmýþ
savaþ yolu ile bir isyana doðru geliþim yönünde gidemez. Þehir gerilla hareketinde katýlým bireysel katýlýmdýr; þehir gerilla hareketine katýlanlar kitleler deðil,
yeni kadrolardýr.135
Brezilyadaki silahlý mücadelede sýk sýk ortaya çýkan kendiliðindencilik sapmasý þimdi daha iyi anlaþýlabilir. Özellikle þehir gerilla eylemlerinin son iki yýlýnda (69-71), Brezilyada ortaya çýkan
kendiliðindencilik, profesyonel militanlýk ve örgüt yaþamý konusunda militarist görüþle ve de sekterlikle desteklenen kendine
özgü bir kendiliðindenciliktir. Çünkü þehirlerde silahlý mücadele
sýnýrlýdýr, (þehir gerilla savaþý ve öncü mücadelesi ile halk isyaný ve
kitle mücadelesi arasýnda bir ayrým vardýr ve bu ayrým, salt uzatýlmýþ
savaþla kýrlarda kapatýlabilir.) ve politik ve askeri mücadelenin birleþtirilmesi zorunludur. Savaþýn yaygýnlaþtýrýlmasýna güvenilmelidir.
Leninin deyiþiyle, her yere devrimci ordu birlikleri gönderilmelidir.
Þehirlerde devrimci savaþ, özellikle askeri harekât, silahlý eylem
grubu (komando) eylemi olarak sýnýrlandýrýldýðý zaman, politika
ile savaþ arasýndaki sýnýrda verilen bir mücadeledir. Bu durumun,
halk kitleleri içinde politik çalýþmayý örgütleyebilmek için þehir gerilla eylemlerinin sýnýrlamalarýný yenmede kesin faktörleri gözönünde tutanlar ile, þehir gerilla savaþýnýn baþlangýçtan sonrasý üzerine ayaklanma bakýþ açýsýna sahip olanlar ve askeri örgütün bir
partinin silahlý kanadý olmasýný önlemek için silahlý örgütlerin politikleþtirilmesini reddedenler arasýnda anlaþmazlýk koþullarý yaratmasý doðaldýr.136
Latin-Amerika ülkelerinde ortaya çýkan kýr ve þehir gerilla
savaþýndaki militarist sapmalar, gerilla savaþýnýn niteliðini ve gerekli
ön koþullarýný hesaba katmayan sol kendiliðindenciliktir. LatinAmerika ülkelerinde 1960-67 kýr gerilla savaþlarý ve 67-72 þehir gerilla
savaþlarý, doðru devrimci çizginin bulunmasýna ve sistemli bir plan
bütününün (strateji) hazýrlanmasýna hizmet etmiþtir.
Latin-Amerikadaki devrimci mücadelede ortaya çýkan diðer bir sapma da revizyonizmdir.
Yoðun bir þehirleþmenin ve gerçek bir sanayileþme
135
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deðilse bile az çok geliþmiþ bir hafif ve orta sanayinin
bulunduðu ülkelerde gerilla gruplarý teþkil etmek daha
zordur. Þehirlerin ideolojik etkisi, barýþçýl usullerle
örgütlenmiþ kitle savaþlarý umudunu yaratarak gerilla savaþlarýný frenler. Bu da bir çeþit örgütçülük ya da
kurumculuk yaratýr ki, az çok normal sayýlabilecek olan
dönemlerde, halkýn geçim þartlarýnýn baþka durumlara
nazaran pek o kadar çetin olmamasý ile nitelenebilir.137
Chenin, revizyonizmin gerilla savaþlarýný frenleme olgusuna deðindiði bu sözler, ayna zamanda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde
revizyonizmin maddi temellerini ifade etmektedir. III. bunalým döneminin yeni-sömürgecilik yöntemleri sonucu, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, emperyalist üretim iliþkilerinin geliþtirilmesi, ülkenin þehirleþmesini hýzlandýrmýþ ve orta ve hafif sanayinin (gerçek sanayileþme deðildir, yani iç dinamikle geliþmemiþtir) geliþmesi, þehir kitlelerinin kapitalizmin ve emperyalizmin çeliþkilerini daha açýk hissetmelerine, yaþamalarýna yol açmaktadýr. Bu da, bu bölgedeki
kitlelerin politize olmasýna yol açmaktadýr. Ancak bu politize olmuþluk durumu, ne suni dengenin bozulmasý, ne de kitlelerin siyasal bilince ulaþmasý demektir. Bu durum kaçýnýlmaz olarak, devrimci hareket içinde ekonomik ve demokratik mücadelenin öneminin abartýlmasýna yol açmaktadýr. Chenin, barýþçýl usullerle örgütlenmiþ kitle savaþlarý dediði budur. Böylece kitlelerin ekonomikdemokratik mücadelesinin içine girerek, bir yandan bu mücadeleye önderlik etmek, diðer yandan da bu mücadele içinde kitlelere
siyasi bilinç ileterek, bu mücadeleyi siyasal mücadeleye dönüþtürme çalýþmasý, temel devrimci çalýþma olarak öne çýkar. Böylece
silahlý aksiyon yöntemlerinin temel alýnmasý devrimci unsurlarýn
gözünde gereksiz olarak ortaya çýkar. Devrimci unsurlar, ekonomik-demokratik mücadelenin geliþmesinin getireceði büyük
olaylarý bekleme durumunda, konformizme kayarlar. Bu da gerilla gruplarýnýn (þehir ve kýr) oluþturulmasýný engeller. (Devrimci unsurlarýn subjektivizme yönelmesi.) Bu ekonomist sapmayý Lenin
þöyle ifade ediyor:
... Bizdeki durum, bir yandan iktisadi mücadeleyi
yürüten iþçileri siyasal sorunlarla uðraþmaya iterken, öte
137

122

Che Guevara, Siyasal Yazýlar.

THKP-C/HDÖ
Yeni Oportünizm Üzerine

yandan sosyal-demokratlarý da, sendikacýlýkla sosyal-demokrasiyi birbirine karýþtýrmaya itmektedir... Gerçekten de, gözünüzün önüne, iþverenlere ve hükümete
karþý iktisadi mücadeleye yüzde-doksandokuz gömülmüþ olan kimseleri getiriniz. Bunlardan bazýlarý, eylemlerinin tamamý süresince (...) daha çapraþýk bir devrimciler örgütünün gereðini düþünmek zorunluluðunu hiçbir zaman duymayacaktýr. Baþkalarý, belki de,
oldukça geniþ ölçüde daðýtýlan Bernþtayncý yazýna rastlayacaklar ve, bunun etkisi altýnda, günlük tekdüze mücadelenin ileriye hareketinin derin anlam taþýdýðý
inancýna varacaklardýr. Baþkalarý da, belki, proletaryanýn mücadelesiyle sýký ve organik baðlar kurma,
sendika hareketiyle sosyal-demokrat hareket arasýnda baðlar kurma örneðini bütün dünyaya gösterme
gibi çekici bir düþünceye kapýlacaklardýr.138 (abç)
Ýþte ekonomizm ve onun ideolojik etkilerini Lenin böyle koyuyor. Lenin döneminde, ekonomizmin siyasal mücadele ve devrimciler örgütünün oluþturulmasý konusundaki frenleyici etkisi,
III. bunalým dönemi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde gerilla savaþý (siyasal mücadele olarak ele alýnýr) ve gerilla gruplarýnýn (gerilla savaþýnýn
örgütlenmesi) oluþturulmasýnýn frenlenmesi þeklinde görülür.
Che, baþka bir yazýsýnda bu durumun nedenlerini ve pratiðini þöyle
belirtir:
Bu tutum neden ileri geliyor? Halk enerjisini neden
hep böyle boþuna harcýyor? Bunun tek nedeni var: Bazý
Amerika ülkelerinde ilerici güçler taktik hedefler ile stratejik hedefleri korkunç bir þekilde birbirine karýþtýrýyorlar,
küçük taktik sorunlarda büyük stratejik hedefler görmek
istemiþlerdir ... Bunlar düþman topçusunun ateþine maruz kalan geçici mevzilerdir.
Bu mevzilerin adý, parlamentodur, kanuniliktir, yasal
ekonomik grevdir, ücret artýþýdýr, burjuva anayasasýdýr,
bir halk kahramanýnýn serbest býrakýlmasýdýr... Ve iþin
en kötü tarafý þudur ki, bu mevzileri elde etmek için bile,
burjuva devletinin oyun kurallarýný kabul etmek ve bu
138
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tehlikeli siyasal oyuna katýlmak iznini alabilmek için de
uslu ve aklý baþýnda insanlar olduðumuzu, hiçbir tehlike
arz etmediðimizi; örneðin kýþlalara ve trenlere saldýrmak,
köprüleri uçurmak, katilleri ve iþkence uzmanlarýný cezalandýrmak, daðlara çýkýp ayaklanmak ya da yumruklarýmýzý sert ve kararlý bir biçimde kaldýrarak, Amerikaya
son kurtuluþ mücadelesinin kesin müjdesini vermek gibi
tehlikeli iþlerle bir alýþ-veriþimizin olmadýðýný ispat etmek
lazýmdýr.139
Che, bizim gibi ülkelerde ekonomik ve sosyal durumun, revizyonizmin ve pasifizmin taktik örgütlenmesi için maddi bir temel
teþkil ettiðini ve bunun gerilla örgütlenmesini frenlediðini bu þekilde
ortaya koyuyor.
Yeni sað-sapmanýn, Chenin bu tespitlerinden çýkardýðý sonuç ise, çok ilginçtir. Onlara göre, Chenin bu tespitleri geçmiþte
geçerliydi, artýk þehirlerde gerilla savaþýný baþlatmak zor olmakla
beraber olanaksýz deðildir ve kýr gerillasýndan daha uzun süre yaþayabilmesi artýk mümkündür. Þöyle diyorlar:
Þehirlerdeki kitlenin geçim koþullarýnýn çetin olmasý,
ancak kapitalist geliþim sonucu þehirleþmenin hýzlandýðý,
þehirlerin yeni iþ olanaklarý sunduðu III. bunalým döneminin birinci evresinde ve ikinci evresinin bir kýsmý için geçerli olabilir. Günümüzde bu olgu geçerliliðini yitirmiþtir:
Þehirlerde suni denge ve denetimin daha güçlü olmasý, revizyonist örgütlenmenin etkin olmasý ve bizzat
oligarþinin buna olanak tanýmasý ise bir gerçektir.
Þehirlerde gerilla savaþýný baþlatmak zor olmakla birlikte hiçbir zaman olanaksýz deðildir. Ve nitekim askeri bakýþ açýsýna sahip olmasýna karþýn Latin-Amerika þehir
gerilla savaþý kýr gerilla savaþýndan daha geniþ kitleleri
etkileyebilmiþ; denetimin daha güçlü olduðu alanlarda
savaþmasýna raðmen daha uzun süre yaþayabilmiþtir.140 (abç)
Chenin sözlerinden, þehirlerde gerilla savaþýný geliþtirmek
zordur dediði sonucuna varmak ve karþýlýðýnda da zordur ama
139
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olanaksýz deðildir diyerek, Chenin sözlerinin geçersizliðini ispatlamak (!), Chenin sözlerinden bir þey anlamamaktýr. Che yukarda
da belirttiðimiz gibi, ülkede emperyalist üretim iliþkilerinin, revizyonizmin güçlenmesine maddi temel teþkil ettiði ve bunun gerilla
gruplarý oluþturmayý frenlediðini söylemektedir. Che, ne þehir
gerilla savaþýný baþlatmaktan, ne de bunun olanaksýz olduðundan söz etmektedir. (Frenler deyiþi bile yeterince açýktýr.) Açýktýr
ki, gerilla savaþýný yürütebilmek için asgari bir örgütlenme þarttýr.
Bu örgütlenme ise, kadro örgütlenmesi olup, bu kadrolarýn, revizyonizm ve oportünizmin her çeþidinin etkisi altýnda olmamasý demektir. Ve örgütlenmeyi saðlamak, bir yerden sonra revizyonizm
ve oportünizmin ideolojik etkisini kýrmak ya da sýnýrlamakla mümkündür. Zaman zaman silahlý mücadeleyi temel alan örgütlerin
içinde ortaya çýkan sað-sapmalar, bu durumun bir baþka ifadesidir. Nitekim yeni sað-sapma da, þehirlerin ideolojik etkisi, barýþçýl
usullerle örgütlenmiþ kitle savaþlarý umudunu yaratmasýnýn bir
ürünüdür.
Görüldüðü gibi, Latin-Amerikada sað ve sol kendiliðindencilik (her çeþidi ile) ortaya çýkmýþ ve zaman zaman gerilla savaþlarýnýn baþlatýlmasýný frenlediði gibi, ayný zamanda yenilgisine de yol
açmýþtýr.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HALK SAVAÞI VE SAÐ-SAPMA

Bundan önceki bölümlerde Halk Savaþýný belli ölçüler içinde ele aldýk. Bu bölümde, yeni sað-sapmanýn Halk Savaþýný nasýl
reddedilebilir hale getirdiðini ve Halk Savaþý yerine ortaya attýðý
stratejik darbeler dönemi (!) kavramýný ele alacaðýz.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine göre, halk kurtuluþ
savaþý iki aþamadan geçerek zafere ulaþacaktýr: Öncü Savaþý ve
Halk Savaþý. Bu durum, III. bunalým döneminin ayýrýcý özelliklerinin bir sonucudur. I. ve II. bunalým dönemindeki emperyalist hegemonya altýndaki ülkeler devriminde de Halk Savaþý zorunlu bir
duraktýr. Ancak III. bunalým döneminde bu ülkelerde, emperyalist
iþgalin biçiminin deðiþmesi (gizli iþgal) ve böylece emperyalizmin
içsel bir olgu olmasý ve ülkede oligarþik yönetim ve bu yönetimin
oluþturduðu güçlü merkezi otorite, ortaya çýkan yeni olgulardýr. Bu
olgular sonucunda halk kitlelerinin, özellikle geniþ emekçi yýðýnlarýnýn tepkileri pasifize edilerek, bu tepkiler ile oligarþi arasýnda suni
bir denge kurulmuþtur. Bu durumda, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde
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Halk Savaþýnýn baþlatýlabilinmesi için, suni denge bozulmalýdýr. Ve
bu, öncünün mücadelesi ile gerçekleþebilecektir. (Öncü Savaþý).
Bu yüzden Öncü Savaþý, III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde Halk Savaþýný baþlatmanýn zorunlu bir yoludur ve devrimde zorunlu, stratejik nitelikte bir aþamadýr. (Olmaz-sa-olmaz
koþulu). Bir baþka deyiþle, Öncü Savaþýný gerektiren ve zorunlu
kýlan temel neden, III. bunalým döneminin özellikleri sonucu
Halk Savaþýnýn verilebilme koþullarýnýn (geçmiþ dönemlerdeki
gibi) kendiliðinden olgunlaþamayacaðýdýr. Bu yüzden Öncü
Savaþý Halk Savaþý teorisinin bir sonucudur.
Öncü Savaþýný Halk Savaþýndan ayýrarak onun tek baþýna
bir mücadeleye indirgenmesi ya da Öncü Savaþýyla Halk Savaþýný
karýþtýrarak onu Halk Savaþýnýn bir aþamasýna indirgemek, bu konudaki iki yanlýþlýðý ifade eder.
Bunlardan birincisi, ülkemizde DY-DS ve DK tarafýndan savunulan anlayýþ olup, ikincisi yeni sað-sapmanýn tezidir.
Yeni sað-sapma, Öncü Savaþý ile Halk Savaþýnýn birbirine
karýþtýrýlamayacaðýný kabul etmektedir. Onlar bu iki aþamanýn farklý
niteliklerini kabul eder görünmekle birlikte, tek bir sürecin iki aþamasýndan birisi olan Halk Savaþýný reddederek, Öncü Savaþýný baðýmsýz bir aþama olarak ele almaktadýrlar. Bu konuda, Öncü Savaþýnýn Halk Savaþýna deðil de, stratejik darbeler dönemine(!) dönüþeceðini söylemiþ olmalarý, bu baðýmsýzlaþtýrmayý ortadan kaldýrmamaktadýr. Nitekim, THKP-C Kökenli Gruplara Çaðrý baþlýklý
yazýda þöyle deniliyor:
Öncü Savaþý, silahlý propaganda temelinde yükselen ve diðer tali mücadele biçimlerini kapsamýnda taþýyan
savaþýmýn siyasal üstünlük, kitlesel örgütlenme ve devrimci alternatif yaratmak amacýyla eylemin niteliðini siyasi tecrit olarak belirleyen III. bunalým döneminin DEVRÝM STRATEJÝSÝDÝR.141 (abç)
... Gerilla örgütleri oligarþiye karþý siyasi üstünlüðün
henüz saðlanmadýðý koþullarda askeri alternatif olmaya
kalkýþmalarý, politik tecrit niteliðine sahip eylemler yerine, henüz kitlesel örgütlenme yeterli düzeye gelmeden,
psikolojik yýpratma niteliðine sahip eylemlere sarýlmala141
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rý, Öncü Savaþýný, yani III. bunalým döneminin özgül
devrim stratejisini askeri bakýþ açýsýndan yorumlamalarýnýn göstergesi olmuþtur.142 (abç)
Evet, yeni sað-sapmanýn 1979 sonlarýna doðru netleþen
teorisi (!) böyledir.
Burada bazý itirazlar geleceðini varsayarak, konuyu derinleþtirelim:
Ýlkin, yeni sað-sapmanýn yukardaki deyiþleri ile stratejik
darbeler dönemine dönüþecek öncü savaþý deyiþi arasýnda fark
olmadýðýný belirtelim. Ne biri, ne ikincisi bir kalem sürçmesi deðildir. Sadece teorinin (!) oluþturulmasý sürecinin iki ayrý dönemdeki ifadeleridir. (Her iki tespitin yapýldýðý iki ayrý yazý mevcuttur.
Ancak bu yazýlarýn iki ayrý elden çýktýðý hemen görülebilmektedir.
Ancak iki ayrý elin, iki ayrý tespiti yoktur, sadece biri diðerinin mantýki sonucuna kadar götürülmüþ halidir. Ve böylece çýkýþ noktasýnýn tersine vardýðý kendilerince ispatlanmýþ olmaktadýr.) Yeni saðsapmanýn Öncü Savaþý-Halk Savaþý aþamalarýna bakýþýnýn geliþimini
þöyle sýralayabiliriz:
1. Dönem: (THKP-C/HDÖ içinde yer aldýklarý ve örgütün
devrim teorisini Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinde ifadesini
bulur benimsedikleri dönem) Bu dönemde Öncü Savaþý ve Halk
Savaþý tek sürecin iki aþamasý olarak kabul edilmektedir. Öncü
Savaþý Halk Savaþýna dönüþecektir formülasyonu bunu ifade eder.
2. Dönem: (Örgüt içinde sað görüþü ortaya atýp, gizliden
yaymaya çalýþtýklarý -1978- dönem) Bu dönemde ilk kez Halk Savaþý
konusundaki görüþleri ortaya atýlmaktadýr. Klâsik-klâsik olmayan halk savaþý ayrýmý bu döneme özgüdür. Þöyle deniliyor:
DY, DS ve DKnýn anlayamadýðý diðer bir husus da:
klâsik halk savaþý (yani siyasal tecridin önemli ölçüde
ülkenin içinde bulunduðu þartlar sonucu saðlanmasýyla), siyasal tecridin öncü savaþý temeli üzerinde saðlanmasýyla baþlayan halk savaþýnýn farklý olacaðýdýr. Bu
farklýlýk, klâsik halk savaþýyla öncü savaþý temeli üzerinde yükselen halk savaþýnýn geliþim evrelerinin
farklýlýðý biçiminde ortaya çýkacaktýr. Bu farklar tam
olarak bugünden bilinmese de, uzun bir öncü savaþý so142
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nucu baþlayacak halk savaþýnda, stratejik savunma ve
stratejik denge aþamalarýnýn çok daha kýsa süreceði söylenebilir.143 (abç)
3. Dönem: (Yeni sað-sapmanýn örgüt içinde merkezi yönetim ve disiplini yozlaþtýrarak kendi ellerinde tuttuklarý örgüt bölgesinde baðýmsýz yapý oluþturmaya yönelmeleri, 1978/79 baþlarý)
Öncü savaþýnýn peþi sýra gelecek evre, stratejik
darbeler evresidir ... Stratejik darbeler evresi, sovyetik
ayaklanma ve halk savaþýnýn stratejik taarruz evresinden
farklýdýr, bu farklýlýk maddi hazýrlýk süreçlerindeki
farklýlýktan kaynaklanýr...
Halk savaþý stratejik savunma, stratejik denge ve stratejik taarruz aþamalarýný içerir. Öncü savaþý ise, politik
saldýrý savaþýndan sonra stratejik darbeler evresine
geçer. Öncü savaþýnýn amacý mutlak siyasi üstünlüðü
gerçekleþtirmek ve böylece halk savaþýnýn verilebilme
koþullarýný hazýrlamaktýr. Ancak öncü savaþý halk savaþýnýn verilebilme koþullarýný hazýrlarken, eskiden halk savaþý süreci içinde gerçekleþen bazý önemli görevleri de
yerine getirir. Ve böylece halk savaþýnýn gerekliliðini
de ortadan kaldýrýr.144 (abç)
4. Dönem: (Yeni sað-sapmanýn örgütümüzle tüm iliþkilerinin kesilmesi ve baðýmsýzlaþmasý -1979 ortalarý ve sonrasý) Teoride(!) baðýmsýzlaþan öncü savaþý ortaya çýkar:
Öncü savaþý ... 3. bunalým döneminin devrim stratejisidir.145
Yeni sað-sapmanýn bu geliþimini þöyle özetleyebiliriz:
... devrimci partinin bazý üyeleri oportünizm kampýna geçmiþler ve amaçlarýna, ilkeler ve yeni taktikler
uðruna açýk mücadeleyle deðil, partilerini yavaþ yavaþ,
hissedilmez ve deyim yerindeyse, cezalandýrýlamaz
bir biçimde yozlaþtýrarak ulaþmaya çalýþmýþlardýr.146
(abç)

Yeni sað-sapmanýn bu geliþimi ve geliþimin özelliði anlaþýlII. Sað-sapma, Öncü Savaþý ve DY-DS-DKnýn Eleþtirisi.
II. Sað-sapma, III. Bunalým Döneminde Ortaya Çýkan Geliþmeler ve Devrim Stratejisi.
II. Sað-sapma, THKP-C Kökenli Gruplara Çaðrý.
146
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malýdýr. Aksi halde her aþamadaki görüþlerini ayrý ayrý eleþtirmek
gerekecektir. Oysaki hepsi son geldikleri noktanýn meþrulaþtýrýlmasý çabasýndan baþka bir þey deðildir. Ayný þekilde son gelinen
teoriyi ele almak da bir þey ifade etmeyecektir, çünkü süreç tamamlanmamýþtýr. Önlerinde bir adým daha vardýr. O da Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini resmen reddetmek ve modern revizyonizmin þu ya da bu varyasyonuna katýlmaktýr. (Birlik Yolu Emeðin
Birliði bu konuda daha avantajlýdýr.)
Ancak, Öncü Savaþý ile Halk Savaþýnýn iliþkisinin doðru kavranýlmasý gereklidir. Bu konuda daha ilerde çýkabilecek yeni sapmalarý engellemek bugünden mümkün olmasa da, belli ölçüde sýnýrlamak mümkündür. Bu yüzden Öncü Savaþý-Halk Savaþý iliþkisini
ele alacaðýz. Tabi ki bu konuyu da, sað-sapmanýn kendi içinde da-ha kafa bulandýrýcý tezi temelinde ele alacaðýz.
Halk Savaþý konusunda düþülen en temel hata, Halk Savaþýnýn temel ilkeleri ile çeþitli ülkelerde ortaya çýkan ara aþamalarýnýn
birbirine karýþtýrýlmasýdýr. (Klâsik-klâsik olmayan halk savaþý ayrýmý da bu karýþtýrmayý engelleme çabasýnýn bir ürünü olarak görünebilir.) Bu konudaki yanýlgý, genel-özel iliþkisinin kavranýlmamasýndan doðmaktadýr. Burada genel-özel konusunda diyalektik bakýþ
açýsýný yinelemek istemiyoruz. Bunun yerine, Halk Savaþý konusunda yazýlmýþ-çizilmiþ tespitleri aktarmakla yetineceðiz:
Bilindiði gibi, Halk Savaþý konusunda genel ilke ve yasalar
vardýr ve bunlar Halk Savaþý teorisini ifade eder. Ve tüm Halk Savaþý
verilen ve verilmek zorunda olan ülkeler için geçerlidir. Bu yasalarýn baþýnda Halk Savaþýnýn verilebilme koþullarý gelir:
Halk savaþý, genellikle, bizden maddi olarak daha
güçlü olan bir düþman üzerinde mutlak bir siyasi üstünlüðü saðladýðýmýz þartlarda verilir.147 (abç)
Burada düþmanýn, iç ya da dýþ (emperyalizm) düþman olmasý, Halk Savaþýnýn verilip-verilmediðini belirlemez. Bu noktada
genel yanýlgý, eðer savaþ iç düþmana karþý ise bunun Halk Savaþý olmadýðý þeklindedir. Bir baþka deyiþle, sýnýfsal planda yürüyen savaþýn Halk Savaþý deðil, iç savaþ olduðu, ulusal plandaki
savaþýn Halk Savaþý olduðu yanýlgýsý. Oysa ki Mao ve Giapýn yazýlarý okunacak olursa iç savaþ, direniþ savaþý deyiþlerinin, Halk
147

130

Giap, Halk Savaþýnýn Askeri Sanatý, s. 183.

THKP-C/HDÖ
Yeni Oportünizm Üzerine

Savaþýnýn sýnýfsal ve ulusal mücadeleye göre tanýmlanmasý olduðu
görülecektir.
III. bunalým döneminde, emperyalizmin ayný zamanda içsel
olgu olmasý, iç ve dýþ düþmanýn birbirinden kesin çizgilerle ayrýlmasýný olanaksýz kýlmaktadýr. Ancak yukarda da belirttiðimiz gibi,
bu durum Halk Savaþýnýn genel ilke ve yasalarý yönünden bir deðiþiklik yaratmaz. Bunun yerine, maddi olarak güçlü düþman karþýsýnda siyasal üstünlüðü saðlama mücadelesinde kapsam daha
geniþtir. Artýk iç ve dýþ düþmaný ayrý ayrý siyasal olarak tecrit yerine,
bu iki düþmanýn birlikteliðinin gösterilmesi de zorunludur. Bu yüzden Öncü Savaþýnda, oligarþinin siyasal tecriti, onun emperyalizmin uzantýsý olduðunu göstermeyi de gerekli kýlmaktadýr.
Oligarþinin, emperyalizmin uzantýsý olduðu gerçeði,
gerek emperyalizmin ülkemizdeki açýk politika ve hedeflerine, gerekse askeri varlýðýna tavýr almakla açýða çýkarýlmalý, ülkemizdeki hakim sýnýflarýn emperyalizmin ülkemizdeki temsilcileri olduðu ve sömürü mekanizmasý
açýklanmalýdýr. Bütün bu görevler, devrimci mücadelenin politik hedeflerini meydana getirir.148
Bu olgular Kesintisiz Devrim II-IIIde þöyle ifade edilir:
... ülkemizdeki yerli hakim sýnýflarla, Amerikan emperyalizmini kalýn çizgilerle ayýrmak fiilen imkansýzdýr.
Ülkemizdeki baþ çeliþki oligarþi ile halkýmýz arasýndadýr.
Oligarþi içinde bizzat emperyalizm yer aldýðý için devrimci
savaþ sadece sýnýfsal planda yürümeyecektir. Savaþ, sýnýfsal ve ulusal planda yürüyecektir. Þüphesiz oligarþik
devlet cihazýnýn militarize gücü yetersiz kalýp, Amerikan
ordularýnýn açýkça savaþ içinde yer almasýna kadar, sýnýfsal yan aðýr basacaktýr.149
Ýkinci olarak, halk savaþýný uygulayabilmek için, bütün
halk seferber edilmeli ve silahlandýrýlmalýdýr.150
Bu noktada iki yanlýþlýk gündemdedir: Birincisi, Halk Savaþýnýn halkýn savaþý olmadýðý, ikincisi, tüm halkýn katýldýðý her
savaþýn Halk Savaþý olduðu. Birbirine anti-tez olarak getirilen bu
148
149
150

Ýlker Akman, Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz, s. 73.
Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
Giap, Halk Savaþýnýn Askeri Sanatý, s. 176.

THKP-C/HDÖ
Yeni Oportünizm Üzerine

131

iki yaklaþým temelden sakattýr.
Birinci olarak, Halk Savaþý halkýn savaþýdýr, eðer tüm halk
bu savaþa katýlmazsa, Halk Savaþý verilemez. Giap ve Le Duan bunu þöyle ifade ederler:
Güneydeki halk savaþý halk için, halkýn yürüttüðü bir savaþtýr. Bu savaþ, Güneyde, devrimci yöntemleri yönlendiren genel yasalara dayandýrýlmýþ, tüm halkýn sürdürdüðü çok yönlü ve çok yüksek bir düzeyde bir
savaþtýr.151 (abç)
Eski çaðlarda bütün halk savaþlarý ve ayaklanmalarý
amaçlarý, yönetici ve ilerici güçleri açýsýndan tarihsel sýnýrlamalar içindeydi. Ýþçi sýnýfýnýn öncülüðünde þimdi
yürüttüðümüz halk savaþý ise, yeni çaðýn þartlarýnda
daha geniþ bir anlam ve muhtevayla halk için (for
the people) halk tarafýndan (by the people) yapýlan
bir savaþtýr.152
Ancak Halk Savaþý, halk için, halkýn yürüttüðü bir savaþ olmasýna karþýn, bu, mücadele (savaþým) ile karýþtýrýlmamalýdýr.
Ýkinci olarak, Halk Savaþý, halkýn belirli biçimde örgütlendiði
ve savaþtýðý bir savaþtýr. Halkýn savaþýnýn askeri örgütlenmesi bu
ayýrýcý niteliði ifade eder:
Halk savaþý vermek için, silahlý kuvvetler; ana kuvvet
birlikleri, bölgesel birlikler, milis ve kendini koruma birlikleri þeklinde uygun örgütlenme biçimlerine sahip olmalýdýr.153
Bu örgütlenme þekli Halk Savaþýndaki ordunun niteliðini (özgül) ifade eder. (Oysa Halk Savaþý olarak Sovyet Devrimini gösteren yanlýþ anlayýþ bu gerçeði unutur. Sovyet Devrimindeki Halk
Ordusu (Proleter Kýzýl Ordu) yapý olarak farklýdýr.)
Halk Savaþý konusundaki bu iki yanýlgý, ayný þekilde Öncü
Savaþý kavramýný sözcük olarak ele alarak, her öncünün parti
yürüttüðü mücadele Öncü Savaþýdýr (ya da tersi) þekline indirgemektedir. (KSD nin yaptýðý budur. Ancak bu tip öncü savaþýna,
biz, KSD tipi öncü savaþý diyoruz.)
151
152
153
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Üçüncü olarak, Halk Savaþý stratejisi uzun süreli bir savaþ
stratejisidir. Ancak, Bu, bütün devrimci savaþlar ve bütün halk
savaþlarý mutlaka uzun süreli savaþlar olmalýdýr demek deðildir. Eðer baþlangýçta, þartlar halk için elveriþliyse ve güçler dengesi
devrim lehine dönüþebilirse, devrimci bir savaþ kýsa zamanda zaferle sonuçlanabilir.154 Demek ki, Halk Savaþý, maddi olarak güçlü
düþman karþýsýnda, aleyhte olan güçler dengesini devrim lehine çevirme ve böylece düþmaný yenme savaþýdýr. Güçler dengesinin deðiþtirilmesi, küçükten büyüðe, basitten karmaþýða doðru
bir rota izler. Bu adým adým zafer kazanma yöntemidir. Bu sürecin hýzlý ya da uzun olmasý, yani adýmlarýn büyük ya da küçük
atýlmasý, doðrudan güçler dengesini deðiþtirmedeki baþarýya ve
koþullara baðlýdýr. Bu ayný zamanda, Halk Savaþýnýn üç stratejik
aþamasýnýn sürelerini ve birbirlerine geçiþi ifade eder. Güçler dengesinin seviyesine (ve diðer baþka faktörlerle birlikte) göre deðiþik
savaþ yöntem ve biçimleri ortaya çýkar. (Gerilla savaþý-hareketli
savaþ-mevzi savaþ gibi)
Bir savaþýn yöntemi ya da biçimi, ancak belirli bir somut
durumun isteklerini tümüyle karþýladýðý, uygulandýðý koþullara tam
uygun düþtüðü, devrimci ve ilerici güçlerin cesaretini yükselttiði ve
onlarý eyleme geçirdiði, düþmanýn zaaflarýndan tam olarak yararlanmaya olanak verdiði, bütün bu nedenlerden dolayý da, o anýn
geçerli güçler dengesinde mümkün olan en büyük üstünlüðü
saðlayabildiði zaman, en iyi ve en uygun yöntem ve biçimdir.155
Vietnam devriminde iktidarýn ele geçirilmesi yönündeki hareketin kýsmi ayaklanmadan genel ayaklanmaya
doðru bir evrim göstermesi onun ayýrt edici özelliðidir.
Bu gerçekten, adým adým zafer kazanma yönteminin
bizim devrimimizin özgül koþullarýna bir uygulanýþýdýr.156
Görüldüðü gibi, Halk Savaþýnýn stratejik bir ilkesi savaþýlarak
güç kazanýlan uzun bir savaþtýr. (Savaþ ile mücadele sözcükleri
birbirine karýþtýrýlmamalýdýr. Savaþ, silahlý iki gücün çatýþmasýdýr.)
(Kurtarýlmýþ bölgeler konusu buna baðlýdýr.)
154
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Dördüncü olarak, Halk Savaþý bir saldýrý savaþýdýr.
Devrim demek saldýrý demektir. (Giap) 157
Ayaklanma bir saldýrýdýr. Bütün bir süreç dikkate
alýnýrsa, devrimci savaþ bir saldýrýdýr. Bazý anlarda ve yerlerde savunmaya geçilebilir fakat bu, saldýrýyý sürdürebilmenin zorunlu þartlarýný yaratmak içindir.158
Güneydeki halk savaþýnýn saldýrý stratejisi, politik
ve askeri güçlerle birlikte tüm halkýn seferber edildiði bir
direniþ savaþýna dayandýrýlmýþtýr. Bu strateji, bir yandan
silahlý kuvvetlerin üç tipinin çarpýþma eylemlerini devrimci yýðýnlarýn ayaklanmalarý ile birleþtirerek düþmana üç
stratejik alanda birden saldýrmak ve darbeler düzenlemek, bir yandan da iktidarý adým adým ele geçirmek olmak üzerine, iki tür savaþým biçimini kullanmayý içerir.159
Beþinci olarak, Halk Savaþýný yürütmek için Parti, Cephe ve
Ordu oluþturulmalýdýr. Halk Savaþý proletarya partisinin yönetiminde ve önderliðinde yürütülür. Buna paralel olarak, iþçi-köylü ittifaký temelinde halkýn siyasal örgütü olarak Halk Kurtuluþ Cephesi
gereklidir. Halk Kurtuluþ Cephesi, tüm halkýn siyasal birliðini ifade
eder ve halk iktidar organlarýnýn savaþ içinde kurulmasý ve pekiþtirilmesine çalýþýr. Halk Kurtuluþ Cephesi, savaþ süresince ve sonrasýnda demokratik halk devriminin gerçekleþtirilmesini, devrimin
programýnýn yaþama geçirilmesini saðlar ve yürütür. Halkýn silahlý
güçleri olarak Halk Ordusu oluþturulur. Halk Ordusu halk savaþýnýn
askeri örgütüdür. Halk Ordusu, çeþitli silahlý örgütlerden oluþur
(ana kuvvet birlikleri, bölgesel birlikler, milis ve kendini koruma
birlikleri gibi) Halk Savaþý, Halk Ordusunun çeþitli birlikleri tarafýndan yürütülen savaþtýr.
Bu beþ ana özelliði ile Halk Savaþý nitelenir. Tüm Halk Savaþlarý için geçerli olan bu özellikler, onun temel ilkeleri ve yasalarýný
tanýmlar. Bu özellikler, bütünün parçalarý olarak, birbirinden kesin
olarak ayrýlamaz. Bu yüzden Halk Savaþý tanýmlamalarýnda, bu
özelliklerden bir ya da bir kaçýný almak eksik tanýmlamadýr ve ek157
158
159
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sik olduðu için de yanlýþtýr. Örneðin, III. bunalým dönemi özellikleri
sonucu Öncü Savaþýnýn gündeme gelmesi ve Öncü Savaþýnýn silahlý
güç ve kitle örgütlenmesini de yaratmasý, halk savaþýnýn önemli
bir görevinin yerine getirildiði demek deðildir. Tersine bu, Halk
Savaþýnýn verilebilmesi için gerekli koþullarýn birinin yerine getirilmesidir.
Þimdi yeni sað-sapmanýn stratejik darbeler döneminin
ne olduðunu görelim. Þöyle anlatýyorlar:
Stratejik darbeler evresi iktidarýn bir anda alýnmasýný ifade etmez. Bu evrenin amacý, öncü savaþýnýn geliþim sürecinde silahlý maddi güçle birlikte büyüyen kitlesel örgütlü gücün en yoðun olduðu bölgelerden baþlayarak oligarþinin baský güçlerini iþlemez hale getirmektir. Bu evrede iktidarýn bölgelerde peþpeþe maddi olarak yýpratýlýp ele geçirilmesi temel amaç olarak
belirlenir.160
Stratejik darbeler döneminde amaç, (halk savaþýnda
olduðu gibi zayýf mahalli otoritelerin deðil) merkezi devlet aygýtýnýn gücünü kýrmak, ona nitelik belirleyici bir
darbe indirmektir. (Bkz. TDAS, s. 134) Bu dönemde bazý bölgeler daha önce kurtarýlýr ancak merkezi devlet
aygýtý kesin bir darbe yediðinden kýsa bir zaman sürecinde diðer bölgeler de düþecektir. Bunun ise, kurtarýlmýþ
bölgelerin mahalli otoriteler kýrýlarak ve ülkenin iç kesimlerinde tam bir denetim kuramayan emperyalist ordularýn zaman zaman düzenlediði saldýrýlar ezilerek, uzun
bir zaman süreci içinde geniþletilmesi ile hiçbir iliþkisi
yoktur.161
Tüm olarak stratejik darbeler dönemi böyle ifade ediliyor.
(Ayrýca bunun Sovyetik ayaklanma ve halk savaþýnýn stratejik
taarruz evresinden farklý olduðu konuluyor.) Stratejik darbeler
dönemi diye suni fark yaratma çabasý, sonuçta saçmalýk ve zýrvalýða ulaþmaktadýr. (Zaten bunu kendileri de görmüþ olacaklar ki,
sonraki yazýlarda Öncü Savaþýný strateji ilan ederek, dolaylý olarak stratejik darbeler dönemini benimsemediklerini ifade edi160
161
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yorlar.)
Burada stratejik darbeler döneminin amaçlarýna bakarsak, karþýmýza sadece ikili iktidar yaratma karikatürü çýkar. Savaþ
yasalarýndan habersiz kalanýn bu uydurma tezi baþka türlü de olamazdý zaten.
Eðer amaçtan, bir þeyin ulaþacaðý noktayý anlýyorsak, stratejik darbeler dönemi iktidarýn alýnmasý ile noktalanacak demektir. Denilene göre, bu birden olmayacak, güçlü bölgelerden baþlayarak oligarþinin askeri baský güçlerini iþlemez hale getirerek, yani
onu bölgelerde peþpeþe maddi olarak yýpratarak iktidar ele geçirilecektir. (!) Acaba bunu yapan bir güç, iktidarý mý, yoksa baþka
bir þey mi ele geçirir bilemeyiz. Bildiðimiz tek þey, düþmanýn bu
yolla yenilemeyeceðidir.
Savaþan iki taraftan birinin diðerini yenmesi temel olarak
maddi güç üstünlüðüne baðlýdýr. Neden?
... tabanca kýlýcý yener ve, zorun yalýn bir irade iþi
olmadýðýný, ama kullanýlmasý için çok gerçek önkoþullar,
özellikle en yetkin olanlarýn o kadar yetkin olmayanlarý altettiði aletler istediðini; ayrýca bu aletlerin üretilmesi gerektiðini, bunun da en yetkin zor araçlarý, kabaca söylemek gerekirse en yetkin silahlar üreticisinin, o
kadar yetkin olmayanlarýný üreticisini yendiði anlamýna geldiðini, ve kýsacasý zorun zaferinin silah üretimine, ve silah üretiminin de genel olarak üretime, yani ...
iktisadi güçe, iktisadi duruma, zorun emrinde bulunan maddi araçlara dayandýðýný, en çocuksu belitler
amatörü bile kuþkusuz düþünecektir.162 (abç)
Ýþte bu temel tespittir ki, maddi olarak güçlü düþman karþýsýnda ne yapýlacaðýný, nasýl savaþýlacaðýný ve düþmanýn nasýl yenileceðini belirler. Halk Savaþýnýn askeri sanatý budur. Yani güçler
dengesi aleyhte olduðu bir durumda, lehte bir duruma geçmek ve
düþmaný yenmek sanatýdýr.
Siyasi üstünlüðümüzün hakim olduðu, uzayan bir
savaþ vermek zorundaydýk. Güçlerimizi giderek artýrabilir, güçsüz bir durumdan güçlü bir duruma geçebilir,
düþmanla aramýzdaki güçler dengesini lehimize çevire162
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bilir ve zaferin bizden yana olmasýný garantileyebiliriz.163
Bu, Halk Savaþýnýn askeri sanatýdýr ve Engelsin belirttiði gibi
savaþ yasasýnýn bir ifadesidir. Eðer zorun zaferi, onun emrindeki
maddi araçlara dayanýyorsa, burdan çýkartýlacak tek sonuç, elimizdeki maddi zor araçlarýnýn güçlü olmasý ve düþmanýnkinden üstün
olmasý gerektiðidir. Bu ise, bir yandan kendi gücümüzü koruyup
geliþtirmek; diðer yandan düþmanýn gücünü yok etmek (imha)
demektir.
Savaþýn amacý, en basit tanýmýyla kendini korumak, düþmaný imha etmektir. (düþmaný imha etmek,
onu silahtan tecrit etmek ya da onu direnme gücünden yoksun býrakmak demektir, yoksa kuvvetlerinin
bütün üyelerini fiziksel olarak imha etmek deðildir) ...
Savaþýn bu amacý temel ilkedir ve hiçbir teknik, taktik ya
da stratejik kavram ya da ilke bundan ayrýlamaz.164 (abç)
Burada herhangi bir savaþýn (haklý ya da haksýz savaþ, Halk
Savaþý ya da meydan muharebesi vb.) tabi olduðu yasalarý ve sonucun nasýl oluþtuðunu uzun uzun anlatmaya gerek yoktur. Açýktýr
ki, savaþ bir tarafýn zaferiyle sonuçlanýr. Zafer ise, soyut bir kavram
deðil, somuttur. Savaþan güçlerin durumuyla ilgilidir. Düþmaný savaþý
sürdüremeyecek hale sokmak, yani direnme gücünden yoksun
býrakmak zaferin ifadesidir. Bu ise, düþmanýn elindeki savaþ araçlarýnýn yok edilmesi, yani onun elindeki silah ve insan unsurunu tasfiye etmektir. Devrimci bir savaþta düþmaný yenmek, onun ordusunu yok etmektir. (Ülkedeki egemen gücün ordusunun ortadan
kaldýrýlmasý, emperyalist ordu için ise ülkeden kovulmasý þeklinde
olur.)
Bu, düþmanýn savaþ araç ve gereçlerine el koyma ve insanlarýný silahsýzlandýrma (esir alma) demektir. Bu yüzden zafer, düþmanýn askeri güçlerini iþlemez hale getirmeye deðil, bizzat bu
güçlerin onun elinden alýnmasýna baðlýdýr (iþlemez hale getirmek onun görevlerini yerine getirememesidir, yoksa ortadan kaldýrýlmasýný ifade etmez.). Bu nedenle de, düþman güçleri maddi
olarak yok edilir. Ýmha savaþýnýn hedefi budur. Maddi yýpratma bu
amaca ulaþmak için, düþmanýn güçlerini zayýflatarak (yýpratarak)
163
164
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kendi gücümüzle yenecek hale getirmektir.
Düþman güçleri imha edilmedikçe, bölgelerin ele geçirilmesi bir iþe yaramayacaktýr. Böyle bir durumda, bölgeler sadece
iþgal edilebilir, yani geçici bir süre için elde tutmak mümkündür.
Bu yüzden düþman imha edilmeden iktidarý bölgelerde peþpeþe
ele geçirmek olanaksýzdýr. Yýpratma savaþý, maddi olarak zayýf gücün, maddi olarak güçlü düþmaný yenerek zafere ulaþmak için gerekli koþullarý yaratýr, yoksa düþmanýn yenilmesi ve zaferi getirmez.
Çabuk sonuçlu savaþ ya da kýsa sürede zafer kazanma
kavramlarý da, yýpratma savaþýný deðil, imha savaþýný ifade eder.
Gelelim stratejik darbeler döneminde düþmana nitelik belirleyici
darbe vurmak ve kýsa sürede, peþ peþe bölgeleri ele geçirmeye. Bunun için her þeyden önce düþmandan maddi olarak
güçlü olmak gerekir. (Siyasal faktörlerde üstün olunduðunu kabul
ediyoruz). Tanký ile, topu ile, uçaðý ile düzenli ve güçlü bir Halk Ordusu gereklidir. Eðer Öncü Savaþý peþine stratejik darbeler dönemi gelip, denilenler yapýlacaksa bu þarttýr ve bu anlamda bu Öncü
Savaþý ile gerçekleþtirilmesi gerekir. Bu durumda Öncü Savaþýnýn
amacý, yeni sað-sapmanýn ifade ettiðinden daha geniþ olmak
durumundadýr. Halk savaþýnýn gerekliliðini ortadan kaldýran bir
öncü savaþý ileri sürüldüðüne göre, öncü savaþýnýn halk savaþý
süreci içinde gerçekleþen bazý önemli görevleri yerine getirmesi
deyiþi (olsa olsa) bunlarýn oluþturulmasýný ifade etmektedir. Son
tahlilde, stratejik darbeler dönemi stratejik karþý-saldýrýdan baþka
bir þey olmamaktadýr. Ama yeni sað-sapma bunu kabul etmez:
Stratejik darbeler evresi sovyetik ayaklanma ve halk
savaþýnýn stratejik taarruz evresinden farklýdýr, bu farklýlýk maddi hazýrlýk süreçlerindeki farklýlýktan kaynaklanýr.
Stratejik darbeler evresini hazýrlayan; siyasi üstünlük ve yeterli kitlesel örgütlenmeyi saðlama amacýyla,
siyasi yýpratma temelinde yürütülen ve tali mücadele biçimlerini de kapsayan öncü savaþ sürecidir...
Halk savaþýnýn stratejik taarruz evresini hazýrlayan
mevcut mutlak siyasi üstünlük koþullarýnda maddi yýpratma temelinde yürütülen mücadelenin Halk Ordusunu
yeterli güce ulaþtýrma sürecidir.165
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neði!

Ýþte yalýn bir totoloji ve zorla fark yaratmanýn güzel bir ör-

Bir kere, Halk Savaþýnýn stratejik taarruz evresini böyle anlatma totolojidir. Ortada halk savaþýnýn, yani ona ait bir evre olduðuna göre, doðal olarak Halk Savaþý içinde bir evredir. Halk
Savaþý da, mutlak siyasi üstünlük koþullarýnda zayýf bir maddi gücü,
uzun savaþ aracýlýðýyla, maddi olarak güçlü hale getirme olduðuna
göre, onun stratejik taarruz evresini belirleyen bizzat kendisidir. Bu
durumda, stratejik darbeler dönemi ile stratejik taarruzun farkýný
bu þekilde koymak aptallýktýr. Zira kendi deyiþleri ile, biri öncü savaþý süreci sonucu hazýrlanýyor; diðerinde süreç halk savaþýdýr.
Eðer Halk Savaþý ile Öncü Savaþý birbirine alternatif ise, o takdirde bunun bir anlamý olur, yani fark vardýr.
Yeni sað-sapma Öncü Savaþý ile Halk Savaþýný ayýracaðým
diye, ikisi arasýnda soyut bir karþýtlýk yaratýr. Bu soyut karþýtlýk
siyasi yýpratma ile maddi yýpratma arasýnda da yaratýlmýþtýr.
Tüm farklar bu soyut karþýtlýkla saðlanmaya çalýþýlmaktadýr.
Yine stratejik darbelerin siyasal üstünlük ve yeterli kitlesel örgütlenmeyle indirileceði düþünülmektedir. Bu durumda aptallýk en üst düzeye ulaþýr: Düþman ordusunun, yani silahlý örgütlenmesinin karþýsýna yeterli kitlesel örgütlenme çýkýp savaþýyor.
Yeterli kitlesel örgütlenmenin niteliði belirtilmediðinden bu aptallýða düþülür. Yeterli kitlesel örgütlenme nedir? Askeri mi, politik mi, yarý-askeri mi, yarý-politik mi vs. vs.? Ne olduðu belirtilmedikçe olasýlýklara göre hareket etmek durumundayýz. Askeri deðildir, çünkü onu yaratan (amaçlayan) öncü savaþý politik yýpratma savaþýdýr ve politik üstünlüðü saðladýðý anlarda ortaya çýkan
yeterli kitlesel örgütlenme askeri olamaz. Politik de deðildir, çünkü bu dönemde oligarþinin askeri baský güçlerini iþlemez hale
getirmek söz konusudur. Bu durumda yeterli kitlesel örgütlenme yarý-askeri, yarý-politik olmaktadýr. Bunun Marksist literatürdeki adý milistir. Ve eðer milis örgütlenmesi ile, yani üretime baðlý silahlý güç ile, oligarþinin düzenli silahlý gücü (ordu) yenileceðini düþünüyorlarsa, bu cinayettir, kitle katliamýdýr. Unutulmamalýdýr ki,
bir maddi güç, baþka bir maddi güçle yok edilebilir.
Merkezi devlet aygýtýnýn gücünü kýrmak stratejik darbeler
165
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döneminin amacý olarak konuyor. Eðer politik iktidar ele geçirilecekse, amaç bu olamaz. Çünkü bu amaç, kurtarýlmýþ bölgeler yaratmaktan baþka bir þey deðildir. Bu durumda, elde düþmandan
daha üstün (maddi olarak) güç mevcut deðilse, kurtarýlmýþ bölgelerin kýsa zaman sürecinde diðer bölgelerde de gerçekleþmesi
mümkün deðildir. Çünkü bir savaþýn süresini belirleyen güçler dengesidir. Eðer güçler dengesi devrim lehine deðilse, kýsa sürede
zafer olanaksýzdýr.
Yeni sað-sapma bunlara ek olarak, bir de tahrifata kalkýþýr.
Yazýda Bkz. TDAS, s. 134 diyerek, Acilde bu görüþlerin savunulduðunu ima eder. Bakalým TDAS, s. 134de ne deniyor:
Emperyalizmin III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ... 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.166
Yeni sað-sapma küçük bir deðiþiklik yapýyor: II. bunalým döneminde yerine halk savaþýnda sözcüklerini koyuyor ve
böylece halk savaþýnda olduðu gibi zayýf mahalli otorite deðil
haline getiriliyor. Bu da onlara göre, hem stratejik darbeler döneminin halk savaþýnýn stratejik taarruz evresi olmadýðýný, hem
de ayný þeylerin Acilde savunulduðunu ispatlýyor! Bir taþla iki kuþ
vurmak istiyor, ama taþ baþ yarýyor.
Halk Savaþýna karþý alternatif olarak geliþtirdikleri stratejik darbeler dönemi tezi savaþýn genel yasalarýný reddeden soyut
akýl yürütmenin bir ürünüdür. Genel olarak savaþýn üç yönü vardýr: Siyasi yýpratma, düþmaný psikolojik olarak çökertme ve maddi
yýpratma.167 diyerek savaþtan bihabersizliðini göstermeye çalýþan
bu yeni sað-sapmaya þunlarý hatýrlatalým:
... Savaþ, ne sadece bir vakit geçirme, ve eðlence,
ne sadece tehlikeli giriþimlere girme ve kazanma tutkusudur. Ne de gemi azýya almýþ geniþ bir coþkunun ürünüdür.
Savaþ, ciddi bir amaca yönelik ciddi bir araçtýr.168
166
167
168
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Devrim yapmak, ziyafet vermeye benzemez, yazý yazmaya, resim yapmaya ya da nakýþ iþlemeye benzemez;
o kadar zarif, o kadar sakin ve yumuþak, o kadar ýlýmlý,
uysal, kibar, ölçülü ve alicenap olamaz. (Mao Zedung)
Ve Halk Savaþý konusunu da, yeni sað-sapmanýn kendi
sözleri ile noktalayalým:
Halk Savaþýnýn ne olduðunu bilmeyen Öncü savaþýný kavrayamaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖNCÜ SAVAÞI VE SAÐ-SAPMA

Bugüne kadar Öncü Savaþý üzerine çok þey yazýlmýþ ve çizilmiþtir. Her yazýlanda Öncü Savaþý, þu ya da bu biçimde tanýmlanmýþtýr. Kimilerine göre öncünün yürüttüðü mücadele Öncü
Savaþýdýr. Baþka birine göre, suni dengeyi bozma mücadelesi
Öncü Savaþýdýr. Bir üçüncüye göre, silahlý propagandayý temel
alan öncünün mücadelesidir. Dördüncü birine göre de, gerilla
savaþýný düzenli ordular savaþýna dönüþtüren mücadeledir. Ayrýca, Öncü Savaþýnýn taktik evre olduðu ya da stratejik nitelikte
taktik evre olduðu tanýmlamalarý yapýlmaktadýr. Bir baþka taným
da, siyasal tecrit ve kitle örgütlenmesini saðlayan mücadele olduðu üzerinedir. Bu tanýmlamalarýn her biri kendi baþlarýna eksiktir
ve eksik olduklarý için de yanlýþtýr. Bu eksik ve de yanlýþ tanýmlamalar etrafýnda çeþitli grup ya da grupçuklar fýrtýnalar koparmakta ve her biri diðerini sapmayla suçlamaktadýr.
Öncü Savaþý, III. bunalým döneminin özellikleri sonucu,
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, suni dengeyi bozarak Halk Savaþýný
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baþlatmak amacýyla, kýr ve þehri, silahlý propaganda ile diðer
politik kitle mücadele biçimlerini diyalektik bir bütün olarak
ele alan halkýn devrimci öncülerinin yürüttüðü politikleþmiþ
askeri savaþtýr.
Bu durumda, oligarþi ve emperyalizmin siyasal tecridi, politik kitle örgütlenmesinin oluþturulmasý ve silahlý gücün yaratýlmasý
amaç-larý, bu tanýmýn içinde yer alýr. Çünkü Halk Savaþýný baþlatmak
için gerekli önkoþullar bunlardýr. Ayný þekilde, gerilla savaþý, silahlý
propagan-danýn içinde olduðundan, tanýmýn içinde mevcuttur.
Öncü Savaþý, amaç ve bu amaca ulaþmak için kullandýðý
araçlar yönünden sürekli olarak geliþen ve yayýlan bir savaþtýr. Küçükten büyüðe, basitten karmaþýða doðru geliþir. Bu süreçte yapýlacak her çalýþma ya da eylem (politik ya da askeri) savaþýn amacý
tarafýndan koþullandýrýlýr.
Öncü Savaþýnýn amacýnýn suni dengeyi bozarak Halk Savaþýný
baþlatmak olmasý, iki olguyu öne çýkarýr: Suni denge ve Halk Savaþý.
Halk Savaþýný daha önce ele aldýk. Burada suni dengeyi kýsaca
özetleyelim:
Artýk geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki oligarþik devlet aygýtý, mevcut üretim iliþkilerini buna ülkedeki kapitalizm
iç dina-mikle geliþmediði için, emperyalist üretim iliþkileri
demek yanlýþ olmayacaktýr uzun bir süre koruyabilecek seviyeye gelmiþ, bu ülkelerdeki halk kitlelerinin, özellikle geniþ emekçi yýðýnlarýnýn tepkileri pasifize edilerek,
bu tepkiler ile oligarþi arasýnda suni bir denge kurulmuþtur. (Bu durum, pasifizmin, revizyonizmin bu ülkelerdeki maddi dayanaðýný teþkil etmektedir.)169
Bu formülasyon geri-býraktýrýlmýþ ülkelere, özellikle toplumumuza iliþkin bir tespittir ve bu tespite varabilmek için dünyayý
ve emperyalizmi, üretici güçlerle üretim iliþkileri arasýndaki evrensel
çeliþkinin günümüzdeki çatýþma düzeyini kavramýþ olmak gerekir.
Mahir Çayan yoldaþýn bu formülasyonu siyasi bir formülasyondur ve bu formülasyonun felsefi ve iktisadi köklerini kavramamak,
mekanik olarak yorumlamak bizi sol sapmaya olduðu gibi
ekonomizme de götürür.
Sýnýflararasý iliþki ve çeliþkilerin, oligarþik devlet aygýtýyla kit169
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lelerin tepkileri arasýndaki dengeye indirgenmesi, mekanik bir yorumla etki-tepki olarak ele alýnýrsa ve iktisadi ve sosyal muhtevasý kavranamazsa, ayný etki-tepki mekanizmi içindeki düz mantýk, toplumu bir fiske ile yýkýlabilecek bir yapý olarak ele alýr. Bu
takdirde sol-foko anlayýþýnýn temellerine varmýþ oluruz. Aslýnda
ayný mekanik anlayýþ iktisadi köklerini kavrayamamýþ olduðundan
içinde ekonomizmi de taþýr. Etki (karþý-devrim) tepkiyi (devrim)
sindirdiði zaman ekonomizm de bütün çýplaklýðýyla açýða çýkar.
Suni dengeyi oluþturan unsur siyasal zordur. Yani oligarþinin
siyasal zoru, yýðýnlarýn tepkilerini pasifize ederek, mevcut üretim
iliþkilerinin devamýný saðlayacak denge ortamýný yaratmaktadýr.
Bu durumda siyasal zoru ortaya çýkaran, oligarþinin subjektif niyeti deðil, emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin ülkedeki mevcut üretici güçlerle çeliþmesidir. Oligarþinin üstlendiði siyasal zor,
üretim iliþkilerinin ona zorla uygulattýðý bir zordur.
Metropol ülkelerde, üretim iliþkileri güçlerini (ekonomik
güç) diðer sýnýflarý yedeklemesi yolunda kullanabildiði halde, bu
durum geri-býraktýrýlmýþ ülkeler için hemen hemen olanaksýzdýr.
Bu tip ülkelerde üretici güçlerin geliþme seviyesi buna imkan vermez. Sadece emperyalist üretim iliþkilerinin ülkede geliþmeye baþladýðý dönemlerde bu belli ölçüde kullanýlabilinmiþtir (nispi refah).
Bu ülkelerde üretici güçlerin dýþ dinamikle geliþimi, mevcut çeliþkiyi
daha da keskinleþtirir. Toplumsal dengedeki dengesizlik düzeyi
giderek yükselir. Devrimci durum, çatýþmanýn maddi þartlarýný her
an içinde taþýr. Bu nedenle, bu tip ülkelerde, siyasal zor, mevcut
üretim iliþkilerini devam ettirme görevini, devrimci durumun maddi þartlarýna karþý, askeri biçimde maddeleþmenin þartlarý içinde
yerine getirir.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde iç dinamiðin çarptýrýlmasý ve dýþ
dinamiðe tabi kýlýnarak kapitalizmin bu dýþ dinamikle geliþtirilmesi,
ayný zamanda bu iki dinamiðin çatýþmasýna yol açar. Ancak bu
çatýþma, çeliþkinin özdeþliðine uygun olarak her zaman çatýþma
biçiminde deðildir, uyuþma biçiminde de görülür. Bu çatýþma
ve uyuþma birbirinden ayrý olgular deðil, birlikte görülen ve her
iki durumda da görev yapan sýnýflarýn üretimle þekillenen toplumsal güçlerine göre ortaya çýkan olgulardýr. Ülkemizde dýþ dinamiðin
(emperyalizmin) ülkenin iç dinamiðini bozmasý toplumu dengesizleþtirmiþ ve kendine uygun düþen bir suni dengeyi oluþturmuþtur.
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(Ayný durum milli bunalýmýn maddi temelidir.)
Emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin, ülkenin iktisadi evrimi ile çatýþma ve uyum durumu, sýnýfsal plana, oligarþinin baþta
proletarya olmak üzere emekçi yýðýnlarla çatýþmasý, feodallerle
uyumlu çatýþmasý, köylülükle iktisadi uyum çerçevesinde
uyumu þeklinde yansýr. Oligarþinin feodallerle ve köylülükle olan
uyumu, ülkedeki nispi demokratik ortamýn temelini oluþturur. Ancak zaman içinde feodallerin tasfiyesi oranýnda bu iki yönlü uyumda köylülük tarafý daha belirleyici duruma geçmektedir. Artýk ülkede nispi demokratik ortamýn yaþamasýnýn temel nedeni, köylülüðün (ve þehir küçük burjuvazisinin sosyal ve siyasal olarak) iktisadi
uyum içinde oligarþiye siyasal olarak yedeklenmesidir. Ancak,
ayný zamanda emperyalist üretim iliþkilerinin iç dinamiði çarpýtmasý nedeniyle, köylülük devrimci bir karaktere de sahiptir. (Tekel
kârý esprisi) Toplumda köylülüðün bu ikili karakteri, onun hem
tekelci burjuvaziye (dolayýsýyla oligarþiye), hem de proletaryaya
yedeklenmesinin temelini oluþturur. Köylülüðün oligarþiye yedeklenmesinin subjektif temelini, mevcut üretim iliþkilerinin kapitalist
karakteri, objektif temelini de feodal üretim iliþkilerinin çözülmesi
ve üretici güçlerdeki nispi geliþme teþkil eder. (Bu, ayný zamanda
sosyal reformizmin maddi temelidir.) Ancak köylülüðün üretici
güçlerin nispi geliþimine yönelerek oligarþiye yedeklenmesinden daha çok, emperyalist üretim iliþkilerine tepki göstererek
proletaryaya yönelir. Köylülüðün tekel kârýna paralel olarak
yoksullaþmasý, uzun dönemde onun tepkilerinin temelidir.
Böylece, baþta iþçi sýnýfý olmak üzere tüm emekçi yýðýnlar
ve köylülük (zengin köylülük ile orta-köylülüðün bir kýsmý hariç)
oligarþiye ve emperyalizme karþý hoþnutsuzluk ve tepki içindedir.
Ancak oligarþinin siyasal zoru bu tepkileri pasifize eder. Kendine
yönelen her sýnýfsal tavra karþý siyasal zoru askeri biçimde maddeleþir. Siyasal zorun askeri biçimde maddeleþmesi, ülkedeki dengesizlik yüzünden (sürekli milli bunalým), aslýnda sürekli bir niteliktir. Mahir yoldaþýn ... emperyalizmin iþgali karþý tarafýn bizzat, zora, þiddete, silaha baþvurmasý demektir170 sözü bunu
ifade eder. (Bu ayný zamanda silahlý savaþýn objektif þartlarýnýn
mevcudiyeti demektir.)
170
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Siyasal zor, oligarþinin elinde ilk þart olarak oligarþinin
siyasal hakimiyetini korumasý þeklinde görevini somutlaþtýrýr.
Kuþkusuz en önemli araç devlet aygýtýdýr. Bu dönemde devlet,
hakim sýnýflarýn karakterine bürünerek oligarþik nitelik almýþtýr.
Ancak siyasal zor, bu görevi yerine getirirken, askeri biçimde maddeleþme koþullarý içinde olmasýna karþýn, ancak belirli koþullarda
askeri biçimde maddeleþir, yani görünür olur. Bu koþullar ise:
a- Hakim sýnýflarýn kendi iç çeliþkilerinden dolayý yönetemez olmasý
b- Geliþen sýnýf muhalefetinin mevcut üretim iliþkilerini tehdit eder bir nitelik almasý.
c- Doðrudan doðruya iktidara yönelik bir siyasal alternatifin
ortaya çýkmasýdýr.
Ancak oligarþi, devrimci sýnýf muhalefetinin topyekün bir
hal almasýna olanak vermeden, mevzi haldeyken ezmeye çalýþýr.
Bu durumda siyasal zor, parçada o mevzi de askeri biçim alýr.
Oligarþinin, proletaryanýn siyasal özgürlüðünü ortadan kaldýrarak ve emekçi yýðýnlarýn tepkilerini siyasal zor ile pasifize ederek
hayatýný devam ettirdiði yönetime, oligarþik yönetim ya da sömürge tipi faþizm denir. Bu yönetim biçimi metropollerde görülen, ne
demokratik, ne faþist yönetimlere benzemez. Onlardan gerek biçim,
gerekse muhteva olarak farklýdýr. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin karakterine özgüdür.
Görüldüðü gibi, suni denge halkýn oligarþiye karþý tepkilerinin siyasal zor ile pasifize edilmesi, kitlelerin bilinç düzeyinin düþüklüðü nedeniyle oligarþinin politik örgütleri aracýlýðý ile ona yedeklenmesi sonucu oluþur. (Her sýnýfýn oligarþiye siyasal olarak yedeklenmesi deðiþik þekillerde olur. Yukarda belirttiðimiz gibi köylülük iktisadi uyum çerçevesinde yedeklenirken, þehir küçük-burjuvazisi sosyal tedbirler ve siyasal düþüncelerle yedeklenmektedir.)
Bu durumda suni dengenin bozulmasý için iki sorun ortaya
çýkmaktadýr: Oligarþinin siyasal zoru ve kitlelerin düþük bilinç
düzeyi ve buna baðlý olarak oligarþiye yedeklenmesi. (Siyasal
zor, askeri biçimde maddeleþme koþullarýnda olabileceði gibi, açýk
yani askeri biçimde maddeleþmiþ de olabilir. Ayný þekilde, dönem
dönem askeri güç olarak, resmi ya da sivil güçler kullanýlabilir.)
Oligarþinin siyasal zorunun amacý, kitlelerin memnuniyet-
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sizlik ve tepkilerinin pasifize edilmesidir. Bu durum, siyasal zora
karþý durmak ve oligarþinin gerçek niteliðini kitlelere göstererek
onlarý harekete geçirmek (örgütleyerek) gereklidir.
Oligarþinin siyasal zorunu, somut planda somut amaçlarýna ulaþmasýný engellemek, bu zora karþý durmanýn bir ifadesidir.
Oligarþinin siyasal zorunu kýrma kavramý bunu ifade eder. Siyasal
zorun askeri ve oligarþik devlet aygýtýna baðlýlýðýný açýða çýkarmak gereklidir. Kitlelere bunu göstererek, onlarýn kitle pasifikasyonuna karþý durmasý saðlanýr ve devlet aygýtý ile baðlýlýðý
açýklandýðýndan, ayný zamanda iktidara yönelik mücadeleye
katýlmalarý gerçekleþtirilir. Bu görev, ayný zamanda oligarþinin
zor araçlarýna (resmi ya da sivil) vurmayý ve somut planda somut
amacýna ulaþmasýný engellemeyi (iþlemez hale sokma) içerir.
Oligarþinin siyasal zorunu bertaraf etme görevi, oligarþinin kitlelerden tecrit edilmesi görevini de beraberinde getirir. Siyasal tecrit, oligarþinin kitlelerle olan görüntüsel ittifakýný
bozmak ve kitleleri devrim cephesine çekmektir. Yani kitlelerin
oligarþiye siyasal olarak yedeklenmesini engellemek, yedeklenmiþ
olanlarý oligarþiden ayýrmak. Bu görev de, somut planda somut hedefler olarak karþýmýza çýkar. Kitleleri buna paralel olarak devrim
cephesine çekmek ise, onlarýn bilinçlendirilmesi siyasi eðitimi, propaganda ve örgütlenmesi demektir. Burada kitle örgütlenmesi ile
silahlý gücün diyalektik bütünselliði ve karþýlýklý geliþimi esastýr.
Oligarþinin emperyalizmin uzantýsý olmasý ve emperyalizmin içsel olgu olmasý gerçeði, gerek emperyalizmin ülkedeki açýk
politika ve hedeflerine, gerekse askeri varlýðýna tavýr almayý gerektirir. Emperyalizmin askeri varlýðýna tavýr alýþ, ayný zamanda emperyalizmin ülke üzerindeki uygulama ve yönlendirmelerine tavýr
almaktýr. Ayný þekilde, oligarþinin emperyalizmin ülkedeki temsilcileri olduðu ve sömürü mekanizmasý açýklanmalýdýr.
Bütün bunlar tek tek ele alýnarak birbirinden soyutlanamaz, bu unsurlar birbiriyle baðýntýlýdýr. Anti-oligarþik mücadelenin karmaþýk bir görevler bütünü olmasý bundandýr. Bu yüzden, bu bütünü oluþturan parçalarý, aþamalý olarak ele almak,
onlarý birbirinden soyutlamaktýr.
Bu bütünün parçalarýndan birini öne çýkarmak ve böylece
onu tek baþýna ele almak, sað ya da sol sapmalara yol açar. Burada düþülen en önemli hatanýn birisi de, siyasal zorun oligarþik
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devlet aygýtý ile baðýntýsýný gösterirken, devlet kurumlarýný
özerk kuruluþlar olarak ele alýp, bu kurumlarýn tek tek tecrit
edilmesi gerektiði anlayýþýdýr. Marksist-Leninist devlet teorisinin
özü ile çeliþen bu anlayýþ, modern revizyonizmin ileri demokratik
devrim ya da toplumsal ilerleme tezinin bir baþka ifadesidir.
Marksa göre, devlet, bir sýnýf egemenliði organý, bir
sýnýfýn diðer bir sýnýf üzerindeki baský organýdýr, sýnýflar
arasýndaki çatýþmayý hafifleterek, bu baskýyý yasallaþtýrýp pekiþtiren bir düzenin kurulmasýdýr.171 (abç)
Engels, toplumdan doðan, ama onun üstünde yer
alan ve gitgide ona yabancýlaþan ve devlet denilen bu
güç kavramýný geliþtirir. Bu güç baþlýca neye dayanýr?
Elleri altýnda hapishanelere vb. bulunan özel silahlý
adam müfrezelerine... Sürekli ordu ve polis, devlet
iktidarýnýn baþlýca güç aletleridir.172 (abç)
... Þimdiye deðin bütün toplum biçimlerinin sürüp
gitmek için zora gereksinme duymuþ ve hatta kýsmen
zor aracýlýðýyla kabul ettirilmiþ bulunduklarý doðru. Bu
zor, örgütlenmiþ biçimi altýnda, devlet adýný alýr.173
(abç)

Marksizm-Leninizmin devlet teorisini tek cümleyle özetlemek gerekirse: Devlet, bürokrasi ve militarizm ile bir bütün olarak egemen sýnýflarýn bir baský (zor) örgütüdür.
Burada uzun uzun devlet üzerine çeþitli tezleri ele alarak,
bir eleþtiriye girmeyeceðiz. Ancak tüm tezler, temelde devletin
örgütlenmiþ zor olduðu ve bürokrasi-militarizm bütünselliðini içerdiðini kabul etmektedir. Hemen belirtelim ki, devlet aygýtý çeþitli
kurumlardan oluþur ve bu kurumlar birbirini bütünleyen ve tamamlayan parçalar durumundadýr. Örneðin hapishaneler, polis-mahkeme organlarýnýn bir devamý durumundadýr ve onlarýn iþlevlerini
tamamlar, týpký polisinkini mahkemelerin tamamlamasý gibi. Genel olarak, yasama-yürütme ve yargý organlarýnýn karþýlýklý iliþkisi
devlet kurumlarýnýn iþleyiþini açýða çýkarýr. Ancak devlet kurumlarý,
temelde belirli yasalara, yani yaptýrýmlara tabidir. Genel olarak ana171
172
173
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yasa ile tüm devlet kurumlarýnýn iþlevleri belirlenmiþtir. Devlet kurumlarý anayasaya baðlý olmasýna karþýn, ayný zamanda anayasanýn koruyucusudur da.
Yanýlgý, siyasal zor ile bunun meþruluðunu saðlayan kurumlar arasýna kesin çizgi çekmektedir. Devlet, bizatihi kendisi
siyasal zorun kurumudur (örgüt). Örgüt sözcüðü geniþ anlamýnda,
pek çok örgütleri içerir. Devlet aygýtýný, meþruluðu saðlayan kurumlar ve zor kurumlarý diye ayýrmak, onun bu niteliðinin gözardý edilmesini getirir. Ancak somut tek bir kurumsal ifadesi vardýr o
da: Devlettir. Bu durumda meþrulukun bizzat kendisi devlet olmaktadýr. Anayasa, bu boyutu ile devletin siyasal zorunu meþrulaþtýrmasýna karþýn, kurum deðildir. Yargý organlarý ise, bizzat siyasal
zorun uygulama araçlarýndan birisidir. Mahkemesi ile, cezaevi ile
yargý, toplumun yasalara uymasýný saðlar. Ancak bunu yaparken
polis ve sürekli ordu ile organik baðlantý içindedir. Yargý organlarý tek baþýna iþlevlerini yerine getirmez, ayný þekilde siyasal zorun
meþruluðunu saðlayan organ deðil, bizzat yürüten organdýr.
Tüm devlet kurumlarý bir bütünü oluþturur ve temelde anayasaya göre biçimlenir. (Devletin sýnýfsal özü, burada temel belirleyicidir.) Devlet aygýtý, her zaman yasalarla belirlenmiþ bir çerçevede hareket eder: Ancak yasalar deðiþir böylece çerçeve deðiþir
(geniþler ya da daralýr). Ancak yasalarýn rolü biçimseldir, temelde
devletin tarihsel iþlevini yerine getirmesine (baský örgütü) baðýmlýdýr.
Burada devletin sýnýfsal özü, yani onun bir sýnýfýn diðer sýnýfýn üzerindeki diktatörlük organý olduðu gözden kaçýrýlmamalýdýr.
Bilimsel diktatörlük kavramý, hiçbir þeyin sýnýrlandýrýlmadýðý, hiçbir yasanýn, hiçbir kuralýn gemlemediði, ve
doðrudan doðruya zora dayanan bir iktidara uygun düþer.174
Burjuva devletinin özünün burjuva diktatörlüðü olmasý kolay anlaþýlýr bir þey olmasýna karþýn, onun biçimi, yani þekilleniþi
(militarizm ve bürokrasiyle) sürekli kýsýr tartýþmalar içinde karýþtýrýlmaktadýr. Devlet biçimleri, iktisadi evrime uygun olarak, yani üretici güçler ile üretim iliþkileri arasýndaki (her toplumda) çeliþkinin
boyutuna göre deðiþir. Burjuva demokrasisi ya da oligarþik dikta,
174
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yahutta faþizm bunun ürünleridir. Bu yüzden devlet aygýtý ile ilgili
tüm yasalar, son tahlilde, özün (diktatörlük) biçimleniþidir. Deðiþik
dönemlerde deðiþik yasalar ya da anayasalarýn ortaya çýkmasý bu
yüzdendir.
Genellikle dünya sol çevrelerinde (özellikle entelektüeller
arasýnda) devlet tartýþmalarýnýn gösterdiði tek gerçek, devletin zor
örgütü olarak, örgütler (kurumlar) bütünselliði taþýdýðýdýr.*
Kýsaca toparlarsak, Öncü Savaþýnýn amaçlarý yönünden suni
dengenin bozulmasý ve buna paralel (Halk Savaþýný baþlatmak için)
kitlenin bilinçlendirilip-örgütlenmesi (ki bu oligarþinin siyasal tecridini içerir), çeþitli politik hedefleri ortaya çýkarýr. Bir yandan suni
dengenin devamýný saðlayan temellere yönelinirken; diðer yandan
suni dengeyi koruyucu ve pekiþtirici hedeflere yönelinir. Buna paralel, oligarþinin sýnýfsal tecridi gerçekleþtirilerek, kitlelere politik
bilinç iletilip örgütlenir. Kitlelerin örgütlenmesi, herhangi bir biçimde deðil, genel olarak Halk Savaþý verebilmeye, özel olarak Öncü
Savaþýnýn o anki somut görev ve hedeflerine göre yapýlýr. Silahlý
güç içinde kitlenin örgütlenmesi, bunun bir parçasýdýr; diðeri politik kitle örgütlenmesidir. Oligarþinin siyasal zoruna karþý alýnan tavýr, tek boyutlu, yani salt onun askeri yönüne ve uygulamasýna tavýr olarak ele alýnamaz.
Bu ön hatýrlatmadan sonra, yeni sað-sapmanýn Öncü Savaþýna bakýþýný, daha tam deyiþle, Öncü Savaþýný þekilsizleþtirip,
onu belirsiz bir öncü mücadelesine dönüþtürüþünü ele alalým.
Bu dönemde (III. bunalým dönemi kastediliyor) dev* Althusserin, devleti devletin baský araçlarý, devletin ideolojik araçlarý ayrýmýna
göre, DBAlar hükümet ve idare organlarýný, ordu, polis gücü, mahkemeler ve tutukevlerini
içerir. DÝAlar, örgütlü din, eðitim kurumlarý, siyasal partiler, sendikalar, basýn, radyo, TV,
sanat kurumlarý, spor ve aileden oluþur. DÝAlar DBAlardan farklý olarak baský (zor) ile
deðil, ideolojik etkileþimle iþgörür. Althusserin bu ayrýmlarýna karþýn devletin tüm araçlarýnýn
hem baský, hem ideolojik etki ile iþlevlerini yerine getirdiði gerçeðini kabul etmemesine
neden deðildir. Zaten salt fiziki baský ile iþleyen bir devlet kurumu/aracý yoktur. Yine
Claus Offeye göre devletin iç yapýsý üç ayýklayýcý mekanizmadan oluþur. Negatif ayýklama,
yani devlet içinde onun sýnýfsal özüne ters düþen unsur ve eðilimleri tasfiye; pozitif ayýklama,
yani sistemin devamý için en iyi alternatif ve stratejileri ortaya çýkarmýþ; gizleyici kamufle
edici ayýklama, yani devlet kurumlarýnýn sýnýfsal özünü gizleyen ve onun tarafsýzlýðýný,
sýnýflarüstü olduðunu (!) vurgulayan mekanizmadýr. Ancak kurumlar, birden fazla iþleve
sahip olarak, bu mekanizmalarda yer alýrlar. Devleti araçlara (kurumlara) göre tanýmlamak
ve tahlil etmek durumunda olan bu iki tespit de, yadsýmalarýna karþýn, devlet aygýtýnýn bütünselliðini gözden uzaklaþtýrdýðý için eksiktir. Devlet faaliyeti, hiçbir zaman, tümden salt
yapýsal ya da araçcý nedenselliðe indirgenemez.
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rimciler ikili görevle karþý karþýyadýr: Suni dengeyi bozarak kitlelerin düzene karþý tepkilerini açýða çýkarmak (aktif eylemler haline dönüþtürmek) ve açýða çýkan tepkiyi
bilinçlendirmek ve örgütlemek. Suni dengenin bozulmasý siyasal tecride doðrudan baðlýdýr. O halde öncü
savaþý geniþ halk kitlelerini silahlý mücadeleye kazanmak amacýna ulaþmak için, oligarþinin siyasal tecridine
yönelmek zorundadýr.175 (abç)
Öncü Savaþýnýn amaç ve kapsamý onlara göre budur. Yazýlarýnýn daha ilerki sayfalarýnda, bu amaç ve kapsamýn ne olduðu ve buna baðlý olarak nasýl yapýlmalý sorusu anlatýlmaktadýr. Herþeyden önce bu tespit eksik ve eksik olduðu gibi, þekilsizdir. Yani Öncü Savaþýnýn amacý (ve kapsamý) niteliði belli olmayan hedefler olarak konmaktadýr: Aktif eylemler nasýl ve hangi biçimde? Tepkiyi bilinçlendirmek ve örgütlemek ne yönde ve nasýl?
Daha sonra da göreceðimiz gibi, genel sözcükleri yinelemekten
öte hiçbir þey yapýlmamýþtýr. Oysa ki, Öncü Savaþýný yanlýþ anlayýþlardan ayýran bir nitelik vardýr ve onun bu özgül niteliði diðer þeylerden
ayýran (ve ayýrmamýzý saðlayan) yönüdür.
Maddenin hareketinin her biçimi gözden geçirilirken, hareketin diðer biçimleriyle olan ortak noktalarý
dikkate alýnmalýdýr. Ama asýl önemli olan ve þeyler üzerinde bilgimizin temelini oluþturan, maddenin hareketinin özel noktalarýný hesaba katmamýz gereði, yani
hareketin bir biçimi ile öteki biçimleri arasýndaki nitelik farkýdýr. Ancak bunu hesaba katmakla, þeyler arasýndaki ayrýlýklarý farkedebiliriz. Hareketin herhangi bir
biçimi, içinde, kendi özel çeliþkisini taþýr. Bu özel çeliþki,
o þeyi bütün öteki þeylerden ayýran özel niteliði oluþturur.
Ýþte bu, iç nedendir ve buna, þeyleri birbirinden farklý yapan, çeþitliliðin esasýdýr da diyebiliriz.176 (abç)
Bilindiði gibi, genelde kitlelerin bilinçlendirilip örgütlendirilmesi görevi, tüm devrimlerde ortak olan, devrimci öncünün görevidir. Devrimin gerçekleþmesi ancak bu þekilde mümkündür. (Nesnel koþullar da olgun ise). Burada söz konusu edilmesi gereken
175
176

II. Sað-sapma, Öncü Savaþýnýn Politik Sanatý.
Mao Zedung, Teori ve Pratik, s. 38.
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kitleye iletilecek bilincin niteliði ve örgütlenmesinin hangi temelde
ve nasýl olacaðýdýr. Bunlar belirtilmediði sürece, söylenen her söz
genel tespitlerin sürekli yinelenmesinden baþka bir þey olmaz.
Burada bir parantez açalým: Bazý yoldaþlar ve samimi unsurlar, ele alýnan bir tespitin bu derece eksiklikleri olabileceðini ve
bu yüzden doðal görülmesi gerektiðini düþünebilir. Yani bazý noktalarýn eleþtiri konusu yapýlmasý gerekir denilebilir. Yazýmýzýn baþýndan itibaren, yeni sað-sapmanýn niteliðini ortaya koyduk. Onlarýn
çýkýþ noktalarýný ve sonuçta Öncü Savaþýný nasýl strateji haline
dönüþtürdüðünü gösterdik. Bu durumda Öncü Savaþý üzerine söylediklerini ayrýca ele almak zaten gereksizdir. Ancak bu konuda
getirdikleri bazý tespitleri Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi adýna yaptýklarýný iddia etmeleri bunu zorunlu kýlmýþtýr. Ýkinci olarak
(ki önemlidir), kendilerinin iddialarý bizi buna zorlamýþtýr. Þöyle
diyorlar:
Örgütümüz(!) Kesintisiz Devrim 2-3deki formülasyonlarý ilerleyen pratiðine paralel olarak geliþtirdi. Öncü
savaþýyla halk savaþý arasýndaki farklýlýklarý bütün boyutlarýyla açýkladý. Ülkemiz devriminin Küba devriminden
farklýlýklarýný tüm olarak tespit etti. Örgütümüz(!) bir yandan geçmiþ devrimlerin tam bir deðerlendirmesini yaparken, diðer yandan öncü savaþýnýn amaç ve kapsamýný tam olarak tespit etti, bu konuda tam bir açýklýða
kavuþtu.177 (abç)
Kendilerine örgüt demelerini bir yana býrakýp, bu cahillik
ürününe yer vermek zorunda kaldýðýmýz için okuyucudan baðýþlamasýný isteyeceðiz. Diyalektik,tam ve bütün bir bilginin olamayacaðýný kesinlikle belirtir. (Aksi halde bilimsel ilerleme olamazdý.) Ama yeni sað-sapma, biz her þeyi artýk biliyoruz pozlarýyla diyalektiði yadsýrken, yazdýklarýnýn tam deyiþleriyle iliþkisini
göstermek gerekmektedir. Eðer böyle bir iddia ile ortalýða çýkmasalardý, eleþtirimizde daha ihtiyatlý olabilirdik. Ne yazýk ki, kendileri bu iddialarýyla baþtan her türlü ve her yönlü bir eleþtiriyi kabul etmiþ olmaktadýrlar:
Biz yine, onlarýn öncü savaþýnýn tüm amaç ve kapsamýný
ele almaya devam edelim.
177
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Halk kitlelerinin mevcut düzene karþý tepkileriyle
oligarþinin baskýsý arasýndaki suni dengeyi sürdüren temel
faktör siyasal zordur siyasal zor esas olarak devletin
askeri baský aygýtýyla sürdürülür, ancak bu siyasal zorun her zaman açýk askeri zor olduðu anlamýna gelmez.
Siyasal zor iki biçimde uygulanýr:
Birincisi: Açýk askeri zordur. Devletin askeri baský
aygýtýnýn mevcut sömürü düzenini sürdürebilmek amacýyla gerçek nitelik ve iþlenen açýk biçimde ortaya
koyduðu bir uygulamadýr. Hakim sýnýflar zorunlu olmadýkça bu yola baþvurmazlar.
Ýkincisi: Askeri zorun onun meþruluðunu saðlayan çeþitli kurumlar aracýlýðýyla uygulanmasýdýr. Siyasal zorun bu tür uygulamasý en sýk rastlanan biçimidir.
Çünkü her sömürücü yönetim mümkün olduðunca gerçek kitlelerden saklamaya ve sömürüsünü meþru bir görünüm altýnda sürdürmeye çalýþýr. Bu uygulamada askeri zor açýkça ve dolaysýz olarak deðil, onu meþrulaþtýran
çeþitli kurumlar (serbest seçimler, parlamento, baðýmsýz yargý organlarý, anayasa vb.) aracýlýðýyla iþlerini sürdürür. Örneðin, polis ve ordu fabrika iþgal eden iþçilere
saldýrýrken, onu, görünürde sömürü düzenini korumak
ve patronlarýn kârlarýný garanti altýna almak amacýyla yapmaz. Halkýn seçimlerde özgür iradesiyle seçtiði parlamentonun çýkardýðý kanunlarý uygulayan yargý organlarýnýn verdiði karar sonucu yapar. 178 (abç)
Ýþte kitabi ve yüzeysel bir deðerlendirme daha. Bu tespitler den hareketle vardýklarý þu sonuçta, ayný ölçüde düz mantýk
ürünüdür:
Bu nedenle öncü savaþýnda siyasal tecrit, halk
savaþýndan farklý olarak aþamalý olarak gerçekleþir.
Aþamalý siyasal tecrit, siyasal zorun meþruluðunu saðlayan kurumlarýn fonksiyonlarýnýn aþamalý olarak ortadan kaldýrýlmasý demektir.179 *
II. Sað-sapma, Öncü Savaþýnýn Politik Sanatý.
II. Sað-sapma, Öncü Savaþýnýn Politik Sanatý.
* Kriminoloji (cinayet bilimi) sahasýna giren o derece çok hata vardýr ki, ister istemez
bunlara deðinmek zorunda kalýyoruz. Örneðin yukardaki alýntýda siyasal tecritin Öncü
178
179
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Aþamalý siyasal tecridin gerekçesi, görüldüðü gibi, siyasal
zorun, kurumlar aracýlýðýyla, gerçek nitelik ve iþlevini en açýk biçimde ortaya çýkmasýný engelleyerek uygulanmasý olarak konulmaktadýr (meþruluðunu saðlayan kurumlar). Ancak ortada bir
çeliþki bulunuyor: Bir yandan siyasal zorun devletin askeri baský
aygýtýyla sürdürülmesi, yani açýk askeri zor temelken (esas olarak), diðer yandan ikinci biçim siyasal zor uygulamasý en sýk
rastlanan uygulama durumundadýr. Diyalektik temel-tali iliþkisi,
burada, temel-temel iliþkisine dönüþtürüldüðü görülüyor. Eðer
birincisi esas olma durumundaysa, devrimcilerin esas (temel)
yönelimi bu yön olmasý gerekir, yok ikincisi esas (temel) devrimci yön ise, bu ikinci biçim esas olma durumunda demektir.
(Burada en sýk rastlanýr sözü bunu ifade eder.) Siyasal zorun askeri biçimde maddeleþme koþullarýnda sürdürülmesi ile askeri biçimde maddeleþmesi arasýndaki diyalektik iliþki kavranýlmadýðý ya
da unutulduðundan, bu þekilde saçmalanmýþtýr. III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde sömürge tipi faþizmin varlýðýnýn
yadsýnmasý olan bu saðcý tespitler, en sýk rastlanan sapmalardýr.
Sömürge tipi faþizm, siyasal zorun geri-býraktýrýlmýþ ülkeler somutunda uygulanmýþ biçimidir. Bu ülkelerde yönetim, ya klâsik burjuva
demokrasisi ile uzaktan yakýndan iliþkisi olmayan temsili demokrasi ile icra edilir (gizli faþizm) ya da sandýksal demokrasiye itibar edilmeden açýkça icra edilir. Ancak açýk icrasý sürekli deðildir.
Genellikle, ipin ucunu kaçýrdýðý zaman baþvurduðu bir yöntemdir.180
Savaþýnda gerçekleþmesini halk savaþýndan farklý olarak (aþamalý) tespiti yapýlýrken;
diðer yerlerde Halk Savaþýnýn I. ve II. bunalým döneminde kendiliðinden ve bütünsel olarak
ortaya çýkmýþ siyasal tecrit koþullarýnda verildiði söylenir. Burada Halk Savaþý siyasal tecriti
gerçekleþtiren (ama aþamalý deðil) bir mücadele olarak belirtilmektedir. Yani Halk
Savaþýnýn siyasal tecrit fonksiyonunu içerdiði söylenmektedir. Kriminoloji sahasýna giren
bir tespitde, Halk savaþýnda ülke içinde bulunduðu þartlar sonucu siyasal tecrit bir
bütün olarak gerçekleþir. Öncü savaþýnda ise, III. bunalým döneminin özelliklerine uygun
olarak siyasal zor meþruluðunu saðlayan çeþitli kurumlar vasýtasýyla uygulanýr. [II.
Sað-sapma, III. Bunalým Döneminde Oraya Çýkan Geliþmeler ve Devrim Stratejisi] Burada
ne denilmek istenmiþ belirsiz. Belli olan tek þey, yukarda belirttiðimiz gibi, Halk Savaþýnda,
yani bu savaþla (bütün olarak) siyasal tecritin gerçekleþir olduðudur. Öncü Savaþýnda
ise, siyasal zorun meþruluðunu saðlayan çeþitli kurumlar vasýtasýyla uygulanýr olmasý,
anlamsýz ve anlamsýz olduðu kadar aptalcadýr. Bunlar kalem sürçmesi olarak yorumlansa
bile, iddia edildiði gibi tam ve bütün bir teori iddiasý karþýsýnda bu tür yorum, bu
teoriye haksýzlýk ve hakaret olur kanýsýndayýz!
180
Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
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Siyasal zorun askeri biçimde maddeleþtiði ve de yönetimin
askeri nitelik aldýðý dönemlerde (açýk icra), oligarþinin, gerçek nitelik ve iþlevini en açýk biçimde ortaya koyduðunu ileri sürmek,
bu dönemde oligarþinin siyasal olarak tecrit olduðunu söylemek
demektir, ve bu devrimci mücadelede kendiliðinden-gelmeciliktir. Çünkü, bu dönemde oligarþinin gerçek nitelik ve iþlevi en
açýk biçimde ortaya çýktýðýna göre en geri zekâlýlar bile onun
gerçek yüzünü görecektir. Bu, ayný zamanda, sol bir kendiliðindencilik olan fokocu görüþün temel tezidir. Debrayýn yazýlarýnda da ifade edildiði gibi, askeri cunta dönemlerinde (ki LatinAmerikanýn hemen hemen tüm ülkelerinde mevcuttur), yani siyasal zorun askeri biçimde maddeleþtiði (ya da açýk askeri zor) dönemlerde, milli kriz olgundur ve Öncü Savaþý hýzla Halk Savaþýna
dönüþmeye elveriþlidir, bu yüzden silahlý öncünün ortaya çýkmasý
ile her þey çözümlenir!
Gerçekte ise, siyasal zor askeri biçimde maddeleþtiði dönemlerde bile siyasal tecrit gerçekleþmemiþ olabilir ve bu yüzden bu
dönemde de Öncü Savaþý sürdürülür. Ayrýca yeni sað-sapmanýn
iddia ettiði gibi, böyle bir dönemde siyasal zor meþru olmadan
ya da meþruluðunu saðlayan kurumlar olmadan yürütülmez. Gerçek tam tersidir.
Ýkinci olarak, siyasal zorun meþru olmasý ile meþru gibi
gösterilmesi farklýdýr. Yeni sað-sapma bu farký belirtmeden yaptýðý tespitlerle, siyasal zorun ikinci biçiminin meþru olduðu þeklinde bir sonuç çýkarmaktadýr. (Yazýlarýnda yer yer meþru bir görünüm deniliyorsa da, askeri zorun onun meþruluðunu saðlayan
kurumlar aracýlýðýyla uygulanmasý tespiti yapýlmaktadýr. Bu karýþýklýk da ayný temelden, yani farkýn belirtilmemesinden kaynaklanmaktadýr). Oysa ki, iktisadi evrime ters düþen her siyasal zor,
hiçbir biçimde meþru, yani haklý deðildir. Bu, Marksizmin zor
teorisinin temelidir.* Emperyalist dönemde, burjuvazinin siyasal zoru (hangi biçimde olursa olsun), iktisadi evrime ters düþer
ve bu yüzden meþruluðunu yitirmiþtir. (Devrimci zorun zaferinin
temeli de budur).
Öncelikle emperyalist dönemde burjuvazinin siyasal zorunun bu niteliði bilinmelidir. Yine siyasal zor, örgütlenmiþ biçim
* Bkz: Engels, Anti-Dühring, s. 300.

THKP-C/HDÖ
Yeni Oportünizm Üzerine

155

altýnda devlet adýný alýr. (Engels) Devletin kendisi zor aygýtýdýr. Bu aygýtýn bürokrasi ve militarizmi ile bir bütün teþkil ettiðini
ve bu anlamda devlet kurumlarýnýn bir bütün olarak zor uygulayýcýsý olduðunu daha önce belirttik, Yeni sað-sapmanýn meþruluk
temelinde yaptýðý ayrýmlar, Marksist-Leninist devlet teorisinin açýk
bir tahrifi olduðu kesindir. Ancak Althusser ya da Claus Offun devleti yapýsal ya da araççý nedenlerle açýklamasýna paralel bir anlam taþýr. Ama bu durumda, siyasal zorun meþruluðunu saðlayan
kurumlar tespitleri eksik olmaktadýr. (Bu yanlýþ devlet tahlilleri
genellikle Birikim dergisi tarafýndan az bir deðiþiklikle savunulmaktadýr.)
Gelelim siyasal zorun serbest seçimle, parlamento, baðýmsýz yargý organlarý, anayasa vb. kurumlar aracýlýðýyla sürdürülmesine. Böyle bir durum, ne geri-býraktýrýlmýþ ülkelere özgüdür, ne de
III. bunalým dönemine. Devrim öncesi Rusyada da, diðer ülkelerde de, þu ya da bu þekilde bunlara rastlanýr. Leninin burjuva parlamentosu hakkýnda söyledikleri açýktýr. (Bkz: Lenin, Sol Komünizm) Lenin, Avrupa iþçi hareketi içindeki ayrýlýklarýn taktikler
konusundaki farka dayandýðýný ve bunun nedenlerinin ikisinin iþçi
hareketinin büyümesi ve çeliþkiler içinde ve çeliþkiler yoluyla geliþen toplumsal geliþmenin diyalektik niteliði olduðunu söyledikten sonra þöyle devam ediyor:
Son olarak, iþçi hareketi içersinde yer alan farklýlýklarýn son derece önemli bir nedeni de, genel olarak
egemen sýnýflarýn, özel olarak da burjuvazinin taktiklerindeki deðiþmeler yatmaktadýr. Eðer burjuvazinin taktikleri hep tekdüze olsaydý, ya da en azýndan ayný türden olsaydý o zaman iþçi sýnýfý hareketi bunlara ayný tekdüzelikte ya da ayný türde taktiklerle karþýlýk vermeyi çabukça öðrenirdi. Ama aslýnda her ülkede burjuvazi, kaçýnýlmaz olarak iki yönetim sistemi, çýkarlarýný ve egemenliðini sürdürmek yolunda iki mücadele yöntemi
uygular ve bu yöntemler, kimi zaman birbirini izler,
kimi zaman da çeþitli bileþimlerle iç içe geçmiþtir.
Bunlardan birincisi, kuvvet yöntemidir; iþçi hareketine
her türlü ödünü reddeden yöntemdir, her türlü eski ve
çaðdýþý kalmýþ kurumlarý destekleme yöntemi, reformlarý uzlaþmaz biçimde reddetme yöntemidir ... Ýkincisi,
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liberalizm yöntemi, siyasal haklarýn geliþmesine yönelik reformlara, ödünlere vb.ye yönelik adýmlar atma
yöntemidir...
Burjuvazinin liberal politikasýnýn kesin, gerçek amacý diyor Pannekoek, iþçileri yanlýþ yola sevketmek, saflarýnda parçalanmaya neden olmak, politikalarýný kudretsiz, her zaman kudretsiz ve kýsa ömürlü, sahte bir reformizmin kudretsiz bir eklentisi haline dönüþtürmektir.181
(abç)

Görüldüðü gibi, yeni sað-sapma (çok faklý da olsa) ustalar
tarafýndan yazýlmýþ, çizilmiþ ve her biri beli bir devrimci pratiðin
ürünü olan siyasal tahlillerin yerli teorisyenler tarafýndan adaptasyonlarla teorinin yeniden keþfedilmesinin(!) en yenisi olmaktadýr.
Burjuvazinin, genel olarak egemen sýnýflarýn, farklý yöntemler kullanmalarý, ayný zamanda devlet aygýtýnýn kurumlarýnýn farklý
biçimleniþini getirir (devlet biçimleri). Ancak, emperyalist hegemonya altýndaki, iç dinamiði çarptýrýlmýþ ülkelerde durum farklýdýr.
Bu ülkelerde siyasal zor (Leninin deyiþiyle kuvvet yöntemi) temeldir ve koþullara baðlý olarak, askeri biçimde maddeleþmesi
her an söz konusu olabilir. (Sömürge tipi faþizm esprisi). Siyasal
zorun bu özgül niteliði, yani askeri biçimde maddeleþme koþullarý
içinde sürdürülmesi ve (belli koþullarda) maddeleþmesi, bu ülkeler devriminde silahlý aksiyon yöntemlerinin temel olmasýnýn nesnel koþuludur. Siyasal zorun askeri biçim almasý ya da askeri biçimde maddeleþme koþullarýnda sürdürülmesi durumlarý, bu iki durum, devrimci mücadelenin taktiklerine yön verir.
Siyasal zorun askeri biçimde maddeleþtiði dönemlerde
oligarþinin siyasal olarak tecrit olduðunu düþünmek ne derece yanlýþsa, ayný þekilde bu dönemlerde onun gerçek niteliðini gizleyen
(yeni sað-sapmanýn deyiþiyle meþruluðunu saðlayan) yönün
bulunmadýðýný söylemek ayný þekilde yanlýþtýr. Bu dönemlerde de
oligarþi, gerek ideolojik olarak, gerekse siyasal alternatiflerle hedef
saptýrýr ve kitleleri kendine siyasal olarak yedeklemeye çalýþýr. Bunu
elbetteki kurumlar aracýlýðýyla, yasalar aracýlýðýyla yapacaktýr. Böyle dönemlerde yeni yasalar çýkarýlmasý, anayasa deðiþikliði (ya da
181

Lenin, Marks-Engels-Marksizm, s. 294-295.
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yeni bir anayasa oluþturulmasý) vb. yoluyla yeni kurumlar yaratýlmasý bunun somut ifadeleridir. Ülkemiz özgülünde 12 Mart döneminde yapýlanlar ortadadýr. Ýlk anda, 61 Anayasasýna dayalý olarak
sýkýyönetim ilan edilmiþ ve mevcut sýkýyönetim yasasý ile uygulamaya gidilmiþtir. Zaman içinde, meþruluk gerekçesi olan 1961
Anayasasý deðiþtirilerek, yeni koþullara meþru gerekçe saðlanmýþtýr. (Ülkemizin özgül koþullarý nedeniyle yeni bir anayasa yapmak
yerine deðiþikliklerle yetinilmiþtir.) Ayný þekilde, bir örnek de Brezilyadan verebiliriz. Brezilyada 1964 askeri darbesi ile yönetim
tümden askerileþtirilmiþtir. Darbeden bir ay sonra I. Anayasa Kararý ile 6 ay için bazý anayasal hak ve özgürlükler askýya alýnmýþtýr.
Zaman içinde çeþitli yasalar çýkarýlmýþtýr. (Cumhurbaþkaný seçimi,
Kongre seçimi, vb. yasalar) 1968 Aralýkýnda 5. Anayasa Kararý ile
kontr-gerilla operasyonlarý için gerekli yasal dayanak saðlanmýþ
ve bunu takiben þehir gerilla savaþýna karþý operasyonlara giriþilmiþtir. 1967 yýlýnda da (darbeden 3 yýl sonra) yeni anayasa oluþturulmuþtur.
Yeni sað-sapmanýn, gerçeklerden bihaber soyut akýl yürütme ürünü tespitlerinin yanlýþlýklarý bu kadar da deðildir. Örneðin,
askeri zorun meþruluðunu saðlayan kurumlardan birisi olarak
baðýmsýz yargý organlarý konuluyor. Oysa yargý organý (mahkemeler) ne baðýmsýzdýr, ne de meþruluk saðlayan kurumdur. Engelsin bunu þöyle belirtiyor.
... Bu kamu gücü her devlette vardýr, yalnýzca silahlý adamlardan deðil, ama maddi eklentilerinden de,
gentilice toplumun bilmediði hapishaneler ve her türlü
ceza kurumlarýndan da bileþir.182
Kýsacasý, yeni sað-sapma Marksist-Leninist devlet teorisinden bihaberdir. Ýþte onlarýn, tüm meþruluk ve bunu saðlayan
kurumlar ve yasalar (grev örneklerindeki gibi) konusunda Marksist devlet teorisi þöyle diyor:
Marksa göre, devlet, bir sýnýf egemenliði organý, bir
sýnýfýn bir baþka sýnýf üzerindeki baský organýdýr; sýnýflar
arasýndaki çatýþmayý hafifleterek, bu baskýyý yasallaþtýrýp
pekiþtiren bir düzenin kurulmasýdýr.183 (abç)
182
183
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Tüm bu nedenlerle de vardýklarý sonuçlar yanlýþtýr:
Siyasal tecrit, siyasal zorun meþruluðunu saðlayan
kurumlarýn gerçek fonksiyonlarýnýn açýða çýkarýlmasý, bu
kurumlarýn iþlemez hale getirilmesi ve böylece siyasal
zorun açýk askeri zor biçimine dönüþtürülmesi demektir... Siyasal tecrit, oligarþinin askeri baský aygýtýný iþlemez hale getirmesini içermez184 (abç)
Siyasal zorun meþruluðunu saðlayan kurumlarýn neler olduðunu söylüyorlar: Serbest seçimler, parlamento, baðýmsýz yargý
organlarý, anayasa vb. Acaba bu kurumlar iþlemez hale nasýl
getirilecektir? Serbest seçimler nasýl yapýlamayacaktýr? (Ýþlemez
hali böyledir). Bu kurumlarýn, meþruluðunu saðladýðý askeri zorun
güvencesi altýnda olduðunu herkes bilmektedir. Çünkü ordu ve
polis, ayný zamanda bu kurumlarýn güvenliðini saðlar. Bu durumda, onlarýn iþlemez olmasý demek, o kurumlarýn iþlemesinin
güvencesi ordu ve polisin bu görevini yerine getiremez hale gelmesi demektir. Aksi halde bu kurumlarýn iþlemez hale getirilmesi mümkün deðildir. (Polis ve jandarmanýn korumadýðý tek bir
adliyenin bulunmadýðý somut gerçektir. Bu, adliyelerin güvenliði
içindir.) Ayný þekilde seçimlerin yapýlmasý, yani güvenliði ordu
ve polis tarafýndan saðlanýr. Nitekim 14 Ekim 1979 Ara Seçimlerinde bu somut olarak yaþanmýþtýr. (Ancak seçimlerin yaptýrýlmamasý,
yani bu kurumun iþlememesi, kitlenin bilinçlenmesi ile seçim
boykotu mümkündür. Ama yargý organlarý için ayný þey söylenemez, kiþi bilinçli olsun-olmasýn, yakalandýðý sürece mahkemede
yargýlanýr.)
Görüldüðü gibi, yeni sað-sapmanýn devlet aygýtýnýn bütünselliðini unutmasý ve üstelik devlet kurumlarýný tek yönlü ve tek
fonksiyonlu hale getirmesi ile ulaþtýðý sonuç gerçeklere terstir. Zaten askeri baský aygýtýnýn iþlemez hale getirilmesini içermez gibi
yuvarlak sözler de bunu gösterir. (Sanýyoruz bunlarýn anlayýþýna
göre, Öncü Savaþýnda kadrolarýn, askeri baský aygýtý karþýsýnda
direnmeleri, bunun iþlemez hale getirilmesi olduðu için, yanlýþtýr,
askeri bakýþ açýsýdýr. Polis ve askerlerle silahlý atýþmaya girmemeleri de, sanýyoruz, bu teorilerinin gereði olarak pratikte tutarlý olmak için olsa gerek!)*
184
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Sonuç olarak, yeni sað-sapma oligarþinin siyasal tecridi ile
devletin bazý kurumlarýnýn aþamalý tecridini birbirine karýþtýrmaktadýr. Ve böylece Öncü Savaþýnýn amaç ve kapsamýný belirli bazý
kurumlarla mücadele düzeyine indirgeyerek, onu karikatürleþtirmektedir. Bunu yaparken, devrimci mücadelenin iktidar mücadelesi ve politik devrimin siyasal iktidarýn, yani devlet aygýtýnýn parçalanarak ele geçirilmesi olduðunu unutturmaktadýr. Son tahlilde yeni sað-sapmanýn devrim anlayýþý, TKPnin devletin içten
ele geçirilmesi, yani tek tek kurumlarýn devrimcileþtirilmesi ile
ileri demokratik devrim yapma anlayýþýnýn öncü savaþý adý altýnda piyasaya sürülmesidir.
Halk Savaþý konusunda yapýlan tüm tahrifatlarla Halk Savaþýnýn geçersizliði ilan edildikten sonra, Öncü Savaþý da karikatürleþtirilmiþtir. Ve sýra silahlý propagandaya geldi. Yeni sað-sapmanýn
kendisinin farklý olduðunu göstermek gayretkeþliði, o dereceye
ulaþýr ki, ne söylediðini bilmez hale gelir. Silahlý propagandayý ele
alýþý geldiði en üst (ama en son deðil) aþamadýr. Burada silahlý propagandayý fark yaratma uðruna nasýl þekilsizleþtirdiklerini, kendi
dýþýnda herkesin ve her yapýlanýn nasýl askeri bakýþ açýsýna indirgendiðini ve bunlarý yaparken kendi kendini sol ya da sað-sapma ilan ettiðini göstermesi önemlidir. Yoksa savaþýn ne olduðundan habersiz, silahlý eylemin nasýl yapýldýðýný bilmeyen, ama keskin gerilla pozlarýnda uzmanlýk taslandýðýný göstermek yeterli
deðildir. Ve iþin en ilginç yaný, kendilerinin oligarþiye hizmet, halka ihanet içinde olduklarýný söylemeleridir. Burada bunlarý tek
tek belirtip göreceðiz. (Silahlý propaganda konusunu ayrý bir yazý
ile ele aldýðýmýzdan ve tüm yazýlarýmýzda ifade edildiðinden gereksiz yinelemelere girmeyeceðiz.)
Siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn temel
aracý olarak silahlý propaganda...185
Bu sözler teorik bir metin için gerekli ciddiyeti önemseme* Marksist devlet teorisini yeni sað-sapmanýn alt-üst etmesi bu kadar da deðildir.
Örneðin diyorlar ki: Bir ülkede siyasal zorun oligarþi adýna uygulama aracý mevcut iktidar
(hükümet anlamýnda kullanýlýyor) olduðundan, genellikle yüzü açýða çýkan, siyasal olarak
fonksiyonunu yitiren, tecrit olan ilk kurum da mevcut yönetimdir. [II. Sað-sapma, Öncü
Savaþýnýn Politik Sanatý] Oysa yönetim (yürütme organý) denilen hükümetler, devletin bir
parçasýdýr ve siyasal zoru egemen sýnýflar (ya da oligarþi) adýna uygulama aracý bu devletin
kendisidir.
185
II. Sað-sapma, Öncü Savaþýnýn Politik Sanatý.
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menin, çalakalem yazý yazmanýn bir ürünüdür. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisiyle ilgili tüm yazýlarda, temel mücadele biçimi
olan silahlý propaganda ile bir araç olan, siyasi gerçekleri açýklama
kampanyasýnýn bir aracý olan gerilla savaþý açýk ve net biçimde ortaya konmuþtur. Yeni sað-sapmanýn çalakalem yazý yazma anlayýþý, bellekten aktarma hastalýðý, silahlý propaganda konusunda
olduðu kadar, Öncü Savaþýnýn geliþimi-aþamalarý vb. konularda da
sürüp gider. Bu, savaþ kavramanýn keyfi kullanýmýnýn bir ürünü
olarak, her an görülür.
Genel olarak bir savaþýn üç yönü vardýr: Siyasi
yýpratma, düþmaný psikolojik olarak çökertmek ve
maddi yýpratma. Her savaþ biçimi kendi niteliðine uygun olarak bu yöntemler arasýnda belirli bir iliþki kurar.
Öncü Savaþýnda temel olan siyasi yýpratma yönüdür.
Düþman güçlerinin psikolojik olarak çökertilmesi ve
maddi yýpratma onun uzantýlarý olarak ortaya çýkar.186
(abç)

Bu sözler, savaþ hakkýnda bilgisi olmayan pek çok kiþiye
doðru gözükeceði açýktýr. Ancak savaþ konusunu bilen herkes,
bu sözlerin, her sözcüðü ile yanlýþ ve savaþýn amacýný karmakarýþýk
eden deyiþler olduðunu anlayacaktýr. Çünkü, yeni sað-sapmanýn
savaþ konusunda söyleyecek tek þeyi vardýr, o da savaþ savaþtýr.
En bilinen tanýmýyla savaþ, politikanýn baþka amaçlarla
(þiddet araçlarýyla) devamýdýr. Bu yüzden, savaþýn amaçlarýný belirleyen politikadýr. Savaþ, politikanýn bir aracýdýr. Politik olarak yapýlmak istenen amaç deðiþik olabilir. Her deðiþken de savaþýn hedeflerini deðiþtirir. Kýsaca askeri hedefler, politik amaca ve savaþ
konjonktürüne göre deðiþir. Savaþ, politikanýn baþka araçlarla
(þiddet araçlarýyla) devamý olmasý, savaþýn kendisine özgül bir nitelik kazanýr.
Savaþýn kendine özgü özelliklerinden, savaþa özgü
özellikler, bir dizi özel yöntemler ve özel süreç çýkmaktadýr. Örgütler, silahlý kuvvetler ve onlarla iliþkili her þey.
Yöntemler, savaþýn yönetilmesi için uygulanan strateji
ve taktikler. Süreç, karþý karþýya bulunan silahlý kuvvetlerin kendileri için elveriþli, düþman için elveriþsiz strateji
186
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ve taktikler kullanarak birbirlerine saldýrmak veya kendilerini korumak için giriþtikleri özel bir toplumsal eylem
biçimidir.187
Savaþ ile politika arasýndaki iliþkinin tam olarak anlaþýlmamasý, pek çok sapmanýn temeli olmuþtur. Savaþ, politikanýn devamýdýr ve onun en üst seviyede sürdürülmesidir. Savaþlar kendiliðinden patlamaz ve kiþilerin öznel niyetleri ile çýkmaz. Savaþýn nesnel
yasasý, politik mücadelenin belirli bir yerden sonra, klâsik ve barýþçýl
araçlarla yürütülemez olmasýdýr. Bu durumda savaþ, politik mücadelenin amaçlarýna þiddet araçlarý ile ulaþmayý hedefler. Devrimci savaþlar da, bu genel yasayý izler ve ona uyar. Devrimci politik mücadele, egemen sýnýf/sýnýflarýn zora baþvurmasý ile devrimci
savaþa dönüþür. Bu durumun nesnel koþulu ülkede milli bunalýmýn mevcudiyetidir. Bu koþullarda devrimciler, politik mücadeleyi yürütebilmek için silahlý aksiyon yöntemlerini temel almak
zorundadýr. Aksi halde düþmanýn askeri gücü her türlü devrimci
mücadeleyi engelleyecektir ve sonuç devrimci mücadele de kendiliðindencilik ve pasifizmdir. (Bir maddi güç ancak baþka bir maddi
güçle yok edilebilir.)
Emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde devrimci mücadele, baþlangýçtan itibaren silahlý aksiyon yöntemlerini temel almak zorundadýr. (Sürekli milli bunalým esprisi.) Ancak bu, devrimci savaþýn tek düze yürütüleceði, stratejik ve taktik planlamasýnýn
yapýlamayacaðý demek deðildir. Devrimci savaþýn strateji ve taktikleri, devrimin politik amacýna ve politik strateji ve taktiðine baðýmlýdýr ve ona uygun olmak zorundadýr.
Devrimimizin stratejik hedefi, anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrimi gerçekleþtirmektir. Yani politik iktidarýn ele geçirilmesi ve demokratik devrimin yapýlmasýdýr. (Asgari program hedefleri.) Bundan dolayý askeri strateji, politik iktidarý ele geçirmek
amacýyla düþmanýn (emperyalizm ve oligarþinin) askeri güçlerinin
nasýl yenileceðini, bunun için hangi savaþ ve örgütlenme biçimlerinin gerekli olduðunu ve de askeri harekâtlarýn hedeflerinin neler
olduðunu cevaplamak durumundadýr. Herþeyden önce askeri eylemlerin, emperyalizm ve oligarþi dýþýndaki sýnýflarýn tek bir cephede birleþtirilmesine hizmet etmelidir. Bu anlamda emperyalizm
187
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ve oligarþi dýþýndaki hedeflere saldýrmak yanlýþtýr.
Amaç politik iktidarýn ele geçirilmesi olduðu için, devrimci
silahlý güçler, düþmanýn politik iktidarýný koruyan silahlý güçlerini
yenebilecek düzeyde olmasý gerekir. Ýþte, askeri stratejinin ana
ilkesi, bu silahlý güce, yani düþmanýn askeri gücünü yenebilecek
yeterlilikte silahlý gücün yaratýlmasýdýr. Böylece devrimci savaþýn
amacý (özgül), devrimci güçleri koruyup geliþtirmek ve düþmanýn
askeri güçlerini yok etmektir.
Düþman askeri güçlerinin maddi ve teknik üstünlüðüne karþýn, küçük ve maddi ve teknik olarak zayýf devrimci silahlý güçlerin
savaþýnda savunma ve saldýrý savaþý çeþitli biçimler alýr. Ancak saldýrý esastýr. Bu durumda, savaþ, yýpratma ve imha savaþý olarak ikiye ayrýlýr. Yýpratma savaþý ile düþman yýpratýlýr ve devrim güçleri,
onu yenebilecek hale getirilir. Bu andan itibaren imha savaþý ile
kesin sonuca gidilir. Tüm süreçte devrimci silahlý güçlerin hareket
tarzýný belirleyen karþýlýklý güçlerin durumudur, yani güçler dengesidir.
Düþmanýn salt maddi ve teknik olarak deðil, ayný zamanda
politik ve moral olarak üstün olduðu koþullarda (güçler dengesi
birinci duruma göre daha fazla olumsuzdur), askeri strateji daha
geniþ kapsamlýdýr. Her þeyden önce politik ve moral üstünlük saðlanýp, geliþtirilmelidir. Böylece Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi
ne ulaþmýþ oluyoruz. Savaþýn Öncü Savaþý ve Halk Savaþý olarak iki
aþamalý olmasý, buradaki maddi-teknik yön ile politik-moral yön
arasýndaki iliþkiden kaynaklanýr. Politik-moral yön devrimci savaþta
temeldir ve maddi-teknik yön buna paralel geliþir. (Bu ilke salt
Halk Savaþý için deðil, Öncü Savaþý için de geçerlidir.)
Bizim gibi ülkelerde halk kitlelerini devrim safýna çekebilmek için (politik üstünlük saðlamak amacý), devrimci propagandaya paralel olarak, halkýn üzerindeki oligarþik devlet aygýtýnýn psikolojik baskýsý kýrýlmalýdýr. Savaþta moral unsurunun önemi
büyüktür.*
Düþmanýn direnme ya da savaþ gücünün dayandýðý iki ana
faktörden birisi olan iradesi, psikolojik savaþýn ana nedenidir. Moralman çökmüþ bir ordunun savaþma yeteneði büyük ölçüde kay* Ayrýntýlý bilgi için bkz: Engels, Ayaklanma Üzerine; Mao, Askeri Yazýlar; Giap, Halk
Savaþýnýn Askeri Sanatý; Che Guevara, Askeri Yazýlar.
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bolur ve saflarýndaki panik, daðýnýklýk ve firarlar baþ gösterir.
Öncü Savaþýnýn baþlangýcýnda savaþýn psikolojik yýpratma
yönünün aðýr basmasý bu yüzdendir. Kesintisiz Devrim II-IIIde
ülkemizin tarihi ve sosyal özellikleri anlatýlýrken, bunun nedenleri
somut olarak anlatýlmýþtýr. (Psikolojik olarak yýpranmýþ düþman,
ayný zamanda hata yapmak durumundadýr.) Ancak düþmanýn maddi ve teknik yönden üstünlüðü ve de buna ek olarak politik üstünlüðü, Öncü Savaþýnda yýpratma yönünün aðýr basmasýna yol açar.
Halk kitlelerinin devrim safýna çekilebilmesi için de, düþmanýn
psikolojik olarak yýpratýlmasý zorunludur. Zira oligarþik devlet aygýtýný gözlerinde büyüten halk kitleleri, belirli bilinç düzeyine ulaþsalar
bile, aktif olarak savaþa girmekten ve devrimci örgüte katýlmaktan
çekinmektedir. Oligarþi, sistemli ve sürekli olarak, kitlelerin bilincinde, fikri sabitlik derecesinde devlete karþý konulmaz düþüncesini iyice pekiþtirmek için yaygara, gözdaðý, kuvvet gösterisi ve
demagoji ile bu konuyu iþlemektedir. Zaman zaman giriþtiði kontrgerilla hareketleri, büyük çaplý arama-taramalar, devrimci örgüt
üyelerinin yakalanmasýný geniþ olarak iþlemesi vb. uygulamalar
bunun somut görünümüdür.
Öncü Savaþýnda (ve genel olarak her savaþta) düþmanýn
politik olarak yenilgiye uðratýlmasý temel amaçtýr. Öncü Savaþýnda
hedef ve amaç, düþmanýn politik olarak yýpratýlmasý deðil, politik olarak tecrit edilmesidir. Bu, savaþýn politik amacýdýr ve savaþýn psikolojik ve maddi yýpratma (ve genel olarak da imha) yönleri ile karýþtýrýlamaz. Gerek psikolojik ve maddi yýpratma, gerek
imha savaþý, son tahlilde bu politik amaca ulaþmak içindir. Bu
yüzden savaþýn bir yönü olarak politik yýpratmayý koymak, savaþýn
politikanýn devamý olduðunu, politikanýn amaç, savaþýn araç olduðu gerçeðini unutmak demektir. Siyasal yön savaþýn amacýdýr,
asla onun bir yönü deðildir. (Genel amaç). Yýpratma ve imha savaþý, savaþýn kendine özgü amaçlarýdýr.
Yeni sað-sapmanýn savaþ konusundaki bilgisizliði giderek,
onu, savaþ teorisini tahrife ulaþtýrýr. Genel olarak bir savaþýn üç
yönü vardýr diyerek yaptýðý genelleme, savaþýn, politikanýn baþka
araçlarla devamý olmasý gerçeðinin tahrifinden baþka bir þey deðildir. Ýkinci olarak, bu, politikleþmiþ askeri savaþ kavramýnýn yadsýnmasýdýr. Yani politik yön ile askeri yönü karþý karþýya getirmektir.
Bu yüzden kitle örgütlenmesi ile silahlý gücün birlikte büyümesi
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(karþýlýklý) yadsýnmaktadýr (baþta ne denirse densin). Politikleþmiþ
Askeri Savaþ Stratejisi adýna, politik ve askeri yönlerin bu þekilde
karþý karþýya konmasý, sorunlara Debrayist yönden yaklaþmanýn
bir ürünüdür. Sol fokocu sapmanýn özündeki saðcý yön yeni
sað-sapmanýn ele aldýðý ve benimsediði anlayýþtýr.
Bu konularda tutarsýzlýklarý göstermek için fazla söze de gerek yoktur. Tüm yazýlarý boyunca, psikolojik çökertme188, psikolojik olarak zayýflatma189 ve psikolojik yýpratma gibi kavramlarý geliþi güzel kullanmalarý buna bir örnektir. Bu geliþi güzel kavram kullanma, tüm yazýlarda ortak bir dilin olmamasýna yol açmýþtýr.
Savaþ konusunda bilgisizliðin vardýðý son nokta ise, Kesintisiz Devrim II-IIIü, Öncü Savaþýnýn askeri bakýþ açýsýna sahip(!)
bir hale getirmeleridir. Kesintisiz Devrim II-IIIde þöyle deniyor:
Bu yüzden beþ-altý tane askeri devrimci eylem,
(propagandasý yapýlmamasýna raðmen) kitlelerde derin
bir þaþkýnlýk ve sempati yaratmýþtýr...
Evet, kitlelere, oligarþiye karþý savaþan silahlý devrim
cephesinin güçlü olduðunu göstermemiz, bir bakýma
kuvvet gösterisi yaparak, düþmaný yýpratmamýz, moralman çökertmemiz gerekmektedir. Bunun tek yolu
öncünün bir dizi askeri zaferleridir. Saðlanan potansiyelin kaybolmamasýnýn, giderek geniþlemesinin tek yolu
budur.190
Yeni sað-sapmanýn belirlemeleri ise þöyledir:
Öncü Savaþýnýn askeri bakýþ açýsýna sahip olan örgütler ise, siyasi zorun uygulama biçimini yanlýþ tespit
etmeleri sonucu siyasi tecrit ile suni dengenin bozulmasý arasýndaki baðý görmediklerinden eylemin diðer
iki yönünü öne çýkartýrlar. Maddi yýpratmayý veya düþmaný
psikolojik olarak zayýflatmaya, þaþkýnlýða düþürmeye yönelik eylemleri ön plana çýkartýrlar ve bu eylemler vasýtasýyla örgüt, kitleleri saflarýna çekmeye çalýþarak siyasi
bir güç olmak için çaba sarfederler. (Burada eylemin
siyasi yýpratma yönü diðer iki yönün sonucu olmak du188
189
190
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rumundadýr). Maddi yýpratma veya psikolojik yýpratmaya yönelik eylemlerin sonucu kitlelere devrimcilerin (askeri olarak) güçlü olduðunu gösterir.191
Mahir yoldaþýn ne dediðini bir yana býraksak bile, yeni
sað-sapmanýn þu gözle görülmez, derece derece devrimci örgütler içine fesat sokan oportünistlerden olduðunu söyleyebiliriz.
Kesintisiz Devrim II-IIIü askeri bakýþ açýsýna indirgeyen bu kafanýn nereden nereye vardýðýný iyi düþünmek lazýmdýr. Yazýlarýnýn
altýna, Gerilla savaþý yenilmez, gerillalar ölmez diye yazan bu
yeni sað-sapmayý niteleyebilecek söz bile bulmak güçtür. (Biraz
devrimci namusa sahip olan bir kiþi, eleþtirisini açýk yapar. Hiç
olmazsa eleþtiri olduðu düþünülebilinir. Ancak onlardan bunu beklemek de olanaksýz. Kendi yanlarýnda bulunan unsurlara, THKPC/HDÖden ayrý olduklarýný bile söyleyemeyenler için bu doðaldýr.)
Þimdi, yeni sað-sapmanýn çeþitli konulardaki anlayýþlarýný
görelim.
1) Son tahlilde askeri bakýþ açýsýna ulaþan bir diðer
görüþ de ... kýr gerilla savaþýnýn öncü savaþý sürecindeki belirli bir aþamasýnýn, sonra temel olarak hareketli
gerilla birliði ile yürütüleceðini savunmak biçiminde ortaya çýkar.192
2) Öncü savaþýnýn askeri bakýþ açýsýna sahip olanlara göre, bir eylemin askeri boyutlarý büyüdükçe etkisi
de büyür. Büyük eylem askeri olarak büyük (daha
fazla kadro ve malzeme kullanarak gerçekleþtirilen
ve önemli maddi temele yönelen) eylemdir. Bu öldürücü bir hatadýr ve dünyada birçok örneðinde görüldüðü gibi, devrimci örgütün oligarþi ile askeri bir savaþ içinde yok olmasýný getirir. Öncü savaþýnda büyük eylem,
politik olarak büyük hedeflere yönelen eylem demektir.193
3) Solun toplanmasý herþeyden önce, oligarþiye karþý
siyasi bir alternatif olarak çýkýþa baðlýdýr.
Öncü Savaþýnýn özelliklerinden kaynaklanan bu temel
191
192
193
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ilkeyi gözardý ederek solu toparlamak amacýyla eylem
yapan bir örgüt asla solu toparlayamaz.194
4) Ülke çapýnda temel ve tali alanlarda siyasal tecrit
ve kitle örgütlenmesi amacýyla ve þehir gerillasý taktikleriyle (eylem için toplanan ve sonra daðýlan askeri güç)
yürütülen gerilla savaþý, öncü savaþýnýn temel sürdürülüþ
biçimidir. Biz bu amaç ve biçimde gerilla savaþýný, halk
savaþýndaki gerilla savaþýndan ayýrmak amacýyla politik
gerilla savaþý olarak tanýmlýyoruz.195
5) Öncü savaþýnda... temel alanlar:
a- Kapitalizmin önemli ölçüde geliþtiði, toplumsal
üretimin yoðunlaþtýðý ve dolayýsýyla kitlelerin toplu halde bulunduðu alanlar (merkezi þehirler ve çevresindeki alanlar). Marmara, Ege, Akdeniz Bölgeleri.
b- Kapitalist geliþimin çevreleriyle bir bütünlük göstermediði þehirler (bazý Ýç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri).
c- Kapitalist geliþimin nispeten geri olduðu ancak sýnýf mücadelelerinin çeþitli biçimlerde (mezhep çatýþmasý, ulusal sorun) keskinleþmesi sonucu kitlelerin politize olduðu alanlar. (Yani Doðu ve Güneydoðu Bölgeleri
kastediliyor) 196
6) Öncü savaþýnýn geliþim çizgisi:
A- Hazýrlýk aþamasý
B- Merkezi þehirlerde politik gerilla savaþýnýn baþlatýlmasý
C-Merkezi þehirlerde politik gerilla savaþýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý
D- Öncü savaþýnýn üçüncü aþamasý, merkezi þehirlerde politik gerilla savaþýnýn geliþtirilmesi ve diðer temel
alanlarda da savaþýn baþlatýlmasý.197
7) Öncü savaþýnýn üçüncü aþamasýnda devrimci örgüt, kitle örgütlenmesini ve silahlý gücü yaygýnlaþtýrýr.
Sýnýf mücadelesinin tüm alanlarýna artan oranda girmeye
II. Sað-sapma, Öncü Savaþýnýn Politik Sanatý.
II. Sað-sapma, agy.
II. Sað-sapma, agy.
197
II. Sað-sapma, agy.
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baþlar. Silahla güven altýna alýnan hareketleri düzenler.
Küçükten büyüðe doðru geliþerek silahlý mücadeleye kitlesel karakter kazandýrmaya baþlar. (Silahlý mücadelenin kitlesel karakter kazanmasý halk kitlelerinin oligarþiye karþý açýk bir silahlý mücadeleye sokulmasý
anlamýnda deðil, silahlý kitle gösterilerinin baþlatýlmasý
ve geliþtirilmesi anlamýnda ele alýnmalýdýr.)198
8) Yaygýn silahlý gücün fonksiyonlarýný açýklamak için
tekrar akaryakýta yapýlan zam örneði ele alýnacak olursa,
ilk dönemlerde sadece merkezi eylem kadrosuyla
gerçekleþtirilebilecek eylemlere yönelen örgüt artýk bununla yetinmez. Merkezi eylem kadrosunun eyleminin
yaný sýra (þirket temsilcilerinin kaçýrýlmasý vb.) yaygýn
askeri gücünü kullanarak akaryakýt daðýtým þebekesini
geçici olarak felce uðratýr. Silahla güvence altýna alýnan protesto eylemleri düzenler.199
9) Ekonomik-demokratik mücadelede amaç, örgütün eyleminin propagandasýnýn dernek, sendika vb.
gibi kitle örgütlerini kullanarak en geniþ kitle içinde
yapmak ve örgüte kadro ve sempatizan kazandýrmaktýr... Ekonomik-demokratik mücadele örgütün legal yayýn
organýný (varsa) çýkarmayý üstlenir.200
10) Bölge çalýþmasý daha sonra öncü savaþýnýn genel ilkeleri doðrultusunda geliþir. Bu ilkeler þöyle sýralanabilir:
Birincisi: Devrimci örgüt bölgede mümkün olan en
geniþ kitleyi örgütlemeye ve kontrol altýnda tutmaya
çalýþýr.
Ýkincisi: Bölgedeki kadrolar (yöneticiler ve irtibat elemanlarý hariç) yerleþik ve üretime baðlýdýr...
Dördüncüsü: Üretime baðýmlý askeri güç ile milis
birbirine karýþtýrýlmamalýdýr. Milisin amacý bulunduðu
bölgedeki çalýþmayý savunmaktýr, bulunduðu alana
saldýrý olmadýkça harekete geçmez. Öncü savaþýnýn
198
199
200
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üretime baðlý askeri gücü ise, oligarþinin siyasal tecridi ve örgütlenmesini gerçekleþtirme doðrultusunda
politik saldýrý savaþýný yürütür. Eylemin amaç ve kapsamý savunmadan çok farklýdýr.201 (abç)
Yukardaki alýntýlar, genel olarak öncü savaþýnda örgütlenme ve çalýþma tarzý konusu üzerine yeni sað-sapmanýn teorik
tespitlerini (!) içermektedir. Genel bir deðerlendirmeyle, bütün bunlarýn salt söz söylemiþ olmak için yazýlmýþ þeyler olduðunu söyleyebiliriz. Birincisinden sonuncusuna kadar neyin ne olduðu kesinkes sergilenmeden yanlýþ ya da doðru yargýsýna varýlmýþtýr.
Eylem ve eylem biçimleri konusunda reçeteler ortaya koyan tespitlerin yanýnda, tek biçimli ve mücadele ve savaþýn geliþmesini
ve de güçler dengesinin deðiþmesini hesaba katmadan örgütlenme modeli sunulmasý, örgütsel konularda þematizmin ve þema
hastalýðýnýn bir ürünüdür. Bir yerde, öncü savaþýnda örgütün yaptýðý silahlý eylemi kendi bildirileri ile açýklamasý gerektiði ve bunun
reklamcýlýka indirgenmemesi gerektiði tespiti yapýlýrken, bilinen
sözleri yinelemekten öte bir þey getirmemiþlerdir. Oysa ki, iddia
büyüktür: Öncü savaþý tam bir açýklýða kavuþtu (!)
Öncü Savaþýnda temel mücadele biçimi silahlý propagandadýr. Bu o kadar bilinir ve yinelenir olmuþtur ki, silahlý propaganda,
kapsamadýðý þeyleri ile, ya da kapsadýðý halde dýþta býrakýlan yönleri ile çarpýk bir mücadele biçimine dönüþtürülmüþtür. Kimine
göre, banka soymak ve bunun üstlenilmesi silahlý propagandadýr
(özellikle pasifistler bu þekilde tanýmlayarak sayfalar dolusu eleþtiri
yazmaktadýrlar); kimine göre salt silahlý eylemin gerçekleþtirilmesidir; bir baþkasýna göre silahlý eylem ve bunu açýklayan bildiri yayýnlamaktýr vs. vs.
Yeni sað-sapma da, silahlý propagandayý genel olarak tanýmlarken kitlelere politik hedef gösteren, siyasi gerçekleri açýklayan, oligarþinin gücünün mutlak olmadýðýný gösteren eylemlerin
yapýlmasý ve bu temel üzerinde yükselen her türlü bilinçlendirme,
siyasi eðitim ve propagandayý içerir.202 demektedir. Her konuda
tam bir açýklýða kavuþtuðunu ileri süren bir teorinin, herþeyden
önce bunlarýn ne olduðunu sergilemesi gerekir. Yoksa beyan ettik201
202
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leri gibi Kesintisiz Devrim II-IIIün formülasyonlarýný yinelemek
önemli deðildir.
Genel tanýmlamada bile, Kesintisiz Devrim II-IIIün tespitlerini geliþtiremeyen ve açamayan yeni sað-sapma, daha ince
bir taktikle bu tespitleri de iþine geldiði gibi ele alýr. Silahlý propaganda, belirtilen niteliklere sahip silahlý eylemlerin yapýlmasý ve bu
temel üzerinde yükselen bilinçlendirme, siyasal eðitim, propaganda ve örgütlenme çalýþmalarýnýn bütünselliðini ifade eder. Onlara
göre, örgütlenme çalýþmasý es geçilebilir niteliktedir. Ancak yazýlarýnýn hiçbir yerinde silahlý propagandanýn neden örgütlenme
çalýþmasýný içermediðini açýklamamýþlardýr. Oysa ki, 1971 yýlýnda
THKP-C içinde ortaya çýkan ilk sað-sapmanýn (Yusuf-Münir ve diðerleri) en önemli karþý-tezlerinden birisi de silahlý propaganda
örgütleyici deðildir, asla temel alýnamaz tezidir. Böyle önemli
ve THKP-Cnin tarihinde büyük bir yer tutan bir olayýn bir yönü
olan bu konuyu es geçerek unutturmaya çalýþmak, en basit ve
hafif deyimle namussuzluktur.
Teoride tam açýklýða kavuþan bir anlayýþ (!) için, okuyucunun bazý þeyler beklemesi doðaldýr. Silahlý eylemin kitlelere duyurulmasý ile propagandasý arasýndaki farký bile vurgulamadan, ikisini bir sayarak tespitler yapmak bu konuda yeterli deðildir.203
Bilindiði gibi, yapýlan silahlý eylemin kitlelere duyurulmasý
ile propagandasý birbirini izler, ama ayný zamanda ayrýdýr. Burjuva yayýn organlarý, ancak Öncü Savaþýnýn baþlangýcýnda, örgütün
gerekli mekanizmalarý oluþmadýðý bir sýrada, silahlý eylemin duyurulmasý için kullanýlabilinmesine karþýn, asla propagandasý için
kullanýlamaz. Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide204 bu gerçek
açýk bir dille vurgulanmýþtýr. Gerek tam açýklýk iddiasýnda bulunanlarýn, gerekse Acilciler adýný kullanma fýrsatçýlýðýna kalkýþanlarýn,
en azýndan Acilde açýklýða kavuþmuþ tespitleri de ortaya koymalarý gerekir.
Ýkinci olarak, silahlý eylemin kitlelere duyurulmasý ve propagandasý örgütün bu konuda bir mekanizmaya sahip olmasýný zorunlu kýlar. Öncü Savaþýnýn geliþimi, ayný zamanda bu mekanizmanýn
kurulmasý, geliþmesi ve yetkinleþmesidir. (Bunun gerekliliðini gös203
204
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termek için çok uzaklara gitmeye gerek yoktur. En yakýn örnek, ülkemizde Kurtuluþ Savaþýnda özellikle yurtdýþý için düþünülmüþ
de olsa Anadolu Ajansýnýn oluþturulmasýdýr.) Halkýn devrimci
öncüsü olan örgüt, bu mekanizmayý kurmak ve geliþtirip, yetkinleþtirmek zorundadýr. (Yayýn politikasýndan, salt dergi-gazete çýkarmayý ve bunu ya daðýtýmcý eliyle ya da dernek, kantin, sendika vb.
yerlerde oturup daðýtmak anlayanlarýn, bu konuyu düþünmemiþ
olmalarý doðaldýr.) THKP-C/HDÖ adýna CEPHE dergisinin çýkartýlmasýnda yapýlan temel hata da burada yatmaktadýr. (Öyle ki,
örgütün illegal yapýsýndaki kadrolarýn çoðu derginin neden çýktýðýný bilmemekteydi, kaldý ki, bu konu için bir mekanizma kurulmasý
düþünülsün).
Görüldüðü gibi, önemli olan (okuyaný býktýracak kadar üstelik) siyasal tecrit ve kitle örgütlenmesinden söz etmek deðildir.
Tersine bunlarýn somut ifadeleri gereklidir. Bilinen sözleri yinelemek, ne yeni sað-sapmanýn saðcý özünü ortadan kaldýrýr, ne de
teorinin tam açýklýða kavuþtuðunu gösterir. Onlarýn silahlý propaganda üzerine fikirlerine bakacak olursak, bilinen ve yýllar önce
kesinlikle tespit edilmiþ þeyleri (tahrif ederek ve basitleþtirerek) yinelediklerini görürüz. Örneðin, yapýlan eylemin (sanýrýz silahlý
eylem kastediliyor) amaç, nitelik ve özelliklerinin kitlelere açýklanmasýný þöyle ifade ediyorlar: ... devrimci örgüt bunlarý propaganda kaynaklarýyla (genellikle bildiri) kitlelere açýklamalýdýr.205 Burada propaganda kaynaklarý deyiþinin ne anlama geldiði belirsizdir. Ancak, parantez içindeki genellikle bildiri deyiþi ile; gazetedergi-broþür-bildiri vb. araçlar kastedildiðini söyleyebiliriz. Bu durumda, yapýlan eylemin (silahlý), yeni sað-sapmanýn deyiþiyle,
amaçlarý, vurulan hedefin niteliði ve bu hedefin genel olarak sömürü düzeni içindeki yeri, mevcut siyasal ortamýn öne çýkardýðý bir
hedefe vurulmasýyla sömürü düzeninin özelliklerinin açýklanmasý
vb.206 birkaç sayfalýk bir bildiri ile gerçekleþtirmeye kalkmak, amaç
ile aracýn uyumsuzluðunu getirir. Bu da bildirinin iþlevini yerine getirmemesi ve bildiriyi okuyanýn içeriðini anlayamamasý demektir.*
II. Sað-sapma, Öncü Savaþýnýn Politik Sanatý.
II. Sað-sapma, agy.
* Okuyucu, bizim sürekli olarak yeni sað-sapmanýn ne dediðini ortaya çýkarmak
zorunda kalmamýzý yadýrgamamalýdýr. Tam açýklýk iddiasýnda bulunanlarýn, nasýl bir açýklýk
içinde olduklarýný göstermek istediðimizden bu yola baþvuruyoruz.
205
206
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Genel olarak propaganda ile ajitasyon arasýndaki fark, özelde yayýnlarda da ortaya çýkar. Propaganda yazýlarý ile ajitasyon
yazýlarýnýn farklý olmasý, ayný zamanda araçlar yönünden de farklýlýk yaratýr. Ayný þekilde, silahlý eylemin yapýldýðýnýn kitlelere duyurulmasýnýn araçlarý ile silahlý eylemin üzerine yükselen propaganda araçlarý farklýdýr.* Yeni sað-sapma için bunlar önemli deðildir,
aylak toplamalardýr.
Gelelim büyük eyleme. Onlara göre, büyük eylem, askeri olarak büyük, yani daha fazla kadro ve malzeme kullanarak ve
önemli maddi temele yönelen eylem deðildir. Tersine, büyük eylem, politik olarak büyük hedeflere yönelen eylem demektir.
Ýlk bakýþta, büyük laflar ediliyor sanýlabilir. Oysa totoloji dýþýnda hiçbir þey yoktur ve Aristo mantýðýnýn kýyas yöntemi ile sonuca ulaþýlmýþtýr. Þöyle ki:
Büyük eylem askeri olarak büyük eylem deðildir.
Askeri eylem politik eylem deðildir.
Öyle ise, büyük eylem politik olarak büyük eylemdir.
Ýþte onlarýn tüm mantýk ve bilgileri bu kadar!
Herþeyden önce büyük eylemin neden kullanýldýðý bilinmelidir. Örgütümüzün silahlý harekâtlarda kullandýðý bir kavram
olan büyük eylem deyiþi, yaygýn bombalama eylemleri ile birlikte
baþka bir eylem biçiminin tanýmlanmasýný ifade eder. Genellikle
baskýn, suikast, pusu eylemleri için kullanýlmaktadýr. Bu nedenle
silahlý eylemin büyüklüðü, birlikte yapýldýðý diðer eylem biçimlerine göre (nispi olarak) büyüklüðü ifade etmektedir. Yoksa daha
fazla kadro ve malzeme kullanmak eylemin büyüklüðünü zaten göstermez, sadece askeri harekâtýn geniþliðini ifade eder.
Zaten yeni sað-sapma, kendi tespitlerinin boþ sözler olduðunu
bilmektedir. Nitekim sýk sýk örnek verdikleri petrol zammý konusunda þöyle diyorlar:
Devrimci örgüt... (bu durumda) ... þirket bürolarýný
ve enerji bakanlýðýný bombalayabilir. Eylemin amaçlarýný açýklayan propaganda bildirisi daðýtýlýr. Bu eylem kitleyi belirli ölçüde etkiler ... Devrimci örgüt (yeterli güce
sahipse) emperyalist petrol þirketlerinin temsilcilerini kaçýrabilirdi. Her iki durumda da mevcut siyasi ortamýn
* Geniþ bilgi için bkz, Lenin, Ne Yapmalý? ve Che Guevara, Askeri Yazýlar.
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öne çýkardýðý açýklanmasý gereken siyasi gerçek deðiþmez
(akaryakýt zammýnýn gerçek sorumlusu), ancak ikinci
eylem ilkine göre daha büyük bir etki yaratýr...
Bu eylemler arasý politik etki farkýný askeri farklýlýða
baðlamak hatalýdýr. Kaldý ki, ikinci eylem askeri açýdan, birinci eyleme nazaran daha zayýftýr. (Þirket bürolarýnýn ülke çapýnda daha yaygýn biçimde bombalanmasý daha fazla kadro, malzeme kullanýlmasýný ve toplam
olarak da daha fazla riski içerir.)207
Ýki silahlý eylem biçiminin (bombalama ve kaçýrma) bu þekilde ele alýnmasý ve tanýmlanmasý sakattýr. Bir kere silahlý eylem
biçimleri, belirli hedeflere, yürütüldüðü alana ve devrimci güçlerin seviyesine (insan ve teknik olarak) göre deðiþir. Pek çok silahlý eylem biçimleri mevcuttur (sabotaj-suikast-adam kaçýrma-baskýn-bir yerin geçici olarak iþgali-kurþunlama-Vietnamda kullanýldýðý gibi terör harekâtý vb.) ve zaman içinde de þu an bizlerin tanýmadýðý pek çok silahlý eylem biçimleri ortaya çýkacaktýr. Bu bir.
Ýkinci olarak, sözü edilen iki silahlý eylemin yarattýðý etki ile
tepki ayýrt edilmelidir. Birinci durumda, oligarþinin uzun dönemli
tepkisi ile ikincisine yönelik kýsa vadeli tepkisinden hareketle etki
yarattýk demek yanlýþtýr. Bu etki, oligarþide yaratýlan etkidir ve
oligarþinin tepkisi ile somutlaþýr. Bu konuyu bir yazýmýzda þöyle
ifade etmiþtik:
Etki, terim olarak, herhangi bir þeyde yapýlan deðiþikliði ifade eder. Bu ayný zamanda, iz býrakýcý ve sonuç verici bir eylemi ifade ettiði gibi, býrakýlan izi ve alýnan
sonucu da ifade eder.
Marksizmde etki kavramý, devrimci mücadele sonucunda, kitlelerin bilincinde ortaya çýkan deðiþikliði ifade eder. Bu anlamýyla etki politik niteliktedir, yani politik
etkidir. Öncü Savaþýnda geniþ ölçüde kullanýlan etkinin
yaratýlmasý ve örgütlenmesi, iþte bu kitlelerde ortaya çýkan politik deðiþimi ifade eder.
Doðrudan etki ikili yöne sahiptir: Birinci yön, devrimci mücadeleyi ifade eden etkinin yaratýlmasýdýr. Ýkinci
yön ise, bizzat kitlelerin bilincinde ortaya çýkan, yani iz
207
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býrakýcý ve sonuç verici eylem sonucu ortaya çýkan deðiþikliktir...
Silahlý propaganda için etkinin yaratýlmasý, kýr ve þehir
gerilla eylemi ile bunun üstünde yükselen ajitasyon ve
propagandayý ifade eder. Etkinin örgütlenmesi ise, bu
çalýþma sonucu kitlelerin bilincinde meydana gelen deðiþimin, eyleme dönüþtürülmesi için kitlelerin örgütlenmesidir.
Etkinin politik niteliði ve devrimci özü unutulacak olursa, her gerilla eylemi sonucu meydana gelen deðiþimler
yaratýlmýþ etki olarak kabul edilir. Böylece devrimci ve
politik nitelikte olmayan etki örgütlenmeye çalýþýlýr. Bu
da, ya örgütü niteliði olmayan nicelik haline getirir (etki
örgütlenmiþse), ya da örgütün geliþmesini durdurur. (Etkinin örgütlenmemesi)208
Yeni sað-sapmanýn etki üzerine yazdýklarý bu yüzden boþ
þeylerdir, çünkü temeli olmayan sözlerdir. Hele hele, silahlý eylem
biçimlerinin, askeri açýdan zayýf olup olmadýðýný tespit için kullanýlan kriterler çok daha boþtur. Eðer askeri eylemler, daha fazla
kadro ve malzeme kullanarak, daha fazla riskli olduðu takdirde
askeri açýdan güçlü olsalardý, en genelde her gerilla eylemi askeri açýdan zayýf olurdu. Keza, Halk Savaþý da ayný þekilde zayýf
olurdu. Çünkü bunlar az sayý ile sayýca güçlü düþmaný, az maddi
güçle maddi olarak güçlü düþmaný yenme yollarýdýr. Yine risk
yönünden ele alýnacak olursa, aptalca yapýlmýþ askeri eylemler
askeri açýdan daha güçlü olurdu. Çünkü aptallýk, riski de beraberinde getirir. (Risk tehlike demektir). Yeni sað-sapmanýn örneðindeki iki eylem biçimini bile alsak, gerçek onlarýnkinden farklýdýr.
Adam kaçýrma eyleminin bombalamaya göre (yaygýn bombalama) daha az kadro, malzeme ve risk içerdiðini söylemek için, ya
kiþinin mideden düþünmesi, ya da hiç adam kaçýrma eylemi
görmemiþ-duymamýþ olmasý gerekir. Adam kaçýrmanýn, 3-5 kiþinin,
1 ev-1 araba ve istihbaratla yapýlacaðýný sanan bir kafadan baþka
bir þey beklemek de olanaksýzdýr.
Diyorlar ki, Öncü savaþýnda büyük eylem, politik olarak
büyük hedeflere yönelen eylemdir. Bu cümlenin bir þey ifade
208
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edebilmesi için mutlaka politik olarak büyük hedeflerin ne olduðunun söylenmesi gerekir. Tüm yazý boyunca bununla ilgili tek
söz edilmeden, bu öncülle her türlü sorun çözümlenmektedir. Yazýdaki farklý hedefler olarak söylenen bazý þeyler var: Bir MHP
binasý, bir emperyalist þirket, iþadamýnýn evi, genelkurmay,
bakanlýk. Bu hedeflerin farklý nitelikte olduklarý kesindir. Ancak
bunlarýn hiçbirisi politik olarak büyük hedef olarak düþünülemeyeceði de kesindir. Devrimci mücadelede büyük hedef, politik olarak büyük hedef tektir: Politik iktidarýn ele geçirilmesi. Bunun
dýþýnda politik olarak büyük hedef söz konusu olamaz. Bu yüzden
devrimci mücadelede mevcut somut koþullarýn öne çýkardýðý ve
bu büyük hedefin parçasý olan taktik politik hedefler söz konusudur. Ve devrimci mücadelede, bu politik hedefler her zaman somuttur ve somut koþullara göre deðiþir. (Marksizmin özünün somut
durumlarýn somut tahlili olmasý esprisi). Görüleceði gibi, büyük
eylem politik olarak büyük hedeflere yönelen eylemdir deyiþi, soyut ve soyut olduðu kadar pratikle hiçbir iliþkisi olmayan bir cümleden ibarettir. Tek önemli (!) yaný, totoloji dizini için iyi bir örnek
teþkil etmesidir. (Totoloji, Dühringin en sýk kullandýðý bir yöntemdir.)
Üçüncü olarak, solu toplama konusunu ele alacaðýz. Yeni
sað-sapma bu konuda doðru bir yaklaþýmda bulunmasýna raðmen,
çalýþma tarzýnda tam zýddýný önerir. Ýlk durumda, solu toplamak
amacýyla eylem (silahlý) yapmanýn, yani amaç olarak solu toplamayý alan silahlý eylemlerin yanlýþ olduðu söylenir. Ancak daha
sonra þöyle denir:
(Hazýrlýk aþamasýnda) çeþitli bölgesel eylemler
gerçekleþtirilir. Bu eylemlerin amacý bölgedeki ileri unsurlarý kazanarak ilk kitle baðlarýný oluþturmak ve mevcut kadronun eðitimidir. 209
Bölge çalýþmasý(nda)... bölgedeki çalýþmayý üstlenebilecek, ileri unsurlardan oluþan, yerleþik bir nüve oluþturulur. Bu ilk nüvelerin teorik ve askeri eðitimi tamamlanýr. Daha sonra bölgedeki diðer unsurlarý etkilemek
amacýyla gerçekleþtirilen bölgesel eylem gündeme gelir. (Burada þematik olarak açýklanan þema somut þartlara
209
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göre deðiþir. Örneðin ilkin ilk nüveyi oluþturmak için
bölgedeki ileri unsurlarý örgütlemek amacýyla eylem
yapmak gerekir.)210 (abç)
Tam açýklýða kavuþmuþ bir teorinin sefaleti. Evet, ileri
unsur kavramý solu, yani þu ya da bu siyasi çizgiyi benimsemiþ
ya da eðilim göstermiþ kiþileri ifade eder. Bu anlamda, ileri unsurlarý örgütlemek deyiþi ile solu toplamak deyiþi öz olarak farklý
deðildir. Ayný þekilde, ileri unsurlarý etkilemek sözü ile solun
içindeki unsurlarý etkilemek aynýdýr. Bu durumda, yeni sað-sapma bunlarý, farklý sözcüklerle söylemesine karþýn, açýkça ilk amaç
olarak kabul etmektedir. Oysa daha önce tespit yapýlýrken, bunun
amaç olamayacaðý, sadece örgütün politik alternatif olmasýna paralel ortaya çýkan bir sonuç olduðu belirtiliyordu. Burada itiraz olarak, böyle bir amacýn genelde deðil, bölgelerde söz konusu olduðu ileri sürülebilir. Ancak bu önemsizdir. Zira bölgeler ile örgütün bütünü (genel) birbirinden ayrý deðildir. Ayrý olsalar bile, bu
durumda her bölge kendi çapýnda bir bütünü oluþturduðu anlamda, yine solu toplamayý (baþlangýç için de olsa) amaç edinemez.*
Dört: Politik gerilla. Bu deyiþin niteliðini daha önce ele almýþtýk. Burada sadece, yeni sað-sapmanýn iki tür politik gerilla
tanýmýna dikkati çekeceðiz. Her birinde diðerine atýf yapýlan iki yazýda þöyle tanýmlanýyor:
Öncü savaþý, þehir gerilla savaþý ve þehir gerilla
II. Sað-sapma, Öncü Savaþýnýn Politik Sanatý.
* Burada yeni sað-sapmanýn MLSPB ve EByi yanlýþ yönden ve yanlýþ olarak
eleþtirmesine de dikkat etmek gerekir. Þöyle deniliyor: ... onlardan baþkasýnýn (sol hareket
kastediliyor) okuyamayacaðý kalýn, lüks baskýlý propaganda broþürlerinde iþlenen ana tema,
HDÖnün bildirilerinde olduðu gibi oligarþiye karþý savaþ deðil, ülkedeki çeþitli sol gruplarýn
faaliyetlerinin eleþtirisi ve MLSPBnin bunlara karþý kazandýðý baþarýlarýn anlatýlmasýdýr.
[II. Sað-sapma, Öncü Savaþýnýn Politik Sanatý] Eðer eleþtirmek için eleþtirmek anlayýþý
için örnek verilecek olsa, bu sözler baþ sýrayý alýrdý þüphesiz. Kendi deyiþleri ile bile, kendi
eleþtirilerini çürütmekteler, propaganda broþürleri ile bildirileri (ki kastedilen silahlý
eylem bildirileridir) karþý karþýya getiren bir eleþtiri. Bir broþürün, üstelik propaganda
broþürünün, çeþitli sol gruplarýn eleþtirisini içermesi kadar doðal bir þey olamaz. Eðer
faaliyetlerin eleþtirisine karþý bir þey söylenmek isteniyorsa, basit bir gerçeði hatýrlatmak
gerekir. Gerçeðin ölçütü pratiktir. Kýsacasý bir sol çizgiyi bu þekilde eleþtirmek, eleþtirinin
özüne terstir ve sonuçta eleþtirilenden çok eleþtireni haksýz çýkartýr. (Ki kalýn, lüks baskýlý
diye eleþtiri (!) yapmak, en çok DY oportünistlerinin eleþtiri (!) anlayýþýdýr.) Yeni saðsapmanýn örgütümüz adýna yaptýðý bu tür eleþtirinin ciddiye alýnacak bir yaný yoktur. Bu
tür yaklaþýmlar karalama yapmaktan baþka bir þey deðildir. MLSPB ve EBnin yanlýþ Öncü
Savaþý (genel olarak Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi) anlayýþý bu tür karalamalarla
eleþtirilemez.
210
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taktikleri ile yürütülen kýr gerilla savaþý (ki buna genel
olarak politik gerilla savaþý diyoruz) ile yürütülür.211
(abç)

Ülke çapýnda temel ve tali alanlarda siyasi tecrit ve
kitle örgütlenmesi amacýyla ve þehir gerillasý taktikleriyle (eylem için toplanan ve sonra daðýlan askeri güç)
yürütülen gerilla savaþý, öncü savaþýnýn temel sürdürülüþ biçimidir. Biz bu amaç ve biçimle gerilla savaþýný,
halk savaþýndaki gerilla savaþýndan ayýrmak amacý ile
politik gerilla savaþý olarak tanýmlýyoruz.212 (abç)
Ýþte iki ayrý yazý ve iki politik gerilla savaþý. Ekleyecek baþka
bir þey bulamýyoruz.
Beþ: Temel alanlar. Politik sanatda (!) diðer yazýdan (III.
Bunalým Döneminde Ortaya Çýkan Geliþmeler ve Devrim Stratejisi) alýntý yaptýklarýný ifade ettikleri temel alanlara bakýlacak olursa;
ülkemizin her yeri temel alan içine girmektedir. Marmara-EgeAkdeniz Bölgeleri birinci derecede temel alanlar. Bazý Ýç Anadolu
ve Karadeniz Bölgeleri, Doðu ve Güneydoðu bölgeleri (mezhep
çatýþmasý ve ulusal sorunun olduðu yerler buralarýdýr) diðer temel
alanlardýr. Bu durumda, tali alan olarak bazý dýþýnda kalan Ýç
Anadolu Bölgesi kalmaktadýr. (Buralar da sanýrýz, Tuz Gölü ve çevresindeki düz bozkýr yerler olmaktadýr.) Eðer Türkiyede bunlarýn
dýþýnda bölge (coðrafi bölgeler) mevcut ise, buna bir þey diyemeyiz! Ýþte birleþik devrimci savaþý geçersiz ilan edip, kapitalizmin
geliþtiði ülkelerde kýr-þehir ayrýmý yoktur, bunun yerine kapitalizmin geliþtiði-az geliþtiði yerler ayrýmý geçmiþtir diyenlerin temel
alan tespitlerinin somut durumu budur: Temel alan tüm Türkiyedir. (O zaman temel-tali alan ayrýmýna ne gerek var ki?)
Altý: Yeni sað-sapmanýn Öncü Savaþýnýn geliþim çizgisindeki orijinalliðini okuyucu görmüþtür sanýrýz. Baþlatýlan-yaygýnlaþtýrýlan ve sonra (üçüncü aþama) geliþtirilen bir merkezi
þehirlerde politik gerilla savaþý ve sadece baþlatýlan diðer temel
alanlarda savaþ.
Onlarýn yaygýnlaþtýrma ve geliþtirme sözcüklerinden ne
anladýklarýna girmeden, bu sözcüklerin ne ifade ettiklerine bak211
212
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mak gerekir. Ancak yeni sað-sapma bu konuda tek söz etmemiþtir. Bir þeyin yayýldýktan sonra geliþtirilmesi ile geliþtikten sonra
yayýlmasý farklý iki ifade ve iki yoldur. Kesintisiz Devrim II-IIIün
devrimci rotanýn geliþim çizgisini ifadesi yaratma-geliþtirmeyaygýnlaþtýrma þeklinde olduðu için, yeni sað-sapma fark yaratmak amacýyla, baþlatma-yaygýnlaþtýrma-geliþtirme ifadesini kullanýr. Ýþte orijinallik buradadýr. Gerilla savaþýný (isterse onlarýn
politik gerilla savaþý olsun) geliþtirmeden yaymaya kalkan her örgüt, sonuçta güçlerinin yetersiz kaldýðýný görecektir. Bu, savaþta olduðu kadar, doðada da böyledir. Süreci bu þekilde tersine çevirmek subjektivzmden baþka bir þey deðildir. (Kapitalizm bile, önce
geliþir sonra yayýlýr.)
Ýlk bakýþta, diyalektik sürecin bu þekilde terse dönüþtürülmesi, bazýlarý için önemsiz görülebilir. Üstelik bizim eleþtirimiz sözcüklerle oynamak olarak eleþtirilebilinir. Ancak yeni sað-sapmanýn bu geliþim çizgisi anlayýþý, pratikte de gözlendiði gibi, hatalarýn
ve seri yakalanmanýn teorik temelidir. Geliþmeden yayýlan güçler,
(yeni sað-sapmanýn kendisini güç olarak kabul edebilirsek tabi)
sonuçta güçlerin israfýna neden olur. Diyalektik süreci, kendine
göre baþaþaðý çevirmek, yani suni zorlamanýn savaþta nelere mal
olacaðý açýktýr ve yeni sað-sapma yönünden bunu gördük de.
Yine onlarýn, Öncü Savaþýnýn geliþim çizgisi diye üç aþamalý
beyanlarý baþtan sona, kendi tespitlerinin yadsýnmasýdýr. Çünkü
geliþim çizgisinin üçüncü aþamasýna gelindiðinde merkezi þe-hirlerde politik gerilla savaþý geliþtirilmesi ve diðer temel alanlarda da
savaþýn baþlatýlmasý gündemdedir. Bu durumda Öncü Savaþý, salt
temel alanlarda (o da yarým olarak) sürdürülme durumundadýr.
(Temel alanlar anlayýþlarýnýn sakatlýðýný yukarda belirttik, ancak
burada onlarýn deyiþleri ile konuyu ele alýyoruz). Eðer tali alanlar
diye bir þey söz konusu ise, ki ifadelerden böyle olduðu anlaþýlýyor,
buralardaki geliþim Öncü Savaþýnýn dýþýna çýkmaktadýr. Yine, diðer temel alanlarda savaþýn geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý (onlarýn deyiþiyle yaygýnlaþtýrýlmasý ve geliþtirilmesi) da Öncü savaþýnýn
kapsamý dýþýnda kalmaktadýr. Sonuç olarak, Öncü Savaþýný, merkezi þehirlerde, yani Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde baþlayýp, yayýlan ve geliþen gerilla savaþý olarak düþündüklerini söylemek pek yanlýþ olmayacaktýr. Artýk bunun ne demek olduðunu
okuyucuya býrakýyoruz.

178

THKP-C/HDÖ
Yeni Oportünizm Üzerine

Yedi: Yeni sað-sapmaya göre, Öncü Savaþýnýn amacý suni
dengeyi bozarak Halk savaþýný baþlatmak deðildir. Bunun yerine,
siyasal tecridi saðlayarak silahlý mücadeleye kitlesel karakter kazandýrmak Öncü Savaþýnýn amacýdýr. Ýþte, kitlesel karakter
kazanmýþ silahlý mücadele evresi stratejik darbeler dönemidir.
Daha önce bu konuyu ele alýrken belirttiðimiz gibi, stratejik darbeler döneminin ne olduðu belirgin deðildir. Ancak yazýya sýkýþtýrýlmýþ cümlelerden bunu biraz belirginleþtirmek olanaðý mevcut. Bakýn ne diyorlar:
Silahlý mücadeleye kitlesel karakter kazandýrýlmýþ
öncü savaþýnýn hedefi oligarþinin siyasal tecrididir (ve
öncü savaþýna baðýmlý olan suni dengenin bozulmasýdýr). Bu anlamda öncü savaþý bir politik saldýrý savaþýdýr.213
Bu durumda, Öncü Savaþýnýn amacýnýn, yani silahlý mücadeleye kitlesel karakter kazandýrmanýn ne olduðunu bilmek gerekiyor. (Ki kazanmýþ hali stratejik darbeler dönemi oluyor) Bunu
da politik sanat(!) da satýr arasýnda þöyle açýklýyorlar:
Silahlý mücadelenin kitlesel karakter kazanmasý,
halk kitlelerinin oligarþiye karþý açýk bir silahlý mücadeleye sokulmasý anlamýnda, önce silahlý kitle gösterilerinin baþlatýlmasý ve geliþtirilmesi anlamýnda ele alýnmalýdýr.214 (abç)
Burada, Ýranda Þahýn devrilmesi sürecini hatýrlatmakta yarar
var. Bilindiði gibi, Ýranda Ayetullah Humeyninin çaðrýlarý ile kitle
gösterileri baþlatýlmýþ, giderek bu gösteriler silahlý kitle gösterilerine dönüþmüþ ve ülkenin belli baþlý büyük kentlerinin (toplumsal
üretimin yoðun ve dolayýsýyla kitlelerin toplu halde bulunduðu alanlar) tümüne yayýlmýþtýr. Ve Þah, bu kitle gösterileri karþýsýnda
orduyu kullanmak istemiþ, ancak ordunun halkýn safýna geçmesiyle yanýna ailesini alarak kaçmýþ ve iktidarý Ayetullah Humeyniye
býrakmak zorunda kalmýþtýr. Ýranda bu süreçte kitleler açýk bir
silahlý mücadeleye giriþmiþlerdir. Yeni sað-sapmanýn deyiþiyle
silahlý mücadele kitlesel karakter kazanmýþtýr, çünkü bunun anlamý silahlý kitle gösterilerinin baþlatýlmasý ve geliþtirilmesidir. On213
214
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larýn tespitleri ýþýðýnda Ýran olaylarý kendi teorilerinin güzel bir
örneðidir. (Doðal olarak fark da vardýr, o da öncülük noktasýnda).
Bu durumda sorun, Ayetullah niteliðinde bir öncünün yaratýlmasýna gelip dayanýyor! Bize de, yolunuz açýk olsun demekten
baþka bir þey kalmýyor!
Sekiz: Burada da maddi yýpratmayý ele alacaðýz. Daha
önce gördüðümüz gibi, yeni sað-sapmaya göre, maddi yýpratma
Öncü Savaþý içinde yer almaz, Öncü Savaþýnda oligarþiye maddi
darbeler indirmeyi savunmak askeri bakýþ açýsýdýr. Oysa, politik
sanatda (!) petrol zammý örneði ile Öncü Savaþýnýn belirli bir döneminden sonra yaygýn askeri güçün oluþmasýyla akaryakýt
daðýtým þebekesi geçici olarak felce uðratýlmasýný ileri sürer. Bu
ise açýkça, düþmanýn maddi olarak yýpratýlmasý, ona maddi darbe
vurmak demektir. (Geçici olmasý, oligarþi bunlarý yeniden kuracaðý içindir.) Felce uðratmak deyiþinin baþka bir anlamý da yoktur. Böylece (ve en azýndan), yeni sað-sapma akaryakýt zammý
durumlarýnda askeri bakýþ açýsýný savunmuþ olmaktadýr. Bu da,
kavram karýþýklýðý yaratan ... birbirini çürüten tezler ortaya
atarak ve tahrif montajlarý yaparak durumu kurtarmaya
çalýþan215 oportünizmden baþka bir þey deðildir.
Dokuzuncusu, yeni sað-sapmanýn teorik ve siyasi konulara ne kadar ciddi yaklaþtýðýnýn örneðidir. Görüldüðü gibi ekonomik-demokratik mücadele, el çabukluðu ile, eylemin propagandasýný yapmak ve örgüte kadro ve sempatizan saðlamaya indirgeniyor. Ayný þekilde, ekonomik-demokratik mücadele örgütün legal yayýn organýný çýkarmayý üsleniyor. Sormak gerekiyor, bir mücadele nasýl bir þey ki, bir yayýn organý çýkarmayý üslensin. Eðer,
bu mücadelede yer alan kadrolar ise, bu mümkündür. Ancak,
yeni sað-sapma böyle demiyor, salt mücadeleden söz ediyor.
Felsefe halkýn teori alanýndaki sýnýf mücadelesini
temsil eder. Neden felsefe kelimelerle dövüþür? Sýnýf mücadelesinin gerçekleri kelimeler tarafýndan temsil edilen, fikirler tarafýndan temsil edilir. Bilimsel ve felsefi
akýl yürütmelerde kelimeler (kavramlar, kategoriler) bilginin araçlarýdýr. Fakat siyasi, ideolojik ve felsefi mücadelede kelimeler ayný zamanda silah, patlayýcý veya
215
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uyuþturucu madde ve zehirdir. Bazen sýnýf mücadelesi
bir kelimenin diðer bir kelimeye karþý mücadelesinde
özetlenebilir. Bazý kelimeler kendi aralarýnda bir düþman
gibi dövüþ yaparlar. Baþka kelimeler vardýr ki, anlam karýþýklýðýna yol açarlar, hayati fakat sonuca baðlanmamýþ
bir muharebenin kaderi gibi (...) En soyut, en zor ve en
uzun teorik eserlerine kadar felsefe kelimelerle dövüþür:
Yalan kelimelere karþý, anlam karýþýklýðýna yol açan kelimelere karþý, doðru kelimelerden yana nüanslarla
dövüþür. Kelimeler üzerindeki bu savaþ, siyasi mücadelenin bir parçasýdýr. -italikler bize ait- M.Ç216
On: Burada iki noktaya deðineceðiz. Birincisi Öncü Savaþýnýn genel ilkelerinin birincisi. Yani, devrimci örgüt bölgede
mümkün olan en geniþ kitleyi örgütlemeye ve kontrol altýnda
tutmaya çalýþýr genel ilke sine. Bunun için fazla söz söylemeden, salt Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Iden bir alýntýyla cevaplayalým:
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 kurabileceði 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.217 (abç)
Ýkincisi, üretime baðlý askeri güç ile milisin yeni sað216
217
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sapmanýn iddia ettiði gibi farklý olup olmadýðýdýr. Bu konuda
önce onlarýn yaklaþýmýný ifade edelim:
Öncü savaþçý örgüt silahlý maddi gücünü geliþtirerek
daha büyük politik hedeflere yönelir... Öncü savaþý sürecinde oligarþiye karþý askeri bir alternatif olabilmenin þartlarýnýn hazýrlanmasý, silahlý gücün kitle örgütlenmesiyle
birlikte yaygýnlaþtýrýlmasýný gerektirir. Bu ise sadece merkezi eylem kadrosunun büyümesiyle saðlanamaz. Nitelik olarak daha düþük ancak sayýca daha fazla ve
yaygýn olan bir silahlý gücün de yaratýlmasý gerekir.
Yaygýn silahlý güç büyük ölçüde yerleþik ve üretime
baðlýdýr...218
Merkezi eylem kadrosu profesyonel unsurlardan
oluþur. 219
Üretime baðýmlý askeri güç ile milis birbirine karýþtýrýlmamalýdýr. Milisin amacý bulunduðu bölgedeki çalýþmayý savunmaktýr. Bulunduðu alana saldýrý olmadýkça harekete geçmez. Öncü savaþýnýn üretime baðlý
askeri gücü ise, oligarþinin siyasi tecridi ve kitle örgütlenmesini gerçekleþtirmek doðrultusunda politik saldýrý savaþýný yürütür. Eylemin amaç ve kapsamý, savunmadan çok farklýdýr.220
Yeni sað-sapmaya göre, Öncü Savaþýnda silahlý güç iki
niteliktedir: a- Merkezi eylem kadrosu olarak silahlý güç, b- Yerleþik
ve üretime baðlý, yaygýn silahlý güç. Bu iki silahlý güç, askeri eylemlerde birbirine baðýmlýdýr, ancak birincisi profesyonel unsurlardan
oluþur, ikincisi ise doðrudan kitlenin silahlý örgütlenmesidir ve bu
milis demektir.
Onlar için, Öncü Savaþý Halk Savaþýna dönüþemeyeceði için,
Öncü Savaþýnda silahlý gücün oluþumu ve hedefi fazla açýk deðildir. Konuya yaklaþýmlarý, temelde Halk Savaþý ile Öncü Savaþý arasýndaki farka dayanýr. Ama onlar, bu farký özgül deðil, mutlak olarak
ele alýrlar, Bu yüzden Öncü Savaþýnýn silahlý gücü belirsiz bir geleceðin çekirdeði durumundadýr. Bu konuda, Politikleþmiþ Askeri
218
219
220
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Savaþ Stratejisinin doðru tespitlerini belirtmeden, Ýbrahim Kaypakkayanýn anlayýþýný da özetleyelim:
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 olmayan, bölgedeki parti komitesine baðlý profesyonel gerilla birliklerini örgütlemek ...
ve parti örgütünün örgütlenmede kavrayacaðý halka, gerilla birliklerini ve köy milislerini örgütlemektir.221 (abç)
Ý. Kaypakkayanýn köy ve köylülük üzerine söylediði bu sözler, III. bunalým döneminin özellikleri sonucu Halk Savaþýnýn baþlatýlabilinmesi için Öncü Savaþýnýn gerekliliðini kabul etmeyen ve
savaþý baþlangýçtan itibaren Halk Savaþý olarak ele alan anlayýþýnýn
ürünüdür. Ancak genelde, yeni sað-sapmanýn Öncü Savaþý için
söylediklerinden pek farklý deðildir. (Sadece Ý. Kaypakkaya sorunu
biraz daha ayrýntýlý ve köylülük yönünden koymaktadýr.)
Öncü Savaþýnýn Halk Savaþýna dönüþmeyeceðini iddia edenlerle Öncü Savaþýnda silahlý gücün oluþumu ve niteliði üzerine tartýþmak anlamsýzdýr. Ancak, yeni sað-sapmanýn oportünist niteliðini göstermesi yönünden bu konu oldukça tipiktir. Çünkü onlar,
gerek halk iktidarýnýn silahlý gücünü, gerek gerilla ve düzenli ordunun oluþumunu kesinkes kabul etmemektedirler. Önce milisin ne
olduðunu görelim:
Milis kavramý, doðrudan Marksist-Leninist devlet teorisinin
bir ürünüdür. bilindiði gibi, sýnýflarýn ortaya çýkmasý ve devletin
oluþumu halkýn özerk silahlý örgütlenmesi ile artýk doðrudan
doðruya ayný þey olmayan özel silahlý adam müfrezelerinin ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr. Halk iktidarýnda ve proletarya diktatörlüðünde devlet, özel silahlý adam müfrezelerine deðil, halkýn özerk silahlý örgütlenmesine dayanmak zorundadýr. Lenin, halkýn
çok yalýn bir makine ile (devlet) özel aygýtsýz, yalnýzca silahlanmýþ
yýðýnlarýn örgütlenmesi ile sömürücülerin sýrtýný yere getirebileceðini söyler. Lenin, silahlanmýþ yýðýnlarýn örgütlenmesi için Ýþçi
ve Asker Temsilcileri Sovyetleri gibi222 demektedir. Ýþte, bu hal221
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kýn özerk silahlý örgütlenmesi olarak halk milisleri, halk iktidarýnýn
askeri örgütlenmesidir.
Halktan ayrý ve halka karþý kurumlar olan polis ve
ordunun yerine, tüm halkýn doðrudan silahlanmasý geçmiþtir; bu iktidar altýnda, kamu düzeninin korunmasýný
silahlý iþçiler ve köylüler, silahlý halk, kendileri gözetirler.223
Yine Lenin, Ýþçi ve Asker Temsilcileri Sovyetlerinin niteliðini þöyle ifade eder:
Onlar ayaklanma organlarý olarak, devrimci iktidar organlarý olarak düþünülmelidir.224 (abç)
Marksizm-Leninizmde milis kavramýnýn özü budur. Ayaklanma ve Halk Savaþýnda deðiþik geliþim gösteren milis örgütlenmesi, halk iktidarýnýn organý (askeri) olmasý, onun temel iþlevini
belirler. Genellikle silahlý ayaklanmalarýn kýsa sürmesi milisin nasýl
oluþtuðu konusunu, yüzeysel bakýþlardan gizlemektedir. Ancak temelde, halkýn özerk silahlý örgütlenmesi olmasý, onun her yerde
ve her zaman kurulabilmesine olanak tanýmýþtýr. En geniþ olarak
milis örgütlenmesi Halk Savaþlarýnda görülmüþtür. Temelde tüm
halkýn seferber edilmesi ve silahlanmasý gerekliliði, milis örgütlenmesini yaratmýþtýr. Milis, ayný zamanda Halk Ordusudur.
Çin ve Vietnam Halk Savaþlarýnda silahlý halk örgütlenmesi,
savaþýn gereklerine uygun olarak deðiþik biçimler almýþtýr. En
yaygýn olarak özsavunma birlikleri ya da kendini koruma birlikleri olarak bilinen biçim milis örgütlenmesini ifade eder. Ancak
milis örgütlenmesi bunlarla sýnýrlý deðildir. Giap, silahlý halk örgütlenmelerinin deðiþik biçimlerini þöyle sýralar:
1) Devrimci hareketin saðlam ve kitle örgütlenmesinin güçlü
olduðu yerlerde:
 Özsavunma birlikleri,
 Savaþçý özsavunma birlikleri,
 Yerel silahlý gruplar,
 Silahlý müfrezeler,
 Gerilla birlikleri (ya da gerilla milisleri).
222
223
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2) Gizli çalýþýlan ve kitle örgütlenmesinin yeterli olmadýðý
yerlerde:
 Yeraltý askeri kadrolarý,
 Silahlý þok gruplarý,
 Yerel silahlý gruplar,
 Askeri müfrezeler,
 Gerilla birlikleri.
Bu çeþitli silahlý örgütlenmelerin nasýl oluþtuðu, þu an için,
konumuz dýþýnda kalmaktadýr. Burada vurgulamak istediðimiz,
silahlý kitle örgütlenmesinin (milis) tek bir biçimde olmayýp,
savaþýn gereklerine ve geliþimine baðlý olarak deðiþik biçimler
aldýðýdýr. Ýkinci olarak, bu silahlý güç, ayný zamanda Halk Ordusunu oluþturmakta ve diðer birliklerin (merkezi silahlý güç olarak
düzenli ordu ve bölgesel birlikler) geliþtirilmesi ve yeni savaþçýlarýn
katýlýmý için temel teþkil etmektedir. Üçüncü olarak, bu silahlý örgütlenmeler, diðer silahlý güçlerden farklý olarak, üretime baðlý ve
yerleþik unsurlardan (halk) oluþur. Bu ise, bu silahlý örgütlenmenin sürekli düþmanla savaþma durumunda olmamasýndan kaynaklanýr. Düzenli ordu ya da bölgesel birlikler yahut da gerilla birlikleri (gerilla milisleri deðil) sürekli hareket ve savaþ halinde bulunduklarýndan üretimden tamamiyle ayrýlmýþ unsurlardan oluþur.
Halkýn yaygýn silahlý örgütlenmesi olarak milis, salt kendini koruma fonksiyonuna sahip deðildir. Bu durum, yani kendini koruma, genel olarak halk iktidarýnýn, özel olarak da kurtarýlmýþ bölgelerin varlýðýnda temel fonksiyon olur. Devrimi savunmak olarak da tanýmlanan bu fonksiyan, halk iktidarýnýn ya
da kurtarýlmýþ bölgelerin bulunmadýðý yerlerde bu silahlý örgütlenmenin fonksiyonlarýný belirler. Daha önce gördüðümüz gibi, Halk
Savaþý verebilmek için üç tür silahlý örgütlenme zorunludur: Ana
kuvvet birlikleri, bölgesel birlikler, ve milis ve kendini koruma
birlikleri.
Milis ve kendini koruma birlikleri, üretim faaliyetine devam eden ve üslerdeki halk iktidarýnýn temel cihazý olan, halkýn yaygýn yarý-silahlý kuvvetidir. 225 (abç)
30 yýllarýnda (1930) silahlý halk kuvvetlerimiz, kendini savunma örgütleri halinde idi, kitle silahlý kuvvet225
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lerinin ve gelecek devrimci ordunun çekirdeði idi.226
(abç)

Silahlý kuvvetlerimiz üç tür birlik halinde, yani halk
ordusunu oluþturan düzenli birlikler ile bölgesel birlikler
ile kitle silahlý kuvvetlerini oluþturan gerilla milisleri
þeklinde geliþmesi, Fransýz sömürgecilerine karþý halk
savaþýnda askeri örgütlenmemizin yaygýn halk niteliðini
gösterir.227 (abç)
Sonuç olarak diyebiliriz ki, devrimci savaþta silahlý kuvvetler
iki ana baþlýk altýnda toplanýr: Ordu ve kitle silahlý güçleri. (Son
tahlilde ikisi birden Halk Ordusudur. Ancak bu ayrým, silahlý güçlerin fonksiyonlarý açýsýndan zorunlu olmaktadýr.) Bu iki ana silahlý
örgütlenme biçimi, kendi içlerinde deðiþik biçimleri içerir. Ordu
olarak silahlý güç, savaþý fiili olarak yürütür ve savaþýn gereklerine
göre düzenli ordu-hareketli birlikler-gerilla birlikleri þeklinde deðiþik
biçimler alýr. Kitle silahlý güçleri ise, üretime baðlý ve yerleþik unsurlardan oluþur ve savaþýn gereklerine baðlý olarak (deðiþik görevler için) deðiþik biçimler alýr. Burada, kitle silahlý güçleri olarak milisin, salt kendini-koruma fonksiyonuna sahip olmadýðý görülmektedir. Bir baþka deyiþle, milis, salt bölgedeki çalýþmayý savunmak,
bulunduðu alana saldýrý olmadýkça harekete geçmeyen edilgen
bir güç deðildir. Giap þöyle diyor:
Halkýn geniþ ölçüde örgütlenmiþ silahlý kuvvetleri
olan gerilla milisleri, bölgesel kuvvetlerle dayanýþma
halinde gerilla faaliyetlerini sürdürüyor, kukla yöneticileri yok etmek ve iktidarý tabandan ele geçirmek amacýyla ayaklanmalara giriþmek için kitle siyasi güçleri ile
iþbirliði yapýyordu. Partizanlar üretimi býrakmýyor, herhangi bir silah kullanýyor, düþmana bulunduðu yerde
anýnda saldýrýyor ve görüldüðü her yerde düþmaný, gerihatlarý da dahil, köylerde ya da sokaklarda yok ediyordu.
Mahalli milisler ve gerilla, halk ordusunu kurmak ve düzenli savaþý geliþtirmek için temel oluþturuyorlardý.
Gerilla milisleri, savaþçý sayýsýný ve çarpýþma gücünü
hýzla geliþtiriyorlardý ... Düþmaný, müfrezeler, takýmlar ve
226
227
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direniþin sonuna doðru bölükleri bütün halinde imha
ediyorlardý. Gerilla bölgeleri ve üslerin kuruluþu, korunmasý ve geliþtirilmesi için ve kurtarýlmýþ bölgelerin savunulmasýnda bölgesel kuvvetlerle birlikte, düþmanýn yakýp yýkma, imha faaliyetlerini kýrarak halk savaþýný hýzla geliþtirerek önemli bir görev yapýyorlardý.228
(abç)

Görüldüðü gibi milis, savaþýn geliþimine baðlý olarak deðiþik
amaçlara uygun görevler üstlenir. Eðer gerilla bölgesi ve gerilla üssü kurmak söz konusu ise, milisin görevi bu amaca uygun olarak
biçimlenir ve yapýsý da bu görevi yerine getirecek þekildedir. Yok,
görev gerilla bölge ya da üssünü geliþtirmek olursa, bu kez yapýlanýþý
deðiþerek, bu göreve göre biçimlenir. Kurtarýlmýþ bölgelerde ise
milis, bir yandan buralarda halk iktidarýnýn iç görevlerini üstlenir
(örneðin, güvenlik gücü olarak genel asayiþ ve düzeni korur), diðer
yandan üretimi sürdürür. Buralara saldýrý olduðu anda da, aktif
biçimde savaþa girer.
Özetlersek, milis (yani kitle silahlý güçleri) devrim sürecinin deðiþik aþamalarýnda deðiþik görevler üstlenir ve buna uygun olarak da deðiþik biçimler (yapý) alýr.
Yeni sað-sapma tek biçimcilik ve dogmatik anlayýþla, her
þeyde olduðu gibi, milis konusunu (genel olarak kitle silahlý güçlerini) da duraðan ve deðiþmez biçim olarak düþünür. Somut durumlarýn somut tahlilini bir yana iterek, teoriyi bir eylem kýlavuzu olarak deðil, dogma olarak ele alýr. Yazýlarýnda belirttikleri üretime
baðlý güçün milis olmadýðýný ispatlayabilmek için, yaptýðý tahrifatlar bunlarýn açýk göstergesidir. Onlar, devrimci mücadelede silahlý
gücün ikili niteliðini ve deðiþik koþullarda deðiþik görevler üstlenmesini unutturmaya çalýþmaktadýrlar. Bunu yaparken sýðýndýklarý,
kitle örgütlenmesi ile silahlý güç, silahlý güç ile kitle örgütlenmesi
birlikte büyür tespitini de tahrif ederler. (Kitle örgütlenmesi politik
örgütlenmedir ve halk kurtuluþ cephesine baðlýdýr. Ayný zamanda
mücadelenin niteliðine baðlý olarak kitle silahlý güçleri yaratýlýr. Bunun dýþýnda (ve buna baðlý) silahlý güç, ana ve merkezi silahlý güç
olarak oluþturulur. Kitle silahlý güçleri yerel niteliktedir, merkezi silahlý güç ise ana (temel) askeri güçtür ve savaþýn asýl yürütücüsü228
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dür. Bu konuyu ayrý bir yazý ile etraflýca ortaya koyacaðýz.)
Sonuç olarak, yeni sað-sapma, Öncü Savaþýnda gerek kitle silahlý gücünün, gerek merkezi ve ana silahlý gücün (Halk Ordusunun çekirdeði olarak) nasýl biçimleneceði ve görevlerinin ne olduðunu söylemek yerine soyut bir ikilemle milis kavramýný tahrif
eder. Bunun nedeni ise, Halk Savaþýný reddetmesidir. Bu yüzden
Öncü Savaþýnda silahlý güçlerin durumunu koyarken, geliþimini ve
geleceðini sergileyemez.
Genel olarak, yeni sað-sapma Halk Savaþýný reddederek
(ki Halk Savaþýnýn genel nitelikleri yerine, onun ara aþamalarýný genelleþtirerek bunu yapmaktadýr) ve Öncü Savaþýný savunmaya kalkýþmakla baþtan sona çeliþkili ve birbirini çürüten tezler ortaya atmalarýna neden olmuþtur. Kendi deyiþleri ile halk savaþýnýn ne
olduðunu bilmeyen öncü savaþýný kavrayamaz. Ve tüm yazýlarýnda söyledikleri tek doðru ifade de budur.
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SONSÖZ

1976 Aralýk ayýnda Öncü Savaþýna baþlama kararý alan THKPC/HDÖ, aradan geçen dört yýl süresince, bir yandan oligarþiye ve
emperyalizme karþý savaþýný sürdürürken, diðer yandan da ülkemiz solundaki çeþitli sapmalar ve bunlarýn örgüt içindeki uzantýlarýyla mücadele etmiþtir. THKP-C/HDÖnün 1972 sonrasý geliþimi
içinde görülen bu sað-sapma gerçekte üçüncüsüdür. Daha önceleri yurtdýþý diye bilinen unsurlarýn tasfiyesi ve hemen bir yýl sonra Devrim Savaþçýlarý (!) adýný kullanan ikinci bir sapma, örgütümüzün yaþadýðý ilk iki sað-sapmadýr. Bu üçüncüsü ise, ilk ikisinden ders almýþ olarak, daha sinsi ve uzun hazýrlýklar sonucu ortaya
çýkmýþtýr. Ýllegal mücadelenin getirdiði bazý özelliklerden yararlanarak, saðcý görüþlerini THKP-C/HDÖ adýna yaymayý çalýþmýþtýr. Ancak zaman içinde daha fazla gizli kalamayacaklarýný görmüþler
ve açýk oynamaya baþlamýþlardýr. Bunu yaparken de, devrimci dürüstlüðün en ufak gereklerine bile uymamayý temel ilke saymýþlardýr.
Makyevelist anlayýþla, amaca varmak için her yol mübahtýr di-
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yerek, yapabileceklerinin hepsini yapmýþlardýr. O kadar ki, örgütün
stratejisinin deðiþtiðini ve örgüt içinde birkaç kiþinin buna katýlmadýðýný, ve onlarýn askeri bakýþ açýsýný savunduklarýný (!) kendi
sorumluluklarýna verilmiþ bölgelerde söylemekten çekinmemiþ-lerdir. Ülkenin çeþitli þehirlerinden birer kiþi getirerek çok olduklarýný göstermeye ve böylece kadrolarý aldatmaya kalkýþmýþlardýr.
Sonuçta, bir komite bile oluþturamayacak kadar az unsurun bulunduðu þehirlerden gelenlerle bir genel komite oluþturmuþlardýr.
(Bu komitenin kimlerden ve nasýl oluþtuðunu açýklamak illegalite yüzünden olanaksýzdýr. Ancak 79 sonlarýnda, Acilciler diyerek
yakalanan 70e yakýn kiþinin içinde bu komitenin bir üyesi hariç, hepsinin yakalanmýþ olmasý ne olduðunu göstermeye yetecektir.)
Dedikodu, spekülasyon, yalan ve uydurma sözlerle ortaya
çýkan bu sað-sapma yeni deðildir. Çünkü, sað-sapmayý savunan ve
teorik olarak biçimlendirenler uzun süredir, örgüt içinde sað-görüþün savunucularý olmuþlardýr. Ancak örgüt içinde yer aldýklarý
belirli bir sürede, sað görüþlerini çevrelerine yayacak fazla olanak
bulamadýklarýndan etkili olmamýþlar ve örgütün Genel Komitesinin
oy çokluðu ile aldýðý kararlara uymuþlardýr. Fakat THKP-C/HDÖ
Genel Komitesinin bazý üyelerinin savaþ içinde yitirilmesi sonucu,
denetimsiz kalan sað-görüþ, uygun anýn geldiðine karar vererek,
baðýmsýz davranýþlara giriþmiþlerdir. Örgütün üst üste darbe yemesine neden olan uygulamalara giriþen bu saðcý unsurlar, bu darbelerden sonra bu kez hatalarý eleþtirme ve özeleþtiri kisvesi altýnda, tüm sorumluluðu teoriye yýkmýþlardýr. Bazýsý yýllardýr kafasýnda
planladýðý teoriyi ortaya atarken, bazýsý da hýzla okuyup öðrenmeye baþlamýþ ve sonuçta teorinin yanlýþlýðýna kanaat getirmiþtir. Kendi içlerinde kurduklarý garip iliþkilerle, teoriyi alt-üst etmiþler ve eski saðcý görüþleri yeniden piyasaya (cilalayarak) sürmüþlerdir. (Ýþte bu yüzden onlara yeni diyoruz.)
Bu yazýmýzda, yeni sað-sapmanýn çeþitli yönlerden niteliðini ortaya koyduk. Ancak bazý yoldaþlar, bunun gereksiz olduðunu söyleyebilirler. Amacýmýz bu tür bir sað-sapmanýn eleþtirisi deðildir, niteliklerini sorgulamaktýr. (Bu uzun yazýyý kaleme almamýzýn
nedenlerini baþta da belirttik.)
Yeni sað-sapmanýn toplam 200 teksir sayfasýna yakýn çeþitli
yazýlarý dikkatli olarak okunacak olursa, eksiklikler ve yanlýþlarýn
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tüm sayfalarý kapsadýðý görülecektir. Ve yazýlarýndaki eksik ve yanlýþlýklarý ve de tahrifatlarý bir yana býrakacak olursak, elimizde 200
boþ teksir kaðýdý ile bunlarý boyamaya yarayan bir-kaç tüp teksir
mürekkebi kalacaktýr.
THKP-C/HDÖnün devrim anlayýþý-çalýþma tarzý ve örgütlenme anlayýþý çeþitli yazýlarda net ve açýk olarak belirtilmiþtir. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin sað ve sol yorumlarý karþýsýnda bu yazýlar, Marksizm-Leninizmin bayraðýný yükseltmektedir.
Son sözü Mahir yoldaþa býrakarak yazýmýzý noktalayalým:
Oligarþinin terörü, þiddeti ne kadar artarsa artsýn,
Partimiz gerilla savaþýna devam edecektir. Partimizin
yolu ihtilâlin yoludur. Ýhtilâlin yolu Partimizin yoludur.

YAÞASIN ÖNCÜ SAVAÞI
YAÞASIN HALK SAVAÞI
KURTULUÞA KADAR SAVAÞ

TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ-CEPHESÝ
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
THKP-C/HDÖ
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