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GÝRÝÞ

Bu yazý uzun yýllar önce örgüt saflarýnda ortaya çýkmýþ bir
sað sapmanýn geride býraktýðý tortular üzerinedir. Dolayýsýyla örgütümüzün tarihsel geliþim sürecindeki bir evreyi kapsamaktadýr.
Bu açýdan geçmiþte kalmýþ tortularla uðraþmanýn neden
gerekli olduðunu anlamak biraz güç olabilir. Bunu daha anlaþabilir
kýlmak için, geçmiþe iliþkin bazý bilgileri ve olgularý ortaya koymak
þüphesiz gerekecektir. Ama bu, hiçbir biçimde on yýl öncesine iliþkin olgularýn ayrýntýlý incelenmesi olmayacaktýr. Bu konuya iliþkin
gerekli bilgi ve deðerlendirmeleri THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl adlý yazýmýzda ayrýntýlý olarak ortaya koyduk ve bu yazýmýzda 1979-80 arasýnda ortaya çýkmýþ olan pragmatizm konusunda genel bir deðerlendirmeye yer verdik. Bunlarýn yeterli olduðunu söyleyebiliriz.
Ýnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar, ama kendi keyiflerine göre, kendi seçtikleri koþullar içinde yapmazlar, doðrudan veri olan ve geçmiþten kalan koþullar
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içinde yaparlar.*
Ve yine bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþ bazý hatalý eðilimler, bir sonraki tarihsel dönemde, tümüyle ortadan kaybolmak
üzere kýsa bir süre için yeniden ortaya çýkarlar. THKP-C saflarýnda
deðiþik dönemlerde ortaya çýkan sað-pasifist eðilimlerin, bir süre
sonra yeniden ortaya çýkabilmesinin temel nedeni budur.
Ýþte on yýl öncesinde kalmýþ bazý sorunlarýn yeniden ele
alýnmasýnda, bu tarihsel kavrayýþ çýkýþ noktasý olmaktadýr. Ayrýca
burada ele alacaðýmýz ve gerçek niteliðini sergileyeceðimiz anlayýþ,
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi düzeyinde ortaya çýkan ideolojik-teorik bir sapmaya da denk düþmemektedir. Bu anlayýþ esas
olarak çeþitli anlayýþlarýn seçmeci (eklektik) bir toplamý durumundadýr. Bu nedenle kendine özgü yanlarý bulunmamaktadýr. Bu açýdan da, burada ele alacaðýmýz konu, bunun içerdiði hatalar, sapmalar, yanýlgýlar ve de yanýlsamalar her zaman kadrolarýn ideolojik
ve politik düzeyde duyarlý ve bilgili olmalarý için önemlidir.
Kýsaca pragmatizm adýný verdiðimiz, özde eklektik bir teoriyi ifade eden anlayýþýn, örgüt saflarýnda ve örgüt adýna ortaya çýkmýþ olmasý da diðer bir yandýr. Ortaya konulan teorik savlarýn ötesinde örgütümüzün tarihsel geliþiminin ve devrim teorisinin tahrifatýna dayanma özelliði ile kendisini daha da özelleþtirir.
Pragmatizmin temel özelliði dar deneyciliktir, bireyciliktir,
kendiliðindenciliktir ve oportünizmdir. Pragmatizmin kullandýðý yöntem, öznelcidir, kör inançlara, amiyane bilgilere dayanýr ve her durumda uydurmacýlýða baþvurur. Dolayýsýyla eklektik bir teorinin ortaya çýkmasýna yol açar.
Pragmatik ve eklektik anlayýþýn tam olarak sergilenebilmesi
de son derece güçtür. Çünkü herhangi bir sapmanýn tam olarak
sergilenebilmesi için kendi içinde belli bir sistematiðe sahip olmasý ve her yönden kavrayýþýn geliþtirilmiþ bulunmasý, yani mantýki
sonuçlarýna kadar ulaþmýþ olmasý gerekir. Ancak eklektizm için
durum hiç de böyle deðildir. Eklektik teoriler, ne birini, ne de ötekini yapabilirler. Bunun nedeni, belirlenmiþ bir þeyler ortaya koymak yerine, var olan ya da eskiden ortaya konulmuþ çeþitli görüþ
ve anlayýþlarýn eleþtirisi örtüsü altýnda bir araya getirilmeleri ve
birbirlerine karýþtýrýlmalarýyla eklektik teorinin oluþturulmuþ olmasý* Marks, Louis Bonapartein 18 Brumairei, Seçme Yapýtlar, Cilt: I, s. 477
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dýr.

1979 sonlarýnda örgüt saflarýnda ortaya çýkan ve kendisini
Birleþik Devrimci Savaþ adlý yazýda ortaya koyan pragmatizm ve
eklektizmi, günümüzde ele almamýzýn diðer bir nedeni de gecikmiþ
bir görevin yerine getirilmesidir. Daha ilerde ayrýntýlý olarak göreceðimiz gibi, bu gecikmiþ görev, örgütümüzün bir bölge biriminin
Genel Komiteye II. Sað-sapma konusunda acil bir yanýt-yazý yayýnlanmasý istemiyle ortaya çýkmýþtýr. Kitle mücadelesinin hýzla geliþtiði
bir dönemde, gerek yenilen darbelerin etkisinin ortadan kaldýrýlmasý, gerekse de II. Sað-sapmanýn yaratmýþ olduðu tahribatlarýn
hýzla giderilmeye çalýþýlmasý koþullarýnda, böyle bir istem gerçekçi
bulunmamýþtýr. Ayrýca II. Sað-sapmanýn henüz bu dönemde kendi
teorik görüþlerinin mantýki sonuçlarýna kadar ulaþmamýþ olmasý
da söz konusudur. Ancak söz konusu olan bu bölgenin, bu konudaki isteminde ýsrarlý olmasý ve tüm pratik faaliyetinin geliþiminin
buna baðlý olduðunu ileri sürmesi konunun yeniden ele alýnmasýný
gerektirmiþtir. Bu durumda, kýsa ve özlü bir yazýnýn kýsa sürede
hazýrlanýp, Genel Komitede deðerlendirilerek yayýnlanmasý düþünülmüþtür. Sözü geçen bölgenin bu konuda bir taslak metin hazýrlýðýnýn olduðunu beyan etmesi üzerine, bunun tüm Genel Komite üyelerine iletilerek, sonal hale getirilmesi uygun görülmüþtür.
Ancak taslak olduðu ileri sürülen metin, bazý Genel Komite üyelerine iletilmemiþtir. Böylece ek bir sorun ortaya çýkmýþtýr. Yazýyý
okumamýþ ve okuma olanaðýna sahip olmayan Genel Komite üyelerinden yazýnýn örgüt yazýsý olarak yayýnlanýp-yayýnlanmamasý konusunda karar bildirmesinin istenmesi gibi garip bir durum ortaya
çýkmýþtýr. Bu durumda, eleþtiri hakký saklý kalmak üzere yazýnýn
diðer üyelerce uygun görüldüðü koþullarda yayýnlanabileceði yanýtlarý verilmiþtir.
Bu geliþmeler çeþitli yönlerden oldukça ilginç durumlar içermesine raðmen, yazý bu karar süreci öncesinde yayýnlanmýþtýr. Ancak yazýnýn yayýnlanmasý öncesi ve sonrasý meydana gelen ilginç
(!) geliþmelere raðmen, metin daha sonraki aylarda ve yýllarda
Genel Komite üyelerine tüm olarak iletilmemiþtir. Dolayýsýyla yazýnýn bütünsel bir deðerlendirilmesi ve gerekli eleþtirisi dönem itibariyle yapýlamamýþtýr. Ancak rastlantýsal olarak 1987 yýlýnda BDS
yazýsý bütün olarak bulunabilmiþtir. Ýþte gecikmiþ görev bu þekilde
ortaya çýkmýþtýr.

THKP-C/HDÖ
BDS: Bir Pragmatik Sapma

11

Yine de 1987 yýlýnda bulunabilen yazý, yaþanmýþ bir dizi olaydan sonra özel bir yazý konusu olamayacak kadar önemsiz haldedir. Pratikte kadrolarýn tutarlý tutumuyla, bu yazýnýn ortaya koyduðu
anlayýþýn hesabý görüldüðü için yeniden güncelleþtirilmesinin bir
gereði de bulunmuyordu. Özellikle de yazýyý hazýrlamýþ ya da savunmuþ bazý unsurlarýn 1981 yýlýnda örgütten ihraç edilmiþ olmalarý, yazýnýn örgüt gündeminden gerçek anlamda çýkmasýna yol açmýþtýr.
Fakat aradan geçen onca zaman sonrasýnda, bu anlayýþý þu
ya da bu nedenle benimsemek durumunda kalmýþ bazý kadrolarýn
kendilerini yeniden düzenleme ve bilinçlerini yeniden biçimlendirme aþamasýna gelmeleri, bu eklektik anlayýþýn temelli ve son olarak ele alýnmasýný gerekli kýlmýþtýr.
Bu yazýnýn amacý, kesinkes iflah olmaz unsurlarýn iflah edilmesi deðildir. Onlar, tarihsel olarak örgütümüzün mücadelesinin
yaþanmýþ belli bir evresinde, engelleyici, geriletici, ayrýþtýrýcý ve zarar
verici iþlevleriyle yer almýþlar ve sonra mücadelenin dýþýna itilmiþlerdir. Ayný durumun ikinci kez yinelenmesine olanak tanýmak söz
konusu deðildir.
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM

ÖNSÖZDEN SONSÖZE BDS

Giriþde belirttiðimiz gibi, BDS, 1979 sonlarýnda yayýnlanmýþtýr. Dolayýsýyla yayýnlandýðý dönemde örgütün içinde bulunduðu
durumu bilmeksizin yazýda ifade edilenlerin kavranýlmasý olanaksýzdýr. Bu açýdan öncelikle dönemi, örgütsel açýdan kýsaca anýmsatmakta yarar bulunmaktadýr.
Bilindiði gibi, Aralýk-1976da THKP-C/HDÖ-Merkez Yönetimi,
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide ortaya konulan saptamalar
ýþýðýnda asgari örgütlenmenin tamamlandýðýný tespit ederek Öncü
Savaþýna baþlama kararý almýþtýr. Bu karar gereðince, 26 Ocak
Harekâtý planlanýlmýþ ve bu harekât büyük ölçüde gerçekleþtirilmiþtir. Bazý nedenlerle 19 Þubat Harekâtý sonrasýnda 1 Nolu
HDÖ Bildirileri yayýnlanmýþtýr. (Bkz. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl)
26 Ocak ve 19 Þubat Harekâtlarý sonrasýnda yapýlan deðerlendirmede, örgütümüzün verilen kayýplara raðmen Öncü Savaþýný planlandýðý biçimde sürdürebilecek güçte olduðu saptan-

THKP-C/HDÖ
BDS: Bir Pragmatik Sapma

13

mýþtýr. Her ne kadar kayýplar, doðrudan örgütün Merkez Yönetimi
ve Genel Komitesinden olmuþsa da, nitel kayýplarýn yaratýlan etkinin örgütlenmesi ile gelen yeni unsurlarýn katýlýmýyla kapatýlabileceði düþünülmüþtür.
Ancak Mayýs 1977 sonu itibariyle Merkez Yönetimdeki kayýplarýn yerlerinin sürgit nicelikle doldurulamayacaðý kendisini ortaya
koymaya baþlamýþtýr. Özellikle Öncü Savaþýnýn yönetiminin gerektirdiði bütünsel teorik bilgi ve deneyim eksikliði, kendisini olanca
yakýcýlýðý ile bu tarihten itibaren ortaya koymaya baþlamýþtýr. Þehirlerde yürütülen gerilla savaþýnýn ilk harekâtlarý aþamamasý, giderek atýl kalmasý; kýrsal alanlardaki örgütlenmenin gereksinmelerinin karþýlanmamasý ve yeni kadrolarla takviye edilmemesi nedeniyle
zaafa uðramasý, Aðustos 1977 darbesiyle birlikte önemli sorunlar
yaratma potansiyelini içinde taþýyordu.
Aðustos darbesinden bir süre önce, örgütün ilk yöneticilerinden olan ve pratikte hemen hemen pek az örgütsel deneyime
sahip bulunan bir yoldaþýn, Mayýs-Aðustos 1977 aylarýnda tüm pratik-örgütsel faaliyetten fiilen sorumluyken, Öncü Savaþý konusundaki
teorik ve pratik yetersizlikleri nedeniyle genel bir çekingenlik durumuna yol açmýþtý. Geçmiþ dönemdeki ekonomist anlayýþý, stratejik çekingenlik düzeyinden taktik çekingenlik düzeyine dönüþmede
etkili olmuþtu. Bu, örgüt Merkezi Yönetiminde büyük bir boþluk
olarak kendisini örgütsel düzeyde ortaya koydu. Bu boþluðun yeni
Genel Komite üyelerince doldurulamamasý, giderek sað anlayýþlarýn
örgüt saflarýnda yeniden biçimlenmesine yol açtý.
Aðustos darbesinden sonra Genel Komitenin bazý yeni üyelerindeki yanýlsamalar sað-sapmanýn tohumlarýný taþýyacak içerikte ortaya çýkmýþtý. Bu da son derece doðaldý. Mahir yoldaþýn belirttiði
gibi, her darbe sað ve pasifist eðilimleri ortaya çýkarýr.
Ýþte bu ortamda, 1976 yýlýnda hazýrlanýp-yayýnlanmasýna karar
verilen, ancak ilk taslak çalýþmalarýnýn yoðun bir sað anlayýþ içermesi ve ayný dönemde örgüt saflarýnda sað-sapmanýn ortaya çýkmasý üzerine, ilerki bir zamana ertelenen Öncü Savaþýnýn ayrýntýlaþtýrýlmýþ bir kavranýþýný içeren broþürün yayýnlanmasý yeniden gündeme gelmiþtir. Kýsaca Öncü Savaþý adýyla anýlan yazýnýn hazýrlanýp yayýnlanmasýnýn Aðustos darbesinin sonrasýna kalmasý, kaçýnýlmaz olarak yazýnýn kapsamýnýn geniþletilmesini gerektirmiþti.
Örneðin Haziran 1977de THKP-C/HDÖ ve Tarihsel Geliþim (Ocak-
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1977) yazýsýna yapýlmasý düþünülen ekin bu yazýnýn kapsamýna
alýnmasý söz konusu olmuþtu. Öte yandan, solda pasifist ve oportünistlerin yoðun bir biçimde Halk Savaþý teorisine saldýrmalarý ve
bazý örgütlerin Halk Savaþý çizgisini reddetmeleri gündemdeydi.
Bu da ister istemez 1974-76 döneminde yeterince ele alýnmýþ olan
Halk Savaþý teorisinin bir kez daha ortaya konulmasýný zorunlu kýlmaktaydý. Tüm bunlara Aralýk 76 Kararý ile kesinleþtirilmiþ olan
Öncü Savaþýnýn ayrýntýlý planlanmasýnýn kadrolara aktarýlmasý ve
kadrolarýn bu düzeyde de eðitilmeleri eklendiðinde, yazýnýn kapsamý az çok belirginleþmiþ olmaktaydý.
Mart 1977-Haziran 1977 arasýnda, kadrolarýn genel politik
eðitimi için hazýrlanmýþ ve ilk iki bölümü yazýlmýþ olan MarksizmLeninizm Bir Dogma Deðil, Eylem Kýlavuzudur adlý yazýlar Aðustos darbesi sýrasýnda kaybolmuþtur. Bu durumda bu yazýlarýn yeniden yazýlmasý sorunu, Öncü Savaþý yazýsýyla birlikte ele alýnmasý
düþünüldü. Böylece Marksizm-Leninizm Bir Dogma Deðil, Eylem
Kýlavuzudur-III baþlýklý bir yazýnýn yazýmýna Eylül 1977de baþlanmýþ
ve Haziran 1978 de bitirilmiþtir.
Kýsaca Eylem Kýlavuzu-III olarak bilinen yazýnýn, örgütümüzün yayýn politikasýna uygun olarak, Genel Komite üyelerine iletilmesi Haziran 1978 tarihinde söz konusu olmuþtur.
Haziran 1978de örgütümüzün yayýn politikasýnda ifadesini
bulan kavrayýþla, henüz taslak metin durumunda bulunan Eylem
Kýlavuzu-III, sözcüðün tam anlamýyla örgütümüzün 1972 yýlýndan
itibaren teorik ve pratik birikiminin ortaya konulmasýný amaçlýyordu. Dolayýsýyla yazý, sadece Genel Komite üyelerini deðil, görece
olarak eski tüm kadrolarý yakýndan ilgilendiriyordu.
Sadece beþ nüsha olarak çoðaltýlan metin Genel Komite
üyelerine iletilmiþtir. Tam bu sýrada iki Genel Komite üyesinin, bazý konularda ileri sürdükleri sað anlayýþlar gündeme geldi. Doðal
olarak bir örgüt yazýsýnýn yayýnlanmasý görüþmeleri, bu sað anlayýþýn
ortaya çýkmasýyla ikincil hale gelecekti ve öyle de oldu. Saðcý unsurlarýn ele aldýklarý çeþitli konular, genel olarak Eylem KýlavuzuIIIün kapsamýnda olmakla birlikte, metin üzerinde her hangi bir
tartýþmaya girilmedi.
Temmuz 1978de ortaya çýkan sað-sapma, Genel Komite
içinde tartýþýlýrken, bir yandan da bazý fiili ve pratik davranýþlar içine girmeye baþlamýþtý. Gizlilik koþullarýndan yararlanarak, yöneti-
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ciliðini yaptýklarý bir bölgenin fiilen örgütün merkezi iþleyiþ ve denetiminin dýþýna çýkartýlmasýyla, teorik farklýlýk fiili bir ayrýþma haline
dönüþmüþtü. II. Sað-sapmanýn örgütümüzün kuruluþundan itibaren benimsediði ve örgütsel faaliyetin muhtevasýný oluþturan ideolojik-politik çizgisinin deðiþtirilmesi yönündeki faaliyetleri, kaçýnýlmaz olarak Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin örgütümüzce
kavranýþýnýn bir kez daha ortaya konulmasýný gerektirdiði gibi, örgütümüzün Merkez Yönetimince çeþitli dönemlerde alýnmýþ kararlarýn bir kez daha anýmsatýlmasýný da gerektiriyordu. Dolayýsýyla, tartýþmalar temel olarak 1977 öncesindeki Merkez Yönetimde yer almýþ yaþayan yöneticiler arasýnda sürüyordu.
II. Sað-sapmanýn savunucularý, kýr gerilla savaþýna iliþkin olarak Nisan 1978de alýnmýþ kararlarý kendisine çýkýþ noktasý olarak
ele alýp, bu kararlarýn yeniden gözden geçirilmesi istemi ile, saðcý
anlayýþlarýný adým adým ortaya koymaya baþlamýþlardýr. Ýlk anda
kýr gerilla savaþýnýn hazýrlýklarý ve baþlatýlmasýna iliþkin taktik bir
sorun düzeyinde ortaya çýkan sað-sapma, kýsa bir süre sonra kýr
gerilla savaþýnýn bizim gibi kapitalizmin egemen olduðu ülkelerde geçerli olmadýðýný ileri sürerek kendi tezlerini iþlemeye giriþmiþti.
Kýr gerilla savaþýnýn taktik deðil, stratejik bir güç olmasý, kaçýnýlmaz olarak karþý çýkýþýn strateji düzeyinde tartýþýlmasýný getirecekti. II. Sað-sapmanýn bu geliþimi beklemeksizin doðrudan Halk Savaþýnýn devrimde zorunlu bir durak olmadýðýna iliþkin karþý tezler
ileri sürmesi söz konusu oldu. Bu da bir bütün olarak Politikleþmiþ
Askeri Savaþ Stratejisinin tartýþýlmasý anlamýna geliyordu. Ancak II.
Sað-sapma, ilkinden çýkardýðý derslerle, 1978 yýlýnda kendi anlayýþýný
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinden tam bir kopuþ olarak ortaya
koymak yerine, bu stratejinin geliþtirilmesi paravanasý ardýnda
içsel bir öneri olarak sunmaya özel bir önem gösteriyordu. Bunun
temel nedeni, örgüt saflarýndan bazý kadrolarý kendilerine baðlamak ve bu sayede belli bir hazýr güç elde tutmaktýr.
1978 sonlarýna doðru II. Sað-sapmanýn, yöneltilen eleþtirilere
paralel olarak kendi tezlerini tüm yönleriyle ortaya koymalarý söz
konusu oldu. Ýlerde göreceðimiz gibi BDSnin geriye çekilmesini
önerdiði yazýlar, iþte sað-sapmanýn her yönden kendisini açýða vurduðu bu dönemdeki yazýlardýr.
Geldikleri son durumuyla II. Sað-sapmanýn, yazýmýzýn konusu ve BDSnin içeriðiyle baðlantýlý olarak yeni tezlerini þu þekilde
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özetleyebiliriz:
1) Emperyalizm 1971den itibaren III. bunalým döneminin III. evresine girmiþtir.
2) 1975de yayýnlanan Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide III. Bunalým Döneminde Ortaya Çýkan Geliþmeler bölümündeki belirlemeler, bu yeni evrenin temel
özelliklerini kapsamaktadýr. Ancak bunlara sosyalist bloðun parçalanmasý ve detant olgularý da eklenmelidir.
3) Bu geliþmelere paralel olarak, ülkemizde de kapitalizm egemen üretim iliþkisi olmuþtur, feodalizm tümüyle tasfiye edilmiþtir. Dolayýsýyla demokratik halk devriminin özü toprak devrimi deðildir. Demokratik halk devrimi anti-kapitalist hedefleri artan oranda kapsamak zorundadýr. Stratejik hedef, anti-kapitalist demokratik halk devrimidir.
4) Ülkede kapitalizm egemen üretim iliþkisi olduðundan, genel nüfusun %60ný teþkil eden kýrsal nüfus, kentlere göre sürekli azalmaktadýr. Dolayýsýyla halk ordusu
esas olarak köylülerden oluþmayacaktýr.
5) Bu geliþmeler ülkemizde kýr gerilla savaþýnýn yürütülmesi için gerekli nesnel koþullarýn ortadan kalkmasý
demektir. Dolayýsýyla kýr gerilla savaþý baþlatýlsa bile yaþayamayacaktýr.
6) Ayný þekilde kýrsal alanlarda kapitalist üretim iliþkisi
egemen olduðu için otarþik bir yapý bulunmamaktadýr.
Bu geliþmeler nedeniyle, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide belirtildiði gibi, kurtarýlmýþ bölgeler ülke çapýnda savunulsa bile yaþayamaz.
7) Kurtarýlmýþ bölgeler yaratýlamayacaðý için, uzun
süreli bir savaþ, yani Halk Savaþý verilemez. Dolayýsýyla
Öncü Savaþýnýn amacýný Halk Savaþýnýn baþlatýlmasý olarak belirlemek yanlýþtýr.
8) Artýk Öncü Savaþýnýn amacý, politik saldýrý savaþýndan sonra stratejik darbeler dönemine geçmeyi saðlamak olmalýdýr.
9) Kurtarýlmýþ bölgeler yaratýlamayacaðýndan, Halk
Savaþý verilemeyeceðinden, halkýn demokrasi mücadelesinde eðitilmesinde þehirler temel olacaktýr. Dolayýsýy-

THKP-C/HDÖ
BDS: Bir Pragmatik Sapma

17

la bu eðitim, kurtarýlmýþ bölgelerde deðil, Öncü Savaþýyla
suni dengenin bozulduðu yerlerde ve suni denge bozulduðu oranda gerçekleþtirilecektir. Bu nedenle halkýn yönetime katýlýmý, milis örgütlenmesi vb. için þehir temelinde gizli olarak kurulacak örgütlenmeler esastýr.
10) Bizim gibi ülkelerde, artýk sosyal-demokrasi tam
olarak oligarþinin partisi durumundadýr ve düzenin gerçek koruyucu gücüdür. Dolayýsýyla sosyal-demokrat parti (CHP) modern faþist bir partidir.
Konumuzla ilintili olarak ortaya koyduðumuz bu sað anlayýþýn, kendisini Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisiyle ilintilendirerek sunmasý, bu sað-sapmanýn niteliðinin görülmesini güçleþtiriyordu. Örneðin, örgütümüzün Genel Komitesinin kararý olmaksýzýn
yayýnlanmaya baþlanan CEPHE dergisinde her türlü denetim dýþýnda yayýnlayabileceklerini düþündükleri Öncü Savaþý ve DY-DSDKnýn Eleþtirisi adlý yazý bu sað anlayýþý içeriyordu. CEPHE dergisinin Genel Komite denetimine alýnmasýyla sözü geçen yazýnýn
yayýnlanmasýnýn olanaksýz olduðu kararlaþtýrýldýðýnda, saðcý unsurlar yazýyý el altýndan daðýtmaya çalýþmýþlardýr.
Bu daðýtýmda saðcý unsurlarýn fiilen denetimlerinde tuttuklarý
bölge ile Ýstanbul bölgesi esas alýnmýþtýr. Ýlk anda bu örgüt bölgelerinde pek çok kadronun, yazýnýn güncel bazý tartýþmalara yanýt getirdiðini düþünerek, kolayca benimsemeleri söz konusu olmuþtur.
Yazýda sað-sapmanýn belirgin bir biçimde görülmemesi, kaçýnýlmaz olarak kadrolarýn bundan olumsuz biçimde etkilenmelerini
getirmiþtir. Böylece yazýda örtük olarak ifade edilmiþ sað anlayýþlar,
bazý örgüt bölgelerinde örgüt anlayýþý olarak savunulmak durumuna gelebilmiþtir.
Henüz bu tarihte sað-sapmanýn kendi tezlerinin mantýki sonuçlarýna ulaþmamýþ olmasý, kendilerini ülkede ve dünyada
1971den sonra ortaya çýkan geliþmelere uygun tarzda geliþtirilmiþ
Öncü Savaþý savunucusu olarak lanse etmeleri, kaçýnýlmaz olarak
bu unsurlarýn örgüt içinde Öncü Savaþýnýn iç evreleri ve Öncü
Savaþýnýn genel geliþim çizgisi üzerine sürdürülen tartýþmalara
yeni tezler ile katýlmalarýný getirmiþti. Ancak Öncü Savaþýna iliþkin
bu tezlerin, doðrudan doðruya sað anlayýþýn ürünü olmasý, bunlarýn herhangi biçimde Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi çerçevesinde ele alýnýp deðerlendirilmesi olanaksýzdý.
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Bugün, yani aradan on yýl geçtikten sonra, bu sað-sapmanýn SBKPyi yönetici ve yönlendirici merkez olarak görmesi, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini tümüyle reddetmeleri ve bazýlarýnýn doðrudan ya da dolaylý olarak TKPye katýlmalarý, o dönemdeki tezlerinin mantýki sonucu olmuþtur. Ancak bunu o dönemde görmek buna göre deðerlendirme yapmak daha farklý bir olgudur.
Ýþte BDSnin 1979 yýlý itibariyle örgütümüzle her türlü iliþkisi
kesilmiþ ve kendisini daha sonra Acilciler olarak lanse etme yüzsüzlüðünü göstermiþ bu sað-sapmayý ve onun geliþimini hiç ama
hiç anlamamýþtýr. Üstelik bu konudaki yetersizliðini örtmek için,
gerek bu dönemi, gerekse örgütümüzün bütünsel tarihini tahrif
etmekten de kaçýnmamýþtýr.
Örneðin, BDSye göre, sað-sapmayla sürdürülen tartýþma
ve eleþtiriler, uzun bir süre merkezi denetim dýþýnda geliþmiþtir!
Bu belirlemeyi, eðer belirleme olarak ele alacak olursak,
BDSnin kendisini merkezle özdeþleþtirmeye çalýþtýðýný okuyucu hemen görecektir. Çünkü tüm geliþmeler örgütümüzün Genel
Komitesi içinde ve Genel Komitesi bilgisi dahilinde olmuþken,
böyle söyleyebilmenin baþka bir anlamý yoktur.
Evet, THKP-C/HDÖ bir örgüt olarak, parti düzeyinde Leninist
bir parti olarak merkeziyetçidir. Dolayýsýyla tüzüðünde belirtilmiþ
biçimde merkeziyetçiliði tanýmlayan organlara sahiptir. Bu organlar, Kongre dýþýnda, Genel Komite ve Merkez Komitedir. Þubat
1977 yýlýnda Genel Komite kararý ile Merkez Komitenin o gün için
oluþturulmamasý kararý alýnmýþtýr. (Bu kararý THKP-C/HDÖ ve 15
Yýl yazýmýzda geniþ olarak ortaya koyduk.) Dolayýsýyla II. Sað-sapmanýn ortaya çýktýðý dönemde örgütün en yetkili ve en üst organý
Genel Komitedir. Ýþte BDSnin kendilerini yerleþtirmeye çalýþtýðý
merkez bu Genel Komiteden baþka bir organ deðildir. Nitekim
yazýnýn Sonsözünde Genel Komiteden söz ederek, bu þekilde
ele aldýklarýný ortaya koymuþlardýr.
Bu tür beyanlar karþýsýnda yapýlabilecek tek þey 1978-79 döneminde örgütün merkezini oluþturan Genel Komitenin bileþimini
ortaya koymaktýr. Ýllegalite ve gizlilik koþullarýnda böyle bir ortaya
koyuþun ne anlama gelebileceðini ise, az çok devrimci faaliyetin
içinde bulunan herkesin bileceði bir gerçektir. Ýþte BDS, bu olanaksýzlýðý bildiði için kolayca kendisini merkeze oturtabileceðini dü-
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þünmüþtür. (En azýndan kendileri ile iliþki içindeki kadrolara bunu
böyle sunabileceklerdir.)
Ama belki de durum hiç de böyle deðildir. Belki de BDSnin
amacý hiç de böyle deðildir. Belki de onlar gerçekten merkezdirler
ve dolayýsýyla merkez olduklarýný söylemeye çalýþmalarýnda hiçbir sakýnca yoktur!
Þüphesiz illegalite koþullarýnda, bazý unsurlarýn böyle düþünebilme durumu vardýr. Ancak tüm HDÖ kadrolarýnýn bildiði ve tüzüðünde açýkça yer alan gerçek, Genel Komitenin, eski ve yeni üyeleriyle, doðrudan doðruya her bir örgüt bölgesini temsil eden birer
kiþiden oluþtuðudur. Bu nitelikteki Genel Komite üyeleri, kimi zaman Bölge Komitesinden gelmekte, kimi zaman Bölge Sorumlusu durumundadýr. (THKP/HDÖ Tüzüðü, Madde: 11-17) 1979 yýlýnda, II. Sað-sapmanýn tasfiyesinden sonra BDSnin savunucusu konumunda bulunacak bir kiþi Genel Komiteye bu þekilde atanmýþtýr.
Tüm bu gerçeklerin yanýnda, II. Sað-sapmayla mücadelenin
merkezi denetim dýþýnda yapýldýðý iddiasý, bir baþka yönden de
doðru deðildir. Nisan 1978de üst üste alýnan darbelerin etkilerinin
ortadan kaldýrýlmasý ve düzenlemelerin en kýsa sürede yapýlabilmesi için Genel Komitenin bazý yetkilerinin üç üye tarafýndan kullanýlmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Ve II. Sað-sapma bu kararý izleyen günlerde ortaya çýkmýþtýr ve dolayýsýyla tartýþmalar bu kararýn getirmiþ
olduðu iliþki ve yetki alaný içinde yürütülmüþtür.
Ýþte BDSnin gerçek dýþý merkez olma iddiasýnýn gizlediði gerçekler bunlardýr. Bu gerçekler söz konusu edilen tüm tartýþma ve eleþtirilerin Genel Komite içinde ve belli bir sistematikle yapýldýðýný belirler. Bir baþka deyiþle, tartýþmalar, gerek örgütümüzün
taktikleri üzerine olsun, gerekse stratejiye iliþkin olsun kesinkes
merkezi denetim altýnda gerçekleþtirilmiþtir. Bu öylesine kesindir
ki, bu dönemdeki kadrolarýn pek çoðunca bilindiði gibi, bu tartýþmalara BDS savunucusu konumunda bulunacak Genel Komite
üyesinin doðrudan saðcý unsurlarla son görüþmeleri yapmasý bile
Genel Komite kararý ve görevlendirmesiyle olmuþtur.
BDSnin gerçekleri, yaþanmýþ olaylarý kendince ifade etmesinin, diðer ve canalýcý bir örneði ise Sonsözde ortaya konulmuþtur.
1977 Aðustos darbesinden itibaren örgütümüz askeri-politik liderliði yürütebilecek kadro sýkýntýsý çekmiþtir.
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Bunun nedenleri bellidir: Sistemli ve uzun vadeli bir programlama ile üstten alta kolektif politik çalýþmanýn
yapýlamamýþ olmasý, günlük olaylarýn kuyruðuna takýlýp kendiliðindenciliðe düþülmüþ olmasý. Bunlar darbeden sonra kendisini iyice somutlaþtýrmýþtýr.
Bugün için bu sözler belki de hafifçe gülüp geçilecek çocuksu sözler olarak ele alýnabilir. Ama ileri sürülen savlar öylesine
suçlayýcý ve kesinlik taþýyýcý durumdadýr ki, ister istemez örgütümüzün kuruluþ ve geliþim sürecini muðlaklaþtýrýcý niteliktedir.
Bugün olduðu kadar, o günlerde de tüm örgüt üyeleri, örgütümüzün 1972 yýlýndan itibaren nasýl faaliyet yürüttüðünü, bu faaliyetlerinde neleri esas aldýðýný, nasýl kararlar çýkardýðýný bilmektedirler. Hiç kimse 1977 Aðustosundan önce kadrolarýn politik ve askeri eðitimlerinin gerçekleþtirilmediðini, bu eðitimlere iliþkin sistemli
bir programýn olmadýðýný ileri sürmemiþtir ve süremez de. Her þeyden önce, örgütümüzün adýný kitlelere duyuran ve bugüne kadarki
prestijinin kaynaðý olan ilk harekâta onlarca kadro katýlmýþtýr. Bu
kadrolarýn bir kýsmý ilerki aylarda ve yýllarda örgütün çeþitli düzeylerde yönetimini üstlenmiþlerdir. Bir kýsmý ise, oligarþi tarafýndan
katledilmiþ ve Öncü Savaþý sürecinde þehit düþmüþlerdir.
Hele ki, örgütümüzün günlük olaylarýn kuyruðuna takýldýðýný ileri sürmek ve bunu örgüt üyesi olarak ileri sürmek kiþisel
acizliðin ve bilisizliðin (cehaletin) örgüte mal edilmesiyle özdeþtir
ve örgüte yöneltilmiþ aðýr bir hakarettir.
Þüphesiz her þeyi kendi küçük dünyalarýndan ibaret sanan
küçük-burjuva unsurlar için bunlarýn hiçbir önemi yoktur. Dolayýsýyla ileri-geri konuþmaktan, tezler ileri sürmekten kendilerini alýkoyamazlar.
BDSnin kendisini esas aldýðý alan, doðrudan doðruya kendilerinin örgüte katýldýklarý bölgeyle sýnýrlýdýr. Bu bölge ayný zamanda II. Sað-sapmanýn teorik tezlerini ortaya koyan kiþinin bir yýl
süreyle yöneticiliðini yaptýðý bir bölgedir. Bu bölgenin genel bir
deðerlendirilmesi, yapýlan hatalar ve eksiklikler gerek 1976-77 döneminde Merkez Yönetimde, gerekse 1977-78 yýlýnda Genel Komite
içinde yapýlmýþ ve çeþitli kararlara konu olmuþtur. Ayný kararlarýn
en önemlileri ise bu bölgede, yöneticinin legalizme kaydýðý, kendisini öðrenci çevrelerinde deþifre ettiði ve örgüte grupsal katýlýmlara
olanak tanýyarak üyelerin politik-askeri eðitimlerinin geldikleri dü-
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zeyle sýnýrlandýðý konularýnda olmuþtur. Kýsacasý, öðrenci çevrelerinde kendilerini az çok teorik bilgi sahibi kiþi olarak sunabilen
ve ayný þekilde tabanca taþýmakla kendisinin askeri niteliðe sahip
olduðu sanýsýný uyandýrabilen unsurlarýn, bölgesel düzeydeki hatalar ve eksiklikler yüzünden örgüte girmeleri söz konusu olmuþtur.
Bu durumdaki kiþilerin öðrenci çevresinden edindikleri alýþkanlýklar
ve kiþisel böbürlenmeye karþý yöneticinin atýl kalmasý, ister istemez bu kiþilerin kendi haklarýnda çevreye yaydýklarý kanýnýn örgüt
içinde de sürmesine yol açmýþtýr. Bu durumdaki kiþilerin politik ve
askeri eðitime tabi tutulabilinmesi ise, onlarýn bazý zaaflarý yüzünden, yönetici yoldaþ tarafýndan gerçekleþtirilememiþtir. Kendisinin
çok þey bildiðini düþünen bir kiþiye, bilisizliðini söylemek ve göstermek sanýldýðý kadar kolay deðildir. Öðrenci çevrelerinde etkin
olmanýn devrimci faaliyetin esasý sayýldýðý bir ortamda, bu yönetici
yoldaþýn ayný hatalý eðilimi taþýmasý kaçýnýlmaz olarak nitelik yerine niceliðin öne geçmesini getirmiþtir.
Ýþte BDSnin insan malzemesi bu bölgede ve bu þekilde
ortaya çýkmýþtýr.
Eðer BDS, kendilerinin örgütlendiði ve belli bir süre sonra
bir dizi darbeler yenilmiþ bir bölgeyi genelleþtirme hatasýna düþmemiþ olsaydý, bu iddialarý bunca önemli olmayabilirdi. Ancak kerameti kendilerinden menkul saydýklarý için, aðacý orman sanmýþlardýr.
BDSnin insan malzemesinin ortaya çýktýðý bölgede 197677 döneminde yürütülen çalýþma tarzýnýn, Öncü Savaþýnýn hazýrlýk
aþamasý görevlerini yalýn bir biçimde adam örgütlemeye indirgenmesi çok önemli bir olgudur. 71in yarattýðý etkinin örgütlenmesi olarak tanýmladýðýmýz ve amacý asgari örgütlenmeyi tamamlayarak Öncü Savaþýna baþlamak olan görevlerin bu bölgede,
öðrenci hareketinde aðýrlýk sahibi olma anlayýþýna kaymasý, bu dönemde DG-DY ve KSD ile farklýlaþtýðýmýz temel noktada meydana
gelmiþ bir sapma olmuþtur. Bu pratik farklýlaþmanýn zaman içinde
teorik düzeye yansýmasý sonucu örgüt saflarýnda Temmuz 1976da
nasýl bir sað-sapmanýn ortaya çýktýðýný THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl yazýsýnda ortaya koyduk. Haziran 1976da alýnmýþ Öncü Savaþýna baþlama kararýna muhalefet olarak ortaya çýkan bu sað-sapmanýn Aralýk-1976da tasfiyesi sýrasýnda, bu bölge yöneticisi yoldaþ özeleþtiri
yaparak, tüm hata ve eksikliklerini kabul etmiþti.

22

THKP-C/HDÖ
BDS: Bir Pragmatik Sapma

Ama bu, pratikte hatalarýn ve eksikliklerin hemen giderileceði demek deðildir. Ve ayný þekilde 1976 yýlýnda yapýlmýþ olan hatalarýn sonuçlarý da zaman içinde ortaya çýkacaktý ve öyle de oldu.
Ve en önemli sonuç, örgüt üyeliðinin bireysel-kadro düzeyinde deðil de, grupsal düzeyde gerçekleþtirilmesinde ortaya çýktý.
Niceliðe ve öðrenci hareketine gereðinden çok önem verilmesinin
ürünü olan bu sonuç, örgütü bir oldu bitti ile yüz yüze getirerek, bir
grup öðrencinin örgüt üyeliðine alýnmasý þeklinde olmuþtur. Bu
unsurlarýn tek tek örgüt üyeliði için aradýðýmýz niteliklere sahip
olup olmadýklarý da araþtýrýlmamýþtýr. Oysa bu çevre DG-Y anlayýþýnýn
etkin biçimde savunulduðu, yani ikinci bir Dev-Genç yoluyla örgütlenmeyi benimsemiþ bir öðrenci çevresiydi. Böylece örgüt saflarýnda yýllardýr karþý çýkýlan bir anlayýþýn izlerini taþýyan unsurlar, örgüte
denetimsiz biçimde katýlmýþtýr. (Burada ayný bölge yöneticisi
yoldaþýn, bir baþka bölgede, ayný biçimde bir grubun örgüte katýlýmýný saðlama faaliyetinin son anda önlendiðini de belirtelim.)
Ýþte bu yolla örgütümüzün bir bölgesinde genel çizgi dýþý uygulama ile bazý öðrenciler örgütlenmiþtir. Ki iki-üç yýl sonra yönetimsel deðiþmelerle bölge yönetimine gelen unsurlar bu dönemin
ürünüdür.
BDSnin sistemli ve uzun vadeli bir programlama olmaksýzýn iþlerin yürütüldüðünü iddia ettikleri durum budur ve bu doðrudan doðruya kendi somutluklarý ile sýnýrlýdýr. Bunu tüm örgüte mal
etmek, ayný zamanda BDSnin II. Sað-sapmanýn niteliðini tam
olarak kavrayamamasýnýn da bir görüngüsüdür. Ýlerde göreceðimiz
gibi, ayný sað anlayýþ II. Sað-sapmadan hemen hemen ayný biçimde BDSye aktarýlmýþtýr.*
* Burada sýk sýk unutulan bir gerçeðin vurgulanmasý gereklidir. Öncü Savaþýna baþlanýlmasýyla birlikte, örgüt kadrolarýnýn teorik düzeylerinde bir düþüþ olduðu gerçektir. Ancak
bunun nedeni daha farklýdýr. Hareketimizin gerçek durumuyla az çok tanýþýklýðý olanlar,
Marksizmin geniþ bir biçimde yaygýnlaþmasýnýn yanýnda, teorik düzeyin belli ölçüde düþmekte olduðunu görmemezlik edemezler. Pekçok insan, çok az teorik eðitimle, hatta
hiç eðitilmeden, hareketin pratik önemi ve pratik baþarýlarý yüzünden, harekete katýlmýþlardýr. [Lenin, Ne Yapmalý?, s. 34] (abç) Böyle bir eksiklik pratik faaliyet açýsýndan
Öncü Savaþý aþamasýnda çok daha açýk biçimde ortaya çýkmaktadýr. Örgütümüzün, kadrolarýn politik ve askeri eðitimine iliþkin sistemli bir plan ve programý bir ölçüde pratik gereksinmeler yüzünden sýnýrlý oranda uygulanabilmiþtir. Ama bu ayrýdýr, sistemli ve uzun
vadeli bir program olmadýðýný iddia etmek ayrýdýr. Yeri gelmiþken þunu da belirtelim,
bu koþullar altýnda, ilk bakýþta önemsiz gibi görünen bir yanýlgý en kötü sonuçlara yol
açabilir ve ancak burnunun ötesini göremeyenler, hizip tartýþmalarýný ve görüþ ayrýlýklarý
arasýndaki en keskin farklýlýklarý zamansýz ya da gereksiz sayabilir. [Lenin, age, s. 35]
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Gelelim günlük olaylarýn kuyruðuna takýlma savýna.
Bu sav da, ilki gibi, tümüyle yereldir. Ancak bundan öte
yanlarý bulunmaktadýr. Aðustos darbesinden sonra, darbenin deðerlendirilmesi yapýlýrken, bölge yöneticisi yoldaþ, BDSnin savýný
destekleyici düzeyde özeleþtiride bulunmuþtur. Ancak BDSnin
aksine bu özeleþtiri, bir yöneticinin kendi hatalarý konusunda örgüte verdiði bir özeleþtiridir ve bir bölgenin örgütün bütününden farklýlaþmasý üzerinedir. Aþaðýda göreceðimiz gibi, konu hiç de BDSnin
istediði tarzda deðildir.
Evet, 1977 Nisan-Aðustos aylarý arasýnda, sözü edilen bölgede tam bir belirsizlik mevcuttu. Bu belirsizliðin asýl içeriði yönetici
yoldaþýn stratejik rota ile taktik görevler arasýnda doðru bir iliþki
kuramamasý ve örgüt bölgelerinin çeþitli istemlerinin kendi sorumluluðundaki bölgede gerçekleþtirilebileceði izlenimini uyandýrmasýdýr. Bir baþka deyiþle, ortada tam bir kararsýzlýk mevcuttur.
Aralýk-76 tarihinde Merkez Yönetime özeleþtiri vererek saðcý anlayýþýný mahkum eden yönetici yoldaþýn, 1977 Ocak-Nisan
arasýnda yönetici yoldaþlarýn yitirilmesinin getirdiði bir dizi sorun
ile Öncü Savaþýnýn geliþim sorunlarý karþýsýnda acze düþmesi söz
konusudur. Böylece, stratejik rotaya göre faaliyet gösterilemediði
gibi, öðrenci çevrelerinden gelmiþ unsurlarýn eylem istemleri de
karþýlanamýyordu. Elinden gelen þey, örgütün geçmiþteki bütün
eylemlerine, stratejik ilkelerine ve çýkarlarýna aykýrý þeylerdi. Yapmasý gerekenler ise, gerçekleþtirmesi mümkün olmayan þeylerdi.
Ýþte bu ikilem karþýsýnda, örgüte maddi kaynak bulma eylemi güncelleþmiþ ve bilinen darbe ortaya çýkmýþtýr.
Ayrýca, sözü geçen bölgede, BDSnin ifade ettiði gibi, küçümseyici ve sorumsuz bir anlamda günlük olaylarýn peþine takýlýnmamýþtýr. Nisan-Aðustos 1977de bu bölgede iki eylem planlanmýþ, biri gerçekleþtirilmemiþ, diðeri ise umulanýn üstünde etki
yaratmýþtýr. (Ýntercontinantal Otelinin 1 Mayýs Katliamýndaki iþlevi
yüzünden kurþunlanmasý eylemi) Böyle bir eylemin günlük olaylarýn peþine takýlma olarak yorumlanamayacaðý da açýktýr. Güncel olarak da kitlelerin ekonomik-demokratik-politik istemleri doðrultusunda eylem yapmaktan söz eden BDSnin, kendilerini þekillendiren bir bölgedeki güncele uygun eylem yapýlmasýný kuyrukçuluk olarak, kendiliðindencilik olarak suçlayabilmesi, eðer basit
bir yanýlgý deðilse, þarlatanlýktan baþka bir þey deðildir. Ama bu
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gerçeklere raðmen, konu BDS nin sandýðýndan daha da karmaþýktýr ve örgütümüzü birincil dereceden ilgilendiren bir konudur.
Örgüt içinde en çok ele alýnan bir konu da sözü edilen
günlük olaylar ya da kendisi için BDSnin þirinleþtirdiði haliyle
günceli yakalamaktýr.
Bu konu, örgütümüz tarafýndan iki düzeyde ele alýnmýþtýr.
Birincisi Mahir yoldaþýn bir yazýsýnda iþlediði politik konjonktür ya da aktüel uðrak düzeyidir. Bu düzey belli bir toplumda, tarihin belli bir anýnda, o toplumdaki sýnýflar ve güçler arasýndaki güç dengesinin nesnel durumunun saptanmasý ve buna
uygun taktiklerin geliþtirilmesidir.
Ýkinci düzey ise, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide ifade edilmiþ olan kitlelerin ekonomik-demokratik istemleri doðrultusunda eylem yapmaktýr. Bu kavrayýþýn kolayca kitle kuyrukçuluðu suçlamasý için malzeme teþkil edebileceði bilinmekle birlikte, 1974 yýlýnda henüz THKOnun sol-fokocu çizgisinin etkinliðinin
kýrýlmadýðý koþullarda kitle düzeyine vurgu yapýlmasý uygun görülmüþtü. Bu dönemde yapýlan deðerlendirmelerde, bu belirlemenin oportünist tahrifata konu olma olasýlýðýndan çok, kadrolarýn
perspektifinin geniþletilmesi esas alýnmýþtýr. Ayný þekilde, bu belirlemenin örgüt saflarýnda gelecekte herhangi bir sað-sapmaya yol
açabilme olasýlýðý da, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin temelleri reddedilmedikçe gerçekleþemeyeceði düþünülmüþtür. Daha
sonra yayýnlanan yazýlarda bu konudaki çeþitli sapmalar sergilenerek, konuya açýklýk getirilmiþtir. Türkiye Devriminin Acil SorunlarýIde bu açýklamalarýn yer almamasýnýn tek nedeni, broþürün genel
anlayýþý ortaya koyma amacýyla ilintilidir.
Tüm bunlara karþýn, BDSnin suçlamasýnýn konusu kitlelerin ekonomik-demokratik istemleri doðrultusunda eylem yapýlmasý olmadýðý için, pratikte nasýl olduðuna da bakmak gerekmektedir. Bu konuda Öncü Savaþýna baþlanýldýðý Ocak 1977 ile
Aðustos 1977 arasýndaki örgüt faaliyetlerinin söz konusu edilmesi
kaçýnýlmazdýr. Doðal olarak da 26 Ocak Harekâtý ve 19 Þubat
Harekâtý gündeme gelecektir. Bunlarýn kuyrukçulukla ifade edilebilinmesi, BDS için bile olanaksýzdýr. Zaten DG-Y ve KSDnin
yýllar boyu örgütümüzün günlük olaylara yüz çevirdiði iddialarý
anýmsanacak olursa, gerçeðin ne olduðu açýkça görülebilir.
Yine de BDSnin iddialarý bunlarla da sýnýrlý deðildir. Ör-
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gütümüzün geçmiþ mücadelesini ve pratiðini tahrifle yetinmeyen
BDS son olarak da yalanlara baþvurur. Þöyle diyor BDS:
Biz, cezaevlerinde yatan yönetici yoldaþlardan (ayrým yapmaksýzýn) Genel Komitenin askeri ve politik liderliðini pekiþtirici yönde tavýr almalarýný, Genel Komite
nin ideolojik tartýþmalarý karara baðlama yeri olduðunu
ve Marksist-Leninist örgüt ilkesi olan azýnlýðýn çoðunluða uymasý zorunluluðunun gereði olarak Genel Komite
nin kararlarýna uymalarý ve kadrolar üzerindeki insiyatiflerini bu yönde kullanmalarýný defalarca istedik. (Bunu
herkes yazýsýný geri çeksin, Genel Komite meseleyi halledecek þeklinde formüle ettik.)1 (abç)
Ýþte baþtan sona gerçek dýþý ve açýk yalanlara dayalý deðerlendirme budur. Bunun gerçek dýþýlýðý ve yalan oluþu, o dönemdeki tüm Genel Komite üyeleri ile üyeler arasý iletiþim kanallarýnda
yer alanlarca yeterince bilinir. Ancak bilmenin, gerçeði söylemek
için kiþiler üzerinde zorlayýcýlýðý yoktur.
Her þeyden önce BDS, burada baþta belirttiðimiz kendisini merkez sanma kuruntusunun ötesine geçmektedir. Artýk her
türlü derde deva olmuþtur. Birilerinin otuz sayfalýk bir yazýnýn okunma süresi içinde bunca kariyer yapmasý yadýrganmamalýdýr. BDS
bir yandan yönetici yoldaþlardan söz ederken, öte yandan Genel
Komiteden söz ederek, yöneticiliðin ne menem þey olduðunu
gizlemeye çalýþmaktadýr. Bunlar neyin yöneticisidirler? Bu BDS
tarafýndan bile isteye muðlakta býrakýlmýþtýr.
Böylece okuyucuya daha tepede bir þeyler var imajý verilmeye çalýþýlmýþtýr. Gerçekte ise sözü edilen yönetici yoldaþlar
tümüyle Genel Komite üyeleridirler, yani BDSnin meseleyi halledecek olduðunu iddia ettiði Genel Komiteyi teþkil eden kiþilerdir.
Bu durumda sizler hele bir susun, meseleyi biz, yani Genel Komite halledecek diyebilmek, Genel Komite üyelerini üyelikten
halletmekten baþka bir anlamý yoktur.
Ýkinci olarak, BDSnin ileri sürdüðü gibi yönetici yoldaþlara ayrým yapýlmaksýzýn söylediklerini vaaz ettikleri þeyler ayrým yapýlmaksýzýn söylenmemiþtir. Zaten söylenebilmesi de olanaksýzdýr. Ortada bir sað-sapma ve bunlarýn fiili denetiminde bulu1
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nan bir örgüt bölgesinin merkezi iþleyiþin dýþýnda tutulmasý olgusu
vardýr. Ýþte bu olgu karþýsýnda sað-sapma içindeki Genel Komite
üyelerine nihai görüþmenin yapýlmasý ve kendilerine örgüt disiplinine uymalarý çaðrýsý söz konusu olmuþtur. Bu çaðrýnýn, doðrudan BDSnin ortaya çýktýðý bölge aracýlýðýyla iletilmesi kararlaþtýrýlmýþ ve bu amaçla bazý kiþiler görevlendirilmiþtir. Ancak bu, kesinkes yazýlarýnýzý geri çekin türünden bir bayaðýlýk taþýmamaktadýr.
Eðer böyle bir þey iletilmiþ ise, bu tümüyle görevlendirilmiþ kiþilerin
bireysel tasarrufu ile yapýlmýþ bir hatadýr. Çünkü sað-sapmaya karþý
mücadele, hiçbir zaman sað-sapmayý içeren yayýnlarýn yok edilmesiyle ilintili deðildir ve olamaz da. Ýdeolojik mücadeleyi böylesine basit düzeyde ele alabilmek ise, sadece çocukluktur.
Ýþte bu nedenlerle, yönetici yoldaþlarýn tümüne, yani ayrým yapmaksýzýn ayný þeylerin iletilmesi söz konusu deðildir. Dolayýsýyla tersi bir beyan yalan olarak nitelenmek zorundadýr.
Üçüncü olarak, ortada bir sað-sapma mevcutken, saðcý unsurlara yazýnýzý geri çekin meseleyi biz hallederiz demek saðsapmayý örgüt içinde tutmakla ve kendilerini gizleme faaliyetlerine
destek olmakla özdeþtir. Ama bu yadýrgatýcý deðildir. Daha ilerde
ayrýntýlý olarak göreceðimiz gibi, BDS nin görüþleri ile II. Sað-sapmanýn görüþleri arasýnda sadece terminolojik ve nüans farklýlýklarýndan baþka bir þey yoktur. Doðal olarak, onlarý örgüt saflarýnda
tutmak istemi olacaktýr. Bir baþka deyiþle II. Sað-sapmayla uzlaþma
zemini aranmýþ ve kendilerine ittifak önerilmiþtir. Ama ne yazýk ki,
onlar BDSnin bu iyi niyeti ni görememiþler, dolayýsýyla ittifak
önerisini reddetmiþlerdir. Kim bilir kabul etmemekle neleri kaçýrdýlar!
Dördüncü olarak, BDS bu savlarýyla örgütlenmemizin
Marksist-Leninist ilkelerini de iþlemez hale getirmeye kalkýþmýþtýr.
Yönetici kadrolarýn, kendine baðlý kadrolar üzerinde kiþisel insiyatifleri olabileceðini vaaz eden BDSnin bu yaklaþýmýnýn kolektif
bir mücadele ve örgütlenme açýsýndan tehlikeleri açýktýr. Kadrolar üzerindeki insiyatifi önsel olarak onaylayan BDSnin sadece
bu insiyatifi kendilerince doðru gördükleri yönde kullanýlmamasý
düzeyinde bir karþý çýkýþý bulunmaktadýr. Oysa Marksist-Leninist
bir örgütte yönetime gelmiþ kadrolarýn, örgüt üzerindeki yetkileri
resmi ve kurumsaldýr. Hiçbir biçimde kiþisel insiyatifler oluþturulamaz ve oluþturulmasýna izin verilemez. Bir yöneticinin, kendine
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baðlý kadrolara görev verebilmesi, doðrudan onun yetkileriyle ilintilidir, kiþiselliði ile deðil. BDSnin kiþisel insiyatiflere kendi istedikleri biçimde kullanýldýðý sürece bu olumlu yaklaþýmý, ayný
oranda tehlikeli bir örgütsel oportünizmle birleþmiþtir.
II. Sað-sapmanýn, ilk fýrsatta yönetimine kesinkes sahip olduklarý, yani kiþisel insiyatiflerini pekiþtirdikleri örgüt bölgesini merkezi yönetimin dýþýnda tutmalarý olgusu, BDS tarafýndan önemsenmemiþtir. Dolayýsýyla, bir yandan kiþisel insiyatifleri tanýdýðýný beyan ederken, diðer yandan da azýnlýk çoðunluk iliþkisinden söz
etmektedir. Oysa Leninin çok açýk biçimde söylediði gibi, dünyada hiçbir partinin hiçbir merkez organý, onun yönetimini kabul
etmeyen kiþileri yönetme yeteneðinde olduðunu gösteremez. Merkez organlarýnýn yönetimini kabul etmemek partide kalmayý reddetmekle birdir, partiyi parçalamakla birdir; bu bir yýkma yöntemidir, inandýrma yöntemi deðildir.2
BDSnin, II. Sað-sapmanýn bu niteliðini görmezlikten gelerek ayrýmsýz davranýþlar içinde olduðunu savlamasý, tümüyle kendisini her þeyin dýþýnda merkez olma sevdasýna baðlamak gerekmektedir.
Ýþte BDSnin Önsözden Sonsöze kadar genel durumu
budur. Buraya kadar gördüðümüz pragmatizmin, giderek nasýl bir
eklektik anlayýþa ulaþtýðýný diðer bölümlerde daha açýk göreceðiz.

2
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM

II. SAÐ-SAPMA VE BDS

Bu bölümde BDS ile II. Sað-sapmanýn karþýlýklý iliþkisini
ele alacaðýz. BDSnin esas iþlediði konu II. sað-sapmanýn tezleri
ve bu tezlerin eleþtirisi olmakla birlikte, bunun sadece biçimsel olduðunu göstermeye çalýþacaðýz. Þüphesiz bunu yaparken, örgütümüzün II. Sað-sapma konusundaki belirlemelerini de ortaya koyacaðýz. Ancak BDSnin görünüþte bu örgütsel belirlemeleri benimser
görünürken, II. Sað-sapmaya tutarlý bir eleþtiri yöneltmediklerini de
unutmamak gerekir. Ayrýca bu biçimsel eleþtiri, BDSnin eklektizminin de temelini teþkil etmektedir.
Burada bu konuyu iþlerken, asýl olarak, BDSnin izlediði
konu dizimini izleyeceðiz. Bu düzeyde ve bu dizimle konuyu açalým:
BDS, öncelikle II. Sað-sapmanýn Öncü Savaþýnýn yürütülüþ
biçimi düzeyinde eleþtirisiyle iþe baþlamýþtýr. II. Sað-sapmanýn
Öncü Savaþýnda oluþturulacak silahlý güçün oligarþinin merkezi
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gücüne ülke çapýnda nitelik belirleyici bir darbe indirmeye uygun
olarak tüm ülkede yaygýn biçimde3 oluþturulmasý gerektiðini ileri
sürmesine karþýlýk olarak BDS þöyle demektedir:
Söylenmek istenen Öncü Savaþý sürecinde silahlý
güçlerin yaygýnlaþmasý ise, þehir gerillasý taktikleri ile yürüyen kýr gerillasýnýn geliþimi zaten gizli silahlý güçlerin
yaygýnlaþmasýný zorunlu kýlar.4 (abç)
BDS, bu ifadeleriyle II. Sað-sapmaya göz kýrpmaktadýr.
Söylenenin Türkçesi, aslýnda kendilerinin söyledikleri ile, yani
gizli silahlý güçlerin Öncü Savaþýnda yaygýnlaþtýrýlmasý ile II.
Sað-sapmanýn yeni Öncü Savaþýnýn bir ifadesi olarak sunduklarý
tüm ülkede yaygýn gizli silahlý güç yaratýlmasýnýn Öncü Savaþýnýn
amacý olarak konulmasý arasýnda zaten bir fark olmadýðý ileri sürülmektedir. Bunu da Eylem Kýlavuzu-IIIde formüle edilmiþ olan
Öncü Savaþýnýn ayrýntýlaþtýrýlmýþ evrelerinden birini, þehir gerilla
taktikleriyle kýr gerillasýný ileri sürerek yapmaktadýr. Ama yine de
BDS, II. Sað-sapmayla uyum saðlayamaz, çatýþma devam eder.
Bunun arka fonu, II. Sað-sapmanýn Halk Savaþýný reddetmesiyle
baðlantýlý olarak kýr gerilla savaþýný kabul etmemesi ile BDSnin
þehir gerilla savaþý taktikleriyle kýr gerillasý formülasyonunun adaptasyonu arasýndaki biçimsel çatýþmadýr. Özde ise, bir konuda anlaþmaktadýrlar: Öncü Savaþý evresinde kýr gerilla savaþý verilemez.
Ancak BDSnin böyle bir ortak noktayý öne çýkarmasýna
raðmen II. Sað-sapmanýn bunu kabul etmez tutumunun temel nedeni, kendilerinin Halk Savaþýný reddetmeleri ise de, ikinci nedeni
BDSnin ileri sürdüðü anlayýþýn, yani bir komprime (uzlaþma) olarak Eylem Kýlavuzu-IIIden adapte ettiði þehir gerillasý taktikleriyle
kýr gerillasýnýn doðal ve kaçýnýlmaz olarak kýr gerilla savaþýna dönüþeceði ve bunun da Halk Savaþýnýn yolunu fiilen açacaðý gerçeðini
bilmelerinden kaynaklanmaktadýr.
Evet, II. Sað-sapmanýn gördüðü bir gerçeði BDSnin görmemesi ya da görmezlikten gelmesi, eklektik biçimde, örgütün
stratejik rotasýnýn ayrýntýlaþtýrýlmýþ planlamasýnýn bir bölümünü benimser görünüp, bu bölümü bütünden koparmýþ olmasýndandýr.
3
4
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(Kendi içinde bir bütünsellik taþýyan ayrýntýlaþtýrýlmýþ planlamada
yer alan þehir gerilla taktikleriyle kýr gerillasý evresi, ilk kez Aralýk76 Kararýyla ortaya konulmuþ ve Haziran 1978de Eylem KýlavuzuIIIde yazýlý hale getirilmiþtir.)
Örgütümüzün ayrýntýlaþtýrýlmýþ politik-askeri týrmanma politikasýnýn bazý yerlerini alarak II. Sað-sapma ile uzlaþma yollarý arayan BDSnin ihmal ettiði diðer bir yan ise, II. Sað-sapmanýn ortaya
çýkýþýnýn bir süreci kapsadýðý ve savunucularýnýn örgütün tüm karar
ve planlarýný bildikleri ve de bunlara karþý çýkma durumunda olduklarýdýr.
BDSnin her türlü çabaya karþýn II. Sað-sapmayla anlaþmaya
varamamasý, kendilerinin yaygýn gizli silahlý güçleri Öncü Savaþýnýn amacý olarak kabul etmelerine raðmen iþe yaramamasýyla ilintilidir. II. Sað-sapma, Öncü Savaþý evresinde yaratýlacak gizli silahlý
güçleri, oligarþiye karþý ülke çapýnda nitelik belirleyici bir darbe
vurmak amacýyla ve bu darbeye baðlý olarak kýsa sürede iktidarýn
ele geçirilmesi beklentisiyle ele almaktadýr. Oysa BDS, ayný silahlý
güçleri Halk Savaþýnýn baþlatýlmasý için kullanmayý düþünmektedir.
Aksi halde diye savlar BDS, gizli silahlý güçler genel ayaklanma için kullanýlmýþ olacaktýr, dolayýsýyla Öncü Savaþýnýn amacýnýn genel ayaklanmanýn koþullarýný yaratmak þeklinde formüle
edilmesi gerekir. Bu ise, örgütün en temel formülasyonu olan,
Öncü Savaþýnýn amacý Halk Savaþýný baþlatmaktýr formülasyonunu açýkça reddetmeksizin olanaklý deðildir. Ve BDS, örgüt ilkelerini bu kadar net ve açýk tarzda reddettiði koþullarda kendisini
örgütün bir parçasý (ve hatta merkezi) gibi sunabilmesi için elinde II. Sað-sapmanýn sahip olduðu bazý manevi deðerler de yoktur. Kaçýnýlmaz olarak II. Sað-sapmayla Öncü Savaþý sonrasýna iliþkin
bir anlaþmaya varamamaktadýr. Ama BDS için, böylesine önemli, yani Öncü Savaþýnýn amacýný belirleyen bir konu sadece bunla
sýnýrlýdýr. Daha ötesi onun için yoktur.
II. Sað-sapmanýn karþýt olarak geliþtirdiði stratejik darbeler
dönemi teorisi, ayný zamanda Öncü Savaþýnýn Halk Savaþýna nasýl
dönüþeceði sorunuyla ilintilidir. Bu açýdan sorun, yalýn biçimde bir
þeylerin eleþtirisi ile sýnýrlý deðildir. Bu konu, 1974-75 arasýnda Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Iin hazýrlýklarý döneminde geniþ ölçüde ele alýnmýþtý. Özellikle Halk Savaþýnýn nasýl baþlatýlacaðý üzerinde
TÝKKO ile olan farklýlýklarýn netleþtirilmesi açýsýndan özel önem
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taþýyordu.
Sorunun özü þudur: Halk Savaþý küçük de olsa kurtarýlmýþ
bölgeye dayanýlarak halk ordusuyla verilebilen uzun (uzatýlmýþ) bir
savaþtýr. Bu durumda halk ordusu Öncü Savaþý evresinde yaratýlan-geliþtirilen ve yaygýnlaþtýrýlan kýr gerillasýnýn organik geliþimiyle
oluþturulacaktýr. (Kýr gerillasýnýn halk ordusunun çekirdeði olma
esprisi). Ancak kurtarýlmýþ bölgeler nasýl yaratýlacak ve korunacaktýr sorusu ayrýca yanýtlanmak zorundadýr.
Ýþte bu soruya, 1974-75 döneminde, iki ana yaklaþým bulunmaktaydý.
Birinci yaklaþýma göre, suni dengenin bozulmasý koþullarýnda, tepkileri açýk hale gelmiþ halk kitlelerinin bir bütün olarak örgütlenmesi söz konusu olmayacaktýr. Suni dengenin bozulmasý
koþullarý, kitlelerin tepkilerinin kýsmi isyan ve patlamalarla açýða
çýkmasýný getirecektir. Bu durumda, kitlelerin bu isyan ve patlamalarýný örgütleyen gerilla güçleri, halk ordusu haline dönüþerek kurtarýlmýþ bölgeler oluþturacaktýr. Böylece I. ve II. bunalým döneminde kendiliðinden ortaya çýkan kitlelerin isyan ve patlamalarýnýn III. bunalým döneminde Öncü Savaþýnýn suni dengeyi bozmasýyla gerçekleþmesi söz konusu olmaktadýr.
Ýkinci yaklaþým ise, Çin ve Vietnam Halk Savaþlarýnýn baþlangýcýnda olduðu gibi, gerilla savaþý ile kitle ayaklanmalarýnýn (genel
ya da kýsmi ayaklanmalar) eþzamanlýlýðýyla oligarþiye önemli bir
darbe indirerek, bir ya da birkaç bölgenin kurtarýlmasý söz konusu
olabilecektir. I. ve II. bunalým döneminde olduðu gibi kitlelerin
ayaklanmalarýnýn kendiliðinden geliþme olasýlýðý, gerilla eylemi ile
kitle ayaklanmalarý arasýnda kurulmasý gerekli olan eþzamanlýlýðý
ortadan kaldýrabilir. Bu açýdan, Küba Devriminde þehir ayaklanmalarýnýn kullanýlýþ tarzýyla kurtarýlmýþ bölgelerin yaratýlmasý söz
konusu olabilecektir. Bu da, doðrudan suni dengenin bozulduðu
koþullarda, tepkileri açýk hale gelmiþ olan kitlelerin ne ölçüde örgütlenebildiðine baðlýdýr.
Ýþte bu iki yaklaþým, kendi içlerinde geliþtirilmeden býrakýlmýþtýr. Bu konudaki kesin belirlemenin ileriye býrakýlmasý sözkonusu olmuþ ve Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide sadece bazý
noktalarý ortaya konulmakla yetinilmiþtir. Bunlar ise, III. bunalým
döneminde kurtarýlmýþ bölgelerin kurulabilmesi için gücü kýrýlmasý
gereken mahalli-feodal otoriteler deðil, güçlü merkezi otorite ol-
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duðu ve kurtarýlmýþ bölgelerin, Çin ve Vietnam Devrimlerinde olduðu gibi bölgesel düzeyde deðil, ülke çapýnda savunulmasýnýn zorunlu olduðudur. (Bkz. Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I, Devrim
Stratejisi bölümü).
Ýþte II. Sað-sapmanýn Öncü Savaþýnýn amacý açýsýndan ortaya koyduðu savlarýn arka planýnda bunlar bulunmaktadýr. Onlar,
kendi tezlerini ortaya koyarken dayandýklarý temeli þu þekilde devriklemiþlerdir: Oligarþiye önemli bir darbe indirdikten sonra kurtarýlmýþ bölgeler yaratarak uzun süreli bir savaþa (Halk Savaþý) girmek yerine, çabuk sonuçlu bir savaþ yürütülmelidir. (stratejik
darbeler dönemi) Böylece Öncü Savaþý reddedilmeksizin, Halk
Savaþýnýn reddedilmesinin mümkün olabileceði düþünülmüþtür.
Doðrudan uzatýlmýþ savaþ olarak Halk Savaþýnýn neden zorunlu
olduðunun kavranýlmamýþ olmasýna ve çabuk sonuçlu bir savaþýn
nelere baðlý olduðunun bilinmemesine dayalý bu saðcý tezin elle
tutulur bir yaný bulunmamaktadýr. Dolayýsýyla, böyle bir anlayýþla
Öncü Savaþýnýn amacýnýn tartýþýlmasýna giriþilmesi tümüyle gereksiz olacaktýr. Týpký Halk Savaþýnýn reddedildiði düzeyde Öncü Savaþýnýn kapsamý ve görevlerinin tartýþýlmasýnýn gereksiz olmasý gibi.
Þüphesiz uzatýlmýþ savaþ ile çabuk sonuçlu savaþ iliþkisi,
birkaç sözcükle çözümlenebilecek bir konu deðildir. Ancak Halk
Savaþý teorisinin ilk kez ortaya konulduðu ve uygulandýðý Çin Devriminde bunlarýn ayrýntýlý olarak ele alýnmýþlýðý koþullarýnda bu konudaki temel tartýþmayý yeniden ele almak gereksiz olacaktýr. Maddi
ve teknik olarak güçlü bir düþmana karþý uzatýlmýþ savaþ yürütülmesi nesnel bir zorunluluktur. Çabuk sonuçlu bir savaþ verilebilmesi için, stratejik ve taktik düzeyde, düþmandan maddi ve teknik olarak güçlü olmak gerekir. Savaþlarýn genel yasasý bunu zorunlu
kýlmaktadýr.
Tüm bunlar BDS için hiçbir þey ifade etmez. O, alýþýlageldiði
üzere, öðrenci çevrelerindeki kýsýr tartýþmalarýn havasýyla saða sola
laf yetiþtirmeye çalýþýr. Bu açýdan II. Sað-sapmanýn niteliðini tespit
ettiklerine iliþkin sözleri boþ bir böbürlenmedir. Ama BDS için
bunun da önemi yoktur. II. Sað-sapmanýn niteliðini tespit ettiðinden söz etmesine raðmen, onlarla ayrýntýlarda tartýþmayý sürdürür.
Bunun anlamý ise, özde bir farklýlýk olmadýðý ve olamayacaðý düþüncesidir.
Evet, II. Sað-sapma Halk Savaþýný reddettikten sonra, Halk
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Savaþýnda gerçekleþtirilmesi gereken bazý görevleri bir yana býrakmaz. Çünkü bu görevler her devrim mücadelesinde yerine getirilmesi gereken genel ve evrensel görevlerdir. Böylece Politikleþmiþ
Askeri Savaþ Stratejisine göre, Halk Savaþý evresinde yerine getirilmesi gereken görevlerin Öncü Savaþý sürecinde yerine getirileceði
ileri sürülür. Bunlar eskiden Halk Savaþýnda gerçekleþen görevler olarak milis örgütlenmesi, kitlelerin birlikte hareketi, yönetime
katýlma vb. görevler olarak kitlelerin demokrasi mücadelesinde eðitimi5 þeklinde Öncü Savaþýnýn görevleri haline getirilmiþtir.
Bu genelleþtirilmiþ haliyle kitlelerin demokrasi mücadelesinde eðitimi sorunu oldukça karmaþýk bir konu olarak Lenin tarafýndan proletarya ve onun iktidarýna iliþkin olarak formüle edilmiþtir. Lenin þöyle yazmaktadýr:
Kapitalizm ve emperyalizm ancak iktisadi devrimle
devrilebilir... Ne var ki, demokrasi mücadelesi okulunda okumamýþ olan bir proletarya, iktisadi bir devrim
yapma yetisine sahip deðildir. Bankalara el koymaksýzýn, üretim araçlarý üzerindeki özel mülkiyeti kaldýrmaksýzýn, kapitalizm yenik düþürülemez. Ne var ki, tüm
halký, burjuvazinin elinden alýnan üretim araçlarýnýn demokratik yönetimi için örgütlemedikçe, tüm emekçi
halk yýðýnlarýný, proleterleri, yarý-proleterleri ve küçük-köylüleri, saflarýný ve güçlerini demokratik bir biçimde örgütlemeleri ve devlet iþlerine katýlmalarý için seferber
etmedikçe, bu devrimci önlemler uygulanamaz.6 (abç)
Ýþte proletaryanýn demokrasi mücadelesinde eðitimi ve
yönetime katýlma sorunsalý, öz olarak böyle bir muhtevaya sahiptir. Ama hemen görüleceði gibi, Lenin, emperyalizm ve kapitalizmin yenilgisinden ve iktisadi devrimden söz etmektedir. Bunlar
proletaryanýn öncülüðünde gerçekleþtirilecek demokratik halk devriminde, yani bu demokratik devrim mücadelesinde proletarya
ve diðer emekçi kitlelerin eðitimi sorunsalýný gündeme getirmektedir. Kitlelerin demokratik biçimde örgütlenmesi, tüm halkýn siyasal yönetime katýlmasý ve üretimin demokratik biçimde örgütlenmesi gibi görevler Halk Savaþýnýn zorunlu bir durak olduðu ülkeler5
6
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de, iktidarýn bütün olarak ele geçirilmesinden sonra gerçekleþtirilmesi söz konusu deðildir. Halk Savaþýnda iktidar parça parça ele
geçirileceði için, parçalarda halk iktidarý hemen örgütlenmeye
baþlanýr. Kurtarýlmýþ bölgelerde kurulan kýzýl siyasi iktidarlar iþte
bu örgütlenmelerdir. Kurtarýlmýþ bölgelerde halk iktidarýnýn niteliði
ve örgütlenmesi sorunu, kitlelerin demokrasi mücadelesinde eðitimi genel ifadesiyle karþýlansa bile, Halk Savaþý sürecinde yerine
getirileceði kolayca anlaþýlýr.
Marksist-Leninist literatürde deðiþik biçimlerde ifade edilen
bu görevler, ülkemiz solunda en geniþ ölçüde 1977 Aralýk ayýndan
itibaren DYnin direniþ komiteleri teziyle birlikte tartýþýlmýþtýr.
DYnin tezleri gelecekteki halk iktidarýnýn nüvelerinin bugünden
yarýna kurulmasýna dayanýr. Bir baþka deyiþle Halk Savaþý sürecinde, halk iktidarýnýn parça parça kurulmasý kavrayýþýnýn devrikleþtirilmesi gündemdedir. Halkýn yönetime katýlýmý ve üretimin demokratik biçimde örgütlenmesi vb. türden görevlerle faþist milis
saldýrýlara karþý Halk Savaþýnýn özsavunma birliklerini kullanmayý
birbiri içine sokan bu direniþ komiteleri DYnin Öncü Savaþýný
taktik bir evre olarak kavrayýþýyla çakýþýr.
DYnin bu kavrayýþý, bizim Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide eleþtirdiðimiz baþlangýçtan itibaren kitlelerin büyük birimler halinde örgütlenmesini ifade eder. Halk Savaþý evresinin görevlerinin bu þekilde Öncü Savaþýna sokulmasý THKP-C çizgisinden bir sapmaya denk düþer. (DYnin bu kavrayýþýnýn DS tarafýndan yüzeysel olarak aynen benimsediðini de söyleyebiliriz.)
Bu tartýþmalarda ve getirilen çeþitli savlarda esas olan, Öncü
Savaþýný taktik evre olarak ele alanlar olsun, isterse baþka bir þeylerin
temeli olarak alanlar olsun, devrimin eþitsiz geliþiminin yarattýðý
sorunlarý pratik olarak çözümleme zorunluluðudur. Suni dengenin
birden ve ülke çapýnda bozulamayacaðý gerçeði, kitlelerin örgütlenmesinin ülke çapýnda eþitsiz olacaðý olgusuyla birleþerek çok
yönlü faaliyet ve görevler dizisi ortaya çýkarýr. Ama farklýlýk, bu çok
yönlülüðün zorunluluðunun kavranýlmasý düzeyinde ortaya çýkmaz
ve çýkamaz. Farklýlýðýn temeli, bu zorunluluðun getirdiði çok yönlülük içinde temel-tali iliþkisinin belirlenmesidir.
DYye göre, gelecekteki halk iktidarýnýn nüvelerinin oluþturulmasý temel görevdir ve bu görev ayný zamanda gelecekteki halk
ordusunun da nüvelerini oluþturacaktýr. Böylece kitlelerin baþlan-
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gýçtan itibaren büyük birimler halinde örgütlenmesi temel alýnmaktadýr. Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide ortaya koyduðumuz gibi bu tür örgütlenme, bu örgütlenmeyi koruyacak silahlý
güç olmadýðý sürece kitle katliamlarýna yol açar. Kolombiya deneyiminin gösterdiði gibi, bu kitle katliamýný önlemenin tek seçeneði
teslimiyettir.
Buna karþýn Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide ortaya
koyduðumuz gibi, doðru çizgi, kitle örgütlenmesi ile silahlý gücü,
silahlý güç ile kitle örgütlenmesini birlikte büyütmektir.* Böylece
Öncü Savaþý sürecinde gerilla savaþýnýn geliþimi ve yaygýnlaþmasý,
ayný zamanda kitle örgütlenmesinin geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý olmaktadýr. Öncü Savaþý aþamasýnda bu geliþim doðrudan
THKP ve THKC örgütlenmesi olarak somutlaþýr.
Ýþte bu farklýlýk düzeyinde ortaya çýkan II. Sað-sapma, deðiþik
bir yol izleyerek DYnin çizgisine ulaþmýþtýr. II. Sað-sapma, altý ay
süreceðini varsaydýðý stratejik darbeler döneminde yerine getiremeyeceði yönetime katýlma vb. görevleri Öncü Savaþýna dahil
ederek bunu gerçekleþtirir. Suni denge de ülke çapýnda ve ayný zamanda bozulamayacaðý için, bu görevler suni denge bozulduðu
oranda gerçekleþecektir7 (abç) saptamasýný yaparlar.
II. Sað-sapma, bu þekilde DYnin direniþ komitelerine kendince belli bir teorik katkýda bulunmaktadýr!
Bunlar karþýsýnda BDSnin tutumu ise, içeriðini anlayamadýðý bir tartýþmanýn ortasýna balýklama dalmaktan baþka bir þey
deðildir. Ve bu dalmanýn ürünü ise, sözü edilen görevlerin Öncü
savaþýyla suni denge bozulduktan sonra (suni dengenin varlýðý
buna engel teþkil eder) gündeme gelebilecektir þeklindeki belirlemesidir. II. Sað-sapmanýn bozulduðu oranda deyiþiyle karþýt olduðunu göstermek için de, II. Sað-sapmanýn belirlemesini aktarýrken
parantez açarak bozulma sürecinde demek istiyorlar8 yorumunu eklemekten de kendisini alamamýþtýr.
Gerçekte ise, II. Sað-sapmanýn suni dengenin bozulduðu
* Burada "silahlý güç-kitle örgütlenmesi" iliþkisinin iki yönlü vurgusu bazý sapmalara
karþý yapýlmýþtýr. Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide bu formülasyonun, bu þekilde
yapýlmasý, bu iki yanýn birbirini sýrayla izleme durumunda olmadýðýný, yani birinin önce,
diðerinin sonra yapýlmasýnýn söz konusu olmadýðýný vurgulamak içindir.
7
II. Sað-sapma, Öncü Savaþý ve DK-DY-DSnin Eleþtirisi.
8
BDS, I. Kýsým.
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oranda deyiþiyle BDSnin bozulduktan sonra deyiþi arasýnda
özsel bir farklýlýlk yoktur. Birincisi, suni dengenin bir bütün olarak
ve eþzamanlý bozulmasýnýn söz konusu olmadýðý gerçeði karþýsýnda,
sözü edilen görevlerin suni dengenin bozulduðu her yerde ve zamanda yerine getirilmesini ifade eder. Bu, parçada suni dengenin
bozulduktan sonrasýndan baþka birþey deðildir. Böylece BDS
ile olan farklýlýk, sadece suni dengenin bir bütün olarak ve eþzamanlý
bozulup bozulmayacaðý ve bir bütün olarak bozulana kadar beklenip-beklenmeyeceði þeklinde bir tartýþmaya baðlý kalmaktadýr.
Bu noktada devrimin eþitsiz geliþiminin BDS tarafýndan
hiç söz konusu edilmemiþ olmasýnýn, II. Sað-sapmayla anlaþmazlýðýnýn nedeni olduðunu söyleyebiliriz. Bu son derece doðaldýr. Çünkü
BDSnin Halk Savaþý kavrayýþý da iktidarýn parça parça alýnmasýný
hiç bir biçimde içermez. Her þeyin birden ve bir bütün olarak gerçekleþeceði kavrayýþý egemendir. Bu en açýk biçimde Eylem Kýlavuzu-IIIün zoraki eleþtirisi yapýlýrken ortaya konulmuþtur. Konunun daha açýk olmasý için, önce eleþtiri konusu edilen Eylem Kýlavuzu-IIIdeki alýntýyý aktaralým:
Halk Savaþý, genellikle, bizden maddi olarak daha
güçlü olan bir düþmana karþý mutlak bir siyasi üstünlüðü saðladýðýmýz þartlarda verilir (Giap) Fakat bu demek deðildir ki, Halk Savaþýnda, düþmanýn siyasal tecriti
için, yani kitleleri (siyasal olarak) devrim safýna çekme mücadelesi (politik mücadele) yürütülemez. Tersine, bu dönemde, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasý yürütülür. Fakat, bu kampanyanýn aracý askeri mücadeledir (savaþ).9 (abç)
BDSnin bu alýntýladýðý belirlemelere karþý ileri sürdükleri
ise oldukça eðiticidir.
Ancak Halk Savaþýndaki politik çalýþma ile Öncü Savaþýndaki politik çalýþma, kullandýðý araçlar yanýnda propagandanýn yöneleceði hedefler ve muhtevasýyla da birbirinden farklýdýr. Öncü Savaþýnda mevcut düzenin tüm
iþleyiþ biçimi ve kurumlarýyla, emperyalizme baðýmlýlýðýnýn halka teþhir edilmesi yönünde politik çalýþma
yapýlýr. Halk Savaþý sürecindeki politik çalýþmanýn temeli
9

THKP-C/HDÖ, Marksizm-Leninizm Bir Dogma Deðil, Eylem Kýlavuzudur-III, s. 7.
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ise, kitleleri demokrasi mücadelesi için eðitmek, devrimci bilinçlerini pekiþtirmek ve gelecekteki demokratik halk iktidarýný kavratmaktýr.10 (abç)
Görüldüðü gibi, BDS, hiçbir biçimde Eylem Kýlavuzu-IIIde
eleþtirilen anlayýþa, yani siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn
Halk Savaþýnda sona ereceði anlayýþýna karþý herhangi bir þey getirmemektedir. Eylem Kýlavuzu-IIIde eleþtirilen anlayýþ, Öncü Savaþýnda tüm politik görevlerin yerine getirilmiþ, böylece tüm halk kitleleri bilinçlendirilmiþ ve örgütlendirilmiþ olduðu için, Halk Savaþýnda yalýn bir askeri savaþ yürütmek gerekir anlayýþýdýr. Yani Eylem
Kýlavuzu-IIIde Öncü Savaþý politik mücadeledir, Halk Savaþý askeri mücadeledir anlayýþý eleþtirilmiþtir. Ve BDS buna karþý hiç bir
þey söylemeyerek ve Eylem Kýlavuzu-IIIdeki bu kýsmý anlamamýþcasýna eleþtirerek, bu hatalý anlayýþýn yanýnda tavýr aldýðý izlenimini uyandýrmaktadýr.
BDS, salt bir þeylere karþý olduðunu gösterebilmek için bir
þeyler söyleme çabasý içinde olduðundan, sürekli olarak hata üstüne hata yapar. Halk Savaþýnýn iktidarýn parça parça ele geçirilmesi
ve parçalarda kurtarýlmýþ bölgeler yaratarak halk iktidarýný kurmak
olduðu BDS tarafýndan unutulur. BDS için demokratik halk iktidarý geleceðin sorunudur ve kitlelere bu gelecekteki halk iktidarýnýn kavratýlmasý için politik çalýþma yapýlýr!
Ýþte bu anlayýþ II. Sað-sapmanýn stratejik darbeler dönemi
kavrayýþýnýn bir tortusudur. II. Sað-sapmanýn Halk Savaþýný reddetmesiyle birlikte, Halk Savaþýnda yerine getirilecek görevleri Öncü
Savaþý sürecine taþýmasý karþýsýnda BDS, ayný görevlerin Halk Savaþýnda yapýlacaðýný açýk ve net biçimde ortaya koymadýðý gibi,
halk iktidarýný geleceðin sorunu haline getirerek Halk Savaþýnýn
içeriðini boþaltmaktadýr.
Bu konuda Giap þöyle demektedir:
Bir halk savaþýnda üslerin ve ard-bölgelerin saðlamlýðý, ekonomik, politik, askeri ve coðrafi faktörlere hepsinin baþýnda politik faktörler gelir, halkýn morali ve toplumsal rejime baðlýdýr. Ard-bölgelerin inþasý tüm alanlarda politik, askeri, ekonomik ve kültürel her þeyden
önce politik planda, halkýn politik ve moral baðlýlýðýnýn
10
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güçlendirilmesiyle her açýdan yeni toplumsal rejimin
üstünlüðünü artýrarak, etkin ama tedrici olarak halkýn
maddi ve manevi yaþam koþullarýný düzeltmeyi amaçlayan demokratik reformlar oluþturarak ve ard-bölgenin
potansiyelini sürekli olarak güçlendirerek yürütülmüþtür.11 (abç)
Görüldüðü gibi Giap, hiçbir kuþkuya yer býrakmayacak þekilde ard-bölgelerde yeni toplumsal rejimin inþasýndan söz etmektedir. Çin Halk Savaþýndaki kýzýl politik iktidarlarýn da ayný
olguyu ifade ettiði açýktýr. Ama bunlarýn BDS için hiçbir anlamý
yok gibidir. BDS nin bildiði tek þey, gelecekteki demokratik
halk iktidarýný, Giapýn deyiþiyle yeni toplumsal rejimi kitlelere
kavratmakla sýnýrlýdýr. Bundan öte kitlelerin bilinçlerini pekiþtirmek deyiþi, sadece laf düzeyinde kalmaktadýr. Çünkü, ilk durumdaki gelecekteki halk iktidarýný kavratmak görevi de bilincin
pekiþtirilmesinden baþka bir þey deðildir. Dolayýsýyla yalýn bir totoloji gündeme gelir.
Ýþte BDSnin el çabukluðuyla Halk Savaþýnýn kapsamý dýþýna
ittiði kurtarýlmýþ bölgeler ve bu bölgelerde halk iktidarýnýn kurulmasý sorunu karþýsýndaki tutumu budur. Tabi okuyucu bunlar olmaksýzýn Halk Savaþýnýn ne anlama geleceðini düþünecektir. Ama
bunun için fazla kafa yormaya gerek yoktur. Bu, II. Sað-sapmanýn
stratejik darbeler döneminden baþka bir þey deðildir. Sadece çocuðun adý konmamýþtýr.
BDSnin II. Sað-sapmayla dördüncü ortak noktasý ise, ülkemizin özelliði ve savaþ alanlarýna iliþkindir.
II. Sað-sapma bir yazýsýnda þöyle yazmaktadýr:
III. bunalým döneminin ilk iki evresinde (1945-71 arasý
dönem kastediliyor-b.n.) þehirlerin artan önemine paralel olarak bu dönemin formülasyonu, þehir ve kýrý diyalektik bir bütün olarak ele alan birleþik devrimci savaþtýr
... III. bunalým döneminin üçüncü evresinde þehir ve kýr
ayrýmý artýk geçerli bir tanýmlama olmaktan uzaktýr.
Bunun yerine kapitalizmin geliþtiði alanlar tanýmlamasýný getirmek gerekir.12 (abç)
11
12
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Öncü Savaþý bu niteliði gereði toplumsal üretimin
yoðun, sýnýf çeliþkilerinin açýða çýktýðý, kitlelerin politize
olduðu alanlarý temel almak zorundadýr ve ancak kapitalizmin geliþtiði alanlar bu özelliðe sahiptir.13
Görüldüðü gibi Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi bu sözlerle tam olarak reddedilmektedir. II. Sað-sapma, salt Halk Savaþýný
reddetmekle kalmaz, öznel amaçlar için salt kavramsal düzeyde
kullandýðý Öncü Savaþýný da reddeder. Bundan sonra da kendi
özgün (!) teorilerini ortaya koyar. Bu teori þehirlerin temel alýnmasýný içerir. Açýktýr ki, þehir merkezli bir devrim anlayýþý, geribýraktýrýlmýþ ülkelerde revizyonizmin klâsik teorisinden baþka bir
þey deðildir. Ancak bunu, revizyonistler gibi þehirler temeldir ya
da proletarya temel güçtür gibisinden formülasyonlarla deðil, daha
örtük bir ifade ile yapmaya çalýþýr. II. Sað-sapmanýn bu örtük ifadelerine karþý BDSnin ileri sürdükleri (isterse politik hamlýktan
olsun) ayný revizyonist anlayýþý savunmakla özdeþtir.
BDSyi okuyan her kiþinin kolayca göreceði gibi, yazý baþtan
sona kadar, sürekli bir biçimde kýrlar temeldir ya da kýrsal alanlar stratejik alanlardýr formülasyonunu kabul etmemek için her
türlü yolu kullanmaktadýr. Bunu da, sadece ve sadece, kýr gerilla
savaþýný Öncü Savaþýnýn dýþýnda tutabilmek için yapmaktadýr. Eðer
kýrlarýn, tüm süreç açýsýndan stratejik alanlar olduðu kabul edilecek olursa, kaçýnýlmaz olarak kýr gerillasýný bu alanlarda oluþturulacak halk ordusunun çekirdeði olarak kabul etmek gerekecektir.
Dolayýsýyla BDS, böyle bir stratejik tespiti benimsediði andan itibaren, kýr gerilla savaþýnýn baþlatýlmasý yönünüdeki faaliyetleri onaylamak zorunda kalacaðýný bilmektedir. Bu ise onlarýn istemedikleri bir þeydir. Bu isteksizliðini þöyle ortaya koyar:
... Kýrlarýn stratejik alan olarak görülmesinin ifadesi
olan hareketli gerilla birliðini öncü savaþýnda uygulamaya çalýþmak, bir iþi vaktinden evvel yapmaya çalýþmak
olduðu için baþarýlý olamaz ve bunu yapmaya çalýþanlarýn
stratejik yenilgisiyle sona erer.14
Görüldüðü gibi, istem ortaya konulmakta, ama gerekçe
oldukça muðlak býrakýlmaktadýr: Bir iþi vaktinden evvel yapmak.
13
14
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Hepsi bu!
Bir iþ olarak, sözünü ettiðimiz konu kýr gerilla savaþý olduðuna göre, bunun vaktinden evvel yapýlýp yapýlmadýðýnýn bazý
ölçütleri olmasý gerekir. Bunlar kýr gerilla savaþýnýn yürütülebilinmesi için gerekli nesnel ve öznel koþullar olarak tanýmlanýr. Dolayýsýyla bir iþi vaktinden evvel yapmaktan söz edildiðinde, gerekli
nesnel ve öznel koþullarýn yeterli olup olmadýðýndan söz edilmek
zorundadýr. Tabi bunu yapabilmek için de, kýr gerilla savaþýnýn verilebilinmesi için gerekli nesnel ve öznel koþullarýn neler olduðunun bilinmesi ya da belirlenmiþ olmasý þarttýr. Ama BDSnin bu
konuda söyleyebileceði fazla bir þeyi yoktur.
Genel olarak gerilla savaþýnýn, özel olarak kýr gerilla savaþýnýn
verilebilinmesinin nesnel koþulu silahlý aksiyon yöntemlerinin devrimci mücadelenin gündeminde olup olmamasýyla ilintilidir. Bir
baþka deyiþle, evrim ve devrim aþamalarýnýn iç içe geçmesi, bu
evrelerin çalýþma tarzlarýnýn birlikte kullanýlabilinmesinin
koþullarýnýn varlýðýna baðlýdýr. Bu nesnel koþul, doðrudan milli krizin mevcudiyetine iliþkindir.
Ülkemizdeki pasifistler evrim aþamasýnda olduðumuzu bu yüzden içinde bulunduðumuz evrede silahlý
savaþýn objektif þartlarýnýn mevcut olmadýðýný iddia etmektedirler. Bu iddialar temelden sakat ve yanlýþtýr. Bu
þekildeki tahlillerin tek amacý teslimiyetçiliðe ideolojik
kýlýf giydirmektir. Emperyalizmin iþgali altýndaki ülkelerde evrim ve devrim aþamalarý bu þekilde býçak gibi birbirinden ayrýlamazlar. Bu aþamalar birbirinin içine girmiþlerdir. Ayrýca, emperyalizmin iþgali, karþý tarafýn bizzat
zora, þiddete, silaha baþvurmasý demektir. Bu ise silahlý
savaþýn objektif þartlarýnýn mevcudiyeti demektir.15
(abç)

Ýþte kýr gerilla savaþýnýn nesnel koþullarýnýn mevcudiyeti, hiçbir tartýþmaya yer býrakmaksýzýn Mahir yoldaþ tarafýndan böyle ortaya konulmuþtur.
Kýr gerilla savaþýnýn öznel koþullarý ise, kýr gerillasý için gerekli teçhizat, tecrübe, mühimmat gibi maddi ve manevi koþullar
olarak belirginleþir. Bunlara araziyi tanýmaktan, gerillanýn operas15
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yon alanýnda gerekli altyapý iliþkilerinin kurulmasýný da ekleyebiliriz.
Bu nesnel ve öznel koþullarýn var olup olmadýðýna bakmaksýzýn, kýr gerilla savaþýný, el çabukluðuyla bir iþ haline dönüþtürmenin ve vaktinden evvel yapmadan söz etmenin hiçbir anlamý
yoktur. Ve yine ortaya koyduðumuz nesnel ve öznel koþullarýn,
Öncü Savaþý dýþýnda oluþabileceðine iliþkin de hiçbir kanýt ortaya
konulamaz.
BDS bu durumun bilincinde gibi görünmektedir. Çünkü
bu söylediklerinin bir iþe yaramayacaðýný görmüþ olacak ki, konuyu temel savaþ alanlarý düzeyinde ele almaya özel önem verir.
BDSye göre, kýrlar Halk Savaþýnda stratejik alanlardýr, ama Öncü
Savaþýnda deðil. Bunu kanýtlayabilmek için de kendisine Türkiye
Devriminin Acil Sorunlarý-Iden destek aramýþtýr. Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Iden þu alýntýyý yaparak, kendi tezlerini savunmaya çalýþýr:
Politikleþmiþ askeri savaþ þehirlerde ve kýrlarda,
þartlara göre þehirdeki ya da kýrdaki mücadelenin aðýr
basmasýyla, yani þehir ve kýr diyalektik bir bütün içinde
ele alýnarak yürütülür.16 (abç)
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Iden alýntýlanan bu sözlerin BDSce yorumu þöyledir.
... bununla þu ya da bu alanýn stratejik olup olmamasýnýn önemli olmadýðý söyleniyor (tabi ki Öncü Savaþý
aþamasýnda), ancak somut þartlarda temel-tali alanýn tespit edilebileceði (deðiþkenlik) vurgulanýyor.17 (abç)
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Iden böyle bir sonuç çýkarabilmek için, kiþinin olaðanüstü güçlere sahip olmasý gerekir.
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ideki alýntýda bile açýkça görülen bir gerçek, yani söylenenlerin politikleþmiþ askeri savaþ düzeyinde olmasý ile BDSnin tabi ki Öncü Savaþý aþamasýnda
diye düzeltmesidir. Böylece Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide
ortaya konanlarýn sadece Öncü Savaþý için geçerli olduðu ilan
edilmekte, dolayýsýyla da politikleþmiþ askeri savaþ ile Öncü Savaþý
özdeþleþtirilmektedir. Bu da Öncü Savaþý ile Halk Savaþýnýn tek bir
16
17
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sürecin iki aþamasý olmasýndan hiçbir þey anlaþýlmadýðýný gösterir.
Ama belki de Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Iin BDSce
yorumu, doðrudur! Bu durumda, doðrunun ölçütünü bulmak zorunludur. Bizim için temel çýkýþ noktasý, doðru ölçüt kaynaðý Kesintisiz Devrim II-III olmuþtur. Dolayýsýyla bu konuda da bu kaynaða
bakmak þarttýr. Ancak bu konunun Mahir yoldaþýn baþka yazýlarýnda da yer almýþ olmasý nedeniyle, bir bütün olarak ele almakta yarar vardýr.
Mahir yoldaþ, ASDye Açýk Mektup yazýsýnda Birleþik Devrimci Savaþý þu þekilde ortaya koymuþtur:
Devrim kýrlardan þehirlerin fethi þeklinde bir rota izleyecektir ... Türkiye devrimi(nde) ... þehir ve kýr iliþkileri
ve Halk Savaþýnýn aþamalarý kendine özgü olacaktýr. Birinci dönemde þehirler temel kýrlar yardýmcý, ikinci
dönemde kýrlar temel, þehirler yardýmcý. Birleþik devrimci savaþ.18
Tabi Mahir yoldaþýn kýr-þehir iliþkisine iliþkin tek yazdýðýný
bu kadar sanýp, sonra da birinci dönem ile Öncü savaþýný ikinci
dönemle de Halk Savaþýný kastettiði savlanarak, BDSce yorum
getirebilmek olanaklýdýr. Ama gerçekler daha farklý yol izlemiþtir.
Mahir yoldaþ, ASDye Açýk Mektup yayýnlandýktan sonra
PDA kalpazanlarýnýn bu belirlemeye karþý eleþtiriler (!) yöneltmeleri üzerine Mart 1971de yayýnlanan Kurtuluþun I. sayýsýnda þöyle
yazmýþtýr:
Bilindiði gibi, biz ilk dönemde kýsa bir süre için,
taktik bir mesele olarak þehirleri temel aldýk.19 (abç)
Görüldüðü gibi, Mahir yoldaþ, bir önceki yazýsýndaki belirlemeye, burada açýklýk getirmekte ve belirlemenin kýsa bir süre
için taktik bir mesele olarak yapýldýðýný söylemektedir. Dolayýsýyla birinci dönemin Öncü Savaþýyla özdeþleþtirilmesi, Öncü Savaþýnýn açýk ve net biçimde kýsa bir süre devam edecek olan taktik
bir sorun olarak kavranýldýðýný tanýtlar.
Kesintisiz Devrim II-IIIde militan-sol çizgi eleþtirilirken þöyle
söylenmiþtir:
Þehir-kýr iliþkilerini, silahlý propaganda ve öteki mü18
19
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cadele biçimlerini diyalektik bir bütün olarak görmeyen,
tek ve bütün olarak kýrlarý ve silahlý propagandayý temel
alan, þehirlerin ve öteki mücadele biçimlerinin tali rolünü önemsemeyen bir görüþtür.20 (abç)
Keza ayný yazýda, neden þehir gerillasý ile gerilla savaþýna
baþlandý? sorusuna yanýt veren Mahir yoldaþ, nesnel nedenlerle
birlikte öznel nedenleri ortaya koyarken þöyle demektedir:
Silahlý propagandaya hazýrlýk döneminde iþleri gevþek olarak ele almamýzdan, hem de silaha sarýlmakta
geç kalmamýzdan dolayý, kýr gerillasý için gerekli teçhizat, tecrübe, mühimmat gibi maddi ve manevi önkoþullardan yoksunduk.21 (abç)
Görüldüðü gibi, Mahir yoldaþ, temel-tali alanlar somut durumlara göre belirlenir, bu nedenle stratejik olarak bunlardan söz
etmek gerekmez türünden bir bayaðýlýða düþmez. Daha 1970 yýlýnda Sað-sapma, Devrimci Pratik ve Teori yazýsýnda Mahir yoldaþ
bu tür yaklaþýmlarýn eklektik ve ciddi olmadýðýný ortaya koymuþtur.
Tüm bunlar BDSnin ileri sürdüklerinin, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ie yaslanma çabalarýnýn hiçbir deðerinin olmadýðýný tanýtlar. BDS, Kýrlarýn Halk Savaþýnda temel savaþ alaný
olmasý özünde doðrudur22 diyerek, bunun Öncü Savaþýnda geçersiz olduðunu ileri sürmektedir. Bunun mantýki sonucu ise, Öncü
Savaþý evresinde þehirler temeldir olmak zorundadýr. Ama bunu
açýkça söyleyemez, dolayýsýyla da Öncü Savaþý aþamasý için temeltali alanlar sorunu olmadýðýný ileri sürerek iþin içinden sýyrýlmayý
dener.
Gerçekten Öncü Savaþý aþamasýnda temel-tali alanlar belirlemesinin önemi yok mudur ya da böyle bir stratejik belirleme
Öncü Savaþý aþamasý açýsýndan gereksiz midir?
Bu soruya o dönemde en net cevabý II. Sað-sapma vermiþtir.
Daha önce gördüðümüz gibi, onlar, mevcut koþullarý ileri
sürerek, yani ülkemizde kapitalizmin egemen üretim iliþkisi olduðunu ileri sürerek kýr-þehir diyalektik bütünlüðünün gereksiz olduðunu, bunun yerine kapitalizmin geliþtiði yerler-geliþmediði yerler
20
21
22
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iliþkisinin konulmasý gerektiðini ileri sürmüþlerdir. Bunlar, Mahir
yoldaþýn Devrimde Sýnýflarýn Mevzilenmesi yazýsýnda temel-tali
alanlarýn nasýl belirlendiðine iliþkin saptamalarýna raðmen konulmuþtur.
BDS ise, II. Sað-sapma, ile ayný þeyleri düþünmekle birlikte, ayný biçimde düþüncesini ortaya koymaz. Bunun yerine olmadýk yerlerde þehirler önemlidir gibisinden beyanlarda bulunarak
II. Sað-sapmaya göz kýrpar.
Þehirler önemlidir diyen BDS, bir baþka yerde kýr gerillasýnýn geliþtirilmesine-yaygýnlaþtýrýlmasýna þehir gerillasýndaki
geliþmeden ve yaygýnlaþtýrmadan baþka anlamlar yüklemenin
yanlýþlýðýndan söz ederek asýl amacýný ortaya koyar. Eylem Kýlavuzu-IIIdeki formülasyondan çekip almaya çalýþtýðý þehir gerillasý
taktikleriyle kýr gerillasýnýn hedeflerini de suni dengeye psikolojik
yýpratma kapsamýnda yönelmesi yanýnda, tarým proletaryasý ve
köy emekçilerinin sorunlarýyla ilgili hedeflere de yönelmesi23 (abç)
olarak koyarken mantýki sonuçlarýna ulaþýr.
Bilindiði gibi tarým proletaryasý ve kýr emekçileri tanýmlarý doðrudan kapitalizme iliþkindir ve ancak kapitalizmin geliþtiði
alanlarda böyle bir belirlemeden söz edilir. Gerisi de, yani kapitalizmin geliþtiði diðer yerler de þehirler olduðuna göre, II. Sað-sapmayla tam bir anlaþmaya varýlýr.
Bu son derece doðaldýr. Çünkü biri Halk Savaþýný reddetmekte, diðeri ise Halk Savaþýnýn içeriðini boþaltarak belirsizleþtirmektedir. Sonuçta, her ikisinin de Öncü Savaþý ile sýnýrlandýrýlmýþ
bir süreç görmeleri ve bu süreçte temel-tali alanlar iliþkisine ayný
þekilde bakmalarý kaçýnýlmazdýr.
Ama BDSnin içi yine de rahat deðildir. Bu nedenle bazý
þeyleri yinelemek ister:
Sonuç olarak, Öncü Savaþýnda, þehir-kýr diyalektik
bütünlüðünden anlaþýlmasý gereken: Birincisi, diyalektik
bütünlüðün temel-tali iliþkisi içersinde olmasýdýr. Ýkincisi, temel-tali iliþkisinin, Öncü Savaþý süreci içinde öncü
savaþýnýn niteliði ve siyasal görevlerinin kapsamý gereði
birbirine dönüþebileceðidir. Yani, sürecin bütününde
temel olan taliye, tali olan temele dönüþebilir.24 (abç)
23
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Daha önce Öncü Savaþý ile sýnýrlandýrýlmýþ olarak, bu süreçte
stratejik olarak temel-tali alan belirlemesinin önemli olmadýðýný
söyleyen BDS, sonuçta sürecin bütününde temel-tali alan
belirlemesinin, var olduðunu ima etmektedir. Tabi þu büyük tespiti de unutmamak gerekir: þehir-kýr diyalektik bütünlüðünden
anlaþýlmasý gereken... diyalektik bütünlüðün temel-tali iliþkisi içinde olmasýdýr.! Böylece BDS Öncü Savaþýnda þehirler temeldir
tespiti açýða çýktýðýnda kendisini koruyacak (!) siper de bulmuþ olmaktadýr: Her ne kadar biz þehirler temeldir diyorsak da, temel
taliye, tali temele dönüþebilir. Ama ayný þeyi kesinkes kýrlar için
söyleyemezler.
Bütün bu eklektizmin, totolojinin ve sözcük oyunlarýnýn amacý tektir: Kýr gerillasý savaþýný yürütmekten kaçmak. BDSnin bu
amaçla, her þeyi geleceðe býrakmasý, yani agnostizmi böyle belirginleþmektedir.
Gelelim þu ünlü (!) kýr gerillasý Halk Savaþýnda geçerlidir
savýna.
BDSnin aðýrlýklý olarak iþlediði konularýn baþýnda, Öncü
Savaþýnda kýr gerilla savaþýnýn olamayacaðý tezidir. BDSye göre,
kim ki bunu önerir ve savunur, kesinkes yanlýþ yapmaktadýr! Ama
bu savýný, her zaman olduðu gibi, açýk bir biçimde deðil, kavram
keþmekeþi yaratarak, birbirinden farklý kavramlarý eþanlamlý kullanarak iþlemektedir. Bu nedenle bazý ön belirlemeler yapýlmasý gerekmektedir.
BDSnin ilk yaptýðý kýr gerilla savaþýnýn dünya çapýnda kullanýlan anlamý ile Eylem Kýlavuzu-IIIden aldýðý bir ara taktiði birbirine karýþtýrmaktadýr. Böylece, onun dilinde kýr gerillasý kimi zaman hareketli gerilla birliðidir, kimi zaman þehir gerilla taktiðiyle kýr gerillasýdýr. Sonra birincisini hedefe yöneliþ biçimi açýsýndan ele alarak imha savaþý iþlevine sahip olduðu imajýný verir.
Hareketli gerilla birliði ... düþmanýn askeri güçlerini
açýk savaþ içersinde, maddi yýpratma temelinde artan
oranda (küçükten büyüðe) yok etmeye yönelmesi
zorunluluðu bilinen þeylerdir.25 (abç)
Öncelikle þu netlik kazanmalýdýr: Dünyanýn neresinde olursa olsun, genel olarak gerilla savaþý kýrsal alanlarda yürütülen bir
25
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savaþ biçimi olarak ele alýnýr. Dolayýsýyla Cheden Mao ve Giapa,
Latin-Amerikadaki çeþitli örgütlerden FSLNye kadar herkes ayný
dili kullanýr ve bu düzeyde bir kavram çatýþkýsýna düþmezler.
Küba Devrimiyle geri-býraktýrýlmýþ ülkeler için belirleyici konuma gelen gerilla savaþý, herkesin bildiði gibi, asýl olarak Sierra
Maestra Daðlarýnda yürütülmüþtür. Yine herkesin bildiði gibi, Che
nin Bolivya daki gerilla savaþý Nancahuazu-Kuzey Rio Grande ýrmaðý çevresindeki kýrsal alanda yürütülmüþtür. Birleþik devrimci savaþ formülasyonunu ilk kez yapan Venezüellalýlar baþta Falcon ve
Lara bölgesi olmak üzere altý kýrsal alanda gerilla savaþýný baþlatmýþ
ve sürdürmüþlerdir. Tüm bu gerilla savaþlarýnda, kýr gerillasý, her
zaman stratejik birlik ya da hareketli gerilla birliði olarak tanýmlanmýþtýr. Dolayýsýyla bunlar bir ve ayný þeyi ifade ederler.
Ancak 1960larda yeni-sömürgeciliðin geniþ ölçüde uygulandýðý bazý Latin-Amerika ülkelerinde, þehirlerde de gerilla savaþýnýn
yürütülmesine paralel olarak þehir gerillasý kavramý ortaya çýkmýþtýr. Bu kavramý en açýk biçimde kullanan Brezilyada Carlos
Marighella olmuþtur. Bu dönemden itibaren, literatürde þehir gerilla savaþý ile kýr gerilla savaþý birbirinden ayrý teknikleri ifade
eden kavramlar halinde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Bu nedenle ilkin Carlos Marighellanýn þehir ve kýr gerillasýný nasýl ele aldýðýný
görmekte yarar vardýr:
Propaganda ve günlük eylemlerle halk kitlelerini
silahlý bir gerilla savaþýnýn zorunluluðuna ikna edecektir.
Ýkmal cephesi ya da lojistik, silahlý gerilla eylemleri için
gerekli malzemeyi saðlayacaktýr. Gerilla cephesi, þehirlerde faaliyet gösteren silahlý taktik gruplardan ve köylük
bölgelerde eylem yapan kiþilerden oluþur. Bu taktik gruplar, kýr gerillasý için özel bir hazýrlýða tabi tutulurlar ve
neticede stratejik çatýþmaya geçilir.26 (abç)
Bizim çarpýþma biçimlerimiz yenidir. Brezilyada kesinlikle gerilla ocaðý (foco) yaratmaya niyetimiz yok. Devrimci savaþ stratejimiz, birbirini bütünleyen üç durumu göz önüne alýr: Þehir gerillasý, kýr gerillasý ve psikolojik savaþ. Gücümüzün en büyük bölümünü kýr gerillasýna ayýrmak gereklidir. Kýr gerillasý fokocu kavram26
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larýn ürünü deðildir.27
Þehir gerillacýsýnýn hedefi, kýr gerillacýsýna destek olmak, silahlý halk kuvvetleriyle birlikte yepyeni bir devrimci-sosyal ve politik yapý kurmaktýr. 28 (abç)
Niçin þehir gerillasýndan baþlandý?
Ülkenin içinde bulunduðu dikta ortamýnda, propaganda ve kamuoyunda tanýnma olanaklarý, özellikle þehirlerde vardýr. Özellikle öðrencilerin, aydýnlarýn, sendikacý bazý militan gruplarýn düzenledikleri kitle eylemleri,
ülkenin belli baþlý þehirlerinde, daha sert bir savaþýn (silahlý eylemler) yadýrganmayacaðý bir ortam yarattý ... Durum, kýrlarda daha az elveriþlidir. Kýr gerillasý, iþlevi daha
çok taktik olan þehir gerillasýna göre ikincil bir duruma düþüyor ... Diðer yandan, kýrlarda mücadele edecek
savaþçýlar, ilk önce þehir mücadelesinde deneneceklerdir. Bunlarýn arasýndan en yetenekliler seçilecektir.29
(abç)

Ýþte þehir gerilla savaþýnýn kuramcýsý olarak bilinen ve ayný
zamanda þehir fokoculuðunu geliþtiren Carlos Marighellanýn söyledikleri bunlardýr. Burada bile, þehir gerillasýnýn taktik iþlevi, kýr
gerillasýnýn destek gücü olmasý, kýr gerillasýna tabi olmasý ve de
kýr gerillasýnýn stratejik bir güç olmasý ortaya çýkmaktadýr. Þehir
fokoculuðuna yol açan Carlos Marighellada þehirlerin böylesine
ikincil iþlevlere sahip olmasý sanýrýz BDSnin þehir sapmasý açýsýndan bile nettir. Ama belki de bu kanýt yeterli olmaz. Bu nedenle
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide oldukça geniþ olarak ele
alýnmýþ olan bir baþka ülkeye bakalým.
Venezüellada 1962de baþlatýlan gerilla savaþý iki ana alanda, yani þehir ve kýrlarda, birlikte yürütülmüþtür. Yani Venezüellada
gerilla savaþý, þehirlerde ve kýrlarda eþgüdümlü olarak eþzamanlý
baþlatýlmýþtýr. Böyle bir baþlangýç için yeterli güçlerin mevcudiyeti
ve VKP ile MIRin ittifak kurmalarý ile saðlanmýþtýr. Kýr gerilla birlikleri Merida, Zulia, Miranda, Lara, Trujillo, Falcon bölgelerinde eþzamanlý olarak harekete geçirilmiþtir. Baþlangýçta birden çok cephede
27
28
29
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gerilla savaþýnýn baþlatýlmasýnýn temel nedeni, düþman güçlerini
ülke çapýnda daðýnýk tutmak, yani onlarý bölmekti. Ama Türkiye
Devriminin Acil Sorunlarý-Ide ortaya koyduðumuz gibi, pratikte
kendi zayýf ve küçük gücünü bölerek gerillaya zarar vermiþtir.
Diðer savaþ alaný ise, büyük kentler, özellikle baþkent Caracastýr. Buradaki þehir gerilla savaþýný 1966 yýlýnda Debray þöyle anlatmaktadýr:
Latin-Amerikada gerilla savaþýnýn yeni bir biçimi de,
ilkin Venezüellada geliþtirildi: Þehir gerilla hareketi. Barakalar (gecekondular) operasyonlarýn üssü ve yeni savaþçýlarýn kaynaðýydý. UTClerin görkemli eylemleri oldukça
çoktur. Düþman askerlerinin tutsak alýnmasý, para, silah
ve belgelere el konulmasý ve emperyalist kuruluþlara sabotaj yapýlmasý. Bu operasyonlar çok az sayýda insan gerektirir ve kullanýlan silahlar mümkün olduðu kadar küçüktür. Ve eylemler genellikle geceleri yapýlýr.
UTClerin operasyonlarý, baský güçlerini taciz etme,
pusu kurma, orduyla çatýþma ve hatta bir semtin iþgal
edilmesi bu semtler küçük bir arazide silahlý gruplarýn
yoðunlaþtýrýlmasýyla birkaç saat için kurtarýlmýþ bölgeler
haline geliyor ve savunulamaz duruma gelince geri çekiliniyordu biçimindeydi. Amaç Caracastaki askeri birliklerin hareket özgürlüðünü sýnýrlamak, onlarý yormak,
moral bozukluðu ve firarlarý hýzlandýrarak onlarý bölmektir. Diðer amaç ise, gözetim merkezlerinden bireysel ya da kolektif firarlar gibi eylemlerle, diðer operasyonlar için düþmaný oyalamak ya da þaþýrtmaktýr.30 (abç)
Ýþte Venezüellada kýr gerillasýyla birlikte þehirlerdeki gerilla
savaþýnýn durumu budur. Venezüellada þehir gerillasýnýn resmi
adý UTC (United Tactical Combat) dýr. UTC adý doðrudan, bu savaþ
gücünün kullanýmýndan gelmektedir ve Türkçe karþýlýðý taktik savaþ birimidir. Böylece birleþik devrimci savaþda þehir gerillasýnýn ne anlama geldiði ve Venezüellalý devrimciler tarafýndan nasýl
tanýmlandýðý açýklýk kazanmýþ olmaktadýr.
Ve yine J. Quartim, Brezilyada Diktatörlük ve Silahlý Mücadele adlý kitabýnda, hiçbir þüpheye yer býrakmayacak kadar net
30
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biçimde þehir gerillasýnýn sýnýrlýlýðýný ve kýr gerillasýnýn halk ordusunun çekirdeði olan hareketli stratejik birlik olduðunu ortaya koyar.31 *
Tüm bu gerçekler karþýsýnda BDSnin bilinen þey olarak
sunduklarýnýn hiç bir deðeri olmadýðý görülecektir. Bunlara bir de
BDSnin eleþtirmek adýna karþý çýktýðý ve tahrif ettiði þu belirlemeleri okuyarak bakmakta yarar vardýr:
Silahlý propaganda kýr ve þehir gerilla savaþýný,
psikolojik ve yýpratma savaþýný içerir. Ancak, her diyalektik bütün gibi, bunlar da temel-tali iliþkisi içindedirler. Stratejik olarak, halk ordusunun (köylü ordusu deðildir) kýrsal alanlarda (þehirlere göre) kurulabileceðinden,
kýr gerilla savaþý temeldir. Gerek Öncü Savaþýnýn, gerekse Halk Savaþýnýn geliþimini belirleyen kýr gerillasýdýr.
Kýr gerillasý, stratejik öneme sahip, stratejik bir güçtür.32
Kýr ve þehir gerilla savaþýnýn birlikte kullanýldýðý dönemlerde, þehir gerilla savaþý kýr gerillasýna tabi olup,
tek bir bütün içinde, birlikte ele alýnýrlar. Bu zamanda silahlý propaganda, kýr ve þehir gerilla savaþýnýn birlikteliðini (ama temel-tali iliþkisi içinde) ifade eder.33
Evet, bunlar ayný zamanda örgütümüzün meseleye nasýl baktýðýný ifade eden belirlemelerdir. Herhangi bir kiþinin bu belirlemeleri doðru bulup-bulmamasý ayrý bir konudur. Ama örgütümüzün
stratejik rotasýný ifade eder ve her örgüt üyesi, önkoþul olarak bunu
kabul ettiði sürece örgüt üyesi olabilir. Kim ki, bu stratejik rotaya
aykýrý hareket eder, o, örgütün stratejik rotasýnýn dýþýna çýkmýþtýr,
dolayýsýyla örgüte karþý konumdadýr. Ýþte bunlar en açýk bilinen
þeydir.
Ve yine bilinir ki, her devrimci örgüt, iktidar mücadelesi yapar ve bu mücadele de stratejik bir mücadeledir. Dolayýsýyla yenilgisi tüm stratejik güçlerinin kaybýyla olduðu koþullarda stratejik
yenilgidir. Týpký Öncü Savaþýnýn Halk Savaþý gibi stratejik nitelikte
* J. Quartimin "Brezilya Devrimi ve R. Debrayýn Eleþtirisi" örgütümüz tarafýndan
1976 yýlýnda yayýnlanmýþtýr.
31
J. Quartim, Dictatorship and Armed Struglle in Brazil, s. 180.
32
THKP-C/HDÖ, Marksizm-Leninizm Bir Dogma Deðil, Eylem Kýlavuzudur-III, s. 84.
33
THKP-C/HDÖ, Marksizm-Leninizm Bir Dogma Deðil, Eylem Kýlavuzudur-III, s. 89.
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bir aþama olmasý ve baþarýsýnýn stratejik öneme sahip olmasý
gibi.
Bunlar bilinmek zorunda olunan gerçeklerdir. Buna raðmen
kim ki, örgüt saflarýnda ve örgüt adýna kýrlarýn stratejik alan olarak görülmesi stratejik yenilgiye yol açar ya da kýr gerillasýný Öncü
Savaþýnda yürütmek yok olmak demektir derse, bu, kadrolarýn
zafere olan bilinçlerini belirsizleþtirmek, zaferden umut kesilmesini saðlamak, dolayýsýyla teslimiyetçi ve pasifist bir bilinç oluþturmak
için çaba göstermek demektir. Her savaþta olduðu gibi, bizim savaþýmýzda da, zafer ile yenilgi söz konusudur. Ve soyut planda kalýndýðý sürece, devrimci savaþta her zaman yenilgi olasýlýðý vardýr. Bu
olasýlýðý azaltmanýn ve giderek ortadan kaldýrmanýn yolu, devrimci
unsurlarda karamsarlýk yaratmak deðildir. Zaferlerin kesin güvencesi, kadrolarýn, zafer için mücadele eden kadrolarýn niteliði, zafere olan inançlarý ve devrimci örgüte baðlýlýklarýdýr.
Bu nedenle diyoruz ki; BDSnin iddia ettiði gibi, kýr gerilla
savaþý sadece Halk Savaþý aþamasýnda geçerli olan bir savaþ biçimi deðildir. Kýr gerillasý, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin bütünselliði içinde ve halk kurtuluþ savaþý sürecinde stratejik nitelikte
ve stratejik görevler yerine getirme özelliðine sahiptir. Bu savaþ,
kaçýnýlmaz olarak kýrsal alanlarýn özelliklerine ve bu alanlardaki
düþmanýn savaþ tekniðine uygun olarak donatýlmýþ ve eðitilmiþ bir
silahlý güçle yürütülür. Ýþte bu silahlý güç hareketli gerilla birliðidir.
Kýrsal alanlarda, kýrsal alanlara uygun olmayan bir silahlý gücün
uzun süre yaþayabilmesi ve kendisini halk ordusuna dönüþtürebilmesi olanaksýzdýr. Sözü edilebilecek bazý yöntemler, bu temele
baðlý olarak, bu temelden çýkartýlmýþtýr. Ýþte þehir gerilla savaþý
taktikleriyle kýr gerillasý formülasyonumuz, þehir gerillasýndan kýr
gerillasýna, yani kýr gerillasýnýn yaratýlmasý aþamasýna geçiþ biçimi
olarak ortaya konulmuþ bir ara evreyi tanýmlar. (Geniþ bilgi için
bkz. THKP-C/HDÖ, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi ve Devrimci
Taktiðimiz - 1987)
Böylece BDSnin bu konulardaki savlarýndan, tahrifatlar çýkartýldýktan sonra, geriye sadece II. Sað-sapmanýn Öncü Savaþýnda
temel alanlar kapitalizmin geliþtiði alanlardýr formülasyonundan
baþka bir þey kalmaz. Onlar gibi, BDS de, bunu, gerçek anlamda
ve pratik olarak kýr gerilla savaþýný dýþlayarak ortaya koymaktadýr.
Böylece ellerinde sadece þehir gerillasý kalmaktadýr. Günümüz-
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de bu kalan parçayý da klâsik revizyonist anlayýþýn içinde yer alan
þok gruplarý ile özdeþleþtirerek, terminolojik düzeyde bile Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini terk etmiþ bulunan * II. Sað-sapmanýn, BDSnin bir adým önünde gitmesine de þaþmamak gerekir.
Çünkü onlar bu anlayýþý BDSden önce keþfetmiþlerdir (!) ve doðal olarak mantýki sonuçlarýna onlardan önce varacaklardýr.
Ülkemiz solunda özellikle önemli bir konu olan þok gruplarý kavrayýþýný da kýsaca ele alalým.
Genellikle revizyonist çevreler içinde TÝP, TSÝP ve TKP dýþýnda kalanlarýn da ve THKP-C içinde ortaya çýkan sað-sapmalarda
silahlý propagandaya karþý ve ondan bir kurtuluþ yolu olarak, örgütlenme anlayýþý düzeyinde (dikkat edilsin devrim anlayýþý düzeyinde deðil) þok gruplarý özel bir yere sahiptir. Bu anlayýþ sahipleri genel olarak Leninist parti yapýlanýþý içinde özel bir uzmanlýk
birimi olarak oluþturulan silahlý gruplarý (hücreler) politik mücadele biçimi olarak tanýmlamýþ ve yürütülen silahlý propaganda ile
karýþtýrmak ve birinciyi ikincinin yerine koymak durumundadýrlar.
Leninin örgütlenme konusuna iliþkin çeþitli yazýlarý bu konuda
belli bir dayanak durumundadýr. Bu nedenle Leninin örgütlenme
anlayýþý içinde silahlý gruplarýn yerine bakmak gerekir.
Lenin, RSDÝP düzeyinde ilk örgütlenme anlayýþýný ortaya koyarken, merkezi, periyodik ve illegal bir yayýn organý etrafýnda örgütlenmenin gerçekleþtirilmesi gerektiðini söylemiþtir. Böyle bir örgütlenme, proletarya partileri için temel birim olan fabrika gruplarý
içersinde çeþitli görev gruplarý oluþturulmasýný içermektedir. Bu
görev gruplarýný þöyle özetlemek olanaklýdýr:
a) Merkez yayýn organýný ulaþtýrýlmasý ve daðýtýlmasý ile
görevli gruplar,
b) Ýllegal yayýný okuma gruplarý,
c) Sendikal hareket ve ekonomik mücadeleyi yöneten
gruplar,
d) Legal ajitatör ve propagandist gruplarý,
e) Ajan-provokatörlerin izini sürüp tespit eden gruplar,
f) Özel savaþ gruplarý.34
* 1986da II. Sað-sapma artýklarý þöyle demektedir: Evet THKP-C/Acilciler de 1975
sonlarýnda si-lahlý mücadele verdi... 1979da bu pratikten dersler çýkararak stratejik olarak
silahlý mücadelenin bu dönemde öne çýkarýlmasýnýn yanlýþ olduðunu söyleyerek özeleþtiri
verdi. (Þubat -1986)
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Lenin, ajan-provokatörlerin ve hainlerin öldürülmesi bazen elbette kaçýnýlmaz olabilir. Ama bunu sistemleþtirmek hiç istenilmeyen ve hatalý bir þeydir.35 diye düþündüðü için özel silahlý
gruplarý gösterilerde ve hapisten adam kaçýrma eylemlerinde vb.
görevlendirilmek üzere askerlik yapmýþ ya da özellikle güçlü ve
atýlgan iþçilerin36 oluþturduðu gruplar olarak tanýmlamýþtýr. Bu
gruplar, þüphesiz ajan-provokatör ve hainlerin öldürülmesinin kaçýnýlmaz olduðu durumlarda, bu görevleri de yerine getireceklerdir.
Ayrýca milli krizin ortaya çýkmasýna paralel olarak bu silahlý gruplar
ayaklanmaya iliþkin görevler üstlenmiþlerdir. Ayaklanma aþamasýnda silahlý gruplar, barikat savaþlarýnýn yardýmcý unsuru olmanýn
yanýnda, iki ayrý amaç da güderler: Birincisi, bu çarpýþma, bazý
kimseleri, ordudaki ve polisteki þefleri, aslarý öldürme amacýndadýr; ikincisi, hem hükümetten hem özel kiþilerden para müsadere
etmek.37
Leninin kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði, evrim ve devrim
aþamalarýnýn kesin çizgilerle birbirinden ayrýldýðý Çarlýk Rusyasý için
öngördüðü bu örgütlenme modeli içinde özel uzmanlýk alaný olarak silahlý gruplarýn yeri budur. Lenin, gerek evrim aþamasýnda,
gerekse devrim aþamasýnda, bu gruplarýn silahlý eylemlerinin asla
temel olamayacaðýný açýk ve net biçimde ortaya koymuþtur.
Ýþte silahlý propagandayý politik deðil, askeri bir mücadele
biçimi olarak kavrayan çevreler, Leninin bu örgütlenme modelini
kendilerine esas alarak, kendilerinin de silahlý mücadele yanlýsý
olduklarýný göstermeyi ihmal etmezler. Bunlarýn dilinde þok gruplarý ya da Leninin deyiþiyle savaþ gruplarý, Öncü Savaþýnýn da
alternatifidir! Mahir yoldaþ bu revizyonist örgütlenme anlayýþýný Kesintisiz Devrim II-III de þöyle eleþtirilmiþtir:
Bu çizginin kitleleri bilinçlendirme politikasý:
- Merkezi periyodik yayýn organý (siyasi gerçekleri
açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak)
- Broþürler,
- Nakil görevini yapan, merkezi organýn daðýtým þebe34
Lenin, Bir Yoldaþa Mektup, s. 43 Odak yay., 1975 ya da Örgütlenme Üzerine, s. 3637. Ýnter yay., 1988
35
Lenin, age, s. 43.
36
Lenin, age, s. 43.
37
Lenin, Gerilla Savaþý, Collected Works, C. II, s. 215.
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kesinde mahaller birim alýnarak, örgütün bürokratik kademelerini kurmak.
- Ve de sözde askeri hareketlerin (silahlý propaganda
deðil) asgari örgütlenmesi.
Bütün bunlara revizyonistler stratejik örgütlenme derler. Önce bu sözde stratejik örgütlenme için çalýþýlýr.
Mahir yoldaþ silahlý mücadeleye sözde evet diyen pasifizmin çalýþma tarzý pratikte budur diyerek, bu anlayýþýn çýkmazlarýný ortaya koymuþtur. Yine Mahir yoldaþ ayný yazýda revizyonistklâsik ortodoks çizginin karakteristiklerini þöyle belirlemiþtir:
Askeri yan ile politik yaný birbirine zýt þeylermiþ gibi
görüp, askeri yanýn küçümsenmesi. Þehir proletaryasýnýn siyasi iþlevini, proletaryanýn anahtar rolü oynadýðý Sovyetik modelin ýþýðý altýnda görerek aþýrý abartma.
Silahlý propagandanýn prestij kazanmasý üzerine solda prestij kaybýna maruz kalan bu örgütler, sonradan
gerilla yapan bir þube de açmýþlardýr. Tabi bu gerilla
hikaye olmuþtur.
Milli bir krizin ülkede olmasýna raðmen barýþçýl mücadele metotlarýnýn temel alýnmasýnýn ve de evrim ve
devrim aþamalarýnýn kesin çizgilerle ayrýlmasýnýn, Öncü
Savaþýnýn reddinin oluþturduðu kendiliðindencilik.38
Ýþte Leninin örgütlenme modeli ve bunun THKP-C açýsýndan, III. bunalým döneminde revizyonizmin bir kýlýfý oluþu deðerlendirmesi budur. Burada önemli olan yan, bu revizyonist anlayýþýn
THKP-C içinde ve THKP-C adýna savunuluyor olmasý ve silahlý
propagandanýn bu düzeye indirilmesidir. 1980 öncesinde çeþitli
sað-sapmalar bu düzeyde ortaya çýkmýþtýr. Son yýllarda MLSPB içinde böyle bir sað anlayýþ ortaya çýktýðý gözlenmektedir. 80 öncesinde DYnin partileþme sürecinin öngördüðü model de ayný niteliktedir. II. Sað-sapmanýn zaman içinde böyle bir kavrayýþa ulaþarak
bugün vardýklarý yer burasýdýr. BDSnin de bu mantýki ve kaçýnýlmaz yolu izleyeceði kesindir.
II. Sað-sapmayla BDSnin beþinci ortak noktasý, demokratik halk devriminin özüne iliþkindir.
Halk Savaþý ülkemizde yalnýzca köylülerin ve köylü
38
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ordusunun savaþý olmayacaktýr. Devrimde köylülükle birlikte iþçilerin de temel sýnýf olmasý, mücadelenin antioligarþik, yani sýnýfsal yönünün ulusal yöne göre aðýr basmasý, devrimin özünün toprak devrimi olmamasý (bilinen sebepler: Anti-feodal sürecin olmamasý durumu vb.,
ancak bu toprak sorununun ortadan kalkmasý demek
deðildir, (devrimimizde toprak sorunu vardýr, fakat devrimin özü deðildir) gibi farklý temeller, ülkemizdeki
Halk Savaþýnýn ve halk ordusunun geliþimini belirler39
(abç)

Bu belirlemenin, son sözcükler hariç, tümüyle II. Sað-sapmanýn Öncü Savaþý ve DK-DY-DSnin Eleþtirisi yazýsýnda yer aldýðýný görüyoruz.
Doðrudan bugünkü ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel
iliþkiler içinde bulunan ülkemizdeki devrimin niteliðine ve muhtevasýna iliþkin belirleme, kendisini en açýk biçimde stratejik hedef
deðiþikliði ile ortaya koyar. Ancak BDSnin II. Sað-sapmadan beðendiði için benimsediði bu savýn niteliðini kavradýðýný da söylemek yanlýþ olacaktýr. Eklektik teori kurma çizgisi kaçýnýlmaz olarak
bu tür, istem dýþý konularýn içine balýklama dalmak zorunda býrakmýþtýr BDSyi.
BDS diyor ki, bilinen sebeplerle yani anti-feodal sürecin
olmamasý vb. ile devrimin özü toprak devrimi olmaktan çýkmýþtýr!
Tabi böyle bir durumda devrimin ne olduðunu da bilmek
gerekir. Ancak BDS ilgili yerlerde bundan söz etmez. Ama ilgisiz
yerlerde bunun demokratik halk devrimi olduðunu söylemekten
de geri kalmaz. Yani BDSye göre, demokratik halk devriminin
özü toprak devrimi deðildir! (Tabi BDS için bir toprak sorunu vardýr, ama özsel deðildir, yani biçimseldir.)
Demokratik devrimde toprak sorununun özsel olmamasý
için kapitalist tarýmýn, kendi geliþimi ile feodal toprak mülkiyeti ve
iliþkileri içindeki kýrsal üretimi deðiþtirmiþ ve kapitalist nitelikte
biçimlendirmiþ olmasý þarttýr. Yani feodalizmin tarýmdan tümüyle
tasfiye edilmiþ olmasý gerekir. Ve böylece toprak sonunun sosyalist çözümü gündeme gelir. Sosyalist devrimde de kaçýnýlmaz ola39
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rak toprak devrimi demokratik ve burjuva muhtevasýnýn dýþýnda
söz konusu olur.
Demokratik devrimde toprak devrimi, kendisini topraðýn
ulusallaþtýrýlmasý ve bu ulusallaþtýrýlmýþ topraklarýn daðýtýlmasý ya
da kiralanmasý olarak ortaya koyar. Ancak demokratik devrim sadece tarýmsal ekonomik düzeyde deðil, ayný zamanda siyasal özgürlükler alanýnda da söz konusudur. Ve bu siyasal özgürlüklerin
elde edilmesi proletaryanýn demokratik devrimde yer alýþýnýn muhtevasýný belirler. Siyasal özgürlüklerin elde edilmesi ve toprak devrimi, her zaman demokratik devrimlerin temeli, özü olmuþtur. Ancak bizim gibi emperyalist hegemonya altýnda olan ülkelerde, demokratik devrim, ayný zamanda anti-emperyalist hedefe sahiptir ve bu da ulusal baðýmsýzlýktýr. Ýþte anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrimin özü budur.
Ülkemizdeki kapitalizmin geliþimini iç dinamikle geliþim olarak ele almak ve oligarþik yönetim içinde iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin egemen olmasý olgusunu burjuvazinin egemenliði olarak
deðerlendirmek, kaçýnýlmaz olarak bu özü deðiþtirmek zorundadýr. Ve ayný zamanda anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrim kavramýnýn, kavram olarak MDDden pek farklý olmamasýný, ancak
daha geniþ muhtevayý ve niteliði belirtmesi40 bir yana býrakýlmak
zorundadýr. Þüphesiz bu yöntemi izleyenler vardýr, ama Politikleþmiþ
Askeri Savaþ Stratejisini savunduðunu ileri sürenlerin, bu durumu
açýklamak ve nedenlerini ortaya koymak diye bir zorunluluklarý
vardýr.
BDS gibi, çeþitli çevreler, ülkemizde onlarca yýldýr, demokratik devrimin tamamlandýðýný ispatlama peþinde koþmuþlardýr.
Ama hemen hemen her seferinde, baðýmsýzlýk, siyasal özgürlük
ve toprak devrimini yeniden keþfetmek zorunda kalmýþlardýr.
Demokratik halk devrimi ile iþçilerin ve köylülerin devrimci
demokratik diktatörlüðünün kurulacaðýný, hiçbir Marksist bilmeden edemez. Böyle bir iktidarýn iþçiler için neleri saðlayacaðý yanýnda, köylülük için de neleri saðlayacaðý bilinmek zorundadýr.
Eðer proletaryanýn, verili aþamada temel istem ve çýkarlarý, siyasal
özgürlüklerin elde edilmesi ve baðýmsýzlýk ise, köylülüðün istemi
de topraktýr. Köylülüðün örgütsüz ve siyasal partisine sahip olma40
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masý koþullarýnda toprak istemini açýk biçimde ortaya koyamamasýndan yararlanarak, nesnel bir gerçeðin üstünden atlamak ya
da biçimsel bir sorun haline getirmek, proletaryanýn ittifaklarýný
bozmak demektir. Hele ki bunu, suni dengenin mevcut olduðu bir
ülkede, yani halk kitlelerinin mevcut düzene karþý tepki ve memnuniyetsizliklerini açýk biçimde ortaya koyamadýklarý bir ülkede
ileri sürmek yanlýþtýr, makyavelizmdir. Bu unutularak, proletaryanýn demokratik halk devriminde öncülüðünü, sadece kendi çýkarlarý açýsýndan ele almasýný ve diðer halk sýnýflarýnýn sorunlarýný, ancak bunlarýn kendi çýkarlarýyla çakýþtýðý oranda ele alacaðýný ileri
sürmek ya da bu tür sonuçlar doðurucu yaklaþýmlar içinde olmak,
proletaryayý müttefiklerinden ayýrmakla özdeþtir. (Troçkizm, son
tahlilde bunu yapar.)
Demokratik halk devriminin kapsamýndan, özsellik adýna
toprak devrimini çýkarmak ya da ikincil kýlmak, üstelik bunu ne
olduðu belirsiz bir toprak sorunu ile yer deðiþtirmek, proletaryanýn demokratik halk devrimindeki ittifaklarýný özsel deðil, biçimsel
ve sözel düzeye indirmektir. Hangi biçimde olursa olsun, demokratik halk devriminin gündemde olduðu ülkelerde, toprak devrimini ve köylülüðün devrimdeki rolünü azaltýcý her türlü anlayýþ yanlýþtýr.
Bu anlayýþlar, proletaryaya, tek baþýna kaldýramayacaðý kadar yük
yüklemekle ve köylülüðün devrimci potansiyelini küçümsemekle
özdeþtir.
Ýhtilalci insiyatiften yoksun olan bütün sað oportünistler ve pasifistler de, daima görünüþte proletaryaya
sýký sýký sarýlarak, köylü kitlelerinin devrimci potansiyelini azýmsayarak, pasifizmlerine ideolojik kýlýf bulmaya
çalýþmýþlardýr.41
Ýþte hepsi bu.
Yukarda ele aldýðýmýz savlarýnda BDS mücadelenin antioligarþik, yani sýnýfsal yanýnýn ulusal yanýna göre aðýr basmasýndan söz etmesi de, diðer bir kafa karýþýklýðý ürünüdür.
Bakýn Kesintisiz Devrim II-IIIde Mahir yoldaþ ne diyor:
Ülkemizdeki baþ çeliþki oligarþi ile halkýmýz arasýndadýr. (Bunun pratikteki görünümü, halkýn devrimci
öncüleri ile oligarþi arasýndadýr). Oligarþi içinde bizzat
41
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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.42 (abç)
Görüldüðü gibi, BDSnin çýkýþ noktasý ile Kesintisiz Devrim
II-IIIde ortaya konanlarýn çýkýþ noktasý farklýdýr ve BDSnin tüm
süreç için mutlaklaþtýrdýðý durum, Mahir yoldaþda koþulludur.
Mahir yoldaþ ülkemizdeki baþ çeliþkiyi oligarþi ile halk arasýnda olduðunu belirlerken, kesin bir uyarý yapmaktadýr. Bu uyarýsý,
baþ çeliþkinin bu þekilde belirlenmiþ olmasýnýn emperyalizmin hegemonyasýnýn ve emperyalizme karþý savaþýn unutulmasý anlamýna gelmeyeceðine iliþkindir. Sýnýfsal yanýn ne zamana kadar aðýr
basacaðýný belirleyen Mahir yoldaþ, bunu, ulusal yanýn aðýr basacaðý koþullarý belirleyerek ortaya koyar. Buradaki ölçüt, oligarþik
devlet cihazýnýn militarize gücünün, devrim güçleri karþýsýnda yetersiz kalmasý durumudur. Böylece sýnýfsal yan ile ulusal yan diyalektik bir bütünlük oluþturmaktadýr.
Bu kesin belirlemelere raðmen, Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisini savunan bir örgüt saflarýnda BDSnin, mücadelenin
bütünü için sýnýfsal yanýn aðýr basacaðýný neden ve hangi tahlille
baðlantýlý olarak ileri sürdüðünü tespit etmek çok zordur. Ama bunun anlamý açýktýr: Bütün olarak mücadele sürecinde oligarþik
devlet cihazýnýn militarize gücü, hiçbir zaman yetersiz kalmayacaktýr!
Bu iddia temelden sakat ve yanlýþtýr. BDS açýsýndan ise,
hiçbir þey ifade etmez. BDS bunun anlamýný bilmeden ileri sürmüþtür. Ama biz pratik açýsýndan da önemli olan bu konu üzerinde birkaç söz söylemek istiyoruz.
Emperyalizmin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki ulusal ve halk
kurtuluþ savaþlarýna doðrudan müdahalesi, bazý uluslararasý konjonktürlerde gerçekleþmeyebilmektedir. Özellikle III. bunalým döneminde, yeni-sömürgecilik uygulamalarýnýn güçlü olduðu yerlerde
güçlü merkezi otoriteler yaratýlmýþtýr. Ancak 1975 Vietnam yenilgisi
emperyalizmin askeri müdahalelerinin önüne, Amerika ve Batý42
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Avrupadaki kamuoyunun tepkisini de getirmiþtir. Genel olarak söylersek, devrimciler için elveriþli uluslararasý konjonktürler, emperyalist ordularýn devrimci savaþta bizzat yer almalarýný engelleyebilmektedir. Ama bu tür konjonktürlerin önceden hesaplanmasý
olanaksýzdýr ve hiçbir devrimci örgüt stratejik planlarýný bu tür konjonktürel geliþmeleri esas alarak yapmaz ve yapamaz. 1959 Küba
Devriminde olduðu gibi, 1979 Nikaragua Devriminde de Amerikan emperyalizmi doðrudan müdahalede bulunamamýþtýr. Ancak
bunlardan kýsa bir süre sonrasýnda, 1965de Vietnama ve 1989da
Granadaya doðrudan müdahalelerde bulunmuþtur. Ayný þekilde
Nikaraguaya iktidarýn ele geçirilmesinden sonra Contra güçleriyle
müdahalesini sürdürmektedir.
Bu gerçekler unutularak, sýnýfsal yanýn aðýr basmasýný olmadýk yerlerde ortaya koymanýn getirecekleri açýktýr. Emperyalizmin
devrimci savaþ karþýsýnda, açýk bir biçimde yer almayacaðýný öngören hiçbir devrim anlayýþý baþarýlý olamaz. Kýr-þehir iliþkisi söz
konusu olduðunda diyalektik bütünlükü iþine geldiði gibi ele alan
ve somut duruma göre temel-tali iliþkisinin belirleyiciliðinden söz
eden BDSnin, bu kez bunu unutmasý (!) sanýyoruz, aðýr basan
yan ikincil yan sözleri ile temel yan-tali yan ifadelerinin ayný þeyleri ifade ettiðini anlayamamasýndan kaynaklanmaktadýr.
Bir kez daha yineleyelim:
Ülkemizde ve tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, devrimci savaþ, sadece sýnýfsal planda yürümeyecektir. Savaþ, sýnýfsal ve ulusal planda birlikte yürüyecektir. Bu iki yan savaþýn baþýndan itibaren
gündemdedir. III. bunalým döneminde, emperyalizm iþgalini gizlemiþ ve bizatihi oligarþinin içinde yer almaktadýr. Dolayýsýyla antioligarþik mücadele ile anti-emperyalist mücadele birbirinden kesin
çizgilerle ayrýlamaz. Ancak sýnýfsal yan ile ulusal yan birbiriyle eþdeðerlilik içinde deðillerdir. Oligarþik devlet cihazýnýn militarize gücü
yetersiz kalana dek, sýnýfsal yan aðýr basacaktýr. Emperyalizmin
müdahalesi, elveriþli uluslararasý konjonktüre baðlý olarak açýk askeri güç kullanýmý düzeyinde gerçekleþmeme olasýlýðý mevcuttur.
Ancak bu durum konjonktüreldir. Emperyalizm, niteliði gereði, hiçbir zaman kendi pazarlarýný yitirmesi karþýsýnda kayýtsýz kalamaz.
Hele ki, III. bunalým döneminde ekonomisini askerileþtirmiþ bir
emperyalizmin saldýrgan özelliði çok daha fazla güçlenmiþtir. *
BDSnin II. Sað-sapmayla altýncý ortak noktasý ise, Öncü
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Savaþýna iliþkindir.
Önce bu konuda II. Sað-sapmanýn ne dediðine bakalým:
Siyasal tecrit, siyasal zorun meþruluðunu saðlayan
kurumlarýn fonksiyonlarýnýn açýða çýkartýlmasý, bu kurumlarýn iþlemez hale getirilmesi ve böylece siyasal zorun
açýk askeri zor biçimine dönüþtürülmesi demektir.43
Bu belirlemeyi eleþtiren BDS þöyle demektedir:
Oligarþinin parlamento vs. gibi kurumlarýnýn yüzünün açýða çýkartýlmasý, suni dengeyi kýrma görevinde temel bir rol oynamaz. Ayrýca bu kurumlarýn niteliklerinin
açýða çýkarýlmasý bir görev olsa bile bu kurumlarýn iþlemez hale getirilmesi diye bir tespit, siyasi tecridi saðlama görevi olarak karþýmýza çýkarýlamaz.44 (abç)
Ama biraz ötede þunlarý da kolayca söyleyebilmektedirler:
Bu (siyasal tecrit-b.n.) oligarþinin askeri kurumlarýnýn,
mevcut üretim iliþkilerini koruma görevinin sergilenmesi ve politik kurumlarýn mevcut üretim iliþkilerini yasalarla düzenleme görevinin kitlelere gösterilmesidir.45
Eklektizmin kaçýnýlmaz çeliþkisidir bu.
Ayný konuda þu sözler, varýlabilecek noktalarý gösterecek
niteliktedir:
Kitle pasifikasyonunda (ki temel sorun budur) askeri biçimde maddeleþmenin temel, parlamento vs. Gibi
kurumlarýn tali olmasý demektir ... Bu, oligarþinin ve mevcut üretim iliþkilerinin niteliðinin zorunlu sonucudur. Burjuvazi genel olarak üretim iliþkilerini koruyabilmek, uyguladýðý zorunu gizleyebilmek için, çeþitli kurumlarýný
harekete geçirir.46 (abç)
Ýlker yoldaþýn yazýsýndan bazý sözcüklerin burada fon olarak kullanýlmasýný bir yana býrakýrsak, II. Sað-sapma ile birlikte kurumlar a bakýþlarý bu kadardýr: Oligarþinin uyguladýðý zoru
* Bugün SBKPnin militarizme dayanmayan yeni-sömürgeciliðin var olabileceði tezini
ABDye kabul ettirme çabasý içinde olduðu düþünülecek olursa, emperyalizmin devrimlere
ve halk kurtuluþ savaþlarýna karþý müdahalesinin konjonktürel olmadýðý kolayca anlaþýlabilir.
43
II. Sað-Sapma, Öncü Savaþýnýn Politik Sanatý.
44
BDS, III. Kýsým.
45
BDS, IV. Kýsým.
46
BDS, III. Kýsým.
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gizleyebilme fonksiyonu. Oysa BDSnin bu tanýmlamasýnýn II. Saðsapmanýn bu kurumlarýn oligarþinin siyasal zoruna meþruluk saðlama fonksiyonu ile bir farký yoktur. Çünkü meþruluk, din, örf
ve adetlere uygunluk yanýný bir tarafa býrakýrsak yasalara uygunluk demektir. Yani bir þeyin meþruluðunun saðlanmasý, onun
yasalara uygun olmasý ya da yasal bir dayanaðýnýn bulunmasý demektir. Burada toplumsal düzen ve üstyapý iliþkileri söz konusu olduðundan, yasallýðýn toplumsal ve sýnýfsal özelliklerinden de söz
etmek gerekir. Ancak bunlar BDSnin bildiði þeyler olmadýðý
için deðinmeyeceðiz. BDSyi ilgilendiren sadece gizlemektir. Tabi
böyle olunca da, bir devletin uyguladýðý zorunu nasýl gizlediðini de
belirtmek gerekir. Bunun da tarihsel olarak hukuktan ibaret olduðu açýktýr. Yani II. Sað-sapmanýn söylediðinden baþka bir sonuç
çýkmamaktadýr.
Devlet aygýtýnýn, yani egemen sýnýfýn bu baský, zor aygýtýnýn
böylesine sýradan ele alýnýþý BDSnin tüm hatalarýnýn da kaynaðý
olarak ortaya çýkar. Söz konusu olan devlet kurumlarý olduðundan
bunlarý askeri kurumlar-politik kurumlar diye geçiþtirmek de olanaksýzdýr. Marksist devlet teorisi hakkýnda az çok bilgisi olan herkes, konunun bunca basit ve sýradan olmadýðýný pekâlâ bilir. (Bu
konu baþlý baþýna bir yazý konusu olacak kadar geniþtir. Burada
bunun ayrýntýlarýna girmeyeceðiz. Ancak daha geniþ bilgi için
Gramsci Üzerine adlý incelememize bakýlabilir.)
Ýþte BDS ile II. Sað-sapmanýn belli baþlý ortak noktalarý
bunlardýr. Eklektik bir anlayýþýn bu türden ortak noktalar içermesi
kadar doðal bir þey de olamaz. Ancak yanlýþ ve yadýrgatýcý olan,
tüm bunlarýn örgütümüzün stratejik çizgisini deðiþtirmeye kalkýþan
ve bu giriþimlerini baþaramayýnca örgütten ayrýlan sað-sapmanýn
temel teorik tezleri ile olan ortaklýktýr. Bu da BDSdeki eklektizmin aðýr basan yanýnýn sað-sapma olmasýný ifade etmektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HALK SAVAÞI VE BDS

Emperyalist hegemonya altýndaki ülkeler devriminde Halk
Savaþý zorunlu bir duraktýr. Bu temel belirleme, bugüne kadar gerek ülkemizde, gerekse baþka geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde revizyonistlerin ve oportünistlerin þiddetle karþý çýktýklarý temel belirleme
durumundadýr. Çin Devrimiyle birlikte Marksist-Leninist literatüre
giren Halk Savaþý stratejisi, 1960lardan itibaren geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde devrim stratejisini tanýmlayan egemen unsur olmuþtur.
Mao ve Giapýn belirlemeleriyle belli bir netliðe sahip olan ve kendisini stratejik bir kavrayýþ olarak ortaya koyan Halk Savaþý üzerine
yapýlan her türlü tartýþma, tanýmlanmýþ bir Halk Savaþý üzerinden
yapýldýðý sürece belli bir geliþim gösterebilmiþtir. Latin-Amerikada
uzun halk savaþý çizgisi (prolonged peoples war) olarak da tanýmlanan bu anlayýþ, düþmanýn maddi ve teknik üstünlüðü koþullarýnda, zayýf bir gücün, politik ve moral üstünlüðe dayanarak
düþmanýný yenmesinin yolunu ifade eder.
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Halk Savaþýnýn ne olduðunu tanýmlamaksýzýn yapýlacak bir
deðerlendirme ya da karþý çýkýþ, ya taraflar arasýnda geçmiþten gelen bir ortak tanýmlama birliði olduðunu, ya da karþýlýklý bir saðýrlar diyalogu geliþtirilmek istendiðini öngörür.
Bizim açýmýzdan Halk Savaþýndan ne anlaþýldýðýnýn ortaya
konulmasý, yalnýzca Halk Savaþýný reddedenlere karþý yürütülen
mücadele açýsýndan deðil, ayný zamanda Öncü Savaþýnýn ne olduðunun belirlenmesi açýsýndan da önemlidir. Öncü Savaþýnýn en kýsa tanýmlamasýnýn bile, amacýn Halk Savaþýný baþlatmak için belirlenmiþken, amacýn, yani Halk Savaþýnýn tanýmlanmamasý, ya da
ne anlaþýldýðýnýn ortaya konulmamasý, Öncü Savaþýnýn amaçla
olan organik iliþkisini ortadan kaldýrarak, onu yalýn bir amaç haline
dönüþtürmeyi getirir.
Ýlkin 1977-Þubat ayýnda yayýnladýðýmýz bir yazýmýzdaki þu
belirlemeyi anýmsatmak istiyoruz:
Öncü Savaþýnýn amacý, geniþ halk kitlelerini silahlý
mücadeleye kazanmak, yani Halk Savaþýný baþlatmaktýr. Halk Savaþý maddi olarak güçlü düþmana karþý
mutlak siyasi üstünlüðün saðlandýðý þartlarda verilir.
O halde Öncü Savaþýnýn amacý oligarþinin siyasal tecrididir.47 (abç)
Ayný konuda Mahir yoldaþ þöyle yazmaktadýr:
Devrimimiz Halk Savaþý ile zafere eriþecektir. Ancak
daha önce belirttiðimiz gibi, içinde yaþadýðýmýz tarihsel
durum ve ülkemizin özelliklerinden dolayý, Halk Savaþý
Öncü Savaþý aþamasýndan geçecektir.48
Bu belirlemelerin temelini devrimde Halk Savaþýnýn zorunlu bir durak olmasýnýn oluþturduðu açýktýr. Dolayýsýyla III. bunalým döneminin iliþki ve çeliþkilerinin sonucu olarak ortaya çýkan, Öncü Savaþý ile Halk Savaþýnýn birbirinden ayrýlamayacaðýdýr.
III. bunalým döneminde, Öncü Savaþýna dayanmayan bir Halk Savaþý
kavrayýþý ne kadar hatalýysa, ayný oranda Halk Savaþýna baðlanmayan bir Öncü Savaþý kavrayýþý da o kadar hatalýdýr. Görüntüsel olarak Öncü Savaþý ile Halk Savaþýnýn iliþkisini kabul edip, Öncü Savaþýnýn amacýný Halk Savaþýnýn dýþýnda aramak bir sapmayý ifade
47
48

THKP-C/HDÖ, THKP-C/HDÖ ve Tarihsel Geliþim, Þubat 1977.
Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
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eder. Öncü Savaþýnýn kendi baþýna ya da kendi kendine bir amacý
yoktur ve olamaz da. Öncü Savaþýnýn amacýný ve muhtevasýný belirleyen Halk Savaþýdýr. Öncü Savaþýnýn amacý iþte bu temel ve organik iliþki içinde tanýmlanabilir.
Ancak böyle bir belirleme, Halk Savaþýnýn ara aþamalarýnýn
belirlenmesi demek deðildir. Bir baþka deyiþle, Öncü Savaþýnýn
amacý düzeyinde Halk Savaþýnýn ele alýnmasý, bunun ara aþamalarýnýn bugünden belirlenmesini öngerektirmez. Fakat öte yandan
Halk Savaþýnýn ortaya konulmasýný, yani Halk Savaþýnýn tanýmlanmasýný, bunun ara evreleri tartýþýlýyor diyerek yadsýmak da, bu
belirlemeye dayandýrýlamaz. BDS bu konuda önemli bir hata ve
tutarsýzlýk içindedir:
Sanýrýz þimdiden Halk Savaþýnýn ara aþamalarý konusunda, kurtarýlmýþ bölgeler nasýl kurulacak, muhtevasý ne olacak biçiminde bir araþtýrma (!) (ünlem iþareti BDS ye aittir-b.n.) yapmak yararsýz olacaktýr. Öncü
Savaþýnýn geliþimi, Halk Savaþýnýn geliþim çizgisine
bakýþýmýzý berraklaþtýracaktýr. (Buna dar deneycilik
denemez).49 (abç)
Böyle bir kavrayýþ içinde olan BDS, hemen tüm yazý boyunca, Halk Savaþýnýn ara aþamalarý ve hatta geçiþtirmeye çabaladýðý
kurtarýlmýþ bölgeler hakkýnda, gerilla üs bölgeleri hakkýnda vb. bir
dizi beyanda bulunmaktan da geri kalmaz. Bu beyanlarýnýn ciddiye alýnabilmesi ise, bizatihi kendi belirlemeleriyle olanaksýz kýlýnmaktýdýr. Çünkü, gördüðümüz gibi, bunlarýn bir araþtýrmaya dayanmadýðýný söylemektedirler. Böylece BDSnin Halk Savaþý üzerine, örneðin kýr gerilla savaþý Öncü Savaþýnda deðil, Halk Savaþýnda
geçerlidir türünden belirlemelerine yanýt vermek, bunlarý ciddiye
almak, berrak bakýþ açýsý olarak deðerlendirmek gereksiz olmaktadýr. Ama bu basit bir oyundur. BDS bir yandan bunu söyleyerek tartýþmadan kaçarken, öte yandan ileri geri konuþarak beyanlarda bulunmaktadýr. Bizim hiç de böyle bir niyetimiz yoktur. Bu
berraklaþmamýþ ama bilinen savalarýný tek tek ele alacaðýz.
Bilindiði gibi, örgütümüz, Öncü Savaþý ile Halk Savaþýný tek
bir sürecin iki aþamasý olarak ele almaktadýr. Bu kavrayýþýmýzý Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I ve diðer yazýlarýmýzda ortaya koy49

64

BDS, I. Kýsým.

THKP-C/HDÖ
BDS: Bir Pragmatik Sapma

duk ve bunun sonucu olarak da Yaþasýn Öncü Savaþý, Yaþasýn
Halk Savaþý, Kurtuluþa Kadar Savaþ sloganlarýný örgütümüzün
temel sloganý olarak saptadýk.
Öncü Savaþý, en kýsa tanýmlamayla, III. bunalým dönemi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerinde, bu dönemin özelliklerine uygun olarak, Halk Savaþýný baþlatmak amacýyla,
silahlý propagandayý temel, diðer ekonomik-demokratik
ve politik mücadele biçimlerini tali olarak ele alan, halkýn devrimci öncülerinin (parti ve cephe kadrolarýnýn)
yürüttüðü mücadeledir. Bu nedenle, Öncü Savaþý, antiemperyalist, anti-oligarþik devrim sürecinde Halk Savaþý
gibi, stratejik nitelikte bir aþamadýr ve baþarýsý stratejik
öneme haizdir. * 50
BDS, bu saptamalarýmýzý genel olarak, (ama dýþsal bir tarzda) kabul ettiðini daha ilk sayfalarda ortaya koyar. Yani BDS,
Öncü ve Halk Savaþý ... birbirine baðlý iki aþama51 olduðunu kabul eder. Buna ek olarak Kesintisiz Devrim II-IIIden bazý alýntýlar
yaparak, THKP-C/HDÖnün çizgisini savunmayý sürdürdüðünü dosta ve düþmana tanýtlamýþ olur! Ama sadece lafta.
Öncü ve Halk Savaþýnýn politikleþmiþ askeri savaþ
(gerilla) þeklinde yürütülmesi, devrim stratejimizin Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi olarak adlandýrýlmasýný
getirir. Ancak, Öncü ve Halk Savaþýndaki gerilla savaþýnýn amaç ve muhtevalarýnýn birbirinden farklý olduðunu ve gerillanýn Halk Savaþýnda belirli bir dönem temel
olabileceðini de unutmamak gerekir.52
BDSnin bu genel ifadeleri, ilk bakýþta bilinen ve örgütün
anlayýþýna uygun þeyler söylüyormuþ gibi görünmektedir. Ancak
biraz yakýndan bakýldýðýnda, bunun sadece görüntüde olduðu anlaþýlýr.
BDS, hiçbir açýklama ya da tanýtlama yolunu tercih et* Herhangi bir yanlýþ anlamaya yer vermemek için, hemen belirtelim en kýsa
tanýmlar, temel özelliði özetledikleri için elveriþli olsalar da, tanýmlanacak þeyin çok
önemli bazý çizgilerini dýþarda býrakmalarýndan ötürü yetersiz kalmaktadýr. [Lenin,
Emperyalizm, s. 115] Örneðin burada bir suni dengenin bozulmasý, siyasal tecrit vb.
þeyler belirtilmemiþtir.
50
THKP-C/HDÖ, Marksizm-Leninizm Bir Dogma Deðil, Eylem Kýlavuzudur-III, s. 111.
51
BDS, I. Kýsým.
52
BDS, I. Kýsým.
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meksizin politikleþmiþ askeri savaþ kavramý ile gerillayý ya
da gerilla savaþýný bir ve ayný anlamda kullanmaktadýr. Böylece
silahlý propagandanýn Öncü Savaþý ile Halk Savaþý evrelerindeki
farklýlaþmasýnýn biçimsel olmadýðýný, dolaylý bir biçimde tanýtlamýþ
olduðunu sanmaktadýr. Bunun, yani farklý kavramlarýn aynýlaþtýrýlmasýnýn BDSde genel bir yöntem olduðunu daha önce de görmüþtük.
Bu ise, doðrudan oportünist ve revizyonist yöntemlere tekabül eder.
Oportünizm ve revizyonizmin her çeþidinin ortak
noktalarýndan birisi de, anlam karýþýklýðýný yaratarak, birbiriyle eþ anlamlý olmayan kelimeleri eþ anlamlý kullanarak ayný kategoriye sokmaktýr.53 (abç)
Ýþte Mahir yoldaþ, kavram keþmekeþi yaratýlmasýna karþý
böyle demektedir.
Bilindiði gibi, politikleþmiþ askeri savaþ deyiþi, ülkemizde
ilk kez Mahir yoldaþ tarafýndan ortaya atýlmýþtýr. THKP-Cnin ideolojik, stratejik temellerini açýklayan54 yazýlarýndan birisi olan Devrimde Sýnýflarýn Mevzilenmesinde þöyle yazmaktadýr:
Halk Savaþý politikleþmiþ bir askeri savaþtýr. Yani sosyalistlerin Halk Savaþýndaki temel mücadele metotlarý
askeri savaþ metodudur. Bu savaþ klâsik savaþ metoduyla deðil, politikleþmiþ askeri savaþ metoduyla yürütülür. Bu savaþda, bütün demokratik ve ekonomik amaçlý
hareketler, kitle gösterileri vb. bu politikleþmiþ askeri
mücadeleye tabidir. Çalýþma tarzýnda, devrimcileri revizyonist ve oportünistlerden ayýran temel kriter budur.
Emperyalizmin iþgalinin varlýðý bizzat karþý tarafýn zora
baþvurmasý demektir. Karþý taraf zora baþvurduðu için,
devrimci temel politika, askeri mücadeleyi esas alýr.55
(abç)

Görüldüðü gibi, Mahir yoldaþ, emperyalizmin iþgali altýnda
olan ülkelerde temel mücadele metodunun askeri savaþ olduðunu açýk biçimde ortaya koymaktadýr. Ve yine açýkça ortaya koymaktadýr ki, bu askeri savaþ, klâsik savaþ yöntemleriyle deðil, politikleþmiþ biçimde yürütülür. Bu nedenledir ki, THKP-Cnin çizgisi
53
54
55
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askerileþtirilmiþ politik mücadele deðildir.
Öte yandan politikleþmiþ askeri savaþ kavramý ile gerilla savaþý muhteva olarak ayný deðildir. Bu nedenle politikleþmiþ askeri savaþ deyiþinin yanýna parantez açarak gerilla yazmak, ayný
muhtevaya sahip olduðunu söylemekle özdeþtir. BDS bunu yaparken Mahir yoldaþýn politikleþmiþ askeri savaþýn muhtevasýyla
ilgili söylediði birþeylerden yararlanmak istemiþtir. Tabi bir þeyle
ayný muhtevada olduðu bir yerlerde belirtilmiþtir. Ama BDS
bunu aramak yerine, kulaktan dolma bilgilerle teori yapmaya
kalktýðý için sadece bazý þeyleri hissetmektedir! Hissettikleri de
ne yazýk ki, revizyonist ve oportünist anlayýþa denk düþmektedir.
Mahir yoldaþ Kesintisiz Devrim II-IIIü yazmadan takriben
bir ay kadar önce Yusuf Küpeli ve Münir Ramazan Aktolganýn baþýný çektiði sað-sapmaya iliþkin olarak yazdýðý bir mektubunda þöyle
demektedir:
Partimizin çizgisi politikleþmiþ askeri savaþ çizgisidir.
Bilindiði gibi, salt gerilla savaþý kendi baþýna askeri
niteliktedir...
Gerilla savaþý kavram olarak tek baþýna belirleyici
bir anlama sahip deðildir.
Ancak emperyalizmin (açýk ya da gizli) iþgali altýnda
olan ülkenin Marksistlerinin, siyasi gerçekleri açýklama
kampanyasýnýn, dolayýsýyla politik bilinç götürme temel
aracý ve de bu yoldaki temel çalýþma tarzý olarak gerilla
savaþýný ele almalarýna politikleþmiþ askeri savaþ çizgisi
denir.
Politikleþmiþ askeri savaþ deyiþiyle, silahlý propaganda deyiþi arasýnda muhteva olarak fark yoktur.56
(abç)

Ayný þeyleri Kesintisiz Devrim II-IIIde þöyle yazmaktadýr:
Bilindiði gibi, gerilla savaþý kavramý, kavram olarak
tek baþýna nitelik belirleyici deðildir. Merkezi otoriteye
karþý mahalli mütegalibe de, düzenli birlikleri yenilmiþ
bir ordu da düþmanýna karþý gerilla savaþý yürütebilir.
Gerilla savaþýnýn, devrimci politik amaçlarla, siya56
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si gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak yürütülmesine, yani politik kitle mücadelesi olarak ele alýnmasýna Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi denir.57
Tüm bunlar ortadayken, birilerinin çýkýp politikleþmiþ askeri savaþ ile gerilla savaþýný bir ve ayný muhtevaya sahip kavramlar gibi kullanabilmesi olanaksýzdýr. Eðer politikleþmiþ askeri savaþ
deyiþi ile ayný muhtevaya sahip bir baþka belirleme varsa, bu da
silahlý propagandadýr. Mahir yoldaþýn belirttiði gibi, silahlý propaganda deyiþiyle politikleþmiþ askeri savaþ deyiþi arasýnda muhteva olarak fark yoktur. Bu iki kavramý, gerilla savaþý kavramýyla
eþanlamlý kullanabilmek olanaksýzdýr. Çünkü bu kavramlar, gerilla savaþýnýn belirlenmiþ bir biçimde ele alýnmasýný, belirlenmiþ
bir amacýn aracý olarak tanýmlayan kavramlardýr.
Gerilla savaþý askeri savaþ biçimi ise, devrimci politik
amaçlarla, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak ele alýnmasýnýn Öncü Savaþý ile Halk Savaþýnda nasýl bir muhteva ve amaç farklýlýklarý yarattýðý açýklanmak zorundadýr. BDSnin
bu türden ileri geri beyanlarýnýn getirmiþ olduðu soru budur. Þüphesiz BDS dilinde bu üç kavram da bir ve aynýdýr.
Kesintisiz Devrim II-IIde gerilla savaþýnýn THKP-C tarafýndan ele alýnýþýnda, amacýn devrimci politik amaç olarak belirlenmiþ olmasý önemlidir. Bu amaçlar, Marksist-Leninist literatürde siyasi gerçekleri açýklama kampanyasý ile kitlelerin bilinçlendirilmesi ve örgütlenmesi olarak ortaya konulmuþtur. Böylece gerilla savaþý
askeri savaþ biçimi olarak kitlelerin bilinçlendirilmesi ve örgütlenmesinin temel aracý olarak tanýmlanmaktadýr. Ýþte bu politik mücadele biçimine silahlý propaganda denir. Dolayýsýyla silahlý propaganda sadece Öncü Savaþý aþamasýnda geçerli olan bir politik
mücadele biçimi deðildir. Silahlý propaganda ayný zamanda Halk
Savaþýnda da geçerli politik mücadele biçimidir.
Silahlý propaganda askeri deðil, politik mücadele biçimidir.
Bu nedenle Öncü Savaþý ile Halk Savaþýnda silahlý propagandanýn
amaç ve muhtevasýnýn farklý olduðunu söylemek Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinden hiçbir þey anlamamak demektir. Bu nedenledir ki, silahlý propaganda salt Öncü Savaþýnda geçerlidir, Halk
57
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Savaþýnda ise gerilla savaþý söz konusudur  demek sað-sapmadýr.
Öncü Savaþý ile Halk Savaþýnda farklýlaþan silahlý propaganda sadece
biçimseldir. Ancak gerilla savaþýnýn Halk Savaþýnda kullaným alanlarý, Öncü Savaþýna göre daha çeþitlidir ve askeri görevler, özellikle
hareketli savaþ ve mevzi savaþla baðlantýlý olan askeri faaliyetler giderek öne geçer.
BDSnin I. Kýsýmda ortaya koyduðu silahlý propaganda ile
gerilla savaþýný özdeþleþtirmesi (politikleþmiþ askeri savaþ kavramý
aracýlýðýyla) ile ortaya koyduðu Öncü Savaþý ile Halk Savaþýnda silahlý propagandanýn farklýlaþmasý biçimsel deðil, özdedirinin geldiði son nokta þudur.
Öncü savaþýnýn temel politik görevinin suni dengeyi
bozarak siyasal tecridi saðlamasý, kitlelerin devrim saflarýna çekilerek mücadelenin Halk Savaþýna dönüþümünü
ifade eder ... Bunu saðlayacak olan silahlý propagandanýn (temel olarak) yöneleceði hedeflerin politik muhtevasý ve hedefe yönelme biçimi ile, bu avantajlar üzerinde baþlayacak olan halk savaþýndaki gerilla özde
farklýlaþýr. Halk savaþýnda gerillanýn temel politik hedefi ve amacý düþmanýn askeri güçlerini (siyasi üstünlük
temelinde) artan oranda yok etmektir. Bu ise, öncü
savaþýnda farklý (özde) hedeflerin temelliðini gündeme
getirir.58 (abç)
Ýþte harika bir belirleme: Halk Savaþýnda gerillanýn temel
politik hedefi ve amacý olarak düþmanýn askeri güçlerini, hem
de artan oranda yok etmek olmasý. Bu BDSnin gerek askeri
savaþý, gerekse politik mücadeleyi hiç ama hiç önemsememesinin yanýnda, bilisizliðinin kanýtýdýr. Bir baþka yerde, hem de kýr gerilla savaþýný Öncü Savaþýnýn dýþýna itebilmek için söylenen þu sözleri
de hesaba katmak gerekir:
Her savaþ biçimi, içinde bulunulan savaþ evresinden beklenen siyasal amaçlara göre þekillenmek zorundadýr.59 (abç)
Bu son ifadede belirsizlik bulunmaktadýr. Her savaþ biçiminin siyasal amaçlara göre biçimlendirilmek (þekillendirmek)
58
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durumu oldukça garip sonuçlar doðurur. Biçimin biçimlendirilmesi tam olarak saçmadýr. Ayný þekilde hareketli gerilla birliði
þeklinde savaþ yürütülüp yürütülmeyeceði, bu savaþýn kapsamý
açýlarak, Öncü Savaþýnýn görevlerine uyup uymayacaðý incelenerek anlaþýlýr.60 demek, bir savaþ biçiminin kapsamý ile görevlerin
iliþkilendirilmesini getirir. Kapsam sözcüðünün, burada kýr gerilla savaþýnýn kendi sýnýrlarý içine aldýðý þeyleri ifade ettiði açýktýr.
Bu ise, gerilla savaþý açýsýndan, yýpratma ve imha savaþý olarak
belirginleþir. Bunlarýn politik amaçlarla ya da görevlerle uyum ya
da uyumsuzluðu deðil, askeri görevlerle uyum ya da uyumsuzluðu
söz konusu edilebilir.
BDSnin böyle biçim, amaç, kapsam kavramlarý konusunda yaptýðý kargaþadan sonra kendince sonuçlar üretebilmesi
önemli deðildir. Burada sorun, savlandýðý gibi, her savaþ biçiminin
içinde bulunulan savaþ evresinin siyasal amaçlarýna göre biçimlenip biçimlenmediði de deðildir. Çünkü böyle bir soru anlamsýzdýr. Ancak þöyle bir soru sorulabilir: Her savaþ biçimi siyasal amaçlara göre mi belirlenmektedir? Ya da deðiþik siyasal amaçlar yeni
ve deðiþik savaþ biçimlerinin asýl kaynaðý mýdýr? Ýþte yanýtlanabilecek sorular bunlardýr. Biz bunlarýn, BDSce bilinmese de, yanýtlanmasý gerektiðini düþünüyoruz.
Bu noktada temel bir belirleme anýmsanmalýdýr: Savaþ, politikanýn baþka araçlarla (þiddet araçlarýyla) devamýdýr. Ve savaþýn
genel amacý, her zaman politik amaç olarak ortaya çýkar. Bu nedenledir ki, savaþýn politik amacý ile savaþ biçimlerinin iliþkisi araçsýz bir iliþki deðildir, savaþýn amacý aracýlýðýyla belirlenir.
Bu konuda Engels þöyle yazmaktadýr:
Ekonomik ön koþullara hiçbir þey ordu ve donanmadan daha çok baðlý deðildir. Silahlanma, bileþim, örgütlenme, taktik ve strateji, her þeyden önce, üretim ve
ulaþtýrma olanaklarý tarafýndan, her durumda ulaþýlmýþ
bulunan düzeye baðlýdýr. Bu konuda bir altüst etme etkisi yapan þey, deha sahibi büyük komutanlarýn özgür
zekâ yaratýlarý deðil, daha iyi silahlarýn türetimi ve insan öðesinin, yani askerin deðiþmesidir; deha sahibi
büyük komutanlarýn etkisi, en iyi durumda, savaþ yön60
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temini, silahlara ve yeni savaþçýlara uyarlamakla sýnýrlanýr.61 (abç)
Engels, çeþitli savaþ biçimlerini irdelerken, yani saf taktiði,
avcý grubu, yürüyüþ kollarý ve koþar adým gibi deðiþik savaþ
biçimlerini, yöntemlerini irdelerken þöyle vargýya ulaþmaktadýr:
Ordularýn tüm örgütlenmesinin ve savaþ yönteminin, ve sonuç olarak zafer ve bozgunun, insan ve silahlanma öðesinin maddesel, yani ekonomik koþullarýna,
yani nüfusun ve tekniðin nitelik ve niceliðine baðlý
bulunduðudur.62 (abç)
Ýþte savaþ biçimlerinin biçimlenmesi Engelsin sözleriyle böyledir. Tabi bu sözler, gerilla savaþýnýn, bir savaþ biçimi, bir
yöntem olduðunu bilenler içindir.
Þüphesiz BDS, Öncü Savaþýnda gerilla savaþý, suni dengeyi bozmak, siyasal tecridi saðlamak, siyasal üstünlüðü ele geçirmek, kitlelerle temas kurmak, onlarý bilinçlendirmek ve örgütlemek
amacýyla temel olarak kullanýlýrken, Halk Savaþýnda, gerilla savaþýnýn, savaþýn evrelerine göre düzenli ordunun tamamlayýcýsý bir güç
olarak, düzenli savaþa baðlý þekilde düþmanýn yýpratýlmasý veya
imhasýný esas alýr denilmiþ olsaydý, gerilla savaþýnýn politik görevleri ile askeri görevleri arasýndaki iliþkiye girilmiþ olacaðý için, daha
farklý bir durum ortaya çýkardý. Ama BDS, bunun yerine, silahlý
propaganda ile gerilla savaþýnýn Öncü Savaþý ile Halk Savaþýndaki
amaçlarýnda ve diðer savaþ biçimleriyle olan iliþkisinde deðiþiklik
olmasý gerçeðini, silahlý propagandanýn da bu evrelerde özde,
amaç ve muhteva olarak farklý olduðunu söylemek için kullanmasý, silahlý propagandayý, silahlý eylemle aynýlaþtýrmaktan baþka bir þey deðildir. Bugüne kadar THKP-C saflarýnda ortaya çýkmýþ
tüm sað-sapmalarýn temel tezi de budur.
Oysa silahlý propaganda askeri deðil politik mücadeledir;
ferdi deðil kitlevi mücadele biçimidir.63 Bir politik mücadele biçimi olarak silahlý propaganda, gerilla savaþýnýn (kýr ve þehir gerilla
savaþý olarak) devrimci politik amaçlarla, yani bunun bir aracý olarak ele alýnmasýdýr. Silahlý propaganda, silahlý eylem ve bu ey61
62
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lem üzerinde yükselen bilinçlendirme, siyasi eðitim, propaganda
ve örgütlenme faaliyetini içerir.
Bunlarý 1977 Þubat ayýnda yayýnladýðýmýz bir yazýmýzda þöyle
ortaya koymuþtuk:
Silahlý propaganda iki unsuru içerir:
Birincisi, suni dengeyi bozmaktýr, yani kitlelere oligarþinin gücünün mutlak olmadýðýný, ona karþý savaþýlabilineceðini göstermek. (Kitlelerin düzene karþý tepkilerinin açýða çýkartýlmasý).
Ýkincisi, kitlelere politik hedef göstermek, siyasi gerçekleri açýklamak, onlarý bilinçlendirmek ve örgütlemektir. (Kitlelerin tepkilerinin kanalize edilmesi).
Silahlý propagandanýn bu iki fonksiyonu birbirinden
ayrýlamaz. Silahlý propaganda sadece kitlelerin dikkatini
çeken onlar üstünde etki yaratan eylemleri gerçekleþtirmeye indirgenemez. Bu eylemlerden hareketle siyasi gerçeklerin açýklanmasý, bilinçlendirme ve örgütlendirme
de silahlý propagandanýn kapsamýndadýr.64
Silahlý propagandayý bu þekilde bir politik mücadele biçimi
olarak ele alan ve diðer politik mücadele biçimleri arasýnda temel
olarak belirleyen bir örgütün bu saptamalardan sonra Öncü Savaþý
ile Halk Savaþýnda silahlý propagandanýn farklýlaþmasýnýn özde
olduðunu söyleyebilmesi ya da söyleyenlere kulak vermesi olanaksýzdýr.
Tabi burada silahlý propagandayý temel alan bir örgütün kendi mücadelesini planlamasýnda ve bu planlarý pratiðe geçirmesinde ortaya çýkan ya da çýkabilecek olan bazý sorunlarýn çözüm esaslarýný ele almak söz konusu deðildir. Çünkü BDS, þu ana kadar
gördüklerimizle, böyle bir yönelim içinde olmadýðýný ortaya koymuþtur. Eylem Kýlavuzu-IIIde ayrýntýlý olarak ortaya konulmuþ olan silahlý
propaganda ile gerilla savaþý arasýndaki iliþkiler, BDSyi hiç ama
hiç ilgilendirmemektedir. BDS, Çin ve Vietnam Halk Savaþlarýnýn
gösterdiði bazý gerçekleri görmek bile istememektedir. Örneðin,
gerek Mao, gerekse Giap, Halk Savaþýnda gerilla savaþýnýn düzenli
savaþýn tamamlayýcýsý olduðunu söylerken, diðer yandan silahlý propaganda için gerilla birliklerine görev vermeleri BDSnin anlaya64
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mayacaðý þeylerdir. Çünkü nasýl olur da bir gerilla savaþý (savaþ biçimi), hem bir baþka savaþ biçiminin tamamlayýcýsý olarak askeri
görevler yerine getirirken, diðer yandan kitlelerin bilinçlendirilmesi
ve örgütlenmesi için politik görevler yerine getirebilir? Ýþte BDSnin
anlamadýðý budur.
Gerilla savaþýnýn çok yönlülüðü, esnekliði ve hareketliliði ile
ortaya çýkan böylesi durumlar, bu savaþ biçiminin yaygýn kullanýmýna olanak saðlamaktadýr. Ama BDS bir yerlerden tutunmuþtur
ve tutunduðu þeyi býrakmaya da hiç niyeti yoktur. Yine de bir gün,
nasýl tanýmlanýrsa tanýmlansýn, pratikte politik amaçlý gerilla savaþýný
Öncü Savaþýnda yürütmek zorunda kaldýklarýnda (eðer böyle durumda kalýrlarsa) gerilla savaþýnýn kurallarýnýn kuralsýzlýk içinde
nasýl kendini dayattýðýný ve bir askeri savaþ biçimi olarak bu kurallara uymayan tarafýn nasýl mahvýna sebep olduðunu açýkça göreceklerdir. Geçmiþte örgütümüze vermiþ olduklarý zararlar bunun
garantisidir! Ama o zaman var olan bir güç ve yaratýlmýþ bir potansiyel mevcuttur ve sonuçlarýna katlanan örgütümüz olmuþtur. Artýk oyunu kendileri ve kendi yaþamlarýyla oynamak vakti gelmiþtir!
Tabi BDSnin saptýrmalarý, hatalarý, tahrifatlarý ve de tahribatlarý bunlarla sýnýrlý deðildir. Her ne kadar Halk Savaþýnýn ara
evreleri üzerine konuþmayý pek sevmeseler de, yeri geldiðinde
bilgiçlik taslamaktan da geri kalmazlar. Üstelik bunu DS ve DKnýn
yanlýþ anlayýþlarýný eleþtirirken yaparlar.
1980 öncesinde DSnin Öncü ve Halk Savaþýna bakýþý, büyük
ölçüde DYnin tespitleriyle biçimlendirilmiþtir. Bu baðlamda þöyle
diyorlardý:
... düzenli ordular aþamasýna kadar sürecek olan
Öncü Savaþý ... taktik bir aþama ... stratejik önemde bir
aþamaya denk düþer. 65
Ýþte bu DS teorisinin (!) BDSce eleþtirisi ise þöyledir:
Öncü savaþýný düzenli ordular aþamasýna kadar sürecek bir mücadele olarak ele almak, düzenli ordularýn
kurulmasýna kadar yerine getirilmesi gereken görevleri
öncü savaþýna yüklemektir. Bu ise öncü savaþýnýn suni
dengeyi bozmasý görevine, gerilla üs bölgelerini, halk
ordusunun kurulmasýný, yani stratejik savunma ve stra65
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tejik denge aþamalarýný dahil etmektir.66 (abç)
Burada BDS, öncelikle düzenli ordular aþamasý ile halk
ordusunun kurulmasýný ayný kabul ettiðini ortaya koymaktadýr.
Daha yalýn ifadeyle söylersek düzenli ordu ile halk ordusu özdeþleþmektedir. Oysa literatürde, halk ordusu ile düzenli ordu Halk
Savaþýyla düzenli ordular savaþý arasýnda, BDSyi ilgilendirmese
de, bazý farklýlýklar vardýr.
Giap, bir Halk Savaþý yürütebilmek için, halkýn silahlý örgütlenmesi olarak halk ordusunun üç kýsýmdan oluþmasý gerektiðini
söyler.67 Bu üç kýsým ise þunlardýr:
a) Düzenli birlikler,
b) Bölgesel birlikler,
c) Yerel birlikler (halk milisi ve gerilla).
Halk milisi - gerilla ve kendini savunma birlikleri
üretimden kopmaksýzýn taþralý yoksul halkýn geniþ güçlerini bir araya getirir ve üslerdeki halk iktidarýnýn aygýtýdýr.68
Bölgesel birlikler, belirli bir bölgedeki silahlý mücadelenin sürdürülmesi için oluþturulur. Her savaþ alanýný
ve bölgesel gereksinmelere ve gerçek koþullara uygun
olarak kurulan bu birlikler, gerekli silahlarla donatýlmýþ,
ya bir bölgede tek baþýna ya da gerillalar, partizanlar ve
düzenli birliklerle sýký bir koordinasyon içinde faaliyet
yürütme ve düþmaný imha etme, gerilla savaþýný güçlendirme, halký savunma ve halk iktidarýnýn güvenliðini saðlama görevini yerine getirme yeteneðine sahip, güçlü,
yüksek nitelikli birliklerden oluþur.69
Düzenli birlikler, ülkenin her yerinde ya da belirli
bir stratejik alanda faaliyet gösteren hareketli güçlerdir.70
Halk ordusunun bu üç bileþimi, onu yalýn bir düzenli ordu
olmaktan çýkarýr. Ayrýca bu birliklerin varlýðý, her zaman ve her yerde, üçünün de eþdeðer olduklarý anlamýna gelmez. Halk ordusu,
deðiþik stratejik aþamalarda, deðiþik güç dengelerine baðlý olarak
BDS, I. Kýsým.
Giap, Halk Savaþýnýn Askeri Sanatý.
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çeþitli savaþ yöntemlerini (biçimlerini) uygulamasý, bu birliklerin
karþýlýklý iliþkisini belirler.
Mao ve Giap, savaþ biçimlerini, Halk Savaþý düzeyinde üç
ana baþlýk altýnda mütalaa ederler:
a) Gerilla savaþý,
b) Hareketli savaþ,
c) Mevzi savaþ.
Genel olarak hareketli savaþ imha görevini, mevzi
savaþ yýpratma görevini yerine getirir ve gerilla savaþý,
her iki görevi birden yerine getirir.71 (abç)
Bunlarýn yanýnda Mao, savaþý ayrýca iki ana baþlýk altýnda
toplar:
a) Düzenli savaþ (nizami savaþ),
b) Düzensiz savaþ (gayrý-nizami savaþ).
Ýlki hareketli savaþ ile mevzi savaþýný, ikincisi gerilla savaþýný
içerir.
Mao, bu belirlemelerin ýþýðýnda 1927-36 yýllarý arasýndaki devrimci iç savaþ dönemini þöyle tanýmlamaktadýr:
Ýç savaþ kabaca iki stratejik döneme bölünebilir. Birinci dönemde gerilla savaþý, ikinci dönemde ise düzenli savaþ esastý. Ama bu düzenli savaþ, Çin tipi bir düzenli savaþtý; sadece kuvvetlerin hareketli savaþ verme
için toplanmasý, komuta ve örgütlenmede belli bir merkezileþme ve planlamayý gerçekleþtirmesi bakýmýndan
düzenli savaþ niteliðindeydi; diðer bakýmdan bir gerilla
savaþý niteliðini koruyordu.72
Maonun bu tanýmlamasý, doðrudan Çin Halk Savaþýnýn somut durumunun ortaya konulmasýdýr. Bu somut durum, 1927 yýlýndaki þehir ayaklanmalarýnýn yenilgisiyle kýrsal alanlara gitmiþ olan
silahlý güçlerin bir halk ordusu (kýzýl ordu) oluþturmalarýyla birlikte
baþlar. Özellikle Hunan, Ciangsi gibi bölgelerde kurulan bu halk
ordusu, bu bölgelerin denetimini saðlamýþtýr. Maonun kýzýl siyasi
iktidarlar adýný verdiði kitlelerin büyük birimler halinde örgütlenmesi bu þekilde halk ordusunun kuruluþuyla birlikte ortaya çýkmýþtýr.
Bu iktidarlarýn doðmasý ve varlýðýný sürdürmesine iliþkin ola71
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rak Mao þunlarý belirlemektedir:
1) Beyaz rejim içindeki sürekli parçalanmalar ve
savaþlar,
2) Saðlam bir kitle temeli,
3) Saðlam bir parti örgütü,
4) Oldukça güçlü bir kýzýl ordu,
5) Devrimci durumun geliþmeye devam etmesi. 73
Kýzýl orduya iliþkin olarak da þöyle yazmaktadýr Mao:
Yeterli güçte düzenli bir kýzýl ordunun varlýðý, kýzýl siyasi iktidarlarýn yaþamasýnýn zorunlu koþullarýndan birisidir.74
Çin Halk Savaþýnýn baþlangýcýndan itibaren (1927) halk ordusunun varlýðý tartýþýlmaz bir gerçektir. Ýþte bu halk ordusu ile elde olaný koruma aþamasý, yani stratejik savunma aþamasý
söz konusu olmaktadýr.
Diyebiliriz ki, Çin ve Vietnam Halk Savaþlarý, savaþýn baþlangýcýndan itibaren halk ordusunun zorunlu olduðunu göstermiþtir. Halk
savaþý, ancak bir halk ordusu ile verilebilir. Halk ordusunun bir
bütün olarak düzenli ordu haline dönüþmesi ve düzenli ordu savaþýnýn birincil olmasý ile halk ordusu birbirine karýþtýrýlamaz. Dolayýsýyla halk ordusunun stratejik denge aþamasýnda kurulacaðýný
söylemek eksiktir ve eksik olduðu için de yanlýþtýr.
Þüphesiz tüm bunlar, ne BDS için ne de DK-DS için bir
adým geliþme saðlamayacaktýr. Onlar düzenli ordu olarak halk
ordusunun stratejik denge aþamasýnda kurulacaðýnda ýsrarlýdýrlar. Böyle bir ýsrara teorik-pratik gerekçe ancak iki þekilde bulunabilir:
Ya Çin ile Vietnam Halk Savaþlarýnýn baþlatýlmasý ile sürdürülmesi koþullarýný birbirine karýþtýrmakla ya da Mahir yoldaþýn
bazý yazýlarýndan mekanik çýkarsamalarla.
Birinci durumda, stratejik savunma kavramýnýn savunulacak bir þeyler gerektirdiði ve bunlarýn da bir güç tarafýndan savunulmasý söz konusu olduðunu tanýmladýðý açýktýr. Öncü Savaþý aþamasýnda ise böyle bir þeyin mevcut olmadýðý ve olamayacaðý açýktýr.
Bu nedenle böyle bir gerekçe Çin ve Vietnam Halk Savaþlarý pra73
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tiðinden ve teorisinden çýkartýlamaz. Bu yüzden ikinci durum gündeme gelir.
Ýkinci durum ise, doðrudan Mahir yoldaþýn çeþitli yazýlarýndaki formülasyonlarýn mekanik biçimde diziliþi ile saðlanabilir. Genellikle 1980 öncesinde öðrenci çevrelerinde görülen bu diziliþi ele
almakta yarar vardýr.
Önce Mahir yoldaþýn çeþitli yazýlarýnda bu konuya iliþkin
yapýlmýþ çeþitli formülasyonlarý bir bütün olarak görelim:
1) Haziran 1970:
Gerilla savaþý Halk Savaþýnýn ilk iki aþamasýnýn temel
mücadele þeklidir.75
Emperyalizmin denetiminin son derece zayýf olduðu
kýrlarda Halk Savaþý baþlýca dört aþamadan geçer:
a) Gerilla savaþý; elde olaný koruma aþamasý,
b) Gerilla üsleri kurma; elde olaný koruma aþamasý
c) Düzenli orduya geçiþ; denge aþamasý,
d) Düzenli ordu savaþý; karþý saldýrýya geçiþ aþamasý
(sonuç alma).76
2) Ocak 1971:
Devrim, kýrlardan þehirlerin fethi þeklinde bir rota izleyecektir. Bu, Leninizmin sömürge ve yarý-sömürge ülkeler için öngördüðü evrensel bir tezdir. Türkiye de yarýsömürge bir ülke olduðu için, Türkiyede devrim, bu genel evrensel çizgiyi izleyecektir. Yani son duruþma kýrlarda cereyan edecektir. Fakat, emperyalizmin III. bunalým
döneminin özelliklerinden ve de Türkiyedeki üretici güçlerin geliþme seviyesinden dolayý Türkiye devrimi, Vietnam, Çin, Küba devrimlerinden farklý ara aþamalardan
geçerek zafere eriþecektir. Þehir ve kýr iliþkileri ve Halk
Savaþýnýn aþamalarý kendine özgü olacaktýr. Birinci dönemde þehirler temel kýrlar yardýmcý, ikinci dönemde
kýrlar temel, þehirler yardýmcý. Birleþik devrimci savaþ.77
3) Mart 1971:
Bilindiði gibi, biz ilk dönemde kýsa bir süre için, tak75
76
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tik bir mesele olarak þehirleri temel aldýk ... Neden kýsa
bir süre için ilk planda þehirlerdeki savaþý temel aldýðýmýzý burada uzun uzun anlatacak deðiliz. Birkaç aya kadar ikinci ve üçüncü kýsýmlarý çýkacak olan Kesintisiz
Devrim broþüründe bu mesele etraflý bir þekilde konmuþ olacaktýr.78 (abç)
4) Mayýs 1971:
Kurtuluþ savaþýmýzýn bugünkü biçimi gerilla savaþýdýr
... Halk Savaþýnýn bu aþamasýnda þehir gerilla savaþýný
temel almakta(yýz) Bugünkü objektif ve subjektif þartlar
gerilla savaþýnýn þehirlerde yürütülmesini zorunlu
kýlmaktadýr. Ýçinde bulunduðumuz dönem halk kurtuluþ
savaþýnýn birinci aþamasýdýr.
Savaþýn ikinci aþamasý, gerilla savaþýnýn yurt çapýnda yayýlmasý, þehir gerillasý yanýnda kýr gerillasýnýn baþlatýlmasý aþamasýdýr.
Üçüncü ve dördüncü aþamalar gerilla kuvvetlerinin
düzenli orduya dönüþme aþamalarýdýr.79 (abç)
5) Ocak-Þubat 1972:
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin ýþýðýnda devrimci rota þöyle bir çizgi izleyecektir:
I. Aþama: Þehir gerillasýný yaratma
II. Aþama: Þehir gerillasýný geliþtirme
Kýr gerillasýný yaratma ve kuvvet gösterisi.
Bu iki aþamada, savaþýn psikolojik yýpratma yönü
aðýr basacaktýr.
III. Aþama: Þehir gerillasýný yaygýnlaþtýrma,
Kýr gerillasýný geliþtirme.
IV. Aþama ise Kýr gerillasýný yaygýnlaþtýrma aþamalarýdýr.80
Ýþte Mahir yoldaþýn 1970-72 yýllarý arasýnda çeþitli yazýlarýnda
stratejik rotaya iliþkin olarak söyledikleri bunlardýr. Bunlar içinde
en çok ele alýnan üç dörtlü formülasyondur. Bu formülasyonlarýn ilk ikisinin aritmetik toplamý þöyle bir formül saðlamaktadýr:
78
79
80
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Birinci Aþama: Gerilla savaþý -Elde olaný koruma ya
da stratejik savunma aþamasý.
a) Þehir gerillasý aþamasý
b) Þehir gerillasýnýn yayýlmasý ve kýr gerillasýnýn
baþlatýlmasý.
Ýkinci Aþama: Gerilla üsleri kurma -Elde olaný koruma aþamasý ya da stratejik savunma aþamasý.
Üçüncü Aþama: Düzenli orduya geçiþ -Denge aþamasý
ya da gerilla kuvvetlerinin düzenli orduya dönüþmesi
aþamasý.
Dördüncü Aþama: Düzenli ordu savaþý -Karþý saldýrýya geçiþ -Sonuç alma aþamasý.
Yeni Oportünizmin Niteliði Üzerine yazýsý ile I Nolu THKP
Bildirisinin bu bileþiminin Kesintisiz Devrim II-IIIdeki dört aþamalý formülasyonla birleþtirilmesiyle þöyle bir sonuç elde edilir:
I. Aþama: Gerilla savaþý (Elde olaný koruma aþamasý
ya da stratejik savunma aþamasý)
a) Þehir gerillasýný yaratma
b) Þehir gerillasýný geliþtirme
Kýr gerillasýný yaratma ve kuvvet gösterisi.
II. Aþama: Gerilla üsleri kurma (Elde olaný koruma
aþamasý ya da stratejik savunma aþamasý).
III. Aþama: Düzenli orduya geçiþ -Gerilla kuvvetlerinin düzenli orduya dönüþmesi aþamasý. (Stratejik denge
aþamasý)
Ya da kýr gerillasýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý.
IV. Aþama: Düzenli ordu savaþý -Karþý taarruza geçiþ
aþamasý. Sonuç alma.
Ýþte bu mekanik diziliþten elde edilen bileþim budur. Ancak BDS, DK ve DSnin kabul eder göründüðü bu bileþime bir
itirazý vardýr. Bu da, tüm sürecin Halk Savaþý olarak ifade edilemeyeceðidir. Dolayýsýyla iki stratejik savunma evresini bire indirerek,
birincisini Öncü Savaþý olarak diðer üç evrenin dýþýnda mütalaa
edilmesinden yanadýr. DSnin Öncü Savaþýný düzenli ordular aþamasýna kadar sürecek olan81 bir aþama olarak formüle etmesi,
dolayýsýyla öncü savaþý politikleþmiþ askeri savaþ stratejisinin üç
81
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büyük aþamasýný kapsamasý82 iddiasý BDS tarafýndan reddedilir. BDSye göre, DS gibi, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi dört
büyük aþamadýr, ama ilk aþama Öncü Savaþýdýr ve diðer üç aþama
Halk Savaþýdýr. Ýþte BDSnin Öncü Savaþý olarak kavradýðý ilk aþama, yukarda ortaya koyduðumuz bileþimin birinci aþamasý olan
gerilla savaþý aþamasýdýr ve kendi içinde iki alt evreye ayrýlýr:
Þehir gerillasýný yaratma ve geliþtirme ile kýr gerillasýný yaratma.
Böylece BDS, Kesintisiz Devrim II-IIIdeki dört aþamalý formülasyonun ilk iki aþamasýný Öncü Savaþý olarak benimser. Bu nedenledir
ki, bu aþamalara iliþkin Mahir yoldaþýn söylediði her þey, BDS
için politiktir: Politik muhtevalý kuvvet gösterisi, politik yýpratma
anlamýnda psikolojik yýpratma vs. vs. BDS, bundan sonra gerilla
üslerinin yaratýlma aþamasýný Halk Savaþý olarak tanýmlamakta güçlük çekmez!
Biz THKP-C/HDÖ olarak, Mahir yoldaþýn yazýlarýnýn ve formülasyonlarýnýn bu þekilde mekanik bir toplamaya ya da kelime
yorumuna tabi tutulamayacaðýný söylüyoruz. Bize göre Yeni Oportünizmin Niteliði Üzerine adlý yazýda ortaya konan Halk Savaþý
aþamalarý, klâsik biçimiyle, yani I. ve II. bunalým döneminde, Çin
ve Vietnam Halk Savaþlarýnda ortaya çýkan rotanýn tam bir belirlenmesidir. Ancak bu yazýda halk ordusu ile düzenli ordu arasýnda
tam bir netlik bulunmamaktadýr. Halk Savaþýnýn baþlangýcýndan
itibaren halk ordusunun gerekliliði açýk bir önkoþuldur. Ancak halk
ordusunun temel savaþ biçimi gerilla savaþý olacaktýr. Bizim için,
Mahir yoldaþýn Kesintisiz Devrim II-IIIde ortaya koyduðu rota belirleyicidir. Bu açýdan Öncü Savaþý ile Halk Savaþý tek bir sürecin birbirine baðlý iki aþamasýdýr. Bu ele alýþ tarzý, Öncü Savaþýnýn amacýnýn
Halk Savaþýnýn baþlatýlmasý olarak belirlenmesinin gerektirir. Halk
Savaþý, I. ve II. bunalým dönemlerinde olduðu gibi, kitlelerin kendiliðinden gelme isyan ve patlamalarýna dayalý olarak ortaya çýkan
bir Halk Savaþý süreci olmayýp, Öncü Savaþýnýn baþarýsýna dayalý
olarak ortaya çýkar. Dolayýsýyla Kesintisiz Devrim II-IIIde yapýlmýþ
olan dört aþamalý formülasyon, Öncü Savaþýnýn ve Öncü Savaþýnýn
Halk Savaþýna dönüþümünü içeren niteliðinin kesenkes bilinmesi
gerekir. Bu baðlamda Mahir yoldaþýn belirlemelerinin ele alýnmasý
gerekmektedir.
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Kesintisiz Devrim II-IIIdeki dört aþamalý formülasyonnun
üçüncü ve dördüncü aþamalarý, genel olarak Öncü Savaþýnýn Halk
Savaþýna dönüþüm evrelerine denk düþer. Bu ayný zamanda gerilla güçlerinin halk ordusu biçiminde örgütlenmeye geçmeleri demektir. Bu dönüþüm ile birlikte suni dengenin bozulmasýnýn getirmiþ olduðu koþullarda, kitlelerin ayaklanmalarý ile gerilla güçlerinin düzenli saldýrýlarýnýn birleþtirilmesi sonucu bazý bölgelerin kurtarýlmasý söz konusu olacaktýr. Ancak yine de bu aþamada (Halk
Savaþýnýn baþlangýcý) ülke çapýnda iktidarýn çabuk sonuçlu bir
savaþla ele geçirilmesi söz konusu olamaz. Düþmanýn maddi ve
teknik üstünlüðünün, Öncü Savaþý üzerinde yükselen bir Halk Savaþýnýn baþlangýcýnda ortadan kalkmasý söz konusu deðildir. Dolayýsýyla uzatýlmýþ savaþ gündemde olacaktýr. Bu nedenle Halk Savaþý
stratejisine uygun olarak maddi ve teknik olarak güçlü düþmanýn
yenilgiye uðratýlmasý olanaklýdýr. Bu Halk Savaþý sürecinde, genel
olarak stratejik savunma, stratejik denge ve stratejik taarruz
aþamalarý olacaktýr ve her aþamada çeþitli savaþ biçimlerinin (gerilla savaþý, hareketli savaþ ve mevzi savaþ) karþýlýklý bileþimi ortaya
çýkacaktýr.
Burada bir noktaya daha açýklýk getirmek istiyoruz Düzenli
orduya geçiþ ile düzenli ordu savaþý birbiriyle doðrudan ilintilidir. Ve bu savaþ esas olarak mevzi savaþ biçimiyle sonuç alma
aþamasýný tanýmlar. Hareketli savaþ biçiminin de bir düzenli ordu
savaþ biçimi olduðu ileri sürülerek, Mahir yoldaþýn stratejik denge ve stratejik taarruz evrelerine iliþkin söylediklerini yorumlamak yanlýþtýr. Bu konuda Maonun ki Mahir yoldaþýn bu konudaki
kaynaklarýnýn baþýnda gelir bazý belirlemelerini anýmsatalým:
(Japonyaya karþý) Direnme Savaþýnýn üç stratejik
aþamasýndaki savaþ biçimleri þöyledir: Birinci aþamada,
hareketli savaþ esas, gerilla savaþý ve mevzi savaþ tamamlayýcýdýr. Ýkinci aþamada, gerilla savaþý birinci plana geçecek, hareketli savaþ ve mevzi savaþ tarafýndan desteklenecektir. Üçüncü aþamada ise, hareketli savaþ gene
esas biçim olacak, gerilla savaþý ve mevzi savaþ tarafýndan desteklenecektir.83 (abç)
Japonyaya karþý Direnme Savaþý da kabaca iki stra83
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tejik aþamaya ayrýlabilir. Stratejik savunma ve denge
aþamalarýný kapsayan birinci dönemde gerilla savaþý
esas olduðu halde, ikinci dönemde (stratejik taarruz
aþamasý) düzenli savaþ esas olacaktýr.84 (abç)
Görüldüðü gibi Mao, Direnme Savaþýndaki stratejik evreleri
tek tek ele aldýðýnda birinci ve üçüncü aþamada düzenli savaþ
biçimlerinin, ikinci aþamada gerilla savaþýnýn esas olduðunu belirtirken; bu üç aþamayý bütünsel olarak ele aldýðýnda birinci ve ikinci aþamalarda gerilla savaþýnýn, yani gayrý-nizami savaþ biçiminin
(düzensiz savaþ), üçüncü aþamada nizami savaþýn (düzenli savaþ)
esas olduðunu belirtir. Bu tanýmlamalarýndan ilki Mayýs 1938de
yazýlmýþken, ikincisi Kasým 1938de yazýlmýþtýr. Bunlar arasýnda
çeliþki olduðunu düþünmek için elde hiçbir kanýt bulunmamaktadýr. Bunlar arasýndaki uyum, doðrudan Maonun süreci, önce savaþ
biçimleri açýsýndan, sonra savaþýn tipleri açýsýndan ele almasýyla
açýk hale gelir.
Ýþte bu belirlemelerin ýþýðýnda biz düzenli ordu ve düzenli
ordu savaþýný, stratejik denge aþamasýnýn görevleri ve stratejik taarruzun gerçekleþtirilmesiyle baðlantýlý olarak ele almaktayýz. Bu ele
alýþ tarzýmýz, ayný zamanda Giapýn, Maonun tersine, Halk Savaþýnýn
stratejik taarruz evresinde mevzi savaþýn kaçýnýlmaz olarak belirleyici olduðu þeklindeki belirlemesini dikkate almaktadýr. Ayrýca
Giapýn, Halk Savaþýnýn baþlatýlmasý açýsýndan deðil, ama Halk Savaþýnýn düzenli, planlý ve sistemli sürdürülmesi açýsýndan ortaya
koymuþ olduðu gerilla savaþý-hareketli savaþ-mevzi savaþ sýralamasýnýn halk ordusuyla ve bu ordunun üç tip birlik halinde örgütlenmesiyle baðlantýlý olarak ele alýnmadýðý sürece önemli yanýlgýlara
yol açacaðýný söylüyoruz. Ayný þekilde, genel kural olarak, Halk Savaþý süreci içinde kurtarýlmýþ bölgelerin oluþturulabilinmesi için
gerilla bölgesinden gerilla üs bölgesine ve oradan da kurtarýlmýþ bölgeye geçiþ belirlemesinin Halk Savaþýnýn baþlatýlmasý ile,
kurtarýlmýþ bölgelerin yaratýlmasý ile ilintili olmadýðý unutulmamalýdýr. Bu nedenlerden dolayý, Halk Savaþýnýn baþlatýlabilinmesi için,
ister I. ve II. bunalým döneminde olduðu gibi kitlelerin kendiliðinden isyan ve patlamalarýnýn örgütlenmesiyle olsun, isterse III. bunalým döneminde olduðu gibi Öncü Savaþýnýn baþarýsýyla gerçekleþtiril84
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miþ olsun, her durumda Halk Ordusunun mevcudiyeti þarttýr.
Bu halk ordusu kendisini, Giapýn belirttiði gibi, üç tip birlik þeklinde
düzenlemiþ olmasý gerekir. Ayrýca Halk Savaþýnýn sürdürülebilinmesi için, küçük de olsa bir kurtarýlmýþ bölge ya da ard-bölge gereklidir.
Ciddi olarak savaþý sürdürmek için güçlü ve örgütlü
bir ard-cepheye ihtiyacýmýz vardýr. (Lenin) Ard-bölge,
cepheyi insan, yiyecek ve malzemeyle takviye ederek ve
kararlý politik-moral ve teþvik saðlayarak, zaferin sürekli
etmenidir. Saðlam bir ard-bölge olmaksýzýn cephe zafer
kazanamaz. Bu tüm savaþlarýn genel yasasýdýr.85
Partimiz, daha kuruluþundan itibaren, sýnýf ve ulus
düþmanlarýný devirmek ve iktidarý kazanmak için þiddete
dayanan devrim, silahlý ayaklanma ve devrimci savaþ
yolunu seçmesiyle birlikte bir destek üssü inþa etme ile
yüzyüze kaldý.86
... politik üslerden ve ilk gerilla birliklerinde Baþkan
Ho Chi Minhin verdiði direktiflerin silahlý propagandanýn yürütülmesi ve askeri faaliyetten daha çok politik eyleme önem verilmesi yerine getirilmesinde, partimiz gizli
silahlý üsler örgütlemeye ve daha yetkin bir silahlý mücadeleyle eþgüdümlü olarak politik eylemi desteklemeye
çalýþmýþtýr. Partimiz, gerilla savaþý ve kýsmi silahlý ayaklanmalar baþlattýðý zaman kurtarýlmýþ bölge ve diðer
yerlerde de gerilla üsleri kurdu.87 (abç)
Görüldüðü gibi, savaþýn baþlangýcýnda kurtarýlmýþ bölgeler
mevcuttur. Bu nedenle, mekanik biçimde, BDSnin yaptýðý gibi,
stratejik savunma aþamasý gerilla üs bölgesi demek Halk Savaþýndan birþey anlamamak demektir.
Kurtarýlmýþ bölge ya da bölgelerin Halk Savaþýnýn baþlangýcýndan itibaren var olmasý, ayný zamanda bu bölgelerin savunulmasý
ve geliþtirilmesi sorununu ortaya çýkarýr. Bu da ancak bir orduyla,
halk ordusuyla olanaklýdýr. Halk ordusunun hangi savaþ biçimini
kullanacaðý ve hangi savaþ biçiminin belirleyici olduðu ise bunun85
86
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la baðlantýlýdýr. Tüm bunlarýn Halk Savaþýnýn baþlatýlabilinmesi için
gerekli olan politik ve moral üstünlükle birlikte belli bir deðeri
vardýr.
Tüm bunlarýn ayrýntýlý tahlilini yapan Türkiye Devriminin
Acil Sorunlarý-Ide Halk Savaþýnýn baþlatýlabilinmesi için halk ordusunun kurulmasý ve kurtarýlmýþ bölgelerin yaratýlmasý sorununu
birlikte ele aldýk. Ancak III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde merkezi otoritenin, geçmiþ dönemlere kýyasla olaðanüstü güçlendirilmiþ olmasý ve emperyalistler arasý entegrasyon nedeniyle* kurtarýlmýþ bölgeler yaratabilmek için, gücü kýrýlmasý gereken
yerel feodal otoriteler deðil, merkezi otoritedir. Bu nedenle de Halk
Savaþýnda kurtarýlmýþ bölgelerin ülke çapýnda savunulmasýnýn büyük öneme sahip olduðunu belirttik.
Ýþte THKP-C/HDÖnün, Öncü Savaþýnýn amacý olarak ortaya
çýkan ve devrimde zorunlu bir durak olan Halk Savaþýnýn niteliði
özetle budur.
Bu nedenledir ki, BDSnin DK-DSnin eleþtirisi adýna ortaya
koyduklarýnýn örgütümüzün stratejik çizgisiyle iliþkili olmadýðýný söylüyoruz. BDSnin ortaya koymuþ olduðu anlayýþ, son tahlilde DK
ve DSnin getirmiþ olduðu Öncü Savaþý anlayýþýyla çakýþmaktadýr.
Farklýlýk sadece Mahir yoldaþýn çeþitli yazýlarýnýn mekanik ele alýnýþýyla ortaya çýkartýlan aþamalarýn nasýl adlandýrýlacaðý noktasýndadýr. Hepsi de bu kadar.

* I. ve II. bunalým döneminde beyaz rejimin savaþ içinde bulunmasý, yani beyaz
rejim içindeki sürekli parçalanma ve savaþlarýn temelinde emperyalistler arasý çeliþkilerin
askeri plana yansýma olasýlýðý yatar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖNCÜ SAVAÞI VE BDSNÝN TAHRÝFATLARI

Daha önceki bölümlerde BDSnin II. Sað-sapmayla ortak
noktalarýný ortaya koyarken, Halk Savaþýnýn yanlýþ ele alýndýðýný ve
dolayýsýyla böyle bir yanlýþ Halk Savaþý kavrayýþýyla doðru bir Öncü
Savaþý anlayýþýnýn olamayacaðýný söylemiþtik. Dolayýsýyla II. Saðsapmanýn Öncü Savaþý sürecine iliþkin getirdiklerinin ayrýca ele
alýnmasýnýn gereksiz olduðunu söyledik. Ayný durum BDS için
tam olarak geçerli deðildir. Çünkü BDS, II. Sað-sapmadan farklý
olarak Halk Savaþýný doðrudan ve önsel olarak reddetmemektedir.
Bu da kaçýnýlmaz olarak amacý (Halk Savaþý) hatalý olan bir Öncü
Savaþýnýn ele alýnmasýnýn özgün bir durumunu ortaya çýkarmaktadýr. Þüphesiz Öncü Savaþýnýn amacý olarak ortaya konulan Halk
Savaþýnýn hatalý kavranýþý ile örgütümüzün Öncü Savaþý anlayýþýný
uyumlandýrmak kolay deðildir. Bu yüzden BDS, sürekli olarak bir
dizi kavram keþmekeþi yaratmanýn yaný sýra, çeþitli tahrifatlara ve
muðlaklaþtýrmalara baþvurmak durumunda kalmýþtýr. Ýþte bu çer-
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çevede BDSnin Öncü Savaþýna iliþkin getirmiþ olduðu bazý noktalarý ele alacaðýz.
Ýlkin, BDSnin kendisine çeþitli tahrif ve montajlarla dayanak noktasý olarak kullanmaya çalýþtýðý Ýlker yoldaþýn Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz (1975-Aralýk) yazýsý ile iþe baþlamak
istiyoruz.
Bilindiði gibi, örgütümüz 1976 yazýnda Ýlker yoldaþýn yazýsýný
kendi adýyla yayýnlamýþtýr. O gün için olduðu gibi bugün için de geçerli olan anlayýþýmýz, örgüt yazýlarýnýn, doðrudan örgüt adýyla yayýnlanmasýyken, bu yola baþvurmamýzýn nedeni ikiliydi:
Birinci olarak, Ýlker yoldaþýn Beylerderesinde öldürülmesi,
hazýrlamýþ olduðu yazýnýn yeniden deðerlendirilmesini ve üzerinde
gerekli olursa düzenlemelerin yapýlmasýný olanaksýz kýlmýþtýr.
Ýkinci olarak, Ýlker yoldaþýn þahsýnda, örgüte yönelik çeþitli
spekülasyonlarýn legal sol çevrelerde sürdürülüyor olmasý söz konusudur.
Bu iki ana nedenle yazýnýn hiçbir düzeltmeye ve düzenlemeye tabi tutulmaksýzýn olduðu gibi ve Ýlker yoldaþýn adýyla yayýnlamayý uygun bulduk ve bunu yazdýðýmýz Önsözde açýkladýk.
Ýlker yoldaþýn yazýsýnýn kendi adýyla yayýnlanmasý, bu yazýnýn örgütümüz tarafýndan benimsenmediði demek deðildir. Ülkemiz solunda zaman zaman ortaya çýkan, yazýnýn tüm sonuçlarý ve
hatalarý yazarýna aittir türünden bir anlayýþýmýz da yoktu. Dolayýsýyla Ýlker yoldaþýn yazýsýnýn örgütümüzü baðladýðýný ve belirlemelerinin devrimci taktiðimizi ifade ettiðini açýkça söyledik.
Ayrýca, Ýlker yoldaþýn yazýsýnda ortaya konulmuþ durum tahlilleri ve belirlenen taktikler örgütümüz tarafýndan Aralýk-76 Kararý
ile onaylanmýþtýr.
Bu özellikleriyle Ýlker yoldaþýn yazýsýný örgütümüzün stratejik çizgisine iliþkin baðlantýlarýný ve taktik belirlemelerde ortaya konan ölçütlerin geçerliliðini esas alarak BDSnin bu yazýya iliþkin
yaptýðý uygunsuz deðerlendirmeleri ve tahrifatlarý sergilemek istiyoruz.
BDS tarafýndan alýntýsý yapýlan bir bölümde Ýlker yoldaþ
þöyle yazmýþtýr:
Anti-oligarþik mücadelenin belirleyicileri de, oligarþinin siyasal zorunu kýrma, sýnýfsal olarak tecrit etme,
emperyalizmin uzantýsý olduðunu açýða çýkarma ve kit-
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lelere aksiyonunu götürmedir.88 (abç)
Bu açýk belirlemelerin BDSce yorumu ise þöyledir:
Ýlker Akman yoldaþýn alýntýsýndan anlaþýldýðý gibi, siyasal tecrit, suni dengenin kýrýldýðý oranda (kýrma temelinde) kitlelerin tepkilerinin açýða çýkartýlmasýyla
beraber geliþir ve oligarþiye suni olarak yedeklenen kitlelerin, oligarþiye karþý þu ya da bu biçimde harekete
sokulabilmesidir.89 (abç)
Görüldüðü gibi Ýlker yoldaþýn anti-oligarþik mücadelenin
belirleyicileri olarak ortaya koyduklarý, BDS dilinde devrikleþtirilerek, siyasal tecridin birbirine baðlý, ama birbirini izleyen görevleri haline dönüþtürülmüþtür. Bunda, Ýlker yoldaþýn ifadelerinde
geçen bazý sözcüklerin, kýrma, açýða çýkarma ve aksiyonu
gibi sözcüklerin genel olarak kulakta yapacaðý çaðrýþýmlar esas
alýnmýþtýr. Þüphesiz okuyucu Ýlker yoldaþýn yazýsýnda suni dengeyi deðil, siyasal zoru kýrma dan, kitlelerin tepkilerinin deðil,
oligarþinin emperyalizmin uzantýsý olduðunu açýða çýkarmadan
ve nihayet kitlelerin oligarþiye karþý þu ya da bu biçimde harekete
sokulmasýndan deðil, öncünün kendi aksiyonunu kitlelere götürmesinden söz edildiðini görmektedir. Ama bunun BDSce görülmemesi yadýrganmamalýdýr.
Evet, yadýrganmamalýdýr. Çünkü bu masum düzeltmelerin belli bir amacý vardýr. Ýlker yoldaþ THKP-C/HDÖnün kurucu ve
yöneticilerinden biri olarak örgütümüzün stratejik belirlemelerinin ýþýðýnda mevcut durumu tahlil etmiþ ve buna göre devrimci
taktiðimiz konusunda belirlemelerde bulunmuþtur. Ve bu stratejik belirlemelerin birisi ve en önemlisi de, suni dengenin oligarþinin siyasal zoru ile sürdürüldüðüdür. Dolayýsýyla suni dengenin
bozulmasý, oligarþinin siyasal zorunun bertaraf edilmesini, kýrýlmasýný gerektirir. Bu ise, BDSnin karþý çýktýðý Eylem KýlavuzuIIIdeki ... Öncü Savaþý evresinde temel görev, suni dengeyi yaratan ve onu devam ettiren maddi güçlerin daðýtýlmasý ve yok
edilmesidir90 * tespitinden baþka bir þey deðildir.
Ýlker Akman, Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz.
BDS, II. Kýsým.
THKP-C/HDÖ, Marksizm-Leninizm Bir Dogma Deðil, Eylem Kýlavuzudur-III, s. 58.
* BDS, Eylem Kýlauzu-IIIdeki bu belirlemeyi bile tahrif etmekten çekinmemiþtir.
Yaptýðýmýz alýntý tam olarak þöyledir: Stratejik tespitimize göre, Öncü Savaþý evresinde
88
89
90
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Önsel olarak BDSnin bu son belirlemeye karþý çýkmasý,
ister istemez Ýlker yoldaþýn yazýsýnýn masum bir biçimde düzeltilmesini gerektirmiþtir. Ýþte kýrma vb. sözcüklerin kulakta býrakacaðý çaðrýþýmlar bu açýdan önemlidir. (Ayrýca yukarda gördüðümüz
gibi Ýlker yoldaþýn oligarþinin siyasal zorunu kýrma belirlemesi,
doðrudan suni dengeyi kýrma haline dönüþtürülmüþtür. Oysa literatürde her zaman suni dengenin bozulmasýndan söz edilir.
Bir denge durumunun bozulmasý ile kýrýlmasýnýn kavramsal
farklýlýðýný söylemeye bile gerek yoktur.)
Burada Ýlker yoldaþýn yazýsýný okumamýþ, onun diline, terminolojisine yabancý bulunan birinin, kolayca oligarþinin siyasal
zorunu kýrma ile yok etmeyi birbiriyle ilintili olmadýðýný düþünebilir. Ancak BDSnin daha sonraki sayfalarda yaptýðý bir alýntýda,
Ýlker yoldaþýn oligarþinin siyasal zorunu bertaraf etme görevinden söz ettiði görüldüðünde bu tür bir muðlaklýk da ortadan kalkar. (Tabi bertaraf etmenin Türkçede ortadan kaldýrma, yok
etme anlamýna geldiðini bilmeyenlere sözümüz yoktur.)
Ýlker yoldaþ, anti-oligarþik mücadelenin belirleyicilerini sýralarken, oligarþinin emperyalizmin uzantýsý olduðunun açýða çýkartýlmasýndan söz etmesi karþýsýnda BDSnin bunu bildiðince kitlelerin tepkilerinin açýða çýkartýlmasý þeklinde yorumlamasý nasýl
bir kavrayýþla (!) karþý karþýya olduðumuzu gösterir. Ayný þekilde,
kitlelere aksiyonunu götürme görevi, BDS dilinde kitlelerin
þu ya da bu biçimde harekete sokulmasýna dönüþtürülmesi önemli
bir yanlýþý ortaya çýkarýr. Çünkü, Ýlker yoldaþýn da belirttiði gibi,
devrimci öncü kitlelere kendi aksiyonunu götürmek durumundadýr. Bu ise, gerilla savaþý evresinde, bu savaþýn politik kitle mücadelesi olarak yürütülmesine denk düþer. Yani BDSnin savladýðý
gibi þu ya da bu biçimde deðil, verili bir evrede belirli bir aksiyonun götürülmesi söz konusudur.
BDSnin Ýlker yoldaþýn yazýsýna doðrudan müdahale ile yatemel görev suni dengeyi yaratan ve devam ettiren maddi güçlerin daðýtýlmasý ve yok
edilmesidir. Genel olarak suni denge, oligarþinin ordusu, polisi, her türlü propaganda ve
pasifikasyon yöntemleri ile sürdürülür. Zaman zaman da ekonomik plandaki üretim
artýþlarýndan yararlanýr. Öyle ise, Öncü Savaþýnda temel görev, bu güç ve uygulamalara
tavýr alarak, bunlarý daðýtmak ve kitlelere göstermektir. (Stratejik olarak Öncü Savaþýnýn
amacý) Ancak tüm bunlar somutta, koþullara uygun olarak temel-tali iliþkisi içinde
biçimlenirler. Ýþte bu biçimleniþ taktikleri belirler. [THKP-C/HDÖ, Marksizm-Leninizm Bir
Dogma Deðil, Eylem Kýlavuzudur-III, s. 58]
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ptýðý tahrifat ise oldukça ilginçtir: BDSnin Ýlker yoldaþdan aldýðý
bir deðerlendirmeyi, aktardýklarý biçimiyle aktaralým:
Oligarþinin siyasal zorunu bertaraf etme görevi, oligarþinin kitlelerden tecrit edilmesi görevini de beraberinde getirir. Oligarþinin kitlelerden tecrit edilmesi ve iþçiköylü ittifaký üzerinde kurtuluþ cephesinin maddi bir güç
olarak inþa edilmesi devrimimizin (Öncü savaþýnýn BDSnin notu) en önemli sorunudur.91 (abç)
Ýþte doðrudan müdahale ile yapýlmýþ tahrifat böyledir. Devrimimizin en önemli sorunu olarak, yani tüm devrim sürecinin en
önemli sorunu olarak konulan iþçi-köylü ittifaký üzerinde kurtuluþ
cephesinin maddi bir güç olarak inþa edilmesi BDSce böylece
öncü savaþýnýn sorunu haline getirilmektedir.
Bu masum düzeltmenin, BDSnin Öncü savaþýnýn niteliði gereði esas olan, proletaryanýn öncü müfrezesinin (merkezi
çekirdek) oluþturulmasý temelinde, basitten karmaþýða geliþen kadro ve kitle örgütlenmesidir92 ifadesiyle birlikte oldukça ilginç sonuçlar doðuracak niteliktedir. Proletarya partisinin proletaryanýn
öncü müfrezesi olduðundan yola çýkýlacak olursa, nasýl olur da
Parti, merkezi çekirdek derecesine indirilebilir? Bunlar üzerinde
fazlaca kafa yormaya gerek olmadýðý kanýsýndayýz. BDSnin bilisizliði her düzeyde kendisini ortaya koymaktadýr sadece.
BDSnin Ýlker yoldaþýn yazýsýndan olmadýk anlamlar çýkarma çabalarýnýn diðer bir örneði de, açýk faþizme iliþkin tahlillerde
ortaya çýkmaktadýr. Bu kez söz konusu olan Ýlker yoldaþýn oligarþinin
siyasal zorunun askeri biçimde maddeleþmesi ve görünür olmasýna iliþkin belirlemeleridir.
Sömürge tipi faþizm belirlemesi THKP-Cnin temel belirlemelerinden birisidir. Örgütümüz Kesintisiz Devrim II-IIIde ortaya
konulmuþ bu belirlemeyi daha da ayrýntýlaþtýrmýþ ve somut koþullarýn tahlilinde kullanýlabilecek bazý ölçütlere ulaþmýþtýr. Mahir yoldaþ þöyle yazmaktadýr:
Bizim gibi ülkelerdeki oligarþik yönetim, rahatlýkla
iþçi ve emekçi kitlelerin demokratik hak ve özgürlüklerinin olmadýðý tam bir dikta yönetimi ile ülkeyi yönetebil91
92

Ýlker Akman, Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz. Aktaran BDS, II. Kýsým.
BDS, I. Kýsým.
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mektedirler. Buna sömürge tipi faþizm de diyebiliriz.
Bu yönetim, ya klâsik burjuva demokrasisi ile uzaktan
yakýndan iliþkisi olmayan temsili demokrasi ile icra edilir (gizli faþizm) ya da sandýksal demokrasiye itibar edilmeden açýkça icra edilir. Ancak açýk icrasý sürekli deðildir. Genellikle, ipin ucunu kaçýrdýðý zaman baþvurduðu
bir yöntemdir.93 (abç)
Ýþte Mahir yoldaþýn bu belirlemesini, Ýlker yoldaþýn yazýsýnda
ipin ucunu kaçýrdýðý zamanýn nesnel bazý ölçütlerinin olup olmadýðýnýn irdelenmesini getirmiþtir. Böylece Ýlker yoldaþýn yazýsýnda
açýk icra ya da açýk faþizm, oligarþinin siyasal zorunun askeri
biçimde maddeleþmesi ve görünür olmasý þeklinde tanýmlanarak
ele alýnmýþtýr.
Zorun askeri bir biçimde maddeleþmesi ve görünür
olmasý:
a) Hakim sýnýflarýn kendi iç çeliþkileri yüzünden idare
edememeleri,
b) Geliþen sýnýfsal muhalefetlerin mevcut üretim
iliþkilerini tehdit eder bir nitelik almalarý,
c) Doðrudan doðruya iktidara yönelik bir siyasal alternatifin ortaya çýkmasý durumlarýnda olur.94 (abç)
Bu üç olgu, tek baþlarýna siyasal zorun askeri biçimde maddeleþmesi ve görünür olmasý için yeterli koþul deðildir. Bu üç olgunun birlikte ortaya çýkmasý ile yeterli koþullar oluþmuþ olur. Ülkemizde en sýk düþülen hata, egemen sýnýflarýn kendi iç çeliþkilerinin
keskinleþtiði koþullarda, bu çeliþki nedeniyle yönetemez duruma düþmeleri, dolayýsýyla bir hükümet bunalýmýnýn ortaya çýkmasýnýn açýk faþizmin temel koþulu olduðu üzerinedir. Bu hatalý kavrayýþ, sömürge tipi faþizmi, egemen sýnýflarýn çeþitli klikleri arasýndaki çeliþkilerin bir ürünü olarak deðerlendirir. Böylece yalýn bir faþizm kavrayýþý içinde, faþizmi, egemen sýnýflarýn bazý kliklerinin, diðer klikler üzerindeki egemenliðini saðlamak amacýyla gerçekleþtirilen bir hükümet deðiþikliði olarak tanýmlamak ortaya çýkar. Bu
kavrayýþa sahip olanlar, ülkemizdeki açýk faþizmi, her zaman
Koç ile Sabancý çeliþkisinin ya da AT emperyalizmi ile ABD emper93
94
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Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
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THKP-C/HDÖ
BDS: Bir Pragmatik Sapma

yalizmi arasýndaki çeliþkinin bir ürünü olarak deðerlendirirler. Bu
nedenle Ýlker yoldaþýn ortaya koymuþ olduðu ölçütler, hatalý kavrayýþlar karþýsýnda doðru kavrayýþýn ortaya konulmasý olarak önemlidir.
BDSnin bu belirlemeyi kavrayýþý ise þöyledir:
Oligarþinin istediði gibi yönetemediði, halkýn yükselen muhalefetinin engellenemediði duruma gelindiðinde düzen teþhir olmuþ, devrimci alternatif varlýðýný ispat
etmiþ, harekete halkýn katýlýmý saðlanmýþ ve daha geniþ
katýlýmlarýn da þartý yaratýlmýþ, yani suni denge bozulmuþ
demektir, bu ise, oligarþinin siyasal olarak tecrit edilmiþ
olmasýdýr.95
Ýþte oligarþinin zorunun bu biçim almasý baðýntýlý bir
sonuçtur. Silahlý güçle kitle örgütlenmesinin birlikte büyümesi temelinde, Öncü Savaþý sürecinde aþamalý olarak
gerçekleþen bu sonuç halkýn hýzla ve daha geniþ olarak
devrim saflarýna katýlmasý ve halk savaþýnýn baþlatýlmasý
durumudur.96 (abç)
Görüldüðü gibi BDSce oligarþinin siyasal zorunun askeri
biçimde maddeleþmesi ve görünür olmasý, siyasal tecridin gerçekleþmesi ile aynýlýk göstermektedir. Þüphesiz böyle bir çakýþma
durumu olabilir ve olmasý da kaçýnýlmazdýr. Ancak bu durum baþka
koþullar da gerektirir. Bir baþka deyiþle, devrim mücadelesinde,
ülkemizde bugüne kadar yaþandýðý gibi, Halk Savaþýnýn baþlamadýðý koþullarda da açýk faþizm gündeme gelir. Bu açýk faþizm uygulamalarýndan birisinin sonuncu olmasý þüphesiz söz konusudur.
Böyle bir durumun gerçekliði, açýk faþizm ile Halk Savaþýnýn baþlama koþullarýnýn aynýlaþtýrýlmasý için gerekçe olamaz. Zaten böyle
bir anlayýþ, kaçýnýlmaz olarak 1971-72 açýk faþizm koþullarýnda Öncü
Savaþýný yürüten THKP-Cnin aslýnda Halk Savaþý verdiðini (!) iddia etmekle ayný þeydir.
Bu durum çok açýk olmakla birlikte BDSnin böyle bir kavrayýþa nasýl ve neden sürüklendiðini de anlamak gerekir. Daha önceki bölümlerde belirttiðimiz gibi, BDSnin eklektizmi büyük oranda II. Sað-sapma tarafýndan belirlenmiþtir. Bu konuda da yol göste95
96
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rici olan II. Sað-sapmadýr. Þöyle ki:
II. Sað-sapma oligarþinin siyasal zorunun askeri zora dönüþmesini irdelerken, bunun III. bunalým döneminde oligarþinin
yönetemediði, halkýn yükselen muhalefetini engelleyemez duruma geldiði97 koþullarda ortaya çýktýðýný ve bu durumun, yani uygulamanýn geçici olduðunu belirtir. Böylece Kesintisiz Devrim
II-IIIde ortaya konulan açýk faþizmin sürekli olmama durumu
kabul edilmiþ olmaktadýr. Ancak II. Sað-sapma, bu noktada askeri zorun açýk faþizm koþullarýnda uygulanmasý ile sürekli uygulamasý arasýnda bir ayrým getirir. Onlara göre, II. bunalým dönemi
ülkelerinde olduðu gibi bütün iþlevleriyle açýk biçimde ortaya çýkmasý durumundaki askeri zor ile yukarda ifade ettiðimiz geçici askeri zoru birbirinden ayýrýrlar.98 Bunun gerekçesi ise, III.
bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, eskiden farklý olarak, siyasal zorun kendisine meþruluk saðlayan bazý kurumlarýn mevcut olduðuna baðlarlar. Dolayýsýyla yalýn, açýk ve sürekli
olarak siyasal zorun askeri biçimde maddeleþmesi ve görünür olmasý, ancak bu kurumlar fonksiyonlarýný yitirdikleri zaman gerçekleþir.
Ýþte böyle bir askeri zor uygulamasý, II. Sað-sapmaya göre, Öncü
Savaþýnýn sonudur. Kendi teorilerine göre, stratejik darbeler
döneminin baþlangýcýdýr. Ve oligarþi böyle bir sürekli zor uygulamasýna girdiðinde siyasal olarak tecrit olmuþtur.
BDSnin oligarþinin siyasal zorunun askeri biçimde maddeleþmesi ve görünür olmasýný Halk Savaþýnýn baþlamasý durumu
olarak kabul etmesi, dolayýsýyla oligarþinin siyasal olarak tecrit olacaðýný söylemesinin arka planýndaki teori iþte budur.
Bu teorideki askeri zorun ikili ele alýnýþý BDS tarafýndan atlanýlýr. Böylece II. Sað-sapmadan farklý þeyler söyleniyormuþ
imajý yaratýlmaya çalýþýlýr. Bunu da II. Sað-sapmanýn açýk faþizm
oligarþinin siyasal tecrididir dediði ileri sürülerek yapýlýr.99 Tabi
böyle bir iddia için küçük bir düzeltme yapýlmaktadýr. Bu düzeltmede Ýlker yoldaþýn, bizim gibi ülkelerde siyasal zorun askeri biçimde maddeleþmesinin ülkedeki dengesizlik nedeniyle aslýnda sürekli
bir niteliktir100 belirlemesi üzerinde yapýlýr. Ýlker yoldaþýn belirleII. Sað sapma, Öncü Savaþýnýn Politik Sanatý.
II. Sað sapma, Öncü Savaþýnýn Politik Sanatý.
BDS, III. Kýsým.
100
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mesi, II. Sað-sapmanýn açýk faþizmin sürekli olma durumu ile özdeþleþtirilerek, Ýlker yoldaþýn belirlemesine ters düþüldüðü söylenerek,
kendi tezleri güçlendirilir.
Toparlarsak diyor BDS, zorun askeri biçimde maddeleþme koþullarý içinde iþlevini sürdürmesinin sürekli
bir durum göstermesi, sürekli açýk icranýn (faþizmin ya
da açýk askeri zorun) olmasý demek deðildir. Kitle pasifikasyonunda (ki temel sorun budur) askeri biçimde maddeleþmenin temel, parlamento vs. gibi kurumlarýn tali
olmasý demektir.101
II. Sað-sapmanýn oligarþinin siyasal zorunun askeri biçimde
maddeleþmesi ve görünür olmasýnýn sürekliliði olgusuna iliþkin
sözlerinin, BDS tarafýndan, maddeleþmenin koþullarý içinde sürekli bulunmasý ile özdeþleþtirilmesi eklektizm için gereklidir.
Böyle bir tartýþma tümüyle yanlýþtýr. Üstelik bir yandan Ýlker yoldaþdan açýk faþizmin koþullarýný aktarýp, öte yandan bu koþullara kitle örgütlenmesi ve silahlý güçün varlýðý koþulunu da
ekleyerek fark ortaya konulmasý gündemdeyken bunlar yapýlmaktadýr. Böylece BDS, bir yerde yakalamayý becerdiði doðru
tespiti diðer yerde özellikle II. Sað-sapmayla tartýþýrken doðru diye ileri sürdüðü bir þeyi bir baþka yerde farklýlaþtýrmasý, doðrudan
kendi eklektizminin ürünü olduðu açýktýr.
Þunlar açýk ve nettir:
Ýlker yoldaþýn ortaya koyduðu ölçütler, ülkemizde oligarþinin
siyasal zorunun askeri biçimde maddeleþmesi ve görünür olmasýnýn
ölçütleridir. Bu durum açýk faþizm olarak süreklilik olgusu demek
deðildir. Bunlarýn anlamý, siyasal zorun askeri biçimde maddeleþmesi ve görünür olmasýnýn koþullarýnýn ülkede sürekli mevcudiyetidir. Ancak koþullarýn sürekli mevcudiyeti ile maddeleþme
ve görünür olma, yani somutluk birbirine karýþtýrýlamaz. Týpký devrimin koþullarýnýn olmasý ile devrimin bizatihi gerçekleþmesinin
ayný þey olmamasý gibi. Eðer oligarþinin siyasal zoru, Ýlker yoldaþýn
ortaya koyduðu koþullarýn bir araya gelmesi ile maddeleþmesi ve
görünür olmasý ortamýnda, Halk Savaþýný baþlatacak koþullar mevcut ise, (mutlak siyasal üstünlük, yeterli güçte silahlý kuvvetler ve
uygun kitle örgütlenmesi), Halk Savaþý baþlatýlýr ve bu durumda
101
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oligarþinin siyasal zorunun askeri biçimde maddeleþmesi ve görünür olmasý süreklilik arz eder. Çünkü ülke çapýnda, kitlesel ölçekte
politikleþmiþ askeri savaþ gündemdedir. Böyle bir evrede gizli
faþizmden söz edilemeyeceði açýktýr. Öte yandan oligarþinin, siyasal zorunu askeri biçimde maddeleþtirmesi ve görünür hale getirmesi için, kitlelerin bilinç ve örgütlenme düzeyinin ve Halk Ordusunun yeterli bir güce eriþmesini bekleyeceðini savlamak ya da bu
anlama gelebilecek yanýlsamalar üretmek, dünya ve ülke gerçeklerine uygun olmadýðý gibi, stratejik rotaya da aykýrýdýr. (Zaten stratejik rota, son tahlilde ülke ve dünya gerçeklerinin tahliline dayanýr.)
II. Sað-sapmanýn bu tür tespitlere karþý, siyasal zorun meþruluðunu
saðlayan kurumlarýn fonksiyonlarýný yerine getiremez hale getirilmesini görev olarak ileri sürmesi, ülkedeki sürekli dengesizliði,
yani milli krizin mevcudiyetini ve burjuva yasallýðýnýn genel çerçevesini kavrayamamasýnýn ürünüdür.
Böylesine kapsamlý bir konuda, þüphesiz pek çok husus
birbirinin içine geçecektir. BDSnin küçük düzeltmelerinin sonuçlarý ele alýndýðýnda bunlarýn önemi kalmamaktadýr. Eðer oligarþinin siyasal zorunun askeri biçimde maddeleþmesi ve görünür
olmasý, tüm süreçte geçicilik alanýný oluþturmasý ve Halk Savaþýnýn
baþlatýlmasýyla süreklilik arz edeceði bilinirse, Öncü Savaþýnýn herhangi bir ya da birkaç aþamasýnda, bu maddeleþmenin ve görünür
olmanýn kendisinden ne kadar kaçýnýlýrsa kaçýnýlsýn (subjektif) gündeme geleceði (nesnel) bilinir. Bu da zorunlu olarak, Öncü Savaþýnda oligarþinin askeri zoruna karþý tavýr alýnmasýný öngörür.
Þüphesiz bunu biliyorsanýz ve askeri zora tavýr almanýn askeri savaþ
olduðunu, bunun en etkili yönteminin kýr gerillasý olduðunu biliyorsanýz, bu tespitten çýkaracaðýnýz sonuç farklý olacaktýr. Yok öyle
bir sonucu, öznel olarak istemiyorsanýz (ki sonuç kaçýnýlmazdýr,
nesneldir, iradeden baðýmsýzdýr, dolayýsýyla öznel istemlerle
deðiþtirilemez) baþka bir þeyler yapmanýz gerekecektir. Ýþte BDS
bunu, teorik düzeyde küçük düzeltmelerle gerçekleþtirir. Oligarþinin siyasal zorunun askeri biçimde maddeleþmesi ve görünür olmasý zaten sürekli bir durumdur, öyleyse dönem dönem de olsa,
Öncü Savaþýnda askeri savaþa, oligarþinin askeri zoruna tavýr almaya, bu zorunu bertaraf etmeye gerek yoktur!
Burada yapýlan küçük düzeltmenin gereði Ýlker yoldaþýn
ortaya koyduðu sürekli nedenin, yani sonuç doðurucu etmenin
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sürekli durum, yani sonucun kendisi olarak düþünülmesidir. Böylece BDS nin þu ünlü kýr gerilla savaþýndan sürekli olarak kurtulmuþ olmanýn düþünsel rahatlýðýna kavuþmuþ olmaktadýr.
Oysa, oligarþinin siyasal zorunun, Ýlker yoldaþýn belirtmiþ olduðu gibi askeri biçimde maddeleþmesi ve görünür olmasý, kesikli
bile olsa kaçýnýlmaz ise (ülkedeki dengesizlik nedeniyle), bundan
çýkartýlacak sonuç, devrimci örgütün, mücadelenin baþlangýcýndan
itibaren bunu hesaba katarak stratejik rotasýný belirlemesi ve mücadele etmesidir. Ve devrimci örgüt, bunu bildiði oranda, böyle maddeleþme ve görünür olma durumlarýnda hazýrlýksýz yakalanmaz.
Hele ki, siyasal tecridin saðlandýðý, siyasal üstünlüðün ele geçirildiði, silahlý güç ile kitle örgütlenmesinin uygun bir geliþimi bulunduðu durumda, yani Halk Savaþýnýn baþlatýlabilinmesinin koþullarý
ortaya çýktýðýnda, oligarþinin siyasal zorunun askeri biçimde maddeleþmesinin ve görünür olmasýnýn sürekli olacaðý biliniyorsa, Öncü
Savaþýnýn amacýnýn Halk Savaþýný baþlatmak olmasýnýn somutluðu
daha da anlaþýlýr olacaktýr. Ve ayný þekilde böyle bir belirleme yapan devrimci öncü, kendisinin ve kendisinin yönetimindeki kitlenin mücadelesinin geliþmesiyle, siyasal zorun askeri biçimde maddeleþmesi ve görünür olmasýnýn koþullarýnýn olgunlaþacaðýný da
bilir. Bu da örgütlü güç ile milli krizin derinleþtirilmesinden baþka
bir þey deðildir.
Ýþte, gerek Ýlker yoldaþýn, gerekse örgütümüzün stratejik tespitlerinden çýkartýlmasý gereken bazý sonuçlar bunlardýr. BDS
bu sonuçlarý, sadece ve sadece kýr gerilla savaþýndan kurtulmak için bir yana býrakmayý tercih eder. Bu ise, pratikte, düþmanýn
stratejik olarak abartýlmasýndan baþka bir sonuç üretemez.
Þimdi, BDSnin bu sonucu, baþka bir düzeyde, daha teorik bir düzeyde nasýl ürettiðini görelim:
Ýlker yoldaþ yazýsýnda þöyle bir belirleme yapmýþtýr:
Oligarþinin siyasal zorunu kýrma ve niteliðini açýða
çýkarma görevi, direnme, siyasal zorun askeri ve oligarþik
devlet aygýtýna baðlýlýðýný açýða çýkarmadan geçer.102
(abç)

Oligarþinin siyasal zorunu bertaraf etme görevi,
oligarþinin kitlelerden tecrit edilmesi görevini de ber-
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aberinde getirir. Oligarþinin kitlelerden tecrit edilmesi
ve iþçi-köylü ittifaký üzerinde kurtuluþ cephesinin maddi
bir güç olarak inþa edilmesi, devrimimizin en önemli sorunudur. Devrimimizde sýnýflar mevzilenmesinin temelini oluþturan bu görev, diðer görevlerle baðýntýlýdýr ve politik hedeflerin baþýnda gelir. Oligarþi, niteliði gereði, kitlelerden tecrit olmanýn objektif koþullarý içindedir.
Bu nedenle esas olan, kitlelerin oligarþi ile olan suni (görüntüsel) ittifakýný bozmak ve onlarý devrim cephesine
çekmektir. Bunun için, kitlelerin tepki ve memnuniyetsizliðinin siyasallaþtýrýlmasý ve oligarþinin siyasal olarak
tecrit edilmesi gerekir.103 (abç)
Görüldüðü gibi bu alýntýlarda Ýlker yoldaþ, oligarþinin siyasal
zorunu kýrma ve niteliðini açýða çýkarma ya da kýsaca direnmenin yolunun siyasal zorun askeri niteliðinin ve oligarþik devlet
aygýtý ile baðlantýlarýnýn kitlelere gösterilmesi ya da kitlelerin açýkça göreceði hale getirilmesinden geçtiðini söylemektedir. Bunun
ilk kýsmýndan çýkan sonuç, oligarþinin askeri güçlerinin hedef alaný içinde olduðudur. Ýkinci kýsým ise doðrudan mevcut durum tahlilinden çýkan taktik hedeflere iliþkindir.
Eðer Ýlker yoldaþýn yapmýþ olduðu bazý belirlemelerin doðrudan mevcut durum tahlilinden çýkartýlan devrimci taktiðimize
iliþkin olduðu atlanacak olursa, tam bir anlamsýzlýk ortaya çýkacaktýr. Örneðin direnme den söz edilmektedir. Acaba Ýlker yoldaþ,
Öncü Savaþýný bir direnme savaþý olarak mý deðerlendirmektedir? Ya da oligarþinin siyasal zorunun oligarþik devlet aygýtý ile
olan baðlantýsý nasýl olup da görüntüsel olarak bile bulunmamaktadýr? vb. vb...
Hayýr!
Bu ve benzeri sorularýn hiçbirisi Ýlker yoldaþa ve yazýsýna
mal edilemez. Konu çok açýktýr. 1975 yýlýnýn en temel olgusu I. MC
Hükümeti ve faþist milis güçlerin kitle pasifikasyonu için saldýrýlarýdýr. Ýþte mevcut durumun bu olgusuna karþý, Ýlker yoldaþ, zorun
kýrýlmasý, niteliðinin açýða çýkartýlmasý görevinden, kitlelerin bu
saldýrýlara karþý direnmesinden söz etmektedir. Ve bunun yolunun, oligarþinin siyasal zorunun askeri niteliðinin açýða çýkartýlmasýn103
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dan, yani kitlelere bu faþist milis saldýrýlara karþý barýþçýl politik
eylemlerle deðil, askeri mücadele ile karþý durulmasýnýn gerektiðinin gösterilmesinden geçtiði ortaya konulmaktadýr. Ve yine bunun için, faþist milis saldýrýlarýn görüntüsel olarak bir legal siyasal
partinin, yani MHPnin faaliyeti olmakla birlikte, oligarþik devlet
aygýtý ile baðlantý içinde olduðu, dolayýsýyla genel olarak oligarþinin
siyasal zorunun bir devamý olduðu kitlelere gösterilmesidir. Bu da
faþist milis saldýrýlara karþý direnmenin, politik iktidarýn ele geçirilmesi mücadelesinin bir parçasý olduðunun ortaya konulmasý,
kitlelere politik iktidarýn hedef olarak gösterilmesi demektir.
Görüldüðü gibi Ýlker yoldaþýn yazýsýnda genel ve stratejik
tespitler ile mevcut durumun ortaya çýkardýðý özel ve taktik görevler arasýnda belli bir baðlantý bulunmaktadýr. Ama BDS bunu
görmezlikten gelerek, taktik ile stratejiyi, taktik görevler ile stratejik
görevleri birbirine karýþtýrmýþ, birincileri ikinciler olarak benimsemeyi uygun görmüþtür.
Bilindiði gibi ülkemiz solunda uzun yýllar revizyonizm etkin
ve yönlendirici unsur olmuþtur. Bu etkinliði, devrim teorisi düzeyinde, devrimin uzun vadeli bir planlanmasýnýn önemsenmemesi, yani
devrim stratejisinin belirlenmemesi, her þeyin günlük geliþmelere
ve iliþkilere göre yapýlmasýný getirmiþtir. Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisini formüle ederek THKP-C, bu revizyonist etkinliðe önemli
bir darbe vurmuþtur. Ancak bu, revizyonizmin ortadan kalktýðý demek deðildir. Revizyonizm ve oportünizm yeni koþullarda, kendilerini bu koþullara uyarlayarak faaliyette bulunmaktadýr. Bu da sürekli ayný revizyonist anlayýþýn solda varlýðý demektir. Böylece ülkemizde, devrim stratejisine baðlý olmayan taktik planlar yapma,
taktik görevler saptama anlayýþý solda varlýðýný sürdürmüþtür.
Ýþte bu koþullarda örgütümüz ve dolayýsýyla Ýlker yoldaþ, revizyonist anlayýþýn getirdiði belirsizlikleri kýrmak, taktiklerin belirlenmesinde stratejinin zorunlu kýlavuzluðunu sergilemek, taktik hedeflerin stratejik hedeflerle uyumunu saðlamak durumundadýr. Bu
nedenle mevcut durum tahlili ve bundan çýkartýlan taktik hedeflerin belirlenmesinde sýk sýk stratejik tespitlere, stratejik hedeflere
ve stratejik rotaya atýflar yapýlmasý zorunlu olmaktadýr.
Ama BDS, buradan yola çýkarak, stratejik sonuçlar üretmesi söz konusudur. Genelden özele, teoriden pratiðe, soyuttan
somuta, stratejiden taktiðe doðru izlediðimiz rotanýn BDS elinde
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devrikleþtirilmesi eklektizmin iç mantýðý açýsýndan kaçýnýlmazdýr.
Þunlar bilinmek zorundadýr:
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinde, stratejik rota açýk
biçimde ortaya konulmuþtur. Bu rota, kaçýnýlmaz olarak önceden
görülebilir ve zorunlu bazý evrelerin, taktik evrelerin belirlenmesi
demektir. Ama öte yandan somut durumun ortaya çýkardýðý taktik
görevler, yani taktik evreler söz konusudur. Ýþte taktik düzeyde
ortaya çýkan bu ikili durum, taktik evrenin bu ikili özelliði sýk
sýk hatalý anlayýþlara yol açmaktadýr.
Stratejik rotada ortaya konulan ve kesin belirlemeler olarak
ortaya çýkan her aþama, þüphesiz taktik aþama olarak tanýmlanýr.
Ancak mevcut durumun ortaya çýkardýðý görevlerin gerçekliði olarak belirlenen taktik aþama ile diðerinin karþý karþýya getirilmesi
söz konusu deðildir. Örneðin, þehir gerillasýnýn yaratýlmasý aþamasý,
stratejik rotamýza göre taktik bir aþamadýr ve taktik görevleri ifade eder. Ama öte yandan böyle bir aþamada, mevcut durumun
öne çýkardýðý görevler söz konusudur ve bu görevlerin yerine getirilmesi, planlamasý taktik alanýna girer. Hatta kimi zaman, stratejik
rotanýn taktik aþamasý, kendi içinde birden çok durum deðiþikliðine
sahne olabilir, dolayýsýyla bu baðlamdaki taktik hedefler birden
çok olabilir. Ama hiçbir biçimde þehir gerillasýnýn yaratýlmasý göreviyle çeliþmez ve çeliþtiði ileri sürülemez. Genel olarak evrim ve
devrim aþamalarýnýn birbirinden kesin çizgilerle ayrýldýðý ülkeler
için geçerli olan strateji-taktik iliþkisinin, evrim ve devrim aþamalarýnýn iç içe geçtiði, sürekli milli krizin mevcut olduðu ülkelere aktarýlmasý hatanýn temelidir. Görünüþte bu aktarmanýn mantýki gelmesinin tek nedeni, teorik düzeyde strateji ve taktik kavramlarýnýn
ve iliþkilerinin öðrenilmesinde evrim-devrim aþamalarýnýn birbirinden kesin çizgilerle ayrýldýðý ülke devrimci mücadelesinin kaynak
olmasýndandýr.
1978 yýlýnda örgütümüzün bazý belirlemelerini ve taktik hedef
saptamalarýný ele alarak konuyu açalým.
1978 yýlýnda, örgütümüz, çeþitli darbeler ve yönetimsel yetersizlikler nedeniyle, Öncü Savaþýný planlandýðý biçimde geliþtirememiþtir. Bir baþka deyiþle, stratejik rotanýn ulaþýlmasý gereken
evresinin gerisinde bulunuluyordu. Bu baðlamda ulaþýlmasý gereken evre, Kesintisiz Devrim II-IIIde ortaya konulmuþ olan stratejik
rotanýn ikinci aþamasýydý. Yani þehir gerillasýnýn geliþtirilmesi ve kýr
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gerillasýnýn yaratýlmasý aþamasýnda bulunulmasý gerekiyordu. Bu
geri kalmýþlýk, doðal olarak birinci aþamadan (þehir gerillasýnýn yaratýlmasý) ikinciye geçiþ sorunlarýnýn da varlýðý demekti. Böylece
stratejik rotaya iliþkin olarak Nisan 1978de þu belirleme yapýldý:
Günümüzdeki örgütsel görevler, þehir gerillasýnýn geliþtirilmesi ve
kýr gerillasýnýn yaratýlmasý için gerekli hazýrlýklarýn yapýlmasý ve
bu hazýrlýklarýn tamamlanmasýna paralel olarak bu aþamaya geçilmesidir. Bu, þehir gerillasýnýn yaratýlmasý aþamasý faaliyetleriyle yaratýlan etkinin örgütlenmesinin hedeflerini ve daha geniþ ölçekte
yeniden etki yaratmanýn temel araçlarýný ifade etmektedir.
Öte yandan 1978 Ocak ayýnda CHP Hükümetinin kurulmasý ve faþist milis saldýrýlarýn belli taktik deðiþikliði gündemdeydi. Bir
baþka deyiþle, oligarþi kitle pasifikasyonunda CHPyi devreye sokarken, faþist milis saldýrýlarý da kitle katliamlarýna yönelmiþti. Doðal olarak 1977 Aðustosunda kurulmuþ olan II. MC Hükümeti dönemine iliþkin taktiklerin deðiþmesi gerekiyordu. Bu deðiþiklik faþist
milis saldýrýlar düzeyinde 1976 yýlýnda yapýlmýþ olan saptamalarda
önemli bir deðiþiklik gerektirmemekle birlikte (genel olarak söylersek, oligarþik devlet aygýtý ile baðlarýnýn sergilenmesi ve askeri
niteliðinin teþhiri), CHP Hükümetinin teþhiri açýsýndan yeni görevler ve hedefler ortaya çýkarmaktaydý. Böylece CHP Hükümeti
koþullarýnda geçerli olan bir taktik belirlenmesi gündemdeydi. Bu
belirlenen taktik görevler, herhangi bir biçimde, yukarda ortaya
koyduðumuz görevlerle çeliþmeyeceði ve çeliþtirilemeyeceði açýktýr.
Sözün özü, bu dönemde örgütümüz, birinci aþama faaliyetleri temelinde, yani þehir gerillasý temelinde mevcut durumun öne
çýkardýðý taktik hedeflere yönelerek, bu baðlamdaki taktik görevleri yerine getirirken, diðer yandan stratejik rotada ortaya konulmuþ
olan ikinci aþamaya geçmek için gerekli örgütsel faaliyetleri ve görevleri yerine getirecekti. Tabi burada verilen kayýplarýn yerlerinin
doldurulmasý ve yeni taktik hedeflerin getirdiði geniþlemenin gerektirdiði ek gücün saðlanmasý da söz konusudur. Böylece kýr gerillasýnýn hazýrlýklarýnýn hýzlandýrýlmasý ve tamamlanmasý temel örgütsel görev olarak ortaya çýkmýþtýr.
Ýþte böyle bir dönemde II. Sað-sapma ortaya çýkmýþtýr. Saðsapmanýn ilk tezi, kýr gerilla savaþýnýn feodalizmin egemen olduðu
ülkelerde geçerli olduðu, dolayýsýyla kýr gerillasý için hazýrlýk yapýlmasýnýn gereksiz olduðudur. Siyasal taktik görevler düzeyinde ise
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CHPnin modern faþist parti olduðu, siyasal zorun meþruluðunu
saðlayan kurumlarýn teþhir ve tecrit edilmesi gerektiði ileri sürüldü.
Bu durum karþýsýnda bir buçuk yýl sonra BDSnin konuyu
ele alýþ tarzý revizyonist etkiyi açýkça gösterecek nitelikteydi.
BDSye göre, elbette savaþýn boyutu büyütülmelidir, ama
bu boyutu öncü savaþý sürecinde sürekli olarak þehir gerillasý boyutu
olarak ele almak gerekir. Aksi halde oligarþinin anarþiyi önleme
safsatalarý içinde boðulunur ve tecrit olunur.104 Böylece BDS,
kýr gerillasý hazýrlýklarýnýn yoðunlaþtýrýlmasýnýn oligarþinin anarþi
ve terör demagojisini güçlendireceðini varsaymaktadýr. Bu ise,
TKPli revizyonistlerin aman uslu durun faþizm gelir safsatasýndan baþka bir þey deðildir. Bu noktaya BDS, revizyonist çizgiyi izleyerek deðil, revizyonizmin taktik-stratejik alanýnda kullandýðý yöntemi kullanarak ulaþmýþtýr.
Ve son bir kez daha, öncü savaþýnýn genel geliþiminin
kapsamýný, pratiðimizi bu tespitler doðrultusunda geliþtirdiðimizde daha berrak bir þekilde görebileceðimizi,
öncü savaþýnda, siyasal tecridin saðlandýðý þartlarda gündeme gelecek olan hareketli gerilla birliðinin temel bir
öneme sahip olamayacaðýný vurguluyor, ve bu biçimde
hazýrlýk yerine, yukarda anlattýðýmýz taktik hedefe, kitlelerin dikkatini çekebilecek biçimlerle yönelerek oligarþinin tecrit çemberini kýrýp, halklarýmýzýn devrimci
öncüleri olduðumuzu ispat ederek geliþebileceðimizi söylüyoruz.105
Ýþte kýr gerillasýnýn oligarþinin tecrit çemberini güçlendireceði mantýðýnýn son ifadeleri. Ne de olsa, oligarþi devrimcileri kitlelerden uzaklaþtýrmak, tecrit etmek isterken, kitlelerin bulunmadýðý dað baþlarýnda ya da dýþ dünya ile baðlarý zayýf, politize olmamýþ, sýnýf çeliþkilerinin henüz geliþmemiþ olduðu dað köylerini
örgütlemek için özel bir çaba sarf etmesi ... öncü savaþýnýn geliþim
çizgisinden açýk bir sapmadýr,106 ama ne yazýk ki bu belirleme tümüyle II. Sað-sapmanýn anlayýþýdýr!
Ve 12 Eylülden on ay önce BDSnin söyledikleriyle, 12 Ey104
105
106
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lül sonrasýnda karþýlaþýlan sadece örgütümüzün deðil, tüm solun
koþullar ve ihtiyaçlar içinde kýr gerillasýnýn yeri sanýrýz artýk tartýþma
götürmez bir gerçek olarak durmaktadýr. Bizim gibi ülkelerde, hangi
adla ve gerekçeyle olursa olsun, þehirleri temel almanýn ne sonuçlar doðuracaðýný, sanýrýz bir de yaþayarak öðrenmek gerekiyormuþ.
(Tabi buna dar deneycilik dense de, BDS için fark etmeyecektir.)
Oligarþinin niteliðinin, güçsüzlüðünün ortaya çýkarýlmasýný, öncü savaþýnda oligarþinin askeri güçlerinin yok
edilmesine (bunu oligarþinin siyasal zorunu bertaraf etme
olarak okumak gerekir-b.n.) yönelik bir mücadele olarak ele alan düþünce sol sapmanýn (özde sað) silahlý
propaganda anlayýþýdýr. Bu anlayýþla öncü, bir müddet
sonra oligarþinin askeri güçleriyle açýk savaþ yöntemleriyle savaþa girer, gücünü yitirir ve yok olur.107
Bu ifadeler ne yenidir, ne de ilktir. Yýllar önce pasifistlerin
bu tür deðerlendirmelerini Mahir yoldaþ þöyle ortaya koymuþtur:
Gerek ülkemizdeki, gerekse de dünyadaki pasifistler, silahlý propagandayý temel çarpýþma biçimi alarak
Öncü Savaþýný sürdüren devrimci örgütlerin mücadelesine bir avuç adamýn, hakim sýnýflarla düellosudur. Bu
anarþizmin, narodnizmin çizgisidir, Leninde böyle bir
çarpýþma biçimi yoktur. Sorunu bu þekilde ele alýþ, her
þeye silahýn ucundan bakmaktýr. vs... demektedirler. Aslýnda teslimiyetçiliðe ideolojik kýlýftan baþka bir þey olmayan bu iddialarýn ciddiye alýnacak bir tarafý yoktur.108
Evet ciddiye alýnacak bir tarafý yoktur. Ýþte 1972 Kýzýldere, iþte 1976 Beylerderesi, iþte 12 Eylül sonrasý yaþananlar ve yok edilen onlarca yoldaþýmýz. Bütün bunlar yeterli yanýttýr. Tahrifatlar,
çarpýtmalar, muðlaklaþtýrmalar gerçekleri ortadan kaldýramaz.

107
108

BDS, VI. Kýsým.
Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
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BEÞÝNCÝ BÖLÜM

EYLEM KILAVUZU-III VE BDS

Giriþ kýsmýnda ortaya koyduðumuz biçimde yalýtýlmýþ ve
ihtilaflý bir ortamda yayýnlanan BDSnin, Genel Komite kararýndan sonra son haline getirilerek yayýnlanmasý, bir dizi sorun getirmiþtir. Bunlardan en yalýn ve açýk olaný, henüz bir örgüt yazýsý
olarak yayýnlanmamýþ, dolayýsýyla örgüt içi ve sadece Genel Komite üyelerinde bulunan bir yazýnýn, yani Eylem Kýlavuzu-IIIün, BDS
içinde eleþtiri konusu olmasýdýr. Bu durumda, konu ve geliþmeleri
yakýndan bilen Genel Komite üyelerinin çoðunluðunun önerisiyle
BDSnin toplatýlmasý kararlaþtýrýlmýþ, ancak bu karar sözü geçen
bölge yönetimi için baðlayýcý olmasýna raðmen fiilen uygulanmamýþtýr. Böylece örgütün bütünsel ve merkezi faaliyeti önemli bir zaafa
uðratýlmýþtýr. Bölgelerin II. Sað-sap-ma döneminde ortaya çýkan
özerkleþme eðilimleri, bu tutumla birleþerek, her bölgenin kendi
baþýna ve kendisiyle sýnýrlý faaliyetler içinde bulunmasýný getirmiþtir.
Bunun en önemli etkisi ise stratejik rotadan sapma ve stra-
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tejik rotaya olan baðlýlýðýn terk edilmesi olmuþtur. Kýrsal alanlarda
II. Sað-sapma tarafýndan gerçekleþtirilen örgütsel daðýnýklýk, BDS
nin yarattýðý kaos ortamýnda tam bir yok ediliþe yönlendirilmiþtir.
Ýþte BDSnin Eylem Kýlavuzu-IIIe yönelik yaklaþýmý ve sözde eleþtirileri bu baðlamda önemliydi. Daha önceki bölümde ele
aldýðýmýz gibi Haziran 1978 ayýnda tamamlanan Eylem KýlavuzuIII, Nisan 1978de yapýlmýþ olan deðerlendirme ve kararlarý sýnýrlý
oranda içermekteydi. Yazýda taktik bir sorun olduðu için ayrýntýlarýna yer verilmeyen rotaya iliþkin tespitlerin bilindiði varsayýlmýþtýr.
Bu nedenle konuyu biraz daha açalým:
Bilindiði gibi þehir gerillasýnýn yaratýlmasý aþamasýndan þehir
gerillasýný geliþtirme ve kýr gerillasýný yaratma aþamasýna geçiþ örgütümüzün çeþitli zamanlarda en temel sorunu haline gelmiþtir.
Bu geçiþin nasýl saðlanacaðý ve ikinci aþamanýn nasýl yürütüleceði
sorusu yanýtlanmak durumundadýr. Ýþte buna getirilen yanýt þöyledir:
Þehir gerillasýnýn geliþtirilmesi, doðrudan doðruya savaþa ülke
çapýnda eylemlerle baþlayan bir örgüt için, basit bir yatay geniþleme
ve nicelik artýþý olarak ele alýnamaz. Bu nedenle geliþtirme kavramýnýn, ayný zamanda nitelik olarak ele alýnmasý gereklidir. Nicelik
ve yatay düzeyde, ülke çapýnda yürütülen silahlý eylemlerin (þehir
gerilla savaþý taktikleriyle) nitelikle birleþtirilmesi söz konusu olacaktýr. Ýþte bu nitelik kýr gerillasý taktikleriyle þehir gerillasý
olarak formüle edilmiþtir. Bu formülasyondan amaç, Öncü Savaþýnýn baþlangýç aþamasýnda geçici bir süre için þehirlerin temel
alýnmasýnýn, kolayca þehir fokoculuðu olarak adlandýrýlan metropol gerillacýlýðý sapmasýna yol açmasýný engellemektir. (Nesne, duygu, algý, yargý, kavram, bilinç, pratik faaliyet düzeyinde bilgibilimsel yönü bulunduðu için burada ayrýntýya girmeyeceðiz.)
Bu ikinci evre, yani kýr gerilla savaþý taktikleriyle þehir gerillasý evresi, nicelik ve nitelik olarak þehir gerillasýnýn geliþtirilmesini
ifade eder. Birinci alt evrenin temel faaliyetleriyle birlikte, kýr gerilla
savaþýnýn hazýrlýklarý düzeyinde önemli iþlevlere sahiptir. Bu baðlamda kýr gerillasýnýn yaratýlmasý hedefine ulaþmanýn ilk önemli
adýmýný oluþturur. Bu durumu kendi pratiðimizin ýþýðýnda biraz açalým:
Bilindiði gibi ilk dönemde örgütümüz, ülke çapýnda yaygýn
bombalama eylemleriyle birlikte merkezi ve büyük eylem olarak
kadrolar arasýnda tanýmlanmýþ eylemleri gerçekleþtirmeyi planlamýþ
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ve gerçekleþtirmiþtir. Yani birinci alt evrede, temel faaliyet þehir
gerilla savaþý taktikleriyle ülke çapýnda eylemde bulunmakken,
tali olarak, büyük eylemler gerçekleþtirilmiþtir. Ýþte bu tali yön,
yani nitelik olarak diðer eylemlerden farklý olan bu yan, ikinci alt
evrede öne geçmektedir.
Böylece bir yandan nicelik ve nitelik olarak þehir gerilla savaþý
geliþtirilirken, kýr gerilla savaþý için gerekli deneyimlerin kazanýlmasý söz konusu olabilmektedir. Yaratýlan etkinin büyümesiyle saðlanan yeni güçler, böylece daha fazla savaþa sokulabilinecek ve
kýrsal alanlardaki hazýrlýklar yoðunlaþtýrýlabilinecektir. Tabi adýna
ister büyük eylem denilsin, isterse baskýn, pusu, öldürme vb.
eylemler denilsin, bu tip silahlý eylemler, eylem alanýnda yüksek
ateþ gücüne sahip olmayý öngerektirir. Bu ateþ gücü, onlarýn, gerek hedefe yöneliþlerinde, gerek hedef alanýnda, gerekse de geri
çekiliþlerinde, düþmanýn olasý engellemelerini alt etmeyi amaçlar.
Bu ise, daha etkin ve yetkin silahlarýn düþmanla karþýlaþýldýðý anda
kullanýlmasýný gerektirir. Ýþte bu durum, düþmanla açýk bir çatýþmaya girme olgusundan baþka bir þey deðildir. Bu da literatürde, salt
eylem alaný ve zamanýyla sýnýrlandýrýlmýþ açýk savaþ olarak ifade
edilir. Bir baþka deyiþle, silahlý güçlerin karþýlýklý müsadere durumudur. Bunun muharebe düzeyinde gerçekleþmesi doðrudan taktik düzeydedir.
Ýþte bu gerçekliðe raðmen, herhangi bir koþullama ya da
gerekçe getirmeksizin açýk savaþa girmek yok olmaktýr demek, her düzeyde savaþtan kaçmakla özdeþtir. Savaþ eylemi, isterse Öncü Savaþý olsun, küçük ya da büyük çatýþmalarý (müsademeler) sayýsýz miktarda içerir. Ve her gerçek savaþý yürüten örgüt, bu
gerçekliðe göre planlarýný yapar ve eylemlerini gerçekleþtirir. Tüm
tedbirler ve önlemler çatýþmada ya da çarpýþmada üstünlük saðlamaya yöneliktir. Dolayýsýyla isterse insani bir içgüdüyle olsun yok
edilmeden söz edildiði yerde, buna karþý tedbirlerin ortaya konulmasý zorunludur. Biz örgüt olarak her zaman sorunlarý bu gerçeklik temelinde ele aldýðýmýz için tedbir ile terkin birbirine karýþtýrýlmasýna olanak tanýmak durumunda olmadýk ve olamayýz da.
Herhangi bir kamulaþtýrma eyleminde bile, oligarþinin zor güçleriyle karþý karþýya gelme olasýlýðý olduðunu bilmezlikten gelmek ve
salt bu tür eylemlerde bile bu olasýlýða karþý tedbirler ve düzenlemeler yapmayý üstelik bizzat yapan durumunda olunurken teo-
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ride unutmak þarlatanlýk deðilse, aptallýktan baþka bir þey deðildir.
Örgütümüzün Öncü Savaþýný geliþtirmesinin üçüncü alt evresi doðrudan kýr gerilla savaþýnýn baþlatýlmasý þeklinde deðildir. Böyle
bir yol, gerekli teknik hazýrlýklar yapýlmýþ olunsa bile ülkemiz somutluðunda olanaklý olmadýðý görülmüþtür. Çünkü ülkemizde yaygýn
ve uzun bir kýr gerilla savaþý deneyimi bulunmamaktadýr. Ayný þekilde açýk sýnýr kullanýmýna dayalý olarak kýr gerillasýnýn örgütlenmesi ve baþlatýlmasý düþünülmemiþtir. Bu ve baþka bazý taktik nedenlerle kýr gerillasýnýn yaratýlmasý belli geçiþlerle tasarlanmýþtýr.
Yapýlacak iþlerin baþýnda, hazýrlýk evresinde gerçekleþtirilen
örgütsel iliþki ve olanaklarýn belli bir süre boyunca oligarþinin çeþitli
baský ve kuþatmasýna raðmen kýr gerillasý için asgari ölçüde yeterli
olmasýný saðlamaktýr. Bir baþka deyiþle, böyle bir altyapýnýn yaratýlmasý gereklidir. Ancak böyle bir altyapýnýn, istenilen düzeyde olup
olmadýðý, öznel ölçütlerle deðil, nesnel olgularla belirlenmesi kýr
gerillasýnýn faaliyete geçmesinden önce gerçekleþtirilmelidir. Bu
bir bakýma, Stalinin ifade ettiði güç denemesidir. Böyle bir denemenin doðrudan kýr gerillasýnýn faaliyeti ile gerçekleþtirilmeye çalýþýlmasý, olanaklý deðildir.* Ýþte bu açýdan ortaya çýkan geçiþ aþamasýný Þehir gerilla savaþý taktikleriyle kýr gerillasý olarak formüle ettik.
Bu formülasyon, ayný zamanda kýr gerilla güçlerinin araziyi
tanýmalarýnýn belli bir eylemlilikle gerçekleþtirilmesini kapsamaktadýr. Ve ayný þekilde özellikle þehirli kadrolarýn kýrlarýn sert ve yýpratýcý doða yapýsýna uyumu, þehir faaliyetlerinin getirmiþ olduðu bazý
teknik alýþkanlýklarýn (kadrosal ve yönetimsel düzeyde söz konusu
olmaktadýr) tedrici olarak aþýlmasý açýsýndan da bu formülasyon
uygun görülmüþtür.
BDSnin eklektizminde özel bir yere sahip olan bu formülasyonun çok önemli bir yaný bulunmaktadýr. Örgütümüz bu evreyi
formüle ederken, bu evrenin süresinin uzun tutulamayacaðýný
özel olarak belirtmiþtir. Bu taktiðin gereðinden sýk ve uzun vadeli
kullanýmý, kýr gerillasý faaliyetlerine dayanmaksýzýn ve onla koordinasyon içinde bulunmaksýzýn olanaksýzdýr. Dolayýsýyla istenilen
* Þehirlere iliþkin olarak 26 Ocak Harekâtý oldukça önemli deneyimdir. Bu konuya
iliþkin olarak daha ayrýntýlý bilgiler Stalinin yapýtlarýnda bulunabilir. Ayrýca THKP-C/HDÖ
ve 15 Yýl yazýmýzda da bu konu iþlenmiþtir.
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sonucu gerçekleþtiremez. Bunun nedeni ise çok yalýndýr: Þehir
gerilla savaþý taktikleriyle kýrsal alanda faaliyette bulunulmasý, bu
taktiðin oligarþik devlet güçleri tarafýndan kýsa sürede çözümlenmesi ve karþý tedbirlerin kýsa sürede alýnabilmesidir. Böylece bu
güçler kýsa sürede etkisizleþtirilirler. Bunu saðlayan temel etmen
onlarýn hareketliliklerinin özgün yanlarýdýr. (Ama oligarþik devlet
aygýtýnýn alacaðý tedbirler, bu faaliyetleri etkisizleþtirebilir olmasý,
bu güçlerin yok edileceði demek deðildir. Yani etkisizleþtirme, bu
gerilla güçlerinin yok edilmesiyle gerçekleþmez. Hareketliliðin özgün durumu nedeniyle, faaliyetlerin durmasý söz konusu olacaktýr.
Bu etkisizleþtirme, doðrudan kýr gerillasýnýn harekete geçmesiyle
ortadan kalkar.)
Ve böylece Kesintisiz Devrim II-IIIde formüle edilmiþ olan
kýr gerillasýnýn yaratýlmasý evresine ulaþýlmýþ olunur. Bu savaþýn
kaçýnýlmaz olarak hareketli bir savaþ olacaðý her türlü tartýþmanýn
dýþýndadýr, ve gerilla birliðinin savaþý olacaktýr.
Kýr gerillasýný hareketli gerilla birliði olarak tanýmlamamýzýn nedenlerini bir yazýmýzda þöyle ortaya koyduk:
Kýr gerilla savaþý konusunda ortaya çýkan sabit üsler anlayýþýnýn yol açtýðý vahim hatalar göz önüne alýnarak bu savaþýn hareketli bir savaþ olduðunu vurgulamak
gerekir.
Ýkinci olarak, gizli silahlý propaganda adý verilen diðer bir yanýlgýnýn oluþturduðu 5-10 kiþilik küçük birimler
halinde propaganda anlayýþýna dikkat çekmek için, kýr
gerilla savaþýnýn gerilla birliði ya da birliklerince yürütüleceðini vurgulamak gereklidir. Ýþte bu iki nedenden
dolayý, kýr gerilla savaþýnýn bizatihi kendisinin içermesine raðmen, hareketli gerilla birliði ile kýr gerillasýný nitelemek gerekmiþtir.109
Örgütümüz Kesintisiz Devrim II-IIIdeki dört aþamalý formülasyonun I. aþamasýndan II. aþamasýna geçiþi ve bu aþamalarýn ayrýntýlý planlamasýný bu þekilde ele almýþtýr. (Bu planýn, genel olarak
Öncü Savaþýnýn amacý açýsýndan, yani Halk Savaþý baðlamýnda bütünsel deðerlendirmesini, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I ve
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi ve Devrimci Taktiðimiz yazý109
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larýnda ortaya koyduðumuz için, burada ayrýca ele almýyoruz.)
Ýþte BDSnin anlamadýðý ve anlamadýðý oranda þiddetle karþý
çýktýðý bu planlamadýr. Bu planýn sadece ilk üç evresini kabul ettiði
izlenimini veren BDSnin bunlarý Öncü Savaþýnýn bütünü olarak
tanýmlamasý söz konusudur. Ama daha önceki bölümde gördüðümüz gibi, BDS diðer yandan Kesintisiz Devrim II-IIIdeki dörtlü
formülasyonun ilk iki aþamasýný Öncü Savaþý olarak da tanýmlar.
Oysa bu son durumda II. aþamadaki kýr gerillasýnýn yaratýlmasý dýþlanmaktadýr. Böylece BDS ilk belirlemelere göre buçuklu bir
Öncü Savaþý sürecine yönelir!
BDSnin kýr gerilla savaþýndan olan çekincesi, öte yandan ne olduðunu bile bilmedikleri þeyleri alt alta dizmeye zorlamýþtýr. Oysa bunlara hiç gerek yoktur. BDS için varsa-yoksa þehirler ve þehir gerillasý söz konusudur. Öyle ki, býrakalým kýr gerillasýný yaratmayý, kýr gerillasýnýn geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasýný
bile þehir gerillasýndaki geliþmeden ve yaygýnlaþtýrmadan baþka
anlamlar yüklemek110 bile olanaksýzdýr BDS için.
Belli olmaz belki geliþip yaygýnlaþan þehir gerillasý, zamanla
kýrlara taþýp, belki de kýrlarýn temel olduðu Halk Savaþýný baþlatýr!
BDSnin gerilla savaþý konusundaki bilisizliðinin bir kanýtý
da Eylem Kýlavuzu-IIIdeki bazý belirlemeler üzerine söylediklerinde bulmak olanaklýdýr.
Eylem Kýlavuzu-IIIde Öncü Savaþýnýn Halk Savaþýna dönüþümüne iliþkin olarak þöyle yazýlmýþtýr:
Kýr gerillasýný yaygýnlaþtýrma:
Bu evrede, artýk gerilla bölgeleri gerilla üsleri haline dönüþmüþtür. Bu evrenin en önemli özelliði kurtarýlmýþ bölgeye geçiþ evresi olmasýdýr. Bu evreye, Öncü Savaþýnýn Halk Savaþýna dönüþüm evresi demek yanlýþ olmayacaktýr. Bu evreden sonra (Halk Savaþý nitel deðiþimi
ile) savaþ, hareketli savaþa dönüþtürülür ve düzenli ordu
savaþý baþlar.111
BDS, buna itiraz eder. Ve bu itirazýný Mao ile gerekçelendirerek üs bölgeleri yaratýlmasýnýn Öncü Savaþýnda söz konusu
olamayacaðýný ispatlar!
110
111
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Oysa, yukardaki alýntýda da görüldüðü gibi, sözü edilen Kesintisiz Devrim II-IIIdeki dörtlü formülasyonun dördüncü, yani son
aþamasýna iliþkindir. Açýk biçimde bir geçiþ evresinden söz edilmektedir. Her geçiþ evresinin ortak özelliðinin, birinci ile ikincinin,
eski ile yeninin, geçmiþ ile geleceðin çeþitli unsurlarýnýn þu ya da
bu oranda birlikte görülmeleri olduðu gerçeði BDSnin bildiði
þeyler arasýnda deðildir. Ama BDSnin asýl söylemek istediði de
zaten bu deðildir. Ona göre hareketli gerilla birliðinin (okuyucu
buna özel olarak dikkat etmelidir-b.n.) üs bölgesini yaratmasýnýn Öncü Savaþý kapsamýnda düþünülmesi112 mümkün deðildir!
Ama öte yandan biliyoruz ki, BDS, hareketli gerilla birliðinin Öncü Savaþýnda deðil, Halk Savaþýnda geçerli olduðunu ileri
sürmüþtür. Þimdi ise, hareketli gerilla birliðinin Öncü Savaþý aþamasýnda üs bölgeleri yaratmasýnýn söz konusu olamayacaðýný ileri
sürmektedir. Ama bunlar BDS için hiç de önemli deðildir. Bunlarla yetinmeye de niyeti yoktur. Kendi eklektik savlarýný kanýtlamak için, kendisine Eylem Kýlavuzu-IIIü dayanak almasý bile gerekse, bunu çekinmeden yapabilir. Nitekim Eylem Kýlavuzu-IIIü
III. bunalým döneminde þehirlerin artmasý vb. nedenlerden ötürü
önce üs bölgelerinin kurulamayacaðý, bunun ancak hareketli gerilla birliðinin savaþýyla kurulacaðý113 belirlemesi yaptýðý ileri sürülerek kendine dayanak yapar. (Bunu yaparken ayný zamanda Eylem
Kýlavuzu-IIIün kendi içinde çeliþtiði izleniminin verilmek istenmesi fazlaca önemli deðildir.)
Daha önceki bölümlerde gördüðümüz gibi, BDS, burada
da küçük çaðrýþtýrmalarla sonuç almaya çalýþmaktadýr. Bunu da
önce ... kurulamayacaðý belirlemesini öncü savaþýnda ... kurulamayacaðý savý için yapmaktadýr.
Ama BDS için bu kadar karýþýklýk da yeterli deðildir. Amaca ulaþmak için her þeyi altüst etmeyi kendisine görev edinmiþtir.
Ne de olsa devrimcidirler ve her devrimcinin görevi de, her þeyi devirmektir. Ýþte öncü savaþýnda gerilla üs bölgeleri kurulamaz savýný kurulabilir denildiði iddia edilerek savunmaya þöyle
devam edilir:
Bunun (gerilla üs bölgelerinin), hareketli gerilla bir112
113
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liði savaþýyla kurulabileceðini ileri haberleþme ve teknoloji çaðýnda gerilla savaþý gezginci-çete tarzýnda yürütülemez, üs bölgeleri kurulmadan baþarýya ulaþamaz (tek
týrnak içindeki sözler Eylem Kýlavuzu-IIIde yer almaktadýr-b.n.) tespitinden sonra ileri sürmek kendi içinde çeliþkidir ve devrimin eþitsiz geliþimi gerçeði de buna destek
olamaz. Bir yerde baþlayan hareketli gerilla birliði, baþka
yerlerde de savunulmadýkça geliþemez. (Bkz. TDAS).114
(abç)

Görüldüðü gibi baþarýya ulaþamaz belirlemesi kurulamaz
ýn kanýtý olmakta ve hareketli gerilla birliði de gezginci çete haline getirilerek iþler halledilmektedir.
Evet, karma karýþýk edilmiþ bu ifadelerin netliðe ihtiyacý vardýr.
Önce þu gezginci çete tarzýna bir açýklýk getirelim.
BDSnin yukardaki alýntýsýnda aktarýlan sözler Eylem Kýlavuzu-IIIün 18. sayfasýnda yer almaktadýr ve kelimesi kelimesine
Maodan alýnmýþtýr. Ve kaynak olarak da Maonun Seçme Eserlerinin II. cildi gösterilmiþtir.*
Mao, gezginci çete tarzý belirlemesini, tarihsel olarak ortaya çýkmýþ çeþitli eþkýyalýk vb. faaliyetlerin gerillalar üzerindeki olumsuzluðunu tanýmlamak için yapmýþtýr. Kýr gerilla savaþýnda bu tür
yanýlgýlara karþý çýkan yalnýz Mao deðildir. Che de, ayný konuda,
Granmada 1967 yýlýnda yayýnlanan Gerilla Nedir? yazýsýnda haydutlar ve eþkýya çetelerine atýf yaparak, gerillanýn bu olmadýðýný
belirtmiþtir.
Bizler, Maonun tanýmlamasýyla gezginci asi çeteler ideolojisinin etkilerinin ülkemizde de olabileceðini belirleyerek, hareketli gerilla birliðinin böyle bir anlayýþla ele alýnmasýnýn hatalý olduðu
konusunda uyarýda bulunmak için sýk sýk Maoya atýfda bulunuruz.
Maoda bu atýflarýn, M. S. 875deki Huang Çaonun yönetimindeki
silahlý güçlerin faaliyetleri ile 1628-44 arasýndaki Li Çuangýn köylü
savaþýna iliþkin olduðunu ve bu ülke halký için böylesi tarihsel
BDS, V. Kýsým.
* Tümüyle I. ve II. bunalým dönemine iliþkin bu alýntý Eylem Kýlavuzu-IIIde þöyledir:
Mao nunda belirttiði gibi, ileri haberleþme ve teknoloji çaðýnda gerilla savaþý gezginci
çete tarzýnda yürütülemez. Gerilla savaþý da iktisadi evrime uygun olarak deðiþmek ve
geliþmek zorundadýr. Üs bölgeleri kurulmadan, gerilla savaþý baþarýya ulaþamaz.
114
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olaylarýn belli bir gelenek oluþturduðunu bilmeyenler için söylediklerimizin hiçbir anlamý yoktur. Ayný þekilde, ülkemizde kýrlarda,
daðlarda çeþitli dönemlerdeki eþkýyalýk olaylarýnýn, Çakýrcalýlarýn, Koçerolarýn Maonun sözünü ettiði türden bir ideoloji yaratabileceðini düþünmemiþ olanlar için ileri-geri konuþmak önemli deðildir. BDS gibi hareketli gerilla birliðini gezginci çete olarak
anlamak hiç de anormal deðildir. Bu öylesine doðaldýr ki, Chenin
Gerilla Savaþý: Bir Yöntem yazýsýnýn Partizan Savaþý: Bir Yöntem olarak çevrildiði ve çeviri içinde tüm gerilla savaþý ifadelerinin çete savaþý diye yazýldýðý bir ülkede baþka türlü olmasý da
beklenemezdi. Bu tür çevirileri okumuþ insanlarýn BDS gibi herhangi bir yazýda hareketli gerilla birliðini bir gezginci çete, kýr gerilla savaþýný çete savaþý olarak alýp fikir ileri sürmeleri çok doðaldýr.
Yukarda BDSden aktardýðýmýz yerde küçük(!) bir anlayýþ
daha bulunmaktadýr. Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ie atýf yapýlarak, bir yerde baþlayan hareketli gerilla birliðinin, baþka yerlerde de savunulmadýkça geliþemez olduðu ileri sürülmektedir. Bu
düþüncenin anlamsýzlýðý þu an için bizi ilgilendirmemektedir. Bizi
ilgilendiren taraf, bunun Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ile
iliþkilendirilmesidir.
Evet, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide böyle bir þey
vardýr. Ama þöyle bir þeydir:
Dünya devrimci pratiði, çok özel þartlar dýþýnda, kurtarýlmýþ bir bölgenin sadece o bölgede deðil, ülkenin her
yanýnda savunulmadýkça yaþayamayacaðýný ortaya koymuþtur.115
Ýþte BDSnin gönderme yaptýðý tespit budur. Tabi okuyucu
nasýl olur da böyle bir tespitin hiçbir þey olmamýþçasýna hareketli
gerilla birliðine monte edildiðini düþünecektir. Fazla kafa yormaya gerek yoktur. Çünkü BDSnin tüm bilgisi kulaktan dolmadýr
ve akýlda kalaný keyfince, seçme soyutlamalar yaparak kaðýda
geçmiþ bir yazý türüdür.
Bunlarýn ýþýðýnda BDSden geriye pek az þey kalmaktadýr.
Ýþte elde kalan son birkaç þeyden birisi de þudur:
... ve silahlý propaganda kitleleri bilinçlendirip
115
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örgütleyerek öncü savaþýyla oligarþiyi tecrit eder.116
(abç)

Öncü Savaþýnýn gerçekleþtireceðini silahlý propagandaya,
silahlý propagandanýn yapacaklarýný da Öncü Savaþýna yükleyebilen eklektizmin klâsik bir örneði iþte budur.
Tüm bu belirlemelerden sonra BDSnin karmakarýþýk ettiði
ve bu yolla Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin özünü muðlaklaþtýrdýðý ortaya çýkmaktadýr. Ama yine de kurgusal-idealizmin, eklektizm düzeyinde ortaya çýkmasýnýn sonuçlarýný tam olarak ele aldýðýmýzý söyleyemeyiz. Çeþitli yönlerden ele aldýðýmýz siyasal tecrit, siyasal üstünlük, psikolojik yýpratma, maddi yýpratma
konusunda BDSnin ileri sürdüklerinin izlerinin þu ya da bu biçimde ortaya çýkabilmesi olasýdýr. Çünkü bu olasýlýk, herhangi bir kiþi
ya da kiþilerin zihinlerinden türetilmiþ deðildir. Bunlar doðrudan
doðruya Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin pratiðe geçirilmesine iliþkin sorunlarýn çözümlenmesi düzeyinde, teorik ve pratik
yetersizlikler sonucu olarak ortaya çýkarlar. Bu açýdan BDSnin
sýk sýk dile getirdiði bazý konulara deðinmekte yarar vardýr.
Þunlarý yazmaktadýr BDS:
Devrimci bir örgütün oligarþiye siyasal alternatif olabildiði oranda gerçekleþen siyasal tecrit durumu, oligarþiye karþý askeri alternatif þartlarýnýn da hazýrlanmasýný
ifade eder. Hemen belirtelim, politik alternatif kavramlarý her kavram gibi seçme soyutlamalardýr. Aslýnda doðru
kavram devrimci alternatiftir. Bu ayrýmý yapmamýzýn
nedeni, Öncü Savaþýnýn muhtevasýna ve temel aðýrlýklý
görevine uygun düþen kavramý þeçmektir.117 (abç)
Oligarþinin zor kurumlarýna (politik-askeri) vurarak
politik varlýðýný duyurabilen devrimci örgüt, savaþýn sürekliliðini saðlamasý ve gücü oranýnda sýnýf mücadelesinin
her alanýnda yer almasý ile kitlelere siyasal alternatif olduðunu gösterebilir.118
Öncü Savaþýnda düþman siyasal olarak tecrit edilebilmesi için, suni dengeyi sürdüren kurumlarýn teþhiri,
116
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psikolojik yýpratma temelinde gerilla savaþý ile yürütülür.
Bu sürecin sonunda kitlelerin devrim saflarýna çekildiðinden (siyasal tecrit saðlandýðýndan) Halk Savaþý küçükten büyüðe, maddi yýpratma temelinde düþmanýn askeri güçlerine yönelen gerilla savaþýyla baþlatýlýr. Bu nedenledir ki, biz, Öncü Savaþýnda psikolojik yýpratmanýn,
Halk savaþýnda ise askeri alternatif olma göreviyle kaþý
karþýya bulunduðumuzu tespit ediyoruz.119 (abç)
Ýþte BDSnin siyasal tecritle baðlantýlý olarak politik alternatif/askeri alternatif konularýnda söyledikleri öz olarak bunlardýr. Bunlarý ilkin seçme soyutlamalardan baþlayarak ele alalým.
Daha önce gördüðümüz gibi kavramlar seçme soyutlamalar deðildir. Nitekim yukardaki alýntýda BDS, aslýnda doðru
kavramdan söz ederek, bu gerçeði kabul etmektedir. Ve kendisinin kabul ettiði gibi, burada doðru kavram devrimci alternatiftir.
Ancak bu belirleme tek baþýna nitelik belirleyici deðildir. Söz konusu olan devrimci bir örgütlenme olduðu durumda, bunun politik ve askeri düzeyin bütünselliðini ifade ettiði kolayca anlaþýlýr.
Üstelik bizim ele aldýðýmýz konu, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini devrim stratejisi olarak kabul etmiþ bir devrimci alternatiftir.
Dolayýsýyla politik ve askeri yönlerin birbirinden ayrýlmasý olanaksýzdýr. Böyle bir devrimci örgütün örgütsel ilkesi olan politik ve
askeri liderliðin birliði ilkesi de bu ayrýlmazlýðýn bir ifadesidir.
BDS diyor ki:
Kýsacasý, suni olarak, keyfimize göre kavramlarý araþtýrýp, bunlara anlamlar yüklemek, kesintisiz devrimler
yazýlmamýþ olsaydý, belki doðru olabilirdi (!)120
Ýþte seçme soyutlamalar kaþifliðinin bir kaç sayfa ötedeki durumu budur. Dolayýsýyla BDSnin hangi biçimde ifade ederse etsin alternatif üzerine söylediklerinin hiçbir deðeri bulunmamaktadýr. Örneðin Halk Savaþýnda askeri alternatif olma görevi
olduðunu ileri sürmek, Halk Savaþýnýn uzun bir savaþ aracýlýðýyla
oligarþi ve emperyalizmin yenilgiye uðratýlmasý ve böylece politik
iktidarýn ülke çapýnda ele geçirilmesi süreci olduðunu dýþlar. Eðer
birþeyler söylenmek zorunluluðu hissediliyorsa, yapýlmasý gereken
119
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sadece Halk Savaþýnda askeri alternatif olan halk ordusunun düþmanýný yenmesinden söz etmektir. Ama BDS sýk sýk sevdiði
sözcükleri, diline pelesenk ettiði sözcükleri olmadýk yerde kullanma alýþkanlýðý edindiði için, her zaman kendi keyfine göre hareket etmeyi tercih etmiþtir.
BDSnin hiç anlamadýðý þeylerden birisi de, Halk Savaþýnýn
uzun bir savaþ olduðu ve bu uzun savaþta, maddi ve teknik olarak
güçlü düþman, politik ve moral üstünlük temelinde yýpratma savaþý
aracýlýðýyla güçsüzlüðe düþürülür ve güçler dengesindeki deðiþime
paralel olarak imha savaþýna giriþilerek düþman nihai olarak yenilgiye uðratýlýr, olmasý gerçeðidir.
Halk Savaþýnýn stratejisi uzatýlmýþ bir savaþýn stratejisidir. Uzatýlmýþ savaþ, tüm yönleriyle, düþmana karþý sürekli bir saldýrý sürecidir. Düþman bu süreçte parça parça imha edilir, adým adým geri sürülür, küçük küçük
darbelerle yere serilir ve onun stratejik planlarý teker teker baþarýsýzlýða uðratýlýr. Diðer taraftan da, biz, nihai zafere doðru baþarýdan baþarýya koþarýz.121 (Giap)
Böyle bir stratejide, yýpratma savaþý ile imha savaþýnýn iliþkisi
Mao tarafýndan þöyle konulmaktadýr:
Ýmha seferleri, stratejik yýpratma amacýna ulaþmanýn
aracýdýr. Bu anlamda imha savaþý, yýpratma savaþýnýn ta
kendisidir. Çin, esas olarak bu imha yoluyla yýpratma
yöntemini kullanarak uzun süreli savaþý sürdürebilir ...
Fakat stratejik yýpratma amacýna yýpratma seferleriyle
de ulaþýlabilir.122 (abç)
Ayný konuda Giap þöyle yazmaktadýr:
Ýktidar tüm devrimlerin sorunudur ve hasým güçlerin imhasý da tüm savaþlarýn temel sorunudur. Savaþýmýz
devrimci bir savaþtýr ve iktidarýn ele geçirilmesinin bir
yolu olarak kullanýlmaktadýr. Savaþýmýz düþman güçlerini imha etmeyi amaçlar ve düþmanýn iktidarýný yok etmek ve halk için iktidarý kazanmak sorununu çözer.
Halk savaþýmýzda, biz, hasým birliklerin imhasýný
amaçlayan halk silahlý güçlerinin askeri eylemleriyle ikti121
122

Giap, National liberation War in Vietnam, s. 72.
Mao Zedung, Seçme Eserler, Cilt: I, s. 175.

THKP-C/HDÖ
BDS: Bir Pragmatik Sapma

113

darý kazanmak amacýyla kitle ayaklanmalarýný birleþtirmekteyiz...
Her þey bu yönetici ilkeye uygun olmak zorundadýr:
durmaksýzýn düþman güçlerini imha ederken, kendi güçlerimizi korumak ve artýrmak.
Düþman güçlerini imha etmek, yabancý saldýrganlarla onlarýn yerli uþaklarýnýn, hem politik hem askeri güçlerini imha etmek demektir.
Hasým askeri güçler insan gücü, savaþ araçlarý ve
ard-üsleri kapsar. Ýnsan gücü temel unsurken, savaþ araçlarý ve ard-üsler de emperyalist ordularýn çok önemli unsurlarýný oluþtururlar. Düþmanýn insan gücünü imha ederken, onun savaþ araçlarýný ve ard-üslerini, özellikle daha
önemli üslerini tahrip etmeliyiz.123
Ve savaþta yýpratma kavramýnýn uzun süren bir harekât
aracýlýðý ile düþmanýn maddi kuvvetlerinin ve iradesinin giderek
tükenmesi124 olduðunu da anýmsarsak söylenenlerin anlamý açýk
hale gelecektir. Ama BDS için her þey farklýdýr.
BDSnin savaþ ve Öncü Savaþýna iliþkin tespitlerinin bazý
kýsýmlarý þöyledir:
Her savaþýn iki yönü vardýr: Siyasal yön (siyasi
yýpratma denebilir) ve askeri yön (maddi yýpratma
denebilir). Her devrimci savaþta askeri görevler siyasal
amaca göre belirlenir ... Öncü savaþýnýn özü düþmanýn
siyasal olarak güçsüzlüðünü sergilemek (elbette askeri
araçlarla), silahlý ve kitlesel gücü birlikte geliþtirmektir.
Bunun adý ise, düþmanýn askeri araçlarla siyasal olarak yýpratýlmasýdýr (psikolojik yýpratma). Psikolojik
yýpratma silahlý propagandanýn temel siyasal görevidir ve oligarþinin siyasal, ekonomik ve askeri kurumlarýna (imha, yok etme olmaksýzýn) yönelmeyi ifade eder.125
(abç)

Savaþýn ilk iki aþamasýnda psikolojik yýpratma ve
kuvvet gösterisi aðýr basacaktýr. diyen Mahir yoldaþ,
123
124
125
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psikolojik yýpratmanýn siyasal amaçlý olduðunu Kesintisiz Devrimlerde ortaya koymuþtur.126 (abç)
Bu alýntýlarda BDSnin karma karýþýk ettiði konular öylesine çoktur ki, bunlarý tek tek ele almak bile yüzlerce sayfalýk metinlere gereksinme gösterir. Bu açýdan kendimizi belli baþlýlarý ile sýnýrlandýracaðýz.
Diyor ki BDS, Mahir Çayan yoldaþ ... Kesintisiz Devrimlerde ortaya koymuþtur. Ama neyi?
Doðrudan Mahir yoldaþdan alýntý yapýlarak psikolojik yýpratmanýn siyasal amaçlý olduðunu dediði söylenmektedir. Bu Mahir
yoldaþa yüklenebilecek bir þey deðildir. Üstelik Kesintisiz Devrimlerde deðil, Kesintisiz Devrim II-IIIde Mahir yoldaþ net biçimde,
savaþýn ilk iki aþamasýnda psikolojik yýpratma yönü aðýr basacaktýr demektedir.
Buna kuvvet gösterisini de eklemek gerçek bir tahrifattýr. Ýþte Mahir yoldaþýn adý geçen yazýsýndaki sözleri:
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin ýþýðýnda devrimci rota þöyle bir çizgi izleyecektir:
I. Aþama: Þehir gerillasýný yaratma
II. Aþama: Þehir gerillasýný geliþtirme
Kýr gerillasýný yaratma ve kuvvet gösterisi.
Bu iki aþamada savaþýn psikolojik yýpratma yönü
aðýr basacaktýr.127
Ýþte BDSnin bir dizi tahrifatlarýndan sonraki durumu budur. Bunlarýn BDSnin kulaktan dolma bilgilerle, aklýnda kaldýðý
gibi bir þeyler ileri sürmekle, özensizlikle, ciddiyetsizlikle devrim ve
devrim stratejisi üzerine ileri-geri söz söylemesinin bir ürünüdür.
Ama buna gereksinmesi de vardýr. Ýþte þöyle diyor BDS:
Kitlelerin oligarþik devlet gücünü abartmalarý sonucu devrim saflarýna katýlmamalarý nedeniyle, oligarþinin
politik güçsüzlüðünün açýða çýkartýlmasý ancak kuvvet
gösterisi ile saðlanabilir. Bu, oligarþiye karþý askeri alternatif olma deðildir. Psikolojik yýpratmanýn özü, devrimcilerin politik varlýklarýný silahlý propaganda ile duyurmak
ve politik olarak güç göstererek, siyasi alternatif olabil126
127
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mektir.128 (abç)
Böylece BDS savlarýnda psikolojik yýpratma yanýnda kuvvet gösterisi de özgün bir yere sahip olduðu için, Mahir yoldaþýn
tespitlerinin düzeltilmesi zorunlu hale gelmiþtir. Bunu bir adým
daha geliþtirerek Mahir Çayan yoldaþýn kuvvet gösterisi tespitinin özü politiktir129 savýna ulaþmýþlardýr. Mahir yoldaþýn dört aþamalý
formülasyonunun ikinci aþamasýnda kýr gerillasýný yaratma ve kuvvet gösterisi tespiti bu açýdan BDSnin iþine yaramadýðý gibi, baþýna olmadýk sorunlar da doðurabileceðinden, bu düzeltmeye gereksinme duymuþtur.
Tüm bunlarý bir yana býrakarak, bakalým Mahir yoldaþ Kesintisiz Devrimlerde deðil, Kesintisiz Devrim II-IIIde neler yazmýþ:
Silahlý propaganda, kýr ve þehir gerilla savaþý ile
psikolojik ve yýpratma savaþýný içerir.130
Kitlelerin düzene karþý memnuniyetsizlik ve kýpýrdanmalarýnýn eyleme dönüþmesi için, önce inandýrýcý
olmalýyýz. Söylediklerimizi bizzat eylemimizle onlara göstermeliyiz. Devrimciler herþeyden önce bir yandan kitlelere, hakim sýnýflarýn baský örgütünün, yüzyýllardýr kafalarýnda þekillendiði gibi olmadýðýný, aslýnda çürük ve kof
olduðunu, onun bütün gücünün yaygara, gözdaðý ve
demagojiden ibaret olduðunu askeri eylemleri ile göstermelidirler. Öte yandan, kitleleri devrimci propagandaya açýk hale getirebilmek ve bu yolla devrimci bilinci onlara götürüp onlarý devrim saflarýna çekmek için, askeri
eylemlerin üzerine oturmuþ propagandayý iþlemelidirler.
... Örgütsüz olan ve idealist düþüncenin perspektifinden, oligarþik devlet gücünü dev gibi güçlü ve yenilmez
olarak gören kitlelere, merkezi otoritenin aslýnda göründüðü kadar güçlü olmadýðýný, kof olduðunu, bütün gücünün yaygara ve gözdaðý olduðunu bizzat devrimci pratik
içinde göstermek suretiyle bu güvenceyi yaratabiliriz.
Evet, kitlelere, oligarþiye karþý savaþan silahlý devrim
cephesinin güçlü olduðunu göstermemiz, bir bakýma
kuvvet gösterisi yaparak, düþmaný yýpratmamýz, mo128
129
130
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ralman çökertmemiz gerekmektedir. Bunun tek yolu
öncünün bir dizi askeri zaferleridir.131 (abç)
Ýþte Mahir yoldaþýn sözleri bunlardýr. BDSnin kendi deyiþiyle
söylersek, Kesintisiz Devrimler yazýlmamýþ olsaydý belki132 kendi dediklerini önemseyebilirdik. Ama ne yazýk ki bunu yapamýyoruz! BDS, hayalci deðildir, ayrýca eskiden daha tutarlý bir teorinin ortaya konulmadýðý durumlarda dar deneyci olmayý da tercih etmiþtir. Bu durumda hayýrlý denemeler demekten baþka bir
þey elimizden gelmez.
BDSnin bu traji-komik durumunu bir yana býrakarak, ileri
sürdüðü savlarla muðlaklaþtýrdýðý psikolojik yýpratma ve kuvvet
gösterisi üzerine birkaç söz söyleyelim.
Öncelikle literatürde psikolojik yýpratmanýn nasýl olduðuna bir bakalým.
Hemen hemen tüm savaþ kuramlarýnda, savaþta moral unsur, yani psikolojik faktörler göz önünde tutulmuþtur. Clausewitz þöyle yazmaktadýr:
Eðer düþmaný alt etmek istiyorsak, çabalarýmýzý onun
direnme gücüne uydurmamýz gerekir. Bu direnme gücü
birbirinden ayrýlmasýna imkan bulunmayan iki faktöre
baðlýdýr: Elindeki olanaklarýn geniþliði ve iradesinin
kuvveti.133 (abç)
Düþmanýn muharebe gücünden bahsederken bu
kavramý sadece maddi kuvvete hasretmek zorunda deðiliz. Tersine moral güç de bunun kapsamýna girer, çünkü aslýnda bunlar en küçük ayrýntýlara varýncaya kadar
iç içedir ve ikisini birbirinden ayýrmaya imkân yoktur.134 (abç)
Görüldüðü gibi Clausewitz maddi güç ile moral gücü
birbirinden ayrýlmaz bir bütün olarak ele almaktadýr. Bundan çýkan sonuç açýktýr, düþmanýn maddi güçlerine yönelmek, ayný zamanda moral güçlere yönelmektir ve tersi de ayný biçimde geçerlidir.
Giap ise, Halk Savaþýný iþlerken, bizden maddi ve teknik
Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
BDS, III. Kýsým.
Clausewitz, Savaþ Üzerine, s. 47.
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olarak üstün düþmana karþý mutlak siyasal ve moral üstünlüðün
saðlanmasýndan135 söz ederek moral unsur ile politik unsuru birbirinden ayýrýr. Yine 1970 baþlarýnda oldukça yaygýn olarak bilinen
þehir gerillasýnýn ünlü teorisyeni Marighella devrimci savaþ stratejimiz, birbirini bütünleyen üç durumu göz önüne alýr: Þehir gerillasý, kýr gerillasý ve psikolojik savaþ136 derken belli bir açýklýk içindedir.
Kuvvet gösterisi kavramý ise 1960larda Latin-Amerikadaki
gerilla savaþlarý döneminde devrimci literatüre girmiþtir. Daha önceki dönemlerde, gerek Engelsin yazýlarýnda, gerekse Leninin yazýlarýnda, savaþta kuvvet durumu ve bunun nedenleri, ayaklanma
baðlamýnda ele alýnmýþtýr. Ayaklanmanýn da savaþ türünden bir
sanat olduðu düþünülecek olursa kuvvet gösterisinin kapsamý
ortaya çýkar. Ancak gerilla savaþý düzeyinde kuvvet gösterisi asýl
olarak Regis Debrayýn Devrimde Devrim yazýsýyla birlikte ortaya
çýkmýþtýr.
Þöyle yazmaktadýr Debray:
Yeni-sömürgecinin ideali kuvvetini kullanmamak için
göstermektir. Bu da bir çeþit kullanmaktýr. Gerilla ise, az
ve küçük gücünü göstermek için kullanmak zorundadýr.137
Ýþte Kesintisiz Devrim II-IIIdeki kuvvet gösterisi kavramýnýn
içeriði böyledir.
Gelelim siyasi yýpratma kavramýna.
Marksist literatürde siyasal düzeyde yýpratma kavramý, genel olarak bir dönem devrim stratejisinin belirlenmesi için kullanýlmýþtýr. Strateji ve taktik kavramlarý gibi, bu kavram da askeri dilden
politik dile geçmiþtir. Tarihsel olarak bu kavram Wilhelm Almanyasýnda SDP içinde ortaya çýkmýþtýr. II. Enternasyonalin ana partisi olan SDP, iktidara hazýr bir parti olarak toplumun ve devletin her
türlü geliþmesiyle yakýndan ilgilenmiþtir. Böyle bir dönemde (19001907) Alman Genelkurmayý içinde Almanyanýn gelecekteki savaþ
teorisi üzerine yürütülen bir tartýþma, SDP için oldukça önemli olmuþtur ve bu tartýþmalarý parti basýnýnda yer vererek izlemiþtir. Ýþte
bu tartýþmalar yýpratma kavramýnýn askeri dilden politik dile çev135
136
137
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rilmesinde çýkýþ noktasý olmuþtur.
1900-1907 yýllarýnda Hans Delbrück adlý Alman askeri tarihçisi savaþ stratejilerinin iki ana baþlýk altýnda toplanmasý gerektiðini ileri sürüyordu. Bunlardan birincisi Ermattungstrategie, yani
yýpratma stratejisi, ikincisi ise, saldýrý stratejisidir. K. Kautsky,
Delbrückün askeri kavramlarýný proletaryanýn devrim stratejisi konusundaki tartýþmalarda kullanmýþtýr. Kautskyye göre, politik stratejide iki ana perspektif söz konusu edilebilir. Birincisi, ermattungstrategie, yani yýpratma stratejisidir; ikincisi ise niederverfungstrategie, yani devirme stratejisidir. Bu ayný dönemde Marksist
literatürde kullanýlan Almanca konuþma ile Fransýzca konuþma
kavramlarýnýn eþdeðerleridir. Kautsky R. Luxemburga karþý yýpratma stratejisinin SDPnin perspektifi olmasý gerektiðini ileri sürmüþtür.
Elveriþsiz þartlarýn birleþmesiyle 1789-93 yýllarýnda
Fransada devrimciler cesur bir hücumla birkaç darbe
indirip hakim rejime son vermeyi baþardý. Bu devirme
stratejisi, o sýrada parti kurmayý veya halk kitlelerinin hükümet üzerinde anayasal etkilerde bulunmasýný imkansýz kýlan bir mutlakýyetçi polis devletinde devrimci bir sýnýf için tek geçerli stratejiydi. Her yýpratma stratejisi baþarýsýz kalýrdý, zira dayanýklý bir direniþ için birleþmek isteyen muhalifler karþýsýnda hükümet örgütlenme ve koordinasyon olanaklarýný her an kaldýrabilirdi ... Devirme
taktiklerinin geçmiþte kaldýðýný gösteren Komün oldu.
Devirme taktiði, karakterini hakim bir baþkent ile taþradaki büyük askeri birliklerin sevkini imkansýz kýlan yetersiz
bir iletiþim sisteminin oluþturduðu siyasal koþullara ve
sokak planlamasýnda teknik bir düzeye, sokak çarpýþmalarýnda dikkate deðer bir þans veren askeri bir donatýma
göre uyarlanmýþtýr. Devrimci sýnýfýn yeni stratejisinin temelleri iþte o zaman atýldý.
Daha sonra Engels, Fransada Sýnýf Mücadelelerine
yazdýðý Önsözde eski devrim stratejisinin karþýsýna çýktý
ve yýpratma stratejisi olarak yeni bir devrim stratejisinin
temellerini attý.138 *
138
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Kautskynin çeþitli düzeltmelerle politik yýpratma stratejisini ortaya koyuþu budur.
III. Enternasyonal döneminde, özellikle 1923-25 döneminde
Sovyet Kýzýl Ordusunun ünlü komutanlarý Avrupa devrimleri için
saldýrý stratejisini önerdiklerinde, yine ayný konu gündeme gelmiþtir. (Bu konuya iliþkin ayrýntýlý bilgi için Bkz. Gramsci Üzerine)
Bunlara iliþkin bir baþka deðerlendirmeyi Mahir yoldaþýn
çeþitli yazýlarýnda bulmak mümkündür. Mahir yoldaþ, proletarya
partisinin mücadele çizgisinin evrim ve devrim aþamalarýna göre
belirlendiðini söyleyerek þöyle yazar:
Evrim döneminin devrimci hitap dili, Almancadýr.
Almanca konuþma döneminde ihtilâlci atýlýma yer
yoktur. Bu dönemin devrimci çalýþma tarzý proletaryayý
bilinçlendirmek, örgütlendirmek, proletarya ile öncüsünün baðlarýný sýklaþtýrmak, emekçi halk kitlelerini proletaryanýn saflarýna kazanarak devrim için eðitmektir.
Eðer proletarya partisi kurulmuþ ise, devrimci çalýþma
o partiyi proleter siyasi kitle partisi haline getirmek; çeþitli
mesleki örgütler aracýlýðýyla kitlelerle organik baðlarýný
sýklaþtýrmak, proletaryanýn ve emekçi halkýn sýnýf bilincini yükseltmek, demokratik muhalefetin en solunda yürüyerek, hakim sýnýflarý yoðun politik propaganda ile teþhir
etmektir.139
Mahir yoldaþ, devrim aþamasýný da þöyle anlatýr:
Bu günler, yýðýnlarýn koro halinde ihtilâl türkülerini
söylediði nadir günlerdir. Dönem, artýk ihtilalci atýlýmýn
dönemidir. Bu dönemde kitleler tek bir dilden anlamakta* Burada Kautskynin dönekliðinin ilk belirtileri bulunmaktadýr. Özellikle Engelse
yaptýðý atýflarýn tahriflere dayandýðý ilerki yýllarda ortaya çýkmýþtýr. Engelsin sözü geçen
yazýsýndan Kautsty þu cümleyi 1895 yýlýndaki ilk baskýsýndan çýkartmýþtýr. Bu demek
midir ki, gelecekte sokak mücadelesi hiçbir rol oynamayacaktýr. Hiç de deðil. Yalnýz þu
demektir: 1848den bu yana koþullar, sivil savaþçýlar için çok daha elveriþsiz, birlikler için
ise çok daha elveriþli olmuþtur. Þu halde bir sokak çarpýþmasý, gelecekte, ancak bu
elveriþsiz durum baþka etmenlerle kapatýldýðý, giderildiði takdirde baþarýlý olabilir. Onun
için, sokak çarpýþmasý, büyük bir devrimin baþlarýnda, geliþmesi sýrasýnda olduðundan
daha seyrek olacaktýr ve bu iþe daha büyük kuvvetlerle giriþmek gerekecektir. Ama o
zaman da bu büyük kuvvetler, bütün Fransýz Devriminde, 4 Eylül ve 31 Ekim 1870de
Pariste olduðu gibi, kuþkusuz, açýk saldýrýyý barikatýn pasif taktiðine yeð tutacaklardýr.
[Engels, Fransada Sýnýf Savaþýmlarý, Seçme Yapýtlar, Cilt: I, s. 242]
139
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dýrlar: O da Fransýzcadýr. Ve bu dili konuþmak da baþlý
baþýna bir sanattýr...140
Mahir yoldaþ, evrim ve devrim aþamalarýna iliþkin bu belirlemelerinden sonra þöyle devam etmektedir:
Hemen görülebileceði gibi, Marx, Engels ve Leninde
devrim ve evrim aþamalarý ve taktikleri kesin çizgilerle
ayrýdýr.
Marx ve Engelsin tahlil ettikleri bu süreç burjuva toplumuna iliþkin, Lenininki ise dünyanýn en büyük altý sömürgeci ülkesinden birisi olan, öteki Avrupa ülkelerine
kýyasla nispeten zayýf fakat iç dinamiði ile geliþen bir kapitalizmin olduðu Çarlýk Rusyasýna iliþkindir.
Yine açýkça görülebileceði gibi her iki aþamada da,
devrimci çalýþmalar, þiar ve taktikler farklýdýr. Evrim aþamasýnda öngörülen taktik þiar ve metodular, Almancadan kaynaklanmaktadýr. Ve silahlý aksiyon evrim aþamasýnýn temel mücadele metodu asla deðildir. Devrim
aþamasýnda ise, devrim dalgasýnýn yükselmesine paralel
olarak silahlý aksiyon temel olmaktadýr.
Marksizm-Leninizmde politik mücadele biçimleri çeþitlidir. Literatürde bu biçimler a) Silahlý aksiyon, b) silahlý
aksiyonun dýþýndaki mücadele biçimleri diye iki baþlýkta
mütalâa edilirler. Devrimci sürecin evrim ve devrim diye
kesin çizgilerle ayrýldýðý ülkelerdeki Marksist-Leninist partiler daima bu iki mücadele biçiminin birisini bu iki
evreye göre temel, ötekini ise ona tabi (tali) olarak seçerler. (Ýçinde bulunduðumuz evrede bu kesin çizgili ayrým
emperyalist-kapitalist ülkeler için geçerlidir).
Devrim için uzun ve dolambaçlý halk savaþýnýn zorunlu
bir durak olduðu, emperyalist hegemonya altýndaki geribýraktýrýlmýþ ülkelerin somut pratikleri, devrimci sürecin
bu evreleri arasýndaki iliþkide deðiþiklik yapmýþtýr.
Þöyle ki, emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde,
(ister II. bunalým döneminin emperyalist hegemonyasýnýn dýþsal bir olgu olduðu feodal, yarý-feodal ülkelerde olsun, isterse de III. bunalým döneminde emperyalist hege140
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monyanýn içsel bir olgu olduðu emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin egemen olduðu geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde olsun) evrim ve devrim aþamalarý, (Çarlýk Rusyasýnda
olduðu gibi zayýf da olsa) içsel dinamikle kapitalizmin
geliþtiði ülkelerdeki gibi kesin çizgilerle ayrýlamaz. Bu tip
ülkelerde devrim aþamasý kýsa bir aþama deðil, oldukça
uzun bir aþamadýr. Evrim aþamasýnýn nerede bittiðini,
devrim aþamasýnýn ise nerede baþladýðýný tespit etmek
fiilen imkansýzdýr. Her iki aþama iç içe girmiþtir...
Özetle söylersek, emperyalist hegemonya altýndaki
bütün geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde milli kriz, tam anlamý ile olgunlaþmýþ olmasa bile mevcuttur. Bu ise devrim durumunun sürekli olarak var olmasý, evrim ve devrim aþamalarýnýn iç içe girmesi, bir baþka deyiþle silahlý
eylemin objektif þartlarýnýn mevcudiyeti demektir.141
Ýþte Mahir yoldaþ evrim ve devrim aþamalarýna iliþkin farklýlýklarý ve ülkemizde bu aþamalarýn iç içe geçmesini bu þekilde ortaya koymaktadýr. Böylece evrim aþamasýna iliþkin bir kavrayýþ
olarak politik dile geçirilmiþ olan politik yýpratma kavrayýþý da
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi içinde ne anlama geldiði açýk
hale gelmektedir.
Örgüt saflarýnda siyasi yýpratma kavramýnýn ortaya çýkýþý
ise, doðrudan Öncü Savaþý sürecinde psikolojik yýpratma kavrayýþýnýn sað sapmalar için önemli bir engel teþkil etmesinden dolayýdýr. II. Sað-sapma Genel olarak savaþýn üç yönü vardýr: Siyasi
yýpratma, düþmaný psikolojik olarak çökertme ve maddi yýpratma142 diyerek ilk kez bu kavramý (maddi yýpratma kavramýyla
birlikte) kullanmýþtýr. Ýþte BDS nin seçme soyutlama yoluyla
eklektik anlayýþýna bu kavram, bu yolla girmiþtir.
BDSnin II. Sað-sapmadan yaptýðý bu kavram transferi,
önemli þeyler söyleniyor imajý vermek yanýnda, ayný zamanda II.
Sað-sapmayla olan ortaklýklarýnýn bir ürünüdür de. Keza psikolojik yýpratma kavramý da Kesintisiz Devrim II-IIIdeki içeriði ile deðil,
deðiþtirilmiþ olarak ele alýnmasýnýn nedeni de yine II. Sað-sapmadýr. Ancak bu kez farklýlýk tarafýndan yola çýkýlmýþtýr. II. Sað-sap141
142
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ma psikolojik yýpratmayý savunanlarý sol sapma ile suçladýðý için,
BDS, kendi anlayýþýnýn politik yýpratma olduðunu ileri sürmüþtür.
Böylece II. Sað-sapmanýn belirlediði çerçevede ve onunla uyum
düzeyinde konuyu ele aldýðýný tanýtlamaktadýr.
Psikolojik yýpratma politiktir, psikolojik yýpratma siyasal
amaçlýdýr, politik yýpratma psikolojik yýpratmadýr türünden BDS
ce ifadeler psikolojik yýpratma kavramýnýn çarpýtýlmasýndan baþka
bir þey deðildir. Çünkü Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinde ortaya konulmuþ olan psikolojik yýpratma kavramý, kavram olarak
savaþa iliþkindir. Ama öte yandan suni dengenin mevcudiyeti, kitlelerin gözünde oligarþik devlet aygýtýnýn dev gibi güçlü görülmesi gibi olgular, kitleler düzeyinde psikolojik sonuçlar doðurmaktadýr.
Fakat bu olgular, psikolojik yýpratmayý deðil, kuvvet gösterisini
gündeme getirir. Diðer yandan oligarþik devlet aygýtýnýn devrimci
mücadele karþýsýnda, baþlangýçta belli bir moral-psikolojik üstünlükleri bulunmaktadýr. Halk Savaþýnýn baþlatýlabilinmesi için siyasal üstünlüðün ele geçirilmesi yanýnda, ayrýca moral üstünlüðün
de ele geçirilmesi þarttýr. Bu psikolojik yýpratmayý gündeme getirir.
Psikolojik yýpratma kavramýnýn ne anlama geldiðine bir
de oligarþi cephesinden bakalým. 4 Aralýk 1979 tarihli Sýkýyönetim
Komutanlarý toplantýsýnda Org. Necdet Uruð þöyle demiþtir:
Ýç savunma ve geliþtirme stratejisi, ayaklanmayý önlemek veya yok etmek için, bir hükümetin politik, ekonomik, psikolojik ve bütün polis ve iç güvenlik kuvvetleri
dahil, askeri gücünü kullanma ve geliþtirme ilim ve sanatýný ihtiva eder ... Bu milli strateji, anarþistleri, halktan fiziki ve psikolojik olarak tecrit ederken, halktan personel, malzeme ve istihbarat desteði almasýný önleyebilmelidir. Psikolojik harekât, bu stratejinin büyük bir bölümünü teþkil etmeli ve ayaklanmayý yok etmesi kadar
mani olabilmelidir. Anarþistleri, teþkilatlarýný ve yönetici
kadrolarýný bertaraf etmek veya etkisiz hale getirmek,
bu stratejinin temel ilkesi olmalýdýr ... Bu unsurlar üzerinde baský, özellikle polis ve diðer güvenlik kuvvetlerince sürdürülür ve zayiat vermelerine, ikmal maddelerinin
tahribine, morallerinin bozulmasýna çalýþýlýr.
Ýþte 12 Eylülden bir süre sonra Genelkurmayýn psikolojik
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savaþ kazanýlmýþtýr çýðlýklarý atmasýnýn içeriði budur.
Öncü Savaþýnda psikolojik unsurun yeri ve psikolojik yýpratmanýn gerekliliðinin siyasal yýpratma ile karýþtýrýlarak önemsenmemesi, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin tümüyle bir yana
itilmesinden baþka bir sonuç vermez. Hele ki, psikolojik yýpratmayý, düþmanýn polisiye kuvvetlerini þaþkýnlýða düþürme, moralini bozma olarak deðerlendirmek143 yanlýþtýr dikkat ediniz, eksiktir
deðil, yanlýþtýr, psikolojik yýpratmanýn suni dengeyi sürdüren kurumlara yönelme yönünü, siyasi gerçekleri açýklama yönünü unutma144 vardýr demek, politikanýn ne olduðunu bilmemek yanýnda,
savaþýn da ne olduðunu bilmemekle özdeþtir. Düzene karþý memnuniyetsizlik ve tepkilerinin oligarþinin siyasal zoru ile pasifize edilmesinde, oligarþik devlet gücünün kitlelere gözdaðý, yaygara ve
demagoji ile güçlü gösterilmesinin psikolojik konumlarý siyasal
sonuçlarla olan ilintisini gösterir. Bu açýdan psikolojik yýpratmanýn,
ayný zamanda siyasal sonuçlar doðuracaðýný söylemek, ne adamý
kâhin yapar, ne de bir adým ilerleme saðlar. Ama bunun zorla, siyasal zorla ve bu zorun uygulama araçlarýyla olan baðlantýsýný görmemezlikten gelmek, siyasal zorun, örgütlü zorun, her þeyden önce
silahlý kuvvetler, yani ordu demek olduðunu unutmak ya da unutturmak, belki bir ilkokul münazarasýnda iþe yarayabilir, ama iktidar mücadelesi yapan bir devrimci örgütün bu tür çocukluklarla
politika yapmasý olanaksýzdýr.
Tüm bunlara ama, bunlarý söylemek Öncü Savaþýnda maddi
yýpratmayý savunmaktýr diye itiraz edenler çýkabilir. Böyle bir itiraz maddi yýpratmayý tanýmlamadýðý ve neden ve nerede geçerli
olduðunu açýk ve net biçimde ortaya koymadýðý sürece, tek bir anlam taþýr: Öncü Savaþýnda maddi yýpratmayý gerçekleþtirmek, yok
olmaktýr, ölmektir!
Hep söyledik ve söylüyoruz: Hiç kimse, örgüt adýna ve Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini savunma paravanasý arkasýnda
kitlelere ve kadrolara ne olduðu tanýmlanmamýþ þeylerle bir takým
imajlar veremez. Öyle yapmak, onlarýn bilinçlerini bulanýklaþtýrmaktan baþka sonuç doðurmaz. Bu türden öcülerle kitlelerin ve kadrolarýn korkutulmaya çalýþýlmasý, revizyonist ve pasifistlerin deðir143
144
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menine su taþýmak olduðu kadar, oligarþinin her türlü araçla gerçekleþtirmeye çalýþtýðý gözdaðýný güçlendirmekten baþka bir þey
deðildir.
Biz, hiçbir yerde ve hiçbir zaman, Öncü Savaþýnda maddi
yýpratmanýn olmadýðýný ve olmayacaðýný söylemedik ve söylemiyoruz da. Biz, halk kurtuluþ savaþýmýzýn bütünsel ve süreç olarak
planlanmasý ve yürütülmesi üzerine konuþuyoruz. Doðal olarak böyle bir süreçte, her faaliyet bir baþka faaliyete, her evre bir baþka
evreye baðlýdýr. Öncü Savaþýnýn baþlangýcýnda kitlelerin büyük birimler halinde (sovyetler) örgütlenmesine karþý olduðumuz gibi,
gene baþlangýçtan itibaren kitlelerin hýzla savaþa katýlacaðýný düþünerek stratejik rotanýn planlanmasýna da karþýyýz. Öncü Savaþýnýn
ilk iki aþamasýnda savaþýn psikolojik yýpratma yönü aðýr basacaktýr. Dolayýsýyla genel olarak savaþýn yýpratma bölümünün, çeþitli
yýpratma seferleriyle ya da imha seferleriyle baþlangýçtan itibaren
gerçekleþtirilmesine de karþýyýz. Böyle bir kavrayýþ Öncü Savaþýný
Halk Savaþýnýn bir evresi olarak kavrayan hatalý anlayýþlarýn ürünüdür. Ama sürecin zaman içinde böyle bir geliþme göstereceðini de
söylüyoruz. Dolayýsýyla kadrolarýn buna hazýrlanmasý ve örgütün
süreç olarak buna göre düzenlenmesi, donatýlmasý bütünsel planlamanýn kapsamý içindedir.
Kýr gerilla savaþýnýn geliþimi ve yaygýnlaþmasý, kaçýnýlmaz
olarak psikolojik yýpratmanýn ikincil hale gelmesini getirecektir.
Böylece sürecin genel olarak yýpratma savaþý yönünün öne geçmesi söz konusu olacaktýr. Bu aþamadaki yýpratma savaþýnda gerilla savaþýnýn rolü ve iþlevi ise, Halk Savaþlarý deneyimleriyle açýk
durumdadýr. Savaþýmýzýn politikleþmiþ askeri savaþ olmasý, onun
bir dönem için askerileþmiþ politik savaþ olabileceði demek deðildir. Bunu böyle sanmak ya da böyle bir anlayýþ sergilemek, pasifizmin etkilerini örgüt içinde yaymakla özdeþtir.
Kim ki, gerilla savaþýnýn, özel olarak da kýr gerilla savaþýnýn
kaçýnýlmaz olarak yýpratma savaþý (sanýldýðý gibi maddi yýpratma
olarak anlaþýlsa bile) iþlevlerini de yerine getirmesinden yola çýkarak, bu savaþýn esnekliðini ve çokyönlülüðünü ortadan kaldýrmaya
çalýþýr ya da muðlaklaþtýrýrsa, o kiþi, iflah olmaz bir devrimci savaþ
karþýtýdýr. Gerilla savaþý, özel olarak da kýr gerilla savaþý, karakteri
gereði düzensiz savaþtýr ve çeþitli görevleri yerine getirebilecek esnekliðe sahiptir. Bu açýdan kýr gerilla savaþýnýn, belli bir dönemde,
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belli ve sýnýrlý bir amaçla kullanýlmasýndan söz etmek yerine, bu
tür amacýn araca uymazlýðýndan söz etmek, araç deðiþtirmenin bir
kýlýfýdýr. BDSnin yaptýðý gibi, hareketli gerilla birliði þeklinde savaþ
yürütülüp yürütülmeyeceði, bu savaþýn kapsamý açýlarak, öncü savaþýnýn görevlerine uyup uymayacaðý incelenerek anlaþýlýr.145 demek, bizim devrim stratejimizin temel aracý olarak gerilla savaþýnýn
çokyönlülüðü ve esnekliði göz önüne alýnarak yapýlmýþ saptamalarýný reddetmekle özdeþtir. Açýkça ortaya konulduðu gibi, ister kýr
gerilla savaþý olsun, ister þehir gerilla savaþý olsun, gerilla savaþýnýn
devrimci politik amaçlarla, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak yani politik kitle mücadelesi olarak ele alýnmasý söz konusudur.
Tarihsel olarak silahlý propagandanýn, silahlý güçlerin yürüttüðü propaganda, bilinçlendirme, siyasi eðitim, örgütlenme faaliyetinin bütünselliðini ifade eden bir politik mücadele biçimi
olduðunun unutulmasý ve bunun kaynaðý ve kökeninin kýrsal alanlardaki devrimci mücadele olduðunun unutturulmasý, silahlý propagandayý temel alan bir örgütün üyeliði ile baðdaþmaz. Sevilsin
sevilmesin, benimsensin benimsenmesin, Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisinin temel politik mücadele biçimi silahlý propagandadýr
ve bu da gerilla savaþýnýn araç olarak kullanýmýný ifade eder. Kitlelerle temas kurmanýn, onlarý geniþ bir siyasi gerçekleri açýklama
kampanyasý ile devrim saflarýna kazanmanýn temel mücadele yöntemi olan silahlý propaganda, bu iþlevini en açýk biçimde kýrsal
alanlarda ve kýr gerillasý ile yerine getirir. Bunu unutmak, unutturmak, Küba Devriminden Chenin Bolivyadaki mücadelesine kadar tüm faaliyetlerde Öncü Savaþýnýn söz konusu olmadýðýný ileri
sürmek kadar saçma ve aptalcadýr. Chenin silahlý propagandanýn Vietnamcasý dediði olgularý görmezlikten gelmenin tek bir
açýklamasý vardýr: Kýr gerilla savaþýndan korkmak. BDSnin baþtan
sona tüm yaptýðý da kýr gerilla savaþýndan kurtulmaktýr.
Evet, kýr gerilla savaþý, çok sert ve üst düzeyde bir savaþtýr.
Acýmasýz bir savaþtýr. Düþmanla yoðun olarak karþýlaþma, açýktan
çatýþmaya girme ve hatta yok olma tehditleri altýnda sürdürülür.
Kýr gerillasýnýn gerçeklerini Chenin aðzýndan dinleyelim:
Nispeten küçük çekirdek gruplar, ister karþý saldý145
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rýya geçmek amacýyla, isterse büyük bir saldýrýdan esnekçe kaçýnmak ve orada etkin olmak amacýyla olsun,
gerilla savaþý için elveriþli mevziler seçerler. Aþaðýdaki
noktalar açýkça ortaya çýkarýlmalýdýr. Ýlk anda gerillalarýn
göreli zayýflýðý üslerini kursalar da, yerleþmekle, halkla
iliþkiler kurarak ve ilerde destek noktalarý olabilecek yerleri tahkim ederek, çevreyi tanýmakla sýnýrlandýrýlabilecek kadar büyüktür. Burada adý geçen önkoþullar altýnda geliþimine baþlayan bir gerilla birliðinin hayatta kalabilmesi için üç þart vardýr: Sürekli hareketlilik, sürekli
uyanýklýk, sürekli þüphe. Askeri taktiðin bu üç unsurunun doðru uygulanmasý olmaksýzýn gerilla birliði zor hayatta kalýr. Þu hatýrlatýlmalýdýr ki, bu anlarda gerilla savaþçýsý çizilmiþ hedefin büyüklüðü ve onun gerçekleþtirilmesi
için yapýlmasý gerekecek fedakârlýklarýn çokluðu ölçüsünde yiðitlik kazanacaktýr.
Bu fedakârlýklar günlük çatýþmalar, düþmanla adam
adama çarpýþmalar olmayacaktýr. Bunlar çok daha ince
ve gerillalar için ruhen ve bedenen çok daha zor dayanýlacak biçimler olacaktýr.
Belki düþman ordularý tarafýndan çok kötü bozgunlara uðratýlacaklardýr. Kimi zaman gruplara bölünecekler,
tutuklanýrlarsa iþkence göreceklerdir. Operasyon için
seçilmiþ bölgelerde kuduz hayvanlar gibi izlenecekler,
düþmanýn peþinde olmasý huzursuzluðu onlarý sürekli
kovalayarak, ileri sürülen nedenlerin ortadan kalkmasýyla baský birliklerinden kurtulmak için, korkutulmuþ köylülerin bile onlarý belli durumlarda teslim edebileceklerine
dair herkese ve her þeye þüpheyle bakacaklardýr. Ölümün bin kez mevcut bir kavram ve zaferin yalnýzca bir
devrimcinin hayal edebileceði bir rüya olduðu anlarda,
ölümden ya da zaferden baþka bir alternatif olmamacasýna. Ýþte gerilla savaþýnýn kahramanlýðý budur.146
Chenin bu sözlerinden sonra sanýrýz baþka bir þey eklememiz gerekmemektedir.

146

Che, Gerilla Savaþý: Bir Yöntem.

THKP-C/HDÖ
BDS: Bir Pragmatik Sapma

127

SONUÇ

Buraya kadar çeþitli düzeylerde BDSnin kavrayýþýný, savlarýný gördük. Bunlarýn özsel ve stratejik nitelikte konular olduðu çok
açýktýr. Özellikle þehir gerillasýnýn geliþtirilmesi ve kýr gerillasýnýn
yaratýlmasý aþamasýnýn arifesinde II. Sað-sapma gibi, BDS de örgütsel faaliyetlerin önünde önemli bir engel teþkil etmiþtir.
1979 yýlýnda II. Sað-sapma ile her türlü iliþkinin kesilmesiyle
birlikte Ýstanbul bölgesinde ortaya çýkan pragmatizm ve eklektizm,
örgütün toplanmasý, düzenlenmesi ve güçlendirilmesi düzeyinde kendisini en açýk biçimde ortaya koymuþtur. Örgütün her birimi, bütünsel bir plana göre düzenlenmiþ olduðundan, yani bölgelerin gücü, stratejik rotaya göre yapýlan mevzilendirmeler nedeniyle, taktik bazý görevleri yerine getirmelerini zorlaþtýrýyordu. Bu
nedenle, her bölge, bazý taktik-teknik görevleri yerine getirebilmek
için, stratejik mevzilenmeden ayrýlmalarý, yani özerkleþmeleri gerekiyordu. Genel Komite toplantýlarý, özerkleþme eðilimi içindeki bi-
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rimlerin kendi bölgesel sorunlarýný dile getirdikleri, ama her zaman bölgesel perspektifle çözümlemeye çalýþtýðý bir forum görünümü kazanýrken, BDSnin getirmiþ olduðu savlar ve anlayýþ, giderek
strateji tartýþmalarýna yol açýyordu.
BDSde ortaya konan anlayýþ, giderek örgüt içinde bir
bölgenin diðer bölgeler üzerinde egemenlik saðlamasýyla birlikte
taktik, teknik ve teorik sorunlarýn çözümlenebileceði mantýðýnýn
geliþmesine yol açýyordu. Daha ilerki yýllarda görüldüðü gibi, bu
mantýk, kendisini pratikte Genel Komite üyelerinin çeþitli biçimlerle etkisizleþtirilmesi çabasý olarak çeþitli ayak oyunlarýna girilmesini getirdi. Stratejik düzeyde, pragmatizm ve eklektizmin þehirleri
ve þehir gerillasýný mutlaklaþtýrmasý, özellikle kýrsal alanlardaki
örgütlenmenin aðýrlýðýný taþýyan bölgeleri gereksiz hale getirmekteydi. Bu bölgelere, kendi anlayýþý düzeyinde gerek duymayan
BDS kavrayýþýna sahip olanlar, kýrsal alanlarda 1972 yýlýndan beri
faaliyet sürdüren bölgeleri ve kadrolarý maddi olanaklar açýsýndan
zaafa düþürmeye baþlamýþlar ve giderek de bu bölgeleri kendi
baþlarýna hareket etmeye zorlamýþlardý. Bunu, kendisini merkez
olduðu sanýsýyla, bazý bölgelere eþdost göndererek ya da bazý bölgelerle hiçbir sorun olmadýðýný söyleyerek, örgüt içinde hizipçilik
yaratarak ilerlettiler. Pek çok kadronun örgüt disiplinine ve merkeziyetçiliðe baðlýlýklarý kullanýlarak, onlara yapýlamayacak görevler
vererek ve daha sonra da bunlarý yerine getirmedikleri için örgütten ihraç etmeye yeltenilmesi, bu hizipçilik faaliyetlerinin yeni ürünleriydi. Tek tek Genel Komite üyeleri, çeþitli ayak oyunlarýyla devre
dýþý býrakýlmaya çalýþýlmýþ, bölgelerin özerkleþmemek için, merkezi iþleyiþe ters düþmemek için gösterdikleri tüm çabalar kullanýlmaya çalýþýlmýþtý.
Genel Komite üyelerinin devre dýþý býrakýlmasýyla, nereden
ve nasýl geldikleri bilinmeyen bazý kiþiler bölge yöneticisi olarak
atanmýþ ve böylece bir bölgeye baðlý hiyerarþi oluþturmaya kalkýþýlmýþtýr. Bunlarý BDSde muðlak sözlerle ve neyi, kimi kapsadýðý
belirsiz sözlerle þöyle yazmaktan da çekinmemiþlerdir:
Bizler Leninistler olarak kendimize ve ideolojimize
güvendik ve kendimize güvenin sonuçlarýný aldýk; ayný
ideolojik-örgütsel ilkeler etrafýnda birliði saðladýk, yanlýþ
görüþleri savunanlara kapýlarýmýzý kapattýk ve onlarý kendi yollarýnda devam etmeye býraktýk.
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Ýllegalite ve gizlilik koþullarýnda örgütün kadrolarýnýn bazý
gerçekleri öðrenmelerinin güçlüðünden yararlanarak, örgüt adýna
böylesi beyanlarda bulunmak kolay olsa da, bunun gerçekleþtirilmesinin o kadar kolay olmadýðý bir süre sonra ortaya çýkmaya baþlamýþtýr.
Bu süreçte Nisan 1980deki bölgesel bir darbe, bölgeler arasý
iliþki ve baðlantýlarýn daha da sýnýrlandýrýlmasýný getirmiþtir. 12 Eylül
geldiðinde BDS, artýk sadece bir bölgenin ve bu bölgeye baðlý
alanlarýn pratik-örgütsel ve politik sorumluluðunu gösteren bir yazý
durumuna gelmiþti. Böylece bu bölgede içsel bir tartýþma ve çatýþma
ortamý doðmuþ bulunuyordu. Ve sonuç, 1981 baþlarýnda BDSden
sorumlu olanlarýn bu bölge ölçeðinde örgütten ihraçlarý olmuþtur.
Ýhraç aþamasýna kadar çeþitli olaylar yaþanmýþ ve birçok
spekülasyon bölgeyi kaplamýþtýr. Ancak bunlarýn konumuzla herhangi bir ilintisi yoktur. BDS kavrayýþý, bölge düzeyinde görülen
her iliþkiye GK ve MK üyeliði bahþederek tam bir kaos yaratmaktan da geri kalmamýþtýr. Bölge düzeyinde çeþitli kadrolarýn aþaðýdan
yukarýya doðru eleþtiri yöneltmeleri ve bunlarý pratik davranýþlarla
kesinleþtirmeleriyle, Ocak 1981 sonlarý ile Þubat baþlarýnda, pratikte sað-ekonomist düþünceyi hareketimize hakim kýlmaya çalýþan
küçük-burjuva entelektüelleri147 örgütten ihraç edilmiþlerdir.*
147
BDS yanlýlarýnýn ihraç kararý-Þubat 1981.
* Bu ihraç edilenlerin tek tek durumlarýnýn ele alýnmasý ya da bugünkü durumlarýyla
yeniden deðerlendirilmesi ayrý bir konudur. Ýhraç olayýnýn üzerinden uzun bir süre geçmiþtir. Bu süre içinde yaþanýlmýþ pek çok olay BDSnin savlarýna bakýþý ve pratik sonuçlarýný netleþtirmiþtir. O dönemde gizli kalmýþ pek çok olayýn daha ilerki yýllarda ayrýntýsýna
kadar açýða çýkmasýyla bazý kadrolarýn BDS anlayýþýna yakýn tutumlarýnýn yeniden
deðerlendirilmesini gerektirmektedir. Ancak bu gibi unsurlarýn, özellikle ihraç kararýnda
somut olarak ifade edilmiþ unsurlarýn bazýlarýnýn durumlarýnýn örgütümüz tarafýndan yeniden deðerlendirilmesinde, asýl olarak bu unsurlarýn kendi hatalarýna nesnel olarak yaklaþmalarýyla ilintili olduðunu belirtmeliyiz. Ancak böyle bir durum Genel Komite üyeliði yapmýþ unsurlar için geçerli deðildir. Çünkü bu unsurlar, bir bölgenin özerkleþmesini bir hizipçi faaliyet halinde sistemleþtirmiþler, dolayýsýyla diðer örgüt bölgelerine zarar verdikleri
gibi, bulunulan bölgede de pek çok hatanýn ve kayýplarýn sorumlusu olmuþlardýr. Tarihsel
bir dönemde, böylesi bir tutum içinde bulunan ve pratikte yönetici yetkilerine sahip
bulunan kadrolarýn herhangi bir kadro gibi ele alýnamayacaðý açýktýr. Bu nedenle 1981
Ocak-Þubat ayýnda örgütten kesin olarak ihraç edilmiþ bu tür unsurlarýn ihraçlarýnýn
yeniden gözden geçirilmesi söz konusu deðildir. Bunlarýn ihraç gerekçelerine yaptýklarý
itirazlarýn hiçbir önemi yoktur. Ýhraç kararýný almýþ olan yoldaþlarýmýzýn kýsa bir süre
sonra oligarþi tarafýndan katledilmiþ olmalarý gerekçelerin tartýþýlmasýný ortadan kaldýrmamaktadýr. Tüzüksel uygunluk arayýþý ise, bizzat BDS anlayýþý ile zaten ortadan kaldýrýlmýþ olduðu için, bu anlayýþ sahipleri için hiçbir biçimde söz konusu olamaz. Ayrýca alý-
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Burada kadrolarýn bölge düzeyinde fiilen iþlere el koymalarý
ve fiili olarak bir süreç baþlatmalarý ilk bakýþta yadýrgatýcý gelebilir.
Ancak böyle bir uygulama nesnel bir zorunluluktur.
Proletaryanýn hareketi zorunlu olarak deðiþik geliþme
aþamalarýndan geçer; her aþamada bazý insanlar tükenirler ve daha sonraki ilerlemede yer almazlar; tek baþýna
bu bile, Roma Ýmparatorluðundaki Hýristiyan tarikatlarýnýn en kötü baskýlar altýnda yaptýklarý gibi, birbirleriyle
ölüm-kalým kavgalarý sürdüren çeþitli parti gruplarýnda,
proleter dayanýþmanýn her yerde niçin fiilen gerçekleþtirildiðini açýklar.148 (Engels)
BDS artýk geçmiþin malýdýr, eskimiþ eþyadýr. Onun yeniden canlandýrýlmasý söz konusu olamaz. Ancak BDSde görülen
hatalar, yanýlgýlar, yanýlsamalar ve sapmalar, devrimci mücadelenin deðiþik aþamalarýnda bir kez daha ortaya çýkabilir. Bu açýdan
kadrolarýn politik eðitimleri açýsýndan, kendi örgütsel deneyimimizden çýkartýlan derslerin öðrenilmesi ve kavranýlmasý zorunludur. Yine de bazý samimi unsurlar, çeþitli biçimlerde kiþisel güvensizlik baðlamýnda, kendileri için bazý belirsizlikler olduðunu
düþünebilir. Ve yine bazýlarý kendilerini BDSnin kalýntýlarý olarak
ortaya çýkabilir ve böylece kendilerini örgüt üyesi olarak lanse edebilirler. Bazý eski kadrolar ise, gerek geliþmenin ayrýntýlý bilgisinden
yoksun olduklarýndan, gerekse yalýn bir iyiniyetle ortada bir sorun
olduðunu ve bunun uygun demokratik biçimde çözümlenebileceðini düþünebilirler.
Ama tüm bunlar yitirilen onlarca kadroyu, pasifize edilen
örgüt üyelerini ve kaybedilen zamaný geri getirmeyecektir. BDSnin
yayýnlanmasýyla salt politik-ideolojik hatalarla sýnýrlý bir süreç yaþanmýþ olsaydý, bunlarýn gerçek ve nesnel bir özeleþtirisi ile aþýlmasý
olanaklý olabilirdi. Ama ne yazýk ki, BDS anlayýþý, artan oranda fiili tutumlarla aðýrlaþmasý ve önemli bir bedel ödenmesi koþullarýnda,
yeniden geriye dönmek olanaksýzdýr.
nan ihraç kararlarý Genel Komite üyesi olan her kiþi için tüzüksel eksiklik içerse de, söz
konusu olan kiþinin aðýr hatalarý ve eski tüzük ihlalleri nedeniyle önemsenmeyecek düzeydedir. Resmi Genel Komite üyesi olan bir kiþi dýþýnda kalan ve hizipçi-tasfiyeci tutumlar
içinde bulunmamýþ unsurlarýn, örgütten ihraç istemlerinin yeniden gözden geçirilmesi
talepleri koþullar elverdiðince dikkate alýnabilecektir.
148
Marks-Engels, Seçme Yapýtlar, Cilt: II, s. 517.
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Örgütümüz kurulduðundan bugüne kadar, çeþitli sapmalarla mücadele etmiþ, bu sapmalarýn örgütümüzün politik-ideolojik
ve stratejik çizgisini deðiþtirme giriþimlerini boþa çýkarmýþ ve örgütümüzü parçalama çabalarýný engellemiþtir. Bunlarýn kaybettirdiði
zaman ve yitirilen, pasifize edilen kadrolarýn sayýsý, oligarþinin örgütümüze yönelik operasyonlarýnýn sonuçlarýndan çok daha fazla ve
önemli olmuþtur. Artýk zaman ve kadro kaybýna yol açabilecek
davranýþ ve uygulamalardan uzak durma vakti gelmiþtir.
Her þey söylenmiþtir. Hiç kimse, 12 Eylül döneminin zorlu
koþullarý altýnda, zorlu görevlerle yüz yüzeyken, bölgesel düzeyde
de olsa yoldaþlarýmýzýn örgüt içindeki bu eklektizm ve pragmatizmi ortadan kaldýrmak için yaptýklarý çabalarý yok sayamaz ve boþ
çabalar haline getiremez. Ve örgüt içi sorunlarý ya da taktik farklýlýklarý, örgüt dýþý sorunlar gibi ele alarak, bunlarýn örgütsel faaliyetin
önüne engel olarak çýkartýlmasýna izin verilmeyecektir. Teorik-politik düzeyde en geliþmiþ yazýna sahip olan örgütümüzün, yýllar
önce tartýþýlmýþ ve karara baðlanmýþ sorunlarý yeniden yeniden ele
alarak zaman yitirmesi söz konusu deðildir. Her örgüt üyesi, örgütümüzün devrim stratejisini, programýný ve tüzüðünü kabul etmiþ
kadrolar olarak, örgütün merkezi iþleyiþine tabi ve alýnmýþ kararlara uygun olarak faaliyet yürütmek durumundadýr.
Bu faaliyetlerin önüne çýkartýlacak her türlü engel, isterse
örgütsel konularda olsun, örgüt disiplinini ihlâl etmekten ve merkeziyetçiliði tanýmamaktan baþka bir anlama gelmeyecektir. Bu
tür yaklaþýmlar, örgütümüzün genel olarak revizyonizme, oportünizme ve pasifizme karþý yürüttüðü ideolojik mücadelenin kapsamý içinde ele alýnýp deðerlendirilecektir.
Çeþitli yazýlarýmýzda ortaya koyduðumuz Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi örgütümüzün devrim stratejisidir. Ýþte tartýþýlmaz
gerçekliðimiz de budur.

YAÞASIN ÖNCÜ SAVAÞI
YAÞASIN HALK SAVAÞI
KURTULUÞA KADAR SAVAÞ
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