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Giri~

Fa§ist askeri cuntamn, devlet yonetimini tiimiiy1e eline ge9irmesinden bu yana yak:la§Ik bir sene ge9mektedir. Bu donemde yonetirnin
uluslararasl dayanaklan, i9 siyasal-sosyal dayanaklan ve 90zmek
lOrunda olduklan gorevler diine oranla daha net bir §ekilde a91ga
91kml§ bulunmaktadlr. Bu dayanaklan bir ytlhk uygulamalan ve bu
politikarun oniimiizdeki donemde ortaya 9Ikaracagl sonu9lan ktsaca
ozet1emek istersek; fa§ist askeri yonetim, her §eyden once diinya
emperyalist sisteminin, '70'lerden beri ya§adlgl yogun ekonomik
ve bu temelde geli§en her alandaki bunaltmlanndan, '80'lere dogru
kar§ldevrimci faaliyetleri yogun1a§t1rarak ve daha 90k lOra dayalt
politikalan giindemle§tirerek 91kmaya 9alt§t1g1 bir donernin iiriiniidiir.
Son on Yllda ya§adlgl bunaltml kendine baglmh yeni somiirgelere
ta§lrarak, yiikiinii belli bir oranda hafifletmeye 9alt§an emperyaUst
sistem, yeni-somiirgelerin 9arpIk ekonornik yapllannm kendilerine
yiiklenen ekonomik bunahmm altmdan kalkamamalarmm yam slra
daha da 90k ezilmeleri sonucu tiimiiyle 91kmaza girmi§tir. Aynca
bu donemde, sosyalist iilkelere kar§l daha once belli bir yumu§ama
siyaseti altmda geli§tirdigi ili§kileri sert1e§tirerek kar§ldevrimci egi9

Iimlerini on plana 91karmaya ba§layan emperyalizm, sosyalist
tilkelere yonelik olarak geli§tirecegi faaliyetlerle de bu bunaltmm
altmdan 91kmaya ba§laml§tlr. Yine bu donemde, emperyalist
devletIerin, ekonomik alanda bir ttirlii giderilemeyen geli§kilerinin
devamma ragmen askeri alanda, ozellikle sosyalist tilkelere kar§1
biitiinle§meye, ortak bir politika giitmeye 9ah§tlklan ve boylelikle
kendi aralanndaki geli§kileri slmrlayarak ve ozellikle askeri alana
yansltmayarak bunahml daha az yaralarla atlatmaya 9ah§tlklan goriilmii§tiir.
Fakat, '80'lere dogru geldigimizde bu 9abalar fazla etkili olamaml§ttr. OzellikIe, diinya emperyalizminin jandarmaltgml iistIenen
ABD emperyalizmi , Carter yonetimi altmda bu yontemlerIe bunaItmdan 9tkmaya 9alt§ml§, ama biittin bu politikalar bunahml daha
da agtrla§tmnaktan oteye gegemedigi gibi, '80'lere dogru geldigimizde
90k gii9 durumlara dii§mekten kurtaramaml§tlr.
Diinya emperyalist sisterninin yonetirnini elinde tutan en ba§ta
ABD tekelleri, diinya genelinde safSllan ve eger tedbir almmazsa
daha da geriliyecek olan 9lkarlanm korumak i9in, bir yonetim degi§ikligini zorunlu gormii§ ve daha 90k Amerikan toplumunun en
gerici, en saldlrgan egilimlerini yeniden canlandlrmaya 9alt§an,
sosyalizme ve ulusal kurtulu§ hareketIerine kar§l saldmYl ttimiiyIe
dl§ politikalanmn temeli, i9te ise tekellerin azgm somiirii ve bask!
politikasml i9 politikalarmm temeli haline getiren Reagan yonetirnirti
olu§turmaya ba§laml§lardrr. Bu yonetirn, srradan herhangi bir yonetirn
olmaYlp, emperyalist sistemin son on Yllda i9inde bulundugu aglr
bunahmlara kar§l, kar§ldevrimin bir cevabldlr. Bu, emperyalist
sistemin; ABD'nin i9 ve dl§ politikasmda saldlrgan bir tutum
yiiklenen yeni yonetiminin onciiliigiinde ttim diinyada kar§ldevrimi
gii91endirmeyi ve boyIelikle bu bunaltmdan 9tkmaYl umut etmesinden
kaynaklanml§ttr. Bu politikaYl , ge§itli a91lardan kendi 91karlanna
uygun gonneyen diger emperyalist ve bagunh ii1keler dahl sarstlan
diinya kapitalizminin 91karlan soz konusu oldugundan bu politikaya
siiriiklenmekte, bunun bir uydusu gibi hareket ederek kar§ldevrimin
hizmetinde 9ah§maktadu.
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Emperyalizmin Ortadogu politikaSI

Ta§ldlgl ozellikler a~:Ismdan emperyalizm i~in vazge~ilmez bir
alan olan Ortadogu, dUnya emperyalist sisteminden en fazla etkilenen
bOlge ozelligini bu donemde de korumu§tur. Emperyalizm, Ortadogu'ya
yliklenip, kendisini bu alanda gli~lendirme ve bunun i~in gereken
her yola ba§vurma politikasml hayata ge~irerek , bliylik toplumsal
alt-list olu§lan ya§ayan, stratejik-cografik ve temel enerji kaynagl
olan geni§ petrol kaynaklanna sahip bulunan bu bOlgeye tUm
glicliyle sanlml§; ilerici yondeki degi§ikliklere olan ve saldlfganlIgl
gli~lendiren yonetimleri i§ba§ma getirme, onlan gli~lendirme ve
boylece bolgeyi emperyalizmin saglam bir kalesi haline getirme ~a
balan, '80'lere tamk oldugumuz en onernli politik sorunlardan
birisinj te§kil etmj§tir.
Emperyalizm, dlinya genelindekj bunahmlanmn atlatilmasma
temel olarak Ortadogu'yu alml§tlr. Ortadogu 'da bunahm kolay atlatIhrsa, bolgenin kaynaklan emperyalizmin hizmetinde olmaya
devam ederse, emperyaljzmin genel bunahmmdan ~lkma §anSI ~ok
daha fazla olacaktlf. Aynca buna, emperyalizmin eskiden bolgede
hakim kIldlrthgl statlikonun par~alanmasl da eklenmelidir. Afga-
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nistan'daki geli§meler, iran devriminin sonu~lan emperyaJizmin
statiikosunu daha da zaYltlatml§, ozellikle Arap alemindeki Filistin
direni§i ve ilerici Arap iilkelerinin emperyalizme ve siyonizme
kar§l giderek radikalle§en tavlrlan, Afganistan' daki geli§melerle de
birle§ince, eski dengenin emperyalizm aleyhine hlZla bozuldugu ve
bolgede onemli siyasal geli§melerin giindeme girdigi goriilmii§tiir.
Klsaca diinya genelinde ya§adlgl bunahmm yanl ma Ortadogu'da
da devrime yonelik geli§melerin bu bunahml daha da aglrla§tJrmasl,
emperyalizmin, bolgeyi yeniden degerlendirmesini ve konumunu
gii~lendinneye ~ah§masml ka~mJlmaz hale getirmi§tir.
i§te 1980'lere geldigimizde giivendigi starukonun bozulmasmdan
tela§a dii§en emperyalizm, bolgede gii~lenmek, iran veAfganistan'daki
geli§melere set ~ekmek i~in kendine bagh gii~lii yonetimlere ihtiya~
duymaktadrr. israil 'in saldrrgan yonetimi, MIsrr'm i§birlik~i yonetimi,
Pakistan'daki fa§ist askeri yonetim ABD emperyalizminin emrinde
saglam dayanaklar olarak, buralardaki kontrolii emperyalizmin
elinde tutmasma kar§lhk, diger iilkelerdeki durum, emperyalizm
i~in aym elveri§li §artlan gostermiyor, tersine ~lkarlanm tehdit
ediyordu. Emperyalizmin ~Ikarlarml tehdit eden bu durum, yeni
komplolan ve miidahaleleri zorunlu bir hale getirmi§tir.
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Tiirkiye'de fa§ist cuntamn
yonetime geJi§ nedenleri

Bu ytllara geldigimizde Tiirkiye'deki devrimci geli§meler de
alabildigine hIZlanml§tl. Emperyalizmin oteden beri giivendigi bir
kalesi olan Tiirkiye'de, i~ ~atl§malarla istikrann bozulmasl ve bu
nedenle devrimin giindeme giren bir olay haline gelmesi, ba§ta
ABD olmak iizere emperyalizmin ~Ikarlarml tehdit ettiginden,
Tiirkiye sorununun dort ba§l mamur bir diktatOrltigiin yonetime ge~irilerek ~oztilmesi bir zorunluluk olmu§tu. Emperyalizmin diinya
genelinde ya§adlgl bunahm ve bunahmdan ~lkrnak i~in gii~lendirdigi
kar§ldevrimci faaliyetlerin en yogun olarak ya§andlgl Ortadogu' daki
geli§meler Tiirkiye'nin onemini a~lk~a ortaya koymu§, buna bir de
Tiirkiye'nin i~ yaplSlndaki geli§meler eklenince, Tiirkiye'de fa§ist
bir yonetimin ba§a ge~irilmesi ka~mllmaz hale gelmi§ti.
Tiirkiye'de fa§ist bir yonetimin i§ba§ma ge~irilmesinde dl§
§artlann onemli etkisinin yam slra, onun yaktn siyasal tarihte
ya§adlgl geli§melerle de sill bagl Vardlf. Tiirkiye'nin yakrn siyasal
tarihindeki geli§melerle uluslararasl emperyalist sistemin geli§meleri
birbirine Sib sillya bagh olup, birbirilerini kar§lhkll olarak etkilemektedir.
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12 Eyliil darbesiyle ba§a gegen fa§ist askeri yonetimin daha
onceki yonetimlerle benzerlikleri ve aynltklannm daha net §ekilde
ortaya 91kmasl a9lsmdan, Ttirkiye'nin yakm siyasal tarihinin gozden
ge9irilmesi gerekmektedir. Aynca bu, kemalizmin ge9irdigi donti§timii
ttim 91plakhgl ile ortaya koyarken, Ttirk devlet sisteminin i9inde
bulundugu ko§ullan, bu ko§ullardan kaynaklanan bi9imi de artlk
inkar edilemez bir tarzda a9lga 9ikaracaktlr.
1925-40 Yillan arasmda heniiz net bir §ekilde ayn§mayan
burjuvaziyi temsil eden kemalist ideoloji, politika ve devlet yaplsl,
uluslararasl ko§ullardan da yararlanarak kendi gergekligi iizerinde
sisli bir ortti meydana getirmi§ ve bu sis altmda btittin a91khgl ile
izah edilememi§tir. ' 40'lardan sonra, burjuvazinin degi§ik kesimleri
arasmda geli§en farklIlIklarla birlikte ekonomide gelinen yer,
kemalizmi ve bunun de vIet bi9irnini bir dontim noktasma dogru getirmi§tir. Ozellikle II. Payla§lffi Sava§l'ndan sonra, siyasal bag lmslZlIklanm elde eden, ama sosyalizme yonelmemi§ olan ii1kelerle
emperyalizm arasmda yeni somiirgecilik temelinde ili§kilerin
ba§ladlgl bu donemde, kemalizm de kendini bu yeni ko§ullara uyarlamaya ve belli degi§iklikler gostermeye ba§laml§tIr.
Emperyalizmin yeni somtirgecilik politikaslyla uyu§an kemalizm,
ekonomideki btiytimeye ve giderek tekelle§meye bagh olarak gerici
bir devlet yaplslm geli§tirmi§, 1960-70 Yillannda ise boyle bir
geli§meyi daha da hlzlandlrml§tIr.
Ktsaca tahlil edilmek istenirse, kemalizm, II. Payla§lffi Sava§l'ndan
soma uluslararasl tekeller ve bunlan temsil eden emperyalizmle
uyu§urken, igerde de ekonomide geli§en tekellerle uyu§mu§, daha
once ozelikle milli burjuvazinin 9lkarlanna hizmet eden devlet9ilik
bi9imini a§arak, ideolojik, politik ve devlet bi9imi olarak tekelci
burjuvazinin 91karlanm dile getiren bir bi9ime donti§mti§ttir. Aslmda
kemalizm. Ttirkiye.nin i9te ve dl§ta ge9irdigi geli§melere bagh
olarak daha 1950-60 Yillan arasmda bir donti§iime ugramakta, yani,
uluslararasl emperyalizmle bunlann uzantIsl durumundaki Tiirk
tekelci kapitalizminin 9lkarlanm uyumluIa§tlfan, bunu en uygun
tarzda siirdiiren bir evreye dogru donii§mti§ bulunmaktaydl.
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Burada belirtiLmesi gereken bir olgu, kemalizmin sivil fa§ist
geli§meler kar§lsmdaki anlamldlr. Kemalizm 1920-40 donemindeki
bi~imiyle 1950-70'ler donemindeki bi~imi arasmdaki fark iJe Ttirkiye' de
sivil karakterli fa§izmin geli§tirilmeye ~ah§Ilmasl arasmdaki ~eLi§kinin
gorUlememesi, devletin ve fa§izmin tammlanamamasmda ve buna
kar§l gorevlerin belirlenememesinde en biiytik etken olmu§tur.
6zellikle 27 MaYls darbesi ve bu darbe temelinde geli§en yeni
donemde, bir yanda solun geli§mesi, diger yanda sivil karakterli
fa§ist geli§melerin yaygmLa§masl, kemalizmin ideolojik, politik ve
devlet sistemi a~lsmdan ge~irdigi evrimin unutulmasma ve meselenin
bir yanda solun, diger yanda sivil fa§izmin geJi§mesi §eklinde dar
bir bi~imde eJe almmasma yol a~ml§tlr. Bu da, daha sonra kemalist
yonetim adl altmda dort ba§l mamur bir fa§ist yonetimin Ttirk
devletinin btittin katmanlan i~inde kar§llarma ~lkmasma ve hepsinin
bu gti~ kar§mda parampar~a olmalanna yol a~rm§tIr.
Kemalist devletin, gerek alt ve gerek iist yaplda donii§iimiin,
bir~ok ~evre tarafmdan ya kemalizmin etkisizle§mesi, ya da 192540'lardaki ozelliklerinin ortadan kalkmasmm sonucu olarak kendisinin
de ortadan kalktlgl ve arttk Tiirkiye'nin sosyal siyasal giindemine
girmesinin mtimktin olmadlgl §eklinde degerlendirilmesi ve Ttirkiye'deki sahte parlamentoculuk anlayl§lyla ve bu anlayl§l me§rula§tIran
~e§itli kti~tik burjuva reformist artlaYl§larm yaydlgl ideolojilerin de
etkisiyJe devJet meselesi daha da ~arpltIlml§l1r. Tabii bunun sonucu
olarak devrimci ~ah§malar saghkll bir temele oturamaml§, ciddi
yamlgllara dii§ttikleri i~in 1980'lere dogru geldigimizde biiytik
darbeler yemekten kurtulamaml§lardu.
Tiirkiye 'de,ozellikle 1960'lardan itibaren ve daha ~ok MHP bi~iminde somutla§an sivil fa§ist hareketin geli§mesi, devlet meselesinin
tahJil edilmesi a~lsmdan belirleyici bir oneme sahip olmaml§; yine
aym donemJerde daha ~ok Tip hareketi bi~iminde geli§en ve daha
sonra ~e§itli gruplarca payla§llmaya ~ah§llan sol gorti§ler a~lsmdan
geli§tirilen 'devrimci' mticadele anlaYl§l da, devleti ve sivil fa§ist
geli§meyi tahlil etmede biiyiik bir yamlgl i~inde olmu§tur.
Sol, bu donemde kendi stratejisini, taktigini, orgtit yaplslm ve
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~ah§ma bi~imjni,

daha ~ok, sivil fa§ist bir yonetimin geli§ecegi dii§tincesine gore olu§turmu§tur. Boyle bir yonetimin, burjuvazinin
sag partiIeriyIe uzla§arak ve giderek birlqerek ba§a ge~ebilecegini
dii§i.inen sol hareketler, devletin fa§istle§tiriJmesine kar§l "kemalizmin
sol geleneklerine" dayanarak ve dey leti iIerici reformlara tabi
tutarak, ozellikle CHP'ye yamamp onu solla§tIrarak fa§ist geli§meye
kar§l durabileceklerini, ve giderek devleti kerte kerte demokrasiye
a~abileceklerini dii§iinmii§ ve buna uygun olarak ~ah§ml§lardlr.
Ozellikle, '60'lardan itibaren ya§anan ve ' 80 'lerde doruk noktasma
varan durum budur. Denilebilir ki, devletin ger~ek durumu unutulmu§,
devletin yaplsl i~inde birbirlerine kar§1 devleti ele ge~irme sava§umnda
olan sivil fa§ist akImlarlarla sivil devrimci aklmm ~arpl§masl olayl
ya§anml§tIr. Burada her iki tarafm da kavrayamadlgl olgu, kemalist
ideoloji, politika ve devlet sisteminin '80'Ierde de kendi hiikmiinii
icra edi§i, kendisini hesaba katmayan gii~lere kar§l rahathkla
altematif olabilmesi ve onlara biiytik darbeler vurabilecek gti~te
bulunmasldlr.
Buna a~lkllk kazandlrmak, cuntanm durumunu kavramak ve 12
Eyli.il darbesiyle ger~ek1e§en yonetime kar§1 saglLkli bir miicadele
geli§tirmek a~lsmdan onemlidir.
12 Eyliil fa§ist yonetimi, Ttirkiye'de fa§ist yonetimin kemalist
devletin i~inde ger~ekle§en bir olay oldugu ger~egini ortaya
~Ikarrru§tIr. Tiirkiye' de ger~ekle§en fa§ist yonetim, kemalist dey let
anlaYI§lm, kemalist ideolojinin ve toplumun ~e§itli alanlannda
ge~erli kemalist anlaYI§larm bir donii§iimii bi~imde olmu§tur. Fa§izm
ba§ka yerlerde aranmamahdrr, ~iinkii kemalizmin ugrayacagl donii§iimlerin kendisi fa§izmdir. Kemalizm, devlete ve toplumsal yaplya
o kadar egemendir ki, ba§ka nitelikli -fa§ist- ideolojinin, degi§ik
bir kaynaktan ~lkIp bu devIet bi~imini a§masl ve onu bu bi~imde
fa§istIe§tirmesi mtimktin degildir. Kisaca, Ttirkiye'de devletin ve
siyasal alanm gericile§mesi ve dort ba§1 mamur bir fa§ist diktatorli.ige
donii§mesi, kemalist devletin ugradlgl bi~im degi§iklerinden ba§ka
bir §ey degildir.
1925-40 arasmdaki donemin, fa§ist niteliklerin daha 0 zamanda
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bile devletin bUnyesinde onemli oranda bulunrnasma ragmen, tUmUyle
fa§ist bir donem olarak degerlendiremiyorsak, bunun nedeni;
uluslararasl ko§ullar, ozellikle de Sovyetler Birligi ' nin durumu ve
TUrkiye'de henUz geli§mi§ bir kapitalist yapmm olmaYl§ldlT. 1950'ler
sonrasmda bu eksiklikler kaparunca, yani, uluslararasl alanda siyasal
gericile§me tekellerin bir nolu ozelligi halinde geli§irken, i<;te de
TUrk kapitalizmi tekelle§meye dogru yoneldiginde, 1925-40' lar
arasmda tam fa§istle§emeyen kemalist ideoloji, politika ve devlet
sistemi, 1950-60'larda bu dogrultuda luzla bir evrim ge<;irmi§, 196070 YILlarmda daha da bUyUyen siyasal gericilik, ' 80'lerde fa§ist bir
diktatorltik olarak kar§lTntza <;tkml§tIr. Boylece kemalizm, dogasmda
mevcut bulunan oze uygun bir bi<;im alml§tlr. Denilebilir ki, bu
Yillarda olgun1a§an kemalizm kattkslz bir fa§izm halini alml§tlr.
Hentiz gen<;ken iyice ayJTt edilemeyen bu ozellikleri, olgunla§ma ve
<;okU§ <;agmda fa§ist bir diktatOrlUk bi<;iminde a<;lga <;tkml§tlf.
Ne zaman ki, TUrk kapitalizmi gen<;lik ve olgunla§ma donemini
a§lp ozellikle 1960-70'lerden sonra <;okU§ <;agma girmi§se, fa§istle§me
de 0 oranda artml§ ve kemalist devletin fa§ist bir de viet bi<;imine
donU§mesi de buna bagh olarak hlzlanml§tlT. ' 80'lerde TUrkiye
devletinin ve toplumsal yaplsmm temelleri <;atlrdamaya ba§layarak,
<;okU§e dogru giderken, en ge<;erli ideloloji, politika ve devlet bi<;imi
olarak kemalizm htikmtinti sUrdUrmti§; bu olguyu dogru tahlil edemeyen ve buna kar§1 tedbir geli§tiremeyen devrimci muhalefet
orgUtleri ve partiler ve hatta kemalist espri dl§mda geli§en MHP'nin
oncUlUk ettigi tipte bir fa§istle§me dahi bu ger<;ek kar§lsmda tutunamaml§ ve yenilgiye ugramaktan kurtulamaml§lardlr.
Denilebilir ki, 12 EylUl darbesi, kemalizmin i<; yUzUnU tUmUyle
a<;lga <;Ikarmasl a<;lsmdan devrimciler i<;in derslerle dolu bir olaydlf.
12 EylUl darbesi kadar hi<;bir olay, daha once karma§lk bir konu
haJine getirilen devlet meselesini dogru bir bi<;imde ortaya koyamazdl.
Diger tip olgular ger<;egi belki saptmrdl, ama 12 EylUl, TUrkiye'de
devletin olu§masmda oldugu kadar, olgunla§masl ve devrilmesinde
de tahlillerin nereden ba§latlhp, nerede bitirilmesi gerektigini hi<;bir
sapmaya yer blrakmayacak tarzda tUm a<;Ik11g1yla ortaya koymu§tuf.
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Fa~ist

cunta kimin hizmetindedir?

Oniimiizdeki donemde muhtemel geli§meleri belirtmek a~asmdan
da, 12 Eyliil fa§ist yonetiminin elinde Tiirkiye'nin bugiin kimin hizmetinde oldugunu, ve bu hizmeti nastl yerine gettirdigini, aynca,
kendisinin i9 ve dl§ ko§ullardan yararlanarak ne tip uygulamalar
ortaya koydugunu a9mak gerekmektedir.
Kemalizm, daha devlete egemen olmaya ba§ladlgl donemde de
i§ine geldigi zaman devrim veya kar§Idevrim kozunu oynamak
ozelligini tekrarlamaktan geri kalmamI§tu. Kemalizm eger kendi
devlet 9Ikarlarma elveri§liyse her tiirlii gerici ideoloji ve politikaya
yaslanmakta bir an dahi tereddiit etmeyecegi gibi, yine 9Ikarlanna
elveri§liyse devrime de el atmaktan, ona da sahip 9Ikmaktan asia
geri kalmayacak gibi bir ozelliktedir. Bu Tiirk burjuvazisinin zaYlflt~
ve tabanslzltgmm bir sonucu olmasma kar§m, kemalist ideologlar
tarafmdan, kemalizmin e§siz dehasl, e§siz politik ustahgl ve oliimstiz
ilkeleri olarak gosterilmeye 9ah§IlmI§tIr.
Kemalist yoneticiler ve ideologlarmm gtintimtizdeki en btiytik
sorunlan, Ttirk devletinin uiusiararasl kar§Idevrim arenasmda en
iyi nasIl satIlabilecegi ve bunun kar§IhgI olarak dovizin nasII elde
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edilebileeegidir. 12 EylUl fa§ist yonetimi elinde Ttirkiye, devlet ve
toplum sistemiyle gen;ekten de ttimtiyle bir meta haline getirilmi§tir.
Stratejik konumundan ottirti sosyalist tilkelere ve Ortadogu'daki
devrimei geli§melere kar§l bir tehdit olarak kullamlma, Ortadogu' da
emperyalizmin gikarlanm koruma, dtinya emperyalizminin kaf§ldevrim
gabalanna alet olma kar§lhgmda Ttirkiye bugtin satl§a glkanlml§tlr.
Kendisini doviz ve destek kar§tbgmda utarlmazeasma satl§a gikarrrken,
fa§ist ideologlar bunu 'ablel siyaset, politikaya uygun siyaset'
olarak degerlendinni§, bu konumuyla Ttirk devleti, kohnemi§ kar§ldevrimden ba§ka higbir §eye hizmet edemez duruma gelmi§tir.
igerde insanlarm dayamlmaz i§kenee, basb ve somtirti altmda tutan,
dl§anda ise kar§ldevrimin pazannda en rezilcesine satllan ve
gergekten de tarihin gop sepetine atllmaSl gereken bir alet durumundadlr.
Bu durum her ne kadar, meslekleri MiT iginde gegen ve burjuva
basmda hnnanarak bugtin kar§lmlza ideolog olarak glkan ki§ilerin
agzmdan yaldlzh laflarla ortbas edilmek isteniyorsa da, oztinde
Ttirkiye devlet hurdahgl, bu kar§ldevrimin elinde §U veya bu deger
bigilen bir aletten ba§ka bir §ey degildir.
Bugtin Ttirk devletine deger veriliyorsa, bunun nedeni uluslararasl
emperyalist sistem iginde gok onemli yer i§gal eden Ortadogu'da
emperyalizmin ya§amasma hizmet etmesidir. Bu nedenlerdir ki emperyalizm, bir hurda haline gelen bu yaplmn ayakta kalmasl igin,
kapitalist kar mantlgma slgmayaeak olan her ttirlti, politik, askeri,
mali yardlml yapmaktadlr. Yine bu yardlm, sosyalist tilkelerin
bagnnda bir hanger rolUnti tistlenen bu hurdahgl sosyalist devletlere
kar§l bir kalkan olarak elinde tutmak igin yapllmaktadrr. Generaller
tayfasl ise, bu ozelliklerini 'ilging bir politika veya yaratIel dehalanmn
bir tirtintiymti§!' gibi gosterip, bu konuda ke§if tisttine ke§if yaparak
her ttirlU geriei gevrelerden doviz koparmayl marifet saymaktadlr.
Ylblmasl gereken bu hurdahk '80'lere geldigimizde hal a ya§ayabilmi§se, bunun nedeni, bir yandan bu olgunun dogru olarak kavramlamamasl sonueu dogru bir devrimei anlaYl§l taktik, orgtitlenme
ve mtieadelenin geli§tirilemeyi§i iken, diger yandan da, uluslararasl
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gericiligin gtintimtizde dtinyamn hi"bir devletinde gortilmeyen
destegi bu devlete saglaml§ olmasmdan dolaYldlf. Dtinya gericiligi
'mutlaka ve mutlaka Ttirk devleti ya§amahdlr' demektedir. Ba§ta
ABD emperyalizmi, Ttirk devletinin ya§atllmasuu zaptu rapt altmda
olan tam bir diktatOrli.ikte gortirken, Avrupa emperyalizmi de aym
politikada uyu§maktadlr. Genelde emperyalizmin "lkarull korumada
stratejik bir yeri olan bir yonetim onlar i"in de btiytik onemdedir.
Ayru §ekilde, Ttirk devleti hurdahgmm parampar"a olmasl kendilerinin
de sonunu getirmede onemli bir etken olacagl i"in bolge gericiligi
de, bun a "ok onem vermekte ve her ttirli.i destegi saglamada comert
davranabilmektedir. i§te, bu devletin bu kadar ya§amasmm dtinyada
pek gortilmemi§ ilgin" bir nedeni de budur. 12 Eyli.il fa§ist yonetimi,
bu ger"ekleri daha da a"lk bir tarzda ortaya "lkarml§tlr.
12 Eyli.il fa§ist cuntasl, bugtin ttimtiyle ABD ' nin emrindedir. Bu,
son derece a"tk ve tartl§maSlz bir olgudur. Uluslararasl emperyalizmin
etkin askeri, siyasi, ekonomik yardlmlan stirekli artmakta, yine ttim
uluslararasl medyaslyla bu yonetimi desteklemektedir.
Ba§ml ABD'nin "ektigi bu yardlmlara, Alman emperyalizmi alabildigine destek olmaktadu. <;tinkti, Ttirkiye emek"ilerini, bu devletle
birlikte en "ok somtiren emperyalist devletlerden biri de odur.
Ttirkiye slrurlan i"inde somtirtildtikleri yetmiyormu§ gibi, iki milyona
yakm insaru kendi metropollerine ta§lrarak bunlar tizerinde amanSlZ
bir bash ve somtirti kuran Alman emperyalizmi de kemalist
ideolojinin gtintimtiz ko§ullannda uyarlanarak en iyi §ekilde uygulanabileceginin ahl hocahgml yaplp, bu devleti destekleyen diger
gti"lti bir emperyalist devlettir. Bu devletin gtinltik uygulamalan da
bunu a"lk"a gostermekte, bu, medya organlanndan her gtin izlenebilmektedir. Ozellikle Alman emperyalizminin ilgin" bulu§larmdan
birisi de boyle bir yonetimin btittin yeni somtirgelere omek olarak
sunulmasldlr. Kemalizm, emperyalizmin oylesine hizmetinde bir
rejimdir ki, bunu utanrnadan btittin Afrika devletlerine onermekte
ve evrensel sonu"lar "tkarmaya "ah§maktadu. Bu bile kemalizmin
gtintimtizde emperyalizmin i§ine ne kadar "ok hizmet ettigini
gosteren a"lk bir karutldlr.

20

Bolge gericiligi de bu yonetimi kar§lhkslz olarak desteklemektedir.
Ozellikle, Suudi Arabistan, Pakistan ve diger giie;ler bolge gericiliginin
ya§attlmasmm temel dayanaklanndan birisi olmasmdan otUrli bu
yonetimi olanaklan OIe;lislinde kar§lhkslz olarak desteklemekten
e;ekinmemektedirler. Eger Suudi gibi bir rejim hie; dli§linmeden bu
rejimi destekliyorsa, kemalizmin kendi gerici emellerine ne kadar
iyi hizmet edecegini glinlimlizde yeniden ke§fetmesinden dolaYldlr.
Gerek emperyalist devletler ve gerekse bolgesel gerici gUe;ler, 12
EylUl fa§ist darbesiyle gere;ek tarihi ozUne bUrUnen bu kemalist
devleti bu kadar destekliyor, hatta evrensel bir sistem olarak gorliyorlarsa, bu, dlinya gericiliginin kemalizmin §ahsmda kendileri ie;in
en glie;lti dayanagl bulmalanndan dolaYldlr.
Cuntanm ie; politikasma baktlacak olunursa, bu gere;ekler yine
ae;lke;a ortaya e;tkar. Kemalizm daha dogdugu glinden itibaren kapitalizmi ya§amakta kararll olan tUm burjuva e;evrelerinin ortak bir
ideolojisi ve devlet yaplsldlr. Son bir Yllltk uygulamalar kemalizmin
bu donemdeki ekonomik politikasmm kimin hizmetinde oldugunu
ae;tke;a ortaya koymu§tur. Emperyalizme en e;ok bagtmlt olan kattkslZ
gerici e;evrelerin ve ozellikle iMF'nin adeta bir memuru gibi e;ah§an,
ekonomik poEtikaYI olu§turan ve uygulayan Turgut Ozal'm durumunda
bu son derece ae;lkttr. Cuntanm son bir yllhk yonetiminde bu ki§inin
geli§tirdigi ekonomik tedbirlerle, emperyalizme kattkslz bir bagtmhhk
ie;inde bulunan kesirnin dl§mda toplumun hemen her kesiminin
e;lkarlan darbe yemi§tir. Son bir Yllda meydana gelen ekonomik
darltklar, burjuvazinin en kodaman e;evrelerinin bile inkar edemeyecegi
kadar apae;lk ortadlr. TUrkiye'nin ekonomisinde daralma vardlr.
i§sizlik bir e;lg gibi bUytimekte, yatmmlar durulmakta, Uretim artmlamamakta, enflasyon oram hlzla bUyUmekte, ve halkm elinde biriktirdigi ne varsa bunlann bir klsml ahmp dl§anya satthrken,
digerleri de yine elinden e;e§itli yontemlerle ahmp tasarruf haline
getirilmektedir. DI§anda da i§e;ilerin elindeki tUm dovizler, ie;inde
zoru da ta§lyan yontemlerle gasp edilmektedir.
BUtUn bunlar, bir yandan i§birlike;i yerli tekellerin e;lkarlan ve
dayatmalan sonucu yerine getirilip bir ktsml onlara verilirken, diger
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bir klsml da bun]ann uluslararasl baglantJlan olan emperyalist
tekellere aktanlmaktadlr.
Glinlimlizde eger Tlirkiye kapitalizmi, ancak fa§ist bir yonetim1e
zorla ayakta tutulacak bir duruma gelmi§se, her taraftan saglanan
ve hir,;bir ekonomiyi saghkh bir bir,;imde ya§atmayacak olan
kaynaklara, bizzat cuntanm dedigi gibi ' koltuk degnekleriyle ya§ahhyor'sa ve yine ekonominin onde gelen deyi§iyle 'bu inek bu
durumda bile artlk siit veremez duruma gelmi§ ' se biitlin bunlar son
bir Yllllk ekonomik politikanm sonur,;lanlll ve bu kapitalizmin ne
olacaguu ar,;lklar. Kemalizm, tlim yaldlzh climlelere ragmen ekonomik
politikada da glinlimlizde kime ve neye hizmet ettigini ar,;lkr,;a ortaya
r,;lkarml§tJr.
Aynca, son bir Yllda toplumun list yaplSlllill ktilttirel, moral ve
ahlaki alanlarmda ya§anan olaylarda, kemalizmin son kertede bir
ahlakslzllk rejimi oldugunu ortaya r,;lkarml§tlr. Kliltlirde bir kaos,
bir yozluk, sosyal ve ahIaksai ya§amda toplumun tiimiiyle r,;llgmla§masl
gortiliirken, toplum, i§kence, bask! ve her tlirlii a§aglilk propaganda
yontemleriyle ya ki§iliksizle§tirilmeye, ya ajanla§tmlmaya veya
artlk devletin elinde her tiirlii kahba girmeyi kabul edecek insanlar
haline gelmeye zorlanmaktadlr. Kisaca, ornegini ancak Hitler fa§izminde gordliglimliz bir sosyal dokunun yaratllmaslllda kemalizm
hir,;te ondan geri kalmallll§hr.
Son bir Yllllk uygulamalar, kemalizmin fa§ist niteliginin sosyal,
ahlaki ve kliltlirel yaplda, diger alanlardan a§agl olmadlgml ortaya
r,;lkarml§tlr. Ya§amlan i§kenceler, ktiltlir adma piyasaya sunulanlar,
topluma tek bir sosyal dokuyu hakim k!lmak ir,;in geli§tirilen her
tlirlli propagandalar bun un boyle oldugunu ar,;lkr,;a gostermektedir.
Hatta, bu alanda kendi oz r,;ocuklan olan, kendi burjuva siyasal organizasyonlanlll bile elinin tersiy1e itmekten geri kalmaml§lardlr.
Kemalizmin dev1et anlaYI§IllI , politikasllll, ideolojisini her zaman
ba§ ilke kabul eden, parlamento, burjuva partileri ve bunlann onderlerinin kemalizmin ilkelerini slirdliremez bir noktaya geldiklerinde,
cuntanm glinliik bir emriyle ya§amlanna son verildiyse, bundan da,
kemalizmin bunlara kar§l ne kadar sayglll oldugu ve degerlere ne
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kadar klymet bi9tigi a91k9a anla§llml§tlr.
Son bir yJllik uygulamaJara baIaldlgrnda, kemaJizmin bir benzerinin
ancak, ispanya' da Franco, italya' da Mussolini ve Almanya' da Hitler
fa§izminde oldugu goriilecektir. Kemalizmin bir ytizu, eger Hitler,
Mussolini ve Franko doneminde 91kmaml§ ve gecikmeli de olsa
son bir Yllda bu kadar a9Ik9a ortaya 9lkml§sa bu tarihin de bir
zorlamasl olarak artik kemalizmin ruhundaki ozun ortaya 9Ikrnasl
ve olmaSI gereken bir bi9imde kendi adma yab§lr bir somutluk kazanrnasmdan ba§ka bir §ey degildir. Tarih bu konularda kemalizmin
hakiki karakterini ortaya 9Ikaramazhk edemezdi. Kemalizm, eger
eski bi9imiyle anla§lhp tarihe ge9seydi, tarih gergekten yanh§hk
yapml§ olacaktl. Bu yanh§hgm yapIlmamasl, yine kemalizmin ozu,
karakteri geregidir.
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Tarihi yamlgmm sonUl,;lan ve
Tiirkiye sol hareketinin durumu

Son bir Yllhk donem, diizenle ~eli§kili olan, fakat kemalizmin
oziinii bir tiirlii kavramayan muhalefet a~lsmdan da ogretici derslerle
doludur. Bu gii~ler a~!smdan kJsaca baz! belirlemeler yapthrsa,
aslmda yaptlan fedakarltklar, ortaya konulan cesaret bu kadar az direnmeyle sonu~lanmamalt, devrimcilerin direni§ cephesi bu kadar
dagmlk ve sessiz olmamahydl. Tiirkiye ger~eginde ortaya ~lkan bu
durum, ~e§itli dtinya orneklerine baktIglmlzda karakteristik ozgiil
bir olaydlf.
Biz bunun nedenlerini biraz daha a~acak olursak; diizenle
muhafelet i~inde olmasl gereken sol neye kar§l ~IktIgmm bilincinde
degildi, veya bunu tam olarak degerlendiremiyordu. Bu sadece
'70'ler sonras! devrimci harekete egemen olan bir yantlgl degil,
daha ' 20'lerde kemalizmin devlete yeni yeni damgasmt vurmaya
~alt§tIgt bir donemde TKP'de ortaya ~lkan bugtine kadar geli§en
ozelligin bir sonucudur. 0 donemde, tam dogru bir degerlendirilmesinin
yapllmamasl, bu orgtitlerin Kemalizm tarafmdan bogazlanarak cticele§melerine ve giiniimiizde i§e yaramaz bir hale gelmelerine
neden olmu§tur. Kemalizm, kar§ldevrim sanatIndan 0 kadar geli§tirilmi§
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bir silahtlr ki, kendisiyle boy ol9U§mesi gereken ve en az onun
kadar uyamk olmasl gereken komUnistleri bile bu konuda epey yamltml§, onlan adeta bu hatalannm kurbam haline getirmi§tir.
HenUz geli§me doneminde olan kemalizm kar§lsmda onderligi
yitiren komtinistlerin yenilgisi 0 donemde ka9lmlmaz oldugu gibi,
geli§en kapitalizmi temsil eden kemalizm kar§lsmda eskiyi temsil
eden KUrt toplumumun hakim slmfiannm tutunamamaSl da ka9lTUlmazru. Fakat bu ka91TUlmazhk, kemalizmin bu kadar gU91U kalmasmda
bu orgUtlerin hatalannm olmadlgl sonucuna hi9bir zaman gotUrrnez.
Bu tarihte kemalizm benzeri rejimler, Bulgaristan 'da, Arnavutluk'ta
ve <;:in' de geli§me halinde olmasma kar§m, komtinist partileri, kar§I1armdaki gti9leri dogru degerlendirerek bunlarla sUrekli bir mticadeJe
i9inde olmu§lar ve II. Payla§lm Sava§l'na girdigirnizde bu rejimleri
devirmi§lerdir. Eger, kemalizm kar§lsmda direnmesi gereken gti91er
bu omekler gibi direnememi§lerse, bunda kendi hatalannm payl
bUyUktUr. Zaten kemalizmin bu donemde tam bir Bulgar ve
Arnavutluk fa§izmi gibi olmamasmm ve kemalizm olarak gU9lil
kalmasmm nedeni de devrimci hareketlerin geli§memi§ olmasldlr.
Kemalizm'in 1950-60'larda uluslararasl ve i9 ko§ulJara uygun
bi9im degi§ikliginin kavranamamasl da, solun yaptlgl en onemli
siyasal degerlendirme hatalanndan birisidir. Sol bu donemde, AP'yle
uzla§ma i9indeki sivil fa§ist geli§meye gore kendini ayarlamamah,
iktidara daha 90k bununla sava§tlarak gidilmesi gerektigi gibi bir
anlaYl§a saplanmamahydl. Bu tehlikeyi de katmakla birlikte esas
olarak kar§lsma dikilecegini, kemalist ideoloji ve politikaya dayah
kemalist devletin boyle bir bi9ime donU§ecegini bilerek, kendini
buna gore hazlrlamahydl.
Fakat ' 60'lardan itibaren sol, boyle bir yapl i9ine girmedigi gibi ,
'kemalist devrimciligin!' gokIere 9lkanlmasl gibi bo§ bir olgu
ortaya 9lkanldl. Gergekte ise, bazl yazar ve ideologlann boyle bir
maskeyle ortaya 9tkrnalanna kar§l, bunlann kemalizmin gergek
oztinti temsil etmedikleri a9iktlr. Siyasal-toplumsal ya§antlda gti9leri
yok denecek kadar az olan bu ki§ilerin gorU§leri, devrirni bulandrrmaktan ba§ka bir i§e yaramarugl halde, bunlar dogru degerlendiri-
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lemedi, tersine herbirisi, ordu veya CHP ic;:inde c;:ok gtic;:1li siyasal
mihraklann temsiIcisiymi§ gibi el altnarak, ona gore ittifaklar geli§tirilmeye c;:all§lldl.
Ashnda ittifak edeeek bir gtic;: yoktu. ittifak diye gtivendikleri,
bir gtin kar§llannda balyozu sert bir §ekilde vuran gUc;:lerden ba§kalarl
degiJdi. Sol, bu konuda kendisindeki eksikligi gideremerni§, kendisine
mlittefik olarak sec;:tigi CHP ic;:indeki sol kesimi kendi ideolojik yonetimi altlllda orglitleyemerni§, daha sonra buna fa§ist yonetimin
blittinliyle sahip c;:Ikarak kendisini bu konuda da etkisiz Iu.lmasllla
yol ac;:ml§ttr.
Solun kendisine kar§lt olarak aldlgl sivil fa§ist kurumla§ma,
c;:e§itli tilkelerde veya ordu kanahyla geli§tirilen fa§izme benzer bir
olgudur. Tlirkiye'de fa§izmin geli§mesi, Almanya, italya, ispanya
gibi dti§tintilmesine kar§tn, Ttirkiye devleti ve toplumsal gerc;:egi bu
tip bir fa§ist geli§meye elveri§li degildi, ve MHP'nin onelillik etmek
istedigi tipte bir fa§izmin geli§mesi de beklenemezdi. ABD ' nin geli§tirdigi fa§ist yonetirnlerin daha c;:ok ordu destekli oldugu dli§linlillirse,
gelenekleri bu i§e uygun olan Kemalist ordunun, ko§ullara gore
fa§ist darbeyi de gerc;:ekle§tireeegi anla§lhr biT §eydi.
o halde, MHP eliyle geli§tirileeek fa§izmin de taktik olarak
hesaba kahlmastna kar§tn daha c;:ok, c;:okti§ donemine giren ve ordu
darbesiyle her an fa§istle§eeek olan kemalist devlete kar§l, stratejik,
taktik, orglit ve c;:all§ma tarzl geli§tirilmeli ve sol, boy Ieee olmayan
sol kemalistleri mlittefik olarak belirleme, yerine, tekelle§ip c;:okU§e
giden kapitalizmin gerieiligine kar§1 olan s1lllfian proletaryanm baglmslz ideolojisi ve politikasl altlllda orgtitlemeli ve ba§ mlittefik
olarak da yeni bir sosyal temelde geli§en Klirdistan ulasal kurtulu§
hareketini gormeliydi. Temel ittifak bu iki hareketin arastnda dli§lintilmeli ve yan ittifaklar temel ittifaklll etraftnda geli§tirilmeliydi.
Daha ba§langlc;:ta boyle bir anlayl§la yola C;:lkIlarak, stratejisinde,
taktiginde, orgtit ve c;:ah§ma tarzlllda bunun gerekleri yerine
getirilseydi, '80'lerde de olsa kemalist ordu geleneklelinden kaynaklanan boyle fa§ist darbenin bu bic;:imde geli§i ve rahat bir bic;:imde
oturu§u hic;: §tiphesiz ki mlimkUn olmayaeaktl.

26

Aslmda bu noktada, fedakarhk ve cesaret a~lsmdan devrimci birikimin devrim yapmaya aday oldugunu soyleyebiliriz. Ama ortada
olmayan §ey, devletin dogru bir tammlanmasl, dogru bir ittifak
anlaYI§I, bunlara bagh olarak dogru orglitIenme ve ~aII§ma tarzlanydl.
Dev\etin bu yonlti geli§imi goz online almmasl gerekirken "demokrasinin smrrlanm geni§letme" sava§lml i~ine girilmesi ve bunun
i~in se~im taktiklerinin iktidara ylirlimenin ba§ ara~lan haline getirilmesi ve hatta bunun onemli oranda stratejik bir anlaYI§ olarak gorlihnesi, kii~iik burjuva refonnizminin, revizyonizmin ideolojik
agrrhgmm ve kemalist devlet olgusunun ~arpltlhnasmm bir sonucuydu.
Nitekim boyle bir yonetim fa§izm bi~iminde kar§llanna geldiginde
bir giinde ortadan kalkan parlamento, burjuva parti\eri, en kti~lik
bir direnme giiciinii bile kendilerinde bulamadtlar. B u da, bu
konularda reformizm ve revizyonizmin ne kadar vahim bir yamlgl
i~inde oldugunu ortaya koymaktadrr.
Devlete kar§l §iddet temelinde direnmeyi kabul eden orgiitler de,
dogru bir siyasal anlaYI§tan yoksun olduklan i~in , yalmzca §iddeti
goriip, bunun ne tip bir devlete kar§l ve nasll bir siyasal ittifak
anlaYl§1 i~erisine girihnesi gerektigini iyice degerlendiremediklerinden,
mlicadeleyi kendi onderliklerinde geli§tiremediler. Ve fa§ist darbenin
ger~ek\e§mesinden bu yana ge~en bir Yllhk zaman i~inde ba§anh
sonu~lar alamadllar.
Daha once devleti yonetrni§ olan burjuva parti\erinin, fa§ist
nitelikte de olsa kemalist devlete diyecekleri bir §ey yoktur. Onlar,
yillarca bu ilkeleri savunmu§lar ve zaten boyle bir devletin kuruhnasma
~alI§ml§lardlf. Mayalan kemalist ideoloji ve politikadan etkilenen
bu partiler, kemalist devletin fa§ist devlete donii§mesi kendilerini
de rahatlattlgmdan bunun kar§lsmda hi~bir §ey yapamadllar. Aksine
kendi partileri kendi ellerindeki parlamento ortadan kaldtnhrken
kendilerini yaratan bu gli~lerin ortadan kalkl§tnl , dlinyada e§i goriihnemi§ bir bi~imde aIki§la kar§lladtlar.
Reformist kli~lik burjuva muhalefetleri de siyasaI anlaYI§lanna
baglI olarak bu donemde hi~bir direnme gostennemi§, ~ogu siyaseti
terk ederek siyasi ilticacllar durumuna dii§mekten oteye gideme-
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mi§lerdir. Ozellikle 12 EylUl darbesinden bu yana gegen bir yllltk
slire i9inde, bu tip reformist kli9lik burjuva orglitlerin, ne lilke
i9inde ne de U1ke dl§mda ciddi bir direnmeleri soz konusu olmaml§tlr.
Bunlardan bazllan hala, kemalizmin fa§istle§me niteligini kabul
etmek istememekte, tarihi yamlgllann 9arplCl bir bi9imde boylece
kar§llanna 91kmaSlnl bir tlirlii kendilerine yedirip, gergegin adml
dogru bir §ekilde koyamamaktadlrlar. Ve boylece de, en ufak bir direnrne omegini ortaya koymalan soz konusu olamamaktadrr.
Gerek kii9iik bUljuvanm devrimci kanatlan ve gerekse komiinistler,
Yillardan beri direndikleri gibi bu donemde de direnme omekleri
gostermeIerine ragmen, daha once sola egemen olan hatalann
bedelini , hapishanelerde gekiIen yogun i§kencelerJe dl§anda ise bir
Ylgm degerJi komlinistin katledilmesiyle Odemi§lerdir.
DevrimciIer, bireysel diizeyde de olsa direnmi§ , reformist
revizyonist kesim gibi alam utanmazca terk etmemi§lerdir. Hapishanelerde ve dl§anda elden geldigince direnrni§ ve boylece tarihte
en olurnlu §eyi yaparak, fa§ist yonetimin igren9ligini kanlarlnl
akltarak gosterebilmi§lerdir. Fakat, onceki donemin aglr hatalan,
bu direnrnelerin gii9lii bir antifa§ist direni§e donii§mesini engellerni§tir.
Bunu, direnmenin azhgl veya zaYlfhgmdan degil, daha once bun lara
temel te§kil eden siyasal anlaYl§larm, orgtitsel 9al1§malarm sonu91annda
gormek gerekir.
ister reformist, ister devrimci kesimiyle olsun solun 12 Eyliil
cuntasl kar§lsmda daha ilk giinden direnmesini saglayacak ve
giderek geli§tirecek olan §ey, fa§izmin devlete egemen olu§ bi9irninin
dogru degerlendirilmesi ve bu anlaYl§tan, dogru bir devrimci ittifak
anlaYl§l ile bunlardan kaynaklanacak dogru taktik ve 9alt§ma
tarzlannm 91kanlmaslydl. Eger bunlar yapllml§ olsaydl, §iiphesiz
ki, direnmeler giinlimiizde daha da gii91ii olacak, Salvador'da
goriildligli gibi , sozde saga da sola da kar§l olan boyle fa§ist bir yonetirne kar§l devrimcilerin sagladlgl geli§menin bir benzeri Tiirkiye' de
de gergekle§mi§ olacaktl.
Eger bu hatalar hala giderilemezse direnrnenin zaytfltgl yine siirmeye devam edecektir. Ozellikle yasal taktik, orgiitsel ve 9ah§ma

anlaYI§lan yeniden gozden ge9irilip dogru bir ray a oturtulmazsa,
direnmenin gli9lii bir §ekilde geli§mesini beklemek hayaldir. Bu
durum, tlim orglitlerin kendilerini bir ozele§tiriden ge9irmelerin, ve
bu ozele§tirinin l§lgmda dogru bir siyasal anlaYl§ temelinde ittifaklar
ve devrirnin temel geli§me aracmda karar ktlmalarml gerektirrnektedir.
Bu eksiklikler giderilirse devrimin geli§mesi zor olmayacaktJr.
Bu konuda bir noktaYI da, 12 Eyliil fa§ist yonetiminin 9arpltIlml§
bir tammlamasma yer verememek a91smdan MHP hakmda a9mak
gerekmektedir. Tlirkiye 'de fa§izmin, MHP eliyle geli§tirilerek devlet
bi9imi haline gelmesine gerek yoktu. Zaten her §eyden once, Tlirk
devletinin yaplsl buna imkan tanmtamaktadtr. Fakat MHP; gerektiginde
kemalistlerin, tekelcilerin destegi ile geli§tirilmi§, gli9lendirilmi§,
iktidara ortak ettirilmi§ ve buglin de yargl online 91kan111ll§ bulunmaktadlf. Bir90k ki§iye bir geli§ki gibi gelebilecek bu durumun temelinde, solu MHP ile ugra§tmp gergek hedefi gorrnesini engellemek
amaCI yatmaktadlf. MHP ile ugra§acak bir sol, gergek hedefi gormemekten dolaYI 90k hata yapacak ve sonu9ta ordu eliyle geli§tirilen
fa§izmin kar§lsmda yenik dli§ecektir. Klsaca, halkm gergek direnmesinin geli§memesi a91smdan MHP bir emniyet subabl olarak degerlendirildi. On be§ sene bunun i9in ayakta tutulan MHP, belli bir
oranda bu gliveni yaptlktan soma aym fa§ist gli9ler tarafmdan bir
tarafa flrlattldl. <;e§itli tilkelerde de degi§ik fa§ist yonetimler bunun
benzerlerini yapml§lardlr.
Buglin MHP ile 12 Eyllil fa§ist yonetimi arasmda bir 9atJ§madan
bahsetmek mlimklin degildir. MHP'ye kar§l takmllan tavlf, kitlelerin
devrim mlicadelesinin geli§memesi, hedef §a§lrtmasl a91smdan bir
taktiktir. Cuntanm MHP'yi yargl online 91karrnasl, MHP ile blitlinle§mesinin 90k bliylik bir tehlike te§kil edecegini bilmesinden ve
kitleler nezdinde kendi yerini saglamla§tIrmaSl a91smdan zorunludur.
MHP'nin Tlirkiye i9in cuntayla ayru ama9lar dogrultusunda sava§tJ~ru
soylemesine ragmen yargl online 91kanlmasl bundan dolaYldlr.
Yoksa cunta, ozce MHP'yi fa§izmin kendisi olarak degerlendirmek,
fa§izme kar§l verilen odlin ve fa§izme kar§l mlicadelede dli§linlilen
en vahim yamlgl olmu§tur.

12 Eyliil yonetimi doneminde
Kiirdistan' daki geli~meler

Kemalizme onemli ozeliklerini veren, kemalizmi kemalizm yapan
onemli bir etken de Kiirdistan ge~egidir. Ve yine, 12 Eyliil fa§ist yonetiminin ba§a gelmesinde de Kiirdistan ' daki geli§meler temel etkendir.
Bir yandan geli§en Ttirkiye i§~i hareketi, dev1ete kar§1 ' 20'ler
donemiyle klyaslanamayacak bir muhalefetin ba§ml ~ekmege dogru
giderken; diger yandan Kiirdistan'da da onderligin hem sosyal
temel a~lsmdan , hem de ideoloji politik a~ldan eski bi~imi a§arak,
proletarya onderliginde ulusal kurtulu§ temelinde modern yurtsever
bir hareketin geli§mesi, Tiirkiye proletaryasmm tek ba§ma yapamayacagl devrimin gii~lii bir miittefIkinin dogmasma ve bu iki miittefIkin
bir araya gelmesi temelinde devlet sorunun ~oziimiiniin an meselesi
haline gelmesine yol a~tl. Tiirkiye devrirninin taktiginin hayata ge~irilmesinde ve devletin Ylkllmasmda, Ktirdistan ' m son derece
stratejik roliiniin olmasl , cuntanm hesaplanlll , Ktirdistan'daki
devrimci geli§meyi yok etme ve Kiirdistan'l Tiirk kapitalizminin
sorunlarmm ~oztimlendigini bir alan haline getirrne anlaYl§l tizerinde
olu§turmasmm nedenidir.
12 Eyliil fa§ist yonetimi, Tiirkiye egemen sllllfiarmm tarihinden
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ve kemalizmden devri aldlgl her tUrlti baskl, somtirti, asimle ve yok
etme politikasml bu donemde zirveye C;:lkarmaYI ve bir de modern
bir temel tizerinde ytikselen Ktirdistan devrim hareketini ezmeyi en
temel hedef olarak sec;:rni§tir. Son bir Yllhk uygulamalarla Ktirdistan' da
yilrtittilgti ekonomik somtirtintin yam Slra, tUm Ktirdistan halkma
yonelik geli§tirdigi e§ine ender rastlanan i§kence, zultim ve katliamlar
da, cuntanm bu konudaki ozgilnltigtinti tarihine yakJ§rr bir tarzda
ortaya koydugunu gostermi§tir.
Burada onemli olan bir nokta da, Ktirdistan'daki ekonomik somtirtintin yogunla§tmlmasldlr. Bir ytJ ic;:inde, i§sizlik alabildigine
artml§, maddi ya§ammm silrdtirtilmesi dayamlmaz bir noktaya gelmi§tir. Ktirdistan'da ne var ediliyorsa tUmti gasp edilmekte, tilke
kaynaklan eskiden gortilmemi§ bir insafslzhkla talan edilmektedir.
Ktirdistan, insanlarmm i§siz-gtic;:stiz gezdigi bir hapishane durumuna
getirilmi§tir. Ama ttim bunlar i§in bir yamdrr.
Fa§ist yonetint, esas olarak, kendisinin mezar kazlcrngrru yapacak
olan Ktirdistan devrirnci hareketinin yok edilmesini varltk ko§ullarmda
birisi olarak gormektedir. Ktirdistan' da olu§an objektif ko§ullara bagh
olarak dogan proletarya onderligindeki modern ulusal kurtulu§
hareketinin ortaya C;:lkmasl ve geli§mesinden sonra 12 Eylill fa§ist yonetiminin geli§mesi tesadilf degildir. Ozellikle stlayonetintler doneminde
ktic;:tik burjuva muhalefetini Ktirdistan'da egemen kilarak bunahmrru
atlatmak isteyen Ttirk burjuvazisi bizzat Diyarbakrr Stlayonetim Komutanhgl eliyle stirdtirdtigti bu politikanm iflas etmesinden sonradrr
ki 12 Eyltil cuntasrru, devletin sonunu getirecek olan ve emperyalizmin
c;:Ikarlan aC;:lsmdan oolgede btiyilk bir tehlike olu§turan proleter oncelikli
harekete kar§l §artlandrrtltm§ bir bic;:irnde gtindemine getirrni§tir.
Ttirk burjuvazisi bu yeni kemalist devlet bic;:irnini daha ba§langtcmda
dahi, kendisi ic;:in bir tehlike olarak gormedigi reformist muhalefeti
ve bunlarm Ktirdistan'daki bagla§lii;l olan ktic;:tik-burjuva reformizmini
kendine koltuk degnegi yaparak bir iktidar deneyi de ya§amak
istemi§, fakat ba§anslzhgrrun daha ilk gtinden ortaya C;:lkmaslyla
birlikte, artIk gtindeme giren proletarya devrirnciliginin yok edilmesi
gorevini 12 Eyltil fa§ist yonetiminin on tine koymu§tur.
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PKK Kiirdistan'da
direni~i temsil ediyor

PKK hareketi, cuntanm geli§inden once oldugu gibi, sonrasmda
da devletin dogru tammlanmasmda, buna dayamlarak geli§tirilen
siyasal c;:izgi, orgUt ve mUcadele anlaYl§mda esas olarak temel bir
hata yapmama sonucu ve daha c;:ok boyle bir siysal c;:izgiye sahip 01manIn bUytik avantajml elinde bulundurarak TUrkiye solunun her
tUrlU hata ve ke§meke§ligine ve yine KUrdistan'da her tUrlU soysuzlugu
bir ya§anb tarzl, bir siyasal gelenek haline getiren ktic;:Uk burjuva
reformizminin tahribatlanna kar§m, tUm dUnya gericiliginin destegini
alan 12 EylUl fa§ist cuntasma kar§l daha dogdugu gtinden direnmesini
bilmi§tir. Direnme nicelik olarak bUyUk gorUnmeyebilir, fakat,
siyasal anlaYl§ olarak hareketin anlaml, bu ugurda mUcadeleyi
son una kadar sUrdUrme kararhhglyla her gUn daha da bUyUmU§tUr.
Hatta deniIebilir ki, PKK hareketi, asIl bUytik1i.igUnU ve direnme
ozUnU, emperyalizm , bolge gericiligi ve fa§ist somUrgeci TUrk
devleti aC;:lsmdan ne kadar tehlikeli bir hareket oldugunu 12 Ey1i.il
fa§ist darbesinden sonra ortaya koymu§tur. KUc;:Uk burjuva refOF
rnistlerinin utanmazcasma Ulkeyi terk ettikleri bir suada, en zor ko§ullarda ve en az donamunla mUcadeleyi sUrdUren PKK, KUrdistan 'da
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proletaryamn tarihi roli.ine, adma yak!§lr bir tarzda sahip ylkmarun
orneklerini vermesini bilmi§tir.
12 Eyltil oncesindeki mticadelede ytizlerce kadro ve sempatizanml
§ehit vermesine ve ytiz binlere varan taraftarlanrnn tutuklanarak
i§kence tezgahlanna yatmlmasma kar§m, PKK, 12 Eyltil sonrasmda
da mticadeleyi stirdiirecek kadar giiylii oldugunu, bu donemde de
direni§i ytikselterek kamtlaml§trr. Yine, binlerce tutuklusu ender
gortilen direnmesi sosyal ve ulusal direnmeye laYlk olmamn
omeklerini sunarken PKK; kitlesi, sempatizanlan, cezaevlerindeki
ve dl§andaki kadrolanyla siirdiirdiigii direni§le devrimci miicadeleyi
ge\i§tirmektedir.
12 Ey1i.il cuntasl daha birinci ylhm doldurmadan en aglr baskl
ko§uUannda en yok darbe yenildigi bir donemde, Ortadogu ' nun
slcak bir sava§ alanl haline geldigi tam bir devrim ortammda, PKK,
I. Konferansl'm diizenleyerek direni§ini en son zirveye varan
omegini sunmu§tur. Nasll ki, 12 Ey1i.i1 fa§ist yonetimi, gerici
tarihinin, her tiirlii bask! yonetirninin bir iiriinii ve ya§adlglmlz
Yllda, cuntamn radyosu, televizyonu, basilllyia PKK hareketini
dii§man olarak Han ettigi bir donem olmu§sa; PKK 1. Konferansl
da, PKK'nin bu devlete kar§1 direnmenin ttim tarihi sorumlulugunu
tizerine alarak bir hesapla§ma iyin hazlrhk iyinde oldugunu son
derece aylk bir §ekilde ortaya koymu§tur.
Saytlmayacak kadar yok sahte pehlivanm bulundugu Ttirkiye ortammda bugiin, dost dii§man, iki belirgin giiy goriinmektedir; 12
Eyliil fa§ist darbesi temelinde fa§ist devlet, ve buna kar§l Kiirdistan'da
geli§en ulusal kurtulu§ miicadelesinin ba§llll yeken PKK hareketi.
Her geyen giin bu iki giiy biraz daha kar§l kar§lya gelmekte ve
bunlann birbirine kar§1 miicadelesi Ttirkiye devletinin sonunu belirleyecegi aylkya ortaya Ylkmaktadlr.
PKK Konferansl 'nda, geyrni§ mticadele pratiginin degerlendirilmesi,
ytkanlan dersler ve gelecege Hi§kin askeri, siyasal ve orgtitsel
alanda yizilen siyasetler, sadece Ktirdistan devrimine degil, Tiirkiye
devrimine de onemli oranda yol gostermektedir. PKK, bugtine
kadar bir tiirlii a§llamayan kemalist devlet anlaYI§illl, 12 Eyliil
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fa§ist darbesinin karakterini, i~ ve dl§ dayanaklanm net bir §ekilde
ortaya koyarak, buna kar§1 saglam bir ittifak anlayl§mm degerlendirmesini yaplp bu rejime kar§l direnmenin dogru taktik anlaYl§lm
sergileyerek bunun en ba§ta nerede, nasil geli§tirilebilecegini yapugl
pratik hazlrhklanyla gostermi§tir. Ve bunu Politik Rapor'da ve
Konferansta geli§tirilen taru§ma ve alman kararlarda a~Ik~a ortaya
koyarak tarihin soylemesi gereken sozii soyleyecegi noktaya gelmi§tir.
PKK hareketi, 12 Eyliil fa§ist yonetirni daha birinci ylliru doldunnadan
once, hi~ kimsenin cesaret edemedigi bir tarzda kendi hatalanm irdeleyerek bunlan gidenni§ ve gelecegin gorevlerinin saglam bir bilan~osunu ortaya koyarak, bu gorevlerini yerine getirmek i~in
gtinliik ~ali§malanndan bir an bile vazge~meksizin en aglr gorevleri
kendi omzuna ahp fa§ist yonetime kar§l direnmenin temel gti~lerinden
birisi oldugunu kanltlaml§tIr. Ozellikle Konferans sonu~lan, bunun
boyle oldugunu tUm a~Ikhglyla ortaya koymaktadlr. Biz, 12 Eyliil
fa§ist yonetiminin birinci Yllml doldunnaya ~ah§ugl bir donemde
boyle bir gorevi yapmakla, bir yandan, KUrdistan halkmm mUcadelesine
layIk oldugumuzu gosterirken, diger yandan TUrkiye halkmm da
mUcadelesinin temel gU~lerinden birisi oldugumuzu kamtladlglmlz
kamsmdaYlz.
Bundan sonra yapllmasl gereken §ey, bu dogru anlayl§lan hayata
ge~irmektir. PKK hareketi bu konuda da tizerine dti§eni yapmaktan
geri kalmamakta, gerek iilke i~inde verdigi direni§ omekleriyle ve
gerekse ileride diger devrimci gU~lerle ittifak anlaYI§1 i~inde geli§tirilecek direnmede kendinden beklenen her §eyi yapacagmt, kendisini
gelecegin gorevlerine gti~IU bir bi~imde hazlrlayarak kamtlamaktadu.
Bu hazlrliklann ne kadar ciddi oldugu, dU§mamn PKK hareketine
kar§l aldlgl tavlrdan da a~lk~a anla§llmaktadH. Boylelikle biz, fa§ist
yonetim birinci Yllml doldumrken, en zor ko§uUarda bile devrirncilerin
direni§i geli§tirebilecegini, gelecegin direnme dolu gUnlerirIin bir
hayal olmadlgml gostermi§ bulunuyoruz.
Bu temelde dogru siyasal anlaYl§m hayata ge~irilmesi i~in, 12
Eyliiloncesinde ger~ekle§tirilemeyen dogru ittifaklann bu donemde
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gergekle§tirilmesinin yerine getirecegi onemli gorevler bulunmaktadtr.
Yine 12 Eyltil fa§ist yonetimine kar§1 geli§tiriIemeyen gti91ti
direnmeIer vardl. Bu direnmeIerin geli§tirilmesi i9in dogru devrimci
taktikleri ve ozellikle Ktirdistan' da geli§tirilmesi gereken dogru
silahh mticadele anlaYl§lnI hayata ge9irerek, Ttirkiye ve Ktirdistan
halkmm 12 Eyltil fa§ist yonetiminin kar§l orgtitlenrnesinde, hareket
olarak yapmamlz gereken gorevin bilinci ve haztrhgl i9indeyiz.
Bu dti§tince ve inan9larla cuntaya kar§l miicadelemizin ikinci
Yllma girerken, bu Yllm, cuntaya muhalif olan biitiin devrimci, reformist, ilerici gii91erin ideolojik miicadele, politik esneklik temelindeki
destek, dayanI§ma ve ittifakmlll hayata ge9irildigi ve devrimci taktiklerin uygulandlgl YII olmasllli diliyoruz. Yine bu donemin Tiirkiye
devrimci gii9lerinin, ozellikle bolge ilerici gti91eri ve sosyalist
tilkeIerIe saglam ili§kiIer geli§tirdigi bir donem olmasllli umut ediyoruz.
Oniimiizdeki Yllda bu anlaYl§lar, eger daha biiytik bir gti9le
hayata ge9irilirse, ' 80' ler oncesi ve cuntanm birinci Yllmda saglanamayan gii9lii ve kahcl birlikler §iiphesiz ki yarattlacakttr.
12 Eyliil1981
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