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I. BUGÜNÜ DÜNDEN KURTARMAK
Ýçinde yaþadýðýmýz gün ile hiçbir zaman tamamen çaðdaþ
olamýyoruz. Tarih kýlýk deðiþtirerek ilerler; sahnede daima bir önceki
perdenin maskesiyle görünür ve biz oyunun anlamýný kaybetmeye
yatkýnýzdýr. Perdenin her kalkýþýnda devamlýlýðýn yeniden kurulmasý gerekir. Suç tabii tarihte deðil, geçmiþte edinilen aný ve imajlarla bulanmýþ olan görüþümüzdedir. Devrim içinde bile olsak,
geçmiþi bu günün üzerine çakýþmýþ olarak görürüz.
Küba devriminin etkileri özellikle Latin-Amerikada, tarihin
sýraya dizerek takdis edip rafa kaldýrdýðý usullerle þemalar içinde
düþünülmüþtür. Bu nedenle, oluþturduðu bütün þamataya raðmen
yarattýðý þok zamanla yumuþamýþtýr. Bugün artýk gürültü yatýþtý;
Kübanýn bugüne kadar ihmal edilen gerçek önemi ve verdiði derslerin kapsamý yeniden keþfedilmektedir. Gerilla savaþýnýn yeni bir
kavramý günýþýðýna çýkýyor.
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Diðer þeyler yanýnda Küba, baþlangýçtan beri, sosyalist devrimin, burjuva devletinin silahlý kuvvetlerine karþý silahlý bir mücadelenin sonucu olduðu gerçeðiyle hatýrlanmýþtýr. Ýsterseniz
stratejik nitelikte diyebileceðiniz bu eski tarihi kanuna önceleri,
bilinen taktik bir içerik verilmiþtir. Gerilla mücadeleleri, prototipi 
1917de bu biçimi aldýðý için ve Lenin ile daha sonra Stalin buna
dayanarak birkaç teorik formül geliþtirdikleri için ayaklanma ile bir
tutulur olmuþtur. Oysa bu teorik formüllerin halihazýr durum ile bir
iliþkileri olmadýðý gibi, mesela ayaklanmanýn oluþ þartlarýný merkezi iktidara karþý hemen taarruza geçme anlamýnda kabul eden
formüller de durup durup boþuboþuna tartýþýlagelmiþtir. Ne var ki,
bu tutarsýzlýk çok geçmeden belli olmuþtur. Hemen ardýndan Latin-Amerikadaki gerilla savaþlarý, herikisi de þehirlerin kýrsal çevreden sarýlmasý ile yapýlan düzensiz olmayan savaþlar olmasý nedeniyle Asyadaki gerilla savaþlarý ile tamamen bir tutulmuþtur. Bu
karýþtýrma birincisinden de tehlikeli.
Silahlý devrimci mücadele her kýtada, her ülkede belirli þartlarla karþý karþýya gelir ve bu þartlar ne tabiidir ne de þýp diye anlaþýlýr cinstendir. Öyleki, bunlarýn ortaya çýkartýlmasý ve iyice tanýnmasý için her defasýn-da yýllarca süren fedakârlýklar gerekir. Rus
Sosyal Demokratlarý, içgüdüsel olarak Paris Komününü Petrogradda; Çin Komünistleri, Rus Ekim Ýhtilâlini Kantonda tekrarlanýyormuþ gibi düþündüler. Vietnamlý mukavemetçiler daha partilerin kurulmasý üzerinden bir yýl geçmeden Kuzey Vietnam daki
köylü sovyetlerinin ayaklanmasýný teþkilatlandýrmaya kalktýlar. Sovyet tipi ayaklanmalarýn savaþ öncesi sömürge Asyasýnda baþarýya
ulaþamayacaðý bugün bizim için gayet açýk bir gerçek ama, birçok
gerillacý, çýraklýklarýný bu gibi mücadelelerde tamamladýlar.
Oriente kýyýlarýna çýkmadan önce Fidelin Mao Tse-tungun
askeri yazýlarýný okumamýþ olmasýný pekâlâ bir talih eseri sayabiliriz. Böylece, kendi tecrübelerine dayanarak, bulunduðu bölgeye
en uygun düþen bir askeri doktrinin prensiplerini bulmasý mümkün olmuþtur. Ancak savaþýn sonunda artýk taktikleri iyice belirlendikten sonra asiler Maonun eserlerini keþfettiler1. Ne var ki, bugün
Latin-Amerikadaki militanlar Fidelin konuþmalarý ile Che Gue1
Fidelin temel politik ilhamýný Martiden aldýðý gerçeði çok iyi bilinir; bu ilham daha
Moncadadan önce Marx ve Leninin fikirleri ile kuvvetlendirilmiþ ve desteklenmiþtir.
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varanýn yazýlarýný, Maonun, Giapýn ve Leninin bazý metinlerini
aþina bir gözle okuyorlar ve Fidel ile Chede, Maoyu, Giapý ve
Lenini aynen bulduklarýný sanýyorlar. Bu herzaman rastlanan bir
çakýþma olayý olmakla beraber çok tehlikelidir, çünkü Latin-Amerika devrimi ancak belirli tecrübeler ile keþfedilebilecek çok özel
ve farklý geliþme þartlarýný kapsar. Bu bakýmdan halk savaþlarý üzerindeki teorik eserlerin faydasý kadar zararý da dokunmaktadýr.
Bunlara, savaþýn gramer kitaplarý deniliyor ama, yabancý dil evde
oturup dil kitaplarý okunarak deðil, o dilin konuþulduðu ülkede
daha hýzlý öðrenilir. Savaþ zamanýnda, hele silahsýz ve tecrübesiz
gerilla çetelerinin tam teçhizatlý bir düþman ile karþýlaþmak zorunda olduklarý ilk safhalarda sürat meselesi hayati bir önem taþýr.
Fidel bir defasýnda gerillalarýn bazý baþarýsýzlýklarýný, savaþa
karþý takýnýlan tamamen entelektüel bir tutuma vermiþti. Fiziki zayýflýðý ile kýr hayatýna intibak noksanlýðý dýþýnda aydýn, halihazýr durumu önceden edinilmiþ ideolojik yapýlar yoluyla kavramaya çalýþacak
ve adeta kitap sayfalarý içinde yaþayacaktýr. Mevcut kaynaklarla
yetinme ya da yenilerini bulma konusu ile sýkýþtýðý zaman âni ve
gözüpek kararlar verme hususunda baþkalarýndan daha az muktedir olacaktýr. Zaten bildiðini sandýðý için daha yavaþ öðrenecek ve
esnekliði daha az olacaktýr. Bir çok Latin-Amerika ülkesindeki sosyal þartlar gereði ve tarihin bir cilvesi olarak bu öncülük rolü öðrenciler ile devrimci aydýnlara düþmektedir.
Bunun neticesi, bu hatalar ile yanlýþ anlamalarýn bedeli
ödenmektedir. Ýspanyaya karþý giriþilen kurtuluþ savaþlarýndan beri
yýllar yýlý tekrarlanan felâketler ile kýyaslanýnca ödenen bedel çok
fazla sayýlmaz. Bolivarýn biyografisini okumak, bugünün Amerikan devrimci savaþlarý için geçerli dersler de dahil savaþ ve Amerika hakkýnda pek çok þey ortaya koyar. Bu derslerin en deðerlisi,
Fidel, Leninde özellikle Devlet ve Devrikde ifadesini bulan eski devlet cihazýnýn imhasý
ve devletteki baský unsurlarýnýn devrimci bir aksiyon haline geliþi fikirleriyle ilgileniyordu.
Fakat onun askeri ilhamýnýn kaynaklarý bambaþka yerdedir: Pablo de la Torriente Braunun,
Maximo Gomez harekâtýný anlatan Realengo 18i; Engelsin, Paris proletaryasýnýn güç
þartlar altýnda verdikleri sokak savaþlarýný anlatan metinleri; Hemingwayin Çanlar Kimin
Ýçin Çalýyor adlý romaný (bu romanda Pablo ile sözde gerilla çetesi Madrid ile Segovia
arasýnda, faþistlerin hemen ardýnda Sierrada yaþarlar). Bu kitaplar birer kaynaktan ziyade,
bazý rastlantýlarý dile getirir ve Fidel bunlarda sadece aradýðý bazý þeyleri bulmuþtur. Mao
Çe-tungun Japonlara Karþý Gerilla Savaþýnýn Stratejik Sorunlarý adlý incelemesi Fidel ile
Chenin eline 1958 yaz taarruzundan sonra geçmiþtir ve sýkýþýk durumlar altýnda
uygulamakta olduklarý bazý þeyleri kitapta aynen görünce pek þaþýrmýþlardýr.
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azim. Dört yýlda Amerikan topraðýndan beþ defa sürülmüþ, yenilmiþ,
gülünçleþtirilmiþ, yapayalnýz kalmýþ. Deliliðe varan bir inatla beþ
defasýnda da geri gelmiþ ve Boyacada ilk zaferini kazanmýþ. Her
seferinde bir þey daha öðrenmiþ: Ýnsan ve silah noksanlýðýný telâfi
için sürate ve süvariye olan ihtiyacý; savunucu ve statik deðil, saldýrýcý ve hýzlý bir savaþ gereðini; taraftarlarý ile criollolar (Amerika
doðumlu Ýspanyollar) arasýnda bugün bizim subjektif þartlar dediðimiz þeyin teþekkülünü hýzlandýrmak için Ýspanyollara karþý ölümkalým savaþý ilân ederek gemileri yakmak ve geri dönüþ imkânlarýný
yoketmek usullerini; Ýspanyollar köylük yerleri kontrolleri altýnda
bulundurduðu gürece Caracasýn teþkil ettiði tuzaðý; ovalar ile kuvvetle savunulmuþ üslerden saldýrarak þehirleri kuþatma taktiðini;
en sonunda belirli yerlerin önemini, (Caracas Amerika için ne ise,
Coro da Caracas için ayný þeydir) yavaþ yavaþ öðrenmiþtir. Yakýnlarda ayný çeþitten bir inatçýlýk örneðini defalarca felâketin eþiðine
kadar gelmiþ Fidelde görmekteyiz. Moncada (1953), Granma çýkartmasý (1956) ve daha küçük ölçüde olmak üzere 1958 Nisan
grevi, çoðu kiþiye evine giderek daha iyi günlerin gelmesini bekletecek denli ters olaylardý. Zacapa ve Izabal gerilla çeteleri kurulmadan önce Guatemelada kaç tane gerilla foco2 daðýtýlmýþtýr? Epeycesi yokolmuþ, ya da daðýlmýþtýr. Ya Venezüellada kaç tanesi yenil- miþ, ihanete uðramýþ, ya da bölünmüþtür? Gene de gerilla
kuvvetleri yaþamaya devam etmiþler ve bugün her zamandan daha
canlýdýrlar. Bu canlýlýðýn sebebi de belki savaþýn ciddi olarak henüz
baþlamýþ olmasýdýr.
Latin-Amerika devrimci hareketlerinin giriþini teþkil ettikleri
kýsa süre ve geçen birkaç yýlýn bütün devrimlerin ilk sayfalarýnda
karþýlaþýlan kalkýþ ve yerine oturma dönemine rastladýðý dikkate
alýnýrsa gerçekten küçük sayýlýrlar. Doðrusu, gerilla hareketleri bazýsý kaçýnýlabilir, bazýsý kaçýnýlamaz pek çok yanlýþ çýkýþlardan ve
sayýsýz hatalardan sonra hâlâ yaþayabiliyorsa bu canlýlýða da
þaþmamak gerekir. Fidele göre iþin sevinilecek yaný da budur ve
bu durum tarihi hareketi itme gücünü gösterir. Gerçektende
karþýlaþýlan yenilgilerin sebeplerini durgunluk ve hýzlý hareket eksikliðinde aradýðýmýz kadar, gerilla harekâtýnýn diðer uluslararasý
2
Ýspanyolca foco kelimesi genel anlamdaki askeri üsden ziyade bir gerilla harekâtýnýn
merkezini belirtir. Bu kelimenin öteki batý dillerinde bir karþýlýðý olmadýðý için Ýspanyolca
aslý aynen býrakýlmýþtýr.
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tecrübelere olan aldatýcý akrabalýðýna raðmen yeni bir devrimci
kavram ve metot arama dönemindeki kaçýnýlmaz hata ve yanlýþlýklarda da aramak doðru olur. Bütün bu devrimci sürçler söylediðimiz
sebepten dolayý yanlýþ adýmlarla baþlamak zorunda kalmýþtýr ve
baþlamýþtýr da. Hemen dâima bir önceki tarihi dönemden kalma
çýkýþ noktalarý bilinçsiz olarak kullanýlmýþtýr. Bütün bu yanlýþ çýkýþlar
içersinde Latin-Amerikadaki gene en az zararlýsý olmuþtur. Herzaman, harekâtýn yönü deðiþtirilmeksizin hýzý ayarlanmýþ, doðru strateji ve prensipler bir yana itilmeksizin taktiklerde düzeltme yapýlmýþtýr. Böyle zamanlarda iki kamp arasýndaki derin farklar su yüzüne çýkar.
Devrim geçiren her ülkede, bir yanda devrimciler, öte yanda reformcular ve geleceðin dönekleri arasýnda bir karþýlaþma
olmuþtur. 1905 den sonra Pasifist ve bozguncu düþünce, Rus Sosyal Demokrat partisinde kuvvet kazanmýþtýr. Cenevrede sürgünde
bulunan Lenin ile arkadaþlarý, Dumanýn temsili demokrasisi bir
iþçi ayaklanmasýna karþý çýktý diye deðil, kötü yönetilen bir ayaklanmaya engel olmak için itirazlarda bulunmuþlardýr. Çinde 1927
yenilgisinden sonra Mao ve diðerlerinin yaptýklarý gibi, Kuomingtanýn hakimiyeti altýndaki büyük þehirlerde hýzlý bir ayaklanmaya
karþý koymak gerekliydi. Çinin o gün içinde bulunduðu þartlara
uygun olarak yeni bir iþçi ayaklanmasý deðil, köylere çekilerek
uzun yürüyüþe hazýrlanmak daha uygun görülüyordu. 1953de Moncada felâketinden sonra Fidel ve arkadaþlarý, Batistaya karþý silahlý
mücadele ilkesini terketmediler, fakat ona farklý ve daha doðru bir
muhteva verdiler. Devrimci için her baþarýsýzlýk bir deneme tahtasýdýr ve teoriye kaynaklýk etmesi yönünden zaferden daha zengindir; tecrübe ve bilgi deposudur. Latin-Amerikada her çeþit silahlý
mücadeledeki birkaç yýllýk tecrübe, nesnel þartlarýn öznelliðini daha
önceki on yýllýk ödünç alýnmýþ politik teoriden çok daha iyi ortaya
koymuþtur. Tarihi açýdan Küba, Latin-Amerikada diktatörlüklere
karþý verilen silahlý mücadelenin çýkýþ noktasýný oluþturmuþtur. Ýþte
bu çýkýþ noktasýnýn, dikkatle, her zaman gözönünde bulundurulmasý, doðru bir temel üzerine oturtulmasý gerekir.
Gerçekten silahlý bir mücadele patlak verdi mi? Yoksa bunlar mücadelenin Venezüellada, Guatemalada, Kolombiyada, Peruda ve Ekvatordaki ilk belirtileri midir?
Ya da bunlar henüz olgunlaþmayan çatýþmalar ve huzur-
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suzluk belirtileri midir? Bugünkü mücadelelerin sonucu
önemli deðildir. Sonuç bakýmýndan þu ya da bu hareketin geçici olarak yenilmesi birþey ifade etmez.
Gerçek neticeyi belirleyen hergün daha olgunlaþan
mücadele azmi, devrimci bir deðiþikliðe olan lüzumun
anlaþýlmasý ve devrimin mümkün olduðunun kesinlikle
bilinmesidir.3
Bugün Latin-Amerikada politik bir hareket hattý kesin ve
tutarlý bir askeri çizgi üzerinde deðilse, devrimci sayýlamaz. Devrimcilik iddiasýnda olan her tutum þu soruya somut bir karþýlýk
vermek zorundadýr: Kapitalist dikta iktidarý nasýl bertaraf edilmelidir? Baþka bir deyiþle, Kuzey Amerikalý askeri yardým heyetleri ile
durmadan takviye edilen faþist dikta ordusu nasýl yenilmelidir? Küba
devrimi, kardeþ Latin-Amerika ülkelerine tarihi ayrýntýsý içinde incelenmesi gereken bir cevap teklif etmektedir: Yavaþ ya da hýzlý bir
hazýrlanma ile seçilmiþ uygun kýr bölgelerinde yürütülen gerilla savaþý; seyyar stratejik bir kuvvet ve geleceðin sosyalist devletinin çekirdeðini teþkil edecek bir halk ordusu.
Her askeri harekât hattý, politik bir çizgiye dayanýr. Son birkaç yýl zarfýnda silahlý mücadelenin kendi içinde baþka askeri harekât çizgileri denenmiþ ve gerilla savaþýna tamamen baþka anlamlar verilmiþtir. Küba cevabýnýn kötü bir yorumundan daha da
ötede bunlar, askeri harekât çizgileri elbisesi giydirilmiþ, ithal malý
politik kavramlardý ve köklerinin bulunduðu yerlerden çok farklý
tarihi þartlara uygulanýyordu. Bunun örnekleri: Silahlý savunma kavramý; silahlý propaganda ile gerilla üslerinin özel bir þekilde yorumlanmasý; ve nihayet barýþtaki örgütlenmesine yeni bir þube ilâve
edilircesine gerilla kuvvetlerinin partiye tabi kýlýnmasý.
Elde edilen neticelere göre hüküm verilirse, birçok yerlerde
rehber politik harekât çizgileri statüsünü kazanan bu kavramlar,
silahlý halk mücadelesinin özünde çok þey kaybettirmiþtir. Bunlarýn ilham kaynaðý olan politik fikirlerin, Latin-Amerikaya ve LatinAmerikada hüküm süren þartlara yabancý düþen devrimci tecrübelerden nasýl ödünç alýndýðýný incelemek çok faydalý olacaktýr.
Bu olumsuz denemeler, Küba ihtilâlinin ayaklanma aþamasý
3
Che Guevara, La guerre de guérilla, une méthode (Gerilla Savaþý: Bir Yöntem),
Maspero, Paris, 1967.
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ile bugünkü silahlý mücadeleden alýnabilecek temel dersleri öðrenmemize yardýmcý olacaklardýr.
SÝLAHLI SAVUNMA
Bugün, savunma bir sistem ve gerçeklik olarak olaylarýn
ilerlemesi ile ortadan kalkmýþtýr.
Köylü savunma bölgeleri ile Kolombiya; iþçi savunma bölgeleri ile Bolivya bu kavramýn bir hareket çizgisi kuvvetini kazandýðý iki ülkeydi. Bu iki fesat yuvasý birkaç ay arayla ordu tarafýndan
daðýtýlmýþtýr. Güney Kolombiyadaki Marquetalia 1964 Mayýsýnda
iþgal edilmiþ, Bolivya madenleri trajik savaþlardan sonra 1965 Mayýs
ve Eylülünde ele geçirilmiþtir. Bu çifte yenilgi bir dönemin kapandýðýný ve belirli bir ideolojinin öldüðünü gösterir. Devrimci hareketin bu ölümü anlamasý ve derhal kabul etmesi gerekir.
Sona eren devre nispi sýnýf dengesi devresidir. Baþlayan devre ise hertürlü uzlaþmalý çözümleri ve iktidar ortaklýklarýný reddeden toptan bir mücadeledir.
Bir ülkede bugün sömürenler ile sömürülenlerin kutuplaþmasý karþýsýnda devletin ve ordunun normal fonksiyonlarýný yerine
getiremeyeceði bir toprak parçasýnýn bulunmasý, yeni emperyalist
hukuk anlayýþýnýn göz yumamayacaðý ve tehlikelerine katlanamayacaðý bir keyfiyettir. Kitlelerin silahlý savunmasýnýn askeri düzeyde
baþarýsýzlýða uðramasý politik düzeyde reformculuðun baþarýsýzlýðýna
tekabül eder. Yeni ölüm-kalým mücadelesinin içeriðinde ne düzmece çözümlere, ne oligarþik kuvvetle halk kuvvetleri arasýnda
zýmni saldýrmazlýk paktlarý ile kurulacak dengeye yer vardýr.
Oligarþik diktatörlük, halk kuvvetlerinin ya toptan imhasýný ya toptan kabuünü alternatif olarak kabul etmektedir. Bir orta yol yoktur. Kaldý ki, silahlý savunma artýk terk edilmiþtir ve eski destekleyicileri bile artýk onu daha yüksek bir mücadele biçiminin baþlangýcý
olarak düþünmektedirler. Fakat dikkat! Adý açýklanmadan, daha
çekici elbiseler içinde tekrar sahneye çýkmak eðilimindeler. Kökleri, Proteus gibi çeþitli kýlýklara girebilen bir ideolojide olduðundan
yeniden ortaya çýkmak için fýrsat kollamaktadýr. Silahlý savunmanýn tam sendelediði bir sýrada Troçkizm ortaya çýkarak ona el uzatmýþtýr. Ýþte bizi ilgilendiren bu canlanmadýr.
Savunma terimi pek uygun düþmemektedir. Bu terim pasif,
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kabuðuna çekilmiþ ürkek tutumu hatýra getirmektedir; fakat çoðu
zaman bu doðru deðildir. Hattâ nadiren böyledir. Leninin formülüne
göre Marksizm, iþçi sýnýfýna ithal olunmadan önce Avrupadaki
proletaryanýn kahramanca mücadelesinden kim þüphe edebilir?
Yüzbinden fazla kayýp verilen o korkunç iç savaþýn baþlýca kurbanlarý olan Kolombiyalý köylülerin cesareti ve savaþ gücü tartýþma
kabul eder mi? Haziran günlerinde ve Komün sýrasýnda Parisli
iþçilerin ya da ilk Amerikan iþçi ihtilâlinin kahramanlarý olan 40.000
La Pazlý maden ve sanayi iþçisinin fedakarlýðý ve dayanýþmasý inkâr edilebilir mi?
Silahlý savunma, taraftarlarýnýn cesaretsizliði yüzünden itibarýný yitirmemektedir. Tam tersine, asýl sakýnca sýnýrsýz fedakârlýktan
ve sonu politik iktidardan baþka heryere çýkabilen israf edilmiþ
kahramanlýklardan doðmaktadýr. Bu sebeple kendiliðinden ortaya
çýkan silahlý bir mücadeleden sözetmek daha yerinde olur. Ýdeolojik kaynaðý bize doðduðu devreyi açýklamaktadýr: Marxtan önce.
18. yüzyýlýn sonunda Peruda Tupac Amaru IInin yönettiði kýzýlderili ayaklanmasýna pekâlâ silahlý savunma diyebiliriz. Kýzýlderililer
baþ kaldýrmýþ, Criollo toprak adalarýný sürmüþ, Ýspanyollarý öldürmüþ
ve çalýnan topraklarýný geri almýþlardýr. Nitekim hareket bölgesel
zaferler içinde hýzla daðýlmýþ; kýyýya yaklaþan kýzýlderililer araziyi
iþgal etmiþ ve daðlarda kalmýþlardýr. Ne düzenli bir ordu kurulmuþ,
ne baðýmsýz birlikler oluþturulmuþtur. Daðlarýn efendisi asiler, Krallýðýn merkezi Lima ya yürümeyi küçümsemiþlerdir. Böylece Lima
yeni bir ordu kurmak için zaman kazanmýþ ve zafer hangi þartlar
altýnda olduðunu siz düþününüz kolaylýkla kazanýlmýþtýr. Hemen
hemen ayný devrede meþhur Manuela Beltranýn yönettiði Kolombiyalý Comuneros ayaklanmasýna da silahlý savunma diyebiliriz.
Kýsacasý, devrimci gerilla savaþlarýndan önce, köylü savaþlarý
olduðu gibi, bilimsel sosyalizmin ilerlemesinden önce de iþçi ayaklanmalarý vardý. Fakat bunlar arasýnda herhangi bir iç baðýntý yoktur. Marx ile Sorel arasýndaki ilgi neyse, gerilla savaþlarý ile köylü
ayaklanmalarý arasýndaki ilgi de odur.
Ekonomizm, partinin öncü rolünü nasýl inkâr ediyorsa; silahlý
savunma da organik açýdan, sivil halktan ayrý olan silahlý birliklerin
rolünü inkâr etmektedir. Nasýl reformculuk, militan ve disiplinli bir
örgüt gözetmeksizin bir kitle partisi kurmayý amaç ediniyorsa, silahlý
savunma da, herkesi silahlý bir mücadele içinde birleþtirmeyi, ge-
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rilla birliklerinin ortasýnda kadýnýyla, çocuðuyla, ehli hayvanlarýyla
bir kitle gerilla kuvveti yaratmayý tasarlamaktadýr.
Kendiliðinden ve aniden oluþum nasýl sömürülenler için politik iktidarý hedef almýyor ve bunun sonucu politik bir parti biçiminde örgütlenmiyorsa, silahlý savunma da sömürülenler için askeri
bir üstünlüðü öngörmüyor ve bunun sonucu hareket serbestliði
olan düzenli bir halk ordusu olarak örgütlenmeyi amaç edinmiyor.
Stratejik seyyar kuvvetin, silahlý mücadelenin bir numaralý hedefi
olmadýðý ve politik iktidarýn ele alýnmasý bilinçli ve görünür bir
amaç sayýlmadýðý yerlerde, silahlý savunmaya rastlanýldýðý söylenebilir. Silahlý savunma, ayaklanmayý dýþarda býrakmýyor; fakat bu
ayaklanma daima bölgesel olacak ve hareketini bütün ülkeye yayma olanaklarýný araþtýrmayacaktýr. Silahlý savunma kýsmidir, oysa
devrimci gerilla ülkenin her yanýndaki her çeþit mücadeleyi kendi
hükmü altýnda birleþtirerek topyekün bir savaþý amaçlar. Mahalli
olmasý sebebiyle silahlý savunma uygulayan bir topluluk, iþin baþýnda insiyatiften yoksun demektir. Ne savaþ bölgesini seçme serbestliði, ne esneklikten faydalanma olanaðý, ne manevra ne baskýn
olasýlýðý vardýr. Savunma bölgesi zaten belli olduðundan, düþmanýn
kendi tayin edeceði bir anda çevirme harekâtýna giriþerek dikkatle
hazýrlanmýþ bir taarruza geçmesi daima mümkün olacaktýr. Halkýn
savunduðu bölge ya da þehir düþmanýn saldýrýsýný pasif olarak bekleyecektir ve onun keyfine baðýmlý olacaktýr. Ayrýca silahlý savunma, düþmanýn durumu daha kötüye götürmemesini de temin
edebilecektir (Che Guevara). Ne temsili demokrasileri, ne de
oligarþik rejimleri sýnýfsal içeriklerini ortaya koymaya da zorlayamayacaktýr. Silahlý savunma hakim sýnýfýn, þiddete dayanan bir
diktatörlük olarak hakiki karakterini gizlemesine yardým edecek,
oligarþik diktatörlük ile halktan gelen baský arasýnda kurulmuþ
olan suni dengeyi bozacak yerde onu devam ettirecektir. (Che).
Böylece silahlý savunma, ezilen sýnýflar arasýndaki bölünmeleri arttýrmak, tavizci çözümleri zafermiþ gibi göstererek hakim sýnýfýn
oynadýðý oyun içinde rol almýþ olur.
Hepsinden fazla Vietnamda ve ayný zamanda Çinde milis
kuvvetleri içinde örgütlenmiþ köylü silahlý savunma birlikleri, silahlý kurtuluþ kuvvetlerinin yapýsýnda temel taþý olarak önemli bir rol
oynamýþtýr; fakat bu savunma, askeri açýdan tamamen ya da yarý
yarýya kurtarýlmýþ bölgelere egemendi ve hiçbir zaman otonom

Regis Debray
Devrimde Devrim

17

bölgeler yaratmýþ deðildi. Bu savunma bölgeleri, baþka cephelerde
Vietminhin düzenli ve seyyar kuvvetleriyle topyekün savaþlar vermesi sebebiyle yaþayabiliyordu. Böylece mücadelenin tüm yükü
omuzlarýna yükletilmeksizin, bütün nüfusun savaþ içinde birleþtirilmesi mümkün oluyordu. Fransýz kuvvetlerinin daðýlmasýný saðlayarak bu bölgeler düzenli ve yarý düzenli kuvvetlerin yükünü
hafifletiyor ve bunlarý Genelkurmayýn stratejik planlarý gereðince
tayin edilen cephelerde azami kuvvetle harekâtta bulunmalarý temin
ediliyordu. Eðer sivil halkýn savaþdýþý býrakýlmasýndan kaçýnýlmak
isteniliyorsa, bu savunma Latin-Amerikada Vietnamdaki kadar
yararlý olmayacaktýr.
Che Guevara, Giapin, Guerre du peuple, armée du peuplesine yazdýðý önsözde þöyle diyor:
Silahlý savunma, mücadelenin özel niteliðinin herhangi bir parçasýndan baþka birþey deðildir. Bir savunma bölgesini kendi baþýna yeterli saymaya imkan yoktur. Yani bu bölgeyi, öteki bölgeler taciz edilmeksizin
halk kuvvetlerinin düþmana karþý kendilerini savunduklarý
bir bölge olarak kabul edemeyiz. Bu durumda foco tecrit edilecek, bir köþeye kýstýrýlacak ve yenilecektir; yeter
ki halk savaþýnýn ilk aþamasýna, baþka bir ifadeyle gerilla
savaþýna hemen geçilmiþ olsun.
Chenin bunu yazmasýndan bir zaman sonra, Marquetaliadaki (Kolombiya) köylü savunma bölgesi ile öteki baðýmsýz cumhuriyetler ordu tarafýndan iþgal edildi, laðvedildi ve Marulanda, seyyar
gerilla savaþýna dönmek zorunda kaldý. Düþman kuvvetlerinin kýsmen ya da tamamen yenilgisi sonucu olmayan ve daimi olarak
taarruzda olan bir gerilla cephesince korunmayan bir savunma
bölgesi, temeli balçýkta olan bir sütundan baþka birþey deðildir. O
tip bir statüko deðiþmezmiþ gibi geldiði için, savunma bölgesinin
çöküþü halk kuvvetlerinin morali üzerinde büyük bir darbe olmaktadýr. Bu bölgelerin gerçekliði hakkýnda türlü türlü efsaneler yayýlmaktadýr. Yýllarca sürebildikleri için gerçek bir zaferin deðil, bazý
tavizlerin sonucu olduklarý unutulmakta ve adeta dokunulmazlýklarý olduðu kabul edilmektedir. Uyanýklýk körlenmekte, milislerin
hazýrlýklarý ile eðitim ve silah durumu gitgide ihmal edilmekte, disiplin gevþemektedir. Devrimci tarafta bu topraklar kurtarýlarak sadece politik bir propaganda alaný durumuna getirilir, daha büyük bir
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harekete yöneltmekten çok hareketsizlik engellenir. Gericiler tarafýnda ise kanserin yayýlmasýna karþý milli birliðin ve toprak bütünlüðünün korunmasý pozunun ve komünist bozgunculara saldýrma
harekâtýnýn bir bahanesi olarak kullanýlýr. Propaganda amaçlarý
için burjuvazi gerçek tehlikeyi ve duyduðu korkuyu þiþirir ve bu
þiþirme devrimcileri bile aldatarak, gerilla kuvvetinin gerçekten bir
kanser olduðuna, hastanýn ancak zamanýn geçmesiyle öleceði fikrine inandýrýr. Böylece rahat rahat hazýrlýklarýný tamamlayan ordunun giriþtiði saldýrýnýn büyük etkileri görülür. Burjuva büyük bir
zafer kazanmýþ, Castro-Komünist devrimi büyük bir yenilgiye uðratmýþ olur.
Gerçek nedir?
Küba ile bazý öteki Latin-Amerika ülkelerinin tarihine göre
yargýda bulunmak gerekirse, gerilla savaþý þu aþamalardan geçmektedir; önce kurulma aþamasý; ikinci olarak mevcut bütün araçlarla (harekât ve taktik kuþatmalar, paraþütçü kýtalarý, bombardýmanlar, v.b.) düþmanýn giriþtiði saldýrýyla ayýrtedilebilecek olan geliþme
aþamasý; nihayet, hem askeri hem politik devrimci taarruz aþamasý.
Aþýlmasý en güç ve her çeþit olaylara en çok maruz kalýnan birinci
aþamada ilk topluluk baþlangýçta tamamen göçebe bir hayat sürer. Sonralarý, savaþçýlarý sertleþtiren ve olgunlaþtýran daha da uzun
bir dönemde muntazam posta hizmeti, ikmal hatlarý, sýhhiye kuvvetleri, silah depolarýnýn organizasyonu ile gerçek kuruluþun son
aþamasýna ya da askeri bir harekât aþamasýnýn kuruluþuna geçilmiþ
olur. Bu geliþme ve savaþçýlarýn sayýsýnda artma ile birlikte sýnýflara
ayrýlma sebebiyle görece bir küçülme de olur. Yani, sýnýflar, küçük
ölçüde sanayii ve subay kadrolarý, geniþlemektedir. Baþka bir
deyiþle, gerilla ateþgücü ve taarruz kuvvetinin geniþlemesine karþýlýk
teknik konum da (silah, muhabere, imalât, patlayýcý maddeler,
eðitim okullarý v.b.) büyür. Marquetalia gibi bir savunma bölgesi ilk
aþamada sonuna gelindiði (bir hareket bölgesinin pekiþtirildiði) ve
hemen ikinci aþamaya geçerek düþman taarruzuna karþý koyma,
taktik insiyatifi elealma ve gerilla cepheleri kurmak için ana kuvvetten birlikler seçme zamanýnýn geldiði izlenimini verebilir. Ama durum, bu deðildir. Köylü silahlý savunma arazileri, silahlý bir devrim
mücadelesinin tepe noktasý olmayýp, muhafazakârlar ile liberaller
arasýnda sonu belirsiz ve düþmanýn askeri potansiyeli üzerinde
etkisiz bir iç savaþ olduðundan, Marquetalia topluluðu ile baþlayan
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gerilla çetelerinin, savaþçýlarýn ailelerinin yükünden, halký tahliye
etme görevinden, sürülere ve çiftlik araçlarýna bakma zorunluluðundan kurtulmadan ilk göçebelik aþamasýna dönmesi gerekir.
Bolivyadaki iþçi çevresinde, buna benzer bir durumda bir
trajedi ile kaþýkarþýya gelinmiþtir. Millileþtirilen büyük kalay madenlerinde 26 madenci bütün bir altiplanoya yayýlmýþtý. Fakat esas
maden kalesi Siglo Veinte, Huanuni ve Catari madenlerinin bulunduðu 9,5 mil uzunluðunda 6 mil geniþliðinde bir arazi kuþaðý içinde yoðunlaþtýrýlmýþtý. 1952de madenciler oligarþinin ordusunu mahvettiler, liberal bir hükümet kurdular ve neredeyse iktidarý ele aldýlar. Devrim burjuvaziye döndü; madenciler yavaþ yavaþ bütün baðlarý koparttýlar. Ellerinde silah, milis kuvveti, radyo, kuvvetli bir sendika, dinamit ve detentör bunlar hergünkü iþ araçlarýydý ile beraber memleketin baþlýca zenginliði þeytanýn madeni kalay vardý.
Yarý felçli ve uyuþukça geri çekilerek milli burjuvazinin yeni bir ordu kurmasýna izin verdiler; grevlere, çatýþmalara mücadeleye son
verdiler. Sonra, gayet tabii ordu kendisini yaratan milli burjuvaziyi
yuttu ve iþçi hareketinin ezilmesi için Amerikadan emir geldi. Askeri cunta eski sendika lideri Lechini tutuklayarak iþçileri tahrik
etti. Troçkistlerin teklif ettiði sýnýrsýz genel grev 1965 Mayýsýnda ilân
edildi. Ordunun özel birlikleri Rangersler, özel paraþütçü kýtalarý ve
piyadeler, madenleri kuþatarak madenci milislerine karþý cepheden
saldýrýya geçtiler. Uçaklar La Paz yakýnýndaki bir madeni bombaladýlar ve bir diðerini makinalý-tüfek ateþine tuttular. Sonuç; madencilerden yüzlerce, askerlerden de 30-40 kadar ölü; madenlerin ordu
tarafýndan iþgali; askerler tarafýndan kýrýlan kapýlar ve makinalý tüfek ateþine tutulan aileler; sendika liderleri ile militan madencilerin hapsedilmesi, ya da öldürülmesi.. Hedefe varýlmýþtý. Herþey düzene sokulmuþtu, nefret ve öfkeli gözyaþlarý bile. Gelecek sefere
kadar.
Þayet La Paz ile bazý kýr bölgelerine ilâveten birkaç madende ortak bir genel ayaklanma olsaydý ve bu ayaklanmalar baþka
yerlerde baþka vasýtalarla yürütülen uzun yýpratma savaþlarý ile
tamamlansaydý, devrimci sendikalarda teþkilâtlanmýþ madenciler
sonuca varan bir rol oynayabilirlerdi. Fakat birþey imkânsýz görünmektedir; spontane bir ayaklanma, birkaç gün içinde, Kuzey Amerikan askeri yardým kurullarý tarafýndan eðitilmiþ, þok kýtalarý ile
donatýlmýþ sayýca az fakat saldýrgan modern bir dikta ordusunu
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yenemez. Kýsacasý zaman deðiþti, 1952yi 1966da tekrarlamak güçtür. Madencilerin bugün baþarýlý bir savunma ve saldýrý imkânlarý
var mýdýr?
Milicianolar millileþtirilmiþ madenlerdeki iþçilerdir. Bir grev
ya da ayaklanma durumunda hükümet yollarý keser ve La Pazdan
tren ya da kamyonla madenlere gelen gýda ikmalini durdurur. 12.000
fit yüksekliðindeki maden bölgesindeki kayalýk arazide pekaz þey
yetiþir. Aymara kýzýlderililerin bazý kabileleri patates ve kýnakýna
yetiþtirirler ve bir de lama eti kuruturlar. Bu ev ekonomisinden az
þey beklenir. Gýda stoklarý ancak on gün yetebilecek olan madencilerin zafere hýzla ulaþmalarý gerekir. On günden sonra, ne çocuklar için süt, ne hastanelere ilâç ne de kasaplarda et bulunur. Öte
yandan madenciler trenleri madenin giriþinde durdurarak cevherin sevkini önleyebilirler. Fakat bu eþit olmayan bir savaþtýr ve daha
baþlangýçta madenciler yenilmiþlerdir. Dikta hükümetinin bankada parasý, Kuzey Amerikadan desteði ve herzaman emrine hazýr
Þili limanlarý vardýr; maden cevheri olmasa da uzun zaman dayanabilirler. Oysa silahlý madencilerin, her geçen gün gýda stoklarý
tükenmektedir ve hepsinin kaderi aynýdýr. Çocuklarý gözünün önünde erimekte, iþçi arkadaþlarý bir kaþýk ilâç olmadýðý için ciðerlerindeki maden tozunun meydana getirdiði öksürüðü yenememektedir.
Yalnýz ve baðýmsýz olsalar yakýndaki bir þehrin depolarýna yapacaklarý bir baskýn, birkaç haftalýk ikmallerini temine yetecektir.
Fakat bu durumda yokluk hem kendilerini hem de ailelerini yiyip
bitirmektedir.
Madenler ayný zamanda þehirdir. Kuyulardan biraz ötedeki
penceresiz muazzam kül rengi barakalarda madencilerin aileleri
oturur. Dondurucu yaylada ne bir aðaç, ne bir çalý, gözalabildiðine
kýrmýzý toprak üzerinde kesif bir pýrýltý. Sýra sýra barakalar bombardýman için kolay bir hedef oluþtururlar. Bombardýmanlar üretimi
deðil, halký tehdit eder; çünkü madenler topraðýn altýndadýr ve
toprak üstü tesisleri ancak birkaç tanedir. Tasfiyehaneler ya Ýngilterededir ya Amerikada. Baþka bir zaaf da madenlerin on, yirmi ya da daha fazla mil mesafelerde oluþudur. Ordunun bunlarý
birer birer tecrit etmesi, koordine etmek için madencilerin biraraya gelmesi güçtür. Ne plân var, ne merkezi askeri komuta, ne askeri eðitim, ne de ulaþtýrma aracý. Üstelik milis birlikleri ancak gece hareket edebilir. Olsa olsa gündüzün þehirlere doðru, düþmanýn
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ardýndaki belirli hedeflere karþý birkaç komando hareket edebilir.
Fakat bu tip hareket hem silahlý savunmanýn hem de ayda aldýðý
ortalama 30-40 dolar için devamlý çalýþma zorunda olan milicianolarýn somut hayat þartlarýnýn çok ötesindedir. Bu durumda ablukanýn kalkmasý için birþeyler yapmak hususunda sabýrsýzlýk ve
umutsuzluk alâmetleri baþgösterecektir. Fakat ne? Hazýrlýksýz hareket, intihar demektir. Makinalý tüfeðe karþý elle fýrlatýlan dinamit
faydasýzdýr, tüfekler ise Chaco savaþýndan kalma. Mermi pahalý ve
az. Ya uçaklara karþý ne yapmalý? Bir ordu ancak baþka bir ordu ile
yokedilir. Ordu; eðitim, disiplin ve silahla olur. Kardeþlik ve cesaret
ordu kurmaya yetmez. Bunun tanýðý Ýspanya ve Paris Komünüdür.
Ýþyerine baðlý, savaþan kadýnlarla ve çocuklarla beraber;
kendilerine ve yakýnlarýna karþý giriþilecek hertürlü saldýrýya açýk;
manevra yapamaz; askeri organizasyondan, liderlikten ve paradan; kýsacasý, seyyar bir kuvvet haline gelebilmek için her türlü
maddi imkandan yoksun. Bu durumda madenciler katliama mahküm demektir. Kýrým gününü ve saatini ordu tespit eder. Hareket
nerede baþlayacak, askerler hangi yoldan ilerleyecek, paraþütçüler
nerelere indirilecek. Ýnsiyatif ile harekâtýn gizliliði tamamen orduya
býrakýlmýþtýr. Madenciler için kendi kaynaklarý ile günýþýðýnda kýtalarýn taliminden baþka yapýlacak iþ kalmamýþtýr. Ana üsleri biliniyorsa, taarruza uðrar ve kolayca yokolur. Öte yandan, karþý taarruzlarý pek uzaða gidemez, çünkü arazinin doðasý onlarý tutan ve hattâ geriye doðru çeken esnek bir kuþak gibidir.
Organik olarak sivil halktan baðýmsýz, sivil savunma görevlerinden uzak ve politik iktidarý faþist diktatörlüðün elinden alma
gayesiyle halk kuvvetlerini silahlý birliklerle donatmak ya da donatmamak! Ýþte devrimci sözebeliðini, devrimci teoriden ayýrdeden
kesin ölçü budur. Troçkizmin saðduyu karþýsýnda tutunamadýðýný
biliyoruz. Her yerde ve hiç bir yerdedir. Saklanarak kendisini belli
eder. Asla kendisi, yani Troçkist deðildir. Troçkist ideoloji bugün
birkaç yönden birden ortaya çýkmýþtýr. Devrimci hareketin uðradýðý
geçici yenilgiyi bahane etmektedir, fakat iktidarý ele geçirmek için
daima ayný stratejiyi teklif etmektedir. Bu stratejiyi þöyle özetleyebiliriz:
Ýþçi ve köylü kitleleri heryerde sosyalizmi caný-gönülden
istemektedir, fakat hâlâ Stalinist bürokratik kuvvetin elinde olduklarý
için, bunu henüz bilmemektedirler. Bu durumda iþçilerin, uyuyan
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âni hareket kabiliyetini uyandýrmak gerekir. Bu hedefe varmak
için gerilla hareketi devrimci mücadelenin en yüksek biçimi deðildir. Temele çift güç yerleþtirilmelidir; fabrika ve köylü komitelerinin oluþturulmasý için bir çaðrýda bulunulmalýdýr. Komitelerin
çoðalmasýyla nihayet tek bir Birleþmiþ Ýþçi Konfederasyonu oluþacaktýr. Bu konfederasyon, daðlarda ve þehirlerde âni ve genel bir
ayaklanma ile iktidarý ele geçirmenin aracý olacaktýr. Ondan sonra
ajitasyon çalýþmalarý, grevler ile iþçi gösterilerinin hýzlanmasý saðlanmalýdýr. Kýr yerinde hedef köylü birliklerinin teþkilâtlanmasý,
arazinin iþgali ve sosyalist devrim! baðýrýþlarý ile yavaþ yavaþ þehirlere
yayýlacak olan mahalli ayaklanmalarýn organizasyonu olmalýdýr. Ýþçiler adým adým üretim araçlarýný kontrollerina almalýdýr. Sonra hemen, her hangi bir araç, ya da özel bir birlik kullanmaksýzýn doðrudan doðruya devlet otoritesine karþý ayaklanmalýdýr. Devrim, bir
kitle ayaklanmasý noktasýna kadar keskinleþecek olan mevcut ya
da gizli ekonomik mücadelelerden doðacaktýr.
Peru, Guatemala ve Brezilya (Sao Paulo ile Kuzeydoðu Brezilya), IV. Enternasyonalin, Latin-Amerika Buenos Aires Bürosunca
seçilen üç ülke idi. Hugo Blanco, Arjantinden dönüþünde, Convencion Vadisi köylüleri ile bu þekilde çalýþtý. Juliaonun köylü kurumlarý ayný þekilde incelenmelidir. Öteki oluþumlarýn yalnýz baþýna
býrakýlmasý ve yardým ihtiyacýndan faydalanarak Guatema-ladaki
13 Kasým Hareketi (MR-13) ve bu hareketin lideri Yon Sosaya
Posadas Enternasyonali tarafýndan yakýn zamana kadar kabul ettirilen hareket çizgisi de böyleydi. MR-13ün organý olan Revolucion
Socialista ilk sayýsýnda (Temmuz 1964) þöyle diyordu: Silahlý mücadeleyi halk savaþý þeklinde aþamalý olarak örgütlendirme prensibi biçimi, bürokratik ve militaristtir. Bu prensip kitleleri küçümsemeye, onlarý kullanmaya ve onlarýn doðrudan doðruya müdahalesini geciktirmeye sebep olmaktadýr. Troçkizm, devrimin sosyal karakterine, programýna büyük önem atfeder ve tamamen sözde
kalan bu önemseme ile, sanki devrimin sosyalist olduðunun binlerce defa tekrarlanmasý ile gerçekleþmesinin kolaylaþacaðýna inanýr. Ne var ki bu sorunun candamarý teorik olmayýp Sosyalist Devrimin gerçekleþeceði örgütün biçimi ile ilgilidir. Ýþte meselenin
burasýnda onlarýn sözünü ettikleri devrimin yalnýz ütopik olduðunu
öðrenmekle kalmýyor, kullandýklarý araçlarýn toplumu devrime
götürmek þöyle dursun, mevcut halk hareketlerinin ütopik yoldan
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bir güzel ezilmesine yolaçmaktadýr. Bu noktada, Guatemalada kurulan FARýn (Fuerzas Armadas Rebeldes) bir birliði olan Edgar
Iberra gerilla cephesinin görüþlerini dinleyelim. Önce, Guatemala
devrimi için milli demokratik bir programýn anlamsýzlýðý ve milli bir
burjuvazinin yokluðu belirtildikten sonra Troçkist harekete þöyle
sesleniyor:
Bu bütün (Troçkist) tutum kurnazca bir manevra ile
gerilla harekâtýndan devrimci özün kaldýrýlmasýna, halk
ordusu halini almasýnýn inkârýna, ülkemizdeki devrimci
savaþlarda köylünün oynadýðý rolün küçümsenmesine,
iktidarý ele geçirmenin ilk þartý olarak emperyalizm ile
onlarýn diktatör uþaklarýnýn askeri bir yenilgiye uðratýlmasý gereðinin gözden saklanmasýna, ayaklanma tarzýnýn kýsa süreli bir iþmiþ gibi aldatýcý olarak gösterilmesine, halk kuvvetlerinin parçalanmasýna ve devrimci çabalarýn sendikalar ile kitle teþkilatlarýnýn barýþçý birer kuruluþ
haline sokulmasýna neden olmaktadýr.4
Bir an için Troçkist görüþü, uygulamada olduðu gibi halis
bir provokasyon olarak deðil de ciddi bir görüþ gibi ele alalým. Derhal bazý karýþýklýklar gözçarpar. Önce, iþçi sýnýfý tipi fabrika birlikleri
ile proleter iþçi sendikalarý, köylü gerçeði üzerine uygulanýyor, yani
bir fabrika ya da kapitalist metropol için geçerli olan, ta Maya ya da
Ýnka toplumuna dayanan kýzýlderili kabilesi için de geçerli sayýlýyor. Böyle bir eþ tutmadan sonra iþçi sýnýfýnýn öncülüðü küçümseniyor ve uzun bir halk ordusu kurma tarzý olarak silahlý mücadele,
iktidara doðrudan doðruya saldýrma ya da þehirlerdeki bolþevik tipi
ayaklanmalarla karýþtýrýlýyor. Köylüler ile hâkim sýnýf arasýndaki
kuvvet iliþkileri hiç anlaþýlmýyor. Pek çok olan teorik karýþýklýklar
bir yana, tek bir þey gayet kesin; bu güzel söz dizisi gerçekte bir
kapan gibi iþliyor ve bu kapan tarým iþçileri ile bazan da örgütçüler
üzerine kapanýyor. Bir kýzýlderili köyündeki halký bir genel toplantýya, ya da mitinge teþvik etmek, halký açýktan açýða ezme kuvvetlerine ya da siyasý polise teslim etmek gibi bir þeydir. Sonlarý ya
hapishane ya mezardýr.
Yukarýya aktardýðýmýz dokümanda Guatemalalý gerillacý þöyle
4
Edgar Iberra gerilla cephesinden Guatemala Komünist Partisi ile MR-13 liderlerine
gönderdiði Ekim 1964 tarihli mektupta, devrimci hareket konusunda bu iki kuruluþla
ortaya çýkan görüþ ayrýlýklarý tartýþýlmaktadýr.
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yazýyor:

Arazi ve fabrikalarýn iþgali sloganý, mücadelenin belli safhalarýnda faydalý olabilirse de anarþi olarak kullanýldýðý takdirde bu iþgali sürdürme gücünden yoksun köylü
ve iþçilerin kýrýmýna ve muazzam gerilemelerine sebep
olmaktadýr. Üretim araçlarýnýn sahipliði konusunda burjuvazi ile olan meþhur anlaþmazlýk, hakim dikta sýnýflarý
bütün ceza vasýtalarýný elinde bulundurduðu sürece çözülemez. Bu taktik ancak gerilla kuvvetlerinin ya da halk
ordusunun halkýn cezalandýrýlmasý (korkutulmasý) dalgasýný durdurmayý baþaracak ölçüde geliþtiði bölgelerde
uygulanýr. Diðer þartlar altýnda, halkýn en hassas hedeflerini düþmanýn darbelerine maruz býrakýr. Bu gibi hareketle hakiki bir provokasyon karakterini alýr ve halkýn
cezalandýrýlmaktan kurtulmanýn tek çýkar yolu olarak politikadan uzak durmasý yolunu seçmesine sebep olur.
Aslýnda Troçkizm, iyiniyete dayanan bir metafiziktir. Þeytani
bürokrasinin bozduðu, fakat asla yoketmeyi baþaramadýðý iþlerin
doða iyiliði inancýna dayanýr. Köylülerde de iþçilerde de, þartlarýn
deðiþtiremeyeceði proleterce bir öz vardýr. Bunun farkýna varmalarý için görmeden tanýdýklarý, bilmeden bildikleri hedeflerin kendilerine gösterilmesi yeterlidir. Sonuç; sosyalizm hemen, gecikmeden
tam tertip olarak gerçekleþiverir.
Troçkizm, bu son dejenerasyon halinde bir ortaçað metafiziðine döndüðü için tam bir monotonluða da düþmüþtür. Mekân
her yerde aynýdýr; ayný analiz ve görüþ açýsý Peru için de, Belçika
için de geçerlidir. Zaman hiç farketmez: Troçkizmin tarihten öðreneceði birþey yoktur. Anahtar zaten elindedir; bütünüyle þaþmaz
sosyalist proleter sendikalar ve stalinist bürokrasinin sapýk formalizmi ile daima çatýþma halindedir. Prometheus, hürriyet ateþini
çalmak ve onu söndürmemek için, binbir kýlýða giren Zeus ile
daimi mücadele halindedir. Troçkist bir kalemden, somut bir durumun somut bir analizini okuyan var mý?
Bugün, dünün kategorileri ile varolmaya mahküm olan
Troçkizm, boþuna çýrpýnýp durmaktadýr. Yenilgiden baþka þey gördüðü var mý? Heryerde devrim sabotörleri. Çeliþme þuradadýr ki,
kitlelerin ani hareketlerinin bu yýlmaz savunucularý, kýr proletaryasýný kendi þiddetli kin ve hýrslarý ile baþbaþa býrakýrken, komþu
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ülkeyi ya da uzak bir diyarý kurtarmaya kalkýþýrlar. Üstelik kurtuluþ
hareketine katýlmak ya da ona hizmet etmek için gelmedikleri bir
yana, hareketin zaafýndan faydalanarak onu yönetmeye kalkýþýrlar.
Bu ne biçim ani harekettir ki, yerinde doðmuyor daima ithal ediliyor! Fakat buna þaþmamak gerekir. Soyut bir metafizik, genel ya
da özgül bir tarih kavramýndan yoksun olan Troçkist ideoloji, sadece dýþardan uygulanabilir. Herhangi bir yere uymadýðýna göre zorla
heryere uygulanmalýdýr.5
Böylece görüyoruz ki gerilla savaþý paradoksal olarak hem
reformist silahlý savunma ve hem de aþýrý devrimci Troçkistler tarafýndan kitlelerden tecrit edilmiþ militarist bir eðilim olarak yorumlanmýþtýr. Ayaklanmanýn Troçkist anlayýþý, silahlý savunmaya
benzemektedir; her ikisi de kýþkýrtýcý, her ikisi de kitleler adýna
örgütlü kuvvetlere, kitlelerin eylemi adýna bir avuç maceracýnýn eylemine karþý hareket etmektedir. Kitleler þamar oðlanýdýr. Bu mükemmel teorisyenler zafer ilâhileri söyleyerek halký intihara doðru
götürürler.
Silahlý savunma taraftarlarý (uygulamada), Troçkistler (uygulamada ve teoride) sendikalarý sýnýf mücadelesinin teþkilât bakýmýndan temeli ve itici kuvveti olarak görürler. Þaþýrtýcý benzerliðin
açýklamasý iþte buradadýr. Troçkistlerin aþýrý solcu olduðu söylenir.
Düpedüz yalandýr bu! Troçkizm ile reformculuk ortaklaþa,
gerilla savaþýný çirkin görürler; engeller ya da sabote ederler.6 Bu
iki hareketin Küba Devrimini, Latin-Amerikada ve dünyanýn geri
kalan yerlerinde saldýrýlarýna hedef olarak seçmeleri tesadüf deðildir. Venezüellada, Douglas Bravonun kumandasý altýnda FALN,
Guatemalada FAR, gibi varlýklarýný kuvvetle hissettiren yeni gerilla
5
Leninin ölümünden kýsa zaman önce, yalnýz öne çýkan kabiliyetleri sebebiyle
deðil þah-sen, bugünkü Merkez Komitesinin þüphesiz en muktedir adamýdýr kendine
olan fazla güveni ve iþlerin tamamen idari yönüne olan meyli ile de yükselmiþtir dediði
Troçkinin eserlerinin buyruklar ya da tabular ile halktan gizlenmesini bu durum tabiidir
ki haklý göstermez.
6
Henri Edmenin Les Temps Modernesde çýkan (Nisan 1966) makalesi ile, orjini
uzaktan Troçist olan Perudaki Van Guardia Revolucionarianýn lideri Pumarunanýn
Cuadernos de Ruedo Ibericoda çýkan (Nisan- Mayýs 1966) makalesini karþýlaþtýrmak faydalý
olur. Yargýlarýný açýkça ortaya koyan Edme, daha gelenekçi Komünist partilerin görüþlerini
ifade etmektedir. (Osvaldo Barretonun Casa da las Americasýn yeni sayýsýndaki cevabýna
bakýnýz.) Her iki yazar açýkça olmamakla beraber ayný sonuca varmaktadýrlar: Kýrlarda
mahalli köylü silahlý savunmalarý, þehirlerde kadrolarýn teþkilâtlanmasý ve ileri politik
mücadele.
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hareketlerinin, iki cephede birden çarpýþma zorunda kalmalarýný
da bu durum yeterince açýklar. FARýn yukarýda parçalarýný aldýðýmýz programatik mektubu hem deðiþiklikten önceki Partido Guatemalteco de Trabojoya (Guatemala Komünist Partisi), hem de o
sýralarda Troçkistlerin hakim olduðu Yon Sosanýn MR-13üne hitaben yazýlmýþtý. Guatemala Devriminin þekil ve içeriðinin bu dikkate deðer formülleþtirilmesinden sonra ve bu esasa dayanarak, yenileþtirilmiþ ve gençleþtirilmiþ Partido Guatemalteco de Trabojo ile
varýlan anlaþma ile 1965 sonunda yeni Fuerzar Armadas Revolucionarias örgütlenmiþtir.
Bugüne kadar ki tecrübelerimiz bize ne öðretmiþtir?
Devrimci gerilla kuvveti gizlidir. Gizlilik içinde doðar ve geliþir.
Savaþçýlar takma adlar kullanýrlar. Baþlangýçta gözden ýrak dururlar, ancak þeflerinin belirleyeceði yer ve zamanda ortaya çýkarlar.
Gerilla kuvvetleri, hem hareket, hem de askeri teþkilât bakýmýndan sivil halktan baðýmsýzdýr. Bu sebeple de, köylü nüfusun direk
savunma sorumluluðunu üstüne almasýna gerek yoktur. Halkýn
korunmasý, düþmanýn askeri potansiyelinin imha derecesine baðlýdýr. Kuvvetler dengesi ile orantýlýdýr; karþý kuvvetlerin tamamen
yenilmesi durumunda halk, tamamen emniyete alýnmýþ olur. Devrimci gerilla kuvvetinin baþlýca hedefi, düþmanýn askeri potansiyelini imha etmek olduðuna göre, insiyatifi ona býrakarak elikolubaðlý
onun saldýrmasýný bekleyemez. Her halükârda bu hedef gerilla
focosunun, harekât bölgesinde oturan ailelerinden baðýmsýz olmasýný gerektirir. Herþeyden önce nüfusun, imhacý ordudan korunmasý gelir. Elle tutulmaz gözle görülmez guerrilleros ile baþa çýkamayan ordu, hýncýný onlarla temas halinde olduðundan þüphe ettiði köylülerden alýr. Bilgi sahibi olup da bunu kendilerine vermeyeni öldürerek raporlarýnda guerrillero olduðunu yazar ve bundan
da bir övünme payý çýkartýrlar.
Gerilla kuvvetlerinin sivil halka nazaran sahip olduklarý yer
deðiþtirme yeteneði, gece gündüz imha tedbirlerine maruz kalan
köylüler açýsýndan onlara özel bir sorumluluk yükler. Böylece gerilla kuvveti iki sebeple gizlidir; kendi savaþçýlarýnýn olduðu kadar,
köylülerin güvenliði ile de ilgilidir. Aslýnda birinin güvenliði, ötekinin de güvenliði demektir.
Guerilleros köye giderek bir evde ya da belli bir ailenin arazisinde oturmaktan kaçýnýr. Bir köye girerlerse bütün evlere uðrar-
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lar ve böylece kendilerine yardýmcý olanýn ötekiler tarafýndan ele
verilmesini önlemiþ olurlar. Ya da daha iyisi hiç birine uðramazlar.
Bir toplantý yapmak gerekirse sanki halký zorla topluyormuþ gibi
yaparak, muhtemel bir imha karþýsýnda halka savunma kapýsý býrakmýþ olurlar. Temaslar þehir dýþýnda gizlice ve doðal olarak gerilla kampýndan uzakta gerekirse aracý (þahýs ya da araç) kullanýlarak
yapýlýr. Bilgi getirenler ve iþbirliði yapanlar birbirlerini tanýmazlar.
Gerilla gurubu içinde bile yalnýz birkaç lider temas þebekesini bilir.
Gerilla kuvvetine katýlmak isteyen ateþli bir iþbirlikçi, silahý olmasa
dahi sebep sorulmadan gruba alýnýr.
Ýkinci olarak gerilla kuvvetlerinin kendi güvenliðini saðlamak:
Daimi uyanýklýk, daimi güvensizlik, daimi yer deðiþtirme.
Ýþte üç altýn kural. Her üçü de güvenlikle ilgilidir. Çeþitli sað duyulu
düþünceler sivil halka karþý mesafeli bir yakýnlýðýn devamýný gerektirir. Durumlarý nedeniyle siviller saldýrýya maruz bulunduklarý gibi
düþman aralarýndan bazýlarýný satýn almak, aldatmak, ya da bu
yollardan elde edemediði bilgileri zora baþvurarak saðlamak yoluna daima baþvurur. Gerilla savaþlarý gibi bir seçme ya da teknik
eðitime tabi tutulmadýklarý için belirli bir hareket sahasýndaki siviller düþmanýn sýzmasýna ya da ahlâken bozma teþebbüslerine daha
fazla açýktýrlar. Bu sebeplerle gerillalar ile iþbirliði yapan köylülerin
bile kamp yerlerine girmelerine izin verilmediði gibi, silah depolarý
ya da geçiþlerini görebildikleri gerilla devriyelerinin gidecekleri yer
veya gerçek hedefleri kendilerine söylenmez. Niyetlerimizi köylülerden gizleriz diyor Che, eðer bunlardan birisi bir pusu yerinin
yanýndan geçerse hareket tamamlanana kadar kendisini alýkoruz.7 Bu uyanýklýk doðal olarak güvensizlik demek deðildir; bir
köylü kolayca boþboðazlýk edebilir ya da iþkenceyle konuþturulabilir.
Bu titizlik, özellikle rehberlere karþý gösterilir ve gerillalarýn geldikleri yerle son olarak gidecekleri yer konusunda kendilerine yanlýþ
bilgi verilir.8 Birisi ayrýlýr ayrýlmaz, kamp yeri derhal terkedilir. Eðer
Souvenirs de la guerre revolutionnaire.
Asilerin tam bir güvenini kazanmýþ ve Sierradaki ilk rehberlerden biri olan Eutimio
Guerra (basit bir köylü), Casillasdan, Fideli öldürmek için 10.000 pesos almýþtýr. Tesadüfen,
ya da Fi-dele göre altýnci bir duygu ile keþfedilmiþ ve kurþuna dizilmiþtir. Özellikle ilk
aþamada bir liderin doldurulmaz deðerini bilen düþman, bugün artýk her fýrsatý
deðerlendirecektir. Peruda, Luis de la Puente bir rehberin ihaneti sonucu katledilmiþtir.
7
8
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bu ayrýlan mesaj taþýyan bir guerrillero ise araziyi çok iyi bildiði için
dönüþünde yürüyüþ koluna nerede yetiþeceðini, ya da yeni kamp
yerini bilecektir.
Görevi gereði, mesaj götürüp getirmek, bilgi toplamak ya
da temas saðlamak için dað ile þehir arasýnda gidip gelen insanýn
guerrillero ya da köylü özellikle düþman faaliyetine maruz kaldýðý defalarca gözlemlenmiþtir. Gönlüyle ya da zorla bunlar aracýlýðý
ile gerilla birliðine girmeye çalýþýlmaktadýr ve þunlar vasýtasýyla belli
bir focoya mensup savaþçýlarýn bulunduklarý yerin meydana çýkartýlmasý mümkün olmaktadýr.9 Fidele göre, gerilla birliði ile þehir
arasýndaki irtibat görevinin doðurduðu tehlikenin psikolojik bir tarafý vardýr. Baþlangýçta bir gerilla zaferinden emin olmayan savaþçý,
görevini yerine getirmek için kamptan ayrýlýr. Aþaðýda kuþatmayý
yapan ordunun gücünü, teçhizatýný, kalabalýklýðýný görür. Aklýna
hemen aralarýndan henüz ayrýldýðý karný aç çete gelir. Aradaki zýtlýk çok büyüktür, hedef ulaþýlamaz gibi görünür ve zafere olan
inancýný yitirir. Bu denli çok kamyonu, helikopteri, her çeþitten
silah ve malzemesi olan çok sayýdaki askeri yenmeye yeltenmenin güçlüðünü ya da mantýksýzlýðýný düþünür. Artýk inancýný yitiren
bu kimse düþmanýn merhametine kalmýþtýr. Yeniler için durum
budur. Aþaðýlar, zayýflarýn moralini bozmaktadýr. Özetlersek, gerilla
kuvvetinin saldýran ordu üzerindeki avantajlarýndan, gezicilik ve
esnekliði devam ettirildiði sürece faydalanýlabilir. Bir harekâtý yürütebilmek için hazýrlýklarýn gizliliði, eylemin sürati ve þaþýrtma unsuru büyük bir dikkati gerektirir. Ýnsiyatifi, hareket hýzýný, manevra
kabiliyetini kaybetme tehlikesine katlanýrsa gerilla birliði yanýna
kadýnlarý, çocuklarý ve ev eþyasýný köyden köye gezdirmek için
alabilir. Sivillerin mecburen gerilla yürüyüþüne katýlmalarý halinde
gerilla kuvvetini bütün saldýrý yeteneðinden mahrum eder. Hattâ
sorumluluðunu yüklendiði sivilleri etkili olarak savunamaz bile. Kendisini sivilleri koruma ya da pasif korunma görevine adayan gerilla
9
1963 Temmuzunda bütün bir gerilla focosu (21 kiþi) Guatemalanýn Izabal bölgesinde
dikkat noksanlýðý sebebi ile yokedilmiþtir. Þehirde bir gerilla habercisi yakalanmýþ ve
silah tehdidi ile orduyu gerilla kampýna götürmüþtür. Birliði götüren haberci, nöbetçi ile
korunduðu düþüncesi ile, en zor yolu tutmuþtur. Nöbetçinin bulunacaðý yere yaklaþýnca
baðýrarak varlýðýný haber vermiþtir. Hç kimse karþýlýk vermemiþtir. Haberci öldürülmüþ ve
birlik gece karanlýðýnda kampa girmiþtir. O geçit geçilemez düþüncesiyle, nöbetçi o gecenin
erken saatlerinde nöbetten alýnmýþtý.

Regis Debray
Devrimde Devrim

29

birliði, bütünüyle halka öncülük edemeyeceði gibi, milli perspektifide yitirir. Bunun aksine karþý hücuma geçmekle halkýn enerjisini
güçlendirir ve focoyu bütün ülke için bir dikkat merkezi durumuna getirir. Böylece, silahlý savunma, gerilla kuvvetini tamamen taktik bir role iter ve onu en ufak stratejik devrimci bir katkýda bulunmaktan alýkoyar. Bu seviyede hareketi seçmekle, halký ancak sýnýrlý bir süre koruyabilir. Fakat uzun sürede tersi doðrudur; savunma sivil halkýn güvenliðini tehlikeye sokar.
Kendisine saldýrýlmasýna izin vermek ya da kendisini pasif savunmaya hasretmek hem halkýn korunamamasýna hem de kendi kuvvetlerini mahvolmaya býrakmak demektir. Öte yandan, düþmana saldýrma yollarýný
aramak, onu daimi savunma durumuna sokmak, yormak ve faaliyetlerini geliþtirmesine engel olmak, insiyatifi ondan almak demektir. Ýþte halkýn korunmasý kutsal görevi en iyi bu yoldan yerine getirilir.
Bu direktifler, Fransýz sömürgecilerine karþý kurtuluþ savaþý
veren Vietminhli savaþçýlara verilmiþtir ve bu sözler bugün birçok
Latin-Amerika ülkeleri için daha da fazla geçerlidir.
SÝLAHLI PROPAGANDA
Gerilla mücadelesinin politik amaçlarý ve hedefleri vardýr.
Halk kitlelerinin ya desteðini kazanýr ya da yokolur. Halký gerillaya
kaydetmeden önce, varolmalarý için geçerli sebepler bulunduðuna onlarý inandýrmalý, böylece ayaklanma hakikaten silah altýna
alma þekli ve savaþçýlarýn kökeni açýsýndan bir halk savaþý olmalýdýr. Kitleleri ikna için onlara hitap etmek gerekecektir; onlara konuþmalar yapmak, demeçler vermek, açýklamalarda bulunmak,
kýsacasý politik çalýþmalarý yürütmek, kitle çalýþmasý yapmak gerekir. Böyle olunca ilk savaþçý nüvenin küçük propaganda devriyelerine ayrýlarak daðlýk bölgeleri kaplamasý, köylere gitmesi, toplantýlar
yapmasý, devrimin sosyal amaçlarýný açýklamak, köylü düþmanlarýný
lânetlemek, tarým reformu yapmak ya da hainleri cezalandýrmak
vaadinde bulunmak için orada burada konuþmalar düzenlemesi
gerekecektir. Eðer köylüler kuþkulu ise, devrim inancý, yaný kendileri ile konuþan devrimcilere olan inancý tazelemek yoluyla kendilerine olan güvenleri saðlamlaþtýrýlacaktýr. Köylerde açýk ya da gizli
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birlikler kurulacak, sendika mücadeleleri desteklenecek ya da baþlatýlacak ve devrim programý durmadan tekrarlanacaktýr. Ancak
bu dönemin sonunda kitlelerin aktif desteði kazanýldýktan sonra,
saðlam bir artçý birliði, düzenli ikmal, geniþ bir istihbarat þebekesi,
hýzlý bir posta ve gerilla toplama merkezi ile gerillalar düþmana
karþý direkt harekete geçebilecektir.
Ýþte silahlý propagandanýn hareket çizgisi aþaðý yukarý budur.
Bu anlayýþ þüphe edilemez uluslararasý tecrübeler ile desteklenmektedir.
Vietnamda doðrudan doðruya kýr savunma gruplarýnýn
teþkilâtýna baðlý olan silahlý propagandanýn, özellikle düzenli halk
ordularýnýn kuruluþ dönemi olan 1940-45 yýllarý arasýnda Fransýzlara karþý verilen kurtuluþ savaþý sýrasýnda kesin bir rol oynadýðý anlaþýlmaktadýr.
Gerilla savaþýndan manevra savaþýna ve ardýndan müstahkem mevkilere karþý taarruzlara kademe kademe geçebilen Vietnamlýlar, yavaþ yavaþ takým, bölük, alay, sonra da tümen halinde
geliþmiþlerdir. Bu ilerleme görüldüðü kadar doðal sayýlamaz, çünkü, örneðin, iþin hemen baþýnda savaþ alanýnda düzenli ordular
gören Çin devrimci savaþýnýn geliþme çizgisine tekabül etmemektedir. Vietnamda Komünist Partisi etrafýnda halk ordusunun geliþtiði
bir örgüt çekirdeði olmuþtur. Kurtuluþ ordusuna bir öz ve þekil kazandýrabilmek için Parti 1944de Kurtuluþ Ordusu Propaganda Bölüðünü kurmuþtur. Böylece parti bir devrimci ordunun çekirdeðini
organize etmiþtir. Ýþte baþlangýcýnda Giapýn yönettiði parti propaganda bölüðü böyleydi. Sonradan bu çekirdek, halk milisleri ile
düzensiz gerilla birliklerini kurmak üzere bütün ülkeye yayýlmýþtýr.
Hedefi savaþmak deðil, savaþ birlikleri kurmaktý.
Böylece, Vietnam Silahlý Kurtuluþ Kuvvetlerinin üç tip kuruluþ
ile tabandan yukarý doðru kuruluþu baþladý; milis ya da gerilla, bölgesel ve düzenli. Köy ve mýntýka seviyesinde gerillalar; bölgeler ya
da bölgelerarasý (birkaç eyalet) seviyede, bölgelerarasý ya da yarý
düzenli birlikler; nihayet sabit bir üssü ya da belirli bir harekât sahasý olmayan ana ordu ya da hareketli stratejik kuvvet. Gerillalarýn
en mükemmeli bölgelerarasý kuvvete, bölgelerarasý kuvvetin en
iyisi düzenli orduya dahil oluyordu. Piramidin her tabakasý bir alt
tabakaya onu ezmeksizin dayanýyordu. Herbirinin kendi fonksiyo-
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nu vardý. Bu üç kuvvetin aþaðýdan yukarýya doðru teþkilâtý ve birbiriyle iliþkisi köy düzeyinde örgütlenmiþ halk tarafýndan düzenleniyordu. Düzenli ordu öncü üsse baðlý olmakla beraber hareket
serbestliðini koruyordu. General Giapýn açýkladýðý gibi Fransýz Ýþgal
kuvvetlerine karþý savaþ stratejisi, Partinin bu üç kuvveti bazan
sýrasýyla, bazan hep beraber harekete katýlma kabiliyetine dayanýyordu. Gerilla kuvvetleri ile bölgeler arasý birlikler onun için çok
büyük olan bir arazide düþmanýn gezici kuvvetini daðýtýyor ve taciz
harekâtý ile hareketsiz duruma getiriyordu. Nicelik bakýmýndan
düþmanýn manevra kabiliyeti böylece asgariye indiriliyor ve ardý
daima tehlikede oluyordu. Ya heryere daðýlýyor, yoðun þok kuvveti
kayboluyor, ya bir yerde duruyor ülkenin geri kalan kýsmýný silahsýz
býrakýyordu. Eðer düþman yoðunlaþýrsa yer kaybediyor; daðýlýrsa
kuvvet kaybediyor. Dün Fransýzlar bu çýkmazýn esiriydi, bugün Amerikalýlar.
Seçkin bölükleri imha edilen bir ordu, imha edilmiþ demektir. Bu, savaþýn tersi ispatlanamaz bir yasasýdýr. Bu sebeple,
popüler seçme müfrezelerin savaþ planý ile koordine hareket eden
gerilla kuvvetlerinin görevi, düþmanýn seçme birliklerini tecrit etmek ve eritmektir. Fransýzlarýn 16.000 kiþilik þok kýtalarý Dien Bien
Fuda yokedilince, Tonkin Körfezi bölgesi boyunca halk milisleri
tarafýndan hareketsiz hale getirilen düþman kuvvetlerinin geri kalan kýsmý daðýlýp gitmiþtir.
Saldýrgan þok kuvvetlerini imha etmek için halkýn da kendi
þok kuvvetine ihtiyacý vardýr. Bu iki kuvvetin karþýlaþmasý ile düzenli ordular savaþa tutuþmuþ olur; fakat arada þu fark vardýr; düzenli halk ordusu daima bütünüyle halka dayanýr (asker, ikmâl,
taþýma, istihbarat bakýmlarýndan), ve bu destek eksik ise tek bir
savaþ bile sonuna kadar sürdürülemez.
Bütün Vietnamda Silahlý Kurtuluþ Kuvvetlerinin emrinde kelimenin en sýký anlamýyla bir kurtuluþ ordusu, bölgesel kýtalar ve
nihayet hâlâ gerilla kuvveti denilen milisler vardýr. Fakat, kadýnlar,
çocuklar ve ihtiyarlar silahlý mücadeleye doðrudan doðruya katýlamaz. Öyleyse bunlar nasýl seferber edilebilir? Üretime, sabotaja,
istihbarata, taþýmaya vb. katýlmak suretiyle. Bu katýlma öte yandan, düzenli ordu için koruyucu bir örtü olarak hareket edecek bir
politik ordunun teþkilini ve organizasyonunu gerektirir. Bu þekilde
politik mücadele silahlý mücadele için bir çýraklýk ya da eðitim ola-
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rak hizmet eder. Seferberliði yürütmek ve morali kuvvetlendirmek
için büyük önem taþýyan ard savaþ sahasýnda en uygun mücadele
þekli budur. Kýsacasý siyasý mücadele ile silahlý mücadele elele
gider; birisinin zayýf olduðu yerde ötekisi de zayýftýr.
Þayet Vietnam gibi bir ülkede silahlý propaganda günün en
önemli konusuysa, bunun sebebini oradaki þartlarda aramak gerekir. Þematik olarak þartlar þöyle olabilir:
1) Köylü nüfusun yüksek yoðunluðu, köy ve kasabalarýn
çok kalabalýk oluþu ve köy nüfusunun þehir nüfusuna göre çok
fazla oluþu, propagandacýlarýn halkla suda balýk gibi kolayca
kaynaþmasýna uygundur. Çin de de aynýydý. Bu gibi propagandacýlarýn dikkati çekmemelerinin sebebi, düþmanýn, ülkenin örf ve
adetlerine yabancý iþgalci bir kuvvet olmasý nedeniyle, Vietnamda
Fransýz ya da Amerikalý, Çinde, Japon da olsa dikkatlerinin kolayca baþka yere çekilebilmesi imkanýdýr. Ýþgalci kuvvetlerle yerli nüfus arasýndaki sayý oransýzlýðý gözetleme þebekeleri, pek çok açýklar
býrakan düþman kuvvetlerinin bütün ülkeyi kontrol etmelerine imkân býrakmamaktadýr.
2) Propagandacýlar ya devrimci destek üsleri, ya da onlarý
desteklemeye ya da giriþtikleri faaliyetlerde korumaya yetenekli
halk ordusuna baðlýdýr. En önemlisi bunlar askeri zaferlerin görünen ve hissedilen gerçeðine dayanmaktadýrlar. Köy toplantýlarýnýn
pragmatik ve ciddi bir içeriði vardýr. Boþ ve programcý konferanslara ya da köylünün haklý olarak ürktüðü parlak kelimelere yer olmayýp zaten mevcut savaþ birliklerini desteklemek ya da bu birliklere katýlmak hususunda talepleri içermektedir. Propagandacýlara
gerçek bir mücadele destek olmaktadýr. Savaþ, köylünün hergün
içinde yaþadýðý objektif bir ortam saðlamaktadýr. Hem bu savaþ öyle herhangi bir düþmana karþý deðil, yabancý, istilacý, gerçek karakterini gizleyerek doðal bir prestij kazanmak için daha dün kýrlýk
yerlere yerleþen bir düþmandýr. Entelektüel olarak iþgalcinin gücünü ayrýntýlarýyla ortaya dökmek iþten bile deðildir; kaba kuvvete,
fethetme hakkýna ve milli âdetler, özellikler ya da geleneklere deðil,
uzaktaki yabancý kuvvetler arasýndaki bir anlaþmaya dayanýr. Böylece Vietnam silahlý propagandasý, milli topraklarýn birçok noktalarýna kök salmýþ yabancý bir düþmana karþý düzenli bir ordu
tarafýndan heryerde ve bütün araçlarla yürütülen gerçek bir savaþýn,
bir milli kurtuluþ savaþýnýn çerçevesi halinde geliþmiþtir.
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Vietnam ile Latin-Amerika arasýndaki farklar aþaðýdaki
karþýtlýklarý ortaya koymaktadýr: Vietnamda kurtuluþ kuvvetlerinin
askeri piramidi tabandan tepeye doðru kurulduðu halde, LatinAmerikada tepeden tabana doðru kurulmaya meyletmektedir.
Önce daimi kuvvetler (foco), sonra foco civarýnda yan düzenli kuvvetler ve zaferden sonra, (Küba gibi) milisler.
Bugün birçok Latin-Amerika ülkelerinde durum nedir ?
1) Ýlk faaliyete geçen gerilla focolar çok daðýnýk ve nüfusu
nispeten seyrek yerlerde bulunmaktadýr. Örneðin bir And köyünde
kimse, hiçbir yabancý farkýna varýlmadan bulunamaz. Herþeyden
önce bir yabancý, güvensizlik uyandýrýr. Quechua ya da Cakchiquel
(Maya) köylülerinin yabancýya, beyaz adama güvenmemeleri için
pek haklý sebepleri vardýr. Güzel sözlerin ekmeklerine katýk olmadýðýný ve kendilerini bombardýmanlardan koruyamayacaðýný pekâlâ
bilmektedirler. Fakir köylüler önce, söylediðini yapmakla baþlayan
belirli bir güce sahip olana inanmaktadýr. Ezme sistemi gayet incedir; taa ezelden beri varolmuþ, sabit, saðlam ve köklüdür. Ordu,
guardia rural (jandarma), latifundistasýn (büyük çiftlik sahipleri)
özel polisi ya da bugünlerde Yeþil Bereliler bilinçsizliði nispetinde
büyük bir güce sahiptir. Bu güç ezmenin baþlýca biçimini oluþturmaktadýr. Memnun olmayanlarý hareketsizleþtirmekte, dillerini baðlamakta, bir üniforma karþýsýnda ne söyleyeceklerini þaþýrýr hale
getirmektedir. Yeni sömürgecinin ideali, kullanmamak için kuvvetini göstermektir, fakat aslýnda bu da bir çeþit kullanmadýr.
Baþka bir deyiþle, polis ve ordunun fiziki kuvveti karþý konulamaz gibi düþünülmektedir. Bu karþýkonulamazlýk ise sözle deðil,
bir askerin ya da bir polisin de hiç kimseden fazla mermiye dayanýklý olmadýðýný göstermekle yýkýlabilir. Öte yandan guerrillero, göstermek için kuvvetini kullanmak zorundadýr, çünkü, elindeki sýnýrlý
kaynaklardan istifade etmek azim ve iradesinden baþka gösterecek pekaz þeyi vardýr. Hem kuvvet gösterisi yapmak, hem de düþmanýn kuvvetinin herþeyden fazla yaygara ve gözdaðý olduðunu
göstermek zorundadýr. Karþýkonulamazlýk, yüzyýllarca birikmiþ korku ve ezikliðin sonucu, patrono, polis, guardia rural ürküntüsünü
yoketmenin savaþtan daha iyi bir yolu yoktur. Ve Fidelin söylediði
gibi; bu karþýkonulmazlýk, alýþkanlýktan doðan saygý ile ayný hýzla
yokolmaktadýr. Savaþçýlarýn düþmaný hafife alýp küçümsemeleri
gibi, köylüler silaha sarýlýp gerilla kuvvetlerine katýlmaktadýr. Bu
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dönemde gerilla liderlerine ters bir ödev düþmektedir; lüzumsuz
tehlikelere atýlmayý bertaraf etmek için düþmaný birazda önemsemek.
2) Kýr bölgelerinin reaksiyoner dikta ya da emperyalizm tarafýndan doðrudan doðruya iþgali ve kontrolü, günden güne dikkatlerini arttýrmalarý, artýk silahlý propagandacýlarýn suda balýk gibi
farkedilmeden çalýþmalarý umudunu býrakmamýþtýr. Silahlý birlik
ile halk öncüleri, artýk insangücü sýnýrlý bir düþman iþgal kuvveti ile
deðil, iyice yerleþmiþ bir mahalli hâkimiyet ile uðraþmak durumundadýr. Asýl kendileri, baþlangýçta halka kan ve acýdan baþka
vadedecek birþeyleri olmayan, hertürlü statüden yoksun yabancýlar haline gelmiþlerdir. Üstelik, muhabere kanallarý artmakta, o
güne kadar kara yoluyla ulaþýlamayan uzak bölgelerde hava meydanlarý ve iniþ sahalarý inþa edilmektedir. And daðlarýnýn öte yüzünde, örneðin daðlarla Amazon vadisi arasýnda balta girmemiþ
ormanlarýn eteðinden geçen, Venezüella, Kolombiya, Peru ve Bolivya nýn tropik bölgelerini, bu ülkelerle baþþehirlerini birleþtiren
meþhur bir yol yapýlmýþtýr. Amerikan emperyalizmine gelince, bölgedeki kuvvetlerini artýrdýðý gibi, kendisini imhacý gibi deðil de,
sosyal ve teknik yardým maskesi altýnda takdim etmek için hiçbir
gayreti esirgememektedir. Tehlike bölgelerindeki her ailenin (yani
ülkenin) sosyal, ekonomik ve kültürel durumlarýnýn fotoðraflarýný
çekmekle görevli akademik örtü altýnda çalýþan, ya da doðrudan
doðruya Amerikan Devletler Teþkilâtýna (OAS) baðlý ve yabancý
personel kullanýlan sosyolojik projelerin gerçek içeriði bilinmektedir. Bolivyada OASnin Plan 108i, Kolombiyada Simpatico;
Arjantinde JOP 430; Þilide Camelot; Peruda Colony projeleri. Binlerce Barýþ Gönüllüsü, sol kanat örgütlerinin politik çalýþma noksanlýðýndan faydalanarak bazýlarý çok çalýþmak, sabýr ve yer yerde
büyük fedâkarlýklarla kendilerini kýr bölgelerine kabul ettirmiþ
halkýyla kaynaþmýþ durumdalar. En uzak bölgelerde bile artýk Katolik, Evangelik, Metodist misyonerlere rastlamak mümkündür. Kýsacasý bütün bu sýk kontrol aðý hakimiyet mekanizmasýný kuvvetlendirmektedir. Nüfuz etme, derinlik ve içine alma gücünü abartmadan bugün sahneyi gerçekten deðiþtirdiklerini söyleyebiliriz.
3) Son olarak düzenli ya da yarý düzenli devrimci kuvvet
yokluðunu söyleyebiliriz. Silahlý Propaganda hiç deðilse savaþa hazýrlýk ise, politik adam toplama yoluyla da düzenli birlikler kurmak
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ya da mevcut birlikleri geniþletmeyi hedef alýr. Yani köylere halký
toplamak için fýrtýna gibi girilir ve propaganda toplantýlarý yapýlýr.
Fakat gerçekte sorun köy halkýnýn düþmanlarýndan nasýl kurtarýlacaðý sorunudur. Bu harekâtlar sýrasýnda az miktarda silah temin
olunabilir. Genç köylüler, hevesle gerillalara katýlmak isteseler bile
bunlar neyle silahlandýrýlacaktýr?
Birçok arkadaþ bu tecrübelerden þu sonuca varmýþlardýr;
bir düþman takviye koluna kurulan bir pusu, ya da civardaki düþmana indirilen bir darbe, o köyde daha büyük bir heves yaratacak,
yeni katýlmalar olacak, köylülere daha derin bir moral ve politik
ders verilmiþ olacaktýr. En önemlisi de yeni bir gerilla birliði için
hayati olan silah temin edilmiþ bulunacaktýr. Ýþbirlikçi diktatörün
askerlerini taþýyan bir kamyonun imhasý, ya da iþkenceci bir polisin idamý mahalli halk üzerinde yüzlerce konuþmadan daha etkili
bir propagandadýr. Bu hareket onlarý þu önemli konularda ikna
edecektir: Devrim yürüyor, düþmanýn artýk dokunulmazlýðý yoktur.
Üniformalý faþistlerin bir düþman olduðuna, kendi düþmanlarý olduðuna, bir savaþýn baþlamýþ bulunduðuna ve bu savaþýn
geliþmesinin kendi günlük faaliyetlerine baðlý olduðuna kanaat getireceklerdir. Bundan sonra konuþma yapýlýr ve dinlenir de. Böylece, bir baskýnda savaþçýlar silah ele geçirir, düþmanýn askeri potansiyelini azaltýr, tecrübe kazanýr, düþman birliklerinin moralini bozar ve ülkedeki militanlarýn umutlarýný yeniler. Ajitasyon ve propaganda iþte bu yoðun etkinin içindedir. Burada önemli bir ayrýntýyý
hatýrlatmak isterim: Ýki yýl süren savaþ boyunca Fidel kendi harekât bölgesinde tek bir politik gösteri düzenlememiþtir.
Silahlý propagandanýn gerektirdiði askeri örgütlenme biçimleri görünüþe göre belli bir atalete ya da durgunlaþmaya yolaçmaktadýr. Böyle bir mücadele anlayýþýný kabul eden hiçbir gerilla hareketi,
etki alanýný belirli bir þekilde geniþletmeye baþarýlý olamamýþtýr.
Gerçekten de, geniþ bir bölge içinde silahlý propagandasýný yürütebilmek için ilk focoyu birkaç kiþiden oluþan üç ila beþ kiþi devriyelere bölmek zorundadýr. Amaç mümkün olduðu kadar çok köyün
kaplanmasýdýr. Belli bir taktikle avantaj saðlanýr; geniþ bir saha
kaplanmýþ olur; mahalli gýda ikmali ile diðer kaynaklarý tüketerek
köylülere yük olmaya lüzum yoktur; bölgedeki baþka devriyeler ile
kolayca karýþtýrýlabileceðinden, iþçilerin kafasýnda foconun etki ve
sayýca kuvveti, olduðundan fazla büyür; ve hepsinden önemlisi,
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gerilla kuvvetini bütünüyle çevirme gayreti içinde olan düþman tarafýndan foco ne yakalanabilir, ne de yeri keþfedilebilir. Fakat, hareketlilik kazanýlmasýna raðmen bunun askeri durum üzerine pekaz
etkisi olur; çünkü devriyelerin herbirisinin ateþ gücü önemsizdir.
Böylece, kumanda pek teorik bir mekanizma olan toplanma-daðýlma taktiðine taraftar olsa bile, araziyi iyi tanýmayan, orman hayatýnýn ve büyük mesafelerin yarattýðý tehlikeye maruz, muhabere ve
ulaþýmýn güç olduðu ilk dönemlerdeki gerilla kuvvetleri için ancak
kâðýt üzerinde bir varlýðý olabilir. Çok geniþ bir arazide (asgari 5.000
km) çok küçük devriyeler için kuvvet oraný aleyhtedir ve gitgide de
aleyhinde olacaktýr. Gerilla kuvveti her yerde zayýf ve ne kadar daðýnýk olursa olsun, düþman her yerde kuvvetlidir. Kýtalarý devriyeler
halinde daðýtmak, özel birlikleri, öncü ve artçý birlikleri, eðitim gruplarýnca bakýmlarý yapýlan aðýr silahlarý, lojistik yükü hafifleten küçük
mutfak malzemesini kapsayan yürüyüþ kollarýnýn teþkilini engeller.
Bir Çin benzetmesini kullanýrsak, düþmana vurarak bir parmaðýný
kopartmak için bir yumruk gibi sýkýlmak yerine, gerilla kuvvetleri
açýlýyor, kendi parmaklarýný yayýyor ve kendi parmaklarý birer birer
ezme kuvvetini düþman kazanmýþ oluyor. Bu bakýmdan, saf bir
aydýn kanaati yeterli deðildir. Bazý gerilla kuvvetleri bu gibi benzetmeler ile dolu teorik eserleri bildiði ve devamlý olarak okuduðu
halde, yakýn zamana kadar güçlerini çok daðýnýk bir þekilde yaymaya devam etmiþlerdir.
Gerilla kuvvetleri bu yoldan kendi yaþamlarýný devam ettiriyorlar ama, düþmanýn yaþamýný da saðlamýþ oluyorlar. Kuvvetler
oranýnýn bu þekilde kendiliðinden lehlerine deðiþeceðini ummak
saflýk olur. Venezüellada Lara ve bir dereceye kadar da Guatemaladaki tecrübeler göstermiþtir ki, uzun ve tahammülü güç faaliyetsizlik, gerilla hareketleri içindeki politik çatýþmalarý büyütmekte
ve terklere, þahsi kavgalara, anlaþmazlýklara sebep olmaktadýr.
Dýþardaki politik kuvvetler partiler ya da örgütler ile fikir ayrýlýklarý doðmakta ve yoðunlaþmaktadýr. Bu gibi kuvvetler zaten gerillanýn tecrübeleri ve yeteneði ile pek fazla ikna edilmemiþ durumda
olduklarýndan, bu çeþit halk mücadelesine karþý besledikleri kuþkunun teyit olunduðunu görerek, o güne kadar sürdürdükleri sessiz muhalefetlerini iyice açýða vurmaktadýrlar. Bu anlaþmazlýklar,
zaten baþarý kazanamadýklarý için büyüyemeyen gerilla kuvvetlerini, iyice zayýf düþürmektedir. Bu arada düþman hareket içinde
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baþgösteren kavgadan istifade ederek zayýflarý tarafýna kazanmakta, ya da satýn almakta, diðerlerini fizik olarak yok etmektedir.
Bu anlattýklarýmýz silahlý propaganda ve ajitasyon faaliyetlerinin reddedilmesi anlamýna mi gelmektedir? Hayýr!.
Bazý baþarýlý denemelere göre, gerilla birliði ilerlerken kendi
hatlarý gerisinde eðer böyle bir hat varsa kuvvetli bir üs kurmasý
için bazý þeyler ya da hiç deðilse bir kiþi býrakmaktadýr. Fakat bu
gibi durumda düþmaný püskürtmeye yetenekli düzenli kuvvetler
tarafýndan halkýn güvenliðinin saðlanmýþ olmasý gerekir. Böylece
üs, halk devletinin çekirdeði olarak kendisini örgütlendirmeye baþlar. Ajitasyon ve propaganda çalýþmasý yani, yeni örgütü halka
açýklamak ve mahalli idarenin kitle örgütlerine devrini gerçekleþtirmeye gayret etmek önem kazanmakta ve ilerdeki savaþlar ona
dayanmaktadýr. Propaganda, savaþýn, bir kurtuluþ savaþý olmasý
gerçeði üzerine kurulmakta ve kitlelerin kafasýnda bu fikri tespite
yönelmektedir. Ayrýca üretimin organizasyonunu, vergilerin toplanmasýný, disiplinin saðlanmasýný, kadrolar ve baþkalarý için okullarýn
kurulmasýný, bombardýmanlara karþý sivil halkýn korunmasý için
siper ve sýðýnaklarýn kazýlmasýný v.b. kolaylaþtýrýr. Bugün için hiçbir
Latin-Amerika gerilla hareketinin, bu faaliyetleri günün ödevleri
arasýnda gördüðü aþamaya ulaþmadýðýný görmekteyiz.
Diðer bir deyimle, silahlý propaganda, askeri faaliyetin önünden deðil, ardýndan gelir. Silahlý propagandanýn gerilla cephesinin
dýþýnda deðil, içinde yapýlacak þeyleri vardýr. Bugünkü þartlar altýnda en önemli propaganda þekli baþarýlý askeri faaliyettir.
Silahlý propagandayý, askeri harekâttan farklý ve ondan önce
gelen bir dönem gibi ele almak, boþuna düþmanýn tahrik edilmesine, propagandacý olarak çalýþanlarýn öldürülmesine, ya da kaçmalarýna yolaçmasý ve olasý bir gerilla hareketi bölgesinin belli
edilmesi demektir. Latin-Amerika ülkelerinin çoðundaki köylünün
sosyal, ideolojik ve psikolojik þartlarý ile (bilhassa Küba devriminden sonra iyice takviye edilen) çeþitli düþman istihbarat teþkilâtlarý
bilinince silahlý ya da silahsýz bir propaganda grubunun gözetleneceði, keþfolunacaðý ve gerekirse daha çekirdek halinde iken ortadan kaldýrýlacaðýný çýkartmak kolaydýr. En kötüsü de, grubun kontaklarý, teþkilatlandýrdýðý hücreler, kýr bölgeleri ile köylerde iþbirliði
yaptýðý halk da ayný akibete uðrar. Eðer düþman bekleyecek kadar
saðlamsa casusluk servislerinin sýzabilmeleri için harekât baþlayana
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ve hatta daha sonralara kadar bekleyecektir. Örgüte bir köylü
yerleþtirilecek ve gerilla birliðinin yeri daha baþlangýçta bilinerek
derhal yok edilecektir.
Guerrilleroyu sadece silahlý bir propaganda durumuna sokan bu anlayýþýn çýkýþ yeri nedir?
Latin-Amerikaya özgü tarihi ve sosyal þartlar altýnda daha
önce yapýlmýþ silahlý mücadele noksanlýðý, Vietnam tecrübesinin
özünden ayrýlarak (belki de bilinçsiz olarak) taklidine yolaçmýþtýr.
Dýþ ayrýntýsý çok iyi bilinen, fakat henüz yeterince incelenmeyen
Küba Devriminin yanlýþ anlaþýlmasý da rol oynamýþ olabilir. Belki
de, foconun adýnýn amacý, çevirme ve þehir halkýný ayaklandýrma
olan, kýr yerlerindeki kuruluþ halindeki halk ordusu ile irtibatlandýrýlmasý yanlýþtýr. Bir tür biyolojik bir yorum, foco fikrinin, temas, ya
da yakýnýnda bulunmaktan doðan bir sihirle komþu hücrelere mikroplarýn yayýlmasý gibi bir sirayet gücüne, kendiliðinden bir çoðalmaya benzediðini adeta öne sürmüþ gibidir. Yüz kadar insan dað
halkýný konuþmalarla ayaklandýrýyor, dehþete kapýlan rejim çýðlýklar arasýnda göçüp gidiyor ve barbudolar halk tarafýndan alkýþlanýyor. Bu þekilde askeri bir foco topyekün bir savaþýn motor gücü
bir politik propaganda foco su ile karýþtýrýlýyor. 26 Temmuz Kübalýlarýn önce tek bir mütareke yapmaksýzýn savaþtýklarý; 1958in sadece birkaç ayýnda Asi Ordunun bir iki yýl içinde öteki Amerikan cephelerinde olduðundan daha fazla sayýda savaþ verdikleri; iki ayda
isyancýlarýn Batistanýn son saldýrýlarýný kýrdýklarý ve 300 guerrillearosun diktatörün 10.000 kiþilik kuvvetini püskürttüðü gerçeðinin
unutulduðu görülüyor. Bunu ise genel bir karþý taarruz izlemiþtir.
Bu, epey savaþ zayiatýna malolan, kýsa olmakla birlikte, pek
çok taktik yenilikleri, hareketliliði, cüreti ve gerçekten saðlam bir
stratejiyi gerektiren bir savaþtý. Patria o Muertenin sözleri noktalayan bir slogan deðil, Kübalý savaþçýlarýn ufak La Plata istihkâmýna
yaptýklarý taarruzdan, Santa Clarayi ele geçirmelerine kadar bütün
faaliyetlerinde izledikleri bir prensip olduðu hemen unutuluvermiþtir.
Stratejik bakýmdan herþeyi tehlikeye atmýþlar, sonunda herþeyi
kazanmýþlardýr. Þüphesiz herþeyi tehlikeye atma stratejik kararý,
gerilla kuvvetleri neticesi devrime malolabilecek kesin sonuçlu savaþlara giriþme taktiðini benimsemeye götürmemelidir. Ayacucho10
10

1824de verilen Ayacucho muharebesi, Bolivar ve Ýspanyollara karþý savaþan Latin-
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taktiðinin bugünün devrimlerinde yeri yoktur, herþeyi tek bir savaþta
kazanmayý beklemek anlamsýzdýr. 1958 Kasýmýnda Guisa savaþýnda
örneðin Fidel (100 tanesi acemi) 200 guerrilleros ile diktatörün
tanklý, uçaklý, toplu 5.000 askerine karþý koymuþtu. Fakat burada
isyancýlarýn, arazinin avantajlarýndan ustalýkla faydalanabilecekleri
daðlara çekilme imkaný daima vardý. Muharebe, devrimcilerden
çok düþman için önemliydi çünkü devrimcilerin baþka yerlerde
adayý istila eden kollarý vardý. Herþeyi tehlikeye atmak demek,
daðlarda bir defa ayaklanýnca savaþçýlarýn, mütareke, geri çekilme
ya da uzaklaþma kabul etmeyen bir ölüm kalým savaþýna giriþmeleri
demektir. Yenmek, prensip olarak devrimcinin, yaþamýn en yüksek amaç olmadýðýný kabul demektir.
GERÝLLA ÜSSÜ
Ayný taklit tehlikesi, belki gerilla üssü bakýmýndan da var.
Her ülkenin somut þartlarýna ve sadece gerilla liderlerinin sorumlu
olduklarý askeri kararlara baðlý bulunan bu kavramý burada ayrýntýlarýyla tartýþmak bize düþmez. Gerilla üssü, ya da onun yerine
kullanýlan merkez, güvenlik bölgesi ile ilgili sorunlara ancak yoðun
bir askeri tecrübe cevap verebileceðinden, biz sadece problemi
ortaya koymakla yetineceðiz. Peru gibi yakýn örnekler gözönüne
alýnýrsa, Mao Tse-Tungun 1938de Japonlara Karþý Gerilla Savaþýnýn
Stratejik Sorunlarý incelemesinde sistemleþtirdiði Çin destek üsleri
sisteminin Latin-Amerikaya ulaþarak, Küba gerilla mücadelesi konusunda bu ülkelerde mevcut kavramla üstüste bindiðini söylemek mümkündür. Yakýn zamanlarda, Montly Review gibi akademik
çevrelere hitabeden yayýmlarda, Luis de la Puentenin ve MIRin11
Peru tecrübesinin bir modeli gibi takdim edildiðini, Küba silahlý
mücadele stratejisinin ve böylece bu derginin, hareketin muhakkak baþarýsýzlýðýný tahmin edebildiðini görmekteyiz. Bu ilerici Amerikan dergisinin (Monthly Review) son sayýlardan birisinde bilgisizlik sýnýrýna varan böylesine bir inatçý saflýða, bilmiyoruz, hainlik mi,
yoksa rezalet mi demeli Huberman ve Sweezynin kaleminden,
Fidel Castronun stratejisinin Daðlarda, Kübada olduðu gibi, Peru
Amerikalý baðýmsýzlýk savaþçýlarý için kesin bir askeri zaferi belirtir.
11
MIR - Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
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silahlý kuvvetlerine karþý tam kadrolu bir savaþ kayýp gidecek, devrimci hareket ve geliþmenin odak noktasý haline gelecek, gerilla
kontrolü altýnda, bir güvenlik bölgesi kurulmasý gerektirdiðini okumaktayýz. Daha sonra yazarlar þöyle diyorlar: De la Puentenin
baþlýca ilavesi, Perunun çok daha büyük olmasý sebebiyle, bir veya iki deðil, yarým düzine ya da daha fazla gerilla bölgesinin kurulmasýdýr.12 Sözde bu Küba stratejisi bir güvenlik bölgesinin kurulmasýný çýkýþ noktasý ve gerilla grubunun ilk hedefi saymakta
imiþ.
Bir aydýnýn, hele burjuva aydýný olursa, herþeyden önce stratejiden sözetmesi normaldir. Ne yazýk ki, gene de doðru yol ve tek
çýkar yol, taktik verilerden hareketle yavaþ yavaþ stratejinin tarif ve
tespitine ulaþmaktýr. Stratejinin küçümsenmesi ve taktik eksikliði,
düþünce adamýna has tatlý bir kusurdur ve bu satýrlarý yazmakla
bu kusuru paylaþtýðýmýzý biz de itiraf etmeliyiz. Teorik eserleri okurken kurbaný olduðumuz sapýtmalarýn bir sebebi de budur. Gerçekte, taktik nitelikte bir dizi denemelerin sonuçlarýný, bize bazý
sözde stratejik kavramlarýn katý çerçeveleri ve prensipleri olarak
sunarlar. Ýþte bundan, biz de sonuçlarý, sanki bir çýkýþ noktasý gibi
alýrýz. Devrimci bir grup için askeri strateji herþeyden önce, politik
ve sosyal þartlarýn karýþýmýndan, halkla kendisi arasýndaki iliþkiden,
arazinin getirdiði tahditlerden, birbirine zýt kuvvetlerden, kendi silah
varlýðýndan vb. çýkar. Ancak bu ayrýntýya iyice hakim olunduktan
sonra ciddi planlar yapýlabilir. Nihayet, bu söyleyeceðimiz gerilla
kuvvetleri için olduðundan daha doðrudur aksiyonda hiçbir ayrýntý yoktur, ya da isterseniz, herþey bir ayrýntý konusudur.
Bu taktikten yavaþ yavaþ onu çevreleyen ve ona tekabül
eden stratejiye týrmanma ile bütün ara dönemlerde kazanýlan tecrübeler, bir bakýma Küba Devriminin tarihidir. Bu, pratik çýraklýk
için iyi bir metodolojik kuraldýr. Fidelin savaþýn ta son gününe
kadar en küçük faaliyete ait en ufak somut ayrýntýya karþý gösterdiði sabýrlý ve neredeyse tutkulu dikkat hayret vericidir. Savaþ sýrasýndaki yazýþmalarý bunu açýkça göstermektedir; bir pusu harekâtýnda savaþçýlarýn mevzileri, herbirine verilen mermi sayýsý, gidilecek patika, mayýnlarýn hazýrlanmasý ve yerleþtirilmesi, hazýrlýklarýn teftiþi vb. Küba stratejisinden sözetmeden önce, Küba gerilla
12

Monthly Review, Eylül 1966, s.14
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hareketinin hakiki içeriði hakkýnda Asi ordunun üyeleri arasýnda
bir çeþit soruþturma yapmak en azýndan dürüstlük gereðidir. Bir
aydýn, bizim öncü yazarlarýmýzýn durumunda olduðu gibi, þayet
orijinal kaynaklardan bilgi elde etmekte baþarýsýzlýða uðruyorsa,
bu cehaletinin belirli bir sosyal fonksiyonu oluyor, yani aydýnlatmak istediði kamuoyunu imha kuvvetleri lehine þaþýrtmýþ oluyor.
Çin tecrübesinin büyük bir stratejik kýymet atfettiði gerilla
üssü ya da sabit destek üssü ilk bakýþta bazý lehte þartlarý gerektirmektedir:
* Muhabere kolaylýklarýnýn eksik olmasýna yolaçacak derecede geniþ bir arazi (bu þarta Maonun yukarýda sözü edilen 1938
metninde büyük önem verilmektedir:)
* Kýr nüfusunun yoðunluðunun yüksek olmasý (oysa Peruda
kilometre kareye 9 kiþi düþmektedir).
* Dost bir ülke ile ortak bir sýnýrýn varlýðý. (Vietnam gibi dar
bir ülkede en önemli destek üssü Çin ile sýnýrý olan ve 1950den itibaren büyük yardýmlarý görülen Viet-Bao idi).
* Düþmanýn paraþütçü kýtalarý olmamasý. Bu birlikler hemen bütün Latin-Amerika ülkelerinde ayaklanmalara karþý þok kuvvetlerini oluþturmakta ve muhasara edilen bölgenin merkezine bir
yandan paraþütçü birlikleri indirirken, bir yandan da bölgeyi piyade ile kuþatmayý, geri ile radyo temasý olan küçük seyyar takip birlikleri kullanarak gerillacýlarýn yerlerinin tespit edilmesi de ihtiva
eden en modern takip ve cezalandýrma metotlarýný kullanmaktadýr.
* Düþman kuvvetlerinin sayýca yetersiz olmasý. Bu, Japonlara karþý verilen savaþ sýrasýnda muhakkak ki Çinde mevcut olan
bir þarttý, fakat bugün Latin-Amerikada durum böyle deðildir. Þurasýný da unutmayalým ki, Çin kýzýl ordusu, komünist subaylarýyla
birlikte Kuomingtang Ordusunun bütün bir tümeninin komünistlerin saflarýna geçmesiyle daha 1927 yýlýnda düzenli bir ordu olarak
kurulmuþtu. Japon iþgalinden önce bile, Çin halk kuvvetleri tamamen düzenli birliklere sahipti. Yabancý istilasýndan sonra sekizinci
ve dördüncü Hareket Ordularý, Japonlara karþý üsler kurmuþlar,
1937deki 40.000 mevcutlarý 1945de bir milyona çýkarmýþlardýr. Bu
suretle Çinliler en önemli daimi üslerini koruyabilecek bir savaþý
yürütebilmiþlerdir.
Bu þartlardan hiçbirisinin Latin-Amerikada bulunmadýðý
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gayet açýktýr. Bu yönden, Küba denemesi ile halihazýr mücadeleden çýkartýlacak dersler nelerdir?
Gerilla grubu için kritik anýn, harekete girdiði an olduðunu
bilmek için sadece gazete okuyucusu olmak yeterlidir.
Fakir ülkelerdeki çocuklar gibi ilk aylarda ölüm nispeti çok
yüksek olup, bu nispet her geçen ay azalmaktadýr. Kýsa bir savaþ
vermek, focoyu henüz embriyon döneminde iken, araziye adapte
olmadan ya da mahalli halkla yakýn iliþki kurmadan ve asgari bir
tecrübe kazanmadan imha etmek, karþý kuvvetlerin altýn kurallarýdýr. Amerikalý askeri danýþmanlarýn rüyalarýnda, paraþütçü birliklerinin gökyüzünden yeni kurulmuþ bir gerilla kampýnýn ortasýna
indiðini gördüðüne bahse gireriz! Þükür ki bu rüya hiç deðilse bu
þekli ile gerçekleþemez. Herhalde, tecrübeli saldýrý kuvvetleri ile
gerilla kuvvetleri arasýnda zaman konusunda bir yarýþ vardýr: Gerilla zaman kazanmak ister, ordu bir an bile kaybetmek istemez;
gerilla öðrenmek ister, ötekisi öðrenmeye zaman býrakmamak ister.
Foco mümkün olduðu kadar erken bulunmalý; her türlü metod
kullanýlabilir; sessiz sýzmadan, piyade ve hava kuvvetlerinin gürültülü seferberliðine kadar; yeter ki þüpheli bir bölge ayaða kalksýn
ve paniðe kapýlmýþ guerrilleros daha açýk bir araziye göç etsin.
Bu þartlar altýnda gerilla kuvvetinin sabit bir üssü iþgale, ya
da bir bölgede birkaç kilometre karelik olsa bile, bir güvenlik bölgesine dayanmaya kalkýþmasý en iyi silah olan hareketlilikten kendisini mahrum etmesi, bir harekat sahasý içine hapsetmesi ve düþmana en etkili silahlarýný kullanmaya fýrsat hazýrlamaktýr. Güvenlik
bölgesi fikrinin bir fetiþ haline getirilmiþ þekli, meþhur ulaþýlamaz
noktalara sabit kamplar kurulmasýdýr. Sadece arazinin özelliklerine bu derece dayanma daima tehlikelidir ve nihayet hiçbir yer ulaþýlamaz deðildir; oraya ulaþanlar olduðuna göre düþman da ulaþabilir demektir. Baþlangýçtan itibaren Asi Ordunun uyduðu kural,
düþman sanki daima gerilla kuvvetinin nerede olduðunu biliyormuþ
ve sanki en yakýn askeri karakoldan bir saldýrýya uðrayacakmýþ gibi
hareket etmekti. Kübada böylece sýzma ve ihanete karþý mücadele, fevkalade hareketlilik biçimini almýþtý. Kampý terkeden herkes
gönüllü ya da zorla muhtemel bir ihanet kaynaðý gibi mütalaa
edildiði için ilk dönemde kamp yeri ister istemez geçici idi. 1957
sonunda Sierra Maestrada iki kol faaliyette idi: 120 kiþilik Fidelin
kolu ve bir de onun, Chenin kumandasýna verdiði düþman þaþýrt-
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mak için dördüncü kol diye bilinen 40 kiþilik koldu. Ekim ayýnda
Che o sýrada 60 kiþiye çýkan kolu ile Hambrito Vadisinde bir üs
kurmaya kalkýþtý. Daimi bir ordugâh kurdu, fýrýn inþa etti, ayakkabý
tamircisi ve bir hastane açtý. Eline geçirdiði bir teksir makinasý ile
El Cubano Librenin ilk sayýsýný bastý ve kendi sözlerine göre nehirden elektrik elde etmek için planlar yapmaya baþladý. Birkaç hafta
sonra Sanchez Mosqueranýn kuvvetleri üsse taarruz etti ve savunmasý planlandýðý halde üs kurtarýlamadý. Asilerin savunma için yeter kuvvetleri yoktu. Che, ayaðýndan yaralandý ve içerilere doðru
çekilmek zorunda kaldý. Bu üs kurma teþebbüsü ciddi bir felaketle
sonuçlandý, zira Fidelin kolu yakýndaydý ve Chenin koluna destek
olabilmiþti. Eðer tecrit edilmiþ bir foco olsaydý sonuç felaket olabilirdi. Sonuçta, Hombritonun inatla savunulmasý orduyu sonradan
çekilmeye mecbur etti ve üssün imhasýný bir zafer haline getirdi.
Üs fikri doðruydu ama, henüz zamansýzdý.
Ancak 17 ay devamlý savaþtan sonra 1958 Nisanýnda asiler
Sierra Maestranýn merkezinde saðlam bir gerilla üssü kurdular.
Bütün bu zaman içinde harekât sahasý tek gerilla üssü idi ve bu
sahanýn hudutlarý ötesinde yürütülen aralýksýz taarruz Sierra Maestranýn küçük bir kýsmýný kurtarmayý baþarabilmiþti. Kollar yavaþ yavaþ aþaðýlara indiler, akýnlarýný sýklaþtýrarak dað silsilesine saldýrý
kuvvetlerinin nüfuzuna engel oldular. Sierranýn sakinleri artýk,
Batistanýn alaylarý ile guerrilleros arasýndaki kerpeten içine düþmekten korkmuyorlardý. Bundan da anlaþýlýyor ki Sierra Maestra
üssü, dýþardan içeriye, çevreden merkeze doðru büyümüþtü.
Temizlenen bu arazi parçasý üzerinde sahra hastanesi, küçük
el zanaatlarý sanayi, askeri tamirhaneler, radyo istasyonu, eðitim
merkezi ve kumanda merkezi kurulmuþtu. Bu küçük üs, asilere
1958 genel yaz taarruzuna, müstahkem mevkilerden direnme imkanýný vermiþti. Bu dar dað þeridine yaslanarak, asilere ait araziyi
bazý kritik noktalarda dört kilometre derinliðe kadar indiren düþmanýn ardýsýra taarruzlarýna karþý konulmuþtu.13 Kuþatma altýnda
bile Asi Ordu üssü terketmeye, düþman çemberini yarmaya ve
hatta gerekirse baþka bir bölgede ilk göçebe hayatýna dönmeye
hazýrdý.
13
Düþmanýn taarruzu ile asilerin karþý taarruzunun hikayesi, 26 Temmuz 1958 günü
Fidel tarafýndan radyoda anlatýlmýþtýr.
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Kübada bir gerilla üssünün kurulmasý, sonuca ne kadar
etkili olursa olsun, asilerin bir numaralý politik ve askeri amaçlarý
deðildi. Bir numaralý amaç, düþman kuvvetlerinin imhasý ve
herþeyin üzerinde silah tedariki idi. Bugünkü Guatemala, Kolombiya ve Venezüella tecrübeleri Küba denemesinin bu yönden geçerliliðini doðrulamaktadýr. Kübada sabit bir üssün iþgali, gerillalarýn
ilk taarruz harekâtýna geçmeleri için vazgeçilmez bir unsur deðildi.
Tersine bilhassa uygun bir harekât sahasýna ilk göçebelik döneminden sonra yavaþ yavaþ yerleþme ile böyle bir üssün kurulmasý
mümkün oluyordu. Ýlk dönemde gerillanýn üssü Fidelin bir tabirine göre, gerillanýn hareket etmekte olduðu saha oluyordu. Gerilla
neredeyse, üs orasýydý. Bu dönemde destek üssü, gerillanýn sýrt
çantasýdýr.
PARTÝ VE GERÝLLA
Birçok Amerikan memleketlerinde gerilla kuvvetlerine, vatansever bir cepheye ya da bir partiye dayandýklarýný göstermek
için kurtuluþ cephesinin silahlý yumruðu adý verilmiþtir. Baþta Asya
olmak üzere baþka yerlerde geliþtirilen modellerden kopyalanan
bu tabir, Camilo Cienfuegosun þu vecizesine aykýrý düþmektedir:
Asi ordu üniformalý halktýr. Somut ve farklý bir durum hakkýnda
somut bilgi yokluðu, eðer farklarda anlaþýlmýyorsa, bilinen bir teoriye dayansalar bile, örgütle ilgili formüllerin baþka bir ülkeden
ithali tehlikelidir, çünkü birçok askeri hata tek bir politik hatadan
doðar ve tek bir askeri hata,. baþlangýç halindeki bir foconun toptan imhasýna malolur. Þüphe yoktur ki, Latin-Amerikadaki silahlý
mücadelenin attýðý yanlýþ adýmlar, bocalamalar ve hatalý çýkýþlar
altýnda gömülüp gitmemesi, tarihin hoþgörüsüne borçlu kalýnmasý
gereken bir konudur. Yanlýþ bir teorinin cezasý askeri bir yenilgi,
askeri bir yenilginin bedeli, yüzlerce gerillanýn ve halk çocuðunun
boðazlanmasýdýr. Fidelin söylediði gibi bazý politikalar kriminoloji
uzmanlýðýna aittir.
Gerilla grubunu stratejik ve taktik bakýmýndan, normal barýþ
zamaný organizasyonundan esaslý bir deðiþiklik yapmamýþ olan bir
partiye tabi kýlmak ya da gerillaya sanki parti faaliyetlerinin bir
koluymuþ gibi davranmak, sýrasý gelince talihsiz askeri hatalarýn
iþlenmesine yolaçar. Bugün herkesin görüp iþittiði bu hatalarý kýsa-
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ca gözden geçirelim:
1) Þehre Ýnmek
Yumruk ne kadar iyi silahlanmýþ olursa olsun, hareket etmeden önce baþa danýþmak zorundadýr. Baþ yani liderlik
baþþehirdedir. Ne de olsa, ülkenin politik hayatýnýn merkezi, öteki
partilerin liderleri, basýn, kongre, bakanlar, posta binalarý, kýsacasý
merkezi otoritenin bütün organlarý burada deðil mi? Nihayet, sanayi
proletaryasýnýn, fabrikalarýn, sendikalarýn, üniversitenin, tek kelimeyle halkýn hayatî kuvvetlerinin yoðunlaþma merkezi burasý deðil
mi? Demokratik merkezcilik normlarý genellikle merkez yürütme
kurulunun bir üyesi olan gerilla cephesi kumandanýnýn liderlerin
yaptýklarý toplantýlara katýlmalarýný gerektirir. Eðer bir de bu yürütme organýnýn üyesi deðilse politik durumlar hakkýnda bilgi almak
için þehre, merkeze gitmesi için daha çok sebep var demektir. Liderliðin daðlara, sýk sýk yapýldýðý gibi özel bir temsilci gönderebileceði söylenebilir. Fakat, savaþýn gereçlerine uygun düþmediði zamanlar politik durumlarý tartýþmak, adamlarýnýn karþýlaþtýklarý maddi ve politik somut sorunlarý belirtmek, yardým istemek, yaný kýsacasý unutkan bir liderliðe (öyle bir liderlik ki savaþ ve savaþýn
meselelerinden habersiz eski güzel günlerin politik hayatýna gömülüp gitmiþ) adamlarýnýn varlýklarýný hatýrlatmak için gerilla komutaný, eninde-sonunda þehre inmek zorunda kalacaktýr. Özellikle kendisine danýþýlmaksýzýn bazý örgütlerin kurulduðu, bazýlarýnýn daðýldýðý
zamanlarda gerilla komutaný aþaðýya, politikanýn yapýldýðý ve yönetildiði yere gitmek zorunluluðunu duyacaktýr. Kafanýn boþluðu,
ya da iþinin ehli olmamasý ya da saðýrlýðý arttýkça, aydan daha
uzaktaki bir alemin, gerilla hayatýnýn gerçeklerini anlatmak için
gereken zaman da uzayacaktýr. Böylece aþaðýdaki ikamet süresi
artacak, ya da ölümü göze alarak tekrar tekrar inmek durumu
ortaya çýkacaktýr. Eninde sonunda gerilla lideri ya öldürülecek, ya
iþkenceye tabi tutulacak, ya da intihar edecektir. Eðer kamuoyu
zamanýnda müdahale edebilirse nadir hallerde hapse atýlacaktýr.
Birisinde kaçsa bile, bir diðerinde yakayý eleverecektir. Þans ya da
esrarengiz talih rol oynayabilir, örneðin pekala otomobil kazasý olabilir.
Latin-Amerikada halk düþmanlarýnýn seçerek katletme politikasý uyguladýklarýný unutmayalým; liderleri öldür, gerisi kalsýn.
Bu metodun çifte avantajý vardýr: Liderler tecrit olunuyor, ölmek
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istemeyen savaþçýlar bozguna uðratýlýyor. Dikta rejimi ve hakim sýnýf kimi öldürmesi gerektiðini (politik ve askeri liderler), kimi hapse atacaðýný, ya da serbest býrakacaðýný (politikacýlar), ve kimi hapisten salarak rahat býrakacaðýný pek iyi biliyorlar. Askeri liderler
içerisinde en uzlaþýlmasý imkansýzý daðdaki adamlardýr. Onlardan
savaþtan baþka birþey beklenmez, hepsi ezilmelidir. Bunlarý daðda
tuzaða düþürme ya da yok etme imkaný var mi? Eðer tecrübelilerse bu hemen hemen imkansýz. Diktatörün polisi ile Amerikalý akýl
hocalarýnýn (danýþmanlarýn!) yapabilecekleri tek þey, gerekli yerleri tutarak gerilla liderlerinin þehre inmelerini beklemektir. Hastalanýrlarsa gerekli tedavi için þehre ineceklerdir. Ýhanete uðramýþ, ya
da tecrit edilirlerse yýllanmýþ politikacýlarý iknaya teþebbüs edeceklerdir. Þehir diyor Fidel, devrimcilerin mezarýdýr. Biz burada
gerillalarýn içinde yaþadýðý þartlar ile bir liderin baþlýca görevinin
cesaret ve fedakarlýk örneði olma konularý gözönüne alýnýrsa, kumandanýn þehre inmesinin savaþçýlar üzerindeki kötü etkilerini hesaba katmýyoruz bile. Bir gerilla kumandanýnýn, tedavi için þehre
inmesi yerine bir doktor kaçýrmak, ya da hastanenin yarýsýný daða
kaldýrmak daha ehvendir. Gerilla lideri politik bir toplantýya katýlmak için þehre inemez, gerekirse politikacýlar görüþmek ve kararlar almak için yukarýya, daha emin bir yere çýkarlar. Aksi taktirde
aþaðýya bir temsilci gönderilir. Herþeyden önce gerilla þefinin sorumlu bir lider olarak tanýnmasý, liderliðini yapabilmesi için kaynaklarýn kendisine tahsisi hususunda istekli olunmasý gerekir. Bu kaynaklar eðer kendisine tahsis edilmezse o kendisi alýr. Bu, herþeyin
üstünde açýk ve net bir stratejinin kabulünü zorunlu kýlar. Belli bir
andaki sýnýflararasý çatýþmanýn anabiçimi nedir? Dayandýðý temel
nedir? Baþlýca hedefi nedir?
2) Politik güç noksanlýðý, dað kuvvetlerinin lojistik ve askeri
bakýmlardan þehre tabi olmasýna yolaçar. Bu baðýmlýlýk, gerilla
kuvvetinin þehir liderliði bakýmýndan terkedilmesi sonucuna varýr.
Gerilla kuvvetinin þehirdeki politik liderliðe baðlý kýlýnmasý,
guerrilleros için pratik meseleler yaratmakla kalmaz, bu baðlýlýk ve
aþaðýlýk kompleksinin doðmasýna da yolaçar. Herþeyi dýþ dünyadan beklemek zorundadýrlar; politik kadrolar, tutacaklarý yol, para,
silah ve hatta hareket programý bile dýþardan gelecektir. Hiçkimseye deðil kendi gücüne güvenmek þeklinde ifade olunabilecek
moral ve politik ilke kaybolur, yavaþ yavaþ dýþardan gelecek yar-
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dým düþü ile yaþar duruma gelirler. Vadedilen günde gelmesi beklenecek, beklenen günde ya gelmeyecek ya da az gelecek sonra
ertesi güne býrakýlacak. Üç ay önce talep edilen ikmal malzemesinin gelip gelmeyeceði beklenip durulacak; çizmeler, su geçirmez
naylon örtü, cephane, petrol, ilaç, elfeneri. Bu þekilde politik liderler bazan sýrf tembellik yüzünden kendi silahlý mücadelelerinin
ellerini kollarýný baðlamaktadýrlar.
Ve bunu doðal görmek gerekir. Kentler, hele Karaip Denizi
bölgesindeki büyük Amerikan kesiminde olanlar, Asya ya da hatta
Avrupanýn þehir topluluklarý ile kýyaslanýrsa sönük kalýr. Bu
þehirlerde oturanlar ne derece Marksist-Leninist olurlarsa olsunlar,
birkaç metre naylon örtünün, bir kutu tüfek yaðýnýn, bir kilo tuz ya
da þekerin, bir çift çizmenin hayati önemini nasýl anlayabilirler?
Ýþin doðrusu bunlarýn kýymetinin bilinmesi için yaþanmasý gerekir.
Dýþardan bakýlýnca bunlar mücadelenin ayrýntýsý, malzeme eksikliði, iþlerin teknik tarafý, tali ve önemsiz kýsmýdýr. Bir burjuvanýn
reaksiyonu bunlardýr ve parti üyesi bile olsa hayatýný þehirde geçiren herkes guerillero ile kýyasla ister istemez burjuvadýr. Yeme,
uyuma, bir yerden diðerine göçme, kýsacasý hayatta kalma ile ilgili
olarak malzemenin önemini takdir edemez. Kendi ellerinizle tabiattaki ham durumundan alýp üretecekleriniz dýþýnda hiçbir varlýðýn bulunmayýþý ancak tecrübe ile takdir edilebilecek bir þeydir.
Þehirde oturanlar tüketici olarak yaþarlar. Cebinde parasý olduðu
sürece, günlük ihtiyaçlarýný karþýlayabilir. Þüphesiz cebindeki, herþeye yetmez ama, Amerikanýn yardýmý ve onu takip eden bozulma
ile fazla sýkýntýya girmeden fazlasý da kazanýlabilir.
Þehirdeki vahþi orman o kadar zalim deðildir. Ýnsanlar
üstünlüklerini ortaya koymak için birbirleriyle didiþirler ama, yaþamak için artýk birbirleriyle kavga etmiyorlar. Hayat hakký eþit olmamakla beraber herkese verilmiþ. Dükkanlarda hazýr biçimde mevcut kesilmiþ et, piþmiþ ekmek, akarsu, bir çatý altýnda yaðmurdan
korunmuþ olarak nöbetçisiz uyuma imkaný, elektriklerle aydýnlatýlmýþ sokaklar, eczanede ya da hastanede ilaç. Sosyal düþüncelere
daldýðýmýz söyleniyor, uzayan düþünce zayýflýk belirtisidir. Bu ýlýk
ortamýn insaný ne derece çocuklaþtýrdýðýný ve burjuvalaþtýrdýðýný
anlamak için, o ortamdan çýkmak gerekir. Daðlardaki hayatýn ilk
günlerinde, bâkir denilen ormanýn ýssýzlýðýnda yaþam en ufak iþlerle
hergün durmadan uðraþmak demektir. Özellikle, eski alýþkanlýklarýný
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yenmek, ýlýk yataðýn vücut üzerinde býraktýðý izleri zaaflarýný silmek için guerrilleronun kendisi ile savaþmasý gerekir. Ýlk aylarda
yenilecek düþman, gerillanýn kendi içindedir ve bu savaþtan herzaman galip çýkýlmaz. Çoðu kampý býrakýr, kaçar ya da baþka görev
almak için þehre döner.
Pek çok foconun aylarca, bazan yýllarca çektiði müthiþ
terkedilmiþlik duygusu þehirdeki organlarýn gizli sabotajý, ilgisizliði
ya da ihaneti gibi sebeplerden çok, yaþam þartlarýndaki bu sebeple de düþünce ve hareketteki büyük farktan ileri gelir. Baþkentten ya da baþka yerlerden gelen en iyi arkadaþlar önemli görevlere
verilenler, iþlerine çok baðlý olanlar bile objektif ihanet diyebileceðimiz bu farkýn kurbaný olurlar. Bir gerilla grubu þehirdeki liderlik ya da onun dýþardaki temsilcisi ile iletiþim kuran kendi burjuvazisi
ile temas ediyor demektir. Eðer böyle bir burjuvaziye ihtiyaç varsa
nefes darlýðýnda yapay ciðere ihtiyaç olduðu gibi bu ilgi ve ortam
farký, gözden uzak tutulmamalýdýr. Ýki dünya ayný havayý solumamaktadýr. Fidel Castro bu durumla karþýlaþmýþ ve en zor anlarda
yalnýz kalma tehlikesini göze alarak, ilke dýþý ittifaklara giren kendi
burjuvazisini tanýmamakta kararsýzlýk göstermemiþtir. Örneðin, Miami Paktýný, 14 Aralýk 1957 tarihli o hayran olunacak mektubu ile
itham etmiþtir. Güdülen burjuvaca politikasýna karþý Asi orduya
zaten hakim olan proleter bir ahlak anlayýþý savunulmuþtur. Bu
proleter ahlak anlayýþý, sonradan proleter bir politika olarak da
devam etmiþtir.
Lojistik Baðlýlýk: Bazý gerilla cepheleri, baðlý bulunduklarý
politik örgütün kendilerine gönderdikleri 200 dolarla bir yýl yaþamak
durumunda kalmýþlardýr. Ayný zaman diliminde ayný örgüt, tecrit
edilmiþ ve muharebe teçhizatýndan yoksun bile olsa bu gerilla
cephelerinin varlýðýndan doðan güçten faydalanmak amacý ile içerde ve dýþarda yürüttüðü propaganda iþleri, yayýmlar ve af kongreleri toplanmasý için binlerce dolar harcamýþtýr. Bu ve benzeri tecrübelerden þu sonuçlar çýkartýlabilir: Bir gerilla grubu için gýda ve eþya (sýrt çantasý, battaniye, çizme, elbise v.b.) elde etmek için gerekirse bir araçla (bir kamyonu ele geçirip sonra býrakmak þeklinde)
kendi üssünden komþu köylere baskýn vermesi daha az tehlikeli
ve daha emindir. Gömmek ya da saklamak suretiyle kendi ikmal
depolarýný yaratarak birkaç ay için hareket serbestliði kazanmak
tek çýkar yoldur.14 Bu baskýnlar ne kadar tehlikeli olursa olsun,
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elikolu baðlý beklemekten iyidir. Þehir teþkilatýnýn iyi niyetine, ya
da yardým imkanlarýna bel baðlamak, taþýma tehlikeleri düþman
kuvvetlerinin çevirme harekâtý ya da baþka türlü faaliyetlerinin yaratacaðý güçlükler bu beklemeyi büsbütün çekilmez hale getirecektir. Üstelik, þehirden daðlara, dýþtan içe doðru yürütülen sýzma
veya gerilla gruplarýnýn yeri bulma imkaný artmýþ olacaktýr.
Askeri yönden baðlýlýk. Askeri harekât dikta sýnýfýnýn tespit
ettiði milli politik takvime göre týpký Cumhurbaþkaný ya da parlamento seçimi, kongre oturumlarý, resmi seyahatler gibi belli bir
gün için aylarca önceden planlanamaz. Þurasý açýktýr ki, sefer planlarý, askeri sorunlar üzerinde derin, ayrýntýlý taktik bilgisi olan politik liderler ile bu harekâtý yürütecek lider tarafýndan beraberce
hazýrlanýr. Fakat bu bilgiden yoksun politik bir lider, politik bir manevraya destek olsun diye, ya da burjuva rejimi üzerinde baský
yaratmak için kendi iþine geldiði gibi tek baþýna askeri planlar
düzenleyip, sonrada bu planlan, müþterinin aþçýya iletmesi için
emir vermesi gibi uygulanmaya konulmak üzere askeri makamlara havale edemez. Bu benzetme ne kadar gülünç görülürse görülsün, teori ile pratiðin, politik ve askeri öncülüðün birbirlerinden
ayrýlmasý bu abesliklere kadar uzanmýþtýr ve uzanmaktadýr da.
3) Tek bir kumanda yokluðu
Bu durum genel bir harekât planýnýn yokluðuna varýr. Eldeki
imkanlarýn birleþtirilmesi ve koordinasyonu ile temel hareket yönüne sevki mümkün olamaz. Tek bir kumanda yokluðu devrimci
kuvvetleri, ateþ edeceði yön söylenmeyen topçunun, ana hücum
yönü olmayan hücum hattýnýn durumuna sokar: Taarruz edenler
arazide kaybolur, geliþigüzel ateþ eder ve boþuna ölürler. Plansýzlýk
14
Bu bakýmdan da bugün birçok Latin-Amerika ülkesinde olup bitenler Küba Devriminin tarihinde önceden anlatýlmýþtýr. Fidel Castronun Asi Ordu adýna silah ikmalinden
sorumlu þahsa gönderdiði mektuptan þu parçanýn alýnmasý kafi gelecektir:
Sierra Maestra, 25 Nisan 1958.
Sevgili Bebo;
Dýþarýdan silah elde etmek için kendi teþkilatýmýzý kurmaya karar verdik. Onyedi ay
sonra teþkilattan en ufak yardým almaksýzýn (müstakil olarak alýnan tedbirler sonucu
birkaç hafta önce bazý yardýmlar aldýk) artýk kendi gayretlerimizden baþka þeye güvenmek
imkansýz. 200.000 pesosdan fazla harcandýðý halde bize tek silah ya da mermi ulaþmadý.
Bir yýldan daha fazla bir süredir Meksikadan beklediðimiz þeylerin çoðu þimdi düþmanýn
elinde. Ýhtiyacýmýz olan silahlar oraya buraya tahsis edile edile kayboldu. Buna neden de
bazý arkadaþlarýn, bizim açmýþ olduðumuz cepheyi takviye etmek yerine baþka cepheler
açmanýn daha lüzumlu olduðunu düþünmeleridir.
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ile, yoðun ya da çapraz ateþe tutulacak bir bölge tespit edilmemesi
ateþ gücünü sýfýra düþürmüþ olur. Ýþte merkezi bir yürütme liderliði, bir politik-askeri liderlik bulunmamasý böyle bir israfa ve faydasýz insan yitimine yolaçar. Cephenin olsun, Partinin olsun birisi
askeri, öteki kanuni ve barýþçý iki kolu vardýr. Peki, bu ikisinin faaliyeti nasýl koordine edilecek. Daha zoru da; örgütün iki kolu, daðdaki gerilla ile þehirdeki yeraltý direnmesi nasýl koordine edilecek?
Ancak, doðru bir politik analiz ile hareket edebilen ve uzun süreli
rasyonel bir stratejik planý olan kendi içinde tutarlý ve gayretli bir
lider, direkt faaliyetin bu iki cephesini koordine edebilir. Ayrýca liderin kendi güvenliði de sözkonusudur. Eðer þehirde kalýrsa politik
liderlik ya imha olunacak ya da daðýtýlacaktýr. Bugünkü liderler,
bunu biliyorlar veya hiç deðilse bundan þüphe ediyorlar. Ne var ki,
geleneðin kuvveti, zamanla kök salmýþ eski örgüt þekillerine sadakat, kurulu düzeni bozarak savaþýn gerektirdiði yeni bir mücadele
biçimini benimsemeye engel olmaktadýr. Bu karþý koyma normaldir: Lenin ve Bolþevik Partisi 1917 Ekimine kadar ayný þeyle karþýlaþmýþlardýr. Bugün bazý dikta ülkelerinde politik liderler belli bir anda
þehri terkederek daðlara gitme ve böylece, artan yýldýrmadan kurtulma hususunda anlaþmaya varmýþ olabilirler. Fakat hergün hareketi geri býrakýrlar; hergün havada bir hükümet darbesi korkusu
vardýr, bunalým gözaçýp kapayýncaya kadar belki de çözümlenecektir. Daima bir bahane vardýr. Ama bir gün artýk geç kalýnmýþtýr;
polis ya hapse atar, ya öldürür. Böylece geleneksel liderlik düþer.
Alt kademeler ile öteki örgütlerden kopuk, þimdi hapse atýlmýþ ya
da yok edilmiþ eski liderlerin vasýflarýndan yoksun bir yeraltý liderliði alelacele kurulur. Her iþe nezaret eden yeni lider, günlük yeraltý
faaliyetlerine tamamen gömülmüþtür. Hiç olmazsa partiye benzer
bir kuruluþu ayakta tutmaktan memnun, ana kararlar almakta tedirgin, daha iyi günlerin ve hep vadedilen yardýmlarýn umudu içinde gerilla kuvvetlerini kendi haline terkeder. Herzaman, her çeþit
mücadele þeklinden faydalanmak için gayret sarfedilir, mücadele
biçiminin birisini asýl, ötekisini tabi olarak seçme reddedilir. Her
kol baðýmsýz olarak birbirine el sallayacak, hareketlerinde koordinasyon ya da bir öncelik derecesi olmaksýzýn herbiri kendi sorumluluðunu taþýyacaktýr. Bu yönü belirsiz soyut politika, devrimci hareketi
eklemleri kopuk bir kuklaya çevirecektir. Þavaþ halinde tepedeki
liderin yanlýþ bir hareketi zýt yönde baþka yanlýþ dönüþlere yolaçar.
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Silahlý sektörün iki kolunda, politik liderliðin kanun çerçevesi içinde kalma gayreti, silahlý sektörde, þehirde kontrolsuz teröre, kýrda
eþkýyalýða varabilir.
a) Þehirde kontrolsuz hareket: Tek bir kumanda bulunmayýnca, silahlý mücadelenin aydýnlýk bir stratejisi olamaz. Aydýnlýk bir
strateji olmayýnca da hareket planý bulunmaz. Gerilla gruplarýnýn
þehirlerle baðlarý kopmuþtur, herbiri kendi baþýna hareket eder.
Þehir kuvvetleri ile onlara baðlý olarak hareket eden kuvvetler açýkseçik olarak Sierranýn komutasý altýna konulmamýþtýr. Zaten bunun için, gerilla kuvvetinin emir ve komuta kanadý ve hareketin
itici kuvveti olduðunu kabul etmek gerekir. Bunlarýn neticeleri, hem
gerillalarýn planlarýný, hem giriþilen savaþýn anlam ve özelliðini tehlikeye atan anarþik hareketler olur. Þurasýný teslim etmek gerekir
ki, diye yazýyordu 1960da Che Guevara, þehirlerdeki gerilla çetesi kendiliðinden ayaða fýrlamaz... bu çeteler daima baþka bir bölgedeki þeflerin direk emri altýndadýr. Bu gerilla çetesinin fonksiyonu
baðýmsýz hareketlere giriþmek deðil, faaliyetlerini tamamen stratejik planlar ile koordine etmektir.15 Þehir terörizminin kesin bir rol
oynayamayacaðý, sadece mevcut politik durum için bir tehlike teþkil
edeceði doðaldýr. Ne var ki, bu hareket asýl kýrda yürütülen mücadeleye baðlý kýlýnýrsa askeri yönden bir deðeri olabilir; binlerce
düþman askerini hareketsiz hale getirir, saldýrý mekanizmasýný fabrikalar, köprüler elektrik santrallarý, daireleri, yollarý, petrol borularýný, vb. korumak gibi pasif görevleri yürütmeye zorlar ve böylece
neredeyse ordunun dörtte üçü oyalanmýþ olur. Hükümet madem
ki hükümettir, heryerde varlýklýlarýn çýkarlarýný korur, oysa guerrillerosun korunacak bir dikili aðacý bile yoktur. Gereksiz aðýrlýklarý
bulunmaz. Bu sebeple kuvvet nispeti tamamen aritmetik terimlerle ölçülemez. Örneðin Kübada, Batista bir defada gerillalara karþý
50.000 kiþilik kuvvetinden ancak 10.000 ini kullanabiliyordu. Ve
Asi Ordu, komutanýnýn bize anlattýðýna göre, beþ yüze karþý bir nispetine ulaþtýðý zaman yenilemez hale gelmiþtir. Bu düþünceyle Fidel ta ilk günden açýk strateji ortaya koymuþtur. Çünkü 16 Temmuz
hareketleri, mücadelenin bu döneminde þehirlerde (Santiago ve
Havanada) daðlardakinden daha çok ve daha iyi organize edilmiþti.
Aðýrlýk noktasý, millet ölçüsündeki hareketin liderliðinin merkez15
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Che Guevara, Gerilla Savaþý.
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leþtiði kýr gerillalarýnýn pekiþtirilmesi, yani Asi Ordu üzerinde toplanmýþtý. Karaya çýktýktan sonra Fidel, Faustino Perezi Havanadaki
hareketi organize etmekle görevlendirdi ve kendisine, bu hareketi
20 kiþiden ibaret olduðunu bildiðimiz (1957 Ocaðýnda 20 kiþiydi)
bir kuvvetin liderliði altýna sokma yetkisini verdi. Mevcut bütün
silahlarla Sierra Maestraya gönderilecekti; direniþe tek bir silah
bile verilmeyecekti. Bu direniþin geniþlik derecesi ile silaha olan
hakiki ihtiyacý gözönüne alýnýrsa bu direktif pek yersiz görülebilir.
Gerçekten de hareketin þehirdeki koluyla çeþitli çatýþmalara ve
kýrgýnlýklara sebep olmakla beraber, en kýsa zamanda Sierra Maestradaki ilk cephede seyyar stratejik bir kuvvetin Asi Ordunun kurulmasý ancak böyle mümkün olabildi. Ýþte kurulan bu kuvvet, dikta
rejiminin kökünü kazýdý. Bütün silahlar Sierraya! Fidelin Santiagodaki hareketin baþýnda Frank Paise yazdýðý mektubun özü buydu.
Frank Paisin ölümünden sonra da Fidel, bu fikir üzerinde
ýsrarýný sürdürdü. 11 Aðustos 1957de Alyye (Celia Sanchez) þöyle
yazýyordu: Günün en uygun sloganý, bütün silahlar, bütün mermiler ve bütün kaynaklar Sierraya olmalýdýr.  Gene Alyye yazdýðý 14
Aðustos tarihli baþka bir mektupta ayný sloganý tekrarlýyordu.
Kurtuluþ hareketinin iki kanadý arasýndaki çatýþma kaçýnýlmaz olarak derinleþiyordu. Ýki kanat heryerde insan gücü ve kalite
bakýmýndan eþ olmayan bir geliþme gösteriyor, bu da güçlükler
yaratýyordu. Bildiðimiz gibi, dað, burjuva ve köylü elemanlarý proleterleþtirir; þehir, proleterleri burjuvalaþtýrýr. Çýkacak taktik çatýþma
ve deðerlendirmedeki farklar, bir sýnýf çatýþmasýný gizler ve proletaryanýn çýkarý paradoksal gibi görünür ama, beklenen tarafta deðildir.
Kübada bu çatýþmalarýn hýzla çözümlenmesi mümkündü
ve iktidar alýnýr alýnmaz ayný hýzla sosyalizme doðru ilerlenmiþtir;
çünkü Fidel ilk günden kýr proletaryasýnýn hakimiyetini savunmuþ
ve bunu elde etmiþtir. Þehrin teklif ettiði ve kabul ettirdiði birkaç
hareketten birisi, felaketle sonuçlanan ve bütün hareket üzerinde
etkileri olan Nisan 1958 genel greviydi.
Asi Ordu kumandanlarý Birinci Cephede Fidel, Ýkinci Cephede Raul, grevi kabul ettiler ve bütün iyi niyet ve güçleriyle hazýrlanmasýna yardým ettiler. Neticede, þehirde olacak iþler üzerinde
þehirde oturanlar karar verir diye düþünüyorlardý. Sierra, þehirdeki
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durumu þehirdekiler kadar bilemezdi. Bu saðduyu ilkesi nedeniyle
Fidel, greve karþý çýkmadý. Böylece de hareketin sivil kanadýnýn
subjektivizminin kurbaný oldu.
Genel grevin baþarýsýzlýðý, uyuyan bir bunalýmý yüzeye çýkarttý ve çözümlenmesine imkan verdi. Örgüt düzeyinde liderlik
yeniden düzenlendi ve Sierra üzerine konularý bütün ayak baðlarý
çözüldü. Asi Ordu yüksek kumandanlýðý, hareketin milli sorumluluðunu yüklendi. Mücadeleye sivillerin verdiði anlam tamamen reddedildi. Þehir için gerilla hareketi, amacý, baþkentte darbe için
gerekli þartlarý yaratan bir semboldü. Sierra için gerilla hareketi,
baþka yollarla çözümlenemeyen politik meselelere askeri bir çözüm
getirebilen ve getirmek zorunda olan bir hareketti.
Grevden önce Fidel þöyle yazýyordu: Eðer Batista grevi ezmeyi baþarýrsa hiçbir þey çözümlenmemiþ olur. Mücadeleye devam ederiz ve altý ayda durum daha beter olur. (Nasine mektup,
23 Mart 1958). Bir genel grevi bastýrmak ve ezmek için dikta sýnýfý
her türlü araca sahipti, fakat bu araçlar gerilla savaþýna karþý etkisizdi. Böylece, þehirde ezilen devrimi kurtarmak Sierraya düþüyordu. Grevin baþarýsýzlýðý sonunda, devrimin ancak Sierra tarafýndan kurtarýlabileceðinin herkesçe anlaþýlmasý üzerine liderlik sorumluluðunu Sierranýn yüklenmesi mantýki bir sonuçtu. Zaferden sora,
konuþmalarýndan birisinde Fidel, bu hataya sebep olan strateji
çatýþmalarýnýn temelindeki sorunu ve onu izleyen tartýþmalarý anlatmýþtýr.16
16
Che bu çatýþmayý þöyle açýklamaktadýr: Fidel bir yerde açýkça þunu söyler: Bir
devrimcinin gerçeði yorumlamayý bilmesi önemlidir. Nisan grevine iþaretle, o anda gerçeði
yorumlayamadýðýmýzý, bu sebeple de felakete uðradýðýmýzý anlatýr. Nisan grevine niçin
gidildi? Sierra ve Llano dediðimiz hareketler arasýnda, silahlý mücadeleler ile ilgili kararlarýn alýnmasýnda çok büyük önemi olan elemanlarýn birbirleriyle yüz seksen derece zýt
þekilde beliren bir dizi çatýþma niçin meydana gelmiþti? Sierra, sýk sýk savaþa tutuþmaya,
savaþ arkasýndan savaþ kazanmaya, silah ele geçirmeye ve Asi Ordu temel olmak üzere
birgün iktidarý bütünüyle elegeçirmeye hazýrdý. Llano (þehir) bütün ülkede, savunma Batista diktatorlüðünü sürüp çýkaracak genel bir devrimci grevle tepe noktasýna ulaþan toptan bir silahlý mücadeleyi, sivil bir hükümetin kurulmasýna, yeni ordunun politikadan
elini eteðini çekmesine taraftardý. Bu tutumlar arasýndaki çatýþma devam edip gidiyordu
ve bu gibi zamanlarda gerekli kumanda birliðini güçleþtiriyordu. Nisan grevi, neticesinde
kuþkulu olmakla beraber engel olmaya kendisini yetkili görmeyen Sierra liderliðinin onayý
ve muhtemel tehlikelere zamanýnda dikkati çeken komünist partisinin ihtirazi kayýtlarý ile
Llano tarafýndan hazýrlanmýþ ve emredilmiþti. Devrimci kumandanlar yardým için Llanoya
gittiler. Unutulmaz ordu komutanýmýz Camilo Cienfuegos ilk defa bu münasebetle Bayamo
bölgesine akýn etmiþ oluyordu. Fikir ayrýlýklarý taktik anlaþmazlýklarýn çok ötesindeydi. Asi
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Bugün Amerikadaki deneyler de, þehir ve dað kuvvetleri
arasýnda bu gibi anlaþmazlýklar ve bölünmeler olduðunu doðrulamaktadýr.
b) Kýr gerillalarýnýn parçalanmasý: Tek bir kumanda ve merkezi bir liderliðin bulunmayýþý, henüz olgunlaþmamýþ bir dizi foco
doðmasýna yolaçar. Baþlangýçta gerici ve popüler kuvvetler arasýndaki eþit olmayan kuvvet oraný gözönüne alýnýrsa, bu bölünme,
gerillalarý saldýrý ordusundan daha da zayýf düþürür. Ordu kuvvetini
daðýtmakla gerillalardan daha az etkilenir çünkü o gerilla gruplarýna hep birden deðil, birer birer saldýracaktýr. Böylece her bölgede,
gerillalarýn tek bir foco halinde birleþmesine oranla daha büyük bir
mutlak üstünlük kazanacaktýr. Peru denemesi bunun en açýk örneðidir.
Geniþ bir arazide harekâtta bulunma zorunluluðu gözönüne
alýnarak, asgari ateþ gücüne sahip ufak seyyar bir kuvvetin küçük
bir bölgede, ancak etkili saldýrýlarda bulunabileceði önesürülebilirse de, kuvvetlerin birleþtirilmesi aleyhinde yeterli bir sebep sayýlamaz.
Venezüellada 1962den sonra focolarýn sayýsý birdenbire arttý,
fakat bu yapay bir artýþtý ve ne gerilla harekâtýndaki, ne de bu
harekâtýn taarruz kapasitesindeki gerçek büyümeye tekabül etmiyordu.
Doðruyu söylemek gerekirse tek bir komuta yokluðunun
bir sebep ve neticesi olan bu zoraki büyüme gerillalarý zayýflatmýþtýr. Belki de bu durum, Venezüella gerillalarýnýn kendilerini politikaskeri bir öncü olarak kabul ettirmelerindeki gecikmenin ve
nihayet 1966 yýlýnda tek bir komuta altýnda birleþmelerinin baþlýca
sebebidir. Ne olursa olsun, eratý eðitimden geçmemiþ ve çoðunluðu ilk aylarda bertaraf edilen focolarýn bu baþýboþ ve düzensiz
daðýlýþý, Venezüella gerillalarýnýn bir harekât planýna göre faaliyette
bulunmayan birleþtirilmiþ bir hareket olmadýðýný göstermektedir.
Ýlk taarruz dalgasýndan (Falcon, Lara, Truillo, Oriente) sað çýkan
focolardan hiçbirisi kendi etrafýnda geniþ bir mücadele çemberi
yaratabilecek hýzda ve kuvvette geliþememiþtir. Böyle olunca da
Ordu, zaten ideolojik olarak proleterdi ve her yoksul sýnýf gibi düþünüyordu; þehir ise
küçük-burjuva olarak kalýyor, liderleri arasýnda geleceðin hainlerini yetiþtiriyor ve geliþtiði
çevrenin etkilerini taþýyordu. (Che Cuevara, El Partido marxista- leninistaya önsöz.)
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yakýn zamana kadar bunlardan hiçbirisi, mevcut siyasi partilerin
temsil ettikleri daðýnýk kuvvet merkezlerine karþý önemli bir denge
unsuru olamamýþtýr. Silahlý mücadelenin hakikaten yetkili ve etkili
tek bir liderlikten yoksun bulunuþu, cephelerin daðýlmasýna ve bu
daðýlmalarda tek bir liderliðe doðru ilerlemenin gecikmesine yolaçmaktadýr.
Bu gecikme kasýtlý olabilir; yani, tek bir liderliðin kurulmasýný
engellemek için yeni gerilla cepheleri yaratýlabilir. Fakat bu durumda amaç etkin gerilla cephelerinin kurulmasý deðil, zaferden
sonra kullanmak üzere yedek kuvvet biriktirmektir. Amaç bunlarý
savaþa sokmak deðil, el altýnda yedek propagandacý ve politik personel bulundurmaktýr. Elde gerilla kuvvetinin bulunmasý moral güç
saðlar. Ýnsanýn sesini yükseltmesi ve iktidar sahnesine çýkabilmesi
mümkün olur. Birbirleriyle rekabet eden kuruluþ1ar arasýndaki
çekiþme, ya da kurulmuþ bir öncü kuvvet karþýsýnda küçük-burjuva duygularýna kapýlma, gerillalarýn daðýlmasýna sebep olur. Kendisine özgü þartlar içinde Küba, tabii olarak büyüyen tek bir çekirdekten doðan gerilla kuvvetinin uyumlu geliþmesine bir örnektir.
Bu çekirdek, birlikleri bölgesel olarak doyurulamayacak ve ikmalleri saðlanamayacak duruma gelince parçalanýrlar. Ana hücreden
(Sierra Maestradan) doðal bölünme yoluyla öteki tohum taþýyýcý
hücreler koparlar. Ýlk orijinal kol 120-150 kiþiye kadar çýkar. Bu rakamdan sonra belli bir bölgenin kaynaklarý tükenebilir ve birlik
düzenli olmayan savaþýn yürütülebileceði araziye göre çok büyümüþ
olur. Bu koldan artýk 45, 50 ya da 60 kiþilik baþka kollar doðar.
(Sierra Maestrada 1957 Temmuzunda doðan ilk kol Chenin kumandasýna verilmiþti). Bu kollar yeni cepheler kurar ve ayný geliþme tarzýyla yeni taktik birliklerin anasý olur. Þayet bu kollardan birisi, ana kolla taktik koordinasyonun mümkün olmadýðý ufak bir
bölgeye gönderilirse, yeni kol baþka bir cephe kurarak kollar üretmeye devam eder. Raul, Sierra Maestradan ayrýlarak 60 kiþi ile
kuzey Orienteye hareket etti ve sonunda birkaç kola ayrýlan yeni
bir cephe kurdu. 1957 Martýnda Almeida, Santiago de Küba bölgesine hareket ederek sonradan Üçüncü Cephe adýný alan cepheyi
kurdu. 1958 Aðustosunda Che, Sierradan inerek 120 kiþiyle beraber Las Villasa gitti ve 90 eratla Pinar del Rioda Batý Cephesini açmak amacýyla Sierradan daha önce ayrýlan Camilo Cienfuegosun
desteðiyle savaþý adamakýllý kýzýþtýrdý. Fakat Aralýk ayý baþýnda, sa-
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vaþýn baþdöndüren geliþmesi karþýsýnda kesin sonucun alýnabilmesi için Camiloya, Chenin Las Villasda giriþtiði harekâta tam bir
destek saðlamak hedefiyle bütün birliklerini savaþa sokmasý emri
verildi. Amaç araziyi ikiye bölerek Doðuda toplanmýþ Batista ana
kuvvetlerini imha etmekti. Bu kolay ve basit gibi görünen küçükten büyüðe doðru geliþme tarzýnýn avantajý, merkezi kumanda sisteminin bozulmasý ayný zamanda ayrýlan kollara kumanda eden
subaylara büyük bir taktik serbestlik saðlamasýdýr. Merkezi kumanda
ne derece kuvvetli, ne derece berrak ve saðlam olursa, kendisine
baðlý cephelerin ve kollarýn hareket serbestliði ve taktik esnekliði o
derece büyük olur. Kaynaklarýn ve insan gücünün tek bir focoda
toplanmasý, tek bir askeri doktrinin mükemmelleþtirilmesine ve
eratýn muharebe sýrasýnda uygulamalý eðitime tabi tutulmasýna imkan verir. Bu seviyede askeri doktrin etkisi kanýtlanmýþ ufak taktik
kurallarýnýn biraraya getirilmesi demektir; kýtalara karargâhlarýnda,
ya da mola verdikleri sýrada deðil, harekât halinde iken saldýrmak;
düþmanýn takviye kuvvetlerine adým adým, yani yürüyüþ hattý boyunca pusular hazýrlayarak saldýrmak; pusudan sonra çekilen düþman
kýtalarýna karþý vurucu kuvvet olarak kullanýlmak üzere yedek kuvvet
ayýrmak; savaþçýlarýn çoðunu ateþ baþlamadan önce silahlarýný doldurmaktan alýkoymak; düþmanýn öncü kolunu çifte pusuya düþürerek ikiye bölmek ve imha etmek; uzun menzilli elektrikli mayýnlarý
azami ölçüde kullanmak; düþmanýn imhasýndan çok silahlarýnýn
ele geçirilmesini tercih etmek; þaþýrtma hareketleri ile tahrik metodlarýnda deðiþiklikler yapma konusunda insiyatifi elde bulundurmak, yani düþmaný belli yerlerde ayný çeþitten harekete alýþtýrdýktan
sonra, ayný yerde deðiþik bir hareketle þaþýrtmak; esirleri evlerine
göndermek; yaralý düþmanlara iyi bakmak vb. Böylece subaylar
azar azar belli bir moral, politik ve askeri eðitimden geçirilerek günü gelince bir bölgenin ya da cephenin stratejik liderliðine, faaliyetlerini kontrol gereði duyulmaksýzýn getirilebilir. Ayný okulda hep
birlikte eðitim gören, ortak bir anlayýþa ve taktik bilgiye sahip olan
subaylar politik ve askeri faaliyet planýný da adým adým öðrenmiþ
olurlar. Birkaç defa, herhangi bir þaþýrtma hareketinin büyük bir
fayda saðlayacaðý anlarda bile Fidel, 1957 Mayýsýnda Miranda Þeker
Merkezi yakýnýnda kurulmuþ olan ve felaketle sonuçlanana benzer, henüz olgunlaþmamýþ gerilla cephelerinin kurulmasýna daima
karþý çýkmýþtýr.
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Canlýlýðýmýzý göstermemiz gerekiyordu, çünkü Llano tarafýndan aðýr darbelere maruz kaldýk; Miranda Þeker
Merkezinde baþlayan bir cephenin açýlmasý için gönderilen silahlar, aralarýnda Faustino Perezin de bulunduðu
birkaç deðerli lideri elinde tutsak olarak bulunduran polisin eline geçti. Fidel kuvvetlerin parçalanmasýna karþýydý
ama, Llanonun baskýsý karþýsýnda boyun eðdi. Bu olay
üzerine Fidelin savunduðu tezin doðruluðu oraya çýktý,
kendimizi Sierra Maestrayý gerilla ordusunun geniþletilmesinde ilk adým olarak kuvvetlendirmeye verdik.17
c) Geliþigüzel kurulan politik cephenin yapay liderliði: Kumanda birliðinden yoksunluk bir dizi denge mekanizmasýnýn doðmasýna yolaçar. Bunlar içinde en gözde olaný da silahlý kesimin
liderliðinin resmen eline býrakýlacaðý bir milli cephe kurulmasýdýr.18
Kendisini kuran partinin üyelerinden oluþmuþ hayali bir cephenin
meydana getirilmesi için büyük enerji sarfedilir. Tek bir parti, bir
cephe kurmaya yetmeyeceði için, parti hesabýna yeni örgütler eklenir ve tanýnmýþ ilerici baðýmsýz þahsiyetlerin peþine düþülerek isimleri kulaktan kulaða fýsýldanýr. Silahlý mücadeleden esirgenen büyük
bir enerji ve gayret, bu ismi var cismi yok kuruluþa harcanýr. Alýþýlan
tepkiler.. Ardýndan beylik cevap gelir: Yerleþmiþ bir kuvvet etrafýnda belli hedefler için gerçek ittifaklar yapmayýnýz, sadece gösteriþe
önem veriniz. Dýþ ülkelerde muhteþem programlar ilan edilir ama,
içerde kimsenin bunlardan haberi bile olmaz. Bu programlarý kaleme alanlar bugünü zerre kadar hesaba katmadýklarý halde, geleceðe bir yön verdiklerini sanýrlar. Program, Cephe, Ýttifaklar... Bütün
bu parlak laflar dikkatleri üzerinde toplar ve politik bir cepheye
tarihi özelliðini ve etkinliðini verebilecek olan halk ordusunu faaliyete geçirme hususundaki isteksizlik gözlerden saklanmýþ olur.
Savaþ ile propagandayý birbirine karýþtýrmamamýz gerekir. Askeri
politik liderlik yokluðunun yarattýðý boþluðu hiçbir yapay cephe
dolduramaz. Bir boþlukla baþka bir boþluk doldurulamayacaðý gibi,
olsa olsa boþluðun sayýsý ikiye çýkmýþ olur.
Daha önceki bütün denemelere raðmen, kurumlar eylemin
Che Guevara, Souvenirs de la guerre revolutionnaire.
Guatemalada (1963) Frente Unido de Resistencia ile Edgar Iberra gerilla grubu
tarafýndan yersizliði ortaya konularý FARýn ilk sýralarý, (daha önce sözü edilen mektuba
bakýnýz).
17
18
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bir defa daha önüne geçirilmektedir. Harekete geçmeden önce,
emekleme dönemindeki devrimci hareketler ya da üç beþ kiþilik
küçük gruplar, sanki bir devrim hareketi, tali birliklerin sayýsý ile ölçülebilirmiþ gibi, bir bakanlýðýnkinden daha karýþýk ve anlaþýlmaz
kadrolar düzenlenmekte, emirler, direktifler hazýrlanmaktadýr. Örgüt biçimleri, özden önce gelir ve öz daima teþkilatlanmamýþ olarak kalýr.
Bütün bunlarýn sebebi nedir? Bu gibi kimseler hâlâ kendilerini eski tutkularýndan kurtaramamýþlardýr. Bunlar devrimci organizasyonun daima devrimci eylemden önce geldiðine inanmýþlardýr.
Anlamaya çalýþalým: Temelde, seçim uyutmacasýna inanmýþlarýnkine benzer budalaca bir idealizm vardýr. Bunlar için, dikta altýnda
bile, seçmen oylarýnýn yarýsýndan bir fazlasýnýn alýndýðý gün, sosyalizm gelecektir. Þu paradoksa ulaþmýþ oluyoruz; reformistlerin
barýþçý faaliyetlerini yöneten ayný hipotezler, farkýnda olmadan silahlý
mücadeleye uygulanmaktadýr. Durum bu olunca, yapýlan hatalarýn
ceremesini gerilla mücadelesinin çekmesine niçin þaþmalý?
Herþeyden önce, küçükten büyüðe doðru gitmek gerekir;
tersine gitmeye çalýþmak faydasýzdýr. En küçüðü, halk ordusunun
çekirdeði olan gerilla focosudur. Bu çekirdeði cephe yaratmaz;
tersine, bu çekirdek geliþerek bir devrimci milli cephenin kurulmasý imkan dahiline girer. Cephe bir kurtuluþ programýnýn çevresinde deðil, varolan birþeyin etrafýnda yaratýlýr. Kitlenin büyük
motorunu harekete geçirir ve bir cephe kurulmasýna yolaçar. Zafer
küçük motorlarýn artmasý ile kazanýlýr. Fidelist gerilla tecrübesi þu
paradoksa iþaret etmektedir; devrimci çekirdek ne kadar zayýf olursa, ittifaklara o derece az raðbet etmelidir; (Halk Ordusu kontrolü
ele aldýkça) kuvvetlendiði ölçüde bu çeþit ittifaklar aramalýdýr; prensiplere (yani mücadelenin sebeplerine) sadýk kalýnmalýdýr. Bu
anlayýþ, silahlý çekirdeðin saflýðýný ve temizliðini muhafaza için öne
sürülmüþ olsa sekterce olabilir, fakat insafsýz bir taarruz savaþýnýn
itici gücü ve lideri olarak anlaþýlan dinamik bir çekirdek olarak kabul edilince, hiç de sekterce deðildir.
Kendi kurtuluþu adýna bu grup hareketsiz ve tecrit edilmiþ
þekilde kalamaz. Herþeyini tehlikeye atar. Patria o muerte! (Vatan
ya da ölüm). Ya ölecek, ya yenecek, ülkeyi ve kendisini kurtaracak. Bir bakýma Asi Ordu, özellikle savaþýn baþlangýç döneminde,
bir ilkeye dayanmayan geliþigüzel ittifaklara ve diktatöre karþý veri-
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len savaþa katýlmalarý için baþka partilerin militanlarý ile halkýn seferber edilmesine daima karþý koymuþtur. Sürgündeki teþkilatlara
yazýlmýþ olan ve Miami Paktýný beðenmeyen mektubu bu konuda
örnek olmak üzere bir defa daha hatýrlatýrýz. Mektup þu cümle ile
sona eriyordu: Þerefle ölmek için, insanýn yanýnda baþkalarýnýn
da bulunmasý gerekmez.
Bu garip diyalektiðin gerilla kuvveti ile ordu arasýndaki iliþkiler
üzerinde yankýlarý olmuþtu. Baþlangýçta asiler zayýfken, Fidel, hükümet darbesi teþebbüslerine ve askeri makamlar ile temasa þiddetle karþý koymuþtur. 26 Temmuz hareketi, lehine olsa bile, bir
hükümet darbesi Asi Ordu aleyhine olurdu. Karþýt kuvvet eksikliði
nedeniyle bir kurtuluþ cuntasý idareye elkoyar ve devrimci oluþumu
durdurabilirdi. Sonralarý Sierra Maestra güçlenip de öncülüðü yavaþ
yavaþ halk tarafýndan görülmeye baþlayýnca, Fidel askeri makamlarla temasa geçmek için hiçbir fýrsatý kaçýrmadý. Amacý darbeyi
teþvik etmek deðildi, diktanýn devrilmesini hýzlandýrmak ve ordu
içindeki (özellikle küçük rütbeli subaylar ile Havanadaki yüksek
kumanda heyeti arasýndaki) çeliþmeleri kesinleþtirmekti. Artýk bir
darbe yapýlsa bile, halkýn mücadelesini rayýndan çýkartamazdý. Darbe gerilla kuvvetlerini deðil, düþman kuvvetlerini bölebilirdi ve gerilla kuvvetleri kendisine karþý çýkabilecek askeri kuvvetler ile daha
da þiddetle savaþabilirdi.19
1958 Ekiminde Fidel örgütteki bir arkadaþýna þöyle yazýyordu: Devrimcilik hükümet darbesi sanatý deðil, askeri gücün silahlý
mücadele içine katýlmasýdýr.  (Camachoya yazdýðý 10 Ekim 1958
tarihli mektuptan). Böyle bir katýlma orduya sadýk kalan askerlere
ihanet gibi gelebileceði düþüncesiyle Fidel, bunlarla konuþmaya,
kendilerini incitmeksizin silahlarýný býrakmaya iknaya daima hazýrdý. Konuþmayý kabul etmek, yarý yarýya ikna olmak demekti ve
gerilla kuvvetlerinin hücumlarý arttýkça, Batistanýn asileri asker katili
diye damgalamasýna raðmen, subaylarýn, asi kumandanlýðýn mesajlarýna olumlu cevap vermeleri de artýyordu.
19
Frank Paise yazýlan 21 Temmuz 1957 tarihli mektuptan: Hiç acelemiz yok. Burada,
gerektiði sürece savaþacaðýz. Mücadelemiz ya ölümle son bulur, ya da devrim için zafere
kadar sürer. Eski kaygý ve kuþkular yokoldu. Bir askeri rejim tehlikesi azalýyor, çünkü halkýn örgütlü gücü hergün artýyor. Bir darbe olur, ya da cunta kurulursa buradan programýmýzýn uygulanmasýný isteriz. Ve savaþa devam edersek, hiçbir cunta karþýmýzda dayanamaz.
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Psikolojik savaþ, eðer savaþýn içinde eritilebilirse etkilidir.
Askeri baský kýsa bir süre için bile olsa hafifletilince; karþý taraf üzerindeki politik etkisi de kaybolmaktadýr. Askerlerin hergün öldüðünü kendi hayatlarýnýn da daimi bir tehlike altýnda bulunduðunu
gören Batista ordusu subaylarý, Fidelistler ile konuþmaya yanaþtýlar.
Karþý taraftan gelen konuþma isteðini artýk bir yana itemiyorlardý.
Sýzma ve baský, savaþtýðýnýz, saldýrdýðýnýz sürece faydalýdýr. Bir ordunun, halk silahlý kuvvetlerinden gelen vatanseverce ve devrimci
taleplere kulak vermesi için bu kuvvetlere saygý duymasý gerekir;
ve bir asker, ancak korktuðunu sayar. Barýþ sözü, ancak savaþýrken
edilebilir. Ýþte ancak bu yoldan barýþ sloganý, ayaklananlara deðil
ezenlere karþý kullanýlabilir.
Bu sýrada Fidel, barýþ sloganýný ortaya attý ve iç savaþý sona
erdirmek için, genel isteði dile getirdi. Ayný zamanda, sadece Batista ile dikta rejiminin bu barýþ yolunu týkadýðýný belirtmeyi de ihmal etmedi.
Bir nokta daha var; düþünce ve teoriden öteye geçmeyen
politik bir cephe bir halk savaþýnýn liderliðini yüklenemez; ancak
teknik bakýmdan yetkin ve ayný ekonomik temel üzerinde birleþmiþ
bir yürütme organý, yani kýsacasý devrimci bir kurmay heyeti bu iþi
yapabilir. Yapýsý itibariyle homojen olmayan bir cephe sonu gelmeyen politik tartýþma ve çatýþmalar ve geçici uzlaþmalarýn hüküm sürdüðü bir yerdir. Bu cephe ancak kaçýnýlmaz tehlikeyle, ya
da düþmanla burun buruna gelince birleþir ve bir varlýða kavuþur.
Bu birleþme halinde bile her parçanýn faaliyeti ayrýdýr ve aralarýnda
bir irtibat yoktur. Zafer kazanýldýktan sonra her parça, içinde taþýdýðý
zýt çatýþmalar ile birlikte hareket serbestliðini tekrar ele almýþ olacaktýr. Ne olursa olsun bir cephe ancak savaþýn diplomatik yönetimini üzerine alabilir, hareket liderliðini deðil. Cephenin baþkaný,
ya da direktif veren organý aradaki uzlaþma varoldukça yaþayabilir.
Cepheyi kuranlar iktidara geçmek için, liderlere yardýmcý olabilirler ama iktidarý devam ettirmek liderlere düþen bir görevdir. Lider
ise gökyüzünden inerek sýnýflý toplumlardan seçip beðendiði birisinin baþýna geçivermez; liderlik vasýflarýný zamanýnda etrafa kabul
ettirerek bu sýfata layýk olur.
Açýktýr ki, bu çalýþma yönteminin politik bir kökeni vardýr.
Aksi takdirde nereden gelmiþ olabilir? Moral yoksunluðundan mý?
Militanlarýn morali vardýr, hem de hayran olunacak bir morali. Bu
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yöntemin felakete sebep olduðu ülkelerde savaþýn gerçek yükünü
taþýyan militan sosyalistlerdi. Kayýp listelerini incelersek hemen hemen bütün ölülerin (ve hapse atýlanlarýn) Parti üyesi olduklarýný
görürüz. Ne var ki, fedakarlýk politik bir ikna yolu olmadýðý gibi,
þehitlikte bir delil oluþturmamaktadýr! Þehitlerin listesi uzayýp da
cesurca her hareket bir þehitlik ile son bulunca, bu, iþlerin yanlýþ
yürütüldüðünü gösterir. Bunun sebeplerini aramak, ölen ya da hapse atýlan dostlara saygýlarýmýzý sunmak derecesinde bir ahlaki ödevdir.
Bütün bunlarýn temelinde, þüphesiz, yýpranmýþ, yanlýþlýðý ortaya çýkmýþ ve fakat gene de inadýný devam ettiren eski politik kavramlar vardýr: (1) Milli burjuvazi de dahil dört sýnýfýn müttefikliði
üzerine olan eski teori; (2) Milli demokrasi kavramý, yani, sonradan sosyalizme dönüþümü isteyecek olan kitlelerin kontrolü altýnda, müdahalelerden arýnmýþ kapitalist üretim iliþkilerinin devamý;
(3) Böyle bir görünüþ kendilerine gerçekten de cazip gelmeyen
köylü tabakalarýný küçümsemek.
Bu politik teþkilatlardan çoðu, Latin-Amerika ülkelerinde hüküm süren üretim biçimlerinin, bu üretim biçimlerinin bugünkü
karýþýmlarýnýn, bir üretim biçiminin ötekiler üzerinde kurduðu hakimiyet þekillerinin somut bir analizini yapmamýþlardýr bile. Oysa,
sýnýflar arasýndaki iliþkileri ancak bu analizler ortaya koyabilir. Bu
eksiklikler bilinmektedir. Sosyal gerçeklerin kötülenmesi bunlarýn
düzeltilmesini saðlamaz. Zaten bizi burada ilgilendiren pratik sonuçlardýr.
Silahlý mücadele sözü kalýplaþtýrýldý; programlarda, kaðýt üzerinde sürekli tekrarlandý, ama bu tekrarlar, birçok yerlerde silahlý
mücadeleyi yürütme azmi ile bu mücadeleye tekabül eden stratejinin kesin bir tanýmýnýn yokluðu gerçeðini gizleyemez. Strateji sözü
ile ne demek istiyoruz? Görev ve ödevlerin önceliklerini belirleyen
birinci ve ikinci derecedeki sorunlar arasýndaki fark. Baþýboþ bir
faydacýlýk her çeþit mücadelenin sürüp gitmesini ve aralarýnda bir
anlaþmaya ulaþmalarýný öngörür. Bir noktada, stratejinin olumsuz
bir tanýmý yapýlabilir; bazý þartlar altýnda, silahlý kitle mücadelesine
baðlý kýlýnan barýþçý kitle mücadelesi biçimleri, öncü partinin politik hareket çizgisinin askeri stratejiye, yani partinin silahlý organýna
baðlanmasý sonucunu doðurmuþ, parti liderliðini askeri liderliðe
baðlý hale getirmiþtir. Aslýnda mesele böyle deðildir. Bütün laf kala-
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balýðýna raðmen, gerilla savaþýnýn aslýnda politik bir mücadele olduðu, bu nedenle de politik olan ile askeri olanýn zýt þeylermiþ gibi
karþý karþýya getirilemeyeceði gerçeði bir defa daha unutulmuþtur.
Teknisizm ve militarizm terimleri, hertürlü mücadeleyi gerilla savaþý kapsamý içine sokmak isteyenlerle, politik hareket çizgisini askeri stratejiye, politik liderliði askeri liderliðe karþý tutanlara
haksýz olarak takýlmýþ isimler midir? Bunlar idealist geleneðin etkisi altýnda gerçekten düalist, çifte bir alemde yaþamakta, politik
olaný bir tarafta, askeri olaný öte tarafta görmektedirler. Halk savaþý,
saf teorik, saf politik bir süper teknik olarak düþünülen politik bir
çizgiye baðlý olan ve kýr yerlerinde yürütülen bir tekniktir. Ýdealistlerin dediði gibi, ruh bedeni, baþ elleri yönetir. Söz, hareketten önce gelir. Sözün dünyevileþtirilmiþ þekilleri konuþma, palavra, gevezelik önde gelir ve gökyüzünden askeri faaliyeti yönetir...
Herþeyden önce, bugün Latin-Amerikada bir politik liderlik
nasýl olur da savaþýn teknik problemlerinden uzak kalabilir? Ayný
zamanda askeri olmayan, sadece politik bir kadronun bulunabilmesi de ayný derecede akýl almaz bir iþ. Bunu, þartlar gerektiriyor;
diktaya karþý silahlý kitle mücadelesinin kadrolarý mücadeleye katýlan ve savaþ alanýnda liderlik güçlerini kanýtlayanlardýr. Kaç politik lider kendisini, dünya sendikacýlýðý ya da uluslararasý demokratik
örgütler gibi kendi dertlerine düþmüþ konulardan kopartýp da, öz
halkýnýn savaþý ile ilgili askeri meselelerin ciddi ve somut incelemesine verebilmektedir? Üstelik askeri teknik, bugün Latin-Amerikada özel bir önem kazanmýþtýr. Çin ve genellikle Asya ülkelerinin
tersine, devrimci güçler ile bunlarý ezmeye yönelmiþ mekanizmanýn kuvveti arasýndaki büyük oransýzlýk ve kýr bölgelerindeki sefaletin halk üzerindeki etkileri silah ve tekniðin yerini halk kitlelerini
ve savaþçý sayýsýnýn doldurulmasýný engellemektedir. Baþlangýçtaki
bu oransýzlýðý gidermek için tekniðin bu sahadaki uzmanlýkla birleþmesi gerekmektedir. Örneðin, mayýnlarýn, patlayýcý maddelerin, bazukalarýn, modern otomatik silahlarýn bu sahadaki rolleri diðer sahalardan daha önemlidir. En ufak ayrýntýnýn ve her dakikanýn önemli
olduðu bir pusuda, modern otomatik silahlarýn kullanýlmasý, ateþlenme planlarý, ateþ planlarýnýn koordinasyonu devrimci taraftaki
insan gücü eksikliðini giderebilir. Bugün artýk birkaç saniye içinde
üç çeteci, otuz asker taþýyan bir kamyonu imha edebiliyor; oysa
eski tip silahlarla bu iþ için ayný sayýda çeteciye ihtiyaç vardý. Ayný
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sebepten dolayý bir gerilla grubunun ilk amacý, silahlarýný ele geçirmek için gerektiði durumlar hariç, düþmaný yok etmek deðil, silahlarýný elde etmektir. Kýsacasý politik-askeri liderin en ufak ayrýntýsýna
kadar herþeyle uðraþmasý, herþeye gözkulak olmasý gerekir.
Sonra, þurasý kanýtlanmýþtýr ki, devrimci kadrolarýn eðitimi
için savaþ, gerilla tecrübesinden yoksun politik faaliyetten çok daha
faydalý olmaktadýr. Bugün Latin-Amerikada geleceðin liderleri gençtir ve gerillalara katýlmadan önceki politik tecrübeleri sýnýrlýdýr.
Hâlâ politik kadroyu, askeri kadroya, politik liderliði, askeri liderliðe karþý görmek gülünçtür. Saf politikacýlar hele saf kalmayý akýllarýna koyanlar silahlý halk mücadelesini yönetmeyi akýllarýndan
çýkartmalýdýrlar. Bu iþi ancak saf askeri kiþiler yapar ve bir gerilla
grubunu yönetirken kazandýklarý tecrübe ile politikacýlýðý da öðrenmiþ olurlar. Küba denemesiyle daha yakýn zamanda Venezüella, Guatemala ve öteki ülkelerin denemeleri göstermiþtir ki, halk 
hatta küçük-burjuvalar ya da köylüler gerilla savaþlarýnda, eðitim
okullarýnda ayný sürede öðrendiklerinden çok daha fazlasýný öðrenmektedirler. Bu gerilla savaþlarýnýn politik karakterine özgü bir
sonuçtur. Parti içinde, sendika mücadelesinde, ya da milli olsun
milletlerarasý olsun politik okullardaki geleneksel eðitime nazaran
iki katlý bir avantaj saðlanmaktadýr. Böyle bir politik kursta (ayrýntý
hariç) hiçbir askeri eðitim gösterilmez, üstelik politik eðitimin de
en iyisi olduðunu söylemek güçtür. Örneðin Kübada, Asi Ordu ile
yeraltý faaliyeti, devrimci öncü kadrolar ile faal unsurlarýn bir çekirdeðini oluþturmuþtur. Bugün bile bu öncülüðün cephe hatlarýnda,
Devrimdeki en radikal ve sosyalistçe görüþleri savunmaktadýr. Politikacýlarýn anladýklarý anlamdaki askeri kiþiler için bu çok garip
bir kader deðil midir?
Gene de bazý ülkelerde politikacýlar bu geçeði unutur görünmektedirler. Latin-Amerika þartlarý altýnda abes olan bu politikacýasker ayrýmýný yine de sürdürüyorlar. Bu konuda birkaç örnek
verelim:
* Belli bir parti liderliði önemli miktarda savaþçýyý gerilla
kuvvetinden çekiyor ve bunlarý yabancý bir ülkedeki politik kadrolarýn yetiþtirilmesine ayrýlmýþ bir okula gönderiyor.
* Baþka bir liderlik, askeri kadrolarýn etrafýný þehirden yeni
gelme politik komiserler ile çevirerek bunlarýn politik geliþimlerini
durduruyor ya da kontrol altýna alýyor. Böylece, ikili bir liderlik ku-
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rulmasa bile, gerilla grubunun baðrýnda iki tip kadro bulunmuþ
oluyor. Bu durum, iyi yetiþmiþ politik-askeri liderlerin doðal bir þekilde ortaya çýkmalarýný baltalýyor. Bu tutum Küba savaþý sýrasýnda
Fidelin tutumu ile ters düþmektedir: Askeri kabiliyet gösterenlere
politik sorumluluklar da veriniz.. Bu tutum tehlikeyi göze almaya
deðer; Raul Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos ve bugün
devrimin öndegelen birçok simalarý bu yolla yetiþmiþlerdir.
Fakat burada saklanmamasý gereken bir gerçek var; liderleri bu tarzda çalýþan yani, çekirdek halindeki orduyu dýþtan kontrol
eden, ikili bir kuruluþ sürdüren, gerilla kuvvetlerinden çektiði kimseleri politik eðitim için yabancý ülkelere gönderen partiler ya da
teþkilatlar, Marksist teoride bulunan ve askeri-politik arasýndaki seçimi gerektiren kutsallaþtýrýlmýþ ilkelere dayanmaktadýrlar. Bunlar
üstelik, Çin ve Vietnamdaki uzun süreli halk savaþlarýnda ortaya
çýkan uluslararasý oluþuma göre hareket etmektedirler. Prensiplerin kötü uygulandýklarý, kabahatin ilkelerde olmadýðý söylenebilir.
Politik bir ilkeyi teþkilatýn özel bir biçimiyle, ya da bazý partiler dahilindeki geçici durumlarla mý karýþtýrýyoruz yoksa? Partinin farklýlýðýný, iktidarý elegeçirmeden önceki dönemde halk ordusu üzerindeki hakimiyetini öngören kutsallaþtýrýlmýþ bir ilkeyi, ilkenin kötü
bir þekilde uygulandýðý bahanesine dayanarak kötülemiþ olmuyor
muyuz? Yoksa bu ilke heryerde geçerli deðil mi?
Bu sorunu köküne inerek inceleyelim.
II. BUGÜN ÝÇÝN ALINACAK DERS
1. Bugün hangisi kuvvetlendirilmeli? Parti mi, yoksa halk ordusunun çekirdeði gerillalar mý? Zincirin sonuca etkili halkasý hangisidir? Gayretin büyüðü nereye harcanmalýdýr?
Gerilla hareketinin olduðu Latin-Amerikanin öncü milletlerinde militanlarý bölen sorular bunlardýr.
Yarýn diktaya karþý çýkacak öteki milletlerin militanlarý da
ayný sorunlarla karþýlaþacak.
Bugün bu sorunlar, bir çýkmazý dile getiriyorlar.
Bu sorunlar Marksizmin tarihinde ve genel tarihte standart
cevaplarla karþýlandýlar. Cevaplar öylesine deðiþmezdi ki, sorunu
bu þekilde ortaya koymak bile çoðuna küfür gibi gelebilirdi. Cevap
þöyleydi: Halk ordusunun yaratýcýsý ve çekirdeði olan iþçi sýnýfýnýn
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Partisi, hakiki halk ordusunu yaratabilir ve iþçilerin çýkarýna olan
iktidarý ele alýr.
Teorik Katýlýk: Esneklikten yoksun bir görüþle sorun, þu þekilde ortaya konmaktadýr. Amaç, sosyal yapýyý deðiþtirmek için orduyu imha etmek deðil, devlet gücünü ele geçirmektir. Burjuva devlet iktidarýnýn ezici organlarý ile karýþtýrýlmasý gerekli olan kendi üst
yapýsý (politik, hukuki, anayasaya baðlý vb.) vardýr. Sorun, mevcut
politik iktidarý kýrmak ve onu sömürülenlerin demokratik diktatörlüðünün bir aracý haline getirmekse, devrimci iç savaþ da dahil,
politik mücadeleyi yürütmek, sömürülen sýnýflarýn temsilcilerine
ve öncü sýnýfýndaki iþçi sýnýfýna düþer. Böyle olunca, bir sýnýfý askeri
bir kuruluþ deðil, bir politik parti temsil eder. Proletaryayý temsil
eden bu parti, onun sýnýf ideolojisi olan Marksizm-Leninizmi ifade
eder. Ancak bu partinin liderliði sýnýf çýkarlarýný bilimsel olarak savunabilir.
Sosyal yapýnýn bütününe müdahale etmek sözkonusu olunca, toplumu bütün karmaþýklýðý içinde, her yanýyla (politik, ideolojik, ekonomik vb.) ve geliþme halinde bilimsel bir incelemeye tabi
tutarak bilmek gerekir. Bu her seviyede toptan bir mücadeleyi yürütmenin ilk þartýdýr. Öteki alanlar arasýnda tek bir alaný temsil
eden askeri mücadele, burjuva toplumuna karþý halk kuvvetlerinin
bütün alanlarda giriþtiði savaþýn içeriði içinde bir anlam taþýyabilir.
Sosyal yapý ile mevcut þartlarýn bilimsel anlayýþýna dayanan iþçi
partisi ancak sloganlarý, hedefleri tespit eder ve o an için gerekli
ittifaklarý kurar. Kýsacasý, politik içerik ile izlenecek yolu parti kararlaþtýrýr, halk ordusu sadece bir uygulama aracýdýr. Halk ordusunu
partinin yerine koymak, aracý amaç olarak kabul etmektir. Bu durum teknokrasiye yaraþan bir karýþtýrmadýr ve bu sapmaya da teknisizm ve militarizm denir.
Tarihi Katýlýk: Bu ilkeler þimdiye kadar, politik öncülük ile
askeri uygulama aracýnýn birbirlerinden ayrýlmasý þeklinde ve politikanýn askeri yürütmeye tam bir üstünlüðü þeklinde çaðýmýzýn
devrimci mücadelelerinde baþarýyla uygulanmýþtýr. 1917 Ekiminde
Bolþevik Kýzýl Muhafýzlar, Parti Askeri Komitesinin emri altýnda o
da Merkez Komitesinin kontrolü altýndaydý. Bu örneðin yerinde olmadýðý, çünkü bir halk savaþýný deðil, bir þehir iþçileri ayaklanmasýný anlattýðý söylenebilir. Öyleyse, þimdi de þehir dýþýnda baþlayan ve uzun bir halk savaþýný sürdüren sosyalist ülkeleri ele alalým.
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Askeri uygulama aracýnýn politik öncülüðe baðlý tutulmasý durumu
Çin ve Vietnamda en keskin biçimiyle görülebilir. Çinde (Mao
Tse-Tung un) politika silaha yön verir ilkesinin, partinin orduya
saðladýðý uyanýk liderlik ile nasýl uygulandýðýný biliyoruz. Vietnamda
ise Giap þöyle yazýyor: Ordumuzu kurmada ilk temel ilke, ordunun, parti liderliði altýna konulmasý, parti liderliðinin ise durmadan
kuvvetlendirilmesi gereðine dayanýr. Parti, ordunun kurucusu, örgütleyicisi ve eðitkenidir. Ancak partinin liderliði, ordunun bir sýnýf
çizgisini tutmasýný, politik yönünü devam ettirmesini ve devrimci
görevini yerine getirmesini saðlar.20
Bu ilkenin uygulanýþýný Vietnam Kurtuluþ Ordusundaki politik komiserler ile parti komitelerinde görebiliriz. Bunlar sadece politik yardýmcýlar deðil, askeri birliklerin fiili liderleridir. Yetki konusunda, birlik kumandanlarý, kollektif liderlik ve kiþisel sorumluluk
ilkeleri gereðince bütün kademelere direktifler veren Parti Komitesine karþý sorumludur. Giap, ufak birlikler zayýfsa, bölükte zayýftýr diyor. Çinde Parti Komitesi alay düzeyinde etkinlik gösterir ve
yedi ya da dokuz üyesi vardýr. Bu parti komitesi ast birlikleri yönetir. Takým ve bölüklerde parti komitesi yoktur; fakat militanlarý çeþitli
mangalarda görevlendiren politik yönetmen vardýr. Ýlke en üst kademede de en alt kademede de uygulanýr. Kurmay Heyeti, kapitalist ordularda olduðu gibi dört beþ servise deðil, iki ana kola
ayrýlmýþtýr; lojistik ve politik-askeri. Politik kol ile hareket kolunun
rütbeleri eþittir. Kýsa olsun diye sembollere baþvuralým. Politik ve
askeri arasýndaki ayrým bazý isimler ile sembolleþmiþtir: Mao Tsetung ve Çu Teh, devrimci içavaþ ve Uzun Yürüyüþ; Ho Þi Minh ile
Giap, Fransýzlara karþý savaþ sýrasýnda. Buraya Sovyetler Birliðine
emperyalistlerin giriþtikleri müdahale savaþý sýrasýnda Lenin ile Troçkinin isimlerini de belki katabiliriz.
Kübada askeri (harekât) ve politik liderlik tek bir adamda,
Fidel Castroda toplanmýþtý. Bu, sadece önemsiz bir tesadüf müdür, yoksa tarihi bakýmdan farklý bir durumun belirtisi midir? Bu,
bir istisna mýdýr, yoksa temel bir sebebi mi yansýtmaktadýr? LatinAmerikadaki bugünkü denemelere ne gibi bir ýþýk tutmaktadýr?
Bu deneyi zamanýnda çözmeli ve hazýr ilkelere uymuyor diye, tarihi suçlamamalýyýz. Daha yakýnlarda Fidel diyordu ki: Sapma ile
20
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suçlanýyorum. Marksist-Leninist kampta bir sapýk olduðum söyleniyor. Hýmm! Devrimci doðruya sahip çýkma konusunda birbirleriyle kedi köpek gibi dövüþen sözde Marksist kuruluþlar, bizi Küba
formülünü mekanik olarak uygulamak istemekle suçluyorlar,
Marksist-Leninist kampta bir sapýk olduðumuz için kötülüyorlar.
Gerçek þudur ki, hazýr formülleri Latin-Amerika gerçeðine
mekanik olarak uygulamak isteyenler bu Marksistlerdir, çünkü yavuz hýrsýz ev sahibini daima bastýrmak çabasýndadýr. Peki, Fidel
Castronun, sapýk, sübjektif, küçük-burjuva diye suçlanmasýna sebep olan sözleri nelerdir? Fidelin hangi patlayýcý bildirisi, hepsi de
telepati ile devrimci savaþ yapma ya da hiçbir prensibe baðlanmama taraflýsý olan, Amerikanýn kapitalist, Avrupa ve Asyanýn sosyalist kiþilerini Küba devrimine karþý bir koro halinde birleþtiriyor?
Latin-Amerikada devrimi kim yapacak? Kim? Partili ya da
partisiz halk, devrimciler! (Fidel) Fidel Castro açýkça, öncüsüz
devrim olamayacaðýný söylüyor; bu öncü mutlaka Marksist-Leninist parti deðildir, diyor. Devrim yapmak isteyenin, bu partilerden
baðýmsýz olarak kendilerini öncü olarak kabul ettirmeleri haklarý
ve ödevleridir.
Gelenekle zýt düþen doðrularý yüksek sesle söylemek cesaret iþidir. Öncülük = Marksist-Leninist parti, diye bir metafizik denklem yoktur. Sadece belli bir görev tarih içinde öncülük ile belli
bir teþkilat yani Marksist-Leninist parti arasýnda diyalektik bir
bað vardýr. Bu bað tarihten önce varolduðu gibi tarihe de dayanýr.
Partiler burada, yeryüzünde varolur ve dünyamýza mahsus diyalektiðe baðlýdýrlar. Doðduklarý gibi ölebilir ve baþka biçimlerde yeniden doðabilirler. Bu yeniden doðuþ, nasýl olabilir? Tarihi öncülük
hangi biçimde yeniden ortaya çýkabilir?
Sistematik olarak ilerleyelim.
Ýlk soru: Bugünkü þartlar altýnda parti ile ya da partisiz bir
devrim olabileceðini nasýl düþünebiliriz ya da söyleyebiliriz? Bu soru (dünyanýn dört bir yanýndaki karþý-devrimcilerin iþine pek gelecek) faydasýz, kýsýr anlaþmazlýklarý tazelemek amacýyla deðil, ikinci
sorunun cevabý kendisine baðlý bulunduðu için sorulmak zorundadýr.
Ýkinci soru: Tarihsel öncü ne biçimde ortaya çýkabilir?
Bugünkü dünküne dayanýr, yarýnki bugünküne dayanacaktýr. Bugünkü durumlarý ile partiler sorunu bir tarih sorunudur. Bu
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soruna cevap vermek için geçmiþe bakmamýz gerekir.
Bir parti, doðuþ þartlarýyla, geliþmesiyle, temsil ettiði sýnýf ya
da sýnýflar ittifakýyla ve içinde geliþtiði çevreyle bir özellik kazanýr.
Parti ve gerilla iliþkileri için geleneksel formülün uygulanmasýna
uygun tarihsel þartlarý ortaya çýkartma amacýyla zýt örnekleri, Çin
ile Vietnamý ele alalým.
1) Çindeki ve Vietnamdaki partiler daha için baþýnda devrimci bir iktidar kurma sorunuyla ilgiliydiler. Bu bað teorik olmayýp
pratiktir ve ilk yýllarda çok acý tecrübeler þeklinde ortaya çýkmýþtýr.
Çin Komünist Partisi 1921de, Sun Yat-Senin burjuva devrimi bu
devrime Kuomingtang ile ittifak halinde olduðu için katýlmýþtý itibarlý olduðu bir sýrada kurulmuþtu. Kuruluþu ile birlikte, önce Joffe, sonra Borodinin baþýnda bulunduðu Sovyet heyetlerinden direkt
yardým görmüþtür. Borodin, Whampoa Askeri Akademisindeki Çinli
subaylarýn eðitimini organize etmiþ ve Maonun 1938de söylediði
gibi askeri konularýn önemlerinin kavranmasýna yardýmcý olmuþtur.
Kurulmasýndan üç yýl sonra ilk devrimci savaþýn (1924-1927), þehir
ayaklanmasýnýn felaketli sonuçlarýyla ve öncü bir rol oynadýðý Kanton grevi ile karþý kaþýya geldi. Bu tecrübelerden faydalandý ve Mao
Tse-tungun önderliði altýnda kendi kendisini eleþtiren bir anlayýþa
ulaþarak, Üçüncü Enternasyonalin kýr bölgelerine çekilme ve Kuomintang ile iliþkilerini kesme tavsiyelerine bile kulak asmayarak zýt
bir hareket çizgisini benimsedi.
Vietnam Komünist Partisi 1930da kuruldu, derhal bastýrýlan
köylü ayaklanmalarý düzenledi. Ýki yýl sonra Ho Þi Minhin baþkanlýðý
altýnda, ilk hareket programýný tespit etti; kurtuluþun tek yolu silahlý halk mücadelesidir.
Partimiz diyordu Giap, Vietnam devrimci hareketi
tepe noktasýndayken kuruldu. Baþlangýçtan beri köylüleri ayaklanmaya ve bölgelerinde bir halk yönetimi kurmaya teþvik etti. Böylece, iþin baþýnda devrimci iktidarýn
ve silahlý mücadelenin sorunlarýný anladýðýný göstermiþtir.
Kýsacasý bu partiler, kuruluþlarý üzerinden daha birkaç yýl
geçmeden, herbiri kendi politik çizgisi olan, uluslararasý sosyal kuvvetlerden baðýmsýz ve halklarýyla sýký iliþki içinde öncü partiler durumuna geldiler.
2) Daha sonraki geliþmeler sýrasýnda uluslararasý çeliþmeler
bu partileri birkaç yýl önce Bolþevik Partilerde olduðu gibi yaban-
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cý emperyalizme karþý verilen halk direniþinin baþýna geçirdiler.
Çinde 1937de Japon iþgaline karþý; Vietnamda 1939da gene Japonlara ve 1945de Fransýz sömürgecilerine karþý. Feodalizme karþý
isyan, böylece anti-emperyalist bir baþkaldýrma durumuna geldi
ve ikinci hareket hýzýný birinci hareketten almýþ oldu. Sýnýf mücadelesi, vatanseverlik biçimine girdi ve sosyalizmin kurulmasý milli
baðýmsýzlýðýn kazanýlmasýyla eþ bir anlam kazandý. Yabancýlara karþý
halkýn giriþtiði savaþýn öncüsü olan bu partiler, anayurdun sancaktarý olarak yerleþtiler ve onun ayrýlmaz bir parçasý oldular.
3) Bu kurtuluþ savaþýnýn þartlarý, baþlangýçta öðrenciler ile
elit iþçilerden kurulmuþ bazý partileri de kýr bölgelerine çekilerek
iþgal kuvvetlerine karþý gerilla savaþý sürdürmeye itti. Böylece tarým iþçileri ve küçük çiftçilerle kaynaþtýlar. Kýzýl Ordu ile (Vietminh)
Kurtuluþ Kuvvetleri iþçi sýnýfý partisinin liderliði altýnda, köylü ordularý haline geldiler. Çoðunluk sýnýfý ile öncü sýnýfýn ittifaký iþçi köylü
ittifaký uygulamada baþarýlmýþtý. Komünist partisi, bu ittifakýn sonucu ve ayný zamanda yaratýcý kuvvetiydi. Liderleri de öyle. Geleneksel þekilde kongre ya da komite tarafýndan yapay olarak
atanmamýþtý, zafere ulaþtýrdýklarý o müthiþ mücadele içinde piþmiþ
ve bu yere yükselmiþlerdi. Görev görevliyi yaratýr, fakat paradoksal
olarak, yalnýz tarihi bireyler tarihi yapar.
Ayrýntýya girmeden þunu söyleyebiliriz; tarihsel þartlar LatinAmerika Komünist Partilerinin çoðu zaman ayný þekilde
kökleþmelerine ya da geliþmelerine izin vermedi. Kuruluþ ve
geliþme þartlarý ile sömürülen sýnýflarla iliþkileri açýkça farklýdýr.
Herbirinin kendi tarihi olabilir, fakat þurasý kesindir ki
kuruluþlarýndan beri iktidarý ele geçirme tecrübeleri Çin ve Vietnam partilerininki gibi olmamýþtýr. Biçimsel de olsa sözde politik
baðýmsýzlýða sahip ülkelerde kurulduklarý için, bir milli kurtuluþ
savaþýný yönetme fýrsatýndan yoksun kalmýþlar ve bu sebeple de
tarihsel þartlardan doðma bir iþçi-köylü ittifakýný
gerçekleþtirememiþlerdir.
Tarihin bu doðal sonucu, doðma ve büyüme þartlarýna uyan
bir yönetim ve iç yapýya sahip olmuþlardýr. Ne var ki, tarihsel durumlar deðiþmez deðildir. Küba devrimi ile bu devrimin Latin-Amerika kýtasýnda harekete getirdiði oluþumlar eski bakýþ açýsýný altüst
etmiþtir. Devrimci silahlý bir mücadele, nerede olursa olsun, barýþ
zamaný uygulamalarýnda temelden bir deðiþikliði gerektirir. Bilin-
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diði gibi savaþ, özel usul ve metodlarla politikanýn bir devamýdýr.
Silahlý bir devrim mücadelesinin liderliði, yeni bir çeþit liderliði, yeni bir organizasyon metodunu ve liderliðin olsun militanlarýn olsun
yeni bir fizik ve ideolojik tutum içine girmelerini gerektirir.
Yani, yeni bir tip liderlik. Gerilla savaþýnýn, hertürlü tehlikenin bütün sorumluluðunu kabul eden bir lider ile dýþtan deðil içten
yönetildiði açýkça ortaya konulmuþ bulunuyor. Böyle bir savaþýn
geliþtiði ülkede, örgüt liderlerinin çoðu, þehirleri býrakarak gerilla
ordusuna katýlmak zorundadýr. Bu herþeyden önce, politik liderlerin hayatlarýný emniyet altýna alan bir güvenlik tedbiridir. LatinAmerika partilerinden birisi bu kararý almýþ bulunmaktadýr. Ayný
parti merkez yürütme kurulunun yaþlý üyelerinden çoðunun yerine, savaþa ya da þehirlerde yeraltý mücadelesine doðrudan doðruya
katýlmýþ gençleri getirmiþtir. Parti bir yandan yeniden kurulurken
bir yandan da gençleþtirilmektedir.
Silahlý mücadelenin günün bir numaralý konusu olduðu Latin-Amerika ülkelerinde, biyoloji ile ideoloji arasýnda sýký bir bað
vardýr. Bu iliþki ne denli saçma ya da þaþýrtýcý görünürse görünsün,
sonuç üzerinde kesin etkisi olan bir öðedir. Þehir hayatýna alýþkýn,
baþka þartlar ve amaçlara göre bir kalýba girmiþ yaþlý bir kimse ne
dað hayatýna, ne de þehirdeki yeraltý faaliyetine kolay kolay adapte
olamayacaktýr. Moral faktöre kanaatlere ilaveten fiziki elveriþlilik
gerilla savaþý için en gerekli öðedir. Moral ve fiziki faktör elele gider. Baþlangýçta mükemmel bir Marksist eðitime mutlaka ihtiyaç
yoktur. Militanlýðý sabit bile olsa üstelik devrimci eðitimden de
geçmiþ bulunsa yaþlý bir insan ne yazýk ki, özellikle ilk safhadaki
gerilla hayatýna uyamayacaktýr. Fiziki uygunluk, aranan öteki vasýflardan önce gelmektedir. Bu, teorik bakýmdan önemsiz bir nokta
gibi gelir ama, zaten teori, silahlý mücadele hakkýnda pek az þey
bilmektedir.
Yeni bir örgüt: Partinin, tarihsel görevine uyan etkili bir yönetim organý haline getirilmesi, milli, bölgesel ve mahalli seviyelerdeki her çeþit kongrelerden, konferanslardan hazýrlýk oturumlarýndan,
toplantýlardan, komisyonlardan, sekreterliklerden, kýsacasý bürokrasi enflasyonundan kurtarýlmasýyla mümkündür. Olaðanüstü hallerde ve askeri bakýmdan organize bir düþman karþýsýnda bu mekanizma en iyi ihtimalle engelleyici, en kötü ihtimalle büyük bir felaketi davet edici niteliktedir. Fidelin sözünü ettiði derin düþüncelere
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dalma kusurunun sebebi, merkezi düþey metodlarýn engelleyicisidir. Oysa bu metodlar ile birlikte, tali gruplarýn taktik baðýmsýzlýklarý askeri harekâtýn baþarýyla yürütülmesi için elzemdir.
Bu yeniden kurulma, parti iç demokrasinin geçici olarak
kaldýrýlmasýný, demokratik merkezcilik ilkelerinin gene geçici olarak laðvedilmesini gerektirir. Yeni durumda parti disiplini, askeri
disiplin halini alýr. Ýçinde bulunulan durum analiz edildikten sonra,
demokratik merkezcilik bir hareket çizgisi tespitine ve bir kurmay
heyeti seçilmesine yardýmcý olur ve artýk seçilen hareket çizgisinin
uygulanmasý için kaldýrýlýr. Tabi birlikler kendi yollarýna gider ve
yeraltý çalýþmasýnýn geleneksel kurallarý gereðince liderlik ile temaslarýný asgariye indirdiler. Kabul edilmiþ olan genel hareket çizgisinin izlenmesi yolunda kendilerine tanýnan insiyatifi en geniþ
ölçüde kullanýrlar.
Yeni ideolojik refleksler: Bazý tutumlar objektif bir savaþ þartlarý altýnda artýk yersiz olmaktadýr: Bütün bir politik çizgiyi, düþman
sýnýflar ya da ayný burjuva sosyal sýnýf içinde çýkarlarý farklý sýnýflar
arasýndaki mevcut çeliþmelere dayandýrma; bunun sonucu, burjuvanýn þu ya da bu kesimi ile ittifak peþinde koþma ve neticede
daima hakim sýnýflarýn kârlý çýkacaðý politik pazarlýklara, seçim manevralarýna girme; yavaþ yavaþ partinin yaþamasýný devrimden daha
kutsal bir hale sokan, devrimci prensip ve çýkarlara aldýrmaksýzýn
her ne pahasýna olursa olsun birliðin muhafazasý; geçmiþin mirasý
olan mevki hýrsý ve bununla birlikte güvensizlik, bencillik ve sekterlik.
Batistaya karþý giriþilen mücadele sýrasýnda Che Guevara
partili arkadaþlarýna þöyle diyordu: Ýþkence ve savaþa gýk demeden dayanabilecek kadrolar yetiþtiriyorsunuz da, bir makinalý tüfek yuvasýný ele geçirebilecek bir kadro yetiþtiremiyorsunuz. Bu
sözler herþeyden önce politik bir kýymetlendirmedir. Bu, cesaretin
yerine korkaklýðýn ya da bir ideoloji yerine baþka bir ideolojinin konulmasý deðil, bir cesaret þekli yerine bir baþkasýnýn, bir aksiyon
örneði yerine bir diðerinin konulmasýdýr. Yani, bir militandan baþka
çeþit aksiyonlar ve kendi sinir sisteminden farklý cevaplar talep etmeye kadar varan ve kiþinin koyduðu prensipleri sonuna kadar
götürmesini öngören bir davranýþý kabul etmektedir.21
21
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Þimdi artýk ikinci soruyu sorabiliriz.
Bu aksiliklerin nasýl üstesinden gelinebilir? Bu partiler hangi
þartlar altýnda gerilla savaþý da dahil öncülük görevini yerine getirebilirler? Kendi politik çalýþmalarý dýþýnda baþka bir eðitim tarihsel
bakýmdan gerekli midir? Gelecekle ilgili bu sorulara karþýlýk verebilmek için, geçmiþe deðil bugüne bakmalýyýz. Kýsacasý, sorun þöyle
konmalýdýr:
2. Öncü bir parti nasýl oluþur? Bugün Latin-Amerikada mevcut þartlar altýnda parti, halk ordusu yaratabilir mi, yoksa öncü
yaratmak halk ordusuna mý düþer? Bunlardan hangisi, hangisinin
çekirdeðidir?
Ellerinde olmayan sebeplerden dolayý Latin-Amerikan Komünist Partilerinden çoðu 30-40 sene önce yanlýþ bir çýkýþ yaparak,
karmaþýk bir durum yaratmýþlardýr. Ne var ki, partiler sýnýf mücadelesinin araçlarýndan baþka bir þey deðildir. Aracýn amaca hizmet
etmediði yerlerde, sýnýf mücadelesi durmalý mý, yoksa yeni bir araç
mý yapýlmalý?22 Çocukça bir soru; çünkü buna kimse karar verecek
durumda deðildir. Bugün özellikle Latin-Amerikada sýnýf mücadelesi saptýrýlabilir, yýpratýlabilir ama durdurulamaz. Halk elinde ne
varsa onunla kendi öncülerini yaratmaktadýr ve devrimcilerin görevi bu geliþmeyi hýzlandýrmaktýr. Fakat kesin olarak neyi geliþtirmeli?
Bugün þurada burada enteresan tersliklere tanýk olmaktayýz.
Che Guevara, gerilla hareketinin ne tek baþýna bir amaç, ne de
tantanalý bir macera olmadýðýný, bir amaca politik iktidarýn ele geçirilmesi amacýna yönelmiþ bir araç olduðunu yazmaktadýr. Fakat gelin görün ki, gerilla kuvvetleri çeþit çeþit amaçlara hizmet
etmektedir; burjuva hükümetleri üzerinde bir çeþit baský; politik at
cambazlýðýnda bir faktör; ihtiyaç halinde önesürülecek bir koz...
Ýþte bazý liderlerin gerilla hareketine yükledikleri ödevler. Devrimci
inanma devri artýk geçmiþtir. Devrimci olmak için anti-parti olmanýn gerektiðini savunanlarýn ters, hýrslý ve kýsýr tutumlarýna bir son verme zamaný da gelmiþtir. Bu iki tutum da
ayný kapýya çýkar. Parti manyaklýðý (parti dýþýnda devrim olmaz) anti-parti manyaklýðýnda
(parti ile devrim olamaz) kendi yansýyan yüzünü görür; her ikisi de miskinliðe varýr. Bugün Latin-Amerikada bir devrimci, parti ile olan resmi iliþkileri ile yani ya partiden yana,
ya da partiye karþý olmasý ile tanýnmaz. Devrimcinin deðeri týpký parti gibi yaptýðý iþ de
ölçülür.
22
Bizim analizlerimiz, iktidar için ciddi bir mücadele yokluðunun politik kuruluþlarý
böylesine gerilimlere itmediði ülkelere uygulanamaz.
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yöntem reformcu amaçlar için kullanýlmaktadýr.23
Bu gidiþin sonu neye vardý? Bir süre bekleyen gerillalar, dýþarýdan empoze edilen bu hedeflerden yüz çevirdiler ve politik
liderliklerini kendi ellerine aldýlar. Kendisiyle uyuþabilmek için gerilla kuvveti politik bir liderlik olarak kuruldu ve çeliþmelerini bu
þekilde çözümleyerek askeri bakýmdan geliþmeye baþladý. Þurasý
gözden uzak tutulmamalýdýr ki, hiçbir gerilla hareketi yeni bir parti
kurmaya kalkýþmadý, tersine saflarýndaki doktrinci ya da partici
bölünmeleri ortadan kaldýrmaya çalýþtý. Birleþtirici faktör, savaþ ve
savaþýn getirdiði hedeflerdi. Gerilla hareketi, artýk politik görevler
haline gelmiþ bulunan en acil askeri görevler etrafýnda bir birlik
yaratmasýyla baþlar. Guerrilleros içinde temsil olunan partili partisiz bütün elemanlar, bu birliðin içindedir. En kesin politik ayrým,
Silahlý Kurtuluþ Kuvvetlerine baðlý bir gerilla birliðine üye bulunmaktýr. Böylece bu küçük ordu, büyüdükçe ve zaferlerini kazandýkça, bütün partiler arasýnda bir birlik yaratýr. En sonunda geleceðin
Halk Ordusu, teorik bakýmdan kendisinin bir aleti durumunda bulunacaðý partiyi doðurur; ve bu parti ordudur.
Küba Devrimi de ayný bu paradoksla karþýlaþmadý mý? Ýktidarý elde etmenin herzamanki aracý olan partinin, iktidarýn kazanýlmasýndan sonra geliþtiði, bir içburukluðu ile söylendi. Fakat hayýr,
parti zaten embriyon halinde, Asi Ordu biçiminde vardý. Baþkomutaný Fidel, ta 1959 yýlý baþýnda, gayri resmi parti lideriydi. Yabancý bir gazeteci Kübada birgün parti liderlerini sýrtlarýnda savaþ elbiseleri ile görünce þaþýrmýþtý. Ona göre savaþ elbisesi ile tabanca,
Devrimin anýlarý arasýndaydý ve þimdi artýk göstermelik diye giyiniliyordu. Zavallý adam! Bunda hiçbir göstermece yoktu; gözlerinin
önündeki manzara devrimin tarihi ve büyük bir ihtimalle
Amerikanýn gelecekteki tarihiydi.
Týpký sosyalizmin adý devrime resmen bir yýllýk sosyalist uygulamadan sonra uygulandýðý gibi, partinin adý da emekçi partisi üniforma içinde üç yaþýný doldurduktan sonra kullanýlmaya baþlandý.
Kübada Vietnamda olduðunun aksine, parti halk ordusunun
direktif veren çekirdeði deðildi. Partiyi meydana getiren çekirdek
Asi Orduydu. Ýlk parti liderleri 26 Temmuz 1953de Moncadada
23
Bak: El Caiman Barbudoda Fernandez Y Zanettinin yazdýklarý Politica Y Guerrillas
makalesi, No. 8, Havana.
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doðmuþtu. Parti devrimle yaþýttý; 26 Temmuz 1967de 14 yaþýna
basmýþtý. Moncada hem Asi Ordunun, hem partinin döl yataðýydý.
Bu çekirdek etrafýnda ve bu çekirdeðin politik-askeri bir liderliði
bulunmasý sebebiyle öteki politik kuvvetler etrafýnda toplanabildi
ve hem tabanýný, hem de baþýný gerilla ordusundan gelme silah arkadaþlarýnýn oluþturduðu bugünün Küba Komünist Partisi kurulabildi.
Latin-Amerika devrimi ile bu devrimin öncüsü Küba Devrimi böylece devrimci tecrübeye kesin bir katkýda bulunmuþ oldu.
Belli þartlar altýnda politik ve askeri organlar ayrý ayrý olmayýp, çekirdeði gerilla ordusu olan bu halk ordusundan ibaret tek bir
organik bütünü teþkil ederler. Öncü parti, gerilla foco biçiminde
zaten mevcuttur. Gerilla kuvveti, embriyon halinde bulunan partidir.
Bu, Küba devriminin getirdiði sarsýcý bir yeniliktir.
Ve gerçek bir katkýdýr. Bazýlarý bunu, ilerisi için herhangi bir
özellik taþýmayan, o çünkü istisnai durumun ve þartlarýn bir neticesi sayabilirler. Tam tersine, kýtadaki silahlý mücadelenin öncülüðünü yapan ülkelerdeki yeni geliþmeler bunu hem doðruluyor, hem
de kuvvetlendiriyor. Asi Küba Ordusunun ideolojisi, Marksist olmadýðý halde, yeni gerilla kumandasýnýn ideolojisi açýkça böyledir ve
amaç edindikleri devrim de sosyalist bir devrimdir. Tuttuklarý yolun bu denli açýk ve kararlarýnýn kesin olmasý sebebiyle, mevcut
öncü partilerden bir yerde ayrýlmak zorunda kalmýþlar ve muhtemel bir anlaþma zemini olarak kendi politik ve organizasyon fikirlerini, ya Guatemalada olduðu gibi güzellikle, ya da Venezüellada
olduðu gibi zorla kabul ettirme yolunu tutmuþlardýr. Kýsacasý, her
iki durumda da politik partilere organik baðlýlýða bir son verilmiþ
ve gücünü yitirmiþ politik öncülerin yerine geçilmiþtir. Baþka bir
deyiþle Küba Devriminin baþlangýç noktasýna gelinmiþtir. Böylece
devrimci teori ile devrimci pratik arasýnda birkaç onyýl süren ayrýlýk
sona ermiþtir. Bu birliði, kendi politik liderliðini bizzat kendi ellerinde bulunduran gerilla hareketi temsil eder. Bu bir avuç insan için,
ölüm ya da zafer dýþýnda bir tercih bulunmadýðý gibi, çoðu zaman
zaferin bir hayal olmasýna karþýlýk, ölüm binlerce defa daha gerçek bir kavramdýr. (Che) Bu insanlar ölebilir, ama yerine yenileri
geçer. Tehlikeyi gözealmak gerek. Teori ile pratiðin birliði bir kaçýnýlmazlýk deðil, bir savaþtýr ve hiçbir savaþ peþinen kazanýlamaz.
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Bu birliðe burada ulaþýlamazsa hiçbir yerde ulaþýlamaz. Bir gerilla
kuvveti þayet topyekün bir politik savaþýn peþindeyse görev ve iktidar bölüþülmesine uzun zaman göz yumamaz. Che Guevara birlik
fikrini o derece ileri götürmektedir ki, Amerikada ayaklanma mücadelesini yöneten askeri ve politik liderlerin mümkünse tek bir
kiþi olmasýný teklif etmektedir. Bu, Fidelde olduðu gibi tek bir kiþi
ya da kolektif olabilir; fakat asýl önemli olan taraf, liderlik, askeri ve
politik birlikte homojen olmalýdýr. Meslekten askerler, halk savaþý
sürecinde politik liderler olabilirler (örneðin, yaþasaydý Luis Turcios böyle olabilirdi). Militan politik liderler, savaþarak savaþ sanatýný öðrenir ve askeri lider olabilir. (örneðin Douglas Bravo). Her ne
olursa olsun, bu iþin üstesinden gelecek insan olmalarý gerekir. Bir
gerilla kuvveti, politik bir öncü olamazsa, askeri seviyede de geliþemez. Kendi hareket çizgisini kendisi çizmedikçe, bir politik baský
grubu, ya da aracý olarak kaldýkça, faaliyetleri kýsmi olarak baþarýlý
olsa bile, yaptýðý zaman israfýndan baþka birþey deðildir. Ýnsiyatifi
nasýl ele alabilir? Manevi bütünlüðünü hangi temel üzerine kuracaktýr? Halkýn bütün eðilim ve enerjisine katalizörlük etmesine izin
vermek süreti ile direktif veren bir kuvvet olmasýna meydan vermekle çok ileri gitmiþ olmayacak mýyýz? Gerilla hareketi kitle mücadelesinin en radikal þekli olduðu için, askeri zafere ulaþabilmesi
için sömürülen sýnýflarýn çoðunluðunu, politik bakýmdan etrafýnda
toplamak zorundadýr. Halkýn aktif ve organize katýlýmý olmaksýzýn
zafer imkansýzdýr. Çünkü genel bir grev, ya da diktatöre karþý þehirlerdeki genel bir ayaklanma, bu rejime son darbeyi indirecek, 
son anda bir hükümet darbesi, yeni bir cunta, seçimler gibi son
manevralarýný boþa çýkartacaktýr.
Fakat bu son noktaya ulaþmak amacýyla, dað kuvvetlerinin
her çeþit mücadeleyi koordine etmek, milislerle düzenli kuvvetlerin faaliyetlerini ahenkleþtirmek, þehir gerillalarýnýn gerilerde giriþtiði
sabotajlarý, ana gerilla grubunun yürüttüðü harekâtla birleþtirmek
için uzun ve sabýrlý bir gayret sarfetmesi gerekmeyecek midir? Ve
silahlý mücadelenin ötesinde, ülkenin sivil hayatýnda gitgide daha
fazla bir rol oynamak için bir çaba gösterilmeyecek midir? Bütün
bunlardan, gerilla kuvvetlerinin emrinde bir radyo vericisinin bulunmasýnýn önemi belirmiþ olur. Radyo, harekât sahasý dýþýnda
oturan halkla, karargâhýn günlük iliþkisini kurmaya yarayacaktýr ve
yönleri kolayca öðrenebilecektir.
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Kübada 1958de yayýna baþlayan Radio Rebelde, sýk sýk
Fidel tarafýndan kullanýlmýþ ve Asi Ordu Genelkurmayýnýn devrimci hareketinin direktif veren organý olduðunu doðrulamýþtýr. Gitgide katoliklerden komünistlere kadar herkes, güvenilir haber almak,
ne yapýlacaðýný ve harekâtýn nerelerde geçtiðini bilmek için Sierraya
bakmýþlardýr. Devrimci metodlar ile hedefler radikalleþtikçe halkta
radikalleþmiþtir.
Batista kaçtýktan sonra Fidel baþkentte hükümet darbesi
için giriþilen manevralarý radyo ile gözden düþürmüþ ve hakim sýnýfý son dakikada son kozlarýndan mahrum býrakarak nihai zaferi
pekiþtirmiþtir. Zaferden önce bile, bugün gerilla zaferi veren bütün
ülkelerde uygulanan hükümet sansürünü askeri harekât üzerine
bilgiler vermek yoluyla etkisiz hale getirmiþtir. Radyo aracýlýðýyla
ancak gerilla, doðru haberleri halka ulaþtýrabilir. Bunun için de Radio Rebeldenin uyguladýðý ilkeleri benimsemesi gerekir: Yanlýþ haber yayýnlamamak, yenilgileri gizlememek, zaferleri olduðundan
büyük göstermemek. Kýsacasý, radyo, gerilla hareketinde bir nitelik deðiþmesi meydana getirir. Bugün bazý parti liderlerinin, gerilla
hareketinin bu propaganda amacýný kullanmalarýna üstükapalý ya
da açýk bir þekilde karþý çýkmalarýnýn içyüzü böylece açýða çýkmýþ
olur.
Küçük motorun kitlelerin büyük motorunu harekete geçirebilmesi için, halkýn gerillayý kendilerinin tek yorumcusu ve rehberi
gibi görmeleri gerekir. Bunun baþarýlamadýðý yerlerde halkýn gücü
parçalara bölünmüþ ve zayýflamýþ olacaktýr. Halkta bu güveni uyandýrabilmek için gerillalar politik ve askeri otoritenin bütün görevlerini yüklenmelidir. Latin-Amerikada halk savaþýný sonuna kadar
izlemek ve gerektiðinde düzenli bir ordu durumuna gelerek bir harekât ve mevzi savaþýna baþlamak isteyen her gerilla hareketi, liderliðin temel elemanlarýnýn askeri kumandada bulunduðu rakipsiz
politik bir öncü olmak zorundadýr.
Bu sapma nasýl haklý gösterilebilir? Gerilla hareketi, bu politik sorumluluðu, tek baþýna yüklenme hakkýný nereden almaktadýr.
Ýþte cevap: Baþarýlmasý mümkün tek sýnýf ittifaký; iktidarý ele
alabilecek ve yürütebilecek, ortak hedefleri sosyalizm olan ittifak,
iþçiler ile köylüler arasýndaki ittifaktýr. Gerilla ordusu politik liderliðin gerektirdiði sorumluluðu yüklenmekle kendi sýnýf niteliðine uy-
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gun bir harekette bulunmakta ve geleceðin tehlikelerine göðüs
germektedir. Halk iktidarýnýn zaferden sonra yozlaþtýrýlmayacaðýný,
ancak o garanti eder. Kendi kurtuluþu sýrasýnda politik liderliði
üzerine almazsa, savaþ bitince bu liderliði artýk bir daha alamaz.
Emperyalistlerin gerekli desteði ile burjuvazi hiç þüphesiz bu durumdan yararlanacaktýr. Ýçerdeki mücahitler ile ülke dýþýndaki hükümetler arasýndaki görev taksimi sebebiyle Cezayirin bugün
karþýlaþtýðý güçlüklere bir gözatmamýz yeter. Sosyalist bir öncü parti yokluðunda askeri ve politik görevlerin ayrýlmasýndan doðan tehlikelere, bundan iyi örnek bulunamaz. Yeni toplumun tarihsel
unsurlarýný devrimci iç savaþ kuvvetlendirmektedir. Lenin son notlarýnda þöyle diyor: iç savaþ, iþçi sýnýfý ile köylüleri biraraya kaynattý;
yenilmez bir gücün garantisi budur.24
Ýþçiler, köylüler ve aydýnlar, ilk defa daðlarda karþýlaþýyor.
Kaynaþmalarý baþlangýçta kolay deðil. Heryerde sýnýflara bölünme
olduðu gibi gerilla kampýnda bile böyle bir bölünme ortaya çýkabilir. Köylüler, hele Kýzýlderili soyundansalar, biraraya toplanýr ve aralarýnda kendi dillerini (Quechua ya da Cakchiquel) konuþurlar. Ötekiler, yani okur-yazar takýmý hemen bir çevre kurar. Güvensizlik,
çekingenlik ve adetler, liderlerin örnek olacaklarý yorulmak bilmez
bir politik çalýþma ile yavaþ yavaþ ortadan kaldýrýlmalýdýr. Herkesin
birbirinden öðreneceði birþey vardýr. Hepsinin ayný hayat þartlarýna
uyma zorunda oluþu ve ayný davaya katýlmalarý sebebiyle birbirlerine alýþmalarý mümkün olacaktýr. Birarada bulunma, savaþlar, beraberce çekilen sýkýntýlar dostluk kuvvetinde bir birliðin doðmasýna
yardýmcý olur. Üstelik, gerilla hayatýnýn ilk kanunu kimsenin bir baþýna hayatta kalamayacaðýdýr. Grubun çýkarý herkesin, herkesin
çýkarý grubundur. Yaþama ve yenme hep birlikte; yaþama, hep birlikte yenmedir. Tek bir savaþçý bile, yürüyen bir kolun gerisinde
kalsa bütün kolun hýzýna ve güvenliðine etkili olacaktýr. Ardýnýz
düþman; arkadaþýnýzý ne geride býrakabilirsiniz, ne de eve gönderebilirsiniz. Bu durumda onun yükünü paylaþmak kendisine yolboyunca yardým etmek herkese düþer. Bu þartlar altýnda sýnýf bencilliði uzun zaman dayanamaz. Küçük-burjuva psikolojisi, yaz güneþi
gören kar gibi erir ve kendisiyle birlikte o sýnýfýn ideolojisini de
24
1922 Aralýðýnda toplanan Rus Sovyetleri Onuncu Kongresinde yapacaðý konuþmanýn
taslaðý.
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eritir. Böyle bir karþýlaþma, böyle bir ittifak, baþka nerede kurulabilir? Bir gerilla grubunun benimseyeceði tek hareket çizgisi bu kitle
çizgisidir. Bu çizgi onlarýn desteði ve hergünkü temasý ile yaþayabilir.
Bürokratik yüreksizliðe yer yoktur. Geleceðin sosyalist lideri ve kadrolarý için bu en iyi eðitim þekli deðil mi?
Devrimciler, devrimci iç savaþý yaratýrlar; fakat daha geniþ
ölçüde, devrimci iç savaþ, devrimcileri yaratýr.
Lenin þöyle yazar: Ýç savaþ eðitir ve sertleþtirir. (Denikin ve
ötekiler iyi öðretmendir; herþeyi iyi öðrettiler; en iyi militanlarýmýz
ordudaydý).
En iyi öðretmen, halk savaþýnda yüzyüze gelinen düþmandýr.
Çalýþma ve çýraklýk gereklidir, fakat muhakkak gerekli deðildir. Akademik eðitim görmüþ kadro yoktur. Devrimci kadrolar, ortak muharebe tecrübelerinden uzak teorik okullarda yetiþtirilmez. Tersini
düþünmek, Batý Avrupalý için hoþgörülebilir bir saflýk, baþkalarý için
affedilmez bir budalalýktýr.
Gerilla grubunun politik liderliði yüklenme ya da böyle bir
liderliði kurma sorumluluðu ilk kurtarýlmýþ bölgeyi organize ederken, daha da açýkça kendini gösterir. Geleceðin devrimci tedbirleri (Orientede Ýkinci Cephede olduðu gibi) bu bölgede denenir;
tarým reformu, köylü kongreleri, vergi salýmý, devrimci mahkemeler, ortak hayatýn disiplini gibi. Kurtarýlmýþ bölge, geleceðin devleti
için bir prototip ve örnek, idarecileri devletin gelecekteki liderleri
için model olur. Böyle bir sosyalist provaya silahlý halk kuvvetlerinden baþka kim yapabilir? Ýþçi-köylü ittifaký, çoðu zaman gerilla kumanda kadrosunun büyük bir kýsmýnýn devþirildiði burjuva kökenli
bir devrimci grup ile irtibat halindedir. Sosyal sýnýflarýn kutuplaþmasý
sebebiyle, artýk bu eðilim azalmakla beraber tamamen ortadan
kalkmýþ deðildir.
Sýnýrlý bile olsa sömürgeleþtirilmiþ ülkelerde eþdeðerini alma
yasasý iþte budur. Sýnýrlý büyüklükte, ya da reformcu bir sendika
aristokrasisinin etkisi altýndaki iþçi sýnýfýný, tecrit edilmiþ ve aþaðýlanmýþ bir köylü kesimi, burjuva kökenli de olsa, politik liderliðe kabul eder. Köylüleri uyandýran ve harekete getiren bir mücadele sýrasýnda iktidar adayý olarak geçici bir delegasyon ortaya çýkar.25 Bu
25
Bu konuda bak: EI Caiman Barbudo dergisinde Rachidin yazdýðý Tercer Mundo e
Ideologia baþlýklý makale. N°2 (Havana)
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tarihsel görevi üzerine almak ve geçici süre için kendisine düþen
bu görevi gasbetmiþ olmamak için, bu ilerici küçük-burjuvazi, Amilcar Cabralýn sözleriyle, halkýnýn en derin arzularýný sezebilen devrimciler olmalarý sebebiyle yeniden dünyaya gelmek için sýnýf olarak
intihar etmelidir. Bu intihar için en uygun zaman ve yer gerilla harekatý sýrasýnda gerillalarýn yanýdýr. Burada þehirlerden gelen küçük
gruplar dað gerçekleri ile ilk defa karþýlaþýrlar, çevreye yavaþ yavaþ
alýþýrlar ve halkýn arzularýný anlamaya baþlarlar. Laf ebeliðini bir yana iterek, bu arzularý hareketlerinin rehberi haline getirirler. Bu deri deðiþtirme, bu yeniden doðma bir gerilla ordusundan daha iyi
nerede olabilir?
Politika kelimesi, burada, ete kemiðe bürünür. Devrimci,
ideal formüllerin bulanýklýðýndan sýyrýlýr ve günýþýðýnda gerçek bir
varlýk kazanýr. Bu dirilme insaný þaþýrtýr. Çinde, Vietnamda, Kübada
ve baþka yerlerde bu canlanmaya tanýk olanlar hayretlerini gizleyemiyorlar.
Canlara can katan ruh, elbirliði ile en iyiye ulaþma
arzusu, daha iyi olan günlere inanç, hiç eksiksiz ve hergün de geliþmekte. Bunlarý duyar, sözlerin, soyut çekiciliðine kapýlýrdýk, fakat þimdi içinde yaþýyoruz, bütan
duyumlarýmýz ile algýlýyoruz onu. Gerçekten eþsiz bir þey.
Onun inanýlmaz geliþmesini bizim küçük dünyamýz
Sierrada gördük. Çoðu zaman belirsiz bir anlamda kullanýlan halk kelimesi burada, yaþayan, olaðanüstü ve
gözkamaþtýrýcý bir gerçek oluyor. Þimdi artýk halkýn kim
olduðunu biliyorum; heryerde etrafýmýzý çeviren o yenilmez kuvvette görüyorum onlarý. Otuz kýrk kiþilik çeteler
halinde ellerinde fenerleri, sýrtlarýnda 30 kiloluk yükleriyle bize yiyecek getirmek için sabahýn ikisinde üçünde
çamurlu yamaçlardan iniyorlar. Bunlarý böylesine fevkalade organize eden kim? Bu kadar büyük kabiliyeti, azmi,
cesareti ve fedakarlýðý nereden elde etmiþler? Kimse bilmiyor. Bu, hemen hemen bir sýr! Kendi baþlarýna ve birdenbire örgütleniyorlar. Tek adým atmaya halleri kalmamýþ yorgun hayvanlar olduklarý yere yýðýlýnca, heryandan
insanlar fýþkýrýyor ve yükleri taþýyorlar. Kuvvet, bunlarý
yenemez. Hepsini, son köylüye kadar öldürmek gerek,
bu da imkansýz. Diktatörün gücü buna yetmez. Halk da
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bunu biliyor ve her geçen gün kuvvetine giderek güveniyor.26
Birarada iþleyen bütün bu faktörler, bazý fotoðraflardan pek
renkli görünen ve aptallýðýmýz sebebiyle sadece kýlýk-kýyafetleri ile
uzun sakallarýnýn etkisi altýnda kaldýðýmýz acayip bir çeteye þekil
verdi. Bunlar zamanýmýzýn militanlarý; þehitleri deðil, dövüþçüleri.
Ne bir makinanýn yaratýklarý, ne de sahipleri; bu aþamada sadece
kendileri birer makina. Saldýrgan insanlar, hele geri çekilirken.. Kararlý ve sorumlu, herbiri bu silahlý mücadelenin anlam ve amacýný,
sýrtlarýnda hergün kendileri gibi ayný yükü taþýdýðýný gördükleri,
yürüyüþte ayný ayakkabý vurgunundan ve susuzluktan acý çeken
ve kendileri gibi birer savaþçý olan liderlerinden öðrenmiþler. Rousseauvari bu imaja býkkýn insan gülümseyecektir. Fakat þurasýný
iþaret etmemiz gerekir ki, bunlarý buraya, daða sürükleyen ne tabiat aþkýdýr ne de mutluluk bulma umudu; onlarý buraya tarihsel bir
zorunluluk itmiþtir. Ýktidar þehirde ele geçirilir ve elde tutulur, fakat
sömürülenleri iktidara götüren yol daðdan geçmek zorundadýr.
Özelliði sertlik olan savaþ ve askeri disiplin Social Contract (Toplum Sözleþmesi) için bilinmeyen birþey olduðunu burada hatýrlatmaya gerek var mý? Bu disiplin gerilla için düzenli ordudan da gereklidir. Gerilla gruplarýndan bazýlarý, öncü rolünü üzerlerine almadan yokolmuþlardýr.
Büyük tehlikelere gebe bu çeþit bir mücadelede ilk emekleme döneminde sözkonusu yenilgiler normaldir. Önemlerini bütün
Latin-Amerika Venezüella, Guatemala, Kolombiya ülkelerine kabul ettiren öteki gruplar, artýk yerleþmiþler ve ileriye doðru adým
atmaktadýrlar. Ýþte bu gibi ülkelerde bugün, tarih yürüyüþ halinde.
Yarýn bunlara baþka ülkeler katýlacak ve öncülük rolünde onlarýn
yerini alacaklardýr. Þurasý bilmem farkedildi mi, hemen hemen
bütün bu gerilla hareketlerinin ne siyasi komiserleri var, ne de bunu istiyorlar. Savaþçýlarýn çoðu sosyalistler arasýndan geliyor. Bunlar, siyasi komiser sistemini benimsemeyen ilk sosyalist gerilla
26
Fidel Castronun 21 Haziran 1957de Sierra Maestradan Frank Paise yazdýðý son
mektuptan alýnmýþtýr. Bugün, Turciosun, Douglas Bravonun, Camilo Torresin ve öteki
gerilla liderlerinin mektuplarýnda gene ayný hayranlýk ifadeleri görülmektedir. Tabii bu
köylü desteðinin hemen kolaylýkla kazanýldýðý anlamýna gelmez. Fakat bir defa kazanýldý
mý, mucizeler yaratýr. Fidel bu mektubu Sierraya çýkýþýnýn sekizinci ayýnda ve birkaç defa
köylü ihanetinden kaçtýktan sonra yazmýþtýr.
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kuvvetleri. Bu sistemin Latin-Amerika gerçeðine uymadýðý görülüyor.
Eðer bütün bu söylediklerimiz bir anlam taþýyorsa politik iþlerde
uzmanlaþmýþ bir insanýn bu çokluðu, askeri iþlerde uzmanlaþmýþ
kimsenin yokluðunu doðrulamaktadýr. Halkýn ordusu, kendi kendisinin politik otoritesidir. Guerrilleros birbirinden ayrýlmaz bu iki
rolü de oynamaktadýr. Komutanlarý, savaþçýlar için politik eðitimcileri; politik eðitimcileri komutanlarýdýr.
Þimdi Özetleyelim. Bu durumun teorik ve tarihi yeniliðini
iyice anlamamak silahlý mücadelenin tam göbeðinde tehlikeli hatalara yol açar. Mevcut partiyi, gerilla kuvvetleriyle birlikte büyüyen
yeni tip partiden farklý ve ona üstün sanmak mantýken þu iki tutuma çýkar:
1) Gerilla kuvveti partiye baðlý kýlýnmalý. Siyasi komiser sistemi bu baðlý kýlmanýn bir sonucudur. Yani, gerilla ordusu kendisini yönetmeye yeterli sayýlmýyor, dýþarýdan güdülme gereði duyuluyor. Devrimci yön, eskiden mevcut öncü içindeki bir liderden
öðrenilecek demektir ki, bu varsayým maalesef bugünkü gerçeðe
uymuyor.
2) Gerilla kuvveti partiyi taklit etmeli. Diðer bir deyimle halk
ordusu, geleneksel parti modeline göre kurulmalýdýr. Organizmanýn fonksiyonu yaratabileceði inancý ile örgütlenme konularýný, harekat görevlerinin üzerine çýkartan bu sistemin bir etkisini daha
önce görmüþtük. Baþka bir netice, hücre toplantýlarýný taklit eden
savaþçý toplantýlarýnda görülür. Bu demokratist metod, parlamento, sosyalist demokrasi için de ayný þeydir. Tamamen yabancý bir
metodun tutturulmasý gayretinin ötesinde tehlikeli bir oyundur da.
Savaþçýlar arasýnda politik ve ideolojik tartýþmalar için toplantýlar
yapýlmasýný teþvik etmek doðaldýr. Fakat, askeri ve disiplin sahalarýnda açýk ve saðlam hükümleri olmasý gerekli kumandanlara ait
kararlar vardýr. Her adýmda toplantý yapmak, savaþçýlarýn hem kumandana hem de kendilerine olan güvenlerinin kaybolmasýna yolaçar. Bilinçli disiplin gevþer, birlikler arasýnda ahenksizlik ve zýtlaþmalar baþgösterir ve askeri gücün önemli bir kýsmý ziyan edilmiþ
olur.
Ýspanyadaki savaþýn hikayesinden öðreniyoruz ki, Cumhuriyetçi askerler, verilen emirleri bazan savaþýn en kýzýþtýðý sýrada
tartýþýyorlarmýþ. Bir mevziye saldýrmayý ya da geri çekilmeyi reddediyor, düþman ateþi altýnda taktik sorunlar üzerinde toplantýlar
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yapýyorlarmýþ. Ýspanya iç savaþýnýn sonunu çok iyi biliyoruz. Kübada, savaþýn baþýnda arasýra benimsenen bu metod, silahý kazara ateþlenen ve bir arkadaþýnýn ölümüne sebep olan etrafýnýn saygýsýný kazanmýþ bir yüzbaþýnýn neredeyse hayatýna malolan bir halk
mahkemesi vesilesiyle, gerilla grubundan silah terkederek kaçmalara yolaçmýþtýr. Buna benzer pek çok örnek sayýlabilir.
Yeni durumlar, yeni metodlarý gerektirir. Yani, gerek hatalý,
gerekse eskimiþ olmasý sebebiyle, yeni öze uygun düþmeyecek
olan hareket biçimlerini benimsemeye karþý kendimizi korumalýyýz. Baþlangýçta ortaya attýðýmýz çýkmazý, þimdi artýk çözebiliriz.
Uzun sürede Amerikanýn bazý bölgeleri diyalektik sebeplerden dolayý, öncü bir parti ile bir halk ordusu arasýnda bir seçme yapmak
ihtiyacýnda deðildir. Bugün için tarihsel temele dayanan bir görev
sýrasý vardýr. Halk ordusu, partinin çekirdeði olacaktýr; parti, halk
ordusunun deðil. Gerilla kuvveti çekirdek halinde politik öncüdür,
bu çekirdeðin geliþmesiyle gerçek parti meydana gelir.
Ýþte bu yüzden politik öncünün geliþmesi için, gerilla kuvvetinin geliþmesi þarttýr.
Gene iþte bu yüzden, bugünkü durumda, bütün dikkatler
mevcut partilerin kuvvetlenmesi ya da yeni partilerin yaratýlmasý
üzerinde deðil, gerilla savaþýnýn geliþtirilmesi üzerinde toplanmalýdýr.
Ayaklanma ve baþkaldýrma faaliyeti bugün bir numaralý politik faaliyettir.
III. GELECEK ÝÇÝN BAZI SONUÇLAR
Buradan, bir hareket çizgisi çizilebilir.
Buradan, Küba devrimin benimsemekle bir an tereddüt etmediði tarihsel bir sorumluluk çýkartýlabilir.
Che Guevara bir defa daha ayaklanma içine giriþtiði zaman,
Küba Devriminin lideri Fidel Castronun temsilcisi olduðu hareket
çizgisinin sonuçlarýný uluslararasý bir düzeyde kabul etmiþtir.
Che Guevaranýn yeniden gerilla hareketinin baþýna geçiþini,
bu hareketin politik ve askeri liderliðini birarada ele almasý þeklinde
yorumlamak hiç de yanlýþ olmayacaktýr.
Kübanýn Latin-Amerika devrimci hareketlerine bu katkýsýnýn genel sonuçlarýný bugün artýk herkes özetleyebilir.
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1) Politik focolarýn deðil, askeri focolarýn kurulmasý, gelecek
için kesin sonuçlar veren ilk adýmdýr. Pratik sonuçlarý bakýmýndan
kritik olan bu ayrým basit bir ayrýmýn çok ötesindedir. Askeri foco
ile politik foco arasýnda, sadece bir öncelik ya da sonuç üzerinde
etkili olmak bakýmýndan fark yoktur: Bu fark, önce klasik kurallara
uygun olarak Marksist-Leninist ya da milliyetçi politik bir cephe
kurarak bir ayaklanma cephesi açýlmasýnýn hazýrlanabileceðini sananlar baþta olmak üzere, herkes tarafýndan iyice anlaþýlmalýdýr.
Hayýr! Bu yeni bir diyalektik görev konusudur. Þematik olarak anlatmak için, askeri focodan politik harekete geçilmesi gerektiðini söyleyebiliriz. Bu, aslýnda politik olan silahlý mücadelenin
doðal bir geniþlemesidir. Fakat çok istisnai olarak saf politik bir
hareketten askeri bir focoya gidilebilir. Burjuvazi kendi arazisinde
yenilemez. Silahlý mücadele þartlarýnýn bulunduðu çoðu ülkelerde
askeri bir focodan politik bir focoya geçmek mümkündür, fakat
ters yönde hareket etmek hemen hemen imkansýzdýr.
Þu klasik sözler hep tekrarlanýr: Yeni bir devrimci örgüt sahneye çýkar, kendisine bir isim yapmak ve böylece silahlý mücadele
þartlarýný hazýrlamak için bir süre normal politik faaliyete katýlacaktýr. Fakat, yaðma yok, normal faaliyetlerinin alaný haline gelen bu
politik hayatýn çarkýna çok geçmeden kapýlýp gidecektir. Birkaç
üye, birkaç eylemci devþirir, ilk kongresini yapar, bir gazete ve birkaç bülten basar. Ardýndan yüzlerce yýllýk kongre, binlerce politik
gösteri, ilk uluslararasý temaslar, dýþ ülkelere delege gönderilmesi
(mübarek, katýlýnacak ne de çok kongre vardýr!..), öteki kuruluþlarda
daimi temsil ve halkla iliþkilerin saðlanmasý. Bilanço sonucu hep
olumludur; görevliler görevini yerine getirmiþ, matbaacýlar basmýþ,
delegeler seyahat etmiþ, uluslararasý dostluk artmýþ, liderlerin iþleri
baþlarýndan aþmýþ; kýsacasý makina sürekli çalýþmýþtýr. Masrafýn
maþallahý var! Örgüt kuvvetleniyor.
Mücadele tasarýlarý yavaþ yavaþ tozlanýyor, önce birkaç ay,
sonra birkaç yýl erteleniyor. Zaman geçiyor, bazý þeyler deðiþiyor
ve çatýþmaya giriþmek bir tür saygýsýzlýk, bir çeþit macera, henüz
olgunlaþmamýþ bir iþ gibi görünmeye baþlýyor. Sabrý taþan ve hesap sormaya baþlayan militanlarýn yatýþtýrýlmasý da lazým; küçük bir
askeri kadro hazýrlanýyor; yüksek liderliðin yürüttüðü bu faaliyet
kulaktan kulaða fýsýldanýyor. Militanlar arasýnda bir umut doðuyor.
Ne yazýk ki, zaman henüz erken ve arada bilinmeyen faktörler var.
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Bir anda silahlý mücadeleye giriþmenin, örgütün kutsal birliðini bozacaðýný, yasallýðýný sabote edeceðini ve liderlerin hayatlarýný tehlikeye atacaðýný militanlarýnda takdir etmeleri gerek.
Kýsacasý, artýk politik kuruluþ, bir amaç olup çýkmýþtýr. Ýlkönce, öncü bir parti olarak saðlamca yerleþene kadar beklemek
gerektiði için, silahlý mücadeleye geçmeyecektir. Oysa, silahlý mücadele dýþýnda hiçbir þey, partinin öncü olarak kabul edilmesini
saðlayamayacaktýr. Bu kýsýr çember, yýllaryýlý devrimci mücadelenin baþýna bela olmuþtur.
Bütün bunlarýn sonucu þunu söyleyebiliriz ki, mevcut politik
kuruluþlarýn kan damarlarýna mikrop kýrýcý ilaçlarýn þýrýnga edilmesi faydasýzdýr. Fýrsatçý cerahate engel olmak þöyle dursun hem
artacak, hem þiddetlenecektir. Bazý politik ya da ideolojik mücadelelerin, açýk polemiklerin dikta idaresine karþý giriþilecek kesin
sonuçlu kitle mücadelesini geciktirdiði ispatlanmýþ bir gerçektir.
Bir tane daha politik foco yaratmak, zaten seferber olaný seferber
etmektir. Birkaç militan ile bir avuç eski lider bir partiden ötekine
geçmiþ olacak, ayný meslek içinde bazý ince ayarlamalar yapýlacak
fakat mücadelenin seviyesinde bir yükselme olmayacaktýr. Hatta
böylece seviye daha da düþecektir, çünkü mücadele gerçek bir
temele dayanmayacak milli gerçekler bakýmýndan zaten böyle
bir temele dayandýrýlmamýþtýr kiþisel dedikodulara, çekememezliklere, kýrgýnlýklara dayanacaktýr. Bu deðiþiklikler, olup bitenden
habersiz olan iþçileri ve köylüleri zaten ilgilendirmeyecek ve yönetici sýnýfýn kýlýný bile kýpýrdatmasýna sebep olmayacaktýr. Olsa olsa
iltihabýn yayýlmasýný önleyici tedbirler alacaklardýr. Baþkentte hepsi de yasalara uygun bol bol kongreler, konferanslar, bültenler,
afiþler vardýr. Bu sýrada ayný ülkelerde, ayný hükümetler sessiz fakat etkili olarak çalýþmakta olanlarý anlamaya devam edeceklerdir.
Yeni aþýlar, üslerde, kitleler seviyesinde, bunlara ulaþabilecekleri gerçek alternatif hedefler teklif edilerek yapýlmalýdýr. Ýþte o zaman mevcut politik liderlik deðiþecektir. Latin-Amerika ülkelerinin
çoðunda silahlý mücadele baþladýðý ya da baþlamak üzere olduðu
zamanlarda, devrimi saklandýðý delikten çýkarmak, akademik gevezelik seviyesinden kurtarmak, profesyonel gezginci laf ebelerinin dilinden çekip almak mümkün olmaktadýr. Felsefi bir deyiþle,
Küba Devriminden beri belli bir problematik yok olmuþtur. Yani,
sorunlarý, muhtemel bütün karþýlýklarý kapsayacak þekilde ortaya
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koymaktan vazgeçilmiþtir. Zaten deðiþtirilmesi gerekli olanlar cevaplar deðil, sorunlarýn kendisidir. Bu Marksist-Leninist bölünmeler, ya da partiler, burjuvazinin koyduðu problematikler dahilinde
çalýþmaktadýrlar; bunu deðiþtirecekleri yerde, iyice yerleþmesine
yardým etmiþlerdir. Sözde problemlerin içinde boðulmuþlar, fýrsatçý
problematiðin suçortaklýðýný yapmýþlardýr. Sol kuruluþlarda öncelik
ya da makam çekiþmeleri, seçim sýrasýnda cepheler kurma, sendika manevralarý, kendi üyelerine karþý þantaj hep bu sahte problematiðin sonuçlarýdýr. Buna da politika yapmak deniliyor. Bunlardan kurtulmanýn tek yolu, içinde yaþanýlan havanýn ve çevrenin
deðiþmesi ile mümkündür.
Yeni politik kuruluþlar Küba Devriminden beri kurulan
bütün Marksist-Leninist partiler ya da gruplar hepsi de revizyonistlerin sabote ettikleri silahlý mücadeleyi hýzlandýrmak amacýyla kurulduklarýný iddia etmiþlerdir. Hedeflerine varamadýklarý gibi, emekçilerin öncülüðü rolünün tek sahipleri olmak iddiasýný haklý göstermek için bu kuruluþlar, nerede varsa silahlý mücadeleleri sabote
etmekle son bulmuþlardýr. Propagandalarý uygulama cesaretini gösterenleri itham ederken, kendilerini iliþkilerini kestikleri partilerin
(sözde hasýmlarý olan fakat aslýnda ayný oyunu oynayan ortaklarýnýn) liderleri ile ayný tarafta bulmuþlardýr. Eðer Latin-Amerikaya
özgü bir hesap varsa, bölmenin, çarpmaya eþit olduðunu söyleyebiliriz. Bu yalancý alternatif, karþý çýktýðýný iddia ettiði kötülüðü arttýrmaktadýr. Kendilerini özellikle Çin modeline göre kurduklarýný
söyleyen kuruluþ ya da partilerin baþarýsýzlýklarýný incelemek çok
sýkýcý ve uzun bir iþ olacaktýr. Kuruluþun ilk safhalarýnda, programlarý ile vaadleri yüzünden samimi ve kararlý militanlarý çekmeyi
baþarmaktadýrlar. Çok geçmeden çalýþma metodlarý, politik çizgilerinin þamatacý fýrsatçýlýðý, kendi resmi tutumlarýnýn silahlý mücadeleyi sinsice sabote etmesi, devrimcileri ve özellikle gençleri bunlardan uzaklaþtýrmaktadýr.27 Ardýndan kendilerini baþka bir politik
teþkilatla boðuþur bulmaktadýrlar.
Söylemesi acý ama, bazý ülkelerde, silahlý mücadele için
ciddi hazýrlýklarýn ortasýndaki devrimci gruplar, içlerinden çýktýklarý
27
1965de Perunun pro-Çin Komünist Partisinin (Bandera Roja) gençlik kolu partiden
ayrýlarak FALNý kurmuþlardýr. Böylece zayýflayan parti sonradan birkaç dar gruba
bölünmüþtür. Ayný þeyler baþka yerlerde de olmuþtur.
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bu Marksist-Leninist partilerden çektiklerini kendilerini ezmekle
görevli makamlardan çekmemektedirler. Bu gruplar, uluslararasý
polemiðin sonucu olarak Komünist partiler içindeki bölünmelerin
yanlýþ sorunlar üzerinde olduðunu, biryanda devrimci marksistler
ile öte yanda geri kalanýn toplandýðý asýl tarihsel bölünmenin baþka
bir cinsten olduðunu ve baþka bir alemde cereyan ettiðini
anlamýþlardýr.
Böyle olunca bölücülüðü kötülemek, bir politik liderliði ya
da ideolojik tutumu bir diðerine karþý tutmak deðil, bir metodu, bir
devrimci mücadele biçimini, kýsýr, eksiksiz ve önesürdüðü hedeflere zýt olduðu için kötülemektedir. Yani, hem çýkmaz sokaðý göstermek, hem kestirme yola iþaret etmektir. Amerikada silahlý politik
öncülüðün bulunduðu yerlerde, artýk devrimle sözlü-ideolojik iliþki
kurmaya ya da polemiklere giriþmeye yer yoktur. Yeni bir zemin
üzerinde, yeni sorunlarla karþý karþýyayýz. Emperyalizme fiilen karþý
koyulan heryerde, bölünen gruplar yeniden biraraya gelmekte, devrimciler halk savaþýna baðlanan metod ve amaçlar üzerinde birleþmektedir. Gelin biraz da sosyoloji yapalým. Böyle bölünmüþ gruplara, öncülere, faal gerilla hareketinin bulunduðu ülkelerde Venezüellada, Guatemalada, Kolombiyada rastlanmamaktadýr. Bu ülkelerin gerilla hareketleri, savunucularý, moral ve politik idealleri
olarak Küba Devrimine bakmaktadýrlar. Bu gruplara, silahlý mücadelenin tarihin gündeminde bulunduðu ülkelerde Peru, Bolivya,
Brezilya vb rastlanmaktadýr. Bunlar silahlý mücadeleden uzak, belirli bir devrimci öncünün faaliyette olmadýðý ülkelerde bir dereceye kadar varlýk göstermektedir. Baþka bir deyiþle, bu MarksistLeninist gruplarýn öncüleri, bulunduklarý ülkenin devrimci durumlarýyla ters orantýlýdýr. Sýnýrlý baþarýlarýný tutarlý devrimci olmalarýna
deðil, orada mevcut duruma borçludurlar.28
28
Hayalimizi zorlayarak Çin taraflýsý bir grubun, Guatemalada, ya da Venezuellada
etrafýna þu kadar budalayý topladýðýný farzetsek bile bunlar iki hafta bile dayanamazlar.
Kolombiyalý ya da Guatemalalý guerrillero ile Santiago ya da Montevideolu Çin taraflýsý
kimseler arasýnda ortak bir dil yoktur.Tesadüfen biraraya gelince, birbirlerinin konuþmasýný
bile anlayamýyorlar. Aþaðý-yukarý ayný olaya Afrikada da rastlanabilir. Böylece bir paradoks
ile karþýkarþýya bulunuyoruz: anti-revizyonist teþkilatlarýn bu biçimleri, teorik bakýmdan
Avrupada daha uygun bir atmosfer bulmaktadýr; burada epeyce samimi ve tutarlý Marksist-Leninisti biraraya getirebilmektedirler. Fýrtýna merkezleri ve devrimci öncüleri Çinli
arkadaþlarýnýn ilham ettiði örgüt ve propaganda biçimlerinden uzaklaþmaktadýrlar. Buna
karþýlýk Avrupalý militanlar arasýnda ve politik bakýmdan sakin bölgelerde, daha uygun bir
zemin bulmaktadýrlar.
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Ýþte bundan, gayret ve kaynaklarý saf politik, saf ideolojik
cephelere yöneltmekten kaçýnmak, enerjinin sekterce rekabet ve
düþmanlýklar içinde kaybolup gitmesine engel olmak gereklidir.
Ýþte bundan, Latin-Amerika ülkelerinin çoðunda pek çok
kimse, devrimci hareketin dikta yönetimine karþý bir ayaklanma
ile baþlayacaðýna, bütün gayretlerin politik-askeri teþkilat üzerinde
toplanmasý gereðine inanýyor. Devrimci politika, önlenemese bile,
sadece politika olmaktan kurtarýlmalýdýr. Politik kaynaklar hertürlü
polemiðin üzerine çýkýlarak, ayný zamanda hem askeri ve hem de
politik olan örgüte tahsis edilmelidir.
2) Silahlý mücadele olmaksýzýn, belirli bir öncü yoktur. Uygun þartlara raðmen silahlý mücadelenin bulunmadýðý yerlerde bunun sebebi, henüz politik bir öncünün olmamasýdýr. (Halen silahlý
mücadele için þartlarýn bulunmadýðý, fakat buna karþýlýk kuvvetli
bir militan kitle hareketinin varolduðu Uruguayda örneðin durum
böyle deðildir.) Bu ülkelerde yerleþmiþ bir ülke olmamasýnýn sebebi, bütün sol kanat kuruluþlarýnýn öncülük makamýnda eþit olarak
hak iddia etmelerindendir. Eðer bunlarýn hepsi de bu makama
ayný derecede layýk iseler, bunlarýn içinde sadece bir tanesi ile
iliþkileri sürdürecek, gerçekten temsil kabiliyeti olan bir öncünün
kurulmasý kolay olmayacaktýr. Bu gibi þartlar altýnda sekterlik hem
gülünç hem de temelsizdir. Fidel daha geçenlerde, Ne bir tarikata ne uluslararasý mason cemiyetine, ne de herhangi bir kiliseye
baðlý deðiliz. diyordu. Devrimci zorunluluklarýný yerine getirmeyen Marksist-Leninist partiler, tehlikeye düþen çýkarlarýný korumak
üzere bir birlik kurarak yeni teþkilatlar ve devrimci hareketleri önleyici bir hale gelmekten alakonulmalýdýr. Taþýdýklarý isim ve benimsedikleri ideolojiyle, halk öncülüðünün yerini iþgal etmektedirler;
fakat eðer bu yeri bilfiil iþgal etmiyorlarsa, boþ tutmalarýna da izin
verilmemelidir. Devrim, kimsenin tekelinde deðildir. Fidel son aylarda tekrar tekrar, Politikamýz bütün sol gruplarla ve halk kuruluþlarý
ile, Havana Deklarasyonu gereðince aktif iliþki kurmaktýr. diyordu. Bir seçim süresi için kurulan bir ittifak ya da burjuva gruplarý
arasýnda kaybedilen iktidarý ele geçirmek üzere kurulmuþ bir pakt
olmayýp, hakiki bir devrimci cephe olmak niyetindeyse, böyle bir
cephenin silahlý mücadeleden önce kurulmasý çok güçtür. Geniþ
bir anti-emperyalist cephe, ancak halk savaþý yoluyla kurulur. Öteki ülkelerin aksine, devrimci Küba ondan destek isteyenlere sade-
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ce þu þartý öne sürmektedir; öncülük iddiasýnda, emperyalizme
karþý sadece sözle deðil eylemle de karþý koymak gerekir. Üçüncü
Enternasyonale katýlmak isteyen bütün Marksist kuruluþlar için
Lenin de ayný þartý koymuþtu. Marksist-Leninistler Leninin þu sözlerini de kendilerine uygulamalýdýrlar: Sosyal-demokratlarýn ne
düþündüklerini bilmek için ellerine bakýnýz, dillerine deðil.
3) Bugün Latin-Amerikada emperyalizme karþý mücadelenin, sonuç üzerinde kesin etkisi olduðunu hiç kimse görmemezlikten gelemez. Mademki bu mücadele sonuç üzerinde bu derece
kesin rol oynuyor, baþka þeylerin hepsi de ikinci derecede önemlidir demektir.
Kitlelerin emperyalizme karþý silahlý mücadelesi, uzun sürede, halký sosyalizme götürecek bir cepheyi kendiliðinden yaratabilecektir; kendisini reformculuk ya da mevcut öteki kuruluþlarla
iliþkiler çerçevesi içinde deðil, emperyalizmle olan iliþkileri bakýmýndan deðerlendirmelidir. Faaliyetlerinin hýzýný reformcularýn hareketsizliðine göre ayarlarsa, yalnýz zaman kaybetmekle kalmaz,
sonuç üzerinde kesin olaný, ikinci derecede olan þeylere feda etmiþ
olur.
Üstelik, kararsýzlýða son vermenin en iyi yolu þartlarýn olgunlaþtýðý yerlerde hemen emperyalizme ve onun yerli ajanlarýna karþý
taarruza geçmektir. Böylece sorun tersine çevrilmiþ olur. Durumlarýný devrimcilerin zýttýna deðil, devrimcilere göre ayarlamak artýk
ara yerde kalanlara düþecektir. Gerçeðe ve ortadaki bir emrivakiye
göre hareket çizgilerini çizmek zorunluluðunu duyacaklardýr. Eðer
emperyalizme karþý mücadeleye katýlýrlarsa, bu, herkesin yararýný
olur; yok böyle yapmayýp geri dururlarsa kendilerine yazýk olacaktýr, çünkü bunlarýn bir kýyýya atýlmalarý için tarih gereðini yapacaktýr. Baþarýlý bir pusu harekâtý, þu ya da bu Amerikan ülkesinde
ortaya çýkabilecek reformcu yüreksizler için en iyi cevaptýr.
Küba Devriminden ve Santa Domingonun iþgalinden beri
Latin-Amerikada olaðanüstü bir durum vardýr. Deniz piyadeleri,
hareket eden herþeye, hangi partiye baðlý olduðuna bakmaksýzýn
ateþ etmektedir. Hem bu, olaðanüstü durum, hem de ilke bakýmýndan silahlý bir devrimci cephe zorunluluktur. Kavganýn yükselen bir çizgiyi izlediði ve halk kuvvetlerinin olaðanüstü duruma
cevap verdiði yerlerde kuvvetler manyetik birlik alanýna doðru hareket etmektedirler. Baþka yerlerde daðýnýk ve zayýf durumdadýr-
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lar. Olaylar, bütün gayretlerin sosyalist prensipler temeli üzerinde
bir birliðe ulaþmak amacýyla, silahlý mücadelenin pratik olarak organizasyonu üzerinde toplanmasý gereðine iþaret etmektedir.
Bugün Latin-Amerikada silaha sarýlanlar, bu hareket çizgisi
etrafýnda toplanmýþlardýr. Silahlý mücadeleye yaklaþan bütün gruplar da bu çizgiye doðru dönmektedirler. Bunda ne rastlantýnýn rolü
vardýr, ne de fesat yuvalarýnýn. Oligarþilerin zannettikleri gibi, kimsenin iþaret falan verdiði yok. Bu ayný çizgide buluþma sadece aklýn bir gereðidir. Belli bir tarihsel durumda, devrimi yapmaya karar
verenler arasýnda tek bir ortak nokta üzerinde birleþmek zorunluluðu vardýr.
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REGÝS DEBRAY
VE BREZÝLYA DEVRÝMCÝ HAREKET
J. QUARTIM

* Bu metin, Brezilyadaki silahlý devrimci örgütlerden birisi olan VPRnin saflarýnda
yer almýþ J. Quartim tarafýndan 1968 Ekiminde kaleme alýnmýþtýr. 1969 yýlýnda Pariste
Les Temps Modernes tarafýndan ilk kez yayýnlanan metin, Ocak-Þubat 1970 tarihli New
Left Review dergisinin 59. sayýsýnda Ýngilizce olarak yayýnlanmýþtýr.
Brezilyada þehir gerilla savaþýný ilk baþlatan örgüt olan VPRnin, o tarihteki görüþlerini
içeren bu yazý, ülkemizde ilk kez 1974 yýlýnda THKO saflarýnda ortaya çýkan tartýþmalar
çerçevesinde çevrilmiþ ve az sayýda daðýtýlmýþtýr. 1974-1976 yýllarý arasýnda silahlý mücadale
üzerine yürütülen her tartýþmada þu ya da bu oranda atýf yapýlan J. Quartimin Regis Debray eleþtirisi, kendi içinde taþýdýðý tüm yanlýþ ve eksikliklere raðmen, bu dönemde silahlý
devrimci mücadelenin politikleþmiþ bir askeri savaþ olup olmadýðý yönündeki tartýþmalarý
kesinkes sona erdiren bir özelliðe sahip olmuþtur. Yazýnýn, THKOnun Nurhak kýr gerilla
deneyimi üzerine baþlayan iç tartýþma ve bu deneyimin genel deðerlendirilmesi içersinde
ve THKO içinde çoðunluðun silahlý mücadeleyi ve gerilla savaþýný reddetmesiyle sonuçlanan bir süreçte ortaya çýkmasý, yazýnýn kendi içinde bir eleþtirisinin yapýlmasýný engellemiþtir.
Burada yayýnladýðýmýz metin, A Yayýnlarý tarafýndan 1979 yýlýnda yayýnlanan Regis
Debray ve Brezilya Devrimci Hareketi adýný taþýyan kitapçýktan alýnmýþtýr.

Regis Debrayýn ortaya atmýþ olduðu Latin-Amerika devrim
stratejisi, tartýþmalarý önemli bir aþamaya getirmiþtir. Ortodoks komünist partilerinin reformizmi ile bunlara karþý olan sol akýmlar
aralarýna bir çizgi çekmiþlerdir. Bu görüþler, ayný zamanda, sol akýmý da ikiye bölmüþtür. Bir yanda proletarya devriminin ana görevinin gerilla fokosu kurmak ve geliþtirmek olduðunu savunanlar, öte
yanda çürümüþ komünist partilerinin ve koltuk solcularýnýn radikal
unsurlarýnýn, Komünist Ýþçi Partisi, Devrimci Komünist Partisi
(sanki iþçi partisi komünist, komünist partisi devrimci olmazmýþcasýna) gibi parlak isimler altýnda biraraya getirmeye çalýþanlar.
Debrayýn en önemli baþarýsý, örgütlenmesi þehirlerde merkezileþmiþ olan komünist partilerinin, iktidarýn ele geçirilmesi için proletaryaya önderlik etme yeteneðinden yoksun bulunduðunu göstermek olmuþtur. Latin-Amerikadaki sýnýf mücadelesinin özel koþullarý, yeni bir tip öncüyü, gerilla kolunu gerektirmiþtir. Latin-
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Amerikadaki devrimci deneyi sistemize etmeye çalýþan bu görüþlerin etkisi büyük olmuþtur. Devrimde Devrim adlý kitabýn yayýnlanmasýndan sonraki bir yýl içinde Brezilya solu Debrayýn yanýnda
ya da karþýsýnda yer almak zorunda kalmýþtýr.
Bundan sonra sorunlar, hem daha açýk, hem de daha karmaþýk hale gelmiþtir. Debrayýn kitabý bir bakýma soldaki ideolojik
tartýþmanýn geçmiþ bir aþamasýna ait olarak kalmýþtýr. Bu, tartýþmanýn þiddetini yitirdiði anlamýna gelmez. Tam tersine, Debray
sorununu lehte ya da aleyhte açmanýn koþullarýný yaratan ya gerilla, ya parti sorusunun ortaya çýkardýðý ideolojik ve stratejik kutuplaþmanýn bizzat kendisiydi. Bir baþka deyiþle, Debrayý aþanlar
onun fikirlerini reddedenler deðil, bu görüþü derinleþtirenlerdir. Solun büyük çoðunluðu bunlarý reddetmeye devam ediyor: Bunlar,
emperyalizme karþý ve sosyalizm için mücadele tarihsel görevine
sadece sözde baðlý kalan müzmin oportünistlerdir. Bugün gerçek
devrimciler ABD emperyalizminin egemen olduðu toplumlarda iktidar alternatifi olabilecek bir gücün, ancak ve yalnýz, en yüksek biçimi devrimci halk ordusu olan gerilla fokosunun teþkil ettiðini,
devrimci halk savaþý ile zafer kazanýlabileceðini bilmektedirler.
Debrayýn görüþlerini derinleþtirmek neden gerekliydi? Bu
soru baþka bir soruya baðlýdýr: Bunlarý kim derinleþtirdi? Ya da en
azýndan kim bu iþi yapabilecek hale geldi? Devrimci teori olmadan
devrimci pratik olamayacaðýna göre, devrimci pratik olmadan da
devrimci teori olamaz. Gerçekleþtirilemeyen ya da gerçekleþtirilmesi
halinde toplumun deðiþmesine önderlik edemeyen teori, hiçbir
zaman pratiðin bütün gerçeklerini önceden tam olarak belirleyip,
bunlara ayrýntýlý çözümler getiremez. Yaratýcý bir þekilde uygulama
alanýna konulduðu ölçüde eksiklikleri ve sýnýrlýlýðý ortaya çýkar. Bu
yüzden devrimci pratik teorinin sürekli olarak yeniden formüle
edilmesi ve sürekli geliþmesidir. Yalnýz bulanýk beyinli küçük-burjuva entelektüellerine göre, teori ve pratik arasýnda kesin bir ayrýlýk
vardýr. Bu nedenledir ki, Debrayýn teorisini derinleþtirmek durumunda olanlar, ancak Che Guevarayý, Küba Devrimini, Vietnamlýlarýn kahramanca mücadelesini ve genel olarak sömürülen halklarýn savaþan öncüsünün en büyük düþmaný ABD emperyalizmi ile
dünya çapýnda çatýþma örneðini izlemeye çalýþýrken onun teorisini
somut pratiðe uygulama yolunda çaba harcamýþ olanlardýr.
Brezilya devrimcileri, geleneksel örgütlerinin oportünizmin-
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den kopma süreci içinde kaçýnýlmaz olarak Debrayý güvenilir bir
rehber olarak görmüþlerdir. Ayný derecede kaçýnýlmaz olarak, onun
tezlerini harfi harfine kabul ettiler. Ve bir süre için (bunlarý somut
pratiðe uygulamak için gereken zaman), Devrimde Devrimin sýnýrlýlýðýný anlayamadýlar. Bu eser, kendileri için devrimin baþlýca bütün
teori ve örgütsel sorunlarýný çözüme baðlamýþ gibi geldi onlara. Bir
kez bu kitap okunduktan sonra, artýk devrimci yoldaþlarý ile
buluþmak, sýrt çantalarýný, mataralarýný, silahlarýný, haritalarýný, pergellerini kapýp daða çýkmak kalýyordu yalnýz.
Ama sorunlar bu denli basit deðildir. Eski partiden, iþçi sýnýfý
ile baðlarý koparmaksýzýn nasýl ayrýlýnacaktýr? Gerilla kolu için sömürülen yýðýnlarýn desteði nasýl saðlanmalýdýr ki, gerilla kolu sadece
kendisinin deðil, sömürülen yýðýnlarýn da öncüsü olabilsin? Emperyalist baskýya baþarýyla direnebilecek bir gerilla cepheleri aðý somut
olarak nasýl örgütlenebilir?
Debray, fokonun en önemli görevi, yani hazýrlanmasý konusunda hiçbir öneri getirmemiþtir. Tahlillerde silahlanmýþ, teçhiz
edilmiþ, düzenlenmiþ ve yerleþtirilmiþ varsaymýþtýr.
1967de böyle sorular sormak, bir süre daha kentlerde kalmamýzý ve stratejik harekete baþlamamýzý engellemek için ortaya
atýlmýþ oyalayýcý manevralar, salt oyalama olarak görülebilirdi. Ama
1967, ayný zamanda, Bolivya gerillalarýnýn geçici olarak bozguna
uðradýklarý ve Che Guevaranýn katledildiði yýldý. Latin-Amerika devriminin en büyük kahramanýnýn yönettiði bir grubun yanlýþ yapacaðýna inanmak oldukça güçtü. Sadece hazýrlýk yanlýþlýklarý (eðitim
alanlarý ile harekât alanlarýnýn birbirine karýþtýrýlmasý, iliþkilerdeki
düþüncesizlik, karargahlarýn, haritalarýn, erzakýn daha önceden hazýrlýk yapýlmaksýzýn anýnda temin edilmek istenmesi) deðil, ayný
zamanda kavram yanlýþlýklarý, ne yazýk ki Guevara, fokoya destek
olmasý için bir politik cephe kurmak gibi büyük bir yanlýþa düþmüþ,
bu cephe içinde uzlaþmaz deðilse bile, birbirlerine muhalif gruplara baðlý çok farklý teorik ve stratejik görüþlere sahip bürokrat ve
oportünist unsurlarý biraraya getirmiþtir.
Bu yanlýþlarý ve bunun yol açtýðý trajediyi Debray önceden
görmemiþtir. Bolivya köylülerinin gerillanýn kahramanlýðý
karþýsýndaki özel kayýtsýzlýðýnýn farkýna varamamýþtýr. Debray için
sosyal sýnýflara ve somut toplumlara ait özgül sorunlarýn ve isteklerin tahlili, sloganlarýn ve programlarýn doðru formülasyonu önem-
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siz þeylerdir, aylak toplamalardýr. Silahlý propagandayý yýðýnlarýn
desteðini saðlamak için evrensel bir formül olarak görür. Onun
anlayýþýnca, kiþinin kitlelere ne söylediðinin pek fazla önemi yoktur, yeter ki kiþi bunlarý söylerken silahý elinde olsun. Proletarya
programýnýn ancak silahla savunulduðunda gerçek bir iktidar alternatifi haline geldiðini göstermek, teori ile pratiðin karþýlýklý baðýmlýlýðý üzerinde direnmek yerine, Debray, egemen sýnýfýn baský aracýna karþý mücadelenin kitleleri proleter devrimine kazanmak için
yeterli olduðu kanýsýnýn uyanmasýna yol açmýþtýr.
Yazýlarýnda silahlý propagandayý silahlarýn propagandasýndan kesinlikle ayýrmamýþ, böylece Marksist bilimi küçümsediðini
ortaya koymuþtur.
1968 yýlýnda Brezilyada, silahlý mücadeleye hazýrlanma deneyleri baþlamýþtýr. Debrayýn devrimci teorisini deney alanýna koyan devrimci pratik budur. Bu deney þimdiye dek bize ne öðretmiþtir?
Teorinin doðrulandýðý söylenebilir mi? Yoksa bu konuda karara
varmak için henüz vakit erken midir? Biz devrimci pratiði henüz
bir tohum halinde olsa bile Marksizmin bilimsel ilkelerinin ýþýðý
altýnda geliþtirmek için vaktin hiçbir zaman erken olmadýðýna inanýyoruz.
Eðer diyalektiðin yasalarý varsa, bunlardan birine göre, gerçek bütünseldir. Bu yasanýn ýþýðý altýnda bakýlýrsa, Debrayýn teorisi
asýlsýz bir hale gelmiþtir. Çünkü tamamlanmamýþtýr. Bunu söylemekle teorinin devrimci sürecin bütün görünüþlerini, aþamalarýný,
sorunlarýný incelememiþ olduðunu kastetmiyoruz. Eðer eleþtirimiz
kendini sýnýrlandýrmýþ olsaydý, o zaman eleþtiri olmaktan çýkardý.
Çünkü hiçbir teori, gerçeðin karmaþýklýklarýný önceden düþünsel
(teorik) planda tam olarak aydýnlatamaz. Bu nedenle, Debrayý
söylemedikleri için eleþtirmiyoruz. Ama kendisi için koyduðu teorik hedeflere ulaþmak amacýyla söylemiþ olmasý gereken þeyler
için eleþtiriyoruz.
Debray, kendine özgü tipte bir teorisyen, bir Marksist entelektüeldir. Bir Marksist entelektüel, politik kadrodan biri olabilir.
Debray böyle deðildir. Bir entelektüel ne kadar çok gözlemlemiþ,
ne kadar çok çalýþmýþ, çok okumuþ olursa olsun, devrimci sorunlar ve görevler konusundaki deðerlendirmeleri, daima dýþarýdan
olacak, bunlarý hiçbir zaman çözümlenmesinin, örgütün yaþayabilmesini belirleyecek, kendi acil sorunlarý olarak benimseyemeye-
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cektir. Devrim, sadece genel görünüþü ve kaba çizgileriyle entelektüellerin beyninde var olabilir, ya gerilla ya parti... Bir hareketli
stratejik kuvvet olarak mý, yoksa partinin silahlý kolu olarak mý
gerilla; kýr gerillasý; günümüzde kýr gerillasýndan çýkarýlacak dersler ve geçmiþ deneyler, entelektüel Debrayýn üzerinde çalýþtýðý
kavramlar bunlardýr. Geçmiþlerinde komünist militan olan bir
sürü bürokratýn strateji dersleri verdiði su götürmez bir gerçektir.
Ama entelektüelin durumu bu derslere bazý kýsýtlamalar koymaktadýr. Bazý temel görüþleri hala geçerlidir, ve katkýsýnýn önemini hatýrlatmaktadýr. Ýsyancý göz boyamalarýn eleþtirisi, özsavunma,
Latin-Amerikada kýrsal alanlarda Çin halk savaþý kavrayýþý vs.
öteki formülasyonlarý daha az memnun edicidir. Ve sebepsiz yere
oportünist solun kötü niyetli saldýrýlarýna karþý savunmasýz kanatlar býrakmaktadýr. Dað, burjuva ve köylü unsurlarý proleterleþtirir;
þehir, proletaryayý burjuvalaþtýrýr. (Bkz. R. Debray, Devrimde Devrim) Bu eðlendirici budalalýðý çürütmek çok kolaydýr: Ekim Devrimini burjuvalaþmýþ Petrograt proletaryasý yapmýþtýr ve burjuvalaþmýþ Ýspanyol milisleri Madrid kapýlarýnda faþizme karþý iki yýl
kahramanca direnmiþlerdir.
Daha kötüsü var. Sorun sadece cümlelerde deðildir. Bunlarýn arkasýnda parlak yalýnlýk ve dogmatizm karýþýmý ile Debrayýn
Stalinist formülasyonu yatmaktadýr. (Latin-Amerikadaki öncünün
niteliðini ve stratejinin karakterini mükemmel bir þekilde tam olarak kavrayýþ ve sunuþu bunu kavrayan ideolojik ve teorik temel yüzünden deðerinden pek çok þey yitirmiþtir.) Bu cümlenin kelime
kelime yorumlanýþý, bizi, gerilla fokosu harekâtýnýn baþlamasýndan
önceki hazýrlýk aþamasýný küçümsemeye, kitle hareketlerinin kendiliðindenciliði kavrayýþýna, silahlý propagandanýn yararýný abartan
fokoist bir anlayýþa, sosyal ve politik analizlerde formalizme ve
skolastizme ve de sonuç olarak, öncünün ve devrimci sýnýflarýn
örgütleniþinde militarizme götürür. Bu sorunlarýn her birisini derinlemesine incelemek zorunludur.
I. EKONOMÝK HAZIRLIK AÞAMASININ
KÜÇÜMSENMESÝ
Yazýlarýnýn hiçbir yerinde Debray, gerilla fokosunun nasýl ve
kim tarafýndan hazýrlanacaðý sorusunu ciddi olarak ortaya atmamýþ-
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týr. Pratik bu sorunun temel sorun olduðunu göstermektedir. Çin
ve Vietnam tipi devrimci savaþýn Latin-Amerikaya mekanik olarak
aktarýlmasýný kesin bir þekilde eleþtirmesine olanak tanýyan duru
zekâsý, Debrayý, Küba Devrimini körü körüne taklit etmeyi savunmaktan geri koymamýþtýr. Bu yanlýþý doðru bir evrensel amaçtan
yola çýktýðýný haklý bir gerekçe olarak gösteren, döneklere karþý
savaþmaktýr. Ama Küba Devriminin bir daha tekrarlanabileceði
durumlar ile tekrarlanamayacaðý durumlarý kesinlikle birbirinden
ayýrtetmek gerekir. Debray bunu yapmamýþtýr. Bunun yapýlabilmesi için, Küba Devrimi sýrasýndaki ve þimdiki kuvvet iliþkilerinin ve
dünya çapýndaki sýnýf mücadelesinin karakterinin doðru bir tahlili
gerekir.
Sol oportünistlerin gerilla savaþý stratejisini tartýþmak için
kullanabilecekleri ender konulardan birinin üzerinde ciddiyetle durmak gerekir. Sanki Venezüella komünist partisinin reformist bir
parti olduðu için deðil de, parti olduðu için gerillaya ihanet ettiði
öne sürülmektedir. Bu tartýþmanýn doðru yanýtý nedir?
Baþlangýçta þu kabul edilmelidir ki, Debrayýn büyük eksikliði, parti ve gerilla soyut kavramlarýný kullanma biçiminden ortaya çýkmaktadýr. Geleneksel komünist partilerinin ihanet ve sapmalarý, sanki politik sapmalara yol açan teorileri deðil de, tam tersi
örgütsel yapýlarýymýþ gibi, parti olarak örgütlenmelerine baðlanýyor.
Materyalist diyalektiði kullanmak, program, parti ve sýnýf mücadelesi kavramý ile mücadelenin pratik yöntemleri arasýndaki karþýlýklý
baðýmlýlýðý incelemek, reformist pratiði haklý gösteren þeyin reformist teori olduðunu göstermek yerine, Debray, böyle bir parti örgütlenmesinden tümevarým yolu ile oportünist strateji ve
küçük-burjuva sapmalarý çýkarýyor.
Debrayýn özümsemeyi baþaramadýðý kalýcý bir Leninist miras vardýr ki, onun yanlýþlarýný açýklar. Sýnýf mücadelesinin her aþamasýnda, her özel konjonktüründe devrimci stratejinin bilimsel formülasyonu. Lenin, hiçbir zaman sýnýf tahlilini, teorik çizginin iþleyiþini ve öncü örgüt biçiminin tartýþmasýný birbirinden ayýrmamýþtýr.
(Debray bunu yapmýþtýr.) Bu cephelerden herhangi birini kesinlikle açýklamýþ kabul edip, dikkatini yalnýz diðerleri üzerinde toplamaya çalýþmýþtýr. Evrensel stratejik hedefler ile her an mücadelenin
her kesimindeki özel görevler ve yapýsal koþullar ile konjonktürel
koþullar arasýndaki farký hiçbir zaman akýldan çýkarmamýþtýr.
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Debrayýn önemsemediði gerilla fokosunun hazýrlýðý, tüm
devrimci savaþ içersinde en az ötekilerden herhangi biri kadar
önemli temel bir basamaktýr. Bu basamak, Debrayýn yazýlarýnda
devrimci sürecin bir aþamasý deðil de, devrimin bir çeþit tarih öncesi
olarak yer alýr. Devrimde Devrimin sonunda, kesin olarak politik
harekete girmek isteyen biri askeri fokodan geçmelidir der. Bu
yüzden, en önemli soru ne yapmalý? ile karþýlaþan devrimcilere
verdiði yanýt çok basittir: Bir askeri foko kurun. Taktik soruya da 
askeri foko nasýl kurulur? verdiði yanýt ayný ölçüde basittir: Askeri
eðitimle kadrolarý bir araya toplayýn, para ve teçhizat edinin, harekât alanlarýnda depolar kazýn, savaþ alanlarýný tanýyýn, hareket
savaþý ile düþmaný oyalamak için bekleyin.
Baþarýlý bir pusu, iþkencecinin yok edilmesi, nakledilen silahlara el koyuþ, bunlar herhangi bir Amerikan
ülkesinde ortaya çýkabilecek reformist yüreksizliðe en
iyi yanýttýr. (R. Debray, Devrimde Devrim)
Debrayýn göremediði, gerilla mücadelesini baþlatmaya hazýr olan bir devrimci örgütün en önemli sorununun bu olmadýðýdýr.
Daha kötüsü, yalnýzca askeri eylemlerin politik etkilerine önem
vermek, politik sorunlarý askeri mücadelenin içinde boðmaktýr.
Çünkü, sorun, gorillere ve kukla ordularýna karþý nasýl ateþ edileceðini bilmekte deðildir; ama bu iþi nasýl yapmalýdýr ki, devrimci
sýnýflar, a) silahlarýn kendi öncüleri tarafýndan atýldýðýný anlasýnlar
ve b) onun baþlattýðý kampanyaya her yoldan ve her seviyeden
katýlsýnlar.
Asýl sorun bunun nasýl yapýlabileceðini bilmek sorunudur.
Öncü tarafýndan gerçekleþtirilen pusular, cezalandýrmalar,
kamulaþtýrmalar ve askeri-politik eylemler, Debraya göre, reformist yüreksizliðe en iyi yanýttýr. Biz, sorunun bu þekilde konulmasýný son derece büyük bir talihsizlik sayýyoruz ki bu yanlýþ demek
deðildir. Silahlý mücadele reformizme yanýt deðildir. Bu iþle
uðraþanlar bunun pekâlâ farkýndadýrlar. Karþýlaþtýklarý en büyük
güçlük, silahlý eylemleri baþlatmak ya da gerilla eylemlerini baþarabilecek kadrolarý kýrlara göndermek deðil, bunu doðru olarak
saptanmýþ bir stratejinin çerçevesi içinde yapmaktýr.
Aþýrý bir Debray taraftarý, fokonun hazýrlýk aþamasý, onun üç
klâsik metnini yazmaya sevk eden ön düþünceler arasýnda yer
almýyordu ve bu nedenle bu tür eleþtiriler boþ ve deðersizdir diye-
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bilir. Biz bunlarý kabul etmiyoruz.
Politik bir metin (ve Debrayýn hocasý Althusser genel anlamda teorik metnin ne olduðunu göstermiþtir) sadece söyledikleri açýsýndan deðil, söylediði þeyler ile ima ettiði, söylemedikleri
açýsýndan da önem taþýr. Debrayýn metninde söylenmemiþ olan,
onun tamamen ihmal ettiði, kendi yasalarý ve zorunluluklarýyla sýnýf mücadelesinin özgül bir aþamasý olan devrimci savaþýn hazýrlýk
aþamasýdýr ki, bu proletarya devriminin tarihsel görevlerinin sorumluluðunu üstlenmiþ olan siyasi bir örgüt tarafýndan Marksistçe, yani
bilimsel ve devrimci bir tarzda ele almayý gerektirir.
Gerilla kolu, proletarya öncüsünün hareketli stratejik gücüdür. Ayný zamanda, sýnýf mücadelesinin en yüksek düzeyidir. Ve
proletarya öncüsü, buna ulaþýrken, böylece kendini objektif olarak
kurmuþ olur. Ama ana mücadele tek mücadele deðildir ve salt
ana mücadele ile uðraþan bir örgüt kitlelerden kopar ve egemen
sýnýflarla karþý karþýya geldiðinde kitlelerden kendisini tecrit edilmiþ
olarak bulur. Bu, devrimci örgütün tüm popüler mücadele ile tüm
mücadele biçimlerinde hazýr bulunmasý ve sonra sýnýf mücadelesinin nihai aný olarak stratejik hareketi baþlatmasý anlamýna gelmez. Bu anlayýþ, sadece sýnýf mücadelesine oturduklarý yerden
katýlmaya kalkýþan ve ancak iktidar ele geçtiðinde yerlerinden kalkan kokuþmuþ bürokratlarýn kafasýnda bulunur. Böyle düþünenler
için ele geçirilecek iktidar yoktur. Biz, devrimci örgütün kendisini
tamamen gerilla kollarýnýn stratejik harekâtýna vermesine karþý çýkarken, bununla iki sapmayý da reddediyoruz:
1) Baský aygýtý ile kesinkes karþý karþýya gelmeyi sadece
öncünün görevi sanan ve sýnýf yerine öncünün devrim yapacaðýna
inanan darbecilik. (Blanquizm ya da militarizm)
2) Kitlelerin kendiliðinden gerilla örgütlerine katýlacaðýný ve
hareketli stratejik kuvveti kendi öncüleri olarak tanýyacaðýný iddia
eden kendiliðindencilik. (spontanizm)
Brezilyadaki devrimci savaþa hazýrlýk deneyi, bu sapmalarýn en tehlikelisini ve bunlardan kaçýnma yollarýný göstermiþtir. Yeni
bir Caparao ya da yeni bir Camiriden kaçýnmak için bazý önemli
dersler çýkarýlmalýdýr.
Birincisi, pratik içindeki birçoklarý gibi Debray da, bir temel
ilkeyi görmezlikten gelmiþtir: Gerilla, devrimci eylemin baþlangýcý
deðildir. Debrayýn kelime kelime sekterce yorumlanýþý (Debrayýn
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kendisinin öyle yorumlar yapýlmasýný mümkün kýldýðýný göstermiþtik) kendisi için, yapýlan askeri ve lojistik hazýrlýklar hariç, gerilladan önceki tüm politik çalýþmayý oportünist olarak yorumlamaya
yol açar. Bolivya deneyi göstermiþtir ki, þehirlerde oportünist bir
politikaya yol açan þey öncü görevlerinin böylesine militaristçe
basitleþtirilmesidir. (Kýrlarda savaþýn) Çünkü Bolivyalý devrimciler
sadece fokoyu düþünmüþler ve gerilla kolunun desteklenmesi için
gerekli politik-askeri çalýþmalarý müzmin oportünistlerin eline býrakmýþlardýr. Bu kimseler, devrimin görevlerini üstlenmek konusundaki yetersizlikleri herkesçe bilinen bu politik örgüt militanlarý,
iþi Che Guevara ve arkadaþlarýna ihanet etmeye kadar vardýrmýþlardýr.
Böylece tüm halkýn savaþý olan gerilla savaþýný hazýrlayacak
devrimci örgütün gerekliliði ortaya çýkmýþ oluyor. Bu örgütün ana
hedefi (stratejik hareket) gerilla kolunu yaratmak ve geliþtirmektir,
ama evrensel hedefi, tüm halkýn savaþýdýr. Kendiliðindencilerin yaptýðý gibi, popüler mücadelenin tüm biçimlerinin gerilla koluna
objektif olarak yardýmcý olacaklarýný iddia etmek bir anlam taþýmaz.
Öncü ile kitleler arasýndaki baðý kurarak, devrimci pratiðin temel
kuralýna ne daha az, ne daha çok, kitlelerden sadece bir adým
önde saygý göstererek bu yardýmý titizlikle tasarlamak bir anlam
taþýr ancak. Öncüler tarafýndan baþlatýlan mücadeleye girmeleri
kitlelere baðlý deðildir; kendisini kitlelerin devrimci birikimlerini
deðerlendirecek biçimde örgütlemek öncünün görevidir. Eðer öncüler, sýnýf mücadelesinin somut sürecinden kopmak istemiyorlarsa,
objektif olarak devrimci olan sýnýflarla saðlam baðlar kurmayý baþarmalýdýrlar. Gerilla kolunun hazýrlýðý demek olan baþlangýç aþamasýndan itibaren, ister örgütsel, ister politik olsun, her iki durumda da, iþçileri, köylüleri ve çýkarlarý proletarya doðrultusunda olan
küçük-burjuvazinin bazý kesimlerini kapsayan kitle hareketlerinin
doðru çizgisini temsil etmelidir.
II. SÝLAHLI MÜCADELENÝN ÖNEMÝNÝN
FOKOCU TARZDA ABARTILIÞI
Debrayýn yazýlarýnda silahlý propagandanýn silahlarýn propagandasýndan kesinkes ayrýlmadýðýna deðinmiþtik. Burada bir kelime oyunu deðil, temel bir sorun yatmaktadýr.
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Devrimde Devrim kitabýnda Debray, Latin-Amerikadaki
ve Asya daki devrimci savaþ koþullarýnda deðiþiklik olduðunu gösterdikten sonra, Latin-Amerika devriminde silahlý propagandanýn
özgül niteliðini tespit etmeye kalkýþmaktadýr.
Propaganda ve ajitasyon çalýþmalarý yani örgütü halka tanýtma ve anlatma, bölgesel yönetimi kitle örgütüne
dönüþtürme çabalarý temel sorun olur ve ilerdeki savaþlar buna baðlýdýr. Propaganda savaþýn kurtarýcý yapýsýna
tanýklýk eder ve bu mesajý yavaþ yavaþ kitlelerin bilincine yerleþtirir. Bundan baþka üretimin örgütlenmesine,
vergi toplanmasýna, devrim yasalarýnýn anlaþýlmasýna yardýmcý olur. (R. Debray, Devrimde Devrim)
Debray devam ediyor:
Bugün Latin-Amerika gerilla hareketlerinde bu eylemlerin gündeme alýndýðý bir aþamaya gelindiðini göremedik... Bir baþka deyiþle, silahlý propaganda askeri harekâttan önce gelmez, askeri harekâtý izler. Silahlý propagandanýn iþi gerilla cephesinin dýþýndan çok içindedir.
Önemli olan þudur: Mevcut koþullar altýnda en önemli
propaganda biçimi askeri eylemdir. (R. Debray, Devrimde Devrim)
Bunu okuyunca Debraya olan saygýmýza raðmen, yukardaki sözlere yanýt olarak yine onun bir sözü aklýmýza geldi: Bazý
politikalar kriminolojinin ihtisas alanýna giriyor... Bu bölümler, gerçekten böyledir. Bizim militarist Debrayýn kendisi, mevcut aþamada
politik yanýn askeri yana indirgenmesinde diretir.
Babacan diyebileceðimiz bir devrimci pratik, anlayýþýný gizlemektedir. Öncüler kitleleri daha sonra politik açýdan kazanabilmek için önce askeri açýdan kazanmalýdýrlar. Öncü güç, egemen
sýnýfýn baský aygýtýna karþý verdiði savaþýn baþlangýç aþamasýnda
kimseye karþý deðil, sadece kendine karþý sorumludur. Daðda ve
ormanda yaþayan köylüler artýk kýrsal alanýn parçalarýdýrlar. Konuþan
silahlar ve yalnýzca silahlardýr. Bolivyada böyle olmuþtur. Orada
neler olduðunu anlatmak için köylülerin Che Guevara ve yoldaþlarýnýn kahramanca mücadelesini anlayamadýklarýný söylemek yetmez. Çünkü Che Guevara onlarý kazanmanýn gerekli olduðunu
bilen bir insandýr.
Che Guevara günlüðünün 1967 Mayýsý bölümünde o dö-
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nemin en önemli karakteristikleri arasýnda köylülerle birleþme konusunda kesin eksiklikler yer alýr.
Bize karþý olan korkularýný yitirmeye baþladýlar. Onlarýn saygýsýný kazanmak yavaþ ve sabýr isteyen bir görevdir. (Che Guevara, Bolivya Günlüðü)
Haziran ayý özetinde Che Guevara yeniden ayný konuya deðiniyor:
Köylülerin birleþmesinin eksikliðini hissetmeðe devam ediyoruz. Þu kýsýr bir döngüdür: Bu birleþmeyi saðlamak için kalabalýk nüfuslu alanlarda kalýcý eylemler
koymak ihtiyacýndayýz ve bunu yapmak için daha fazla
adama ihtiyacýmýz var. (Che Guevara, Bolivya Günlüðü)
Ayný ifade Temmuz ayýnda trajik bir tek düzelikle tekrarlanýr:
Eski köylü tanýdýklar tarafýndan bazý cesaret verici
kabul iþaretleri veriliyorsa da, köylülerle birleþme eksikliði kendisini hissettirmeye devam ediyor. (Che Guevara, Bolivya Günlüðü)
Yani gerilla savaþlarýný askeri mücadele aracýyla politik olarak alevlendirdikleri eski iliþkiler. Askeri kamulaþtýrmalarýn basit
yankýsý cesaret, gerilla kolunun ispatladýðý savaþçýlýðý ve mahrumiyete katlanýþý, kendi baþýna yýðýnlarý öncü gücün çevresinde toplamaya yeterli deðildir.
Bunu izleyen iki ay boyunca gerilla kolunun askeri çöküþü
baþlar. Politik tecrit daha da belirgin hale gelir.
Hiçbir iliþki kurmadan ve yakýn gelecekte de kuracaðýmýza dair geçerli bir umut ýþýðý olmadan devam ediyoruz. Onlarla daha önce kurduðumuz küçük iliþkileri
gözönünde bulundurursak, bunun nedenlerini anlayabiliriz (Che Guevara, Bolivya Günlüðü, Aðustos ayý özeti)
Ordunun eyleme daha etkili bir biçimde karþý koymasý ve köylü yýðýnlarýnýn artýk yardým etmemesi ve hatta ihbar etmesi. Durum geçen aykinden farksýz. (Che
Guevara, Bolivya Günlüðü, Eyül ayý özeti)
Ama Debrayýn görüþlerinin tersine, Che ve Ýnti Perodo, silahlý
propagandayý, ancak silahlar devrimin hedeflerini kitlelere doðru
olarak açýklamasýyla desteklenirse propaganda sayýyorlardý. Örneðin, Eylülün 22sinde Bolivyalý gerillalar þöyle yapmýþlardýr:
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Gece Ýnti, bölge okulunda 15 kiþilik suskun ve þaþkýn
köylü grubuna devrimin hedefleri konusunda dersler verdi. (Che Guevara, Bolivya Günlüðü)
Ne politik baþarýsýzlýðý mekanik olarak açýklayan askeri
baþarýnýn eksikliðidir, ne de askeri çöküþü mekanik olarak açýklayan politik baþarýsýzlýktýr. Bu iki yan sürekli diyalektik iliþki içindedir.
Þöyleki, politik baþarýya dönüþtürülemeyen askeri baþarý, bir askeri
baþarý olmaktan çýkar ve askeri mücadeleye yol açmayan bir politik çalýþma, politik çalýþma deðildir.
Debrayýn öne sürdüðünün aksine, bu dönemde LatinAmerikadaki sýnýf mücadelesini karakterize eden politik yandan
önce gelen askeri yan (darbecilik, Blanquizm ya da militarizm)
deðildir; emperyalistlerin ve yerli iþbirlikçilerinin sýnýf egemenliklerini
sürdürdükleri koþullar altýnda sömürülenler için baþlangýcýndan itibaren politik-askeri mücadele olmayan politik bir tercih söz konusu olamaz.
Chenin sözleriyle, eðer eski köylü tanýdýklarý olmazsa, emperyalist baský gerillalarýn çevresindeki stratejik kuþatmanýn etkisini artýracak ve onlarý Chenin sonsuz kahramanlýðý bile kurtaramayacaktýr. Silahlar kördür.
Bu nedenle, silahlý propagandanýn abartýlmasý dediðimizde,
silahlý mücadele olmaksýzýn devrimci propaganda olmaz önyargýsýndan yola çýkýyoruz. Debrayýn yanlýþý, aralarýnda salt küçük iliþkiler
varsa, gerilla kolunun köylülerle birleþmesinden yoksun kalmasýnýn mantýki olduðunu unutarak, silahlý eylemi kendi baþýna propaganda olarak deðerlendirmesidir. Gürültü çýkarsalar bile, silahlar
saðýrdýr. Sýnýf düþmanlarýnýn baský aygýtýna karþý ana mücadeleye
giriþmekle gerillalar, sömürülenlere objektif olarak proleter iktidarý
öneriyorlar. Ama bu objektif sürecin sömürülenlerin bilincine yansýmasýnýn birçok yolu vardýr. Eðer gerillalar sömürülenlere yakýn
iseler, alýcý kulaklar bulma þanslarý büyüktür. Ama tüm alýcý kulaklar vurulan gerillalarýn silahlarýný devralan öteki eller haline gelemezler. Ayný þey, öncü mücadelesini proleter devrimiyle objektif
olarak ilgilenen sýnýflara tanýtma biçiminde olduðu kadar, sýnýf mücadelesinin, köylülüðün ve tarým proletaryasýnýn her bir katýndaki
ve her bir yerdeki somut koþullarýna baðlýdýr.
Che Guevara, OSPAAL (Asya, Afrika ve Latin-Amerika Halklarý Dayanýþma Örgütü) sekreterliðine yazdýðý Ýki, üç, daha fazla
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Vietnam diye baþlayan mektubunda, Roma arenalarýnda pleplerin gladyatörleri yüreklendirmesine benzeyen ilerici dünyanýn Vietnam halkýyla dayanýþmasýndan söz eder. Bolivya trajedisi, belli
bir ölçüde ayný durumun tekrarýdýr. Gerilla savaþçýlarý, gladyatörler
ve Bolivya köylüleri de pleplerdir. Bu neden böyle oldu ve gelecekte böyle bir çeliþkiden nasýl kaçýnýlabilinir? Debrayýn yazýlarý LatinAmerika devrimi için yaþamsal önem taþýyan bu sorulara sadece
yanýt vermemekle kalmamýþ, ayný zamanda okuyucuya bunlarý
unutturmuþtur da bir ölçüde.
Debrayýn silahlý propaganda ile ilgili görüþlerinde olaðanüstü görünen ve mekanik, þematik, anti-diyalektik karakterini ortaya
koyan yan, politik ve askeri yan arasýndaki soyut karþýtlýktýr. Yukarda politik yan karþýsýnda askeri yana kesinlikle öncelik tanýdýðýný
gördük. Görüþlerini haklý çýkarmak için politik çalýþmaya baþlamanýn
ve daha sonra askeri düzeye ulaþmanýn imkansýz olduðunu anlatmaya çalýþýr. Silahlý propagandayý askeri harekâttan ayrý bir aþama
saymak ve öncelik tanýmak yok yere düþmaný kýþkýrtmak olur.
Latin-Amerika ülkelerinin çoðundaki köylülüðün belli, sosyal, ideolojik ve psikolojik koþullarý ... Olgunlaþmamýþ bir ajitasyon grubu, silahlý olsun ya da olmasýn,
gerekirse gözlenecek, açýkta býrakýlacak ve tasfiye edilecektir... (R. Debray, Devrimde Devrim)
Bu sözlerle karþýlaþýnca ortaya yapýlacak iki þey çýkýyor:
a) Politik-askeri hareket demek olmayan silahlý propagandadan ne anladýðýný incelemek;
b) Gerilla savaþýnda askeri yan ile politik yan arasýndaki
iliþki sorununun doðru yanýtýnýn Debrayýn savunduðu (askeri yan
politik yandan önce gelir) biçimini ya da her ikisi deðil de, onun
hiç deðinmediði bir biçimini (devrimci savaþ baþýndan itibaren
politikleþmiþ askeri savaþtýr) olduðu konusunda þüpheye düþmek.
Bu objektif olarak ayrý olan mücadelenin iki yanýný, sadece
söz olarak mý ayýrmaktadýr? Bir kimse, pusu kurmakla mý, yoksa
toplantý ya da herhangi bir politik eylemin ardýndan bir köyü ele
geçirmekle mi iþe baþlamalýdýr? Sorunu böyle ele almak, stratejik
harekâtýn (politik-askeri) niteliðini özel harekâtlarýn karakteriyle
karýþtýrmak olur. Debrayýn yaptýðý kesinlikle budur. Görüþlerini dile
getirmek için baþvurduðu ayýrýcý fikirlerle dolu önyargýlar Debrayý
somut olarak birleþen kavramlarý ayýrmaya ve soyutlamalarý ger-
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çeðe yeð tutmaya götürmektedir. Bu karþýlaþtýrmalarýn nedenini
açýklayan kuramsal yanlýþý belirtmiþtik: Reformist komünist partilerin oportünist pratiklerinin nedeninin parti olarak oportünist biçimde örgütlenmeleri olduðunu ortaya koymadýðý için mekanik olarak
devrimci politikayý askeri biçimdeki örgütten ayýrmaktadýr.
III. KENDÝLÝÐÝNDENCÝ KÝTLE HAREKETÝ
ANLAYIÞI
Ýlk önce küçükten büyüðe doðru ilerlemek gerekir.
Aksi yönde ilerlemeye kalkýþmak anlamsýz olur. En
küçüðü halk ordusunun çekirdeði olan gerilla fokosudur. Çekirdeði yaratacak olan cephe deðildir, ama çekirdek geliþtikçe ulusal devrimci cephenin yaratýlmasýný saðlar. Sadece bir kurtuluþ programýnýn çerçevesinde deðil,
mevcut olan bir þeyin çevresinde cephe yaratýlýr. (R.
Debray, Devrimde Devrim)
Eðer biri çýkýp ta bir kendiliðindencilik antolojisi yayýnlayacak olsa, hiç kuþkusuz bu sözleri antolojinin baþýna alýrdý. Bütün
kötü tahlillerde olduðu gibi, Debray, suni bir alternatiften (cephe
mi çekirdeði yaratýr, çekirdek mi cepheyi?) yola çýkýyor ve yine
yanlýþlýðý meydanda; bir alternatifi reddediyor (cephe çekirdeði yaratmayacaktýr), böylece tersini gerçek olarak gösteriyor (çekirdek
ulusal devrimci cephenin yaratýlmasýný saðlar). Ya gerçek Debrayýn
sunduðu aþamadan daha karmaþýksa? Gerilla çekirdeðinin
geliþmesi ile varýlacak þey cephe deðil, halk ordusudur. Ordu sadece
ordulu cephe deðildir. Debrayýn görüþlerinin Brezilyaya aktarýlmýþ
biçimi gerilla çekirdeðinin geliþmesi sonucu Amazondan Rio Grande Desole kadar tüm mücadele biçimlerinin birleþtirildiði bir ulusal kurtuluþ cephesi yaratýlacaðý fikrini ima etmektedir. Ülkenin
her eyaletinde ve her eyaletin her bölgesinde sadece silahlý mücadele için deðil, silahlý mücadeleye hazýrlanmak için en iyi kadrolarý kýrlara gönderen, halk savaþýný ilerletebilmek için malzeme
birikimi yapan örgütler kurulmuþtur. Debraya göre, bu deðiþik her
bir gerilla kolu yerine oturmadan önce ve baðýmsýz olarak aralarýnda bað kurmamalýdýrlar. (Ama sihirli bir gücün etkisiyle, aralarýnda
taktik sorunlarda anlaþýrlar ve bir gün içinde birleþmeyi baþarýrlarsa
mesele kalmaz.) Çünkü diyor Debray, sadece bir kurtuluþ progra-

106

J. Quartim
R. Debray ve Brezilya Devrimvi Hareketi

mý çevresinde deðil, mevcut olan birþeyin çevresinde cephe yaratýlýr. Sonuç olarak, foko mevcut olmadýkça, bu dönemde temel
mücadele biçimiyle tali mücadele biçimlerini ve temel mücadele
için gerekli olan unsurlarý birleþtirmek için, ne araç, ne de herhangi bir neden vardýr ortada.
Debrayýn görüþü, bizi daha ötelere bile götürecektir. Debray, en küçüðü gerilla fokosudur demekle, foko, öncü örgütün
ilk biçimidir, fokodan önce kelimenin tam anlamýyla öncü yoktur
ve öncü ancak kýrlarda olduðu ölçüde öncüdür demek istiyor. Burada öncünün rolü ile sýnýflarýn rolü trajik bir biçimde birbirine karýþtýrýlýyor. Debray, öncünün kitleleri sadece kýrda iktidarýn ele geçirilmesi için örgütlediði takdirde (çünkü ancak bundan sonra iþçi
sýnýfý þehirlerde iktidarý ele geçirebilir) þehirlerde örgütlenebileceðini
ve öncü örgüt olarak kendisini takviye edebileceðini anlayamamaktadýr.
Nasýl ki gerilla fokosu köylüleri devrim için örgütleyemezse,
þehirlerde politik-askeri öncü olmadan proletarya gerilla fokosunun
stratejik harekâtýna ve silahlý köylülere destek olma olanaðýný bulamaz. Þehir proletaryasý arasýnda öncü güçlerin varlýðý, köylülerin
tüm katlarýnýn kazanýldýðý, savaþ durumuna geçildiði ve gerilla kolunun halk ordusuna dönüþtüðü dönemde olduðu kadar, köylülerden soyutlandýðý dönem için de zorunludur. En küçük gerilla
fokosu, deðil stratejik harekâtý, gerilla fokosunun yaratýlmasý ve
geliþtirilmesi olan sýnýflarýn tüm mücadele biçimleri içinde öncü
olarak var olduðu ölçüde harekâtý etkileyebilir.
Debrayýn bu gerçeði bazen anlamýþ gibi gözüktüðü doðrudur. Bu yüzden Devrimde Devrimde þöyle yazar:
... Eðer gerilla kuvvetli politik öncü haline gelmezse,
askeri düzeyde geliþmesi imkansýzdýr ... Çünkü bu bir
kitle hareketidir ve gerilla hareketi askeri zafer kazanmak istiyorsa, bunun için radikal çare sömürülen sýnýflarýn çoðunluðunu politik olarak bir araya getirmesidir.
(R. Debray, Devrimde Devrim)
Ama bu nasýl baþarýlacaktýr? Debrayýn bu konuda düþündüðü tek çözüm bir radyo vericisidir.
Böylece gerilla kuvvetlerinin düzenlenmesinde radyo vericisinin önemi ... radyo aracýlýðýyla gerillalar gerçeðin kapýsýný zorlayabilirler ve tüm halka açabilirler ... ký-
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sacasý radyo, gerilla hareketinde nitel bir deðiþmeyi saðlayabilir. (R. Debray, Devrimde Devrim)
IV. TOPLUMSAL TAHLÝLLERDE VE
ÖRGÜT MÝLÝTARÝZMÝNDE ÞEKÝLCÝLÝK
Devrimde Devrim, kelimenin Leninist anlamýyla bir taktikler kitabýdýr. Bu kitap, devrim anlayýþýný ve karakterini incelemiyor, sadece nasýl yapýlacaðýný inceliyor. Devrimci olduðunu iddia
eden her çizgi þu somut soruya yanýt bulmak zorundadýr: Kapitalist devlet iktidarý nasýl yýkýlacaktýr?
Latin-Amerikadaki Devrimci Stratejinin Sorunlarý adlý yazýsýnda Debray, Latin-Amerikada uygulanan çeþitli oportünist taktikleri, özellikle barýþçý mücadele (kitle hareketlerinin iktidar
doðrultusundaki mücadelesi), ayaklanma (iþçi ya da köylü) ve milli
burjuvazi ile ittifak gibi konularý inceler. Bu kavramlarýn iflasýný anlatýr. Devrimde Devrimde silahlý mücadeleye iliþkin iki taktik incelenir: Silahlý savunma ve gerilla üssü. Salt taktik açýsýndan burada
eleþtirilecek bir yan yoktur. Debrayýn tahlilleri mükemmeldir, ama
stratejiye baðlý olmayan bir taktik olamayacaðýný, antagonist güçlerin ve aralarýndaki mücadelenin özünün niteliðinin kesinlikle tespit
edilmeden bir strateji belirlenemeyeceðine göre, Debrayýn taktik
görüþünü Latin-Amerika devrim stratejisi ile iliþkisi açýsýndan incelemek gerekir.
Taktiklerin temel hedefi, devrim sürecinin belli bir aþamasýnda ana mücadele biçimini kararlaþtýrmaktýr. Bu görevi baþarmak
için Debray, Latin-Amerikadaki çeþitli komünist örgütlerin uyguladýðý taktiklerin elveriþsizliklerini tahlil ederek tamamen deneyci bir
yönteme baþvuruyor. Bu yöntem, oportünist taktiklerin neden
iþlemediðini gösteriyor; Devrimde Devrimi okuyan bir kiþi, kitabý
bitirdiðinde, gerilla savaþýnýn kendi doðrularý içinde doðru bir yöntem olduðu için deðil de, öteki yöntemler baþarýlý olmadýðý için
gerekli olduðu kanýsýna varýr. Debray, sýnýf mücadelesinin temel
mücadele biçimi olarak gerilla savaþýnýn fonksiyonunu, doðru tahlil
yaparak deðil de, yanlýþ çözümleri çürüterek ve gerilla savaþýnýn
fonksiyonunu doðru tahlil ederek doðru yöntemi saptadýðý þeklinde
bir izlenim doðurmaktadýr.
Debray, tartýþmayý ya parti ya gerilla alternatifi üzerinde
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yoðunlaþtýrmakla gerilla savaþýný çaðýmýzda en uygun bir biçim haline getiren nedenleri gözden kaçýrmaktadýr. Kýrsal alanlarýn askeri
ve yöresel elveriþliliði, Debraya politik tartýþmayý tasfiye eden sihirli formülü saðlamýþtýr.
Marksizm-Leninizm bir bilim ve yöntemdir. Ancak doðru
olarak yararlanýldýðý takdirde, proletarya devriminin strateji ve taktiðinin tanýmlanmasýný saðlar. Proletaryanýn ve müttefiklerinin taktikleri, mücadelenin ana yönünü, ikincil yanlarla birleþmesinin bir
evrimi olan ulusal ve uluslararasý düzeyde sömürülenler ile sömürenler arasýndaki güçler iliþkisini önceden haber veren her tarihsel
dönemdeki sýnýf mücadelesinin ana yanýnýn bilimsel tanýmý sayesinde doðru olarak saptanabilir. Gerilla savaþý koþullarý, ancak, devrimci Marksistlerin barýþçýl yoldan sosyalizme geçiþi reddetme
nedenlerini titizlikle incelemekle ve silahlý mücadeleyi insan soyunun en büyük düþmaný ABD emperyalizmine karþý nihai yol kabul
etmekle yaratýlýr. (Sadece eylem ve iyiniyet ya da istek yetmez
buna) Geleneksel komünist partilerinin bu sorunu anlamakta
direnmelerinin nedeni ortaya çýkmaktadýr. Ama bu sorun, bu partilerin SBKP ile baþlayarak her yerde proletaryanýn davasýna ihanet ediþlerinin nedenlerini araþtýrarak, bilimsel olarak çözümlenmelidir. Vietnamý trajik biçimde yalnýz býrakan, sadece görünüþü
kurtarmak için bir takým göstermelik iþler yapan kimseleri kýnamak gerekir. Debray, bu kýnamanýn pratiðe geçirilmesi konusundaki
ýsrarýnda tamamen haklýdýr. Ve bir açýdan bütün yazýlarý, tüm sol
oportünist dokümanlardan bin kat daha deðerlidir. Ama bir Marksist þu kesin varsayýmla yola çýkar: Devrimci teori olmadan, devrimci pratik olamaz. Biri ötekinden ayrýlamaz, toplumun devrimci
deðiþimi bu ikisinin biraraya getirilmesiyle mümkündür. Debray,
geleneksel komünist partilerinin burjuvalaþmasýyla bu partilerin
politik programlarý arasýnda bu anlamda bir iliþki kurmamýþtýr. Reformizmin baþlýca nedeninin þehir yaþantýsýnýn günahlarý ve tatlýlýðý
olduðunda diretmesi, tek kelimeyle saçmadýr. Bu noktaya birçok
kez deðindik. Ama tek düze olmayý, yüzeyselliðe yeð tutuyoruz.
Oportünizmin temel belirtileri ve geleneksel partilerin ihanetleri,
kýrlara açýlmaya karar vermemeleri ya da þehirlerde savaþmak istemeleri deðil, baþ düþmana karþý savaþmamalarýdýr. 1968de kokuþmuþ FKP bürokratlarý, proletaryayý Fransýz Marksizmine götürmekle baþarýsýzlýða uðradýklarý için ihanet etmiþlerdir.
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Debray, bu sorunun derinliðine inip, geleneksel komünist
partilerine Sovyet diplomasisinin ve barýþ içinde birarada yaþama
stratejisinin uluslararasý aracý olduklarýný söyleyebilecek teorik sertliðe sahip deðildir. (Cesaret sahibi olduðuna inanýyorum.) Dönek
Prostes kendi adýný taþýyan gerilla kolu zamanýnda, kýrlara açýlmak
cesaretini bulmuþtu. Debrayýn dediði gibi, 1964de þehrin sýcak
odalarýnda yumuþadýðý deðil, süreci tekrarladýðý apaçýktýr. Protes,
1964de þehir ve kýr silahlý mücadelesinin hazýrlanmasý ile ilgili
somut koþullar ortaya koymuþtur. O zaman devrimci iç savaþ için
tüm koþullar mevcuttur, köylü hareketine ve Riodaki gemicilerin
isyanýna tanýk olanlar bunu çok iyi bilirler. Eðer Prostes ve yardýmcýlarý, bu savaþý sabote etmiþler ve tek kurþun sýkmadan teslim olmuþlarsa, bunun nedeni, Devrimde Devrimi okumayýþlarý deðil,
(Küba devrimi gözlerinin önündeydi) herkesin bildiði gibi, ABD
emperyalizmine karþý savaþan sömürülen halklarýn öncülerini sabote etmek için ellerinden geleni artlarýna koymayan Sovyet devletini yöneten bürokrasinin uþaðý olmalarýdýr.
SONUÇ
Devrimci stratejinin kurulmasý, sadece askeri karakteristikleri
ve gerilla kolunun tanýmlanmasý deðil,
1- Mevcut tarihi aþamadaki sýnýf mücadelesinin,
2- Gerilla kolunun temel ve doðrudan biçimi olduðu, ama
tek baþýna yeterli olmadýðý, halk savaþý olarak gerilla savaþýnýn tanýmlanmasý gerekir.
1- Dünya kapitalizminin ABD emperyalizmi tarafýndan politik ve ekonomik olarak birleþtirilmesi, mevcut aþamada sýnýf mücadelesinin karakterini belirlemiþtir. Kapitalist metropoller arasýndaki pazar rekabeti, Washingtondaki kapitalizmin hegemonik merkezi tarafýndan politik kontrol altýna alýnmak suretiyle, bugün dünya
burjuvazisi ABD emperyalizminin egemenlik sistemi içine girmiþtir.
Zamanýmýzdaki dünya konjonktürü ile Lenin dönemi arasýndaki
fark, emperyalist metropoller arasýndaki ulusal antagonizmanýn
kaybolmasý ve böylece ABD emperyalizmi önderliðinde bir tek blok
haline gelmesidir. De Gaulle kendisini Fransýz emperyalizminin
(Fransýz tekelci kapitalizminin) savunucusu olarak sunabilir. Ama
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bu durum, sýnýf mücadelesinin ikincil yanýný meydana getirir. Fransýz
kapitalizmi ile ABD kapitalizmi arasýndaki çeliþki hiçbir zaman antagonist olmayacaktýr. Bu nedenle çaðýmýzda sýnýf mücadelesi biçiminin saptanmasý için bir temel sonuç çýkarabiliriz: Çeþitli emperyalist uluslar arasýndaki antagonizma, dolaylý ya da dolaysýz birleþme
(istekli ya da isteksiz) sonucunda ortadan kalktýktan sonra, artýk
emperyalistler arasý savaþ olmayacaktýr. Artýk 1914-18 ve 1939-45de
olduðu gibi, tüm dünya konjonktüründe çeþitli kapitalist devletler
arasýndaki çeliþki egemen olmayacaktýr. Bu yüzden, kapitalist devletlerin baský aygýtý kendiliðinden hasar görmeyecektir; bir baþka
deyiþle, doðrudan doðruya devrimci halk ordularýnýn yaptýðýnýn
dýþýnda bir hasar olmayacaktýr. Dünya kapitalizmi ABD emperyalizmi tarafýndan birleþtirilmeden önce, proletaryanýn silahsýz yollardan silahlanmasý mümkündü. Yani önce politik olarak örgütlenir,
politik mücadeleyi ve silahsýz þiddeti belli bir noktaya getirir ve
silahlanmak ve iktidarý ele geçirmek için ülkelerdeki egemen sýnýflarýn baþvurduðu sosyal, politik ve askeri yollardan yararlanabilirdi. Bu, 1871 Paris Komününde, 1917 Rusyada, 1918 Almanyada,
Macaristanda, 1944-45 Çinde, Vietnam da, 1942-45 Yugoslavyada
olmuþtur. Bütün emperyalist-kapitalizmin politik-askeri birliði ile
III. Enternasyonal dönemindeki emperyalizm arasýnda, birinin dünya pazarlarýnýn birleþtirilmesi, ötekinin emperyalist ülkelerin baþýboþ
rekabeti ki günümüzde düzenlenmiþ rekabet vardýr (çok daha
fazla sömürmeye olanak tanýyan bir rekabet) þeklinde karakterize edebileceðimiz nitel farklar doðmuþtur. Sosyal üretim güçleri
bakýþ açýsýndan, iki dönem arasýndaki fark açýk seçiktir. Emperyalistler arasý savaþ döneminde sosyal üretim güçleri, sanayi devrimi
ve geniþ ölçekli sanayi tarafýndan harekete geçiriliyordu. ABD emperyalizminin dünya çapýndaki kapitalist sömürüyü birleþtirdiði
günümüzde ise, elektronik, nükleer ve sibernetik devrimi, ABD
emperyalizminin egemenliðinde maddi koþullarýný yaratmýþtýr.
Nükleer þantaj ve otomasyon, bütün kapitalist devletleri ABD emperyalizminin peþine takmýþtýr. Ve De Gaulleün milliyetçiliði bu
gidiþi deðiþtirmeyecektir. Ayný zamanda Sovyetler Birliðinin emperyalist devletlerle barýþ içinde birarada yaþama stratejisi, insan
soyunun en büyük düþmanýna karþý verdikleri mücadelede sömürülen halklarýn trajik bir þekilde yalnýz kalmalarýný getirmiþtir. Sovyetler Birliði, bu strateji ile ABD emperyalizmi ve onun yerli kuklalarýyla
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(oligarþilerle) sömürülen halklar ve onlarý destekleyen proletarya
devletleri arasýndaki savaþta tarafsýz kalmaktadýr. Egemen sýnýf teorisyenlerinin kibarca baðýmsýzlýk stratejisi diye adlandýrdýklarý bir
baþka önemli sorun da, aslýnda egemen olan sýnýflarýn özel silahlý
birliklerine ait iki ayrý görevin birleþtirilmesidir. (Geçmiþte egemen sýnýflarda) 1- Sömürenlere kendi sýnýf ayrýcalýklarýný korumak
için; 2- Kendi sýnýf çýkarlarýný baþka uluslarýn sömürülerinden korumak için silahlanýrlardý. Çaðýmýzda polis (sömürücülerin sömürülenlere karþý iç koruyucusu) ile ordu (burjuva devletinin öteki burjuva devletlere karþý ve sadece buhran dönemlerinde sömürücülerin kendi ülkesindeki sömürülenlere karþý koruyucusu) arasýndaki
fark tamamen ortadan kalkmýþtýr. Bu kapitalist ülkelerde polis ile
ordu arasýndaki fark, sadece kullandýklarý silahlarda ve üniformalardadýr. Burjuvazinin içte ve dýþta düþmaný tektir artýk: Proletarya
ve tarihi müttefikleri.
Özetlersek, Lenin döneminde proletaryanýn tüm sömürülenler adýna bir iktidar alternatifi olma görevi, temel olarak askeri
bir görev deðildir. Saðlam bir devrimci örgütü, profesyonel politik
militanlardan kurulup, bu iþçi sýnýfýnýn öncüsünün doðru aný saptayýp sermayenin iktidarýna karþý saldýrýya geçmesi yeterliydi. Burjuva ordusu, emperyalistler arasý savaþa dalýnca bu an gelmiþ olur.
Emperyalistler arasý savaþ olanaðýnýn tarihsel olarak ortadan kalktýðý þu günümüzde, Latin-Amerikada proletaryanýn iktidar alternatifi
olabilmesi için, silahlý mücadelenin sýnýf mücadelesinin yolu olduðu, politikleþmiþ askeri savaþ geçerlidir.
2- Gerilla savaþý tüm halkýn savaþýdýr. Gerilla kolu, þehirlerde
yakalanmak kýrda yakalanmaktan daha kolay olduðu, þehirlerin
burjuvalaþtýrmasýna karþýn kýrlarýn þehirli unsurlarý proleterleþtirme
gücüne sahip olduðu ya da önce köylülerin yarý-feodallikten (bu
deyim genel olarak bütün yarý takýsý ile baþlayan deyimlerde
olduðu gibi, hem birþeyi ileri süren, hem de ileri sürüleni baðlayan
feodalizm) kurtulmasý ve ancak daha sonra proletaryanýn tarihi
çýkarlarý ile ilgilenilmesi gerektiði için deðil; bütün Amerikanýn nesnel koþullarý, devrimci öncünün þehirdeki devlet gücünü yýkmak
için önce kýrlarda kuvvet toplamasýný gerektirdiði için temel ve
egemen biçimdir. Bu netleþtirmeler önemlidir. Çünkü birçok kimse, hala stratejik hareketin þehirlerden deðil de, kýrlardan baþlamasý
gerektiðini anlayamamaktadýr. Bazý yoldaþlar, strateji ile taktiði bir-
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birine karýþtýrmakta, mücadelenin kýrlardan baþlamasýnýn nedenini Brezilyadaki köylülüðün proletaryadan daha kalabalýk olmasý
sanmaktadýrlar. Bu anlayýþ, bir yandan devrimin, sýnýf antagonizmasýnýn ve ayný zamanda mevcut aþamadaki ana hedefin karakteri ile öte yandan bu hedefi gerçekleþtirecek araçlarý (taktikleri)
birbirine karýþtýrmanýn en yaygýn biçimini ortaya koymaktadýr. Devrim, proletarya devrimidir. Köylülük, Brezilya devriminin baþ müttefikidir. Mevcut aþamadaki hedef, silahlý mücadele yoluyla, biçimi
devrimci halk ordusu olacak, bir iþçi iktidar alternatifi yaratmaktýr.
Bu hedefi baþarmanýn yolu, gerilla savaþýný baþlatacak olan gerilla
fokosudur. Bu yüzden, öncünün en önemli gücünü kýra göndermesinin nedeni tarihseldir. Gerçekte, Latin-Amerikada kitlelerin
devrimci hareketi, ancak kýrlarda baþlayabilir. 1917 Rusyasýnda
köylülük ile proletarya arasýndaki oransýzlýk, bugün Brezilyada olduðundan daha büyük olmasýna raðmen, bütün zamanlarda stratejik önem proletarya üzerinde toplanmýþtýr. Çünkü sýnýf mücadelesi
deðiþiktir.
Sonuç olarak, gerilla kolu, sadece köylülük için deðil de,
tüm sömürülenler için geliþmiþ bir mücadele biçimidir. Kýrlarýn
söz konusu olmasý, köylülüðün proletaryadan daha devrimci olmasý anlamýna gelmez. (Bu Marksist bilimi hiçe sayan saðcý ve
küçük-burjuva bir anlayýþtýr) Gerilla kolu, mücadelenin özgül koþullarý içinde zincirin en zayýf halkasý sorununun en doðru çözümüdür. Burjuva devletinin kýrlarda zayýf olmasý olayý, sýnýf egemenliðinin koþullarýnýn gerçekleþtirilmesini (ya da sömürülenleri
etkileyen baský koþullarýný) ifade eden politik-askeri bir olgudur.
Kýrsal alanlarda düþük düzeyde karmaþýk ve düzensiz bir kapitalizm vardýr. Ya da Gunter Frankýn deyimiyle kýrsal alanlar az geliþmiþliðin en çok geliþtiði yerlerdir.
Temel mücadele biçiminin kýrlarda yer almasýnýn nedenini
köylülüðün proletaryadan daha devrimci oluþuna baðlamak, bir
burjuva ideolojisi olan ekonomizm tahlillerine kapýlan pek çok sol
militanýn içine düþtüðü yanlýþa kapýlma olur. Ekonomizmin esasý,
pratikte (teoride deðilse bile) politik mücadelenin temeli ile ekonomik mücadelenin temelini birbirine karýþtýrmaya, ekonomik determinizmi (fiziki ve coðrafi determinizmi deðilse bile) abartmaya;
eðitime, politik ve ideolojik bilince zarar vermeye dayanýr. Sonuç
olarak, ekonomizm, burjuva bilimciliðinin Marksist bilim üzerinde-
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ki etkisidir.
Devrimci teorinin bakýþ açýsýndan, temel mücadele biçiminin, köylülük daha devrimci olduðu için kýrlarda yer alacaðýný iddia
etmek, proletarya, köylülükten daha devrimci olduðu için þehirlerde
yer alacaktýr demek kadar yanlýþtýr. Her iki aþamada da, politika ile
ekonominin birbirine karýþtýrýlmasý yanlýþtýr. Çünkü temel mücadele biçimi, devrimin (anti-feodal ya da proleter) karakteri üzerine
yapýlan spekülasyonlarla deðil, zincirin en zayýf halkasý ile saptanýr.
Ancak eski komünist partilerinin saðcý çizgisinden kurtulamayanlar Brezilya devriminde iþçi sýnýfýnýn öncülük edeceðinden þüphe
ederler. Bu devrim iþçi sýnýfýnýn þehirlerde iktidarý ele aldýðýnda ve
tüm sömürülenlerin baþýný çekerek, sosyalizmi kurmaya baþladýðýnda tamamlanmýþ olacaktýr. Ama bizim bugünkü sorunumuz devrimin nasýl tamamlanacaðý deðil, nasýl baþlatýlacaðý ve devrimci halk
ordusunun nasýl kurulacaðýdýr. Bu ancak saldýrýlarý sistemin en zayýf
halkasýnda yoðunlaþtýran proleter öncünün stratejik müfrezesi olan
gerilla kolu ile mümkündür. Ana gücü gerilla kolu olan gerilla savaþý
stratejisini çürütmeye çalýþan bazý oportünistler, kýtanýn ekonomik geliþmesine egemen olan Arjantin, Meksika, Þili, Uruguay gibi
ülkelerde sanayi üretimin ekonominin dayanaðý olduðu gerçeðinden yola çýkýyorlar. Sadece Brezilya Komünist Partisi oportünistleri
deðil, Personel Koleji albaylarýndan tutuklu fokoistlere kadar herkes bu gerçeði kabul ediyor. Bugün kimse Brezilyada bir köylü
devriminden söz etmiyor. Koltuk devrimciliðinin gönül rahatlýðý içindeki oportünistlerimiz, bu yapýyý yýkmak için köylü temelinden
hareket etmeyi umut etmek etkisiz kalacaktýr diye soruya çözüm
getiriyorlar. Eðer bu yapýyý yýkmak sözü ile devrimcilerin mücadelelerine tarýmsal yapýmýzýn modernleþtirilmesi sloganý ile kalkýþacaklarýný kastediyorlarsa, hiçbir zaman mücadelelerini köylülüðün acil sorunlarýný çözümlemek ve toprak daðýtmakla sýnýrlandýrmak niyetinde olmayan devrimcilere, burjuva deyimi ile iftira ediyorlar. Eðer devrimciler mücadeleyi kýrsal alanlara götürmeyi savunuyorlarsa, bunun nedeni kýrlarda halk ordusunun kurulabilme
imkanýdýr. Brezilya sanayi üretiminin sosyal-ekonomik aðýrlýðý ile
politik-askeri egemenliðin içinde zayýf halkasýný birbirine karýþtýrýlmayacaðýný anlamamak Leninizmi görmezlikten gelmektir. Bu nedenle oportünistlerimiz, temel alan þehirler olmalýdýr, çünkü sanayi
üretiminin aðýrlýðý buralarda bulunmaktadýr, derken, sosyo-ekono-
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mik aðýrlýðýn þehirlerde olduðunu ve burjuvazinin baský aygýtýnýn
aðýrlýðýný buralarda yoðunlaþtýrdýðý gerçeðini unutuyorlar. Belki de,
oportünistlerin bunlarý karýþtýrmalarýnýn nedeni, burjuvazinin baský
aygýtýnýn aðýrlýðýna hedef olmamalarýndan ileri geliyor.
J. Quartim
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