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Devrimci yoldaþlar,
Cheye ilk kez 1955 Temmuz ya da Aðustosunda rastladým. Bir gece içinde,
gelecekteki Granma yolcularýna katýlmaya karar verdiðini yazmýþtýr, oysaki o anda
yolculuk için ne gemi, ne silah, ne de insan vardý. Ýþte bu koþullar altýnda Raul ile
birlikte, Che, Granma listesinde yer alan ilk iki kiþiden biri oldu.
O günden beri oniki yýl geçti. Mücadele dolu ve tarihi bakýmdan anlamlý günler
bunlar. Bu zaman içinde, ölüm, pekçok mert ve deðerli insaný aramýzdan aldý. Fakat, ayný zamanda, devrim yýllarýnda, olaðanüstü insanlar ortaya çýktý. Bu kiþiler
devrimciler arasýnda çelikleþmiþti. Bunlarla halk arasýnda anlatamayacaðým derecede güçlü sevgi ve arkadaþlýk baðlarý kuruldu.
Bu gece, bize en yakýn olanlardan birini, en çok hayranlýk duyulan, en çok sevilen ve kuþkusuz, devrimci yoldaþlarýmýz arasýnda en olaðanüstü olan birini anmak
için toplandýk. Onun için ve onunla dövüþüp onunla düþen kahramanlar için, Chenin
tarihe þanlý ve unutulmaz bir sayfa ekleyen uluslararasý ordusu için duygularýmýzý
dile getirmek üzere buradayýz.
Che, sadeliðiyle, karakteriyle, doðallýðýyla, arkadaþça tutumuyla, kiþiliðiyle, kendine özgü nitelikleriyle, daha baþka özellikleri ve eþi emsali bulunmaz erdemleri
öðrenilmeden önce bile, hemen sevgi uyandýran kiþilerdendi.
Ýlk günlerde, birliðimiz doktoruydu. Daha sonralarý arkadaþlýk baðlarý ve onun
için beslenen sýcak duygular daha da güçlendi. Emperyalizme karþý nefret ve kinle
doluydu. Bunun nedeni yalnýzca politik eðitiminin daha o zamanlarda oldukça geliþmiþ
olmasý deðildi. Ayrýca, kýsa bir zaman önce, Guatemalada kiralýk askerlerle devrimi bastýran katil emperyalizmin iþgaline tanýk olmuþtu.
Che gibi biri için, fazla araþtýrýp soruþturmaya, kanýt aramaya gerek yoktu. Bu
duruma karþý silah elde savaþmaya hazýr insanlarýn varloduðunu bilmek ona yetiyordu. Bu insanlarýn içten gelen devrimci ve yurtsever ideallerden esinlendiklerini
bilmek onun için yeterliydi. Fazlasýyla yeterliydi.
1956 Kasýmýnýn sonlarýnda bir gün, bizimle birlikte Kübaya doðru yola çýkmaya
karar verdi. Bu yolculuðun onun için özellikle çok zor olduðunu hatýrlýyorum, çünkü
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yol hazýrlýðý koþullarý içinde kendisine gerekli olan ilaçlarý bile yanýna alamamýþtý.
Yolculuk sýrasýnda, þiddetli bir astým krizine yakalandý, hastalýðýn pençesinde çaresizdi, yine de aðzýndan tek bir þikayet sözü çýkmadý.
Vardýk, ilk yürüyüþümüze giriþtik, ilk geri çekilmemizin acýsýný yaþadýk ve birkaç hafta sonra, Granma yolculuðuna katýlanlardan sað kalanlar biraraya gelmeyi
baþardý. Che yine birliðimizin doktoruydu.
Ýlk savaþýmýzdan zaferle çýktýk, artýk Che birliklerimizde hem askerlik, hem de
doktorluk yapýyordu. Ýkinci savaþýmýzdan da zaferle çýktýðýmýzda, Che, artýk yalnýzca bir asker deðil, savaþýn en önde gelen kahramanlarýndan biriydi, tüm askeri eylemlerinde ona özgü olan olaðanüstü baþarýlardan birini kazanmýþtý bile. Güçlerimiz
geliþmeye devam etti ve yine son derece önemli olan yeni bir savaþa giriþtik.
Durum zordu. Aldýðýmýz istihbarat birçok bakýmdan yanlýþtý. Þafakta, gündüz ýþýðýnda, deniz kenarýnda, iyi korunmuþ, güçlü silahlarla savunulan mevzilere saldýracaktýk. Düþman birlikleri gerimizdeydi, pek uzak da deðillerdi. Bu karmaþý koþullarda,
askerlerimizden olaðanüstü bir çaba istememiz gerekiyordu.
Yoldaþ Juan Almeida, en güç görevlerden birini üzerine aldý, fakat yan kanatlardan biri saldýrý güçlerinden yoksun kalmýþtý, bu yüzden tüm harekat tehlikeye giriyordu. O anda, doktor olarak çalýþmasýný da bir yandan sürdüren Che, yanýna ikiüç adam aldý, bunlardan biri makinalý tüfekliydi, birkaç saniye içinde saldýrýyý baþlattýlar.
O durumda yalnýzca seçkin bir savaþçý deðil, ayný zamanda harika bir doktordu, hem yaralanan yoldaþlarýmýzýn yardýmýna koþuyor, hem de yaralý düþman askerlerine bakýyordu.
Tüm silahlar elden gittiðinde, bulunduðumuz konumu terketmek zorunda kalýp
birkaç düþman birliðinin saldýrýlarýna göðüs gererek uzun bir yoldan geri çekildiðimizde,
birinin yaralýlarla birlikte geride kalmasý gerekiyordu. Che kaldý. Askerlerimizden küçük bir grubun yardýmýyla yaralýlara baktý, hayatlarýný kurtardý, sonra onlarla birlikte
yürüyüþ kolumuza katýldý.
O günden sonra, Che, yetenekli ve yiðit bir lider olarak hep yanýmýzdaydý, zor
bir görev söz konusu olduðunda, "üzerine alýr mýsýn?" diye sorulmasýný beklemezdi
bile.
El Uvero savaþýnda da böyle oldu. Yine ayný mükemmel davranýþlarý gösterdi.
Ýlk günlerde, beklenmedik bir durum ortaya çýkmýþ, küçük birliðimiz birkaç uçaðýn
saldýrýsýna uðramýþtý. Bombardýman altýnda geri çekilmek zorunda kaldýk. Belirli
bir uzaklýða dek yürüdükten sonra, ilk eylemde bizimle birlikte olan, fakat sonra
ailelerini ziyaret etmek için izin alýp evlerine giden bazý köylü askerlerimizin tüfeklerini hatýrladýk. O günlerde, henüz çekirdek halindeki ordumuz tam bir disipline kavuþmamýþtý. Tüfeklerin belki de kaybolduðunu düþündük. Daha sorun ortaya çýkar
çýkmaz Che gönüllü oldu, bombardýman sürüp giderken tüfekleri kurtarmak için öne
atýldý.
En baþta gelen belirleyici özelliklerinden biri, en tehlikeli görevler için derhal
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gönüllü olmakta gösterdiði yiðitlikti. Elbette ki, bu da büyük bir hayranlýk uyandýrýyordu -her zamanki hayranlýðýn iki katýný uyandýrýyordu. Bu ülkede doðmamýþ olan,
bizimle savaþan bir asker, derin düþüncelere sahip bir adam, zihni kýtanýn diðer
parçalarýnda mücadele etme hayalleriyle dolu bir kiþi, her an en tehlikeli görevleri
üstelenecek kadar, hayatýný sürekli tehlikeye atacak kadar kendi kaderini hiçe sayan, kendini feda eden yiðit bir savaþçýydý.
Sierra Maestrada örgütlenen ikinci savaþ kolunun komutanlýðýný ve liderliðini
iþte böyle elde etti. O günden sonra da sürekli yükseldi. Savaþ süresince en yüksek kademelere ulaþan büyük bir askerdi.
Che, eþi bulunmaz bir asker, eþi bulunmaz bir liderdi. Che, askeri görüþ açýsýndan, olaðanüstü yetenekli, olaðanüstü cesaretli, olaðanüstü mücadeleci bir insandý.
Gerillacý olarak, bir tek Achille topuðu vardý, son derece mücadeleci karakterliydi ve
tehlikeyi küçümserdi.
Düþman, onun ölümünden bazý sonuçlar alacaðýna inanýyor. Che, savaþ uzmanýydý. Gerillacýlýðýn sanatçýsýydý. Bunu sayýsýz kereler gösterdi. Fakat, özellikle iki
olaðanüstü olayla çok mükemmel biçimde kanýtladý. Bunlardan ilki, askeri bir kola
komuta ettiði iþgal harekatýdýr. Bu kolu, düz ve hiç bilinmeyen bir arazide, binlerce
düþman askeri izliyordu. Burada Che, Camilo Cienfuegos ile birlikte olaðanüstü askeri baþarýlar kazandý. Las Villas bölgesindeki yýldýrým harekatýnda, özellikle tanklarla, topçu ateþiyle, binlerce piyade askeriyle savunulan Santa Clara kentine yaptýklarý
cüretkar baskýnda da gösterdikleri baþarý büyüktü. Bu iki kahramanlýk, onu olaðanüstü yetenekli bir lider, devrimci savaþýn ustasý, sanatçýsý olarak tarihe geçirdi.
Yine de, kahramanca ve þanlý ölümünden sonra, bir takým kiþiler, onun görüþlerinin, gerilla teorisinin deðerini inkar etmeye kalkýþýyorlar. Bir sanatçý ölebilir -özellikle gerilla savaþý gibi tehlikeli bir alanýn sanatçýsýysa- ama asla ölmeyecek olan,
yoluna hayatýný adadýðý, zekasýný uðruna seferber ettiði sanattýr.
Bu sanatçýnýn savaþta ölmesinde þaþýlacak ne var? Asýl þaþýlacak olan, devrimci mücadelemizde, hayatýný pekçok kez tehlikeye attýðýnda, çarpýþmalar sýrasýnda
ölmemiþ olmasýdýr. Çoðu kez, önemsiz eylemlerde, hayatýný kaybetmesi diye onu
geri çekmek gerekiyordu.
Ýþte sonunda bir çarpýþmada -katýldýðý pekçok çarpýþmadan birinde- hayatýný
yitirdi. Bu çarpýþmadan önceki koþullarý ya da aþýrý derecede mücadeleci tutumu
içinde nereye kadar çarpýþabileceðini tam olarak anlamamýza yetecek kadar bilgimiz yok. Fakat gerilla savaþçýsý olarak bir Achille topuðuna sahipse, bu onun son
dereceye varan mücadeleciliði, tehlikeyi hiçe saymasýydý, diye tekrarlamaktan çekinmeyiz.
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Bu yönden, ona hak veremiyoruz, çünkü onun hayatýný, deneyimini, lider olarak
yeteneðini, otoritesini, onun hayatýndaki herþeyi, kendisinin düþündüðünden çok
daha deðerli, kýyas kabul etmeyecek kadar, çok daha deðerli sayýyoruz.
Bu davranýþýnda, insanýn tarihte göreli bir deðere sahip olduðu, insanlarýn
düþmesiyle davanýn yenilmeyeceði, tarihin güçlü yürüyüþünün liderlerin ölümüyle
durmayacaðý düþüncesinden esinlenmiþ olabilir.
Bu gerçektir, bundan kuþku duyulamaz. O insana olan inancýný gösterdi, düþüncelere olan inancýný kendi örneðiyle kanýtladý. Bununla birlikte -birkaç gün önce
söylediðim gibi- bütün yüreðimizle, onu yeni yeni zaferlerin yaratýcýsý olarak görmek istiyorduk, onun önderliðinde yaratýlacak zaferleri görmek istiyorduk, çünkü
onun deneyimine sahip, onun çapýnda, onun gerçekten benzersiz yeteneðini taþýyan
insanlara her zaman rastlanmaz.
Onun örneðinin deðerini tam olarak anlýyoruz. Pekçok insanýn onun örneðine
göre yaþayacaðýna, halkýn içinden onun gibi insanlar çýkacaðýna kesinlikle inanýyoruz.
Chede biraraya gelen tüm erdemlere sahip bir insan bulmak kolay deðildir.
Bir kiþinin, kendiliðinden onunkine benzer bir karakter geliþtirmesi kolay deðildir.
Ona yetiþmek zor, onu aþmaksa çok zordur. Ama unun gibi insanlarýn oluþturduðu
örneðin, o çapta kiþilerin ortaya çýkmasýnda katkýda bulunacaðýný söylemek isterim.
Chede hayran olduðumuz yalnýzca savaþçý kiþi, büyük olaylarý gerçekleþtirmeye
yeterli insan deðildir. Yaptýklarý, yapmakta olduklarý, bir avuþ kiþiyle, yankee emperyalizmince gönderilen yankee danýþmanlarýnýn eðittiði, tüm komþu oligarþilerce
desteklenen yönetici sýnýflara ait orduya karþý savaþ açmasý, bütün bunlar, baþlýbaþýna
olaðanüstü olaylardýr.
Tarihin sayfalarýný karýþtýrdýðýmýzda, bu kadar az adamla bu derece önemli görevlere atýlan, bu kadar az adamla bu denli büyük güçlere karþý çarpýþan bir baþka
lider bulamayýz. Kendine böylesine güvenin, halka böylesine güvenin, insanýn mücadele yeteneðine böylesine güvenin bir eþi tarih sayfalarýnda aranabilir -ama, asla
bulunamaz.
Ve o öldü.
Düþman böylelikle onun düþüncelerinin, gerilla kavramýnýn, silahlý devrimci savaþ

Fidel Castro
18 Ekim 1967
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görüþünün yenildiðine inanýyor. Þanslarý rast gitti de fiziksel varlýðýna son verebildiler yalnýzca. Yalnýzca, düþmanýn savaþta her zaman kazanabileceði geçici bir avantaj
elde edebildiler. Onun özelliklerinin, son sýnýrýna varan mücadeleciliðinin, tehlikeyi
hiçe sayýþýnýn, bu beklenmedik anda, bu savaþta da diðer birçok savaþtaki gibi
þansýn düþmanýn yüzüne gülüþünde, kaderin böyle birdenbire düþmandan yana
tavýr alýþýnda, ne derecede yardýmcý olduðunu bilmiyoruz.
Bizim baðýmsýzlýk savaþýmýzda da böyle oldu. Dos Riosdaki savaþta baðýmsýzlýk savaþýmýzýn havarisini öldürdüler, Punta Bravadaki çarpýþmada yüzlerce savaþýn
eski tüfek askeri Antonio Maceoyu þehit ettiler. Baðýmsýzlýk mücadelemizde sayýsýz önder, sayýsýz yurtsever savaþýrken öldürüldü. Yine de, Küba davasý yenilgiye
uðramadý.
Chenin ölümü -birkaç gün önce de söylediðimiz gibi- devrimci harekete indirilen
çok aðýr, çok müthiþ bir darbedir. En deneyimli ve en yetenekli liderinden yoksun
etti hareketi bu darbe.
Zafer hayalleri kuranlar aldanýyorlar. Bu ölümün onun düþüncelerinin sonu, taktiklerinin, gerilla kavramýnýn, teorisinin bitimi olduðunu düþünenler çok yanýlýyorlar.
Çünkü bu düþen adam, bir ölümlü olarak, bir asker olarak, bir lider olarak, pekçok
kez göðsünü mermilere siper eden bir savaþçý olarak, onu þans eseri öldürenlerden
çok daha fazla kitleleri etkileme olanaðýna sahiptir.
Ama yine de, devrimciler bu aðýr kayýba nasýl dayansýnlar? Onun yokluðuna nasýl dayansýnlar? Che bu konuda görüþünü açýklayacak olsaydý, ne derdi acaba? O,
görüþünü daha önce belirtti, Latin-Amerika Dayanýþma Konferansýna gönderdiði
mesajda, ölüm, nereden ve nasýl gelirse gelsin, silahlarýmýz elden ele geçecekse, savaþ sloganlarýmýz kulaktan kulaða yayýlacaksa ve baþkalarý savaþ ve
zafer naralarýyla ve de makineli tüfek sesleriyle cenazelerimize aðýt yakacaksa, hoþ geldi, safa geldi diye yazarken bu görüþü açýkca ortaya koydu.
Onun savaþ sloganý bir deðil, milyonlarca kulaða ulaþacak. Silahlarý almak için
bir deðil, milyonlarca el uzanacak. Yeni liderler doðacak. Kulaklarý savaþ sloganýný
duyan ve elleri silahlara uzanan halkýn saflarý arasýndan çýkan önderlere ihtiyaç
duyacak; yine, tüm devrimlerdeki gibi, önderler ortaya çýkacak.
Che gibi olaðanüstü deneyimli ve muazzam yetenekli bir öndere hemen ulaþamayacak bu eller. Liderler uzun mücadele süreçleri içinde oluþacak. Bu önderler,
savaþ sloganýný kulaðý duyan milyonlar arasýndan, elleri er geç silahlara uzanacak
olan milyonlar arasýndan çýkacak.
Onun ölümünün, zorunlu olarak, devrimci mücadele pratiði alanýnda derhal yanký
uyandýracaðýný, bu mücadelenin geliþiminin pratiði alanýnda derhal etkili olacaðýný
düþünmüyoruz. Che, yeniden silaha sarýldýðýnda, derhal zafere ulaþmayý beklemiyordu, oligarþi ve emperyalizmin güçleri karþýsýnda hýzla zafere koþacaðýný sanmýyordu. Deneyimli bir lider olarak, beþ, on, onbeþ hatta yirmi yýllýk bir savaþa hazýrlanmýþtý. Beþ, on, onbeþ ya da yirmi yýllýk bir savaþa, gerekirse ömrü boyunca
savaþmaya hazýrdý! Bu bakýþ açýsýndan, ölümü -daha doðrusu örneði- muazzam bir
etki yaratacaktýr. Bu örneðin gücü yenilmez olacaktýr.
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Gerilla Savaþý: Bir Yöntem
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Gerilla savaþý, tarih boyunca, çeþitli koþullar
altýnda ve farklý hedeflere varmak için pekçok
kez uygulanmýþtýr. Son zamanlarda, çeþitli halk
kurtuluþ savaþlarýnda, halkýn öncülerinin düþmana karþý üstün askeri potansiyele sahip kural dýþý silahlý mücadele yolunu seçtiði yerlerde
kullanýlmýþtýr. Feodal, sömürgeci ya da yeni sömürgeci sömürüye karþý mücadelede, iktidarý
ele geçirmek söz konusu olduðundan, Asya,
Afrika ve Amerika bu eylemlerin sahnesi olmuþtur. Avrupada ise kendi ordularýnýn ve müttefik
düzenli ordularýn tamamlayýcýsý olarak kullanýlmýþtýr.
Amerikada, çeþitli nedenlerle gerilla mücadelesine baþvurulmuþtur. Örnek olarak en yakýn geçmiþten gezici yankee birliklerine karþý
Nikaragua Segoviasýnda mücadele eden Cesar Augusto Sandinonun giriþimi gösterilebilir.
Ve yenilerde Kübadaki devrimci savaþ. O zamandan beri kýtanýn ilerici partilerinin teorik
tartýþmalarýnda gerilla savaþýnýn sorunlarý ortaya atýlmakta ve uygulanma olanaklarý ile amaca uygunluðu, karþýt polemiklerin konusu olmaktadýr.
Ýlerki notlarýmýz, gerilla savaþý ve doðru uygulanmasý hakkýndaki görüþlerimizi ifade etmeye
çalýþacaktýr.

Herþeyden önce, mücadelenin bu özel biçiminin hedefe ulaþmak için bir yöntem olduðu
aydýnlatýlmalýdýr. Her devrimci için zorunlu, þaþmaz olan bu hedef politik iktidarýn ele geçirilmesidir.
Bunun için Amerikanýn çeþitli ülkelerindeki
özgül koþullarýn analizinde, o hedefe eriþmek
için uygulanan mücadele yönteminin basit bir
katagoriyle açýklanabileceði bir gerilla kavramý
kullanýlmalýdýr.
Hemen þu soru ortaya çýkýyor: Tüm Amerikada iktidarýn ele geçirlmesi için gerilla savaþý yöntemi tek formül müdür? Ya da her ne
olursa olsun egemen biçim mi olacaktýr? Ya
da mücadelede kullanýlan tüm formüllerden yalnýzca herhangi biri mi olacaktýr? Ve son olarak þu soru: Kýtanýn öteki somut durumlarýnda
Küba örneði kullanýþlý olacak mýdýr? Polemik
süresince, gerilla savaþý uygulamak isteyenler,
kitle mücadelesini ihmal ediyorlar diye eleþtirilmektedirler -sanki bunlar karþýt yöntemlermiþ
gibi. Bu görüþ açýsýnýn içerdiði düþünceyi reddediyoruz; gerilla savaþý bir halk savaþýdýr, bir
kitle mücadelesidir. Halkýn desteði olmadan savaþýn bu türünü gerçekleþtirmeyi istemek, kaçýnýlmaz bir felaketin baþlangýcýdýr. Gerillacýlar,
herhangi bir topraðýn belirli bir yerine yerleþmiþ,

de yaþayan yoksul halkýn büyük bir potansiyel
devrimci güç oluþturmasýna yol açar.
Sömürücü sýnýflarýn iktidarýný dayandýrdýðý
biricik güç olan ordular, geleneksel savaþa uygun biçimde yapýlanmýþ ve donatýlmýþtýr. Bu silahlý güçler, harekat alaný olarak kendi arazilerini yeðleyen köylülerin düzensiz çarpýþmalarýyla
karþýlaþýnca kesinlikle etkisiz kaldýklarý ortaya
çýkar; düþen her devrim savaþçýsýna karþýlýk
on asker kaybeder; görünmez ve yenilmez bir
düþmanla dövüþürken saflarýnda moral bozukluðu hýzla yayýlýr. Nerede olduðu bilinmeyen
bu yenilmez düþman, ordudaki subaylarýn harp
akademisinde öðrendikleri, kentlerdeki iþçi ve
öðrencilere karþý baský uygularken öylesine ustalýkla kullandýklarý taktikleri, þamata ve tantanayý sergilemelerine fýrsat vermez.
Küçük savaþçý çekirdeklerinin baþlangýçtaki
mücadelesine, sürekli yeni güçler katýlýr, kitle
hareketleri patlak vermeye baþlar, eski kurulu
düzen yavaþ yavaþ yýpranýp yýkýlýr: Artýk savaþýn
kaderini belirlemek, kentlerdeki kitlelerin ve iþçi
sýnýfýnýn elindedir.
Mücadelenin ta baþýndan beri -düþmanlarýnýn
sayýsýndan, gücünden ve kaynaklarýndan baðýmsýz olarak- bu ilk kadrolarý yenilmez kýlan
nedir? Bu halkýn desteðidir ve kadrolar gittikçe daha yüksek derecede kitlelerin bu desteðinin hükmü altýnda olacaktýr.
Bununla birlikte, köylülük, içinde tutulduðu
bilgisizlik ve yaþadýðý tecrit durumundan dolayý, devrimci aydýnlarýn ve iþçi sýnýfýnýn devrimci
ve politik yönetimini gereksinen bir sýnýftýr; bu,
köylülüðün o olmaksýzýn kendiliðinden mücadeleye giremeyeceði ve zaferi ele geçiremeyeceði bir yönetimdir.
Latin-Amerikanin bugünkü tarihi koþullarýnda ulusal burjuvazi, anti-feodal ve anti-emperyalist mücadeleyi yürütemez. Çýkarlarý yankee
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silahlý, mümkün olan tek stratejik hedefe, iktidarýn ele geçirilmesine yönelik bir dizi askeri
eylemi uygulamaya hazýr, halkýn savaþçý öncüleridir. Onlar, bölgenin ve söz konusu bütün
arazinin köylü-iþçi kitlesi tarafýndan desteklenir. Bu ön koþullar olmadan gerilla savaþýndan
bahsedilemez.
Küba Devriminin deneylerinden Latin-Amerika kýtasýndaki devrimci hareket için üç önemli ders çýkarýlabilir: 1) Düzenli bir orduya karþý
savaþta halkýn güçleri galip gelebilirler; 2) Her
zaman bir devrim için tüm koþullarý olgunlaþýncaya kadar beklemek gerekmez, ayaklanmanýn yönetimi bu tür koþullarý kendisi yaratabilir;
3) Latin-Amerika kýtasýnýn az geliþmiþ ülkelerindeki silahlý mücadele, özellikle kýrsal bölgelerde sürdürülmelidir.
Bunlar, Amerikadaki devrimci mücadelenin
geliþmesi için Kübanýn getirdiði öðretilerdir ve
bunlar gerilla savaþýnýn geliþmeye baþladýðý kýtamýzýn herhangi bir ülkesine uygulanabilir.
Ýkinci Havana Deklarasyonu þunu belirtiyor:
Ülkelerimizdeki ekonominin belirgin çizgisi sanayinin geri býraktýrýlmýþlýðý ve tarýmýn feodal niteliðidir. Bu yüzden, kentte çalýþan iþçilerin yaþama koþullarýnýn güçlüðüne karþýn,
kýrsal bölgeler halký, daha da kötü baský ve
sömürü koþullarý altýnda varoluþ mücadelesi
vermektedir. Nüfusun ezici çoðunluðunu oluþturan bu halk kesimi, toplam nüfusun yüzde
yetmiþini aþar.
Genellikle en geliþmiþ kentlerde yaþayan
büyük toprak sahipleri gözönüne alýnmazsa,
bu büyük kitlenin geri kalaný yok denecek kadar az ücret karþýlýðýnda büyük tarým alanlarýnda gündelikçi olarak çalýþmakla ya da ortaçaða yaraþýr sömürü koþullarýnda topraðý iþleyerek emeðini satmakla varoluþunu sürdürür.
Bu durum Latin-Amerikanýn kýrsal bölgelerin-
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emperyalizmininkilerle çeliþkili olsa da, sosyal
devrim korkusuyla felce uðratýlan ve sömürülen kitlelerin sesiyle korkutulmuþ olan uluslarýmýzdaki bu sýnýfýn, yankeelere karþý göðüs
geremediðini deney göstermektedir.
Amerikanýn devrimci programýnýn en önemli noktasýný oluþturan bu açýklamalarýn etki alaný diðer yandan Ýkinci Havana Deklarasyonuyla
þöyle tamamlanmaktadýr:
Her ülkenin öznel koþullarý, yani bilinci,
örgütlenmesi, yönetimi, devrimi, geliþme derecesine göre hýzlandýrýr ya da geciktirir.
Fakat er ya da geç her tarihi dönemde, nesnel koþullar olgunlaþtýðýnda, bilinç kazanýlýr, örgüt oluþturulur, yönetim mükemmelleþir ve devrim gerçekleþir.
Bunun barýþçý yoldan mý olacaðý, yoksa çok
sancýlý bir doðumla mý dünyaya geleceði devrimcilere baðlý deðildir; bu, yeni toplumun oluþmasýna karþý direnen eski toplumun gerici güçlerine baðlýdýr; yeni toplum ki, çeliþkilerden
doðar ve eski toplum baðrýnda taþýr. Devrim,
tarihte bir ebe rolü oynar. O, zorunlu olmadýkça þiddet önlemlerine baþvurmaz, ama doðumun imdadýna yetiþmenin zorunlu olduðu her
seferinde bu önlemleri duraksamaksýzýn uygular. Bir doðumdur ki, köleleþtirilmiþ ve sömürülmüþ kitlelere daha iyi bir yaþamýn umudunu
getirir.
Latin-Amerikanýn birçok ülkesinde, bugün
devrim kaçýnýlmazdýr. Bu gerçek, herhangi bir
kiþinin iradesi tarafýndan belirlenmez. Bu, Amerikan insanýnýn içinde yaþadýðý korkunç sömürü
koþullarýyla, kitlelerin devrimci bilincinin geliþmesiyle, emperyalizmin dünya çapýndaki bunalýmýyla boyunduruk altýna alýnmýþ halklarýn
evrensel mücadele hareketiyle belirlenir.
Amerikadaki gerilla sorununun tüm analizinde bu ilkelerden yola çýkacaðýz.
Bir hedefe ulaþmak için, bir mücadele yönteminin sözkonusu olduðunu saptýyoruz. Ýlkin
hedefi incelemeliyiz ve burada, Amerikada, silahlý mücadeleden baþka bir yöntemle iktidarý
ele geçirmenin mümkün olup olmadýðýný görmeliyiz.
Barýþçý mücadele kitle hareketleri yoluyla
olabilir ve -özel bunalým durumlarýnda- halk güçlerinin iktidarý alacaklarý ve proletaryanýn diktatörlüðünü kuracaklarý yumuþamaya hükümetleri zorlayabilir. Teoride doðru! Bunu Amerikan
panaromasýnýn yardýmýyla araþtýrdýðýmýzda ilerdeki mantýki sonuçlara varmalýyýz! Birçok ülkede iktidar bunalýmý ve bazý öznel koþullar da
olsa, bu kýtada genellikle, kitleleri, burjuva ve
toprak sahipleri hükümetlerine karþý þiddet eylemlerine sürükleyen nesnel koþullar vardýr. Tüm
koþullarýn var olduðu ülkelerde iktidarý ele geçirmek için harekete geçmemek, elbette ki doðrudan doðruya suç olurdu. Tüm koþullarýn varolmadýðý ülkelerde ise çeþitli seçeneklerin orta-

ya çýkmasý ve her sözkonusu ülkeye uygulanabilir bir karara teorik tartýþmalardan varýlmasý
olaðandýr. Tarihin razý gelmediði tek þey, proletarya politikasý teorisyen ve uygulayýcýlarýnýn
hesaplarýndaki yanýlmalardýr. Hiç kimse bir öncü
parti ünvanýna, resmi bir üniversite diplomasýna
olduðu gibi talip olamaz. Öncü parti olmak, iktidar mücadelesinde iþçi sýnýfýnýn baþýnda olmak, iþçi sýnýfýný iktidarý ele geçirmeye götürmeyi ve bunun için de en kýsa yolu bulmayý
bilmek demektir. Bu, devrimci partilerimizin
görevidir ve hesapta yanýlma olmamasý için
analiz derin araþtýrýcý ve esaslý olmalýdýr.
Bugün Amerikada oligarþik diktayla halkýn
baskýsý arasýnda bir kararsýz denge durumu
gözlenmektedir. Biz, oligarþi kelimesini, feodal yapýlarýn az ya da çok baskýnlýk durumuna
raðmen, her bir ülkenin burjuvazi ve toprak sahipleri sýnýflarý arasýndaki gerici ittifakýn tanýmlanmasý için kullanýyoruz. Bu diktalar, bütün kýsýtlamasýz sýnýf egemenliði dönemi süresince,
iþlerinin kolaylaþtýrýlmasý için kendi kendilerine
verdikleri belirli bir yasallýk çerçevesi içinde vardýrlar -ama biz halkýn öneminin son derece büyük olduðu bir aþamayý yaþamaktayýz; halk,
burjuva yasallýðýnýn kapýlarýna dayanmýþtýr ve bu

etmek demektir. Bu, ne olursa olsun, mahkuma ucunda daha az aðýr bir gülle olan bir pranganýn vurulmasý için savaþmak demektir.
Bu tür anlaþmazlýk koþullarýnda oligarþi,
kendi anlaþmalarýný, kendi sahte demokrasisini bozmakta ve bu arada baský amacýyla kurulmuþ üst yapýnýn yöntemlerinden yararlanmaya
çalýþsa da, halka saldýrmaktadýr. Bunda yeniden Leninin sorusu ortaya çýkmaktadýr: Ne
Yapmalý? Cevaplýyoruz: Þiddet, sömürücülerin
ayrýcalýðý deðildir, sömürülenler de, onu uygulayabilirler ve dahasý, uygun anda kullanmalýdýrlar. Marti diyor ki:
Suçlu olan, bir ülkede kaçýnýlabilir
bir savaþý hazýrlayandýr ve kaçýnýlmaz bir
savaþý hazýrlamayý ihmal edendir.
Lenin kendi payýna þöyle diyor:
Sosyal-demokrasi savaþa hiçbir zaman duygusal bir görüþ açýsýndan bakmamýþtýr ve bakamaz. O, kesin olarak
savaþý, insanlar arasýndaki anlaþmazlýklarýn ortadan kaldýrýlmasýnýn zalim bir aracý olarak lanetler, ancak, savaþýn, toplumlar sýnýflara bölündüðü sürece, insanýn insan tarafýndan sömürülmesi varolduðu sürece, kaçýnýlmaz olduðunu bilir.
Bu sömürüye son vermek için, her zaman ve her yerde kendi sömürücü, egemen ve baskýcý sýnýflarýnýn baþvurduklarý
savaþtan vazgeçilemez.
Lenin bunu 1905de söyledi; daha sonralarý
Proleter Devrimin Askeri Programýnda sýnýf
mücadelesinin yapýsý üzerine derin bir analiz
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yasallýk, kitlelerin zorlamasýný durdurmak için
kendi yaratýcýlarý tarafýndan çiðnenmek zorundadýr. Hiç þüphesiz, her zorba yasanýn utanmazca çiðnenmesi, üstelik bunun onayý için sonradan yasa çýkarýlmasý, halk güçlerini daha büyük bir gerilime itmektedir. Bu yüzden, oligarþik
dikta, cephesel bir çatýþma olmadan, anayasa
gerçekliðini deðiþtirmek ve proletaryayý daha da
boðmak için eski yasa hükümlerinden yararlanmaya çalýþmaktadýr. Bununla birlikte, iþte
burada çeliþki ortaya çýkmaktadýr. Halk artýk
diktanýn eski ve yeni baský önlemlerine giderek
daha az katlanmakta ve onlarý yýkmaya çalýþmaktadýr. Biz hiçbir zaman burjuva devletin otoriter ve baskýcý sýnýf karakterini unutmamalýyýz.
Lenin ondan þöyle sözeder: Devlet, sýnýf
çeliþkilerinin uzlaþmazlýðýnýn ürünü ve ifadesidir. Devlet, sýnýf çeliþkileri nesnel olarak nerede, ne zaman ve hangi ölçüde uzlaþtýrýlamýyorsa
orada, o zaman, o ölçüde ortaya çýkar. Öte
yandan devletin var olmasý sýnýf çeliþkilerinin
uzlaþmaz olduklarýný kanýtlar.
Demek oluyor ki, sömürücü sýnýf diktasý yerine mazur gösterici tarzda kullanýldýðýnda demokrasi kelimesinin, kavramýnýn derinliðini kaybetmesine ve yalnýzca, vatandaþýn belirli, daha
büyük ya da daha küçük özgürlükleri anlamýna gelmesine izin vermemeliyiz. Kendi kendine devrimci iktidar sorusunu yöneltmeden sadece belirli bir burjuva yasallýðýnýn eski haline
getirilmesi için mücadele etmek belirli, egemen
sýnýflarýn daha önceden kurmuþ olduklarý diktatörce bir düzenin geri gelmesi için mücadele
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yaptýðýnda þunu saptýyordu:
Sýnýf savaþýný kabul eden kiþi, sýnýflý toplumda sýnýf mücadelesinin doðal
ve belli koþullar altýnda kaçýnýlmaz bir
ilerleme, geliþme ve keskinleþme gösterdiði iç savaþlarý da kabul etmekten
kendini alamaz. Bütün büyük devrimler
bunu onaylar. Ýç savaþlarý inkar etmek
ya da unutmak, en büyük oportünizme
düþmek ve sosyalist devrimden vazgeçmek anlamýna gelir.
Bu demektir ki, yeni toplumlarýn ebesi olan
þiddetten korkmamalýyýz; yalnýz þiddete, halk
önderlerinin en uygun koþullarý bulduklarý anda
baþvurmalýdýr...
Toplumsal süreçlerde þiddetle þiddetsizlik
arasýndaki fark karþýlýklý atýþlarýn sayýsýyla ölçülemez; o, akýp giden somut durumlarla iliþkilidir. Ve kendi göreli zayýflýðýnýn bilincindeki halk
güçlerinin, durumun geriye gitmemesi amacýyla düþmaný, gerekli adýmlarý atmaya zorlamasý
gereken aný tesbit etmeyi bilmek zorunludur.
Oligarþik dikta-halkýn baskýsý dengesi bozulmalýdýr. Dikta, düzenli olarak, önemli bir þiddet uygulamasý olmadan paçayý kurtarmayý dener.
Onu, kendisini maskesiz, yani gerici sýnýflarýn
baskýcý diktasý olarak gerçek kalýbý içinde göstermeye zorlayarak, kimliðinin ortaya çýkmasýn
yardým edilir, bu da mücadeleyi artýk geriye dönüþün olmayacaðý son hadde kadar keskinleþtirecektir. Diktayý kartlarýný açmaya -ya vazgeçmeye ya da kavganýn bedelini ödemeye-

zorlayacak halk güçlerinin iþlevlerini yerine getirmesi gibi geniþ ölçüde silahlý bir eylemin güvenilir baþlangýcý buna baðlýdýr.
Ýkinci tehlike anýnýn hakkýndan gelmek halk
güçlerinin büyüyen geliþiminin kudretine baðlýdýr. Marks, her zaman þunu önerirdi: Devrimci
süreç bir kez iþlemeye baþlamýþsa, proletarya
aralýksýz darbe indirmelidir. Sürekli derinleþmeyen bir devrim, geri giden bir devrimdir. Mücadele edenler yorgun, güvenlerini yitirmeye baþlarlar ve sonra burjuvazinin bize önceden o kadar
sýk talim ettirdiði manevralardan herhangi biri
tasarlanan etkiyi meydana getirebilir. Bu, seçimler sýrasýnda devrik diktatörden daha melek
yüzlü ve daha tatlý sesli bir baya iktidarýn devri
ile, ya da genellikle ordu tarafýndan yürütülen
ve bu arada dolaylý veya dolaysýz ilerici güçleri
destek olarak kullanan gericilerin bir hükümet
darbesiyle de olabilir. Daha baþka manevralar
düþünülebilir, fakat taktik hileleri araþtýrmak
amacýmýz deðildir.
Dikkati aslýnda yukarýda sözü edilen askeri
cunta manevrasýna yöneltiyoruz. Askerler gerçek demokrasi için ne yapabilirler? Gerici sýnýflarýn ve emperyalist tekellerin yalnýzca egemenlik araçlarý olduklarýna ve sahip olduklarý silahlar oranýnda deðerli bir tabaka olarak sadece
çýkarlarýnýn korunmasý için gayret gösterdiklerine göre, onlardan hangi sadakat istene- bilir?
Askerler, baskýcýlar için zor durumlarda fesat çýkarýyor ve fiilen yenilmiþ bir diktatörü deviriyorlarsa, askerlerin, bunu, diktatörün onlarýn

Amerikanýn kurtuluþunun bu yeni aþamasý, belirli bir toprak parçasý üzerinde iktidar için mücadele eden iki yerel gücün çarpýþmasý olarak
düþünülebilir mi? Elbette ki, hayýr! Tüm halk
güçleri ve tüm baský güçleri arasýndaki mücadele bir ölüm kalým savaþý olacaktýr...
Bu koþullar altýnda, Latin-Amerikada tek bir
ülkede zafere ulaþmanýn güç olduðuna inanýyoruz. Baský güçlerinin birleþmesine, halk güçlerinin birleþmesiyle karþýlýk verilmesi zorunludur.
Baskýnýn dayanýlmaz olduðu tüm ülkelerde, isyan bayraðý dalgalandýrýlmalýdýr. Bu bayrak, tarihin zorunlu kýldýðý biçimde, kýtasal bir anlam
kazanacaktýr. Fidelin dediði gibi, And Sýradaðlarý, Latin-Amerikanýn Sierra Maestrasý olmaya adaydýr ve kýtanýn uçsuz bucaksýz topraklarýnýn tümünün kaderi, emperyalist güce karþý verilecek ölüm kalým mücadelesinde savaþ alanýna dünüþmektedir.
Mücadelenin ne zaman bu kýtasal boyutlara ulaþacaðýný ve ne kadar süreceðini þimdiden
söyleyemeyiz; fakat, tarihi, ekonomik, politik
koþullarýn doðurduðu bu çatýþmanýn yaklaþtýðýný,
asla doðru yoldan þaþmayacaðýný daha bügünden haber verebiliriz.
Bu kýtasal taktik ve strateji yerine sýnýrlý kalýplar uygulanýyor: Dar kapsamlý seçim çekiþmeleri; þurada burada seçimi kazananlarýn baþarýlarý; iki milletvekili, bir senatör, dört belediye baþkaný, halkýn üzerine ateþ açýlarak daðýtýlan büyük çaplý bir gösteri; bir öncekine göre
bir iki oy farkýyla kaybedilen yeni bir seçim;
kazanýlan bir grev, kaybedilen on grev; bir adým
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sýnýf çýkarlarýný, þiddetin son kertesine sarýlmadan -bu da bugünkü koþullar altýnda oligarþinin
çýkarlarýna genillikle uygun deðildir- koruyamadýðý için yaptýklarý kabul edilmelidir.
Taktik konusu uzun uzun tartýþýlabilir. Her
zaman gerilla eyleminden mi yararlanýlmalýdýr,
yoksa mücadelenin ekseni olarak öteki eylemler de kullanýlabilir mi? Bize kalýrsa, iki nedenden dolayý Latin-Amerikada gerilla savaþýndan
baþka taktik kullanýlmasýna karþýyýz:
Birincisi: Düþmanýn iktidarda kalmak için
mücadele edeceði varsayýldýðýna göre, baský ordusunun yokedilmesi gerektiði gözönünde bulundurulmalýdýr. Bu silahlý gücü yoketmek için
karþýsýna bir halk ordusu çýkarýlmalýdýr. Bu halk
ordusu kendiliðinden meydana gelmez, düþmandan ele geçirdiði malzemeyle silahlanmalýdýr. Bu zor bir mücadeledir. Halk güçleri ve þefleri, bu mücadelede sürekli olarak kendilerinden daha büyük güçlerin saldýrýsýna uðrar, kendilerini savunma ve uygun biçimde manevra yapma olanaðýndan yoksundurlar. Tersine, gerilla
çekirdeði, savaþmaya elveriþli arazide devrimci
komutanlýðýn güvenliðini ve devamlýlýðýný saðlar,
halk ordusunun genel kurmayý tarafýndan yönetilen kentlerdeki güçler son derece önemli eylemler gerçekleþtirebilir-ler.
Kentlerdeki gruplarýn yokedilmesi bile, devrimin ruhunu ve yönetimini öldürmeyecek, yönetim kýrsal bölgelerdeki kalesinden kitlelerin devrimci eðilimini körüklemeyi ve baþka savaþlar
için yeni güçler örgütlemeyi sürdürecektir.
Ýkincisi: Mücadele kýtasal niteliktedir. Latin-
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ileri, on adým geri; belli bir kesimde zafer, bir
diðerinde on kez bozgun... Sonra birdenbire
oyunun kurallarý deðiþir, herþeye yeniden baþlamak gerekir.
Bu tutum neden ileri geliyor? Halk enerjisini neden hep böyle boþuna harcýyor? Bunun
tek nedeni var: Bazý Amerika ülkelerinde ilerici
güçler taktik hedefler ile stratejik hedefleri korkunç bir þekilde birbirine karýþtýrýyorlar, küçük
taktik sorunlarda büyük stratejik hedefler görmek istemiþlerdir. Bu önemsiz saldýrý mevzilerini ve elde edilen küçük kazançlarý, sýnýf düþmanýnýn temel hedefleri olarak göstermeyi bilen gericiliðin akýllýca davrandýðýný kabul etmeliyiz.
Böylesine büyük hatalar iþlenen ülkelerde,
halk hiçbir deðeri olmayan eylemler için son
derece büyük fedakarlýklar pahasýna her yýl
alaylarýný seferber eder. Bunlar düþman topçusunun ateþine maruz kalan geçici mevzilerdir.
Bu mevzilerin adý, parlamentodur, kanuni-

liktir, yasal ekonomik grevdir, ücret artýþýdýr,
burjuva anayasasýdýr, bir halk kahramanýnýn
serbest býrakýlmasýdýr... Ve iþin en kötü tarafý
þudur ki, bu mevzileri elde etmek için bile,
burjuva devletinin oyun kurallarýný kabul etmek
ve bu tehlikeli siyasal oyuna katýlmak iznini alabilmek için de uslu ve aklý baþýnda insanlar olduðumuzu, hiçbir tehlike arz etmediðimizi; örneðin kýþlalara ve trenlere saldýrmak, köprüleri
uçurmak, katilleri ve iþkence uzmanlarýný cezalandýrmak, daðlara çýkýp ayaklanmak ya da
yumruklarýmýzý sert ve kararlý bir biçimde kaldýrarak, Amerikaya son kurtuluþ mücadelesinin
kesin müjdesini vermek gibi tehlikeli iþlerle bir
alýþ-veriþimizin olmadýðýný ispat etmek lazýmdýr...
Halkýmýz, tek baþýna bulunduðu öncü mevzisinden sesini duyuruyor, söylediði, bozguna
uðramýþ bir devrimin son þarkýsý deðil, LatinAmerikalý savaþçýlarýn dudaklarýnda sonsuza
dek kalacak bir devrim marþýdýr ve tarihten
yankýlarla çýnlamaktadýr.
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ÖLÜM
NEREDEN VE NASIL GELÝRSE GELSÝN
SAVAÞ SLOGANLARIMIZ KULAKTAN KULAÐA YAYILACAKSA,
SÝLAHLARIMIZ ELDEN ELE GEÇECEKSE
VE BAÞKALARI SAVAÞ
VE ZAFER NARALARIYLA
VE DE MAKÝNELÝ TÜFEK SESLERÝYLE
CENAZELERÝMÝZE AÐIT YAKACAKSA
HOÞ GELDÝ, SAFA GELDÝ.

