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1.
AYAKLANMA SANATI
Karl Marks ve Friedrich Engels

Günümüzde ayaklanma gerçekten savaþ türünden bir sanattýr ve ihmal edildiði zaman, ihmal eden partinin mahvýna sebep
olacak kurallara baðlýdýr. Partilerin yapýsýndan ve ayaklanma durumunda göz önüne alýnmasý gereken hususlardan mantýksal olarak
çýkarýlan bu kurallar o kadar açýk ve basittir ki, 1848deki kýsa deneyleri Almanlara bunlarý gayet iyi öðretmiþtir. Önce, oyununuzun
sonuçlarýyla karþýlaþmaya tamamen hazýr olmadýkça ayaklanma ile
oynamayýnýz. Ayaklanma son derece berilsiz niceliklerle yapýlan bir
hesaptýr. Bu niceliklerin deðeri her gün deðiþebilir. Karþýnýzdaki
güçler örgüt, disiplin ve yerleþmiþ otorite bakýmýndan sözden ileridirler. Sizin onlara karþý kuvvetli üstünlükleriniz olmadýkça yenilir
ve mahvolursunuz. Ýkinci olarak, ayaklanma bir kere baþladý mý, en
büyük bir azimle ve hücum planýnda yürür. Savunucu bir eylem her
silahlý ayaklanmanýn ölümüdür. Düþmanlarla boy ölçüþmeye kalkmadan kaybedilir. Hasýmlarýnýzý güçleri daðýnýkken bastýrýnýz; küçük
de olsa her gün yeni baþarýlar, ilerlemeler tertipleyiniz. Ýlk baþarýlý
ayaklanmanýn size verdiði moral üstünlüðü muhafaza ediniz; daima en kuvvetli tahrike kapýlan ve daha emin olan yaný gözeten, iki
taraf arasýnda mütereddit kiþileri kendi tarafýnýza toplayýnýz; [sayfa 51]
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düþmanlarýnýzý size karþý güçlerini bir araya getirmeden geri çekilmeye zorlayýnýz. Devrimci politikanýn bugüne kadar bilinen en büyük
üstadý Dantonun dediði gibi, Atýlganlýk, atýlganlýk ve yine atýlganlýk.1
Friedrich Engels, Germany: Revulation and CounterRevulotion, International Publishers, 1933, s. 100. Ýlk defa
Marksýn adýyla New-York Tribunde 18 Eylül 1852de
yayýnlanmýþtýr.

2.
ÝSPANYADA GERÝLLA SAVAÞI
Karl Marks
Ýspanyol hazýr kuvvetleri yenilgiye uðrasa bile her yerde birden ortaya çýkmýyordu. Yirmi defadan fazla daðýlmýþ olmasýna raðmen yine de her zaman düþmanla karþýlaþmaya hazýrdý ve çoðu
kez yenilgiden sonra artan bir kuvvetle yeniden ortaya çýkýyordu.
Bu orduyu yenmek faydasýzdý, çünkü zararý çabuk telafi ediyorlardý.
Ýnsan kaybý genellikle az oluyordu, arazi kaybýna ise aldýrýþ etmiyorlardý. Düzensiz olarak daðlara çekilmeleri; yeniden bir araya gelip
en umulmadýk anda ortaya [sayfa 52] çýkmalarýný, yeni takviyelerle
güçlenmelerini saðlýyor ve Fransýz ordularýna direnmek deðilse bile,
onlarý sürekli hareket halinde tutmak ve güçlerini daðýtmaya mecbur etmek imkanýný veriyordu. Ruslardan daha talihli olmak üzere.
yeniden doðabilmek için ölmeye de ihtiyaçlarý yoktu.
19 Kasým 1809da Ocanadaki müthiþ savaþ, Ýspanyollarýn
yaptýðý son büyük meydan savaþýydý. O zamandan itibaren sadece
gerilla savaþlarý yaptýlar. Düzenli savaþýn terkedilmesi baþat olgusu,
yerel hükümet merkezleri karþýsýnda, ulusal merkezlerin ortadan
kalktýðýný kanýtlar. Ordunun bozgunlarý mutad hale gelmeðe
baþladýðýnda gerillalarýn ortaya çýkýþý da genelleþti ve ulusal yenilgi1
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Aslýnda Fransýzca yazýlmýþtýr: de laudace, de laudace, encore de laudace.
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lerin endiþeye düþürdüðü halk kitleleri, kahramanlarýnýn yerel
baþarýlarýyla övünür oldular. Bu noktada hiç olmazsa Merkezi Cunta, halkýn kuruntusuna katýlýyordu. Gerilla eylemlerine Ocana
savaþýndan daha büyük bir önem verilmiþti.
Don Kiþotun mýzraðýyla baruta karþý koyduðu gibi, gerillalar
da Napolyona karþý koydular, yalnýz sonuç farklý oldu. Avusturya
Askeri gazetesi (cilt I, 1821) Bu gerillalar diyordu, dayanaklarý
kendi içlerindeymiþ gibi davranýyorlar ve bunlara karþý yapýlan her
eylem, amacýnýn kaybolmasýyla sonuçlanýyor.
Gerilla savaþýnýn tarihinde birbirinden ayrýlabilecek üç devre
vardýr. Ýlk devrede bütün taþra halký silaha sarýlýp, Galiçya ve
Avusturyada olduðu gibi partizan savaþlarý yapmýþlardýr. Ýkinci devrede Fransýz ordusundan kaçan Ýspanyollardan, Ýspanyol ordusunun
kalýntýlarýndan, kaçaklardan vb. oluþan gerilla çeteleri kendi davalarý gibi, ve bütün yabancý etkilerden baðýmsýz olarak, çýkarlarýna uygun bir biçimde savaþý devam ettirdiler. Þanslý olay ve durumlar
sonucunda çoðu kez bütün mýntýkalar bunlarýn bayraðý altýnda toplandý. Gerillalar bu [sayfa 53] þekilde oluþtuklarý sürece korkulacak bir
varlýk gösteremediler ama yine de Fransýzlar için son derece tehlikeliydiler. Halkýn gerçek anlamda silahlandýrýlmasýna öncelik verdiler. Bir yeri zaptetme fýrsatý çýkar çýkmaz. ya da el birliði ile
gerçekleþtirilecek bir iþ tasarlanýr tasarlanmaz halkýn en aktif ve en
cesur öðeleri gelip gerillalara katýlýyordu. Bunlar son süratle ganimetlerine hücum ediyorlar, ya da giriþimlerinin amacýna uyan bir
savaþ düzeni içerisinde yer alýyorlardý. Bunlarýn, bir kuryeyi yakalamak veya düþmana gönderilen erzak ve levazýmý zaptetmek üzere
bütün bir gün ihtiyatlý düþmaný görecek þekilde ayakta durduklarýna tanýk olmak olaðanüstü bir durum deðildi. Genç Minanýn Joseph Bonaparte tarafýndan atanan Navarra valisini tutuklamasý ve
Julianýn Ciudat kumandaný Rodrigoyu esir etmesi bu yolla olmuþtu.
Ýþ tamamlanýr tamamlanmaz herkes kendi yoluna gidiyor, silahlý
olanlar derhal her yöne daðýlýyorlar, yalnýz iþ birliði yapan köylüler,
yokluklarýnýn farkýna varýlmadan sessizce günlük iþlerinin baþýna
dönüyorlardý. Böylelikle bütün yollar ulaþýma kapatýlýyordu. Hiçbirinin yeri keþfedilemediði halde binlerce düþman o noktada bulunuyordu. Yakalanmaksýzýn hiçbir kurye gönderilemiyor, hiçbir ikmal malzemesi yolda tutulmaksýzýn yerine ulaþamýyordu. Kýsacasý,
yüzlerce göz tarafýndan gözetlenmeksizin hiçbir hareket yürütüle-
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miyordu. Ayný zamanda bu türden bir iþ birliðinin köklerini baltalamak için hiçbir araç da bulunmazdý. Fransýzlar hep uçup kaybolan,
sonra daima yeniden ortaya çýkan, daðlarý perde gibi kullanarak,
görünmeksizin her yerde hazýr ve nazýr olan bir düþmana karþý her
an silahlý bulunmaya zorlanmýþlardý. Abbé de Pradt, Fransýzlarýn
gücünü tüketen diyordu, savaþlar ve çarpýþmalar deðil, fakat görünmez düþmanýn aralýksýz saldýrýlarýdýr. Bu düþman takip edildiðinde
halkýn içine karýþýp kaybolur, sonra yine [sayfa 54] onlarýn arasýndan
yenilenmiþ bir kuvvetle ansýzýn tekrar ortaya çýkar. Hikayedeki sivrisinek tarafýndan eziyet edilerek ölüme sürüklenen aslan, Fransýz
ordusunun durumuna tam bir önektir. Üçüncü devrelerinde gerillalar ordunun düzenini taklit ettiler. Mevcutlarýný üç binden altý bine
çýkardýlar, mýntýkalarýn tümünün yürüttüðü bir eylem olmaktan çýkýp, bir kaç önderin eline düþtüler. Bu önderler gerilla hareketlerini
kendi amaçlarýna en uygun düþecek þekilde kullandýlar. Gerillalarýn sistemindeki bu deðiþim, Fransýzlara, onlarla mücadelelerinde
önemli avantajlar saðladý. Artan sayýlarý dolaysýyla gizlenme ve eskiden olduðu gibi, bir savaþa zorlanmadan ansýzýn ortadan kayboluverme olanaðýný kaybeden guerillerolar artýk sýk sýk kuþatýlýyor, yeniliyor, daðýlýyorlar ve uzun süre yeni bir saldýrýya geçemeyecek
duruma düþüyorlardý.
Gerilla savaþýnýn bu üç devresi Ýspanya siyasal tarihi ile
karþýlaþtýrýldýðýnda, bu devrelerin, hükümetin karþý-devrimci tutumunun halkýn devrimci ruhunu yatýþtýrmakta baþarýlý olduðu, ilerlemeler arzettiði görülür. Bütün halkýn ayaklanmasýyla baþlayan mukavemet savaþý daha sonra gerilla çeteleri tarafýndan devam
ettirilmiþtir. Bütün havali bu çetelerin yedeði olmakta ve onlarý çeteciklere bölündükleri veya alay ölçüsüne indikleri sýralarda, kardeþ
müfrezelerle (komandolar) tamamlamaktaydý. Baþtaki hükümete
yabancýlaþmak, gevþeyen disiplin, sürekli felaketler, sabit biçimlilik.
Cadrezin altý yýlý boyunca çözüþme ve yeniden birleþmeler, zorunlu
olarak Ýspanyol ordusuna fertlerini, önderlerinin ayný zamanda hem
maþasý, hem baþ belasý olmaya hazýr bir duruma getirerek, Praetorianism niteliðinin damgasýný vurmuþ olmalýydý. Generallerin kendileri de zorunlu olarak merkezi hükümete ya katýlmýþlar, ya onunla çatýþmýþlar, ya da onlara karþý gizli ittifaklar kurmuþlardýr, ve daima siyasal dengeye kýlýçlarýnýn aðýrlýðýný koymuþlardýr. [sayfa 55] Böylece sonradan Merkezi Cuntanýn güvenini kazandýðý görülen Cuesta,
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ülkedeki savaþý kaybetmesiyle birlikte Conjeso Real (Kraliyet Meclisi) ile iþ birliði yapmaya ve Leonese mebuslarýný Merkezi Cuntaya
celbetmeye baþladý. Merkezi Cuntanýn bizzat üyesi bulunan General Morla, Madriti Fransýzlara teslim ettikten sonra Bonapartist kampa
geçti. Yine Cuntanýn üyesi olan züppe las Romeiras Markisi Cuntaya karþý, burnu büyük Francisco Palafoksla sefil Montijo ile ve ortalýðý karýþtýran Seville Cuntasýyla gizli birlik kurdu. General Castanos.
Blake, La Bisba, birbiri ardý sýra Cortes As Regents zamanýnda gösteriler yapýp dalavereler çevirdiler ve Valancia Genel Yöneticisi
Don Xavicr Elio sonunda Ýspanyayý, VII. Ferdinantýn eline teslim
etti. Praetorian öðe, þüphesiz, generaller seviyesinde, birliklerde olduðundan daha çok geliþmiþti.
Öte yandan ordu ve gerilla birlikleri savaþ boyunca savunma
hatlarýndan; Porlier, Lacy, Eroles ve Villacampa gibi bazý önderlerini
alýrlarken, savunma hattý da sýrasý gelince Mina, Empenicado vb.
gibi bazý gerilla önderlerini alýyordu.
Ordu ve gerilla kuvvetleri Ýspanyol toplumunun en devrimci
kesimini teþkil etmekteydi. Bunlar her rütbeden asker bulundurarak kuvvetlendirildikten baþka, gayet hararetli, yüksek emeller besleyen ve yurtsever gençleri de kapsýyorlardý. Merkezi Hükümetin
uyuþturucu etkisine girmemiþlerdi. Eski rejimin zincirlerinden
kurtulmuþlardý. Mensuplarýndan bazýlarý (Riego gibi), Fransadaki
bir kaç yýllýk bir esaretten dönenlerdi. Þu halde Ýspanyol ordusunun
ilerideki karýþýklýklarda ne devrimci inisiyatifi ele almakta, ne de
devrimi, praetorianizm ile yozlaþtýrmakta gösterdiði etkenliðe
þaþmamak gerekir.
Gerillalara gelince, þurasý açýktýr ki, kanlý mücadeleler sahnesinde gösteriler yaptýktan, boþ gezme alýþkanlýðýný [sayfa 56] edindikten, bütün kin, intikam ve yaðmacýlýk tutkularýný serbestçe tatmin etme zevkini tattýktan sonra, bunlar barýþ zamanýnýn en tehlikeli güruhu olacaklardýr. Bunlar herhangi bir parti veya ilke adýna
kendinden istenecekleri yapmaya hazýr, kendisine iyi para verecek,
ya da yaðma vesilesi hazýrlanacak olanýn tarafýnda bulunacak kimselerdir.
Karl Marks ve Friedrich Engels, Revolution in Spain,
International Publishers, 1939, s. 51-55. Ýlk defa 30 Ekim
1854de New York Tribunede yayýnlanmýþtýr.
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3.
GERÝLLA SAVAÞI ÜSTÜNE
Friedrich Engels
Son altý hafta zarfýnda Fransýz-Prusya Savaþýnýn karakteri
önemli ölçüde deðiþmiþtir. Fransanýn düzenli ordularý yok olmuþtur.
Mücadele, yeni harekete geçirilen birlikler tarafýndan devam ettirilmeðe baþlanmýþtýr. Bu birliklerin tecrübesizliði de onlarý oldukça
düzensiz hale getirmiþtir. Açýklýk yerlerde toplanýp savaþmaya
teþebbüs ettiklerinde kolaylýkla yenilmiþler, fakat barikatlar ve mazgallarla teçhiz edilmiþ köy ve kasabalarda çarpýþtýklarýnda ciddi bir
direniþ gösterebilecekleri ortaya çýkmýþtýr. Beklenmedik gece hücumlarý ve diðer gerilla savaþý yöntemleriyle, bu tip bir mücadelenin yürütülmesi, hükümet bildirileri ve emirleriyle de teþvik edilmiþtir.
Ayný zamanda hükümet bu güçlerin eylemde bulunduklarý bölgenin
halkýna, kendilerine mümkün olan her yardýmýn yapýlmasýný
bildirmiþtir. [sayfa 57]
Eðer düþman bütün ülkeyi iþgal etmeye yeterli birliklere sahip
olsaydý bu direniþ kolaylýkla kýrýlabilirdi, fakat Metzin teslimine kadar düþmanýn böyle bir gücü yoktu. Her yerde hazýr ve nazýr olan ve
emirlerine mutlak itaat isteyen Dört Uhlan2 artýk esaret ve ölüm
tehlikesine maruz kalmaksýzýn kendi sýnýrlarý dýþýndaki bir köy veya
kasabaya saldýracak durumda deðillerdi. Savaþa girecek müfrezelere koruyucu birliklerin refakat etmesi ve münferit refakat birliklerinin ya da süvari bölüklerinin köy içinde dört yana daðýlarak gece
hücumlarýna ve ayný zamanda, harekette iken de geriden yapýlacak
hücumlara karþý nöbette bulunmalarý gerekiyordu. Alman mevzileri, tartýþýlmakta olan bir arazi bölgesiyle çevrelenmiþti. Ve iþte tam
bu alanda halk direniþi kendini en ciddi þekilde hissettirmekteydi.
Bu halk direniþini kýrmak için Almanlar, modern geçmiþ ve
barbarca bir tür sýkýyönetime baþ vurmaktaydýlar. Almanlara ateþ
açan veya genellikle Fransýzlara yardýmcý olan bir veya daha fazla
kiþinin savunmakta olduðu köy ve þehirler ateþe verilecekti. Bundan baþka silah taþýyan ve onlarýn nazarýnda resmi asker olmayan
herkes sorgusuz sualsiz vurulacaktý. Bundan baþka bir þehrin önemli
2

(Çev.)
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Uhlan: Türkçe oðlan sözcüðünden alýnmýþ, bir tür süvari askeri anlamýna
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bir kesiminin böyle bir suçu iþlediðinden herhangi bir þekilde þüphe
edildiðinde, eli silah tutacak durumda olan herkes derhal katledilecekti. Geçen altý hafta boyunca merhametsizce yürütülen bu politika hâlâ þu anda da tamamen egemendir. Ýnsan, yarým düzine bu
tür askeri infaz raporuyla karþýlaþmaksýzýn bir tek Alman gazetesi
okuyamazdý. Tabii, bunlar dürüst askerlerin alçak katillere ve haydutlara karþý faydalý bir tutum içerisinde yürüttüðü basit bir askeri
adalet örneði olarak gösterilmekteydi. [sayfa 58] Þüphesiz, düzensizlik,
yaðma, kadýnlara tecavüz, usulsüzlük söz konusu deðildi. Gerçekten deðildi. Herþey sistematik ve düzenli bir þekilde yapýlýyordu.
Mahkum edilen köy kuþatýlýyor, ahalisi dýþarýya çýkarýlýyor, erzak
müsadere ediliyor, evler ateþe veriliyordu. Gerçek veya hayali suçlular savaþ divanýna getiriliyorlar ve nasipleri, kýsaca bir son itirafla,
yarým düzine kurþun oluyordu.
Alman ordularýnýn Fransa içlerinde yürürken geçtikleri yolu
kana ve ateþe boðduklarýný söylemek mubalað olmayacaktýr. Bu
1870 yýlýnda, asker olduklarý derhal anlaþýlmayan kimselerin
eþkýyalarla bir olduklarýný ve ateþle ve kýlýçla susturulmalarý gerektiðini iddia etmek yeterli deðildi. Böyle bir iddia, resmi ordularýn
savaþý dýþýnda baþka bir savaþ türü bulamayan XVI. Louis veya II.
Frederick zamaný için geçerli olabilirdi. Fakat Amerikan Baðýmsýzlýk Savaþýndan Amerikan Ayrýlma Savaþýna3 kadar halkýn savaþ içinde yer almasý, istisnadan ziyade, kural haline gelmiþtir. Nerede bir
halk, ordularýnýn direniþ gösteremeyecek durumda olmasý nedeniyle ve salt bu nedenle, boyun eðmeyi kabullenmiþse, bir alçaklar
ulusu olarak genel nefreti kazanmýþtýr; ve nerede halk olaðanüstü
bir savaþý enerjik bir biçimde yürütmüþse istilacýlar çok geçmeden,
modasý geçmiþ kan ve ateþ kanununu yürütmenin imkansýz olduðunu anlamýþlardýr. Ýngilizler Amerikada, Napolyonun yönettiði
Fransýzlar Ýspanyada, ve 1848de Avusturyalýlar Ýtalya ve
Macaristanda, çok kýsa bir zaman içinde halk direniþini tamamen
yasal bir savaþ biçimi olarak kabullenmeðe zorlanmýþlardýr. [sayfa 59]
Onlarý buna zorlayan kendi esirlerine karþý bir misillemeye giriþilmesi
korkusu olmuþtu.
Dünyadaki bütün ordular içinde Prusya ordusu bu uygula3
1860-1861 Ýç Savaþý: Amerika Birleþik Devletlerinden birkaç devletin ayrýlmasýndan ötürü bu adý almýþtýr. (Çev.)
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malarý canlandýran son ordu olsa gerektir. 1806da Prusya sadece,
ülkenin hiçbir yerinde böyle bir ulusal direniþ ruhundan eser olmadýðý için çökmüþtür. 1807den sonra ordunun yeniden düzenleyicileri ve idarecileri bu ruhu meydana çýkarmak için güçlerinin yettiði
her þeyi yaptýlar. Bu, Ýspanyanýn, bir ulusun istilacý bir orduya karþý
direniþinin þahane bir örneðini verdiði sýralarda oluyordu. Prusyanýn
askeri önderlerinin hepsi bunun, yurttaþlarýnýn örnek almasýna deðer bir olay olduðuna iþaret etmiþlerdi. Scharnhorst, Gneisenau, Clausewitz, hepsi ayný kanda idiler. Hatta Gneisenau, Napolyona karþý
yapýlan mücadeleye katýlmak için bizzat Ýspanyaya gitmiþti. Sonradan Prusyada da uygulanan bütün askeri sistem, mutlak bir monarþi
içerisinde ne kadar mümkünse o kadar düþmana karþý halk
direniþini harekete geçirmeye teþebbüs etmekti.
Orduya katýlmak ve yedekte (Landwehr) hizmet görmek
üzere sadece kýrk yaþa kadar olan askerlik çaðýndaki kimselere
baþ vurulmuyor, 17-20 yaþlarý arasýndaki delikanlýlar ve 40-65 yaþlarý
arasýndaki kiþiler kitleden toplanan askerlere dahil oluyorlar, son
yedekleri (Landsturm) oluþturuyorlardý. Bunlarýn görevi, düþmanýn
geri ve yan saflarýnda ortaya çýkarak, onlarýn hareketlerine müdahale etmek, levazým ve kuryelerinin yolunu kesmekti. Bunlarýn el
attýklarý her silahý kullanabilmeleri ve istilacýlarý rahatsýz etmek için
ayrýmsýz olarak her elveriþli yola baþ vurmalarý bekleniyordu. Yöntem ne kadar etkiliyse, o kadar iyiydi. Landsturmdaki kiþiler, herhangi bir anda yeniden sivil karakterlerine bürünebilmek için hiçbir
üniforma giymeyecekler, böylece düþman tarafýndan tanýnamayacaklardý. [sayfa 60]
Söz konusu olan bu 1813'ün Landsturm Düzeni adý verilen
belge -ki, bunun yazarý Prusya Ordusunu örgütleyen Scharnhorsttan
baþkasý deðildi- her yolun geçerli ve en etkilisinin en iyi olduðu bu
uygunsuz ulusal direniþ ruhuyla kaleme alýnmýþtý.
Bununla birlikte bu sýralarda Prusyalýlarýn Fransýzlara bütün
yaptýklarý bu kadarla kaldý. Fransýzlar da Prusyalýlara ayný tutum
içinde davranmaya karar verdikleri zaman ise, iþler oldukça deðiþti.
Bir durumda yurtseverlik olan þey baþka bir durumda eþkýyalýk ve
katilliðe dönüþtü.
Gerçek olan þudur ki, bugünkü Prusya hükümeti eski yarýdevrimci Landsturm Düzeninden utanmakta ve Fransadaki eylemleriyle bunu hafýzalardan silmeðe çalýþmaktadýr. Fakat bizzat kendi-
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lerinin Fransada kasýtlý olarak yaptýklarý mezalim, unutturmak þöyle
dursun, her þeyi daha çok hatýrlatacaktýr. Bu alçakça savaþ yönteminin lehinde ileri sürülecek her iddia, sadece þunu kanýtlamaya
yarar: Eðer Prusya ordusu Jenadan4 beri ölçülmez derecede
düzelmiþse, öte yandan Prusya hükümeti Jenayý mümkün kýlan
koþullarý tekrar geliþtirmektedir.
Labour Monthly, Londra, Aðustos 1943. Ýlk defa 11 Kasým 1870de Pall Mall Gazettede yayýnlanmýþtýr.

4.
PARÝS KOMÜNÜ
Karl Marks
Bütün Fransýz Ordusu, imparatorla birlikte, 2 Eylül
1870de Sedanda Prusyalýlara teslim oldu. Ýki gün sonra Fransada cumhuriyet ilan edildi. Ve baþýnda Thiers
olduðu halde sözde Ulusal Savunma Hükümeti kuruldu.
Bu hükümet geniþ ölçüde toprak aðalarýndan ve kraliyet taraftarlarýndan oluþmaktaydý. Prusya Ordusu kapýlarda iken Pariste, çoðunlukla iþçilerden meydana
gelmiþ olan Ulusal Muhafýz Örgütü þehrin teslimini önlemek üzere bu hükümeti yýkmak için iki baþarýsýz
teþebbüste bulundu. (31 Ekim 1870 ve 22 Ocak 1871).
Thiersin bir baþarýsýz teþebbüs sýrasýnda Ulusal Muhafýzlarý silahsýzlandýrmak için Vinoy kumandasýndaki birlikleri göndermesinden sonra 18 Mart 1871de Paris
iþçileri ayaklandýlar. Komünü ve Geçici Hükümet olarak
da Paris Ulusal Muhafýz Örgütü Merkez Komitesini ilan
ettiler. Hainlerin yardýmýyla Thiersin birlikleri 21 Mayýs
1871de Parise girmeyi baþardýlar ve Paris halkýnýn 8
günlük kahramanca direniþinden sonra Komün, tarihin

4

Napolyonun Prusya Ordusunu yendiði 1806 Jena Savaþý.
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en gaddarca mezalimlerinden biriyle kana boðuldu. Uluslararasý Ýþçiler Birliði için yazýlmýþ olan Fransada Ýç
Savaþ hakkýndaki ünlü söylevinde Marks, Komüne klasik saygýsýný gösteriyordu. Aþaðýdaki seçmeler, arkadaþý
Dr. L. Kugelmanna yazýlmýþ iki mektuptan alýnmýþtýr.
Bu mektuplarda Marks, Komünün önemini bir kaç sözle
özetlemektedir. (Leninin deðerlendirmesi için ileride,
Komünden Alýnacak Dersler adlý yazýya bakýnýz.) [sayfa 62]

Londra, 12 Nisan 1871
... Onsekiz Brumaire5 adlý eserimin6 son bölümüne bakacak
olursanýz ikinci bir Fransýz Devrimi teþebbüsünün, önceki gibi bürokratik-askeri mekanizmayý bir elden diðerine devretmeyip, ezeceðine ve bunun kýtadaki her gerçek halk devrimi için esas olduðunu
söylediðimi göreceksiniz. Paristeki kahraman partili arkadaþlarýmýzýn
teþebbüs ettiði þey de budur. Bu Parislilerde, ne çok esneklik, tarihsel insiyatif ve fedakarlýk yeteneði var! Dýþ düþmandan çok içteki
hainlerin sebep olduðu altý aylýk açlýk ve periþanlýktan sonra, Fransa
ile Almanya arasýnda hiç savaþ olmamýþ ve düþman Parisin kapýlarýnda deðilmiþ gibi, Prusya süngüleri altýnda ayaða kalktýlar. Tarihte
böyle bir büyüklük örneði daha yoktur. Yenilselerdi tek ayýplanacak
þeyleri iyi huyluluklarý olacaktý. Derhal Versaya yürümeliydiler.
Sonra ilkin Vinoy, arkasýndan Paris Ulusal Muhafýz Örgütünün gerici
kesimleri kendiliklerinden geri çekilecekti. Kritik an, vicdani tereddütler yüzünden kaçýrýldý. Ýç savaþý baþlatmak istemediler. Sanki þu
muzýr yumurcak Thiers, Parisi silahsýzlandýrma teþebbüsüyle iç
savaþý zaten baþlatmýþ deðildi. Ýkinci yanlýþ: Merkezi Komite, Komüne yol açmak için iktidarý çok çabuk teslim etti. Yine çok Namusluca bir vicdanlýlýk! Bununla birlikte, -eski toplumun kurtlarý,
5
Brumaire, Fransýz Devrimi tarihinde 22 veya 23 Ekimden, 20 veya 21 Kasýma
kadar süren ikinci aya verilen addýr. Bu ayýn 18. gününde ise, Napoleon Bonaparte cumhuriyeti devirip iktidara geçmiþtir. Napoleonun yeðeni Louis Bonaparteýn 2 Aralýk
1851deki darbesini bu olayýn bir özentisi olarak deðerlendiren Marksýn bir eseri Louis
Bonaparteýn 18 Brumairei adýný taþýmaktadýr.
6
Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, International Publishers.
1963.
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domuzlarý ve aþaðýlýk köpekleri tarafýndan bastýrýlmýþ [sayfa 63] bile
olsa- bu ayaklanýþ, Paristeki Haziran (1848) ayaklanmasýndan beri
Partimizin en þerefli eylemlerinden biri sayýlabilir.
Bu Parislilerin, kutsallýða hücum etmesini ve uþaklarýn
hortlamýþ sahte tavýrlarýyla, kýþlalarýn pis kokusu ile, kilisesiyle, lahana junkerliðiyle Almanya-Prusya Kutsal Roma Ýmparatorluðunu ve
her þeyden önce dar kafalý burjuvayý kutsallaþtýrmalarýný bir
karþýlaþtýrýnýz.
Londra, 17 Nisan 1871
... Eðer mücadeleler sadece þaþmaz bir þekilde uygun
koþullarla yapýlsaydý, dünya tarihini yapmak gerçekten çok kolay
olacaktý. Öte yandan, ilinekler (accidents) rol oynamasaydý, bu
tarih çok mistik karakterli olacaktý. Bu ilinekler geliþimin genel süreci
içerisinde kendiliklerinden ortaya çýkarlar ve yine baþka ilineklerle
telafi edilirler. Fakat geliþimdeki hýzlanma veya gecikme, baþlangýçta
hareketin baþýnda bulunanlarýn niteliði, ilineðini de içine alan bu tür
ilineklere sýký sýkýya baðlýdýr.
Bu seferki kesin elveriþsiz ilinek, katiyen Fransýz toplumunun genel koþullarýndan deðil, fakat Prusyalýlarýn Fransada bulunmalarýndan ve Paris önlerindeki durumlarýnda kendini göstermekteydi. Parisliler de bunu iyice biliyorlardý. Fakat bunu, Versayýn
aþaðýlýk burjuva takýmý da iyice biliyordu. Tamamen bu nedenden
ötürü, Parislileri, savaþa giriþmek veya mücadele etmeksizin yenilmek ikilemiyle karþý karþýya býrakmýþlardý.
Ýkinci durumda, iþçi sýnýfýnýn manevi çöküntüsü, bir-kaç liderin düþmesinden çok daha büyük bir felaket olacaktý. Ýþçi sýnýfýnýn
kapitalist sýnýfa ve bu sýnýfýn devletine karþý mücadelesi, Paristeki
olayla yeni bir safhaya girmiþtir. Þimdiki sonuçlar ne olursa olsun,
dünya tarihi için büyük önemi olan yeni bir çýkýþ noktasý kazanýlmýþtýr.
[sayfa 64]

Karl Marks and V. Ý. Lenin, The Civil War in France:
The Paris Commune, International Publishers, 1968, s. 86 87 .
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5.
GÜÇ TEORÝSÝ
Friedrich Engels
Güç, günümüzde ordu ve donanma demektir, bunlarýn ikisi
de hepimizin, zararýný çekerek, bildiðimiz üzere korkunç derecede pahalýdýr. Ama gücün kendisi para getirmez, olsa olsa hazýr
parayý alýr. Bunun da, yine zararýný gördüðümüz Fransýz milyarlarý
olayýnda olduðu gibi, fazla bir yararý olmaz. Þu halde paranýn ekonomik üretim aracýlýðýyla saðlanmasý gerekmektedir. Ve böylece
güç de donatým kaynaklarýnýn ve güç araçlarýnýn korunmasýný saðlayan ekonomik düzenle koþullanmýþ olur. Hepsi bu kadar da deðildir. Ekonomik ön þartlara ordu ve donanma kadar baðlý olan baþka
bir þey yoktur. Silahlanma, birleþim, örgütlenme, taktik ve strateji,
herþeyden önce zamanýn üretim ve ulaþým olanaklarýnýn eriþtiði
aþamaya baðlýdýr. Savaþlarda devrim yapan etmen, dahi generallerin zihinlerinin serbest yaratýmlarý deðil, daha iyi silahlarýn icadý ve
insani materyeldeki, yani askerlerdeki, deðiþikliktir. Burada dahi
generallerin rolü olsa olsa, savaþ yöntemlerini yeni silah ve
savaþçýlara uyarlamakta kendini gösterir .
Ondördüncü yüzyýlýn baþlarýnda Araplardan [sayfa 65]Batý
Avrupaya barutun gelmesi, her öðrencinin bildiði gibi, savaþ yöntemlerinde devrim yapmýþtýr. Barutun ve ateþli silahlarýn kullanýlmaða baþlanmasý sadece bir güç eylemi deðil, ayný zamanda sanayie
atýlmýþ bir adým, ekonomik bir ilerlemedir. Ýster üretime, ister tüketime yönelmiþ olsun sanayi, yine sanayidir. Ateþli silahlarýn kullanýlmasý, sadece savaþ yönetiminde devrimci bir etki yapmakla
kalmamýþ, ayný zamanda siyasal egemenlik ve baðýmlýlýk iliþkilerini
de etkilemiþtir. Barutun ve ateþli silahlarýn saðlanmasý için, para ve
sanayi gerekliydi ve bunlarýn ikisi de þehir burjuvalarýnýn elindeydi.
Bu yüzden ateþli silahlar, þehirlerin ve feodal soyluluða karþý çýkan,
þehirlerin desteklediði monarþinin tekelinde kalýyordu. Soylularýn
kalelerinin, o zamana kadar yanaþýlmaz olan taþ duvarlarý burjuvalarýn bombardýmanlarý karþýsýnda yýkýlýyor, burjuva filintalarýnýn
kurþunlarý þövalyelerin zýrhlarýný delip geçiyordu. Feodal lordlarýn,
zýrhlý süvarileriyle birlikte üstünlükleri de yýkýlýyordu. Burjuvazinin
geliþmesiyle piyade ve topçu, gittikçe daha önemli savaþ güçleri
oluyorlardý. Topçuluðun geliþmesi askerlik mesleði örgütüne yeni
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ve tamamen sanayiin bir kolu olan istihkamcýlýðý eklemeye mecbur
ediyordu.
Ateþli silahlarýn geliþim süreci çok yavaþtý. Toplar hantal, tüfekler, ayrýntýlarý etkileyen bir çok yeni icatlara raðmen, eksik kalmakta devam ediyordu. Bütün piyadeleri silahlandýrmak için uygun bir
tüfeðin yapýlmasý 300 yýl sürmüþtü. Süngülü çakmaklý tüfeðin piyade silahý olarak mýzraðý ortadan kaldýrmasý ancak 18. yüzyýlýn
baþlarýnda mümkün olmuþtu. O çaðýn piyadeleri, prenslerin ücretli
askerleriydi. Bunlar, toplumun en düþkün öðelerinden toparlanmýþ,
sýký disiplin görmelerine raðmen güvenilmez ve ancak kýrbaç zoruyla
bir arada tutulabilen kiþiler veya çoðunlukla düþmandan alýnmýþ ve
hizmete zorlanmýþ savaþ esirleriydiler. Bu askerlerin yeni silahlarý
[sayfa 66] uygulayabildikleri biricik çarpýþma þekli, II. Frederick zamanýnda geliþiminin doruðuna ulaþan saf taktiðiydi. Ordudaki bütün
piyadeler üçer parçalýk uzun bir dörtgen halinde düzenleniyor ve
savaþ nizamýnda ancak tüm olarak hareket ediyorlardý. Çok ender
olarak iki kanattan biri biraz ileri veya biraz geri gidebiliyordu. Bu
hantal kitle, düzenli olarak, sadece düz zemin üzerinde hareket
edebiliyor ve bu durumda bile çok yavaþ ilerliyordu (Dakikada
yetmiþbeþ adým). Savaþ süresince bu düzeni deðiþtirmek imkansýzdý ve piyade ateþe geçince zafer veya yenilgi, süratle ve tek hamlede belli oluyordu.
Amerikan Baðýmsýzlýk Savaþýnda, bu hantal saflar talim
yapmamakla birlikte, yivli tüfekleriyle daha iyi ateþ edebilen asilerle
karþý karþýya geldiler. Bu asiler kendi çýkarlarý için savaþtýklarýndan,
ücretli askerler gibi kaçmýyorlar ve Ýngilizlere saf halinde ve açýk
düzlüklerde saldýrmak nezaketini göstermeyip, aksine daðýnýk ve
hýzlý hareket eden iyi niþancý birlikleri halinde ormanlýk yerlerde
savaþýyorlardý. Böyle bir durumda saf aciz kaldý; ve gözle görülmez
elle tutulmaz hasýmlarýna yenik düþtü. Müfreze düzeninde çarpýþma
yeniden icat edilmiþti. Bu, savaþýn insani materyelindeki deðiþikliðin
sonucu olan, yeni bir savaþ yöntemiydi.
Askeri alanda da Fransýz Devrimi, Amerikan Devriminin
baþlattýðý þeyi tamamladý. Amerikan Devrimi gibi, Fransýz Devrimi
de koalisyonun tecrübeli ücretli askerlerden meydana gelen ordularýnýn karþýsýna, pek az tecrübesi olan ve bütün ulustan toplanan
geniþ asker kitlelerini çýkarmýþtý. Fakat bu kitleler Parisi yani, belirli
bir alaný korumak zorundaydýlar. Bunun için ise, kitle seviyesindeki
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açýk savaþta zafer kazanmak þarttý. Sadece müfreze çarpýþmalarý
yeterli deðildi. Geniþ birlikler tarafýndan da kullanýlabilecek bir þeklin
bulunmasý gerekiyordu ve bu þekil kolon nizamýnda bulundu. Kolon nizamý [sayfa 67] az tecrübeli birliklerin de oldukça muntazam ve
hatta daha süratle hareket edebilmelerini (Dakikada yüz adým ve
daha fazla) saðlýyor, eski saf nizamýnýn katý kalýbýný kýrmayý, her
arazide, hatta saf nizamý için son derecede elveriþsiz olan arazilerde çarpýþmayý, birlikleri her türlü uygun biçimde guruplamayý mümkün kýlýyordu. Ayný zamanda, bu taktiðin, daðýnýk niþancý birliklerinin hücumlarý ile bir arada yürütüldüðünde, düþman saflarýnýn ilerlemesine engel olmak, onlarý meþgul etmek ve durumun en kritik
anýnda, yedekte tutulan kitlelerin saldýrýsýna kadar, takatten
düþürmek gibi bir yararý daha vardý.
Müfrezeler ve kolonlarýn birlikte eylemine ve ordunun her
tip silahla donatýlmýþ baðýmsýz tümen ve kolordulara bölünmesine
dayanan bu yeni savaþ yöntemi -Napolyon tarafýndan taktik ve strateji yönleriyle tamamen geliþtirilmiþ olan bu yöntem- her þeyden
önce Fransýz devriminde askeri personelin deðiþmesi ile zorunlu
hale gelmiþti. Fakat ayný zamanda çok önemli iki teknik ön koþul
vardý: Birincisi istenen süratli hareket imkanýný tek baþýna saðlayabilen, Grfeauvalin yaptýðý hafif top arabalarý; ikincisi ise, o zamana
kadar namlu hizasýnda oldukça düz bir þekilde uzanan dipçiðin
meyillendirilmesiydi. Bu þekildeki silahlar 1777de Fransada kullanýlmaða baþlandý. Av tüfeðinden ilham alýnarak yapýlan bu deðiþiklik
sayesinde boþa ateþ etme zorunluluðu olmaksýzýn tek kiþiyi
niþanlamak mümkün olmuþtu. Bu ilerleme olmasaydý, eski silahlarla müfreze taktiði uygulanamayacaktý.
Bütün halkýn silahlandýrýlmasýndaki devrimci sistem sonucunda, kýsa zaman sonra mecburi askerlik usulü kondu, (zenginler
askerlik yapmak yerine belirli bir para ödüyorlardý) ve bu usul Avrupa
kýtasýnýn büyük devletleri tarafýndan benimsendi. Yalnýz Prusya,
Landwehr sistemiyle, büyük ölçüde halkýn savunma gücüne [sayfa
68] baþvurmaya teþebbüs etti. 1830la 1860 arasýnda geliþtirilip savaþta
kullanýlmaya elveriþli hale getirilen aðýzdan dolma yivli tüfeðin kýsa
bir süre kullanýlmasýndan sonra Prusya, bütün piyadelerini, en modern silahlarla, kuyruktan dolrna yivli tüfeklerle donatan ilk devlet
olmuþtu. 1866daki baþarýsýný bu iki etmene borçludur.
Fransýz-Prusya savaþý, her ikisi de kuyruktan dolrna tüfekler-
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le silahlanmýþ iki ordunun karþý karþýya geldiði ilk savaþtý. Ayný zamanda bu iki ordu da, esas olarak eski yivli çakmaksýz tüfekler
zamanýndaki taktik formasyonuna sahiptiler. Tek fark, Prusyalýlarýn
yeni tip silahlara daha iyi uyan bir çarpýþma biçimi olmak üzere,
hücumda bölük kolonlarý düzenini kullanmasýydý. Fakat 8 Aðustosta St Privatda Prusya muhafýzlarý bölük kolonu nizamýný ciddi olarak uygulamaya kalkýþtýklarýnda, savaþa katýlan beþ alay iki saatten
kýsa bir süre içerisinde gücünün üçte birinden fazlasýný kaybetti.
(176 subay ve 5.114 er). O zamandan itibaren bölük kolonu nizamý
da, tabur kolonu ve saf nizamlarý kadar kusurlu bulundu. Birlikleri
düþman ateþ hattýna yakýn bir þekilde yerleþtiren bütün usuller terkedildi. Almanlar bundan sonraki çarpýþmalarý, merkezdeki yüksek
rütbeli subaylarýn disipline aykýrý olduðu için karþý çýkmalarýna raðmen, sadece o zamana kadar kýrýcý kurþun yaðmuru altýnda kendini tüketen sýký müfreze kýtalarý halinde yönettiler. Ve düþmanýn
ateþ sahasý içerisindeki tek hareket þekli de, iki büklüm olmaktý.
Burada askerler bir kere daha subaylardan akýllý çýktýlar. Kuyruktan
dolma tüfeklerin ateþi altýnda, o zamana kadar iyi sonuçlar verdiði
kanýtlanmýþ olan tek çarpýþma tarzýný içgüdüsel olarak bulan askerlerdi ve üstlerinin karþý çýkmalarýna raðmen, bu usulü baþarýyla sürdürdüler.
Fransýz-Prusya savaþý, yepyeni bir özelliði olan bir dönüm
noktasý teþkil eder. Bir kere, kullanýlan silahlar [sayfa 69] öyle
mükemmelleþmiþti ki, artýk bunlar üzerinde devrim yapýcý bir yenilik imkansýzdý. Ordular gözün seçebildiði mesafedeki bir tabura isabetli atýþ yapabilecek toplara ve ayný isabetle tek kiþiyi hedef alabilecek, doldurulmasý niþan almaktan daha kýsa süren tüfeklere sahip
olduktan sonra, daha ileri geliþmelerin, meydan savaþý için pek
önemi kalmýyordu. Bundan ötürü bu yöndeki evrim çaðý, esas olarak kapanmýþtý. Ýkinci olarak ise bu savaþ, bütün kýta güçlerini Prusya Landhwehr Sistemini daha sýký bir þekilde uygulamaya ve böylelikle de birkaç yýl içinde kendilerini mahva götürecek askeri masraflara girmeðe mecbur etmiþti. Ordu, devletin esas amacý haline
gelmiþti. Devlet için halk, sadece asker yetiþtirmek ve beslemekle
yükümlü bir topluluktu. Militarizm Avrupaya egemen olmuþ ve onu
yutmuþtu. Fakat bu militarizm ayný zamanda kendi mahvýnýn tohumunu da içerisinde bulundurmaktaydý. Devletlerin birbirleriyle
yarýþmasý, bir yandan onlarý her yýl orduya, donanmaya ve savaþ
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malzemesine daha çok para harcamaya zorluyor, böylece mali yýkýmý gittikçe hýzlandýrýyor; öte yandan genel ve mecburi askerlik
hizmetinin gittikçe daha ciddiye alýnmasý, bütün halký silah kullanmaya alýþtýrýyor, böylece de onlarýn belirli bir anda komuta mevkiindeki askeri lordlara karþý kendi iradelerini yürütebilecek duruma
ge1melerini saðlýyordu. Bu belirli an ise halk kitlelerinin -þehir ve
köy iþçilerinin ve köylülerin- bir isteði olur olmaz, gelecekti. Durum
bu kerteye gelince, prenslik ordusu bir halk ordusu halini alýyor,
makine artýk çalýþmayý reddediyor ve militarizm kendi evriminin
diyalektiði ile çöküyordu. 1848 Burjuva Demokrasisinin, adý üzerinde burjuva olduðu ve proleter olmadýðý için baþaramadýðý þeyi,
yani iþçi sýnýfýna içeriði sýnýfsal durumlarýna uygun olan bir irade
vermek iþini, sosyalizm, güvenilir bir þekilde baþaracaktýr. Bu da
militarizmin ve onunla birlikte iþlevsiz ordularýn [sayfa 70] içten patlak
veren daðýlmasý demek olacaktýr.
Bu modern piyade tarihimizden alýnacak ilk derstir. Ýkinci
ders ise, ordularýn bütün örgüt ve çarpýþma yöntemlerinin, buna
iliþkin olarak da, zafer veya yenilginin; maddi yani ekonomik
koþullara, insan ve silah malzemesine ve dolayýsiyle halkýn ve teknik geliþmenin nicelik ve niteliðine baðlý bulunduðudur. Ancak
Amerikalýlar gibi avcý bir halk, müfreze taktiðini yeniden
keþfedebilirdi ve onlar salt ekonomik nedenlerle avcý idiler. Nitekim bugün de yine salt ekonomik nedenlerle, eski Amerikanýn
yankeeleri, çiftçi, sanayici, denizci, tüccar olmuþlardý. Bunlar artýk
vahþi ormanlarda çarpýþmýyorlarsa da, daha etkili bir þekilde, kitle
çapýnda geliþtirdikleri spekülasyon alanýnda, atalarýndan geri kalmýyorlar. Ancak Fransýz Devrimi gibi, burjuvalarýn ve özellikle köylülerin ekonomik kurtuluþunu saðlayan bir devrim, kitle ordusu yöntemini ve ayný zamanda eski kalýplaþmýþ saflarý, yani mutlakýyetin
askeri alandaki, kendisiyle savaþýlan kopyelerini parçalayacak serbest hareket þeklini getirebilirdi. Teknikteki ilerlemelerin askeri alanda kullanýlýr hale gelir gelmez ve kullanýlýr kullanýlmaz; çoðunlukla
ordu kumanda mevkiinin arzusu hilafýna bile olsa, savaþ yöntemlerinde ani ve neredeyse þiddetli deðiþiklikler yarattýklarýný ve gerçekten bu alanda devrim yaptýklarýný türlü olaylarda gördük. [sayfa 71]
Friedrich Engels, Herr Eugen Dührings Revolution in
Science (Anti-Dühring), International Publishers, 1939, s.
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184 -90. Ýlk defa 1877-78de Leipzigde Alman Sosyal Demokrat Partisinin organý olan Vorwärtsde, bir makaleler
serisi olarak yayýnlanmýþtýr.

6.
BARÝKAT TAKTÝKLERÝ
Friedrich Engels
Genel oy hakkýnýn baþarýyla kullanýlmasý sonucunda proleter mücadelesinin yepyeni bir þekli ortaya çýktý ve bu, hýzla geliþti.
Burjuvazi egemenliðinin örgütlendiði devlet kuruluþlarýnýn iþçi sýnýfýna, ayný kuruluþlarla çarpýþmak için daha ileri fýrsatlar verdiði görüldü. Ýþçiler çeþitli Diyet Meclisleri, Belediye Meclisleri, Ýhtiyar Kurullarý seçimlerine katýldýlar. Ýþgalinde proletaryanýn yeterli bir kesiminin söz sahibi olduðu her mevki için burjuvaziyle mücadele ettiler.
Böylece burjuvazi ve hükümet, iþçilerin partisinin yasa dýþý eyleminden çok, yasal eyleminden, ayaklanma savaþlarýndan çok. seçim
sonuçlarýndan korkar oldular. Çünkü burada da mücadele koþullarý
temelden deðiþmiþti. Eski tarz ayaklanma, 1848e kadar her yerde
son sözü söyleyen barikatlý sokak çatýþmalarý, önemli ölçüde
eskimiþti.
Bu konuda hayale kapýlmayalým; sokak çatýþmasýnda ayaklanmanýn askeriye karþýsýndaki gerçek zaferi, yani iki ordu arasýndaki çatýþmada görülebilecek türden bir zafer, çok enderdir. Ama
zaten isyancýlar da buna o kadar güvenirlerdi. Onlar için bu, sadece, askerlere, savaþan iki ülke arasýndaki bir çatýþmada ya hiç rolü
olmayan veya pek az rolü olan manevi etkide bulunmak sorunuydu. Eðer bunda baþarýlý olurlarsa ya askerler eylemden [sayfa 72] vazgeçerler, veya komutanlar kellelerini kaybederler ve ayaklanma kazanýlýrdý. Bunda baþarýlý olamadýklarý takdirde ise askerin azýnlýkta
olduðu yerlerde bile daha iyi donatým ve eðitimin, tek elden yönetimin, askeri güçlerin planlý kullanýlýþýnýn ve disiplinin üstünlüðü kendini hissettirirdi. Bir ayaklanmanýn gerçek taktik uygulamasýnda
ulaþabileceði en büyük baþarý, tek bir barikatýn doðru olarak kurul-
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masý ve savunulmasýdýr. Karþýlýklý destek, yedeklerin mevzilendirilmesi ve kullanýlmasý. kýsacasý, deðil büyük bir þehrin tamamýnýn,
bir þehrin bir tek kesiminin bile savunulmasý için vazgeçilmez olan
birliklerin toplu ve koordine çalýþmasý, en iyi ihtimalle, çok sýnýrlý bir
ölçüde saðlanabilir, çoðunlukla da hiç saðlanamaz. Askeri birliklerin belirli bir noktada yoðunlaþmasý ise, tabiatiyle, imkansýzdýr. Bundan ötürü, pasif savunma, mücadelenin belli baþlý þeklidir; þurada
burada, zaman zaman, fakat çok ender olarak çýkýþlara ve kanat
hücumlarýna geçilebilir; bununla birlikte genel kural olarak bu çýkýþlar
geri çekilen askeri birliklerin terkettikleri mevzilerin iþgali ile sýnýrlanacaktýr. Buna ilaveten ordu birliklerinin emrinde toplar, tamamen
donatýlmýþ ehil istihkam birlikleri vardýr. Bunlar hemen her zaman
ayaklananlarýn yoksun olduklarý savaþ kaynaklarýdýr. O halde. 1848
Haziranýnda Pariste, 1848 Ekiminde Viyanada. 1849 Mayýsýnda
Dresdende olduðu gibi, en büyük kahramanlýkla yürütülen barikat
mücadelelerinin bile, hücumun önderleri siyasal sorunlara girmeksizin salt askeri açýdan hareket etmeye baþlar baþlamaz ve askerler
de kendilerine sadýk kaldýðý sürece, ayaklanmanýn yenilgisiyle sonuçlanmasýna þaþmamak gerekir.
Asilerin 1848e kadar kazandýklarý birçok baþarý, türlü nedenlere dayanmaktadýr. 1830 Temmuzu ve 1848 Þubatýnda Pariste;
Ýspanya sokak çatýþmalarýnýn çoðunda olduðu gibi, isyancýlarla ordu
birlikleri arasýnda sivil [sayfa 73] milisler bulunuyordu. Bunlar ya doðrudan doðruya ayaklananlarýn tarafýný tutuyorlar, veya kayýtsýz ve kararsýz davranýþlarýyla birlikleri de kararsýzlýða sevk ediyorlar, ayrýca ayaklananlara pazarlýk karþýlýðýnda silah temin ediyorlardý. 1848 Haziranýnda Pariste olduðu gibi bu sivil muhafýzlarýn baþlangýçtan itibaren
karþý çýktýklarý her yerde, ayaklanmalar bastýrýldý. 1848de Berlinde
halkýn zaferi, kýsmen 19 Mart gecesi ve sabahýnda önemli sayýda
yeni mücadeleci güçlerle destekleniþinin, kýsmen askeri birliklerin
bitkinliðinin ve gýda ikmalinin kötü oluþunun ve nihayet kýsmen de
kumandan örgütünün felce uðramasýnýn sonucuydu. Fakat her yerde zafer birlikler emirlere itaat etmedikleri, kumandanlar karar verme yeteneðini kaybettikleri veya eli kolu baðlý kaldýklarý için
kazanýlmýþtýr.
Demek ki, sokak çatýþmalarýnýn klasik çaðýnda bile, barikatlarýn maddi olmaktan çok manevi bir etkisi vardý. Askerlerin sebatýný sarsmak için bir araç durumundaydý. Eðer bu sonuç saðlanana
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kadar dayanýlýrsa, zafer kazanýlýyordu, aksi takdirde yenilmek vardý.
Bu, ilerde çýkmasý muhtemel sokak çatýþmalarýnýn þansýný hesap
ederken, göz önünde tutulmasý gereken baþlýca husustur.
1849 da þanslar zaten oldukça kötüydü. Burjuvazi hemen
her yerde hükümetle birleþmiþti. Kültür ve mülkiyet ayaklanmaya
karþý harekete geçen askerleri alkýþlýyor, onlara ziyafetler çekiyordu. Barikatýn büyüsü yýkýlmýþtý; asker artýk barikatlarýn arkasýnda
halký deðil, asileri, kýþkýrtýcýlarý, yaðmacýlarý, toplumun tortusunu
görüyordu, subay zamanla sokak çatýþmalarýnýn taktiklerini
öðrenmiþti, artýk barikatýn üzerine açýktan ve tam karþýdan yürümüyor, bahçelerin, avlularýn ve evlerin içinden geçerek onu arkadan çeviriyordu. Ve bu usul, biraz maharetle, on durumdan dokuzunda baþarý saðlýyordu.
Fakat o zamandan beri hepsi askerlerin lehine [sayfa 74] olmak
üzere birçok deðiþiklik oldu. Eðer büyük þehirler önemli ölçüde
daha da büyüdülerse, ordular onlardan da fazla büyüdü. Paris ve
Berlin, 1848den bu yana dört mislinden az büyüdüler, fakat garnizonlar daha fazla büyüdü. Demiryollarý vasýtasýyla garnizonlar 24
saat içerisinde iki mislinden fazlasýna çýkartýlabilir ve 48 saat içerisinde koca ordular haline getirilebilirler. Sayýlarý müthiþ artmýþ olan
bu askerlerin donatýmý eskisiyle karþýlaþtýrýlamayacak ölçüde daha
etkili hale getirilmiþtir. 1848 de yivsiz. aðýzdan dolma tüfekler vardý.
Þimdi ise bundan on kere daha hýzlý, on kere daha isabetli ve 4
misli uzak mesafeye ateþ eden küçük kalibreli mekanizmalý tüfekler var. Eskiden topçunun, nispeten etkisiz güllesi ve iri saçmasý
vardý, bugün, bir tanesi en iyi barikatý tahrip etmeye yeten patlayýcý
mermiler var. Eskiden duvarlarý yýkmak için istihkam kazmasý vardý, bugün dinamit var.
Öte yandan asiler tarafýndan bütün koþullar kötüye gitmiþtir.
Bütün halk tabakalarýnýn sempatisini toplayacak ayaklanmalarýn tekrar ortaya çýkmasý zor olacaktýr. Sýnýf mücadelesinde orta tabakalar proletaryanýn etrafýnda, hiç bir zaman burjuvazinin etrafýnda toplanan gerici partileri hemen hemen yok edecek yoðunlukta toplanmayacaklardýr. Bu yüzden halk her zaman bölünmüþ görünecek ve böylece 1848de olaðanüstü etkili olan kuvvetli bir destekten
yoksun kalýnacaktýr.
Asiler tarafýna çok sayýda askerliðini yapmýþ savaþçý gelse
bile, bunlarýn silahlandýrýlmasý çok zor olacaktýr. Silahçý dükkanla-
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rýndaki lüks av tüfekleri daha önceden polis tarafýndan horozlarý
çýkartýlýp kullanýlmaz hale getirilmemiþ bile olsalar -yakýn mesafede
dahi- askerlerin mekanizmalý tüfek1erine karþý koymaktan uzaktýrlar. 1848e kadar insan, zorunlu cephanesini, barut ve kurþundan
kendisi yapabiliyordu, bugün ise her tüfeðin mermisi farklýdýr ve
birbirleriyle tek ortak noktalarý, büyük [sayfa 75] sanayiin özel bir ürünü
olmalarý dolayýsýyla extempore (o dakikada, ayak üstü) imal edilememeleridir. Bunun sonu olarak tüfeklerin çoðu kendi özel mermisi olmadýkça çalýþmaz. Ve nihayet 1848den bu yana. büyük
þehirlerdeki yeni mahalleler, yeni toplarý ve tüfekleri tam tesirli
kýlmak için yapýlmýþ gibi görünen uzun geniþ ve düz caddelerle
kurulmuþtur. Bir devrimcinin barikat savaþý için Berlinin doðu ve
kuzeyindeki iþçi mahallelerini seçmesi için deli olmasý gerekir. Bütün
bunlar gelecekte sokak savaþýnýn artýk hiçbir rolü kalmayacaðýný mý
gösterir? Elbette hayýr! Bunlar sadece, 1848den bu yana koþullarýn
sivil çatýþmalar için çok daha elveriþsiz ve ordu birlikleri için çok
daha elveriþli duruma geldiðini gösterir. Þu halde ilerdeki bir sokak
çatýþmasý, ancak bu elveriþsiz durumu baþka etmenlerle telafi edebilirse, zafere ulaþabilecektir. Buna göre, bu çatýþmalar büyük bir
devrimin baþlarýnda, ilerdeki aþamalarýndakine oranla daha nadir
yer alacak, ayný zamanda daha büyük güçlerle yürütülmesi gerekecektir. Bununla birlikte daha büyük güçler de, bütün Büyük Fransýz
Devriminde veya 4 Eylül ve 31 Ekim 1870de7 Pariste olduðu gibi,
pasif barikat taktiklerine, açýk hücumu tercih edebilirler.
Okur egemen sýnýflarýn niçin ýsrarla bizi tüfeklerin konuþtuðu
ve kýlýçlarýn parladýðý yere sürüklemek istediðini þimdi anlýyor mu?
Bozguna uðrayacaðýmýz baþlangýçta belli olduðu halde sokaða inip
olay çýkarmaya kalkýþmadýðýmýz için niye bugün bizi korkaklýkla
suçluyorlar? Niye bir kerecik toplarýna yem olmamýz için bu kadar
içtenlikle yalvarýyorlar? Bu baylar yalvarmalarýný ve [sayfa 76] meydan
okumalarýný boþa harcýyorlar. Biz o kadar aptal deðiliz. Bunlar ayný
þekilde gelecek savaþta, düþmanlarýnýn ihtiyar Fritz (Prusya kralý
Büyük Frederik) zamanýndaki savaþ hattýný benimsemesini veya
Wagram8 ve Waterloodaki gibi, hep tümenlerden kurulu kollarla
7
Louis Bonaparte hükümetinin yýkýlýþýnýn ve 18 Mart 1871de Komünün kurulmasýna takaddüm eden geçici burjuva cumhuriyetine karþý giriþilen baþarýsýz isyanýn
tarihleri.
8
I. Napolyonun 1809da Avusturya ordusunu yenilgiye uðrattýðý savaþýn yeri.
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ve ellerinde çakar almazlarla çarpýþmasýný isteyebilirlerdi. Uluslararasýndaki savaþ durumunda koþullar deðiþtiyse, sýnýf mücadelesi
durumu için de ayný þey söz konusudur. Baskýnlarýn ve bilinçsiz
kitlelerin baþýnda bilinçli bir azýnlýðýn bulunmasýyla yapýlan devirlerin artýk zamaný geçmiþtir. Toplum düzeninin tamamen deðiþmesi
söz konusu olduðunda, kitleler de bu sorunun içinde bulunmalý ve
ne gibi tehlikeler olduðunu maddi manevi bütün varlýklarýyla neye
katýldýklarýný bizzat kavramýþ olmalýdýrlar. Son elli yýlýn tarihi bize bu
gerçeði öðretmiþtir. Fakat kitlelerin yapýlan iþi anlamalarý için uzun
ve azimli bir çalýþma gereklidir. Ýþte bizim þimdi, düþmanlarýmýzý
umutsuzluða düþüren bir baþarýyla yürütmekte olduðumuz iþ budur. [sayfa 77]
Karl Marksýn The Class Struggles in France, 184850 adlý eserine Giriþ (1895), Ýnternational Publishers, 1964,
s. 21-25.

7.
DEVRÝMCÝ ORDU VE DEVRÝMCÝ HÜKÜMET
V. Ý. Lenin
Odesadaki ayaklanma ve Potemkin zýrhlýsýnýn devrimi desteklemesi, istibdada karþý devrimci hareketin geliþmesinde ileri
bir adým olarak görülür. Ayaklanma zamanýnýn gelip çattýðýný ve
geçici bir devrimci hükümet kurulmasý konusundaki çaðrýlarýn ne
kadar yerinde olduðunu, olaylar þaþýlacak bir hýzla doðruladýlar. Bu
çaðrýlar, iþçi sýnýfýný temsil eden Rus Sosyal Demokrat Ýþçi Partisinin
sýnýf bilincine ulaþmýþ sözcüleri tarafýndan halka yöneltilmiþti. Devrimci ateþin bu yeni parýltýsý, bu çaðrýlarýn pratik önemi üstüne ýþýk
tutuyor ve Rusyanýn þimdiki durumunda devrimci savaþçýlarýn ödevlerini daha kesinlikle belirlememizi gerektiriyor .
Halkýn silahlý ayaklanýþý, gözlerimiz önünde, olaylarýn kendiliðinden geliþmesinin etkisiyle de olgunlaþýyor ve kendi kendini ör-
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gütlüyor. Kýsa bir süre önce halkýn istibdada karþý savaþýnýn tek
belirtisi, bilinçsiz, örgütsüz, kendiliðinden ve kimi zaman ayaklanmalardý. Ama iþçi hareketi, en ileri sýnýfýn -iþçi sinifinin- hareketi
olarak, bu ilkel aþamayi hizla aþti. Sosyal Demokratlarin amacini
bilen propagandasi ve ajitasyonu etkisini gösterdi. Kargaþaliklarin
yerini örgütlü grevler ve istibdada karþi siyasal gösteriler aldi. Son
yillarin vahþi askeri misillemeleri, [sayfa 78] iþçi sinifini ve þehirlerdeki
siradan halki egitti ve onlari devrimci çarpiþmalarin daha yüksek
biçimlerine hazirladi. Istibdadin halki içine attigi kanli ve rezil RusJapon savaþi, halkin sabrini taþirdi. Kitleler, Çarin birliklerine karþi
silahli direnmeye baþladilar. Halkla askeri birlikler arasinda gerçek
sokak çarpiþmalari, barikat savaþlari baþladi. Pek az önce Kafkasya, Lodz, Odesa, Libau bize iþçi sinifi kahramanliginin ve halk
coþkunlugunun örneklerini gösterdiler. Çarpiþma ayaklanmaya
dönüþtü. Çar birlikleri bile gitgide, kendilerine utandirici özgürlük
katilleri ve polis cellatlari rolünün oynatildigini anlamaya baþladilar.
Ordu sallanmaya baþladi. Önceleri tek tek itaatsizlik olaylari, yedekler arasinda ayaklanmalar, subaylarin protestolari, askerler arasinda propaganda, bazi bölüklerin ve alaylarin kardeþ iþçilere kurþun
sikmayi reddetmesi gibi olaylar görüldü, sonra da ordunun ayaklanmadan yana geçiþi.
Odesadaki son olaylarin büyük önemi, ilk defa olarak Çarlik
silahli kuvvetlerinden önemli bir birligin -bir savaþ gemisinin- açiktan açiga devrimden yana geçiþindedir. Hükümet bu olayi halktan
gizlemek ve denizcilerin baþkaldirmasini daha baþlarken bogmak
için telaþla çabaladi, mümkün bütün hilelere baþvurdu. Hiçbir yarari olmadi bunlarin. Yoldaþlarina karþi savaþmayi reddeden devrimci Potemkin zirhlisina karþi savaþ gemileri gönderildi. Istibdat hükümeti bütün Avrupada Potemkin zirhlisinin ele geçirildigi ve Çarin
bu devrimci zirhlinin batirilmasini emrettigi haberini yaymakla dünyanin gözünde kendi rezaletini son kertesine ulaþtirdi. Filo Sivastopola
döndü, hükümet hemen tayfalari terhise, savaþ gemilerinden silahlari
sökmeye giriþti; Karadeniz Filosundaki subaylarin toptan istifalari
haberi dolaþiyordu; Georgi Pobedonosets zirhlisinda yeni bir ayaklanma çikti ve bastirildi. Þu siralarda Lubau ve Kronstadtta denizciler [sayfa 79] ayaklaniyor, askeri birliklerle çatiþmalar daha da siklaþiyor;
denizciler ve iþçiler barikatlarda (Libauda) birliklerle çarpiþiyorlar.
Yabanci basin baþka birkaç savaþ gemisinde de (Minin, Alexander
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II, v.b.) ayaklanmalar oldugu haberini veriyor. Çarlik hükümetinin
donanmasi kalmadi. Yapabilecegi tek þey, donanmanin büsbütün
devrimden yana geçmesini önlemektir. Potemkin zirhlisi hâlâ devrimin zaptedilmemiþ bir ülkesidir, alinyazisi ne olursa olsun,
kuþkusuz ve en önemli nokta bizim bir devrimci ordu çekirdegi
kurmaya burada giriþmemiz gerektigidir.
Misillemeler, devrime karþi þurada burada kazanilan zaferler, bu olayin önemini azaltamaz. Ilk adim atilmiþtir; Rubicon
geçilmiþtir. Ordunun devrimden yana geçiþi bütün Rusya ve dünyaya kendini bir gerçek olarak kabul ettirmiþtir. Karadeniz Filosundaki olaylari, bir devrimci ordu kurmanin daha ileri ve daha güçlü
giriþimleri elbet izleyecektir. Þimdi bizim ödevimiz bu çabalari durmadan desteklemek, özgürlük savaþinda devrimci bir ordunun ulus
çapinda önemini geniþ iþçi ve köylü kitlelerine anlatmak, kitleleri
kendine çekecek özgürlük sancagini açmakta bu ordunun çeþitli
birliklerine yardim etmek ve Çar istibdadini paramparça edecek
kuvvetleri biraraya getirmektir.
Parlamalar - gösteriler - sokak çarpiþmalari - devrimci ordu
birlikleri: Iþte, halk ayaklanmasinin geliþimindeki aþamalar bunlardir. Artik son aþamaya ulaþtik. Ancak bu, hareketin bütünüyle yeni
ve daha yüksek aþamaya ulaþtigi anlamina gelmez. Hayir, harekette hâlâ büyük ölçüde bir gerilik var; Odesa olaylarinda eski zaman
ayaklanmalarinin göze batan belirtileri var. Bunun asil anlami þudur:
ilk taþkinin ön dalgalari daha þimdiden mutlakiyetçi halenin iþigini
yalamaya baþladi. Halk kitlelerinin ileri temsilcilerinin, teorik
düþünceyle degil de, geliþen hareketin etkisiyle, Rus halkinin
düþmanina karþi [sayfa 80] savaþta yeni ve daha yüksek ödevlere
ulaþtiklari anlamina gelir bu. Bu savaþi hazirlamak için mutlakiyet
elinden geleni yapti. Yillardir halki silahli birliklerle çarpiþmaya
kiþkirtip durdu; þimdi de ektigini biçiyor. Devrimci ordunun birlikleri ordunun kendi içinden çikiyor.
Bu birliklerin ödevi, devrimi ilan etmek, her savaþta oldugu
gibi iç savaþta da gerekli olacagi gibi kitlelere askerce önderlik
etmek; açik kitle çarpiþmasi için saglam noktalar yaratmak; ayaklanmayi komþu bölgelere yaymak; önceleri ülkenin küçük bir parçasinda da olsa tam siyasal özgürlügü kurmak; çürümüþ mutlakiyetçi sistemin üstüne devrimci degiþimi saglamak; bariþ zamaninda bu faaliyetlere pek az katilan, ancak devrim dönemlerinde ön
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safa geçen kitlelerin devrimci-yaratici faaliyetlerine firsat -vermektir. Ancak bu yeni ödevleri iyice anlamak ve onlari açik seçik ortaya
koymak suretiyle devrimci ordu, tam bir zafer kazanabilir ve devrimci hükümetin saglam bir dayanagi olabilir. Halk ayaklanmasinin bugünkü aþamasinda, devrimci ordu kadar bir devrimci hükümetin de büyük önemi vardir. Mutlakiyetin askeri kuvvetlerinin kalintilarina karþi savaþta, kitleleri askerce yönetip önderlik edecek bir
devrimci ordu gerekir. Devrimci ordu gereklidir, çünkü büyük tarihsel sorunlar ancak kuvvet kullanarak çözülebilir, çagdaþ
çarpiþmada da kuvvet örgütü demek askeri örgüt demektir. Mutlakiyetin askeri kuvvetlerinin kalintilarindan baþka, sendeleyen Rus
hükümetinin yardim dilenip durdugu komþu devletlerin askeri
kuvvetleri de vardir ...
Önceleri devrimci ordunun Çarlik boyundurugundan kurtardigi bölgelerde, sonra bütün ülkede, kitlelerin siyasal önderligini
yapmak için devrimci hükümet gereklidir. Siyasal reformlarin çabucak baþlatilmasi, ugruna devrim yapilan þeyin, yani halkin kendi
devrimci yönetiminin kurulmasi, gerçekten halkçi ve gerçekten Kurucu bir [sayfa 81] Meclisin toplanmasi ve halk iradesinin gerçekten
ifade edilebilmesini saglayacak özgürlüklerin verilmesi için devrimci hükümet gereklidir. Sonunda, mutlakiyetten gerçekten kurtarilan halkin ayaklanan kisminin siyasal birleþmesi ve siyasal
örgütleniþi için devrimci hükümet gereklidir. Halk araciligiyla hareket etmek ve halk iradesini gerçekleþtirmek amaciyla halk adina
iktidara gelen devrici hükümet nasil geçiciyse, bu siyasal örgütleniþ
de elbette geçici olacaktir. Ama bu örgütlenme iþi hemen
baþlamalidir, ayaklanmanin her baþarili adimiyla çözülmez bir
þekilde baglanmalidir; çünkü, siyasal birlik ve siyasal önderlik bir
an bile ertelenemez. Askeri kuvvetler üstün önderlik ne kadar önemliyse çarliga karþi tam bir zafer kazanmak için ayaklanan halkin
siyasal önderligi de o kadar önemlidir. [sayfa 82]
V. I. Lenin, Collected Works, Cilt 8, Progress Publishers,
Moskova, 1962 s. 560 -64. Ilk yayinIaniþi Proletaryde (Editörlügünü Leninin yaptigi, emekçi, gizli, Bolþevik, haftalik gazete; o zaman Cenevrede yayinlanirdi) 10 Haziran 1905.
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8.
MOSKOVA AYAKLANMASINDAN
ALINACAK DERSLER
V. Ý. Lenin
Aralýk 1905te Moskova (Moskova, 1906)9 adlý kitap tam
zamanýnda yayýnlandý. Aralýk ayaklanmasýndan alýnacak dersleri bellemek, iþçi partisi için geciktirilmeyecek önemli bir ödevdir. Yazýk
ki, bu kitap içine bir kaþýk katran dökülmüþ bir bal küpüne benziyor: Eksikliðine karþýn çok ilginç malzeme; ama inanýlmayacak kadar gevþek, inanýlmayacak kadar sýradan yargýlar. Bu yargýlarý baþka
bir zaman ele alacaðýz, þimdilik dikkatimizi günün alevli sorununa,
Moskova ayaklanmasýndan alýnacak derslere çevireceðiz.
Moskovadaki Aralýk hareketinin baþlýca biçimleri sakin grev
ve gösterilerdi; bunlar iþçilerin büyük çoðunluðunun faal olarak katýldýðý tek savaþma biçimiydi. Oysa, Moskovadaki Aralýk hareketi,
baðýmsýz ve üstün bir çarpýþma biçimi olarak, genel grevin artýk
zamaný geçtiðini, hareketin esaslý ve karþý konulmaz bir güçlü bu
dar sýnýrlarý aþýp daha yüksek bir mücadele biçimine -ayaklanmaya- yöneldiðini açýkça gösteriyordu.
Grev çaðrýsýnda bütün devrimci partiler, bütün Moskova sendikalarý bunun bir ayaklanmaya dönüþmesinden kaçýnýlamayacaðýný
kabul etmiþ, hatta bunu sezmiþlerdi. 6 Aralýkta Ýþçi Temsilcileri Sovyeti grevi, silahlý bir ayaklanmaya çevirmek için uðraþma kararýna
vardý. Gene de örgütlerden hiç biri buna hazýr deðildi. Gönüllü
Çarpýþma Takýmlarý Birleþik Meclisi10 bile, ayaklanmanýn uzak bir
olasýlýk olduðunu (9 Aralýkta) söylüyordu; sokak çarpýþmalarýna katýlan ya da bunlarý yöneten adamlarý olmadýðý belliydi. Örgütler hareketin büyüyüp geniþlemesine ayak uydurmayý baþaramadýlar.
Aslýnda, Ekimden sonra yaratýlan nesnel koþullarýn baskýsý
sonucunda, grev, bir ayaklanma durumuna [sayfa 83] geliyordu. Bir
genel grev artýk hükümeti gafil avlamýyordu: Hükümet artýk karþý
devrimci kuvvetler örgütlemiþti, bunlar askeri hareket için hazýrdýlar. Ekimden sonra bütün Rus devriminin geliþimi ve Aralýk günMenþeviklerin 1905 olaylarýna iliþkin yorumu.
1905 Kasýmýnda Moskovada Kara Yüzlerin tehdidini önlemek için kuruldu.
Kara Yüzler, devrimci harekete saldýrmak, adam öldürmek, Yahudi kýrýmlarýnda kullanmak üzere polisin örgütlediði çetelerdi.
9
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lerinde Moskovadaki olaylar dizisi, Marxýn derin önermelerinden
birini açýkça pekiþtirmektedir: Devrim, kuvvetli ve birleþmiþ bir karþý
devrim doðurarak ilerler, yani düþmaný daha aþýrý savunma çarelerine baþvurmaya ve bu yolda daha güçlü saldýrý araçlarý bulmaya
zorlar.
Aralýk 7 ve 8: Sakin bir grev, sakin kitle gösterileri.
8 Aralýk akþamý: Akvaryumun kuþatýlmasý.
9 Aralýk sabahý: Strastnaya Meydanýndaki kalabalýða süvarilerin saldýrýsý.
Akþam: Fiedler binasýna baskýn. Kafalar kýzýyor.
Örgütlenmemiþ sokak kalabalýklarý kendiliklerinden, çekine çekine
ilk barikatlarý kuruyorlar .
Aralýk 10: Barikatlara ve sokaktaki topluluklara topçu ateþi
açýlýyor. Barikatlar daha bir düþünülerek kuruluyor; artýk þurda burda deðil, gerçekten geniþ ölçüde. Bütün halk sokaklarda, þehrin
baþlýca yerleri bir barikat aðýyla çevrili. Gönüllü çarpýþma birlikleri
birkaç gün askerlere karþý inatçý bir gerilla savaþý veriyorlar; onlarý
büyük kayýplara uðratýp, Dubasovu [Moskova Askeri Genel Valisi]
takviye istemek zorunda býrakýyorlar. Ancak 15 Aralýkta hükümet
kuvvetleri üstün duruma geçip, 17 Aralýkta Semyonovsky Alayý ayaklanmanýn son kalesi olan Presnya Bölgesini eziyor.
Grevden ve gösterilerden tek tek barikatlara, tek tek barikatlardan kitlelerin kurduðu barikatlara ve askerlere karþý sokak
savaþlarýna geçildi. Örgütlerin iliþiði olmadan, geniþ iþçi sýnýfý mücadelesi bir grevden baþlayýp bir ayaklanmaya ulaþtý. Rus devriminin
1905 Aralýðýnda saðladýðý en büyük tarihsel kazanç budur; bütün
önceki kazançlar gibi bu da büyük fedakarlýklar bahasýna kazanýldý.
Hareket genel bir siyasal grevden daha yüksek bir [sayfa 84] aþamaya
ulaþtý. Devrime karþý koymada gericiliði sonuna dek gitmeye zorladý; böylece, devrimin de, saldýrý araçlarý uygulamakta sonunda dek
gideceði aný, daha bir yaklaþtýrdý. Gericilik, barikatlarý, binalarý, kalabalýklarý bombalamaktan ileri gidemez; ama devrim, Moskova
gönüllü çarpýþma birliklerinden çok daha ilerlere gidebilir, enine
boyuna çok da ilerlere. Devrim Aralýktan bu yana çok ilerledi. Devrimi doðuracak buhranlarýn temeli ölçülemeyecek kadar geniþledi:
artýk býçaðýn adamakýllý bilenmesi gerekiyor.
Ýþçi sýnýfý. mücadelenin nesnel koþullarýndaki deðiþikliði ve
grevden ayaklanmaya geçiþ ihtiyacýný, kendi önderlerinden daha
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çabuk anladý. Her zaman olageldiði gibi uygulama teorinin önüne
geçti. Sakin bir grev ve gösteriler, artýk iþçileri tatmin etmemeye
baþladý; þöyle sordular: Bundan sonra ne yapmalý? Böylece daha
kararlý ve cesur bir hareket istediler. Barikatlar kurulmasý talimatý
mahallelere gelmeden çok önce, zaten þehrin merkezinde barikatlar kurulmuþtu. Yýðýnla iþçi çalýþtý bunlarda; ama bu bile onlarý
tatmin etmiyordu; bilmek istiyorlardý: bundan sonra ne yapmalý?
Etkin çareler istiyorlardý. Aralýk ayýnda biz, Sosyal Demokrat iþçi
sýnýfý önderleri, birliklerini akýl almaz bir biçimde yayýp, çoðunun
savaþa etkin olarak katýlmamasýna sebep olan bir baþkomutan gibiydik. Kitleler kararlý ve cesur bir kitle hareketi için talimat bekliyorlardý ama alamadýlar .
Bunun gibi, Plekhanovun, bütün oportünistler tarafýndan benimsenen fikrinden daha kýsa görüþlü birþey olamaz: Ona göre,
grev zamansýzdý, baþlatýlmama1ýydý ve silaha sarýlmamalýydýlar.
Oysa, tam tersine, daha kararlý, daha saldýrgan ve daha canlý olarak
silaha sarýlmalýydýk; sorunlarý sakin bir grev sýnýrý içinde çözmenin
imkansýz olduðunu, korkusuz ve amansýz bir silahlý çarpýþma gerektiðini kitlelere anlatmalýydýk, Þimdi artýk siyasal [sayfa 85] grevlerin
yetersiz olduðunu açýktan açýða kabul etmeliyiz; silahlý çarpýþmadan
yana kitleler arasýnda yaygýn bir tahrike giriþmeli ve hazýrlýk
aþamalarý yaveleriyle ya da herhangi bir yolla bu sorunu bulandýrmaya kalkýþmamalýyýz. Gelecek devrimci hareketin baþ ödevi olarak korkunç, kanlý bir yoketme savaþý gerektiðini kitlelerden gizleseydik hem kendimizi, hem halký aldatmýþ olacaktýk.
Aralýk olaylarýndan öðreneceðimiz ilk ders budur. Baþka bir
ders de, ayaklanmanýn niteliði, bunu yöneten yöntemler ve askeri
birlikleri halkýn yanýna çeken koþullarla ilgilidir. Bu son nokta üstüne partimizin sað kanadýnda pek çok taraftarý olan bir görüþ egemendir. Çaðdaþ askeri birliklerle çarpýþmanýn imkansýz olduðu iddia edilir ve askerler devrimden yana çekilmelidir denir. Devrim
geniþleyip kitlelere inmezse ve askerleri etkisi altýna almazsa önemli
bir çarpýþma sorunu olamaz elbet. Askerler arasýnda çalýþmamýz
gerektiði söz götürmez bir gerçektir. Ama onlarýn kandýrýlarak ya da
kendileri inanarak, bir çýrpýda bizden yana geçeceklerini hayal edemeyiz. Bu görüþün nasýl beylik ve cansýz olduðunu Moskova ayaklanmasý açýkça gösterdi. Bununla birlikte, gerçekten halkçý her harekette olduðu gibi, askerlerin kararsýzlýðý, devrimci çarpýþma
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kýzýþtýðýnda iki tarafý da askerleri elde etme savaþýna sürükler. Moskova ayaklanmasý, gericilikle devrim arasýnda, askerleri elde etmek için giriþilen umutsuz, telaþlý bir savaþýn kesin örneðiydi. Dubasov bile Moskova garnizonunda 15.000 adamýndan ancak beþ binine güvenilebileceðini söylemiþti. Kararsýzlarý kendi saflarýnda tutabilmek için hükümet çeþitli çarelere baþvurdu: yalvardýlar, onlara
yað çektiler, rüþvet verdiler, cep saatleri, para, vb. verdiler, votkayla
sarhoþ ettiler, yalan söylediler onlara, gözdaðý verdiler, kýþlalara kapatýp silahlarýný aldýlar, bu arada hiç güvenemediklerini hile ve þiddetle
temizlediler. Bu bakýmdan hükümetin [sayfa 86] yanýnda yaya kaldýðýmýzý açýkça ve çekinmeden itiraf etmek yürekliliðini göstermeliyiz.
Bahsi hükümet kazandý; biz kararsýz askerleri elde etmek için böyle etkin, cüretli, geniþ kaynaklý, atak bir savaþ için elimizdeki güçlerden yararlanmayý baþaramadýk. Þimdiye dek ordu içinde çalýþmýþtýk
ama, bundan böyle, askerleri, kafalarýyla kazanmak için çabalarýmýzý kat kat artýracaðýz. Ancak, bir ayaklanma anýnda askerleri elde
etmek için bedensel bir savaþ da gerektiðini unutursak, zavallý bilgiçler olup çýkarýz.
Aralýk günlerinde Moskova iþçileri, askerleri kafalarýyla kazanma konusunda bize büyük dersler verdiler. Sözgelimi, 8 Aralýkta Strastnaya Meydanýnda Kazaklarý bir kalabalýk kuþattýðý zaman
aralarýna girdiler, arkadaþlýk ettiler ve onlarý geri dönmeye kandýrdýlar. Gene 10 Aralýkta Presnya bölgesinde 10.000 kiþilik bir kalabalýk içinde kýzýl bir bayrak taþýyan iki iþçi kýz Kazaklarýn önüne fýrlayýp
Öldürün bizi. Sað kaldýkça bayraðý teslim etmeyeceðiz diye baðýrdýklarýnda, Kazaklar daðýlýp atlarýný sürdüler, arkalarýndan kalabalýk
baðýrdý: Yaþasýn Kazaklar. Bu cesaret ve kahramanlýk örnekleri,
iþçilerin kafasýndan hiçbir zaman silinmeyecektir.
Ama Dubasovun yanýnda nasýl yaya kaldýðýmýzýn örnekleri
de var. 9 Aralýkta askerler Bolshaya Serpukhovskaya sokaðýnda,
ayaklananlara katýlmak için Marseillaise söyleyerek yürüyorlardý.
Ýþçiler onlarý karþýlamak için delegeler gönderdiler. Malakhov [Moskova Askeri Bölgesi Kurmay Baþkaný] atýný dörtnala onlara doðru
sürdü. Ýþçiler geç kalmýþtý, önce Malakhov yetiþti askerlere. Duygulu bir konuþma yaptý, askerleri kararsýzlýða düþürdü, süvarilerle çevirdi ve götürüp kýþlaya kapattý. Malakhov askerlere zamanýnda
yetiþti, biz yetiþemedik; oysa iki gün içinde 150.000 kiþi çaðrýmýza
koþmuþtu, bunlardan, sokaklara devriyeler çýkarýlabilirdi, çýkarýlma-
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lýydý. Malakhov [sayfa 87] askerleri süvarilerle kuþattý, bu ara biz
Malakhovu bombacýlarla kuþatmayý baþaramadýk. Yapacaktýk bunu,
yapmalýydýk; bir zamanlar Sosyal Demokrat gazetede denildiði gibi
(eski Iskra), bir ayaklanmada sivil ve askeri þeflerin amansýzca yokedilmesi, ödevimizdir. Bolshaya Serpukhovskaya sokaðýnda olanlar, ana hatlarýyla belli ki Nesvizhskiye ve Krutitskiye Kýþlalarý önünde de tekrar edildi; ayrýca iþçiler Ekaterinoslav alayýný çekmeye
kalkýþtýklarýnda. Alexandrovdaki istihkamcýlara delegeler gönderildiðinde ve Kolomnada istihkamcýlarýn silahlarý alýndýðýnda da ayný
þeyler olmuþtur. Ayaklanma süresince kararsýz askerleri elde etme
savaþýnda yetersiz olduðumuzu gösterdik.
Aralýk olaylarý Marxýn derin önermelerinden baþka birini,
oportünistlerin unuttuðu bir önermeyi de doðrular: Ayaklanma bir
sanattýr ve bu sanatýn baþlýca kuralý müthiþ cüretli ve dönmemecesine kararlý bir saldýrýcý olmaktýr. Yeterince sindirememiþiz bu gerçeði. Bu sanatý, bu her ne bahasýna olursa olsun saldýrma kuralýný,
ne biz öðrenmiþiz yeterince, ne de kitlelere öðretmiþiz. Bütün gücümüzle bu kusurumuzu gidermeye çalýþmalýyýz. Siyasal sloganlar sorununda taraf tutmak yetmez; ayrýca bir silahlý ayaklanma sorununda
da taraf tutmak gerekir. Buna karþý olanlar, buna hazýr olmayanlar,
gözünün yaþýna bakmadan devrimi destekleyenler arasýndan atýlmalý, tasýný taraðýný yüklenip devrim düþmanlarýnýn, hainlerin, korkaklarýn yanýna gönderilmelidir; çünkü olaylarýn baskýsýnýn ve
çarpýþma koþullarýnýn bizi, dostu düþmandan ayýrmak için, bu ilkeye göre davranmaya zorlayacaðý günler yakýndýr. Sakin ve durgun olun demeyelim; askerler bize gelsin diye beklemeyelim.
Hayýr! Atak, yýkýcý, silahlý bir saldýrý gerektiðini, böyle zamanlarda
düþmana komuta eden kiþilerin yokedilmesi gerektiðini, kararsýz
askerleri [sayfa 88] elde etmek için daha canlý bir savaþ gerektiðini,
evlerin damlarýndan baðýrmalýyýz.
Moskova olaylarýndan alýnacak üçüncü ders, bir ayaklanma
için kuvvetlerin örgütleniþi ve taktikle ilgilidir. Askeri taktiðin dayandýðý þey askeri tekniktir. Bu basit gerçeði Engels ortaya attý ve bütün
Marksistlere kabul ettirdi. Askeri teknik bugünlerde ondokuzuncu
yüzyýlýn ortalarýnda olduðu gibi deðildir. Toplara karþý insan kalabalýklarýyla yürümek, barikatlarý tabancalarla savunmak delilik olur.
Kautsky, Moskova olaylarýndan sonra Engelsin bu konudaki yargýlarýnýn yeniden gözönüne alýnmasýnýn tam zamaný olduðunu ve
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Moskovanýn yeni barikat taktikleri getirdiðini yazarken haklýydý.
Bu taktikler gerilla savaþý taktikleridir. Böyle bir taktik için gereken
örgüt, çok küçük ve hareketli birliklerdir; on kiþilik, üç kiþilik, hatta
iki kiþilik birlikler. Þimdilerde beþ ya da üç kiþilik birliklerden söz
edilince, burun kývýran Sosyal Demokratlara raslýyoruz. Alay etmek,
çaðdaþ askeri tekniðin getirdiði koþullar altýndaki sokak
çarpýþmasýnýn ortaya çýkardýðý yeni taktik ve örgüt sorununu bilmezlikten geliþin ucuz bir yoludur. Moskova ayaklanmasýnýn hikayesini iyice bir inceleyin beyler, beþ kiþilik birlikler ile yeni barikat
taktiði sorunu arasýnda nasýl bir baðlantý olduðunu göreceksiniz.
Moskova bu taktikleri ilerletti, ama onlarý gerçekten büyük
çapta, bir kitle çapýnda, uygulamaya yetecek kadar geliþtirmeyi
baþaramadý. Gönüllü çarpýþma takýmlarý çok azdý, atak saldýrý sloganý iþçi kitlelerine verilmedi ve onlar bunu uygulamadýlar; gerilla
müfrezeleri nitelik bakýmýndan birbirinin aynýydý, silahlarý ve yöntemleri yetersizdi, kalabalýða önderlik etme yetenekleri hemen hiç
geliþmemiþti. Bütün bunlarý gidermeliyiz; Moskova deneyinden
birþeyler öðrenerek, bunlarý kitleler arasýnda yayarak ve daha da
geliþtirmeleri için onlarýn yaratýcý çabalarýný [sayfa 89] bileyerek yapacaðýz bunu. Aralýktan beri bütün Rusyada süregelen gerilla savaþý
ve korkunç þiddet hareketleri elbette bir ayaklanmanýn doðru taktiðini öðrenmekte kitlelere yardým edecektir. Sosyal Demokrasi bu
þiddet hareketlerini gözönüne almalý ve onu kendi taktiðiyle
kaynaþtýrmalý, örgütleyip kontrol etmeli; bunu, iþçi sýnýfý hareketinin
ve genel devrimci çarpýþmanýn koþullarýna ve çýkarlarýna indirgemeli; bu ara ayaklanma sýrasýnda Moskovalý arkadaþlarýmýzýn ve
ünlü Letonya Cumhuriyeti11 günlerinde Letonyalýlarýn (amansýzca
icabýna baktýklarý gibi) bu gerilla savaþýnýn sokak serserisi sapkýnlýðýný acýmadan budayýp atmalýdýr.
Son zamanlarda askeri teknikte yeni ilerlemeler oldu. Japon
savaþý, el bombasýný ortaya çýkardý. Hafif silah fabrikalarý, pazara
otomatik silahlar sürdüler. Bu iki silah da Rus devriminde baþarýyla
kullanýldý, ama yeterli olmaktan uzaktý. Teknik geliþmelerden yararlanabiliriz, yararlanmalýyýz; iþçi müfrezelerine büyük sayýda bomba11
1905 Aralýðýnda çeþitli Letonya þehirleri Çar birliklerine karþý gerilla savaþýna
baþlayan devrimci iþçilerin, tarým iþçilerinin, köylülerin silahlý müfrezelerinin eline geçmiþti.
1906 Ocaðýnda da Letonyadaki ayaklanmalar Çar generallerinin ceza seferleriyle bastýrýldý.
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lar yapmayý öðretmeliyiz; onlara ve bizim çarpýþma takýmlarýmýza
patlayýcý maddeler, bombalar, otomatik tüfekler elde etmekte yardým etmeliyiz. Þehirlerdeki ayaklanmalarda iþçi kitleleri yer alýrsa,
düþmana karþý kitle saldýrýlarýna giriþilirse, Dumadan sonra, Sveaborg
ve Kronstadttan sonra büsbütün kararsýzlaþan askeri birlikleri elde
etmek için bilinçli, ustaca bir savaþa geçilirse, genel çarpýþmaya
köylerin de katýlmasýný saðlayabilirsek, bütün Rusyanýn gelecek
silahlý ayaklanmasýnda zafer bizim olacaktýr. [sayfa 90]
Öyleyse Rus devriminin büyük günlerinin verdiði dersleri sindirerek çalýþmamýzý daha da yayýp geliþtirelim ve ödevlerimizi daha
bir cüretle ortaya koyalým. Çalýþmamýzýn temeli, bu önemli anda
ulusun geliþme isteklerine ve sýnýf çýkarlarýna kesin bir güvendir.
Çarlýk rejimini yýkma, devrimci bir hükümet tarafýndan bir kurucu
meclis toplama sloganý altýnda iþçi sýnýfýnýn, köylülerin ve ordunun
gittikçe artan bir kýsmýný biraraya getiriyoruz, getirmeye devam edeceðiz. Þimdiye dek olduðu gibi çalýþmamýzýn esaslý ve baþlýca özü,
kitlelerin siyasal anlayýþýný geliþtirmektir. Ama bu genel, sürekli ve
esas ödevin yanýsýra Rusyanýn bugün içinde bulunduðu dönemin
bize baþka özel ödevler de yüklediðini unutmamalýyýz. Bilgiç taslaðý
ve dar kafalý olmayalým, bu an için gerekli olan özel ödevleri, bu
belli mücadele biçimlerinin öze1 ödevlerini, her zaman ve bütün
koþullar altýnda deðiþmeden kalan sürekli ödevlerimiz var diye anlamsýz mazeretlerle, yapmaktan kaçýnmayalým.
Büyük bir kitle çarpýþmasýnýn yaklaþtýðýný hatýrlayalým. Silahlý
bir ayaklanma olacak bu. Mümkün olduðu kadar bir anda olmalý
bu. Kitleler silahlý, kanlý, korkunç bir çarpýþmaya gireceklerini bilmeli. Ölümü hor görmeliler ve zafere güvenmeliler. Düþmana
þiddetle, canla baþla saldýrmalýlar; savunma yok, saldýr olmalý kitlelerin sloganý; ödevleri düþmaný amansýzca yoketmek olacak;
çarpýþmanýn örgütü hareketli ve esnek olacak; askerler arasýndaki
kararsýz öðelerin bu yana etkin olarak katýlmasý saðlanacak. Bu
büyük çarpýþmada bilinçli iþçi sýnýfýnýn partisi ödevini son kertesine
kadar yapmalý. [sayfa 91]
V. Ý. Lenin, Selected Works, International Publishers,
1967, Cilt I, s. 577-583. Ýlk defa 29 Aðustos 1906da Proletaryde yayýnlandý.
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9.
GERÝLLA SAVAÞI
V. Ý. Lenin
[Tam Metin]
Gerilla eylemi sorunu, partimizi ve iþçi yýðýnlarýný büyük ölçüde ilgilendirmekte olan bir sorundur. Bu sorunla biz geçmiþte birçok kez ilgilendik, ve þimdi de vaadettiðimiz gibi, görüþlerimizin
daha tamamlanmýþ bir açýklamasýný sunmayý amaçlýyoruz.
I
Baþýndan baþlayalým. Mücadele biçimleri sorununun incelenmesinde, her marksistin temel istemleri nelerdir? Ýlk önce, marksizm, öteki tüm ilkel sosyalizm biçimlerinden tek bir özel mücadele biçimine baðlý kalmamakla ayrýlýr. En deðiþik mücadele biçimlerini kabul eder, ve onlarý uydurmaz, ama devrimci sýnýflarýn,
hareketin geliþimi içinde kendisini gösteren mücadele biçimlerini
sadece genelleþtirir, örgütler ve bunlara bilinçli bir ifade verir. Bütün
soyut formüllere ve bütün doktrinci reçetelere kesenkes düþman
olan marksizm, hareket geliþtikçe, yýðýnlarýn sýnýf bilinci arttýkça,
iktisadi ve siyasal bunalýmlar keskinleþtikçe, savunma ve saldýrýnýn
yeni ve daha deðiþik yöntemlerinin sürekli bir biçimde doðmasýný
saðlayan ilerleme içindeki kitle mücadelesine karþý dikkatli bir tutum takýnýlmasýný gerektirir. Bu nedenle, marksizm, kesin olarak
herhangi bir mücadele biçimini reddetmez. Marksizm, mevcut toplumsal durum deðiþtikçe, kaçýnýlmaz olarak bu döneme katýlanlarca bilinmeyen yeni mücadele biçimlerinin doðacaðýný kabul
ederek, yalnýzca o anda mümkün ve var olan mücadele biçimleriyle kendini hiçbir koþul altýnda sýnýrlamaz. Bu yönden marksizm,
kitle pratiðinden eðer öyle ifade edebilirsek, öðrenir ve sistem
yapanlarýn tek baþýna çalýþmalarýyla keþfedilen mücadele biçimlerini yýðýnlara öðretmek yolunda hiçbir iddiada bulunmaz. Biz biliyoruz ki -toplumsal devrim biçimlerini incelerken örneðin Kautsky
böyle demiþtir- yaklaþan bunalým, bizim þimdiden görmek yeteneðinde olmadýðýmýz yeni mücadele biçimleri getirecektir.
Ýkinci olarak, marksizm, mücadele biçimleri sorununun kesenkes tarihsel bir incelenmesini ister. Bu sorunla, somut tarihsel
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durumdan uzak olarak uðraþmak, diyalektik materyalizmin esas
ilkelerinin anlaþýlmadýðýný gösterir. Ýktisadi evrimin farklý
aþamalarýnda, siyasal, ulusal-kültürel, yaþam ve öteki koþullardaki
farklýlýða baðlý olarak, farklý mücadele biçimleri öne geçer. Ve mücadelenin baþlýca biçimleri halini alýr; ve bununla baðýntýlý olarak,
ikincil, yedek mücadele biçimleri de deðiþikliðe uðrar. Belirli bir
hareketin, belirli bir aþamasýndaki somut durumun ayrýntýlý bir incelemesini yapmaksýzýn, herhangi bir özel mücadele aracýnýn kullanýlýp
kullanýlmayacaðý sorununa evet yada hayýr biçiminde verilecek bir
yanýt, marksist tutumu tümden býrakmak anlamýna gelir.
Bunlar bize önderlik etmeleri zorunlu olan iki temel teorik
önermedir. Batý-Avrupadaki marksizmin tarihi, söylenmiþ olanlarý
doðrulayan sayýsýz örnekler vermiþtir. Bugün Avrupa sosyal-demokrasisi, parlamentarizm ve sendika hareketine, mücadelenin baþlýca
biçimleri olarak bakmaktadýr; geçmiþte ayaklanmayý kabul etmiþtik,
ve gelecekte koþullar deðiþecek olursa, onu kabul etmeye tamamen hazýrdýr Rusya kadetleri ve Rezzaglavstsi gibi, burjuva liberallerinin düþüncelerine karþýn. Yetmiþlerde, sosyal-demokrasi, genel
grevi, her derde deva toplumsal bir ilaç olarak, burjuvaziyi bir darbede alaþaðý etmenin siyasal olmayan aracý olarak reddetmiþti- ama
sosyal-demokrasi kitle siyasal grevini (özellikle Rusyanýn 1905 deneyiminden sonra), belirli koþullar altýnda baþta gelen mücadele
yöntemlerinden biri olarak tamamen kabul etmiþtir. Sosyal-demokrasi, kýrklarda sokak barikat savaþýný benimsemiþti, belli nedenlerden ötürü, 19. yüzyýlýn sonunda bunu reddetti, ve bu son görüþü
gözden geçirmeye ve Kautskynin sözleri ile yeni barikat savaþý taktikleri baþlatan Moskova deneyiminden sonra barikat savaþý siyasetini kabul etmeye tamamen hazýr olduðunu belirtti.
II
Marksist önermeleri koyduktan sonra, Rus Devrimine dönelim. Onun ortaya koymuþ bulunduðu mücadele biçimlerinin tarihsel geliþimini anýmsayalým. Önce iþçilerin ekonomik grevleri (18961900) vardý, daha sonra iþçilerin ve öðrencilerin siyasal gösterileri
(1901-02), köylü ayaklanmalarý (1902), çeþitli gösterilerle birleþen
kitle siyasal grevlerinin baþlangýcý (Rostov 1902, 1903 yazý grevleri, 9
Ocak 1905 grevleri), tüm Rusyayý kapsayan siyasal greve, yer yer,
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yerel barikat savaþlarýnýn eþlik etmesi (Ekim 1905), kitle barikat
savaþý ve silahlý ayaklanma (Aralýk 1905), barýþçý parlamenter mücadele (Nisan-Haziran 1906), kýsmi askeri ayaklanmalar (Haziran
1905-Temmuz 1906) ve kýsmi köylü ayaklanmalarý (1905 Sonbaharý-1906 Sonbaharý).
Genel olarak mücadele biçimleri ile ilgili olarak, 1906 sonbaharýnda durum böyle idi. Otokrasinin misilleme olarak seçtiði
mücadele biçimi kara-yüzlerin Kýþinevde 1903 baharýndan, Sedlette
1906 sonbaharýna kadar yapmýþ olduðu katliamdýr. Bütün bu dönem boyunca kara-yüzlerin katliam örgütlenmesi ve yahudilerin,
öðrencilerin, devrimcilerin ve sýnýf bilincine ulaþmýþ iþçilerin dövülmesi, sürekli olarak geliþti ve yetkinleþti, kara-yüzler birliklerinin
þiddeti, para ile tutulmuþ zorbalarýn þiddeti ile birlikte, kasaba ve
köylerde toplar kullanýlmasýna, herkesin önünde iþkence gösterilerine, iþkence trenlerine, vb. kadar vardýrýldý.
Görünümün esas dekoru böyledir. Bu dekorun önünde bu
makalede incelenecek ve deðerlendirilecek olan -kýsmi, ikincil ve
yedek olduðu tartýþma götürmeyen- olgu durmaktadýr. Bu olgu nedir? Biçimleri nelerdir? Nedenleri nelerdir? Ne zaman doðmuþtur
ve nereye kadar uzanmýþtýr? Devrimin genel gidiþi içinde önemi
nedir? Sosyal-demokrasinin örgütlediði ve önderliðini yaptýðý iþçi
sýnýfý mücadelesi ile baðý nedir? Görünümün genel dekorunu çizdikten sonra, þimdi incelenmesine geçmemiz gereken sorular bunlardýr.
Bizim ilgilenmekte olduðumuz olgu, silahlý mücadeledir;
bu mücadele, bireyler ve küçük gruplar tarafýndan yürütülmektedir. Bir kesimi devrimci örgütlere ait iken, öteki kesimler (Rusyanýn
belirli kesimlerinde çoðunluðu) herhangi bir devrimci örgüte baðlý
deðildirler. Silahlý mücadele, birbirlerinden kesenkes olarak ayrýlmasý gereken, farklý iki amaca yöneliktir; önce, bu mücadele
kiþilere, liderlere ve ordu ve polisteki görevlilere suikast yapmayý
amaçlar, ikinci olarak, hem hükümete ait, hem de özel kiþilere ait
para kaynaklarýna elkoyar. Elkonulan paralar kýsmen parti kasasýna, kýsmen özel silahlanma amacýna ve ayaklanma hazýrlýðýna, ve
kýsmen de tanýmlamakta olduðumuz mücadeleye katýlan kiþilerin
geçimine gider. Büyük elkoymalar (Kafkasyadaki 200.000 rublelik,
Moskovadaki 875. 000 rublelik gibi olanlar) gerçekten de öncelikle
devrimci partilere gitmiþtir -küçük elkoymalar çoðunlukla, bazen
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de tümüyle elkoyucularýn geçimine gider. Mücadelenin bu biçimi, kuþku yok ki, ancak 1906da yani Aralýk ayaklanmasýndan sonra geniþ ölçüde geliþti ve yaygýnlaþtý. Siyasal bunalýmýn, silahlý mücadele noktasýna dek yoðunlaþmasý, ve özellikle yoksulluk, açlýk ve
iþsizliðin kasaba ve köylerde yoðunlaþmasý, tanýmlamakta olduðumuz mücadelenin önemli nedenlerinden biriydi. Bu mücadele biçimi, toplumsal mücadelenin tercih edilen ve hatta tek biçimi olarak,
halkýn baþýboþ unsurlarý, lumpen-proleterya ve anarþist gruplar tarafýndan benimsenmiþtir. Sýkýyönetimin ilanýna, taze birliklerin harekete geçirilmesine, kara-yüzler katliamýna (Sedletler) ve askeri
mahkemelere, otokrasi tarafýndan benimsenen bir misilleme mücadele biçimi olarak bakmak gerekir.
III
Sözünü etmekte olduðumuz mücadelenin alýþýlagelen deðerlendirilmesi, bunun, iþçilerin moralini bozan, halkýn geniþ tabakalarýný geri iten, hareketin örgütlenmesini daðýtan ve devrimi yaralayan anarþizm, blankicilik, eski terörizm, yýðýnlardan kopmuþ bireylerin hareketi olduðu yolundadýr. Bu deðerlendirmeyi destekleyen
örnekler, hergün gazetelerde verilmekte olan olaylar arasýnda kolayca bulunabilir.
Ama bu örnekler inandýrýcý mýdýr? Bunu sýnamak için, incelemekte olduðumuz mücadelenin en geliþkin olduðu bir yeri alalým Litvanya Topraklarý, Novoye Vremya (9 ve 12 Eylül sayýlarýnda) Litvanya sosyal-demokratlarýnýn eylemlerinden böyle yakýnmaktadýr.
Litvanya Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin (Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi
Partisinin bir bölümü) gazetesi düzenli olarak 30.000 baský yapmaktadýr. Ýlan sütunlarýnda her dürüst insanýn onu yoketmeyi görev sayacaðý casuslarýn listesini yayýnlamaktadýr. Polise yardýmcý olan bir
kimse, yokedilmeye layýk ve, hatta mallarýna elkonulmasý gereken
devrim düþmanlarý olarak ilan edilmektedir. Halkýn, Sosyal-Demokrat Partiye, yalnýzca imzalý ve mühürlü makbuz karþýlýðýnda
para vermesi öðütlenmektedir. Partinin en son raporunda, yýllýk toplam geliri 48.000 ruble olarak gösterilmektedir, burada Libau silah
kolunun katkýda bulunduðu, elkonularak elde edilmiþ 5.600 rublelik bir toplam vardýr. Doðaldýr ki, Novoye Vremya bu devrimci
yasaya karþý, bu terör yönetimine karþý ateþ püskürmektedir.
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Hiç kimse Litvanya sosyal-demokratlarýnýn bu eylemlerini
anarþistlik olarak, blankicilik olarak ya da terörcülük olarak nitelemek cesaretini gösteremeyecektir. Ama niçin? Çünkü burda biz,
mücadelenin yeni biçimi ile Aralýkta patlak veren ve yeniden mayalanmakta olan ayaklanma arasýnda açýk bir baðýntý görüyoruz. Bu
baðýntý, bir tüm olarak Rusya hesaba katýldýðýnda pek öyle anlaþýlýr
deðildir, ama bu bað vardýr. Aralýktan sonra gerilla savaþlarýnýn
belirgin bir biçimde yaygýnlaþmasý gerçeði, ve onun yalnýzca iktisadi bunalýmýn deðil, ayný zamanda da siyasal bunalýmýn þiddetlenmesi
ile de baðýntýsý tartýþma götürmez. Eski Rus terörizmi, aydýn komplocunun iþi idi; bugün, genel bir kural olarak, gerilla savaþý, iþçi
savaþçýlarca, ya da doðrudan doðruya iþsiz iþçilerce verilmektedir.
Blankicilik ve anarþizm, kliþecilik zaafý olan kimselerin kafasýnda
kolayca oluþur, ama bir ayaklanma ortamýnda, ki bu Letonya topraðýnda çok açýktýr, böylesine bilinen yaftalarýn iþe yaramazlýðý artýk herkesçe bilinmektedir. Litvanyalýlarýn örneði, aramýzda çok yaygýn olan, bir ayaklanma ortamýnýn koþullarýna deðinmeden gerilla
savaþýnýn tahlilini yapmanýn ne denli yanlýþ, bilimsel ve tarihsel olmaktan uzak olduðunu açýkça göstermektedir. Bu koþullar akýlda tutulmalýdýr, büyük ayaklanma hareketleri arasýndaki ara dönemin
kendine özgü özellikleri düþünmeliyiz, bu tür koþullar altýnda ne tür
mücadele biçimlerinin kaçýnýlmaz olarak ortaya çýkacaðýný anlamalýyýz, ve papaðan gibi öðrenilen bir söz yýðýný ile, týpký kadetler ve
Novoye Vremyacýlarýn kullandýklarý anarþizm, soygunculuk, serserilik gibi sözlerle sorundan kaçmaya çalýþmamalýyýz.
Gerilla hareketinin bizim çalýþmamýzý örgütsüzleþtirdiði söyleniyor. þimdi bu iddiayý 1905 Aralýðýndan bu yana var olan duruma,
kara-yüzlerin katliam ve sýkýyönetim dönemine uygulayalým. Böyle
bir dönemde hareketi daha çok ne daðýtmaktadýr: Direnmenin
bulunmayýþý mý, yoksa örgütlü gerilla savaþý mý? Rusyanýn merkezini, batý sýnýrlarýyla, Polonya ve Litvanya topraklarý ile karþýlaþtýrýn.
Tartýþma götürmez ki, batý sýnýr bölgelerinde gerilla savaþý çok daha
yaygýndýr ve çok daha geliþkindir. Ve gene tartýþma götürmez ki,
genel olarak devrimci hareket ve özel olarak da sosyal-demokrat
hareket, merkezi Rusyada, batý sýnýr bölgelerine göre çok daha
daðýnýktýr. Elbette, bundan Polonya ve Litvanya sosyal-demokrat
hareketinin gerilla savaþý sayesinde daha az daðýnýk olduðu sonucu aklýmýza gelmemelidir. Hayýr. Çýkarýlabilecek tek sonuç, Rusyada
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1906da, sosyal-demokrat iþçi sýnýfý hareketinin daðýnýklýðýndan ötürü
gerilla savaþýnýn suçlanmamasý gerektiðidir.
Bu açýdan, ulusal koþullarýn özelliklerine, sýk sýk anýþtýrmada
bulunulur. Ama bu anýþtýrma pek açýk olarak, yaygýn iddianýn zayýflýðýný göstermektedir. Eðer bu bir ulusal koþullar sorunu ise, o zaman, anarþizm, blankicilik ya da terörizm sorunu deðildir -bunlar
bir tüm olarak Rusyanýn ve hatta özellikle Ruslarýn ortak günahlarýdýr- ama baþka bir þeyindir. Bu baþka bir þeyi somut olarak inceleyin baylar! O zaman göreceksiniz ki, ulusal baský yada karþýtlýk bir
þey açýklamaz, çünkü bunlar batý sýnýr bölgesinde her zaman var
olmuþtur, oysa gerilla savaþý, ancak bugünün tarihsel döneminde
ortaya çýkmaktadýr. Ulusal baskýnýn ve karþýtlýðýn bulunduðu çok
yer vardýr, ama kimi zaman ulusal baský ve benzeri þeylerin olmadýðý yerlerde olan gerilla savaþý, burada yoktur. Sorunun somut bir
tahlili, bunun bir ulusal baský sorunu olmadýðýný, ama ayaklanma
koþullarýnýn bir sorunu olduðunu gösterecektir. Gerilla savaþý, yýðýn
hareketinin bir ayaklanma noktasýna gerçekten ulaþtýðý ve iç savaþýn
büyük giriþimleri arasýnda oldukça geniþ bir aralýk olduðu bir sýradaki kaçýnýlmaz bir mücadele biçimidir.
Hareketi daðýtan, gerilla eylemleri deðildir, ama böylesine
eylemleri denetimi altýna alma yeteneðinde olmayan partinin zayýflýðýdýr. Ýþte bunun için biz Ruslarýn gerilla eylemine karþý sýk sýk
savurduðumuz aforozlar, gerçekten de partinin daðýnýklýðýna yolaçan,
gizli, raslansal ve örgütlenmemiþ gerilla eylemleriyle elele gider. Bu
mücadelenin doðmasýna yolaçan tarihsel koþullarýn neler olduðunu anlayamayýþýmýz yüzünden, onun zararlý yanlarýný gidermede
yeteneksiz kalýyoruz. Oysa mücadele sürüyor. Güçlü iktisadi ve siyasi nedenler yüzünden bu mücadeleyi önlemek, bizim gücümüz
içersinde deðildir. Bizim gerilla savaþýndan yakýnmalarýmýz, bir ayaklanma olayýnda partimizin güçsüzlüðüyle ilgili yakýnmalardýr.
Daðýnýklýk konusunda söylediklerimizi moral bozukluðu için
de söyleyebiliriz. Moral bozukluðu yaratan gerilla savaþý deðildir,
ama örgütlenmemiþ, düzensiz, parti-dýþý gerilla eylemleridir. Biz,
gerilla eylemlerini suçlayarak, ona söverek bu en tartýþma götürmez moral bozukluðundan birazcýk olsun kendimizi kurtaramayýz,
çünkü suçlama ve sövme, derin iktisadi ve siyasal nedenlerden
ötürü ortaya çýkmýþ bulunan bir olguyu, kesin olarak durdurmak
gücünden yoksundur. Denebilir ki, anormal ve moral bozan bir
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olguya eðer bir son verme gücünde deðilsek, bu, partinin anormal
ve moral bozucu mücadele yöntemlerini benimsemesi için bir neden olamaz. Böyle bir itiraz, katýksýz bir burjuva-liberal itirazdýr,
marksist bir itiraz deðildir; çünkü bir marksist, iç savaþa ya da onun
biçimlerinden biri olan gerilla savaþýna genel olarak anormal ve
moral bozucu olarak bakamaz. Bir marksist, kendini sýnýf mücadelesine dayandýrýr, toplumsal barýþa deðil. Belirli keskin siyasal ve
iktisadi bunalým dönemlerinde, sýnýf mücadelesi doðrudan bir iç
savaþ, yani toplumun iki kesimi arasýndaki silahlý mücadeleye doðru
geliþme gösterir. Böyle dönemde marksistler, iç savaþtan yana yerlerini almak zorundadýrlar. Ýç savaþýn herhangi bir moral suçlamasý,
marksist açýdan kesenkes benimsenemez.
Bir iç savaþ döneminde, proletaryanýn ideal partisi savaþan
partidir. Bu kesinlikle itiraz götürmez. Ýç savaþ açýsýndan herhangi
bir özel andaki iç savaþýn özel bir biçiminin elveriþsizliðini savunma ve tanýtlamanýn olanaðýný kabul etmeye tamamen hazýrýz. Askeri elveriþsizlik açýsýndan farklý iç savaþ biçimlerinin eleþtirisini
tümüyle kabul ediyoruz ve bu sorunda son sözü söylemesi gerekenin, her özel yöredeki sosyal-demokrasinin pratik iþçilerinin olduðunu kesin olarak benimsiyoruz. Ama biz, marksizm ilkeleri adýna, iç
savaþýn koþullarýnýn bir tahlilinden, anarþizm, blankicilik ve terörizm
konusundaki harcýalem ve kliþeleþmiþ sözler yüzünden kaçýnýlmamasýný istiyoruz, ve Sosyal-Demokrat Partinin, genel olarak gerilla
savaþýna katýlmasý gibi sorunlarýn tartýþýlmasý sýrasýnda, Polonya Sosyalist Partisinin þu ya da bu örgütünün, þu ya da bu anda, benimsediði anlamsýz gerilla eylemleri yöntemlerinin bir öcü olarak kullanýlmamasýný istiyoruz.
Gerilla savaþýnýn hareketi daðýttý tezine eleþtirici bir gözle bakýlmalýdýr. Elbette yeni tehlikeler ve yeni fedakarlýklarý da birlikte
getiren mücadelenin her yeni biçimi, bu yeni mücadele biçimine
hazýrlýksýz olan örgütleri, kaçýnýlmaz olarak daðýtýr. Bizim eski propaganda çevrelerimiz, ajitasyonun yöntemlerine baþvurulmasýyla
daðýldý. Gösteriler yolunun seçilmesinin sonucu olarak komitelerimiz daðýldý. Herhangi bir savaþta, her askeri harekât, belli ölçüde
savaþçýlarýn saflarýný daðýtýr. Ama bu, bir kimsenin savaþmamasý
gerektiði demek deðildir. Bu bir kimsenin savaþmayý öðrenmesi
gerektiði anlamýna gelir. Hepsi bu.
Sosyal-demokratlarýn gururla ve böbürlenerek, biz, anarþist,
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hýrsýz, soyguncu deðiliz, biz bunlarýn çok üstündeyiz, gerilla savaþýný
kabul etmiyoruz dediklerini görünce kendime soruyorum: Bu
adamlar ne söylediklerinin farkýndalar mý? Ülkenin her yerinde karayüzler hükümeti ile halk arasýnda silahlý çatýþmalar ve çarpýþmalar
oluyor. Devrimin geliþmesinin bugünkü aþamasýnda, bu, kesinlikle
kaçýnýlmaz bir olgudur. Halk da kendiliðinden ve örgütsüz bir biçimde -ve iþte tam da bu nedenden ötürü, çoðunca talihsiz ve istenilmeyen biçimlerde- bu olguya silahlý çatýþma ve saldýrý yoluyla tepki
gösteriyor. Ben, örgütümüzün zayýflýðý ve hazýrlýksýz oluþu yüzünden, belli bir yerde ya da belli bir zamanda, bu kendiliðinden mücadelede parti önderliðinden kaçýnmamýzý anlayabilirim. Ben, bu
sorunun yerel eylem iþçileri tarafýndan saptanmasý gerektiðini, ve
zayýf ve hazýrlýksýz örgütlerin yeniden biçimlendirilmesinin kolay bir
þey olmadýðýný kavrýyorum. Ama bu bir sosyal-demokrat teorisyen
ya da yayýmcýnýn bu hazýrlýksýzlýðý kýnamadan çok, gururlu bir böbürlenme ve kendini beðenmiþ bir edayla anarþizm, blankicilik ve
terörizm konusunda gençliðinde papaðan gibi öðrendiði tümceleri
yinelediðini gördükçe, dünyanýn en devrimci öðretisinin bu
aþaðýlanmasý, bana dokunuyor.
Gerilla savaþýnýn, sýnýf bilincine ulaþmýþ proleterleri, aþaðýlýk
sarhoþ ayaktakýmý ile yakýn iþbirliðine sokacaðý söyleniyor. Bu doðrudur. Ama bu yalnýzca demektir ki, proletaryanýn partisi, gerilla
savaþýna, biricik, ya da hatta baþ mücadele yöntemi olarak hiçbir
zaman bakamaz; bu demektir ki, bu yöntem öteki yöntemlere baðlý kýlýnmalýdýr, yani savaþýn baþ yöntemleriyle uygun hale getirilmelidir ve sosyalizmin aydýnlatýcý ve örgütleyici etkisiyle yüceltilmelidir.
Ve bu sonuncu koþul olmaksýzýn, burjuva toplumu içindeki mücadelenin tüm, kesinlikle tüm mücadele yöntemleri, proletaryayý, altýnda ve üstündeki proleter olmayan çeþitli katmanlarla yakýn iliþkiye
sokar ve olaylarýn kendiliðinden akýþý içine býrakýlýrsa, yýpranýr, bozulur ve rezilleþir. Grevler, eðer olaylarýn kendi akýþý içine býrakýlacak olursa, ittifaklar halinde -tüketicilere karþý iþçilerle patronlar
arasýnda anlaþmalar halinde- bozulur gider. Parlamento, bir burjuva politikacýlarý çetesinin, ulusal özgürlük, liberalizm, demokrasi, cumhuriyetçilik, anti-klerikalizm, sosyalizm ve talep edilen
bütün öteki satýlýk þeyleri toptan ve parekende trampa ettikleri
kokuþmuþ bir geneleve dönerek bozulur. Basýn, bir orta pezevengine, avamýn düþük içtepilerinin muhabbet tellallýðýný yapan bir yýðýn
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kokuþturma aracýna dönerek bozulur, vb., vb... Sosyal-demokrasi,
proletaryayý, birazcýk altýnda ya da birazcýk üstünde bulunan katmanlardan aralarýna Çin duvarý çekerek ayýracak hiçbir evrensel
mücadele yöntemi bilmemektedir. Sosyal-demokrasi, farklý dönemlerde farklý yöntemler kullanýr, bunlarýn seçimini kesenkes
tanýmlanmýþ ideolojik ve örgütsel koþullara baðlar.12
Rus devrimindeki mücadele biçimleri, Avrupanýn burjuva
devrimleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda, çok büyük çeþitliliðiyle ayýrdedilir.
Kautsky, 1902de, geleceðin devrimi (Rus devrimi belki de istisnadýr diye ekliyordu), halkýn yönetime karþý mücadelesinden çok,
halkýn iki kesimi arasýndaki mücadele biçiminde olacaktýr dediði
zaman, bunu kýsmen önceden görmüþtü. Rusyada, kuþku yok ki,
bu sonucu mücadelenin geliþiminin Batýdaki burjuva devrimlerinden daha yaygýn olduðunu görüyoruz. Devrimimizin düþmanlarý halkýn arasýnda sayýca pek azdýr, ama mücadele keskinleþtikçe, bunlar gitgide daha çok örgütlenmekte ve burjuvazinin gerici katmanlarýnýn desteðini almaktadýrlar. Onun için, böyle bir dönemde, ülke
çapýnda siyasal grevlerin olduðu bir dönemde, bir baþkaldýrmanýn
çok küçük bir zamanla ve çok küçük bir alanla sýnýrlanmýþ eski
bireysel eylem biçimini alamayacaðý kesinlikle doðal ve kaçýnýlmaz
birþeydir. Baþkaldýrmanýn bütün ülkeyi kucaklayan uzun bir iç savaþ,
yani halkýn iki kesimi arasýndaki silahlý bir mücadele þeklinde daha
yüksek ve daha karmaþýk bir biçim olacaðý kesinlikle doðal ve kaçýnýlmazdýr. Böylesine bir savaþ, oldukça uzun aralýklarla çok az sayýda büyük çarpýþmalar ve bu aralýklar arasýnda çok sayýda küçük
çarpýþmalar ve bu aralýklar sýrasýnda çok sayýda küçük çatýþmalar
12
Bolþevik sosyal-demokratlar, gerilla eylemlerine karþý anlamsýz bir tutku
taþýdýklarý suçlamasýyla sýk sýk karþýlaþýrlar. Gerilla eylemleri konusundaki karar taslaðýnda (Partiniye Izvestia, Sayý:2 ve Leninin Kongreye Raporu), gerilla eylemlerini savunan
bolþevik kesimin bu eylemlerin benimsenmesi için aþaðýdaki koþullarý önerdiðini anýmsamak, bu nedenle, yanlýþ olmayacaktýr: Hangi koþul altýnda olursa olsun, özel mülkiyete
elkonulmasýna izin verilmemeliydi; hükümet mallarýnýn elkonulmasý salýk verilmemeliydi ama ancak bunalrýn partinin denetimi altýnda olmasý ve gelirleri bir ayaklanmanýn gereksinimleri için kullanýlmasý kaydýyla kabul edilirdi. Gerilla eylemleri, þiddet biçimi
içinde zalim hükümet memurlarýna ve kara-yüzlerin aktif üyelerine karþý salýk verilmeliydi, ama bu da ancak þu koþullarla, 1) yýðýnlarýn duygularý hesaba katýlmalýdýr; 2) o
yöredeki iþçi sýnýfý hareketinin koþullarý hesaba katýlmalýdýr; ve 3) proleteryanýn kuvvetlerinin ziyan olmamasý konusuna dikkat gösterilmelidir. Bu taslak ile Birlik Kongresinin
benimsediði karar arasýndaki pratikteki farklýlýk, özellikle hükümet mallarýna elkonulmasýna izin verilmemesi olgusunda yatar.
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dizisinden baþka birþey olarak anlaþýlamaz. Böyle olunca -ve kuþku
yok ki, böyledir- sosyal-demokratlarýn, bu büyük çarpýþmalarda ve
ayný zamanda da olabildiði kadarýyla, bu küçük çatýþmalarda yýðýnlara en iyi bir biçimde önderlik edecek örgütlerin yaratýlmasýný kendilerine görev edinmeleri kesinlikle zorunludur. Sýnýf mücadelesinin iç savaþ noktasýna kavuþtuðu bir dönemde, sosyal-demokratlar,
yalnýzca bu iç savaþa katýlmayý deðil, ayný zamanda da önderlik
rolünü oynamayý da görev edinmelidirler. Sosyal-demokratlar, örgütlerini, düþman güçlerine zarar verecek bir tek fýrsatý bile kaçýrmayan bir savaþçý parti olarak gerçekten hareket edebilecek biçimde eðitmek ve hazýrlamak zorundadýrlar.
Bunun zor bir görev olduðu yadsýnamaz. Bu görev bir anda
baþarýlamaz. Ýç savaþýn geliþimi içinde, týpký halkýn tümünün yeniden eðitilmesi ve savaþmayý öðrenmesi gibi, bizim örgütlerimiz de
eðitilmelidir ve bu görevi karþýlayabilecek þekilde, deneyimden çýkan derslerle uygunluk içinde yeniden kurulmalýdýr.
Bizim, mücadelenin herhangi bir yapay biçimini, eylem içindeki iþçilere zorla kabul ettirme, ya da hatta Rusyadaki iç savaþýn
genel geliþimi içinde, gerilla savaþýnýn herhangi bir özel biçiminin
hangi rolü oynayacaðýna koltuðumuzda oturarak karar verme konusunda en ufak bir eðilimimiz yoktur. Belli gerilla eylemlerinin
somut deðerlendirilmesine, sosyal-demokrasi içindeki bir eðilim
göstergesi olarak bakma düþüncesinin çok uzaðýndayýz. Ama biz,
pratik yaþamýn doðurduðu yeni mücadele biçimlerinin doðru bir
teorik deðerlendirilmesine ulaþmada elden geldiðince yardýmcý olmayý görev saymaktayýz. Biz, yeni ve zor bir sorunun doðru olarak
konmasýnda ve çözümüne doðru olarak yaklaþmada sýnýf bilincine
sahip iþçileri engelleyen basmakalýp kliþelerle ve önyargýlarla, durmaksýzýn savaþmayý görevimiz olarak görürüz.
Lenin, Collected Works, Cilt: 11, 1962, s. 213-223. Ýlk
defa 30 Eylül 1906da Proletari, Nr. 5de yayýnlandý.
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10.
KOMÜNDEN ALINACAK DERSLER
V. Ý. Lenin
1848 Devrimini sona erdiren coup detatdan sonra Fransa
onsekiz yýl süreyle Napoleonun boyunduruðu altýnda kaldý. [sayfa 103]
Bu rejim ülkeye yalnýz iktisadi yýkým deðil, ulusal utanç da getirdi.
Eski rejime karþý ayaklanmada, iþçi sýnýfý biri ulusal, öteki sýnýf niteliði taþýyan iki ödev yüklendi; Fransayý Alman iþgalinden kurtarmak; iþçilerin kapitalizmden, sosyalist kurtuluþu. Bu iki ödevin
birleþmesi Komünün kendine özgü niteliðini meydana getirir.
Burjuva sýnýfý bir ulusal savunma hükümeti kurdu ve iþçi
sýnýfý ulusal baðýmsýzlýk için bunun önderliðinde çarpýþmak zorunda kaldý. Gerçekte bu, Paris iþçileriyle savaþmayý ödev sayan bir
ulusal ihanet hükümetiydi. Ama, yurtseverlik hayalleriyle körleþen
iþçiler bunu göremediler. Yurtseverlik ülküsünün kökleri onsekizinci yüzyýlýn Büyük Devrimindeydi; Komünün, sosyalistlerinin kafalarýný da etkiledi; sözgelimi, su götürmez bir devrimci ve ateþli bir
sosyalizm taraftarý olan Blanqui, gazetesi için þu burjuva narasýndan
daha iyi bir baþlýk bulamýyordu: Ülke tehlikededir!
Birbirine karþýt ödevleri -yurtseverlikle sosyalizmibirleþtirmek, Fransýz sosyalistlerinin en büyük yanlýþýydý. 1870
Eylülünde yayýnlanan Enternasyonalin Manifestosunda Marks, sahte
bir ulusal ülküyle yoldan saptýrýlmamalarý konusunda, Fransýz
iþçilerini uyardý; Büyük Devrimden bu yana derin deðiþiklikler
olmuþtu, sýnýf düþmanlýklarý keskinleþmiþti, o zamanlar Avrupa gericiliðine karþý savaþ bütün devrimci ulusu birleþtirmiþti, ama artýk
iþçi sýnýfý çýkarýný, kendine düþman öteki sýnýflarýn çýkarlarýyla,
birleþtiremezdi; ulusal utancýn sorumluluðunu burjuva sýnýfý
taþýmalýydý; iþçi sýnýfýnýn ödevi, burjuva sýnýfýnýn boyunduruðundan,
emeðin sosyalist kurtuluþu için çarpýþmaktý.
Gerçekten de burjuva yurtseverliðinin içyüzü kendini açýða
vurmakta gecikmedi. Prusyayla rezilce bir barýþ yaptýktan sonra
Versailles hükümeti hemen yeni [sayfa 104] ödevine geçti: Paris
iþçilerinin elinden, hükümeti dehþete düþüren silahlarý almak için
bir saldýrýya giriþti. Ýþçiler buna Komün ve iç savaþ ilan ederek karþýlýk
verdiler.
Sosyalist iþçiler sayýsýz hiziplere ayrýlmýþ olduklarý halde Ko-
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mün, burjuvalarýn ancak yaptýklarýný iddia edebilecekleri demokratik ödevleri, iþçilerin birleþerek yaptýklarýnýn parlak bir örneðiydi.
Ýktidarý alan iþçi sýnýfý, özellikle karmaþýk yasalar koymadan, sade,
dürüst bir yolla toplumsal sistemin demokratlaþtýrýlmasýný baþardý,
bürokrasiyi kaldýrdý, bütün önemli resmi iþlere seçimle gelinmesini
saðladý. Ama iki yanýþ, bu parlak zaferin meyvelerini mahvetti Ýþçi
sýnýfý yarý yolda durdu. Mülksüzleþtirenlerin mülksüzleþtirilmesine,
(istimlakçilerin istimlakine) giriþeceði yerde, ortak bir ulusal ödevin
birleþtirdiði ülkede daha yüce bir adalet kurma hayallerine kaptýrdý
kendini; sözgelimi bankalar ve benzeri kuruluþlar zaptedilmedi; haklý mübadele vb. hakkýndaki Proudhoncu teoriler sosyalistler arasýnda hâlâ geçer akçaydý. Ýkinci yanlýþ, iþçi sýnýfýnýn aþýrý akyürekliliðiydi: düþmanlarýný yokedeceði yerde, onlar üzerinde ahlak yönünden etki saðlamaya çalýþtý, iç savaþta doðrudan doðruya askeri hareketlerin önemini küçümsedi. Versaillesa karþý Paristeki zaferini
perçinleyecek kararlý bir saldýrýya geçeceði yerde, oyalanýp durdu.
Versailles hükümetine, kara kuvvetleri devþirip kanlý Mayýs haftasýný
hazýrlayacak zaman verdi.
Bütün yanlýþlarýna karþýn, gene de Komün 19. yüzyýlýn büyük
iþçi hareketinin en iyi örneklerinden biriydi. Komünün tarihsel anlamýna Marks büyük bir deðer verir: Versailles çetesinin Paris
iþçilerinin silahlarýný haince toplamaya giriþtiði sýrada iþçiler buna
çarpýþmadan boyun eðselerdi, bu güçsüzlüðün iþçi hareketine getireceði maneviyat bozukluðu, iþçi sýnýfýnýn silahlarýný savunma
savaþýnda uðradýðý kayýplardan çok çok daha fazla olurdu. [sayfa 105]
Komünün aðýr fedakarlýklarý ancak bunun, iþçi sýnýfýnýn genel
savaþýndaki önemiyle giderilebilir: Komün bütün Avrupada sosyalist eylemi harekete getirdi, iç savaþýn güçlülüðünü ortaya çýkardý,
yurtseverlik hayallerini yýktý ve burjuvalarýn ortak ulusal amaçlar
için bir çaba harcayabilecekleri yolundaki saf inancý yoketti. Komün Avrupa iþçi sýnýfýna sosyalist devrimin ödevlerini somutça ortaya koymayý öðretti.
Ýþçilerin aldýðý ders unutulmayacak. Rusyada Aralýk ayaklanmasý sýrasýnda olduðu gibi, iþçi sýnýfý bu dersten yararlanacak.
Rus devriminden önceki dönem, bu devrimi hazýrlayan dönem, Fransanýn Napoleon boyunduruðu altýndaki dönemine benzer. Rusyada da mutlakýyetçi güruh, ülkeye iktisadi yýkým ve ulusal
utanç getirmiþti. Ama toplumsal geliþme henüz bir kitle hareketi
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için gereken koþullarý yaratmadýðý ve gösterilen cesarete karþýn devrim öncesindeki dönemde hükümete karþý tek tek hareketler kitlenin kayýtsýzlýðýyla karþýlaþtýðý için, ihtilâlin patlamasý uzun süre gecikti. Yalnýz Sosyal Demokratlar aðýr, sistemli bir çalýþmayla kitleleri
eðitip, daha yüksek mücadele biçimleri düzlemine -kitle hareketleri ve silahlý iç savaþ düzlemine- getirdiler .
Sosyal Demokratlar genç iþçilerin ortak ulusal ve yurtseverlik hayallerini sarsabildiler, sonra da iþçilerin doðrudan müdahalesiyle Çardan 17 Kasým [1905] Manifestosunu koparýnca devrimin gelecek, kaçýnýlmaz aþamasýna -silahlý ayaklanmaya- canla
baþla hazýrlanmaya baþladýlar. Ýþçiler ortak ulusal hayallerini atarak sýnýf güçlerini kendi kitle örgütlerine, -Ýþçi ve Asker Temsilcileri
Sovyetleri, vb.- topladýlar. 1871 Fransýz [sayfa 106] devrimine göre Rus
devriminin amaçlarý, ödevleri daha ayrý olduðu halde Rus iþçi sýnýfý
da Paris Komününün kullandýðý ayný mücadele biçimine -iç savaþabaþvurmak zorunda kaldý. Komün ün verdiði dersler kafalarýnda,
iþçi sýnýfýnýn barýþçý mücadele yöntemlerini de önemsemesi gerektiðini biliyorlardý; bunlar iþçilerin basit, günlük çýkarlarýna yarar, devrimi deneyine dokunan bazý ekler ve düzeltmeler yaptý...
Öyleyse Kautsky Rus devrimi deneyindeki hangi sorunlarý
yeterince önemli ve esaslý ya da hiç deðilse genellikle toplumsal
devrimin silahlarý ve biçimleri hakkýnda Marksist bir incelemeye
yeni malzeme saðlayacak kadar önemli buluyordu? ...
Yazar iki sorunu ele almýþ.
Önce, Rus devriminde zafer kazanabilecek, onu gerçekten
baþarýlý bir devrim yapabilecek kuvvetlerin sýnýf bileþimi sorunu.
Ýkincisi, Rus devriminin getirdiði kitle mücadelesinin daha
yüksek -devrimci güçleri ve saldýrýcý nitelikleri bakýmýndan daha
yüksek- biçimlerinin, yani Aralýktaki çarpýþmanýn, silahlý ayaklanmanýn önemi sorunu. Rus devriminin olaylarýný dikkatle inceleyen
her sosyalist (özellikle bir Marksist) bunlarýn Rus devrimini deðerlendirmekte, ayrýca þimdiki durumun iþçi partisine verdiði taktikleri
deðerlendirmekte gerçekten temel ve esas sorunlar olduðunu kabul eder. Nesnel iktisadi koþullarýn ýþýðýnda Rus burjuva devrimini
baþarabilecek sýnýflarýn hangileri olduðunu tam ve açýkça anlayamazsak, bu devrimi baþarmaya çalýþmak konusundaki bütün sözlerimiz boþ laflar, demokratik söylevler olacak, bu ara burjuva devrimindeki taktiklerimiz de kaçýnýlmaz olarak ilkesiz, kararsýz ola-
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caktýr.

Öte yandan, ülkenin yaþamakta olduðu genel buhranlarýn
en fýrtýnalý anýnda bir devrimci partinin taktiklerini [sayfa 107] somutça
kararlaþtýrmak amacýyla, salt devrimi baþarýyla tamamlama kývancýyla hareket edebilecek sýnýflarý göstermek açýkça yetersizdir. Devrim dönemleri, barýþ içinde evrim denen dönemlerden, yani iktisadi koþullarýn derin buhranlar ve güçlü kitle hareketleri doðurmadýðý
dönemlerden, kesinlikle þu bakýmdan ayrýlýr: Devrim dönemlerinde mücadele biçimleri kaçýnýlmaz olarak daha çok çeþitlidir ve
kitlelerin doðrudan doðruya devrimci çarpýþmalarý, önderlerin millet meclislerinde, basýnda vb. giriþtikleri propaganda ve ajitasyon
hareketlerinden daha üstündür. Bunun için, devrim dönemlerini
deðerlendirmede, mücadelenin biçimlerini çözümlemeden yalnýz
çeþitli sýnýflarýn faaliyet çizgisini tanýmlamaya kalkarsak, tartýþmamýz
bilimsel anlamda eksik ve diyalektik dýþý olur, günlük siyaset bakýmýndan da soysuzlaþýp raisoneurün hükmü kalmayan yazýlarý
olur (ayraç içinde söyleyelim, Plekhanov Rus devrimindeki Sosyal
Demokrat taktikleri üstüne yazýlarýnýn onda dokuzunda kendini bununla avutuyor.)
Diyalektik maddecilik açýsýndan devrimin gerçekten Marksist bir deðerlendirmesini yapmak için bunun, özel bir yolla hareket
edip, az çok baþarýyla devrim için hazýrlýk dönemlerinde gereklidir,
ama belli bazý koþullar altýnda sýnýf savaþýnýn silahlý çatýþma ve iç
savaþ biçimini alacaðý unutulmamalýdýr. Ýþçi sýnýfýnýn çýkarlarýnýn
düþmanlarýný silahlý çarpýþmalarda amansýzca yoketmeyi gerektirdiði zamanlardýr bunlar. Bunu önce Fransýz iþçi sýnýfý Komünde
ortaya koydu ve Rus iþçi sýnýfý da Aralýk ayaklanmasýnda bunu parlak bir biçimde doðruladý.
Ýþçi sýnýfýnýn bu büyük ayaklanmalarý ezildi, ama bir baþka
ayaklanma gelecek; iþçi sýnýfý düþmanlarýnýn kuvvetleri buna karþý
hiçbir þey yapamayacak ve sosyalist iþçiler tam bir zafer kazanacaklar. [sayfa 108]
Karl Marks ve V. Ý. Lenin, The Civil War in Frence: The
Peris Commune, International Publishers, 1968, s. 96-99.
Ýlk defa 23 Mart 1908de Zagranichnaya Gazetada (Yabancý Gazete) yayýnlandý.
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11.
1905 DEVRÝMÝNDE SÝLAHLI MÜCADELE
V. Ý. Lenin
Baþarýsýz 1905 Rus Devrimi ardýndan liberal burjuva
ve Menþevik çevreler iþçi sýnýfýnýn kullandýðý devrimci
Marksist taktiklerin yanlýþlýðýnýn anlaþýldýðýný söyleyerek
ve artýk Rusyada hiç kimse Marksa göre bir devrim
yapmayý hayal etmiyor deyip yenilgin bir tutum takýndýlar. Özellikle Rus iþçilerinin ve köylülerinin kullandýðý
silahlý mücadele taktiklerine karþý çýkýyorlardý. Bu yazýnýn alýndýðý makaleyi Lenin, Bolþeviklerin bütün devrimci taktikleri bütünüyle desteklediklerini belirtmek amacýyla bir Polonya Sosyal Demokrat gazetesi için yazdý.

Bekleyin biraz. 1905 gene gelecek. Ýþte iþçilerin görüþü bu. O
mücadele yýlý, onlar için, bir ne yapmalý örneði saðladý. Aydýnlara
ve dönek küçük burjuvalara göre o bir delilik yýlý, bir ne yapmamalý
örneðiydi. Ýþçi sýnýfýna göre bu devrim deneyinin eleþtirilip, deðiþtirilip
kabul edilmesi, Kasým grevi mücadelesinin ve Aralýktaki silahlý
çarpýþmanýn daha geniþ, daha toplu, daha bilinçli olmasý için o
zamanki mücadele yöntemlerinin daha [sayfa 109] baþarýlý olarak
nasýl uygulanacaðýný öðrenmekten ibaret olmalýdýr...
Karl Kautsky bu sorunun temel teorik yönlerini ele aldý.
Baþlýca Avrupa dil1erine çevrilen ünlü eseri Toplumsal Devrimin
ikinci basýmýnda Rus özel mücadele biçimleri uygulayan, özel nesnel koþullar altýnda bulunan canlý toplumsal güçlerin çarpýþmasý
olarak alýnmasý gerekir. Mücadelenin teknik yanýný çarpýþmanýn akýmýnda ortaya çýkacak teknik sorunlarý deðerlendirmede, bir Marksist için gerçekten esaslý ve uygun olan þey, ancak ve ancak böyle
bir çözümleme temeline dayanmaktýr. Belli bir mücadele biçimini
kabul edip, bunun tekniðini inceleme gerekliliðini kabul etmemek,
bazý seçimlere katýlmayý kabul edip de bu seçimlerin nasýl yapýlacaðýný gösteren yasayý tanýmamaya benzer...
Kautsky, broþürünün ikinci basýmýnýn önsözünde 1905 Aralýk
ayaklanmasýnýn deðerini tartýþýyor... Þunlarý yazýyor: Gelecek devrimlerde silahlý ayaklanmalarýn ve barikat çarpýþmasýnýn kesin bir
rolü olmayacaðýný þimdi artýk 1902deki gibi kesin söyleyemem.
Moskovadaki sokak savaþlarý deneyi bunun yanlýþlýðýna açýk kanýt56
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lar veriyor: bir avuç insan koskoca bir orduyu barikat çarpýþmasýyla
bir hafta durdurdu; baþka þehirlerdeki devrimci hareketin baþarýsýzlýðý
orduya takviyeler aktarýlýp sonunda ayaklanmalara karþý çok üstün
bir kuvvet toplanmasýna sebep olmasaydý, nerdeyse zaferi de kazanacaktý. Barikatlardaki mücadelenin bu nispi baþarýsý, elbet þehir
halkýnýn askerlerin maneviyatý bozulmuþken devrimcileri canla baþla
desteklemesiyle oldu. Buna benzer birþeyin Batý Avrupada imkansýz olduðunu kesinlikle kim söyleyebilir?
Böylece, ayaklanmadan hemen bir yýl sonra, artýk savaþçýlarýn
maneviyatýný yükseltmek isteði diye birþeyin [sayfa 110] söz konusu
olamayacaðý bir zamanda, Kautsky gibi dikkatli bir araþtýrýcý, Moskova ayaklanmasýný, barikat mücadelesinin nispi baþarýsý diye
kabul ediyor ve gelecek devrimlerde sokak savaþlarýnýn rolünün
büyük olmayacaðý konusunda, önceki genel yargýsýný deðiþtirmek
gerektiðini düþünüyor.
1905 Aralýk mücadelesi, askeri tekniðin ve örgütleniþin çaðdaþ
koþullarýyla yürütülen silahlý ayaklanmanýn zafer kazanabileceðini
ispatladý. Aralýk mücadelesinin sonucu olarak bütün uluslararasý
iþçi hareketi, gelecek iþçi sýnýfý devriminde buna benzer mücadele
biçimleri olasýlýðýný bundan böyle hesaba katmalýdýr. Devrimimizin
deneyinden çýkan sonuçlar bunlar; geniþ halk kitlelerinin sindirmesi gereken dersler bunlar. Bu sonuçlar ve bu dersler Plekhanovun,
Aralýk ayaklanmasý üstüne ünlü Erostratos yorumuyla açtýðý tartýþma
çizgisinden ne kadar uzak: silaha sarýlmamalýydýlar. Bu deðerlendirme büyük bir dönekçe yorumlar denizini dalgalandýrdý! Ýþçilerin
saflarýna maneviyat bozukluðu, küçük burjuva uzlaþtýrýcýlýðý sokmak
için sayýsýz kirli liberal el uzandý buna!
Plekhanovun deðerlendirmesinde tarihsel bir gerçek tohumu yok. Komünden altý ay önce bir ayaklanmanýn delilik olacaðýný
söyleyen Marks, gene de nasýl bu deliliði ondokuzuncu yüzyýlda
iþçi sýnýfýnýn en büyük hareketi diye özetleyebildiyse Rus SosyalDemokratlarý da Aralýk çarpýþmasýnýn Komünden bu yana en esaslý, en haklý, en büyük iþçi sýnýfý hareketi olduðu inancýný kitlelere
iletmekte yerden göðe haklýdýrlar. Sosyal Demokrasi saflarýndaki
bazý aydýnlar ne derlerse desinler, nasýl yakýnýrlarsa yakýnsýnlar, Rus
iþçi sýnýfý bu görüþlerle eðitilecektir.
Bu makalenin Polonyalýlar için yazýldýðýný hatýrlayarak burada belki birkaç söz söylemek gerekiyor. Üzülerek söyleyeyim, Po-

Marksizm
ve Gerilla Savaþý

57

lonya dilini bilmediðim için oradaki koþullarý yalnýz kulaktan biliyorum. Anladýðýma göre özellikle [sayfa 111] Polonyada baþkaldýrma gelenekleri adýna, iþçilerin ve -Polonya Sosyalist Partisinin sað kanadý
denen- köylülerin ortak mücadelesi adýna, büyük bir parti, kendini,
güçsüz gerilla savaþlarý, terörizm ve deli fiþek parlamalarla boðmuþ.
Bu açýdan Polonya koþullarýnýn Rus Ýmparatorluðunun öteki yerlerindeki koþullardan kökten ayrý olduðu söylenebilir. Bu konuda bir
yargýya varamam. Gene de, Polonyadan baþka hiçbir yerde, devrimci taktiklerden böylesine saçma bir uzaklaþma, haklý bir direnme ve muhalefet doðuran bir sapma görülmediðini söyleyebilirim.
Ýþte burada þu düþünce doðuyor kendiliðinden: sahi, 1905 Aralýðýnda silahlý kitle mücadelesi olmayan tek yer Polonyaydý! Acaba ihtilâl çýkarýcý anarþizmin bozuk ve saçma taktiklerinin Polonyada,
yalnýz Polonyada yerleþmesi bu yüzden mi? Kýsa bir süre de olsa
koþullarýn orada silahlý kitle mücadelesini geliþtirmemesi bu yüzden mi? Salt böyle bir çarpýþma geleneði, silahlý Aralýk ayaklanmasý
geleneði, iþçi partisi içindeki anarþist eðilimlere üstün gelmenin her
zaman tek aracý deðil midir? Bunu köhne, ikiyüzlü, küçük burjuva
ahlakçýlýðý aracýyla deðil de, amaçsýz, anlamsýz, daðýnýk þiddet hareketlerinden geniþ hareketli, amacý olan kitle hareketine döndürerek ve dolaysýz iþçi sýnýfý mücadelesini keskinleþtirerek yapacak
olan bu gelenek deðil midir? ... [sayfa 112]
The Assessment of the Russian Revolution, V. Ý. Lenin, Collected Works, cilt: 15, 1963, s. 53, 55, 59, 61. Ýlk
defa Polonya Sosyal Demokrat gazetesi Przeglad
Socjaldemokratyezniyde, Krakov, sayý 2, Nisan 1908de
yayýnlandý.

12.
1916 ÝRLANDA AYAKLANMASI
V. Ý. Lenin
Halklarýn yönetimlerini kendilerinin kararlaþtýrmasýna (selfdetermination) karþý olanlarýn görüþü, emperyalizmin baskýsýyla
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küçük uluslarýn canlýlýðýnýn zaten bozulduðu, bunlarýn emperyalizme karþý hiçbir rol oynayamayacaklarý, bunlarýn salt ulusal umutlarýný desteklemenin bir þeye yaramayacaðý, vb. sonucuna yönelir.
1914-1916 emperyalist savaþý bu çeþit yargýlarý çürüten birçok olgular getirdi.
Savaþ, Batý Avrupa uluslarý ve bütünüyle emperyalizm için
bir buhranlar dönemi oldu. Her buhran, toplumsal alýþkanlýklarý yýkar, dýþ sargýlarý yýrtar, eskileri süpürür, alttaki yaylarý ve güçleri
ortaya çýkarýr. Baský altýndaki uluslarýn hareketi bakýmýndan neleri
ortaya çýkardý? Sömürgelerde bir kaç ayaklanma giriþimi oldu, baskýcý uluslar askeri sansürle bunlarý gizlemek için ellerinden geleni
yaptýlar. Gene de, Singapurda Hint birlikleri arasýndaki bir ayaklanmayý Ýngilizlerin gaddarca bastýrdýklarý, Fransýz Annamýnda [Vietnam] ... Alman Kameronlarýnda. ..ayaklanmalar olduðu biliniyordu. Avrupaya gelince, Ýrlandada bir ayaklanma oldu; zorunlu askerliði Ýrlandaya kadar uzatmaya cesaret edemeyen özgürlük sever Ýngilizler, bu ayaklanmayý idamlarla bastýrdýlar; öte yandan.
Avusturya hükümeti Çek Dietinin milletvekillerini [sayfa 113] ihanet
yüzünden ölüm cezasýna çarptýrdý ve ayný suçtan bütün Çek alaylarýný kurþuna dizdi.
Bu liste çok eksiktir elbet. Gene de, emperyalizmin buhranlarý yüzünden, ulusal ayaklanma alevleri hem sömürgeleri hem
Avrupayý sardý, ulusal duygudaþlýklar ve nefretler aðýr Drankon tehditlerine, baský tedbirlerine karþýn, kendilerini gösterdiler. Emperyalizmin bütün bu buhranlarý sadece gelip onun doruðuna çarptýlar:
emperyalist burjuva sýnýfýnýn kuvveti alttan alta hâlâ zayýflatýlmadý
(bu belki bir yýpratma savaþýyla yapýlabilir ama henüz olmadý),
ayrýca emperyalist ülkelerdeki iþçi hareketleri de hâlâ pek çelimsizdi. Savaþ tam bir bitkinlik getirdiðinde ya da hiç deðilse bir devlette
burjuva sýnýfýnýn kuvveti -1905de Çarlýðýn olduðu gibi- iþçi sýnýfýnýn
darbeleriyle sallandýðý zaman ne olacak?
Ýçinde bazý Solcularýn da bulunduðu Zimmerwald grubunun
yayýn organý olan Bedrer Tagwachtda 9 Mayýs 1916da, Ýrlanda
ayaklanmasý üstüne, K. R. [Karl Radek] harfleriyle imzalanmýþ Türküleri Bitti baþlýklý bir makale çýktý. Ýrlanda ayaklanmasýnýn bir
putschdan baþka birþey olmadýðýný, yazarýn dediði gibi Ýrlanda
sorununun tarýmsal bir sorun olduðunu, köylülerin reformlarla
yatýþtýrýldýklarýný ve ulusal hareketin sebep olduðu heyecana karþýn
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toplumsal destekten yoksun, sadece þehirlere ait bir küçük burjuva
hareketi olduðunu anlatýyordu. Yazarýn bu dehþetli öðretisel ve
bilgiççe görüþünün, ayaklanmaya gene bir Dublin putschu etiketi
yapýþtýran bir Rus ulusal-liberal Kadeti, A. Kulisherin. .. görüþüyle
birleþmesi þaþýlacak birþey deðildir:
Atasözünün dediði gibi, zararýn neresinden dönülse kârdýr.
Küçük uluslarýn özgürlük hareketlerini hor görmekle ve uluslarýn
kendini yönetme haklarýný reddetmekle düþtükleri bataklýðýn farkýnda olmayan birçok arkadaþýn bir Sosyal Demokratla, emperyalist burjuva sýnýfýnýn [sayfa 114] bir temsilcisinin görüþlerinin bu kazara birleþmesini gördükten sonra gözlerinin açýlacaðýný umarýz.
Bilimsel anlamýnda putsch terimi birtakým gizli iþler çevirenlerin ya da budala manyaklarýn giriþtikleri ve kitleler arasýnda
duygudaþlýk uyandýrmayan baþkaldýrmalar için kullanýlabilir. Yüzyýllardýr sürüp gelen Ýrlanda ulusal hareketi, çeþitli sýnýf çýkarý
aþamalarýndan geçerek, özellikle Amerikada Ýrlanda baðýmsýzlýðýný
isteyen büyük Ýrlanda Ulusal Kongresi halinde kendini göstermiþ,
uzun bir süre kitle tahriklerinden, gösterilerden, gazete baskýlarýndan vb. sonra, þehirli küçük burjuvalarýn ve iþçilerin bir bölümü
tarafýndan sürdürülen sokak çarpýþmalarýna dönüþmüþtür. Böyle
bir ayaklanmaya putsch diyen, ya azýlý bir gerici ya da toplumsal
bir devrimi canlý bir olgu olarak görme umudunu yitirmiþ bir doktrincidir.
Toplumsal devrimin, sömürgelerdeki ve Avrupadaki küçük
uluslar ayaklanmadan, bütün önyargýlarýyla küçük burjuvalarýn
bir bölümünün devrimci parlamalarý olmadan, mutlakýyetin, kilisenin, toprak aðalarýnýn, vb. baskýsýna karþý siyasal bilince varmamýþ
iþçilerin ve yarý iþçilerin hareketi olmadan yapýlabileceðini hayal
etmek toplumsal devrimi reddetmektir. Demek bir yerde bir ordu
dizilecek ve biz sosyalizmden yanayýz diyecek, baþka bir yerde
bir baþkasý da biz emperyalizmden yanayýz diyecek ve bunun adý
toplumsal devrim olacak! Ancak böyle gülünç, bilgiççe düþünceleri
olanlar Ýrlanda ayaklanmasýný putsch diyerek küçültürler.
Salt bir toplumsal devrim bekleyenlerin ömrü, bunu görmeye yetmeyecektir. Böyle biri, devrimin ne olduðunu anlamadan
devrime sözle baðlý demektir.
1905 Rus devrimi, burjuva demokratik devrimidir.
Çarpýþmalara halkýn bütün hoþnutsuz sýnýflarý, gruplarý, öðeleri katýl-
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dý. Bunlarýn arasýnda, en kaba önyargýlarla, belirsiz ve acayip mücadele amaçlarýyla dolu kitleler vardý; [sayfa 115] Japonlardan para alan
küçük gruplar vardý; karaborsacýlar, serüvenciler vb. vardý. Ama nesnel olarak, kitle hareketi Çarlýðýn belini kýrýyor ve demokrasi yolunu açýyordu; bu yüzden sýnýf bilincine varmýþ iþçiler önderlik etti
ona.
Avrupada, sosyalist devrim, baský altýndaki ve hoþnutsuz
çeþitli öðelerin katýlacaðý bir kitle mücadelesi patlamadan olamaz.
Küçük burjuvalarýn ve geliþmemiþ iþçilerin bazý bölümleri katýlacaktýr buna, böyle bir katýlma olmadan kitle mücadelesi imkansýzdýr, bunsuz da hiçbir devrim olamaz; bunlarýn önyargýlarýný, gerici
hayallerini, güçsüzlüklerini, yanlýþlarýný bu harekete sokmalarýndan
kaçýnýlamaz. Ama nesnel olarak bunlar sermayeye saldýracaklardýr. Bu nesnel gerçeði bilen devrimin sýnýf bilincine varmýþ öncüsü,
ileri iþçiler, deðiþik ruhlu, düzensiz, daðýnýk bir kitle mücadelesini
birleþtirip yönetmeyi baþaracak, iktidarý alacak, bankalarý ele geçirecek, herkesin nefret ettiði (ayrý ayrý nedenlerle) tröstleri daðýtacak ve tümüyle burjuva sýnýfýnýn yýkýlýp sosyalizmin zaferinin saðlanmasýnda gerekli baþka diktatörce tedbirleri alacaktýr; gene de, bütün
bunlara karþýn, sosyalizm kendini küçük burjuva tortularýndan çabucak arýtamayacaktýr.
Polonya Tezlerinden (1 ,4) þunu okuyalým: Sosyal Demokrasi Avrupada devrimci buhranlarýn keskinleþtirmek amacýyla sömürgelerdeki genç burjuva sýnýfýnýn Avrupa sömürgeciliðine
karþý mücadelesinden yararlanmalýdýr. (Siyahlar, yazarýndýr.)
Bu bakýmdan sömürgelerle Avrupayý karþýlaþtýrmak yapýlabilecek en kötü þey deðil mi? Avrupada baský altýndaki uluslarýn
mücadelesi, ayaklanmaya ve sokak savaþýna kadar gidebilecek, sýkýyönetimin ve ordunun demir disiplinini kýrabilecek bir çarpýþma,
uzak bir sömürgedeki daha geliþmiþ bir ayaklanmadan çok daha
büyük bir ölçüde Avrupadaki devrimci buhranlarý keskinleþtirecektir. [sayfa 116] Ýrlandadaki bir ayaklanmanýn emperyalist Ýngiliz
burjuva sýnýfý iktidarýna vurduðu darbe, Asya ya da Afrikadaki buna
eþit bir darbeden siyasal olarak yüz kere daha önemlidir.
Fransýz aþýrý ulusçu (þöven) gazeteleri Belçikada gizli bir gazetenin, Özgür Belçikanýn sekseninci sayýsýnýn yayýnlandýðýný bildirdiler. Fransanýn aþýrý ulusçu gazeteleri sýk sýk yalan söyler elbet,
ama bu haber doðru görünüyor. Oysa aþýrý ulusçu ve Kautskyci
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Alman Sosyal Demokrasisi iki yýllýk savaþ boyunca kendisi için özgür bir yayýn kuramayýp, askeri sansürün boyunduruðuna kafasýný
uzatmýþken (yalnýz Sol Radikal öðeler sansüre karþýn kendi hesaplarýna broþürler ve bildiriler yayýnladýlar) baský altýndaki uygar bir
ulus devrimci bir protesto organý basarak azgýnlýkta eþi olmayan bir
askeri baskýya karþý çýktý. Tarihin diyalektiði þöyledir: Emperyalizme
karþý savaþta baðýmsýz bir etken olamayacak kadar güçsüz küçük
uluslar, emperyalizm düþmaný gerçek kuvvetin -sosyalist iþçi sýnýfýnýn- sahneye çýkmasýna yardým eden bir maya, bir basil rolü oynarlar.
Þimdiki savaþta genel kurmaylar düþman tarafýndaki ulusal
ve devrimci her hareketten yararlanmak için ellerinden geleni yapýyorlar: Almanlar, Ýrlanda ayaklanmasýndan, Fransýzlar, Çek hareketinden vb. yararlanýyorlar. Kendi görüþlerine göre doðru hareket
ediyorlar. Düþmanýn en ufak bir güçsüzlüðünden ve ortaya çýkan
her fýrsattan yararlanýlmazsa, önemli bir savaþ sürdürülemez; hep
tetikte olmak gerekir, çünkü bir barut deposunun ne zaman, nerede, nasýl patlayacaðý önceden kestirilemez. Ýþçi sýnýfýnýn sosyalizm için büyük kurtuluþ savaþýnda, bu buhranlarý keskinleþtirip yaymak amacýyla, emperyalizmin getirdiði her belaya karþý her halk
hareketinden nasýl yararlanacaðýmýzý bilmezsek zavallý devrimciler
oluruz. Bir yandan bütün ulusal baskýlara karþý olduðumuzu bir
[sayfa 117] ayrý telden tekrarlarken, öte yandan baský altýndaki bir ulusun bazý sýnýflarýnýn en hareketli ve aydýn bölümlerinin baský yapanlara karþý kahramanca ayaklanýþýný bir putsch olarak tanýmlamaya kalkarsak, Kautskycilerin düþtüðü budalalýk düzeyine düþmüþ
oluruz.
Ýrlandalýlarýn bahtsýzlýðý, Avrupa iþçi ayaklanmasý
olgunlaþmadan önce vakitsiz baþ kaldýrmalarýdýr. Kapitalizmin, çeþitli
ayaklanma kaynaklarýnýn birtakým tersliklere ve yenilgilere uðramadan ve kendiliklerinden hemen birleþmelerine imkan verecek kadar uyumlu bir bünyesi yoktur. Öte yandan, ayaklanmalarýn ayrý
zamanlarda, ayrý yerlerde patlamalarý ve çeþit çeþit olmalarý gerçeði, genel harekete geniþlik ve derinlik saðlar; ama yalnýz bu çeþit
vakitsiz, tek tek, daðýnýk, bu yüzden de baþarýsýz devrimci hareketlerde, kitleler deney sahibi olurlar, bilgi edinirler, kuvvet toplarlar,
gerçek önderlerini -sosyalist iþçileri- tanýrlar ve bu yolla genel saldýrýya hazýrlanýrlar. 1905teki genel saldýrýnýn yolunu da yer yer ve
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bütün ülkede grevler, gösteriler, ordudaki baþkaldýrmalar, köylüler
arasýndaki ayaklanmalar hazýrlamýþtý. [sayfa 118]
Discussion on Self-Determination Summed Up, V.
Ý. Lenin, National Liberation, Socialism and Imperialism,
International Publishers, 1968, s. 158 -162, Temmuz 1916da
yazýlan bu makale ilk defa Ekim 1916da yayýnlandý.

13.
EMPERYALÝZME KARÞI ULUSAL SAVAÞLAR
V. Ý. Lenin
Juniusun13 yanlýþ önermelerinden ilki Uluslararasý Grupun
beþinci tezi içindedir. Bu dizginsiz emperyalizm döneminde artýk
ulusal savaþlar imkansýzdýr. Ulusal çýkarlar, iþçi kitlelerini can
düþmanlarý emperyalizmin hizmetine almak amacýyla sadece bir
kandýrma aracý olarak iþe yararlar. Bu saptamla sonuçlanan beþinci
tezin baþlangýcý, bugünkü savaþýn niteliðini tartýþýp bunun bir emperyalist savaþ olduðunu söyler. Genellikle ulusal savaþlarýn bu
reddediliþi ya bir yanlýþlýk ya da bugünkü savaþýn (Birinci Dünya
Savaþý) ulusal bir savaþ deðil, emperyalist bir savaþ olduðu görüþünü
-bu yetkin, doðru görüþü- iyice belirtmek için rasgele bir abartma
olabilir. Bu yanlýþýn üstünde durulmasý gerekir, çünkü çeþitli Sosyal
Demokratlar bugünkü savaþýn bir ulusal savaþ olduðu yolundaki
sahte yargýdan hareketle, herhangi bir ulusal savaþ olanaðýný da
kabul etmiyorlar...
Ulusal savaþlar artýk mümkün deðildir tezinin [sayfa 119] savunmasýnda tek kanýt, dünyanýn küçük bir grup sömürgeci kuvvet
tarafýndan bölündüðü, bu yüzden önce bir ulusal savaþ olarak baþlasa
bile her savaþýn, emperyalist kuvvetlerden ya da gruplardan birinin
13
Leninin burada tartýþtýðý Junius Broþurü, aralarýnda Rosa Luxemburg, Karl
Liebknecht, Frans Mehring, Clara Zetkinin de bulunduðu Alman Sol Sosyal Demokratlarýnýn Uluslararasý Grubu tarafýndan yazýlmýþtý. Ocak 1916da bu grup Spartakus grubu
adýný aldý, sonra da Almanya Komünist Partisinin öncüsü olan Spartakus Birliði oldu.
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çýkarýyla ilgili bir emperyalist savaþa dönüþeceði tartýþmasýdýr (Junius, s. 81).
Bu görüþteki safsata ortadadýr. Hem doðada, hem toplumda
bütün bölücü çizgilerin uzlaþýmsal ve dinamik olduðu, her olgunun
belli koþullar altýnda kendi karþýtýna dönüþebileceði, elbet Marksist
diyalektiðin bir teme1 önermesidir. Bir ulusal savaþ, emperyalist
savaþa dönüþebilir, tersi de olur. Ýþte bir örnek: Büyük Fransýz
Devriminin savaþlarý ulusal savaþ olarak baþladý ve gerçekten de
böyleydi. Bunlar devrimci savaþlardý; devrim düþmaný mutlakýyetler birliðine karþý büyük devrimi savunuyorlardý. Ama Napoleon Fransýz Ýmparatorluðunu kurup bazý büyük, yaþayan, eski Avrupa devletlerini ele geçirince Fransýzlarýn bu ulusal savaþlarý, emperyalist savaþ
oldu, bu kere Napoleon emperyalizmine karþý ulusal kurtuluþ
savaþlarýna yol açtý...
Ayrýca, emperyalist dönemde sömürgelerin ve yarý sömürgelerin açtýðý ulusal savaþlar hem mümkün hem de kaçýnýlmazdýr.
Bir milyar insan, yani dünya nüfusunun yarýsýndan çoðu sömürgelerde ve yarý sömürgelerde yaþýyor (Çin, Türkiye, Ýran). Oralardaki ulusal kurtuluþ hareketleri zaten, ya çok kuvvetlidir ya da
geliþmekte ve olgunlaþmaktadýr. Her savaþ siyasetin baþka araçlarla devamýdýr. Sömürgelerdeki ulusal kurtuluþ siyasetinin devamý
kaçýnýlmaz olarak emperyalizme karþý ulusal savaþ biçimini alacaktýr. Böyle savaþlar þimdiki büyük emperyalist kuvvetler arasýnda emperyalist bir savaþa götürebilir; ama götürmeyebilir de. Bir
yýðýn etkene dayanýr bu...
Bugünkü savaþta büyük kuvvetler büsbütün bitkin
düþerlerse, ya da Rusyada devrim zafere ulaþýrsa, ulusal hatta
baþarýlý ulusal savaþlar mümkündür. Emperyalist [sayfa 120] kuvvetlerin silahlý müdahalesi her zaman mümkün deðildir. Bu bir; ikincisi:
Küçük bir devletin bir deve karþý savaþýnýn umutsuz olacaðý yolundaki yüzeysel görüþ umutsuz bir savaþýn bile gene de bir savaþ
olduðu gözlemiyle karþýlanmalýdýr. Ayrýca, dev ülkeler içinde bazý
etkenlerin iþlemesi de -sözgelimi, ihtilâlin patlamasý- umutsuz bir
savaþý umutlu bir savaþa döndürebilir.
Ulusal savaþlar artýk mümkün deðildir yanlýþ önermesi
üstünde ayrýntýlarýyla durmamýzýn nedeni, bunun yalnýz teorik bakýmdan açýkça yanlýþ o1masýndan deðildir; Üçüncü Enternasyonalin
ancak bayaðýlaþtýrýlmamýþ Marksizm temeli üstüne kurulmasýnýn
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mümkün olduðu bir sýrada Solun Marksist teoriyi hafiften almasý
çok üzücü birþey olurdu. Ama bu yanlýþ, pratik siyaset bakýmýndan
da çok zararlý; çünkü gerici savaþlardan baþka savaþ olamayacaðýna deðindiði için saçma silahsýzlanma propagandasýný doðuruyor.
Bundan baþka, daha da gülünç ve aþaðýlýk gerici bir tutumu -ulusal
hareketlere kayýtsýzlýk tutumunu- doðuruyor. Büyük Avrupa uluslarýnýn, yani küçük halklarý ve sömürge halklarýný ezen uluslarýn
üyeleri, yarý bilimsel bir havayla ulusal savaþlar artýk mümkün deðildir diye ilan ettikleri zaman, böyle bir tutum aþýrý ulusçuluk olur.
Emperyalist kuvvetlere karþý ulusal savaþlar yalnýz mümkün ve olasý
deðil, kaçýnýlmaz, ilerici ve devrimcidirler; ama baþarýlý olmalarý
için ya ezilen ülkelerdeki kalabalýk (Hindistanda ve Çinde yüzlerce
milyon) halkýn birleþik çabasý, ya da uluslararasý koþullarýn özellikle
uygun bir durumu (yani savaþla, düþmanlýklarla vb. bitkin düþen
emperyalist kuvvetlerin müdahale edememeleri gibi), ya da büyük
devletlerin birinde burjuva sýnýfýna karþý iþçi sýnýfýnýn ardarda ayaklanmasý gereklidir. (Bu son olasýlýk iþçi sýnýfýnýn zaferi için en uygun
ve özlenen birþey olduðundan baþ yeri tutar.) [sayfa 121]
The Junius Pamphlet, V. Ý. Lenin, Collected Works,
cilt: 22, 1964, s. 304-312. 1916 Temmuzunda yazýldý.

14.
MARKSÝZM VE AYAKLANMA
V. Ý. Lenin
Ayaklanmaya hazýrlanmanýn ve genel olarak, ayaklanmayý
bir sanat olarak görme biçiminin blankicilik olduðunu ileri süren
oportünist yalan, Marksizmin çarpýtýlmalarý arasýnda, en kötü niyetlerden ve egemen sosyalist partiler tarafýndan belki de en çok
yayýlmýþ bulunanlardan biridir.
Oportünizmin büyük ustasý, Bernstein, Marksizme karþý blankicilik suçlamasýný ileri sürerek, acýklý bir ün kazanmýþtý, ve gerçek-
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te, bugünün oportünistleri, blankicilik diye haykýrdýklarý zaman,
Bernsteinýn yoksul fikir lerini ne azýcýk yenileþtiriyor, ne de onlarý
en küçük bir þey ile zenginleþtiriyorlar.
Marksistleri, ayaklanmayý bir sanat olarak gördükleri için, blankicilik olarak suçlamak! Ayaklanmanýn bir sanat olduðunu açýklayarak, onu bir sanat olarak ele almak gerektiðini, ilk baþarýlarý kazanmak ve kargaþalýk içine düþmesinden yararlanarak, düþmana karþý
yürüyüþü aksatmaksýzýn, baþarýdan baþarýya ilerlemek gerektiðini,
vb., vb. söyleyerek bu konudaki fikrini en belgin, en açýk ve en
kesin bir biçimde açýklayanýn Marksýn ta kendisi olduðunu hiç bir
Marksist yadsýyamayacaðýna göre, gerçeðin bundan daha apaçýk
bir çarpýtýlmasý olamaz.
Baþarmak için, ayaklanma bir komploya deðil, bir partiye
deðil, ama öncü sýnýfýna dayanmalýdýr. Ýþte birinci nokta. Ayaklanma halkýn devrimci atýlýmýna dayanmalýdýr. Ýþte ikinci nokta. Ayaklanma, yükselen devrim tarihinin, halk öncüsünün etkinliðinin en
güçlü olduðu, düþman saflarýnda ve devrimin güçsüz, kararsýz,
çeliþki dolu dostlarýnýn saflarýnda duraksamalarýn en güçlü olduklarý bir dönüm noktasýnda patlak vermelidir; Ýþte üçüncü nokta. Ayaklanma sorununu koyma biçiminde, Marksizmin blankicilikten ayrýlmasý sonucunu veren üç koþul, iþte bunlardýr.
Ama, bu koþullar yerine geldikten sonra, ayaklanmayý bir
sanat olarak görmeyi kabul etmemek, Marksizme ihanet etmektir,
devrime ihanet etmektir.
Ayaklanmanýn, olaylarýn nesnel akýþý tarafýndan gündeme
konmuþ bulunduðunu partinin tam da þu anda zorunlulukla kabul
etmesi gerektiðini, ayaklanmayý bir sanat olarak ele almasý gerektiðini tanýtlamak için, belki en iyisi karþýlaþtýrma yöntemini kullanmak ve 3 ve 4 Temmuz günleri ile Eylül günlerini karþýlaþtýrmak
olacaktýr.
3 ve 4 Temmuz günleri, gerçeðe aykýrý davranmaksýzýn, sorun
þöyle konabiliyordu: Ýktidarý almak daha yeðdir, yoksa
düþmanlarýmýz bizi her durumda baþkaldýrma ile suçlayacak ve
bize fesatçýymýþýz gibi davranacaklardýr. Ama bundan, iktidarý o zaman almanýn yararlý olduðu sonucu çýkarýlamýyordu, çünkü ayaklanmanýn zaferi için nesnel koþullar gerçekleþmemiþti.
1) Devrimin öncüsü olan sýnýf henüz arkamýzda deðildi.
Her iki baþkent iþçileri ve askerleri arasýnda henüz çoðun-
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luða sahip deðildik. Bugün, her iki sovyette de bu çoðunluða sahip
bulunuyoruz. Bu çoðunluk yalnýzca Temmuz ve Aðustos aylarý olaylarý tarafýndan, bolþeviklere karþý bastýrmalar deneyimi tarafýndan
ve Kornilov ayaklanmasý deneyimi tarafýndan yaratýlmýþtýr.
2) Devrimci coþku henüz büyük halk yýðýnýný kazanmamýþtý.
Bugün, Kornilov ayaklanmasýndan sonra, kazanmýþ bulunuyor.
Taþradaki olaylar ve iktidarýn birçok yerde sovyetler tarafýndan alýnmasý, iþte bunu tanýtlar.
3) Düþmanlarýmýz arasýnda ve kararsýz küçük-burjuvazi arasýnda, o zaman ciddi bir siyasal geniþlikteki duraksamalar yoktu. Bugün, bu duraksamalar büyük bir geniþlik kazandý: baþ düþmanýmýz,
müttefik emperyalizm, dünya emperyalizmi -çünkü Müttefikler,
dünya emperyalizminin baþýnda bulunuyorlar- zafere deðin savaþ
ile Rusyaya karþý ayrý barýþ arasýnda kararsýzlýk gösterdi. Halk içinde çoðunluðu açýkça yitirmiþ bulunan küçük-burjuva demokratlarýmýz, kadetler ile blok kurmayý, yani birleþmeyi kabul etmedikleri
zaman, derin duraksamalar içine düþtüler.
4) Bu nedenle, 3 ve 4 Temmuz günleri, ayaklanma bir yanlýþlýk
olurdu: iktidarý ne maddeten ne de siyasal olarak koruyabilecektik.
Her ne kadar Petrograd zaman zaman bizim elimizde olsa da, (iktidarý-ç.) maddeten (koruyamazdýk-ç.), çünkü iþçilerimiz ve askerlerimiz Petrogradý elde tutmak için dövüþmeyi, ölmeyi o zaman
kabul etmezlerdi: ayný zamanda hem Kerenskilere ve hem de
Çereteliler ve Çernovlara karþý bu kýzgýnlýk, bu yatýþmaz kin o
zaman yoktu; bolþeviklere karþý, sosyalist-devrimcilerin ve
menþeviklerin de katýldýklarý kýyýmlarýn deneyimi ile insanlarýmýz
henüz yoðrulmamýþlardý.
Siyasal olarak 3 ve 4 temmuz günleri iktidarý koruyamayacaktýk, çünkü, Kornilov serüveninden önce, ordu ve taþra,
Petrograda karþý yürüyebilirdi ve yürüyecekti.
Bugün durum bambaþkadýr.
Devrimin öncüsü, yýðýnlarý sürüklemeye yetenekli, halkýn
öncüsü olan sýnýfýn çoðunluðu bizden yana.
Halkýn çoðunluðu bizden yana, çünkü Çernovun hükümetten ayrýlýþý, köylülüðün sosyalist-devrimci bloktan (ne de sosyalistdevrimcilerin kendinden) toprak almayacaðýnýn, her ne kadar tek
belirtisi olmaktan uzaksa da, gene de en gözle görülür ve en somut
belirtisidir. Baþlýca nokta, devrime kendi ulusal niteliðini veren nok-
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ta da, iþte budur.
Tüm emperyalizm ve tüm menþevikler ve sosyalist-devrimciler blokunun görülmemiþduraksamalarý karþýsýnda, partinin kendi yolunu çok iyi bildiði bir durumun üstünlüðü bizden yana.
Kesin bir zafer bizden yana, çünkü halk artýk umutsuzluðun
kýyýsýndadýr, ve biz, Kornilov günleri sýrasýndaki yönetimimizin
önemini göstererek, sonra da blokçulara bir uzlaþma önererek
ve onlardan kendi duraksamalarýna bir son vermekten uzak bir
red yanýtý alarak, tüm halka aydýnlýk bir persfektif sunuyoruz.
Uzlaþma önerimizin henüz reddedilmemiþ olduðuna, Demokratik Konferansýn henüz onu kabul edebileceðine inanmak,
en büyük yanlýþlýk olurdu. Uzlaþma, bir parti tarafýndan partilere
önerilmiþti: bu iþ baþka türlü de olamazdý. Partiler bu uzlaþma önerisini kabul etmediler. Demokratik Konferans, yalnýzca bir konferanstýr, baþka hiç bir þey deðil. Unutulmamasý gereken þey, onun
devrimci halk çoðunluðunu, yoksullaþmýþ ve kýzdýrýlmýþ köylülüðü
temsil etmediðidir. Bu bir halk azýnlýðý konferansýdýr bu apaçýk
gerçeði unutmamak gerek. Demokratik Konferansa bir parlamento
gibi davranmak, bizim bakýmýmýzdan en büyük yanlýþlýk, en kötü
parlamenter alýklýk olurdu, çünkü o eðer kendini parlamento ve
devrimin egemen parlamentosu olarak da ilan etse, her þeye karþýn
hiç bir þeyi kararlaþtýramayacaktýr: Karar ona deðil, Petrograd ve
Moskova iþçi mahallelerine baðlýdýr.
Baþarý ile taçlanmýþ bir ayaklanmanýn bütün nesnel koþullarý
biraraya gelmiþ bulunuyor. Halký çileden çýkaran ve gerçek bir
iþkence oluþturan duraksamalara, yalnýz bizim ayaklanmadaki zaferimizin son vereceði; yalnýz bizim ayaklanmadaki zaferimizin topraðý köylülüðe hemen vereceði; devrime karþý ayrý barýþ manevralarýný, yalnýz bizim ayaklanmadaki zaferimizin baþarýsýzlýða uðratacaðý, bu manevralarý, daha tam, daha adil ve daha yakýn bir
barýþ, devrime elveriþli bir barýþ açýk önerisi ile baþarýsýzlýða uðratacaðý bir durumun olaðanüstü üstünlüðü bizden yana.
Ensonu yalnýz bizim partimiz, ayaklanmada zafer kazandýktan
sonra, Petrogradý kurtarabilir, çünkü, eðer bizim barýþ önerimiz
kabul edilmez ve bir silah býrakýþmasý bile saðlayamazsak, o zaman
aþýrýcýlýðýn asýl yandaþlarý biz olacaðýz, savaþ partilerinin baþýnda
biz olacaðýz, en iyi savaþ partisi biz olacaðýz ve savaþý gerçekten
devrimci bir biçimde yürüteceðiz. Kapitalistlerin bütün ekmeklerini
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ve bütün çizmelerini ellerinden alacaðýz. Onlara ekmek kýrýntýlarýný
býrakacak, onlara çarýk giydireceðiz. Bütün ekmek ve bütün kunduralarý cepheye vereceðiz.
O zaman Petrogradý baþarýyla savunacaðýz.
Gerçekten devrimci bir savaþ için, maddi olduðu kadar manevi kaynaklar da, Rusyada hala çoktur; Almanlarýn bizimle hiç
olmazsa bir silah býrakýþmasý yapmalarý için yüzde-doksandokuz
þans vardýr. Ve bugün bir silah býrakýþmasý saðlamak, tüm dünyayý
yenmektir.
Devrimi kurtarmak ve Rusyayý her iki koalisyon emperyalistlerinin de istedikleri ayrý paylaþýmdan kurturmak için, Petrograd
ve Moskova iþçilerinin ayaklanmasýnýn kesinlikle zorunlu olduðunun bilincine varmýþ bulunan bizler, ilkin, siyasal taktiðimizi, Konferansta, yükselen devrim koþullarýna uyarlamalýyýz; sonra da,
Marksýn ayaklanmayý bir sanat olarak görmenin zorunluluðu üzerindeki düþüncesini yalnýzca sözde kabul etmediðimizi tanýtlamalýyýz.
Sayý ile etkilenmeksizin, kararsýzlarý kararsýzlar kampýnda býrakmaktan korkmaksýzýn, Konferansa katýlan bolþevik kanada gecikmeden yeni bir birlik vermeliyiz: Kararsýzlar devrim davasýna
orada (kararsýzlar kampýnda-ç.) gözüpek ve özverili savaþçýlar kampýnda olduðundan daha yararlý olacaklardýr.
Uzun söylevlerin yetersizliðini, genel olarak söylevlerin yersizliðini, devrimin kurtuluþu için ivedi bir eylem zorunluluðunu, burjuvaziden tam bir kopma, bütün bugünkü hükümet üyelerinin görevden alýnma, Rusya nýn ayrý bir paylaþýmýný hazýrlayan ÝngilizFransýz emperyalistlerinden tam bir kopma kesin zorunluluðunu,
bütün iktidarý hemen devrimci proletarya tarafýndan yönetilen
devrimci demokrasinin eline geçirme zorunluluðunu en kesin bir
biçimde belirten kýsa bir bolþevikler bildirgesi yazmalýyýz.
Bildirgemiz, program tasarýmýz ile baðlýlýk içinde, þu vargýyý
en kýsa ve en açýk biçimde formüllendirmelidir: Halklara barýþ, köylülere toprak, yüzkýzartýcý kazançlara el koyma ve üretimin kapitalistler tarafýndan edepsizce baltalanmasýna karþý bastýrma.
Bildirgemiz ne denli kýsa, ne denli kesin olursa, o denli iyi
olacaktýr. Yalnýzca bu bildirgede çok önemli iki noktayý daha vurgulamak gerekir: Halk kararsýzlýklar yüzünden çileden çýkmýþtýr, halk
sosyalist-devrimciler ile menþeviklerin kararsýzlýðý yüzünden rahat-
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sýzdýr; biz bu partilerden kesinlikle kopuyoruz, çünkü onlar devrime ihanet etmiþlerdir.
Baþka bir þey daha: Hemen ilhaksýz bir barýþ önererek, müttefik emperyalistlerden ve tüm emperyalistlerden hemen koparak,
hemen ya bir silah býrakýþmasý, ya da bütün devrimci proletaryanýn
savunmaya katýlmasýný, ve devrimci demokrasi tarafýndan, devrimci demokrasinin yönetimi altýnda, gerçekten adil, gerçekten devrimci bir savaþýn sürdürülmesini elde edeceðiz.
Bu bildirgeyi okuduktan sonra, sözler deðil kararlar, yazýlý
kararlar deðil eylemler istedikten sonra, bütün kanadýmýzý fabrikalara ve kýþlalara göndermeliyiz: onun yeri oralardadýr, devrimin
dirimsel gücü oralardadýr, devrimin kurtuluþu oralardan gelecektir,
Demokratik Konferansýn itici gücü oralardýr.
Ateþli, heyecanlý söylevlerimizde, programýmýzý oralarda açýklamlý ve sorunu þöyle koymalýyýz: Ya bu programýn Konferans tarafýndan eksiksiz kabulü, ya da ayaklanma. Orta yol yoktur. Beklemek olanaksýzdýr. Devrim mahvolur.
Sorun böylece konduktan sonra, tüm kanadýmýz fabrikalar
ve kýþlalarda toplanmýþ bulunduðundan, ayaklanmanýn baþlamasý
gereken zamaný kararlaþtýrabilecek bir durumda olacaðýz.
Ve ayaklanmayý Marksistler olarak, yani bir sanat olarak görmek için, ayný zamanda, bir dakika yitirmeksizin, ayaklanma müfrezeleri kurmayaný örgütlemeli, güçlerimizi yerli yerine daðýtmalý, güvenilir alaylarý en önemli noktalara göndermeli, Aleksandra Tiyatrosunu kuþatmalý, Piyer ve Pol kalesini kuþatmalý, genelkurmayý ve
hükümeti tutuklamalý, harpokulu öðrencilerine ve vahþi tümene
karþý, düþmaný kentin dirimsel merkezlerine sokmaktansa, ölmeye
hazýr müfrezeleri göndermeliyiz; silahlý iþçileri seferber etmeli, onlarý son ve amansýz bir savaþýma çaðýrmalý, telgraf ve telefonu ayný
zamanda iþgal etmeli, bizim ayaklanma kurmayýmýzý Telefon Merkezine yerleþtirmeli, onu bütün fabrikalara, bütün alaylara, bütün
silahlý savaþým merkezlerine, vb. telefonla baðlamalýyýz.
Bütün bunlar, kuþkusuz, yalnýzca yaklaþýk, ve yalnýzca,
yaþadýðýmýz anda, eðer ayaklanma bir sanat olarak görülmezse,
Marksizme baðlý kalýnamayacaðý, devrime baðlý kalýnamayacaðý olgusunu aydýnlatmaya yönelik þeylerdir.
V. Ý. Lenin, Selected Works, cilt: 2, s. 365-370. Bu mekt-
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up Rus Sosyal Demokrat Ýþçi Partisinin (Bolþevik) Merkez
Komitesine 13-14 (26-27) Eylül 1917de yazýldý. Ýlk kez
1921de Proletarskaya Revolutsiya No: 2de yayýnlandý.

15.
DOÐU HALKLARININ KURTULUÞU
V. Ý. Lenin
... Sovyet Rusyanýn Kolchaka karþý tam zaferini gördük. Kapitalist boyunduruðundan kurtarýlan iþçilerle köylülerin birleþmiþ
kuvvetlerinin mucizeler yaratabileceðinin pratik ispatýdýr bu. Devrimci
bir savaþýn çalýþan, ezilen halkýn ilgisini çektiðinde, halký sömürücülere karþý dövüþtükleri bilincine ulaþtýrdýðýnda, onlara mucizeler yaratma gücünü ve yeteneðini verdiðinin pratik ispatýdýr bu.
Kýzýl Ordunun baþardýklarýnýn, çarpýþmasýnýn ve zafer tarihinin bütün Doðu halklarý için büyük, çýðýr açýcý bir önemi olacaðýný
sanýyorum. Bu deney onlara þunu gösterecek: Ne kadar güçsüz
olurlarsa olsunlar, çarpýþmada askerlik sanatýnýn ve tekniðin bütün
harikalarýný [sayfa 129] kullanan Avrupalý ezicilerin iktidarý, ne kadar
kýrýlmaz görünürse görünsün, gene de, ezilen halklarýn açtýðý devrimci bir savaþ, birçok olanaðýyla çalýþan ve sömürülen milyonlarca
insaný eyleme geçirmeyi gerçekten baþarýrsa, Doðu halklarý kurtarýlabilir; bu yalnýz uluslararasý devrim bakýmýndan deðil, kuvvetli emperyalist ülkelerin silahlý istilasýna katlanan Sovyet Cumhuriyetinin Asyada, Sibiryada edindiði doðrudan doðruya askeri deney
bakýmýndan da mümkündür.
Bundan baþka, Rusyadaki Ýç Savaþ deneyi bize ve bütün
ülkelerin komünistlerine iç savaþ potasýnda devrim coþkusunun
kaynayýp geliþmesi yanýnda, ülkenin iç birliðinin de kuvvetlendiðini
gösterdi. Savaþ bir ülkenin bütün iktisadi ve örgütsel güçlerini sýnar.
Sonunda, açlýða, soðuða katlanan iþçiler ve köylüler için savaþ çok
güç olsa da, bu iki yýllýk deneye dayanarak kazandýðýmýzý ve bundan sonra da kazanacaðýmýzý söyleyebiliriz; çünkü çok geniþ ve saðlam bir ülkemiz var, açlýða ve soðuða karþýn köylülerimizle iþçilerimiz
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el ele duruyor, kuvvetleniyor, her aðýr darbeye daha büyük bir güçbirliði ve artan bir iktisadi verimle karþýlýk veriyorlar...
Ýzin verirseniz... Doðu uluslarý bakýmýndan geliþen durum hakkýnda birþeyler söylemek istiyorum. Sizler çeþitli Doðulu halklarýn
Komünist partilerinin ve komünist örgütlerinin temsilcilerisiniz. Rus
Bolþevikleri, yeni devrim yollarý göstermenin çok güç ama çok soylu ödevini yüklenerek eski emperyalizmde bir gedik açmayý baþardýlar diyebilirim; oysa sizin, Doðulu iþçilerin temsilcilerinin, önünüzde daha büyük ve daha yeni bir ödeviniz var. Bütün dünyada
yaklaþan sosyalist devrimin sadece her ülkenin iþçi sýnýfýnýn kendi
ülkesinin burjuva sýnýfýna karþý zaferi olmayacaðý açýkça görünüyor.
Devrimler çabuk ve kolayca gelseydi bu mümkün olurdu. Emperyalistlerin buna izin vermeyeceðini, her ülkenin kendi Bolþeviklerine
[sayfa 130] karþý silahlandýðýný, tek düþüncelerinin yurtta Bolþevizmi
yenmek olduðunu biliyoruz. Bu yüzden her ülkede bir iç savaþ mayalanýyor. Bu savaþta eski Sosyalist uzlaþtýrýcýlar burjuva sýnýfýnýn
yanýnda olacaklar. Bu yüzden sosyalist devrim sadece her ülkedeki
devrimci iþçi sýnýflarýnýn kendi burjuva sýnýflarýna karþý çarpýþmasý
olmayacak. Hayýr! Emperyalistlerin ezdiði bütün sömürgelerin ve
ülkelerin, bütün baðýmlý ülkelerin uluslararasý emperyalizme karþý
çarpýþmasý olacak bu. Geçen Mart ayýnda kabul ettiðimiz Parti programýnda, yaklaþan dünya sosyalist devrimini tanýmlarken geliþmiþ
ülkelerdeki iþçilerin emperyalistlere ve sömürücülere karþý iç savaþýnýn, uluslararasý emperyalizme karþý ulusal savaþlarla birleþmeye
baþladýðýný söyledik. Devrimci akým bunu doðruluyor, günden güne
daha da doðrulayacak. Bu, Doðuda da böyle olacak.
Doðuda da kitlelerin yeni bir yaþam kurmak ve buna baðýmsýz olarak katýlmak için ayaklanacaðýný biliyoruz; çünkü halkýn yüz
milyonlarcasý, þimdiye kadar uluslararasý emperyalist siyasetin nesneleri olarak ve kapitalist kültürüyle uygarlýðýný verimlendirme malzemesi olan her türlü haktan yoksun bir biçimde, baðýmlý uluslara
aittir.
Sömürgeler için mandalar verildiðinden söz ettikleri zaman,
bunun soygun ve yaðma mandalarý demek olduðunu, yani önemsiz bir halk topluluðuna dünya nüfusunun çoðunu sömürme hakký
verildiðini çok iyi biliriz. Baðýmsýz devrimci bir kuvvet kuramadýðý
için o zamana kadar tarihsel ilerleme yörüngesinin dýþýnda kalan
bu çoðunluk, bildiðimiz gibi, yirminci yüzyýlýn baþlarýnda böyle ha-
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reketsiz bir rol oynamayý býraktý. 1905in ardýndan Türkiyede, Ýranda,
Çinde devrimler olduðunu ve Hindistanda devrimci bir eylemin
geliþtiðini biliyoruz. Emperyalist savaþ da devrimci hareketin geliþmesine katkýda bulundu; çünkü, Avrupalý emperyalistler çarpýþmalarýnda tam [sayfa 131] örgütlü sömürge birlikleri kurmak zorunda kaldýlar. Ayrýca, emperyalist savaþ, Doðuyu uyandýrdý, ve Doðu halklarýný uluslararasý siyasete soktu. Ýngiltere ve Fransa. sömürge halklarýný silahlandýrdý, onlarýn askeri tekniðe ve bugünün makinalarýna
alýþmasýna yardým etti. Bu bilgiyi onlar sömürgeci efendilerine karþý
kullanacaklar .Çaðdaþ devrimde Doðunun uyanma döneminin ardýndan bütün Doðulu halklarýn dünyanýn alýnyazýsýný kararlaþtýrmaya
katýlacaklarý dönem gelecek ve artýk sadece baþkalarýný zenginleþtiren nesneler olmayacaklar. Doðu halklarý pratik eylem gereksinmesinin, her ulusun bütün insanlýðýn alýnyazýsýna biçim vermeye
katýlmasý gereksinmesinin farkýna varmaya baþlýyor.
Ýþte bu yüzden, dünya devriminin geliþme tarihinde -baþlangýcýna bakýlýrsa bu devrim uzun yýllar sürecek ve büyük çabalar
isteyecek- devrimci mücadelede devrimci eylemde sizlerin büyük
bir rol oynamaya ve uluslararasý emperyalizme karþý mücadelemizde bizimle birlik olmaya çaðrýlacaðýnýzý düþünüyorum. Uluslararasý
devrime katýlmanýz sizi karýþýk ve güç bir ödevle karþýlaþtýracak, bunun yerine getirilmesi ortak baþarýmýzýn temelini atmaya hizmet
edecek, çünkü, halkýn çoðunluðu ilk defa burada baðýmsýz olarak
hareket etmeye baþlýyor; uluslararasý emperyalizmi yoketme kavgasýnda yorulmaz bir etken olacak bunlar.
Doðulu halklarýn çoðu Avrupanýn en geri kalmýþ ülkesinden
-Rusyadan- daha kötü bir durumdalar. Ama biz, derebeylik kalýntýlarýna ve kapitalizme karþý çarpýþmamýzda Rus iþçileriyle köylülerini birleþtirerek baþarýlý olduk; iþçilerle köylüler derebeyliðe, kapitalizme karþý birleþtikleri için zaferimiz kolay oldu. Doðulu halklarla
iliþki kurmak özellikle önemlidir; çünkü Doðulu halklarýn çoðunluðu kapitalist fabrikalarýn okulundan geçmiþ iþçiler deðil, orta çað
baskýsýnýn kurbanlarý olan [sayfa 132] sömürülen ve çalýþan halklarýn
tipik temsilcileridir. Rus Devrimi, iþçilerin kapitalizmi yendikten ve
çalýþan yaygýn köylü kitlesiyle birleþtikten sonra orta çað baskýsýna
karþý nasýl zafer kazandýklarýný gösterdi. Þimdi Sovyet Cumhuriyetimiz uyanan Doðulu halklarý bir araya getirip onlarla birlikte uluslararasý emperyalizme karþý çarpýþmalýdýr.
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Bu bakýmdan sizler, önceki dünya Komünistlerinin
karþýlaþmadýðý bir ödevle karþý karþýyasýnýz: Komünizmin genel teorisine ve pratiðine dayanarak Avrupa ülkelerinde olmayan özel
koþullara kendinizi uydurmalýsýnýz; bu teoriyi ve pratiði, halkýn çoðunun köylü olduðu yerlerin koþullarýna, kapitalizmle deðil orta çað
kalýntýlarýyla çarpýþmak gereken yerlerin koþullarýna uygulayabilmelisiniz. Tek ödev bu. Güç ama hoþnutluk verici bir ödev; çünkü
þimdiye kadar çarpýþmanýn dýþýnda kalan kitleler ona katýlmaya
baþladýlar; ayrýca Doðudaki komünist hücre örgütleri size Üçüncü
Enternasyonal ile sýký iliþki kurma fýrsatý verir. Dünyanýn ilerlemiþ
iþçileriyle orta çað koþullarý altýnda çalýþan ve sömürülen kitlelerin
bu baðlaþmasýnýn özel biçimlerini bulmalýsýnýz. Sizlerin büyük ölçüde yapacaðýnýzý, biz ülkemizde küçük ölçüde baþardýk. Umarým bu
ödevi baþarýyla yapacaksýnýz. Sizlerin temsilcileri olduðunuz Doðudaki komünist örgütleri sayesinde ileri devrimci iþçi sýnýfýyla iliþki
kuracaksýnýz. Ödeviniz komünist propagandasýnýn her ülkede halkýn anlayacaðý bir dille sürdürülmesini saðlamaktýr.
Son zaferin ancak dünyanýn bütün ilerlemiþ iþçi sýnýfý tarafýndan kazanýlabileceði açýktýr; biz Ruslar, baþka ülkelerin, yani Ýngiliz,
Fransýz, Alman iþçilerinin pekiþtireceði iþe baþlýyoruz. Ama bütün
ezilen sömürge uluslarýnýn çalýþan halklarýnýn, en baþta Doðulu uluslarýn [sayfa 133] yardýmý olmadan bunlarýn zafere ulaþamayacaklarýný
anlýyoruz. Komünizme geçiþin yalnýz öncülerle baþarýlamayacaðýný
bilmeliyiz. Ödev þudur: Çalýþan kitleleri, eriþtikleri düzleme bakmadan devrimci faaliyete, baðýmsýz eyleme, örgütleþmeye itmek; daha
ilerlemiþ ülkelerin komünistleri için yazýlmýþ gerçek komünist öðretisini her halkýn diline çevirmek; hemen yapýlmasý gereken pratik
ödevleri yapmak ve baþka ülkelerin iþçilerini ortak bir mücadelede
birleþtirmek.
Bunlar, çözümünü hiçbir komünist kitabýnda bulamayacaðýnýz sorunlardýr; ama bu çözümü Rusyanýn baþlattýðý ortak mücadelede bulacaksýnýz. Bu sorunla uðraþacak ve onu kendi baðýmsýz deneyinizle çözeceksiniz. Bu iþte bir yandan öteki ülkelerin
çalýþan halklarýnýn öncüleriyle sýký bir baðlantýnýn yardýmýný, öte yandan temsilcisi olduðunuz Doða halklarýna gerçek yaklaþma yollarý
bulma yeteneðinizin yardýmýný göreceksiniz. Tarihsel nedenlerle,
bu halklar arasýnda uyanmakta olan, uyanmasý gereken burjuva
milliyetçiliði temeline dayanacaksýnýz. Ayný zamanda, her ülkenin
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çalýþan ve sömürülen halklarýna yaklaþma yollarý bulup onlara anlayacaklarý bir dille tek kurtuluþ umutlarýnýn uluslararasý devrimde
olduðunu ve uluslararasý iþçi sýnýfýnýn Doðuda çalýþan ve sömürülen
milyonlarca insanýn tek dostu olduðunu anlatmalýsýnýz.
Ýþte önünüzdeki büyük ödev bu; devrim çaðý ve devrimci
hareketin geliþmesi sayesinde -bundan kuþkulanýlamaz- bu ödev
Doðunun komünist örgütlerinin birleþik çabalarýyla ve baþarýyla yapýlacak, uluslararasý emperyalizme karþý tam bir zaferle sonuçlanacaktýr. [sayfa 134]
Address to the Second All-Russian Congress of Communist Organizations of the Peoples of the East, V. Ý.
Lenin, Selected Works, Cilt 3, s. 285, 289-93; Demeç 22
Kasým 1919da verildi.
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I. SOVYETLER BÝRLÝÐÝ
Leninin, devrimci silahlý mücadele konusunda öne sürdüðü görüþlerin nasýl uygulandýðýný anlamak için, aþaðýdaki
seçme yazýlarda canlanan Sovyet gerilla savaþý deneyi ile,
mimarlarý arasýnda bizzat Leninin de bulunduðu Sovyet savunma siyasetine eðilmek durumundayýz. Yazýya dökülmüþ
geniþ bir Sovyet gerilla deneyi var; bu Alexander Fadayevin
Ondokuz adlý büyük romanýndan, Nazilere karþý gerilla
savaþlarýna katýlanlarýn anýlarýna kadar uzanan geniþ bir literatürdür. Konumuza aydýnlýk getiren en geniþ yayýn dizisinden, ortak bir gerilla stratejisi ve taktikleri teorisi çýkarmamýz mümkün.
Sovyetler Birliðindeki gerilla savaþlarýnýn özelliði, sadece ulusal bir kurtuluþ savaþý olmayýþý ve genel anlamda
devrimci eylem çerçevesi içinde kalmayýþýdýr. Asýl önemli
olan, bu ülkedeki devrimci savaþlarýn, diðer ülkelerdeki devrimci mücadelelere maddi ve manevi yardým saðlayarak,
yarattýðý dýþ etkidir.
SBKP Merkez Komitesi Prezidyum Yardýmcý Üyesi olan
Þeref R. Raþidof, Birinci Asya, Afrika ve Latin Amerika Dayanýþma Konferansýnda (Kübada. 3 -15 Ocak, 1966da toplanan ve Üç Kýta Konferansý adý da verilen toplantýda) Sovyetlerin, gerilla savaþý konusundaki tutumlarýný dile getirmiþtir.
Raþidof, Sovyet halkýnýn, halk savaþlarýný ve ezilen halklarýn özgürlük ve baðýmsýzlýk amacýyla giriþtikleri silahlý mücadeleleri desteklediðini öne sürdü. Örnek olarak. Sovyetler Birliðinin Vietnam halkýna yaptýðý geniþ yardýmý ayrýntýlarýyla anlattý. Raþidofa göre, Sovyetlerin Ayrý toplumsal
sistemlere sahip egemen ülkelerle iliþkilerini, barýþ .içinde
birlikte yaþama ilkesi üstüne kurup geliþtirmesi, ülkenin
uluslararasý görevlerini yerine getirmesine engel olmuyor.
[sayfa 137] Çünkü, Ezilenlerle ezenler, sömürülenlerle emperyalistler, emperyalist saldýrganlarla onlarýn kurbanlarý arasýnda, barýþ içinde beraber yaþamak diye bir þey düþünülemeyeceði açýktýr ve bu gerçeði Sovyetler de pekala biliyorlar.
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1.
ÝÇ SAVAÞDA GERÝLLALAR
I. Minz
Ýç Savaþ (1917-21), büyük bir kurtuluþ savaþý, Sovyet halkýnýn
ilk büyük yurtsever mücadelesidir. Kýzýl Ordu ve Donanma, bu savaþ
sýrasýnda yaratýlýp geliþtiler, ülkeye sadakat ve yürekten baðlýlýk, yiðitlik ve kahramanlýk gibi Kýzýl Ordunun da baðlý olduðu bir takým
saðlam geleneklerin tohumu hep bu iç savaþ sýrasýnda atýldý.
Kýzýl Ordu zaferi kazandý, çünkü Sovyet halkýna sadakat
göstermiþti. Çünkü Sovyet halký, Beyaz Muhafýzlarýn o eski,
kokuþmuþ yönetimi diriltmeðe çalýþtýðýný, yabancý iþgalcilerin ülkelerini bir sömürge haline getirmek istediklerini, bunun Almanyanýn
Ukraynayý sömürgeleþtirme çabasýnda gayet canlý olarak beliren
bir niyet olduðunu biliyordu. Bunlarý bildikleri içindir ki, en yiðit
oðullarýný Kýzýl Orduya yollamýþlar ve onu, ellerinin erdiði, güçlerinin
yettiði ölçüde desteklemekten geri durmamýþlardýr. [sayfa 138]
Ýþçilerle köylülerin bu baðlýlýðý, bu kararlýlýðý sayesinde, bozuk donatýmlý Kýzýl Ordu, iyi donatýmlý ve kendisinden sayýca yüksek olan Beyaz Muhafýzlarý ve onun yardakçýsý yabancý iþgalcileri
yenebilmiþtir. Ruslar, Kazaklar, Ukraynalýlar, Trajikler, Beyazruslar,
Özbekler, Kafkas yaylalarýnýn çocuklarý ve Kuzeyliler, Kýzýl Ordu saflarýnda omuz omuza dövüþtüler ve bu, Sovyetler Birliðinde yaþayan
çeþitli halklar arasýndaki kardeþlik baðlarýný daha da sýkýlaþtýrdý.
Baþlarýnda Büyük Rus halký olmak üzere, Sovyet Cumhuriyetinin
büyük halklarý, anavataný elbirliðiyle savundular ve gene elbirliðiyle
Ukraynayý, Beyaz Rusyayý, Azarbeycaný ve Türkmenistaný kurtardýlar. Akýttýklarý kan, Sovyetler Birliði halklarýnýn dostluðunu pekiþtiren
harcýn suyu olmuþtur.
Kýzýl Ordunun zaferi konusunda Lenin þöyle yazýyor: Zaferi
kazanmamýzýn sebebi el ele verebilmiþ olmamýz, tutkunluðumuzdur.
Kýzýl Ordunun zaferine katkýda bulunan önemli öðelerden
biri de, Komünist Partisi yönetimindeki hükümetin, ülkeyi savunma için örgütleyebilmiþ olmasýdýr. Bütün ülke, Kýzýl Ordunun ardýnda, hiç bir çabayý esirgemeyen koskoca; birleþmiþ bir kýþla haline
dönüþtürülmüþ bulunuyordu.
Kýzýl Ordunun zaferini perçinleyen çeþitli yardýmlar arasýnda,
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düþmanýn içinde savaþan gerillalarýn katkýsý paha biçilmez niteliktedir. Bu kahraman gerilla savaþýnýn býraktýðý deney ve yarattýðý gelenekler Sovyet halkýnýn tarihine silinmez harflerle yazýlmýþtýr. Bugün
de, (1942), halkýmýzýn, faþist sürülerine karþý mücadelesinde o eski
deney ve geleneklerin önemli yardýmý oluyor. Yabancý iþgalcilerin
ve Beyaz Muhafýzlarýn eline düþmüþ her bölgede, her cumhuriyette
gerilla savaþý patlak verdi. Her bölgenin, kendi özelliklerine uygun
özel savaþ yöntemleri vardý; fakat bütünüyle ele alýndýðýnda, [sayfa 139]
düþmanýn gerilerinde durmadan onu vuran bir küçük savaþ söz
konusuydu. Bu küçük savaþ, özellikle Ukraynada, Beyaz Rusyada
ve Baltýk ülkelerinde baþarýnýn doruklarýna ulaþýyordu.
Buðday hýrsýzlýðý peþinde olan Almanlar 300.000 kiþiyi aþkýn
bir orduyla Ukraynayý iþgal etmiþlerdi. Aslýnda bu büyük bir yaðmacýlýk giriþimiydi. Sadece þehirlerde deðil, büyük köylerde de Alman
garnizonlarý kurulmuþ bulunuyordu. Ýþgal kuvvetleri köyler arasýnda
mekik dokuyordu. Ýþte, Ukrayna halkýnýn gerilla savaþýna özelliðini
veren, bu gerçekler oldu. Büyük gerilla birlikleri kurmak imkansýz
gibiydi. Çünkü büyük birlikler, Alman kuvvetlerinin eline kolayca
düþebilir ve kolayca ezilebilirdi. Ülkenin özelliði de -geniþ bozkýrlar
ve saklanma olanaðý saðlayabilecek ormanlarýn azlýðý- büyük birlikler kurulmasýný engelliyordu.
Bir gerilla birliðinde genellikle 30 ila 50 çeteci bulunuyordu.
Bunlar, dikkatle seçilmiþ. Sovyet rejimine baðlýlýðý bilinen, yiðitlikleri
ve tecrübeleri belli kiþilerdi. Gerillacýlar, farklý köylerden geliyor,
gene kendi köyünde yaþamaða devam ediyor, iþinin gücünün
baþýnda bulunuyordu. Silahlarý el altýnda bir yere dikkatle saklanmýþtý.
Çetenin baþý, Alman garnizonuna bir baskýn yapmaða karar verince, bütün arkadaþlarýna özel ulaklarla haber gönderiyor ve
kararlaþtýrýlan gün, ellerinde silahlarý bütün çeteciler belli bir noktada buluþuyorlardý. Baþarýlacak iþin büyüklüðüne göre, toplananlarýn
sayýsý bir kaç yüze kadar çýkabiliyordu. Baskýn gerçekleþtikten, Alman garnizonu süpürüldükten sonra çeteciler gene köylerine daðýlýyor, silahlarýný iyi bir yere saklýyor ve eskisi gibi iþlerinin baþýna
geçiyorlardý. Gayet hareketli olan bu birlikler, baskýndan kýsa bir
zaman sonra, harekat alanýndan kilometrelerce öteye süratle kayarak gözden kaybolmasýný biliyorlardý. Baskýn haberi Alman [sayfa 140]
Komutanlýðýna ulaþýnca, derhal, yüzlerce kiþilik bir kuvvet, hatta
bazan koca bir tümen, gerillalarýn peþine gönderiliyordu. Bunlar
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derhal bölgeyi çembere alýyorlar, koruluklarý ve ovalarý didik didik
ediyorlar, fakat sonunda eli boþ dönüyorlardý.
Beyaz Rusyadaki gerilla savaþýnýn da kendine özgü yanlarý
vardý. Bu bölgede ormanlar, geniþ bataklýklar yaygýn olduðu için,
saklanma olanaðý da büyüktür. Fakat bunlar, büyük gerilla birlikleri
kurmaða yetmiyordu. Ýþgal kuvvetleri anayollarý ve tren yollarýný tutuyor, ikide bir ormana, ya da bataklýða sapan küçük yollardan
gitmekten çekiniyorlardý. Bu yüzden, muhabere hatlarý daimi tehlikede oluyor, bu da onlarýn, yollarý, özellikle köprüleri, zýrhlý araba ve
trenlerle ve makinalý tüfekle donatýlmýþ özel piyade birlikleriyle korumalarýna yolaçýyordu. Bu sýký denetim, hiç de iyi donatýlmamýþ
olan gerillalarýn, eylemlerini, Kýzýl Orduya ait birliklerin harekâtý ile
iþbirliði içinde yürütmeleri zorunluluðunu doðuruyordu.
Bu tür gerilla savaþý, çetelerin Kýzýl Ordu birlik karargahlarý
ile doðrudan baðlantý kurabildiði ölçüde baþarýlý olmaktaydý. Bu baðlantý bir kere kurulunca, bu defa gerillacýlar, nereye baskýn yapýlacaðý, hangi köprünün uçurulacaðý v.b. konularda, Kýzýl Ordu Komutanlýðýnýn harekât planý içinde çalýþmaða baþlýyorlardý. Bu sýký iþbirliði
sayesinde de Kýzýl Ordu, düþmana daha etkili darbeler indirmekte
baþarýlý oluyordu.
Bu gerilla eylemleri düþmaný hayli yormakla kalmýyor, ayný
zamanda devamlý bir gerginlik içinde bulunduruyordu: Göz açýp
dinlenme fýrsatý bulamayan düþman, iki cephede birden savaþmak
zorunda býrakýlmýþ oluyordu. Alman iþgalciler, gece gündüz, yabancý bir toprakta olduklarýný bir dakika bile akýllarýndan çýkaramýyorlar, tehlike, her kulübeye, her çalý dibine pusmuþ durumda. [sayfa 141]
Sibiryada, Kolchakýn gerilerinde, gerilla savaþý, eþi az bulunur bir yaygýnlýktaydý. Burada yüzlerce gerilla birliðinin kurulmuþ
olduðunu görüyoruz. Bölgenin geniþliði, Beyaz muhafýzlarýn her yerde üslenmesine elvermiyordu. Sadece büyük þehirlerde ve demiryolu boylarýnda garnizonlar kurabiliyorlar, demiryollarýna yirmi kilometreden uzak bölgelerde yerleþmeðe cesaret edemiyorlardý. Bu
sayede, büyük gerilla birlikleri, hatta tümenleri, alaylarý, taburlarýyla
koskoca gerilla ordularý kurulabiliyordu. Shchetinkin ve Kravchenko komutasýndaki gerilla ordusundaki çeteci sayýsý onbinlere
ulaþmaktaydý. Kolchak hatlarýnýn gerisindeki bütün bölgelerin Sovyetlerin denetiminde olmasýný saðlayan güçler bunlardý. Buralarda,
Sovyet yerel hükümeti olaðan görevine devam ediyor, iþleri yür-
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ütüyor, Sovyet gazeteleri muntazaman yayýnlanýyordu. Taburlara,
bölüklere ayrýlmýþ olan gerilla kuvvetlerinin geri hizmetleri de gayet
iyi örgütlenmiþ durumdaydý. Bütün gizli eylemler, Kýzýl Ordu DoðuCephesi Genel Kurmayýnýn planlarý çerçevesinde yürütülüyordu.
Gerilla kuvvetleriyle baþ etme amacýyla Kolchak, kuvvetlerinin büyük bir kýsmýný daðýtmak zorunda kaldý. Sadece demiryollarýný korumak amacýyla 200.000 kiþi ayýrmýþtý. Zamanla bu büyüklükte
bir kuvvetin bile yetersiz olduðu anlaþýlacak ve Kolchak cepheden,
demiryollarýný korumak üzere, adam çekmek zorunda kalacaktýr.
Kýzýl Ordu tarafýndan iyice sýkýþtýrýlan Beyaz Kuvvetler çekilmeðe
baþladýlar. Ancak, çekilme hatlarý da gerillalarýn devamlý tehdidi
altýndaydý. Bir kýskaç içine düþmüþ, iki ateþ arasýnda kalmýþ olan
Kolchak kuvvetleri erimeðe baþladý. Bir kýsým kuvvetler, tümen tümen, Kýzýl Ordu saflarýna geçtiler. Sonunda, Kýzýl Ordu ile gerillalarýn elbirliði sayesinde Kolchak bozguna uðratýldý. [sayfa 142]
I. Minz, The Army of the Soviet Union, Yabancý Diller
Yayýnevi, Moskova, 1942, s. 90, 93.

2.
II. DÜNYA SAVAÞINDA SOVYET PARTÝZANLARI
A. Fyodorov
Almanlar gemi azýya almýþ, saldýrýlarýný günden güne
geliþtiriyorlardý. Ukraynanýn batýsý savaþ bölgesi halini almýþtý.
Düþman uçaklarýnýn Chernigov üstünde düzinelerce uçuþ yapmalarýna, þehirleri durmadan dinlenmeden bombalamalarýna raðmen,
biz, Chernigov bölgesi yöneticileri için Almanlarýn, Ukraynanýn ta
göbeðinde olan bu alaný iþgal edeceklerine inanmak imkansýz
görünüyordu.
4 Temmuzda, Chernigov Demiryolu Deposunda toplanan
iþçilere yaptýðýmýz konuþmada, faþistlerin þehrimize giremeyeceklerini ve sükunet içinde iþimize devam etmemiz gerektiðini söyledim. Samimi inancým bu idi.
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Bölge Komitesi binasýna döndüðüm zaman, Ukrayna Merkez Komitesi sekreteri Yoldaþ Korotchenkonun Kievden gelmiþ
olduðunu öðrendim. Chernigovta bir günden fazla kalmadý. Onun
yardýmýyla, bölgesel kuruluþlarca, önce kimlerin, hangi sanayi malzemesinin ve deðerli mallarýn kurtarýlýp kaçýrýlmasý gerektiði konusunda planlar yapýldý. Ayrýlmadan önce bize, Ýç Savaþa katýlan
partizanlarýn kaydedilmesini salýk verdi. Onlarýn tecrübesine çok iþ
düþecek! dedi.
O akþam Merkez Komitesinden bir telgraf aldým, Kieve çaðrýlýyordum. Hemen arabayla yola çýktým. [sayfa 143]
Nikita Sergeyevich (Khrushchev) beni o gece kabul etti. Cephelerdeki durumu anlattý ve gerçekleri olduðu gibi kabul etmemiz
gerektiðini belirtti. Alman taarruzunun küçümsenmemesi gerektiðini,
düþmanýn ülkenin göbeðine kadar ilerlemesinin bizi hazýrlýksýz yakalamamasý için elden gelen herþeyin yapýlmasý zorunluluðunu anlattý.
Nikita Sergeyevich, derhal bir Bolþevik yeraltý hareketi için
hazýrlýklara giriþmemizi ve henüz vakit varken her bölgede bir parti
birliði örgütlenmesini bildirdi. Chernigova döner dönmez, derhal
halkýn içinden seçeceklerinizi seçin, ormanlarda partizanlar için üsler kurun ve seçtiklerinizin askeri eðitimine hemen baþlayýn. Ayrýntýlý emirleri Yoldaþ Burmistrenko size verecektir.
Mikhail Alexseyevich Burmistrenko bana yeraltý eylemleri için
nasýl adam seçileceðini, bir partizan birliðinin nasýl bir örgüt olacaðýný, nasýl kurulacaðýný bir bir anlattý ve þifreleri verdi. Beni hayrete düþüren, Merkez Komitesinin yeraltý hareketinin planlamasýný çoktan yapmýþ ve örgütlerin þemalarýný bile çýkarmýþ olmasýydý...
Chernigova varýr varmaz Bölge Komitesini toplantýya çaðýrdým. Yeraltý hareketi örgütleyeceðimize dair haberim, üyeler üzerinde mavi gökte þimþek çakmýþçasýna bir etki gösterdi. Bir yeraltý
hareketi örgütlemek mi! Bunlar gerçekçi olmaktan uzak, kitabi laflardý. Bolþevik yeraltý hareketi. Bu da nereden çýktý? Bilinen, böyle
bir hareketin partinin tarihinde yazýlý oluþu, vaktiyle böyle bir harekete giriþilmiþ olmasý idi. Fakat birden herkes toparlandý, gençliðin
o ilk çekingenliðine benzer þaþkýnlýktan sýyrýldý. Sovyetlerin yetiþtirdiði
yeni kuþak bir yeraltý hareketi hazýrlamaða baþlýyordu...
Bölge Komitesinin bütün üyeleri Chernigov [sayfa 144] bölgesinde kalacaklardý. Ayný toplantýda yedi kiþilik bir yeraltý Bölge Komite-
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si seçtik. Yakalananlarýn yerini alacak yedek üyeleri de saptadýk.
Yakalanma olanaðýný da elbette göz önünde bulundurmalýydýk. Görev bölümü yaptýktan sonra. bir eylem plan taslaðý hazýrlamak üzere tartýþma açtýk.
Herkes, kýsa zamanda yeni duruma uymasýný bildi. Partinin
bölge komiteleri sayýsý ikiye çýkmýþtý: Yasal komite ve yeraltý komitesi. Ýkincinin varlýðýndan sadece üyeleri haberdar olacaklardý. Bir
iki gün sonra Komsomol (Genç Komünist Birliði) B.K. de bir yeraltý
komitesi kurdu. Ben hem yasal, hem de yeraltý komitelerinin sekreteriydim. Ancak, ta baþlangýcýndan beri, yasal iþleri diðer
yoldaþlarýn üstüne yýkýp, bu yeni ve bilinmeyen yeraltý hayatýnýn
hazýrlanmasýyla uðraþmaya yöneldim.
Parti Merkez Komitesi, biz B. K. üyelerinden, hazýrlýklarý sýký
tutmamýzý istiyordu. Yarýnki partizanlarýn günlük ihtiyaçlarýna varýncaya kadar her þeyi inceden inceye düþünüp hesaplamalýydýk.
Geleceðin partizan komutanlarý þimdiden özel kurslara gidiyor ve köprü uçurmayý, tank yakmayý ve Alman kurmayýndan belge
çalmayý öðreniyorlardý. Þimdiden ailelerinden uzaklaþmýþlardý. Yeraltýna geçecek olan partizanlarýn adlarý da deðiþmiþti: gerçek adlarýyla çaðýrýldýklarý zaman cevap vermemeðe hazýrlanmak üzere kendilerini yetiþtiriyorlardý...
Aramýzda iþbölümü yapmýþtýk. Benim görevim, yeraltý bölge
ve Komsomol komitelerini örgütlemekti. Bölge halkýnýn ve zenginliklerinin baþka bir yere aktarýlmasý iþiyle de uðraþýyordum. Nikolai
Nikitich Popudrenko, siper kazýcýlarýn yetiþtirilmesi görevini üzerine
almýþtý. Propaganda ve ajitasyon iþleri sekreteri olan Petrik, yazý
seçme, matbaa kurma, baský ve paketleme iþleriyle [sayfa 145]
görevlendirilmiþti; Novikov, Yaremenko ve Rudko, köy ve fabrikalardan yeraltý hareketinin çekirdeðini teþkil edecek kiþileri seçme
ve bunlarýn yapacaklarý iþe ne ölçüde uygun kiþiler olduklarýný inceleme iþini yüklenmiþlerdi. Kapranov yiyecek maddelerinin stok iþleriyle
meþguldü. Bir ay içinde, 900 kiþiden fazlasýný, yeraltý eylemlerine
giriþmeleri amacýyla bölgelere daðýttýk.
Bölgelerde yeraltý ve mukavemet eylemleri için yoðun birtakým hazýrlýklara giriþilmiþ bulunuyordu. Sanayi donatýmýnýn ve hububat hasadýnýn emin yerlere aktarýlmasý konusunda telefon ya da
telgraf yoluyla aldýðýmýz raporlarýn yanýsýra, yeraltý hazýrlýklarýnýn durumunu bildiren günlük raporlar da -tabii hepsi þifreli- B.K.ne mun-
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tazam ulaþýyordu.
Kholmy bölgesinde eylem gösteren, gönüllülerden kurulmuþ
bir imha taburumuz vardý. Yoldaþ Kurochka, ormanlarda düþmanla
savaþ konusunda þimdiden belli bir tecrübe kazanmýþ olan bu tabur mensuplarýnýn, gelecekte aþaðý yukarý ayný þartlar altýnda
savaþacak olan yarýnki savaþçý partizanlarýn meydana getireceði alayýn çekirdeðini teþkil etmesine haklý olarak karar vermiþti. Ýmha taburundaki 240 kiþinin hepsi de düþmanýn gerisinde kalmayý ve partizanlara katýlmayý kabul ettiler.
Kholmy bölgesindeki komitenin bütün partili üyeleri, bölge
yürütme komitesi üyeleri, Ýçiþleri Halk Komiserliðinde çalýþan partizanlar, tümüyle sözü geçen alaya katýldýlar. Alay, atýþ ve elbombasý
eðitimine ve mukavemet gerilla taktiklerini öðrenmeðe baþladý. Bölge, sivil Hava ve Kimya Savunma Kurumunun (Osoaviakhim) haddehanesi makina atölyesinde, eðitimde kullanýlan bir makinalý tüfek, savaþta kullanýlabilir hale getirildi...
Kholmy bölgesi iþgale uðramadan on beþ gün önce, imha
taburu ile ona sonradan katýlan gönüllüler ormana [sayfa 146] çekildiler ve cephenin kendilerini geride býrakmasýný saðladýlar.
Yoldaþ Korotkovun parti komitesi sekreteri olduðu Koryukhovka bölgesinde, Yoldaþ Stalinin radyodan halka hitabýndan sonra bütün partizanlar köylerin yolunu tutmuþtu. Öyle ki. B.K. emrini
beklemeksizin köylerdeki komünistleri ve kolektif çiftliklerin önde
gelen kiþilerini, Alman iþgalinin kaçýnýlmazlýðý ve düþmana karþý
yürütülecek gerilla savaþý konularýnda hazýrlama görevini, partizanlar kendiliklerinden yüklenmiþ oluyorlardý. Zamanýnda, onbir komünist yeraltý savaþ çekirdeði örgütlemeyi baþardýlar. Düþman cephesinin arkasýnda kalmaða razý olan herkese ayrýntýlý emirler veriliyordu.
Moskova bölge komitesi sekreteri yoldaþ Stratilat (ki ilerde
baþarýlý bir komutan olarak da kendisini gösterecektir), daha bu
bölge iþgale uðramadan çok önce, ilgi çekici bir karar verdi. Bu
bölgeye yeni gelenlerle genç komünistlerin tümü bölge komitesine
çaðrýldý. Yeraltýnda kalmak isteyip de bu iþe elveriþli olduðu anlaþýlanlar, kendilerini kimsenin tanýmadýðý köylere ve kasabalara gönderileceklerdi. Oralara varýr varmaz, köy Sovyetlerinde, kolhozlarda, hastahanelerde v.s. önemsiz iþlere girdiler. Bir süre sonra gizli
toplantýlar örgütlemeðe ve direnme guruplarý kurmaða baþladýlar.
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Oster bölgesi yüz partizaný barýndýrabilecek bir üssün
þimdiden hazýr olduðunu bildirdi. Sekiz ay kadar yetecek yiyecek,
silah, cephane ve daha pek çok gereç buraya saklanmýþ bulunuyordu. Biri onbeþ, diðeri yirmi kiþilik iki birlik kuruldu. Yeraltýna geçecek bu bölge komünistleri hemen bir toplantýya çaðrýldý. Ýþte, bu
þekilde raporlar göndermeyen tek bir bölge bile yoktu.
Chemigov Bölge Yürütme Komitesi eski, baþkan yardýmcýsý
ve þimdi yeraltý B.K. üyesi olan Vasili Logvinovich Kapranov, partizanlar için üsler kurup [sayfa 147] donatma görevini yürütüyordu. Bu
küçük, topaç gibi adamýn, bu dünyanýn en yufka yürekli adamýnýn
yaptýklarý, büyük bir gizlilik içinde sürüp gidiyordu.
Tonlarca un, sandýklar dolusu konserve, fýçýlarla içki, depolarda ona teslim ediliyordu. Kamyonlar yanaþýyor, aðýr çuvallarý yükleniyorlar, faturalar kesiliyor. Bütün bu malzemenin nereye gittiðini
bilen tek kiþi Kapranov. Kamyonun biri bir yerlerde, orman kýyýsýnda bir tarlada durur, yükünü boþaltýr ve döner. Boþ kamyon gözden
kaybolunca ormandan bir at arabasý çýkar, arabacý malzemeyi yüklemeðe baþlar. Beygir önce araba yolunu tutar, sonra ormana dalar
ve kaybolur. Arabanýn yanýnda yürüyen adam, tekerlek izlerini dal
kýrýklarýyla ve otlarla örtmeðe çalýþýr. Ama çokcasý at arabasý bile
bulunmaz. Malzeme sýrtlarda taþýnýr. Bunlarý taþýyanlar geleceðin
partizanlarýdýr. Mallar çok çeþitlidir: Þeker, bisküvit, fiþek, makinalý
tüfek, çizme, matbaa makinasý...
Normal bir depo, üç metre derinliðinde, otuz ila kýrk metre
kare geniþliðindedir. Duvarlarýna kalýn keresteden payandalar
vurulmuþ, saðlam bir sipere benzetilmiþtir. Tabii kereste, en az üçyüz
adým ötedeki aðaçlarýn kesilmesiyle elde edilir. Zemin önce
sertleþtirilir, sonra da malzeme nemden zarar görmesin diye dallarla örtülür. Artýklar mümkün mertebe uzaða götürülüp daðýtýlýr ya da
bir ýrmaða. bir aðaçlýklý dereye atýlýr.
Böyle bir çukur -daha doðrusu inþaatý kaba yeraltý deposukereste ile örtülür, üstüne toprak atýlýr ve dam araziyle ayný hizada
tutulur. Bundan sonra yapýlacak iþ, damý çim ya da yosunla kaplamak ve eðer mümkünse üstüne çalý ya da küçük aðaç dikmek.
Kapranov sýk sýk beni bu gizli depolarýn yanýna kadar götürmüþtür.
Bir keresinde bile olsun deponun nerde olduðunu keþfedemedim.
Bana aðaç çentikleri ve diðer belirtileri gösterdikten sonra, çukurun
yerini keþfetmemi isterdi. [sayfa 148]
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Kapranovoun adamlarý böyle, tam dokuz çukur kazdýlar.
Ýþlerini gayet iyi biliyorlardý. Faþistler, bunlardan sadece birinin yerini keþfetmiþlerdir, o da kaza eseri. Bölgemizdeki çukur1arýn sayýsý
200'ü buluyordu. Bunlarý bölgenin birlikleri inþa etmiþti. Eðer bu iþ
baþarýlmasaydý, özellikle baþlangýçtaki örgütlenme döneminde, partizan bir1iklerin hali haraptý. Çukurlar bir çok bir1iði kurtarmýþtýr.
Halk bizi her zaman besleyemiyordu. Düþmanýn yiyecek depolarýný
ele geçirebilmemiz için ise önce silah depolarýný, cephaneliklerini
ele geçirmemiz ve düþman sayesinde silahlanmamýz gerekmekteydi...
Ýþte, insanlarýn toplanmasý, üslerin kurulmasý böyle oldu. Bize
kalýrsa artýk davetsiz misafirleri aðýrlayacak hale gelmiþtik. Acaba,
yeraltý iþçilerimiz, en önemli iþin, halkýn desteðini saðlamak olduðunu, halkla beraber olmamýzýn kutsal görevimiz sayýldýðýný ve düþman,
bölgemizde saltanatýný sürerken, halký da direnmeye katmamýz
zorunluluðunu tam anlamýyla kavramýþlar mýydý? Biz komünistler,
nihayet, örgütleyen kiþiler olarak hareketin sadece çekirdeðini teþkil
ediyorduk. Bunu aklýmýzdan hiç çýkarmamalýydýk. Halkýn desteðini
saðlayabilirsek, hiç bir düþman kuvveti bizi yenemezdi...
B.K.nin komünistlere ve Komsomol üyelerine verdiði baþlýca
görevlerden biri, parti disiplinini en sýký seviyede tutmak için ve
gevþekliðe, tembelliðe, sorumsuzluða karþý savaþmaktý.
Bazýlarýna göre, partinin hareketi kendi baþýna, daha doðrusu baþýboþ, býrakmayacaðý açýkça belirtilmeliydi. Týpký bir askerden
beklendiði gibi, partizanlardan da disiplin, planlý eylem ve örgütlenme beklenmeli, ayrýca, çeþitli birliklerin ve insanlarýn yardýmlaþmasýndan emin olunmalýydý.
Komünist her yerde komünisttir. Ýster ormanda, ister yeraltýnda, ister arkadaþlarý içinde, ister aile ocaðýnda, [sayfa 149] bir komünist, komünist olduðunu unutmamalý, parti sorumluluðundan dýþarý
çýkmamalý ve parti kurallarýný çiðnememelidir.
Özellikle iþgal baþladýktan sonra örgütlenen bazý birliklerde,
partinin eskiden beri yasak ettiði bir uygulamaya, subaylarýn seçimle tayini usulüne baþvurulduðu görüldü. B.K., bu uygulamayý yasakladý ve Chemigov bölgesindeki bütün birliklerin bölge karargahlarýna baðlanarak komuta zincirine girmesini emretti. Ayný zamanda,
B.K. tek kiþi önderliðini ve komutan otoritesini güçlendirmeðe de
çalýþýyordu. Komutanýn sözü kanundu. B.K., komutanýn aldýðý karar-
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larýn ve verdiði emirlerin tartýþýlmasý amacýna yönelmiþ her türlü
toplantýyý da yasaklýyordu.
Partizanlar iþgal edilmiþ bölgelerde serbest bir takým
vatandaþlardý. Fakat bu, ormanda keyfine dolaþmak için verilmiþ
bir serbestlik deðildi. Bu savaþtaki partizanlar, kendilerini, Kýzýl Ordunun savaþçýlarý olarak görmek zorundaydýlar.
Her partizana, Sovyet devletinin anayasasý zorunlu kýldýðý
için, askerlik görevini yapýyorsun diyorduk. Þunu da hiç aklýndan
çýkarma ki, sevgili yoldaþ, düþman Ukraynaya girmiþse de, Ukrayna Sovyetler Birliðinin bir parçasýdýr. Partizan olmanýn sebebi, Sovyet vatandaþý bilincinin seni partizan olmaya zorlamasýdýr. Öyleyse, disipline gönül rýzasýyla ve bilinçle uymalýsýn. Gönüllü yazýlmýþ
olman, disiplini bozma serbestliðinin bulunmasý anlamýný katiyen
tanýmaz... [sayfa 150]

Fyodorovun gerillada kullandýðý takma adýyla yayýnladýðý aþaðýdaki emir, Sovyet gerillalarýnýn eylemlerini
ve onlardan neler beklendiðini belirtmesi bakýmýndan
ilgi çekicidir.

CHERNÝGOV MUKAVEMET HAREKETÝ
BÖLGE KARAGAHININ GÜNLÜK EMRÝ
(Ombishi ORMANI)

9 Kasým 1941
Mukavemet hareketi bölge karargahýndan bildirilmiþtir: Ichnya birliði önderleri -Yoldaþ P .P .Sychov (birlik komutaný), Yoldaþ
V.D. Gorbat (Parti Komiseri) ve Yoldaþ Popko (Bölge yeraltý parti
komitesi sekreteri)- faþist Alman iþgalcilerine karþý baþarýlý savaþlar
verebilecek, saðlam bir mukavemet birliði çekirdeði kurmakla sonuçlanan örgütleme iþlerine giriþtiler. Fakat önderlik henüz fýrsatlardan yararlanabilmiþ deðildir: Halk arasýnda, kitlelere siyasal bilinç verme ve partiyi güçlendirmeye de giriþilmiþ deðildir; iyi bir
istihbarat birimi kurulamamýþtýr; faþist Alman iþgalcilerine karþý kitle halinde amansýz ve merhametsiz bir saldýrýya kalkýþmamýþ; Alman iþgalcilerle savaþta giriþim üstünlüðü saðlanamamýþ; faþistlerin
ve ajanlarýnýn giriþtiði þiddet hareketlerine karþý Kýzýl Tedhiþe baþvurulmamýþ, daha þimdiden Ichnya bölgesinde düzinelerle tam anlamýyla masum insaný öldüren bu faþist saldýrganlara kuvvetli darbeler indirilememiþtir. Ölenler arasýnda Buromka köyünden Yoldaþ
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Yaroshenkof, Rozhnovka köyünden bir kolhoz üyesi ve Zaudaika
köyünden bir Kýzýl Ordulu da vardýr.
Mukavemet hareketi bölge karargahý Ichnya parti birliði önderliðine þunlarý emreder:
Hiç gecikmeden Kiev-Bakhmach demiryolunun tahrip; Kruty ile Plisky arasýndaki demiryolu köprüsünü uçurmak; hiç ara vermeden Alman trenlerini raydan çýkarmak; motor1u araçlarý, zýrhlý
araçlarý ve cephanelikleri tahrip; Almanlarý ve ajanlarýný temizlemek; Inchnya, Parafiyevka ve Krutydeki Alman birliklerini püskürtmek.
Almanlar tarafýndan hazýrlanan komünist kayýt [sayfa 151] listelerinin ele geçirilmesi, Zauýdaika köyü muhtarý ile bu köydeki Ukrayna milliyetçilerini idam etmek; önümüzdeki on gün içinde komünistleri gruplar halinde toplayarak onlara, Alman iþgalcilere karþý
savaþmanýn görevleri olduðunu anlatmak.
Partizan birliði için, hiç vakit kaybetmeden, en iyi erkek ve
kadýnlardan en geniþ þekilde üye kaydýna baþlamak. Sistemli arazi
keþifleri yapmak, bölgedeki her köyde ve komþu bölgelerle temas
kurmak; bu amaçla birliðe iki kadýn, eðer mümkünse bir çocuk ve
bir yaþlý adamý ulak olarak almak; her köyde, haber ve temas
amaçlarýyla, iki ya da üç kiþi bulundurmak ve böylece köyde olup
bitenleri ve bölgenin genel durumunu günü gününe, hatta saati
saatine bilmek.
Her partizan, parti ve hükümet emirlerine kayýtsýz þartsýz uyar.
Dolayýsiyle, halk arasýnda siyasal bilinci arttýracak çalýþmalar yapmak, emekçi halkýn refahýyla ilgilenmek ve onlara maddi çýkarlarý
konusunda yardýmcý olmak her partizanýn görevidir.
Bütün bu iþlerin yerine getirilmesi için, birlik, düzenli aralýklarla ve belli zamanlarda, savaþ düzeninde olduðu halde, bölgedeki bütün köyleri dolaþacak, gerekirse baþka bölgelere de gidecek
ve yürüyüþü sýrasýnda karþýsýna çýkan bütün görevleri yerine getirecektir: Düþman unsurlarý bölgeden süpürüp atmak; düþman üslerini, köprüleri, motorlu araçlarý, trenleri, v.s. tahrip etmek; halk arasýnda siyasi bilinci arttýrmak için çaba göstermek; emekçi halka elle
tutulur maddi yardým saðlamak v.b.
Partizan eylemin ana ilkeleri, savaþ görevleriyle birlikte halký
siyasal konularda eðitme görevlerini yerine getirmeyi de kapsamaktadýr: Partizan, kendi siyasal ve ideolojik seviyesini de yük-
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seltmeðe çalýþmalý, halkla temasýný sürdürmeli ve halka her yerde,
her biçimde yardým [sayfa 152] etmeðe çalýþmalý ve Alman iþgalcilere
karþý amansýz bir savaþa giriþmekten bir an bile geri durmamalýdýr.
Bu emrin yerine getirilmesi Chernigov Mukavemet Hareketi
Bölge Karargahýna bildirilecektir. [sayfa 153]
Kurmay Baþkaný, Bölge Karargahý.
Fyodor Orlov
A. Fyodorov, The Underground Committee Carries
On, Yabancý Diller Yayýnevi, Moskova, 1952, s. 15-27, 26263. Fiyodorof, Ukrayna Komünist Bölge Komitesi sekreteriydi (1941) ve savaþ sýrasýnda Ukraynadaki en büyük parti
birliklerinin birinin komutaný oldu.
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II. AVRUPA
1. Dünya Savaþýndan beri, Avrupa, bir çok devrimci silahlý
mücadeleye sahne oldu. Giriþ bölümünde sözünü ettiðimiz
Ýrlanda, Ýspanya ve Avusturya olaylarýnýn yanýsýra, 1917 yýlýnda batý, cephesindeki Fransýz ordusunda ve 1919"da yeni
Sovyet Cumhuriyetine karþý giriþilen emperyalist müdahale
sýrasýnda, Karadenizdeki Fransýz donanmasýnda görülen
ayaklanma olaylarýný anmak yerinde olacaktýr.
Ýspanya iç savaþý (1936-1939), Avrupalý (ve Amerikalý)
komünistlerin. gerektiði zaman. silahlý mücadeleye de hazýr olduðunu gösteren en iyi örneklerden biridir: Uluslararasý Alaylarý hatýrlatalým. Bu Alaylara katýlan komünistlerin
Franko cephelerinin arkalarýnda gerilla savaþlarýna
giriþmekten geri kalmadýklarýný ve II. Dünya Savaþýnda, burada edindikleri deneyleri, gerilla direnme hareketlerine ya
bizzat katýlarak ya da müttefik irtibat takýmlarýnda görev
alarak kullandýklarýný da belirtelim.
Fazla yerimiz olmadýðý için, II. Dünya Savaþý sýrasýnda ve
sonrasýnda karþýlaþýlan bütün gerilla direnme hareketlerine
ait seçme yazýlarý bu kitaba alamadýk. Bu yüzden, seçmeleri yaparken, çaðdaþ sorunlarla ilgili görünen olaylarý canlandýran parçalarla yetinmek zorunda kaldýk. Direnme hareketleri, Nazi iþgaline uðramýþ her ülkede ve faþist ülkelerin
hepsinde görülmektedir. Yugoslav komünistlerinin önderliðindeki Yugoslav hareketi, klasik biçimde geliþmiþ, önce
partizan çeteleri kurulmuþ ve bunlar zamanla düzgün ordu
savaþý yürütecek hale gelmiþlerdir. Yunanistanda, savaþýn
bitiminde ELAS kuvvetleri bir hükümet kuracak, iktidarý alacak kadar güçlüydüler; bunu, Ýngiliz birlikleri önlemiþtir. Týpký Yugoslavyadaki gibi, Arnavutluktaki gerilla kuvvetleri
de, [sayfa 154] savaþtan sonra kurulan Arnavutluk sosyalist devletinin temelini teþkil ettiler. Ýtalyada, partizan kuvvetler,
Romada olsun, diðer þehirlerde ve kýrsal yörelerde olsun,
son derece önemli eylemlere giriþtiler. Savaþ boyunca dövüþen Çekoslovak gerillalarý, daha Sovyet Kýzýl Ordusu yetiþmeden önce, ülkelerinin bir kýsmýný düþmandan temizlemiþ
bulunuyorlardý. Polonyada, Macaristanda, Bulgaristan ve
Romanyada gerilla kuvvetleri, çekilen Nazi ordularýna, darbe üstüne darbe indirirken, Norveç, Danimarka, Hollanda,
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Belçika ve Fransadaki çeteler de faþistlere karþý, uzun ve
göðüs kabartýcý bir mücadeleden çýkmaktaydýlar. Her yerde
komünistler, gerilla savaþlarýnýn örgütlenmesinde önemli bir
rol oynamýþlardýr.
James Connollynin sokak savaþlarýný konu edinen
aþaðýdaki yazýsý, 1916 Dublin ayaklanmasýndaki taktikleri
önceden kestirmektedir. Bu yazý, pekala, Milli Kurtuluþ Cephesinin, Güney Vietnamýn Saygon, Hue ve diðer þehirlerinde yürüttüðü sokak savaþlarý için de geçerli olabilecek
niteliktedir.

1.
SOKAK SAVAÞI
James Connolly
Bu yazý, Ýrlandalý Marksist James Connollynin
Workers Republic (Ýþçi Cumhuriyeti) adlý gazetede, 1915
Mayýs-Haziran aylarýnda yayýnladýðý bir dizi makaleden
biridir. 1830-1905 yýllarý arasýnda görülen þehir [sayfa
155] ayaklanmalarýný inceleyen bu makalelerde, Rusya
deneyinin, en ileri silahlarla ve bilgiyle donanmýþ bile
olsa, meslekten bir askerin, iþ, þehir savaþýna dökülünce,
bilinçli ve kararlý sivil devrimciler karþýsýnda adamakýllý
bocaladýðý gerçeðini ortaya çýkardýðýný öne sürmektedir. Connolly, yazýlarýnýn baþýndaki önsözde, bunlarýn,
üyelerimizi, baþarmak için el ele verdikleri iþte aydýnlatýp eðiteceðini umduðunu ve bunlarýn kendisine verilecek her görevi baþarmaða hazýr bir Vatandaþ Ordusunu en mükemmel hale getirmek amacýyla okunmasýný,
bunu yapmak isteyenler için bir deðer ifade etmesi gerektiðini belirtmektedir. Bu görev, 1916 yýlýnýn Bahar
Yortusu Ayaklanmasýnda yerine getirilecektir.

Askeri anlamda sokak nedir? Sokak þehirde bulunan bir geçittir. Geçit, birliklerin cephe daraltarak geçmek zorunda olduklarý,
dolayýsiyle düþman için iyi bir hedef teþkil ettikleri dar boðazlara
verilen addýr. Özellikle iki yakasý düþman tarafýndan tutulmuþsa
geçitte askerlerin manevra yapmasý son derece zordur.
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Bir dað geçidinin iki yakasý yamaçlarla sýnýrlýdýr. Bir köprü
de, iki yakasý ýrmakla sýnýrlanmýþ bir geçittir. Sokak ise, iki yakasý
evlerle çevrili bir geçittir.
Bir dað geçidini güven içinde aþmak için herþeyden önce iki
yakanýn yancý birlikler tarafýndan tutulmasý gerekir. Bir köprüyü
geçerken de, ýrmaðýn alt ve üst yakalarý tüfek ya da makinalý tüfekle kontrol edilmeli, böylece geçiþ güven altýna alýnmalýdýr. Ýyi
barikatlanmýþ bir sokaðý ele geçirmek ve iki yanýndaki evlerde
üslenmiþ kuvvetleri yakalamak için ise evlere girmek ve göðüs göðüse, yumruk yumruða savaþý göze almak zorunluluðu vardýr. Barikatý top ateþinden zarar görmeyecek bir yere kurulmuþ olan sokaða karþý cephe saldýrýsýna giriþilemez. Yeter ki, barikat top
ateþinden korunabilecek bir uzaklýkta olsun. Topçu bataryasýný barikatýn bir iki yüz metre yakýnýna kurmak, iyi eðitim görmemiþ birliklerin bile [sayfa 156] tüfeklerle bu bataryayý zararsýz hale getirmelerine yol açacaktýr.
Moskova devrimi sýrasýnda, baþkaldýranlarýn elinde seksen
yerine sekiz yüz tüfek bulunsaydý, topçularý yerle bir etmeleri iþten
bile olmayacaktý.
Haziran 1848 Paris ayaklanmasýnda, kasaba ve köylerin nasýl
ele geçirilmesi gerektiðini görüyoruz. Sokaklarýn kilit noktalarýna
barikatlar kuruluyor. Anayollara deðil, bunlarý denetleyebilen sokaklara kurulmalarý gerekli. Evlere girilerek, sokaklar boyunca evlerde geçitler açýlýyor. Hem yan hem de ön duvarlarda delikler açýlýyor, pencereler, kum torbalarý, taþ ve toprak dolu kutular, tuðla,
dolap ve içine akla ne gelirse doldurulmuþ diðer ev eþyasý ile kapatýlýyor.
Ýþte böyle savunma mevzileri ardýndan, isyancýlar, askeri birlikler üstüne ateþ yaðdýrmýþlardýr. Bunun için de duvarlarda bu amaçla açýlmýþ deliklerden yararlandý1ar.
Napolyona karþý savaþan müttefiklerin Parise saldýrýsýnda
da, bu þekilde savunulan bir köy, Ýngilterenin Prusyalý müttefiklerinin bir çok hücumunu püskürtebilmiþti. Prusyalýlarýn imdadýna Ýngilizler yetiþince, bunlar da cephe taarruzunu göze alamadýlar ve
önce baþtaki bir eve girmek, sonra da birer birer evlere sýzmak
suretiyle köyün bir kýsmýný e!e geçirdiler. Böylece bütün çarpýþma
evlerde cereyan etti, tüfek çok küçük bir rol oynadý. Sokaðýn sadece bir yakasý Ýngilizlerin eline geçti. Ateþ kes ilan edildiði zaman
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köyün yarýsý Ýngilizlerde, yarýsý Fransýzlardaydý.
Ateþ kesin arkasýndan barýþ geldi. Barýþ antlaþmasý imzalandýðýnda köyün tek sokaðýnýn iki yakasý hâlâ düþman kuvvetlerinin
elindeydi.
Bir þehir, kasaba, köy binasýnýn savunulmasý da ayný kurallar
içinde yürütülmelidir. Bütün dayanaklarý [sayfa 157] yenilmiþ bile olsa,
ele geçirilmemiþ bir bina her zaman için bir tehlike yataðýdýr. Çevresindeki barikatlar tahrip edilmiþ bile olsa, hiç bir birlik, binayý
düþman elinde býrakýp geri çekilme yolunu tutamaz. Çünkü geri
çekildikleri takdirde, ilerde buradan açýlacak ateþ altýnda kalmalarý
tehlikesi ortaya çýkacaktýr. Böylece, geride ele geçirilmemiþ bir
düþman kuvvetini barýndýran bir binanýn bulunuþu, felaketin ta kendisidir. Demek oluyor ki, saðlam bir binayý bir kale haline getirerek,
kasabanýn ya da köyün savunmasýný bu çekirdekten yürütmeðe
kalkmak, ister düzgün ordu ister baþkaldýranlar için olsun, savunma gücü hazýrlýklarýnýn baþlýca amacý olarak ele alýnacak bir tedbirdir.
1870 Fransýz-Prusya Savaþýnda, Geissberg þatosu ya da kalesi, 4 Aðustostaki Fransýz cephesi için iþte böyle bir durum arz ediyordu. Burasý Fransýzlarýn elindeydi. Almanlar düþmanýn bütün destekleme birliklerini sürüp þatonun dýþ avlularýna kadar girmiþler,
fakat sonradan, pencerelerden ve duvar deliklerinden açýlan yaylým ateþle geriye püskürtülmüþlerdi. Binanýn sekiz yüz metre kadar
yakýnýna dört topçu bataryasý yerleþtiren Almanlar duvarlarý þiddetli
bir ateþle döðmüþlerdi. Ardý arasý kesilmeden bataryanýn biri býrakýyor, öteki alýyordu. Bu bina ele geçirilinceye kadar tüm Alman
ordusunun ileri harekâtý durmuþtu. Sadece iki yüz kiþinin savunduðu bu þatoyu ele geçirmek için Almanlar, yirmiüç subay ve üç
yüz yirmidokuz erlerini kaybettiler.
Ayný savaþta, Bazeilles köyü de, iyi savunulmuþ evlere dayanan bir savunma gücünün benzer örneðini verdi. Almanlar, Fransýzlarý saf dýþý ederek bir çatýþmaya meydan vermeden köye
girmiþlerdi. Fakat köyün bir baþýndan öteki baþýna geçebilmeleri
için, bütün birliklerin tam yedi saat savaþmalarý gerekti.
Geçitleri ve vadileri yüzünden, daðlýk bir ülkede giriþilecek
askeri eylemler her zaman güçlük arzetmektedir. [sayfa 158] Þehir de,
sokaklarýn ve dar yollarýn yarattýðý büyük bir geçitler ve vadiler labirentinden baþka bir þey deðildir. Düzgün birliklerin daðlarda
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karþýlaþtýðý her güçlük þehirde yüz misli artmaktadýr. Düzensiz bir
kuvvet ya da bir çete için daðlarda üstesinden gelinemeyecek kadar büyük güçlükler olmasýna karþýlýk, sokaklarda, halkýn sevgisi
sayesinde iþler týkýr týkýr yürümektedir.
Ýncelediðimiz örnekten çýkartýlmasý gereken genel kural,
Vatandaþ Ordusu gibi bir halk kuvveti için, katýlacaðý bir halk
savaþýnda, savunmanýn son derece önemli olduðudur. Bir yerin pasif savunmasý sadece deðersiz bir eylem olarak kalmaz. Buna karþýlýk
aktif savunma düþmanýn oradaki üstünlüðünü, hatta varlýðýný tehdit
eder. Komutanýn dehasý, böyle bir savunma için uygun yeri bulabilmekte, adamlarýnýn hüneri, bu yeri hazýrlayýp saðlam bir kale haline
getirmekte ve cesaret, bu yeri savunabilmektedir. Ýþte bu deha,
hüner ve cesaretin birleþmesinden, askeri baþarýnýn çiçekleri
fýþkýracaktýr.
Vatandaþ Ordusu ve Ýrlandalý Gönüllüler, bu niteliklerini deneylerle ispatlamak isteyen herkese kapýlarýný açmýþ olan
kuruluþlardýr.
James Connol1y, Revolutin Warfare, (Broþür), New
Book Publication, Dublin ve Belfast 1966, s 32-34.

2.
ÝSPANYADA GERÝLLA SAVAÞI, 1939-1951
Enrique Lister
Ýspanyol halký ve Komünist Partisi, barýþçý olan ve [sayfa 159]
olmayan devrimci eylemlerde hiç de küçük olmayan bir deneye
sahip. Savaþ deneyi bakýmýndan, zengin olan uzak geçmiþe gitmeme lüzum yok. Sadece Aralýk 1930 ile Nisan 1939 arasýnda geçen
dokuz yýllýk dönem üzerinde duracaðým. Bu kýsa dönemde bile,
demokrat subaylarýn baþarýsýz ayaklanmasý gibi, 1931 Nisanýnda.
silaha bile baþvurulmadan, askeri diktatörlüðün, krallýðýn kaldýrýlmasý ve cumhuriyetin kurulmasý gibi, gerici subaylarýn 1932 Aðustosunda giriþip de baþarýya ulaþtýramadýklarý darbe gibi, 1934 Ekimin-
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deki halk ayaklanmasý ve nihayet 1936 Þubatýnda Halk Cephesinin
zaferi gibi pek çok olay var. Sonra 1936 Temmuzundaki asker ve
sivil faþistlerin ayaklanmasý, üç yýl kadar sürüp, bir milyon kiþinin
canýna kýydýktan sonra, Mussolini ve Hitlerin silahlý müdahalesi sayesinde faþistlerin zaferiyle sonuçlanan iç savaþ. Burada anlatmak
istediðim iç savaþ deðil. Ýç savaþtan yýllarca sonra halkýn Franko
diktatörlüðüne karþý giriþtiði gerilla savaþýndan çýkarýlmasý gereken
dersler üzerinde duracaðým.
Daha iç savaþ sona ermeden. Franko cephesi gerisinde
kuvvetli bir gerilla hareketi kurma olanaðý vardý. Franko faþistlerinin
eline düþmüþ bölgelerin daðlarýnda üslenmiþ binlerce vatansever,
eylem halindeydi. Fakat ardarda gelen Cumhuriyet hükümetleri ve
savaþ bakanlarý bu fýrsatý bir türlü deðerlendiremediler.
Kendiliðinden örgütlenen gerilla birlikleri, Galiçya, Leon, Zamora, Endülüs, Estremadura, Asturyas ve diðer bölgelerde
dövüþmeðe baþladý. Gerek bunlarýn gerekse Cumhuriyet bölgesindeki 14. Gerilla Kolordusunun eylemleri, Frankoyu, haberleþme hatlarýyla silah fabrikalarýný korumak üzere, onbinlerce insaný görevlendirmeðe zorladý.
1939 yýlýnda, Cumhuriyetin yenilmesinden sonraki [sayfa 160]
dönem, daðlara sýðýnmýþ binlerce anti-faþist için büyük güçlükler
getirdi. Cumhuriyetin yenilgiye uðramasýndan sonra, bir süre gerçek bir gerilla savaþý olmadý. Gerillacýlar, bir yandan, kendilerini
Frankonun kana susamýþ birliklerine karþý savunmaða çalýþýrken,
bir yandan da yiyecek ve giyecek sýkýntýsýna bir çare arýyorlardý..
Komünistler, daðlara sýðýnmýþ bu binlerce insanýn mücadelesine bir yön verme çabasýnda idiler. Sonunda gerilla hareketi yeniden savaþçý gücünü kazandý. Halkýn özgürlüðüne yeniden kavuþacaðý
inancýný tazeleyen bu hareket, Frankonun Ýspanyayý Hitlerin
peþinden savaþa sürüklemesini de geniþ ölçüde engelliyordu.
Ýkinci Dünya Savaþý içinde olsun, ondan sonra gelen birkaç
yýl boyunca olsun, Asturya-Santander, Galiçya-Leon, Endülüs, Katalonya, Levant, Aragon, Estremadura ve Kastilla bölgelerindeki gerilla birlikleri, hükümet birlikleriyle ve kamu düzenini koruma güçleri
ile durmadan savaþtýlar. Kýþlalara, levazým depolarýna, haberleþme
merkezlerine ve askeri trenlere baskýnlar yaptýlar. Levant ve Aragon
bölgesindeki beþ yüz gerilla yüzünden Valensiya, Kuenca, Castellon
de la Plana ve Teruel illerinde kýrk bir Franko askeri bulunduru-
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luyordu.
Biz Ýspanyol komünistleri, Hitlerin yenilgisinin Frankonun da
sonu olacaðý düþüncesindeydik. Ancak bu inanç, kuvvetlerimizi
gevþetmemiz sonucunu doðurmuyordu. Hitlerin yenilgisinden sonra, ABD Frankoya yardým elini uzatýp onu rahatlattýktan sonra da,
rejim aleyhindeki savaþýmýza devam ettik. Aslýnda bu olay bizi
kamçýladý, halký ayaklandýrmak umuduyla çabalarýmýzý arttýrdýk.
1945-1948 yýllarý arasýnda, gerilla hareketi, örgütlenme, askerlik ve siyasal bilinç yönlerinden doruðuna eriþmiþ bulunuyordu.
Bu yýllarda partimiz, hareketi desteklemek için [sayfa 161] elinden gelen herþeyi yaptý. Sadece harekete üye, malzeme ve para
göndermekle kalmýyor, yurt boyunca bir tüm olarak parti hareketin
emrine girmiþ bulunuyordu. Ýþçilere ve köylülere gerillacýlarý desteklemelerini söylüyorduk. Ýþçilerin, köylülerin ve gerillacýlarýn
Frankoya karþý giriþtikleri mücadeleleri, bir bütün haline getirmek
için elden gelen yapýlýyordu.
Bazý bölgelerde gerillacýlar iþçilerin tam desteðini saðladýlar.
Sayýsý pek de fazla olmayan bu bölgelerde faþistler köylüleri kuþatýp
bazýlarýný öldürmek, bazýlarýný sürmek suretiyle göz korkutmaya
çalýþýyorlardý.
Bu yüzden, bu gibi bölgelerde gerillalar, köylünün desteðinden yoksun býrakýlmýþ oldular.
Parti, bazý þehirlerde de gerilla birlikleri kurdu. Hatta bazý
þehirlerde cesur eylemlere giriþip baþardý. Ne var ki, bu çeþit mücadele bir türlü yaygýnlýk kazanamadý. Tabii bunun baþlýca sebebi, o
günlerdeki vahþi faþist baskýsýnýn azalmak nedir bilmeyiþiydi.
Bir gün gelecek, Ýspanya, kara, ya da deniz yoluyla gönderilen tonlarca malzemenin, bunlarý sýfýrýn altýnda 20 derece soðukta
dað yollarýndan Ýspanyaya geçiren ve bu arada da sýrtlarýnda 30-35
kilo silah ve donatým taþýmakta olan bir çok parti üyesinin yiðitliklerini anlatabileceðiz. Bir çok hallerde bu insanlar, sýnýrda ya da
yolda Franko nöbetçilerini atlatabilmiþlerdir. Gün gelmiþ savaþmak
zorunda kalmýþlar, birçoklarý eþit olmayan bir kavgada yere
serilmiþtir. Bu yiðitlerin, gerillacýlarýn yararlanabilmesi için kurduklarý
yüzlerce gizli yeraltý deposu var. Partimiz, mücadelemizi duyurmak
için geniþ ölçüde radyo yayýný kullanmýþ, gerilla kuruluþlarýna þifreli
talimat göndermiþ, haberciler, ulaklar salmýþ, düþman planlarýný çalýp gerillacýlara iletmiþtir.

98

Marksizm
ve Gerilla Savaþý

Gene geril1alara yardým amacýyla, partimiz Sivil Muhafýzlar
ve Ordu içinde, özellikle genç subay ve erler [sayfa 162] arasýnda propaganda yapmýþtýr. Bu eylemlerin meyvalarý da görülmedi deðil...
O zamanlar gerilla birliklerinin hayati önemleri vardý, muazzam hizmetleri olmuþtur... Fakat gerilla kuvvetleri, tek baþlarýna,
Ýspanyayý Frankodan kurtaramadýlar. Diktatörlüðü yýkmak için halkýn kitle halinde mücadeleye katýlmasý gerekiyordu.
Döðüþtükçe þunu anladýk ki, gerilla birlikleri ve parti, tek
baþlarýna rejimi yýkamazlar. Sonra, gerilla birliklerini silah ve gereçlerle donatmak günden güne zorlaþmaktaydý. Denetim sýkýlaþmýþ,
cezalar artmýþtý. 1944ten 1950ye kadar faþist yönetim sýnýr boylarýndaki kuvvetlerini durmadan takviye etti. 60 kilometre derinliðinde bir bölgeyi tutan bu birliklerde Sivil Muhafýzlara ve polis birliklerine ek olarak, dörtyüz ellibin kiþi görev almýþtý.
Bu þartlar altýnda, mücadeleyi yaygýnlaþtýrmak için, diðer tedbirler arasýnda, Direnme Kurullarý kurmak zorunda kaldýk.
Bir yandan halkýn 1939 yýlýnda uðradýðý yenilginin yarattýðý
çöküntü, diðer yandan artýk iyice yoðunlaþmýþ olan baský tedbirlerinin verdiði yýlgýnlýk sebebiyle, atýlýmlarýmýz bir türlü sonuç vermedi.
Bu durumun bir baþka sebebi de, Frankoya karþý çýkan kuvvetler
arasýnda birlik bulunmayýþý ve bu kuvvetleri yönetenlerin çoðunda,
iþ, silah kullanmaya gelince hemen ortaya çýkan çekingen davranýþtý.
1948 Ekiminde, Ýspanya Komünist Partisi Siyasi Bürosu ile
Katalonya Birleþik Sosyalist Partisi Yürütme Kurulu, bazý siyasiler ve
gerilla önderleriyle bir toplantý yaptý. Toplantýda, son yýllarýn deneyleri, geleceðin görünüþü gibi konular deðerlendirildi ve taktiklerin
deðiþtirilmesi karar altýna alýndý. Yeni taktikler, özellikle, yeraltý iþçi
sendikalarýnýn daðýtýlmasýnýn çalýþmalarýn resmi iþçi sendikalarý içinde yürütülmesinin (zaten her iþçi bunlara [sayfa 163] üye olmak zorundaydý), gerilla savaþýna son verilmesini daðlarda parti eylemlerini
yöneten dað komitelerinin güvenliðini saðlayacak saðlam ve etkili
örgütlerin sayýca artýrýlmasýný öngörmekteydi. Diðer örgütler daðýlacaktý.
Bir çok insanýn üstün cesaretle katýlýp savaþtýklarý gerilla hareketine son vermek üzüntülü bir iþti. Ancak gerilla hareketinin durdurulmasý siyasý sebeplerle de zorunluydu. Geriye baktýðýmýzda, yaptýðýmýz tek yanlýþlýðý, bu iþi bir iki yýl önce durdurmamakla yaptýðýmýzý düþünüyorum. Bu noktayý açýkça belirtmekte fayda var.
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Þimdi de gerilla savaþýnýn iyi bilinen fakat her zaman uygulanmayan bazý ilkelerinden söz etmek istiyorum.
Gerilla savaþý sadece belli þartlar altýnda ve belli sebeplerle
yürütülür. Bu þartlarla sebepleri birlikte hatýrlamaða çalýþalým:
Gerilla savaþý, ülkenin bir kýsmýna girmiþ bir iþgal ordusuna
karþý yürütülebilir. Bu durumda, ülkenin düzgün ordusunun savaþ
alanlarýnda yürüttüðü mücadeleye yardýmcý niteliktedir. Ýkinci Dünya Savaþýnda Sovyetler Birliði halklarý bunun güzel bir örneðini
verdiler.
Ýþgal ettiði ülkenin düzenli ordusunu yenmiþ olan ve haksýz
bir saldýrý savaþýyla bir ülkeye girmiþ bulunan yabancý bir orduya
karþý da gerilla savaþý yürütülebilir. Bu durumda, sivillerden yardým
gören yenik ordunun kalýntýlarý, iþgalcinin durumunu perçinlemesini önlemek ve ilerde daha büyük çapta bir savaþa giriþmek üzere
gerillaya baþvurabilirler. 1808 yýlýnda Ýspanyadaki durum ile son
savaþta Fransa ve diðer ülkelerdeki durum buydu.
Gerilla savaþý, bir iç savaþta ya da devrimci savaþta kendi
ülkesindeki gerici güçler tarafýndan yenilgiye uðratýlan halkýn mücadelesini devam ettirmesi amacýyla da yapýlabilir. 1939 Ýspanyasýndaki durum buydu. [sayfa 164]
Gerilla savaþý, halkýn kendi ülkesindeki gerici rejime karþý
silahlý ayaklanmasý þeklinde de olabilir.
Þüphesiz, gerilla savaþýnýn baþka biçimleri de vardýr ve zamanla yepyeni biçimleri de ortaya çýkacaktýr.
Gerilla örgütleme iþinde, halkýn sevgisini kazanmayý halkýn
desteðini kazanmakla bir tutma yanýlgýsýna düþmemek gerekir; bunlar ayrý ayrý þeylerdir, çünkü Ýspanyada gerillacýlar, kendilerine kahraman gözüyle bakan halkýn sevgisini kazanmýþlardý. Fakat sevgi bundan öteye geçmiyordu. Bu sevgi, hiçbir zaman, gerilla eylemleri için
bir çeþit dayanak teþkil eden ve gerillacýlarýn baþlýca desteði olan
bir yaygýn ve cömert kitle iþbirliði haline dönüþmedi.
Halkýn üç yýl süren bir iç savaþtan yenik çýkmýþ olduðu, daha
uygun þartlarda geliþtirilecek bir gerilla hareketinin daha büyük bir
desteðe kavuþacaðý öne sürülebilir. Ancak bu kesin deðildir. Böyle
olabilir de olmayabilir de. Her þey zamaný doðru seçmeðe baðlý.
Gerilla savaþý günlerinden bu yana Ýspanyada halkýn duygularý çok
deðiþti ve yeni bir kuþak yetiþti. Bana sorarsanýz. gerilla savaþýna
yeniden giriþmemiz halinde, halký silaha sarýlmak konusunda ikna
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etme iþinde geçmiþtekinden daha baþarýlý olamayacaðýmýzý söylerim.
Ýspanya sorununun nasýl bir çözüme baðlanacaðýný bugünden kesinlikle söyleyemem. Fakat. zor kullanmakla, silahlý mücadeleye dayanan bir çözüme kalkýþmayý en hafif deyimiyle çýlgýnlýk
sayýyorum. Zaten silahlanma çaðrýsýna sadece öncüler kulak vereceklerdir. Halk kitlelerine, yani ana kaynaða gelince. bize hayranlýk
besleyecekler, yenildiðimiz zaman, eminim, müthiþ üzülecek periþan
olacaklar, fakat bugünkü durumda, silahlarýný alýp bize katýlmayacaklardýr. Ayrýca, gene bugünkü durumda, öncülerin kendilerini feda
etmesi. týpký yýllarca süren gerilla savaþlarýnýn baþaramadýðý gibi,
diktatörlüðe diþ [sayfa 165] geçirmeðe güçleri yetmeyecektir. Tam tersine, böyle bir hareket, bütün gerici ve burjuva unsurlarýn, hatta
Frankonun devrilmesini isteyen bazýlarýnýn, onun çevresinde
birleþmelerine yol açabilecektir. Elbet bir gün gelecek iþler
deðiþecektir, bu deðiþiklik süratle olacaktýr ve biz böyle bir durum
için þimdiden hazýrlanmak durumundayýz...
Deneyimiz bize þunu öðretti: Gerilla savaþýna kalkýþan bir
partinin eylemleri, halkýn baþvurduðu diðer biçimlerden ayrý
düþünülemeyecek bir siyasal mücadele yolundan baþka bir þey
deðildir. Halk tarafýndan desteklenmedikçe bir gerilla savaþý pek
de var sayýlamaz. Halk katýldýðý takdirde bir kitle hareketi haline
dönüþür, o zaman durumun ve nesnel þartlarýn gerektirdiði biçimler alýr ve hatta topyekun silahlý bir ayaklanmaya dönüþür.
Gerilla eylemlerinin, halkýn duygu ve umutlarýyla uygun bir
biçimde yürütülmesi gerçeðini akýldan çýkarmamalý. Bu uygunluk
ortadan kalktýðý gün, gerilla savaþý da ortadan kalkar, onun yerini
þiddet ve intikam eylemleri alýr. Bunlarýn da devrime katkýlarý son
derecede küçüktür.
Yabancý iþgalciye, bir iç savaþ sýrasýndaki yerli sömürücülere
karþý kitle ayaklanmasý niteliðinde olan gerilla, keyfi ve mutlak bir
idareye karþý halk mücadelesi niteliðini kazanýr. Her iki halde de,
özellikle ikincide, siyasi yön aðýr basar.
Zaten böyle olmasý da gerekir. Gerilla hareketi, halk tarafýndan anlaþýlýp desteklenmedikçe varlýðýný sürdüremez ve
yaygýnlaþamaz. Dolayýsiyle, ortak düþmana karþý halkýn yürüttüðü
mücadelenin bir parçasý, özel bir biçimi halini de alamaz. Hiç deðilse biz, Franko rejimine son verecek olanlarýn gerilla birlikleri deðil,
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bir bütün olarak ayaklanan halk kitleleri olacaðýný anladýk ve böyle
bir ayaklanmayý örgütlemek için elimizden geleni yaptýk. [sayfa 166]
Ulaþtýðýmýz sonuçlardan biri de þu: Orta derecede kalkýnmýþ
ülkelerde -burada ileri derecede kalkýnmýþ ülkeleri bir yana býrakýyoruz- bir yandan devrimci kitle mücadelesine, bir yandan da
þehirlerde silahlý eylemlere yönelmedikçe bir gerilla savaþýný uzun
süre yürütmek mümkün deðildir. Baþka bir deyimle, baþarýlý olmasý için silahlý mücadelenin bütün bir ulusu kapsamasý gerekir.
Ýspanya deneyi, bir yandan köylük bölgelerde silahlý mücadele yürütürken diðer yandan þehirlerde yaygýn bir mücadeleye
giriþmenin, bir yandan da kanuni eylemlerle kanunsuz eylemleri
uyuþturmanýn, ortada þiddetli bir devrim bunalýmý, bir çöküntü bulunmadýkça, adamakýllý zor olduðunu da göstermiþ bulunuyor. Devletin elinde güçlü bir baský makinasý, kuvvetlerini kolayca oradan
oraya kaydýrabilmesi olanaðýný doðuran haberleþme hatlarý varsa,
devrime uygun bir ortamýn yokluðu da buna ekleniyorsa, o zaman,
gerilla savaþýna uzun süre devam etmek büsbütün imkansýz bir
hale gelecektir.
Bugünlerde, önüne gelen, özel bir merkezden bir devrim
için gerekli þartlarýn geliþtirilebileceðinden söz ediyor. Bunu doðrulamak üzere eylemlere giriþenler bile var. Bu iddia, hem MarksistLeninist öðretinin bu tür mücadele hakkýnda söyledikleri, hem de
devrimci deneyler tarafýndan, çürütülmektedir. Bir devrim için uygun ortam insan iradesiyle yaratýlamaz. Merkez ya da merkezler, tek baþlarýna, devrim için gerekli þartlarý yaratamazlar.
Gerilla savaþý, devrimci bir ortamýn yaratýlmasýnda. olsa olsa,
bir ayraç, bir yardýmcý rolü oynayabilir. Bunun için de, þartlarýn uygun olmasýnýn yanýsýra, halk kitlelerinin gerilladan baþka mücadele
biçimlerine de giriþmiþ olmasý zorunluluðu vardýr.
Lenin, gerilla birliklerini, daima halkýn yürüttüðü mücadelenin bir parçasý, hayli yoðun bir ürünü olarak [sayfa 167] görür ve bu
mücadelenin dýþýnda bir araç olmayacaðýný söylerdi. Proletaryanýn
partisi, gerillayý, hiçbir zaman, biricik mücadele biçimi, hatta baþlýca
mücadele biçimi olarak görmez... Bu yöntem, baþka yöntemlere
yardýmcý olmalýdýr... Belli baþlý savaþ yöntemlerine uygun olmasý
gerekir diye yazýyor Lenin.
Biz Ýspanyol komünistlerinin de bu konuda bir parça tecrübemiz var. Ýç savaþýn bitiminden hemen sonraki yýllarda, halký
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faþist çapulculara karþý savunma ve halkýn moralini yükseltmek amacýyla Franko rejiminin ilanihayet sürüp gitmeyeceðini yayma görevlerini üstümüze aldýðýmýzý daha önce de belirtmiþtim. Mücadelemiz sayesinde Ýspanya, Hitler ve Mussolininin peþinden savaþa sürüklenmedi. Daha sonralarý, gerilla hareketini devrim için elveriþli
bir ortam yaratmak amacýyla kullandýk. Þartlar uygun olmadýðý için,
ülkede bir çok gerilla merkezi yarattýðýmýz halde, sonuç baþlangýçta
umduðumuz gibi olmadý.
Aldýðýmýz derslerden biri de, gerilla savaþýný zamanýnda kesmeyi bilmektir. Ýspanya bu yönden de bir istisna deðildi. Yelkenleri
zamanýnda indirip toplamayý bilmeli, seçilmiþ olan yöntemin en
uygun yöntem olmadýðý anlaþýlýp da devrimci öncülerin eriyip tükenmesi tehlikesi belirince bu iþte ayak diremekten vazgeçmeyi
kabullenmeliyiz.... [sayfa 168]
Lessons of the Spanish Gerilla War (1939-51), World
Marxist Review, Þubat 1965, s. 35-39. Lister, Ýç Savaþ sýrasýnda, Ýspanya Cumhuriyet Ordusu generallerindendi.

3.
YUGOSLAV KURTULUÞ MÜCADELESÝNÝN
BELÝRLÝ ÖZELLÝKLERÝ
Josip Broz Tito
Aralarýnda, yurdumuza dost bazý solcularýn da bulunduðu bir
çok yabancý, kahraman halkýmýzýn verdiði kurtuluþ savaþýný olduðu
kadar, sonraki devrimci dönüþümü ve yeni bir Yugoslavyanýn
yaratýlýþýný, yeni bir toplumsal sistemin kuruluþunu ve kalkýnma yolunda gösterdiðimiz baþarýlarý, talihimizin yaver gitmesine, tesadüflere ve þansa baðlama yoluna sapýyorlar. Bunu, dün de yaptýlar,
bugün de yapýyorlar. Halkýn topyekün ayaklanmasý ve kurtuluþ
savaþýnýn zaferle sonuçlanmasý, ülkemizde yüksek daðlarýn ve ormanlarýn bulunuþu, savaþ öncesi Yugoslavyasýnda bulunan milliyetler arasý eþitsizliklere ve hatta, bütün ilkel halklar gibi halkýmýzda da

Marksizm
ve Gerilla Savaþý

103

hayat ve ölüm karþýsýnda, kaderci, umursamaz bir tutumun yerleþmiþ
bulunduðuna baðlamak isteniyor.
Bütün bu sayýlan sebepler, aslýnda, yanlýþtýr, akýlsýzca öne
sürülmüþtür ve halkýmýzý hor görmekte olanlarýn marifetidir.
Yugoslavyadaki ayaklanmayý bilinçsiz bir kendiliðindenliðe, serüven ve intihara umutsuzca atýlmaya baðlayan bu görüþler halkýmýza
hareket etmek amacýyla öne sürülmüþtür. Aslýnda Yugoslav halký
atýldýðý mücadelenin güçlüðünü pekala biliyor, katlanacaðý fedakarlýklarý kavrýyor ve bu þekilde derin bir toplumsal bilinç ve [sayfa 169]
tam uyanýk bir tutumla kurtuluþ savaþýna giriþmiþ bulunuyordu.
Ayrýca, bu çarpýk görüþleri öne sürenler, Yugoslavya halklarýnýn ülkemizi iþgal edip tutsaklaþtýran faþistlere karþý duyduðu sýnýrsýz öfkeyi ya unutuyorlar ya da düpedüz görmezlikten geliyorlar.
Halklarýmýzýn özgürlük ve atalarýmýzýn yüzyýllar boyu türlü çilelere
katlanýp uðrunda bunca kan döktüðü baðýmsýzlýk konularýndaki
köklü aþklarýný ve gerektiði zaman, en deðerli bildikleri þeyleri bile
esirgemeyeceklerini bir türlü anlamak istemiyor, bu adamlar. Sadece
ayaklanmayý gerçekleþtirmekle kalmayýp, onun baþarýya ulaþmasýný
da mümkün kýlan, yani, ayaklanmanýn iyi örgütlenip iyi yönetilmesini saðlamýþ bulunan Yugoslav Komünist Partisinin rolünü unutuyor ya da küçümsüyorlar. Parti üyeleri, tarihlerinin en elem verici
günlerinde halký yalnýz býrakmadýlar. Silaha ilk sarýlanlar onlardý,
savaþýn yolunu ilk defa onlar tuttu. Halka baðlýlýðýn kahramanca
örnekleri ilk onlardan geldi. Þu da bir gerçektir ki, o yorucu mücadelenin daha ilk günlerinden itibaren, sosyalizmin büyük ülkesinin Sovyetler Birliðinin- yenilmezliðine inanýyorduk; onun yanýnda yer
aldýk ve ortak düþmana karþý biz de payýmýza düþeni yaptýk.
Yugoslavyada sadece daðlar ve ormanlar yoktu. Ayaklanma
bütün ülkeyi, baþtan baþa sarmýþtý. Srem ovalarýndan, Bosna tepelerine kadar dört bucak dövüþüyordu. Hayatý sevdiði için, özgürlüðü
sevdiði için katýlýyordu halkýmýz savaþa. Gençlerimiz, hayattan býktýklarý için deðil, aksine hayatý sevdikleri, daha iyi ve daha mutlu bir
hayata, daha iyi bir geleceðe inandýklarý için gidip ölüyorlardý. Savaþ
öncesi Yugoslavyasýnda, geniþ ölçüde yöneticilerin hatalarýna dayanan eþitsizlikler, nefret ve anlayýþsýzlýk, ayaklanmanýn gerçek sebebi olamazdý; aksine bu durumlar, iþgalcilerin, Yugoslav halklarýný
tutsak hale getirmelerini daha da kolaylaþtýrýyordu... [sayfa 170]
Bütün milliyetleri, milli haklarý kazanmanýn, eski yöneticile-
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rinden arýnmýþ, tamamen yeni temellere dayanan bir Yugoslavya
kurmanýn sadece ve sadece halkýn Kurtuluþ savaþýyla, iþgalcilere
ve onlarýn iþbirlikçisi yerli hain gericilere karþý savaþmakla saðlanabileceði konusunda ikna etmek için büyük bir sabýr gerekiyordu.
Bütün Yugoslav halklarý bu yolun doðru olduðunu, Yugoslav Komünist Partisi aðzýndan dinleyip kavrayýnca, milliyetler sorunu da,
kurtuluþ savaþýnda güçlü bir kaldýraç haline gelmiþ oldu...
Yugoslav halklarýnýn verdiði kurtuluþ savaþýnýn özellikleri nelerdir?
Ýlk olarak þunu belirtelim: Yüksek rütbeli subaylarýnýn korkaklýðý, yeteneksizliði ve ihaneti yüzünden, zayýf bir direnmeden sonra, Yugoslav Ordusu teslim oldu; askerlerinin çoðu esir kamplarýna
gönderildi, eldeki bütün silah ve askeri donatým da iþgal kuvvetlerinin eline geçti. Askeri ve sivil önderlerince ihanete uðrayan halkýmýz, þimdiye kadar tanýdýðý en güçlü düþman karþýsýnda. sadece
tutsaklaþtýrmaða deðil, yok etmeðe gelmiþ bir düþman karþýsýnda
ordusuz ve silahsýz kalakaldý.
Ýkinci özellik þu: Kral baþta olmak üzere hükümet, arkasýnda
daðýlmýþ bir yönetim býrakarak ve tutsak ülkeyi kaderine terkederek
yurt dýþýna kaçtý.
Üçüncüsü, ordusuz, silahsýz. donatýmsýz, generalsiz ve subaysýz (bir kaç subay dýþýnda) kalan Yugoslav halklarý, Yugoslav Komünist Partisi önderliðinde, iþgalcilerle savaþmak için çýplak elle
düþmandan silah kaçýrma yoluyla ayaklandý ve özgürlük ve baðýmsýzlýk uðruna bir ölüm kalým savaþýna giriþti.
Dördüncüsü, halkýn iþgalcilere karþý savaþý yükselmeðe
baþladýðý sýralarda, diðer partiler eyleme seyirci kalýyorlardý. Bunlarýn önderlerinden bir kýsmý düpedüz iþgalcilerle iþbirliði içinde diðer bir kýsmý ise kenarda hele [sayfa 171] bir bekleyelim bakalým havasýndaydý. Yugoslavyanýn hemen her tarafýnda durum buydu
(Kuruluþ Cephesinin kurulmuþ olduðu Slovenya hariç). Komünist
Partisinin çaðrýsý üzerine. halk; parti, milliyet ve din farký gözetmeksizin savaþa katýldý.
Beþincisi, savaþ koyuldukça. çekirdeðini halkýn arasýndan
fýþkýran ve eðitimlerini ardý arasý kesilmeyen, kanlý ölüm kalým
savaþlarýnda edinmiþ yeni subaylarýn yönetiminde partili birliklerinin teþkil ettiði yeni bir halk ordusunun çelikleþerek geliþtiðini gördük.
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Altýncýsý, ne partili birlikler, ne de yeni halk ordusu (bu ordunun ilk tugayý 1941 Aralýðýna kadar tamamlanmýþ, bunun için
düzgün ordularýn uyduðu kurallar çerçevesinde kalmýþ, buna süratle yeni yeni tugaylar katýlmýþ, tümenler meydana gelmiþ ve 1942
yýlýnda güçlü bir Halk Kurtuluþ Ordusu doðmuþtu) savaþý bir serüven olarak almýyordu. Bütün sonuçlarýný kabullenerek sürekli,
amansýz bir dövüþe giriþmiþlerdi. Bu, iþgalcilerle. yerli hainleri yoketme savaþýydý. Bütün ulusu sarmýþ, iyi örgütlenmiþ. merkeze
baðlanmýþ bir savaþtý bu. Partili çetelerin savaþý ile cephe savaþýný
birlikte yürüten, hangi türden savaþýlacaðýný, kurtarýlmýþ topraklarýn
ve tümen, kolordu gibi büyük birliklerin kurulmuþ olup olmadýðýna
baðlý bir biçimde saptayan Baþkomutanlýk Karargahý, hareketin merkeziydi.
Yedincisi, düþmanýn sayýca ve teknik yönden üstünlüðüne
bakýlmaksýzýn ve Yugoslavyanýn dört bir yanýnda dövüþülmesine
raðmen, düþman, savaþýn hiç bir anýnda halkýmýzý yýldýramadý. Aksine, kuvvet1erimiz her çatýþmadan daha güçlü olarak çýkmaktaydý.
Sekizincisi, hem can hem de mal olarak büyük fedakarlýklarý gerektirmesine raðmen bu son derece de çetin mücadeleye sýrt
çeviren bir tek kiþi bile yoktu. Aksine, can ve mal kaybý (çok defa,
koca bir bölgenin tamamý [sayfa 172] yakýlýp yýkýlýyordu) halkýmýzý, mücadeleyi sonuna kadar götürme konusunda kamçýlýyordu.
Dokuzuncu özellik ise, Yugoslav halkýnýn sadece iþgalcilere
karþý deðil, onlarla iþbirliðine girmiþ olan yerli hainlere karþý da, yani
Paveliç, Nedic, Pupnik ve Draza Mihailoviç çetelerine karþý da
dövüþmek zorunda kalmýþ olmasýydý.
Ýþte Yugoslav halklarý kurtuluþ savaþýnýn özellikleri bu noktalarda toplanýyor, iþin büyüklüðü de burada yatýyor. Avrupada iþgale
uðrayan hiç bir ülke, böyle bir mücadele vermiþ olmakla öðünemez: halkýmýz verdiði mücadeleden dolayý ne kadar gurur duysa
hakkýdýr.
Kurtuluþ savaþý içinde yeni bir devlet de belirmeðe baþladý.
Savaþ öncesi Yugoslavyasýndan tamamen farklý bir toplumsal sisteme sahip olan bu devlet geniþ halk kitleleri için hem daha iyi, hem
daha adaletliydi. Yugoslav Federal Halk Cumhuriyeti, beceriksiz krallýðýn yerini alýyordu. Milliyetler sorununu doðru olarak çözen yeni
devlet, yeni demokratik temellere dayanýyor, yeni bir toplumsal ve
ekonomik örnek getiriyordu. Böyle büyük bir dönüþüm. genellikle.
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sadece bir devrimci halkýn iradesine raðmen iktidarý elinde tutanlara karþý açýk bir mücadele vererek elde edildiði halde, nasýl oluyordu da Yugoslavyada gerçekleþebiliyordu?
Yeni Yugoslavyanýn yaratýlmasýnda ve geliþmesindeki özellik de iþte bu noktada aranmalýdýr.
Yeni Yugoslavya, kurtuluþ savaþý sýrasýnda, düþman iþgalini
görür görmez daðýlýp kaçan eski devletin kalýntýlarý üstüne
kurulmuþtur. Halklarýmýzýn iþgal ile içine düþtükleri korkunç trajedi
ve gerici yönetici kliðin ihaneti, bütün vatanseverlerin gözlerini açtý.
Eski yönetici kliðin ihanet ve korkaklýðýný ve savaþ öncesi yönetimlerinin gayri milli tutumunu gören Yugoslav halklarý geçmiþten nefret etmeðe baþladý ve bir daha ona baðrýný açmamaða [sayfa 173]
karar verdi... Halka, mücadelesinin yeni bir düzen getireceðini anlatmadan, eskinin bir daha geri dönmeyeceðini söylemeden sadece iþgalcilere karþý mücadeleye katýlmasýný söylemek, ne bu derece yoðun bir katýlmayý saðlayabilir, ne de sonuna kadar, zaferi saðlayýncaya kadar, bu ölçüde sýký bir direnmeyi gerçekleþtirebilirdi.
Ýþte bu sebeplerle, mücadelenin baþýnda, daha 1941 yýlýnda,
gerek köylerde gerekse kasabalarda yeni hükümetin ilk kuruluþlarýna
biçim vermeðe, adýný özelliðinden alan halk kurtuluþ komiteleri dediðimiz örgütlerle yeni iktidar organlarý yaratmaða baþladýk. Bu komitelerin özellikleri yeni tip bir demokrasi getiren kuruluþlar olmalarýydý. Bunlarý kurmakla halkýn duygularýný en iyi þekilde ve doðru
olarak deðerlendirmiþ olduðumuzun delili, sadece kurtarýlmýþ bölgelerde deðil, düþman elindeki bölgelerde de, hem köylerde hem
de kasabalarda, derhal bu komitelerin kurularak çalýþmaða
baþlamasýydý.
Ýþgalcilere ve yerli hainlere karþý yürütülen kurtuluþ savaþý
süreci içinde yavaþ yavaþ ortaya çýkan yeni devletin çekirdeðini bu
komiteler teþkil ediyordu. Bu ne bir rastlantý, ne de kendiliðinden
geliþen bir olaydý; son derece iyi hazýrlanmýþ, kararlý, örgütlü ve
büyük, kanlý mücadeleler içinden geçilerek kurulmakta olan çekirdeklerdi bunlar. Ýþgalcilerin yanýnda, yeni devletin kurulmasýný engellemek için elinden geleni yapan ve canla baþla eski sistemi korumaða çalýþan yerli hainlere karþý kanlý, büyük mücadeleler vermek gerekiyordu.
Ýþte, savaþýmýzýn bu iki özelliði -bir yanda iþgalcilere, diðer
yanda hain yerli gericilere karþý verilmiþ olmasý- yeni devlete de ni-
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teliðini veren unsurlar oldu...
Yukarda belirtilen gerçeklerden anlaþýlmýþ olacaðý üzere,
bütün vatansever güçlerin seferber ediliþi, direnme cephesinin
yaygýnlaþýp kökleþmesinin saðlanmasý, bu savaþtaki en büyük
güçlüklerin bile üstesinden gelebilmemizi [sayfa 174] saðladý. Savaþ
için doðru olan bu yargý, ülkemizin barýþ içinde kalkýnmasý için de
ayný ölçüde doðrudur...
Josip Broz Tito, Selected Military Works, Belgrad, 1966,
s. 204-12. Bu parça, Komünist adlý Yugoslav gazetesinin
Ekim 1946da yayýnlanan 1. sayýsýndan alýnmýþtýr. Yugoslavya Baþkaný olan Mareþal Tito, Yugoslav Halk Kurtuluþ Ordusu Baþkomutanýydý.

4.
PARTÝ VE KURTULUÞ ORDUSU
Josip Broz Tito
Bölgenizdeki parti (KP Makedonya Örgütü-Ed.), gerek askeri
örgütlenmede, gerekse komutanlýðýn teþkilinde yanlýþ bir yol
tutmuþtur.
Ordu içindeki parti örgütlenmesini, her bölükteki partililer
bir hücre teþkil edecek þekilde kurmuþ bulunuyorsunuz. Ordudaki
parti birimi böyle bir bölük-bir hücre, Parti üyelerinin sayýlarý çoksa,
hücre de guruplara, müfrezelere bölünüyor. Hücre sekreteri ayný
zamanda bölüðün siyasi komiser yardýmcýsý oluyor. Tabur ya da
alaydaki hücre sekreterleri, tabur ya da alayýn parti komitesini meydana getiriyor. Komitenin sekreteri, tabur ya da alayýn siyasi komiser yardýmcýsýdýr. Parti örgütünün baþýnda bulunan bu arkadaþ, savaþ
alanýnda toplanan parti forumlarýyla, belediye komitesiyle ve bölge
komitesiyle irtibat kurarak hem ordu içinde hem de savaþ [sayfa 175]
alanýnda parti görevlerinin yerine getirilmesine çalýþýyor.
Karargahlar, askeri eylemlerin önderliðinin toplandýðý, askeri
ve taktik görevler konusunda kararlarýn alýndýðý, harekatýn yönetil-
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diði ve partili birliklere komut verilen merkezler. Bir karargahta þu
görevliler yer alýyor: komutan, komutan yardýmcýsý, siyasi komiser
ve siyasi komiser yardýmcýsý. Ýþler ortak önderlikle yürütülüyor, fakat. birliklerin ve eylemlerinin sorumluluðu komutanda toplanýyor.
Tabur ya da alay karargahý da böyle bir komutan, bir komutan
yardýmcýsý, bir siyasi komiser, bir de siyasi komiser yardýmcýsý. Karargahýn bütün hücreleri mümkünse parti üyelerinden alýnmýþ olmalý,
komutan yardýmcýlarýyla küçük birlik komutanlarý partili olmayanlar arasýndan da seçilebilir. Parti forumlarýnda partinin emir, talimat
ve yorumlarý, karargah parti hücreleri aracýlýðýy1a uygulama alanýna
indirilmiþ olur. Karargahtaki bütün parti üyeleri karargahýn hücresini meydana getirirler. Taburun ya da alayýn siyasi komiser yardýmcýsý bu hücrenin sekreteridir. Bölüðün ayrý bir karargah hücresi yoktur, karargah mensuplarý doðrudan doðruya bölüðün hücresine katýlýrlar. Siyasi komiser karargah hücresi sekreteri olmayabilir. Karargah mensuplarý, askeri disiplin çerçevesinde, üstlerine karþý
sorumludur. Fakat parti üyesi olarak da partiye karþý sorumludurlar.
Parti, uygun görmediði takdirde kendilerini deðiþtirebilir. Görevden
alma, normal yollarla. komutanlýða bildirilerek olur. Hücre toplantýlarýnda, parti üyeleri, diðer parti görevleri yanýsýra, eleþtirme ve
özeleþtirme ile de uðraþýrlar. Böylece parti ordunun iþleyiþine nüfuz
etmekte ve onu denetlemektedir. Sorumlu yerlerdeki parti görevlileri sayesinde parti etkili olur ve yön verir. Siyasi çalýþmalar ve eðitim yoluyla, halk kurtuluþ mücadelesinin amaçlarýný anlatarak partililer, partili olmayan savaþçýlarý yetiþtirmeðe ve partiye kazanmaða
çalýþýrlar. [sayfa 176]
Siyasi komiser, Ordudaki parti delegesidir. Birlikteki savaþçýlar
arasýndaki siyasi çalýþma ve eylemler (ki bunlarýn arasýnda siyasi
çalýþmalar yanýnda. kültürel çalýþmalar, eðitim ve benzer eylemler
de vardýr) hep siyasi komiserin sorumluluðu altýnda yürütülür. Komiser, askerin saðlýðýyla ve beslenmesiyle de ilgilidir. Görev ve talimatýn yerine getirilip getirilmediðini karargahtan denetleyen de odur.
Son olarak. birliðin dövüþme etkinliði, morali, siyasi seviyesi ve tutkunluðu da onun sorumluluðundadýr. Parti örgütü ona. toplantýlar
(bölük ve taburda), konferanslar, raporlar, ders guruplarý (teori ve
genel eðitim), okuma yazma kurslarý, kora çalýþmalarý, amatör tiyatro çalýþmalarý v.s. gibi bir çok iþte elinden gelen yardýmý yapacaktýr. Müfrezelerde siyasi delegeleri (parti üyeleri) vardýr; bütün
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parti üyelerinin ve savaþçýlarýn yardýmýyla, ilgili birliðin yerleþtiði bölgedeki halký eðitmek için çaba gösterme iþi de gene siyasi komiserin omuzlarýna yüklenmiþtir.
Siyasi komiser yardýmcýsý parti örgütünun baþýdýr. Karargah
mensubu olan siyasi komiser ve yardýmcýsý, askeri konularla da
ilgilenmeli, bunlar üzerinde kafa yormalý ve karargaha bu konuda
da yardýmcý olmaða çalýþmalýdýr.
Þunu anlamanýz þart: birlikteki parti örgütü olsun, alandaki
forumlar olsun, birliðin akýl hocalarý haline gelmemelidir. Parti, önderliði fiilen elinde bulundurmakla birlikte, komutanlýðýn baðýmsýzlýðýný ve üstünlüðünü engelleyecek hiç bir eyleme giriþmemeli, parti, emirleri ile komutanýn arasýna girmemelidir. Diðer taraftan, komutanlýk, halk kurtuluþ mücadelesinde önderlik eden parti örgütünün
her türlü destek ve yardýmýna sonuna kadar güvenmelidir.
Parti çizgisinin yanýsýra bir de ordu çizgisi (bu terim sýk sýk
kullanýlmaða baþlandý) bulunduðu, yani, [sayfa 177] askeri ve siyasi
önderlikte bulunan parti üyelerinin, parti görev ve sorumluluklarýna
sýký sýkýya baðlý olmaktan çýkýp, parti örgütlerine baðlýlýklarýný azaltarak sadece askeri görevlerini yerine getirdikleri görülüyor. Bu tutuma son verilmelidir. Bu tutum, uðruna savaþtýðýmýz siyasi hedef ten
bizi uzaklaþtýrmaktan ve birliklerde parti önderliðinin yitirilmesinden baþka bir sonuç vermez. Bazý birliklerde eylemlerin siyasi yönü
ihmal edilmiþ, savaþçýlar sadece asker olarak kalmýþtýr. Bu durum belli kötülüklere yol açabilecek niteliktedir. Bunlar arasýnda,
yenilgiyi, daðýlmayý, aç kalmayý, düþmanýn zararlý propagandasýna
zemin hazýrlamayý ve korkak unsurlarýn aleyhte konuþmasýna çanak tutulmasýný sayabiliriz. Parti örgütü ve parti üyeleri gözlerini
dört açmalý ve parti görevlerinin hiç aksamadan yürümesini saðlamalýdýr.
Parti örgütünü güçlendirerek, siyasi çizgiyi doðru uygulayarak, kadrolarýmýzý eðiterek ve daima uyanýk bulundurarak, siz
yoldaþlarýmýn en kýsa zamanda baþarýya ulaþacaðýndan asla þüphem
yoktur.
Faþizme ölüm. Halka Özgürlük!
Ibid., s. 268-71. Mareþal Titonun Yugoslav Komünist
Partisi Makedonya Bölge Komitesine yazdýðý 16 Ocak 1943
tarihli mektuptan.
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5.
II. DÜNYA SAVAÞINDA
FRANSIZ PARTÝZANLARI
Fernand Grenier
Ýkinci Dünya Savaþýnda faþist Alman iþgalcilerine karþý yürütülen direnme hareketlerinden bir çoðu þehir [sayfa 178] ve kasabalarda cereyan etti. Komünistlerin önderliðindeki Fransýz direnme
hareketi de böyle oldu. Bugünlerde yayýnlanan bir broþürden alýnan aþaðýdaki yazýlarda bu hareketin örgütlenmesi ve eylemleri canlandýrýlmaktadýr.
FTP*, manga. takým ve bölüklerden meydana geliyordu. Taburlar yeni yeni kurulmaktaydý.
Her FTP mangasýnda yedi kiþi var. Manga komutanýnýn iki
yardýmcýsý var: 1° silah, cephane, patlayýcý madde, demiryolu sabotajýnda kullanýlacak özel malzeme, lokomotif, yük vagonu, telgraf
hatlarý ve elektrik santrallarýný uçurmak için gerekli özel malzeme
gibi donatým saðlayan bir yardýmcý; 2° haberalma iþiyle, belli kiþilerin
alýþkanlýklarý ve adresleri, demiryolu haritalarý, enerji santrallarýnýn,
polis ve özel birliklere ait karargah ve kýþlalarýn krokileri gibi konularda. mümkün olan en geniþ bilgiyi toplamaktan sorumlu bir baþka
yardýmcý. Güvenlik amacýyla her manga üçer kiþilik iki guruba
bölünüyor. Böylece ünlü üç kiþilik gurup ilkesi (hücre ilkesi -çev.)
uygulanmýþ oluyor: hiç bir gurup diðer gurubun üyelerini tanýmadýðý gibi, gurup baþkaný da baðlý olduðu örgütü kimin yönettiðini bilmiyor.
Üç ya da dört manga bir takým ediyor. Takým komutanýn da
iki yardýmcýsý var. Ayrýca, takým komutanýn yanýnda, siyasý eðitimi
yürüten ve propaganda iþlerini denetleyen bir kurmay yardýmcý var.
Bir bölgedeki takýmlar o bölgenin askeri komitesine baðlý.
Bölgedeki takým sayýsý üçe çýkýp da mangalarý görevlerini yerine
getirmeðe baþladýlar mý, bölge komitesi, bir bölük kurmaða çalýþýyor.
Bölüðün kurmay heyeti, bir komutan (yüzbaþý) ile bir siyasi eðitim
[sayfa 179] görevlisi ve haberalma, haberleþme, gereç depolarý ve
ulaþtýrma iþleriyle görevli bir teknisyenden ibaret.
Her zaman, her yerde üç kiþi ilkesi! Bölgedeki bölük sayýlarý
* FTP, Francs-Tireurs et Partisans Français (Fransýz Gerillalarý ve Partizanlarý)
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üçü bulunca, askeri komite. bir tabur teþkiline giriþebiliyor.
FTPnin örgütlenmesi iþte bu þekilde oluyor: Bölge askeri
komiteleri eylemlerini, bölgeler arasý askeri komiteler aracýlýðýyla
birleþtirmekte, bütünlüðe kavuþturmakta. Bu sonuncular da milli
askeri komiteye karþý sorumlu.
Saldýrý ve yoketme görevleri mangalarca yürütülüyor. Bir yýldýrým baskýnýný yürütmek için yedi kiþi gerekli: bir ya da iki kiþi
baskýný yapýyor, diðerleri kaçmayý saðlýyorlar. Trenlere ve enerji santrallarýna karþý giriþilen saldýrýlarý, bu eylemler daha çok insaný gerekli kýldýðý için, takýmlar yürütüyor.
FTPnin 20 SAYlLI BÝLDÝRÝSÝ.
8-20 Ocak. 1943.
8-20 Ocak tarihleri arasýnda. FTP, Hitlerin haydutlarýna ve
yerli hainlere karþý mücadelesine cesaretle devam etmiþ, düþman
haberleþme sistemlerine zarar vermiþtir. Vimyde bir tren raydan
çýkarýlmýþ: zarar büyük olmuþtur. Baþka bir trene ait yirmi yük vagonu ile lokomotif tahrip edilmiþtir. Almanyaya doðru yol alan, balýk
yüklü bir tren uçurulmuþ, balýklar o bölge halký tarafýndan yaðma
edilmiþtir.
Lillede, bir Alman eðlence merkezine el bombasýyla
saldýrýlmýþ, altý kiþi ölmüþtür. Bethune sokaðýndaki baþka bir saldýrýda 15 ölü ve 20 yaralý var. Basséde bir Gestapo ajaný, Saillyde beþ,
Avionda üç Alman öldürüldü. Maubcugede bir yüksek gerilim daðýtým direði tahrip edildi. Caruinde bir geneleve el bombasýyla saldýrýldý: iki Alman subayý öldü. Louvroildeki Heudemont fabrikalarým besleyen yüksek gerilim kablolarý kesildi: zýrh plakasý yapýlan
bir fabrika üç gün tatil etti ve 600 iþçi [sayfa 180] boþ kaldý.
Valenciennesde tahrip edilen bir direk yüzünden bir çok fabrika
paydos etmek zorunda kaldý. Maubeuge-Aunoye telefon irtibatý kesildi.
Falaiscde yeraltý telefon hatlarý kesildi. Ýki uçaksavar topu
tahrip edildi. Ýþbirlikçilerinin ürününü depo ettiði ve Almanlarýn emrine verilmiþ iki depo yakýldý. Silah ve patlayýcý madde ele geçirildi.
Saman dolu yük vagonlarý yakýldý. Seine-Inferieure (Aþaðý Seine)
bölgesinde dört Alman iþ bürosu ve iki faþist karargah yakýldý. Üç
Alman subayý yere serildi. Melantetaki SNAM fabrikasý transformatörü yakýldý. Corbeilde 1500 ton, Fitz Jeannda 1000 ton, Framcda
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700 ton buðday ve yulaf yok edildi. Creil dolaylarýnda, Alman donatýmýyla dolu bir yük treninin lokomotifi altýnda patlayan mayýn,
trafiði tam 12 saat aksattý. Abbeville ile Amiens arasýnda bir yol
tahrip edildi (trafik sekiz saat iþlemedi), bir tren raydan çýkarýldý.
Alman birliklerini taþýyan iki kamyon uçuruldu.
Toulda bir düþman birliðine el bombasýyla hücum edildi;
Homicourtda bir tren dolusu donatým mayýnla uçuruldu; Almanlarýn eline geçmek üzere olan 500 ton buðday Meuse Irmaðýna döküldü. Pompeyde, bir yüksek gerilim direði yakýldý, beþ yük vagonu ile bir lokomotif ýrmaða döküldü: çoðunluðu subay olmak üzere
78 ölü saydýk.
Genlisýe (Cote Dor), 17 vagonlu bir marþandiz raydan çýkarýldý. Chatellerault ve Poitiers hattýnda bir baþka tren raydan çýkarýldý.
Chatelleraultda bir Alman birliðine hücum edildi, beþ ölü ve
bir çok yaralý. Angersda bir bara el bombasýyla yapýlan hücum
sonucu 15 ölü ve yaralý. Ýþaretlerin sökülmesi demiryolu trafiðini altý
saat aksattý. Saumurda Almanlara çalýþan bir içki fabrikasý ateþe
verildi; 80000 litre alkol yandý. Choletde bir yem deposu [sayfa 181]
yakýldý. Orleansda bir Alman birliði bombalandý. Bourgeste iki Gestapo ajaný öldürüldü; Vierzonda üç lokomotife sabotaj yapýldý.
Bordeauxda Piquet adlý hain idam edildi. Bölge karargahý telefon
hatlarý kesildi.
Nantesda iki casus idam edildi. Silah ve cephane ele geçirildi. Lorientde bir Alman lokantasý yakýldý; sekiz kiþi öldü. Morlaixte
Lejyon karargahýna, bir yatakhaneye ve ana binaya saldýrýldý. Brestte
bir sinemaya saldýrý ve altý Almanýn öldürülüþü. St. Brieuc demiryolu istasyonu su kulesi yakýldý. Ayný kasabada bir Alman lokantasýna
ateþ açýldý: beþ ölü ve yaralý. Lezardrieuxda iki Alman lokantasýna
el bombasýyla saldýrý. Bir demiryolu uçuruldu. Bir buharlý inþaat
makinasý tahrip edildi; Finistere, Morbihan ve Cotes du Norddaki
vatansever eylemler yüzünden gece 8den sonra sokaða çýkma yasaðý konuldu. Mansda bir Alman eðlence merkezinde patlayan bomba; ölü ve yaralýlarý taþýmak için altý cankurtaran geldi. Ýki lokomotif
sabotaja uðradý, bir transformatör tahrip edildi.
Pariste, Boissy dAnglas sokaðýnda el bombasýyla bir Alman
lokaline saldýrýldý; Bourdonnais Caddesinde, Lafayette sokaðýnda
ve Piere Premier de Serbie Caddesinde de benzer lokallere el bom-
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basý atýldý. Laborde sokaðýnda bir Alman garajý tamamen imha edildi. Coustou sokaðýndaki, Daumsenil Caddesindesi ve Maubeuge
sokaðýndaki Alman yurtlarýna molotof kokteyli atýldý. Billabcourtdaki
Nazi stüdyolarý yakýldý; Naziler hesabýna çalýþan bir doðrama atölyesi de yakýldý. Versailles-Chantier yakýnlarýndaki Stain bölgesinde bir
Alman birlik treni saldýrýya uðratýldý.
Lyonda Metral adlý hain, vatanseverler tarafýndan öldürüldü.
Roanneda enerji santralý yakýldý. Grenobleda, Ýtalyanlarýn gittiði bir
bar tahrip edildi.
Marsilyada, Garibaldi Bulvarýnda, Grand Hotelin [sayfa 182]
giriþinde bir gurup Alman subayýna el bombasý fýrlatýldý: bir yüzbaþý
öldü, bir yarbay ve bazý subaylar yaralandý. Ýki tanker gaz, 250 ton
kömür ve 85 yük vagonu tahrip edildi. Nimesda bir gaz kamyonu
yakýldý. Clermontdan gelen bir Alman tireni St. Germain des Fosses dolaylarýnda raydan çýkarýldý. Pontmortda raydan çýkarýlan bir
tren 200 metre yolu da peþinde sürükledi; Clermont-Ferrandda da
bir tren raydan çýkarýldý. Limogesda enerji santrali ile bir uçak fabrikasý yakýldý.
Bütün bu eylemler sýrasýnda, FTPnin bazý savaþçýlarý cesaret
ve disiplinleriyle yüceldiler; bir tek kayýp bile verilmedi; biri aðýr
olmak üzere dört vatansever yaralandý o kadar.
Fernand Grenier, Francs-Tereurs et Partisans Français, (Broþür), Cobbett, Londra, 1943, s. 14-15, 21-25; Grenier direnme hareketinde Müttefik kuvvetleriyle irtibat saðlama görevinde çalýþmýþtýr.

6.
NAZÝ ÝÞGALÝNE KARÞI. .
YUNAN DIRENME HAREKETÝ
E. Jeonnides
... Almanlarýn Selanike girmesinden beþ gün sonra*, Komünist Partisi bölge komitesi gizlice toplandý ve [sayfa 183] iþgalciye karþý
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silaha sarýlmayý kararlaþtýrdý. Silahlar bulunur bulunmaz, bir iki hafta
içinde, Langadas daðlarýnda küçük gerilla guruplarý çalýþmaða
baþladý. 1941 Eylülünde, Makedonyanýn Kerdillia bölgesinde iþgal
kuvvetlerine ilk darbe indirilmiþtir.
Alman gücüne karþý durmak kolay bir iþ deðildi. Yokuþ yukarý bir savaþtý bu. Metaksas diktatörlüðü** ve Alman çizmesi, gerek
haberleþme gerekse insangücü ve örgüt konularýnda bir hayli hasara yol açmýþlardý. Direnme hareketi, yavaþ yavaþ ve zorlaya zorlaya
bütünleþip olgunlaþýyordu; düþman öldürülüp silahý alýnýyor ya da
halktan saklanan silahlar ele geçiriliyor, bu da kurtuluþ savaþçýlarýnýn
silah donatýmýný saðlýyordu. Kasabalarda ve daðlarda eylem yürüten silahlý birliklerin tohumu böyle atýlýyordu.
EAM (Ethiko Apclefterotiko Metopo) yani Milli Kurtuluþ Cephesi, iþgali takip eden birkaç ay içinde kurulmuþ oldu. Baþlangýçta.
bu cepheye, sadece Komünistler, Çiftçi ve Sosyalist partileri
katýlmýþtý. Bütün bu partilerin siyasi geçmiþleri temizdi. Hiç biri savaþ
öncesi darbelerine ya da diktatörlüklerine bulaþmamýþtý. Hepsi de
Metaksasa karþý dövüþtüler. Yavaþ yavaþ, sabýr ve fedakarlýkla, EAM,
örgütü geniþletti, etkisini yaydý ve mücadelenin önderliðini eline
aldý. Bir çok parti ve örgütü saflarýna çekti. Bunlar arasýnda, Ýleri
Liberallerin bir kanadý, Liberal Gençlik, Ýþçi Sendikalarý Genel Federasyonu, Memur ve Demiryolcu Sendikalarý, çeþitli kadýn
kuruluþlarý v.s. vardý. Mataksasý ve Almanlarý atlatýp kazasýz belasýz
kurtulabilmiþ bütün siyasi ve ekonomik örgütler bu özgürlük cengine katýlmýþtýr. Hiç bir [sayfa 184] zaman örgütlü bir parti haline
gelememiþ bulunan Liberal Parti, diktatörlüðün darbeleri altýnda
paramparça olmuþtu. Önderleri, -ki bunlarýn çoðu yaþlý kimselerdiEAMye katýlmadýlar, en iyileri bile tarafsýz kaldý, Liberallerin birçoðu
ise, birer ikiþer EAMye katýldýlar. Köklü partilerin hiç biri direnme
hareketine karýþmamýþtýr.
1942 yýlý baþlarýnda bile EAM hatýrý sayýlýr bir kuvvet olmuþtu.
Çeþitli gerilla guruplarýný bütünleyip tek bir merkezi yönetime, yani
ELASa (Yunan Halk Kurtuluþ Ordusu) baðladý. Ülkenin dört bir yaný
EAM komiteleriyle örülmüþ, bir petek haline gelmiþti; kasabalarda* Yunanistanýn Almanya tarafýndan iþgali 6 Nisan 1941de baþladý, Selanik 9
Nisanda düþtü.
** General Metaksas 1936da diktatör oldu, 1941 Ocaðýnda, ki ölümüne kadar
diktatör kaldý. Ölümünden önce Nazi saldýrýsýna çanak tutmuþ biridir.
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ki sabotajlar daha sistemli ve örgütlü bir hale geldi. Daðlardaki çeteler de askeri eylemlerini plan çerçevesinde yürütmeðe baþladý.
EAM, bütün Yunanlýlara, aralarýndaki farklarý unutmalarýný ve
ortak düþmana karþý birleþmelerini öðütlüyordu. Program þu
þekildeydi:
(a) Yunanistaný faþist iþgalcilerden temizlemek ve tam
baðýmsýzlýðý ve egemenliði saðlamak,
(b) Kurtuluþtan sonra, gerçek anti-faþist elemanlardan kurulu bir geçici hükümet kurmak. Bu hükümet, halkýn kaybettiði demokratik haklarý yeniden verecek, herkese ekmek ve iþ saðlayacak, Yunanistanýn baðýmsýzlýðýný ve bütünlüðünü gerçekleþtirecek,
siyasi hükümlüler için af çýkaracak ve serbest seçimleri düzenleyecekti.
(c) Vatan hainlerini ve savaþ suçlularýný cezalandýracaktý.
(d) Halk, serbest plebisit ile krallýk konusunda bir karar verinceye kadar kral Yunanistana dönmeyecekti.
Ýþgalin ilk kýþý içinde, EAM tam anlamýyla eyleme giriþti. Atina sokaklarýndan her gün yüzlerce ceset toplanýyordu. Bunlar, Almanlarýn halký aç býrakma kampanyalarýnýn bir marifetiydi. Yoksullar
en çok ezilenlerdi. Elinin erdiði, gücünün yettiði kadar, EAM, yiyecek [sayfa 185] daðýtýyor, köylerden kasaba halkýna üleþtirilmek üzere
gizli gizli, ihtiyaç maddeleri taþýyordu. Zaman zaman, zengin köylüleri ve tefecileri, ambarlarýnýn bir kýsmýný boþaltmaða razý edebilmek için sert yöntemlere baþvurmak gerekiyordu. Atina ve Pire
halký örgütlendi, karaborsacýlar ve istifçiler maðazalarýný açmak
zorunda býrakýldýlar. Askeri harekatýnda EAMyi engelleyen bir gerçek vardý: zalim Almanlarýn halka misilleme yaptýðý konusundaki
bilgimiz. Bu yüzden her saldýrý ayrý ve dikkatle planlanýyordu; Yunan halkýna ve müttefiklere yardýmcý olacak bir biçimde dikkatle
yürütmek ve tehlikelerini hesaba katmak gerekiyordu. Ýþ artýk daðýnýk guruplarýn kiþisel çatýþmalarýndan çýkmýþ, planlý bir milli savaþ
düzeni kurulmuþtu. Bu düzen içinde düþmanla çatýþmalarýmýz
baþarýlý oluyordu. Bu çatýþmalar, EAMin askeri örgütü olan ELASa
durmadan silah kazandýrýyordu.
Þiddet kullanan mücadele yöntemlerinin yanýsýra yumuþak
direnme araçlarýna da baþvuruluyordu. Yanýna bir Alman sokulunca her Yunanlý saðýr, dilsiz ve cahil kesiliyordu. Emirleri kimse anlayamýyordu! Metotlu çalýþmaða alýþýk Almanlar þaþýrýp kalýyorlardý
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bu durum karþýsýnda. Üstüne üstlük grevlerden de geçilmiyordu.
Atina ve Pirede EAM tarafýndan yönetilen iki genel grev (Nisan ve
Eylül 1942) iþgal otoritelerinin ücret ve maaþlarý arttýrmasýyla sonuçlandý. Ayrýca, ücretlerin bir kýsmý mal olarak ödenecek, emekçiler ve emekçi aile1eri için aþevleri kurulacak ve bundan böyle
Yunanistandan yiyecek maddesi ihraç edilmeyecekti. Bunlardan
bir iki ay sonra, Almanlar Yunanistandan iþçi sevketmeðe kalkýnca
derhal direnmenin her çeþidine baþvuruldu ve düþman taktik
deðiþtirmek zorunda kaldý. Bu defa da kuvvet yerine ikna yolunu
denemeðe kalktýlar. Bundan da bir sonuç çýkmadý. Bin1erce insanýmýzýn Almanyaya esirliðe götürülmüþ olduðu doðrudur. Ancak,
iþgale uðramýþ diðer [sayfa 186] ülkelere oranla Yunanistanýn Alman
Devini beslemeðe çok küçük bir katkýda bulunmaktaki payý büyüktür.
E. Joannides, Bloody But Unbowed: The Story of the
Greek Peoples Struggle for Freedom, Hermes Press, Londra, 1949, s. 20-23.

7.
YUNAN ÝÇ SAVAÞINDAN
ALINACAK DERSLER
Zizis Zografos
Britanyalý emperyalistlerin ve Yunanlý gericilerin iç savaþýn
patlak vermesi için ellerinden gelen herþeyi yaptýklarý artýk
ispatlanmýþ bulunuyor. Bunlar, sadece akan kanlarýn sorumlusu deðil
(18 Mart 1952 tarihli Elefteria gazetesinde bildirildiðine göre, iç
savaþta ölenlerin sayýsý 154.561i bulmaktadýr) ayný zamanda, hem
Geçici Devrim Hükümetinin tekrar tekrar öne sürdüðü teklifleri,
hem de Sovyetler Birliðinin Yunanistaný sürekli bir barýþa götürecek çözümlerini geri çevirmenin de sorumlusu oldular.
Komünist Partisi önderliðinin iþlediði saðcý oportünist hata-
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lar, halkýn ideolojik, siyasi ve örgütsel olarak hazýrlýksýz ve 1944
Aralýðýnda Britanyanýn silahlý müdahalesi karþýsýnda çaresiz kalmasý
sonucunu doðurdu. Aralýktan sonra solcu oportünistlerin iþlediði
hatalar ise, Aralýk ayýnda giriþtiklerini tamamlamak, demokratik hareketi ezmek ve iktidarlarýný pekiþtirmenin tek yolu [sayfa 187] olarak
gördükleri iç savaþý baþlatmak için gericilere ve emperyalistlere
fýrsat vermiþ oldu.
Partimizin Sekizinci Kongresinde (1961), o zamanki parti önderliðinin iþlediði hatalar þu þekilde sýralanmýþtýr: Birincisi, savaþ
sonrasý dönemini (1945-1946) yanlýþ deðerlendirmiþ, halkýn emekçiler çevresinde toplanmasýna imkan verecek barýþçý mücadele biçimlerini küçümsemiþ, þartlarýn hiç de elveriþli olmadýðý bir zamanda
silahlý mücadeleye giriþmiþtir; ikincisi, silahlý mücadeleye karar verdikten sonra da iþleri aðýrdan almýþ ve düþman bundan yararlanarak üstünlük saðlamasýný bilmiþtir. Bu temel hatalar, bunlardan ve
genel olarak o zamanki parti önderliðinin sol sekterliðinden doðan
diðerleri, demokratik hareket için felaketli sonuçlar getirmiþtir.
Bir devrimci mücadelede halkýn duygularýný anlamanýn önemi son derece büyüktür, nesnel þartlar ve baskýlarla biçimlenen bu
duygular, saðlam bir parti siyasetine somut, elle tutulur anlam kazandýran ileri sloganlarla istenilen yöne pekala çekilebilir.
Kitle ruh durumunun ve devrimci bir mücadeleye hazýr olup
olmadýðýnýn anlaþýlmasý, doðru deðerlendirilmesi, özellikle, partizan savaþý biçimine dökülecek bir silahlý mücadele söz konusu
olduðu zaman büsbütün önem kazanmaktýr.
Gericiler ve emperyalistler 31 Mart l946da genel seçimlerin
yapýlacaðýný ilan etti. Bu þekilde, onlarýn saldýrýlarýna karþý savaþ
kritik bir safhaya girmiþ oluyordu. Ýþte Komünist Partisi önderliði
böyle bir aþamada, yukarda belirtilen noktalarý dikkate almamak
hatasýný iþlemiþtir.
Bu sýrada ülkenin durumu ve kitlelerin ruh haleti ne merkezdeydi?
Devrim için elveriþli bir bunalým olgunlaþýyordu. Fakat henüz
doruðuna eriþmiþ deðildi. Komünist Partisi [sayfa 188] emekçi sýnýfýn
çoðunluk desteðine sahipti. Sendika seçimleri bunu gösteriyordu.
Ýþçilerin çevresinde köylüler ve þehirlilerin orta kesimleri toplanýyordu. Partimiz, halkýn derinden bir istekle beklediði baðýmsýzlýk, demokrasi ve barýþ için savaþmýþ ve bu kitleleri böylelikle kazanmýþtý.
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Bu þartlarda tek doðru siyaset, bütün demokratik güçleri, Ýç
Savaþý körükleyen Britanyalý emperyalistler dýþarý! ve Normal Demokratik Hayat! gibi sloganlarýn çevresine toplayarak seçimlere
katýlmaktý. Böylece iç savaþ önlenebilirdi. Durum bu siyaseti gerekli
kýlmaktaydý. Bu yol tutulmuþ olsaydý, Komünist Partisinin ve EAMnin
itibarý artacak, kitlelerle baðlarý daha da sýkýlaþacak, daha güçlü
durumlar elde edecekler (partinin seçimleri boykot kampanyasýna
tepki bunu kanýtlýyor) ve barýþçý araçlarla demokratik amaçlara
ulaþmanýn yeni fýrsatlarý deðerlendirilmiþ olacaktý. Elle tutulur bir
olanaktý bu (hareket sadece halk kitleleri çoðunluðunca desteklenmekle de kalmýyordu çünkü, dünya arenasýndaki güçler dengesi
ile Balkanlardaki durum da lehimizeydi). Yerli gericiler ve Britanyalý
emperyalistler gene de iç savaþ çýkarmak için direnecek olurlarsa,
bu defa, bizzat halk kitleleri kendiliklerinden silaha sarýlmanýn bir
zorunluluk olduðunu anlayacaklardý.
Ýþte böyle kritik bir kavþakta, Komünist Partisi önderliði, hiç
de haklý sebeplere dayanmaksýzýn, barýþ için, hazýrlýksýz da olsa
ardýmýzdan gelmekten çekinmeyen kitlelerin, gene hazýrlýksýz olarak, silahlý mücadele için de peþimize takýlacaðýný, seçimleri boykot edeceðini, durumun elveriþsiz olduðuna aldýrmadan silaha sarýlmakta bir sakýnca bulmayacaðýný varsayýyordu. Bu varsayým altýnda önderlik, iç savaþa giriþti ve böylece Britanyalý emperyalistlerin
ve yerli gericilerin oyununa düþmüþ oldu.
Ayrýca, tutarsýz siyasetinde kararlý olan o günkü parti önderliði, anti-emperyalist demokratik aþamadan [sayfa 189] geçmeden
doðrudan doðruya sosyalist aþamaya yönelen bir devrimi
gerçekleþtirmek amacý içinde olduðunu da belirtmeliyiz. N. Zakariyades*, sonradan Yunan Halk Ordusunun ta baþýndan beri sosyalist devrim için savaþtýðýný ve baþarýya ulaþtýðý her yerde proletarya diktatörlüðünü kurduðunu yazýyordu.
Tutulan yanlýþ yol, Makedonya sorunundaki yeni tutum, EAM
içindeki müttefiklerin küçük görülmesi ve silahlý mücadeledeki öznel (sübjektivist) davranýþ gibi yeni yeni hatalara yol açýyordu.
Sekizinci Parti Kongresi, o günlerdeki parti önderliðinin temel hatalarýndan birinin de, partiyi silahlý mücadeleye sokarak, böyle
bir mücadeleye hazýrlamak için 18 aylýk bir zamaný boþa harcadýðý
* O zamanki, Yunan Komünist Partisi genel sekreteri.
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görüþünü de benimsemiþtir.
O günlerdeki parti önderliði, her þeyden önce, açýkça
çeliþmeli ve kararsýz bir durumdaydý. Bunun göstergelerinden
biri, 16-17 Nisan 1946 tarihlerinde toplanan kurultayda alýnan kararlardýr: iki ay önce baþlamýþ bulunan silahlý mücadelenin kararý ancak þimdi çýkartýlmaða çalýþýlýyordu. Komünist Partisi mücadeleye
çoktan baþlamýþtý. Ancak bazý üyelerin durumdan haberleri bile yoktu. Yedinci Kongrenin (1945 Ekim ayýnda toplanmýþtý), partinin köy
ocaklarýnýn kapatýlmasý, buralara kayýtlý üyelerin Çiftçi Partisine katýlmalarý hakkýndaki kararý artýk uygulama alanýna geçecekti. Partinin bütün örgütlerinin kuvvetlendirilmesi gerektiði böyle bir zamanda, silaha sarýlacaðýmýz bir sýrada -silahlý mücadele bilfiil baþlamýþtý
bile-, köylerdeki parti ocaklarýný daðýtmaða kalkmak tam bir
çeliþmeydi.
Ýkinci olarak, devrimci stratejide en önemli sorunlardan biri
olan yedek güçler sorunu doðru biçimde [sayfa 190] çözülmemiþti.
Bildiðimiz gibi, bir silahlý mücadele için yeterli güçlerle yedek güçleri
toparlamak için, l° doðru bir siyaset, 2° güçlerin, özellikle parti güçlerinin, zamanýnda, siyasi, ideolojik ve örgütsel yönlerden hazýrlanmasý ve 3° düþmanýn, halk hareketini, yedek güçlerinden yoksun
býrakmak için giriþeceði teþebbüslerin önceden kestirilerek, zamanýnda gerekli eylemlere giriþilmesi zorunluklarý vardýr. Yedek güçlere hakim olmakta, düþmandan önce davranmak ve onlarý eyleme
sokmak üstünlüðünü elden kaçýrmamak son derece önemlidir.
Buraya kadar söylediklerimizden anlaþýlmýþ olacaðý üzere,
birinci þart yerine getirilmedi. Silahlý mücadele kararý halkýn duygularýna ters geliyordu. Hatta birçok parti görevlisi ve üyesi bunu kabul etmiyordu. Bu yüzden de ikinci þartý -güçlerin siyasi, ideolojik
ve örgütsel yönden silahlý mücadeleye hazýrlanmasýný- gerçekleþtirmek çok daha güç bir sorun haline geliyordu. Çünkü, ne de olsa,
parti kararlarýný uygulayacak olan, görevliler ve üyelerdi. Lenin, Kitleler, silahlý, kanlý ve ümitsiz bir mücadeleye girmekte olduklarýný
bilmelidirler. Ölüm korkusunu küçümseme aralarýnda ne kadar yaygýn olursa zafer o kadar garantilidir. diyor.*
Silahlý mücadele, sadece kýrlýk bölgelerde gerilla eylemi biçi* V. Ý. Lenin, Lessons of Moscow Uprising (Moskova Ayaklanmasý Dersleri)
Birinci Bölüme bakýn.
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minde yürütülürse, eninde sonunda, partinin ve demokratik kuruluþlarýn yasaklanmasý sonucu ortaya çýkacaktýr. Dolayýsiyle, yeraltý parti eylemlerini daha iþin baþýnda garantileyecek adýmlarýn atýlmasý zorunluðu vardý. Bu zorunluluk, özellikle, düþman denetiminde olan ve devrimin baþlýca öncüsü iþçi sýnýfýnýn yaþadýðý þehirlerde
yürütülecek eylemler için doðrudur.
Bunlarýn hiç biri yapýlmadý. Bu yüzden de, [sayfa 191] düþmanýn,
partiyi ve Halk Ordusunu yalnýz býrakmak için giriþtiði çabalar hiç
bir kararlý direnme hareketi karþýsýnda kalmadý.
Parti yalnýz kalýnca, kendi güçlerinin bir kýsmýna dayanmak
zorunda kaldý; bu güçlerin de sadece küçük bir kesimi savaþýyordu.
Bu kesim de diðer devrimci güçlerden ve özellikle halk kitlelerinden kopmuþ durumdaydý. Bu sadece parti önderliðinin bir hatasý
olarak kalmýyordu: Ýþin içinde hazýrlýklarýn eksik tutulmasý da vardý.
Üçüncü olarak, ordu karþýsýnda da yanlýþ bir tutuma saplanýldý. Ordu birliklerindeki çalkalanma, her halk hareketinde kaçýnýlmaz bir olaydýr. Bu çalkalanma. devrimci mücadele sertleþtiði
zaman orduyu kazanmak için mücadele haline dönüþür diyor
Lenin, Moskova ayaklanmasý, gericilerle devrimciler arasýnda, orduyu kendi tarafýna çekmek için kýyasýya, çýlgýn bir mücadelenin
açýk örneklerinden biridir.
Yunanistanda silahlý mücadele kararý alýndýðý zamanki durumu incelediðimizde ve parti önderliðinin bu konuda daha sonra
takýndýklarý tutumu gözden geçirdiðimizde, ordu birliklerini kazanma, hazýrlama ve silahlý mücadeleye ondan sonra kalkýþma konusundaki Leninci ilke de ihmal edilmiþtir.
1946 yýlýnda, Merkez Komitesi, dümeni silahlý mücadele yönüne doðru kýrdýðý zaman, ordudaki durum bir halk hareketi için
elveriþli bir ortam teþkil ediyordu. Silah altýnda 60.000 kiþiden fazla
olmamasýna raðmen, askerler arasýnda demokratik duygularýn hayli
yaygýn olduðu anlaþýlýyordu. Temmuz 1946da, General Sakalatosun,
Ýkinci Kolorduya baðlý alaylardan birinde askerin yarýsýnýn tutuklu
olduðunu söylemesi bunun göstergesi deðil de nedir? O sýrada Ýkinci Kolordu Larissada bulunuyordu. [sayfa 192] Bu, tek bir olay olarak
da kalmýyordu. Bütün ordu bu durumdaydý. Ne var ki, Parti, Merkez
Komitesi kararýndan ancak 15 ay sonra kýmýldamaða ve silahlý mücadele için gerekli hazýrlýklara baþlayabilecekti. Bu zamana kadar
ordu, 1946da olduðundan çok daha deðiþik bir niteliðe bürünmüþtü.
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Hem örgüt, hem de insan gücü yönünden köprülerin altýndan çok
sular akmýþ, subaylar ve askerler deðiþmiþti. Korkutmaktan iþkenceye, kurþuna dizmeden beyin yýkamaya, yolsuzluktan rüþvete
kadar her yolu deneyen gericiler durumu deðiþtirmeyi baþarmýþlardý.
Þurasý da akýlda bulundurulmalý: parti önderliði ELASýn askeri kadrolarýný elde tutma konusunda çok az dikkat sarfetmiþ,
özellikle eldeki muvazzaf subaylarý elinden kaçýrmýþtýr. Oysa bunlarýn, bir Halk Ordusu kurmakta ve özellikle yönetmekte bilgi ve yetenek sahibi olduklarý açýktýr.
Uzun süre, silahlý mücadeleyi yürütecek bir askeri merkez
kurulamamýþ olmasýnýn yanýsýra, stratejik bir planýn yokluðu da
burada belirtilmelidir. Partinin taþra örgütleri bir süre kendi hallerine býrakýldý. Talimattan yoksun, kendi yaðýyla kavrulan bu örgütler
eylemlerini akýllarýna nasýl eserse o þekilde yürütüyorlardý. 1946 baharýnda kurulmaða baþlanan silahlý birliklere kimin alýnýp kimin alýnmayacaðý konusu kendilerine býrakýlmýþtý. Mesela, 1947 yýlýnda, bir
çok birlik, kendilerine katýlmaða gelen gönüllüleri yüz geri etmiþ,
köylerine göndermiþ ve tutuklanmanýn kucaðýna atmýþtý.
Stratejik bir planýn yokluðu, diðer þartlara eklenince, eylemlerin örgütlenmesi ve yönetilmesi de baþarýsýz oluyor, düþmanýn
keþfi, olanaklarýnýn incelenmesi ve mücadelenin alacaðý biçim gibi
konular bir yana býrakýlmýþ oluyordu.
1946 ve 1947 yýllarýnda durum o hali aldý ki, [sayfa 193] gericiler,
halk kuvvetlerine karþý saldýrýya geçmeðe baþladýlar.
Britanyalý emperyalistlerin yardýmýyla ordularýný yeniden düzenlediler, devlet yönetimlerini kurdular ve baskýlarýný yoðunlaþtýrdýlar. Komünist Partisi yasaklandý, EAM daðýtýldý, demokratik örgütlere ve 62 demokrat gazeteye yasak kondu, þehirli nüfusun hareketleri türlü kayýtlar altýna alýndý.
1947 yýlý sonuna kadar, adalardaki esir kamplarý mevcudu
30.000ni aþtý; Makronisostaki bir kampta 20.000' subay ve er tutukluydu. 15.000 kiþi cezaevine sokulmuþtu.
Þehirlerin ve emekçi halkýn Halk Ordusuyla baðlarýnýn koparýlmasý, parti örgütlerinin bir bir kapatýlmasý ve sonuç olarak kitle
hareketi diye bir þeyin kalmayýþý, iç savaþ sýrasýnda halkýn silahlý
mücadelesi üstünde olumsuz bir etki býrakmaz da ne yapardý?
Ýlk silahlý guruplarýmýzýn teþkilinden sonra bile, parti önderliðinin olaylara seyirci kalmasý sayesinde, Halk Ordusunun, kýrlýk
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bölgelerde de halk kitlelerinden koparýlmasý için düþman zaman
kazanmýþ oluyordu. Yarým milyon köylü þehirlere yakýn, gözaltýnda
bulunan kamplara doldurulmuþtu. Büyük topraklar bu yüzden çöle
dönmüþtü: ýssýzdý. Böylece Halk Ordusu, son donatým ve bilgi kaynaðýndan da yoksun býrakýlmýþ oluyordu. Þehirli halkla iliþki kurmasýna yarayan son araç da böylece elinden alýnmýþtý. Issýz dað köylerinde partili savaþçýlardan baþka kimseler kalmamýþtý desek yeridir.
Ýþte böyle, daha kendini toparlayýp gücüne kavuþamadan
Halk Ordusu bütün savaþ süresince kitleden kopuk bir duruma getirildi. Parti önderliðinin seçimleri boykot etmesi, erken ve kötü hazýrlanmýþ bir ayaklanmayý yürütmeðe kalkýþmasý ve bir de düþmanýn
ustaca oyunlarý sebebiyle parti kendini kitlelerden kopmuþ, cansýz
bir halde buluverdi. [sayfa 194]
Some Lessons of the Civil War in Greece, World Marxist Review, Kasým 1967, s. 42-45. Bu yazý yazýldýðýnda Zografos, Yunanistan Komünist Partisi siyasi bürosu üyelerindendi. 1968 Martýnda sað hizipçiliðinden ötürü YKPden çýkarýldý. Ancak, yukardaki çözümleme, yazýldýðý zamanki YKP
görüþünü yansýtmaktadýr.
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III. ÇÝN
Geniþ kapsamlý Çin gerilla deneyi konusundaki büyük
Literatürden yaptýðýmýz seçmelerde iki noktayý canlandýrmayý hedef aldýk: (1) geliþimindeki aþamalarý ve (teorisinin) zamanla incelip olgunlaþmasýný ve (2) devrimci silahlý
kuvvetlerin siyasî eðitimine verilen büyük önemi.
Çinlilerin, gerilla savaþý strateji ve taktikleri, deneklerden ve devrimci hareketin çeþitli aþamalarda karþýlaþtýðý
sorunlarýn deðiþikliðinden esinlenerek yavaþ yavaþ
olgunlaþmýþtýr. Bu deneylerin baþlýcalarý þunlar: Ýç Savaþ ya
da Tarým Devrimi Savaþý (1927-1937): Japonyaya karþý Savaþ
(1937-1945) ve bugünkü Çin Halk Cumhuriyetinin kurulmasýyla doruðuna ulaþan Üçüncü Devrimci Ýç Savaþ (19451949). (Birinci Devrimci Ýç Savaþ, 1924-1927 yýllarý arasýnda.
Kuomintang-Komünist Ortak Cephesi olarak geleneksel
araçlarla yönetilmiþtir). Bu bölümdeki seçmeler, son yazý
hariç, 1928-1938 yýllan arasýndaki deneylere dayanmaktadýr. Bu dönemde, Çinin özel þartlarý somut bir çözümleme
konusu olmuþ, dört baþý mamur bir gerilla savaþý kuramý
geliþtirilmiþ ve iç savaþtan, iþgalciye karþý giriþilen bir millî
savaþa dönülmüþtür.
Uzun bir dönemi kapsayan, Çin Devriminde, aldýðý biçimler zamana uygun olarak deðiþmiþ olmakla birlikte, en yaygýn mücadele, gerilla savaþý þeklinde yürütülmüþtür. Ýkinci
Devrimci Ýç Savaþ sýrasýnda da böyle olmuþ, silahlý mücadeleler gerilla savaþý tarzýnda yürümüþ, ancak Kýzýl Ordunun
kuvveti arttýkça, daha yüksek b;r düzeyde, gerilla savaþý düzeninde çarpýþan büyük birliklerin yürüttüðü hareketli bir
savaþ haline dönüþen bir mücadele yolu benimsenmiþtir.
Japonyaya Karþý Savaþ baþlayýnca, tekrar eski gerilla savaþý
biçimine dönülmüþtür.[sayfa 196] Sonra yeniden, bu savaþýn
sonlarýnda ve Üçüncü Devrimci Ýç Savaþ döneminde silahlý
mücadele, düzgün ordu savaþý haline dökülmüþ ve nihayet
düþmanýn kuvvetli kaleler halini almýþ olan durumunu ortadan kaldýracak ve büyük çapta eyleme yönelmiþ geniþ saha
ordularý düzenine geçilmiþtir.
Gerilla konusunda ortaya atýlan ve Çinin þartlarýna uyan
teorinin ilk biçimleriyle. Mareþal Lin Piaonun sonradan
geliþtirdiði, yöntemi ve sonuçlarý gayet genel nitelikte olan
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teorisini kýyaslamak son derece önemlidir. Lin Piaonun
yazýsýnda geliþtirilen, aslýnda, Mao Tse-tungun, evrensel
ve uluslararasý geçerliliðini öne sürdüðü son resmî teorinin
en yeni aþamasýndan baþka bir þey deðildir. Bu yazý, teoriyi
aydýnlatmak amacýyla seçilmiþ bulunuyor: editörün bu yazý
hakkýndaki görüþü Giriþ kýsmýnda yer almaktadýr.

1.
ASKERÎ SORUN
Mao Tse-tung
Sýnýr boylarýndaki1 bölgeler tam anlamýyla askerî olduðu için,
gerek parti, gerekse kitleler bir savaþ düzenine [sayfa 197] girmelidir.
Düþmaný altetmek ve savaþmak günlük hayatýmýzýn ana sorunlarý
haline geldi. Baðýmsýz bir yönetim silahlý bir yönetim demektir. Silahlý
kuvvetlerin bulunmadýðý, yetersiz olduðu ya da düþmana karþý uyguladýðý taktiklerin yanlýþ olduðu yerlerin, hemen iþgal edildiðini
görüyoruz. Mücadele her geçen gün biraz daha þiddetleniyor;
karþýlaþtýðýmýz sorunlar da daha ciddî ve zor bir hale geldi...
Kýzýl Ordunun bir kesiminde iþçiler ve köylüler, diðer kesiminde lumpen-proleterler var. Lumpen-proleterlerin oranýný yüksek tutmak hiç de salýk verilecek bir þey deðil. Savaþ sürekli olarak
devam edip de kayýplar arttýkça, iyi savaþçýlar olan lumpen-proleterlerin yerine yedeklerini koymasý þimdiden zor bir sorun olarak
görünüyor. Bu þartlar altýnda yapýlacak tek þey siyasî eðitimi
yoðunlaþtýrmaktýr.
Kýzýl Ordu askerlerinin çoðu paralý ordulardan geliyor; fakat
Kýzýl Orduya katýlýr katýlmaz nitelikleri deðiþiyor. Bir kere, Kýzýl Ordu,
paralý asker sistemine son verdi. Askerlere, baþkalarý için deðil, kendileri ve halk için savaþtýklarý anlatýldý. Bugüne kadar, Kýzýl Ordu,
düzgün aralýklarla maaþ ödeme gibi bir iþe giriþmiþ deðil; pirinç
daðýtýlýyor, yað, tuz, odun ve- sebze için bir miktar parayla küçük bir
1
Hunan ve Kiangsi eyaletlerinin birleþtiði bölge kastediliyor. 1928 Nisanýnda,
burada baðýmsýz kýzýl bir rejim kurulmuþtu.
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cep harçlýðý verilmekte. Sýnýr boylarýnýn yerlisi olan bütün Kýzýl Ordu
subay ve erlerine toprak daðýtýldý. Uzak bölgelerden gelenlere toprak daðýtmak ise oldukça zor bir iþ.
Bir miktar siyasî eðitim gördükten sonra, Kýzýl Ordu askerlerinin tümü sýnýf bilincine eriþtiler ve toprak daðýtýmýnda olduðu kadar, siyasî iktidar kurmada, iþçileri ve köylüleri silahlandýrmada ve
benzer konularda genel bir bilgi edinmiþ oldular. Hepsi de, kendileri için, iþçi ve köylü sýnýflarý için dövüþtüklerini biliyorlar. Bu yüzden
de, hiç þikâyette bulunmadan zorlu mücadeleye göðüs gerebiliyorlar. [sayfa 198] Her bölük, tabur ve alayda, askerlerin çýkarlarým temsil
eden ve siyasî iþleri, kitleyi uyandýrma görevini yerine getiren asker
kurullarý var.
Deneyler, parti temsilciliði sisteminin kaldýrýlmamasý gerektiðini gösterdi. Parti kolu bölük düzeylerinde kurulduðu için, bölükteki parti temsilcisi de özel bir önem kazanýyor. Bu temsilci, asker
kurulunun yönettiði siyasî eðitimi denetlemekte, kitle hareketi görevini yürütmekte, ayný zamanda da parti kolunun sekreterliði görevini yapmaktadýr. Bölükteki parti temsilcisi ne kadar iyi ise bölüðün
de o kadar iyi olduðunu, bölük komutanýnýn bile bu derece etkili
siyasî bir rol oynayamayacaðýný olaylar kanýtlamýþ bulunuyor. Aþaðý
kademelerdeki kayýplarýn sayýsý yükseldikçe, düþmandan kýsa bir
süre önce ele geçirilmiþ olan esirler, eðitilerek, çok defa takým hatta bölük komutanlýklarýna getirilmiþtir. Daha geçen Þubat ve Mart
aylarýnda alýnan esirlerden þimdi (Kasým) tabur komutaný rütbesine
yükselmiþ olanlar bile var...
Ortalama askerin savaþa hazýr hale getirilmesi için altý ay ya
da bir yýl eðitilmesi gerekir; bizim askerlerimiz ise dün askere alýnmýþlarda bugün savaþa katýlmaktadýr, hemen hiç bir eðitimden geçirilmeden. Askerî teknikler yönünden son derece zayýf olan bu insanlar salt cesaretleriyle savaþýyorlar. Uzun uzun eðitim göstermek
ve mola vermek imkâný olmadýðýndan, eðitim için zaman kazanmak üzere nasýl edip de belli çatýþmalara girmemeyi basarsak, diye
düþündüðümüz zamanlar çok olmuþtur. Küçük rütbeli subaylarýn
eðitimi için, 150 kiþilik bir eðitim birliði kurduk. Niyetimiz bu birliðin
sürekli bir kuruluþ haline getirilmesiydi. Parti merkezinin ve iki bölge komitesinin, takým ve bölük komutanlarýndan baþlamak üzere,
bize daha çok subay göndereceði umudundaydýk.
Hunan Bölge Komitesi bizden, askerlerin maddî hayatýnýn
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düzeltilmesini ve hiç deðilse köylü ve iþçilerden [sayfa 199] biraz daha
iyi olmasýný istiyordu. Durum ise bunun tam tersiydi: çünkü pirincin
yaný sýra, erlere yemeklik yað, tuz, odun ve sebze için bütün verebildiðimiz, günde elli kuruþu geçmiyordu. Bu bile kolay olmuyordu.
Sadece bu amaçla harcanan para ayda 10000 gümüþ dolarý
bulmaktaydý. Bu paranýn hemen tamamý yerli aðalardan zorla alýnmaktaydý.2 5000 kiþilik ordumuzun tamamý için kýþlýk giyecek amacýyla pamuk bulduysak da gene de pamuk sýkýntýmýzý tam anlamýyla gideremedik. Hava soðuk olduðundan erlerimizin çoðu, iki ince
elbiseyi üst üste giymek zorunda kalýyordu. Bereket sýkýntýya alýþýktýk.
Sonra herkes ayný sýkýntýdaydý: ordu komutanýndan aþçýsýna kadar
herkes, pirincin yanýsýra, günde elli kuruþ alarak geçiniyordu. Cep
harçlýðý da böyleydi; iki lira mý daðýtýlýyor, herkese iki lira veriliyordu; dört lira daðýtýlacaksa herkes dört lira alacak demekti.3 Böylece
hiç bir askerin ötekine gücenmeðe hakký kalmýyordu.
Her çatýþmadan sonra bir miktar yaralý askerimiz oluyordu.
Pek çok subay ve erimiz de. kötü beslenme, soðuk ve diðer nedenlerle, hasta düþüyordu. Daðlardaki hastahane, hem Batý hem de
geleneksel Çin tedavisi yapýyor, fakat doktor ve ilâç yönünden oldukça yoksul bulunuyor. Hâlen hastahanede 800 hasta var. Hunan
Bölge komitesi ilâç gönderecekti, fakat henüz elimize geçmedi.
Parti merkezinden, iki bölge komitesinden durmadan, iyodin ve
Batý Týbbýna göre yetiþmiþ iki doktor isteyip duruyoruz.
Maddî hayatýnýn bunca yoksul oluþuna, durmadan [sayfa 200]
dinlenmeden savaþmasýna raðmen Kýzýl Ordunun eriyip gitmemesinin iki nedeninden biri partinin oynadýðý rol, diðeri uyguladýðý demokrasidir. Subay erleri dövmez; subaylarla erler eþit iþlem görürler; askerlerin toplanma ve konuþma özgürlükleri vardýr; çapraþýk
formaliteler ve seremoniler kaldýrýlmýþtýr; muhasebe defterleri herkesin denetlemesine açýktýr. Yemek iþleriyle bizzat askerler uðraþýr.
Yað, tuz, odun ve sebze için herkese verilen elli kuruþlarýn bir kýsmý
tasarruf bile ediliyor. Buna yemek tasarrufu adýný takmýþlar. Adam
baþýna günde 60 ilâ 70 para4 tasarruf ediliyor. Bütün bunlar askerle2
Bu sadece geçici bir tedbirdi; ordunun büyümesi ve alanýn geniþlemesiyle
birlikte vergilendirme gerekli ve mümkün hale geldi.
3
Bu uygulama Kýzýl Orduda uzun süre devam etmiþtir. Sonralarý, rütbelerine
göre subaylarla erlere hafifçe farklý bir iþlem yapýlmaða baþlandý.
4
1 para, aþaðý yukarý, gümüþ dolarýn binde birine eþittir. (Adam basma harcanan para ise günde bir gümüþ dolarýn onda biri kadar tutmaktadýr. Çev.)
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rin çok hoþuna gitmekte, onlarý tatmin etmektedir. Özellikle yeni
esir alýnmýþ askerler, ordumuzla Kuomintang ordusu arasýnda daðlar kadar fark olduðunu söylüyordu. Kýzýl Orduda maddî hayat açýsýndan daha kötü durumda olduklarý halde, ruhen kendilerini
kurtulmuþ hissediyorlar. Daha dün, düþman ordusunda hiç de cesur olmayan biri olarak tanýnan asker. Kýzýl Ordu saflarýna geçince
birden aslan kesiliyor. Bu da demokrasinin ne kadar etkili olduðunu gösteriyor. Kýzýl Ordu esir alýnmýþ askerlerin, daha katýldýklarý
anda eriyip baþkalaþtýklarý bir potayý andýrmaktadýr. Cinde sadece
halkýn deðil ordunun da demokrasiye ihtiyacý var. Bir ordudaki demokratik sistem, derebeylik kalýntýsý ücretli ordu sistemini yýkmak
için, en önemli silahtýr.
Parti örgütleri dört düzeye ayrýlmýþ durumda, bölük kolu,
tabur komitesi, alay komitesi ve ordu komitesi. Her bölükte bir kol,
her mangada bir gurup var. Kýzýl Ordunun bu kadar þiddetli bir
mücadeleye girip de daðýlýp gitmemesinin sebebi, her bölükte bir
parti örgütünün [sayfa 201] bulunuþudur. Bundan iki yýl önce, Kuomintang ordusu içindeki örgütlerimizin askerler üzerinde hemen
hiç bir etkileri yoktu. Yeh Tingin5 birlikleri içinde bile, sadece alay
kademesinde bir parti kolu bulunuyordu. Bu yüzdendir ki ciddî tek
bir sýnav bile veremediler. Bugün Kýzýl Ordu içinde parti üyelerinin
oraný bire üçtür, yani, ortalama olarak her dört kiþiden biri partilidir.
Son zamanlarda üye sayýsýný arttýrmaða, savaþçý askerlerden üye
kaydetmeðe ve böylece oraný yarý yarýya çýkarmaða karar verdik.
Þu anda bölüklerde parti sekreteri sýkýntýsý çekiyoruz; merkeze bu
konuda yazý yazdýk ve artýk bulunduklarý yerde kalamayacak gibi
olan eylemcilerden çok sayýda gönderilmesini istedik...
Mahallî silahlý kuvvetler, Kýzýl Muhafýzlarýn ve iþçi-köylü ayaklanma birliklerinden ibarettir. Ayaklanma birlikleri mýzraklar ve av
tüfekleriyle donatýlmýþ olup, her kasabada bir kýtalarý ve üsleri bulunan ve sayýlan kasaba nüfusuna göre deðiþen birliklerdir. Bunlarýn
görevi, karþý devrimi bastýrmak, kasaba yönetimini korumak ve
düþman geldiðinde Kýzýl Orduya ya da Kýzýl Muhafýzlara savaþta yardýmcý olmaktýr. Ayaklanma birlikleri ilk olarak Yungsinde yeraltý
çalýþmalarýyla greve baþlamýþtý; bütün bu bölge elimize geçince açýða
5
Nanehang Ayaklanmasýna katýlan birlikler. 1 Aðustos 1927de Kuomintanga
karþý ayaklanan bu birlikler Kýzýl Ordunun ilk birlikleri oldu. Kýzýl Ordunun kuruluþu da bu
olayla baþlar.
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çýktý. Örgüt þimdi bütün sýnýr boylarýnda yayýlmýþtýr, adý da ayný
kalmýþtýr. Kýzýl Muhafýzlarýn ellerindeki tüfekler, çokçasý beþli; dokuzlu ve birli tüfeklere de rastlanýyor. Ninkangda 140, Yungsinde
220, Lienhivvada 43. Chalingde 50. Lingde 90. Suichivranda 130,
Wananda 10 tüfeðimiz var ki toplam olarak 683 tüfek ediyor. Tüfeklerin çoðu Kýzýl Ordu tarafýndan [sayfa 202] saðlanmýþtýr; küçük bir
kýsmýný da Kýzýl Muhafýzlar düþmandan almýþtýr. Düzeni koruyan
birliklerle ve toprak aðalarýnýn her evden topladýklarý insanlardan
kurulu milislerle çarpýþa çarpýþa, Kýzýl Muhafýzlarýn çoðunun savaþ
gücü günden güne geliþmektedir.
21 Mayýs Olayýndan önce6 bütün illerde köylülerin kendilerini korumak üzere birlikler kurduklarýný görüyoruz. Bu birliklerin,
Yuda 300, Chalinde 300, Lingde 60, Suichivvanda 50, Yunsinde
80, Lienhivvada 60, Ningyangda 60, (Yuan Wen-tsaiýn askerleri)
ve Chingkang daðlarýnda 60, (Wang Tsonun askerleri) olmak üzere, toplam 970 tüfekleri vardý. 21 Mayýs olayýndan sonra, Yuan ve
Wangýn askerlerine ait tüfeklerde bir kayba uðranýlmamýþ, buna
karþýlýk, Suichivvanda altý, Lienhiwada ise bir tüfek dýþýnda bütün
silahlar toprak aðalarýnýn eline geçmiþtir. Köylü korunma birliklerinin bu þekilde silah kaptýrmasý, oportünist tutumun bir sonucudur.
Bugün de, illerdeki Kýzýl Muhafýzlarýn elindeki tüfek sayýsý yeterli
olmaktan çok uzak ve toprak aðalarýnýn elin-dekinden daha azdýr.
Kýzýl Ordu, Kýzýl Muhafýzlara silah yardýmý yapmaða devam ediyor.
Kýzýl Ordu, kendi savaþ gücü azalmadýkça, halký kendi silahlarýna
kavuþturmak için elinden geleni yapmaða elbette devam edecektir.
Her Kýzýl Ordu taburunu dört bölükten kurduk, her bölüðe 75
tüfek verdik; bunlara, özel görev bölüðünün, üç taburun ve alay
karargâh birliklerinin silahlarý eklenince, bir alayýn silah tutarý 1075i
buluyor. Eylemlerimiz sýrasýnda düþmandan kaptýðýmýz silahlar,
mümkün mertebe, illerdeki kuvvetlerin donatýmýna gönderiliyor.
Kýzýl Muhafýzlarýn komutanlarý, illerden gönderilip, Kýzýl Ordu eðitim
kurumlarýndan geçmiþ ve kursu baþarýyla bitirmiþ [sayfa 203] kimseler.
Kýzýl Ordu, illerdeki birlikleri yönetmek üzere uzak yerlerden gönderdiði komutan sayýsýný gittikçe kýsmakta. Bu arada, Chu Peyi6

baþlamýþtý.

Chiang Kai-Shek, 21 Mayýs 1927de, Changshada karþý devrimci þiddete
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Teh düzeni koruma birliklerini, ev ev toplanan milisleri ve toprak
aðalarýna baðlý silahlý kuvvetleri örgütlemekle meþgul. Hudut boylarýndaki illerde, bu kuvvetlerin sayýsý ve savaþ gücü önemli ölçülere
ulaþmýþtýr. Ýllerdeki Kýzýl kuvvetlerimizi bir an önce geniþletmeðe,
arttýrmaða çalýþmamýzýn sebeplerinden biri de bu geliþme oldu.
Kýzýl Ordunun dayandýðý ilke yoðunlaþma (saflarýn
sýklaþtýrýlmasý) buna karþýlýk Kýzýl Muhafýzlarýn dayandýðý ilke daðýlma (yaygýnlaþma) idi. Gerici yönetimin bugünkü geçici kararlýlýk
döneminden yararlanan düþman, Kýzýl Orduya karþý güçlü saldýrýlara giriþebildiði için. Kýzýl Ordu yaygýnlaþma ilkesine dayanamaz, çünkü bu. aleyhine olur. Deneyimiz, kuvvetlerimizi daðýttýðýmýzda yenilgiye uðradýðýmýzý, bizden daha zayýf, bize eþit, hatta bizden az üstün
düþman karþýsýnda yoðunlaþtýðýmýz, saflarýmýzý sýklaþtýrdýðýmýz zaman, çok defa, zafere ulaþtýðýmýzý göstermiþtir. Parti Merkez Komitesinin, gerilla savaþý geliþtirmemiz için talimat verdiði alan son derece geniþ bir bölgeyi kaplýyordu: uzunluðu ve geniþliði binlerce li7
olan bir alandý bu. Parti üst kademeleri kuvvetlerimizi gözlerinde
büyütüyor olmalýydý.
Düþman kuvvetlerine karþý yönelttiðimiz propaganda araçlarý içinde en etkilileri, esirlerin salýverilmesi ve yaralýlara týbbî bakým
gösterilmesiydi. Düþman kuvvetlerinden alýnan esirler, er olsun, manga, bölük, tabur komutaný olsun, hemen propagandaya tâbi tutuluyordu. Kalmak isteyenlerle gitmek isteyenler ayrýlýyor ve ikinciler,
yol harçlýklarý da verilerek, serbest býrakýlýyordu. Bu tutumumuz
düþmanýn, Komünist haydutlar gözlerinin gördüðü [sayfa 204] herkesi
öldürüyor. þeklindeki iftirasýný yerle bir etmekteydi. Yan Chinshengin Dokuzuncu Tümende On Günlük Denetleme adlý raporunda bu tutumumuzdan, Gerçekten müthiþ bir þey. olarak söz
edilmektedir. Kýzýl Ordulu askerlerin esir askerlere saðladýðý rahat
ve son derece içtenlikle verilen Yeni Dostlar Ýçin Veda Partileri,
esir askerlerin yürekten teþekkürlerini belirttikleri söylevlerle süsleniyordu. Düþman yaralýlarýnýn týbbî bakýmý da çok etkili bir propaganda aracýydý. Son günlerde, düþman tarafýndan da bizi taklit eden
Li Wenpin gibi zeki komutanlar çýkmýþ, esirleri öldürtmemiþ ve
yaralýlarýn tedavisini yaptýrmýþtýr. Buna raðmen, ilk karþýlaþmamýzda,
eski askerlerimizin silahlarýyla birlikte yeniden saflarýmýza katýldý7
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klarý oluyordu. Bu olayýn iki örneði var. Ayrýca, elimizden geldiði
kadar, yazýlý propaganda, yani sloganlarýmýzý büyük harflerle yazma
iþini yürütmeðe çalýþtýk. Nereye gittiysek, bütün duvarlarý sloganlarýmýzla donattýk. Ancak, elimizde iyi resim yapan pek yoktu. Parti
merkezinin ve iki bölge komitesinin bize, tez elden, bir iki ressam
göndermelerini bekliyoruz. [sayfa 205]
Mao Tse-Tung, The Struggle in Chinskang Mountains,
Mao Tse-tung, Seleceted Works, 1. Cilt, International
Publishers, 1954 s. 79-86. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesine 25 Kasým, 1928de gönderilmiþ bir rapordan.

2.
SALT ASKERÎ GÖRÜÞ AÇISI ÜSTÜNE
Mao Tse-tung
Salt askerî görüþ açýsý. Kýzýl Ordudaki birçok yoldaþ arasýnda
son derece yaygýn. Aþaðýdaki biçimlerde ortaya çýkýyor bu açý:
1. Askerî görev ile siyasî görevi birbirine karþýt sanmak; askerî görevin, siyasî görevleri baþarmak için gerekli araçlardan sadece biri olduðunu görmezlikten gelmek. Hatta Askerî görev baþarýlýrsa
siyasî görev de baþarýlýr. Askerî görev iyi yürütülmezse siyasî görev
de iyi yürütülmemiþ demektir. gibi yargýlara varmak. Bu yargýnýn
bir adým ötesi, askerî görevi bir numaralý siyasî görev saymaktýr.
2. Kýzýl Ordunun görevini Beyaz Ordunun görevine, yani sadece dövüþmeye, benzetmek. Çin Kýzýl Ordusunun, devrime götüren
bazý siyasî görevleri yerine getirmeðe yönelmiþ bir silahlý kuvvet
olduðu gerçeðini görmezlikten gelmek. Özellikle þu günlerde Kýzýl
Ordunun varlýk sebebi sadece savaþmak deðildir; savaþmanýn yanýsýra, düþmanýn askerî gücünü tahrip, kitleleri hareketlendirmek, örgütlemek, silahlandýrmak, devrimci bir güç haline gelmelerinde yardýmcý olmak ve hatta Komünist Partisinin örgütlerini kurmak gibi
önemli görevlerin sorumluluðunu da üstüne almýþtýr. Kýzýl Ordu
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savaþmak için savaþamaz. Aksine, kitleleri harekete geçirmek, örgütlemek, silahlandýrmak, devrimci bir güç haline gelmelerine [sayfa
206] yardýmcý olmak için savaþýr. Bu amaçlar ortadan kalkacak olursa, savaþmak da anlamýný kaybeder ve Kýzýl Ordunun varlýðýna sebep kalmaz.
3. Bu görüþ açýsýna göre, Kýzýl Ordunun siyasî görevlerini askerî görevlerinden daha önemsiz saymak ve Ordu karargâhý, kamu
ile ilgilidir. deyip iþin içinden sýyrýlmak gerekir. Bu görüþ geliþmeðe
devam ederse, Kitlelerin bize yabancýlaþmasýna, yönetimin ordu
eline geçmesine ve dolayýsýyla proletarya önderliðinden kurtulmasýna bir kelimeyle, Kuomintang ordusundaki askerî aðalýk yolunun
aynen izlenmesine yol açacaktýr.
4. Kitleleri harekete geçirme görevine, bunun için ekipler
kurma iþine yan çizmek, önem vermemek. Kitlelerin örgütlenmesinde, ordudaki asker kurullarýnýn ve illerdeki iþçi ve köylü örgütlerinin önemini kavramamak. Bunun sonucu olarak, hem kitleleri harekete geçirme iþi, hem de örgütlenme konusu bir kenara itilmiþ
oluyor.
5. Bir çatýþma kazanýldýðý zaman kibirlenmek, kaybedildiði
zaman kederlenmek.
6. Gurup egoizmine kapýlmak. Yani, Kýzýl Ordunun en önemli görevlerinden birinin halký silahlandýrmak olduðunu unutarak,
herþeyi sadece Dördüncü Ordunun çýkarlarý açýsýndan görmek. Bu,
klikçiliðin geniþlemiþ þeklinden baþka bir þey deðildir.
7. Dördüncü Ordunun dar çevresi içinde kalan bazý yoldaþlar,
baþka hiç bir devrimci kuvvetin var olmadýðý sanýsýna kapýlmýþlar.
Böylece de, hiç bir eyleme girmeden, kendi kuvvetlerini aynen
muhafaza etmek gibi son derece köksüz bir fikre saplanmýþlardýr.
Bu olsa olsa bir oportünizm kalýntýsýdýr.
8. Öznel ve nesnel þartlarý dikkate almak, -devrimci aceleciliðe kapýlmak, astlarýyla uðraþmak zahmetinden nefret etmek, kitle
çalýþmalarýndan kaçmak ve sadece büyük [sayfa 207] iþler peþinde
koþarak hayaller içinde yüzmek. Bu da, olsa olsa serüven merakýnýn bir kalýntýsýdýr.8
8
1927de devrimcilerin yenilgisini izleyen kýsa bir dönem içinde, Chiang Kaishekin ihanetinden sonra, Komünist Partisi saflarýnda Sol serüvencilik eðilimi belirdi.
Çin devrimine bir sürekli devrim gözüyle bakýlmaða baþlandý. Cindeki devrimci ortama
da sürekli ayaklanma gözüyle bakýlýyordu. Düzenli bir geri çekilme örgütlenmekten
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lir:

Salt askerî görüþ açýsýnýn kaynaðý ise, þu þekilde özetlenebi-

1. Siyasî seviyenin düþük olmasý. Ordudaki siyasî önderliðin
rolünü ve Kýzýl Ordu ile Beyaz Ordunun temeldeki farkýný kavramamak.
2. Paralý ordularýn ideolojisini benimsemek. Savaþ sýrasýnda
düþmandan esir alýnan askerlerin sayýsý pek çok. Bunlar Kýzýl Orduya alýndýklarý zaman, paralý askerlikleri zamanýndan kalma ve
içlerine iþlemiþ ideolojilerini de birlikte getirmekten kendilerini alamýyorlar. Dolayýsýyla, erler arasýnda bile salt askerî görüþ açýsý bir
dayanak bulmuþ oluyor.
3. Bundan önceki iki sebepten bir üçüncü sebep çýkýyor:
askeri kuvvete fazla güvenmek ve halk kitlelerinin kuvvetine yeter
derecede güvenmemek.
4. Partinin, askeri görevleri yakýndan izlememesi ve tartýþma
konusu yapmamasý da. bir çok yoldaþýn salt askerî görüþ açýsýný
benimsemesine yol açmýþtýr.
Düzeltme Yöntemleri:
1. Eðitim yoluyla parti içindeki siyasî seviyeyi yükseltmek,
salt askeri görüþ açýsýnýn kuramsal köklerini kurutmak. [sayfa 208] Kýzýl
Ordu ile Beyaz Ordu arasýndaki temel farklarýn bilincini herkese
aþýlamak. Ayný zamanda, oportünizm ile serüvencilik kalýntýlarýný
temizlemek ve Dördüncü Ordudaki gurup egoizmini yoketmek.
2. Subaylarýn ve erlerin, özellikle düþmandan esir alýnanlarýn
eðitimlerini yoðunlaþtýrmak. Ayný zamanda, illerdeki yöneticilerimizin, savaþ deneyi olan iþçi ve köylüleri seçip Kýzýl Ordu saflarýna
göndermelerini saðlayarak, salt askerî görüþ açýsýnýn köklerini zayýflatmak, hatta büsbütün kurutmak.
3. Ýllerdeki parti örgütlerinin Kýzýl Ordudaki parti kuruluþlarýný
eleþtirmelerini saðlayarak, kitle siyasî gücüne dayanan örgütlerin
de ayný þekilde Kýzýl Orduyu eleþtirmesini gerçekleþtirerek, hem
Kýzýl Ordudaki parti örgütlerini hem de subay ve erleri etkilemelerine yol açmak.
4. Parti, askerî görevleri etkin bir biçimde izlemek ve bu
kaçman serüvenciler, otoriter olma yolunu benimsediler, parti üyelerinin küçük bir kýsmý
ile küçük bir kitleye dayanýyorlardý. Ülkenin dört bir yanýnda ayaklanma çýkarma
teþebbüsüne giriþerek hata ettiler. Tabii bir baþarý elde edemediler. 1928 de sönen bu
serüvencilik akýmýnýn hâlâ bazý kalýntýlarýna rastlanýyor.
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konuda tartýþma açmak. Bu þekilde tartýþýlýp karara baðlandýktan
sonra, bütün görev kitleler aracýlýðýyla gerçekleþtirilmelidir.
5. Kýzýl Ordunun görevlerini açýk seçik hale getiren kurallar
ve yönetmelikler koyarak, askerî görevleri yerine getirecek organlarla siyasî görevleri yerine getirecek olanlar arasýndaki iliþkileri aydýnlýða kavuþturmak. Ayný þekilde. Kýzýl Ordu ile halk kitleleri, asker
kurullarýnýn güçleri ve görevleri ile askerî ve siyasî organlarla iliþkileri
konularýna da çeki düzen vermek. [sayfa 209]
Mao Tse-Tung, On the Rectification of Incorrect Ideas
in the Party Mao Tse-tung, Selected Works, 1. Cilt, s. 106108. Kýzýl Orduya baðlý Dördüncü Ordu parti örgütünün Aralýk, 1929da toplanan Dokuzuncu Kurultayýnda okunan rapordan parçalar.

3.
ÇÝN DEVRÝMCÝ SAVAÞININ ÖZ ÇÝZGÝLERÝ
Mao Tse-tung
1. Konunun Önemi
Çindeki devrimci savaþýn kendine has özellikleri olduðunu
kabul etmeyen, bilmeyen, bilmeye önem vermeyen bazý kimseler.
Kýzýl Ordunun Kuomintanga karþý giriþtiði savaþý, diðer savaþlara ya
da Sovyetler Birliðindeki iç savaþa benzetmeðe bayýlýyorlar. Sovyetler Birliðinde Lenin ve Stalinin yönettiði iç savaþ deneyi gerçekten
dünya çapýnda bir önem taþýr. Çin Komünist Partisi de dâhil olmak
üzere bütün Komünist partileri, bu deneye ve bu deneyin Lenin ve
Stalin tarafýndan deðerlendirilmesine bir pusula gözüyle bakarlar.
Ancak, bunun böyle oluþu baþka, bu deneyi kendi þartlarýmýzda
mekanik bir biçimde aynen kullanmaða kalkmamýz gene baþkadýr.
Çin devrimci savaþý birçok özellikleri açýsýndan Sovyetler Birliðindeki iç savaþtan ayrýlmaktadýr. Bu özellikleri görememek ya da inkâra
yeltenmek þüphesiz yanlýþ bir iþ olacaktýr. On yýldýr sürüp giden
savaþýmýz bunu tam anlamýyla kanýtlamýþ oldu.
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Düþmanýmýz da, benzer yanlýþlýklara düþüyor. Kýzýl Ordunun,
diðer kuvvetlerden deðiþik bir takým savaþ strateji ve taktiklere sahip
olmasý gerektiðini bir türlü kabule [sayfa 210] yanaþmýyor. Çeþitli konulardaki üstünlüklerine dayanarak bizi küçümsüyor ve köhne savaþ
yöntemlerine saplanýp kalmaktan bir türlü kurtulamýyor. Dördüncü
kuþatma ve yok etme taarruzundan, yani 1931den önce de bu
tutumdaydý, taarruz sýrasýnda da; sonuç ortada: bir sürü yenilgiye
uðradý. Gerici Kuomintang generali Lui Wei-yuan -sonra da Tai YoKoumintang ordusuna yeni bir görüþ getirmeðe kalktýlar. Öðütleri
sonunda Chiang Kai-shek tarafýndan da kabul edildi. Chiang Kaishekin Kulingde9 Subay Eðitim Merkezleri kuruluþu, yeni gerici
askerî ilkeler kabul ediþi10 ve bunlarý beþinci kuþatma ve yok etme11
taarruzunda kullanýþý bu öðütlerin sonucudur.
Düþman. Kýzýl Orduya karþý savaþ þartlarýna uyabilmek için
askerî ilkelerini deðiþtirince, bu defa da içimizden bazý komutanlar
çýkýp öteki yöntemleri uygulamaða giriþtiler. Genel nitelikte bazý
ilkelere dönmeyi öðütleyen bu kiþiler, özel þartlarý dikkate almaktan hoþlanmýyorlar. Kýzýl Ordunun kanlý savaþlarýndan edinilen deneylere yan çiziyorlar, emperyalizmin, Kuomintangýn ve Kuomintang
ordusunun gücünü küçümsüyorlar ve nihayet düþmanýn benimsediði yeni gerici savaþ ilkelerini kasten ihmal ediyorlardý. Sonuç olarak. Shensi-Kansu hudut [sayfa 211] boyu bölgesi dýþýndaki bütün devrimci üslerimizi kaybettik. Kýzýl Ordu, 300,000den yirmi otuz bine
indi. Kuomintang bölgesindeki parti örgütlerinin hemen tamamý
süpürüldü. Sözün kýsasý, son derece büyük bir tarihî ceza aldýk.
Kendilerine Marksist-Leninist diyen sorumlularýn, Marksizm-Leninizmin alfabesini bile öðrenmemiþ olduklarý böylece ortaya çýktý.
Lenin, Marksizmin en temel ilkesi, Marksizmin yaþayan özü, somut
þartlarýn somut çözümlemesidir diyordu. Ýþte sözü geçen yoldaþlarýn
unuttuklarý da tam bu noktaydý.
Bunlardan anlaþýlacaðý üzere, Çin devrimci savaþýnýn özelliklerini anlayamamanýn sonucu, onu yönetmekte ve zafere ulaþtýr9
1933 Temmuzunda Kulingde, Kiukangdaki dað yazlýðýnda (Kiangsi ilinde)
anti-komünist subay kadrolarýný yetiþtirmek için bir merkez kuruldu. Burada, Alman,
Ýtalyan ve Amerikalý öðretmenler faþist siyasî ve askerî eðitim vermekle uðraþýyordu.
10
Bir takým müstahkem binalar yapýp yavaþ fakat düzenli ilerleme stratejisi.
11
1930-1934 arasýnda, Kiangsi çevresindeki Kýzýl bölgeye Chiang Kai-shek beþ
büyük taarruz yaptý. Beþincisi 1933 Ekiminde baþladý. Bundan bir yýl sonra Kýzýl Ordu
8000 millik Uzun Yürüyüþüne baþladý ve 1935 Ekiminde kuzey Shensiye vardý.
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makta yeteneksizlikten, beceriksizlikten baþka bir þey deðildir.
2. Çin Devrimci Savaþýnýn Özellikleri Nedir?
Öyleyse Cindeki devrimci savaþýn özellikleri nedir?
Bana kalýrsa dört özelliði var.
Birincisi. Çinin geniþ bir yan sömürge oluþu, siyasî ve ekonomik geliþmesinin bölgeden bölgeye fark ediþi ve 1924-1927 yýllan
arasýnda bir devrimden geçiþidir.
Bu özellikten de anlaþýlacaðý üzere, Cindeki devrimci savaþýn
geliþip zafere ulaþmasý mümkündür. 1927 sonlarýnda ve 1928
baþlarýnda. Cinde gerilla-savaþýnýn baþlamasýndan hemen sonra, bu
noktayý belirttiðimiz zaman (Hunan-Kiangsi Hudut Bölgesi Birinci
Parti Kurultayýnda. 20 Mayýs, 1928de) Hunan-Kiangsi hudut bölgesindeki (Chingkank Daðlarýnda) bazý yoldaþlar bize Kýzýl bayrak
daha ne zamana kadar dalgalanabilir? sorusunu yönelttiler. Çünkü
bu en temel sorusuydu, o günlerin; Çinin devrimci üslerinin bulunduðu bu bölgede Çin Kýzýl Ordusu varlýðýný sürdüremez ve geliþme
gösteremezse, bir adým bile ileriye atamazdýk. Çin Komünist Partisi
Altýncý [sayfa 212] Millî Kurultayý, 1928 yýlýnda gene bu soruyu cevaplandýrýyordu. O günden sonradýr ki Çin devrimci hareketi doðru teorik
temele oturtulmuþ oldu.
Bu özellik üzerinde duralým ve çözümlemesini yapalým.
Çindeki siyasî ve ekonomik eþitsizlik -çelimsiz bir kapitalist
ekonomi ile yarý-federal bir ekonominin yan yana yaþayýþý-; bir iki
sanayi ve ticaret þehrinin yaný sýra durgun köylük bölgelerin alabildiðine uzanmakta oluþu; bir kaç milyon sanayi iþçisi ile eski üretim
düzenine ait yüz milyonlarca köylü ve zanaatkarýn bir arada yaþayýþý;
merkezî yönetimi denetim altýnda tutan büyük savaþ aðalan ile illerdeki yönetimi etkileri altýnda bulunduran küçük savaþ aðalarýnýn
birlikte varoluþlarý: iki gerici ordunun, yani. Chiang Kai-shek komutasýndaki merkezî ordu ile illerdeki savaþ aðalarýnýn çeþitli türden
birliklerinin yanyana yaþamakta oluþlarý; ve bir yanda, iki üç demiryolu, buharlý gemi ve motorlu araç yolunun, diðer yanda çok sayýda
elarabasý ve yaya patikasýnýn, çoðunun üzerinden iki kiþinin geçemiyeceði darlýkta toprak yolun bulunuþu ülkeye özelliðini veren niteliklerdir.
Çin bir yarý sömürgedir -emperyalist ülkeler arasýnda birliðin
olmayýþý, Çindeki egemen bloklar arasýnda da birliðin olmayýþý sonu-
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cunu doðurmaktadýr. Çeþitli ülkelerin boyunduruðundaki bir yarýsömürge, tek bir ülkenin boyunduruðundaki bir yarý-sömürgeden
elbette farklý olacaktýr.Çin geniþ bir ülke Batý daha karanlýktayken, doðu aydýnlanmýþtýr. Güneyde gece olur, Kuzeyde güneþ doðar. Dolayýsýyla, hareket sahasý dardýr, diye hayýflanmaða gerek yoktur.
Çin, bize Kýzýl Ordunun tohumlarýný saðlayan, Kýzýl Orduyu
yöneten bir Komünist Partisi ve devrime katýlmýþ halk kitleleri hediye eden büyük bir devrimden geçmiþtir. [sayfa 213]
Demek oluyor ki, Çin devrimci savaþýnýn birinci özelliði olarak, ülkenin geniþ bir yarý-sömürge oluþunun, büyük bir devrimden
geçmiþ olmasýný, siyasî ve ekonomik yönden eþit olmayan geliþmeler
gösterdiðini belirtmekteyiz. Ýþte bu özellik, sadece siyasî strateji ve
taktiklerimizi deðil, askerî strateji ve taktiklerimizi de saptamamýz
için bir dayanak noktasý oluyor.
Ýkinci özellik düþman kuvvetinin büyüklüðüdür.
Kýzýl Ordunun düþmaný olan Kuomintangdaki durum ne merkezdedir? Siyasî iktidarý eline geçirmiþ ve nisbî bir kararlýlýk içinde
elinde tutmakta olan bir partidir. Dünyadaki baþlýca karþý devrimci
ülkelerin desteðini saðlamýþtýr. Ordusunu yeniden, dünyadaki modern devletlerin ordularýna benzer biçimde örgütlenmiþtir ki bu Çin
tarihindeki diðer ordulardan farklý bir kuruluþa sahip olmasý demektir. Ordusu, silah ve diðer donatým malzemesi bakýmýndan Kýzýl Ordudan ileri, asker sayýsý Çin tarihindeki bütün ordulardan yüksek bir yapýdadýr. Hatta dünyanýn en kalabalýk ordusudur. Kuomintang ordusu ile Kýzýl Ordu arasýnda dünya kadar fark vardýr.
Kuomintang, Çin siyaset, ekonomi, haberleþme ve kültürünün can
damarlarýný elinde bulundurmaktadýr. Siyasî iktidarýnýn özelliði yurt
çapýnda olmasýdýr.
Ýþte Çin Kýzýl Ordusunun karþýsýnda bu kadar güçlü bir
düþman var. Bu da Çin devrimci savaþýnýn ikinci özelliðini teþkil
ediyor. Bu özellik, Kýzýl Ordunun giriþtiði savaþýn, hem Sovyetler
Birliðindeki iç savaþtan hem de Kuzey Harekâtýndan12 birçok bakýmlardan farklý [sayfa 214] olmasý sonucunu doðurmaktadýr.
12
Kuomintang-Komünist Ortak Cephesinin 1926 Temmuzunda Kantondan
baþlayarak, Kuzeyli savaþ aðalarýna karþý giriþtiði bu hareket 1927 yýlý ortalarýna kadar
Çinin büyük bir kýsmýnýn Milliyetçilerin eline geçmesiyle sonuçlanmýþtý.
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Üçüncü özellik Kýzýl Ordunun zayýf ve küçük oluþudur.
Çin Kýzýl Ordusu, gerilla birlikleri þeklinde baþlayan ilk büyük
devrimin baþarýsýzlýðýndan doðmuþtur. Karþýsýnda sadece Cinde bir
gerici dönem deðil, dünyanýn gerici kapitalist ülkelerinde nisbî bir
siyasî ve ekonomik kararlýlýk dönemi bulmuþ, varlýðýný bu þartlar
altýnda sürdürmektedir.
Siyasî gücümüz daðýnýktýr. Daðlýk ya da uzak bölgelerde
toplanmýþ olup herhangi bir dýþ yardým imkânýndan yoksundur. Ekonomik ve kültürel þartlar bakýmýndan devrimci üslerin bulunduðu
bölgeler. Kuomintangýn elindeki bölgelerden daha geridir. Devrimci üsler, sadece köylük bölgelerde ve küçük kasabalarda kurulmuþ
bulunuyor. Baþlangýçta son derece küçük olan bu üsler sonra da
fazla bir geliþme gösteremedi. Ayrýca, sýk sýk yerleri deðiþtirildiðinden
Kýzýl Ordunun elinde gerçekten saðlam, oturmuþ üsler yoktur.
Sayýca da küçük olan Kýzýl Ordunun silâhlarý kýt yiyecek, yatacak, giyecek ve sair ihtiyaçlarýnýn giderilmesi son derece güçtür.
Ýþte bu özellikle bundan önceki özellik arasýnda keskin bir
çeliþme vardýr. Kýzýl Ordunun strateji ve taktiði bu kesin çeliþmeye
dayanmaktadýr.
Dördüncü özellik Komünist Partisinin önderliði ve tarým devrimidir.
Bu özellik, bundan öncekinin kaçýnýlmaz sonucudur. Bundan da aþaðýdaki iki nitelik çýkýyor. Bir kere, Çin devrimci savaþý,
Çinde ve bütün kapitalist dünyada gerici bir dönem içinde yürütülmesine raðmen, Komünist Partisi tarafýndan yönetildiði ve köylü
tarafýndan desteklendiði için baþarýya ulaþacaktýr. Köylünün desteðini
saðladýðýmýz, küçük olmalarýna raðmen üslerimiz büyük bir [sayfa 215]
siyasî güce sahip olduklarý ve geniþ bir alaný kuþatmýþ olan Küomintang iktidarý karþýsýnda sapsaðlam durabildikleri için, askerî anlamda, Küomintang saldýrýlarý karþýsýnda aþýlmasý güç engeller
yaratýlmýþ oluyor. Küçük olmasýna raðmen Kýzýl Ordu, büyük bir savaþ gücüne sahiptir. Bunun sebebi, tarým devriminden çýkmýþ, kendi çýkarlarý için savaþan insanlarýn Komünist Partisi önderliðine girmiþ
olmasý, subay ve erlerinin siyasî birlik içinde bulunuþlarýdýr.
Diðer yandan, durumumuz Kuomintangýn durumunun tam
tersidir. Tarým devrimine karþý çýktýðý için, Kuomintangýn, köylülerin
desteðinden yoksun kaldýðýný görüyoruz. Ordusunun büyüklüðüne
raðmen, askerlerinin çoðundan ve küçük rütbeli subaylarýndan
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büyük fedakârlýk beklemiyor. Bir zamanlarýn bu küçük üreticileri,
ordularý için canlarýný seve seve vermeðe razý deðiller. Subaylarla
erler arasýnda siyasî birlik olmayýþý savaþ gücünü azaltýyor.
2. Bu Özelliklerden Çýkan Strateji ve Taktiðimiz
Siyasî ve ekonomik yönden geliþmesi eþit olmayan ve büyük
bir devrim geçirmiþ geniþ bir yarý sömürge; zayýf ve küçük bir Kýzýl
Ordu; ve tarým devrimi, iþte Çindeki devrimci savaþýn dört özelliði.
Çin devrimci savaþýnýn yönünü çizen, stratejik ve taktik ilkelerini
belirleyen bu özelliklerdir. Birinci ve dördüncü özellik, Çin devrimci
savaþýnýn büyüyüp düþmaný yenebileceðini gösterir. Ýkinci ve üçüncü
özellikler ise, Çin Kýzýl Ordusunun hýzla büyüyüp düþmaný bir çýrpýda yenmesinin imkânsýzlýðýný, baþka bir deyimle, savaþýn uzayýp
gideceðini ve iþler kötü gittiði takdirde, savaþýn bir yenilgiyle sonuçlanmasýnýn mümkün olduðunu göstermektedir.
Çindeki devrimci savaþýn iþte böyle iki yüzü var. Ýkisi de bir
arada, yani, þartlar hem lehimizde, hem de [sayfa 216] güç. Çin devrimci savaþýnýn temel yasasý budur. Bundan daha birçok yasa çýkarmak mümkün. On yýllýk savaþýmýzýn tarihi, bu yasanýn geçerliliðini
kanýtlamýþ bulunuyor. Gözleri olup ta bu temel yasalarý görmeyenler, Çin devrimci savaþýný yönetemezler. Kýzýl Orduyu zaferlere götüremezler.
Stratejik yönümüzü doðru olarak saptamak için. bütün temel
sorunlarý doðru biçimde koyup çözmek gerektiði açýktýr. Meselâ,
saldýrýlarda serüvenciliðe karþý, savunmada tutuculuða karþý, kuvvet
kaydýrmamýz sýrasýnda savaþçýlýða karþý; Kýzýl Ordu içinde gerillacýlýða karþý. fakat gerilla niteliðine taraftar; sürüncemede kalan
savaþlara ve acele karar stratejisine karþý, fakat savaþý uzatma stratejisine ve savaþlarda çabuk karar verilmesine taraftar; sabit eylem
cephelerine ve durum savaþlarýna karþý, deðiþken eylem cephelerine ve hareketli savaþlara taraftar; düþmaný sadece kovalamaða
karþý, yok etmeðe taraftar; iki yumrukla birden vurma ilkesine
karþý, tek yumrukla vurma ilkesine taraftar; arkada geniþ bir arazi
býrakmaða karþý, dar bir arazi býrakmaða taraftar; komutanlýðýn
mutlak olarak merkezde toplanmasýna karþý, nisbî bir merkezciliðe taraftar; salt askerî görüþe ve sürekli ayaklanmaya karþý, Kýzýl
Ordunun Çin devriminin propagandacýsý ve örgütçüsü olduðu
görüþüne taraftar; haydutluða karþý ve sýký siyasî disipline taraftar;
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savaþ aðalýðýna karþý, askerî disiplinin otoritesi ve sýnýrlan içinde
demokratik hayat tarzýna taraftar; yanlýþ bir sek-ter kadro siyasetine karþý, doðru bir kadro siyasetine taraftar; tekbaþýnalýða karþý,
muhtemel bütün müttefiklerin kazanýlmasýna taraftar; ve nihayet
Kýzýl Orduyu eski durumunda tutmaya karþý ve onu yeni bir duruma getirmeye taraftar olmak gerektiði açýktýr. [sayfa 217]
Mao Tse-Tung, Strategic Problems of Chinas Revolutionary War, Üçüncü Bölüm, Mao Tse-tung, Selected
Works, 1. Cilt s. 192-198. Kuzey Shenside, Aralýk 1936 da,
Kýzýl Ordu Okulunda verilmiþ bir konferanstan.

4.
JAPONLARA KARÞI GERÝLLA SAVAÞINDA ÜS BÖLGELERÝ
Mao Tse-tung
Japonlara karþý gerilla savaþýnýn üç numaralý stratejik sorunu13 üs bölgelerinin kurulmasýdýr. Savaþ uzayýp gittiði ve amansýz
olduðu için bu soruna eðilmek gerekli ve önemlidir. Ülke çapýnda
bir stratejik karþý saldýrýya geçilmedikçe kaybettiðimiz topraklan yemden ele geçirmemiz mümkün olmayacak, düþman cephesi Çinin
merkezine [sayfa 218] kadar girecek, merkezi boydan boya kaplayacak ve topraklarýmýzýn bir kýsmý, hem de önemli bir kýsmý düþman
eline geçip onun geri bölgesi hâlini alacak. Düþman iþgalindeki bu
geniþ alana gerilla savaþýný yaymalý, düþmanýn arkasýný cephe haline getirmeli ve bütün bu iþgal bölgelerinde aralýksýz savaþmasý için
13
Japonlara karþý gerilla savaþýnýn altý stratejik sorunu, Mao Tse-tung tarafýndan
þu þekilde sýralanmaktadýr;
1 -Bir savunma savaþý içinde teþebbüs bizde olmak, deðiþken olmak ve plân
çerçevesinde yürütülmek þartýyla saldýrýlarda bulunmak; uzun süreli bir savaþ, hýzlý karar
verip çatýþmalara giriþmek, iç hat eylemleri içinde dýþ hat eylemleri yürütmek,
2 -Düzenli savaþla iþbirliði,
3 -Üs bölgeleri kurmak,
4 -Stratejik savunmaya ve stratejik saldýrýya giriþmek,
5 -Hareketli bir savaþa geçmek ve
6 -Doðru komuta iliþkileri kurmak. (Selected Works, Cilt, II. s. 122-23)
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onu zorlamalýyýz. Stratejik karþý saldýrýya geçmediðimiz ve kaybettiðimiz topraklarý yeniden ele geçirmediðimiz takdirde, düþmanýn
geri hatlarýndaki gerilla savaþý, hiç þüphe yok, bütün gücüyle devam etmelidir. Ancak, bunun ne kadar süreceðini þimdiden kestiremeyiz. Bu yüzden de savaþýn uzun süreceðini söylemekle yetiniyoruz. Ayný zamanda, iþgal ettiði bölgelerdeki çýkarlarýný saðlama
baðlamak için, gerilla kuvvetlerimize karþý düþman, eylemlerini gün
geçtikçe yoðunlaþtýracak, gerillalarýmýzý altetmek için elinden geleni yapacaktýr. Özellikle, stratejik saldýrýsý sona erdikten sonra gerilla
kuvvetlerimiz üzerine çullanacak-týr. Ýþte bu yüzden, savaþ bir kere
uzadý mý, düþman gerisinde gerilla savaþýný sürdürebilmek için mutlaka üs bölgelerine ihtiyacýmýz olacaktýr.
Peki, gerilla savaþý için üs bölgesi demek ne demektir? Bunlar, gerilla kuvvetlerinin, hem stratejik görevlerini yerine getirmesi,
hem de kendi elindeki topraðý korumak ve geniþletmek, düþmaný
ise yoketmek ya da kovmak için destek alabileceðimiz, güvenebileceðimiz stratejik üslerdir. Bu üsler olmadýkça, stratejik görevlerimizi yerine getirmekte ve diðer bütün savaþ amaçlarýmýzý
gerçekleþtirmede dayanaksýz kalýrýz. Geride bir dayanak býrakmadan düþmanýn arkalarýnda savaþmak gerillanýn özelliklerinden biridir. Çünkü milletin geri cephesiyle iliþkileri kesilmiþtir. Bu yüzden,
gerçekte bu iliþki eksikliðinin yerini alacak bölge üsleri olmaksýzýn
gerilla savaþý korunamaz ve geliþtirilemez.
Tarihte köylülerin giriþtiði, gezgin ayaklanma tipinde [sayfa 219]
birçok savaþlar olmuþ, hepsi de baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþtýr. Günümüzün ileri haberleþmesi ve teknolojisi karþýsýnda, böyle gezgin
ayaklanmalarýn zafere ulaþacaðýný sanmak hiç bir dayanaðý olmayan boþ bir hayalden ibarettir. Ne var ki. gezgin ayaklanma fikri yoksul köylülerin kafalarýndan bir türlü atamadýklarý, onlardan da, gerilla savaþý önderlerinin zihnine bulaþmýþ bir fikirdir. Ýnsan bir kere bu
fikre kapýldý mý, üs bölgeleri kurmanýn ne gereðini ne de önemini
kavrayabilir. Dolayýsýyla, gerilla önderlerinin kafasýndan bu fikri söküp
almak, üs bölgeleri kurma siyasetinin bir numarah þartýdýr. Üs bölgeleri kurup kurmama, bunlara deðer verip vermeme, baþka bir
deyimle, üs bölgelerine dayanma ya da gezgin ayaklanma yolunu
seçme arasýndaki çatýþma her gerilla savaþýnda görülür. Bu kurula
bir istisna teþkil etmeyen Japonlara karþý gerilla savaþýmýzda da, bir
dereceye kadar da olsa, bu çatýþma görüldü. Demek oluyor ki, bu
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gezgin ayaklanma düþüncesine karþý mücadele etmek zorundayýz.
Bu düþünce tamamen silinip de üs bölgeleri kurulduktan sonradýr
ki uzun süreli gerilla savaþý da kolaylaþacaktýr.
Üs bölgelerinin gereði ve önemi bu þekilde aydýnlýða kavuþtuktan sonra, bunlarý kururken karþýlaþacaðýmýz sorunlar da anlaþýlacak ve çözüme baðlanabilecektir. Bunlar, üs bölgelerinin çeþitleri,
gerilla bölgeleri ve üs bölgeleri, üs bölgelerinin kurulmasý için gerekli þartlar, üs bölgelerinin pekiþtirilmesi ve yayýlmasý, düþman kuvvetlerinin ve kendi kuvvetlerimizin kuþatma çeþitleri gibi sorunlardýr.
1. Üs Bölgelerinin Çeþitleri
Japonlara karþý gerilla savaþýnda baþlýca üç çeþit üs [sayfa 220]
var: daðlarda kurulanlar, ovalarda kurulanlar, ýrmak-göl- nehir yataklarýnda kurulanlar.
Üsleri daðlýk bölgelerde kurmanýn üstünlüðünü herkes bilir.
Changpai, Wutai, Taihang, Tai, Yen ve Mao daðlarýnda kurulmuþ,
kurulmakta ve kurulacak olan üslerin hepsi bu çeþit dað üsleridir.
Bütün bu üs bölgeleri, Japonlara karþý gerilla savaþýnýn en uzun
süreyle dayanabileceði ve bu savaþýn önemli kaleleri olabilecek
nitelikte yerlerdir. Düþman hatlarý gerisindeki bütün daðlýk bölgelerde üs kurmalý ve gerilla savaþýný geliþtirmeliyiz.
Ovalar, þüphesiz, daðlara göre daha az elveriþli. Ancak, ovalarda da gerilla savaþý geliþtirilebileceðini ve bazý üslerin kurulabileceðini akýldan çýkarmamak gerek. Hopeh, kuzey ve kuzeybatý Shantung ovalarýnda geliþtirilen geniþ çaplý gerilla savaþlarý bunu doðrulamaktadýr. Ovalarda uzun süre ayakta kalabilecek üslerin kurulup
kurulamayacaðý konusu ise henüz sallantýlýdýr; geçici üslerin kurulmasý olanaðý vardýr, küçük birliklere göre ya da mevsimlik bazý
üslerin kurulmasý mümkündür. Bir yandan, elinde yeteri kadar askeri olmadýðý halde insanlýk tarihinde eþine rastlanmayan bir barbarlýk örneði veren bir düþmanýn bulunmasý, diðer taraftan Çinin
geniþ bir toprak ve savaþan büyük bir nüfusa sahip oluþu, ovalarda
geçici üsler kurulmasýna ve gerilla savaþýnýn geliþtirilmesine uygun
nesnel þartlarýn bulunduðunu göstermektedir. Buna bir de, doðru
yönetimin varlýðýný eklersek, küçük gerilla birlikleri için sabit olmayan, uzun dönem üs bölgelerinin kurulmasýnýn pekâlâ imkân dâhilinde olduðunu görürüz.14
Genel olarak, düþman, stratejik saldýrýsýný tamamlayýp da [say-
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eline geçirdiði bölgelere dört elle sarýlma aþamasýna girdiði
zaman, gerilla savaþýnýn bütün üs bölgelerine amansýz saldýrýlara
kalkacak ve bu bölgeler tabi-atiyle düþmanýn asýl yükünü taþýyacak
yerler haline gelecektir. Böyle bir olay karþýsýnda, ovalarda çarpýþan
büyük gerilla birlikleri, ayný yerde uzun süre savaþmayacaklarý için,
þartlara uygun bir biçimde, yavaþ yavaþ daðlara çekilecekler. Bunun örnekleri arasýnda, gerilla birliklerinin, Hopeh ovalarýndan Wutai ve Taihang daðlarýna, Shantung ovalarýndan Tai daðlarýna ve
Kiaotung yarýmadasýna çekilmelerini gösterebiliriz. Millî savaþ þartlarý
altýnda ise, küçük gerilla birliklerinin çeþitli illere daðýlýp, geniþ ovalarda, akýþkan, yýlan gibi bir gerilla biçimi benimsemeleri imkânsýz
deðildir. Bu biçim gerilla savaþýnda üs bölgeleri de birliklerle beraber yer deðiþtirmektedir. Yazýn yeþil perdeden (kaoliang tarlalarýndan) kýþýn da donmuþ ýrmaklardan yararlanarak mevsimlik gerilla savaþlarýna giriþmek de pekâlâ mümkün. Düþmanýn þu anda
bize harcayacak fazla enerjisi olmadýðý, ilerde de olmayacaðý için,
bugünlerde, ovalarda gerilla savaþýný geniþletmek ve geçici üsler
kurmak doðru bir eylem olacaktýr. Gelecekte ise, gerilla birliklerini
küçültme, bunlarýn hiç deðilse mevsimlik gerilla savaþlarý yürütmelerini saðlama ve sabit olmayan üs bölgeleri kurma yolu izlenebilir.
Nesnel þartlara bakýlýrsa, ýrmak- göl- nehir yataklarýnda üsler
kurmak ve bunlara dayanarak gerila savaþýna giriþmek olanaðý
ovalardaki üslere ve savaþlara göre daha kolay, daðlardaki üslere
ve savaþlara göre daha zordur. Tarihimizde, korsanlar ve su haydutlarý sayýsýz büyük savaþlar vermiþler ve Kýzýl Ordunun Hung
Gölü dolaylarýndaki gerilla savaþý birkaç yýl devam etmiþtir; bunlar,
ýrmak-göl-nehir yataklarýnda gerilla savaþý geliþtirmenin ve üsler
kurmanýn mümkün olduðunu gösterir. Ancak, Japonlara karþý çýkan parti ve guruplar [sayfa 222] olsun, halk kitleleri olsun, bugüne kadar, bu konuya fazla önem vermiþ deðiller. Demek ki öznel þartlar
o kadar elveriþli deðil henüz; olsun, bu þartlarýn oluþmasýný bekleriz
ve onlarla birlikte ilerleriz. Ülke çapýnda gerilla savaþýna giriþilecek
olursa, Yangtze nehrinin kuzeyine düþen Hungtze gölü bölgesinde,
Yangtze nehrinin güneyindeki Tai gölü bölgesinde ve düþman iþgalindeki Yangtze nehri boyundaki bütün ýrmak-göl-nehir yataklarýnfa 221]
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Japonlara karþý savaþ deneyi, ovalarda da uzun süre ayakta kalabilecek üs
bölgeleri kurmanýn mümkün olduðunu kanýtlamýþtýr.

Marksizm
ve Gerilla Savaþý

143

da ve bir de deniz kýyýlarýnda ya da buralara yakýn yerlerde devamlý
üsler kurulabilir. Bu gerçeði görmezlikten gelmek ya da küçümsemek, düþmanýn suyoluyla yaptýðý ulaþtýrmayý kolaylaþtýracak, bu da
Japonlara karþý savaþtaki stratejik plânýmýzda bir gedik anlamýna
gelecektir. Bu gediðin zamanla kapatýlmasý gerekir.
2. Gerilla Bölgeleri ve Üs Bölgeleri
Düþmanýn gerilerinde yürütülen bir gerilla savaþýnda gerilla
bölgeleri ile gerilla üs bölgelerini birbirinden ayýrýyoruz. Düþman
tarafýndan kuþatýlýp da merkezî kesimleri henüz iþgal edilememiþ
ya da iþgal edilip de sonradan kurtarýlmýþ bölgeler Wutai, Tuihang
ve Tai daðlýk bölgelerindeki bazý iller gibi gerilla birliklerinin kolayca gerilla savaþý geliþtirmeleri için biçilmiþ kaftan olan üs bölgeleridir. (Wutai daðlýk bölgesindeki Shansi-Chahar-Hopeh hudut bölgesini kastediyoruz.) Fakat diðer kesimlerdeki durum bu üs bölgelerinde olduðundan farklýdýr. Mesela, Wutai daðlýk bölgesinin kuzey
ve doðu kesimlerinde Batý Hopeh, güney Chahar, Paotingin doðusu
ile Tsangchovun batýsýndaki birçok kesimlerde, yani gerilla savaþýnýn baþlarýnda çeteler tarafýndan iþgal edilmeyip de devamlý olarak rahatsýz edilen ve hücum edilen, hücum edilince ele geçen, geri çekilince mahallî kukla yönetimin kucaðýna yeniden düþen bölgeler daha gerilla [sayfa 223] üs bölgeleri olacak nitelikte deðildir. Buralar ancak gerilla bölgeleri olabilir. Böyle bölgeler, ancak, gerilla
savaþýyla gerekli iþlemlerden geçirildikten sonra üs bölgeleri haline
dönüþtürülebilir. Bu iþlemlerden kasýt, büyük düþman kuvvetlerinin
yok edilmesi ya da yenilmesi, kukla yönetimin yerle bir edilmesi,
halkýn eyleme sokulmasý, Japonlara karþý bir takým örgütlerin kurulmasý, halk silahlý kuvvetlerinin geliþtirilmesi ve Japonlara karþý
siyasî iktidarýn kurulmasý gibi olaylardýr. Üs bölgesinin yaygýnlaþmasýndan murat ise, ilk üsse yenilerinin eklenmesinden ibarettir.
Bazý yerlerdeki, mesela doðu Hopehteki gerilla savaþýnda,
tâ baþýndan beri, bütün eylem alaný bir gerilla alaný halini alabiliyor.
Doðu Hopehte, eskiden beri bir kukla yönetim kurulmuþ, mahalli
ayaklanmalar halk silahlý kuvvetleri haline dönüþmüþ, çeteler Wutai daðlarýndan sökülüp uzaklaþtýrýlmýþ olduðu için halk kuvvetlerine katýlmýþ ve dolayýsýyla tâ baþýndan beri bölge bir gerilla alaný
haline gelmiþti. Eylemlerinin baþýnda gerillalar, geçici geri bölgeleri
ve geçici üs bölgeleri olarak sadece kendilerine en uygun yerleri
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seçebiliyordu. Düþman kuvvetlerinin yok edilmesinden ve kitlelerin
ayaklanmasýndan sonradýr ki, bu gerilla alanlarý nispeten kararlý gerilla üsleri haline getirilebildi.
Demek ki, bir gerilla bölgesinin bir üs bölgesi haline getirilmesi zahmetli bir yaratma iþlemidir. Çünkü bu iþin gerçekleþtirilmesi
geniþ ölçüde, düþmanýn ne ölçüde yok edildiðine ve kitlelerin ne
ölçüde ayaklanmýþ olduklarýna baðlýdýr.
Birçok bölgeler uzun süre gerilla bölgesi olarak kalacaktýr.
Bu bölgelerde tutunmak için elinden geleni yapacak olan düþman
kararlý bir kukla yönetim kuramayacaktýr. Biz de, her çareye
baþvurarak gerilla savaþýný yürütmemize raðmen Japonlara karþý bir
siyasî iktidar kurmayý baþaramýyacaðýz. [sayfa 224] Düþman denetimindeki demiryolu bölgelerinde, büyük þehirlerin çevrelerinde ve
ovalardaki bazý kesimlerde aynen bu durum görülmektedir.
Düþmanýn sýký bir denetim altýnda tuttuðu, büyük kuvvetlere
dayandýðý ve oldukça kararlý bir kukla yönetime sahip olduðu, büyük
þehirlerde, tiren istasyonlarýnda ve ovalarýn bazý kesimlerinde deðiþik
bir durum var demektir ve gerilla savaþý bu gibi yerlerin çevresinde
dolanmakla yetinmek zorundadýr.
Önderliðin yanlýþ tutumu ya da düþmanýn kuvvetli baskýsý
sonucu, yukarda anlatýlan durum tam tersine bir geliþme de gösterebilir, yani, bir gerilla üs bölgesi haline gelebilir ve hatta bir gerilla
bölgesi düþmanýn elinde, oldukça kararlý bir iþgal bölgesi haline
düþebilir. Hiç de imkânsýz olmayan böyle bir durumdan kaçýnmak
için gerilla savaþý önderlerinin gözlerini dört açmalarý gerekmektedir.
Gerilla savaþýnýn sonucuna ve düþmanla aramýzdaki mücadelenin niteliðine göre düþman iþgali altýnda topraklar þu þekilde
üç kategoriye ayrýlabilir: Birincisi, Japonlara karþý üs bölgeleri, gerilla birliklerimizin ve siyasî iktidar organlarýmýzýn denetimi altýndaki
yerler; ikincisi, Japon emperyalizminin ve kukla yönetimin elindeki
bölgeler; ve üçüncüsü, her iki tarafýn üzerine çekiþtiði ara bölgeler,
yani gerilla bölgeleri. Gerilla savaþý önderlerinin görevi, birinci ve
üçüncü çeþit bölgelerin sayýsýný mümkün mertebe arttýrmak, ikinci
çeþit bölgelerin sayýsýný ise mümkün olduðu kadar azaltmak için
canýný diþine takýp çalýþmaktýr. Ýþte gerilla savaþýnýn stratejik görevi
budur.
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3. Üs Bölgeleri Kurmak Ýçin Gerekli Þartlar
Üs bölgeleri kurmak için temel þart, düþmaný yenmek için
kullanýlacak bir Japonlara karþý silahlý kuvvetin [sayfa 225] bulunmasý
ve halký eyleme katmaktýr. Demek ki, üs bölgeleri kurmanýn bir numaralý sorunu bir silâhlý kuvvete sahip olmaktýr. Gerilla savaþýnýn,
önderleri bir ya da bir kaç gerilla birliði kurmak için ellerinden geleni yapmalý, mücadele sýrasýnda bunlarý yavaþ yavaþ büyük gerilla
alaylarý haline getirmeli ve sonunda da düzenli birlikler ve kolordular teþkil etmeðe çalýþmalýdýr. Bir üs bölgesi kurmanýn en önemli
halkasý bir silahlý kuvvet teþkilidir; bu yapýlmadýkça ya da yeteri
kadar kuvvetli birlikler olmadýkça hiç bir þey yapýlamaz. Birinci þart
budur.
Üs bölgeleri kurulmasý için ikinci þart, silahlý kuvvetlerin, düþmaný yenmek için halk kitleleriyle elbirliði ederek çalýþmasýdýr. Düþman denetimi altýndaki bütün topraklar, gerilla üs bölgeleri deðil,
düþman üs bölgeleridir. Düþman yenilgiye uðratýlmadýkça ikinciden birinciye geçilemeyeceði açýktýr. Gerilla denetimindeki topraklarda bile düþman saldýrýlarýný püskürtemiyor ve onu yenilgiye uðratamýyorsak, bizim denetimimiz altýndaki bu yerler düþman denetimi altýnda demektir ve buralarda üs bölgelerinin kurulmasý mümkün deðildir.
Üs bölgeleri kurulmasý için üçüncü þart ise, silâhlý kuvvetler
dâhil olmak üzere bütün gücümüzün halký Japonlara karþý ayaklandýrmak için kullanýlmasýdýr. Bu mücadelemiz sýrasýnda halký silahlandýrmalý, yani kendini koruma birlikleri ve gerilla birlikleri kurmalýyýz. Gene bu mücadele sýrasýnda kitle örgütleri kurmalýyýz; iþçiler,
köylüler, gençler, kadýnlar, çocuklar, tüccar ve serbest meslek sahipleri, siyasî bilinçlerine ve savaþma isteklerine göre çeþitli anti-Japon
kamu kuruluþlarý halinde örgütlenmeli ve bu örgütler yavaþ yavaþ
geniþletilmelidir. Örgütlenmedikleri takdirde, halk kitleleri Japonlara karþý savaþma güçlerini gösterme olanaðý bulamaz. Bu mücadelemiz sýrasýnda, açýk ya da gizli iþbirlikçi kuvvetlerin [sayfa 226] yok edilmesi için de çaba göstermeli, bu iþi halka býrakmamalýyýz. Çünkü
bu iþte halkýn gücüne güvenilemez. Bu mücadelelerde, Japonlara
karþý siyasî iktidarýn kurulmasý ve pekiþtirilmesi için halk kitlelerini
ayaða kaldýrmanýn özel bir önemi vardýr. Çinin kendi siyasî iktidar
örgütlerinin henüz tahrip edilmediði yerlerde, geniþ halk kitlelerinin
desteðini saðlamak suretiyle, bu örgütleri yenileþtirip pekiþtirmeðe
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bakmalýyýz; Çinin kendi siyasî örgütleri düþman tarafýndan tahrip
edilmiþse, gene geniþ halk kitlelerinin desteðine dayanarak, bunlarý
yeniden kurmaða çalýþmalýyýz. Bu gibi siyasî iktidar organlarý Japonlara karþý Birleþik Millî cephenin siyasetini yürütmeli ve karþýmýzdaki
tek düþmana karþý savaþmak için halkýn bütün güçlerini biraraya
toplamalýdýr.
Ýþte, yukarda sözünü ettiðimiz üç þart yerine getirildikten,
yani. Japonlara karþý silahlý kuvvetler kurulduktan, düþman yenilgiye uðratýldýktan ve halk kitleleri seferber edildikten sonra gerilla
savaþý için bir üs bölgesi kurulabilir.
Bunlarýn yanýsýra, coðrafî ve ekonomik þartlar da belirtilmeli.
Üs bölgelerinin çeþitleri üzerinde durduðum bölümde, coðrafî
þartlara da deðinmiþ ve üç deðiþik durumu söz konusu etmiþtim;
burada sadece baþlýca gerekler üzerinde duracaðým, yani, alanýn
geniþliðinden bahsedeceðim. Üç ya da dört yaný düþman tarafýndan kuþatýlmýþ olan yerlerde, üs bölgeleri kurmak için en uygun
bölge, uzun zaman elimizde tutabileceðimiz daðlýk arazi parçalarýdýr; ancak buralarda da manevra için elveriþli, yani geniþçe bir alan
bulunmasý zorunluluðu vardýr. Bu þart yeni geniþ alan gerçekleþmiþse, ýrmak-göl-nehir yataklarý bir yana, ovalarda bile üs bölgeleri
kurulabilir. Bir yandan Çin topraðýnýn geniþliði, diðer yandan düþman
silahlý kuvvetlerinin yetersizliði hesaba katýlacak olursa Çinde bu
þart genel olarak saðlanabiliyor demektir. Gerilla [sayfa 227] savaþýnýn
yapýlýp yapýlamayacaðý konusunda verilecek karar; bu önemli, hatta bir numaralý þarta baðlýdýr: Belçika gibi çok küçük ülkelerde bu
þart saðlanamadýðý için gerilla savaþý olanaðý son derece küçük ya
da sýfýrdýr. Çin gibi bir ülkede ise, bu þart ayrýca uðruna çaba gösterilmesi gerekmeyen bir güçlük çýkarmayan, üstelik tabiatýn bize yararlanmamýz için bahþettiði bir imkândýr.
Tabiî yönüyle ele alýndýðý zaman, ekonomik þart da týpký coðrafî þarta benzer. Çünkü bir kere düþmanýn ayak bile basmadýðý bir
çölde deðil, düþmanýn gerisinde kurmak istiyoruz üslerimizi; düþman
nereye giderse gitsin, gittiði yerlerde Çin halký ve yaþamak için gerekli ekonomik þartlara göre seçim yapmak gibi bir sorun da olmayacaktýr. Öyleyse, ekonomik þartlarýna bakmaksýzýn, Çinli vatandaþlarýmýzýn ve düþmanýn bulunduðu her yerde, devamlý ya da geçici
üs bölgeleri kurup gerilla savaþý geliþtirmek için elimizden geleni
yapmak durumundayýz. Ancak, iþ siyasî plânda ele alýnýnca, ekono-
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mik þartlar deðiþik bir manzara arzetmektedir, çünkü bu plânda, üs
bölgelerinin kurulmasý için hayatî önem taþýyan bir sorun, ekonomik siyaset sorunu ortaya çýkmaktadýr. Gerilla bölgelerindeki ekonomik siyaset, Japonlara Karþý Birleþik Millî Cephe ilkelerine, yani
malî külfetin adil bir biçimde daðýtýlmasý ve ticaretin korunmasý; ne
mahallî siyasi iktidarýn ne de gerilla birliklerinin bu ilkeyi çiðnememesi gibi esaslara dayanmak zorundadýr. Bu ilke çiðnendiði takdirde, hem üs bölgelerinin kurulmasý, hem de gerilla savaþýný sürdürme çabalan bundan zarar görecektir. Malî külfetin adil daðýtýlmasý
demek parasý olandan vergi alýnýr. ilkesini uygulamak demektir;
belli ölçüler içinde köylülerin gerilla birliklerine yiyecek maddesi
saðlamalarý da istenecektir. Gerilla kuvvetlerinin asayiþi sýký bir disiplin kurarak saðlamalarýyla ticaret korunmuþ olacaktýr; iþbirlikçi olduklarý kanýtlanmýþ olanlarýn maðazalarý [sayfa 228] hariç, yaðmacýlýk
tamamen yasaklanacaktýr. Güç bir iþ olmakla birlikte, uygulanmasýna çalýþacak saðlam bir ilkedir bu.
4. Üs Bölgelerinin Pekiþtirilmesi ve Yayýlmasý
Çini iþgal eden düþmaný bir iki kaleye hapsetmek, yani büyük
þehirlere ve baþlýca haberleþme hatlarýna kýstýrmak için, çeþitli üs
bölgelerindeki gerilla kuvvetlerinin savaþý bütün çevrelerine yaymak,
bütün düþman kalelerini çember içine almak, düþman varlýðýný tehdit etmek ve üs bölgelerini geniþletirken düþmanýn moralini sarsmak için çaba göstermeler, mutlak olarak gereklidir. Gerilla savaþýnda tutuculuða karþý çýkýlmalýdýr. Ya rahata düþkünlükten, ya da
düþmanýn kuvvetini gözlerde büyütmekten ileri gelen tutuculuk,
Japonlara karþý savaþa zarar verdiði kadar, gerilla savaþma ve üs
bölgelerine de zarar verecektir. Ayrýca üs bölgelerini pekiþtirme konusu da gözde büyütmemeli, bir numaralý hedef olarak almamalýyýz. Çünkü ne de olsa bunlarýn birinci görevi halký örgütlemek,
gerilla birliklerinin ve mahallî silahlý kuvvetlerin eðitimi saðlamaktýr.
Savaþý sürdürmek ve yaymak için böyle bir pekiþtirme zorunludur.
Çünkü bu olmadan savaþý yaygýnlaþtýrmak mümkün deðildir. Gözlerimizi sadece yaygýnlaþtýrma konusuna diker de pekiþtirme konusunu unutursak, düþman saldýrýlarýna karþý koyamayýz. Bunun
sonucunda, yaygýnlaþma sýrasýnda elimize geçen topraklarý kaybetmekle kalmaz, üs bölgelerinin varlýðýný da tehlikeye atmýþ oluruz.
Doðru yol, pekiþtirme yoluyla yaygýnlaþmadýr. Ýster saldýrýda ister

148

Marksizm
ve Gerilla Savaþý

savunmada olalým belli bir duruma ulaþmak için iyi bir yoldur bu.
Eðer savaþ uzayýp gidiyorsa, üs bölgelerinin pekiþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý sorunu, her gerilla birliðinin devamlý olarak karþýlaþacaðý
bir sorun olarak ortaya çýkar. Bu [sayfa 229] sorunun özel çözümü
þüphesiz somut þartlara baðlýdýr. Bir dönemde aðýrlýk yaygýnlaþmaya,
yani, gerilla bölgelerinin yayýlmasýna ve gerilla birliklerinin
geniþlemesine kayar. Baþka bir dönemde, pekiþtirme konusuna
daha büyük önem verilir, yani, halký örgütleme ve birlikleri eðitme
konularý aðýrlýk kazanýr. Pekiþtirme ve yaygýnlaþtýrma görevleri birbirinden farklý olduklarý için, bu görevlerin askerî tertip ve yürütme
biçimleri de deðiþik olacaktýr. Bu sorunu doðru olarak çözmenin
yolu, zamana ve somut þartlara göre birine ya da ötekine daha büyük aðýrlýk vermektir.
5. Düþman Kuvvetlerinin ve Bizim Kendi Kuvvetlerimizin
Kuþatma Çeþitleri
Bir bütün olarak ele alýndýðýnda. Japonlara karþý yürüttüðümüz savaþta düþmanýn stratejik kuþatma çemberi içinde olduðumuz muhakkaktýr. Çünkü düþman stratejik saldýrýlara ve dýþ hat
eylemlerine, biz ise stratejik savunmaya ve iç hat eylemlerine giriþmiþ bulunuyoruz. Düþmanýn bize kabul ettirdiði birinci kuþatma budur. Ancak, sayýca üstün kuvvetlerimizle, kendi dýþ hatlarýndan bize
doðru kollar halinde eylemlere giriþen düþman kuvvetlerini, saldýrý,
çatýþma ve dýþ hat eylemlerimizle bu defa da biz kuþatmýþ oluyor,
ayrý ayrý ilerleyen düþman kollarýný çembere almýþ bulunuyoruz.
Diðer taraftan, düþman gerilerindeki gerilla üs bölgelerimizi ele alacak olursak, her üs bölgesi ya Wutai daðlýk bölgesinde olduðu gibi
dört yanýndan, ya da kuzeybatý Shansi bölgesinde olduðu gibi üç
yanýndan kuþatýlmýþ bulunuyor. Düþmanýn bize kabul ettirdiði ikinci
tip kuþatma da bu. Fakat çeþitli üs bölgeleri arasýndaki karþýlýklý
baðlara, ayrýca bu gerilla üsleriyle düzgün kuvvetler cephesi arasýndaki baðlantýlara bakýlacak olursa, bu defa da biz düþman [sayfa 230]
birliklerinin büyük bir kýsmýný çembere almýþ oluyoruz; Meselâ
Shanside, Tatung-Puchow demiryolu bölgesini (demiryolunun doðu
ve batý yakalarýný ve güney ucunu) üç tarafýndan, Taiyuan þehrini
de dört tarafýndan kuþatmýþ bulunuyoruz; Hopeh ve Shantung gibi
bazý illerde de benzer kuþatmalarýmýz görülüyor. Bu da bizim düþmana kabul ettirdiðimiz ikinci tip kuþatma. Böylece, týpký Weich
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(eski bir Çin santrancý) oyununda olduðu gibi, düþman bize biz
düþmana, ikiþer türlü kuþatma kabul ettirmiþ oluyoruz. Düþmanla
aramýzdaki savaþ ve çatýþmalar, karþý tarafýn oyundaki aletlerini almaya benziyor. Düþman kaleleri ve bizim gerilla üs bölgelerimiz de
oyundaki kuþatmayý önleyici boþluklarý andýrýyor. Ýþte, gerilla üs bölgelerinin stratejik önemi burada, bu boþluklarý saðlamasýnda aranmalýdýr. Bu sorunu. Japonlara karþý savaþta bu þekilde ortaya koymak demek, milletin askeri otoritelerinden ve çeþitli bölgelerde
çalýþan gerilla önderlerinden, gerilla savaþýný düþman hatlarý arkasýnda geliþtirmelerini ve üs bölgelerini nerede mümkünse orada kurmalarýný ve bunlarý stratejik görevler saymalarýný istemek demektir.
Adý geçen ilgililer bunu defterlerinin bir köþesine yazsýnlar. Eðer
uluslararasý plânda, stratejik birimi Çin olmak üzere, Sovyetler Birliðinin ve muhtemelen baþka ülkelerin yardýmýyla bir Pasifik bölgesi anti-Japon cephesi kurmayý baþarabilirsek ve bizim dýþýmýzdaki
ülkeler de gerektiðinde stratejik birim olarak savaþa katýlmayý göze
alabilirse, o zaman, düþmanýn bize kabul ettirdiðinden bir fazla
kuþatma tipini ona kabul ettirmiþ olacak, faþist Japonyayý kuþatýp
yok edebileceðiz: Muhakkak ki, bugün için küçük bir uygulama
deðeri olan bu sonuncu kuþatma tipi, gelecekteki muhtemel geliþmelerden birini göstermektedir. [sayfa 231]
Mao Tse-Tung, Strategic Problems in the Anti-Japanese Guerilla War. V.I. Bölüm, Mao Tse-tung. Selected Works,
II. Cilt, International Publishers, 1954, s. 134-45 1938 Mayýsýnda yazýlmýþtýr.

5.
MAO TSE-TUNG YOLDAÞIN HALK SAVAÞÝ TEORÝSÝNÝN
ULUSLARARASI ÖNEMÝ
Lin Piao
Çin devrimi, büyük Ekim Devriminin bir devamýdýr. Ekim
Devriminin yolu bütün halk devrimlerinin ortak yoludur. Çin Devri-

150

Marksizm
ve Gerilla Savaþý

mi ve Ekim Devrimi þu ortak niteliklere sahiptirler:
1. Her ikisi de çekirdeði Marksist-Leninist bir parti olan iþçi
sýnýfý tarafýndan yönetilmiþtir;
2. Her ikisi de iþçi-köylü ittifakýna dayanmýþtýr;
3. Her iki durumda da devlet iktidarý devrimle ele geçirilmiþ
ve proletarya diktatörlüðü kurulmuþtur;
4. Her iki durumda da devrimin zafere ulaþmasýndan sonra
sosyalist sistem kurulmuþtur.
5. Her ikisi de dünya proleter devriminin öðeleridir.
Þüphesiz Çin devriminin kendine özgü nitelikleri de vardýr.
Ekim Devrimi emperyalist Rusyada oldu, oysa Çin Devrimi yarýsömürge ve yarý-feodal bir ülkede gerçekleþti. Birincisi bir proletarya sosyalist devrimi idi, ikincisi ise yeni demokratik devrimin tam
bir zafere [sayfa 232] ulaþmasýndan sonra sosyalist devrime dönüþtü.
Ekim Devrimi þehirlerdeki silahlý ayaklanmalarla baþladý, sonra kýrsal bölgelere yayýldý, oysa Çin devrimi þehirlerin kýrsal alanlardan
kuþatýlmasý ve sonunda zaptedilmesi ile ulus çapýnda bir zafere
ulaþmýþtýr.
Mao Tse-tung yoldaþýn büyük deðeri; Marksizm-Leninizmin
evrensel gerçeðiyle Çin devriminin somut uygulamasýný
kaynaþtýrabilmesinde ve Çin halkýnýn uzun devrimci mücadelesi
sýrasýnda edinilen deneyleri ustaca genelleþtirerek ve özetleyerek,
Marksizm-Leninizmi zenginleþtirmiþ ve geliþtirmiþ olmasýndadýr.
Mao Tse-Tung yoldaþýn halk savaþý teorisinin böyle savaþlarýn
nesnel yasalarýna uygun olduðu ve saðlamlýðý Çin devriminin uzun
deneyiyle kanýtlanmýþtýr. Bu teori sadece Çin için geçerli olmayýp,
dünyanýn her yerindeki ezilen uluslarýn ve halklarýn devrimci mücadelelerine de büyük bir katkýdýr.
Çin Komünist Partisinin yönettiði halk savaþý Direniþ savaþýný
ve Devrimci Ýç Savaþlarý kapsayarak 22 yýl sürdü. Bu, modern tarihte proletaryanýn yönettiði en uzun en karmaþýk ve deneyce en zengin halk savaþýdýr.
Son tahlilde Marksist-Leninist proletarya devrimi teorisi devlet iktidarýnýn devrimci þiddet yollarýyla ele geçirilmesi ve halkakarþý savaþa halk savaþýyla karþý koyma teorisidir. Marxýn çok uygun olarak ortaya koyduðu gibi zor yeni bir düzene gebe olan her
eski toplumun ebesidir.
Bu, Çindeki halk savaþýndan çýkarýlan derslerin temelinde
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bulunmaktaydý. Mao Tse-tung yoldaþ en basit ve en açýk bir dille bu
ünlü tezi þöyle ifade etmiþtir: Siyasal iktidar tüfek namlusundan
hasýl olur.15 Kendisi [sayfa 233] þunu da açýkça belirtmektedir ki: Ýktidarýn silahlý kuvvetlerle ele geçirilmesi, çýkýþýn savaþla yapýlmasý,
devrimin baþlýca görevi ve en yüce þeklidir. Marksist-Leninist devrim ilkesi Çin için ve bütün diðer ülkeler için evrensel deðerini
muhafaza etmektedir.
Savaþ, emperyalizmin ve insanýn insan tarafýndan sömürülmesi düzeninin ürünüdür. Lenin: Savaþ her zaman ve her yerde
sömürücülerin kendileri tarafýndan, yönetici ve ezici sýnýf tarafýndan
baþlatýlmýþtýr.16 demiþtir. Emperyalizm ve insanýn insan tarafýndan
sömürülmesi düzeni var oldukça, emperyalistler ve gericiler, gerici
yönetimlerini korumak ve ezilen uluslarý ve halklarý savaþa sürüklemek için daima silahlý kuvvete güveneceklerdir. Bu insan iradesinden baðýmsýz nesnel bir yasadýr.
Bugün dünyada Birleþik Devletlerin baþkanlýðýndaki bütün
emperyalistler ve onlarýn uþaklarý, istisnasýz olarak hepsi, devlet mekanizmalarýný ve özellikle silahlý kuvvetlerini güçlendirmektedirler.
Özellikle Amerikan emperyalizmi her yerde silahlý saldýrýlarda ve
baskýlarda bulunmaktadýr.
Emperyalistlerin ve uþaklarýnýn saldýrý savaþlarý ve silahlý baskýlarý karþýsýnda ezilen uluslar ve ezilen halklar ne yapmalýdýrlar? Boyun
eðip ebediyen köle olarak m i kalmalýdýrlar, yoksa bir direnme
hareketi ile ayaklanýp kurtuluþlarý için savaþmalý mýdýrlar?
Mao Tse-tung yoldaþýn bu soruya verdiði cevap açýktýr. O
demektedir ki, Çin halký uzun araþtýrma ve incelemelerden sonra;
emperyalistlerin ve uþaklarýnýn ellerinde kasap býçaklarýyla cana kýymaya çýktýklarýný keþfetmiþtir. Halk sonunda bunu anlamýþ ve onlara karþý [sayfa 234] ayný biçimde davranmak zorunda kalmýþtýr. Buna
Mukabele-i bil misil denir. Son tahlilde sorun emperyalistlerin ve
uþaklarýnýn silahlý saldýrýlarýna ve baskýlarýna karþý kýsasa kýsas savaþýp
savaþmama, bir halk savaþma giriþmeye ve devrim yapmaya cesaret edip etmeme sorunu olarak ortaya çýkar. Bu, gerçek devrimcileri ve Marksist-Leninistleri sahtelerinden ayýrt eden en þaþmaz mihenk taþýdýr.
Problems of War and Strategy, Mao Tse-tung, Selected Works, Cilt 2, s. 272.
The Revolutionary Army and the Revolutionary Goverment, V.Ý.Lenin, Collected Works, Cilt 8, Moskova 1967, s. 565.
15
16
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Bazý kimselerin emperyalistler ve gericiler karþýsýnda korkuya kapýlmalarý gerçeði karþýsýnda Mao Tse-tung yoldaþ þu ünlü
tezini ileri sürmüþtür. Emperyalistler ve gericiler kâðýttan kaplanlardýr. O þöyle söylemektedir: Bütün gericiler kâðýttan kaplanlardýr. Görünüþte korkunçturlar fakat aslýnda o kadar güçlü deðillerdir.
Uzaðý gören bir açýdan bakýldýðýnda gerçekten güçlü olanlar gericiler deðil, halktýr.17
Çinin ve diðer ülkelerin halk savaþlarý tarihi, halkýn devrimci
güçlerinin zayýf ve küçük baþlangýçlardan güçlü ve büyük kuvvetler
haline geçmelerinin sýnýf mücadelesi ve halk savaþý geliþiminin evrensel bir kanunu olduðunu açýkça ortaya koymuþtur. Þüphesiz halk
savaþlarý tarihi, halkýn devrimci güçlerinin zayýf ve küçük baþ-langýçlardan güçlü ve büyük küvetler haline geçmelerinin sýnýf mücadeleleri ve halk savaþý geliþiminin evrensel bir kanunu olduðunu
açýkça ortaya koymuþtur. Þüphesiz halk savaþý, geliþmesi sýrasýnda
kaçýnýlmaz olarak birçok zorluklarla karþýlaþýlacak birçok iniþ-çýkýþlar
ve gerilemeler kaydedilecektir; fakat hiçbir kuvvet onun kaçýnýlmaz
zafer doðrultusundaki genel yönetimini deðiþtiremeyecektir. [sayfa
235]

Mao Tse-tung yoldaþ düþmaný stratejik bakýmdan küçümsemeniz, fakat taktik bakýmýndan bütün gücünü de hesaba katmanýz
gerektiðine iþaret etmiþtir. Düþmaný stratejik bakýmdan küçümsemek bir devrimcide aranan ilk þeydir. Düþmaný küçümseme ve
yenme cesareti olmaksýzýn, deðil zafere ulaþmak, bir devrim hareketine giriþmek ve bir halk savaþý vermek bile olanaksýzdýr.
Ayný zamanda devrimciler için düþmanýn taktiklerini tam olarak hesaba katmak da çok önemlidir. Taktik bakýmdan düþmanýn
gücünü tam hesaplamadan ve somut koþullan incelemeden, uyanýk bulunup mücadele sanatýný öðrenmeye büyük dikkat sarf etmeden ve her ülkede devrimin somut uygulanmasýna ve somut
mücadele sorunlarýna uygun düþecek mücadele biçimleri benimsemeden halk savaþýnda zafer kazanmak yine imkânsýz olacaktýr.
Diyalektik ve tarihi materyalizm bize; asýl önemli olanýn belli
bir anda güçlü görünmekle birlikte, þimdiden yok olmaya baþlamýþ
olan þeyi deðil, belli bir anda güçlü görünmemekle birlikte, yeni
17
The Stituation and Our Policy after the Victory in the War of Resistance
against Japan, Mao Tse-tung, Selected Works, Cilt 5, New York, 1961 s. 14-15.
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doðan ve geliþen þey olduðunu öðretmektir. Zira ancak yeni doðan
ve geliþen þey yenilemez.
Niçin görünüþte zayýf olan yeni doðmuþ güçler, o kadar saðlam görünen eski güçleri daima yenebilmektedirler?
Bunun nedeni gerçeðin ve kitlelerin onlardan yana olmasý
öte yandan gerici sýnýflarýn daima kitlelerden kopmuþ ve kitleleri
karlýlarýna almýþ olmalýndýr.
Bu, Çin devriminin zaferinde, bütün devrimlerin tarihinde,
bütün sýnýf mücadeleleri tarihinde ve bütün insanlýk tarihinde hep
böyle olagelmiþtir.
Emperyalistler Mao Tse-tung yoldaþýn emperyalizm ve bütün
gericiler kâðýttan kaplanlardýr tezinden son derece korkarlar ve
revizyonistler bu teze fena halde düþmandýrlar. Hepsi bu teze karþý
çýkarlar ve hücum [sayfa 236] ederler ve dar kafalýlar da bu tezle alay
ederek ayný yolu izlerler. Fakat bütün bunlar bu tezin önemini zerre
kadar azaltmaz. Güneþ balçýkla sývanmaz.
Mao Tse-tung yoldaþýn halk savaþý teorisi, sadece bir halk
savaþýna giriþmeye cesaret etme sorununa deðil, ayný zamanda bu
savaþýn nasýl yürütüleceði sorununa da çözüm getiren bir teoridir.
Mao Tse-tung savaþý kanunlarýna göre yönetmekte usta olan
büyük bir devlet adamý ve askerlik bilginidir. Halk savaþý için formüllendirdiði çizgi ve politikasýyla, strateji ve taktiklerle en zor ve
karmaþýk koþullar altýnda halk savaþý gemisini bütün gizli kayalýklardan geçirerek zafer kýyýlarýna yöneltmekte Çin halkýna önderlik
etmiþtir.
Þurasý da belirtilmelidir ki; Mao Tse-tung yoldaþýn kýrsal alanlarda devrimci üsler kurma ve þehirleri kýrsal bölgelerden kuþatma
teorisi bütün ezilen uluslarýn ve halklarýn Amerikan emperyalizmine ve onun uþaklarýna karþý giriþtikleri devrimci mücadeleler için
belirgin olarak, evrensel pratik önem taþýyan bir teoridir.
Bugün Asya, Afrika ve Latin Amerikadaki birçok ülkenin halklarý, baþta Birleþik Devletler emperyalizmi olmak üzere emperyalistler ve uþaklarý tarafýndan yönetilen geniþ çapta bir saldýrýnýn,
köleleþtirmenin baskýsý altýndadýrlar. Bu ülkelerin çoðundaki temel
siyasal ve ekonomik koþullarla, eski Çinin koþullan arasýnda birçok
benzerlikler vardýr. Çinde olduðu gibi, bu ülkelerde de köylü sorunu son derece önemlidir. Köylüler, emperyalistlere ve uþaklara karþý
yapýlan milli demokratik devrimin baþlýca gücünü teþkil ederler.
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Emperyalistler bu ülkelere saldýrýrlarken çoðunlukla büyük þehirleri
ve ana haberleþme hatlarýný ele geçirerek iþe baþlarlar. Fakat geniþ
kýrsal bölgeleri tamamen denetimleri altýna almaya güçleri yetmez.
Ancak ve ancak kýrsal bölgelerde devrimcilerin [sayfa 237] serbestçe
manevra yapabilecekleri geniþ alanlar saðlamak mümkündür. Devrimcilerin kesin zafere doðru ilerlemelerini saðlayacak devrimci üsler, yine ancak ve ancak kýrsal, alanlarda kurulabilir. Ýþte bu nedenlerdir ki; Mao Tse-tung yoldaþýn kýrsal bölgelerde devrimci üsler
kurma ve þehirleri kýrsal alanlardan kuþatma teorisi, bu ülkelerin
halklarý arasýnda gittikçe daha fazla ilgi toplamaktadýr.
Yeryüzünün tümü ele alýndýðýnda, eðer Kuzey Amerika ile
Batý Avrupaya dünyanýn þehirleri denebilirse; Asya, Afrika ve Lâtin
Amerikada dünyanýn kýrsal alanlarýný teþkil ederler. II. Dünya
savaþýndan bu yana, Kuzey Amerika ve Batý Avrupa kapitalist ülkelerindeki devrimci proletarya hareketleri türlü nedenlerle geçici olarak bastýrýlabildiði halde; Asya, Afrika ve Latin Amerikadaki devrimci halk hareketleri hýzla geliþmektedir. Böylece çaðdaþ dünya devrimi de, bir anlamda, þehirlerin kýrsal alanlardan kuþatýlmasý manzarasý arzetmektedir. Son tahlilde, dünya devrimi davasýnýn tümü,
dünya nüfusunun büyük çoðunluðunu meydana getiren Asya, Afrika ve Latin Amerika halklarýnýn dev imci mücadelelerine dayanmaktadýr. Bu bakýmdan sosyalist ülkeler Asya, Afrika ve Latin Amerikadaki halklarýn devrimci mücadelelerini desteklemeyi uluslararasý bir görev saymalýdýrlar.
Ekim Devrimi, ezilen halklarýn devriminde yeni bir çað açmýþtýr. Ekim Devriminin zaferi, Batýdaki proletarya sosyalist devrimleriyle, Doðunun sömürge ve yarý-sömürge ülkelerindeki millî demokratik devrimler arasýnda bir köprü kurmuþtur. Çin Devrimi de sömürge ve yarý sömürge ülkelerde, millî demokratik devrimler ile sosyalist devrimlerin bir birine nasýl baðlanacaðý sorununu baþarýyla
çözümlemiþtir.
Mao Tse-tung yoldaþ, Ekim Devriminden bu yana [sayfa 238]
geçen zaman içinde; herhangi bir sömürge, ya da yarý sömürge
ülkede gerçekleþen anti-emperyalist devrimin, artýk eski burjuva ya
da kapitalist dünya devriminin bir parçasý olmadýðýna, tam tersine
yeni dünya devriminin proleter sosyalist devrimin bir parçasý olduðuna iþaret etmiþti.
Mao Tse-tung yoldaþ eksiksiz bir yeni-demokratik devrim
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teorisi formüllendirmiþtir. Ve bütün diðerlerinden farklý olan bu devrimin, ancak proletaryanýn önderliðinde geniþ halk yýðýnlarýnýn, emperyalizme feodalizme ve bürokrat kapitalizme karþý giriþtiði bir devrim olabileceðini, üstelik böyle olmasý gerektiðini göstermiþtir.
Bu demektir ki, devrim; baþka bir sýnýf ya da parti tarafýndan
deðil ancak proletarya tarafýndan ve Marksizm-Leninizmle silahlanmýþ gerçek devrimci bir parti tarafýndan yönetilebilir ve yönetilmelidir.
Bu demektir ki devrim; sadece iþçileri, köylüleri ve þehir küçük burjuvazisini deðil ayrýca ulusal burjuvaziyi ve diðer yurtsever
anti-emperyalist öðeleri de kapsamýna alýr.
Nihayet bu demektir ki; devrim; emperyalizme, feodalizme
ve bürokrat kapitalizme karþý yönetilmiþtir.
Yeni-demokratik devrim kapitalizme deðil sosyalizme götürür. [sayfa 239]
Lin Piao, Long Live the Vietory of Peoples War,
Peoples Daily, Pekin, Aðustos 1966.
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IV. GÜNEYDOÐU ASYA
Güneydoðu Asyadaki gerilla kurtuluþ haraketlerinin uzun
bir tarihi vardýr. 16. yüzyýldan beri bölgede bir arazi ele geçiren her sömürge iktidarý, gerilla biçimini alan bir direniþle
karþýlaþmýþtýr. Hollandalýlar Doðu Hint Adalarýnda, Ýngilizler
Malaya ve Burmada, Fransýzlar Hindiçinide, Ýspanyollar ve
Amerikalýlar Filipinlerde.
Çaðdaþ gerilla kurtuluþ hareketlerinde, bir Asya Modeli bulunduðu (bunun da Çin deneyiyle örneklendiði kabul
edilirdi) hakkýndaki teori, her mücadelenin yakýndan incelenmesi sonucunda yýkýldý. Bu noktaya Giriþ Bölümünde
de iþaret edilmiþtir, fakat bölgedeki kurtuluþ hareketleri herbirinin kendi tarihsel köklerinden, her sömürgedeki sömürgecilik sisteminin özel yapýsýndan gelen ve herbiri kendi
geliþim sürecini izleyen deðiþiklikler göstermekte olduklarýný, daha açýk biçimde belirtmek gerekir.
Malayada ýrksal ve toplumsal bölünmeler, Ýngilizlerin
güttüðü, milliyetçiliði boðan ademi merkeziyetçi feodal saltanat yönetimi politikasýnýn ve Çin ve Hint iþçileriyle tüccar
tabakasýnýn ülkeye girmesinin eseridir. Bu, komünistlerin
yönettiði Malaya Halk Kurtuluþ Ordusu için, Güneydoðu
Asyanýn baþka bir yerinde karþýlaþýlmamýþ güçlükler
doðurmuþtur.
Doðu Hint adalarýnda, temsilci hükümete asgari bir hak
tanýyan ve burjuva milliyetçi güçleri etkilemek üzere yeterli
sayýda Endonezyalý teknik ve profesyonel personel yetiþtiren,
daha merkezi hale gelmiþ Hollanda sömürge idaresi, silahlý
kuvvetleriyle birlikte, geniþ ölçüde burjuva milliyetçilerinin
denetimi altýndaki Endonezya kurtuluþ hareketin etkilemiþtir.
Bu, komþu ülkelerdekinden oldukça farklý bir durumdur.
Hindiçinideki her türlü temsilci hükümet ve gerek burjuva gerekse proleter nitelikteki milliyetçi siyasal eylemleri
yasaklayan, son derece sýnýrlayýcý Fransýz sömürge politikasý, çok geniþ bir Vietnam ulusal kurtuluþ hareketine yol
açmýþtýr. Geliþmiþ siyasal burjuva öðelerinin bulunmayýþý
sonunda, bu hareketin baþýna kýsa zamanda komünist yöneticiler geçmiþtir.
Bunun karþýtý olarak Filipinlerde çok sýnýrlayýcý bir Ýspanyol hakimiyetinden sonra gelen Amerikan sömürge politi-
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kasý, Filipinlerin geniþ bir burjuva siyasal eylemi yürütmelerine ve temsilci hükümet bulundurmalarýna izin vermiþtir.
Bu ise, kuvvetli bir sömürge yönetici sýnýfý etkisine yol açmýþ
ve Huk ulusal kurtuluþ hareketinin ana proleter niteliðini
koruyarak ilerleme kaydetmesini çok zorlaþtýrmýþtýr. (Çaðdaþ
Filipin gerilla hareketleri ilhamýný, diðer Asya kaynaklarýndan çok, 19. yüzyýlýn sonundaki devrimci Kapitunan hareketi ve 1899dan itibaren hemen hemen on yýl süren Amerikan fetih hareketine karþý yürütülen gerilla türündeki geniþ
çaplý Filipin Direnme Savaþý gibi, kendi tarihsel kökenlerindeki mücadelelerden almýþtýr.)
II. Dünya Savaþýndan bu yana kurtuluþ mücadelelerinin
birbirini izleyen üç aþamasý, bu farklý ulusal durumlar üzerinde etkide bulunmuþtur. Bunlarýn birincisi, savaþ sýrasýnda Japon iþgaline karþý direniþti. Bu direniþ, kurulu sömürge yönetimini yoldan çýkmýþ ve daha sert bir biçim empoze
etmiþtir. Savaþ sýrasýnda bölgede buna karþý bir tepki olarak
ortaya çýkan her gerilla hareketi, kendi ulusal koþullarýnýn
oluþturduðu örneði izlemiþtir.
Ýkinci aþama, hemen savaþ sonrasý döneminde, yerlerinden çýkmýþ olan sömürge iktidarlarýnýn, sömürgelerini
yeniden iþgal etmek ve Japon faþizmine karþý verilen mücadelenin arttýrdýðý ulusal baðýmsýzlýk emellerini baský altýna almak üzere geri döndükleri sýrada ortay açýkmýþtýr.
Vietnamda ve Endonezyada baðýmsýz cumhuriyetler
1945de ilan edilmiþtir. Fransýz ve Hollanda emperyalistleri,
yýllar süren ezici savaþa raðmen, denetimi yeniden ele geçirmeyi baþaramamýþlardýr. Endonezyalýlar baðýmsýzlýklarýný,
burjuva milliyetçilerinin önderliðinde 1949da kazanmýþlardýr.
Vietnamlýlarýn ise ülkelerini kýsmen kurtarmalarý komünist
önderliðinde 1954de olmuþtur. Öte yandan Filipinler ve
Malayada kurtuluþ mücadelesinin daha dar alanlý olmasý
ve sömürge sýnýf ittigaklarýnýn emperyalist yolda kullanýlmasý sonucunda, Amerikan ve Ýngiliz emperyalizminin denetimi iade etmesini saðlayamayacak bir durum hasýl
olmuþtur.
Kurtuluþ mücadelelerinin üçüncü aþamasý, Amerikan
emperyalizminin, Güneydoðu Asyayý egemenliði altýna almak, Vietnamdaki ve Endonezyadaki savaþ sonrasý kurtuluþ
zaferlerini akim býrakmak için çaba göstermeye baþladýðýnda
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ortaya çýkar. Vietnamdaki gerilla kurtuluþ savaþýnýn üçüncü
aþamasý bu dönemin ana niteliðini oluþturmuþtur; fakat
Amerikan askeri politikasý ve askeri varlýðýnýn bölgeye yayýlmasý, ayný zamanda gerilla hareketlerinin Laosa ve
Taylanda sýçramasýna ve Filipinlerde gerilla eylemlerinin
yeniden canlanmasýna da, doðrudan doðruya sebep
olmuþtur.
Bu aþamalarýn herhangi birine gerilla savaþýnýn Asya
Tipi olmak niteliðini yüklemenin uygunsuzluðu, belki en
iyi þekilde 1946-47 ve 1948-49 arasýnda Endonezyada
Hollandaya karþý verilen iki baðýmsýzlýk savaþý süresince,
gerilla güçlerinin yapýsýnda kendini gösterir. Bu mücadeleler sýrasýnda, komünistlerin yönettiði gruplar Cavada
çarpýþmýþlardýr. Fakat diðer gerilla güçleri, burjuva cumhuriyetininin Genelkurmay Baþkaný General Abdül Haris
Nasutionun yönetimi alatýndaydý. Bu general, Hollanda
eðitimliydi ve kendi ordusunun denetimi altýnda tutulan
gerillalar üzerinde, herhangi bir siyasal partýnýn, ya da yurtseverlik dýþýnda herhangi bir siyasal fikrin etki yapmasýný önlemekteydi. Gerilla Savaþýnýn Temelleri (Praeger, 1965)
adlý eserinde (ki bu eser, gerillaya karþý ilkelerin benimsenmesi dolayýsýyla daha çok emperyalistler tarafýndan
kullanýlmýþtý) Nasution köy seviyesinde gerillalarýn kaydedilmesi ve yönetilmesiyle toprak aðalarýnýn baþýný, Hollandalýlarýn yerel mekanizmasýnda kullandýklarý Lurahý görevlendiriyordu. Baðýmsýzlýðýn kazanýlmasýndan sonra Nasution bu güçleri, yine Lurahýn yönetiminde olmak üzere, antigerilla niteliðinde iç güvenlik elemanlarý haline getirdi. Bu
þüphesiz Endonezya komünistlerinin 1965 Ekiminde
baþlayan karþý-devrime karþý geliþtirdikleri silahlý mücadele
sýrasýnda karþýlaþtýklarý etmenlerden biri olmuþtur.
Aþaðýdaki seçmeler Vietnamdaki ve Filipinlerdeki gerilla mücadelelerinin aþamalarýna ve Endonezya kurtuluþ
mücadelesinin bazý yönlerine ýþýk tutar. Burmadaki
karmaþýk gerilla savaþýný ilgilendiren kaynak materyel
saðlanamamýþtýr. II. Dünya Savaþý sonrasý döneminde Güney veya Güneydoðu Asyada anti-emperyalist ya da antifeodal nitelikte bir takým gerilla hareketleri daha ortaya
çýkmýþtýr. Bunlar arasýnda, 1948-1952de Hindistanda,
Bengalin Telengana mýntýkasýndaki geniþ kapsamlý gerilla
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mücadelesi, 1962de Burneideki (Kuzey Borneo veya Kalimantan) ayaklanma., 1963de Malezya devletinin kurulmasýna karþý Sarawaktaki gerilla direniþi bulunmaktadýr.

1.
ULUSAL KURTULUÞ ÝÇÝN
VÝETNAM PROPAGANDA ÜNÝTESÝ
KURMA TALÝMATNAMESÝ
Ho Chi Minh
1. Ulusal Kurtuluþ için Vietnam Propaganda Ünitesi1 isminden de anlaþýlacaðý gibi, askeri yönden çok, siyasal yöne önem
verilmesi gerektiðini gösterir. Bu bir propaganda ünitesidir. Askeri
alanda baþarýlý bir eylemde bulunabilmek için ana ilke, güçlerin
yoðunlaþtýrýlmasýdýr. Bunun için örgütün (Hindiçini Komünist Partisi) yeni talimatýna göre Cao, Bang, Bac ve Lang Son bölgelerindeki
gerilla saflarýndan en cesur ve enerjik subaylar ve erler seçilecek,
ve ana gücümüzü teþkil etmek üzere çok sayýda silah toplanacaktýr.
Bizim hareketimizin bütün halkýn katýldýðý ulusal bir direniþ
niteliðinde olduðu için, bütün halký silahlandýrmamýz ve seferber
etmemiz gerekmektedir. Bunun için de ilk üniteyi teþkil etmek
üzere güçlerimizi bir araya toplarken, eylemlerinde iþbirliði yapan
ve birbirlerine her yönde yardýmcý olan yerel silahlý kuvvetleri
muhafaza [sayfa 244] etmeliyiz. Ana ünite, kendi payýna, yerel silahlý
ünitelerin kadrolarýný yönetmek, onlara, talimde, yardým etmek ve
mümkün olduðu takdirde silah takviyesinde de bulunarak bu ünitelerin sürekli bir þekilde geliþmesini saðlamakla görevlidir.
2. Yerel silahlý ünitelere gelince; bunlarýn kadrolarýný, eðitmek üzere toplayacaðýz, çeþitli bölgelere görgü ve bilgi alýþveriþinde
1
Bu ünite, 34 subay ve erle ve ancak pek az ilkel silahla 27 Aralýk 1944de Vo
Nguyen Giapýn yönetimi altýnda kurulmuþtur. Bugünkü Vietnam Halk Ordusunun kaynaðý
olarak deðerlendirilmektedir. Kurtuluþun temeli için, Vo Nguyen Giapýn aþaðýdaki yazýsýna bakýnýz.
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bulunmak üzere eðitilmiþ kadrolar göndereceðiz, iliþkiyi muhafaza
edeceðiz ve askeri eylemlerle iþbirliði yapacaðýz.
3. Taktikler konusunda ise: bugün doðuda, yarýn batýda umulmadýk bir anda ve dikkati çekmeksizin ortaya çýkan, gizli, süratli
ve aktif bir hareket niteliði taþýyan gerilla savaþýný uygulayacaðýz.
Ulusal Kurtuluþ Ýçin Vietnam Propaganda Ünitesi ilk kurulan
ünitedir. Ýlerde diðer ünitelerin de kurulmasý umulmaktadýr.
Baþlangýçta bu ünite küçük ölçüdedir, fakat geleceði parlaktýr.
Kurtuluþ Ordusunun çekirdeðidir ve bütün Vietnamda kuzeyden
güneye kadar uzanabilecektir. [sayfa 245]
Ho Chi Minh, Selected Works, Foreign Languages Publishing House, Hanoi. 1961 Cilt II, s. 155-56.

2.
AÐUSTOS 1945 GENEL AYAKLANMASI
Vo Nguyen Giap
Daha 1941den itibaren Merkez Komitesinin (Hindiçini Komünist Partisinin) sekizinci toplantýsý halkýn ayaklanmaya sevk edilebilmesi için ne gibi koþullar bulunmasý gerektiðini açýk seçik saptama iþiyle uðraþmaya baþlamýþtý: Hindiçinideki devrimin silahlý
bir ayaklanmayla sona ermesi gereklidir. Silahlý ayaklanmayý yönetmenin koþullarý þunlardýr:
Ulusal Kurtuluþ Cephesinin bütün ülkede birleþmiþ durumda olmasý.
Kitlelerin artýk Fransýz-Japon boyunduruðunda yaþayamayacak hale gelmesi ve bir ayaklanmada her fedakarlýða hazýr olmasý.
Hindiçinindeki egemen çevrelerin ekonomik, siyasal ve askeri bir krize sürüklenmesi,
Çin Ordusunun Japon Ordusu karþýsýndaki büyük zaferi,
Fransýz ya da Japon devriminin patlak vermesi, demokratik cephenin Pasifikte ve Sovyetler Birliðinde tam bir zafer kazanmasý, Fransýz ve Japon sömürgelerinde devrimci bir zemin hazýrlanmasý ve
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özellikle Çin ya da Ýngiliz-Amerikan ordularýnýn Hindiçiniye girmesi
gibi nesnel koþullar da ayaklanma için elveriþlidir. [sayfa 246]
Viet Minh [Vietnamýn Baðýmsýzlýðý Ýçin Devrimci Cephe] Merkezi Komitesi tarafýndan 1944 Mayýsýnda çýkarýlan Ayaklanmaya Hazýrlýk adlý talimatnamede halkýn hangi anda ayaklanmasý gerektiði
açýkça belirtilmiþtir:
1. Düþman saflarýndaki umutsuzluk ve bölünmenin son haddine vardýðý.
2. Ulusal kurtuluþ örgütlerinin ve devrimci örgütlerin ayaklanmaya ve düþmaný ezmeye azmettikleri.
3. Geniþ kitlelerin ayaklanmayý bütün kalpleriyle destekleyecekleri ve öncü güçlere kesinkes yardým edecekleri anda.
Eðer ayaklanmayý tam zamanýnda baþlatýrsak, ulusal kurtuluþ
için yaptýðýmýz devrim mutlaka zafere ulaþacaktýr. Uygun fýrsatlarý
yakalayabilmek ve halk kitlelerini zamanýnda ayaklanmaya yöneltmek için daima hareketin nabzýný yoklamak üzere tetikte bulunmamýz, kitlelerin psikolojisini bilmemiz ve dünyanýn durumunu ve
her dönemdeki durumu iyi deðerlendirmemiz gereklidir.
Siyasal mücadeleden silahlý mücadeleye geçiþ, uzun bir hazýrlýk devresi gerektiren, çok büyük bir deðiþimdir. Eðer ayaklanmanýn bir sanat olduðu söylenebilirse, bu sanatýn esas içeriði mücadeleye her aþamada siyasal koþullara uygun biçimler vermesini ve
her dönemde siyasal mücadele biçimleriyle silahlý mücadele biçimleri arasýndaki doðru iliþkileri muhafaza etmesini bilmektir. Baþlangýçta siyasal mücadele esas görevdir, silahlý mücadele ikinci planda kalýr. Gittikçe her ikisinin de önemi eþit duruma gelir. Daha sonra, silahlý mücadelenin anahtar rolü oynadýðý aþamaya ulaþýrýz. Fakat bu dönemde bile, silahlý mücadelenin ne zaman sadece belirli
bir bölge içerisinde, ne zaman ülke çapýnda anahtar rolü oynadýðýný
açýkça tanýmlamamýz gerekir. Mücadele biçimleri [sayfa 247] konusundaki kýlavuz ilkeleri temele almalý, çalýþmalarýmýza ve örgüt biçimlerine yön verecek ilkeleri açýkça ortaya koymalýyýz. Daha sonraki durumda ise düþmanla aramýzdaki mücadele son derece çetin ve þiddetli bir hal alacaktýr. Eðer mücadelede ve örgütlenmede
güdülen yol doðru deðilse, yani, dikkatlilik ve belirleme ilkeleri ile
öznel koþullarýn deðerlendirilmesi ve devrimci güçlerle karþý-devrimci güçlerin karþýlaþtýrýlmasý konusundaki ilkeler doðru olarak izlenmezse, mutlaka güçlük ve baþarýsýzlýkla karþýlaþýrýz. Silahlý ayak-
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lanma hazýrlýðýnda doðru bir önderlik, ayaklanmaya giriþmek için
koþullar olgunlaþýncaya kadar devrimci güçlerin sürekli ve muntazam geliþimini emniyete almak zorundadýr. Merkez Komitesinin
sekizinci toplantýsýnda þunlar açýkça belirtilmiþtir:
1. Ulusal kurtuluþ örgütlerini geliþtirip
saðlamlaþtýrmalý,
2. Örgütleri þehirlere, iþ yerlerine, madenlere
ve çiftliklere kadar götürmeli,
3. Örgütleri devrimci hareketin hâlâ zayýf olduðu ve azýnlýkta kalan alanlara inhisar ettiði taþra bölgelerine kadar götürmeli,
4. Parti üyelerine bir azimlilik ve fedakarlýk ruhu
kazandýrmalý,
5. Parti, üyelerini, durumun yönetimini ele almalarýný ve bu iþin üstesinden gelmelerini saðlayacak
yetenek ve deney1er kazandýracak þekilde eðitmeli,
6. Küçük gerilla gruplarý ve asker örgütleri
oluþturmalýdýr. ..
Ayaklanmadan söz ederken V. Ý. Lenin þu nokta üzerinde
önemle duruyordu: Ayaklanma, kitlelerin devrimci hareketinin yüksek bir olgunluk aþamasýna dayanmalýdýr, bozgunculuða deðil.
Silahlý ayaklanma hazýrlýklarýndan söz etmemiz, kitlelerin siyasal
hareketine fazla önem vermemiz demek deðildir. Aksine, devrimci
[sayfa 248] kitleler tarafýndan yürütülen geniþ ve derin bir siyasal hareket olmaksýzýn ayaklanma zafere ulaþamaz. Bundan ötürü, silahlý
ayaklanma için iyi bir hazýrlýk yapma konusunda en önemli ve en
baþta gelen görev, kitleler arasýnda propaganda yapmak ve onlarý
ulusal kurtuluþ örgütlerini geliþtirip, saðlamlaþtýrmak üzere örgütlemektir. Yarý silahlý örgütler ancak, kuvvetli siyasal örgütlere dayanarak ayakta kalabilirler. Daha sonra eylemlerini ve geliþimlerini ilerletmek için devrimci kitlelerle sýký iliþkisi olan gerilla gruplarý ve
üniteleri örgütlerler.
Ýlk yýllarda. kitlelerin siyasal hareketi daha yeteri kadar kuvvetli
deðilken ve düþmanýn güçleri henüz saðlamken, kitleler arasýnda
siyasal bir seferberliðe giriþmeye, silahlý ayaklanmanýn hazýrlanmasý
için baþta gelen bir ödev olarak bakýlmalýdýr. Ülkenin her yerinde
ve özellikle kilit noktalarýnda, propaganda ve kitlelerin örgütlenmesi son derece önemlidir. Parti Merkezi Komitesi kýsa zamanda Viet
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Bac daðlýk bölgesini ve iki merkezi alan olarak da Bac Son-Vu Nhai
ve Cao Bangý silahlý üsler olarak saptadý. O zamanýn önde gelen
koþullarýna göre silahlý üsler, gizli tutulan, devrimci hareketin saðlam ve kitle örgütleþmesinin kuvvetli olduðu yerlerde bulunmalýydý.
Kitlelerin örgütlenmeleri temele alýnarak özsavunma gruplarý ve
savaþçý özsavunma gruplarý2 kurulmuþtu. Bunlar daha sonra
geniþleyip, yerel silahlý gruplar veya üretim iþlerinden ya kýsmen
veya tamamen affedilmiþ silahlý müfrezeler ve en sonunda daha
büyük gerilla üniteleri haline gelmiþlerdir. Zamanla, yer altý eylemi
yapan kadrolar, yer altý askeri kadrolarý, silahlý þok [sayfa 249] gruplarý
ve yerel silahlý gruplar ile askeri müfrezeler ortaya çýktý. Eylemler
için en uygun kýlavuz ilke silahlý propaganda, siyasal eylemlerin
askeri eylemlerden daha önemli olduðu ve savaþmanýn propagandadan daha az önemli olduðu ilkesiydi. Silahlý eylem, siyasal temeli
korumak, saðlamlaþtýrmak ve geliþtirmek için kullanýlmýþtý. Siyasal
temeller saðlamlaþtýrýlýp geliþtirildikten sonra, yarý silahlý ve silahlý
kuvvetlerin saðlamlaþtýrýlmasý ve geliþtirilmesi için bir adým ilerledik. Bunlarýn propaganda eyleminin merkezi noktalarý olarak, hainlerin icabýna bakýlmasýný saðlamak üzere, tam bir gizlilik içinde bulunmalarý gerekiyordu. Askeri hücumlar da çok gizli ve süratli yapýlýyordu. Hareketler hayalet gibi olmalýydý. Geniþ kitleler için yasal
mücadele tutumu devam ettirilmiþti. Devrimci iktidarýn kurulmasý
için henüz durum uygun deðildi. Kitlelerin bütün olarak ulusal
kurtuluþ örgütüne katýldýklarý bölgeler vardý ve köy Viet Minh komiteleri devrimci gücün yer altý örgütü olarak kitleler arasýnda gerçekten tam bir itibar kazanmýþtý. Fakat bu bölgelerde bile düþmaný
yenmeye deðil, kendi tarafýmýza çekmeye ve onlardan faydalanmaya çalýþmamýz gerekiyordu. Bac Son-Vu Nhaideki ulusal kurtuluþ
silahlý birliklerine Parti Merkezi Komitesinin verdiði talimat da bu
yöndeydi. Baþkan Ho Chi Minhin, Cao Bang-Bac Candaki silahlý
birliklere silahlý propaganda ilkesinin önemini hatýrlatmasý ve özellikle Vietnam Kurtuluþ Silahlý Propaganda Birliðinin kurulmasý için
emirler vermesi de, bununla ayný çizgideydi. Deneylerle kanýtlanmýþtýr ki, silahlý ayaklanma hazýrlýðýnýn ilk döneminde, yukarýda sözü
edilen kýlavuz ilkeler tamamen anlaþýlmamýþsa, devrimci hareket
2
Özsavunma güçleri köylerde düzeni, genel güvenliði saðlar. Savaþa ancak son
sýnýrda katýlýr. Savaþçý özsavunma güçlerinin görevi ise, düþmanla köye girer girmez
savaþmaktýr.
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sýk sýk geçici güçlükler ve zararlarla [sayfa 250] karþýlaþacak ve bundan
da silahlý ayaklanma hazýrlýðý etkilenecektir.
Aðustos Genel Ayaklanmasý, halkýmýz ve partimiz için büyük
bir zaferdir.3 Bu, sömürge ve yarý feodal bir ülkenin Komünist Partisi önderliðinde yaptýðý baþarýlý bir ayaklanmadýr. Bu hareket. uzun
bir siyasal mücadeleden geçerek, ayaklanma öncesi dönemde bölgesel silahlý mücadele haline gelmiþtir. Sonunda. düþmanýn tam bir
kriz içinde bulunduðu sýrada uygun fýrsatlarý yakalayarak ve. silahlý
ve yarý silahlý güçlerin desteði ile, esas olarak kitlelerin siyasal güçlerinden faydalanarak, þehirlerde ve kýrsal bölgelerde kahramanca
yükseldik, emperyalistlerin ve feodalistlerin egemenliðini ezdik ve
halkýn demokratik iktidarýný kurduk. Aðustos Genel Ayaklanmasýnýn baþarýsý, ezilen uluslarýn kurtuluþ hareketlerinin, belli koþullar altýnda, ancak ayaklanma yoluyla zafere ulaþabileceðini kanýtlar. [sayfa
251]

Vo Nguyen Giap, Peoples War, Peoples Army, Foreign Languages Publishing House, Hanoi, s. 76 .67.

3.
FRANSIZ EMPERYALÝZMÝNE KARÞI DÝRENME SAVAÞI
Vo Nguyen Giap
Ýkinci Dünya Savaþý baþlarýnda Partinin güttüðü politika, ülkeyi baðýmsýzlýða kavuþturabilmek için silahlý bir ayaklanmaya hazýrlanmaktý. Demokratik Cumhuriyetçi rejimin baþa geçmesinden
hemen sonra, 1945 -46 yýllarýnda partinin politikasý, bütün halkýn
birleþip, bir direnme savaþý vermelerini, Aðustos Devriminin getirdiklerini ve yeni elde edilen baðýmsýzlýðý korumalarýný öngörür.
Devrimin baþarýsýndan sonra Parti, Fransýz sömürgecilerinin
yarattýðý saldýrý tehlikesini açýkça kavramýþtýr. Parti, Baðýmsýzlýk Bildirisinde ve Baðýmsýzlýk Yemininde bile, halký daha fazla uyanýk ve
3
Aðustos Devrimiyle sömürge egemenliði tasfiye edildi ve Ho Chi Minhin Baþkanlýðýndaki Vietnam Demokratik Cumhuriyeti kuruldu.
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hazýrlýklý olmaya çaðýrmýþ ve gerektiðinde ülkelerini koruyabilmeleri için aktif eyleme hazýrlanmak üzere harekete geçirmiþtir.
Fransýz sömürgecileri, daha halk iktidarý tam anlamýyla
yerleþmeden ve önümüzde her alanda çeþitli güçlükler yýðýlýyken,
Saygonda saldýrýya geçtiler. Ülkemiz hiçbir zaman bu kadar çok
yabancý ordunun boyunduruðu altýna girmemiþti. Japonlar teslim
olduklarý halde silahlýydýlar. Kuzeyi elinde tutan Chiang Kai-Shek
ordusu, Vietnam Quoc Dan Danga (Vietnam Kuomintangý) halk
iktidarýný devirebilmesini saðlamak üzere her türlü [sayfa 252] yardýmda bulunuyordu. Güneyde ise Ýngilizler 16. paralele kadar ülkeyi
iþgal etmekte ve Fransýzlara saldýrýlarýný yaygýnlaþtýrmakta yardýmcý
olmaya çalýþmaktaydýlar.
Partimiz Nam Boda halký, Fransýz sömürgecilerine karþý bir
direnme savaþýna soktu. Bütün güçlerin en önemli düþmana yöneltilmesini saðlayabilmek için Parti, daha çok dost kazanýp, düþman
yaratmama yolunu seçti. Ulusal Birleþik cepheyi geniþletmeye çalýþtý,
kýsaca Lien Viet denilen Vietnam Birleþmiþ Ulusal Cephesini kurdu.
Birleþtirilebilecek bütün güçleri birleþtirdi, tarafsýz kýlýnmasý mümkün olan bütün güçleri tarafsýz kýldý ve birbirlerinden ayrýlmasý gereken güçleri ayýrdý. Ayný zamanda iktidarýný saðlamlaþtýrmak üzere
silahlý kuvvetleri geliþtirdi ve güçlendirdi. Milli Meclisi seçti ve Direnme için koalisyon hükümeti teþkil etti.
Partimiz dýþ politikada da Chiang Kai-Shek ordusuyla samimi bir anlaþmaya varýlýp, her türlü ihtilafýn yok edilmesine çalýþtý.
Baþ düþman saldýrgan Fransýz sömürgecilerine karþý ise Parti, Nam
Boda halký ve orduyu azimle savaþmaya yöneltti. Halkýn tümünü
güneye yardým için seferber etti, oraya bölükler gönderdi ve savaþýn
yayýlmasý tehlikesine karþý direniþe faal olarak hazýrlandý. Ayrýca
Fransýz kuvvetleriyle Chiang Kai-Shek kuvvetleri arasýndaki en ufak
anlaþmazlýklardan dahi yararlanma fýrsatýný kaçýrmadý ve Fransýz
Hükümeti ile tutunabilecek bir barýþýn saðlanmasý için müzakerelere giriþti.
6 Mart 1946da imzalanan Ön Anlaþma da, bu doðru politika
ve stratejinin bir sonucudur. Tarafýmýzdan tanýnan bazý imtiyazlarla,
Fransýz birlikleri kuzeyde bazý bölgelere girip, Chiang bölüklerini
buradan çýkartýlar. Fransýz Hükümeti de Demokratik Vietnam Cumhuriyetini, Fransýz Birliði içinde, kendi ordusu, parlamentosu, maliyesi vb. olan bir cumhuriyet olarak tanýmayý kabul etti. Böylelikle
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ülkemizden 200.000 Chiang Kai-Shek [sayfa 253] askerini çýkarmayý
baþardýk. Bunu izleyerek, o sýrada hâlâ sýnýr boyunda ve Kuzey
Vietnamýn iç kýsýmlarýnda beþ ili ellerinde tutan karþý-devrimci Vietnam Quoc Dan Dang ordusu da yok edildi. Demokratik cumhuriyetçi rejim güçlendi.
Ön Anlaþma ile ilerlemek için barýþ politikasýný gütmüþtük.
Bu anlaþmanýn imzalanmasýndan hemen sonra barýþ hayallerinin,
sömürgeciler karþýsýndaki uyanýklýðýmýzý gölgelediði bir dönem geldi. Fakat genellikle Parti bir yandan barýþý güçlendirmeye çalýþýrken,
öte yandan da düþmanýn her türlü tuzaðýna karþý güçlerimizi artýrma çabasýnda idi. Bir yandan yapýlan anlaþmaya sadýk kalýrken, öte
yandan bu anlaþmayý sabote etmeye kalkýþan bütün düþmanca
davranýþlara karþý bir korunma çabasýný azimle yürütmekteydi. Fransýz sömürgecilerinin planlarý her geçen gün biraz daha aydýnlýða
çýkýyordu. Kendilerine ne kadar imtiyaz tanýrsak, o kadar ileri gidiyorlardý. Ýmzaladýklarý anlaþmayý açýkça yýrtýp atarak, geçici iþgal
altýnda bulunan Güneyde yeni eylemlere giriþerek, kýþkýrtýcý
davranýþlara katýlýyor ve Haiphong ve baþkent Hanoi dahil olmak
üzere çeþitli yerlerde adým adým haklarýmýzý çiðniyorlardý. Böylece,
barýþ imkanlarýnýn ortadan kalktýðýný açýkça anlayan Partimiz, halký
Direnme Savaþýna çaðýrdý.
Gerçekler, halka, hükümetin ve Partinin barýþ için ellerinden
geleni yaptýklarýný, fakat Fransýz sömürgecilerinin ülkemizi iþgale
iyice niyetli olduklarýný gösterdi. Ülkeyi kurtarabilmek için tekrardan azimle silaha sarýlmak gerektiði gerçeði artýk açýkça ortaya çýkmýþtý. Fransýz halkýna ve barýþ taraftarý herkese davranýþlarýmýz, barýþ
içinde yaþamayý arzu ettiðimizi, fakat Fransýz sömürgecilerinin bizi
ýsrarla savaþa kýþkýrttýklarýný kanýtlayacak nitelikteydi. Ýþte bu nedenle Halk Direnme Savaþý, Fransada ve [sayfa 254] bütün kitleler arasýnda sempati ve yardým duygularý yaratý.
Partimizin direnme politikasý. ha!kýn saldýrganlara duyduðu
öfkenin doruðuna varmýþ olmasý dolayýsýyla, gayet kesindi. Bundan
ötürüdür ki, Baþkan Honun direnme savaþýna devam arzusu üzerine ordu ve halk, hiçbir güçlük ve fedakarlýktan kaçýnmadý. Bütün
halk tek vücut olup, direnme savaþýna devam ederek mutlak zafere ulaþmaya ve saldýrganlarý yok etmeye kararlýydý.
Direnme Savaþý aslýnda, milli demokratik devrimin halkýmýz
tarafýndan silahlý mücadele biçiminde devam ettirilmesidir. Dolayý-
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sýyla direnme savaþýnýn yönetiminde milli demokratik devrime sýký
sýkýya baðlý kalmak çok önemli bir sorundu. Vietnam aslen bir
sömürge ve yarý-feodal bir ülkeydi. Toplumumuz Aðustos Devriminden sonra çok büyük deðiþikliklere uðradý. Aðustos Devrimiyle
emperyalist bir yönetim yýkýlmýþý. Kralýn ve mandarinlerin iktidarý,
feodal toprak aðalýðý sýnýfýnýn en gerici kesimini temsil eden emperyalist uþaklarý devrilmiþti. Fakat bu sýnýf toplumumuzdan tamamiyle silinememiþti ve toprak sorunu da, ancak yarý yarýya çözümlenmiþti
Sömürgeci Fransýz ordularý saldýrgan savaþý yeniden kýþkýrttýlar. Ülkemiz halký ile emperyalizm arasýndaki aykýrýlýk, en kesin bir
biçimde tekrardan ortaya çýktý. Bu saldýrgan düþman kimdi? Þüphesiz Fransýz emperyalistleri ilk önceleri Fransýz Hükümetinde ilerleme gösteren deðiþiklikler olmasý ve taktik sorunu dolayýsýyla. düþmaný, gerici Fransýz sömürgeciler diye adlandýrdýk. Fakat sonradan,
özellikle 1947den itibaren, Fransýz Hükümeti gericileþti ve saldýrganlarýn, bütün halkýn düþmaný olan ve ülkemizi iþgal etmekte bulunan
Fransýz emperyalistleri olduklarý açýkça belirdi. Bu durumda ulusal
etmen çok büyük önem kazandý. Fransýz emperyalizmine karþý [sayfa
255] savaþmak için bütün devrimcileri birleþtirip, Birleþik Ulusal Cepheyi güçlendirmek gerekti. Partimiz halký birleþtirmek konusunda
büyük baþarý kazandý. Baþkan Ho Chi Minhin ortaya attýðý slogan:
Birlik, birlik, geniþ birlik; baþarý, baþarý ve büyük baþarý gerçekleþti.
Ülkemizdeki anti-emperyalist Birleþik Ulusal Cephe, sömürge ülkeleri için bir model teþkil edebilecek kadar geniþ bir cepheydi.
Komünist Partisinin önderliði alýndaki baðýmsýzlýk devrimimiz. hiçbir zaman demokratik bir devrim olma yolundan sapmadý.
Anti-emperyalist ve anti-feodal amaçlarýmýz yanyana ilerlemelerine
raðmen anti-emperyalizme daha büyük önem veriliyordu. Vietnam
az geliþmiþ bir tarým ülkesiydi ve halkýn büyük bir kýsmýný köylüler
teþkil ediyordu. Devrimi yöneten iþçi sýnýfý olduðu halde, anti-emperyalist ve anti-feodal ruhla dolu köylüler de büyük bir güçtü. Ayrýca Direnme Savaþý sýrasýnda askeri bölgelerimiz þehir dýþýnda, köylerin yakýnlarýnda idi. Böylelikle gerilla savaþýnda, þehirdeki düþmanlar, dýþardan çevirip, þehri özgürlüðüne kavuþturma yoluna gidiyorduk. Dolayýsýyla köylü sorunu büsbütün önem kazanýyordu
ve anti-feodal yönde Direnme Savaþýnýn baþarýsýna güç katýyordu.
Direnme Savaþý sýrasýnda Partimiz anti-feodal sorunu, köylüyü
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seferber ederek nasýl çözdü? Aðustos Devriminde Kral ve mandarinler iktidarý yýkýldýktan sonra, bazý vatan hainleri cezalandýrýlmýþ
ve topraklarý köylüye daðýtýlmýþtý. Sömürgecilerin topraklarý da geçici
olarak köylüye daðýtýldý. Fransýz emperyalistlerinin ülkemizi yeniden istila etmelerinden sonra, emperyalistlerle feodal toprak aðalýðý sýnýfýnýn en gerici kesimi arasýndaki gizli anlaþmalar büsbütün
ortaya çýktý. Toplumumuzda en büyük çeliþki, ulusumuz ve halkýmýzla Fransýz emperyalistleri ve onlarýn uþaklarý olan gerici feodalistler [sayfa 256] arasýnda idi. Bu yüzden biz, gerici sömürgecileri ve
vatan hainlerini imha diye bir slogan ileri sürdük. Bunun sonucunda da, Direnme Savaþýnýn daha ilk yýllarýnda, toprak aðasý sýnýfýnýn
en gerici kesiminden bazý kimseler, kukla idareciler ve vatan hainlerine karþý giriþilen bazý eylemlerle yok edildiler. Bunlarýn ve arazilerinde bulunmayan toprak aðalarýnýn da topraklarý köylüye daðýtýldý. Böylelikle pratikte anti-feodal görev de yerine getirildi. Bununla
birlikte, Direnme Savaþýnýn ilk yýllarýnda daha 1941de, ulusal kurtuluþ
devriminin gerçek anlamý, zihinlerimizdeki ve politikamýzdaki bulanýk anlayýþ dolayýsýyla, anti-feodal görev ihmal edilmiþ ve köylü sorununun önemi küçümsenmiþti. Ancak 1949 -1950 yýllarýnda bu soruna daha belirli bir yön verilebildi. 1952-53 yýllarýnda da Parti, kitleleri
toprak kiralarýnýn azaltýlmasý için seferber edip, toprak reformuna
giriþti. Slogan, topraðý iþleyene toprak idi. Böylelikle milyonlarca
köylüde direnme ruhu kuvvetle uyandý, iþçi-köylü ittifaký güçlendi,
Ulusal Birleþik Cephe, Ýdare ve Ordu daha saðlamlaþtý, direnme
eylemleri þiddetlendi. Toprak reformunda bazý hatalar vardý, fakat
bu hatalar barýþýn saðlanmasýndan sonra iþlendiðinden, Direnme
Savaþýný herhangi bir þekilde etkilememiþtir. Þunu da eklemeliyiz
ki, toprak reformu sadece Kuzeyde deðil, Güneyde de yapýldý ve
1951den sonra köylüye toprak daðýtýldý. Toprak reformunun Direnme Savaþý sýrasýnda baþlatýlmasý, Partimizin yaratýcý niteliðinden
doðan, yerinde bir politikaydý.
Geriye bakacak olursak, Partinin Direnme Savaþý sýrasýnda
genel olarak milli demokratik devrime baðlý kaldýðýný görürüz. Bu
sayede halký halk savaþýna giriþmek için harekete geçirmeyi ve
saldýrganlarýn hakkýndan gelmek üzere halkýn çok büyük gücünden yararlanmayý baþardýk.
Direnme Savaþýna giriþtiðimizde, Parti gerek bizim, [sayfa 257]
gerekse düþmanýn zayýf noktalarýný tespit etti ve stratejimizi kararlaþ-
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týrmak üzere güçlerin denkliðini ve düþmanýn stratejik planlarýný inceledi. Düþman, II. Dünya Savaþýndan sonra zayýflamýþ olan bir emperyalist devlet olmakla birlikte, bize oranla yine güçlüydü. Ayrýca saldýrgan savaþlarda tecrübeli, en modem silahlarla donatýlmýþ
ve geniþ tahsisatlý bir orduya sahipti. Zayýf noktasý, savaþýnda, haksýz oluþuydu. Sonuç olarak içten bölünmüþtü, kendi halký tarafýndan desteklenmiyor ve dünya kamuoyunun sempatisini saðlayamýyordu. Ordusu baþlangýçta kuvvetliydi ama, savaþ azmi azaldýkça
azalýyordu. Fransýz emperyalizminin; sýnýrlý insan gücü ve para, yürüttüðü çirkin savaþýn kendi halký tarafýndan mahkum edilmesi gibi,
baþka zayýf noktalarý ve güçlükleri de vardý.
Bize gelince. ülkemiz baðýmsýzlýðýný yeni kazanmýþ, aslen yarýfeodal bir sömürge ülkesiydi. Dolayýsýyla her alanda henüz yeteri
kadar güçlenmemiþtik. Ekonomimiz, geri kailmiþ bir tarým ekonomisi idi. Ordumuz, modasý geçmiþ ve yetersiz silahlara sahip, tecrübesiz gerilla birliklerinden ibaretti. Tahsisatýmýz çok az ve kadrolarýmýz tecrübeden yoksundu. Bütün gücümüz, Direnme Savaþýnda
haklý oluþumuzdan geliyordu. Bu nedenle bütün halký birleþtirmeyi
baþardýk. Halkýmýz ve ordumuz düþmanla çarpýþmalarýnda her zaman fedakarlýk duygularýyla doluydu ve bütün dünya halklarýnýn
sempatisini ve desteðini kazanmýþlardý.
Ýþte bütün bunlar, Direnme Savaþýnda iki tarafýn belli baþlý
özellikleri idi. Bunlar bizim zayýf olduðumuz yönlerde düþmanýn
güçlü, bizim güçlü olduðumuz yerlerde düþmanýn zayýf olduðunu
gösterdi. Ne var ki, düþmanýn güçlü yönleri gelip geçiciydi. Bizimkiler ise temel noktalardý. [sayfa 258]
Yukarýda sözü edilen özelliklere baðlý olarak, düþmanýn stratejik ilkesi süratli hücum, süratli baþarý idi. Savaþ ne kadar sürüncemede kalýrsa güçlü yönleri o kadar azalacak, zayýf yönleri o
kadar zayýflayacaktý. Bu stratejik ilke, Fransýz emperyalistlerinin II.
Dünya Savaþýndan sonra azalmýþ olan belirli sayýdaki kuvvetlerinin
çok aleyhineydi. Sonuç olarak ülkemizi istila edebilmek için ani
saldýrýp, süratli baþarý kazanma planýnýn yanýsýra, ülkede adým adým
ilerlemeye, hatta bu arada zaman kazanýp, daha fazla kuvvetlenebilmek için bizimle müzakereleri bir arada yürütmeye zorunluydular. Zayýf noktalarýnýn ortaya çýkardýðý birçok güçlüklere raðmen en
ufak bir fýrsatta, düþman, süratli baþarý peþinde ani saldýrýlarda bulunuyordu. Savaþýn baþlarýndan itibaren Fransýz sömürgecilerin bütün
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amacý, iþgal ve pasifikasyonun bir hafta içinde tamamlanmasýydý.
Bütün halký kapsayan savaþ baþladý. Þehirlerdeki baþlýca kuvvetlerimizi silme teþebbüsü baþarýsýzlýða uðrayýnca, güçlerini tekrar biraraya toplayýp, Viet Bacda lider organlarýmýzý ve kuvvetlerimizi yok
etmek üzere taarruza geçtiler. Viet Bac taarruzu baþarýsýzlýða uðratýldý, düþman savaþý sürdürüp, gerisinde kalan bölgeleri sindirme
yolunu seçti. Fakat bu arada, ani saldýrý, çabuk baþarý ilkesinde
de vazgeçmemiþti. Generallerin yerlerinin tekrar tekrar deðiþtirilmesi,
özellikle General Navarreýn Hindiçiniye gönderilmesi, saldýrgan
savaþý kýsa bir süre içinde sona erdirmek üzere, kesin darbeler
vurmayý amaçlamaktaydý. Düþmanýn ve kendimizin zayýf ve kuvvetli noktalarýmýzý gözönüne alarak, Partimiz, uzun süreli bir Direnme
Savaþý yapma kararýna vardý. Geçici olarak üstün durumda olan
düþman kuvvetlerine karþý halkýmýz ani darbelerde bulunamazdý.
Bu yüzden, kendi eksikliklerimizi tamamlayabilmemiz ve düþmanýn
daha zayýf düþmesi için zamana ihtiyaç vardý. Seferberliðe geçip
[sayfa 259] örgütlenmek ve direnme güçlerini teþvik etmek, düþman
kuvvetlerini yormak, zayýf ile güçlünün yerlerini deðiþtirmek her
saniye daha çok bizden yana olan dünya kamuoyunun desteðini
kazanýp, zafere ulaþmak için yine zamana ihtiyaç vardý.
Uzun süreli bir devrimci savaþýn genel kanunu, üç aþamalý
olmasýdýr: Savunma, denge ve karþý taarruz. Direnme Savaþýmýz da
temelinde ana hatlarýyla bu kanunu izledi. Þüphesiz savaþ , alanýnda görünen yönüyle gerçek, daha canlý ve daha karmaþýktý. Uzun
süreli savaþ kýlavuz ilkesini uygulayarak düþman askerlerini yýpratmak ve denetim altýna almak için bir süre savaþtýktan sonra, kuvvetlerimizi korumak ve köylerdeki üslerimizi savunmak amacýyla,
þehirlerden köylere doðru stratejik bir geri çekilme yaptýk. Viet Bacda düþman saldýrýsýnýn yenilgiye uðramasýndan sonra durum gittikçe dengelendi. 1950den sonra yerel karþý-saldýrý hareketleri
baþarýyla yürütülmeye baþlandý ve kuzey cephesinde insiyatif bizim
elimize geçti. 1954 baþlarýndaki Dien Bien Fu harekâtý, Direnme
Savaþýný büyük bir baþarýyla sonuçlandýran bir karþý-saldýrýydý.
Herkesin uzun süreli savaþ kýlavuz ilkesini kavramasýný mümkün kýlmak, sadece askeri ve ekonomik bir örgütlenme sorunu
deðil, Parti içinde ve halk arasýnda Direnme Savaþý yýllarýnda birçok
kereler ortaya çýkan hatalý eðilimlerle mücadele ve ideolojik eðitim
süreciydi. Bu hatalý eðilimler, ülkemizin küçük, nüfusumuzun az,
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ekonomimizin geri ve silahlý kuvvetlerimizin genç ve zayýf olmasýndan dolayý, deðil uzun süreli bir Direnme Savaþý yürütmek, düþmanýn
karþýsýna bile çýkamayacaðýmýzý iddia eden bozguncularýn eðilimleri idi. Bunlar subjektivizmi, sabýrsýzlýk, Direnme Savaþýnýn baþlarýnda
temel gücümüzü korumak için kuvvetlerini geri çekmeye yanaþmayan birkaç bölgenin harekât planlarýnda, öznel ve [sayfa 260] nesnel
koþullarýn elvermediði bir sýrada, 1950de ortaya atýlan genel karþýsaldýrý planýnda görülen hýzlý kazanma isteðiydi.
Parti bu hatalý eðilimleri düzeltmek ve halký eðitmek için
elinden geleni yaptý. Halkýn, güçlüklerimizi ve avantajlarýmýzý açýkça görmesini ve bütün halkýn savaþ azmine sýkýsýkýya baðlý kalmasýný
saðladý. Trung Chinh yoldaþýn yazdýðý Direnme Savaþý Kazanacaktýr adlý kitapçýk Direnme Savaþý çizgisinin ve Parti politikasýnýn
tam olarak kavranýþýna önemli katkýda bulundu. Burada, Merkez
Komitesinin birinci toplantýsýnda alýnan ve bütün Partiye, Direnme
Savaþýnýn uzun ve zorlu bir mücadele olduðunu ve sadece kendi
güçlerimize dayanabileceðimizi hatýrlatan kararlarýn büyük etkisi
üzerinde durmak gerekir. Partideki ve Ordudaki yenileme kampanyalarý ve Merkez Komitesinin talimatýna uygun olarak yürütülen
halk arasýnda propaganda eylemi, halkýn uzun Direnme Savaþýný
yürütme azmini pekiþtirdi, sonunda zafere ulaþacaklarýna olan inançlarýný arttýrdý, ve uzun süreli, ve kendi güçlerine dayanan Direnme Savaþý kýlavuz ilkelerinin, kitlelerin bilincine derinlemesine nüfuz etmesini mümkün kýldý.
Uzun süreli bir Direnme Savaþý yapmak için, kendi kendine
güven duygusunu yüceltmek zorundaydýk. Direnmenin ilk yýllarý
sýrasýnda halkýmýz, her yandan kuþatýlmýþ bir halde mücadele etmek zorunda kaldý. Bu durumda, kendi kendine güven, hayati bir
sorundu. Halkýmýzýn düþmanla baþa çýkmak için kendi güçlerine
dayanmaktan baþka çýkar yolu yoktu. Kendi kendine güven duygusunu yücelterek askerlerimiz, halkýn üzerindeki yükü hafifletmek
amacýyla malzemelerini savaþ alanlarýnda elde ettiler, silahlanmak
için düþmanýn silahlarýný ele geçirdiler, cephane konusunda tutumlu davrandýlar, dayanýklýlýklarýný geliþtirdiler, güçlükleri yendiler, üretimde [sayfa 261] görev aldýlar. Ýhtiyaçlarýný asgariye indirdiler. Halkýmýz. kendilerinin ve cephenin ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere, geri
hatlarýmýzý güçlendirmek, direnme ekonomisini geliþtirmek için çaba
gösterdi. Halka baþlýca ürünleri saðlamak amacýyla üretimi her ba-
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kýmdan arttýrdýk ve düþmanýn ekonomik ablukasýna karþý mücadele ettik. Geniþ, el deðmemiþ topraklar, besin maddeleri üretimini
artýrmak için ekilmeye baþlandý. Askerlere silah saðlamak için çok
sayýda silah fabrikasý kuruldu. Özellikle, Beþinci Bölge ve Nam Bodaki halk ve askerler, kendi kendine güven duygusunu büyük çapta arttýrdýlar. Direnme Savaþýný son derece güç þartlar altýnda devam ettirmek için, ihtiyaçlarýný kendi kendilerine saðlama konusunda
büyük baþarýlar kazandýlar.
Uluslararasý durum lehimize olarak deðiþtiðinde, bununla birlikte hâlâ birçok güçlüklerle karþýlaþtýðýmýz sýralarda, Partide ve halk
arasýnda bir bekleme ve dýþ yardýmlara güvenme psikolojisi doðmaya baþladý. Bundan dolayý, bir yandan halký uzun bir Direnme
Savaþýna hazýrlamaya devam ederken Parti, kendi kendimize güven duygusunu güçlendirmeye ve uluslararasý dayanýþma ve desteðin önemli olduðunu, fakat ancak kendi güçlerimize dayanarak
halkýmýzýn kurtuluþ mücadelesinin zaferini güven altýna alabileceðimizi anlamaya dikkat etti.
Direnme Savaþýný baþarýya ulaþtýrmak için, sadece doðru bir
stratejik kýlavuz ilkeye sahip olmak yeterli deðildi. Bu ilkeyi doðru
bir þekilde uygulamak için uygun bir savaþma kýlavuz ilkesi gerekliydi. Genel olarak Direnme Savaþýmýz. giderek düzenli savaþa. gerilla savaþýndan kýsmen siperlere dayanan hareketli savaþa doðru
ilerleyen bir savaþtý. Temelde genel kanunu kavramýþtýk, bundan
dolayý zafere ulaþtýk. Ancak bunu baþlangýçta deðil, bütün bir savaþ
içinde, deneme ve piþme sürecinden sonra tam olarak kavrayabildik. [sayfa 262]
Direnme savaþýnda, gerilla mücadelesi son derece önemli
bir rol oynadý. Gerilla savaþý halk yýðýnlarýnýn, çok daha iyi donatýma
ve tekniðe sahip olan saldýrgan bir orduya karþý çýkan, zayýf ve kötü
donatýlmýþ bir halkýn savaþma biçimidir. Modem silahlar karþýsýnda
zafere ulaþmak için halkýn kahramanlýðýna güvenir. Düþman güçlü
olduðu zaman onunla karþýlaþmaktan kaçýnýr, zayýf olduðu zaman
düþmana saldýrýr. Bir an gelir, etrafa daðýlýr; bir an gelir bütün kuvvetler bir araya gelir; bir an gelir, geri çekilir; bir an gelir, düþmana saldýrýp yok eder. Her yerde düþmanla savaþmaya kararlýdýr. Düþman
nereye giderse gitsin, kendisine darbeyi vuran, maneviyatýný bozup,
kuvvetlerini tüketen silahlý bir halk tarafýndan kuþatýlmýþtýr. Devrimci savaþta, böyle savaþýlýr. Düþmaný yýpratmak için etrafa daðýlan
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birliklere ek olarak, düþmaný yok etmek için belirli bir yerde ve
belirli bir zamanda saldýrýda üstünlük saðlamak için, olumlu þartlar
altýnda büyük çapta silahlý kuvveti bir araya toplamak gerekir. Çok
sayýdaki küçük savaþlarda elde edilen baþarýlar, zamanla azar azar
kendi kuvvetlerimizi güçlendirirken, düþmanýn insan gücünü iyice
yýpratýr. Savaþýn temel hedefi, düþmanýn insan gücünün yok edilmesi olmalýdýr. Kendi insan gücümüz, belirli bir yeri elde tutmak
veya iþgal etmek için tüketilmemelidir. Ancak böylelikle bütün
düþman kuvvetlerini temizlemek ve ülkemizi kurtarmak için gerekli þartlar yaratýlabilir.
Gerilla savaþý, hiç þüphesiz direnme savaþýmýzýn niteliðine
uygun bir savaþma biçimiydi. Direnmenin ilk döneminde, ülkemizde düzenli savaþ yoktu ve olamazdý, sadece gerilla eylemleri vardý.
Direnme Savaþý, Güney Vietnamda baþladýðý zaman, planýmýz gerilla savaþý yapmaktý ve pratikte de gerilla savaþý biçimlendi. Fakat
bütün ulusu kapsayan Direnme Savaþý patlak verdiðinde, temel olarak gerilla savaþý yapma politikasý açýkça ortaya [sayfa 263] konmadý.
1947 sonbaharýnýn baþlangýcýnda Parti Merkez Komitesi, iþgal altýnda olan bütün bölgelerde gerilla savaþýnýn baþlatýlmasý ve yayýlmasý
kararýný aldý. Temel kuvvetlerimizin bir kýsmý, halk arasýnda propaganda yapmak, üslerimizi savunmak ve gerilla savaþýný yoðunlaþtýrmak için düþmanýn gerilerine kadar sýzan, ayrý ayrý hareket eden
baðýmsýz bölüklere ayrýldý. Baðýmsýz bölüklerin yanýsýra, bir yerde
toplanan taburlar politikasý, gerilla savaþýnýn yönteminde çok baþarýlý
bir tecrübeydi. Gerilla eylemleri yoðunlaþtýkça ve geniþ bir alana
yayýldýkça, düþmanýn geri hatlarýnýn birçoðu bizim ileri hatlarýmýz
halini aldý.
Gittikçe yaygýnlaþan gerilla eylemlerimizle baþa çýkmak için
düþman gittikçe daha büyük silahlý kuvvetlerle yapýlan temizlik harekatýna giriþti. Bu hareketlerin hedefi, direnme güçlerimizi ezmek
ve geri hatlarýmýzý pasifleþtirmek için gerilla birliklerimizi yok etmek, siyasal üslerimizi ve ürünlerimizi mahvetmek ve mallarýmýzý
yaðmalamaktý. Bundan dolayý temizlik hareketi ve karþý-temizlik
hareketi düþmanýn geri hatlarýndaki baþlýca gerilla savaþý biçimini
aldý. Karþý-temizlik hareketleri yoluyla halkýmýz, güçlükler karþýsýndaki
dayanýklýklarýný ve kahramanca mücadele ruhunu kuvvetlendirerek
çok çeþitli savaþma biçimleri yarattý. Düþmanýn geri hatlarýndaki gerilla eylemlerini korumak ve daha da yaygýnlaþtýrmak için, Partimiz,
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siyasal ve ekonomik mücadelenin, askeri mücadeleyle birlikte götürülmesini çok akýllýca yürüttü. Partimiz, halký silahlý mücadeleye sokmak, kuvvetlerimizi geliþtirmek, düþman kuvvetlerini yýpratmak ve
yok etmek, geçici olarak iþgal altýnda bulunan bölgeleri, gerilla bölgeleri yahut da daha sonra kendi üslerimiz haline çevirmek ve ortaya çýkan elveriþli fýrsatlardan yararlanmak için büyük çaba harcadý.
Güç bir durumla karþýlaþtýðýnda Partimiz hareketi tam [sayfa
264] zamanýnda durdurarak, kuvvetlerimizi korudu ve üslerimizi güvenlik altýna aldý. Düþmanýn gerilerindeki gerilla eylemleri halkýmýzýn saðlam iradesinin ve büyük cesaretinin en yüksek ifadesi ve
ayný zamanda Partinin ehil önderliðinin bir kanýtýydý. Stratejik açýdan, gerilla savaþý, düþmana büyük güçlükler yaratarak ve büyük
kayýplar verdirerek onu yýpratýr. Düþmanýn büyük insan gücünü yok
etmek ve topraðý kurtarmak için, gerilla savaþý daha ilerideki
aþamalarýnda hareketli savaþa dönüþmelidir. Direnme Savaþýmýz
uzun bir devrimci savaþ olduðundan, gerilla savaþý hareketli savaþa
dönüþebilirdi ve dönüþmek zorundaydý. Gerilla eylemleri yoluyla,
ilk önce küçük birliklerle, daha sonra büyük birliklerle savaþarak,
daðýnýk savaþtan toplu savaþa doðru ilerleyerek, askeri gücümüz.
gittikçe biçimlendi. Gerilla savaþý gittikçe, hareketli-düzenli savaþ
ilkelerinin ortaya çýktýðý ve geliþtiði, fakat hâlâ gerilla niteliði taþýmaya
devam ettiði bir savaþ biçimi halini aldý. Hareketli savaþ, toplu kuvvetlerin, nispeten büyük kuvvetlerin bir araya toplandýðý ve nispeten
geniþ bir alanda eylemde bulunduðu, düzenli ordunun savaþma
biçimidir. Hareketli savaþta düzenli ordu, insan gücünü yok etmek
amacýyla, düþmana, nispeten savunmasýz olduðu yerden vurur.
Düþmanýn elinde olan bölgelerde derinlemesine ilerler, sonra hýzla
geri çekilir. Büyük çapta dinamizme, insiyatife, hareketliliðe ve yeni
durumlar karþýsýnda süratle karar alma yeteneðine sahiptir. Direnme Savaþý devam ettikçe, hareketli savaþýn stratejik rolü her geçen
gün daha büyük önem kazandý. Hareketli savaþýn hedefi, kendi
kuvvetlerimizi geliþtirmek için gittikçe daha çok sayýda düþman
kuvvetini yok etmekti. Öte yandan gerilla savaþýnýn görevi, düþman
yedeklerini yýpratmak ve yok etmekti. Bundan dolayý, hareketli savaþ,
yok etme savaþý ile birlikte yürütülmek zorundaydý. Ancak düþmanýn
insan gücünü yok ederek büyük saldýrýlara [sayfa 265] karþý koyabilir,
geri hatlarýmýzý ve üslerimizi güvenlik altýna alabilir, harekât sýrasýnda insiyatifi ele geçirebilir ve gittikçe daha çok düþman kuvvetini
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temizleyebilirdik. Ancak bu þekilde. gittikçe daha geniþ alanlarý ardý
ardýna kurtarabilir ve zamanla düþmanýn bütün silahlý kuvvetlerini
mahvetmeyi ve tüm ülkemizi kurtarmayý baþarabilirdik.
Zamanla, gerilla savaþýndan hareketli savaþa geçiþ kýlavuz
ilkesini uygulayarak, baþlangýçtan itibaren, gerilla birliklerimiz içinde, ayrý olarak hareket eden bir kýsmýn yanýsýra, yoðun eylem gösteren diðer bir kýsým vardý ve bu, hareketli savaþýn ilk tohumlarýný
taþýyordu. 1947de, ayrý ayrý hareket eden baðýmsýz bölükler ve toplu taburlar planýyla birlikte, daha yoðun savaþlara, giderek hareketli
savaþa geçtik. 1948de, bir veya birkaç taburun katýldýðý, nispeten
büyük baskýnlar yaptýk ve tuzaklar kurduk. 1949da sadece Kuzeyde deðil, diðer savaþ alanlarýnda da küçük hareketler baþlattýk.
1950den itibaren, siper savaþý gittikçe yayýlýrken, hareketli savaþýn
kuzey cephesinde en önemli rolü oynamasýný saðlamak üzere daha
büyük çapta hareketlere giriþtik. Bu gerçek, Dien Bien Fu harekâtýnda kendini açýkça ortaya koydu.
Geri!la savaþý üremelidir diyorduk. Yaþamak ve geliþmek için,
gerilla savaþýnýn hareketli savaþa doðru ilerlemesi gerekir. Bu, genel bir kanundur. Direnme savaþýmýzýn somut koþullarý içinde, gerilla savaþý olmaksýzýn hareketli savaþ mümkün deðildi. Ancak, gerilla savaþý hareketli savaþa doðru geliþmediði takdirde, sadece düþmanýn insan gücünü yok etme stratejik hedefi gerçekleþtirilememekle kalmaz, gerilla eylemleri bile korunamaz ve yaygýnlaþtýrýlamazdý. Gerilla savaþýný hareketli savaþa doðru geliþtirmek gereklidir
demek, gerilla savaþýný bir yana itmek deðil, geniþ bir alana yayýlan
gerilla eylemlerinden zamanla düzenli ordu birliklerinin doðmasý
ve bunlarýn [sayfa 266] hareketli savaþý yürütebildikleri ve temel kuvvetin yanýsýra, her zaman çok sayýda gerillacýnýn ve gerilla eyleminin
bulunmasý gerekir demektir.
Gerilla savaþý cephesinde bir defa hareketli savaþ baþladý
mý, direnme savaþýný ilerletmek, daha çok sayýda düþman kuvvetini yok etmek ve gittikçe daha büyük zaferler kazanmak için, bu iki
savaþ biçimi arasýnda yakýn ve doðru bir uyum kurulmasý gerekir.
Bu, savaþýn yürütülmesinde diðer bir genel kanundur. Bir yandan
düþmanýn insan gücünü yýpratmak, büyük miktarda yok etmek ve
bu baþarýlarla hareketli savaþý ilerletmek ve hareketli savaþla uyum
saðlanmasý amacýyla hareketli savaþýn getirdiði yeni, elveriþli þartlardan tam anlamýyla yararlanmak için gerilla savaþý yaygýnlaþtýrýl-
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malýydý. Öte yandan düþmanýn büyük çapta insan gücünü yoketmek ve ayný zamanda gerilla savaþýnýn daha da yaygýnlaþtýrýlmasýna
uygun þartlarý yaratmak için, hareketli savaþ hýzlandýrýlmalýydý. Hareketli savaþýn geliþmesi sýrasýnda, siper savaþý, geliþmeye devam
etti ve gittikçe daha önemli bir durum kazandý.
Savaþýn yürütülmesi, savaþ biçimleri arasýnda doðru bir orantýyý korumalýdýr. Baþlangýçta, gerilla savaþýyla yetinmek ve onu yaygýnlaþtýrmak zorundaydýk. Hareketli savaþýn ortaya çýkmasýyla yeni
bir aþamaya ulaþarak, baþlýcasý gerilla savaþý olmak üzere, iki biçim
arasýndaki uyuma sýký sýkýya baðlý kaldýk; bu sýrada, hareketli savaþ
daha az önemliydi, ama gittikçe daha çok geliþmekteydi. Sonra
yeni ve ileri bir aþama geldi; hareketli savaþ, baþlangýçta sadece bir
cephede bölgesel karþý saldýrýlar ortaya çýktý sonra daha da geniþ
bir alanda birinci plana geçti.
Kurtuluþ savaþý eyleminde, bazý savaþ alanlarýnda sayýsýz
güçlüklerle karþýlaþtýk, çünkü gerilla savaþýný, hareketli savaþa doðru
ilerletmek konusunda kararlý deðildik; [sayfa 267] diðer savaþ alanlarýnda, hareketli savaþý hýzlandýrmada gösterilen acelecilik, gerilla savaþý
üzerinde kötü bir etki yaptý ve hareketli savaþ da güçlüklerle karþýlaþtý. Genel karþý-saldýrýya hazýrlýk sloganý ortaya atýldýðýnda, bu
durum nispeten yaygýndý, ancak bir gün sonra düzeltildi. Genel olarak, denemeler ve sýnamalardan geçerek, önderliðimiz, yukarýda
sözü edilen orantýyý korumayý bildi ve bundan dolayý baþarý kazandý. Hoa Binh harekâtý, kuzey cephesinde gerilla savaþýyla, hareketli
savaþ arasýndaki uyumun bir örneðiydi. Dien Bien Fu harekâtý ve
1953-1954 sonbahar-kýþ harekâtý, hareketli savaþla gerilla savaþý
arasýnda, yüzyüze savaþla düþmanýn geri hatlarýndaki eylem arasýnda, bütün ülkedeki ana savaþ alaný ile birleþik savaþ alanlarý arasýndaki iþbirliðinin baþarýlý örnekleridir.
Gerilla savaþý ve hareketli savaþ biçimleriyle ve düþmanýn
içinde bulunduðu þartlarla bizim kuvvetimize baðlý olarak, gücün ve
topografyanýn biçimlendirilmesiyle, savaþ cephelerinde düþman denetimi altýndaki bölgelerle içiçe olan, birbirini kesen ve çevreleyen
özgür bölgeler ortaya çýktý. Düþman denetimi altýnda olan bölgelerde, gerilla bölgeleri ve gerilla üsleri de vardý. Bunlar da içiçe, birbirini kesen ve çevreleyen bir durumdaydý. Savaþýn geliþme süreci,
geniþ alanlarýn, sonra Kuzeyin kurtarýlmasýna doðru ilerleyerek, özgür bölgelerin ve gerilla alanlarýnýn gittikçe geniþletilmesi ve düþman
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iþgali altýndaki bölgenin gittikçe daraltýlmasý süreciydi.
Uzun süreli savaþ stratejisinden ve gerilla savaþýndan zamanla,
siper savaþýný içine alan hareketli savaþ biçimleriyle birlikte düzenli
savaþa geçiþ kýlavuz ilkesi, ulusal kurtuluþ savaþýmýzýn son derece
baþarýlý tecrübeleriydi. Bu tecrübeler, bir halk savaþýnýn stratejisi ve
taktikleri, halk savaþýnýn askeri yönetimi sanatý, küçük, geri ve tarýmsal bir ülkede Partimizin önderliði altýnda devrimci savaþ sanatý
idi. [sayfa 268]
Ulusal Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda, ýsrarla ve uzun bir direnme
için üslerin kurulmasý, önemli bir stratejik sorun ve partimiz için
yine çok baþarýlý bir tecrübe idi. Bu sorunu derinlemesine incelemek ve zengin deneyleri derlemek bizim için bir zorunluluktur.
Halkýmýzýn kutsal Direnme Savaþý Aðustos Devriminin büyük
görevini devam ettirmiþtir. Sömürgeciliðe karþý ulusal kurtuluþ bayraðýný açarak þunu kanýtlamýþtýr: Bugünkü uluslararasý koþullar
altýnda, iþçi sýnýfýnýn önderliðinde baðýmsýzlýk ve demokrasi
için birleþen, zayýf ve küçük bir ulus bile bütün saldýrgan kuvvetleri yenmek gücüne sahip olacaktýr. Bu ulusal kurtuluþ mücadelesi, mevcut koþullar altýnda, uzun süreli silahlý mücadele
uzun bir Direnme Savaþý yoluyla baþarýya ulaþabilir.
Halkýmýzýn baþarýya ulaþan Direnme Savaþý, gittikçe çözülen
sömürgecilik sistemine aðýr bir darbe indirmiþ, böylelikle emperyalistlerin savaþý kýþkýrtýcý komplolarýnýn bozulmasýna ve dünya halkýnýn barýþ, demokrasi ve sosyalizm için mücadelelerine katkýda
bulunmuþtur. [sayfa 269]
Vo Nguyen Giap, Peoples War, Peoples Army, s.
88.112.

4.
DEVRÝMCÝ SAVAÞTA SÝYASAL VE ASKERÝ GÜÇLER
Le Duan
Aðustos Devrimi, diðer ülkelerdeki halk devrimleri gibi, Gü-
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ney Vietnamlý devrimcilere, her halk devriminin, zaferin güvenliði
için gerek siyasal gerekse askeri güçleri kullanmasý gerektiðini öðretmiþtir. Devrim; ezilen ve sömürülen kitlelerin ayaklanmasý niteliðinde olduðundan, iki gücü siyasal ve askeri güçleri ve iki mücadele biçimini siyasal ve silahlý mücadeleyi gerektiren devrimci
hareketi kavrayabilmek için devrimci kitlelerin görüþ açýsýný benimsemek ve bununla baðýntýlý olarak, devrimci ortam olgunlaþtýðýnda,
devrimin hücum edici tutumunu gerçekleþtirmek gerekir.
Bunun aksine olarak, devrimci þiddet sadece silahlý mücadele olarak nitelendirilir, devrim ile karþý-devrim güçleri arasýndaki
ayrým yalnýzca askeri yönden deðerlendirilirse, kaçýnýlmaz yanlýþlara
düþülür: iki taraf ta devrimi küçümser ve kitleleri ayaklanma için
harekete geçirmez, ya da ayaklanmaya giriþildikten sonra devrimi
ilerletmek için taarruza geçmeye cesaret edemez veya bir kere silahlý mücadele çözüldükten sonra, bir savunma stratejisine düþmek
kaçýnýlmaz olur.
1959-1960 yýllarýnda Amerikan emperyalistleri ve [sayfa 270] onlarýn uþaklarý dehþet yaratmak ve kitle katliamýný gerçekleþtirebilmek
için en barbarca faþist yollara baþvurduklarý sýralarda. Güney Vietnamlý devrimciler düþmanýn bir politik yenilgiyi kabullendiðini ve
artýk eskisi gibi hüküm süremeyeceðini sandýlar. Bu arada halk ise
artýk düþmanýn boyunduruðu altýnda yaþayamayacaðýný ve özgürlüklerine kavuþabilmek için baþ kaldýrýp, bir ölüm kalým savaþma
giriþmenin gerektiðini iyice anlamýþtý. Güney Vietnam halký iþte bu
þartlar altýnda baþ kaldýrdý, çoðunlukla siyayal mücadele ile düþmanýn baskýsýný kýrdý, geniþ kýrsal alanlarý denetim altýna aldý, iktidarý geri aldý, topraðý tekrardan daðýttý, kendini yönetim komiteleri kurdu ve özgürlük mücadelesi için halk savaþýný geniþ bir þekilde
baþlattý.
Güney Vietnamda, geniþ kýrsal bölgenin þehirlere baðýmlý
olmayan tabiî ekonomisi vardý ve halký da tarýma baðlý apayrý bir
köylü çoðunluðuydu. Dolayýsýyla, þehirlerdeki saldýrganlar ve onlarýn uþaklarý bu kýrsal bölgeler üzerinde sýký bir denetim saðlayamamaktaydýlar. Koþullar devrim için yeteri kadar olgunlaþtýðý zaman, kukla idarenin zayýfladýðý ve bir krize düþtüðü köylerin en zayýf noktalarý teþkil etmesinin nedeni budur. Ve böylece süratle yerel
ayaklanmalara giriþme ve düþmanýn iktidar mekanizmasýný önemli
ölçüde tahrip etme imkâný ortaya çýkar.
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Geniþ kýrsal alanlarý kurtardýktan sonra halk, geniþ ve güçlü
silahlý kuvvetler kurdu, süratle etkili siyasal güçler örgütledi, devrimci hareketi bütün Güney Vietnamda gayretle destekledi, siyasal
ve askeri mücadeleye giriþti, kesin bir taarruz durumuna geçti, düþmanýn bütün siyasal ve askeri planlarýný bozdu ve Güney Vietnam
devrimini yürütmeye devam etti. O zamandan beri, siyasal ve askerî mücadelenin sýký iþbirliði Güney Vietnamdaki devrim hareketinin temelini teþkil eder. Bu, yeni-sömürgeciliðe karþý direnmek için en elveriþli yoldu. Bu sadece [sayfa 271] ayaklanmalar sýrasýnda deðil, fakat Amerikan emperyalistlerine karþý giriþilen özel
savaþta ve sýnýrlý savaþta da kullanýlmýþtýr. Siyasal ve askerî mücadelelerin bu birliði; kýrsal, þehirsel ve ormanlýk bölgelerden oluþan
üç stratejik alanda da güçler dengesine ve devrimin genel görevlerine uygun düþecek biçimde devam ettirildi. Geçmiþteki; bütün
ülkede gerçekleþtirilen milli demokratik devrim gibi, þimdiki Güney Vietnam devriminin de baþlýca gücü, iþçiler ve köylüler ile ulusal birleþik cephenin kilit noktasýný teþkil eden iþçi sýnýfýnýn yönettiði
iþçi-köylü ittifaký idi. Bundan ötürü devrim, sadece kýrsal alanlardaki devrimci güçlerle yetinemezdi. Ayný þekilde, þehirlerde de devrimci güçler teþkil edilmeli ve devrimci mücadelenin her iki alanda birlikte yürütülmesi gerekmekteydi. Mücadele sýrasýnda her iki
alandaki devrimci mücadele sýký bir iþbirliði içerisinde, birbirlerini
büyük ölçüde destekleyecek ve etkileyecek þekilde yürütülmüþtü.
Birkaç yýl önce kýrsal bölgede ortaya çýkan devrimci ayaklanma,
þehirlerdeki devrimci hareket üzerine etkisini kuvvetle hissettirebilseydi, þehir kitlelerinin mücadelesi bugün, kýrsal bölgelerdeki ayaklanmalar için çok daha elveriþli koþullar yaratabilir, halk savaþýnýn
yaygýnlaþmasýný mümkün kýlabilirdi.
Þehir halkýnýn son ateþli siyasal mücadeleleri düþmanýn savaþ
alanlarýndaki askeri eylemini durgunlaþtýrdý, bazen yavaþlattý veya
ciddi bir þekilde altüst etti. Böylece devrimci silahlý kuvvetlerin saldýrýsýna etkili bir þekilde yardýmcý oldu. Öte yandan, Kurtuluþ Birliklerinin düþmanýn geri üslerine ve, þehir ve kasabalardaki gizli hücrelerine yaptýklarý hücumlar gibi, savaþ alanýndaki askerî baþarýlar
da þehirlerdeki devrimci hareketin geliþimini hýzlandýrdý. Kýsacasý,
Güney Vietnam Devrimi kýrsal bölgelerde yerel ayaklanmalara
giriþmekte kitlelerin devrimci þiddetine baþvurarak, gerek kýrsal ve gerekse þehirsel alanlarda [sayfa 272] devrimci güçleri as-
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kerî ve siyasal güçler örgütleyerek, düþmana askeri ve siyasî
eylemlere karþý koyma tutumuna sýký sýkýya baðlý kalarak ve
kýrsal, þehirsel ve ormanlýk alanlardan oluþan üç stratejik bölgede düþmanýn bütün siyasal ve askerî eylemlerini adým adým
ezmek üzere düþman birlikleri arasýnda tahriklerde bulunarak
tam bir zafere ulaþacak þekilde geliþmiþtir.
Le Duan, Forward Under the Glorious Banner of the
October Revolution, Foreign Languages Publishing House,
Hanoi, 1967.
Le Duan Lao Dong Partisinin (Vietnam Ýþçi Partisi) Birinci Sekreteridir.

5.
HALK SAVAÞINDA ÖZ-SAVUNMA MERKEZLERÝ
Wilfred G. Burchett
Öz-savunma merkezleri kavramý, Vietnam halkýnýn gerilla
savaþýna yaptýðý sayýsýz katkýlardan biridir. Bu. onlarýn halk savaþý
anlayýþlarýnýn da ayrýlmaz bir parçasýdýr. Bu merkezler, týpký Vietnamlýlarýn diðer birçok strateji ve taktikleri, özellikle Güneyde kullandýklarý yöntemler, gibi, yabancý ülkelerde bilinmemekte ya da
yanlýþ anlaþýlmaktadýr. Bunun sebeplerinden biri Güney Vietnamlýlarýn savaþmaktan göz açýp da ellerine kâðýt kalem alacak kadar
vakitleri olmayýþýdýr. Öz-savunma, geniþ ölçüde [sayfa 273] bir Vietnam buluþu olup ilkin Fransýzlara Karþý Direnme Savaþýnda
kullanýlmýþtýr. Güneyde o zamandan beri bu buluþ bir hayli
geliþtirildi. Þehirlerdeki Öz-savunma buluþunun þerefi tamamen
Güneye aittir. Fransýzlara Karþý Direnmede de þehirlerin kuþatýlmasý
aþamasýna eriþilmiþ olmakla birlikte. Cenevre Antlaþmalarý, þehirlere
saldýrma gereðini ortadan kaldýrdý ve böylece bu iþ, o zaman için,
yarýda kalmýþ oldu. Þehirlerde yürütülen Öz-savunma, köylerde
daha önce geliþtirilmiþ olan öz-savunmanýn olgunlaþtýrýlmýþ biçiminden baþka bir þey deðildir.
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Devrimde Devrim? adlý kitabýnda Regis Debray, Bolivya ve
Kolombiyada öz-savunmanýn baþarýsýzlýklarýný çözümlemekte ve
bugün için, bir sistem ve bir gerçek olarak kendini-savunma tamamen iflas etmiþ durumdadýr.» sonucuna ulaþmaktadýr. Ne var ki,
bu yazarýn kullandýðý örnekler, bu iki ülkede, sadece siyasî-askerî
durumdan deðil, tüm olarak devrimci durum ve güçlerden de
kopmuþ savunma bölgelerine ait olduðu için, böyle genel sonuçlara ulaþmak için yeterli olmasalar gerektir. Güney Vietnamda yürütülen öz-savunma ise son derece baþarýlý olmaktadýr. Kurtarýlmýþ
köylerde öz-savunma birimleri kurulmasa ve saðlamlaþtýrýlmýþ köylerin tümünün bir bütün haline getirilmesi gerçekleþmemiþ olsaydý,
direnme hareketi bugünkü aþamasýna ulaþamaz, þehirlere saldýrýyý
göze alamazdý. Öz-savunma kavramýný bir yana atmak, doðrudan
doðruya, devrimci güçleri, deneyden geçmiþ ve hayatî önemi olduðunu kanýtlamýþ bir silahtan yoksun býrakmak anlamýna gelir.
Güney Vietnamýn halk savaþý anlayýþý içinde öz-savunma birim ve bölgeleri yüzde yüz gerekli ve mantýklý bir aþama teþkil ediyorlar. Öz-savunma kavramý, silahlý mücadelenin siyasî ve demokratik yönüyle sýký sýkýya iliþkili olduðu gibi, genel askerî-siyasî eylemlerin desteklenmesinde de [sayfa 274] son derece önemli bir rol
oynamaktadýr. Halkýn yaratýcýlýðýný uyandýrarak, yeni teknikler, taktikler, hatta silahlar geliþtirmesine yol açmakta ve bu uyanýklýðýn
doruðuna ulaþmasýyla bütün bir ulus silaha sarýlmaktadýr. Öz-savunmanýn daha bir, dolu yan etkileri ve faydalarý da var.
Öz-savunmanýn Güney Vietnama özgü bazý þartlar altýnda
geliþmiþ olduðu doðrudur. Bunlar arasýnda, karþý-gerilladan korunmak için köy öz-savunma birimlerinin kuruluþunu, stratejik köylerin çevresinde karþý-gerillayý pusturmak için bir takým kaleler kurup bu köyleri hükümete karþý bir takým kaleler haline getirmeyi
ve buralarýn savunmasýný, karþý-gerillalarýn öz-savunmasýna yarayan silahlarla, hiç deðilse bunlarýn bir kýsmýna dayanarak baþarmayý
sayabiliriz. Doðru olan baþka bir husus da, öz-savunma köylerinin
ve bölgelerinin Fransýzlara Karþý Direnme Savaþý sýrasýnda geliþtirildiði
ve bir ulusun kurtuluþ uðruna silaha sarýldýðý her ülkeye uygun bir
biçime sokulup, ufak tefek deðiþikliklerle, her yerde kullanýlabilir
oluþudur. Elde edilecek baþarý bu savunma türünün yurt çapýna
yayýlýp yayýlamamasýna baðlýdýr; kararlý ve uzun dönemli bir mücadele için mümkün olan en geniþ anlamýyla, halk hazýrlanmýþ, bu-
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nun için gerekli siyasî görev yerine getirilmiþ olursa, baþarý için saðlam bir dayanak da kurulmuþ demektir. Öz savunma bölgeleri, ya
oldukça geniþ ya da tabiî yönden korunmuþ olmalý ve böylece savunma güçlerine o bölgede belli bir hareket yeteneði saðlamalý
veya zaman zaman sýðýnýp manevraya giriþmelerine olanak saðlayacak saðlam üs bölgeleriyle iliþkili bulunmalýdýr.
Debraynin verdiði örneklerin Güney Vietnam deneyi ile iliþkisi
yoktur. Mesela Bolivyada, o zamanki oligarþiyi devirmekte büyük
bir rol oynamýþ olan kalay madencileri, sonradan kendilerine 15
km. uzunluðunda, 10 km. [sayfa 275] geniþliðinde, nerdeyse baþýna
buyruk bir yönetimi olan (otonom) ve sýký savunulan bir bölge
kurmuþlardý. Ancak, ülkenin diðer yerlerinden kopmuþ olan bu bölge, hükümet kuvvetlerinin sinsi sinsi hazýrlayýp nihayet 1965 Mayýsýnda, Amerikan eðitimi görmüþ Ranger (Bekçi) paraþütçülerin de
havadan destekledikleri bir saldýrýyla hallaç pamuðuna çevrilmiþti.
Debraynin böyle kopmuþ bir kendini-savunma kavramýna karþý
tavýr takýnmasý elbette doðrudur. Ancak, bu örneðe dayanarak vardýðý sonuç, yani kendini savunma, gerilla savaþýný salt taktik düzeyine indirir ve dolayýsýyla devrimci stratejik önemini ortadan kaldýrýr... halký geçici olarak korumakla birlikte uzun dönemde tehlikeye atar. yargýsý yanlýþtýr.
Bu þekilde savunulan köylerin tümü için gerekli silah donatýmýna sahip olduktan sonra Öz-savunma birliklerinin elini kolunu
baðlayýp düþmanýn gelmesini beklemesi ve düþman kendi köyüne
girinceye kadar elini tetiðe deðdirmemesi diye bir þey yoktur. Önce
her köycükteki öz savunma eylemleri köy düzeyinde uyarlý, bütün
bir biçime sokulur.4 Sonra da bölge düzeyinde ve köy öz savunma
eylemleri arasýnda uyum ve bütünlük saðlanýr. Her öz savunma
birliðinin baþ görevi kendi köycüðü ya da köyünün savunulmasý ve
çevredeki düþman birliklerini zararsýz hale getirmek olmakla birlikte, düþmanýn geniþ çapta saldýrýlarý karþýsýnda, yoketmek eylemlerini, baskýnlarýný v.s. UKC (Ulusal Kurtuluþ Cephesi) bölge birlikleri
ve UKC ordusu kuvvet kazandýkça onlarla iþbirliði içinde yürütmeðe
baþlamaktadýr. Bu arada, öz-savunma birliklerinin, bölge birlikleri
ve daha sonra düzenli ordu için eðitim merkezleri olarak, yani savaþa
taze kan saðlayarak, baþka bir hizmet daha görmekte olduklarýný
4
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kaydedelim. [sayfa 276]
Sürekli bir geliþim içindedirler; her baþarýlý eylemden sonra
eldeki silah sayýsý artmaktadýr. Düzenli kuvvetler, geliþmelerinin belli
bir aþamasýnda, öz-savunma birliklerinin düþmandan aldýðý silahlarýn önce yarýsýný, sonra da tamamýnýn kendilerine verilmesini saðlamýþlardý. Ancak, aðýr makineli tüfekler ile bazukalarý köylülere býrakýyorlar. Teknikler, taktikler ve iþbirliði o dereceye kadar vardý ki
bazý bölgelerdeki köycükler yeraltý yollarýyla birbirine baðlandýlar...
Öz-savunma birimleri üyeleri neden ve kimin için sorularýný kolaylýkla kavrýyorlar. Görevleri ilk bakýþta kendi evlerini ve tarlalarýný korumaktan ibaretmiþ gibi görünüyor. Öz-savunma birlikleri,
kýsa zamanda, bunun böyle olmadýðýný, düþmaný önce, gece ya da
gündüz saldýrýlarýndan vazgeçirmeyi, olduðu yere mýhlamayý ve fýrsatýný bulur bulmaz, uyumlu eylemler zinciri içinde düþmaný püskürtmeyi ve böylece öz-savunma -bölgesini bir gerilla bölgesi haline getirmeyi, buralarda, geceleri, denetimi tamamen elde bulundurmayý genellikle, gündüzleri de terk etmemeyi öðrendiler. Bazan, kuvveti yettiði takdirde. Saygona baðlý birlikler gündüzlere mahsus olmak üzere bu bölgelere nüfuz edebilirler. Durum geliþip de
aralarýnda uyumlu eyleme giriþme güçlerinin arttýðýný hissettikleri
zaman, özsavunma birliklerinin elbirliðiyle düþmanýn mahallî kuvvetlerinin bölgeden süpürülüp atýlabileceði, gerilla bölgesinin bir gerilla üs bölgesi haline getirilebileceði, bu bölgenin gündüz ve gece
kendi denetimleri altýnda tutulabileceði ve düþmanýn, sadece, ana
kuvvetlerini kullanmak suretiyle bu bölgeye sýzabileceði anlaþýldý.
Öz-savunma birliklerinden UKCne katýlma isteminde bulunulduðunda, düþmanýn bölge ve il düzeyindeki üslerinin kuþatýlmasý için yardým istendiðinde ve düþmanýn süpürme eylemlerine karþý koyma
ve saldýrýya geçme çaðrýsý yapýldýðýnda gönüllü sýkýntýsý çekilmiyordu. Görüþler zamanla geniþledi [sayfa 277] ve düþmanýn ana kuvvetlerine karþý UKC ana kuvvetleri kurarak karþý çýkma ihtiyacý, özellikle
Amerikan savaþ birliklerinin katýlmasýndan sonra, daha iyi anlaþýldý.
Amerikan uçaklarýnýn her saldýrýsý gönüllü sayýsýný arttýrdý; bununla
da yetinmeyenler uçaklarýn üslendiði alanlara saldýrmak için gönüllü
yazýlmaða baþladýlar. Tüfeklerle ve hafif otomatik silahlarla, uçaklara karþý çýkýlamayacaðý açýktýr; öyleyse eri iyi yol uçaklar yerdeyken
onlara saldýrmaktý. Attýklarý her adým açýkça doðru, açýkça kendilerinin, komþularýnýn ve uluslarýnýn çýkarýna olduðu için, öz-savunma
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birliklerinden tabiî gerilla önderleri ve dev yürekli, üstün morali olan
savaþçýlar çýktý.
Aslýnda, öz-savunma birimleri, bütün UKC silahlý kuvvetleri
yapýsýnýn dayandýðý piramidin temelini teþkil etmektedir. Halk
savaþýnýn en somut ifadesi onlarda toplanmaktadýr. Halktan gelen,
halk için savaþan, halkýn tayin ettiði insanlardan kuruludur bu birimler; silahlý kuvvetlerin daha demokratik bir biçimini ve direnme
mücadelesinin zorladýðý görevler için daha mükemmel bir örgüt
biçimini akýlda canlandýrmak son derece güçtür. Bu birimler, modern ulaþtýrma sistemlerinin yokluðu ve hava ulaþtýrmasýndaki Amerikan tekeli yüzünden hareket yeteneði eksik görünen UKCnin bu
eksikliðini kapatmaktadýr. Amerikalýlar, belli eylemler için, birliklerini, cephanelerini, yiyeceklerini, hatta sularýný havadan yüzlerce kilometre öteye taþýmak zorunda olduklarý halde, öz-savunma kuvvetleri, Güney Vietnamýn dört iklim yedi bucaðýna daðýlmýþ, her Amerikan üssünü ya da karakolunu kuþatmýþ, kýsa zamanda düþmanýn
tepesine binmeðe hazýr, düþmanýn gezgin kuvvetleriyle hemen savaþabilecek kadar donatým merkezlerine yakýn bekleyip durmaktadýrlar. Bölge halkýnýn kendilerini sürekli olarak besleyip donatacaklarýndan emindirler. Bu halk çok defa kendi kanlarý, analarý, babalarýdýr. Öz-savunma birimleri, Amerikan ana birÝlklerinin [sayfa 278]
saldýrýþýný bile karþýlamayý, hiç deðilse önemli ölçüde yavaþlatmayý
baþarmýþtýr. Maksat vakit kazanmak ve UKC kuvvetlerinin yetiþerek
kendileriyle uyumlu eylemler içine girmesini saðlamaktýr. Gerekirse UKCnin düzenli kuvvetleriyle de iþbirliðine giriþilmektedir.
Wilfred G. Burchettin, Güney Vietnam Ulusal Kurtuluþ
Ordusunun stratejisi ve tetkikleri üzerine yazmakta olduðu
bir kitaptan alýnmýþtýr.

6.
FÝLÝPÝNLER: HUKBALAHAP VE KÝTLE
ÝÇÝNDEKÝ DAYANAÐI
Huk, her biri 100 kadar askerden kurulu bölüklerden teþekkül
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ediyordu. Her bölük takýmlara ve mangalara bölünmüþtü. Yukarý
doðru gittikçe, iki bölük bir tabur, iki tabur bir alay ediyordu. Bu
bakýmdan düzenli bir orduya benziyorduk. Fakat bütün benzerlik
bundan ibaretti.
Bölükte þu subaylar bulunuyordu: komutan, komutan yardýmcýsý, siyasî öðretmen, gereç subayý ve bir de haberalma subayý.
Bu subaylar ile geleneksel bir ordudaki subaylar arasýndaki fark,
Temel Yasanýn5 baþlangýç bölümünde belirtilmiþti.
Japonlara karþý Halk Ordusu temel yasa ilkeleri arasýnda,
subay er eþitliðini, birlik ve kardeþliði görüyoruz. Subaylar ile erleri
eþit tutmak niçin gerekliydi? Çünkü bir [sayfa 279] devrimci orduyu,
devrimciler kurar. Siyasî durumlarý ayný olduðuna göre, subaylarý ve
erleri, yüksek ya da alçak, zengin ya da fakir diye sýnýflandýrmanýn
âlemi yoktu. Bunlar orduya, bir kazanç kapýsý olduðu, ya da bir
mevki kazanma yolu olduðu için deðil, kurtuluþ ve toplumsal özgürlük uðruna gelen insanlardý. Subay er eþitliði kurulduktan sonradýr ki bütün ordu tek bir vücut haline gelebilir ve sonuna kadar
yýlmadan dövüþebilirdi.
Dostluk ve birlik niçin zorunludur? Ayný siyasî iradeye sahip
kiþilere yoldaþ denir. Yoldaþlar da birbirinin dostu olur. Arkadaþlýk,
dostluk, çok deðerli bir erdemi, karþýlýklý yardýmý saðlar. Birlik kuvvettir. Birlik ne kadar saðlam olursa gücümüz de o kadar artacaktýr.
Savaþ, kuvvetlerin boy ölçüþmesi demektir. Düþmaný yenmek için
düþmandan kuvvetli olmalýyýz. Kuvvetli olmak için birleþmeliyiz.
Birleþmek için, uðruna birleþtiðimiz bir siyasî emelimiz olmalýdýr.
Demek ki, subaylarýmýz ve erlerimiz birbirleriyle iyi geçinmeli, tek
bir vücut halinde birleþmelidir. Bunu yaptýklarý zaman demir gibi
bir savaþ gücü haline geliriz.
Temel Yasa, sözü, döndürüp dolaþtýrýp dostluða, yoldaþlýða
getiriyordu. Huk içinde astlýk, üstlük davasý olmadýðý için üyeler
arasýnda bir uçurum bulunmuyordu.
Birliklerimizin üyeleri devrimci yoldaþlardýr... Hiç kimsenin
diðerine aþaðýlayýcý bir söz söylemeðe hakký yoktur, hiç kimse ötekine yukardan bakamaz, hiç kimse ötekine baský yapamaz... Herkes toplantýda fikirlerini serbestçe söyler. Bir anlaþmazlýk çýktýðý za5
Devrimci ordunun özelliðini teþkil eden bazý temel ilkeleri öngören Huk belgesine bu ad verilmekteydi.
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man, doðru fikir çoðunluðun fikridir, kabul edilir ve desteklenir.
Herkes ayný kaderi bölüþür ve ayný güçlüðe göðüs gerer. Önderler
askerlere örnek olurlar... Küfür, baský ve kandýrma yasaktýr... Subaylar, astlarýna karþý sevgi ve saygý içinde hareket etmelidir. Erleri
kendilerinden daha önde görmelidirler. [sayfa 280] Deney alýþveriþi yapmalýdýrlar. Hatalarýný eleþtirmelidirler... Subaylar ile erler birdir. Ne
subaylarýn ne de erlerin bir üstünlükleri, bir ayrýcalýklarý vardýr.
Temel Yasa nýn ayný derecede önemli bir baþka bölümünde de ordumuzla halk arasýndaki iliþkilere deðinilmiþtir. Özetle belirttiðimiz kurallar, normal bir orduda asla düþünülüp uygulanamayacak cinstendir; çünkü normal bir orduda bunlar talimname dýþý
bir takým kurallar sayýlýr. Temel Yasadaki ifademiz þöyleydi:
Devrimci bir ordu, halký sevmekle ve korumakla kalmamalý, ayný zamanda onu temsil etmeli, ona layýk olmalýdýr. Halkýn alýnyazýsýný kendinin saymalýdýr... Halkýn çýkarlarý uðruna mücadele vermelidir. Her eyleminde, bu çýkarlarý gözetmelidir. Nerede olursa
olsun halka yardým etmelidir. Bunlarý yaparsa halkýn güvenini ve
desteðini saðlar, her zaman yardým görür ve böylece düþmaný alteder.
Bunlar bir takým boþ sözler deðil elbet. Bu sözleri bazý yardýmcý ilkelerle somut hale getirdik:
Halkýn verdiði evleri temiz tutun... Konuþmalarýnýzda dostça
bir dil kullanýn... Alýþ ve satýþlarýnýzda adil davranýn... Borç aldýðýmýzý
geri verin... Tahrip ettiðimiz þeylerin parasýný ödeyin... Halka zarar
verecek iþleri yapmayýn, yapmaktan kaçýnýn.
Halký ezen ve ona baský yapan her türlü eylem yasaktýr.
Baský, dayak ve küfür yasaktýr. Irza geçmek ve soygun yasaktýr.
Bunlar devrimci bir orduya yakýþacak eylemler deðildir. Bunlar
suçtur. Ordumuzda mutlak olarak yasaklanmýþ eylemlerdir.
Ordunun eylemlerine engel olmadýðý takdirde, halka, çift
sürmekte, ekimde, hasatta ve odun kesmekte yardýmcý olun.
Halkýn örgütlenmesinde ve kendi örgütlerini desteklemesinde ona yardýmcý olun. [sayfa 281]
Son olarak, halkla bütün iliþkilerimizde, bir yere girerken ya
da ayrýlýrken, birlikte çalýþýrken ya da iþbirliðine giriþtiðimizde, askerlerimizin halka ortak amacýmýzý anlatmalarýný þart koþuyorduk.
Siyasî Öðretmen her bölükte dersler düzenliyor ve askerlerimiz derste öðrendiklerini, yani birlik ve mücadele bildirimizi her barrioya
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(köye) iletiyordu.
Sonuna kadar sýký bir mücadele verilmesini istiyorduk. Devrimci bir ordunun güçlüklere ve yorgunluða göðüs germesi gerektiðini belirtiyorduk:
Devrimci bir ordu belli bir siyasî amacý gerçekleþtirmek için
mücadele eder. Mesela, Japonlara karþý dövüþmemizin sebebi, Japonlarý yenmek ve ulusal baðýmsýzlýðýmýza kavuþmaktýr. Bu amaca
ulaþýncaya kadar mücadele durmayacaktýr. Ancak, sonuna kadar
dövüþmek ve mücadele etmekle bu amaca ulaþýlabilir. Bir tek kiþi
bile kalsak mücadeleye devam etmeliyiz. Zafere ulaþmadan
düþmanla anlaþma imzalamaða kalkmak devrime olan inancýmýzý
yitirmemiz anlamýný taþýr, düþmana karþý küçük düþmemiz demektir. Boyun eðmek, ihanettir ve yüz kýzartýcý suçlardandýr.
Her askerin kendine çeki düzen vermesini ve demir bir disiplin altýna girmesini istiyorduk. Dediðimiz þuydu:
Diðer ordularda, disiplinin saðlanmasý için belli ceza biçim
ve tehditlerine baþvurulur. Herkesin kurallara boyun eðmesi için
zor kullanýlýr. Bu zor ne kadar zayýfsa ordunun disiplini de o kadar
zayýf olur. Çünkü kurallara uyanlar, bu iþi kendi irade ve gönülleriyle yapmazlar. Bu iþi yapmaða zorlanýlýrlar. Bu yüzden de, subaylar
ortalýktayken askerler kurallara uyuyor görünür, subaylar gözden
kaybolunca disiplini filan unuturlar. Böyle bir disiplin hiç bir zaman
kuvvetlenemez ve uzun süremez. Biz ise demir bir disiplini
yaþatabiliriz. Çünkü bu iþ bizde her üyenin bilincine ve kendi iradesine býrakýlmýþtýr. [sayfa 282]
Öz-disipline yardýmcý olmak üzere, devrimci askerden sekiz istekte bulunduk:
1. Tedbirli davran, 2. Hýzlý davran, 3. Silahlan koru. 4. Mallara dikkat et, 5. Her iþi zamanýnda yap. 6. Düzgün ve tertipli ol, 7.
Temiz ve saðlam ol, 8. Saygýlý ol.
Askerlere dayak, iþkence ve hakareti kesinlikle yasaklýyorduk. Bunun yerine, askere görev ve amaçlarý anlatýlacak, toplantýlar
ve ordu içi örgütlerle iþlerin görülmesi saðlanacak, önderliðin gerekli olduðu, örneklerle, belirtilecektir, diyorduk. Üzerine en çok parmak bastýðýmýz nokta, kuvvetlerimizi ve kararlýlýðýmýzý, halk kitlelerinden almýþ olduðumuz noktasý idi.
Temel Yasa hem Savaþ Talimnamesi hem de Hukbalahap
Anayasasý hizmetini görüyordu.6 Demokratik ordu ile halkýn kenet-
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lenmesine ait devrimci kavramlarý, üstüne direnme hareketini kurduðumuz temeli teþkil ediyordu. Bu öyle saðlam bir temeldi ki,
Japonlar çekilip gittikten ve yerlerini Filipinlinin yeni düþmanlarýna
býraktýktan çok sonra bile halkýmýz ona kabul gösteriyor ve destekliyordu...
Japonlara karþý silahlý mücadelemizi anlatmakla yetinmek,
Hukbalahap hikâyesinin sadece yarýsýný anlatmak demek olacaktýr.
Halk direnme hareketinin baþlýca merkezleri köylerde, sivil kitlelerin ardýndaydý... Filipin topraðýnda de facto (fiilî) bir hükümet kurulmamýþtý. Bu boþluðu, hükümeti halkýn eline teslim etmek suretiyle,
kapattýk. [sayfa 283] Bunu, BUDC (Birleþmiþ Köy Savunma Birlikleri)
aracýlýðýyla yaptýk...
O zamanlar daha BUDCH sözü yoktu. STB (Sandatahang
Tanod ng Bayan, Yurt Savunma Birlikleri) deniliyordu. Bu, Birleþmiþcephe eylemimizin birinci dönemi sayýlmalýdýr. Adýndan da
anlaþýlacaðý üzere, askerî yönleri olan, ordumuzla sýký iþbirliði içinde bulunan ve kendi silahlý muhafýzlarýna sahip olan BUDC, köylere, o güne kadar bilmedikleri bir gerçeði iletiyordu: demokratik
hükümet. Yüzyýllar boyu süren caciquismden sonra7 halka kendini
yönetme fýrsatý verilmiþ oluyordu.
Büyük bir köyde, BUDC kurulunda 12 üye bulunurdu; küçük
köylerde üye sayýsý beþe inerdi. Yönetim örgütünün büyüklüðü ise,
köyün büyüklüðüne ve o bölgedeki eylemlerimizin önemine baðlý
olurdu. Üyeler arasýnda bir baþkan, bir baþkan yardýmcýsý, bir sayman ve askere alma, haberalma, ulaþtýrma, haberleþme, eðitim,
saðlýk, tarým müdürleriyle bir polis þefi bulunurdu. Bazan bu görevlerden ikisi ya da üçü ayný üyede toplanýyordu.
Köydeki bütün görevlere seçimle geliniyordu. 18 yaþýný
geçmiþ ve Japonlara yardýmcý eylemi tespit edilmemiþ her köylünün bir oyu vardý. Halka karþý iþlenen suçlarýn cezalarýndan biri de
oy hakkýnýn kaldýrýlmasýydý.
BUDC kurullarý, sadece etki alanýmýzdaki bölgelerde kuru6
Hukbalahap, Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon sözlerinin kýsaltýlmasýyla
elde edilmiþ olup, 29 Mart, 1942 de Filipinlerde kurulmuþ olan Japonlara Karþý Halk
Ordusu anlamýna gelir. Hukbo Tagalog dilinde ordu demektir. Savaþ sonrasýnda ordunun
adý Hukbong Mapagpalaya ng Bayan yani Ulusal Kurtuluþ Ordusu haline geldi.
7
Ýspanyol sömürge yönetimi sýrasýnda kurulmuþ ve Amerikan yönetimi sýrasýnda da devam etmiþ olan, merkezden tayin edilmiþ bir çeþit yerel hükümet.
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luyor; zamanla, bölüklerimiz tarafýndan korunup savunulan gerilla
bölgeleri geline geliyordu buralar. Baþka yerlerde, kurtarma dernekleri, soygunlara karþý dernekler gibi, hepsi de yeraltýnda çalýþan
örgütler kuruyorduk. Çok zaman, düþman örgütlerinin içine sýzýyor,
yönetimlerini [sayfa 284] ele geçiriyor ve faydasýz kuruluþlar haline getiriyorduk.
Savaþ öncesindeki köy birliklerinin güçlü olduðu ve halkýn
örgütlü mücadeleye alýþýk olduðu yerlerde, ta baþýndan beri kitlenin tam desteðini saðlamýþ bulunuyorduk. Fakat birliklerimiz yeni
bir bölgeye girdikleri zaman çeþitli sorunlarýn içinde buluyorduk
kendimizi. Yabancý bir köye yaklaþýrken, önce bir iliþki-eri gönderiyor, halkýn Japonlara karþý mý, taraftar mý olduðunu, kuklalarýn ve
casuslarýn bulunup bulunmadýðýný, köy önderlerinin ne menem
kiþiler olduðunu öðrenmeðe çalýþýyorduk. Köy Japonlara karþýysa,
bölüðümüz köye giriyor, ileri gelenleri topluyor ve Huk programýný
açýklayan konuþmalar yapýyordu. Sonra ayný iþi bütün köylünün huzurunda yapýyorduk. Böyle köyler hemen her zaman kolaylýkla örgütleniyordu.
Kuklalarýn ve casuslarýn bulunduðu bir köye girdiðimizde
karþýlaþtýðýmýz sorunlar tamamen farklýydý; Japon taraftarý duygulara sahip bir köyde de gene farklý sorunlarla karþý karþýya kalýyorduk;
ayný durum, hareketli olduðumuz ve içindeki þartlarý bilmediðimiz
bir köye girdiðimiz zaman içinde söz konusuydu. Buralarda da iliþkiyi
saðlayacak bir er gönderiyor, kukla ve casuslarýn kimler olduðunu,
nerede oturduklarýný ve neler yaptýklarýný öðrenmeðe çalýþýyorduk.
Sonra köyü kuþatýyor, kimsenin köye girmesine ve köyden çýkmasýna izin vermiyorduk. Daha sonra, kuklalarla casuslarý tutuklayýp,
kilise ya da okulda toplanan halkýn huzuruna çýkarýyorduk. Halka
hainleri tutuklamak üzere geldiðimizi söylüyorduk. Tutukladýklarýmýza karþý yaptýðýmýz suçlamalar topladýðýmýz bilgilere dayanýyordu; halka bu suçlamalarýmýzýn doðru olup olmadýðýný, ekleyecek
bir þeyleri olup olmadýðýný soruyorduk. Halk, suçlamalarý yanlýþ bulduðu takdirde tutuklularý salýyorduk. Suçlamalar halk tarafýndan da
doðrulanýrsa, [sayfa 285] bu defa da, sanýðýn zorla mý yoksa kendi rýzasýyla mý bu þekilde hareket ettiðini araþtýrmaða baþlýyorduk. Rýzasýyla ihanette bulunmuþ olanlar cezalandýrýlýyor ve eðer halk uygun görürse öldürülüyordu. Zor altýnda hareket etmiþ kimselere ise
direnme hareketinin ilkeleri anlatýlýyor, durumlarýný bozmamalarý
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ve bunu Japonlar aleyhindeki çalýþmalarý için bir örtü olarak kullanmalarý söyleniyordu.
Köy tam anlamýyla aydýnlatýldýktan sonra bölük çekiliyor, ancak bir süre, denetim amacýyla yeniden köye giriyordu. Eðer bu
arada, þüpheli kiþiler düþmana yardýma devam etmiþlerse, yeniden
tutuklanýyorlar, bölükle birlikte götürülüyorlar ve iki üç ay devamlý
derse tabi tutuluyorlardý. Deðiþtikleri takdirde, Japon aleyhtarý eylemlere giriþmek üzere yeniden köye gönderiliyorlardý. Bu gibi kimselerin köye dönüþü, bir yandan Huk disiplinine duyulan güveni
arttýrýrken, diðer yandan düþmanýn Hukun eline geçen herkesi öldürdüðü þeklindeki propagandasýný yerle bir ediyordu. Bu arada
köy, birleþmiþ cephe saflarýna katýlmýþ oluyordu.
Köylere karþý böyle doðrudan bir askeri eyleme giriþmemiz
en yaygýn yöntemimiz deðildi. Temelin ve binanýn büyük bir kýsmý,
yetiþmiþ kitle örgütçüleri kanalýyla kuruluyordu.
Savaþmadan önce silaha ihtiyacýmýz olduðu gibi. örgütlemek
için de bu iþin ustalarýna ihtiyacýmýz vardý. Hem askerî, hem de
siyasî anlamda örgütleniyorduk. Bir avuç köy birliði örgütçüsü ile
halk hareketlerine yakýn usta örgütçüyle baþladýk iþe ve zamanla
örgütleme tekniklerinin öðretildiði kendi okullarýmýzý kurduk. Kitle
Okullarý adýný verdiðimiz bu kurumlar, savaþ boyunca çalýþtý ve yüzlerce kitle iþçisi yetiþti. Okulda, yeraltý çalýþmasýnýn yöntemleri, her
çeþit örgüt ile gerilla guruplarý arasýnda birliðin saðlanmasý, demokrasi ve ulusal kurtuluþ savaþýmýzýn [sayfa 286] geleneksel ilkeleri ve
Komþu Dernekleri, PC ve Ganaplar ile (Japon denetleme örgütleri)
nasýl mücadele edilmesi gerektiði gibi konular ders olarak okutuluyordu. Okuldan çýktýktan sonra, tek baþlarýna, ikili, üçlü guruplar
halinde sahaya daðýlan bu kitle iþçileri yayýlmamýzýn temellerini atýyorlardý. Birçoðu kimsesiz ölümlerle hayatlarýný yitirdilerse de, kitlenin belleðinde yaþamaða devam ettiler...
Bir kere BUDC örgütüne kavuþtu mu, köy iþgalciler ve hainler okyanusunda kurtarýlmýþ bir ada halini alýyordu. Casuslardan ve
hainlerden temizlendikten sonra köyün içinde mutlak bir beraberlik, silahlý kuvvetlerimizle iþbirliði, halkýn kendi kendini yönetmesi
gerçekleþiyor ve üstelik bütün bunlar, düþmanýn gözüne batmayacak biçimde yürütülüyordu. Halk savaþýnýn gereklerine uygun olarak, BUDCnin eylemleri baþlýca üç kanaldan gidiyordu: en önemlisi askerî mücadeleye yardýmdý; ikincisi, bir yandan kendi ordumu-
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zu beslerken diðer yandan ürünleri düþmana kaptýrmamak ilkesine
baðlý bir ekonomik programýn geliþtirilmesi; üçüncüsü ise, savaþtan
sonraki demokratik Filipinlerde önemli bir etmen olacak biçimde
halka yeni siyasi görüþler kazandýrmak...
Gene BUDC sayesinde Huk için gerekli yedek güçleri saðlayabiliyorduk. Sahadaki her Huk askerine köyde iki yedek vardý, bunlar üretimle ve diðer sivil görevlerle uðraþarak genel mücadelemizde yardýmcý oluyorlardý. BUDCnin asker alma müdürü, yedeklerimizin talim görmeleri ve taktik dersleri almalarý görevini üzerine
almýþtý. Genel olarak, savaþçýlar, dönem dönem, yerlerine yedeklerinden birine býrakýyorlar, sýlada izinli asker durumuna giriyorlar,
yedekleri ise mevsimlik gerilla savaþçýsý haline gelmiþ oluyordu. Bu
þekilde, týpký buzula benzeyen bir ordu kurduk, üçte ikisi suyun
üstünde, üçte biri altýnda. [sayfa 287]
Huk, köyün içinde hatta yakýnlarýnda düþmanla karþýlaþmaktan özellikle kaçmýyordu. Bunun sebebi, Huka yardým ettiklerinden þüphe ederek Japonlarýn halký cezalandýrmalarýný önlemekti.
Köy dolaylarýnda bir baskýn yapýlacaðý zaman, normal olarak, köy
kurulu baþkanýyla iliþki kuruluyor ve kurulun onayý alýnýyordu. Acelemiz olduðu zamanlarda bile, köyü, savunma amaçlarýyla kullanýp
kullanamýyacaðýmýzý köylülerden sorup izinlerini almaða
çalýþýyorduk...
Bütün köyler arasýnda, eylemleri BUDCnin elinde olan bir
haberleþme aðý kurulmuþtu... Bazý bölgelerdeki haberleþme aðý oldukça karmaþýk ve farklý bir kuruluþa sahipti. Ýki çeþit ulak vardý:
doðrudan ulak ve eklemeli ulak. Önemli haberler, daima belirli bir
yolu izleyen, doðrudan ulaklarla taþýnmaktaydý; eklemeli ulak sistemi ise dolambaçlý bir yol izleyerek çalýþýyordu. Elinde radyosu ve
telefonu olan düþman, hiç bir zaman bizim ulaklarýmýzla ve diðer
haberleþme araçlarýmýzla yarýþamazdý. Düzenli ordularýn iþaretleþme
yöntemlerini diðer yöntemlerimiz arasýnda sayabiliriz. Bu gibi
haberleþme iþleri çoðunlukla köyün polis þefi tarafýndan yönetilirdi.
Iþýk çakmalarý, gece açýk bir pencere ýþýðý, bayraklar, sancaklar,
gündüz ipe asýlan çamaþýrlar gözle haberleþme araçlarýmýzdan bazýlarýydý. Bunlarýn bileþimi þifre ile çözülürdü. Bir dereceye kadar
sesle haberleþme yöntemini de kullanýrdýk. Meselâ, kamýþ keserken satýrýn vuruþ sayýsý bir mesaj haline getirilebiliyordu...
BUDC tarafýndan yapýlan yeniliklerin en önemlisi adalet yö-
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netimi ile ilgili olandý. Ceza davalarý da, hukuk davalarý da, köyde,
kurul tarafýndan görülüyordu. Tarihlerinde ilk defa olarak, köy halký
arasýna jüri önünde yargýlama ve açýk duruþma fikirleri sokulmuþ
oluyordu, bütün köylüler jüride görev almak yükümlülüðü altýndaydý. Suçlanan köylü kendini savunacak olanlarý dilediði gibi [sayfa 288]
seçebiliyordu. Suçlu bulunan sanýk cezalandýrýlýyor, ýslaha tabi tutuluyordu... Düþman habercileri casuslar ve hainler gibi kiþilerin yargýlanmasýndan derhal Askerî Komiteye haber veriliyordu. Bunun
sebebi, ulusal kurtuluþun çýkarlarý için yapýlacak idamlardan sorumluluðunu köylülerin omuzlarýna yüklememektir...
Hasat Mücadelesi, BUDC ile ordunun elbirliðiyle yürütülüyordu. Þu sloganý ortaya attýk: Düþmana pirinç yok! ve bir de Halkýn
Yiyeceðini koru! diyorduk. Hasat mevsimi bitmek üzereyken Orta
Luzon boyunca aþaðýdaki bildiriyi daðýttýk:
1. Çeltik, olgunlaþýr olgunlaþmaz, biçilip baðlanmalýdýr. Þehir
yakýnlarýnda ve düþmanýn kolayca el atabileceði yol kýyýlarýnda ürün
ambarlamaktan kaçýnmalýdýr.
2. Japon çeltik makinalarýný ve biçerlerini tahrip etmek, kýrmak ve yakmak için elden ne geliyorsa yapýlmalýdýr. Japonlara karþý
olan makina sahipleri uyanýk olmalý ve bunlarý düþmana kullandýrmamalýdýr.
3. Köprüler yakýlýp yýkýlmalý, düþman kamyonlarý tahrip edilmeli. Haberleþme hatlarý kesilmeli. Bunlarý yapamazsanýz hemen
en yakýn bölüðümüzden yardým isteyin.
4. Köylerinizin çevresinde gece gündüz nöbetçi bulundurun.
Sýký disipline uyun. Nöbet yerinde uyumak ve nöbeti terketmek
yasaktýr. Disipline aykýrý hareket edenler cezalandýrýlýr.
5. Bütün yabancýlar, çerçiler, alýcýlar, dilenciler ve çeltikçiler
sýký aranmalýdýr. Gerektiði zaman en yakýn bölükten yardým isteyin.
6. Çeltiði saklamak için yollar bulun. Ürünü tek bir ambara
koymayýn.
7. Her köylünün bir silahý olmalýdýr: balta, satýr, mýzrak, ok ve
yay elde ne varsa. [sayfa 289]
8. Ürün düþman eline düþtüðü takdirde, ambarlarý soymak
için sabotaj guruplarý kurun. Soyamadýðýnýz ambarlarý yakýn.
BUDC mükemmel deðildi. Kurul üyeleri bazan görevlerini
yapmýyorlardý, yapýlan programlarýn hayal ürünü olduðu sýk görülen
olaylardandý. Bununla birlikte, Orta Luzondaki binlerce insana de-
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mokratik yönetimin tadýný ilk bunlar tattýrmýþtýr. Kalkýn baþý daralýp
da kendi elindeki imkânlarla bir þeyler yapmak zorunda kaldýðý
kara günlerde, ihtiyaçla atbaþý yürüyen deney, iþleri yürütmenin en
doðru ve en iyi yolunu buldurur. BUDC deneyleri ve öncülüðü ile
bölgesel halk hükümetlerinin kurulmasý arasýnda kýl payý bir uzaklýk vardý. Bunlarý da savaþýn son aþamalarý içinde kurmaða baþladýk.
Halkýn ufuklarý ölçüye sýðmaz bir biçimde geniþlemiþti artýk. [sayfa 290]
Born of the People, International Publishers, 1953, s.
67-70, 116-27. Luis Taruc imzasýyla yayýnlanan bu kitabý
aslýnda William J. Pomeroy yazmýþtýr. Yazar, birçok Huk
önderiyle görüþmüþ ve onlarýn anýlarýný toplamýþtýr. (Yukardaki parçada da bir Huk önderi konuþmaktadýr. Çev.)

7.
FÝLÝPÝNLERDE SAVAÞ SONRASI HUK
Jorge Maravilla
Japonyanýn yenilgisinden sonra, Huk hareketinin silahlý mücadelesini yönetmiþ olan Komünist Partisi, örgütlediði gerilla kuvvetlerini daðýttý, demokratik geliþim için ulusal birlik temeline dayanan
gerçek bir baðýmsýzlýðýn saðlanmasý için yeni kanunî taktikler ve
parlamenter mücadele yollan benimsedi. Yeni bir siyasi kuvvet olan
ve Amerika Birleþik Devletleriyle sömürge iliþkilerinin yeniden kurulmasýna karþý çýkan Demokratik Ýttifaký kurmak için ulusal burjuva unsurlarla birleþti. Demokratik Ýttifak, 1946 yýlýndaki baðýmsýzlýk
öncesi seçimlerinde, emperyalistlerin desteklediði Liberal Partiye
iktidarý kaptýrmamak için yumuþak milliyetçi Nacionalista Partisi ile
ortaklýða girdi. Bu seçimde, Demokratik Ýttifak, Orta Luzon illerindeki bütün milletvekillerini kazandý ve bu arada bazý komünistler
de seçilmiþ oldular.
Yurt çapýnda seçimleri Liberal Parti kazanmýþ, Manuel Roas
da cumhurbaþkanlýðýna seçilmiþti. Ne var ki Filipin Kongresinde,
Amerikan emperyalizmi tarafýndan istenen ekonomik ve askerî
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anlaþmalarýn onayý için yeterli çoðunluk Liberal Partinin ve baþkanýn
yanýnda deðildi. Ayrýca, Huk etkisindeki bölgelerde, Komünist önderliðinde kuvvetli bir Ulusal Köylü Birliði (PKM) ortaya çýkmýþ,
Manilada ve baþka yerlerde yeni ve militan bir Ýþçi [sayfa 291] Örgütleri
Kongresi (CLO) kurulmuþ bulunuyordu. Her ikisi de yeni-sömürgeciliðin plânlarýna þiddetle karþý çýkmaktaydý.
Emperyalistlerin isteklerine boyun eðmek zorunda kalan gerici Liberal Parti yönetimi, halk muhalefetini susturmak için amansýz
bir baský kampanyasýna giriþmiþti. 1946daki baðýmsýzlýk gününden
önce.8 Demokratik Ýttifaka dâhil bütün milletvekilleri ve bazý Nacionalista Partisi milletvekilleri, kanunî usulüne aykýrý olarak, keyfî bir
þekilde Kongreden çýkarýldýlar. Bu yapýldýktan sonra sýra, eþitlik
anlaþmasýnýn9 onayýna geliyordu. Anlaþma gene de gerekli oy çoðunluðunun bir fazlasýyla onaylanabildi. Gerek hükümet birlikleri, gerekse toprak aðalarýnýn beslediði sivil muhafýzlar ulusçu ilerici güçlere
karþý þiddete baþvurarak, Demokratik Ýttifak önderlerine, komünistlere, eski Hukçulara ve PKM ile CLO önderlerine karþý suikastlara
ve iþkencelere giriþtiler. Amaçlan anti-emperyalizmin ve anti-feodalizmin dayanaklarýný yýkmaktý.
Bu saldýrý karþýsýnda o zamanki Komünist Partisinin daðýldýðýný ve moral çöküntüsüne uðradýðýný görüyoruz. Eski gerillalar ve
köylülerin derhal silaha sarýlmalarýna, eski Huk birliklerini yeniden
kurmalarýna karþý, partinin önder organlarý, genel bir silahlý mücadele mi, ulusal burjuvaziyle iþbirliði yapýp kanunî yollar izlenerek
mi, yoksa [sayfa 292] bunlarýn bileþimi yoluyla mý savaþýlmasý gerektiði
konusunda bölünmüþ ve kararsýz kalmýþtý.
1948 ortalarýnda, Hukçularla Liberal Hükümet arasýnda kýsa
ömürlü bir af anlaþmasýna varýldý. Bunun görüþmeleri boyunca Komünist Partisi, yeni baþkan Elpidio Quirinoyu, silahlý çatýþmanýn
demokratik bir uzlaþmaya dönüþmesi için milliyetçi bir program
benimsemeðe ikna etmek için çok uðraþtý. Kös dinleyen Quirino
ise af anlaþmasýna sýrt çevirdi ve Hukçulara karþý kullanýlmak üze8
4 Temmuz 1946da yeni-sömürgeci baðýmsýzlýðý veren kanun Amerikan Kongresinden çýktý. 1964 yýlýnda ise Filipin hükümeti bundan böyle baðýmsýzlýk günlerinin 12
Haziranda kutlanacaðýný açýkladý. Bu tarih, 1898 de devrimci hükümetin ilân ettiði baðýmsýzlýðýn yýldönümüydü.
9
Amerikan Bell Ticaret Kanunu (1944), Amerikan iþ adamlarýna, baðýmsýzlýktan
sonra, Filipinlilerle Filipin kaynaklarýndan yararlanmakta eþit haklar saðlýyordu. Bu haklar 1974 yýlýna kadar devam edecekti.
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re Amerikadan daha çok askerî yardým isteme yolunu tuttu. Bu
geliþme ve Komünist Partisi önderliðinin yeniden örgütlenmesi ile
kararlý bir silahlý mücadeleye öncelik verilmesi fikri benimsendi.
Huk hareketi, Hukbong Mapagpalaya ng Bayan (Ulusal Kurtuluþ
Ordusu) adýyla canlandýrýldý ve derhal yayýlmaða baþladý. Orta ve
Güney Luzondaki üslerinden, silahlý çýkýþlar yapmaða ve Luzon
adasý ve Orta Vicayan Adalarý boyunca kitle üsleri kurmaða giriþti.
Yeni-sömürgeciliðin büyüyen ekonomik bunalýmý, Liberal hükümetin içine düþtüðü, çöküntü ve her yerde halka karþý giriþtiði þiddet
hareketleri Hukun iþini kolaylaþtýrýyordu. Bu aþamada Huk hareketinin programý hâlâ demokratik barýþ, tarým reformu, Amerikayla
imzalanmýþ ve eþitliðe dayanmayan anlaþmalarýn feshi ve demokratik haklarýn saðlanmasý gibi ilkeleri kapsýyordu. Ulusal burjuvazi
ile ittifaklar kurma çabasý devam ediyordu. Bu arada 1947 ve 1949
genel seçimlerinde Nacionalista Partisinin adaylarýný destekledi.
Ouirino, 1949 seçimlerinde, Liberal Partinin baþta kalmasý
için her türlü hile ve þiddete baþvurdu. Filipin halký içinde kitle halinde memnuniyetsizlik baþgöstermiþti. 1950 yýlý Ocak ayýnda, siyasî
ve ekonomik durumu dikkate alan Komünist Partisi, devrimci bir
durumun var olduðu sonucuna vararak, kitle halinde silâhlý mücadele, emperyalizmin kuklasý olan yönetimin silâhla devrilmesi, [sayfa
293] burjuva demokratik devriminin iþçi sýnýfýnýn önderliði altýnda
tamamlanmasý ve yeni bir demokratik yönetimin kurulmasý çaðrýlarýnda bulundu. Ýktidarýn alýnmasý için hazýrlýklarý tamamlamak
üzere iki yýllýk bir dönem öngörülüyordu. Bu dönem içinde Huk
yaygýnlaþmasý bütün illeri kapsayacak, bütün bölgelerde toprak
daðýtýmý ve fabrikalarýn iþçi denetimine geçmesi için devrimci komiteler kurulacak, gerilla kuvvetleri düzenli ordu birlikleri haline
gelecek, geçici bir devrimci hükümet kurulacaktý.
Yoðun silâhlý mücadele Amerikan emperyalistlerinin uyanmasýna ve çeþitli mücadeleci yollara baþvurarak bize cevap vermeðe çalýþmasýna yol açtý. Filipinlere derhal askerî, ekonomik ve
siyasî heyetler gönderdiler. Yeni sömürge ekonomisinin büsbütün
batmamasý için acele ithalât ve döviz kontroluna gidildi. Bir ekonomik yardým anlaþmasý imzalandý (1950. Quirino-Foster Anlaþmasý).
Bu anlaþmanýn hükümlerinden biri bütün hükümet dairelerine Amerikalý danýþmanlarýn gönderilmesini öngörüyordu. Fakat en büyük
aðýrlýk, geniþ askerî yardýma veriliyor. Filipin silâhlý kuvvetleri yeni-
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den örgütlenip geniþletiliyor. Amerikan askeri danýþma gurubunun yönetimine veriliyor ve CIAýn yönettiði bir haberalma örgütü
silâhlý kuvvetlerin hizmetine baðlanýyordu.
Son olarak, emperyalistler, artýk gözden düþmüþ olan Liberal Parti hükümetinin yerine, görünüþte reformcu bir Nacionalista
Partisi yönetimi kurma iþini üstlerine aldýlar. Karanlýk ve yumuþak
bir kiþiliði olan Liberal politikacý Ramon Magsaysay, JUSMAG10 tarafýndan elinden tutulmak suretiyle Quirino Hükümetinin [sayfa 294]
savunma bakanlýðýna getirildi ve ustaca yürütülen propaganda ile
ulusun önderliði için namuslu bir kiþi olarak tanýtýlmaða baþlandý.
1950-1956 yýllarý arasýnda, emperyalist karþý-saldýrýnýn etkisiyle Huk silâhlý mücadelesi yenilgiye uðradý. Komünist Partisi kadrolarý eridi ve ulusal kurtuluþ hareketi büyük bir gerileme kaydetti.
Filipinlerde, Komünist önderliðindeki Huk hareketinin niçin
yenildiðini incelemek gerekir. Hatalarýn çoðu, hareketin taktik ve
tahmin hatalarý þeklinde beliriyor. Yenilginin ana sebepleri þunlardýr:
1. 1950de ülkede devrime elveriþli bir ortamýn bulunduðuna
dair tahmininde parti yanýlmýþtýr. Ayný þekilde, emperyalistlerin ve
müttefiklerinin önü alýnamayacak kadar kötü bir duruma düþtükleri
ve artýk eski yollarýnda ýsrarla yönetime devam edemeyecekleri
konusundaki tahminler de yanlýþ çýkmýþtýr. Parti Filipin halkýnýn artýk eski yönetime tahammül edemeyeceði þeklindeki düþüncesinde
de yanýlmýþtýr. Gerçekte ise, emperyalistlerin geniþ bir manevra alanlarý vardý (Korede ve Güney Vietnamda olduðu gibi, Filipinlerdeki Amerikan birlikleri Huk birlikleriyle karþý karþýya gelmemiþlerdi)
ve halký çeþitli reform sözleriyle kandýrabiliyorlardý.
2. Devrimci durumun varlýðý ilân edildikten sonra parti, bütün
gücünü ve kadrolarýný silâhlý mücadele için seferber etmiþ, kanunî
mücadele biçimlerini ihmal etmiþ ve müttefiklerinin bu en keskin
mücadele biçimine henüz hazýrlýklý olmadýðý gerçeðini gözden
kaçýrmýþtýr. Devrimde partinin önderliði ve egemenliði ilân edildiði için, parti, emperyalizme karþý birleþmiþ bir cephe kurmayý
öngörmemiþ ve tabi kuramamýþ, geniþ halk kitlelerinin de eylemleriyle katkýda bulunabilecekleri baþka mücadele yollarý ortaya
koymamýþtýr. Magsaysayýn iktidara gelmesi için yol hazýrlayan 1951
10
Birleþik Amerika Askerî Danýþma Kurulunun kýsa adý. 1947 Amerika-Filipin
Karþýlýklý Yardým Paktý hükümleri çerçevesinde kurulmuþtur.

Marksizm
ve Gerilla Savaþý

197

seçimlerini boykot etmiþ (halk bu boykota katýlmadý) [sayfa 295] ve
üstelik silâhlý mücadelenin bir yüzünü de, her düzeyde ittifak imkânýný bir yana iterek, büyük partilere çevirmiþtir. Korkan ve karþý
çýkan ulusal burjuvazi, 1951 ve 1953 yýllarýnda, aþýn emperyalist taraftarý ve anti-Huk Magsaysayýn yanýnda yer almýþtýr. Huk hareketi
yavaþ yavaþ, Amerikan emperyalizminin yeni-sömürgeci tasallutuna karþý kendi bildiði yoldan direnmeðe devam eden diðer ulusal
güçlerden kopmuþ ve bunlarla ittifaka girememiþtir.
3. 1950de kendisine çok güvenen bir duruma gelen parti,
güvenlik tedbirleri almakta dikkatsizliðe düþmüþtür. Bunun fiyatý,
1950 Ekiminde ödenmiþ ve Manila þehrinde, emperyalistlerin yönetimindeki. Filipin haber alma kuruluþlarý tüm parti sekreterliðini ve
daha birçok önde gelen parti üyesini tutuklamalardýr. Parti belgelerini ve haberleþmesini içine alan bütün dosyalar bu baskýnlarda
karþý tarafýn eline geçmiþ ve böylece hareketin bütün örgütlenme
ve taktik hazýrlýklarý açýða çýkmýþtýr. Geride kalan önderler, hareketi
yaymak amacýyla yurda daðýldýðý halde, mücadeleyi yürütmek üzere bir merkezî organ kurma iþini aylar geçtiði halde bir türlü
becerememiþler ve bunun yarattýðý kopukluk ve atýlganlýk kaybý,
sonradan da kapatýlamayan bir açýk yaratmýþtýr.
4. Ayrýca, Filipinlerdeki ulusal kurtuluþ mücadelesi uluslararasý müttefiklere de sahip deðildi, emperyalist müdahalesine karþý,
dýþardan hiç bir yardým görmeden göðüs germek zorundaydý.
Bu dönem boyunca Filipin Komünist Partisi kendisini yiðitçe
yönetti. Binlerce önder ve üye, savaþ alanlarýnda, ormanlarda, bataklýklarda ve þehir sokaklarýnda can verdi. Parti Siyasî Bürosunun
1950deki yedi üyesinin yedisi de öldü ya da tutsak düþtü. Ayný
dönemde, Parti Merkez Komitesinin bütün üyeleri ya öldürüldü ya
da hapse atýldý. Bugün olaylardan 15 yýl sonra bile hapiste [sayfa 296]
yatanlar var.11 Parti, silâhlý mücadelenin yenilgiye uðramasýndan sonra, hareketi yeniden kurabilecek önderlerin hemen hepsinden
yoksun kaldý.
Bununla birlikte, Luzon köylüleri ve sanayi kesimi iþçileri
arasýnda derin kökleri bulunan parti tamamen çökmek bir yana,
yeniden örgütlenip canlanmayý baþardý. 1956 yýlýndan sonra, silâhlý
mücadeleden yeraltý ve kanunî mücadele biçimlerine doðru bir
11
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taktik deðiþikliði yapýldý.
Upsurge of the Anti-Imperialist Movement in the Philippines, World Marxist Review, Kasým 1965 s. 41-42.

8.
ENDONEZYA: BARIÞÇI OLAN VE OLMAYAN YOLLAR
Aþaðýdaki seçmeler, Endonezyada, 1965 Ekiminde yer-alan
Komünist katliamýndan ve karþý-devrimci darbeden sonra Endonezya Komünist Partisini (PKI) yeniden kurmaða çalýþan guruplarýn
iki bildirisinden alýnmýþtýr. Bu bildiriler, farklý kaynaklardan gelmekte, PKInin uðradýðý felâketin sebeplerine eðilmekte ve devrimci bir
hareketi yeniden kurmak için alýnacak tedbirler üzerinde durmaktadýr.
-IDevrimin ancak þiddet araçlarýyla, yani, silâhlý bir karþý-devrime silâhlý bir devrimle karþýlýk verme yoluyla [sayfa 297] gerçekleþtirilebileceði görüþünü savunan pek çok klâsik söz edilmiþtir. Diðer
taraftan, Marxýn, Engelsin ve Leninin, devrimin mutlaka askerî
yollarla geliþtirilmesinin gerekmediðine inandýklarýný kanýtlayacak
kuvvetli deliller var; devrimin barýþçý yollarla da pekâlâ
baþarýlabileceðini savunan bu öncülerin zamanýnda, ne yazýk ki, bu
yollarla baþarýya ulaþma imkâný pek küçük olarak kalmýþ ve olaylar
tarafýndan doðrulanamamýþtýr. Bu yazýda ele almak istediðimiz asýl
sorun bu deðil. Dikkatinizi, bizim de onayladýðýmýz Moskova Bildirisine ve Protokoluna12 çekmekle yetinmek istiyoruz. Bu belgelerde,
özellikle dünya sosyalist sisteminin ortaya çýkmasýndan sonra, dev12
1958 Moskova Bildirisi Sosyalist ülkeleri yöneten 12 Komünist Partisi taralýndan yayýnlandý. Moskova Protokolü ise, 81 Komünist Partisi tarafýndan yayýnlanmýþ ve
uluslararasý komünist hareketinin çaðdaþ strateji ve taktik sorunlarýnýn önemli olanlarýný
kapsayan bir belgedir.
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rimin barýþçý yollardan gerçekleþmesi þansý da vardýr, görüþü savunuluyor. Devrimin barýþçý yoldan baþarýlýp baþarýlamayacaðý,
her ülkenin somut tarihî þartlarýna baðlýdýr.
PKI (Endonezya Komünist Partisi) Tüzüðü, ülkemiz þartlarýna
uygun olarak, yolumuzun en az fedakârlýkla aþýlacak bir yol, yani
barýþçý bir yol olmasý gerektiði görüþünü savunmaktadýr. Endonezyadaki deneyimiz, fýrsatlarýn en büyüðü olan barýþçý yolun izlenmesinin de, önce bu yolun açýk olup olmadýðýndan emin olmamýzý, bu yolun açýk olduðu iyimser varsayýmýndan hareketle, devrime
barýþçý yollardan götürecek bütün þartlan hazýrlamayý ve ikinci olarak bundan baþka yol olmadýðýna dair yanýlgýlara kapýlmadan, ideolojik, siyasî ve örgütsel uyanýklýðýmýzý yitirmemek için barýþçý olmayan yollara da hazýrlanmamýzý öðretmektedir.
Kýsacasý, devrime barýþçý yollardan ulaþmak için, [sayfa 298] her
iki yolda da hazýrlýk yapmalý ve yukarda özetlenen þartlan saðlamaða çalýþmalýyýz.
Fakat sonradan bu görüþ deðiþikliðe uðradý ve tam aksi görüþ
haline yani devrim ancak ve ancak silâha sarýlmakla baþarýlabilir,
devrimci geliþmenin barýþçý yollarla saðlanmasý konusunda bel baðlayamayýz, þekline dönüþtü.
Devrimin ancak silâha sarýlmakla baþarýlabileceði görüþü
hepimiz üzerinde bir hipnoz etkisi yapmýþ, gözlerimizi baðlamýþ ve
devrimimizin yolunu önemli bir deðiþikliðe uðratarak çýkmaza
sokmuþtur. Ýþte bu solcu revizyonist görüþ, 30 Eylül Hareketi13 diye
tanýnan o kumarý oynamamýzýn teorik yolunu çizdi.
Olaylarý iyi incelediðimiz zaman. 30 Eylül Hareketinin, Cumhuriyet Silâhlý Kuvvetlerinde, özellikle Kara Ordusu içinde görevli ve
son derece ileri bazý birlikler tarafýndan baþlatýldýðýný görürüz. Hareketin merkezi Cakarta idi. Baþka bir deyimle, zamanla ülkenin dört
köþesine yayýlacaðý umulan ve bu yüzden merkezde baþlatýlan bir
hareketti bu.
Hareket þu maksatlara yönelmiþti: 1. Generaller Kurulunun
darbe plânýný bozmak ve silâhlý kuvvetleri fesat unsurlardan14 temizlemek. 2. NASAKOMa (Ulusal Cephe) yardýmcý olmak, halk de13
Baþkan Sukarnonun kiþisel güvenlik kuvvetleri komutaný olan Albay Untungun
30 Eylül, 1965de, Sukarno aleyhtarý gerici generalleri temizlemek üzere giriþtiði hareket.
14
CIAnýn da karýþtýðý, General A.H. Nasutionun yönettiði ve Baþkan Sukarnonun
yönetimini devirmek emelinde olan komplo.
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mokrasisini getirmek ve Endonezya Devriminin beþ ilkesini (Pantia
Azimat) uygulamak üzere bir Devrim Kurulu teþkil etmek.
30 Eylül Hareketinin, darbeye karþý. Generaller Kurulunu [sayfa
299] devirmeðe yönelmiþ, ayný zamanda, halk demokrasisinin müjdecisi olan bir devlet gücü kurma amacýnda olan bir hareket olduðu açýktýr. Gerçekte, hareket sonradan askerî bir serüven haline
dökülmüþ ve yenilgiye uðramýþtýr.
30 Eylül Hareketinin yenilgiye uðramasýnýn bir numaralý sebebi, ne düþmanýn çok kuvvetli olmasý, ne bizim, ne de
savaþçýlarýmýzýn yürekten yoksun oluþumuzdur. Yenilginin öznel sebepleri vardýr. Bunlar arasýnda, yönetici parti önderliðinin densizliðini, ideolojik, siyasî ve örgütsel konulardaki dar kafalýlýðýný sayabiliriz. Bütün bunlar küçük burjuva devrimbaz ideolojisinin, aþýrý devrim düþkünlüðünün, acele bir zafer kazanma isteðinin, devrimci
geliþmeyi zorlayýp çocuðunu düþürmesine yol açmanýn, kuvvetler
dengesi üstüne kumar oynamanýn, serüvenci hayallere kapýlmanýn
sonuçlarýndan baþka bir þey deðildir...
O gergin günlerde, parti. Albay Untungu desteklemek suretiyle aþaðýdaki siyasî hatalarý iþlemiþtir:
(a) Untungun eylemlerini hazýrlayanlar ve buna sonradan
katýlanlar, kitleleri yanlarýna almak ve ülkedeki ilerici kuvvetleri kendilerine çekmek gereðini duymadan iþe giriþtiler. Endonezya Cumhuriyet Radyosunu (RRI) baþarýlý bir hamleyle ele geçirdikten sonra, halka olumlu bir sosyo-ekonomik program vermedikleri gibi,
köylülerle iþçilerin dikkatini Generaller Kurulunun fesat oyunlarý üzerine de çekmemiþlerdir.
Halk silâhlý kuvvetlerinin kurulduðuna dair bir bildiri yayýnlamak yerine, mevcut orduya yað çekmekle yetinilmiþtir. Bütün bunlardan sonra, 30 Eylül Hareketini kitlelerin desteklemesini beklemek abestir.
(b) Bütün siyasî önderler. Devrimci Kurula katýlmadýklarýný
belirttikten nice zaman sonradýr ki, Komünist Partisi önderliðinin,
partinin 30 Eylül Hareketine katýldýðýný [sayfa 300] sanmak yanlýþtýr,
mealinde bir bildiri yayýnlamasý. Bunun yanýsýra parti önderliði,
Untungun ve adamlarýnýn giriþtikleri temizlik hareketlerini desteklediðini söylemiþtir ki, bu da bir hatadýr...
30 Eylül Hareketinin serüvenciliði ve partinin geçmiþte yaptýðý hatalarýn birikimi þeklinde ortaya çýkan, yanlýþ ideolojik, siyasî ve
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örgütsel tutumun doðal bir sonucu olan sonraki olaylar, partinin
nesnel tarihî geliþim tarafýndan cezalandýrýlmasýna yol açmýþ oldu.
Bugün Endonezyada Komünist ve Ýþçi hareketlerinin
karþýsýnda iki yol var: ya eski yanlýþ tutumlarda ayak direyecek ve
serüvenci siyasete devam edecek, böylece olaylarýn gerçek durumunu gözden kaçýracak, örgütsel sekterizmden (dar mezhepçilikten) kurtulamayacak, yani kitlelerden kopmuþ olacak, ya da sahte
devrimci kavramlarý bir yana itip yeniden doðru yolu bulacak. PKInýn Beþinci Kurultayýnda kabul edilen ve Altýncý Kurultayda geliþtirilen
Tüzük ve Programa baðlý kalarak, geniþ halk kitlelerinin sevgi ve
baðlýlýðýný kazanacak ve böylece devrimin sadece öncüsü deðil,
baþ yöneticisi durumuna da girecektir.
-IIPKI, Lenin tipi bir parti olarak yeniden kurulmalýdýr. Yani,
Endonezya proleteryasýnýn öncü birliði ve en yüksek sýnýf örgütü
görevini baþarabilecek bir parti, tarihî görevi Endonezya halk kitlelerini, anti-emperyalist, anti-feodal, anti-bürokrat-kapitalist mücadelelerinde zafere ulaþtýrmak için önderlik etmek olan bir parti,
halkla birlikte sosyalizme yürüyen bir parti olarak yeniden kurulmalýdýr. Böyle bir partinin þu þartlan yerine getirmesi gerekir: ideolojik
olarak, Marksizm-Leninizm ile silâhlanmalý, sübjektivizmden, oportünizmden ve modern revizyonizmden [sayfa 301] arýnmýþ olmalý; siyasî olarak, devrimci bir tarým reformunu, Endonezya devriminin
stratejik ve taktik sorunlarýnýn doðru çözümünü kapsayan ve baþlýca
mücadele tarzý olan proletarya öncülüðünde köylü silâhlý mücadelesinde ustalaþmýþ fakat diðer mücadele biçimlerini de yabana atmayan, iþçi sýnýfýnýn önderliðinde iþçi-köylü ittifakýna dayanan ve
bütün anti-emperyalist, anti-feodal sýnýflarý içine alan bir ortak cephe kurmayý baþarabilen bir programa sahip olmalý; örgüt açýsýndan, kuvvetli ve halk kitleleri arasýnda derin kök salmýþ, ulusal görevleri yerine getirmekte örnek olabilecek güvenilir, tecrübeli ve
çelikleþmiþ parti üyelerini içine alan kuruluþlara sahip olmalýdýr.
Bugün, hiç bir kayýt tanýmayan, zalim, azgýn bir karþý-devrimci beyaz terör yönetimi altýnda, partimizi yeniden kuruyoruz. Partimizin kanuniliði ve komünistlerin temel insan haklarý namussuzca
çiðnenmiþtir. Dolayýsiyle partimiz, tamamen kanunsuz þartlar altýn-
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da çalýþmak ve yeni þartlara uymak durumunda kalmýþtýr. Bu þartlar
altýnda çalýþýrken parti, þartlara göre kanunî eylemlere girme fýrsatlarýný da deðerlendirmeli, kitleleri harekete geçirmek amacýyla onlara uygun yollar ve araçlar bulmaða yönelmeli ve kitlenin mücadelesini adým adým bir düzeyden bir üst düzeye yükseltmesini bilmelidir... [sayfa 302]
Birinci parça To Brothers at Home and Comrades Abroad Fighting Against Imperialism, far Independence Peace, Demoeracy and Socialism, for a Second Indonesian
Revolution, Information Bulletin, 18 (106), Prag, 1967, s.
53-54, 59, 62 den; Ýkinci yazý ise Build the KPI. Along
the Marxist-Leninist Line to Lead the Peoples Democratic
Revolution in Indonesia, Indonesian Tribüne, sayý 3, Ocak,
1967; Hsinhua News, Pekin, 7 Temmuz, 1967den.

Marksizm
ve Gerilla Savaþý

203

V. AFRÝKA
Afrikada anti-emperyalist mücadelenin sürekli bir stratejiye ve bütünlüðe kavuþabilmesi için bir çok teklif ortaya
atýlmýþsa da, Afrika ülkelerinin ve bu ülkelerdeki þartlarýn
farklýlýðý gerçeði dolayýsiyle bu bütünlük, bir türlü
gerçekleþememiþtir. Afrika Birliði Örgütü (OAU) 1963 yýlýnda geniþ ölçüde Ganalý Kwame Nkrumahýn giriþimiyle
kurulmuþ ve bu örgüt kanalýyla bütün kýtada tam baðýmsýzlýðýn elde edilmesi uðrunda çaba gösterilmeðe baþlanmýþtýr.
Silahlý Afrika kurtuluþ hareketlerine fiili yardýmda bulunmak
üzere OAUya baðlý bir Kurtuluþ Komitesi kurulmuþtur. Ancak, birçok OAU ülkesindeki gerici yönetim ve bazý ülkelerdeki ilerici eðilimli yönetimleri emperyalist oyunu olan askeri darbelerin yok etmesi olayý bu yardýmý engellemeðe
baþladý.
Çeþitli Afrika ülkelerinin geliþim düzeylerindeki büyük
farklara raðmen Afrikada bir dereceye kadar sanayileþmiþ
Güney Afrika gibi ülkeler de, ekvator bölgesindeki kapitalizm-öncesi toplumu ülkeler de vardýr Kýta ya da bölge
düzeyinde anti-emperyalist birliði saðlayacak kuvvetli sebepler vardýr. Bunlardan biri Afrika kurtuluþunun karþýsýna
çýkan emperyalist birliðidir. Portekiz, Amerikan emperyalizminin NATO kanalýyla saðladýðý yardým olmaksýzýn sömürgelerindeki gerilla hareketlerine karþý koyamaz. Ayný þekilde,
Portekiz, Rodezya ve Güney Afrika arasýndaki askeri ittifak
Britanya ve Amerikan emperyalizminin desteklemesiyle
1967den beri eylemlerini sürdürmektedir. Afrikadaki gerilla ve diðer kurtuluþ güçleri, emperyalist hamlelerine karþý
koyabilmek için, aralarýndaki geliþme ve önderlik farklarýna
bakmaksýzýn kýta çapýnda bir takým çabalar yürütmek
zorundadýrlar. [sayfa 303]
Bu konudaki güçlüklerden biri öncü parti ya da devrime önderlik edecek siyasi örgütün hangi kuruluþ olacaðý
sorunudur. Tarihin sürüp getirdiði þartlar, Afrika ülkelerinin
çoðunda iþçi sýnýfý partisinin doðuþuna imkan vermemiþtir.
Bilindiði gibi, proletaryayý, iþçi-köylü ittifaklarý ya da ileri
küçük burjuva guruplarýnýn ortaya çýkýþýný belirleyen tarihi
þartlardýr. Bunlar olmayýnca sömürgeciliðe ve yeni-sömürgeciliðe karþý mücadelenin baþýna diðer partilerin, merkez
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devrimci guruplarýn geçmesi zorunlu olmaktadýr. Bu çeþit
hareketlerin çoðu, þu ya da bu dereceye kadar, MarksistLeninist kavramlardan etkilenmiþ ve ulusal kalkýnma
amaçlarý için sosyalist amaçlarýn ne kadar gerekli olduðunu kavramýþtýr.
Bazý bölgelerde birlik ve bütünlük oldukça geliþmiþ durumdadýr. 1961 yýlýnda, Portekiz sömürgeleri olan Angola,
Guinea Bissau ve Mozambikteki gerilla kurtuluþ hareketleri birliði olan CONCP (Conference des Organizations Nationalistes des Colonies Portugaises) kuruldu. 1967 yýlýnda,
ANC (African National Congresse of South Africa) ve ZAPU
(Zimbabwe African Peoples Union of Rhodesia) ittifaký ile
Rodezyada ve Güney Afrikada gerilla savaþýna baþlandý.
Baþka bir düzeyde, Cezayirin, kendi kurtuluþundan sonra,
Afrikadaki diðer kurtuluþ hareketleri için eðitim üsleri ve
çeþitli yardýmlar saðlayarak elinden geleni yapmakta olduðunu görüyoruz. Tanzania, Zambiya, iki Kongo, Gine ve Gana
(Þubat 1966daki karþý-devrimci darbeden önce), eðitim ve
manevra üsleri ya da gerilla kuvvetlerinin geçebilmeleri için
kapýlarýný ardýna kadar açmaktadýr. Her hareket kendine
özgü olduðundan ve sorunlarýna kendine göre bir yaklaþým
tarzý bulmasý gerektiðinden, kýta çapýnda bir bütünlük ve
iþbirliðinin, bu sýnýrlarýn ötesine çýkýp çýkamayacaðý hâlâ
tartýþma konusudur .
Kwame Nkrumahýn Devrimci Savaþ Elkitabýnda, [sayfa
304] Afrika kýtasý, askeri yönden, kurtarýlmýþ bölgeler, çatýþmalý
bölgeler ve emperyalistlerin elindeki bölgeler olmak üzere
üç bölüme ayrýlmýþtýr. Bu kitapta silahlý kurtuluþ kavramýnýn
sadece gerilla savaþýný deðil düzenli ordu savaþýný da kapsayacak kadar geniþ tutulduðunu görüyoruz. Gerçekte, Afrika
ülkelerinden kurtulmuþ olanlar bu iþi farklý askeri usullerle
gerçekleþtirmiþlerdir. 1963te Zanzibarda baþarýlan devrim,
bir ayaklanmaydý. Tunus ve Fasta kitle mücadelesi ve silahlý
eyleminin büyük þehirlerde baþarýya ulaþmasý kurtuluþ için
yeterli olmuþ, buralarda, Cezayirdeki gibi sürüncemeli bir
savaþ gerekmemiþtir. Sudanda, 1965 yýlýnda Abud yönetimini deviren hareket, özü itibariyle, þiddete baþvurmamýþ
ve bu hareketten önce Komünist Partisi silahlý mücadeleye
giriþmenin iyi ve kötü taraflarýný ciddi bir biçimde tartýþtýktan
sonra hareketin temel niteliði ortaya çýkmýþtýr. Kenyada Mau
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Mau baskýsýna raðmen, gerilla ayaklanmasý, rüzgarlarý, ancak Britanyanýn açýk sömürge yönetimini gevþetmesi yönünde esmeðe baþlamasýný saðlayacak kadar etkili olmuþtur.
Tek baþýna, dünyadan kopuk ve kötü donatýmlý bir Mau
Mau hareketiyle, (19501erde Kenyada görülen) bugün, Güney Afrikada savaþan, uluslararasý yardýma ve eðitimli halk
ordularýna sahip hareket arasýnda daðlar kadar fark vardýr.
Afrika kýtasýnda özellikle Sahra-altý bölgelerdeki hareketler,
Asya ve Latin Amerikadaki silahlý kurtuluþ savaþlarýndan
geniþ ölçüde yararlanmaktadýr. Baþarýya ulaþmýþ her hareketten (Vietnam, Küba, Cezayir) dersler ve öðütler almakta,
sosyalist ülkelerden ise (Sovyetler Birliði, Çin) daha dolaysýz yardým saðlamaktadýrlar. Diðer hareketlerin Afrikaya daha
az yardýmý dokunmaktadýr. Aþaðýda sunduðumuz parçalar,
baþka ülkelerin deneyleri etkisiyle, Afrikada kurtuluþ mücadelesi veren uluslarýn adýmlarýný, ne kadar hesaplý ve dikkatli attýklarýný göstermektedir. [sayfa 305]

1.
CEZAYÝR:
SÝLAHLI MÜCADELENÝN ÖZELLÝKLERÝ
Cezayir halkýnýn silahlý mücadelesinin, Çin, Vietnam, Endonezya, Fas ve Tunustaki ulusal kurtuluþ savaþlarýyla bir çok ortak
yanlarý, benzerlikleri var: köylü kitlelerinin topraksýz olduðu bir tarým ülkesinde yürütülen bir ulusal kurtuluþ savaþý olmasý; ülkede
çok sayýda iþsizin bulunmasý; küçük tüccar ve zanaatkarlarýn
bulunuþu gibi. Bunlarýn yanýsýra Cezayirdeki hareketin kendine özgü
bir takým nitelikleri de yok deðil. Bunlarý þu þekilde sýralayabiliriz.
1. Sayýsý oldukça fazla bir Cezayir proletaryasý var. Siyasi yönü
oldukça geliþmiþtir. Mücadele tecrübesi ve çatýsý altýnda Cezayirin
her katýndan insaný barýndýran 20 yýllýk bir Komünist Partisi mevcut.
2. Avrupalý kökenden gelen insan sayýsý diðer sömürgelerdekinden daha çok ve bunlarýn büyük kýsmý iþçi.
3. Ulusal kuvvetlerin birliði gerçekleþmiþtir. Tek bir ulusal
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kurtuluþ ordusu var. Kurtuluþ Mücahitleri bu orduya katýlmýþ durumda.
4. Fransýz sömürge kuvvetlerinin içinde çok sayýda parasýz
asker var: 600.000 kiþiden 200.000i askere alýnmýþ Fransýz yurttaþlarý
olup düzenli savaþ birliklerinde görevlidir. Bu durum, mesela
Endonezyadaki duruma hiç benzemiyor. [sayfa 306]
5. Silahlý mücadelenin bu özellikleri yanýsýra Cezayirin coðrafi durumunun da bir takým özellikleri vardýr.
Bütün bu toplumsal, ekonomik, siyasi ve coðrafi nitelik, Cezayir halk silahlý kuvvetlerinin strateji ve taktiklerinin biçimlenmesinde rol oynamýþtýr.
Askeri strateji, hedef alýnan siyasi amaçlara göre belli olur,
yani ikinci plandadýr. Cezayir Komünist Partisi çeþitli vesilelerle siyasi amaçlarýný açýklamýþtý: Cezayir ulusal baðýmsýzlýðýný istemektedir, fakat, ateþkes ve görüþme konusunda Cezayir ulusunun gerçekleri göz önüne alýnmadan bir þey yapýlamaz. Cezayirli vatanseverlerin silahlý mücadeledeki hedefleri, sömürgeci birlikleri yoketmek
ya da kýsa dönem içinde bir Dien Bien Phu baþarýsýný tekrarlamak
deðildir. Le Monde gazetesinin Buenos Airesteki muhabiri þöyle
soruyordu: Gerilla savaþçýlarý askeri bir zafer peþinde midir, yeni
bir kýþ saldýrýsýndan hiç korkmuyorlar mý?.
Ferhad Abbas bu soruya hakkettiði cevabý veriyordu: Gerilla savaþçýlarý Fransýz Ordularýna karþý askeri bir zafer kazanmayý
asla düþünmüyorlar. Büyük bir milletin küçük bir halký kolayca ezip
yokedebileceðini biz de biliyoruz. Bununla beraber, gerilla kuvvetlerimiz yenilmez olduklarýný ve siyasi hedeflerine ulaþýncaya kadar
varlýklarýný sürdüreceklerini de görüyorsunuz herhalde. Gerektiði
takdirde daha pek çok kýþ saldýrýsýna karþý koyabilecek güçleri vardýr.
Cezayirli vatanseverlerin bütün istediði, göz boyamak için
zafer üstüne zafer kazanýr görünmek deðil, fakat, düþman kuvvetlerine devamlý sýkýntý vermek ve darbe indirmek, sömürge yönetimini, ajanlarý ve aþýrý-sömürgeci kiþileri canlarýndan bezdirmektir. Palestro, Aflon, Tebessa [sayfa 307] gibi baþarýlarýn devamlý tekrarýndan
murat sömürgecilere hayatý yaþanmaz hale getirmekten ibarettir.
Bir zamanlar, Ýspanyol gerillalarý Napolyon Ordusunun büyük bir
savaþa girip yenilmeden Ýspanyayý terketmeleri sonucunu
yaratmýþlardý. Amacýmýza ulaþmak için elimizde, bir dereceye ka-
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dar örgütlü bir ordu, subay, silah, cephane ve askerlik bilgisi olmalýdýr. Ancak burada, Cezayir halkýnýn da. kurtuluþ savaþý veren diðer
halklar gibi çarpýþtýðýný ve özgürlük uðruna savaþan insanlarýn elindeki maddi kaynaklarýn, sömürgeci elindeki kaynaklardan, yüz misli
daha büyük bir savaþma gücü saðladýðýný da belirtmeliyiz. Siyasi öz,
psikolojik yön daima, devrimci savaþlarýn, haklý savaþlarýn lehinde unsurlardýr. Cezayirin nerdeyse bir adaya benzeyen coðrafi durumu, ta baþýndan beri, silah ve cephane ikmali konusunda büyük
güçlükler yaratmýþtýr. Fakat burada da halkýn giriþkenliði bu güçlükleri yenmiþtir: halk, düþmanýn silahlarýný kaçýrmýþ, oturup kendisi silah
yapmýþ, soðuk çeliði iþlemeðe kalkmýþ vb. iþlere giriþmiþtir.
Askeri taktiklerimiz de, siyasi taktiklerimiz de ülkemizin içinde bulunduðu durumla sýký sýkýya baðlantýlýdýr. Siyasi bakýmdan,
komünistler, daima bütün ulusal kuvvetlerin anti-emperyalist birliðini salýk vermiþlerdir: Cezayir Ulusal Kurtuluþ Cephesi kurulmasýný
önermiþlerdir. Silahlý kuvvetlerin birleþip bir bütün haline gelmesi
tek baþýna büyük bir anti-emperyalist zaferdir. Sendikalarýn
birleþmesi ve siyasi birlik de ayný þekilde büyük zaferler sayýlmalýdýr. Ulusal kuvvetlerin birleþmesi, aþýrý-sömürgeci unsurlarla, Avrupa
kökenli olmakla birlikte, hatta eski ülkelerini sevmekle birlikte bir
kýsmý ikinci bir yurdu benimsemeðe bile hazýr Avrupalý iþçilerinin
çoðunluðu arasýndaki baðlarý koparma olanaðý da saðlýyordu. Bu
çoðunluk Cezayirin davasýný haklý görmekteydi.
Silahlý mücadele Cezayir siyasi sahnesinin baþlýca [sayfa 308]
aktörü olmakla birlikte, kitle eylemlerinden kopmuþ deðildi. 5 Temmuzdaki genel grev, 1 Mayýs sokak gösterileri, üniversite öðrencilerinin, okullularýn, tüccar ve esnafýn boykotlarý, tütün ve alkollü
içkileri boykot gibi olaylar hep halk kitlelerinin kendi buluþlarý olarak ortaya çýkmýþ ve ulusal amacýmýza katkýda bulunmuþ eylemlerdir. Bunlarýn sayýsý arttýkça düþmanýmýz zayýfladý. Bunlar, halkýn,
günlük yaþantýsý içinde keþfettiði ve tamamen kendi giriþimiyle
gerçekleþtirdiði çeþitli eylem biçimleridir.
Ulusal Kurtuluþ Ordusunun ve kýrlýk bölgelerdeki silahlý guruplarýn siyasi rolleri vardý.
Mücahiddin (savaþçýlar), genellikle, kitlelerden hiç bir zaman
kopmamýþ köylülerdi. Bunlar, sadece düþmaný canýndan bezdirmek, pusuya düþürüp yakalamak, hiç acýmadan yoketmek, silahlarýný almak gibi iþlerle yetinmiyorlardý. Ayný zamanda, ulusal amaca
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yürekten baðlý, vatansever bilinci olan halkla beraber savaþý en geniþ
ve en yüksek biçimine eriþtirmek isteyen yiðitlerdi.
Propaganda yapýyorlar, halka, Ulusal Kurtuluþ Ordusunun
amaçlarýný, savaþýn niteliðini, yurdu kimin kurtaracaðýný ve köylülere kimin toprak daðýtacaðýný bir bir anlatýyorlardý. Ayný zamanda,
halký kendi kendini yönetmeye hazýrlayan, köylerde ve köylük bölgelerde mahalli yönetim örgütleri haline gelecek devrimci örgütleri
kurmakla uðraþýyorlardý. Bu iþte de, halkýn kendi giriþiminin büyük
yardýmý dokunuyordu.
Bir yandan da köylünün dostu olan Mücahid, ona günlük
sorunlarýnda yardýmcý oluyor, iþinde, hasadýnda ve tarladaki diðer
iþlerinde elindeki imkanlarýn ve askeri gereklerin elverdiði ölçüde
ona omuz vermekten kaçýnmýyordu. Mücahid, köylü kitlelerini
karþýsýna aldýðý ve onlardan koptuðu zaman iþinin bitik olduðunu
pekala biliyordu. Þunu da pekala biliyordu ki, iþbirlikçilere ve ulusal
amaca zarar veren diðer sorumlu kiþilere eylemlerinin [sayfa 309] ciddiyetine uygun ceza vermekten kaçýnmanýn da hiç bir yararý yoktur. Gerilla savaþçýlarý ve partili savaþçýlar, her zaman, kara liste
hazýrlamaktan, (Ýspanyol gerillacýlarýnýn yaptýðý gibi) kulak kesmeðe,
(Fransanýn kurtuluþunda görüldüðü gibi) iþbirlikçi kadýnlarýn saçlarýný kesmeðe kadar ve Cezayir savaþýnda tövbekar olmayan
iþbirlikçilerinin burunlarýnýn ikiye bölünmeleri gibi çeþitli ve özgün
cezalar verme zorunda kalmýþlar, bu da, ne yazýk ki, halkýn kendileri hakkýndaki iyi duygularýný bir parça zedelemiþtir.
Mücahiddin, Fransýz sömürgeci kuvvetleri içinde hem yedeklerin hem de muvazzaflarýn (iþi askerlik olanlarýn) bulunduðunu, bunlarýn Cezayire zorla gönderildiklerini, Fransadan ayrýlmalarýnýn, Fransýz halký için tamamen gereksiz olan böyle adaletsiz bir
savaþa karþý (bazan þiddetli) gösterilere yol açtýðýný biliyorlardý.
Her devrimci mücadelenin tarihinde halka, zalimlerin ve sömürücülerin elindeki orduyu kendi tarafýna çekme görevi verilmiþtir...
Þehirlerde de, Ulusal Kurtuluþ Ordusunun taktiði düþmaný
canýndan bezdirmekti: ordu, polis, yöneticiler ve iþbirlikçilere göz
açtýrýlmýyordu. Temsilci bakan Lacosteun bizi inandýrmak istediðinin aksine, silahlý mücadele köyden þehire kaymýþ deðildi. Köylük
bölgelerde büyüyüp þehire taþýyordu hareket; gerçek buydu.
Lenin 1905 Moskova ayaklanmasýyla ilgili olarak, þehirlerdeki
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gerilla savaþýnýn zamanla nasýl barikatlarý aþýp bütün þehire yayýlmýþ
silahlý bir mücadele biçimini aldýðýný açýklamaktadýr: Bu gibi eylemlerin taktiði, son derece küçük, on kiþilik, üç hatta iki kiþilik
hareketli birliklerle yürütülmesidir. [sayfa 310]
Demek ki, Cezayir þehirlerinde de vatanseverler, Fas ve
Tunusta görülen silahlý mücadeleyi yürütüyorlardý. Kendiliklerinden þehir þartlarýna uygun gerilla savaþýný benimsediler: ordu, polis,
sömürge yönetimi ve iþbirlikçiler bu kahraman eylemlerin karþýsýnda
elleri baðlý ve çaresiz bocalamaktan baþka bir þey yapamýyor. Her
gün, gene de, devlere karþý savaþtýðýmýz için onlarca yiðidimiz can
vermektedir. Görevimiz, bu mücadele biçimini geliþtirmek, gururla
devam ettirmek ve sonuçlarýna katlanmak, siyasi olarak yüceltmek
ve eksiklerini gidermektir.
Kitlelerin giriþtiði þiddet hareketlerinden söz ederken Lenin,
guruplarýnýn sürüleri denetleyemediðinden yakýnmaktadýr. Baþka
bir deyiþle, silahlý guruplarýn eylemi, kitlenin siyasi-askeri eylemi
olmalýdýr. Cezayir þehrinin Kazbah semtinde, Boneda ve Tebessa
pazar yerinde. eskiden böyle silahlý çatýþmalar oldu ve silahlý guruplar yüzlerce, binlerce insaný mücadelenin içine çekti. Silahlý guruplarýn, bölge ya da þehir halký tarafýndan korunmasý, ortalýðý yaygaraya vermemesi, sömürgecilere koþup þikayet eden haberci kiþilerin
çýkmayýþý kitlelerin, geliþen ve yükselen silahlý mücadeleye katýlmasýnýn ilk biçimleri saymak gerekir.
Halk kitlelerinin küçük zalim ve sömürücü azýnlýðýna karþý
giriþtiði bu þiddet hareketlerinin de örgütlenmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde bu gerekliliði arttýran husus, nüfusumuzun büyük kýsmýnýn köylü ve küçük burjuva (tüccar ve zanaatkar) oluþu ve bunlarýn silahlý mücadeleye geniþ katkýlarda bulunmalarýdýr. Küçük üretici niteliðini taþýdýklarý için. zaman zaman, sapýk özellikte hareketlere giriþecek bir ideoloji sahibidirler
ve bu ulusal mücadelenin doðru niteliðine aykýrý düþer. Mesela,
Diar es Saadadaki otobüs saldýrýsý, þoven, ýrkçý, fanatik bir mücadele izlenimi býrakmýþ ve sadece Cezayir toplumsal sýnýflarýna ve etnik
guruplarýna (meseleyi [sayfa 311] büyütmediler bereket) zarar vermekle kalmamýþ uluslararasý kamuoyu gözünde de bizi güç bir duruma
düþürmüþtür.
Ýyi karakter sahibi bir insan, çok defa örgütlenmemiþ, denetim altýna girmemiþ, kanlý sömürgecilikten ve onun korkunç
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vahþetinden yýldýðý halde gene de onlara karþý uluorta þiddet hareketlerine giriþmeyi bir türlü kabul etmeðe yanaþmayan bazý unsurlarýn tutumunu anlayabilir. Sorumluluklarýný kavramýþ bir siyasi kiþi
kitlelerin ani coþkunluðuna kendisini kaptýrmamayý bilmelidir. Marksistler, kendine saygýsý olan bir partinin, kitlenin peþine takýlmaktan
çok, kitlenin baþýna korkmadan geçip onu yönetmekle görevli olduðunu söylerler. Aþýrý-sömürgecilerin, Tunus ve Fasta yaptýklarý
gibi, kendi marifetleri olan bir sürü þiddet hareketini Ulusal Kurtuluþ
Ordusunun üstüne atmak ve Birleþmiþ Milletlerde Cezayir sorununun
görüþüldüðü zaman benzer dönemleri kollayarak, halk savaþçýlarýný
küçük düþürmek için can attýklarý günlerde, kitlenin duygularýna
kapýlmama konusu büsbütün önemli hale gelmektedir. Mesela, Darboussa Bone manastýrýna saldýrý olayý bizim üstümüze yýkýldý. Ayrýca, geçmiþte bol bol yaptýklarý gibi, siyasi ve askeri vatansever örgütlere kýþkýrtýcý ajanlarýný (agents provocateurs) sokmakta, mücadeleyi daðýtmak ve gözden düþürmek için çalýþmaktadýrlar. Bu yüzden gözlerimizi dört açmalýyýz. Bu gibi olaylardan sakýnmanýn en iyi
yolu, mücadelenin siyasi düzeyini yükseltmek, mücadeleye gün
geçtikçe artan bir sayýyla katýlan kitlelere siyasi eðitim vermektir;
ayný zamanda, Ulusal Kurtuluþ Ordusu kadrolarýný, dok iþçileri, madenciler, taþýt iþçileri, tarým iþçileri vb. gibi proleter unsurlar arasýndan alýnacak taze kuvvetle devamlý olarak beslemek gerekir. Proletarya, zararlý ideolojilere ilke olarak karþýdýr, yabancýdýr.
Cezayir proletaryasýna sýký sýkýya baðlý olan Cezayir [sayfa 312]
Komünist Partisi bu konuda büyük rol oynamaktadýr. Komünistler
fiilen mücadeleye katýlmakta, ona kendi deneylerini ve ulusal hareketin öz çýkarlarý ve kararlý niteliði konusundaki görüþlerini
aþýlamaktadýr.
[Komünist Cezayir Gazetesi, Realites Aigeriennes et
Marxismein (Sayý 1), Kasým-Aralýk 1956 tarihli sayýsýndaki
baþyazý. Gazetenin baþlýðýný taþýyan, Cezayir þehrindeki El
Hürriya yayýnevince basýlan kitabýn (s. 11-20) içinde yeniden yayýnlanmýþtýr, 1962.]
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2.
CEZAYÝR KURTULUÞ MÜCADELESÝNDEN
ALINACAK DERSLER
Beþir Hacý Ali
Silahlý Mücadele nasýl baþladý? Bu mücadeleyi alevlendiren
birikimi saðlayan iç ve dýþ etmenler nelerdi?
Ýç etmenlerin baþýnda, ulusal kurtuluþ hareketinin, Vietnam,
Tunus. Fas vb. ülke halklarýyla dayanýþma amacýyla giriþilen iþçi ve
köylü grevlerinin, kitlelere siyasi bilinç verme ve örgütleme
giriþimlerinin hemen arkasýndan patlak veren bir ayaklanma
þeklinde ortaya çýkmasýný sayabiliriz. Bu tip olaylar ülkemizde daha
önce görülmemiþti. Bu mücadeledeki önemli rollerden birini Komünist Partisi oynamýþtýr.
Ýç etmenlerin ikincisi, halkýmýz ve Fransýz emperyalizmi
arasýndaki çeliþmenin keskinleþmesidir. Cezayir [sayfa 313] halký, sömürge boyunduruðunu kýrabilmek için hukuki yöntemlerin bir iþe
yaramadýðýný artýk anlamýþ ve yeni yöntemlere ihtiyacý olduðunu
kavramýþtýr. Bunun sonucunda, karþý tarafýn öç almasýna fýrsat vermek istemeyen vatanseverlerin meydana getirdiði bir çeþit gerilla
birlikleri olan maquisnin ve bir de, Demokratik Özgürlüklerin Zaferi
Hareketinin (o günlerin önde gelen milliyetçi partisi) en devrimci
kanadýndaki vatanseverlerin ýsrarý üzerine kurulmuþ yarý-askeri gizli
örgütün varlýðýný görüyoruz. Bütün baskýlara raðmen, ülkenin birçok kesimlerinde bu örgütün hâlâ þubeleri var. Ayrýca, özellikle köylerde, 1942 Kasýmýnda Müttefiklerin Kuzey Afrikaya yaptýðý çýkarmadan arda kalan büyük miktarda silah ve donatým malzemesi
bizi bekliyor.
Demokratik Özgürlük Hareketinin geçirdiði siyasi bunalým
sonucu ikiye bölünmesi, gerek kitleler, gerekse önderler arasýndaki
siyasi bilinçlenmeyi hýzlandýrýp geliþtirdi. Bu partiyi býrakýp ayrýlan
devrimciler, artýk daha yüksek düzeyde bir mücadele, yani silahlý
mücadele kurulmasýný ve parti birliðinin ancak bu þekilde yeniden
saðlanabileceðini öne sürdüler.
Bu öznel ve nesnel iç etmenlere iki dýþ etmen ekleyebiliriz:
birincisi, Cezayirli vatanseverlerin, Fransanýn da pekala yenilgiye
uðratýlabileceðini görmeleri: Dien Bien Phudaki Fransýz yenilgisi;
ikincisi ise sosyalist kampýn büyümesi ve bunun en uzak köylerde
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yaþayanlar da dahil, halk kitleleri üzerinde, Fransýz emperyalizminin ancak ve ancak silahlý bir mücadele ile sökülüp atýlabileceði
konusunda büyük bir etki yaratmýþ olmasý.
Sýnýflarýn ve Toplumsal Tabakalarýn Rolü
10 milyonluk Cezayir nüfusunun yüzde 80ine yakýn kýsmý
köylüdür. En iyi topraklarýn sömürgecilerin elinde [sayfa 314] bulunmasý, 600.000 köylünün topraksýz kalmasýna, 450.000 köylünün ise
el kadar topraklar üstünde boðaz tokluðuna çalýþmasýna yol açýyordu.
Silahlý ayaklanmanýn arifesinde, köylerde 1 milyon insan
geçim araçlarýndan yoksun bulunmaktaydý. Þehirlerde ise, 500.000
iþsiz vardý. Fransýz rekabetinin baskýsýna göðüs geremeyen 120.000
küçük esnaf ve zanaatkar vardý. Orta burjuvazi 11.000 aileden ibaretti, 7.000 kadar iþletmeye sahipti ve hiç bir iþletmede 15ten fazla
iþçi çalýþtýrmýyordu. Avrupalý burjuvazinin elindeki iþletme sayýsý ise
30.000i buluyordu. Yerli büyük burjuvazi ise zayýftý ve sayýca kalabalýk deðildi. Ýþçi sýnýfý ise, çoðu niteliksiz ya da düþük nitelikli 300.000
devamlý ya da mevsimlik iþçiden teþekkül ediyordu. Ýþçi sýnýfý, yerli
burjuvaya karþý mücadeleden deðil, Avrupalý burjuvaziyle
çatýþmaktan doðmuþtu. Ýþçilerin çoðunun bir ayaðý köydeydi. Sýnýf
farklarýnýn henüz açýkça belirmediði, proletarya daha kendi baþýna
bir sýnýf haline gelemezdi.
Demek ki, devrimdeki baþ rolü yerli büyük burjuvazi deðil,
küçük ve orta burjuvazi oynamaktaydý. Özellikle küçük burjuvazinin rolü büyüktü. Sendikalarda, Komünist Partisinde ve Demokratik Özgürlük Hareketi içinde örgütlenmiþ olan iþçi sýnýfý da önemli
bir rol oynamakla birlikte, devrimin önderi deðildi. Ancak, kurtuluþ
mücadelesi geliþtikçe iþçi sýnýfýnýn siyasi rolü de sürekli bir büyüme
kaydetti.
Devrimin baþlýca ordusu köylülerden meydana geliyordu.
Cezayirdeki savaþ, bir ulusal kurtuluþ savaþý, bir toprak savaþýydý.
Halkýn büyük kýsmý, kadýný erkeðiyle, bu savaþa katýlmýþtýr. Bütün
sýnýflar, toplumsal tabakalar þu ya da bu derecede savaþa katýlmýþ,
fakat asýl yük yurdumuzun en yoksul kiþileri olan köylülerin omuzlarýna yüklenmiþtir. Mücadelenin öncü kuvveti olan Ulusal Kurtuluþ
Cephesi çevresinde ya da içinde, toprak aðalarý [sayfa 315] dýþýndaki
bütün ulusal güçler birleþmiþ, el ele vermiþ durumdaydý. Silahlý
kuvvetler ittifaký ise UKC önderliðinde, ki Ulusal Kurtuluþ Ordusu
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kanalýyla yürütülüyordu. Ýþçi sendikalarýný birliði, Genel Ýþçi Federasyonu aracýlýðýyla gerçekleþmiþti. UKCne karþý halkýn saðlam desteði her fýrsatta, öze1likle, 20 Aðustos 1955 kitle eyleminde ve 5
Temmuz 1956 genel grevinde ortaya konulmuþtur.
Kurtuluþ Hareketinin Eksikleri ve Hatalarý
Büyük halk kitlelerinin katýldýðý hiç bir hareket hatalardan
tam anlamýyla arýnmýþ deðildir. Çýðýr açýcý katkýlarý hiç bir zaman
unutulmayacak olan UKC için de geçerlidir bu söz. Þurasýný da
belirtmeliyiz ki, bu hatalar, hiç bir zaman, baþarýyý gölgeleyecek
derecede büyük olmamýþtýr. Ayrýca, hatalar zamanýnda farkedilmiþ
ve mücadele içinde derhal düzeltilmeleri yoluna gidilmiþtir. Hareketin zayýf taraflarý ve hatalarý, Komünist Partisinin, biri 1958 Kasýmýnda, diðeri 1959 yýlýnýn ikinci yarýsýnda, Geçici Hükümete gönderdiði iki mektupta belirtilmiþtir. (Bu mektuplar kurtuluþtan sonra
yayýnlanmýþtýr.)
Konuya yakýndan baktýðýmýz zaman, hareketin içine düþtüðü
hatalarýn daha çok nesnel þartlarýn kötülüðünden ileri geldiðini, yani
UKCnin, savaþ boyunca üstesinden gelmeðe çalýþtýðý çok büyük
güçlüklerin, bu hatalarý doðurduðunu görürüz. Bu arada hatalarýn
bazý öznel sebepleri de olmadý deðil. Mesela, Her þey, savaþ için,
her þey silahlý mücadele için ilkesi kimi zaman çok dar bir anlayýþla
uygulandý (Tabii bu ilke özü itibariyle doðru bir ilkeydi.) Uzun zaman, her þeyin silahlý mücadelenin emrinde olmasý gerektiði
anlayýþýnýn, aslýnda, siyasi görevlerin bir kenara atýlmasýný zorunlu
kýlmadýðý gerçeði, yeteri kadar anlaþýlamadý. Tam aksine, silahlý mücadele siyasi görevle sýký sýkýya iliþkilidir. Gerçekte, silahlý [sayfa 316]
mücadele, devrimin çýkarlarýna uygun siyasi amaçlarýn emrinde olmalýdýr.
Buna bir örnek verelim: birbirini izleyen çeþitli olaylar, 1957
yýlýndaki Cezayir Þehri Savaþýnýn yanlýþ planlandýðýný göstermektedir. Bir kez, hareketin merkezdeki siyasi önderliði karargah olarak
þehrin içini seçmiþti. Sonra, kuvvetler dengesi vatanseverlerin lehinde deðildi. Çünkü, þehir halkýnýn yarýdan çoðu, büyük bir kýsmý
ulusal harekete diþ bileyen, Avrupa kökenli insanlardý. Fransýz birlikleri þehirde cirit atýyordu. Cezayir þehri, o güne kadar, ülkenin
içlerinde çalýþan gerilla kuvvetleri için bir gereç deposu olarak
kullanýlmýþtý. Ýþçilerin ve öðrencilerin, Kurtuluþ Ordusu saflarýný tazelemek için gönüllü yazýldýklarý yer burasýydý.
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Baþkentteki bu savaþ, köylük bölgelerde Kurtuluþ Ordusunun
peþine düþen Fransýz Ordusunun dikkatini þehre çekmek ve böylece Kurtuluþ Ordusuna nefes aldýrmak amacýyla baþlamýþtý. Cezayir
Þehri Savaþý, yedi sekiz ay kadar sürdü. Halk, aðýr silahlarla donatýlmýþ
sömürgeci kuvvetlere karþý yiðitçe çarpýþtý. Ýþçiler ve esnaf sekiz
günlük bir greve girdiler.
Þehirdeki kuvvetler dengesi sömürgecilerin lehinde olduðu
için vatanseverler yenilgiye uðradý. Bu savaþ, 7.000 gencimizin baþýný
yedi. Þehirdeki örgütümüz darmadaðýn edildi ve baþsýz býrakýldý.
UKCnin önder kuruluþlarýnýn elinde ne malzeme, ne de insangücü
kaldý. Dolayýsýyle saf dýþý býrakýldýlar. UKC önderliði yurdu terketmek zorunda kaldý. Bu olayýn siyasi sonuçlarý büyük olmuþtur.
1956da Summam Kongresinde kabul edilen stratejik merkezcilik
bir süre için rafa kaldýrýldý. UKC olsun, Kurtuluþ Ordusu olsun artýk
merkezi bir önderliðe sahip deðillerdi. Bu dakikadan sonra, UKCne
ve Kurtuluþ Ordusuna baðlý guruplar birbirinden baðýmsýz hareket
etmeðe baþladýlar. Bu da ülkenin kesimlere ayrýlmasýna yol [sayfa 317]
açtý. Ortaya çýkan yeni sorunlar, artýk ilkelere dayanýlarak deðil, belli
klan, gurup ve bölgelerin çýkarlarý açýsýndan hareketle çözüme baðlanýyordu.
Ýþte, klanlar ve guruplar arasýndaki bu mücadele, merkezi
bir önderliðin 1957 yýlýnda ortadan kalkmasýyla baþlayan bu
baþýbozuk durum, Cezayirde Kurtuluþtan sonraki durumun da
kötüleþmesine yol açmýþ, UKC içinde ve dýþýnda sýnýf çatýþmasýnýn
geliþmesini son derece güçleþtirmiþtir...
Temel yanlýþlýk, kuvvetlerin iþbirliði konusunda gerçekçi bir
deðerlendirme yapýlamamasý, düþmanýn belli bir kesimdeki kuvveti konusunda yeterli bilgi edinememe, baþkentteki genel durumu
kavrayamama ve belli bir anda askeri eylemin dýþýnda kalan þeyleri
görmekteki baþarýsýzlýk noktalarýnda toplanmaktadýr. Bunun yanýnda bir baþka hata: sabýrsýzlýðýmýz. Bir Cezayir Dien Bien Phusu
þeklinde bazý önderlerin aðzýndan düþmeyen slogan da sabýrsýzlýðýmýzýn sonucudur. Cezayirdeki þartlar altýnda böyle bir þey imkansýzdý... Sübjektivizm ve sabýrsýzlýk küçük burjuva düþüncesinin tipik
ürünleridir. Siyasi görevlerin ihmal edilmesiyle birleþtirildiði zaman
bu hatalar mahvýmýza yol açacak sonuçlar doðurabilirdi. Bereket
zamanýnda düzeltildiler.
Siyasi eðitimin küçük görülmesi sonucu hem þehirlerde, hem
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de gerilla birliklerinde öðretmen sýkýntýsý çekilmiþ, bunun sonucu
olarak da kitlelerin silahsýz mücadelesine yeteri kadar deðer
verilmemiþtir. Biz kendi adýmýza çeþitli mücadele yollarýna baþvurma
konusu ve kitlelerin belli ekonomik isteklerle ortaya çýkmasý ihtiyacý üzerine, her zaman parmak basýyorduk. Mesela, iþçi sendikalarý
kurmaða çalýþýyor, kocalarýnýn hapisten çýkarýlmasýný isteyen kadýnlarý destekliyor, daha yüksek ücret isteyen tarým iþçilerinin elinden
tutuyor, OAS öðrencilerine karþý çýkan Cezayirli öðrencilerin yanýnda yer alýyorduk. [sayfa 318]
Bütün bu eylemler bir taraftan kitleleri daha büyük çatýþmalar
için hazýrlarken diðer taraftan emperyalist polisin dikkatini daðýttýðý
için silahlý mücadeleyi elle tutulur bir biçimde desteklemiþ oluyordu.
Geçici Hükümet, burjuvazinin uzlaþmaða hazýr kanadýný temsil ediyordu. Fakat daha o zamanlar kitle hareketinden ve bunun
toplumsal özünden korkuyordu. Ýþte bu sebeple, 1960 Aralýðýnda,
Hükümet Cezayir ve diðer þehirlerdeki bütün gösterileri yasakladý.
Biz bu kararý açýkça eleþtirdik. Kitlelerin bir yerde izin alamadýklarý
takdirde baþka bir yerde gösterilerini yapmalarýný, kitle hareketinin
hiç bir zaman durmamasý gerektiðini öne sürüyorduk. Bugün herkesin bildiði bir þey varsa o da, 1960 Aralýðýnda büyük þehirlerde
yer alan kitle eylemlerinin bir dönüm noktasý olduðudur. Bunlar,
kitlelerin toplumsal bilincinin geliþmesine yardým etmiþ ve silahlý
mücadeleye kuvvetli destek saðlamýþtýr...
Komünist Partisinin Eksikleri ve Hatalarý
Silahlý mücadelenin baþlamasý bütün ulusal partileri hayrete
düþürdü. Komünist Partisi de, týpký öteki partiler gibi, ilkin, bu mücadelenin taþýdýðý önemi ve geliþme gücünü küçümsedi. Fakat silah
kullanýlmasýna hiç bir zaman karþý çýkmamýþtýr. Bu mücadelenin
sebeplerini doðru deðerlendirmiþ, kýsýtlý söz hakkýnýn sýnýrlarý içinde (daðýlmadan önce) halkýn umutlarýný desteklediðini elinden geldiði kadar yaymaða, duyurmaða çalýþmýþtýr.
Komünist Partisi, þiddete ve silahlý mücadeleye karþý çýkmamakla birlikte, 13 Ocak 1955de yayýnladýðý bir uyarý, sömürgecilerin iþini kolaylaþtýracak belli kiþisel eylem biçimlerinden kaçýnýlmasýný söylüyordu. Bu uyarý yanlýþtý, çünkü, bu tip eylemlerden kaçýnmanýn yolu hiç tereddüt etmeden silahlý mücadeleye katýlmaktý.
[sayfa 319]
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Komünist Partisinin baþlangýçta silahlý mücadeleyi küçümsemesi ve bu konuda tereddüt göstermesi ne gibi sebeplerden ileri
geliyordu?
Daha 1946 yýlýnda düzeltmeðe teþebbüs ettiðimiz bu hata,
ulusal etmeni ve köylüyü küçümsemekten ve Avrupa kökenli iþçinin
rolünü gözde büyütmekten ileri geliyordu. Bu yüzden, de parti, silahlý
mücadele sorununu zamanýnda ve ciddi bir biçimde ele alamadý.
Ulusal Kurtuluþ mücadelelerinin Vietnam, Tunus ve Fastaki
baþarýlarýndan sonra, ancak 1953 yýlýnda parti bu konuyu teorik olarak incelemeðe baþladý. Silahlý eylemlerin baþlangýçta küçümsenmesinin sebeplerinden biri de þu noktada aranmalýdýr: Parti uzun
zaman Fransada proleter devriminin gerçekleþeceðine inandý durdu. Cezayirde zaferin saðlanmasý bu þekilde Fransada proletaryanýn zafer kazanmasýna baðlanýyordu.
Durumu doðru deðerlendiremememizin hemen akla gelen
sebeplerinden biri de ki bu eksiklik bütün ulusal partilerde vardý
devrimci bir durumun geliþmesi konusunda yaptýðýmýz deðerlendirmelerin yüzeyde kalýþýdýr. Komünist Partisinin inandýðý, Kasým
1954te þartlarýn bir ulusal kurtuluþ savaþý vermemiz için elveriþli bir
olgunluða eriþmemiþ olmasýydý. Çünkü Leninin koyduðu þartlar
henüz gerçekleþmemiþti. Ne var ki, Leninin koyduðu bu þartlarýn
kapitalist ülkelerle ilgili olduðunu ve askeri eylemlerle genel ayaklanmanýn farkýný unutuyorduk.
Þu da var ki, her yeni mücadele biçimi gibi silahlý mücadele
de, ulusal parti ve örgütlerin alýþýlmýþ eylem çeþitlerinden baþkaydý.
Lenin bu konuda þunlarý söylemiþti: Bir savaþtaki her askeri eylem, bir dereceye kadar savaþçýlarýn saflarýný daðýtýr. Fakat bu
savaþtan kaçmalý [sayfa 320] anlamýna gelmez. Bunun anlamý, savaþ
etmeyi öðrenmek gerekir, þeklinde yorumlanmalýdýr.
Alýnacak Bazý Dersler
Silahlý bir mücadelenin baþarýya ulaþmasýný saðlayacak bir
ortamý yaratmak için þunlarýn yapýlmas1 gerektiðine inanýyoruz:
 Tek bir merkezi önderliðe sahip olmak, çatýþmalar sýrasýnda bunu bir dereceye kadar daðýtmak;
 Silahlý mücadeleyle siyasi kitle mücadelesini sýmsýký
birleþtirmek;
 Savaþý þehirlerdeki mücadeleyle desteklemek, fakat
þehirdeki, silahlý mücadelenin geri üsleri olarak korumaða çalýþmak;
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 Kitleler içinde, düþman ordusu içinde, haksýz savaþa girmiþ
düþman ülkesi halký arasýnda ve dünya kamuoyunda devamlý siyasi çalýþmalar yapmak;
 Halkýn ulusal isteklerinden fedakarlýk etmeden, toplumun
her kesiminin özel isteklerini hesaba katarak ve bunlarý ana hedefe
baðlayarak, savaþý sona erdirmek için devamlý ve somut teklifler
yapmak;
 Düþmanla müttefikleri arasýndaki çeliþmelerden yararlanmak ve halkýn yurt dýþýndaki tabii müttefikleriyle arasýndaki baðý
kuvvetlendirmek.
Cezayir savaþýndan çýkarýlabilecek derslerin bazýlarý bunlardýr. Tabiatiyle, burada bir çeþit reçete verdiðimizi öne sürmüyoruz.
Silahlý mücadeleye giriþmenin örgütlenmesi ve yöntemleri, somut
þartlara, her ülkenin ekonomik, toplumsal ve ulusal özelliklerine
baðlý olarak deðiþir. [sayfa 321] Ancak, Cezayir deneyinden çýkan bu
derslerin, emperyalizme karþý diðer savaþlar için de faydalý olacaðý
söylenebilir. [sayfa 322]
Some Lessons of the Liberation Struggle in Algeria, World Marxist Review, Ocak, 1965, s. 41, 43-46.
Beþir Hacý Ali Cezayir Komünist Partisinin genel sekreteridir.

3.
ULUSAL KURTULUÞ VE TOPLUMSAL YAPI
Amilcar Cabral
Aþaðýdaki yazýlar, Partido Africano de Independencia da Guine e Cabo Verde (PAIGC) genel sekreterinin
3-14 Ocak, 1966 tarihlerinde Kübanýn Havana þehrinde
toplanan Birinci Asya, Afrika ve Lâtin Amerika Halklarý
Konferansýnda yaptýðý konuþmadan alýnmýþ parçalardýr.
Adý geçen parti, Batý Afrikadaki Portekiz sömürgesi
Guinedeki ulusal kurtuluþ savaþýný yönetmektedir. Yerimiz elvermediði için konuþmanýn tamamýný alamadýk.
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Bu parçalarý, silâhlý kurtuluþ mücadelesine baþlamadan
önce bir ülkedeki özel þartlarýn dikkatle çözümlenmesi
ilkesine örnek olmak üzere seçtik. Guinedeki þartlar,
Afrikanm diðer kesimlerinde de olduðu gibi, kapitalizmöncesi toplum düzeninin egemen olduðu yerlerde görülen cinsten þartlardýr.

Baþka ülkelerin durumu bizimkinden farklý olabilir; ancak,
deneyimizin bize öðrettikleri, günlük mücadelemizin genel çerçevesi içinde, düþmanýn yarattýðý sorunlarý dikkate alarak, kendimize
karþý yürüttüðümüz mücadelenin, [sayfa 322] halklarýmýz açýsýndan, her
geçen gün biraz daha kötüye gittiði þeklinde özetlenebilir. Kendi
aramýzda yürüttüðümüz mücadele, ülkemizin iki kesimindeki ekonomik, toplumsal, kültürel (yani tarihî) iç çeliþmelerin ifadesinden
baþka bir þey deðildir. Bu gerçeði temelinden kavramamýþ herhangi bir ulusal ya da toplumsal devrimin, ilerde baþarýsýzlýða düþme
tehlikesinin bulunduðunu düþünüyoruz.
Afrika halký, o sade dilleriyle Baharda su ne kadar sýcak
olursa olsun, pirinci piþiremez. dedikleri zaman, sadece fiziðin deðil,
siyasî bilimin de önemli bir ilkesini belirtmiþ oluyorlar. Hareket halindeki bir olaya yön vermeðe kalkmanýn, dýþ þartlarýndan çok iç
þartlarýna baðlý olduðunu biliyoruz. Siyasette de baþkalarýnýn þartlan
ne kadar güzel ve çekici olursa olsun, bizim gerçeðimiz, somut bir
anlayýþ, kendi çabalarýmýz ve kendi fedakârlýðýmýz olmadýkça bir
baþka gerçeðe dönüþtürülemez, yeni bir yöne sokulamaz niteliktedir. Düþmanlarýmýzýn dýþ benzerliðine ve özdeþliðine aldanmamalý,
ulusal kurtuluþ ve toplumsal devrimin ihraç malý olmadýklarýný akýldan çýkarmamalýyýz. Bunlar, bu her geçen gün daha iyi kanýtlanýyor-, yerel ve ulusal þartlarýn ürünüdür, dýþ etmenlerden kýsmen
etkilense bile (lehte ya da aleyhte) aslýnda her halkýn tarihî þartlan
tarafýndan tayin olunmaktadýr; bu gerçeði yaratan çeþitli unsurlar
arasýndaki iç çeliþmelerin doðru çözümü ve bir zaferle sona erdirilip yerine oturmasý halinde sona erer. Tarihin en güçlü emperyalistlerinin ve anti-sosyalist ülkesinin birkaç yüz kilometre yakýnýnda
Küba devriminin baþarýya ulaþabilmiþ olmasýný biz, gerek gösterdiði
geliþim, gerekse özü bakýmýndan, öne sürdüðümüz ilkenin uygulamayla doðrulanmasý ve son kanýtý olarak görüyoruz.
Ne biz ne diðer ulusal kurtuluþ hareketleri (özellikle Afrikada-
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kileri kastediyoruz) [sayfa 323] mücadelenin bu önemli sorununu
kavramýþ deðiliz, kanýsýndayým.
Ulusal kurtuluþ savaþlarýnýn deðiþtirmeyi öngördüðü tarihî gerçekleri ihmal etmesi þeklinde ortaya çýkan, ideolojiden büsbütün
yoksunluðu göstermese bile ideolojik yetersizliði gösteren bu durum, emperyalizme karþý savaþýmýzda en büyük eksikliklerimizden
birini, belki de en büyük eksikliðimizi teþkil ediyor. Ancak, bu eksikliði gidermemiz için düþünce ve eylem plânýnda yeteri kadar
deney birikimi saðlanmýþ olduðunu da belirtmek istiyorum. Ulusal
kurtuluþ savaþlarýnýn bugünkü ve yarýnki durumunu kuvvetlendirmek için bu konuda bir tartýþma açýlmasý son derecede faydalý
olacaktýr. Siyasî ve malî destek ya da silâh yardýmý kadar faydalýdýr
ve bunlardan daha az önemli olmayan, daha az somut olmayan bir
yardým saðlar kanýsýndayým.
Bu amaçla, burada, toplumsal yapýyla ilgili olarak ulusal
kurtuluþ savaþýnýn hedefi ne olmalýdýr? konusundaki fikirlerimizi söyleyeceðiz. Bu fikrimiz, kendi deneyimizden ve bu deneyin
eleþtirilmesinden çýkmaktadýr. Bunda teorik bir nitelik görenlere
diyeceðimiz þu: her uygulama teori doðuracak niteliktedir. Dört baþý
mamur teorilere raðmen devrim çocuðunu düþürüyor, daha olmadan harap oluyorsa bunun suçu teoride deðildir. Çünkü devrimci
bir teori olmadan devrimin zafere ulaþmasýnýn mümkün olmadýðý
da bir gerçektir.
Cabral, konuþmasýnýn bu bölümüne gelince, herkesin kabul ettiði görüþleri dile getirmiþ, tarihin baþlýca
itici gücünün sýnýf mücadelesi olduðunu, fakat bu
görüþün kendi ülkesine uygulanmasýnda bazý güçlükler
bulunduðunu belirtmiþ ve sonra þu soruyu sormuþtur:
Tarih, sýnýf olayýnýn ortaya çýktýðý, yani sýnýf mücadelesinin baþladýðý andan itibaren mi baþlar?. Sözlerine
devamla, Eðer bu böyleyse ki, biz bunu reddediyoruz Afrika, Asya ve Lâtin Amerikadaki insan [sayfa 324] topluluklarýnýn birçoðu, emperyalizmin boyunduruðuna kendilerini kaptýrýncaya kadar tarihsiz ya da tarih dýþý bir
hayat yaþamýþlar demektir. Demek, ülkelerimizde
yaþayan halklarýn çoðu, Guinenin, Balanta halký,
Angoladaki Kuniamalar ve Mozambikteki Makodlar
sömürgeciliðin boyunduruðuna girip, ufak tefek etkile-
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re maruz kalýncaya kadar tarihsiz yaþadýlar. Cabral,
kendi ülkesinde ve benzer ülkelerde olanlara bakarak,
þartlarýn deðiþtirilmesini saðlamak için, tarihin itici gücü
olarak üretim güçleri düzeyini görmenin daha doðru
olacaðý sonucuna varýyor. Ona göre, üstünlüðünü
dýþardan kabul ettiren emperyalizm, kendi halkýnýn üretim güçlerindeki geliþmeyi durdurmuþ ve böylece tarihî
akýþý kesintiye uðratmýþtýr. Emperyalizm, bir sahte-burjuvazi (yalancý burjuvazi) yaratmak için yerli unsurlarý
kullanmýþ ve sonra bu sýnýfý kendi yönetimini
kolaylaþtýrmak ve halkýn direnmesine engel olmak
amaçlarýyla kullanmýþtýr. Ulusal kurtuluþ hareketinin
müttefikleri seçilirken bu önemli noktayý gözden
kaçýrmamak gerekir. Cabral, daha sonra, tam anlamýyla
sömürgecilik ve yeni-sömürgecilik arasýnda bir ayrým yapmýþtýr: Yeni-sömürgecilikte sýnýflar ve sýnýf mücadelesi geliþmiþtir.

Baþka bir deyiþle, bir halkýn ulusal kurtuluþu, o halkýn tarihî
kiþiliðinin bir isteðidir, boyunduruðu altýna düþtüðü emperyalizmi
ortadan kaldýrmak suretiyle tarihe yeniden dönüþüdür... Bir halkýn
tarih sürecine yeniden katýlmasýnýn yolu özgürlükten geçer. Demek
ki, ulusal üretim güçleri yabancý egemenliðinden tamamen kurtulduðu zaman ulusal kurtuluþ da var olacaktýr, düþüncesindeyiz. Üretim güçlerindeki geliþimi tersine çevirmesinde, ulusal kurtuluþ olayýnýn özü itibariyle bir devrime karþýlýk olduðunu düþünüyoruz. Bir
devrimi yaratan nesnel ve öznel þartlan bilmek durumundayýz, bunun gerçekleþmesi için en uygun mücadele biçimi ya da biçimlerini anlamalýyýz.
Sömürgecilik ile Yeni-sömürgecilik, özlerinde ayný olmakla
birlikte ve emperyalizme karþý ana mücadele biçiminin [sayfa 325]
yeni-sömürgecilik açýsýndan yürütülmesi zorunluluðuna karþýlýk, her
iki durumun gerektirdiði savaþ tarzlarýný birbirinden ayýrmamýz gerekiyor. Gerçekte, ilkel toplumun yatay niteliði, toplumsal
farklýlaþmasýnýn belli belirsiz oluþu, ulusal bir siyasî sisteminin
bulunmayýþý, sömürgelerde, ulusal kurtuluþ hareketin baþarýya
ulaþmasý için zorunlu, birlik ve mücadele geniþ cephesinin kurulmasýna imkân vermektedir. Bu imkânýn varlýðý gene de toplumsal
yapýyý kýlý kýrk yararcasýna incelememizi, ondaki geliþme eðilimler-
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ini ve bunlara en uygun gelecek ve gerçek bir ulusal kurtuluþu
saðlayacak mücadele biçimlerini arayýp bulmamýzý gerektirmektedir. Bu konudaki temel ilke, hepimizin kendi ülkemizi en iyi bildiðimiz gerçeðini kabul ettiðimizi bir daha belirtelim-, yönettiði mücadelenin amacýnýn ve gerçek anlamýnýn bilincine varmýþ saflarý
sýký bir öncü kuvvetin kurulmasýdýr. Sömürge ortamýnýn, kendiliðinden bilince ermiþ bir iþçi sýnýfýnýn ya da köy proleteryasýnýn yani,
öncü sýnýflarýn varlýðýný gerektirmemesi, yani ulusal kurtuluþ hareketinde kitlelerin önünden gidecek ve uyanmalarýný saðlayacak tabiî öncülerin bulunmayýþý, sözünü ettiðimiz öncü kuvvetin kurulmasýný büsbütün gerekli hâle getiriyor. Ýþçi sýnýfýnýn yeni yeni
doðmakta oluþu ve ulusal kurtuluþ savaþýnýn dayanaðý olan köylülerin ekonomik, toplumsal ve kültürel yönden gerilikleri, her iki sýnýfýn da gerçek ulusal baðýmsýzlýk ile sözde siyasî baðýmsýzlýk arasýndaki farký kavramalarýna imkân vermiyor. Genellikle etkin bir azýnlýk olan devrimci öncüler, hareketin baþýndan itibaren bu farký kavrayabilecek ve bunu, verdiði mücadeleyle halk kitlelerine
öðretebilecek tek kuvvettir. Ulusal kurtuluþ hareketine temel siyasî
niteliðini verecek ve bir dereceye kadar mücadele biçimini tayin
edecek olan kuvvetin de bu öncüler olacaðý açýktýr.
Yeni-sömürge ortamýnda, yerli toplumun belirgin [sayfa 326] özelliði, oldukça katlý bir toplumsal yapýya, düþey bir toplumsal yapýya
sahip olmasýdýr. Yerli unsurlardan kurulu bir siyasî otorite yani, ulusal bir Devlet vardýr. Bu devlet, toplumun kalbindeki çeliþmeleri
daha keskin hale getirmekle kalmamakta, bu ortamda, sömürge
ortamýndaki ulusal cephe kurma kolaylýðýný da güçleþtirmekte, hatta ortadan kaldýrmaktadýr. Bir yandan, maddî etkiler (ulusal siyasî
sistem baþta olmak üzere, ekonomik giriþimin ve özellikle ticaretin
yerli unsurlarýn elinde bulunuþu), diðer yandan, psikolojik etkiler
(kendi vatandaþlarýný denetim altýnda tuttuklarý, yönettikleri konusunda bazýlarýnda yer etmiþ olan gurur, çeþitli din ve kabile önderleri
ile bazý kitlelerin karþýlýklý baðýlýðý) ulusal kuvvetlerin önemli bir kýsmýnýn daðýlmasýna yol açýyor. Bunlara karþý, yeni-sömürgeci devletin ulusal kurtuluþ güçlerine karþý baský tedbirleri almaða giriþmesi,
sýnýf çatýþmalarýnýn zamanla þiddetlenmesi, yabancý uþaklarýnýn ve
egemenlik belirtilerinin sürekli varlýðý (ayrýcalýklarýný, silâhlý kuvvetlerini ve ýrk ayrýmýný koruyan yabancýlarýn bulunuþu), köylünün gittikçe artan yoksulluðu, dýþ etmenlerin bir dereceye kadar bilinen
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etkileri, ulusçuluk alevini ateþlemeðe yardýmcý olmakta, geniþ halk
kesimlerinin bilinçlenmesine yol açmakta ve tamamen yeni-sömürgeciliðin oyunlarýna ve baskýlarýna yönelmiþ bir bilinçle yeniden toparlanan halk çoðunluðunun ulusal kurtuluþ ideali çevresinde kenetlenmesini saðlamaktadýr. Bunlarýn yanýsýra, egemen yerli sýnýfýn
zamanla burjuvalaþmasý, þehir iþçilerinden ve köy proleteryasýndan
meydana gelen emekçi sýnýflarýnýn geliþmesi, her iki sýnýfýn da dolaylý olarak emperyalizm tarafýndan da sömürülmekte oluþlarý ulusal kurtuluþun evrimi için yeni dayanaklar, yeni umutlar getiriyor.
Belli bir yere kadar da olsa, siyasî bilinç sahibi olan emekçiler (hiç
deðilse, kendi yoksulluklarýnýn bilincinde olan bu insanlar),
yeni-sömürgeci bir ortamda geliþtirilecek olan [sayfa 327] kurtuluþ hareketinin öncüsü durumuna geçmeðe hazýrdýr. Fakat sömürülen
diðer tabakalarla birleþmediði, geniþ anlamýyla köylüleri (tarým
iþçileri, ortakçýlar, küçük çiftçiler, küçük arazi sahipleri gibi) yanýna
almadýðý takdirde, mücadelenin çerçevesi içinde (mücadele
kurtuluþun saðlanmasýyla sona ermeyecektir) görevini tam anlamýyla yerine getiremeyecektir. Emekçiler ulusal burjuvazinin de elinden tutmaða çalýþmalý, onlarý da kurtuluþ savaþýnýn saflarýna çekmelidir. Bu ittifakýn gerçekleþtirilmesi, ulusal güçlerin, güçlü ve iyi kurulmuþ bir siyasî örgütün çerçevesine (ya da eylemine) yerleþ-tirilmelerine baðlýdýr.
Sömürge ve yeni-sömürge ortamlarýnda yürütülecek mücadelelerin önemli farklarýndan biri de yönlerinde ortaya çýkar. Sömürge ortamýnda savaþan, ulus sýnýfýdýr, karþýsýnda sömüren ülkenin
burjuva sýnýfý vardýr. Bu savaþýn, hiç deðilse yüzeyde, ulusal bir çözüme (ulusal devrime) baðlanmasý mümkündür. Sonunda ulusça
kurtuluþ saðlanmakta ve ülkeye en uygun gelecek ekonomik yapý
seçilmektedir. Yeni-sömürgeciliðe baðlý ortamda ise, emekçiler ve
müttefikleri hem emperyalizmin burjuvazisine hem de yerli egemen sýnýflara karþý savaþmak zorundadýr. Durumun ulusal bir çözümü yoktur. Emperyalizmin yurda yerleþtirdiði kapitalist yapýnýn yýkýlmasý gerekir ki, bu da sosyalist bir devrimin zorunluluðu demektir.
Bu fark, iki ortam arasýnda, hem üretim güçlerinin geliþme
düzeyleri, hem de sýnýf mücadelesinin bu düzeyle ilgili sertliði arasýndaki eþitsizlikten ileri geliyor...
Olaylar, emperyalizmin baþlýca egemenlik aracýnýn-þiddet ol-
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duðunu gösteriyor. Kurtuluþ Savaþý Bir Devrimdir ilkesini kabul
edecek olursak, devrimin, direklere ulusal bayraðýn çekilmesiyle ve
ulusal marþýn çalýnmasýyla sona ermeyeceðini de kabul etmeliyiz.
Ulusal güçler adýna hareket eden kurtuluþ ordusu, emperyalizmin
ajanlarýna [sayfa 328] karþý þiddete baþvurmadýkça ulusal kurtuluþ da
yok demektir. Þiddetin ancak þiddetle ortadan kaldýrabileceðini bilmiyorsak hiç bir þey bilmiyoruz demektir. Emperyalizmin ne olduðunu bilenler, onun ulusal güçlere karþý devamlý þiddete
baþvurduðunu da pekâlâ bilirler. Emperyalizmin boyunduruðundan
kurtulup da (ister sömürgecilik ister yeni sömürgecilik þeklinde olsun) kurban vermemiþ bir tek ülke yoktur. Önemli olan, ulusal
kurtuluþ kuvvetlerinin ne gibi þiddet yöntemlerine baþvuracaðýný
tayin etmek, emperyalist þiddet yöntemlerinin öcünü almakla yetinmeyip sonuca yani gerçek ulusal kurtuluþa ulaþmaktýr.
Bazý halklarýn hayatýnda yer alan dünkü ve bugünkü deneyler, dünyadaki özellikle Vietnam, Kongo ve Rodezyadaki ulusal
kurtuluþ mücadelelerinin, baðýmsýzlýðýný barýþçý yoldan kazanmýþ
ülkelerde görülen çeliþmelerin ve nihayet devamlý þiddetin çizdiði
zikzaklarýn gösterdiði gibi, emperyalizmle uzlaþmak mümkün deðildir, emperyalist baskýsý altýndaki ülkelerin kurtuluþ yolu sadece ve
sadece silahlý mücadeledir.
Halkýn umutlarýný boþa çýkarmamak için ulusal kurtuluþun
tek ve etkin yolu silâhlý mücadeledir görüþünü öne sürmekle kimseyi þaþýrtmadýðýmýz kanýsýndayýz. Halkýnýn kurtuluþ çabasýna gerçekten katýlmýþ herkes, kurtuluþ savaþlarýnýn tarihinde bu dersin
yazýlý olduðunu da görecektir.
Bu yolun etkili olmasýnýn sebeplerinden biri de, ülkenin
kurtuluþtan sonra kararlý bir yönetime kavuþmasýnýn da buna baðlý
olmasýdýr. Unutmayalým ki, siyasî bilincimizde, sömürgeci ya da
yeni-sömürgeci ortamlarýn kalýntýlarý kurtuluþla birdenbire ortadan
kalkmayacaktýr. Emperyalist egemenliði olayýnýn bilincine varmýþ
ve emperyalizmin kalýntýsý devlet yönetimini çekip çevirmede tek
yetenekli sýnýf yerli küçük burjuvazidir. Bu tabaka [sayfa 329] ya da
sýnýfýn ekonomik yapýsýnda yer etmiþ tabiî kalýntýlarý ve þüpheli niteliklerini aklýmýzdan çýkarmazsak, ulusal kurtuluþ hareketlerimizin
zayýf olduðu noktalardan birini daha yakalamýþ oluruz.
Emperyalizmin bir yalancý burjuvazi yaratmadýðý sömürge
ortamlarýnda, kitlelerin henüz yeteri kadar bilinçlenmemiþ olduðu
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yerlerde, ulusal kurtuluþ savaþý patlak vermeden önce, yerli küçük
burjuvazinin eline ülkeyi emperyalist egemenliðinden kurtaracak
hareketin önderliðini yapmak gibi bir tarihi fýrsat geçmektedir. Çünkü gerek nesnel gerekse öznel þartlar (kitlelerden daha yüksek bir
hayat düzeyine sahip olmalarý, emperyalizmin ajanlarýyla daha sýk
temasta bulunmalarý, dolayýsýyla hor görülmenin itilip kakýlmanýn
acýsýný daha çok çekmiþ olmalarý, eðitim düzeylerinin ve siyasî bilgilerinin yüksek oluþu gibi nedenlerle) küçük burjuvazinin, yabancý
egemenliðinden kurtulmanýn mutlaka gerekli olduðunu daha önce
kavrayýp daha erken bilinçlenmesine imkân vermiþtir. Sömürge ortamýnda, küçük burjuvazinin üzerine aldýðý sorumluluða devrimci
niteliðini yakýþtýrabiliriz. Oysa diðer egemen sýnýflar, toplumsal ayrýcalýklarýný savunabilme hayali peþinde sömürgecilerin yanýndan bir
türlü ayrýlamazlar.
Yeni-sömürge ortamýnda ise, yalancý bir yerli burjuvazi vardýr ve bunun yokedilmesi gerekir. Burada da küçük burjuvaziye,
yabancý boyunduruðundan kurtulma mücadelesinde önde gitme
sorumluluðu düþer. Ancak bu durumda, toplumsal yapýnýn niteliði
önderliðin bölüþül-meþine imkân vermektedir. Bir dereceye kadar
da olsa önderlik yükü, küçük burjuvazi, emekçi sýnýflar ve vatansever duygulara nasýlsa kapýlmýþ yalancý burjuvazi kesimleriyle
paylaþýlacaktýr. Küçük burjuvazinin mücadele önderliðine katýlmasýnýn sebeplerinden biri iþçi sýnýfýnýn ekonomik ve kültürel yönden
zayýflýðý, diðeri ise yalancý burjuvazinin [sayfa 330] ulusçu kesimlerinin ideolojik yönden sýnýrlý ve karýþýk bir durumda bulunmasýdýr. Bu
durumda, küçük burjuvaziye yüklenen sorumluluk büyüktür ve devrimci bilincinin yüksek bir düzeyde olmasýný, halk kitlelerinin, mücadelenin her aþamasýnda yenileþen umutlarýný doðru deðerlendirmeyi ve halkla arasýndaki farklarýn zamanla tamamen ortadan kalkarak bir özdeþliðin kurulmasýný zorunlu kýlar.
Bir hizmet sýnýfý olan, yani üretim süreciyle doðrudan ilgisi
bulunmayan küçük burjuvazi bu niteliðini bilecek ve iktidara,
geçerek ekonominin temellerini denetleyemeyeceðini anlayacak
kadar büyük bir bilince sahip olmalýdýr. Tarihte bu sýnýf hiç bir zaman iktidara geçememiþtir. Devrim süreci içinde oynadýðý rol ne
kadar büyük olursa olsun bu sýnýf iktidar yüzü göremez. Çünkü
siyasî iktidar egemen sýnýfýn ekonomik gücüne dayanýr. Sömürge
ve yeni-sömürge ortamlarýnda ise bu güç iki varlýðýn elindedir: em-
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peryalistlerin ve ulusal emekçi sýnýflarýnýn.
Ulusal kurtuluþla eline geçen iktidarý tutabilmek için küçük
burjuvazinin tek bir þansý vardýr: onu burjuva olmaða iten tabiî eðilimlerini bir kenara atmak. Bürokratik burjuvaziye dönüþüp aracý
nitelikleri kazansa da, ulusal yalancý burjuvazi haline girmeðe
kalksa da devrimi yadsýmýþ olacak ve yeniden emperyalistlerle
iþbirliðine girecektir. Ülke yeniden yeni-sömürge ortamý haline gelecek ve ulusal kurtuluþ amaçlarýna ihanet edilmiþ olacaktýr. Ýþte bu
yüzden küçük burjuvazinin kala kala bir tek seçim hakký kalýyor:
burjuvazi haline gelme eðilimlerinden kurtulup, yani kendi sýnýf mantýðýný bir yana itip, emekçi sýnýflarla özdeþ hale girmek ve böylece
devrimin normal geliþmesine karþý çýkmamak. Demek oluyor ki,
ulusal kurtuluþ hareketinde kendine düþen görevi hakkýyla yerine
getirebilmesi için küçük burjuvazinin bir sýnýf [sayfa 331] olarak intihar
etmesi gerekmektedir. Yeniden, devrimci iþçiler olarak canlanabilir
ve halk kitlelerinin köklü umutlarýný temsil edebilir.
Bu iki yol devrime ihanet ve sýnýf olarak intihar etmek-,
ulusal kurtuluþ mücadelesinin genel çerçevesi içinde küçük burjuvazinin düþtüðü bir çeþit açmaz (dilemma) olarak nitelenebilir. Devrimin lehine olumlu bir çözüm getirmek isteði Fidel Castronun
doðru bir deyimle devrimci bilincin geliþmesi olarak nitelediði
deðeri kazanmasýna baðlýdýr. Eðer bu bilinç varsa, ulusal kurtuluþ
mücadelesinin önderliði de mücadelenin temel ilke ve sebeplerine
sadakat gösterebilecek demektir. Ulusal kurtuluþ, mücadelesi her
ne kadar siyasî bir sorun ise de, geliþmesi için iþte böyle bir takým
ahlâkî niteliklere de baðlý olduðunu görüyoruz. [sayfa 332]
Cabralýn Konferansta daðýtýlmýþ ve elimizde buluttan
teksir edilmiþ konuþmasýndan. Fransýzcadan çevrilmiþtir.

4.
GÜNEY AFRÝKA: DEVRÝMCÝ YOL
Güney Afrikada iþler iyiye gidiyor. Tarihimizin büyük buna-
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lýmlarýndan birine doðru hýzla ilerliyoruz. Irkçý hükümet, burgusunu
gitgide sýkýþtýrýyor ve ýrk ayrýmýný ve baskýyý halkýn canýna tak diyecek ölçüye çýkarmýþ bulunuyor. Halk da silâha sarýlýyor. Hükümet
kanunî ve barýþçý yollarý týkadýkça, ezilen kitlelerin direnmesi de
ister istemez kanunsuz ve barýþçý olmayan yollara dökülüyor. Önderlik ve kurtuluþ konularýnda gözlerini, kanundýþý Afrika Ulusal Kongre Partisine ve Komünist Partisine dikmiþ durumdalar. Þu ya da
bu çeþit þiddet patlamalarý günden güne yaygýnlaþýyor. Bazan, bu
hareketlerin, Umkonto We Sizwe (Ulusun Mýzraðý) eylemlerinde
olduðu gibi, bütün yurdu kapladýklarý görülüyor. Belli amaçlara yöneliyor ve etkin oluyorlar. Ne var ki, çoðu zaman görülen, açlýk,
hapis ve polis dayaðý nedenleriyle umutsuzluðun doruðuna eriþen
bazý halk kesimlerinin, can havliyle giriþtikleri, plânsýz ve birdenbire
oluþan direnme ve misilleme eylemlerine baþvurmalarýdýr. Mahalli
yüzeyde görülen bu coþkunluklarýn, Poqo gibi beyazlardan körü
körüne intikam alma peþinde koþan birtakým örgütlenmelere yol
açtýklarý oluyor.
Tüm-Afrika Kongre Partisi daðýlýnca önderleri sürgüne gitti
ve bir sorumsuzluk içine düþtüler. Bu partinin sürgündeki önderlerinden P. Leballo ünlü Maseru konuþmasýnda Poqo hareketinin
kendi örgütlerinin bir parçasý olduðunu söyledi. Bu iddianýn sebebi,
daðýlmýþ olan partisine yeniden saygý kazandýrmak. Oysa bu partinin Güney Afrikada [sayfa 333] bile bir örgüt olarak aðýrlýðý hiç kalmadý.
Bu yargýya varmak için uzun incelemelere de gerek yok. Poqo
hareketine yol açmýþ olabilir. Halkýn kendiliðinden ayaklanýp þiddet
hareketlerine giriþmesini ve Afrikalý vatanseverler arasýnda beyazlara karþý ýrkçý, þoven duygularý kamçýlamýþ da olabilir. Ýþin aslý þu:
Poqo kim kýþkýrtmýþsa kýþkýrtmýþ, kim baþlatmýþsa baþlatmýþ fakat
sonradan ne adý geçen parti ne de baþka bir örgüt, yönetimi ve
denetimi altýna alamamýþtýr. Çünkü Poqo, ona katýlanlarýn hepsinin
benimsediði bir ideolojisi ya da uzun dönemli siyaseti olmayan öyle
bir harekettir. Paarlda ve Bashee Nehrinde Poqoya atfedilen ayaklanmalarla ne T.A.K. Partisinin ne de baþka bir ulusal örgütün uzak
yakýn bir ilgisi olmuþtur. Çünkü bu ayaklanmalarýn, Poqo ilk kývýlcýmý çakmýþ olsa bile, esas itibariyle, artýk dayanacak hali kalmamýþ
insanlarýn yarý-kendiliðinden tepkileri olarak ortaya çýktýðý biliniyor.
Tarih süreci açýsýndan baktýðýmýz zaman Güney Af-rikadaki
yönetimin sürekli ve hýzlý bir tempoyla bir yalnýzlýða doðru kaydýðýný
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görmekteyiz. Silâh, sermaye ve diðer maddi-manevî destekler gün
geçtikçe azalýyor, dýþarýyla baðlar bir bir kopuyor.
Daha önemlisi, Günay Afrika içinde bile, kocaman görünüþlü
ve gittikçe büyüdüðü sanýlan baský ve boyunduruk makinasmýn,
yani devletin bütün bu görünüþteki özelliklerine raðmen-, kuvvetler dengesi durmadan halka, kurtuluþ kuvvetlerine doðru kaymakta, zalim azýnlýðýn elinden kaçmaktadýr.
Ne kadar aðýr silâhlarla donatýlmýþ olursa olsun, bir azýnlýk, iyi örgütlenmiþ, amacýnda kararlý ve açýk bir çoðunluða
egemen olamaz. Hükümetin her yeni baskýsý, kitlelerin yeni bir
devrimci karþý koyusu ve yeni bir direnme hareketiyle cevaplanýr. Bu cevaplar çok kere plânsýz, umutsuz ve baþarýsýzdýr.
Kitleler aðýr kayýplara uðrayabilirler. [sayfa 334] Fakat bir yandan
da kurtuluþ kuvvetleri belirmeðe baþlar. Ýradeleri çeliklesin
Etkili ve yýkýlmaz örgütler kurulur. Amaç ve yönleri daha büyük
bir açýklýða, aydýnlýða kavuþur.
Capede ve diðer yerlerde görülen þiddetli çatýþmalar, ülkemizdeki devrimci uyanýþýn belirtileridir. Poqo eylemlerinin dayanýlmaz baskýya karþý yapýldýðýný biliyoruz. Bu eylemleri yapanlarýn yiðitliðinden ve vatanseverliðinden kimsenin kuþkusu yok. Karakollarý
hallaç pamuðu gibi attýlar. Ne var ki, bu eylemlerin birçoðu olumsuz, hatta zararlý sonuçlar doðurdu. Ya kötü plânlanmýþtýlar ya da
plândan büsbütün yoksundular; kitlenin bir anda parlamasý þeklinde
hareketlerdi. Sorumlu ve akýllý devrimcilerin deðil, umutsuz kiþilerin
eylemleriydi. Siyasî geriliðin belirtileriydiler; beyazlar arasýnda, önüne gelenden öç almaða kalkan, zalim hareketlerdi. Böyle bir tutumla, Afrika halkýnýn ileri unsurlarýnýn, yani, Afrika Ulusal Kongre
Partisinin, iþçi sendikalarýnýn ve Komünist Partisinin tutumlarý arasýnda hiç bir benzerlik yoktur. Bütün bunlara raðmen, bu öç alma
hareketlerinin de olumlu bir yaný yok deðil. Amaçlarýna
ulaþamamasýna, aðýr kayýplara, gerilemelere ve geçici yenilgilere
raðmen olumlu bir yanlarý var.
Çünkü halk uðradýðý yenilgilerden ders alýyor, direnmenin
faydasýz olduðunu deðil, planlanmasý, bir amaca ve belli ilkelere
baðlanmasý gerektiðini anlýyor. Güney Afrika kurtuluþ hareketi önderleri Poqo tipi patlamalara karþý bu yüzden fazla olumsuz ve
eleþtirici bir tavýr takýnmýyorlar. Biliyorlar ki, tamamen barýþçý yollarla da hiç bir iþ yapýlamaz. Aslýnda, son Moshi Afrika-Asya Konferan-
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sýnda (Tanganikada toplanan) Afrika Ulusal Kongre Partisinin bir
sözcüsü savaþan bir örgütü, Umkonto We Sizweyi desteklediklerini açýkça ifade etti.
Gerek bu sözler, gerekse bizzat Umkontonun gittikçe [sayfa
335] artan eylemleri, Güney Afrika halkýnýn ve önderlerinin baþarýsýz
Poqo ayaklanmalarýndan gerekli dersleri aldýklarýný ve tecrübeli ve
sorumlu önderlere ne gibi görevler düþtüðünü anladýklarýný gösteriyor. Dýþardan, gençlik, iþçiler, köylüler ve ezilen diðer halk kitleleri
arasýndaki devrimci ruhu karartmaða ve yüreklere korku düþürmeðe
çalýþan kalmadý. Aksine bu ruhu, serüvencilikten kurtarýp, plânlý ve
etkili eylemlere sokmak isteyen insanlar var.. Böyle dinamik ve
militan bir siyaset izlenecek olursa, faydasýz þiddet hareketlerinden
de kurtulmuþ olacaðýz. Bu tip hareketleri bazan hükümet kýþkýrtýyor,
bunu da bilelim. Bilelim de gereksiz yere kanýmýzý akýtmayalým, öç
almaya giriþmeyelim ve sonunda gerilemeyelim.
Ezilen halkýn hýzla öðrendiði konulardan, önemli derslerden
biri de, ne kadar küçük bir bölgeyi kaplarsa kaplasýn, ortaya çýkan
her sýkýntýlý durumu ýrkçý hükümetin yarattýðýdýr. O halde bir sýkýntýyý ortadan kaldýrmanýn yolu. bu ýrkçý hükümeti yenmektir, beyaz
azýnlýðýn yönetimine son vermektir. Her gösterinin, her isteðin kanlý
bir saldýrýyla bastýrýlmasý, yedisinden yetmiþine, köylüsünden kentlisine kadar bütün halkýn, her ilerlemenin karþýsýndaki en büyük
engelin bugünkü devlet olduðunu daha açýk biçimde kavramasýna
ve bu zulüm devleti ortadan kalkmadýkça, yerine halk çoðunluðunun iradesine göre çalýþan yeni bir devlet kurulmadýkça mutlu ve
yaþanýlýr bir geleceðin var olmayacaðýný anlamasýna yol açýyor.
Peki, bunun anlamý, her türlü küçük ve yerel sýkýntý, baský
karþýsýnda elimizi kolumuzu baðlayýp oturalým ve sadece genel terimlerle, özgürlükten bahsedip, önümüzdeki acil sorunlarý unutalým, þeklinde özetlenebilecek bir anlam mýdýr? Elbette ki, hayýr!
Böyle bir anlayýþ yanlýþ olur. Böyle sözler, halktan kopuk, onun günlük dert ve ihtiyaçlarýndan habersiz lafazan politikacýlarýn aðzýna
yakýþýr. [sayfa 336] Gerçek kurtuluþ önderleri, kitleye yakýn, kitlenin bir
parçasý olan kiþilerdir. Halkýn her günkü dertleriyle, ücret artýþlarýyla,
gezi yasaklarýyla, kapalý mahallelerle, zorunlu göçlerle Bantu Yöneticileriyle ve Bantustanlarla (Güney Afrikadaki yerli halka ýrk ayrýmý
tedbirleri ve bunlarý yürüten yöneticiler.) uðraþmaktan bir dakika
geri durmaz. Bu dertlerin mahalle çapýnda ya da yurt çapýnda ol-
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masý bir þeyi deðiþtirmez.
Belli bir mahallede çýkan bir olayýn, her zaman, yurt çapýna
yayýlacaðý düþünülemez. Devlet, askeriyle ve polisiyle, grev ve gösterilerimizi kuvvet ve þiddet yöntemlerine baþvurarak bastýrmaða
kalktýkça, halkýmýzýn gittikçe daha büyük bir kýsmý örgütlenmeðe,
kendini savunmak için hazýrlanmaða ve karþý tarafa hakettiði darbeyi indirmeðe çalýþacaktýr. Demek oluyor ki, belli konularda çýkan
çatýþmalar dönüp dolaþýp devleti ele geçirme mücadelesine
dönüþüyor. Bu konular, devletin yeni Bantu kanunlarýna karþý çýkmak, iþçilerin caný tende tutabilecek kadar olsun bir ücret alabilmeleri, köylülerin toprak sahibi olma mücadeleleri gibi önemli mücadele konulan. Þimdilik isteðimiz Herkesin bir oyu olmalý.. sloganýnda toplanýyor. Tabiî bunun barýþçý yollarla elde edileceði yok.
Þunu da hiç aklýmýzdan çýkarmýyoruz: Her eylem mutlaka
polis ya da ordunun vahþi tepkisiyle karþýlaþacaktýr. Bu tepkiler, biz
yeni yöntemler benimseyinceye kadar, körü körüne ayaklanmalardan ve önüne gelene saldýrmaktan baþka bir sonuç doðurmaz.
Beyazlara ve mallarýna karþý Poqo tipi saldýrýlara giriþilir o kadar.
Güney Afrikalý vatanseverler bu yolu uygun bulmuyor. Bilinçsiz ayaklanmalar ve önüne geleni kýlýçtan geçirmeler olsa olsa devletin kan
davasýný körükler. Bu da hareketimiz [sayfa 337] için bir gerileme, yurt
içinde ve yurt dýþýnda küçük düþme gibi sonuçlar doðurur. Her
halde halkýmýzýn yenilgisine yol açar. Özgürlük uðruna savaþanlar
ne bu yollara itibar etmeli, ne de korkakça bir kýyýya sinip etliye
sütlüye karýþmama yoluna sapmalýdýr. Bu yollar halkýmýza ve Güney Afrika özgürlüðüne felâketten baþka birþey getirmez.
Devrimciler bu yöntemlere karþý çýkmalýdýr. Bu yöntemler
þiddete baþvurduðu için deðil, terörden kurtulmak için yeni teröre
yol açtýklarý için bu yöntemlerle savaþmalýdýrlar. Bir ülkenin halký
bu yöntemlerle ayaða kaldýrýlamaz. Bu yöntemlerin, bugünkü baský
devletini devirmekten çok bütün yurdu kana bulamaða yarayacaðýný
anlamalýyýz.
Hükümet terörüne karþý mücadelenin yolu bilinçsiz ayaklanma deðil bilinçli kitle öz-savunmasý ve direnmesidir. Denetim kartlarýný yakarak ve grev yaparak direnen kimselere ve disiplin içinde
örgütlenmiþ, kendi evinin, yakýnlarýnýn savunmasýna giriþmiþ genç
özgürlük savaþçýlarýna polisin þiddeti hiç bir þey yapamaz.
Bugün ülkenin birçok yerinde, hükümetin siyaseti yü-
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zünden, halk eylem için yanýp tutuþan bir pasif direnme tutumu içine girmiþtir. Mahalli önderler halkýn gerisinde kalmamalýdýr. Aksi halde gene bilinçsiz yakýp yýkmalar ve kan davasý
ortalýðý kaplayacaktýr. Mahalli eylem, daima, ulusal önderliðin
tespit ettiði politika ve genel yönle tam bir uygunluk içinde bulunmalýdýr. Umutsuzluða, Serüvenciliðe kapýlmak yok; Sýký, kararlý ve devrimci eylem var! Ezilen halkýn ve Önderlerinin önümüzdeki güç günlerde sloganlarý bu olmak, Komünist Partisinin siyaseti de bu þekilde özetlenebilir...
Güney Afrikadaki olaylar bir bunalýma doðru gidiyor. Bu bunalým gerici, ýrkçý ve Barbar güçlerle kurtuluþçu [sayfa 338] güçler
arasýndaki çatýþmayla bir tepe noktasýna ulaþacaktýr.
Mücadele daha þiddetli bir hal aldýkça, daha yiðit ve daha
kararlý kiþiler halkýn önderliðini alacak ve bunu mücadele ve zafer
yolunda yürütecektir. Halk örgütlenecek ve her cephede
savaþacaktýr. Gezi yasaklarýna, ýrkçýlýða, son derece düþük ücretlere, kitle halinde mecburî göçlere ve polis devletinin terörüne karþý
silâha sarýlacaktýr. Yiðitçe giriþilen mahalli ayaklanmalar birleþip bir
halk ayaklanmasý ýrmaðý halini alacak ve baaskap (Efendi) azýnlýðýný süpürüp özgür Güney Afrikada kendi öz yönetimini kuracaktýr.
Irkçý Hükümet ülkemizin özgürlük Ýçin çýrpman uyanýk halkýný susturmak için köklü bir çare bulamayacak ve ancak bir parça
daha kan dökülmesine ve ýzdýrap çekilmesine yol açacaktýr. Bu
yolda ýsrar ettiði takdirde bu günkü sabotajlar ve þiddet hareketleri
yurt çapýnda bir iç savaþa dönüþecek ve köylerde, önce bir takým
gerilla eylemleri ile baþlayacak olan bu savaþ, yurdun dört bucaðýndaki ezik halk kitlelerinin hep beraber silâha sarýlýn asýyla doruðuna
eriþmiþ olacaktýr.
Bütün bunlarýn sebebi komünistler ve yerli siyah çoðunluk
deðildir. Bunlar, baþta ULUSÇU PARTÝ (Irkçý Parti) olmak üzere
BÝRLEÞMÝÞ PARTÝ ve büyük kapitalistler gibi egemen sýnýf temsilcilerinin zoruyla benimsemek zorunda kaldýðýmýz yöntemlerdir. Bu
egemen sýnýflar büyük kârlar, toprak hýrsýzlýðý ve beyaz ayrýcalýklarý
peþinde, bütün ülkeyi büyük bir toplanma kampýna çeviren devamlý terör pahasýna birçok masumun (Beyaz ve Siyah) caný pahasýna
egemenliklerini sürdürmek istiyorlar.
Irkçý yönetimden ve beyaz egemenliðinden kurtulmanýn,
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yoksulluðu ve devamlý kan dökülmesini önlemenin bir tek yolu
var: Devrimci Yol. Halkýmýz teröre ve [sayfa 339] korkutmaya hiç
bir zaman boyun eðmeyecek, birleþecek, Örgütlenecek ve
savaþa hazýr olacaktýr. Özgürlüðü kazanmaya azimli, artýk esir
gibi yaþamanýn ve köpeklerden daha kötü iþlem görmenin mümkün olmadýðým anlamýþ vatanseverleri ne ölüm ne de katlanýlacak fedakârlýklar yollarýndan çevirebilir. [sayfa 340]
Güney Afrika Komünist Partisi Merkez Komitesinin Bildirisi The African. Communist, Londra, Nisan-Haziran 1963,
s. 3-18.

5.
AFRÝKANIN KURTULUÞU ÝÇÝN SÝYASAL-ASKERÝ STRATEJÝ
Kwame Nkrumah
Afrika eninde sonunda kurtulacaktýr. Bu kurtuluþun bir an
önce gerçekleþmesini istiyorsak, hemen þu anda ve burada birleþik
bir kýta yüksek komutanlýðý kurmalý ve devrimci savaþý bu komutanlýðýn eline býrakmalýyýz.
Bunu yapmadýðýmýz takdirde, emperyalizm ve yeni-sömürgecilik bizleri birer ikiþer süpürecektir. Orta yolu tutmak mümkün
deðil artýk. Ne kadar ilerici olurlarsa olsunlar reformlarýn günü geçti.
Reformlar, ne düþmaný dýþarýda tutabilmiþ, ne yeni-sömürgeciliðin
yerli ajanlarýný susturabilmiþ, ne kuklalarý ortadan kaldýrabilmiþ, ne
de sömürgecilik zamanýndan kalma kapitalist yapýyý ve mantýðý
deðiþtirebilmiþtir. Anayasacýlýk, parlamentarizm, bürokratik unvan,
memurlarýn kuvvetli olmasý, subaylarýn batý geleneðine göre siyasetten uzak kalmalarý gibi çeþitli Örtüler altýmda bir takým kanserli
reformlar her yere her partiye yayýlmýþtýr. Bazý yerlerde örtü kolay
aralanýyor ve altýndan yolsuzluklar, akraba kayýrmalar sýrýtýveriyor.
Ordunun siyasetin dýþýnda tutulmasýnýn gerçek anlamý ise gerektiði
zaman, burjuva-kapitalist statükoyu korumak için darbe yapabilmesidir.
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Siyasî eylemin en yüksek biçimi olan halk silâhlý mücadelesi, yeni sömürge ortamýnda, devrimci bir ayraç rolü oynamaktadýr.
[sayfa 341]

Kurtuluþa barýþçý eylem yoluyla varmanýn mümkün olmadýðý anlaþýlmýþtýr. Bunun delilleri iki gurupta toplanabilir:
(a) Afrika devletlerinin çoðunda baðýmsýzlýðýn kazanýlmasýna
karþýlýk yeni-sömürgeciliðin de alabildiðine ilerlemiþ olmasý,
(b) Mücadelemizin bütün kýtayý sarmýþ olmasý.
Eskiden, kurtuluþun ulusal aþamasýndan barýþçý yollarýn
baþarýya götürdüðü olmadý deðil. Güney Sahra bölgesinde baðýmsýzlýk zincirleme tepki biçiminde kazanýldý ve mýsýr patlar gibi yeni
yeni baðýmsýz ülkeler belirdi. O zamanlar da genel kuraldan çok
fazla ayrýlan istisnalar deðildi bunlar. Meselâ, barýþçý yolun halka
týkanmýþ olduðu Kenyada, halk da eylemini Mau Mau biçiminde
yoðunlaþtýrdý. Cezayirin kurtuluþu için yedi yýl savaþmasý gerekti.
Baþka yerlerde de, Ganada ve Guinede olduðu gibi, baðýmsýzlýk
hareketi barýþçý sýnýrlarý çok geçmiþtir.
Afrikadaki kurtuluþ hareketlerinin hemen hepsinde siyasî eylemin elle tutulur bir hale gelmesi, belli bir keskinlik kazanmasý söz
konusu. Bunun sebebi de sözde baðýmsýzlýk saðlandýktan sonra,
emperyalizmin týrmanmasýna kolaylýk saðlayacak yeni bir toplum
düzeninin kurulmasý. Emperyalizmin týrmanmasý þu yollardan oluyor:
1. Baðýmsýzlýðýn, yeni-sömürgecilik ve kukla yönetimler yüzünden çöküntüye uðramasý.
2. Kurtuluþ kuvvetleri üzerine doðrudan doðruya emperyalist
ordularýn sürülmesi (Kenyada olduðu gibi).
3. Çok taraflý ya da iki taraflý emperyalist desteðinin artmasý.
Bu desteklemeden yararlananlar þunlardýr:
a. Geride kalan sömürücü kuvvetler (Portekiz, Ýspanya)
b. Faþist-ýrkçý rejimler (Rodezya, Güney Afrika) [sayfa 342]
c. Bunlarýn ülkeye sýzmalarýný kolaylaþtýracak kukla yönetimler.
1960dan bu yana geçen üç yýldan daha kýsa bir zaman zarfýnda, bütün sömürge ortamlarýnda ve yeni-sömürge ortamlarýnýn
çoðunda silâhlý mücadelenin gerekli olduðu ortaya çýktý.
1961den sonra, bütün Portekiz sömürgelerindeki silâhlý siyasî eylemlerin tek bir cephe halinde birleþmesiyle yeni bir aþamaya
gelindi. Bu örgüt (CONCP) iki milyon kilometrekarelik bir alanda
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yaþayan 12.400.000 kiþinin askerî-siyasî mücadelesini
birleþtirmektedir.
Demek ki, anti-emperyalist mücadelenin barýþ içinde yürütülmesi artýk tarihe karýþýyor. Çünkü:
1. Eskiden baðýmsýzlýðý saðlayan siyasî eylemler kýsa zamanda yolundan sapmýþ, gerici elitin tekelini ve ayrýcalýklarýný saðlayan, halk kitlelerine ise, barýþçý ve anayasal haklarýný bile vermeyen
bir duruma gelmiþtir.
2. Yeni-sömürgecilik, halký, güvenilir sýnýrlarýn da ötesinde
bir soygun çemberi içine almýþtýr. Halkýn hapsedilmiþ hoþnutsuzluðu
da, haliyle, þiddet biçiminde ortaya çýkýyor. Kitleler siyasî eylem
haklarýný yeniden ele geçirip azamî derecede kullanýyorlar.
3. Emperyalistler týrmanýyor: (a) askerî durumlarýný
pekiþtirmek için (yeni-sömürge ortamlarýnda hükümet darbeleri),
(b) kaybettikleri üstünlükleri yeniden elde etmek için (ilerici ülkelerde hükümet darbeleri).
4. Emperyalizm, devrimci muhalefet guruplarý içine durmadan ajanlarýný, özel polislerini ve diðer yardakçýlarýný sokarak, bu
guruplarý daha yeteri derecede örgütlemeden silâhlý mücadeleye
atýlmaða doðru kýþkýrtýyor.
5. Sömürge zamanýndan kalma sahte demokratik kurumlar,
kapitalizmi kurmak için deðil, sosyalist bir geliþme çizgisine uygun
kullanýldýðý ve bunun için de yeniden [sayfa 343] ele alýndýðý zaman,
emperyalizm þiddetli saldýrýlara giriþiyor.
6. Þiddet, yeni-sömürgeciliðin sisini daðýtýyor, gizli düþmanýn
maskesini düþürüyor, yeni sömürgecilerin uyguladýklarý kendini örtüp gizlenme yöntemlerinin foyasý meydana çýkýyor.
Ýlk devrimci birlikler kurulur kurulmaz kukla yönetim çatýrdamaða baþlamaktadýr. Bir zincirleme tepkidir baþlýyor. Kuklalar
verdikleri sözü tutmaða yöneliyorlar. Bugüne kadar muhalefetin
diþlerinden kurtulmalarýný görünüþte olsun bir takým özgürlükleri
vermelerine borçluydular. Þimdi ise yaþamak için baský yapmaða
hatta öldürmeye ihtiyaçlarý var. Savaþta ilk kandamlasý dökülür dökülmez kukla yönetim bir daha kurtulmamak üzere suçluluk hükmünü boynuna giymiþ oluyor. Gerilla noktalarý yað lekeleri gibi yayýlýyor. Sadece yeni sömürgeciliðin iç çeliþmeleri olgunlaþtýðý için deðil,
Afrika halklarýnýn, mücadeleyi ortaya çýkaracak, oyunu bozacak kadar bilinçlenmiþ olmalarýndan doðuyor bütün bunlar.
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Devrimci Eylemde Bütünlük Ýhtiyacý
Uluslararasý kuvvet dengesi, özellikle güçlü sosyalist devletlerin aðýrlýðý sayesinde kýtamýzda egemen emperyalizmin barýþçý
yollarla da yenilebileceði ve barýþçý yollarla sosyalizme geçilebileceði görüþleri ortaya atýldý. Bu görüþler, Afrikada ve dünyada devrimci eylemin bir bütünlüðe eriþtiðini varsaymaktadýr. Bu varsayým
doðru deðildir. Bu varsayým doðru olsaydý mesele yoktu: emperyalizm, kuvvetlerini, halk kurtuluþ savaþýnýn en saðlam bölgelerine
yýðamazdý, daðýtmak zorunda kalýrdý. Gerçekte ise durum tamamen deðiþiktir:
1. Emperyalistler, sosyalist devletlere ve devrimci kurtuluþ
hareketlerine karþý geniþ çapta, silâhlý ya da [sayfa 344] psikolojik (propaganda) bir saldýrýya giriþmiþ durumdalar.
2. Emperyalistler saldýrgan emellerini gerçekleþtirmek için
askerî ve ekonomik kuvvetlerini bir uluslararasý birlik haline getirmiþ
bulunuyorlar.
3. Emperyalistler son yýllarda Afrika kýtasýnda birçok kukla
yönetimin kurulmasýna yardým etmiþlerdir.
Asya, Lâtin Amerika ve Afrika halklarýnýn deneyleri, emperyalizmin sosyalizmi barýþçý yollarla kurmak isteyenlerin karþýsýna
bile þiddet yöntemleriyle çýktýðým göstermektedir. Ganada tam sosyalizme doðru gidilmeðe baþlanacaðý sýrada darbeyle karþýlaþtýk.
Halk ayaklanmalarýnýn bütün kýtayý sarmýþ olduðu bir gerçektir. Þimdi yapýlacak iþ bunlarý bir bütünlüðe kavuþturmaktýr.
Bu yapýlmadýðý takdirde düþman kuvvetlerini daha zayýf hedeflere yýðma olanaðýna kavuþacaktýr. Ülkelerimiz fek baþlarýna kalacaktýr ki, bu da savaþta en büyük tehlikelerden biridir.
Bugüne kadar bazý konularda düþmaný geride býraktýk.(1)
Üretim araçlarýmýzý arttýrarak;(2) Halkýmýzýn örgütlenmesini ilerleterek; (3) Afrika halkýnýn kurtuluþun-daki nitelikleri yaygýnlaþtýrarak;
(4) Yeni sömürgeciliðin ve kuklalarýnýn maskelerini düþürerek.
Bugüne kadar, enerji biriktirmekte ve irademizi kuvvetlendirmekte baþarýya ulaþtýk. Fakat henüz iç ve dýþ düþmaný yenemedik. Zaferi kazanmak için, Afrikadaki devrimci eylemin niteliðini
deðiþtirebilecek büyük bir si-yasî-askerî örgüte ihtiyacýmýz var.
Siyasî-Askeri Örgüt
Bunun kurulabilmesi için aþaðýdaki tedbirlerin alýnmasý gerekir [sayfa 345]
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1. Siyasetleri bütünlemek ve eylemi yönetmek için Bütün
Afrika Devrimci Halk Partisinin (AAPRP) kurulmasý.
2. Bütün Afrika Devrimci Halk Ordusunun AAPRA kurulmasý
ve tek tek kurtuluþ hareketlerinin bu ordu sayesinde bütünlenmesi.
Silâhlý mücadeleyi sonuna kadar bu ordu yürütecektir.
AAPRP ve Bütün Afrika Siyasî Bütünleme Komitesi (AACPC):
Bütün kurtulmuþ topraklan ve mücadele partilerini tek bir ideoloji
altýnda toplayacak, kýtada birliði saðlamaða yönelmiþ ve ayný zamanda Bütün Afrika halk savaþma yardým edecek bir partinin kurulmasý. Bu partinin kurulmasýný gerçekleþtirmek üzere de, Bütün
Afrika Siyasî Bütünleme Komitesi kurulacaktýr. Bu komite iktidarda
olan ve mücadele eden partilerin merkez komiteleri düzeyinde kurulacak ve aralarýndaki ortak bilinci saðlayacaktýr.
AAPRAnýn siyasî silâhý olan AACPC aþaðýdaki görevleri yerine getirecektir:
1. Kurtarýlmýþ topraklan yöneten partilerin sosyalizmi kurmalarýnda iþbirliði etmelerini saðlamak ve iç düþmana karþý savaþmakta
birbirlerini desteklemelerini gerçekleþtirmek.
2. Sömürgeciliðe ve yeni-sömürgeciliðe karþý, Afrika birliðinin
kurulmasý ve sosyalizmin yerleþmesi için gerekli kuramsal bilgilerle
donanmýþ kadrolarýn eðitimini yürütmek. Bunu gerçekleþtirmek için
kurtarýlmýþ bölgelerde AACPC tarafýndan okullar ve siyasî yetiþtirme
kamplarý açýlabilir.
3. Sömürgelerde ve ýrk ayrýmý olan yerlerdeki devrimci hareketlere, yeni-sömürgeciliðin etkisindeki bölgelerde bütün ilerici hareketlere yardým ve bunlarý birbiriyle uyumlu eylemlere ve bir bütünlüðe kavuþturmak için çaba göstermek. [sayfa 346]
4. Afrika halklarýyla, emperyalizme karþý çýkan Asya ve Lâtin
Amerika halklarý arasýnda organik baðlar kurmak (Afrika, Asya ve
Lâtin Amerika Halklarý Dayanýþma örgütünün kurulmasý, OSPAAL).
5. Dünya sosyalist ülkeleriyle devamlý iliþkiler kurmak.
6. Kapitalist-emperyalist devletlerdeki iþçi hareketleriyle eski
baðlarý korumak ve yeni baðlar kurmak.
Görüldüðü gibi. AACPC birleþmiþ mücadelenin örgütü olacak, kitlelerle ve hareketin çeþitli merkezleriyle devamlý temas saðlayacak merkezi ve disiplinli bir kuruluþ olarak görevlerini yerine
getirecektir. Böyle bir bütünleme, Afrika topraklarýndaki öncü devrimci eylemleri bütünleyecek ve bu eylemlerin etkisini arttýracak-
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týr.

AAPRA üyeleri, sömürgeciliðe ve yeni-sömürgeciliðe karþý
savaþan Afrika sosyalist partilerinin silâhlý temsilcileridir. Bunlar,
Afrika kurtuluþ savaþýnýn ürünleridir...
AAPRA komutanlýðý, Afrikadaki çeþitli devrimci hareketlerin
komutanlýðýný yapmýþ kiþilerden kurulacaktýr. Bu komutanlýk, kýtadaki devrimci hareketin siyasî önderliðini yapan AACPCnin yönetimi altýnda olacaktýr. Böylece silâhlý kuvvetler daima askeri önderliðin denetimi altýnda tutulmuþ olur. [sayfa 347]
Kwame Nkrumah, Handbook of Revolutionary VVarfare: Guide to the Armed Phase of thie African Revolution, Panaf, Londra, 1968, s. 51-58.
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VI. LATÝN-AMERÝKA
Latin Amerika için gerilla savaþý, Asyada olduðu gibi
yeni bir mücadele biçimi deðildi. 1920lerde ve 1930larda
Nikaraguada Sandino ve Brezilyada Prestes Kolunun
baþýndaki Luis Carlos Prestes gerilla önderleri olarak efsanevi bir büyüklüðe sahiptiler. Meksika devrimi süresince
daha önceki ünlülerden Pancho Villa ve Zapatanýn, 1915de
Haitide Amerikan denizcileri adaya çýktýklarýnda Charlemagne Peraultenin yolunu izlediler. Yüz yýl kadar önce Haitide
Fransýzlara karþý Toussaint LOuvertureün yönettiði gerilla
mücadelesi epik stildeydi.
Latin Amerika gerilla hareketleri 1959da Küba Devriminin zaferiyle dikkatleri çekmiþtir. Fakat bu olayýn etkisinden
çok önce, birçok Latin Amerika ülkesinde komünistler gerilla savaþlarýný ve birçok silahlý halk mücadelesi biçimlerini
örgütlemiþ ve desteklemiþlerdir: Kolombiyada 1946dan
sonra (La Violencia diye bilinen dönem. Hareketi bastýrmak için gericiler 200.000 insaný öldürmüþlerdi.)
Paraguayda 1947de iç savaþ boyunca ve 1958-60 arasýndaki geniþ gerilla savaþýnda, Venezüellada 1928 ve 1958de,
Bolivyada 1950lerde kalay madencilerinin tekrarlanan silahlý
savunma eylemleri boyunca, Guatemalada 1954deki emperyalist karþý-devrime karþý direniþte bunun örneklerine
rastlamak mümkündür.
Þu halde Latin Amerikadaki gerilla taktiklerini Kübadaki
26 Temmuz hareketi baþlatmýþ deðildir. Bu hareket, Küba
koþullarýna uygun olduðu kanýtlanmýþ bir gerilla savaþý biçimini teþkil eder. Bununla birlikte, bu hareketin, iþçi ve köylülerle ittifak halindeki köklenmiþ küçük burjuva öðeleri tarafýndan yönetilmesi olgusu, Latin Amerikada yeni bir devrimci birikimin varlýðýný [sayfa 348] ortaya koymuþtur. Bu, azimli
bir devrimci mücadeleyle neler baþarýlabileceðinin bir örneðini teþkil etti ve anti-emperyalist mücadelenin strateji ve
taktikleri üzerindeki ihtilaflarý, kýta ölçüsünde hýzlandýrdý.
Latin Amerikadaki bu ihtilaf, silahlý mücadeleyi savunanlarla barýþçý mücadeleyi savunanlar arasýndaki
tartýþmalardan biri deðildir. Che Guevara ve Fidel Castro
tarafýndan yönetilen ve sonra ayrýntýlý bir teori halinde iþlenen
türdeki mücadelenin hararetli hayranlarý bunu, bazen böyle
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yorumlamýþlardýr. Yine bazen, Latin Amerikada harekete
getirilen yeni anti-emperyalist güçlerin niteliði, Latin Amerika Komünist Partilerindeki eski Marksist-Leninistlerin bu
anlamdaki eleþtirilerine yol açmýþtýr. Bununla birlikte. aslýnda, Latin Amerika Komünist Partilerinin hiçbiri, gerilla türündeki ya da baþka türdeki silahlý mücadeleyi yadsýmazlar
ve pek çoðu bunu yürütmeyi, ya da örgütsel hazýrlýðýný yapmayý üzerlerine almýþlardýr. Gerçekte. devrimci teori ve pratiðin incelenmesini zorunlu kýlan bu tartýþma, silahlý mücadelenin ne zaman kullanýlmasý gerektiði ve zamaný geldiðinde nasýl kullanýlacaðý üzerindeydi. Aþaðýdaki yazýlar, bu
tartýþmada yer alan türlü tutumlarý belirtmek amacýyla
seçilmiþtir. Genellikle seçmeler, aktif olarak Latin
Amerikadaki gerilla ya da diðer tür silahlý mücadeleleri ele
a1an makalelerle sýnýrlýdýr; fakat silahlý mücadeleyi aktif olarak üstlenmeyen partili komünistler de, buraya alýnmýþ olan
OLAS bildirisinin formüllendirilmesine yardýmcý olunuþlardýr.
Son yýllarda Latin Amerikadaki en önemli sorun, gerilla
mücadelesinin devrimci ortamla baðýntýsý sorunu olmuþtur.
1959dan (yani Küba zaferinden) beri kýtada gerilla
savaþlarýnýn yapýldýðý ülkelerden hiçbirinde gerçekten devrimci bir ortamýn bulunmadýðý söylenebilir .Gerilla mücadelesinin devrimci bir ortam yaratabileceði, [sayfa 349] Che
Guevaranýn inancýydý. Öte yandan baþkalarý da, gerilla eyleminin, devrimci sürecin elde edilmesinin, ancak bir cephesi olduðuna inanýyorlardý. Bu; 1964-66da Andamanca
bölgesi köylüleri arasýnda Komünist olmayan sol devrimci
hareket tarafýndan yönetilen bir gerilla eylemi geliþtiði sýrada, Peruda hakim olan inançtý. Bu hareket sýrasýnda Peru
Komünist Partisi, bir yandan gerilla mücadelesini desteklerken, bir yandan da onun sýnýrlamalarýna iþaret etmekte, bu
mücadeleyi, köylülerin toprak için yaptýklarý bitmez tükenmez mücadelenin yeni bir biçimi olarak tanýmlamaktaydý.
Fakat þunu da belirtiyordu ki, Köylülerin toprak için yaptýklarý mücadele, halkýn, ülkenin demokratik ve milliyetçi bir
deðiþimi için yaptýðý mücadelenin bir parçasý olmadýkça,
baþarýya ulaþamaz... Gerilla hareketinin, geliþebilmek için,
þehirsel kitle hareketlerinin yalnýz sempatisine deðil, ayný
zamanda desteðine ve dayanýþmasýnýn da ihtiyacý vardýr.
Gerilla hareketinin kendi baþýna devrimci bir ortam
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oluþturamayacaðýný kabul ettikten sonra Peru Komünistleri, Bugün belirli nesnel etmenler gerilla hareketini
kolaylaþtýrmakta ise de, önderler en baþta þu noktalarýn
önemini zihinlerine yerleþtirselerdi, bu hareket çok daha
baþarýlý bir þekilde geliþebilirdi:
(a) Harekete giriþmek için en uygun siyasal ortamýn
seçilmesi,
(b) Ayný amaca yönelen bütün devrimci güçlerle, tam
zamanýnda, azami bir eylem bir1iði saðlanmasý.
Peru Komünist Partisinin bu önergesi, 1965 Ekiminde
kabul edildi, 1966da Perudaki gerilla hareketi Birleþik Devletlerin yönettiði askeri eylemle bastýrýldý.
Che Guevaranýn gerilla teorisinin Bolivyadaki ilk [sayfa
350] önemli denemesi, gerillalarýn yenilgisi ve 1967 Ekiminde Guevaranýn trajik ölümü ile sonuçlandý. Guevaranýn,
gerillalarýn, Küba koþullarý içerisinde olduðu üzere, Bolivya
köylülerinin desteðini kazanamadýðýný teslim etmiþ olduðu
bildirilmiþtir. Bolivya Komünist Partisi yöneticilerinin görüþüne göre, gerillalar eylemlerine, geliþmeleri için vazgeçilmez olan siyasal ve toplumsal etmenlerin, tam bir deðerlendirmesini yapmadan baþladýlar ve henüz olgunlaþmadan
bir varlýk göstermeye kalkýþtýlar. Bununla birlikte Bolivyadaki aksilik, Bolivya Komünistlerinin belirttikleri gibi, gerilla
mücadelesi kavramýnýn kendisini hükümsüz kýlmamýþtýr.
Perudaki buna benzer terslik için de ayný þey söylenebilir.
Gerçekten, koþullarýn mücadeleyi gerektirdiði ülkelerde
bütün Latin Amerika Komünist Partileri, silahlý mücadele
hazýrlýklarýna daha büyük bir önem vermiþlerdir.
Havanadaki 1967 OLAS Kongresindeki tartýþmalarýn gösterdiði gibi, bu durum, barýþçý mücadele biçimlerinin makul bir þekilde, ciddi ekonomik, sosyal ve siyasal deðiþiklikler
yapabilecek anti-emperyalist halk hükümetlerinin teþkil edilmesini saðladýðý belirli ülkelerdeki komünistlerin tutumu
ile dengelenmiþtir. Þili askeri goril öðelerinin emperyalist
müdahalesi tehlikesi bilinmekle birlikte, Þili bu ülkelerden
biri olarak kabul edilmiþtir. OLAS Kongresi Latin Amerikadaki devrimci güçler arasýnda ortak yaklaþýmlar ve anlayýþlar
saðlanmasý için gösterilen ilk çabalardan ancak bir tanesi
idi.
Bu kitaba, Latin Amerikadaki radikal küçük burjuva
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görüþünü yansýtan ve Che Guevaranýn örgütlemiþ [sayfa 351]
olduðu talihsiz gerilla grubuyla iliþki kurduðu için Bolivyada
hapse atýlan Fransýz yazarý Regis Debrayin bir eserinden
seçme alýnmýþtýr. Debray Latin Amerika hareketinin lehinde konuþmadýðý halde yazýlarý genel ihtilaf içinde bir tarafý
desteklemek üzere kýtada ve baþka yerlerde revaç
bulmuþtur. Debrayin oldukça dogmatik formüllendirmelerinin, çoðu kez kendi adlarýna konuþtuðunu sandýðý Kübalý
önderlerin beyanlarýndan ayýrdedilmesi gerekir. Örneðin Che
Guevara, Mücadele halindeki dünyamýzda diyordu, sýnýrlý amaçlarýn elde edilmesi için yapýlacak eylemin taktik ve
yöntemleri ile ilgili bütün ihtilaflar, baþkalarýnýn kanaatlerine, hakkettikleri saygýyý göstererek incelenmelidir. Büyük
stratejik amacýmýzý gözönüne alarak, emperyalizmin silahlý
mücadele yoluyla tamamen yok edilmesinden vazgeçmemeliyiz.1 Dabrayin eleþtirilerine göre, Guevaranýn mücadeledeki taktikler konusundaki fikirleri, özellikle Latin Amerika ülkelerindeki özel koþullarýn farklýlýðýný dikkate almaksýzýn, 26 Temmuz Küba hareketinden sonra örneklenen Latin Amerika gerilla savaþý modelinin bütün kýtada benimsenmesi gerektiðini ileri süren teorisi Marksist-Leninist tutumla çeliþkiliydi. Debrayin tezindeki böyle bir modelin
baþlýca özellikleri arasýnda: çekirdeðinde Partyi bulunduran
gerilla gücünün (ya da foconun), öncü rolünü oynayarak,
kurulmuþ siyasal partilerin yerine baþka birþeyi geçirmesi
ya da kendi geçmesiyle (aslýnda bu Latin Amerikan Komünist Partilerine yöneltilen bir düþmanlýktý) askeriyeye, siyasete nazaran öncelik tanýmasý; halkla baðýntý kurmaktan
çekinmek ve onlara güvenmemek üzere, gerillalarýn güvenliði adýna, sadece gerilla gücünün önemini hesaba katarak düþünme eðilimi taþýmasý; þehirdeki [sayfa 352] iþçi sýnýfý
hareketlerini küçümseyerek, bütün önemi kýrsal alanlardaki gerilla savaþýna vermesi; mücadeleye katýlan yaþlýlarýn
yadsýnmasý nedeni olmak üzere, eski devrimcilerin silahlý
mücadele dýþýndaki mücadele biçimlerine fazla alýþýk olmalarý gerekçesiyle, gençlik ve gerilla hayatýna fiziksel uygunluk gibi biyolojik bir etmen üzerinde önemle durmasý
bulunmaktadýr.
1

Message to Tricontinental, Granma, Havana, 23 Nisan 1967.
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Debrayi ve taraftarlarýný yadsýmýþ olan Latin Amerikan
komünistlerinden, silahlý mücadeleyi 20 yýl boyunca
yönetmiþ olan Kolombiya Komünist Partisinin fikirleri kayda deðer: Latin Amerikanýn tarihsel ve devrimci birliði yadsýnamaz. Bu birlik bizden, herþeyden önce ülkelerimizdeki
hareketlerin iþbirliðini ve dayanýþmasýný ister. Fakat bu, her
ülkenin tek ve ayný stratejiyi izlemesini gerektirmez. Kýta
ölçüsündeki devrimin gerçek ilkesi, mücadeledeki ve
görüþlerdeki ortak etmenler dizisi olarak anlaþýlmalýdýr. Fakat bu mücadele, Ýspanyanýn baðýmsýzlýk savaþýyla bir tutulmamalýdýr. Çünkü o zamandan beri geçen bir buçuk yüzyýllýk bir ekonomik ve siyasal geliþme içerisinde Latin Amerika uluslarý þekillenmiþ ve kendine özgü karakteristiklere
sahip olmuþtur.2
Gerilla gücünün devrimin siyasal görevlerini tamamlamasý gerektiði iddiasýna gelince, bu konuda Kolombiya Komünist Partisi þunlarý söylemiþtir: Bu anlayýþla Komünist
anlayýþ arasýnda açýkça bir uçurum bulunmaktadýr. Gerçekte bu anlayýþ, devrimci harekette iþçi sýnýfýnýn rolünü yadsýma eðilimi gibi, ideolojik ve siyasal görüþleri proletaryanýnkine taban tabana zýt olan devrimci elemanlarýn görüþ açýsýný ifade etmektedir... Ülkemizde Komünist Partisi, devrim
ve devrimin geliþimi [sayfa 353] konusunda, proleter, MarksistLeninist görüþü temsil etmektedir. Bu fikirleri tamamen veya
kýsmen paylaþan ve bunlar için çarpýþan devrimci, ilerici,
demokratik diðer güçler de vardýr. Devrimci mücadelenin,
komünistlerle diðer proleter olmayan güçler arasýndaki ittifak, anlayýþ ve herþeyden önce eylem birliði ile yürütülmesi
gereðinin nedeni budur. Biz buna Yurtsever Cephe diyoruz. Hatta sonunda bu güçlerle birleþme imkanýný bile engellememeliyiz. Devrimci hareketin zafere ulaþmasý ve Komünist Partinin de, diðer partilerin de, birleþmeksizin yer
alacaðý yeni bir toplum kurmasý þýkký da mevcuttur. Bunu,
her bir gücün, þu veya bu baðýntýdaki durumuyla, mücadelenin kendisi belirleyecektir.3
1967 Aðustosunda, Havanadaki OLAS Kongresinde tutumunu ortaya koyan San Salvador Komünist Partisi, belirli
2
Reply to Comrade Montana, by CEC of the Communist Party of Colombia,
Information Bulletin, Sayý: 2 (114) Prag, 1968, s. 34.
3
Ýbid, s. 28-29.
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ortak özellikler dolayýsýyla (ortak bir emperyalist düþman,
ortak bir kapitalist geliþim eðilimi, kitlelerin devrimci eyleminde nispeten zamandaþ bir med-cezir gibi) bütün Latin
Amerikayý kapsayacak stratejik bir devrimci anlayýþ için
çalýþmalar yapýlmasýnýn pekala mümkün olduðunu kabul
etmiþ, fakat bu durumun fazla basitleþtirilmesi tehlikesini
de belirtmiþti: Birleþik Devletler emperyalizmi ile Latin Amerika halklarý arasýndaki çeliþkinin kesinliðine raðmen, kýtamýzdaki devrim, önce ve en baþta, sýnýf mücadelesinin
geliþiminden doðan bir iç süreçtir. Bunu hesaba katmaktaki
baþarýsýzlýk, Latin Amerika devriminin içteki sýnýf mücadelesinden doðmayýp, sadece halkýn emperyalizmle çatýþmasýnýn sonucu olan ki, bu çatýþmanýn objektif ön koþullarý
daima mevcuttur, oysa sübjektif koþullarý, bir grup devrimci
tarafýndan baþlatýlan silahlý mücadelenin yaratmasý gereklidir tamamen tek düze bir süreç olduðu zannýný uyandýrmýþtýr. Bu [sayfa 354] stratejik anlayýþ zorunlu olarak askeri ve
siyasal nitelikte yanlýþlara yol açar.
San Salvador Komünist partisi böyle bir anlayýþa karþý
çýkarken, ayný zamanda emperyalizmle mücadele edenlerin hepsini birleþmeye sevketmiþtir. Görev, teorik çalýþmalarýmýz için, diðer devrimci güçlerin ve öncelikle sosyalist,
hatta Marksist.Leninist olduklarýný iddia edenlerin ortak çabaya katýlmalarýný saðlayacak uygulama biçimleri bulmaktýr. Bu kiþilerin Marksizm-Leninizm sadakatlerini ilan etmekteki dürüstlüklerini araþtýracak yerde, sadece ortak eyleme
deðil, ayný zamanda ortak teorik çalýþmaya da katýlmalarýný
saðlamalýyýz.4 [sayfa 355]

1.
KÜBA DEVRÝMÝNDEN ALINACAK DERSLER
Ernesto Che Guevara
Küba halkýnýn Batista diktatörlüðüne karþý kazandýðý silahlý
4
Þefik Handal, Reflections on Continental Strategy for Latin American Revolutionaries, World Marxist Review, Cilt. 11, Sayý. 4, Nisan 1968, s. 23, 25.
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zafer, dünya gazetelerinin naklettikleri gibi, sadece bir kahramanlýðýn zaferi deðildi. Ayný zamanda, Latin Amerika halk kitlelerinin
yönetimine iliþkin eski dogmalarda bir deðiþikliði zorunlu kýlmýþ ve
halkýn gerilla savaþý yoluyla, kendilerini ezen bir hükümetten kurtulma yeteneðini açýkça göstermiþti.
Küba Devriminin Amerikadaki devrimci hareketlerin yönetimine þu üç temel dersi eklediði kanýsýndayýz:
1. Halk güçleri orduya karþý bir savaþý kazanabilir.
2. Devrim yapmak için bütün koþullarýn hazýr olmasýný beklemek zorunlu deðildir, ayaklanma bu koþullarý yaratabilir,
3. Az geliþmiþ Amerikada kýrsal bölgeler silahlý çarpýþma
için temel alanlardýr.
Bu üç önermeden ilk ikisi, eylemsiz kalan ve profesyonel bir
orduya karþý hiçbir þey yapýlamayacaðý bahanesine sýðýnan, onlarý
harekete geçirmeye çalýþmaksýzýn oturup, bütün zorunlu objektif
ve sübjektif koþullarýn herhangi bir þekilde kendiliðinden ortaya çýkmasýný bekleyen devrimcilerin ya da sahte devrimcilerin bozguncu tutumlarýný nakzeder. Baþlangýçta bu sorunlar [sayfa 356] Kübada
tartýþma konusuyken, olaylar durumu ortaya koyuncaya kadar, muhtemelen bütün Amerikada da pek çok tartýþýlmýþlardýr.
Tabii devrim için gereken bütün koþullarýn gerilla eylemiyle
verilecek bir itme ile yaratýlacaðý düþünülmemelidir. Zorunlu bir
minimum olmaksýzýn, ilk merkezin kurulmasý ve saðlamlaþtýrýlmasýnýn uygulanamayacaðý daima hatýrda tutulmalýdýr. Halk bir iç
çatýþma içerisindeyken, toplumsal hedefler için çarpýþmayý sürdürmenin faydasýzlýðýný açýkça görmelidir. Baský güçleri yürürlükteki
kanunlara karþý iktidarlarýný sürdürmeye kalkýþtýklarýnda, barýþ zaten yýkýlmýþ demektir. Bu koþullar altýnda halkýn memnuniyetsizliði
kendini daha aktif biçimlerle ortaya koyar. Bir direnme tutumu,
sonunda, baþlangýçta yetkililerin tahrik ettiði bir çarpýþmanýn patlak
vermesiyle billurlaþýr. Hükümetin iktidarý hileli olsun, olmasýn halk
oyuyla elde ettiði ve hiç olmazsa anayasaya uygunluk görünüþünü
koruduðu yerlerde, barýþçý mücadele olanaklarý henüz tüketilmediðinden, gerilla güçleri harekete geçirilemez.
Üçüncü önerme stratejinin temelidir. Bu, köy halkýnýn Amerikanýn bütün az geliþmiþ bölgelerindeki hayata büyük katkýsýný tamamen unutarak, dogmatik bir þekilde, kitlelerin mücadelesinin
þehir hareketlerinde merkezlenmesini savunanlar tarafýndan kay-
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dedilmelidir. Þüphesiz þehirdeki örgütlü iþçi kitlelerinin mücadeleleri
küçümsenmemelidir. Fakat bunlarýn silahlý mücadeleyi benimseme konusundaki gerçek olanaklarý, bizim kuruluþlarýmýzda bulunmasý adet hale gelmiþ garantiler havada kaldýðý veya bilmezlikten
gelindiðinde, dikkatle incelenmelidir. Bu koþullar altýnda, yasadýþý
iþçi hareketleri çok büyük tehlikelerle karþýlaþýr. Bunlar silahsýz ve
gizli olarak iþ görmelidirler. Açýk bir kýrlýkta durum çok zor deðildir.
[sayfa 357]

Bastýrýcý güçlerin eriþemeyeceði bu yerlerde ahali de, silahlý
gerillalar tarafýndan desteklenebilir. [sayfa 358]
Ernesto Che Guevara, Guerilla Warfare, Monthly Review Press, New-York, 1961, s. 1-2.

2.
GERÝLLA NEDÝR?
Ernesto Che Guevara
Gerilla en üstün derecede bir kurtuluþ savaþçýsýdýr. Halkýn
kurtuluþ mücadelesinde öncü savaþçýlar olmak üzere halktan seçilir. Gerilla savaþý, çoðu kez sanýldýðý gibi, küçük çapta bir savaþ ya
da güçlü bir orduya karþý gruplaþan bir azýnlýðýn yönettiði bir savaþ
deðildir. Hayýr; gerilla savaþý hüküm süren baskýya karþý bütün halkýn savaþýdýr. Gerilla hareketi onlarýn silahlý öncüsüdür, gerilla ordusu bir bölgenin veya ülkenin bütün halkýný içine alýr. Kuvvetinin ve
iktidar bastýrmak için ne yaparsa yapsýn, sonunda zafere ulaþmasýnýn
nedeni budur, yani gerillanýn temelinin ve dayanaðýnýn halk olmasýdýr. Küçük silahlý gruplarýn, araziye ne kadar alýþkýn ve ne kadar
hareketli olurlarsa olsunlar, tam donatýmlý bir orduyu örgütlü bir
þekilde sýkýþtýrmayý, böyle güçlü bir yardým olmaksýzýn sürdürebilecekleri düþünülemez. Deneyler göstermiþtir ki, bütün haydutlar,
bütün eþkýya çeteleri, sonunda merkezi iktidara yenik düþerler ve
hatýrda tutulmalýdýr ki, bu haydutlarýn eylemi bölge halkýna çoðu
zaman gerçek gerilla eyleminden daha önemli gibi görünür. Yani,
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tam anlamýyla onun bir karikatürü olsa da bir kurtuluþ mücadelesi
izlenimini uyandýrýr.
Gerilla ordusunun, ya da en üstün haliyle halk ordusunun
her üyesi, dünyanýn en iyi askerinin niteliklerine sahip olmalýdýr.
Ordu sýký bir disiplin uygulamalýdýr. [sayfa 359] Köhnemiþ askeri hayatýn formalitelerinin, gerilla hareketine tekabül etmemesi, topuk
vurarak ya da hararetle selamlamanýn, secdeye gelerek üstlere tekmil vermenin bulunmayýþý, bir hayal gücü geniþliðiyle disiplinsizlik
olarak yorumlanýr. Gerilla disiplini bireyin kendi içindedir, derin inancýndan ve sadece, bir üyesi olduðu silahlý grubun etkililiðini muhafaza
etmek için deðil, ayný zamanda kendi hayatýný korumak için üstlerine itaat etme gereksinmesinden doðmuþtur. Ordudaki bir askerin
herhangi küçük bir dikkatsizliði en yakýndaki arkadaþý tarafýndan
kontrol edilir. Her askerin baþlý baþýna bir birim teþkil ettiði gerilla
savaþýnda ise bir hata öldürücü olabilir. Hiç kimse dikkatsiz olamaz.
Hiç kimse hem kendinin, hem arkadaþlarýnýn hayatý tehlikede olduðu için, en ufak bir yanlýþlýk bile yapamaz. Bu gayri resmi disiplin
çoðunlukla göze çarpmaz. Bu konuda bilgisi olmayan bir kimseye,
üst dereceli subaylara gayet etraflý saygý gösterme sistemi dolayýsýyla, nizami bir asker, bir gerilladan çok daha disiplinli görünür. Herhangi bir gerilla, önderinin talimatýný basit ve canlý bir saygýyla yerine getirir. Bundan baþka, kurtuluþ ordusu, insanýn en küçük bir
zaafýna bile yer vermeyen kusursuz bir ordudur. Baský unsurlarýna,
bireylerin bir kýþkýrtmaya kurban olmalarýný önleyecek istihbarat servisine sahip deðildir. Etkili güç, kendi kendini kontroldür, sýký bir
görev ve disiplin bilincidir.
Disiplinli bir asker olmanýn yaný sýra, gerilla fiziksel ve zihinsel olarak çok çeviktir. Durgun bir gerilla savaþý düþünülemez. Gece,
bu savaþ için biçilmiþ kaftandýr. Arazi hakkýndaki bilgisine dayanarak, gerilla geceleri harekete geçer, mevzilenir, düþmana hücum
eder ve çekilir. Bu, eylem alanýndan çok uzaða çekilmesi demek
deðildir, sadece çekilme çok süratli olmalýdýr. Düþman bütün bastýrýcý güçlerini derhal hücum edilen noktada yoðunlaþtýracak, hava
bombardýmanýna baþlayacak, alaný [sayfa 360] kuþatmak için tedbirli
birlikler ve aldatýcý mevziler tutmak için askerler gönderecektir. Gerillalar ise sadece, düþman için bir cephe teþkil etmekle yetinirler.
Kýsa bir mesafe geri çekilip düþmaný bekleyerek, hücum edip yeniden geri çekilerek özel görevlerini yerine getirmiþ olurlar. Böylece
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bir kaç saat, nihayet birkaç gün içinde ordunun gücü tüketilebilir.
Halk askerleri, elveriþli bir anda pusudan hücum ederler.
Gerilla taktiklerinde baþka temel aksiyomlar da vardýr. Arazinin bilinmesi bir zorunluluktur. Gerillanýn hücum alanýna alýþkýn olmasý
ve ayný zamanda bütün baðlantýlarýn, geri çekilme yollarýný, çýkmazlarý, dost veya düþman olanlarýn evlerini, yaralý bir arkadaþýn gizlenebileceði ya da geçici bir kamp kurulabilecek en emin yerleri
bilmesi gerekir. Baþka bir deyimle, eylemin sahnesini avucunun içi
gibi bilmelidir ve bu mümkündür de. Çünkü halk, gerilla ordusunun
büyük çekirdeði, her eylemin arkasýndadýr. Alanýn sakinleri,
taþýyýcýlar, haberciler, hemþireler, yeni takviye kaynaklarýdýr. Kýsacasý silahlý öncülerine çok önemli yardýmcýlar saðlarlar.
Fakat bütün bunlar karþýsýnda, gerillanýn milyonlarca ihtiyacý
karþýsýnda, Niçin savaþýyorsunuz? diye soranlar olabilir. Bu sorunun yankýlanan cevabý þudur: Gerilla, bir sosyal reformcudur. Gerilla halkýn kendini ezenlere karþý öfkeli bir protestosu olarak silaha
sarýlýr. Gerilla, silahsýz kardeþlerini boyun eðmeye ve yoksulluða
mahkum eden sosyal sistemi deðiþtirmek için savaþtýr. Ýdarenin
belirli bir andaki özel koþullarýna karþý çýkar ve durumun izin verdiði
nispette, bütün gücüyle idarenin kalýplarýný parçalamaya azimlidir.
[sayfa 361]

Granmada basýldýðý gibi (Ýngilizce basýmý), Havana, 3
Aralýk 1967.

3.
OLAS:
GENEL BÝLDÝRÝ
Bu kongre, kýtadaki mevcut koþullarýn derin ve etraflý bir
analizinden ve devrimci hareketlerin ana sorunlarýný ideolojik olarak açýklýða kavuþturduktan sonra þu sonuçlara varmýþtýr:
Latin Amerika, toprak sahipleriyle ayrýlmaz bir iþbirliði halindeki ve ülkelerimizde denetleyici bir oligarþi teþkil eden zayýf burju-
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vazinin varlýðý ile nitelenen sarsýntý koþullarý altýnda bulunmaktadýr.
Artan boyun eðme ve bu oligarþinin emperyalizme hemen hemen
mutlaka baðýmlýlýðý; kýtadaki güçlerin bir yanda oligarþik emperyalist ittifak, öbür yanda halklar o1mak üzere kesin bir þekilde kutuplaþmasýna sebep olmuþtur. Halklar geliþebilmek ya da savaþý baþlatmak için sadece doðru bir yöneticiliðin, devrimci öncülerin yol
göstermesini bekleyen büyük bir güce sahiptirler.
Bu güç, þehirlerdeki ve kýrsal bölgelerdeki proleter kitlelerin,
yoksul ve fazlasýyla sömürülen köylülerin, genç aydýnlarýn, büyük
bir mücadele geleneðine sahip öðrencilerin, orta tabakanýn gücüdür. Hepsi maruz kaldýklarý sömürünün yarattýðý ortak duygu ile
birleþmiþlerdir.
Bütün kýtadaki ekonomik, sosyal ve siyasal sistemin tüm yapýsýnýn içinde bulunduðu bunalým ve halkýn isyankarlýðý karþýsýnda
emperyalizm, tarihin akýþýný durdurmayý boþuna amaçlayan kýta ölçüsünde bir baský stratejisi planlamýþ ve geliþtirmiþtir. Amerikan emperyalizminin hedefi sömürgeci ve yeni-sömürgeci sömürü ve egemenlik sistemlerini devam ettirmektir. [sayfa 362]
Bu durum, gerici þiddete karþýlýk olarak devrimci þiddetin
ipini koparmasýný ve geliþmesini tayin ve emreder. Halk mücadelesinin en yüksek ifadesi olan devrimci þiddet yolu, tek yol deðildir.
Fakat emperyalizmin yenilmesi için en somut ve en dolaysýz imkandýr. Devrimciler kadar halk da, bu gerçeði tasdik etmiþ ve bunun sonucu olarak da oligarþilerin bürokratik-askeri mekanizmasýný
ve emperyalizmin iktidarýný yok etmek için silahlý mücadeleyi
baþlatýp, geliþtirmek ve doruðuna vardýrmak gereðini kavramýþtýr.
Bir çok ülkelerde þehirlerdeki halký ezmek için profesyonel
ordularýn bulunmasýna ve teknik yöntemlerin özel bir biçimde uyarlanmasýna (ki üstelik. bunlar olaðan olmayan bir savaþa uygun
düþmemektedir) ilaveten kýrsal alanlarda egemen olan özel koþullara, elveriþli topografya ve toplumsal temelin devrimci potansiyeli
gerilla savaþýnýn, silahlý mücadelenin temel biçimini teþkil ettiðini,
devrimciler için en iyi bir okul ve onlarýn tartýþýlmaz öncüsü olduðunu gösterir.
Bazý ülkelerde yapýlmakta olan, diðer bazýlarýnda kaçýnýlmaz
bir zorunluluk haline gelen, geri kalanlarýnda geleceðin bir umudu
olarak beklenen devrim; anti-oligarþik hedefleri içerisinde, iyi
tanýmlanmýþ anti-emperyalist bir karaktere sahiptir.
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Kýtadaki halk devriminin baþlýca amacý, bürokratik-askeri devlet mekanizmasýný yok etmek ve bunun yerine mevcut ekonomik
ve sosyal rejimi deðiþtirmek üzere silahlý halkýn geçmiþini saðlamak yoluyla, iktidarýn ele geçirilmesidir. Bu amaca sadece silahlý
mücadele yoluyla ulaþýlabilir. Mücadelenin geliþimi ve örgütlenmesi, hareketin yürütüleceði doðru yerin ve en uygun örgütleme yöntemlerinin seçilmesine baðlýdýr.
Küba Devriminin verdiði ders, son yýllarda bütün dünyadaki
devrimci hareketlerden edinilen deneyler ve [sayfa 363] Bolivyada,
Venezüellada, Kolombiyada ve Guatemalada gittikçe büyüyen bir
silahlý devrimci hareketin yürütülmekte olmasý þunu gösterir ki, halkýn silahlý mücadelesinin gerçek bir ifadesi olan gerilla savaþý, ülkelerimizin pek çoðunda, yani kýta ölçüsünde devrimci savaþý yürütmenin ve geliþtirmenin en etkili yöntemi ve en uygun biçimidir.
Bu özel durumda, halkýn birlik halinde olmasý, hedeflerinin
ayný olmasý, aralarýnda görüþ birliði bulunmasý ve mücadeleyi yürütmek için birleþme eðilimi taþýmalarý, emperyalizmin kýta ölçüsünde geliþtirdiði stratejiye karþý çýkarýlmasý gereken ortak stratejiyi karakterlendiren öðelerdir. Bu strateji kesin ve açýk bir dayanýþma gerektirir. Bu dayanýþmanýn en önemli karakteristiði, kýtaya yayýlan ve
öncü birliklerini gerillalarýn ve kurtuluþ ordularýnýn teþkil ettiði devrimci mücadelenin kendisidir.
Biz, kýtada egemen olan koþullarýn bilincinde ve Amerikan
emperyalizmi tarafýndan yönetilen genel bir karþý-devrimci mücadelenin varlýðýnýn farkýnda olan Latin Amerika halklarýnýn temsilcileri,
BEYAN EDERÝZ KÝ:
vidir.

1. Devrim yapmak, Latin Amerika halklarýnýn hakký ve göre-

2. Latin Amerikadaki devrimin en derin tarihsel kökleri 19.
yüzyýlýn Avrupa sömürgeciliðine ve bu yüzyýlýn emperyalizmine karþý
giriþilen kurtuluþ hareketlerinde bulunmaktýr. Amerika halklarýnýn
destansý mücadelesi ve halkýmýzýn önceki on yýllarda emperyalizme karþý yürüttüðü sýnýf savaþlarý, Latin Amerika devrimci hareketinin ilham kaynaðýný teþkil eder.
3. Latin Amerikadaki devrimin özü, emperyalizmle burjuva
ve toprak sahibi oligarþilere karþý çýkmasýdýr. [sayfa 364] Dolayýsýyla,
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Devrim ulusal baðýmsýzlýk, oligarþilerden kurtulmak ve ekonomik
ve sosyal geliþmeyi tamamlamak üzere sosyalist bir yola girmek
için yapýlan bir mücadele niteliðindedir.
4. Latin Amerika devrimci hareketini, Marksizm- Leninizm
ilkeleri yönetir.
5. Latin Amerika Devriminin temel yolunu, silahlý devrimci
mücade1e teþkil eder.
6. Bütün diðer mücadele biçimleri, bu temel yolu geliþtirmek
ve geciktirmemek koþuluyla kullanýlmalýdýr.
7. Kýtadaki ülkelerin çoðu için silahlý mücadelenin örgütlenmesi, baþlatýlmasý, geliþtirilmesi ve tamamlanmasý sorunlarý, devrimci hareketin ivedilikli ve temel görevini teþkil eder.
8. Bu görevin yakýn planlamaya alýnmadýðý ülkeler, bunu yine
de kaçýnýlmazlýkla devrimci mücadelelerinin geliþiminde, ilerdeki
bir imkan olarak gözönüne alýnmalýdýrlar.
9. Her ülkede yürütülen devrimin tarihsel sorumluluðu, o
ülkenin halkýna ve devrimci öncülerine aittir.
10. Ülkelerimizin çoðunda gerillalar, kurtuluþ ordularýnýn nüvesidirler ve devrimci mücadeleyi baþlatýp sürdürmenin en etkin
yolunu teþkil ederler.
11. Devrimin yöneticiliði bir örgütleme ilkesi olarak, baþarýyý
garantilemek üzere, birleþik bir siyasal ve askeri kumandanýn varlýðýný gerektirir.
12. Devrimci hareketlerin birbirlerine sunabilecekleri en etkili dayanýþma tipi kesinlikle, herbirinin kendi ülkelerindeki mücadelelerinin geliþmesinde ve doruðuna ulaþmasýnda kendini gösterir.
13. Kübayla dayanýþma ve silahlý devrimci hareketle iþbirliði,
uluslararasý nitelikte bir görevdir, bu kýtanýn bütün anti-emperyalist
örgütlerinin görevidir.
14. Küba Devrimi, silahlý devrimci hareketin [sayfa 365] zaferinin
bir sembolü olarak Latin Amerikadaki anti-emperyalist hareketin
öncüsüdür. Silahlý mücadele yürüten haklar da, bu yolda ilerledikçe, bu öncülükte yerlerini alacaklardýr.
15. Doðrudan doðruya Avrupa iktidarlarý tarafýndan sömürgeleþtirilmiþ ya da Birleþik Devletlerin sömürge egemenliðine boyun
eðmiþ olan ve þimdi kurtuluþ yolunda bulunan halklar en önemli
ve temel amaç olarak, baðýmsýzlýk mücadelelerini ve kýtadaki genel mücadeleyle sýký iliþkilerini korumalýdýrlar. Çünkü bu, Birleþik
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Devletlerin yeni-sömürge sisteminin içine girilmesini önlemenin tek
yoludur.
16. Geçen 150 yýllýk Latin Amerika tarihinin büyük ve þerefli
devrimci geleneðinin bir özeti olan Ýkinci Havana Bildirisi Latin Amerika devrimi için yol gösterici bir belge durumundadýr ve son beþ yýl
boyunca bu kýtanýn halklarý tarafýndan benimsenmiþ, geniþletilmiþ,
zenginleþtirilmiþ ve daha da köklü bir hale getirilmiþtir.
17. Latin Amerika haklarý, dünya halklarýnýn hiçbirine karþý
düþmanlýk beslemez. Birleþik Devletler halkýna dahi, onlarý emperyalist tekelin ezici tutumuna karþý savaþmaya teþvik etmek üzere
dostluk elini uzatýr.
18. Latin Amerikadaki mücadele, Asya, Afrika ve sosyalist
ülkeler halklarýyla, özellikle sýnýf olarak sömürülmenin, yoksulluðun,
iþsizliðin, kökten ayrýmýn ve en temelli insan haklarýnýn reddedilmesinin acýsýný çeken ve devrimci mücadele içerisinde önemli bir
güç teþkil eden Birleþik Devletler zenci halkýyla dayanýþma baðlarýný kuvvetlendirmektedir.
19. Vietnam halkýnýn kahramanca mücadelesi, emperyalizmle savaþan bütün devrimci halklara paha biçilmez derecede yardým
etmekte ve Latin Amerika halklarýna ilham veren bir örnek olmaktadýr.
20. Latin Amerika halklarýnýn gerçek temsilcisi olan, [sayfa 366]
Latin Amerika Dayanýþma Örgütü adýna, merkezi Havanada bulunacak devamlý bir komite teþkil ettik ve nizamlarý onayladýk.
Biz, bizim Amerikamýzýn, Rio Bravonun güneyinde kalan
Amerikanýn devrimcileri, ilk baðýmsýzlýðýmýzý kazanan kiþilerin izindeyiz, mücadele ve bilimsel devrimci yönelim için önüne geçilmez
bir irade taþmaktayýz. Zincirlerimizden baþka kaybedecek þeyimiz
yoktur.
ÝDDÝA EDERÝZ KÝ :
Mücadelemiz, insanlýðýn kölelikten ve sömürüden kurtulmak
için yaptýðý tarihsel mücadeleye önemli bir katkýdýr.
Her devrimcinin görevi devrim yapmaktýr! [sayfa 367]
Belgeler, Latin Amerika Dayanýþma Örgütünün (OLAS)
ilk Kongresinden Havana, Temmuz-Aðustos 1967.
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4.
OLAS KONGRESÝ SÖYLEVÝ
Fidel Castro
Gerillanýn önemi, gerillanýn öncü rolü, gerilla hakkýnda çok
þey söylenebilir. Fakat böyle bir toplantýda bu mümkün deðildir. Bu
kýtadaki gerilla deneyleri bize pek çok þeyler öðretmiþtir. Bunlar
arasýnda þu müthiþ yanlýþ, gerilla hareketinin þehirlerden yönetilebileceði hakkýndaki saçma anlayýþ da bulunmaktadýr. Siyasal ve askeri kumandanýn birleþtirilmesi gerekliliðini ileri süren tezin de nedeni budur. Gerillalarý þehirden yönetmek istemenin sadece bir
budalalýktan ibaret kalmayýp, ayný zamanda bir cinayet olduðuna
inanýþýmýz bundandýr ve bu saçmalýðýn sonuçlarýný deðerlendirme
fýrsatýný birçok kereler elde ettik. Bu fikirlerin bertaraf edilmesi zorunludur. Bu kongrenin kararlarýna büyük önem vermemizin nedeni
de budur. Gerilla, devrimci hareketin çekirdeði olmak durumundadýr. Bu demek deðildir ki, gerilla hareketi, herhangi bir ön çalýþma
olmaksýzýn doðabilir ya da siyasal yönelimi olmaksýzýn varolabilen
birþeydir. Hayýr. Yönetici örgütlerin rolünü yadsýmýyoruz. Siyasal örgütlerin rolünü yadsýmýyoruz. Gerilla siyasal bir örgüt, siyasal bir
hareket tarafýndan örgütlenir. Gerilla mücadelesi hakkýndaki doðru
bir anlayýþla baðdaþamayacaðýna inandýðýmýz þey, gerillalarýn
þehirlerden yönetilmesi fikridir ve ülkemizin koþullarý altýnda gerillanýn rolünü bastýrmak çok güç olacaktýr ... [sayfa 368]
Bu, diðer mücadele biçimlerinin yadsýnmasýný gerektirmez.
Birisi gazetede bir bildiri yayýnladýðý, bir gösteriye katýldýðý, taraftar
topladýðý veya bir fikri yaydýðý zaman þu ünlü yasal denilen yollarý
kullanýyor olabilir. Yasal ve yasadýþý yollarý ayrýmýný ortadan kaldýrmalýyýz. Yöntemler devrimci ve devrimci o1mayan diye sýnýflandýrýlmalýdýr.
Devrimci, ülküsüne ve devrimci amacýna ulaþmak için türlü
yöntemler kullanýr. Sorunun özü, kitlelerin bunun devrimci bir hareket olduðuna, sosyalizmin mücadelesiz olarak barýþçý yollarla iktidara gelebileceðine inandýrýlýp inandýrýlamayacaðýndadýr. Bu bir yalandýr ve Latin Amerikada kim barýþçý yollarla iktidara geleceðini
iddia ediyorsa, kitleleri aldatmaktadýr.
Latin Amerikanýn koþullarýndan söz ediyoruz. Diðer ülkelerdeki, örneðin Avrupadaki devrimci örgüt sorunlarýna, çok geniþ
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olduklarý için, eðilmek istemiyoruz. Latin Amerikaya hitap ediyoruz... Sonunda þuna tamamen inanmýþ bulunuyoruz ki, kararda da
ifade edildiði üzere, Latin Amerika için tek çözüm yolu vardýr: Gerilla savaþý.
Eðer bir askeri birlik, içerisinde devrimciler bulunduðundan
ötürü ayaklanmaya kalkýþýrsa, biz bu ayaklanmayý, gerilla mücadelesi deðildir diye desteklemeyecek miyiz? Hayýr, böyle düþünmek
bile, bir örgütün, devrimin ancak askeri birliklerin ayaklanmasýyla
yapýlabileceðini iddia etmesi kadar budalaca olur. Bir askeri birlikte
isyan çýkartýp, sonra bunun daha etkili güçler tarafýndan bastýrýlmasýna göz yummak da daha az budalalýk deðildir. Yeni durumlar
doðuyor, yeni durumlar doðabilir. Biz bunu yadsýmýyoruz. Örneðin,
Santo Domingoda tipik bir durum ortaya çýkmýþ, askeri bir ayaklanma devrimci bir nitelik kazanmaya baþlamýþtýr. Fakat þüphesiz
bu, devrimci hareketin, neler olacaðýný, ne gibi durumlarýn ortaya
çýkacaðýný beklemesini gerektirmez. Hiçkimse devrimci [sayfa 369] hareketin, özellikle emperyalist müdahalenin sonucu olan devrimci
hareketin, hangi karakterde olacaðýný, ne þekil alacaðýný önceden
kestiremez ve hesaplayamaz. Baþka deyimle uygun koþullarýn bulunduðu bütün bu ülkelerde, baþlýca görev olarak, gerilla savaþýnýn
rolünün önemi üzerinde dururken, diðer silahlý devrimci mücadele
biçimlerini küçümsüyor deðiliz.
Devrimci hareket, devrimcilerin durumunu kuvvetlendirebilecek ve geliþtirebilecek nitelikte olan, doðabilecek her türlü mücadeleyi desteklemeye ve bu fýrsattan yararlanmaya hazýr olmalýdýr.
Benim inanmadýðým, devrimci olduðunu iddia eden bir kimsenin,
devrimi yürütebilmek için bir askeri birliðin ayaklanmasýný bekleyebilmesi, askeri birliklerin ayaklanmasýyla devrim yapmayý hayal edebilmesidir. Askeri birliklerin ayaklanmasý bir etmen þu önceden
kestirilemeyen, ortaya çýkmasý mümkün etmenlerden biri olabilir.
Fakat gerçekten ciddi bir devrimci hareket, böyle ihtimallere dayanmaz. Gerilla savaþý mücadelenin ana þeklidir. Fakat ortaya çýkabilecek diðer silahlý mücadele türlerini de dýþarý da býrakamaz. [sayfa
370]

10 Aðustos 1967.
Kongrenin kapanýþ günündeki söylevden.
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5.
DEVRÝMDE DEVRÝM MÝ?
Regis Debray
Küba Devriminin etkisi tarihin kataloglayýp kutsayarak tahta
oturttuðu yöntemler ve kalýplar içerisinde düþünülmüþ ve
incelenmiþtir. Meydana getirdiði bütün sarsýntýya raðmen þokun
zamanla yumuþamasý bundandýr. Bugün artýk heyecan yatlþmýþtýr.
Kübanýn bugüne kadar ihmal edilen gerçek önemi ve verdiði derslerin kapsamý yeni yeni keþfedilmekte, gerilla savaþý konusunda
yeni bir anlayýþ gün ýþýðma çýkmaktadýr.
Küba, diðer þeyler yanýnda, baþlangýçtan beri, sosyalist devrimin, burjuva devletinin silahlý kuvvetlerine karþý silahlý bir mücadelenin sonucu olduðu gerçeðiyle hatýrlanmýþtýr. Ýsterseniz stratejik
nitelikte diyebileceðiniz, bu eski tarihsel yasaya önceleri, bilinen bir
taktik içerik verilmiþtir. Gerilla mücadeleleri, 1917deki prototipi bu
þekli aldýðý ve Lenindaha sonra da Stalin, buna dayanan birçok
teorik formüller geliþtirdikleri için, ayaklanmayla bir tutulur olmuþtu.
Oysa bu formüllerin, halihazýr durumla bir iliþkileri olmadýðý gibi,
ayaklanmanýn patlak vermesi koþullarýný, merkezi iktidara karþý hemen taarruza geçmek ile baðdaþtýranlarý da zaman zaman boþ yere
tartýþýlagelmiþtir. Fakat bu tutarsýzlýk kýsa sürede açýða çýkmýþtýr.
Akabinde her ikisi de þehirlerin kýrsal alanlardan kuþatýlmasý yoluyla yapýlan olaðanüstü savaþlar olmalarý bakýmýndan Amerikadaki
gerilla [sayfa 371] savaþlarýyla Asyadakiler özdeþleþmiþtir. Bu ilkinden
daha tehlikeli bir karýþtýrmadýr.
Silahlý devrimci mücadele her kýtada, her ülkede özel
koþullarla karþýlaþýr. Fakat bu koþullar ne doðaldýr, ne de apaçýktýr.
Bu o kadar doðrudur ki söz konusu koþullarýn keþfedilmesi ve kavranmasý için her zaman, yýllar süren fedakarlýklar zorunlu olmuþtur.
Rus Ssyal Demokratlarý içgüdüsel olarak; Paris Komünü Petrogradda, Çin Komünistleri; Ekim Devrimi Kantonda tekrarlanýyormuþ
gibi düþündüler. Vietnamlý yoldaþlar, partilerinin kuruluþundan bir
yýl sonra, ülkelerinin kuzey kýsmýndaki köylü sovyetlerinin ayaklanmasýný örgütlemeye kalktýlar. Bugün bizim için sovyet tipi ayaklanmalarýn savaþ öncesi sömürge Asyasýnda baþarýya ulaþamayacaðý
açýktýr ama, birçok gerçek komünist eylemin zafere ulaþmak üzere, çýraklýklarýna, burada baþlamalarý gerekmektedir.
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Fidelin Oriente kýyýlarýna çýkmadan önce Mao Tse-tungun
askeri yazýlarýný okumamýþ olmasý, pekala bir tahlih eseri sayýlabilir.
Böylece yerinde, ve kendi deneyleriyle araziye en uygun düþen
askeri doktrin ilkelerini bulmasý mümkün olmuþtu. Ýsyancýlar
Maonun yazýlarýný ancak savaþýn sonlarýnda, taktikleri adamakýllý
belirledikten sonra keþfettiler. Ne var ki, bugün Latin-Amerikadaki
militanlar Fidelin konuþmalarý ile Che Guevaranýn yazýlarýný,
Maonun Japonyaya karþý savaþ hakkýnda yazdýklarýný, Giapý ve
Leninin bazý metinlerini zaten okumuþ bir gözle okuyorlar ve Fidel
ile Chede, Maoyu, Giapý ve Lenini aynen bulduklarýný sanýyorlar.
Bu, klasik bir denk düþme olayý olmakla birlikte, Latin-Amerika
devrimci savaþýnýn ancak özel deneylerle keþfedilibilecek, çok özel
ve farklý geliþme koþullarýna sahip olduðu düþünülürse, gayet tehlikelidir. Bu anlamda halk savaþý üzerindeki bütün teorik eserlerin
faydasý kadar zararý da olmaktadýr. Bunlara, savaþýn gramer kitaplarý demektedir. [sayfa 372] Fakat bir yabancý dil, o dilin konuþulduðu
ülkede, evde el kitaplarýndan çýlaþýlarak öðrenildiðinden çok daha
çabuk öðrenilir. Savaþ sýrasýnda, hele silahsýz ve tecrübesiz gerilla
birliklerinin pür silah ve bilgili düþmanlarla karþýlaþtýðý ilk devrelerde, sürat sorunu hayati bir önem taþýr...
Bütün devrimci süreçler, sözünü ettiðimiz nedenden ötürü,
yanlýþ adýmlarla baþlamak zorunda kalmýþ ve baþlamýþlardýr. Çünkü her zaman çýkýþ noktalarý, bir önceki tarih döneminden kalmadýr ve bunlar, bilinçsiz olarak kullanýlmýþtýr. Bütün bu yanlýþ baþlangýçlar arasýnda, yine Latin-Amerikadaki en zararsýzý olmuþtur. Her
durumda, hareketin yönü deðiþtirilmeksizin hýzý ayarlanmýþ, doðru
strateji ve ilkeler bir yana itilmeksizin taktiklerde düzeltmeler yapýlmýþtýr. Böyle zamanlarda iki kamp arasýndaki derin farklar su yüzüne çýkar...
Bugün Latin-Amerikada, tutarlýlýðý bakýmýndan kesin ve sabit bir askeri doðrultuda ifadesini bulamayan bir siyasal tutum, devrimci sayýlamaz. Devrimcilik iddiasýnda olan her tutum, þu soruya
somut bir cevap vermek zorundadýr: Kapitalist devlet iktidarý nasýl
yýkýlýr? Buþka deyiþle, Kuzey Amerika askeri yardým heyetleriyle sürekli olarak takviye edilen ordu, yani kapitalist iktidarýn belkemiði
nasýl kýrýlýr? Küba Devrimi, kardeþ Latin-Amerika ülkelerine, tarihsel
ayrýntýlarý içerisinde incelenmesi gereken bir cevap getirmektedir:
Uygun olarak seçilmiþ kýrsal alanlarda yavaþ veya hýzlý bir hazýr-
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lýktan sonra gerilla savaþlarý, halk ordusunun ve gelecekteki sosyalist devletin çekirdeði olarak seyyar bir stratejik kuvvet geliþtirmek...
Devrimci gerilla gücü gizlidir. Gizlice doðar ve geliþir. Savaþçýlar takma adlar kullanýrlar. Baþlangýçta gözden uzak dururlar, ancak þeflerinin seçtiði yerde ve zamanda ortaya çýkmalarýna izin verilir.
Gerilla güçleri, askeri [sayfa 273] örgüt bakýmýndan olduðu kadar, eylemde de sivil halktan baðýmsýzdýr. Bundan ötürü, köylü halkýn
doðrudan doðruya savunmasýný üstlenmelerine gerek yoktur. Halkýn korunmasý, düþmanýn askeri potansiyelinin yok edilmesi sürecine baðlýdýr. Bu ise herþeyden önce güçler dengesi ile orantýlýdýr.
Karþý güçler tamamen yenildiðinde, halk da tamamen güvenlik içersinde olacaktýr. Devrimci, gerilla gücünün ana amacý düþmanýn askeri potansiyelini yok etmek ise, insiyatifi ele almaksýzýn, onun gelip hücum etmesini bekleyemez. Her durumda bu amaç, gerilla
foconun, eylem alanýnda oturan ailelerden baðýmsýz olmasýný gerektirir.
Herþeyden önce halkýn, zapedici ordulardan korunmasý gelir. Ele geçmez guerillerolarla baþa çýkamayan ordu hýncýný, onlarla ilgisi olduðundan þüphelendiði köylülerden alýr. Onlar arasýna
bilgi sahibi olup da, saklayan birini bulduðunda öldürür, karargaha
verdiði raporda bunun bir guerillero olduðunu bildirir ve bununla
kahramanlýk gösterisi yapar. Gerilla güçlerinin sivil halka göre daha
kolay hareket edebilme avantajlarý, onlara, gece-gündüz sonu gelmez bir baský altýnda bulunan ve kendilerinin yerine kurban veren
köylüler yönünden, özel bir sorumlululk yükler. Böylece gerilla
güçlerinin gizli olmasý iki nedenden ötürüdür: Birincisi, kendi
savaþçýlarýnýn olduðu kadar köylülerin de güvenliðiyle ilgilidir ve birinin güvenliði, ötekinin de güvenliði demektir... Ýkincisi, gerilla güçlerinin kendi güvenliðini saðlamaktýr: Daima uyanýklýk, daima güvensizlik, daima hareketlilik!. Ýþte üç altýn kural! Bunlardan üçü
de güvenlikle ilgilidir. Türlü saðduyu mülahazalar, sivil halka karþý
ihtiyatlý olmayý ve belirli bir mesafeyi korumayý zorunlu kýlar. Durumlarýndan ötürü siviller, düþmanýn devamlý baskýsý altýnda bulunduklarý gibi, düþman onlarý satýn almaya, baþtan çýkarmaya veya
elde edemediklerini þiddet yoluyla koparmaya [sayfa 374] da teþebbüs
edecektir. Gerilla savaþçýlarý gibi, bir seçime, ya da teknik eðitime
tabi tutulmadýklarý için, belirli bir eylem bölgesindeki siviller düþ-
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manýnsýzmasýna veya baþtan çýkartma teþebbüslerine daha açýktýr.
Bu yüzden genellikle, gerillalar ile iþbirliði yapan köylülerin bile kamp
yerlerine girmesini için verilmediði gibi, onlara silah depolarýnýn
yeri, ya da geçiþlerini görebilecekleri gerilla devriyelerinin gidecekleri yer ve gerçek amaçlarý söylenmez...
Ýnsan bugün Latin-Amerikada siyasal önderliðin nasýl olup
da, savaþýn teknik sorunlarýndan uzak kalabildiðini anlayamýyor. Ayný
þekilde burada, askeri olmayan, sadece siyasal bir kadronun bulunabilmesi de akla sýðmaz. Bunu bizat hali hazýr ve gelecekteki durum gerektirmektedir: Silahlý kitle mücadelesinin kadrolarý, bu
mücadeleye katýlan ve bu alanda önderlik yeteneklerini kanýtlayanlardan oluþmuþtur. Fakat kaç siyasal önder sayabiliriz ki, gün
geçtikçe, dünya sendikacýlýðý ile ilgilenmek ya da binbir uluslararasý demokratik örgütten birine girmek gibi kendi çýkarlarýna uygun düþen bir iþ yerine, kendini, halkýnýn savaþýna iliþkin askeri
sorunlarýn ciddi ve somut bir incelemesine adamayý tercih etmiþ
olsun!... Sonra þurasý da kanýtlanmýþtýr ki, devrimci kadrýlarýn eðitiminde halk savaþý, gerilla deneyinden yoksun siyasal eylemden
çok daha etkili olmaktadýr. Bugün Latin-Amerikada geleneðin önderleri gençlerdir ve gerillalara katýlmadan önce, uzun bir siyasal
deneyleri olmamýþtýr. Siyasal kadrolarý askeri kadrolarýn, siyasal önderliði askeri önderliðin karþýsýnda görmekte devam etmek gülünçtür. Salt politikacýlar hele salt politikacý kalmak
isteyenler halkýn silahlý mücadelesini yönetemezler. Oysa salt askeri kiþiler bu iþi yapabilirler ve bir gerilla grubunu yönetirken edindikleri deneyle ayný zamanda politikacý da olurlar. Küba deneyi
ve daha yakýn [sayfa 375] zamanlarda Venezüella, Guetamala ve diðer
ülkelerin deneyleri göstermiþtir ki, halk hatta küçük burjuvalar ve
köylüler birçok þeyi, gerilla savaþý deneyiyle, kadrolarýn eðitimi
için açýlan okullarda ayný zamaný harcayarak öðrenilenden daha
hýzlý ve daha eksiksiz olarak öðrenmektedir. Bu, gerilla savaþýnýn
esas olarak ve tümüyle siyasal niteliðiyle ilgilenmenin bir sonucudur. Bu yolla eðitim, Parti içinde, sendika meselesinde ya da ulusal
veya uluslararasý kadro eðitim okullarýndaki geleneksel siyasal
eðitime göre, iki misli avantaj saðlamaktadýr. Böyle bir siyasal curcus honorumda kimsenin, ayrýntýlar dýþýnda, askeri eðitim göremeyeceði tabidir ve görülen siyasal eðitimin de, en iyisi olduðu pek
kesin deðildir.
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Bugün, þurada burada tuhaf tersliklere tanýk oluyoruz. Che
Guevara gerilla hareketinin, bizzat amaç olmadýðý gibi, muhteþem
bir macera da olmadýðýný yazmaktadýr. Ona göre gerilla savaþý sadece, siyasal iktidarýn ele geçirilmesi amacý için bir araçtýr. Fakat gelin
görün ki, gerilla güçleri birçak baþka amaca da hizmet etmektedir:
Burjuva hükümetleri üzerinde bir baský biçimi, siyasal at cambazlýðýnda bir etmen, ihtiyaç halinde oynanacak bir koz... Ýþte bazý önderliklerin, askeri araçlarýný yüklemeye kalktýklarý amaçlar! Böylece
devrimci yönetim reformcu olmayan amaçlar için kullanýlmaktadýr.
Bur yerinde sayma döneminden sonra gerillalar, dýþardan empoze
edilen bu hedeflerden yüz çevirdiler ve siyasal önderliklerini kendi
ellerine aldýlar. Gerilla gücü, kendisiyle tutarlý kalabilmek için, kendi siyasal önderliðini kurdu. Bu, çeliþkileri çözümlemek ve askeriyeyi geliþtirmek için tek yoldu. Þurasý da belirtilmelidir ki, hiçbir
gerilla hareketi yeni bir parti örgütlemeye kalkýþmadý, aksine kendi
savaþçýlarý arasýndaki doktrin ya da parti bölünmelerini ortadan kaldýrmaya çalýþtý. Birleþtirici etmenler savaþ ve savaþýn doðrudan doðruya siyasal amaçlarýydý. Gerilla hareketi, [sayfa 376] artýk siyasal görevler haline gelmiþ bulunan en acil askeri görevler etrafýnda, kendi
içerisinde bir birlik yaratmaya baþlar. Guerillerolar arasýnda temsil
olunan, partili ya da partýsýz bütün öðeler, bu birliðin içersindedir.
Gerilla gücünün en kesin siyasal seçimi, silahlý kurtuluþ kuvvetlerinin üyesi olmak yönündedir. Böylece, bu küçük ordu büyüdükçe
ve ilk zaferlerini kazandýkça, bütün parti üyeleri arasýnda birlik yaratýr. Sonunda, geleceðin Halk Ordusu, teorik olarak kendisinin bir
aleti durumunda bulunacaðý partiyi doðuracaktýr: Bu parti, ordudur...
Küba Devrimi de ayný paradoksla karþýþmadý mý? Her zaman
için iktidarý ele geçirmenin bir aracý olan partinin, iktidarýn kazanýlmasýndan sonra geliþtiði bir iç burukluðu ile söylenmiþtir. Fakat
hayýr, parti zaten Asi Ordu biçiminde, çekirdek halinde bulunmaktaydý. Bu ordunun baþ komutaný Fidel, 1959 baþlarýndan beri, resmen
parti baþkaný idi. Kübadaki yabancý bir gazeteci bir gün bir çok
komünist önderi savaþ elbiseleri ile görünce þaþýrmýþ, savaþ elbiselerinin ve tabancanýn devrimin forkloruna ait olduðunu ve bunlarýn
gerçekten, bir türlü savaþ taklitçiliði olduðunu sanmýþtýr. Zavallý
adam! Bu bir taklit deðildi. Gözleri önünde cereyan eden þey, bizzat devrimin tarihi ve büyük olasýlýkla Amerikanýn gelecekteki ta-
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rihi idi. Týpký sosyalizmin adýnýn, devrime bir yýllýk bir sosyalist uygulamadan sonra resmen verildiði gibi, partinin adý da, proleter partisinin resmi varlýðýnýn baþlamasýndan üç yýl sonra kullanýlmaya
baþlandý. Kübada halk ordusunun yönetici çekirdeði, Giapa göre
Vietnamda olduðu gibi, parti deðildi. Asi ordu partinin yönetici çekirdeði, onu yaratan çekirdekti. Ýlk parti önderleri 26 Temmuz
1953de Moncadada ortaya çýkmýþtý. [sayfa 377] Parti devrimle yaþýttý.
26 Temmuz 1967de 14üne basmýþtý. Moncada Asi Ordunun, sonradan da partinin çekirdeði olmuþtu. Bu çekirdek etrafýnda, ve sýrf
bu çekirdek kendi siyasal-askeri önderliðini elinde bulundurduðu
için, diðer siyasal güçlerin bugünkü Küba Komünist Partisini
oluþturmak üzere bir araya gelmeleri mümkün olmuþtur. Bu partinin gerek tabanýný, gerekse üst kademelerini, gerilla ordusundan
gelme silah arkadaþlarý oluþturmaktaydý.
Latin-Amerika devrimi ve bunun öncesü olan Küba Devrimi
böylece, uluslararasý devrim deneylerine ve Marksizm-Leninizme
önemli bir katkýda bulunmuþtur.
Belli koþullar altýnda, siyasal ve askeri yön ayný olmayýp, çekirdeðin gerilla ordusunun teþkil ettiði halk ordusundan ibaret tek
bir organik bütün teþkil ederler. Öncü parti bizzat gerilla focosu
biçiminde bulunabilir. Gerilla gücü çekirdek halinde bulunan partidir. Bu Küba Devriminin getirdiði sarsýcý bir yeniliktir...
Böylece Marksist teori ile devrimci pratik arasýnda birkaç on
yýldýr süregelen ayrýlýk sona ermiþtir. Bu uzlaþma, ne kadar deneme
niteliðinde ve yüzeysel görünürse görünsün, kendi siyasal önderliðinin sahibi olan gerilla hareketi tarafýndan temsil edilmektedir...
Bu gerilla gücü eðer gerçekten topyekün bir siyasal savaþ peyinde
ise, iþlevler ve güçler arasýndaki herhangi bir temel ikiliði uzun süre
hoþ göremez.
Che Guevara birlik fikrini o kadar ileri götürmektedir ki,
Amerikada ayaklanma mücadelesini yöneten siyasal ve askeri önderlerin (mümkünse bir kiþinin þapsýnda birleþmesini) teklif etmektedir. Önderlik, Fidelde olduðu gibi tek kiþide de olsa, kolektif de
olsa, asýl önemli husus, önderliðin, ayný zamanda siyasal ve askeri
bakýmdan homojen olmasýdýr. [sayfa 378]
Regis Debray, Revolution in Revolition?, Montly Review Press, 1967, s. 19-24; 41-44; 89-90; 105-106; 115-116.
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6.
VENEZÜELLA: BARIÞÇI OLMAYAN YOL
Juan Rodriguez
1962 yýlýndta yurdumuzda devrimci bir durumun olgunlaþtýðýný gördük. Carupano ve Puerto Cabellodaki silahlý eylemlere
raðmen, bu durum, bir türlü baþarýlý bir devrim haline dönüþtürülemedi. Dönüþtürülemedi, çünkü parti henüz ayaklanma sanatýnda
ustalaþmamýþtý. Ayný yýl dört grubun birden katýldýðý bir gerilla savaþý
patlak verdi. Bu gruplarda siviller de askerler de vardý.
Ancak 1963 yýlýndan itibaren mücadelenin ekonomik ve siyasal çizgisinde bir deðiþiklik oldu. Ekonomi yavaþ yavaþ kendi ayaklarý üzerinde doðrulmaya baþlamýþtý. Devrimci kuvvetlerin silahlý saldýrýlarýna raðmen, egemen sýnýflar 1963 Aralýðýnda yen iseçimlere
gittiler. Bu seçimlerin sonucunda Betancourt cumhurbaþkanlýðýný,
yardýmcýsý Leonuye devretti. Devrimci kuvvetler açýkta kaldýlar.
Merkez Komitesinin bir toplantýsýnda (1967), partinin seçim
kampanyasýnýn azami derecede kullamadýðý ve bir süre için silahlý
mücadeleyi býrakarak, demokratik muhalefeti yeniden toparlayacak geniþ bir cephe kurmak üzere seçimlere katýlmasý gerekirdi
yargýlarýna varýlmýþtýr. Bu Betancourtculuðun seçimle yenilmesi ve
en azýndan geniþ bir sol kitle hareketinin kurulmasý sonuçlarýný doðuracaktý...
1963 seçimlerinden sonra, kuvvetlerin elbirliði [sayfa 379] etmesi gereði daha iyi anlaþýldý. Bu arada, yukarda saydýðýmýz hatalar
nedeniyle, ayaklanma için gerekli þartlar tersine bir geliþme gösterdi ve böylece bugünkü duruma ulaþmýþ olduk.
Bu durumu eleþtiren Merkez Komitesi, özellikle silahlý mücadele konusu üzerinde duruyordu. Betancourtun gorilleri þiddete
baþvuruyorlar. Bunlara karþý þiddete baþvurmak, 23 Ocakta kazanýlanlarý korumak, bunun için her türlü mücadeleden, gerekirse silahlý mücadeleden kaçýnmak, Betancuortu devirmeðe çalýþmak en
doðru yoldur kararý veriliyordu. Mücadelenin ön saflarýnda döðüþen
parti ve komünist gençlik, gerçekten, devrimci örgütler olduklarýný
gösterdiler.
Fakat harekette bir çok hata yapýldý. Merkez Komitesinin toplantýsýnda, aþaðýdaki hatalarýn yapýldýðý belirtiliyordu:
1- Henuz ulusal kurtuluþ için devrimci savaþ adýný veremi-
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yeceðimiz bir harekete bu adý taktýk. Hareket daha bu niteliði kazanmamýþtýr. Baþlýca yöneliþi, hükümeti devirmeðe çalýþmaktý.
2- Parti, þartlar elveriþli olduðu halde, bütün gücünü kullanarak, silahlý bir ayaklanma için gerekli eylemlere giriþmedi.
3- Çeþitli mücadele biçimlerini uygulamakta sübjektiöizmle
sapýldý; serüvenciliðe giriþildi, sekterlik belirtileri ortaya çýktý.
4- Kitleyi uyandýrma çalýþmalarý genel çizgimize uygun biçimde yapýlmadý; çeþitli halk kesimlerinin bu konudaki rolünü küçümsedik; özellikle sendikalarla gerekli çalýþmalarý yapmadýk.
5- Yukarda belirtilen nedenlerle, çeþitli mücadele biçimleri
arasýnda uyum ve birlik saðlanamadý. Mücadele, [sayfa 380] tutarsýz ve
daðýnýk bir hale geldi. O günlerde, siyasal zorunluklar ve ulusal gerçeðin temel gereklerine uygun bir doðru ve özlü askeri çizgiden
bile yoksun bulunuyorduk.
Gerilla savaþýnýn özel bir silahlý mücadele biçimi olduðunu
reddetmiyor, yurdumuzda bunun modasý geçmiþ bir savaþ çeþidi
olduðu görüþüne kapýlmýyor (Parti, devrimmizinin özel nitelikleriyle uyumlu bir biçimde yürütüldüðü takdirde gerilla savaþýnýn önemli
bir rol oynayacaðýný kabul eder.), bununla birlikte, Parti Merkez
Komitesinin görüþüne kalýrsa, köylük bölgelerde gerilla savaþýnýn
baþlýca mücadele biçimi olacaðýný savunmakla, diðer ülkelerde
baþarýlý olan fakat yurdumuzun ulusal gerçekleriyle baðdaþmayan
bir deneyi mekanik olarak benimseme durumuna düþmüþ oluyorduk.
Nüfusumuzun dörte üçünün þehirlerde oturduðu, ilerici kitlelerin ve devrimin temel itici güçlerinin þehirlerde yoðunlaþtýðý olgularýna dayanýyorduk. Gerek yabancý tekeller ki ülkemizde egemen durumdaydýlar-, gerekse yerli sermaye baþlýca sanayi merkezlerini þehirlere ve þehir dolaylarýna kurmuþtu. Ayrýca Venezüella
tarihi, yirminci yüzyýlýn baþýndan bu yana, baþlýca siyasal çatýþmalarýn
þehirlerde patlak verip çözüme ulaþtýðýný gösteriyordu. Devrimci
silahlý eylemlerin çoðu, vatansever askerlerin ve sivillerin katýldýðý
þehir ayaklanmalarý þeklinde ortaya çýkmýþtý. Özellikle 1958 Ocaðýndan sonraki durum buydu.
Baþka bir deyimle MK, Venezüella ve Venezüella için gerilla
savaþýnýn yardýmcý bir mücadele biçiminden öte bir anlam taþýmayacaðý görüþündeydi. Payatýmýzýn somut þartlarý ve olaylarýn geliþimi,
gerilla birliðinin gerçek bir Komünist partisi tohumu olduðu görü-
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þünü tamamen yadsýmaktaydý. Bugünkü Komünist Partisi de bu
görüþün karþýsýndadýr, gerilla hareketinin her [sayfa 381] ulusal-devrimci mücadelenin can alýcý noktasýný teþkil ettiði fikrine katýlmamaktadýr.
Bu sorunun eleþtirilmesi, parti stratejisi konusunda, ortak bir
karara varýlmasýna yol açtý. Eski hatalarda ayak direyen hizipçilerin
tutumuna kesin biçimde karþý çýkýlmýþ oldu. MK toplantýsý sonunda
belirtildiði gibi, gerilla hareketinin önemini ve imkanlarýný abartan
aþýrýlar görüldüðü gibi, hareketi yenilgiye götürüyorlar. Ayrýca
þehirlerdeki görevi küçümseyen bu aþýrýlar, genel devrimci elemi
de zayýflatmaktadýr.
Buraya kadar belirttiklerimizle, altý yýl önce çizilen genel çizgi arasýnda büyük ya da küçük bir çeliþme yoktur. Merkez Komitesi, Üçüncü Kurultayýn, Venezüellada ulusal kurtuluþ ve sosyalizme
giden yolun barýþçý bir yol olmayacaðý hakkýndaki görüþünü paylaþýr.
Partiye ve gençlere yaptýðý çaðrýda, MK her konuda hazýrlýklarýn
tamamlanmasýný... bu biçimleri uyumlu ve esnek bir bütünlüðe
kavuþturmayý ve devrimci görevi yerine getirip emekçi halka iktidarý kazandýrma içinde karýþýmýza çýkacak her türlü güçlüðe göðüs
germek için çalýþmasýný öngörmekteydi.
Bizim görüþümüze kalýrsa, bütün bu noktalar, sadece stratejik çizgimizin saðlamlýðýný doðrulama yönünden deðil, bugün Venezüella devriminin amaçlarý konusundaki bütün önemli sorunlarý olanca canlýlýðýyla göz önüne sermesi yönünden de büyük önem
taþýmaktadýr.
Geriye dönüp de Venezüelladaki devrimci savaþýn son on
yýlýn muhasebesini yaptýðýmýz zaman aklýmýza Leninin ilk Rus Devriminden sonra söyledikleri geliyor: Devrimci Sosyal-Demokrat
taktiklerinin doðruluðu, 1905-1907 kitle mücadelesinin saðladýðý deneyle doðrulanmaktadýr. Devrimin yenilgiye uðramasý, görevlerin
yanlýþ yapýlmasýndan deðil, amaçlarýn ütopyacý olmasýndan, [sayfa 382]
yöntemlerin ve araçlarýn yanlýþlýðýndan deðil, kuvvetlerin yeteri derecede hazýrlanmamýþ olmasýndan ve devrime yol açabilecek bunalýmýn yeter derecede derin ve geniþ olmamasýndan ileri gelmektedir.5
Dolayýsýyle, devrimin son amacýna ulaþmak için mücadele
5
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devam etmeli, Leninin þu sözlerini hiç akýldan çýkarmamalýdýr: Tarihteki büyük savaþlar devrimlerin büyük sorunlarý, sadece ve sadece, ileri sýnýflarýn boyuna saldýrmasýyla, durmadan saldýrmasýyla ve
yenilgilerinin verdiði derslerin öðrenilmesinden sonra zafere ulaþma
yoluyla çözülmektedir. Yeni biçimlerde ve yeni yollarla, bazan istediðimizden çok daha yavaþ bir biçimde olsa bile, devrime yol açacak olan bunalým yaklaþmakta, yeniden öne çýkmaktadýr. Geniþ
kitleleri bu bunalýma hazýrlamak için uzun sürecek görevimize devam edelim; daha yüce ve daha somut görevlerin yanýnda bu hazýrlýk görevimizi de daha büyük bir ciddiyetle ele almalýyýz; bu görevimizi baþarmakta ne kadar baþarýlý olursak, yeni mücadelemizde
zafere ulaþmamýz da o kadar kesindir.6 Ýþte Merkez Komitesinin
son toplantýsýnýn verdiði kararlardaki öz ve anlam, bu sözlerde
özetlenmiþ gibidir. [sayfa 383]
The New in the Politicak Line of the Communist Pary
of Venezuela, World Maxist Review, Eylül 1967, s. 42-43.
Venezüellada önde gelen komünistlerinden biri tarafýndan
kaleme alýnan bu yazý Venezüella Komünist Partisi Merkez
Komitesinin ulaþtýðý sonuçlarý özetlemektedir.

7.
KOLOMBÝYA:
GERÝLLA HAREKETÝ ÜSTÜNE TEZLER
Yurdun dört bucaðýndan gelen parti önder ve görevlilerinin, gerilla ve öz-savunma hareketine katýlan üyelerin dahil
olduðu ve gizlice toplanan Komünist Partisi Onuncu Kongresinde okunan ana raporun bir kesimini aþaðýya aldýk. Köylülerin baþlattýðý ve yürüttüðü gerilla savaþ sistemini deðiþtiren bu
tezler, uzun yýllar süren mücadelenin deneyini özetledikleri
gibi, devrimci kitle mücadelesinin diðer þekillerine paralel olmak þartýyla, gerilla savaþýnýn gelecekte nasýl bir geliþme göstermesi gerektiðini de belirtmektedir.
Marquetalia köylülerinin önayak olduklarý þahane direnme hareketiyle baþlayan gerilla savaþý, Kolombiya gerilla savaþý tari6

Lenin, age, s. 587-88.

Marksizm
ve Gerilla Savaþý

263

hinde yeni bir aþama olarak nitelenebilir. Bu hareketin özellikleri
þunlardýr:
1- Ülkemizin çeþitli bölgelerinde saldýrýya karþý silahlý direnme, kitlelerin isteklerini dile getiren ve kitlelerden fýþkýran gerilla
hareketinin, Marksizm-Leninizm ilkeleri ýþýðýnda yürütülmesi halinde, düþman ne kadar kuvvetli, ülkenin þartlarý bu tip mücadelenin
temel mücadele biçimi olarak benimsenmesine ne kadar elveriþsiz
olursa olsun, yenilmez, sýrtý yere gelmez bir hareket olduðunu göstermektedir.
2- Kolombiyada, silahlý hareket, yurt çapýnda henüz devrimci bir ortamýn gerekli þartlarý ortaya çýkmadan baþladý ve geliþti.
Devrimci hareket bu duruma seyirci kalamaz, köylü kuruluþlarýný
þartlar olgunlaþýncaya kadar yalnýz baþlarýna býrakamazdý. Býrakýrsa
bu bir [sayfa 384] felaket olurdu. Düþmanýn silahlý saldýrýsýna karþý köylerde gerilla direniþine ve silahlý mücadeleye baþvurmakla yetinmemeli, þartlar olgunlaþýr olgunlaþmaz, þehirlerde ve iþçi bölgelerinde
de silaha sarýlmalýdýr.
3- Kitle mücadelesi ile silahlý gerilla mücadelesi arasýnda bir
çeliþme yoktur. Gerilla savaþý kitle mücadelesinin yüksek biçimlerinden biridir sadece. Zaten, ancak kitle içinden çýktýðý, kitlenin acil
ve tarihi çýkarlarýný temsil ettiði yani bir kitle niteliði kazandýðý takdirde baþarýya ulaþabilir. Köylülere dayanmayan silahlý mücadelelerin sadece düþman ordusuna, polisine ve kiralýk haydutlarýna kolay
zaferler saðladýðýný, devrimcilerin son yýllardaki deneyleri açýkçý gösteriyor. Devlet otoritesinin ve toprak aðalarýnýn uþaklarýna yem olmak istemiyorsak, hayalci, idealist ölçüleri býrakmalý köylüleri de
eyleme sokmalýyýz.
4- Partimizin ilân ettiði kitle öz-savunma siyaseti bugün için
de geçerliliðini korumaktadýr. Bazý bölgelerde baþarýyla, tutarlý bir
biçimde yürütülen bu hareket, diðer bazý bölgelerde, düþmanýn bulduðu yeni baský yöntemleri ve siyasi ve askeri mücadele biçimleri
yüzünden dumura uðramýþtýr.
Kitle özsavunmasýnýn bir gerilla hareketi haline dönüþmesi,
Kolombiyanýn özel þartlarý altýnda, devrimci mücadele yolunda bu
mücadelenin mantýðýna uygun bir basamak teþkil ediyor. Çünkü,
düþman köylerde geniþ bir saldýrýya giriþmiþtir ve bunu sistemli bir
biçimde yürütmektedir. Bütün mücadele yöntemlerine baþvurmak
ve özellikle þarlara en uygun olanýna aðýrlýk vermek Marksist-Leni-
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nist kurama uygun bir davranýþ olduðu kadar ülkemizdeki toplumsal sürece bu kuramýn doðru uygulanmakta olduðunu da göstermektedir.
5- Amerikan kuvvetlerinin hazýrladýðý planlara uygun olarak
yürütülen saldýrýlar bazý bölgelerimizde [sayfa 385] gerilla eylemini
baþlýca mücadele biçimi haline getirdi. Bu bölgelerde diðer mücadele biçimleri yardýmcý durumda. Bütün kitle eylemleri ve halk
kuruluþlarýnýn savunulmasý için giriþilen eylemler silahlý mücadelenin bir parçasý haline geldi. Diðer taraftan, hükümet kuvvetlerinin
bazý bölgelerde yýðýnak yapmasý, giriþim üstünlüðünü bize geçiren
elveriþli bir ortam yaratýyor.
6- Kolombiya halkýnýn büyük çoðunluðu gerillanýn dýþýndaki
bazý mücadele biçimlerine baþvurmakta. Sadece bazý köylük bölgelerde gerilla hareketi pekiþmekte ve yayýlmakta. Kitlenin
baþvurduðu eylemler arasýnda, militan öðrencilerin boykotlarýný, saðlam iþçilerinin grevlerini, memurlarýn da bu grevleri desteklemelerini ve diðer büyük grev eylemlerini sayabiliriz. Halkýmýz, hiç de
barýþçý olmayan baþka yöntemlere baþvurmaktan da kaçýnmýyor.
Fakat bunlar henüz silahlý hareket haline dönüþemedi. Bunlar arasýnda, evi olmayan bazý þehirli yurttaþlarýn, polisin ve yöneticilerin bütün
baskýlarýna raðmen, boþ arsalarý iþgal edip buralara gecekondu dikmeðe çalýþmalarýný da saymamýz mümkün. Bu gibi kitle hareketleri
temelde ekonomik niteliðe sahip olmakla birlikte, kitlelerin ortaya
attýðý sloganlarý ve kullandýklarý yöntemleri boyuna geliþtiriyor. Bu
arada, gerilla savaþýný yürüten köylülerin, iþçiler, öðrenciler ve diðer
þehirlilerle kaynaþmalarýnda da büyük yardýmlarý dokunuyor.
7- Köylü gerilla hareketi henüz ülkenin bir numaralý mücadele biçimi haline gelmemekle birlikte, Amerikan emperyalizminin
emrinde, onun bir dediðini iki etmeyen bugünkü yönetimin suratýna çalýnmýþ en büyük halk þamarý olma niteliðinde bir devrime
doðru geliþme göstermektedir. Azýnlýk yönetiminin (oligarþinin) halka
karþý þiddet siyaseti o hadde geldi, o kadar yaygýnlaþtý ki, köylülerin
baþladýðý gerilla savaþýnýn topyekün bir [sayfa 386] silahlý mücadeleye
dönüþmesi artýk kaçýnýlmaz bir olay halinde...
8- Gerilla hareketinin bugünkü geliþimi, geçmiþteki gerilla
deneylerimizden daha olgun, daha ileri bir aþamadýr. Bunun sebebi
de, sadece geçmiþ deneylerimizin saðladýðý birikim deðil, fakat ayný
zamanda, bugünkü hareketin anti-emperyalist niteliðinin daha be-
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lirgin olmasý ve halký iktidara getirme þeklinde özetlenebilecek amacýnýn, çok kesin biçimde ortaya konulmuþ bulunmasýdýr. Bugünkü
gerilla hareketi, ülkemizde koruyucu savaþ niteliði altýnda LASO
planýný yürürlüðe koyan Amerikan emperyalizmine karþý, onun gittikçe artan silahlý müdahalesine karþý, vatanseverce bir cevap niteliðini taþýyor. Amerikan müdahalesi gittikçe geniþliyor: silahlý kuvvetler içindeki Amerikan heyetlerinin sayýsý artýyor, köylük bölgelerdeki hükümet saldýrýlarýna yaptýðý malý yardým durmadan artýyor,
Kolombiyanýn emekçi halkýna karþý kullanýlsýn diye, uçaklarla boyuna silah taþýnýyor, uçaklar, helikopterler veriliyor. Bu þekilde, Kolombiyanýn eski efendilerinin, gözü doymaz toprak aðalarýnýn yanýnda, yeni bir efendi, Amerikan emperyalizmi, gün günden daha
amansýz bir saldýrganlýkla yer alýyor. [sayfa 387]
Colombia, An Embattled Land, Peace and Socialism
Publishers, Prag, 1966, 76-78.

8.
KOLOMBÝYADA DEVRÝMCÝ
SÝLAHLI MÜCADELE AYRACI
Alberto Gomez
Ülkemizde bugünkü yönetimi devirmek isteyen bütün gurup ve sýnýflarýn devrimci süreçte yerlerini almalarý zorunluðu artýk
gün gibi ortada. Hareket noktamýz, programýmýzda yazýlý olan sýnýf
ilkesidir. Programýmýz, Kolombiya devriminin iþçi-köylü ittifakýnýn
yanlarýna, öðrencileri, aydýnlarý ve memurlarý da alarak, kuracaklarý
cepheyle yürütüleceðini belirtiyor. Bütün emekçilerin devrimde katkýlarý bulunmalýdýr. Bu katkýlarýn büyüklüðü mücadele sýrasýnda ortaya çýkacaktýr.
Bir takam soyut kavramlardan deðil olaylardan hareket ediyoruz. Rehberimiz, iþçi-köylü ittifakýnýn zorunlu olduðunu söyleyen
Marksist-Lenininst öðretidir. Bu ittifakýn yokluðu, bundan önceki
silahlý mücadelelerimizin (1949-1953 ve 1954-1951) gericiler tarafýn-
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dan yenilgiye uðratamasýna yol açtý. Geçmiþteki eksiklerimizden
biri, þehirlerdeki devrimci hareketin zayýflýðý idi. Bundan yararlanan
egemen sýnýflar, 10 Mayýs 1957de Rojas Pinillanýn askeri diktatörlüðü yýkýldýðý zaman, halk mücadelesinin meyvalarýný burjuvaya devretmeyi bilmiþler ve bir ulusal cephe hükümetini iktidar koltuðuna oturtmuþlardýr.
Fakat bu böyle oldu diye, umutsuzluða kapýlýp, þehirleri aforoz etmek ve düþmanýn kucaðýna itmek [sayfa 388] yoluna sapmamýz
elbette düþünülemez. Bir kere, nüfusumuzun yüzde 52sinin
þehirlerde yaþadýðýný (ve nüfusu 100.000i aþan 17 þehrimiz olduðunu) akýldan çýkarmamak gerek. Sonra, þehirlerde yaþayan kitlelerin
birdenbire ve kendiliðinden ayaklandýklarý da görülmüþtür. Örneðin,
9 Nisan 1948de Liberal önder Jorge Eliecer Gaitan öldürüldüðü
zarnan þehirler birden ayaða kalktý. Bazýlarý günlerce iþçilerin yönetiminde kaldý. 10 Mayýs 1957de diktatörlüðün devrilmesi olayý da
þehirli halk kitlelerinin seferber olmasýyla baþarýldý. Son yýllarda, iþçi
ve öðrenci grevleri, öðretmen ve memur gösterileri aldý yürüdü.
Demek ki, þehirlere önem vermemiz gerek. Zaten, çeþitli mücadele biçimlerine baþvurmak, siyasetimizin ilkelerinden biri.
Gerilla hareketi tekbaþýna devrimi gerçekleþtiremeyeceðinin
farkýndadýr. Gerillacýlarýn tekbaþýna hareketin anlamýný eski deneylerinden pekala bildiklerini varsayabiliriz. Devrimin baþarýlý olmasý
için halkýn birleþmesi gerekir. Ülkemizde bu birleþmenin gittikçe
geliþtiðine dair belirtiler var. Ýþçilerin, öðrencilerin ve öðretmenlerin
her eylemi gerilla hareketine yardým ediyor. FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Kolombiya Devrimci Silahlý
Kuvvetleri)] karargahýnýn çeþitli vesilelerle tekrarladýðý gibi, emekçilerin giriþtiði her eylem, gerillacýlarýn mücadelesiyle sýký sýkýya
iliþkilidir.
Gerilla Hareketinde Komünist Partisinin
Büyük Rolü
Hiç kimse, kollarý sývayýp mücadeleye fiilen atýlmadýkça bir
hareketin siyasal önderliði iddiasýnda bulunamaz. Hiç bir gurup,
kendini öncü ilan etmekle, hareketin[sayfa 389] gerçek öncüsü olamaz. Biz komünistler, tek devrimci kuvvetin bizde toplanmadýðýný,
bizden baþka devrimci guruplarýn da bulunduðunu her zaman ilan
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ettik. Emperyalizme karþý, bizim saflarýmýzýn dýþýnda. bizden baðýmsýz mücadele yürüten her kuvvete kardeþlik elimizi uzattýk.
Bugün Kolombiyada bir ölüm kalým mücadelesi yapýlýyor.
Bu mücadelenin merkezinde FARCýn baþýnda olduðu gerilla hareketi var. FARCýn askeri-siyasi önderliði Komünist Partisi Merkez
örgütlerinin kararlarýna uygun bir çizgi izlemektedir. Ülkemizdeki
devrimci sürecin gereklerini yerine getirmek için, Partimizin Onuncu Kurultayý (Ocak 1966) silahlý kuvvetlerin karargahýný köylük bölgelerde kurdu. FARCýn karargahýndaki önderlik Manuel Marulanda
Velez, Ciro Trujillo, Jacobo Arenas ve Isauro Yoca gibi denenmiþ
komutanlarýn elinde. Bu komutanlarýn hepsi de Partimizin Merkez
Komitesinde üye. Savaþ eðitimimiz. FARC açýlýþ konferansý kararlarýna uygun olarak, ülkemizin hem somut hem de genel durumu
dikkate alýnarak yürütülmekte. Onuncu Kurultayýmýzdaki delegelerin, bir kýsmý, ta 1950den beri savaþan köylüler oluþu bir raslantý
deðil elbet. Ülkemizdeki devrimci silahlý mücadelenin geniþ ölçüde
komünistlerin eseri olduðunu göðsümüzü gere gere söyleyebiliriz.
Silahlý mücadelenin göbeðinde baþarýdan baþarýya koþarak
bu arada kaçýnýlmaz bazý hatalar da iþleyerek Partimiz, silahlý
mücadelenin anayolunu çizmiþ oldu. Kitle özsavunma taktikleriyle
baþlayýp bunlarý gerilla hareketi haline dönüþtürdü. Marquetalia bölgesine karþý giriþilen saldýrýyý defetmek amacýyla ortaya çýkan ve
Güney Gerilla Gücünün birikmiþ deneyleriyle güçlenen FARC bizim eserimizdir. FARC bir halk ordusu olma yolunda ve halký iktidara geçirme kararýndadýr.
Parti ve gerilla birlikleri kenetlenmiþ ve birbirine [sayfa 390] omuz
vermiþ durumda. Partiyi kuvvetlendirdikçe gerilla hareketini de
kuvvetlendiriyoruz. Gerilla birlikleri etkinlik kazanýnca parti de kazanýyor. Cordillaradaki bütün parti kuruluþlarý silahlý birimlerin
karþýlaþtýklarý sorunlarý çözmeðe çalýþýyor. Çatýþma bölgesindeki her
komünist. düþman hatlarý arkasýnda çalýþan bir gerillacý. Þartlarýn
elveriþli olduðu bir bölgeye hareket eden gerilla birliði, partinin o
bölgede gerilla eylemleri için uygun bir ortam hazýrlamakla görevli
olduðunu biliyor. Çatýþma bölgelerindeki bütün mahalle, belediye
ve bölge komiteleri gerilla hareketini kuvvetlendirmeðe çalýþýyor.
Parti örgütleri, gerillacýlar için, soluduklarý hava kadar gerekli; baþarýlý
eylemlerinin ön þartý. Komünist Partisi ile gerilla birliklerinin
bölünmez beraberliðinin sýrrý partinin ve önerliðinin, müca-
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delenin tam ortasýna atýlmýþ olmasýdýr.
Bir zamanlar, bazý solcular her yerde silahlý mücadeleye
giriþilmesi konusunda ýsrar ediyordu. Fakat silahlý mücadele baþlayýp
da köylülerin büyük desteðe ve somut yardýma ihtiyaç duyduklarý
anlaþýlýnca, bu solcular yerle yeksan oldular. Atýnca mangalda kül
býrakmayan bu geveze akýl hocalarý, iþe gelince ortalarda görünmediler. Bir kýsmý ise, sözünün eri olmadýðýný, hükümetin bütün ekonomik tedbirlerini ve baskýlarýný destekleyecek kadar derin bir ihanet çukuruna düþerek, gösterdi. Siyaset masallara deðil gerçeklere
dayanýr. Her siyasi görüþün deðeri, devrimci sürece yaptýðý somut
katkýyla ölçülür.
Gerilla hareketinin komünistler tarafýndan yönetildiði için halkýn desteðinden yoksun olduðunu savunan kimse kalmadý bugün.
Partinin yönetimi altýndaki gerilla hareketinin çapýný gittikçe
geniþlettiðini, eskiden Liberal ve Tutucu güçlerin etkisi altýndaki
bölgelere yayýldýðýný ve hatta, eskiden ne özsavunma ne de en ufak
bir komünist etkisi bulunmayan bölgelere kadar bile uzadýðýný olaylar gösteriyor. Gerilla hareketi, demokratik [sayfa 391] güçleri birleþtiren
bir etmen olma yolunda hýzla ilerliyor. Silahlý devrimci mücadeleye
giriþmiþ bütün guruplarý tek bir cephede toplama çalýþmalarýnda
FARC, partimizin ulusal kurtuluþ cephesi kurulmasý çaðrýsýný gerçekleþtirme görevini yürütüyor. Devrimci hareketin zafere ulaþmasý
için tek doðru siyaset budur.
Partimizin Onuncu Kurultayý, Kolombiya için bütün mücadele biçimlerinin yer aldýðý özel bir devrimci yolun açýlmakta olduðunu belirtiyordu. Bu yolun üstünde en önemli mücadele biçiminin,
emperyalizmi yenip zafere ulaþmak için en doðru yolun silahlý mücadele yolu olduðu konusunda da ýsrar ediyordu. FARC bir halk
ordusu olma yolundadýr. Biz komünistler iþte bunu gerçekleþtirmeðe
çalýþýyoruz. Baðýmsýz, egemen, sosyalist bir Kolombiya kurmak için
çalýþýyoruz. [sayfa 392]
The RevoIutionary Armed Forees of Colombia and
Their Perspectives, World Marxist Review, Nisan 1967, s.
34-35.
Alberto Gomez, Kolombiya Komünist Partisi Siyasi Bürosu üyelerindendir.
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9.
GUATEMALADA DEVRÝMCÝ TAKTÝKLER
Jose Manuel Fortuny
Ýþçi Partisi bugünkü durumun son derece elveriþli olduðu
kanýsýnda. Guatemalayý kasýp kavuran yapýsal bunalýmýn sonucu
olarak gittikçe þiddetlenen sýnýf çatýþmasý, ordunun, hiç de uzak
olmayan bir gelecekte þu iki yoldan birini tutmasýný zorunlu kýlýyor:
ya hükümeti devirecek ya da büsbütün pekiþtirecek. Ýkinci durumda hükümet ordunun sivil bir biçimi haline gelmiþ olacak. Buna da
«dördüncü karþý devrim hükümeti» adýný takabileceðiz. Bu arada,
þartlar elveriþli olduðu takdirde, silahlý devrimci mücadele de devam edecektir.
Bazýlarý, bugünkü þartlar altýnda, partinin çizgi deðiþikliði yapmasýný ve daha barýþçý yollar izlemesini öne sürüyor. Böyle
düþünenler, mücadele biçimleri ile devrimin genel sebebini karýþtýran ve parti çizgisi sorununu sadece bir taktik sorunu haline indirgeyen kiþilerdir.
Partinin çoktan beri açýkça söyleyip durduðu bir þeyi burada
tekrar etmekte fayda var: devrimin genel sebebinin tanýmlanmasý,
strateji konusu; mücadele biçimlerinin tanýmlanmasý, taktik sorunudur. Stratejinin deðiþtirilmesi için ülkenin þartlarýnda köklü bir takým nicelik deðiþmelerinin görülmesi gerekir. Bu da ancak ve ancak anti-emperyalist bir halk devriminin gerçekleþmesine baðlý. Partimiz, bu sonucun ancak silahlý mücadeleyle saðlanabileceði kanýsýndadýr. Bu noktayý görmek istemeyenler [sayfa 393] kendilerini bir
kýsýr çemberin içinde buluyorlar. Mücadelenin biçimi sorunu ise
baþka bir konu. Bu bir taktik sorunu ve bu yüzden mücadele alanýna ve somut þartlara, baþka bir deyimle, geçici ve niteliksel þartlara
baðlý. Guatemaladaki durum bu merkezde. Hükümet deðiþikliði
iktidar koltuðundaki kuvvetleri zerrece deðiþtirmemiþtir.
Lenin de, Marx da Ayaklanma ile oynamayýn. Fakat bir kere
patlak verdi mi de sonuna kadar gidin. görüþündeler. Biz Guatemalalý komünistler, ülkemizdeki þartlarýn bu ilke ýþýðýnda geliþecek
bir halk devrimi için yeter derecede olgunlaþtýðý kanýsýndayýz. Marxýn
dediði gibi ayaklanma da týpký savaþ gibi bir sanattýr. Dolayýsýyla
sistemli hazýrlýklarý gerektirir. Çok iyi hazýrlanmýþ bir kuvvetin kullanýlmasý ise sadece bir taktik sorunu deðildir...
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Hem Montenegronun seçimi, hem de Vaþingtonun Peralta
Azurdia üzerine yaptýðý baský (birincinin seçilmesi için) aslýnda devrimcilerin silaha sarýlmýþ olmalarýnýn bir sonucudur. Tuhaf bir durum, fakat gerçek: silahlý mücadele, barýþçý yollarla hükümet deðiþtirme iþine de yarýyor. Çünkü Devrimci Parti, seçimlere hile karýþtýrýldýðý
ve ülkenin baþýna yeniden bir asker oturtulduðu takdirde silahlý
mücadeleyi arttýracaðýný ve bunun gerillacýlarýn zaferiyle sonuçlanan
bir mücadele olacaðýný açýkça ortaya koydu.
Amerikan emperyalizmi demokrasi þampiyonu deðildir.
Halkm en temel haklarýný çiðneyen Peralta Azurdia için de ayný þey
söylenebilir. Ýktidara geçer geçmez yaptýðý ilk iþ Anayasayý rafa kaldýrmak ve ülkeyi tam bir terör havasýnda yönetmeðe kalkmak
olmuþtu. Bunu gören Amerika, Azurdia yerine Montenegroyu oturtmak zorunda kaldý. Çünkü Guatemalanýn, silahlý halk kuvvetlerine
[sayfa 394] ve gerilla savaþýna dayanarak, ikinci bir Dominik Cumhuriyeti olmasýndan çekiniyordu.
Ýþçi Partisi Merkez Komitesi, 10 Haziran, 1966 tarihli kararýnda þunlarý belirtiyordu: Olaylar gösteriyor ki, yurdumuzun baþ düþmaný Kuzey Amerikan emperyalizmi, taktik deðiþtirmeðe baþlamýþtýr.
Eskiden, orduyu kullanarak, ülkeyi aþýrý gericilere yönettirirdi. Þimdi,
hükümete yeni güçleri ortak etmekte ve orduya hükümeti denetletmektedir. Parti, bu durum karþýsýnda, günümüzün siyasî þartlarýna uygun yeni taktiklerin benimsenmesi gerektiði sonucuna
varýyordu. Partinin, silahlý mücadelenin en uygun mücadele biçimi
olduðu konusundaki görüþü ise aynen kalýyordu. Yeni taktiklerin
baþlýca nitelikleri þöyle özetlenebilir:
1- Montenegronun Devrimci Partisi, bugüne kadar çizdiði
zikzaklara raðmen, gerici partilerle karýþtýrýlmamalýdýr. Sýnýf bileþimi,
halký reform sözleriyle kandýrmaktan ibarettir. Bu partinin homojen
olmayan bir niteliði var. Bir yandan ülkeyi yöneten klik, diðer yandan orta tabaka ve subaylar bu partiye baðlý. Ancak, üç akýmýn bir
sentezine varmýþ, üç ayrý gurubun birliðini saðlamýþ bir parti deðil:
üç ayrý guruptan kurulu bir ortaklýk. Karþýmýzdaki acil görev, bu
partinin yüksek tabakasýyla çatýþmak, alt tabakasýndaki oportünistleri tarafsýz hale getirmek ve subaylarý sol tutumlara doðru çekmek
olmalýdýr.
2- Hükümet, ordunun istediðinden farklý bir siyaset izlediði
için, bunlara yönelecek komünist taktikleri de farklý olmalý. Komü-
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nistler, ordunun baský yönetiminden yana olduðunu ve hükümeti
devirmek için darbe hazýrladýðýný hükümete duyurmalý. Partimizin
hedeflerinden biri, hükümete, asýl düþmanýn Asi Silahlý Kuvvetler
deðil, düzenli ordu olduðunu ne yapýp yapýp anlatmak olmalý. Yukarda geçen Merkez Komitesi kararýnda, ordu [sayfa 395] baský yapmaða devam ettiði sürece, Asi Silahlý Kuvvetlerin buna askerî bir
saldýrýyla cevap verecekleri, gafil avlanmamak için giriþimi kendi,
ellerine alacaklarý hususu da yer alýyordu. Ordu, baský yapmaktan
vazgeçtiði takdirde Asi Silahlý Kuvvetler de, eylemlerinde misilleme yapmaktan, kitleye karþý giriþilen baskýlarýn ve yoldaþlarýmýza
yapýlan iþkencenin öcünü almaktan öte gitmeyecekler.
3- Devamlý bir darbe tehlikesi var (bazý subaylarýn giriþtikleri
iþler olsun, gerici çetelerin ortalýðý kasýp kavurmaða kalkmasý olsun, bunu gösteriyor), bu konuda kitleleri ve hükümeti uyarmak
taktik ve görevlerimizden biri olmalý. Darbe olursa Asi Silahlý Kuvvetler kitleleri de yanlarýna alarak darbecilere karþý çýkmalýdýr. Darbe
baþarýya ulaþýr da Amerikan emperyalizminin desteðini saðlama
imkânýna kavuþursa geniþ bir cephe kurarak mücadeleye geçmeliyiz.
4- Hükümet deðiþikliði, sadece, iktidar koltuðundaki güçleri
yeni bir düzene sokmakla kaldý. Gerçek iktidar Amerikan emperyalizminin elinde. Emperyalizm, ordunun baský yönetimiyle hükümetin önemsiz reform ve tavizlerini yeni bir bileþim içinde ortaya koydu. Ýþte hükümet deðiþikliðinin önü sonu bu. Reform ve tavizlerin
ülkeyi bir miktar deðiþtirdiði resmi aðýzlardan düþmüyor. Bu da bir
dereceye kadar doðru. Partimizin görüþü bu reform ve tavizlerin,
kitle eylemleri için yeni fýrsatlar yaratmasý, yeni örgütlere olanak
saðlamasý, iþçiler, köylüler ve diðer emekçiler için ekonomik, sosyal ve siyasal bir takým haklarýn alýnmasý için mücadeleye imkân
vermesidir. Bu yeni þartlara uygun silahlý bir mücadele yolu benimsenir ve halk kitlelerinin desteði saðlanýrsa, yeni durumun gerektirdiði kuvveti de kazanmýþ olacaðýz.
Parti, baþlýca görevinin, yeni durumdan yararlanarak [sayfa 396]
üç düzeyde örgütlenme eylemlerine Jýýz vermek olduðu görüþünde.
Bu düzeyler: kitleler, Asi Silahlý Kuvvetler ve partidir. Bu yöndeki çabalar olsun, devrime uygun ortamýn devamlý geliþmesi olsun (yeni
gerilla cepheleri açma olanaðýnýn doðmasý gibi) partinin, diðer sol
kuruluþlarla elbirliði etmek ve kitle üstünde etkisi olan bütün kuru-

272

Marksizm
ve Gerilla Savaþý

luþlarla birlikte ortak bir cephe kurmak görevlerini ikinci plana düþüremez. Ýþçi Partisi, Devrimci Partinin, sekter hatalarýmýzý yakalayýp adý geçen bu sol örgütleri bizden koparmak isteðini ve Asi Kuvvetler içinde komünistleri tek baþlarýna býrakma taktiðini akýldan çýkarmýyor. Merkez Komitemizin belirttiði gibi Düþman taktiklerine verilecek en iyi cevap, siyasî, askerî, ekonomik ve sosyal mücadeleyi
birarada yürütmektir. Bunun için de devrimci kuvvetlerin daima
halkýn isteklerini ve umutlarýný dikkate alarak eyleme giriþmeleri
gerekir. Çünkü komünistler, Marksizm-Leninizmi daima yaratýcý bir
biçimde ele almalý ve çizdiði yoldan ayrýlmamalýdýr. [sayfa 397]
Guatemala: Political Situation and Revolutionary Tactics, World Marxist Review, Þubat, 1967, s. 32-33.
Jose Manuel Fortuny, Guatemala Ýþçi Partisinin Genel
Sekreteridir.

10.
LATÝN AMERÝKA DEVRÝMÝNE DOMÝNÝKLÝLERÝN BAKIÞI
Jose Cuello ve Asdrubal Dominguez
Ekim Devrimi, yüzyýlýmýzýn hemen bütün sosyo-politik
süreçlerini etkilemiþtir. Sömürüye ve baskýya karþý çýkan bütün devrimler günümüzün sosyalist özünden etkilenen unsurlarý da kapsamakla birlikte, devrimlerin sýnýf bileþimi, programlan, aþamalarý,
mücadele biçimleri ve kurduklarý devlet yapýsý mutlaka sosyalist bir
nitelik taþýmýyor. Leninin tahmin ettiði gibi, sosyalizme ulaþan devrimci yollar da günden güne çoðalýyor, çeþitlerini arttýrýyor.
Bir kere, proletarya dýþýndaki tabaka ve guruplar da artýk
anti-emperyalist mücadeleye katýlmakta. Bugün, dünya devriminde müttefikimiz olan bu çeþitli tabaka ve guruplar, geçmiþte olduðu
kadar gelecekte de, sosyalist devrime kendi nitelikleriyle katkýda
bulunacaklar ve sosyalizmin (ister az geliþmiþ ülkelerde, ister kapitalist ülkelerde) kuruluþunu etkileyeceklerdir. Bu süreç, günümüzde Komünist hareketi ile dünya devrimi hareketi arasýndaki birliðin
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saðlanmasýnda belli güçlükler yaratýyor.
Küba Devriminden beri, devrimci harekete yeni tabaka ve
guruplarýn girmesiyle, Latin Amerika ülkelerindeki devrimci hareket bir kitle niteliði, dinamik bir Özellik kazandý.
Eskiden de ilerici aydýnlar ve öðrenciler devrimlere [sayfa 398]
katýlýrdý. Bugün subaylarýn ve papazlarýn da katýldýklarýný görüyoruz.
Bunlarýn durumuna dikkatle eðilmeliyiz.
Venezüelada, askerlerin Carupano ve Puerto Cabello ayaklanmalarýna katýldýklarýný gördük; ayný þey, Guatemaladaki, Turcios
Lima, Yon Sosa ve 13 Kasým Hareketlerinde görüldü; Dominik Cumhuriyetindeki7 Francisco Caamano, Ramon Manuel Montes Arache,
Hector Lachapelle Diaz ve 1965 Nisan olaylarýna katýlan diðer yüzlerce subay, devrimci bir bunalým baþgösterdiði zaman, gerçek
baðýmsýzlýk ve ulusal onur uðruna askerlerin de devrimci güçlere
katýlmalarýnýn mümkün olduðunu gösteriyor.
Camilo Torres ve onu izleyenler örneði de bize, Latin Amerikada papazlar arasýnda bile anti-emperyalist devrimci duygularýn
yer ettiðini gösteriyor. Bu duygunun temelinde Hýristiyan hümanizmini buluyoruz.
Yüzde yüz olumlu bu hareketlerin, kýtamýzdaki Marksistlerin
tamamý tarafýndan iyi deðerlendirilemediðini görüyoruz. Aslýnda, birçok ülkelerde iþçi sýnýfýnýn yaptýðý devrimci öncülük, kýtamýzda, ilerici küçük burjuvazinin elindedir. Üstelik bu smýf, Marksist partileri
ortadan silmeðe de çalýþmaktadýr. Hele, yanlýþ, taktiklere esir olmuþ,
sekter ve dogmatik partiler bulduðu takdirde küçük burjuvazinin
gelecekteki rakibine þimdiden darbe indirme þansý artýyor. Küçük
burjuvazinin önderliðini kabul edip etmeme konusunda bir karar
vermeðe kalkmadan, Leninin vaktiyle söylediði ve bugün kýtamýzdaki komünist hareketi için ibretle incelenmesi gereken þu sözlerini hatýrlayalým: Kendi kendimizi öncü, ileri birlik [sayfa 399] ilan etmemiz büyük anlam taþýmaz; davranýþlarýmýzý o þekilde ayarlamalýyýz ki diðer birlikler de bizim öncülüðümüzü, hareketin baþýnda
yürüdüðümüzü kabul etsinler.
Bazýlarý Marksizme kaymýþ, bazýlarý da kaymamýþ farklý siyasal ve sosyal guruplar kýtamýzdaki devrimci hareket içinde yer almýþ
7
Dominik halkýnýn ayaklanýp, emperyalist taraflýsý askeri diktatörlüðün temellerini salladýðý ve Amerikan emperyalistlerinin 42.000 deniz piyadesiyle müdahaleye
giriþtikleri Nisan 1965 olaylarý kastediliyor.
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bulunmaktadýr. Bu hareketin öncülüðünü ele geçirmek istiyorsak,
Marksizmi yaratýcý bir biçimde anlamaða çalýþmalý, esnek ve cesur
taktiklere giriþmeli ve öncülüðe diðer guruplardan daha layýk olduðumuzu kanýtlamalýyýz. Partinin anti-emperyalist cephedeki önderliðini saðlamanýn tek yolu, devrimci birliðin diyalektik bileþimini
gerçekleþtirmek ve bu birliði bozmadan, bu birlik içinde ideolojik
savaþa giriþmektir. Özellikle iþçi sýnýfýnýn örgüt bilinci, nesnel sürecin büyüyen sertliðine ve artan hýzýna ayak uydurabilecek kadar
yüksek bir düzeyde deðilse, bu konudaki dikkatimizi arttýrmak zorundayýz demektir.
Komünistler ortak cephenin azýnlýðýný teþkil etseler bile, doðru
ideolojik mücadeleyle, hareketin sapmasýný önlemekte ve çoðunluðu kendi tarafýna çekmekte baþarý saðlayabilir. Cephe içinde
çoðunluk bizde olunca da, kendi irademizi diðerlerine kabul ettirmek için zora baþvurmamalý, ikna yolunu seçmeliyiz.
Farklý siyasal ve sosyal kuvvetlerle birlikte giriþilecek bir hareket, mücadelenin yöntemi konusunda, büyük bir ciddiyeti ve
kuramsal açýklýðý zorunlu kýlar. Latin Amerika devrimci hareketi
içinde hâlâ ateþli bir biçimde tartýþýlmasý ve hatta hareketi bölecek
bir dereceye varmasý, bu konunun önemini gösteren bir delil niteliðindedir.
Biz, silahlý mücadele ile kitle mücadelesini birbirine taban
tabana zýt gösteren anlayýþa kesinlikle karþý olduðumuzu belirtmek
istiyoruz. Böyle bir ayrýmýn ülkemizin [sayfa 400] (hatta bütün kýtanýn)
gerçeklerine kesinlikle aykýrý düþtüðü inancýndayýz.
Yöntemler denince, iþçi sýnýfýnýn ve müttefiklerinin iktidara
gelmesini saðlayacak araçlarýn tümünü anlýyorsak, yöntem sorunu
bir strateji sorunudur ve bu konudaki polemik derhal kapitalizmden sosyalizme geçiþin niteliði konusundaki tartýþmayla karýþýverir.
Partimiz, Nisan 1965in acý deneylerinden, öncülüðü elde etmek istediðimiz takdirde, kendimizi devrim için zorunlu silahlý mücadeleye hazýrlamamýz gerektiðini öðrendi. Burjuvazi ve emperyalizm, silahlý karþý devrim makinasýný harekete geçirdiði zaman, Komünist Partisi siyasetini devrimci savaþýn somut isteklerine uygun
bir biçime getiremezse halk kitlelerini hemen kaybeder. Öncülük
de proleter olmayan güçlerin eline geçer ki bunun sonucu devrimin ya da ulusal kurtuluþ savaþýnýn yenilgiye uðramasýndan baþka
bir þey deðildir.
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Kýtamýzda, devrimci mücadelenin yöntemleri, biçimleri ve
yollarý konusu tartýþýlýrken, hiç kimsenin grevler ve köylü eylemleri
için propaganda ve kýþkýrtma gereðini, iþçi sýnýfýný örgütlemek için
yýlmadan çalýþma þartýný yadsýmadýðýný görüyoruz. Fakat bizce
tartýþmalý olan bir konu var: Acaba burjuvazi, elindeki mallan vermeðe razý olacak mý, emperyalizm kendisi için çok önemli olan bir
toprak parçasýný gönül rýzasýyla terkedecek mi? Yoksa iç ve dýþ
düþmanlarýmýz birleþik olanca güçleriyle, devlet makinalarýnýn bütün
aðýrlýðýný ve ellerindeki bütün teknik olanaklarý kullanarak, modern
silahlarla donanmýþ olarak karþýmýza mý çýkacaklar?
Bütün mücadele biçimlerinde ustalaþmamýz gerekir demek, bizce bir iþe yaramaz. Çünkü bu oldukça gevþek bir formüldür. Bir ülkedeki devrimcilerin iktidarý kazanmak için tutarlý bir siyaset izlemelerini garanti etmediði gibi, dikkatleri en uygun olan
yöntemin bulunmasý [sayfa 401] için gerekli çalýþmalardan uzaklaþtýrmak
gibi, engelleyici bir rol de oynar.
Engelsin belirtti gibi, silahlarýný durmadan geliþtiren ve ordularýný yeni savaþ düzenlerine göre eðiten egemen sýnýflar, devrimci
güçlerin hangi ölçüde silahlý ve ne türlü bir þiddet hareketine
giriþeceklerini de tayin etmiþ olurlar.
Sokak gösterileri, grev ve toplantýlar aþamasýnda, yönetici
azýnlýk, burjuvazi ve emperyalizm, sosyo-ekonomik düzeni polis ve
güvenlik birlikleri göndererek savunabilecek güçtedir. Su hortumu
ve cop, düzeni savunmaða yetecek silahlardýr. Fakat devrimciler,
gericilerin bu ilk siperini yýkýp bir adým daha atmak istedikleri zaman karþýlarýnda tüfekleri ve tanklarý bulurlar. Tanklar yakýlýp da
tüfekler karþý tarafýn elinden alýndýðý zaman ise, ufukta Amerikan
zýrhlýlarý ve taþýt uçaklarý belirir. Sömürücü sýnýflarýn dayandýðý son
savunma hattý budur çünkü.
Üç yýl önce ülkemizde olup bitenlerin özeti de bu zaten.
Bu yüzden, devrimin, günün sorunu olduðunu bilen biz Dominikli komünistler, her düzeyde silahlý mücadele için sýký hazýrlanmalýyýz. Ayný nedenlerle, kitleyi de böyle bir mücadeleye hazýrlamaða çalýþýyoruz; çünkü partinin bu mücadeleye hazýr olmasý yetmez, karar günü kitlelerin de eli tetikte olmalýdýr. Lenin, kitlelerin
devrimci þiddete baþvurabilecek psikolojik niteliði kazanmalarýna
Komünist Partisinin önayak olmasý gerektiðini söylemiþtir. Tarih
henüz onu yadsýmýþ deðil.
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Vietnamda, Orta Doðuda, Afrikada ve Latin Amerikada
görülen barbar karþý devrimler bizi bir yol kavþaðýna getirmiþ bulunuyor: ya güçsüzlüðümüzü anlayýp bir kýyýya çekileceðiz ya da devrimci enerjimizi iki misline [sayfa 402] çýkararak iþçi sýnýfýnýn ve partisinin hazýrlýksýz yakalanmamasýný saðlayacaðýz. Bunun için de
düþmanýn kullandýðý yöntemleri iyi bilmek gerekli. Ýþçi sýnýfýnýn örgütlü öncüsü olan partinin, günün birinde birdenbire yükselen barikatlarý görünce hazýrlýksýz yakalandýðýný, geç kaldýðýný anlayarak felce uðramasý doðrudan doðruya iþçi sýnýfýna ihanettir.
Eðer durum deðiþir de iþçi sýnýfý ve partisi silaha sarýlmak
zorunda kalmazlarsa daha da iyi olur; fakat silahlý mücadeleye hazýrlanmak hiç bir zaman boþuna deðildir.
Bugünlerde tartýþma konusu olan bir baþka sorunu ele almak istiyoruz: Ýlke olarak, sýnýf çatýþmasýnýn silahlý þiddet biçimini
aldýðý andan itibaren silahlý devrimci hareket baþlayabilir. Ancak,
emperyalizmin, ülkelerimizin iç iþlerine burnunu iyiden iyiye sokmuþ
olmasý nedeniyle, komünistler, kitlenin kendiliðinden giriþecekleri
silahlý þiddet hareketlerine katýlmakla yetinmemeli, bu hareketin
örgütlenmesi ve belli ilkelere dayandýrýlmasý iþinde, öncülüðü almaða çalýþmalýdýr. Dolayýsýyla, komünistlerin, ülkemizde ve kýtamýzýn diðer ülkelerinde, sistematik hareketini köylere yaymaða hazýrlanmasý büyük önem taþýyor. Giriþim önceliði ve üstünlüðü bizde
olmalý.
Dýþ müdahale tehlikesi ve gerilla savaþý zorunluluðu birbiriyle yakýndan ilgilidir. Teknik yönden yabancý iþgal ya da müdahale
kuvvetlerine karþý, köylülerin daða çýkmalarý sýk görülen olaylardandýr. Kuzey Amerikalýlarýn Britanyaya karþý giriþtikleri savaþýn;
Avrupada faþizme karþý giriþilen savaþýn; Sovyetler Birliðinde Hitlerin
geri hatlarýný vurmaða çalýþan savaþýn; Çinde Japonlara karþý giriþilen
savaþýn, gerila nitelikleri aðýr basar. Gerilla savaþýnýn etkinliði Vietnamda, Filipinlerde, Cezayirde ve dünyanýn daha baþka yerlerinde
sýnavdan geçmiþ ve kendisini kabul ettirmiþtir. [sayfa 403]
Köylük bölgeleri düzensiz savaþ (gerilla savaþý) için en uygun yer olmakla kalmýyor (özellikle iþgalciye karþý) ayný zamanda,
köylüleri, köylerdeki yarý-proleter guruplarý ve tarým iþçilerini (sömürülen bütün yoksul emekçileri) etkin devrimci savaþýn içine çekiyor.
Bizim gibi ülkelerde, kitlenin desteðini saðlamadan, devrimi
baþarýya ulaþtýrabileceðini sananlar aldanýyorlar. Yeþil berelilerin
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Amerikanýn bütün daðlarýný taþlarým tutmalarýndan sonra, kitle desteði, sadece iþçi sendikasý ya da esnaf birliði örgütlemeðe yarayan
örgütleme ve eðitim yöntemleriyle saðlanamaz. Saðlanýr diyenler
varsa, bize göre, bunlar sorumsuz kiþilerdir. (Devrimci örgütleme
ve eðitim için baþka yöntemler kullanýlmasý halinde nasýl baþarýlý
olunduðunu Kolombiyalý komünistlerin deneyi gösteriyor). Daðlarýmýzda Amerikan birliklerinin oluþu bir tehlike (düþman için) ve bir
devrim imkâný (köylüler için) kaynaðýdýr. Fakat ayný zamanda kurtuluþ hareketinin zayýflýðýnýn da bir kalýntýsýdýr bu; sömürülen köylü
kitlelerini demokratik ve anti-emperyalist mücadeleye çekmekte
gösterilen aðýrkanlýlýk.
Kitleleri bu sürüncemeli savaþa katma ihtiyacý, her geçen
gün biraz daha iyi anlaþýlýyor. Devrimin bütün cepheleriyle birden
askerî siyasî bir saldýrýya geçmesi için þartlarýn olgunlaþmasýna kadar iþgalciye (ya da darbeciye) karþý bir direnme niteliðinden öte
geçmemesi gereken bu sürüncemeli savaþ onlar olmadan baþarýlamaz. [sayfa 404]
The Dominican Repuclic: Two Years Af ter, World
Marxist Review, Mart, 1968, s. 38-39.
Yazarlar, Dominik Komünist Partisinin önde gelen üyelerindendir.

11.
LATÝN AMERÝKADA ANTÝ-EMPERYALÝST ÝTTÝFAK
Luis Corvalan
Geçen Yüzyýlda Latin Amerikada yer alan baðýmsýzlýk savaþlarý
kýta savaþlarý niteliðindeydi. Bolivar, Sucre, San Martin ve OHiggins
sadece kendi ülkelerinin özgürlüðü için deðil, bütün amerikan halklarýnýn özgürlüðü için savaþýyorlardý. O günlerde kýtamýzda ne ulusal devletler ne de coðrafî sýnýrlar vardý. Sömürgecilerin sýnýrlarý
belli belirsizdi. Kendi halklarýnýn baðýmsýzlýðý uðruna dövüþen ordularda baþka halklardan, baþka sömürgelerden gelen subaylar ve
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askerler vardý.
Baðýmsýzlýk kazanýlýp da kapitalizm geliþmeye baþlayýncaya
kadar ulusal devlet diye bir þey çýkmadý ortaya. Fakat týpký eskisi
gibi, Latin Amerika halklarýnýn ortak alýnyazýlarý, ortak sorunlarý ve
ortak düþmanlarý bulunuyordu. Kapitalizmin ve kapitalist toplumun
dengesiz geliþimi dün neyse bugün de oydu. Hepsinin geri kalmýþ
olmalarý bir yana, bugün, Latin Amerika ülkelerinin ekonomik, siyasal ve toplumsal geliþme düzeyleri arasýnda gene de önemli farklar
vardýr. Bu da, devrimlere ulusal bir renk katmakta ve zamanla biçimlerini deðiþtirmektedir.
Bu nedenle, günümüzdeki durum, geçen yüzyýlda olduðundan deðiþik. Bununla birlikte, Washington bütün kýtada bir saldýn
ve müdahale siyaseti uygulamakta. Küba Komünist Partisinin [sayfa
405] 18 Mayýs (1967) Bildirisinde belirttiði gibi, Amerika, Uluslararasý
saldýrý savaþlarý düzenlemekte, çeþitli ülkelerden gelen askerleri bu
savaþlara sokmaktadýr. Dün Güney Korede, bugün Güney Vietnamda, bunun örnekleri görüldü. Vietnamda, Güney Koreden,
Siyamdan, Filipinlerden, Yeni Zelandadan ve Avustralyadan gelmiþ
askerler dövüþüyor. Santo Domingoda da böyle olmuþ, Brezilyadan,
Costa Ricadan, Hondurastan, Nicaraguadan ve Paraguaydan birlikler getirilmiþti; ayrýca emperyalizm, OAS aracýlýðýyla (OAS-Amerikan Devletleri Birliði) Kübaya ve kýtadaki kurtuluþ hareketlerine
karþý kullanýlmak üzere uluslararasý bir ordu kurmaða çalýþmaktadýr.
Ýþte, Latin Amerika halklarýnýn birleþik bir eylem içine girmelerini, ulusal renklerinden kurtulup uluslararasý bir renge bürünmeleri bundan ileri geliyor.
Yerli azýnlýk yönetimleriyle elele vermiþ olan emperyalizm.
Latin Amerika ülkelerinin sýnýrlarýný ve egemenliðini tanýmadýðý gibi
iç-iþlerine karýþmama ilkesini de çiðniyor. Devrimcilerin büyük bir
dayanýþmayla karþý koymalarý gereken ideolojik sýnýrlar adýný verdiði bir doktrin geliþtirmiþ bulunuyor. Bu dayanýþma, önderliði kendilerinde olmak þartýyla, kardeþ halklarýn kurtuluþ savaþlarýna (gerektiði zaman) katýlmamýzý þart kýlýyor .
Ýspanyadaki anti-faþist savaþta olduðu gibi, bazý haller-farklý
uluslara mensup devrimciler, kitleler halinde, bir baþka ülkenin kurtuluþ savaþýna katýlabilir. Bu, önemli bir siyasî ve tarihî etki yaratýyor.
Fakat, devrimcilerin dünya ölçüsünde kurtuluþ savaþlarýna ve iþçi
sýnýfý zaferine yapabilecekleri en büyük katký, kendi ülkelerinde mü-
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cadele etmek ve diðer ülkelerdeki devrimci savaþlara maddi ve
manevi yardýmda bulunmaktýr.
Marksizmin ve proleter enternasyonalizmin kurucularý olan
Marx ve Engels Komünist Bildirisinde (Manifestosunda) [sayfa 406]
þunlarý söylüyorlar: ...Özünde olmasa bile biçiminde, proletaryanýn
burjuvaziyle savaþý, herþeyden önce, ulusal bir savaþtýr. Þüphesiz,
her ülkenin proletaryasý, herþeyden önce, kendi burjuvazisiyle kozunu pay etmek durumundadýr.
Bu ulusal savaþta, her ülkede, devrimin somut görevlerini ve
çeþitli niteliklerini tayin edecek olan o ülkenin devrimcileridir. Kendi yurtlarýndaki durumu onlar herkesten daha iyi bilirler. Devrimin
amaçlarýný ve bu amaçlara ulaþma yöntemlerini en iyi onlar tayin
eder. Hata yapabilirler. Fakat bu baþkalarýnýn yapacaðý hatadan çok
daha küçüktür. Her halde, bir ülkede, deneylerini, baþarýlarýný ve
baþarýsýzlýklarýný kýsaca gözden geçirdikten sonra eylem için en doðru
yolu bulma sorumluluðu gene o ülkenin devrimcilerine düþer. Fakat bu, kardeþ ülke devrimcileriyle fikir alýþveriþi yapýlmaz demek
deðildir elbet.
Küba devrimi, gerçeklerin, önyargýlarý nasýl alaya aldýðýný gösterdi. Þu ya da bu deneyin sonuçlarýný hemen genelleme eðiliminin nasýl bir çýðlýk olacaðýný öðretti. Fakat bu da, belli bir devrimin,
meselâ Küba devriminin, belli bir özelliðinin baþka bir devrimde
yeniden ortaya çýkmayacaðý anlamýna gelmez. Bu yüzden, Latin
Amerika ülkelerindeki devrimlerin, Kübada olduðu gibi, bir gerilla
hareketiyle baþlayabileceðine inanýyoruz.
Bunun gerçekleþebilmesi için, son derece önemli (hatta bazan bir numaralý) etmen olmakla birlikte, bir gurup devrimcinin
yiðitliði ve kararlýlýðý yetmez. Çok daha temel bir þeyin, genel þartlarýn
devrim için elveriþli olmasý gerekir. Hiç þüphe yok ki, bu þartlarýn ne
tamamen lehte, olmasýný ne de tamamen olgunlaþmasýný beklemek gerekmez. Olgunlaþmakta olmalarý yeterlidir.
Gerilla ya da baþka bir mücadele biçiminin tam zamanýný ve
en uygun yerini bulmak kolay deðildir. Lenin genellikle, bir sürü
hayata malolmaktan ve sonuçta gerilemeye [sayfa 407] yol açmaktan
baþka bir iþe yaramayan serüvenlerden her zaman kaçýnmak gerektiðini söylüyor. Diðer taraftan, Leninizm, her zaman yaratýcý bir
cesaretle iþe giriþmiþ, devrim idealini bir an önce gerçekleþtirmek
arzusuyla çalýþmýþtýr. Bu sebeple, belli bir mücadele biçimini, kafa-
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dan reddetmek ya da düþünmeden, hesaplamadan kabul etmek
söz konusu deðildir. Ana sorun, en doðru mücadele yolunu bulmak, durumu mümkün olduðu kadar iyi kavramak ve bu en kestirme mücadele yolunda dümdüz gitmektir. Devrimci, saldýrýya geçeceði aný bilmeli, gerektiði zaman geri çekilmeli ve devrim için elveriþli
ortamýn varlýðýný hemen kavrayabilmelidir. [sayfa 408]
Alliance of the Anti-Imperialist Forces in Latin America, World Marxist Review, Temmuz, 1967, s. 25-27.
Luis Corvalan Þili Komünist Partisi Genel Sekreteridir.
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VII. AMERÝKA BÝRLEÞÝK DEVLETLERÝ
Birleþik devletlerde silâhlý eylem sorunu, 1964 de
Harlemdeki patlamadan sonra gittikçe sýklaþan ve
þiddetlenen siyah Ghetto8 isyanlarý ile iliþkili olarak ortaya
çýkmýþtýr. Dünya çapýndaki çaðdaþ saldýrgan ve ihtilâlci Amerikan emperyalist politikasýna uygun düþmek üzere, bu kendiliðinden çýkan isyanlar kendi yurtlarýnda ayný þiddet ve
baský ile karþýlaþmýþlardýr. Bunun sonucu olarak; Afrika, Asya
ve Lâtin Amerikadaki ulusal kurtuluþ mücadelelerinden esinlenen bazý Amerikalý zenciler, kendi kurtuluþlarýný da
þehirlerdeki gerilla tipi eylemler türünden bir silâhlý mücadele plânýnda tasarladýlar. Aþaðýdaki yazýda, ABD Komünist
Partisi baþkaný Henry Winston, partisinin bu sorun hakkýndaki tutumunu belirtmektedir. [sayfa 409]

AFRO-AMERÝKALILARIN ÖZGÜRLÜÐÜ ÝÇÝN
DEVRÝMCÝ MÜCADELE
Henry Winston
Amerikalý zencilerin, özellikle ghettolarda, karþý karþýya bulunduklarý katlanýlmaz koþullarda bir deðiþiklik alâmetinden baþka
her þeye razý olabilecek, ülkemiz yönetici sýnýfýnýn ve özellikle Johnson idaresinin kesinlikle yadsýnmasý; son yýllardaki kitlesel barýþçý
gösterilere raðmen, demokratik süreç içersinde anlamlý bir deðiþiklik
elde etme imkâný hakkýnda, gittikçe artan bir güvensizliðe baðlanmaktadýr.
Zenci ghettolarýndaki 1967 kitle ayaklanmalarýnýn anlamý açýkça belirtilmelidir: Birleþik Devletler 60larýn bolluðu ile övünürken milyonlarca Amerikalý zenci artýk 30larýn buhran koþullarý altýnda yaþayamaz.
8
Ghetto: aslýnda yahudi mahallesi anlamýnda olup; burada bir þehir içinde tecrit edilmiþ, beyazlarla eþit koþullara sahip bulunmayan zencilerin yerleþmeleri
kastedilmiþtir. (Çev.)
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Liberal ve ilerici güçlerin geniþ kesimleri dahil olmak üzere
beyaz Amerikalýlarýn çoðunun, ghettolardaki bunalýmýn vahametini
anlamaktaki ve bu bunalýmý halletmek için gereken zorunlu kökten
deðiþimler için yapýlan mücadelede zenci halkla ittifak kurmaktaki
baþarýsýzlýklarýn, ýrkçýlýðý ortadan kaldýrabilme yetenekleri ve anlamlý çözüm yollan için zencilerin savaþýna katýlmaya hazýr bulunmalarý
hakkýnda gittikçe artan bir güvensizliðe yol açmýþtýr.
Þehirler ve devletlerin olduðu gibi, Federal Hükümetin de
zencileri öldüren ve sakatlayan ýrkçýlara karþý kesin bir tavýr almamasý, silâhlý savunmayý da içine alan azimli bir nefsi müdafaaya
daha büyük ölçüde güvenilmesi ihtiyacý hakkýnda yeni bir bilinçlenme yaratmýþtýr. [sayfa 410]
Minutemanlar, Birchitler, Ku Klux Klan, Beyaz Yurttaþlar Meclisi, Ulusal Erler Derneði ve Amerikan Nazi gruplarý hiç bir ceza
görmeksizin ýrkçý tedhiþi açýkça kýþkýrtýyor ve örgütlüyorlardý. Alabama eyaletinin sabýk valisi Wallace, ýrkçý tedhiþ belasýnýn yayýlmasýný
serbest býrakmakla kalmamýþ, ayný zamanda bütün Birleþik Devletlerdeki ýrkçý ve faþist türden güçleri bir araya toplamýþtý. Zenci halk
bu tehdit eden geliþimler içinde uygun bir sebeple gaz odasýnýn pis
kokusunu koklamak zorunda býrakýlmaktaydý. Haklý olarak
genocidin pasif kurbanlarý olmaya hiç de niyetli olmadýklarýný ilân
ettiler. Bundan baþka tedhiþe karþý, baþarýlmasý mümkün ve ghettolarýn sorunlarýný çözümleyebilecek kadar köklü bir alternatif program ileri sürülmemiþti. Ayrýca, zenci özgürlük hareketinin yönetici
saflarý, baþka ülkelerden alýnmayýp Birleþik Devletlerin özel
koþullarýna göre ayarlanmýþ devrimci taktikler anlayýþýndan ve sýnýf
bilincinden yoksundular. Son yýllarda Afrikada, Asyada ve Latin
Amerikada geliþen dünya kurtuluþ mücadeleleri, Birleþik Devletlerde, tam bir özgürlük için savaþma azmini ilham etmiþti.
Bütün bu etmenler, bazýlarý tarafýndan özellikle zenci ghettolarýnda silahlý mücadele gereksinmesine yeni bir önem verilmesine
yol açmýþtýr. Zenci özgürlüðü savaþýnýn bayraðý, cesarettir. Komünistler, bütün militan zenci özgürlük savaþçýlarýný, bu bayraðý taþýmak
üzere, birleþtirir. Ghetto ayaklanmalarý ve sayýsýz kahramanca
savaþlar, zencilerin þimdi tam özgürlük kazanmak için savaþmaya
hazýr olduklarýný, fazlasýyla açýða çýkartmýþtýr. Özellikle zenci önderlerin görevi, birleþmiþ olarak ve ustaca, kahraman halk militanlarýmýzý en iyi þekilde kullanma yollarýný araþtýrmaktýr. Görev; iktidarýn,
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kýþkýrtmalarla bu militanlarý kötüye kullanmasýný ve zenci halka yüz
çevirtmesini önlemektir. Önde gelen görev, kazanýlan her [sayfa 411]
durumun en etkili þekilde kullanýlmasý, mücadelemize müttefikler
toplamak ve düþmanlarýmýzý tecrit etmek için azamî ustalýk kullanmaktýr.
Komünistler; siyasal deðiþimi elde edebilmek için þiddet kullanýlmasý gereðine, ancak halk çoðunluðunun barýþçý yöntemlerle
amaçlarýný gerçekleþtirebilecekleri bütün yollar gericiler tarafýndan
kapatýldýðý takdirde, inanýrlar.
Bugün gördüðümüz gibi, Amerikan halkýnýn, zenciler dâhil
olmak üzere büyük çoðunluðu, henüz düzenin deðiþtirilmesi gerektiðine bile inandýrýlamamýþtýr; nerede kaldý ki, bunun silâhlý güçlerle
yapýlmasýnýn zorunlu olduðu kanýsýna varacaklar. Bu gibi amaçlar
için silâhlý ayaklanmalar, ne kadar cesurca mücadele ederlerse etsinler, sadece zenci topluluklarý tarafýndan baþarýyla yürütülemez.
Ýþçi sýnýfýndan beyaz ve zenci güçlü müttefikler gereklidir. Bununla birlikte, demokratik sürecin yollarýný kapamak için son derece tehlikeli baskýlarýn bulunduðu konusunda uyarý, zorunludur. Birçok bölgelerde bu yollar gerçekten kapanmýþtýr. Bu durumun devamý zenci halk için, þiddetli bir mücadeleye giriþmekten baþka
çýkar yol býrakmayacaktýr.
Kitlelerin hayat þartlarýný düzeltmeyi amaçlayan bir programla temellenmeyen ve halkýn desteðini saðlamayan bozguncu ve
terörcü eylemler, zenci topluluklarýna karþý misillemelere yol açan
serüvenci, kýþkýrtýcý ve siyasal sorumluluktan yoksun eylemlerdir.
Bu nedenle bunlar yadsýnmalýdýr. Ayný zamanda, zenci toplumu
içerisinde; Tom Amcalara ve bu taktikleri benimsemeyenlere karþý
yöneltilen terörcülük de tamamen yersiz, bölücü ve tam özgürlük
mücadelesi için zararlýdýr. Ayný þekilde, bu da yadsýnmalýdýr.
Yaðmacýlýk ve kundakçýlýk politikasýný savunmuyoruz ama
kendiliðinden çýkan isyanlara sebep olan katlanýlmaz [sayfa 412]
koþullara, ghetto ayaklanmalarý bir nihayet veremezken, bu politikanýn belirli olumlu sonuçlar elde etmiþ olduðu da açýktýr. Bu militan eylemler, ulusa ve bütün dünyaya ghettolardaki krizin önemini
kuvvetle kabul ettirmiþ, birçok beyaz Amerikalýya, büyük þehirlerde
hayatýn, zenciler için katlanýlýr bir hale gelmedikçe, kendileri için de
yaþanmaz olacaðýný göstermiþtir.
Bundan baþka, bu eylemler, Vietnamdaki adaletsiz savaþa
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karþý kitle direniþlerini þiddetlendirmiþ ve derinleþtirmiþ ve bu savaþa
son verilmesi için yapýlan mücadelelere daha büyük bir militanlýk
ilham etmiþtir. Zencilerin temsil edilmeleri mücadelesini büyük ölçüde harekete geçirmiþ, zenci topluluklarýný siyasal ünitede en yüksek seviyelere sevketmiþ, beyaz topluluklarýn geniþ kesimlerini, zenci
bir belediye baþkanýný kabul etmeye ve onun için çalýþmaya ikna
etme konusunda katkýda bulunmuþtur. Yönetimi, bütün seviyelerdeki zenci temsilciliði zorunluluðuna cevap verebilecek þekilde geniþletmiþtir. Son yýllarda zenci temsilciliklerinde kaydedilen her ilerleme, 1967de zenci ghettolarýndaki patlamalarýn getirdiði deðiþimler
sayesinde olmuþtur.
Bununla birlikte þimdi zenci ghettolarýnda çýkan kendiliðinden ayaklanmalara, örgütleþmiþ bir nitelik vermek gerektiðini çýkarsayanlar; gerek zenci topluluklarýnýn ruh-sallýklarýný, gerekse böyle
örgütlü silâhlý ayaklanmalarýn mücadele etmesi gereken güçlerin
iliþkilerini vahim bir þekilde yanlýþ deðerlendirmektedirler. 1967 ayaklanmalarýnýn güçlülüðü, kendiliðinden olmalarýndan gelmektedir.
Zenci topluluklarýnýn sempatisini ve desteðini saðlayan ve birçok
beyaz Amerikalýyý, ghettolardaki krizin derinliðini ortaya koyarak,
harekete getiren þey, ayaklanmanýn kendiliðinden çýkýþ özelliðidir.
Bu günkü koþullar altýnda örgütlü bir ayaklanma için beyaz
çevreler bir yana, zenci topluluklarýnýn desteðini [sayfa 413] kazanmak
bile önemli bir sorundur. Kendiliðinden çýkan ayaklanmalarýn bastýrýlmasý için kullanýlan baský yollarýnýn insafsýzlýðý ile egemen sýnýflarýn ve hükümetin, örgütlü bir ayaklanmaya karþý kullanacaðý sýnýrsýz
zorlama kýyas kabul etmeyecektir.
Zenci topluluklarýnýn kendilerini istilâya ve silâhlý kuvvetlerin
tecavüzüne karþý savunmak, þüphesiz en tabiî haklarýdýr. Fakat önümüzdeki görev, yýllýk yaz katliamýna son vermek ve Amerikalý
zencilerin hayatlarýný garanti edebilmek üzere, gerçek demokrat
beyaz Amerikalýlarýn ve özellikle beyaz iþçilerin desteðini saðlamaktýr...
Birleþik devletlerdeki her zenci toplumunda örgütlü, militan
ve birleþmiþ bir mücadeleye öncelikle ihtiyaç vardýr. Bu mücadelenin taktik yöntemleri tam özgürlük için yapýlacak savaþýn en hýzlý ve
en etkili bir þekilde ilerleme kaydetmesini saðlayacak her türlü mücadele biçimini: kitle yürüyüþlerini, gösterileri, kitlesel militan sivil
ayaklanmalarýný, boykotlarý ve grevleri kapsamýna almalýdýr. Hare-
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keti baþlatýp sonuna kadar götürecek ve zorunluluk olduðunda silahlý
mücadeleye baþvuracak bir tutum niteliðini kazanmalýdýr. Zenci belediye baþkanlarý, Birleþik Devletler senatör ve kongre üyeleri ve
her seviyede zenci devlet memurlarý seçilmesini saðlamak üzere,
zenci topluluklarýn, kitlesel yürüyüþler düzenlemeleri gereklidir.
Özgürlük savaþý ateþinde piþen her türlü yeni ve etkili mücadele için kapýlar sonuna kadar açýk olmalýdýr. Özgürlük mücadelesinin taktik yöntemleri hakkýnda tek düþünülecek nokta; bunlarýn
mücadeleleri ileri mi yoksa geri mi götüreceði, zenci halk kitlelerini
birleþtirecek nitelikte mi, bölecek nitelikte mi olduklarý, bize müttefik kazandýrýp kazandýramayacaklarý konularý olmalýdýr.
Her etkili mücadelenin zorunlu öðelerinden biri olan militanlýk ta bu yoklamadan geçirilmelidir. Bugünün özgürlük [sayfa 414] mücadelesinde yiðit kiþilerin cesareti önemli bir rol oynamýþtýr ve ilerde de oynayabilir. Fakat bireysel militanlýðýn gerçek deðeri, kitle
militanlýðýna ilham verme yeteneðinde kendini gösterir. Bunun yerini baþka hiç bir þey alamaz. Þu halde bireysel cesaret, zenci halk
kitlelerinin belirli bir aþamada giriþmeye hazýr olacaklarý bir mücadele biçimi ile birlikte yürümelidir. [sayfa 415]
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