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General Alberto Bayo 

  

Alberto Bayo, 1892 yılında Küba'nın Camaguey Eyaleti'nde doğdu. İlk öğrenimini New Orleans 

şehrinde yaptı. İspanyol-Amerikan Savaşı sona erince, babası Albay Bayo, Kanarya Adaları'nda bir 

göreve atandı . 

      Albay Bayo, geleceği ile ilgili olarak, oğlunun kendisinin karar vermesini istiyordu. Ya İspanya'da 

öğrenimine devam edecek ya da kendisi gibi bir asker olacaktı . 

  Küçük Alberto, bunlardan ikincisini seçti. Henüz 14 yaşında iken topçu neferi olarak askerliğe 

başladı . 

      Alberto 1912 yılında Madrid şehrindeki Piyade Akademisi'ne girdi ve 1915 yılında teğmen 

rütbesiyle akademiyi bitirdi. İspanya Hava Kuvvetleri'nde pilotluk yapan Alberto'nun büyük kardeşi 

Celestino, 1912 yılında bir uçak kazasında ölerek İspanya'nın ilk hava şehidi olmuştu. Bu yüzden 

İspanya Kralı çıkardığı özel bir izinle Alberto'nun da hava kuvvetlerine geçmesini sağladı . 

      Bayo 1916 yılında pilot olarak Havacılık Okulu'nu bitirdi. Fakat bir yandan da okuldaki ilkel eğit!m 

şartlarına ateş püskürüyordu: "Bir öğrenci öğretmeni ile birlikte üç saatlik eğitim uçuşu yapıyor, sonra 

da kendi başına yapayalnız bırakılıyordu." Daha sonra atış, gözetleme ve bombardıman kurslarına da 

devam etti . 

      Bayo bir yandan da sivil havacılığın gelişebilmesi için gayretler gösteriyordu. Carabanchel Alto'da 

18 uçak ve iki hangarlı "Bayo Hava Alanı" adlı sivil havacılık okulunu kurarak İspanya havacılık tarihinin 

öncülerinden biri haline geldi. Bunu izleyen altı yıl içerisinde Kuzey Afrika'da İspanya Kralı'na 

başkaldıran yerli halka karşı çeşitli uçuş görevleri aldı . 

      1921 yılında Alberto Bayo'ya Arapların bulunduğu bir kesime zehirli gaz bombası atması için emir 

verildi. Ne var ki bu gazların halk üzerinde ne şekilde bir etki bırakacağı Bayo'dan saklanmış ve 

bunların zararsız kimyevi bombalar olduğu söylenmişti. Alberto görevini tamamladıktan sonra o 

kesimdeki yerli halkın zehirli gazın etkisiyle görme yeteneklerini tamamen kaybedip kör kaldıklarını 

öğrendi. Bunun üzerine bütün askeri kanalları atlayarak doğrudan doğruya Kral'ın kendisine bir 

protesto mektubu gönderdi. Kral Bayo'ya verdiği cevapta, "Kuzey Afrika'daki yerli halkın aslında Kafir 

kişiler olduğunu, bu bakımdan kendilerine hiçbir değer verilemeyeceğini" bildiriyordu. Bayo kendine 

verilen bu insanlık dışı cevaptan duygulanarak İngiltere ve Fransa'da yayınlanan dergi ve gazetelere 

İspanya hanedanının bu tüyler ürpertici tutumunu yeren yazılar yazdı . 

      İki yıl sonra Alberto Bayo genç bir kadın yüzünden, şu anda Franco Ordusu'nun generallerinden 

biri olan Joaquin Gonzalez Gallarza ile münakaşaya tutuşmuş ve bu olay 22 Haziran 1923 günü bir kılıç 

düellosu ile sona ermişti. Aynı zamanda bu, İspanya tarihinin en son kanuni düellosu da olmuştu. Bayo 

bu düelloda ensesinden ve sağ elinden hafif yaralar almasına rağmen rakibini çok ağır bir şekilde 

yaralamıştı. Haberi duyan Kral derhal Bayo'yu zindana attırmıştı. Gonzalez tam 28 gün ölümle 

pençeleşip iyileştikten sonra Bayo serbest bırakıldı ve İspanya Yabancılar Lejyonu'nda bir göreve 

atandı . 

      Bayo, gerilla savaşları konusunda en önemli bilgi ve tecrübeleri Kuzey Afrika'da Yabancılar 

Lejyonu'nda iken öğrendi. Kral'a başkaldıran yerli halk, gerillacılık kurallarını gayet ustaca uygulayarak 

İspanyol Ordusu'na ağır kayıplar verdiriyordu. Lejyon Ordusunu devamlı baskı ve saldırılar altında 



tutuyor ve İspanyollar henüz karşı saldırı için hazırlanırken gözden kaybolabiliyorlardı. Yerli gerillacılar 

son derece usta bir kamuflaj (gizleme) ve tuzak kurma tekniği uygulayarak gereğinde on ya da oniki 

savaşçı ile koca bir İspanyol taburunu durdurabiliyorlardı. Bu savaşlardan birinde Bayo her iki 

ayağından, vücudunun sağ yanından ve sol baldırından yaralar almıştı . 

      1925 -26 yılları arasında Fransız Ordusu ile işbirliği yapan İspanyollar, yerli halkın isyanını bastırdı. 

Bunun üzerine Bayo İspanya'daki bir garnizonda idari bir göreve atandı. Bütün işi önemsiz raporlar 

hazırlayıp belgeler imzalamaktı. Bayo boş zamanlarını değerlendirmek için İspanya adli makamlarının 

"adaletsiz" ve "tek taraflı" tutumunu olduğu gibi yansıtan, tüm İspanyol toplumunu saran ahlaki 

çöküntüyü alaycı bir dille yeren şiirler yazıyordu. Bayo, bu arada, dört şiir kitabı, iki roman ve Kuzey 

Afrika'daki tecrübelerini içine alan bir kitap yayınladı . 

      14 Nisan 1931 günü yapılan genel seçimler sonucunda İspanya'daki "monarşik" devlet düzeni 

"cumhuriyetçi" bir yönetim ile yer değiştirmişti. Kendisinin monarşik yönetime muhalif tutumu 

bilindiğinden, Bayo garnizondaki pasif görevinden alınarak bir hava generaline emir subayı olarak 

atandı. Seçimle kurulan yeni düzen uzun ömürlü olmayacaktı. Çünkü ekonomik çıkarları ile siyasi 

ayrıcalıkları tehlikeye düşen ve aslında koyu bir halk düşmanı olan burjuvalar, kilise mensupları ve 

toprak ağaları, halkın kurmuş olduğu yeni düzeni boğazlamağa çalışacaklardı. Nihayet 1936 yılında 

General Francisco Franco, cumhuriyet düşmanı "sağcılar"ın başına geçecek ve İspanya bir iç savaşa 

sürüklenecekti . 

      Alberto Bayo o günlerde Barcelona şehrinin komutanı olup daha sonra faşistler tarafından 

yakalanarak kurşuna dizilen General Batet'in emir subaylığını yapıyordu. 1936 Ağustos'unda Bayo'ya, 

deniz ve kara kuvvetlerinden 3 bin kişilik karma bir kuvvetle İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları'nı 

ele geçirme görevi verilmişti. Bayo ani bir deniz çıkarması yapıp, daha sonra da gerilla taktikleri 

uygulayarak bu üç adayı da ele geçirmeyi düşünüyordu. Ne var ki, Majorca Adası'nda üslenmiş olan 

İtalyan kuvvetleri, Bayo'nun askerlerini şiddetli bir top ateşine tutacaklardı. Bu duruma oldukça 

içerleyen Bayo, karşılık olarak Roma şehrinin bombalanması için Savunma Bakanlığı'ndan izin bile 

isteyecekti. Bayo'nun bu isteği Savunma Bakanı'nı son derece ürkütmüştü. Derhal birliklerini geri çekip 

İspanya'ya dönmesi için Bayo'ya emir verdi . 

      İspanya'ya döndüğünde Bayo gerek kendi üstlerine, gerekse Savunma Bakanlığındaki yetkililere 

"konvansiyonel" savaş usulleri ile faşistlerin yenilemeyeceğini anlatmaya uğraştı: "Faşistler silah, asker 

ve malzeme bakımından cumhuriyetçilerden kat kat üstün durumda idiler. Kendilerine karşı 

uygulanacak en başarılı savaş biçimi ancak gerillacılık olabilirdi ". 

      Aynı yıl içerisinde gerillacılık üzerine hazırlamış olduğu tezleri içinde toplayan bir broşür hazırladı. 

Broşürü okuyan komutanı, "Bu fikirler ancak bir çılgına ait olabilir. Zaten sen de bir çılgından başka bir 

şey değilsin" diyerek Bayo'yu 8 gün oda hapsine mahkum etmişti . 

      1931 yılında cumhuriyetçilerin durumu kötüleşmeye yüz tutunca, broşürlerinin yayınlanması için 

Bayo'ya izin verildi. 1938 yılında da Güney İspanya'daki hava kuvvetlerine bir kaç ay kadar komuta 

ettikten sonra kendisine Barselona şehrinde küçük bir gerillacılık okulu kurmak görevi verildi. Fakat 

geç kalınmıştı. Fransa ya da İngiltere resmen müdahalede bulunmadıkça Franco, Hitler ve Mussolini 

tarafından kurulan faşist ordusunu yenebilmenin imkanı yoktu . 

      Franco kuvvetleri Barselona'ya oldukça yaklaşmışlardı. Bir gün "Alman gönüllüleri", Bayo'nun 

kuvvetlerini açıkta yakalayarak şiddetli bir sürpriz bombardımanına tuttular. Bu esnada Bayo'nun 

gözlerine iri kıymık parçaları girecek ve kendisinin görme yeteneğini tamamen ortadan kaldıracaktı. 

Bayo dört hafta kadar hastanede kaldı. Bu arada sağ gözü tamamen iyileşmesine rağmen sol gözü 

çıkarılıp yerine takma göz konulmuştu . 

      Franco kuvvetleri içsavaşı kazandıktan sonra Alberto Bayo artık İspanya'da kalamazdı. Bu yüzden 

Fransa'ya sığınmak zorunda kaldı. İç savaşın ilk yıllarında Bayo'nun bizzat kendisi Barcelona 

yakınlarında denize çakılan iki Fransız havacısının hayatlarını kurtarmıştı. Bu nedenle 15 Mart 1939 

günü Fransa Hükümeti tarafından Bayo'ya "Legion d'Honeur" nişanı verildi . 



      Daha sonraları, Bayo doğum yeri olan Küba'ya göç etti. Üç yıl süre ile Havana'daki Ticaret 

Akademisi'nde matematik, Fransızca ve İngilizce öğretmenliği yaptı. 1942 yılında hükümeti tarafından 

ileri sürülen ve bütün okullardaki resmi dinin katolik dini olması gerektiğini öngören bir bildiriyi 

imzalamayı reddetti. Bayo din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olması gerektiğine inanıyordu. Bunun 

üzerine Küba'yı da terk ederek Meksika'ya göç etti. Meksika Askeri Havacılık Okulu'nda matematik, 

hava trafiği ve aerodinamik dersleri verdi. Bir yandan da boş durmuyor, Meksika'da bulunan İspanyol 

sürgünlerine gerillacılık teorileri üzerine bilgiler veriyordu . 

      Bayo kendi askeri teorilerini savaş alanında deneyebilmek imkanına ilk olarak 1948 yılında 

kavuşacak, fakat ortaya çıkan bazı aksilikler yüzünden plan uygulama safhasına giremeyecekti. Samoza 

yönetimini devirmek isteyen bir grup Nikaragualı kendilerini eğitmek üzere Bayo'ya başvurdular. Bayo 

bu isteği kabul ederek 235 gönüllü ile birlikte Costa Rica'nın terkedilmiş bir bölgesinde kamp kurup 

onları eğitmeye başladı. Bu savaşçıların liderleri Bayo'ya o günlerde "El General" ünvanını vermişlerdi 

ve o günden bu yana da Alberto Bayo Amerika'daki bütün gerillacıların "general"i olarak kalacaktı. Ne 

var ki, Amerika Kıtası Devletleri Teşkilatı Bayo'nun bu uğraşlarını haber alınca grubun dağıtılması için 

Costa Rica Hükümeti'ne baskı yapmaya başladı . 

      Ertesi yıl, bu defa Trujillo'yu yıkmak üzere Dominikli ihtilalciler, kendilerini yetiştirmesi için Bayo'ya 

başvurdular. Bayo, Dominikli sürgünleri Meksika'da değişik yerlere dağıtarak eğitmeğe başladı. 

Hazırlanan plana göre bu gerillacılar yedi uçakla Dominik Cumhuriyeti'ndeki stratejik değer taşıyan bir 

bölgeye indirileceklerdi. Ne var ki, bu savaşçıların gizliliğe önem verip ağızlarını sıkı tutamamaları 

yüzünden Meksika polisi durumdan haberdar olacak, Bayo'nun komutası altındaki grubun dışında 

kalan bütün gerillacılar teker teker ele geçirilecekti . 

      General Bayo bu olay üzerine sessizce Guadalajada şehrine yerleşti. Kendisine küçük bir mobilya 

fabrikası satın aldı. Aynı zamanda Latin-Amerika Üniversitesi'nde İngilizce ve Fransızca öğretmenliği, 

"Escuela de Mecanicos de Aviacion - Havacılık Teknisyen Okulu"nda mekanik öğretmenliği yaptı . 

      1955 yılının sonbaharında Alberto Bayo'nun kapısı bu defa başka bir Latin Amerika'lı sürgün 

tarafından çalınacaktı. Bu defaki "öğrenci", kendisi gibi bir Kübalı idi, Batısta yönetimini devirmek için 

Bayo'dan yardım istiyordu . 

      Bayo, Fidel Castro isimli bu gencin isteğini kabul ederek Küba'yı kurtarmak için ant içen 81 

savaşçıyı tam altı ay süre ile eğitti ve onları mükemmel gerillacılar olarak hazırladı. 81 öğrencisi 

içerisinde "en iyi öğrenci" olarak, bir süre önce Bolivya'da vurulan asrımızın en güçlü devrimcilerinden 

"Ernesto Che Guevara"yı seçmişti . 

      Kübalı gerillacılar, General Bayo'nun yıllardır içinde yaşadığı hayalleri, birer gerçek haline 

çevirmişlerdi. Batista'nın modern ordusu "gerillacılık" yoluyla mağlup edilmiş ve Latin Amerika 

toprakları üzerinde yeni bir düzenin temeli atılmıştı . 

      Fidel Caslro Küba'da yönelimi ele geçirdikten sonra General Bayo yeniden Küba'ya döndü. Burada 

Kübalı deniz piyadelerinin eğilimini üzerine aldı. Bazı kaynaklara göre Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti 

ve Fransa'daki gerilla kuvvetleri Bayo tarafından yetiştirilmektedir . 

      1958 yılında Venezüella'nın Caracas şehrinde toplanan İspanyalı sürgünler Bayo'yu "Kurtuluş 

Ordusu Başkomutanı" olarak isimlendirdiler . 

 

 

 

 

 



GERİLLA NEDİR? 

 

 

 

      1 ° Bir gerilla savaşının başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan ön koşul nedir ? 

       

      - Gerilla kuvvetlerinin dış kuvvetlerin saldırı ve işgaline ya da aşağılık ve iğrenç bir diktatörlük 

yönetimine, halk düşmanı mevcut iktidara, oligarşik yönetime vb. karşı yürütülen mücadelede haklı 

olunması gerekir. Eğer bu koşul yoksa gerilla kuvvetleri yenilgiye uğrayacaktır. İsyan hareketi hiçbir şey 

elde edemez, kesinlikle yenilgiye uğrar . 

       

      2 ° Bir gerilla grubu kimlerden kurulmalıdır ? 

       

      - Yalnızca, fedakar bir ruha, kişisel cesarete ve sınırsız bir yurt sevgisine sahip olduğunu kanıtlamış 

idealist gençlerden kurulmalıdır . 

       

      3 ° Gerilla grubuna katılmak isteyen kişide, yukarı da sayılan törel nitelikler dışında daha ne gibi 

özellikler aranmalıdır ? 

       

      - Bu kişi, adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, karısı, çocukları ve ebeveyninin adları, 

18 yaşından sonra çalıştığı yerler, devrimci hareket içindeki arkadaşlarının adları, herhangi bir 

mahkümiyeti olup olmadığı, hareket içinde çalışıp çalışmadığı vb. hususları açıklayan soruları 

yanıtlamalıdır. Bu listeye ayrıca, kendisinin siyasi uğraşlarının özeti, herhangi bir siyasi parti ya da 

dernekle ilişkisi olup olmadığı konuları da eklenecektir. Liste dikkatli bir şekilde incelenip 

değerlendirilecek, eğer bu kişi uygun bulunursa gerilla birliğine kabul edilecektir . 

       

      4 ° Soru listesi incelendiğinde, bu kişinin bir ajan ya da ispiyoncu olarak saflarımıza katılmak 

isteyen bir kimse olduğu anlaşılırsa ne yapılmalıdır ? 

       

      - Böyle bir kimse devrime ihanet suçuyla askeri mahkemede yargılanır . 

       

      5 ° Alınan bütün tedbirlere rağmen böyle iğrenç bir ajan, gerilla saflarına katılmış olursa kendisine 

ne yapılmalıdır ? 

       

      - Böyle bir kimsenin kimliği ortaya çıktıktan sonra, askeri mahkeme tarafından yargılanır ve 

acımaksızın ölüme mahküm edilir. Bize anlayışımıza göre yanlış düşüncelerle savaşan politik bir 

düşmanı affedebiliriz, ama ajanları asla. Bu karakterde bir kişi, karşı tarafın bir kahramanı bile olsa affı 

asla düşünülemez . 

       



      6 ° Gerilla birliği kaç kişiden kurulmalıdır ? 

       

      - İdeal bir gerilla birliği 10-20 kişiden kurulmalıdır. Birlikteki savaşçı sayısı ne kadar az olursa, 

hareket yeteneği de o kadar fazladır . 

       

      1 ° Bir çıkarma yaparken gerilla birliğinin hızı ne olmalıdır ve bunu nasıl yapmalıdır ? 

       

      - Gerilla grubunun en yüksek hareket hızı, birlikteki en yavaş savaşçının maksimum hızı kadar 

olmalıdır. Başarılı bir çıkartma yapabilmek için, herşeyin önceden planlanıp, prova edilmesi gerekir. 

Savaşçılar disiplinli, sessiz ve süratli bir şekilde karaya çıkmalı ve her biri üzerine düşen görevi tam 

olarak bilmelidir. Daha önceden görevlendirilmiş gruplar, çıkarma alanının her iki kanadındaki yüksek 

arazi noktalarına mevzilenmeli, yine çıkarma sahasının ön tarafındaki yüksek arazi noktalarına 

gözetleme postaları gönderilmelidir. Aynı anda da birliğin geri kalan savaşçıları çıkarma araçlarındaki 

malzemelerini boşaltmalıdır. Bütün bu işlemler, sanki aralarında işaret yapılması dahi yasaklanmış 

sağır ve dilsizler grubu tarafından uygulanıyormuşçasına, tam bir sessizlik, disiplin içinde son süratle 

yerine getirilmelidir . 

       

      8 ° Uzun yürüyüşlere dayanıksız gerillalarla ne yapmalıdır ? 

       

      - Aynı hız ve tempoda olan savaşçıları içine alan ayrı bir birlik kurulmalıdır . 

       

      9 ° Gerilla birliğinin komutanı kim olmalıdır ? 

       

      - Komutan, göreve uygun olan önderlik yetenekleri, kişiliği, zekası, dikkati ve savaşma arzusu göz 

önüne alınarak seçilir . 

       

      10 ° Bir gerillanın daha yüksek komuta yapısını bilmesi gerekir mi ? 

       

      - Evet, savaşçılar birlik komutasının kimde olduğunu bilmedikleri takdirde kayıplara 

uğrayacaklarından bu kişiyi bilmeli ve kendisine saygı göstermelidirler. Boşalan görev, tüm alt 

görevlilerce kabul edilen ve saygı duyulan bir başkası tarafından üstlenilecektir . 

       

      11 ° Gerilla birliği hangi silahları taşımalıdırlar ? 

       

      - Cephane ikmalinden doğabilecek zorlukları azaltmak için, birlik aynı çapta silahlardan 

taşımalıdırlar. Ayrıca birliğin gerilla savaşlarında daima faydalı ve gerekli olan bir hafif makinalı tüfeği 

de bulunmalıdır. Her gerilla, kendi ilk yardım çantasını, aş kabını, birlik komutanınki ile ayarlanmış olan 

kol saatini her an beraberinde taşımalıdır. Gerilla, ayrıca, 2 metre uzunluğunda bir ip de taşımalıdırlar. 

Bu ip, gece yürüyüşleri sırasında birbirlerini kaybetmemeleri için kullanılır. Bu ip, göğüs etrafında bir 



kere dolandıktan sonra, kalan kısmı geriden gelen savaşçıya uzatılır. Böylece, gece ne kadar karanlık 

olursa olsun, hiç kimse kaybolmaz. Bu ip, aynı zamanda tepe ve dağları tırmanırken, nehir ve 

ırmaklardan geçerken, kullanılabileceği gibi, ateş yakmak için kesilen odunları bağlamağa da yarar . 

       

      12 ° Bir gerilla birliğinin donanımı ne olmalıdır ? 

       

      - Birlikteki her savaşçının iyi ve sağlam pençeli postalları olmalıdır. Her birlikte en azından iki 

pusula bulunmalıdır. Yabancılara sormaya gerek kalmadan arazi hakkında bilgi edinebilmeleri için 

yeter sayıda bölge haritası bulundurulmalıdır. Eğer arazi hakkında, bölge hakkında bilgiler almak 

gerekiyorsa, sadece harita üzerindeki topografya işaretlerinin doğrulanması yoluna gidilmelidir. 

"Şuraya nasıl gidilir?", "Bu bölgeye giden yol neresidir?", "Şu dağ, tepe, çeşme, koruluk, bina v.b. 

nerededir?" gibi ayrıntılı sorular sorup, birliğin varacağı hedefler bölge halkına asla açıklanmamalıdır . 

       

      13 ° Bir gerilla birliğinin organizasyonu nasıl olmalıdır ? 

       

      - Aynen düzenli bir ordu birliğinde olduğu gibi, gerilla grubunun da bir kurmay heyeti bulunur. 

Gerilla birliğinde de çeşitli görev ve sorumluluklar göz önüne alınarak yapılan işbölümü sayesinde 

bütün görev ve işlerin tek bir savaşçının omuzlarına yüklenmesinin önüne geçilmiş olur. Bir gerilla 

birliği genellikle aşağıdaki bölümlerden oluşur: Haber Alma, Harekât, Sabotaj, Savaşçı Toplama, Silah, 

Eğitim, İkmal, Levazımat, Sağlık ve Propaganda . 

       

      14 ° Her bölümün görevleri nelerdir ? 

       

      - Haber alma (istihbarat): Bu bölüm, gerilla grubunun görevlendirilmiş olduğu arazi parçası 

üzerinde oturan gerek tarafsız, gerekse düşman kişiler hakkında mümkün olduğu kadar bilgi toplar. Su 

kaynaklarının, ormanların, nehirlerin, şoselerin, karayollarının, köprülerin, su oluklarının ve bölgedeki 

kestirme yolların yerlerini tek tek tespit eder. Birlikteki savaşçıların davranışları üzerine sicil ve kayıt 

tutar, ispiyoncular için bir kara liste hazırladığı gibi, gerilla harekâtına katılmayı arzulayan 

sempatizanların da bir listesini tutar. Aynı zamanda bölgedeki belli başlı hedefleri haritaya işler. Bu 

bölüm karşı-istihbarat faaliyetlerini yürüttüğü gibi, düşmanın gizli ajanlarını ortaya çıkaran hizmetleri 

de yürütür. Birlikte çatışmalar esnasında oynadıkları rolleri belirten birer hizmet sicili tutar . 

      Komut ve mesajları şifreleyen ve şifrelerini çözen bir şifreleme merkezini kurar. Savaş 

Mahkemesi'nin baktığı davalarla ilgili dosya ve kayıtları muhafaza eder. Haber Alma Bölümü, gerilla 

birliğinin komutan yardımcısı tarafından yönetilir. Bu kişinin son derece zeki, tecrübeli ve güven verici 

olması gerekir . 

      Harekât Bölümü: Birliğin tüm saldırılarını ve yerine getirmek zorunda olduğu diğer faaliyetleri 

düzenler ve kararlaştırır. Askeri harekâtın sonuçlarını daha sonra görevi yerine getiren yoldaşlarıyla 

değerlendir. Bu bölüm, bir harekâta başlanmadan önce komuta merkezi ile durum değerlendirmesi 

yapar. Bütün bilgiler toplandıktan sonra bir plan hazırlar ve bunu grup kumandanına sunar. Son söz 

grup kumandanına aittir. Kendisi bu planı onayladığı gibi gereğinde reddedebilir. Şayet kumandan 

yaralanır, hastalık ya da herhangi bir sebeple birlikten uzaklaşacak olursa gerilla birliğine harekât 

bölümü kumanda eder. Bu bölüm aynı zamanda ileride girişilmesi düşünülen askeri harekâtla ilgili bilgi 

ve olaylar üzerine raporlar hazırlar . 



      Sabotaj bölümü: Bizim on bölümlük kurmayımızın ana birimlerinden biridir. Bu bölüm son derece 

hareketli, yaratıcı, pratik buluşları olan bir subay tarafından yönetilmelidir. Bu subay, tüm sabotaj 

biçimlerini bilen ve bu konuda işinin ehli bir kişi olmalıdır. Girişilecek bütün sabotaj hareketlerine en 

büyük dikkati vermelidir . 

      Savaşçı Toplama Bölümü: Birliği genişletmek üzere savaşçı bulup bunların katılma işlemlerini 

tamamlamakla görevlidir. Bu bölüm, gönüllülerin listesini yapar ve gönüllüleri üç ayrı kategoride 

toplar. İlk kategoride çatışmalarda verilecek kayıpların yerini alacak olan en yetenekli gönüllüler yer 

alır. İkinci kategoride, "macheteros-bombarderos", yani "palacı-bomba fırlatıcı"lar yer almaktadır. 

Üçüncü kategori ise, istihkam ve benzeri görevlerde kullanılacak olanları kapsar . 

      Eğitim Bölümü: Bu bölümün başında bulunan subay, gerillalara acemi eğitim yaptıran ve çeşitli 

silahların kullanılmasını öğreten kurs ve okulların yönetiminden sorumludur. Aynı zamanda. okuryazar 

olmayanlara okuma yazma öğreten kurslar açar. Ayrıca gerilla birliğinin bütün diğer kültürel sorunları 

ile de uğraşır . 

      Silah Bölümü: Birliğin silahlarının bakımından sorumludur. Gerekli olduğunda silahların tamiri, 

parça değiştirilmesi işlerini yerine getirir . 

      Cephane (Mühimmat) Bölümü: Bu bölüm cephanenin temininden ve dağıtımından sorumludur. 

Cephane taşıyıcı sivilleri yönetir ve aynı zamanda gizli cephane depolarının yapılmasından ve 

bakımından sorumludur . 

      Levazımat Bölümü: En büyük sorumluluğu üzerinde taşır Gerilla birliklerinin hiçbir zaman 

yiyeceksiz kalmamasını sağlar ve eldeki yiyeceğin en uygun şekilde erlere dağıtımını düzenler. Ayrıca, 

birliklerin ihtiyacı olan malzeme isteklerinden ve bu malzemelerin satın alınmasından da sorumludur  

      Sağlık Bölümü: Her ne kadar bir doktor ya da bir erkek hastabakıcı tarafından yönetilmesi arzu 

edilirse de, birlikte böyle bir kimsenin bulunmaması fazla önem taşımaz. Bu bölüm birliklerin ihtiyacı 

olan sağlık malzemenin sağlanmasından sorumludur. Aynı zamanda bölgedeki doktor, hastabakıcı ve 

diğer sağlık personelin isim ve adreslerini elde tutar. Şayet bu kişiler kendi istekleriyle gerillaya hizmet 

etmek istemezlerse zor kullanmak suretiyle kendilerinden yararlanma yoluna gidilmelidir . 

      Propaganda Bölümü: Bu bölüm gerek ulusal gerekse uluslararası basında gerilla birliklerinin savaş 

amaçlarıyla, gerçekleştirilen başarıların devamlı şekilde yansıtılmasıyla görevlidir. Bu mümkün 

olamazsa, teksir edilmiş propaganda bültenleri ve hatta gereğinde elle yazılmış mektuplar dahi 

kullanılır. [Hangi şartlar altında olursa olsun, propaganda bölümü eldeki bütün olanaklardan 

yararlanarak gerillaların savaş hikayelerini adeta bir destan halinde halk arasında yaymak için elinden 

geleni yapmalıdır.??] Bizim bu askeri yayınlarımız halkın moralini yükseltecek, düşmanın moralini 

bozacaktır . 

       

      15 ° Herhangi bir göreve başlamadan önce bir gerilla nasıl bir fiziki eğitiminden geçmelidir ? 

       

      - Azar azar arttırmak suretiyle kendisine uzun yürüyüşler yaptırılır. Bu yürüyüşlere, her dört saatte 

bir onar dakikalık kısa molalar verilmek suretiyle on beş saatlik bir yürüyüşü yapabilecek hale 

getirilinceye kadar devam ettirilir. Bu eğitimler esnasında ayrıca kendisine sekiz saatlik gece 

yürüyüşleri yaptırılır . 

       

      16 ° Meskun yerler dışında gece yürüyüşleri nasıl yapılmalıdır ? 

       



      - Geceleri her adım atılışında bacaklar iyice yukarıya kaldırılarak sanki bir bisiklet pedalı 

çeviriyormuş gibi yürümek gerekir. Böyle yapmakla ayakların yerdeki taşlara, ağaç kütüklerine ya da 

diğer engellere takılması önlenmiş olur. Bir gerilla savaşçısı doğru yönde ilerleyip ilerlemediğini 

kontrol etmek üzere en azından saatte bir defa pusulaya bakmalıdır. Şayet pusulası yoksa, yönünü 

kontrol etmek üzere kutup yıldızından yararlanır. Yıldızsız gecelerde kendisine tavsiye edilecek en 

geçerli usullerden biri de, ağaç gövdelerinden yararlanmasıdır. Genellikle ağaç yosunu ya da diğer 

küçük asalak bitkiler ağaç gövdelerinin kuzeye bakan yüzlerinde büyürler . 

       

      11 ° Gerillalar birbirlerine karşı nasıl davranmalıdır ? 

       

      - Herkes birbiriyle çok iyi arkadaş olmalı ya da en azından birbiriyle işbirliği yapmalıdır. Kızdırıcı ya 

da tahrik edici şakalar, savaşçıları birbirinden uzaklaştırır ve aralarında düşmanca duygular doğmasına 

sebep olur. Sonuç olarak da grubun birlik ruhu zayıflar ve zedelenir . 

       

      18 ° Gerilla gündüzleri yönünü nasıl tayin eder ? 

       

      - Güneşten yararlanarak. Yön tayin etmek üzere sağ eliyle güneşin doğduğu tarafı gösterecek 

şekilde ayakta dikilir. Sağ kolu "doğu"yu, bunun karşıtı "batı"yı, ön tarafı "kuzey"i ve sırtı da "güney"i 

gösterir . 

       

      19 ° Kırsal alanda bir eve ya da köylü kulübesine gelindiğinde, içeri girmeden önce gerillaların ilk 

olarak ne yapmaları gerekir ? 

       

      - Savaşçılardan yalnızca ikisi içeri girer, diğerleri kulübenin çevresini kuşatırlar. İçeri girenler orada 

bulunanlara kulübenin sarıldığını bildirirler. Kulübe ve civarı yeterli bir şekilde arandıktan sonra geri 

kalanlar da içeri girebilirler. Yolları ve düşmanın yaklaşmasına uygun yerleri gözleyebilecek tepelere ya 

da yüksek yerlere nöbetçiler yerleştirilir. İçeri girildikten sonra, düşmanın dikkatini çekmemek için hiç 

kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmez. Savaşçı toplama bölümünün başındaki subay köylü ile konuşur 

ve kendisinin gerçek duyguları ile gerillalara karşı bağlılık derecesini değerlendirir. Daha sonra 

köylüden kendilerine muhbir olarak ya da bir köy gerillası olarak yardım etmesi istenir (Not Köy 

gerillası fiilen çatışmalara katılmaz. Gerillacıların kurduğu yönetim içinde yaşamayı kabullenir ve 

onlara erzak yardımında bulunduğu gibi, gereğinde bedeni hizmetler de görür.) Şayet köylü 

düşmanlara sempatisini açıkça göstererek işbirliği yapmayı reddedecek olursa, o bölgeyi terk etmek 

zorundadır. Gerilla birliği bulundukları yerde kendilerine karşı çalışma olasılığı olan kişilerin serbestçe 

dolaşmasına asal izin veremez. Köylüye o bölgeyi terk etmesi söylenir ve bütün malı mülkü hiçbir 

ödeme yapılmaksızın elinden alınır. Kendisinin bütün malları halk kurtuluş silahlı güçlerinin 

mülkiyetine geçer . 

       

      20 ° Gerilla birliğine katılmak isteyen gençlere ne gibi bir işlem uygulanır ? 

       

      - Savaşçı toplama bölümü, kendilerinin kimliklerini .ve geçmişlerini araştırarak devrimci 

mücadelenin savaşçısı olmaya uygun olup olmadığına bakır. Uygun bulunursa "köy gerillası" olarak 

eğitilir. Eğer elde yeter derecede silah varsa ve daha fazla sayıda savaşçıya ihtiyaç duyulursa, yeter 



derecede eğitimden geçtikten sonra düzenli gerilla olarak görevlendirilir. Ben Cabanico mevkiinde 

Oriente Eyaleti'ne çıkarma yapan Calixto Sanchez'in gerillalarını eğittim. İlk çıkarma tam bir başarı ile 

sonuçlanmış ve tek bir kurşun dahi boşa harcanmamıştı; yalnızca, çıkarmada kullanılan motor karaya 

oturmuştu. Derslerimde yeni gönüllülerin teker teker ve inceden inceye sorguya çekilmeleri 

gerektiğini tekrarlamıştım. Bu soruşturmalardan sonra Savaşçı Toplama Bölümü'nün komutanı, 

gönüllüleri üç ayrı kategoriye ayırmalıdır. Birincide en çok güven verenler, ikincide vasat bir izlenim 

bırakanlar, üçüncü kategoride de şüpheli kişiler yer alır. Savaşçı Toplama Bölümü'nün komutanı, 

yalnızca kendilerini desteklediklerini bildirdiler diye gönüllü kabulü yoluna asla gitmemelidir. Calixto 

Sanchez bu uyarımı dikkate almadı. Batista'nın askerlerinden bir grup üzerlerine sivil elbise geçirerek 

"Yaşa Fidel Casto" diye bağırdıklarında bizimkiler kendilerini hemen bağırlarına basmışlardı. Da ha 

sonra bu askerler, üzerlerinde sakladıkları tabancalarını çıkarıp gerilla birliğine, binlerce asker 

tarafından kuşatıldıklarını söylemişlerdi. Bizimkiler de, bu çeşit savaş hilelerinin acemisi olduklarından 

telaşa kapılı hemen teslim olmuşlardı. Bunun sonucunu ise bugün bilmeyen yok. İnsan kasabı Albay 

Cowley, Calixto Sanchez ile birlikte bütün savaşçıları kurşundan geçirerek öldürmüştü. Yalnızca Hektor 

Cornillot'un komutasındaki yedi kişilik öncü grubu kurtulabilmiş ve kendileri daha sonra Sierra'daki 

gerillalara katılmışlardı. Cowley, daha sonra 26 Temmuz Hareketi'nin bir savaşçısı tarafından vurularak 

öldürüldü . 

       

      21 ° Gerilla birliği çıkarma harekâtından sonra neler yapmalıdır ? 

       

      - Karaya ayak basınca, ağır malzeme çıkarıldıktan sonra bütün savaşçılar kendilerine en iyi şekilde 

siper teşkil edecek yüksek arazi parçalarına doğru ilerlemelidirler. Şayet düşman tarafından 

sezilmeden çıkarma yapılabilecek kadar şanslı bir durumla karşılaşılacak olursa, bu takdirde ağır 

malzemeyi daha emniyetli bölgelere ulaştırmak gerekir . 

       

      22 ° Kadın ve erkek gönüllülerin yerine getirebilecekleri çeşitli görevleri sıralar mısınız ? 

       

      - Gönüllülerin yerine getirebilecekleri görevlerden 60 tanesini şöyle sıralayabiliriz   :  

      1 . Tek tek her gerillaya yardımcı olabilecek çapta destek müfrezeleri kurmak ; 

      2 . Gerilla birliğinin ön cephe ve kanatlarında gözcülük yapmak ; 

      3 . Haberci ve ulak olarak hizmet etmek ; 

      4 . Yanlardaki gerillacılarla komuta mevkii arasında temas sağlamak ; 

      5 . Küçük düşman birliklerinin yerlerini bulmak için gerilla birliğinin bulunduğu araziyi iyice taramak 

üzere müfrezeler kurmak. (Bu işlem sık sık tekrarlanmalıdır ;) 

      6 . Bölge halkından ödünç olarak çekiç, çivi, battaniye, kazma, kürek, kalas, yiyecek maddeleri, aş 

kabı, boş şişe ve teneke kutu, yazı makinesi v.b. sağlamak ; 

      8 . Gerilla birliğinin bulunduğu bölgedeki yerli halkın siyasi açıdan bağlılık derecesini araştırmak ; 

      9 . Karargah kayıtlarını tutmak. (Tahsil durumu yüksek olanlar istatistik bilgi toplamak, harita 

yapmak, savaşçıların hizmet sicillerini tutmak v.b. işlerde kullanılırlar ;) 

      10 . Propaganda Bölümü içinde gruplar halinde teksirci olarak ya da baskı işlerinde çalışmak ; 

      11 . Meydan, gazino, toplantı salonları ve benzeri yerlerde toplantılar düzenleyen propaganda 

grupları kurmak ; 



      12 . Hırsızlık, saldırı, insan kaçırma, yolsuzluk vb. suçlara engel olmak üzere asayişi sağlamak için 

içerisinde kadınların da bulunduğu emniyet (polis) müfrezeleri kurmak ; 

      13 . Malzeme sağlamak ve bunları korumak ; 

      14 . Bizim tarafımızdan henüz denetim altına alınmamış şehirlerden bilgi toplamak. Özellikle 

kadınlar bu işte son derece etkili olmaktadırlar. Değişik kişiler birbirlerinden haberdar olmaksızın aynı 

bölgeye gönderilmelidir. Bu yolla elde edilen bilgilerin denetlenmesi daha kolay olur .  

      15 . Su ve malzeme taşıyan gruplar teşkil etmek ; 

      16 . Kadınları hastabakıcı ya da yardımcısı olarak sağlık grubunda görevlendirmek ; 

      11 . Haber güvercinleri yetiştiren ve bunları kullanan gruplar teşkil etmek ; 

      18 . Köpek müfrezelerinde yetiştirici o1arak görev almak ; 

      19 . Aşçılık yapmak ; 

      20 . Bulaşıkçılık yapmak ; 

      21 . Mutfak için odun toplamak ; 

      22 . Aşçı yamaklığı yapmak ; 

      23 . Mutfağa su taşımak ; 

      24 . Giysi dikmek ; 

      25 . Giysi onarmak ; 

      26 . Çamaşır yıkamak ; 

      21 . Evlerde oturanları kayıt etmek (Kadınlar tercih edilmeli ;) 

      28 . Banyo bakımcısı olarak hizmet görmek ; 

      29 . Yazıcı olarak çalışmak. (hızlı daktilo yazanlar tercih edilmelidir ;) 

      30 . Hastahanelerde çeşitli hizmetler görmek ; 

      31 . Düşmandan ele geçirilen giysileri cinslerine göre ayırmak ve onarmak ; 

      32 . Demiryolları ve karayollarına köprülere, haberleşme hatlarına vb. sabotajlar yapmak ; 

      33 . Yangın bombası atan ve sapan kullanan gruplar içinde hizmet görmek ; 

      34 . Sapan kullananları eğitmek. (Gerilla yardımcıları gereğinde bildiğimiz çatal sapanları 

kullandıkları gibi, ayrıca taş ya da patlayıcı maddeleri fırlatmak üzere elle döndürülen uzun sapanlar da 

kullanırlar. Bu işlem göze kolay görünürse de, eğitim görmeyenlerin isabetli atışlar yapması hemen 

hemen imkansızdır ;) 

      35 . Yangın bombası olarak kullanılacak şişeleri yakıt ve yağ ile doldurmak, ağızlarını mantarla 

tıkayarak ileride kullanılmak üzere hazırlamak ; 

      36 . Düşman arasında korku yaratan gruplar teşkil etmek ; 

      31 . İstatistik tutmak ; 

      38 . Çadır direği, parmaklık, tel bağlamak için kazık, yeraltı tünelleri için döşeme, el bombaları için 

kasa ve kutular yapmak ; 

      39 . İstihkam hizmetlerinde kullanılmak üzere demir boru, ray parçaları vb. toplamak ; 



      40 . Demiryolu hizmetlerinde görev almak ; 

      41 . Düşman arazisinden demiryolu raylarını söküp getiren gruplar kurmak ; 

      42 . Gizli haber alma örgütü kurmak ; 

      43 . Bayrak ve diğer işaret cihazları kullanılan haberleşme birliklerinde görev almak ; 

      44 . İstihkam işlerinde çalışmak ; 

      45 . Çeşitli malzemeler yapmak ; 

      46 . Bölgedeki köylerden sağlanan binek hayvanları ile kurulan süvari birliklerinde çeşitli 

hizmet!erde bulunmak (Tımar, at bakımı vb ;). 

      41 . Uçak gözcülüğü yapmak ; 

      48 . Toprak altında tüneller kazmak ; 

      49 . Birlikteki silahların temizlik ve bakımını yapmak ; 

      50 . Bıçak, pala, süngü vb. kesici silahları depolamak ve bakımını yapmak ; 

      51 . Atlar için yem temin etmek ; 

      52 . Hainleri araştırıp bulmak ; 

      53 . Karayolları üzerindeki düşman araçlarına bomba atmak ; 

      45 . Erzak depo ve ambarlarında çalışmak ; 

      55 . Ufak hava alanları inşa etmek. (Özellikle iniş ye kalkış pistleri.) ve bunları korumak ; 

      56 . Ağaç kesmek , ; 

      51" . Harekât günlüğü" tutmak ; 

      58 . Birlik içindeki yazışma ve emirlerin dağıtımını düzenlemek ; 

      59 . Posta dağıtıcılığı yapmak ; 

      60 . Birlikteki alet ve edevatın bakım ve korunmasını sağlamak . 

       

      23 ° Yeni kurulmuş bir gerilla birliğinin yerine getireceği ilk savaş görevi ne olmalıdır ? 

       

      - Gerilla birliğinin girişeceği ilk savaş hareketi, bulunduğu bölgedeki demiryolu ve karayollarını 

mümkün olduğu kadar çok yerinden tahrip edip bozmaktır. Böylece düşman birlikleri hiçbir ulaştırma 

aracı kullanamayacak hale getirilir ve arazide yaya olarak ilerlemeye zorlanmış olur. Düşmanın 

motorlu kuvvetlerini yaya birlikler haline çevirmek, gerillaların en önemli görevlerinden biridir ve bu 

görev mutlak yerine getirilmelidir. Düşman birliklerinin böyle bir arazide kolaylıkla hareket edecek 

kadar eğitimleri olmayacağından, moralleri bozulacak ve savaşma arzuları kırılacaktır. Aynı zamanda, 

gerillaların manevra yetenekleri, düşmanınkinden daha yüksek olacak ve gerillalar düşman 

askerlerinden daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir. Gerilla savaşçılarının binlerce düşman askeri 

tarafından izlense de, hiçbir zaman en ufak bir korkuya kapılmamaları gerekir. Çünkü, çok sayıdaki bir 

birlikte insanca kayıp verdirmek daha da kolaydır. Diyebiliriz ki, 15 kişilik bir gerilla birliğinin 25 kişilik 

bir düşman grubu tarafından kovalanması, 500 kişilik bir grup tarafından kovalanmaktan daha 

tehlikelidir . 



       

      24 ° Gerilla birliklerine katılmak isteyen köylüler için ne yapılması gerekir ? 

       

      - Savaşçı Toplama Bölümü Komutanı, bu köylüleri iki gruba ayırır. Birinci grupta güven veren ve 

savaşabilecek durumda olan köylüler yer alır. İkinci grupta ise, odun kesmek, su taşımak vb. daha az 

önemli işleri görecek köylüler yer alır. Gerillaların girişmiş olduğu savaşa tüm kalbiyle bağlı ve 

kendilerine yardım etmek isteğiyle dolu olan köylülere yangın bombaları ve palalar verilir. Bu köylüler 

de, gerilla savaşçıları ile birlikte devamlı hareket ederler. Bu yüzden kendilerine "macheteros-

bombarderos" yani "palacılar-bombacılar" denir . 

       

      25 ° Gerilla birliği düşmanla ne zaman çatışmaya girilmelidir ? 

       

      - Bu, gerilla savaşı ile ilgili başlıca sorunlardan birisidir. Şu kural hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı 

ve daima uygulanmalıdır: MÜKEMMEL BİR GERİLLA NE DÜŞMANI  SAVAŞA DAVET EDER, NE DE 

DÜŞMANIN KENDİ ŞARTLARI İÇİNDE SAVAŞA TUTUŞUR. İyi bir gerilla için en güvenilir savaş taktikleri, 

ani baskın, tuzağa düşürme, ufak çaptaki çatışmalar ve düşmanın kendisinden en emin ve hiçbir saldırı 

beklemediği anda yapılacak hücumlardır. Düşman karşı saldırıya geçtiğinde gerilla birliğinin derhal 

gözden kaybolup daha emniyetli yerlere çekilmesi gerekir. Böyle bir çekilme sırasında gerillalar 

düşmana kayıp verdirmekten de geri kalmamalıdırlar. Gerillalar dürbünle gözetlemek suretiyle 

düşmanı izlemelidirler . 

      Mükemmel bir gerilla komutası altında bulunan savaşçıların hayatlarına son derece itina eden ve 

onların yok yere savaş dışı kalmalarına meydan vermeyen bir kişidir. Komutası altındaki savaşçıları 

düşman ateşi altında açıkta bırakmaz ve kamuflaj (araziye uyma) yaptırarak düşmanın gözünden 

saklar. Bir gerilla birliği hemen her gün düşman kuvvetleri tarafından tedirgin edilecek olursa, birliğin 

kumandanı, bizlerin "minuet" tekniği olarak adlandırdığımız savaş kuralına başvurmalıdır. (Minuet: 

ileri-geri suretiyle yapılan bir nevi dans) Minuet tekniğinde düşman geri çekildiğinde gerillalar geriye 

çekilir. Gerillacılar düşmanla aralarında daima aynı mesafeyi muhafaza etmelidir. Bu da gündüzün 800- 

1000 metre arasında değişir. Her gece iki-üç keskin nişancı mümkün olduğu kadar düşmana yaklaşmalı 

ve kendilerini iyice gizleyerek ellerindeki silahlarla düşmanı ateş yağmuruna tutup devamlı şekilde 

tedirgin etmeli ve yüksek sayıda kayıp verdirmelidir . 

       

      26 ° Bir düşman karakolu ya da içerisinde nöbetçiler bulunan bir düşman binasına ne şekilde 

saldırılır ? 

       

      - Eğer karakol yüz yarda genişliğinde ve elli yarda uzunluğunda bir alanın ortasına inşa edilmişse, 

kuşatanlar ile bina arasında elli yarda olacaktır . 

      Önce karakola en yakın olan binalar ele geçirilir. Düşmanı mevzilenip yardım beklemeğe zorlamak 

için bu binalardan devamlı şekilde ateş açmak gerekir. Çevredeki binalar ele geçirildikten sonra 

muhafızların karakol binasından kaçmasına engel olacak yerlere silahlı savaşçılar yerleştirilir. Sonra 

karakola saldırı planı hazırlanır . 

      Gerillacılar ele geçirdikleri binalardan hedefin merkezine doğru bir tünel açarlar. Tünel açmak 

üzere kazı işine başlandıktan sonra sık sık pusula ile yön kontrolü yapılır. Başlangıçta iki kişi yan yana 

kazmaya başlarlar. Tünelin yüksekliği yaklaşık olarak 1,5 metre olmalıdır. Kazmacıların her bir yaklaşık 



olarak 1 metrekarelik bir sahayı kazacak, aynı zamanda yeter derecede kazdıktan sonra kenara 

çekilerek kürekçilerin kazılan toprağı atmasına ya da torbalara doldurmalarına imkan vereceklerdir . 

      Tünelin ağzı açılıp hedefe doğru kazı işi başladığında, sol taraf kürekli savaşçı tarafından 

temizlenirken, elinde kazma bulunan savaşçı da sağ tarafta kazıya devam edecektir. Bu işlem, bu 

şekilde kürekçi ve kazmacının devamlı yer değiştirmeleriyle yürütülecektir. Bu şekildeki bir tünel 

kazma metodu, kazmacı ve kürekçiye kolaylıkla çalışma imkanı verir. Tünel, içinde çalışanları çok sıkışık 

ve rahatsız etmeyecek bir genişlikte olmalıdır . 

      Kürek kullananlar ve kum torbalarını taşıyanlar hızlı bir tempo ile çalışmalıdırlar. Bunların 

başındaki sorumlu kişi, kendilerinin yorulup yavaşladığını farkeder etmez derhal bunları yenileriyle 

değiştirmeli ve böylece çalışma hızındaki yavaşlamanın önüne geçmelidir . 

      Kuşatılmış bir nöbetçi karakoluna yardımcı kuvvetlerin gelebilmesi çok kereler iki günün üzerinde 

bir zaman almaktadır. Fakat yine de, hedefi havaya uçurmak için tek dakika bile kaybetmemelidir. 

Hedefe doğru birden fazla tüneller kazılmalıdır. Çünkü arazinin bazı kısımlarının kazılması zor, 

bazılarının ise kolay olabilir. Aynı zamanda, hedefin tam altına yerleştirilen tahrip kalıpları ile yapılan 

patlama başarı ile sonuçlanmayacak olursa, açılan ikinci ya da üçüncü tüneller vasıtasıyla yapılan 

hatalar düzeltilebilir. Patlamadan sonra dışarıdaki savaşçılar saldırılarını şiddetlendirirler. Şayet 

patlama tam hedefin altında olmamışsa, savaşçılar patlama sonunda hedefin yakınına yığılacak olan 

toprak yığınlarını ve çukurları kendilerine siper yapmak üzere ilerlemeli; hedefe biraz daha yaklaşma 

yoluna gitmelidirler . 

      Tünel açma işlemi kazma ve küreklerle çalışacak kuvvetli işçilere, mum ya da diğer ışıklandırma 

araçlarını kullanacak elemanlara ve tünel kazıldıktan sonra tabanını tesviye edecek işçilere ihtiyaç 

gösterir. Bunlardan başka tahrip kalıplarını hazırlayarak bunları hedefin altına yerleştirecek bir tahrip 

uzmanının hazır bulunması gerekir. Bütün bu işler yapılırken saldırıyı yapacak olan savaşçılar da 

hazırda beklerler. Tahrip kalıpları hedefin altına yerleştirilmeden önce, diğer tünellerde çalışmakta 

olan işçilerin gerekli emniyet tedbirleri almalarına özellikle dikkat edilmelidir . 

      Bütün bu işler yapılırken, gerillaların düşman kuvvetlerinin karşı saldırıya geçmediklerinden emin 

olmaları gerekir. Bu yüzden, düşman karakolu ya da nöbetçi binası 24 saat aralıksız şekilde göz altında 

bulundurulmalıdır. Daha önceden patlama esnasında ölecek, yaralanacak ve ele geçirilecek düşman 

askerlerinin bakımı için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Düşmandan ele geçirilecek malzemenin 

taşınabilmesi için birlik içinde bir ya da daha fazla kişiler görevlendirilmelidir. Karakoldan canlı olarak 

çıkacak her düşman hakkında çok derin bir araştırma yapılmalı ve bunlardan çıkacak sonuca göre, her 

birinin akıbeti hakkında karar verilmelidir . 

      Şayet ilk patlamadan sonra karakoldaki askerler teslim olmayacak olursa, başka tüneller kazılmaya 

devam edilecektir. Yeni tünellerin de istenilen yönde kazılıp kazılmadığı sık sık pusula ile kontrol 

edilmelidir . 

      Hedef ele geçirildikten sonra gerek saldırıda kullanılan, gerek tünel kazmada hizmet gören iç 

hizmet grupları, yine buna benzer düşman karakollarının ele geçirilmesinde kendilerinin değerli 

hizmetlerinden yararlanmak üzere, vakit geçirilmeksizin bölgedeki başka yerlere gönderilir. Şayet 

bölgedeki bütün karakollar ele geçirilmişse, tünel kazıcılar kendi aralarında bir istihkam birliği teşkil 

ederek genel savaşa katılmalıdırlar. Düşman karakollarını ele geçirmek üzere görevlendirilen gerilla 

grupları, yapmış oldukları bütün faaliyetler hakkında birliğin kurmay heyetine bilgi vermelidirler. 

Yeryüzündeki bütün büyük cezaevlerinden mahkumların tüneller kazarak kaçtıkları hatırdan 

çıkarılmamalıdır . 

       

      21 ° Bir tünelden saldırmadan önce ne gibi işler yapılmalıdır ? 

       



      - Şayet sürpriz bir saldırı yapmak olanağı yoksa, karakolu koruyan düşman askerlerinin eşlerini, 

çocuklarını, köyün önemli kişilerini ve daha önceki çatışmalardan ele geçen esirleri kullanmak suretiyle 

yoğun bir psikolojik kampanya yürütülür . 

       

      28 ° Bir yürüyüş esnasında gerilla birliği ön ve arka cepheleriyle kanatlarını korumak üzere kimleri 

kullanmalıdır ? 

       

      - Gerilla birliğinin ön ve arka cepheleriyle kanatları, gönüllü olarak hizmet etmek isteyen yerli halk 

ya da diğer gerilla birliğinin kolları tarafından korunur . 

       

      29 ° Gerillaların hizmet sicillerine nasıl tutulur ? 

       

      - Savaşçıların hizmet sicilleri, her birinin teker teker bulundukları çatışmaların yer ve tarihlerini 

içine alır. Aynı zamanda hizmet sicillerinde çatışma esnasında gerillanın olağanüstü ya da göze çarpan 

hareketleri olmuşsa, bunlar da teker teker belirtilir. Bu hizmet sicilleri, gerillaların değerlerinin ortaya 

çıkarılmasında ve yine kendilerinin terfi etmelerinde büyük etkisi olacağından, çok dikkatli, düzgün ve 

doğru bir şekilde tutulmalıdır . 

       

      30 ° Bir el bombası nasıl yapar ? 

       

      - İlk olarak el büyüklüğünde boş bir yuvarlak teneke kutunun içi temizlenir ve kurulanır. Kutunun 

dip tarafına bir dinamit tabakası yerleştirilir. Kutunun geri kalan kısmına küçük demir parçaları ve bir 

de fünye (detonatör-ateşleyici) konur. Bu işlem, teneke kutu doluncaya kadar yapılır . 

      Teneke kutu dolduğunda, tahtadan ya da tenekeden yapılmış bir kapakla kapatılır, demir 

parçalarıyla dinamitin kutu içinde sıkı sıkıya bulunmasına özellikle dikkat edilir. Kapağın ortasında bir 

delik bulunmalıdır. Bu deliğin iç tarafına bir fitile bağlı diğer bir fünye yerleştirilir. Fitilin diğer ucu 

delikten dışarıya sarkıtılır. Fitil ateşlendiğinde fünyeyi harekete geçirir ve bunun arkasından da dinamit 

patlar. Dinamit patladığında teneke kutu yarılır ve küçük demir parçaları aynen bir şarapnel gibi etrafa 

saçılır . 

       

      31 ° Bir kara mayını nasıl yapar ? 

       

      - Dirsek şeklinde ya da düz bir demir boru parçasının bir ucu lehimlenmek ya da bir kapak takmak 

suretiyle kapatılır. Borunun içerisi dinamitle doldurulduktan sonra diğer ucu da bir kapakla örtülür. Bu 

ikinci kapağın ortasında bir delik bırakılır. Bu deliğin içinden aşağıda açıklanan şekilde bir ateşleyici 

yerleştirilir . 

      Ateşleyici şu şekilde yapılır: 116 inçlik (31.5 mm.) daha küçük ve ince bir borunun bir ucu funyaya 

(detanatör başlığı) bağlanır. Tüpün diğer ucundan bir fitil parçası geçirilir. Fitil parçasının bu ucu fünye 

ile temas halindedir. Fitil parçasının boru dışında kalan diğer ucuna potasyum klorat ve toz şekere 

batırılmış bir pamuk parçası iliştirilir. Bu pamuk parçasının ucuna da yine küçük bir pamuk parçası 

üzerinde içinde sülfürik asit bulunan çok ince küçük bir cam tüp yerleştirilir. Sülfürik asidin dışarı 

sızmaması için tüpün çok sıkı şekilde kapanmış olması gerekir. Son işlem olarak bir ucu asit tüpünün 



altına gelmek üzere kolayca hareket edebilecek şekilde tahta, ağaç ya da bir demir parçası yerleştirilir. 

Bu odun ya da demir parçası yerinden oynadığında cam tüpü kıracak ve tüpten akan sülfürik asit, 

potasyum klorat ve şeker karışımı ile temasa geçince, kimyevi reaksiyon olarak kızgın bir alev 

yaratacaktır. Alev fitili ateşleyecek, fitilin fünye ile temasta olması da patlamayı doğuracaktır. Bu tip 

kara mayınları yollar üzerine yerleştirilir. Düşman piyadeleri ilerlerken, ayakları ile ağaç ya da demir 

parçasına dokunduklarında cam tüp kırılır ve bomba patlar . 

       

      32 ° Zaman ayarlı bomba nasıl yapılır ? 

       

      - Kara mayını yapımında kullanılan usul burada da aynen uygulanır. Aradaki tek ayrıntı, fünyenin 

doğrudan doğruya zil tertibatı sökülmüş bir çalar saate bağlanmış olmasıdır . 

       

      33 ° Bir yere yerleştirildiğinden 6, 10 yada 12 saat sonra harekete geçen (ateşlenen) kimyevi 

bombalar nasıl yapılır ? 

       

      - Dar ağızlı küçük bir ilaç şişesi ya da benzeri bir şişe sülfürik asitle doldurulur, şişenin ağzı gazete 

kağıdından yapılmış bir tıpa ile sıkıca kapatılır. Gereğinde bu kağıt tıpa yapışkan kağıtla şişeye 

iliştirilerek asidin ziyan olması önlenebilir . 

      10 çorba kaşığı potasyum klorat dört çorba kaşığı toz şekerle karıştırılarak daha geniş ağızlı 

büyükçe bir şişenin içine konur. Ağzındaki gazete kağıdından yapılan tıpa, potasyum klorat-şeker 

karışımına değecek şekilde, içinde sülfürik asit bulunan küçük şişe baş aşağı olarak büyük şişenin içine 

daldırılır. Sülfürik asit zamanla kağıt tıpayı eritmeye başlar. Tıpayı tam olarak erittiğinde, sülfürik asit, 

klorat-şeker karışımı ile temasa geçer ve kimyevi reaksiyon olarak kızgın bir alev yaratır. Şayet bu 

kimyevi yangın bombası bol miktarda kağıt parçalarının ya da çabuk alevlenen başka maddelerin 

üstüne yerleştirilecek olursa, kuvvetli yangın çıkarır . 

       

      34 ° Şayet saf asit yerine, asit-gliserin karışımı kullanılırsa ne olur ? 

       

      - Şayet saf asit yerine asit-gliserin karışımı kullanılacak olursa, içerisindeki gliserin ve asit oranına 

bağlantılı olarak bombanın ateşlenmesi 4-5 gün kadar gecikebilir. İstenilen zaman uzunluğunu kesin 

olarak tespit edebilmek için bu iki maddenin karışım oranı üzerine devamlı denemeler yapılmalıdır . 

       

      35 ° Bir bombanın patlatılmasında en uzun süre nasıl sağlanır ? 

       

      - En uzun gecikme sifon şişe kullanılmak suretiyle elde edilir. Sülfürik asit hava ile karışınca hacmi 

genişler ve damlalar meydana getirir. Bu damlalar, sifonun altındaki bir cam tüp ya da şişe içinde 

bulunan potasyum klorat -şeker karışımı üzerine düşmeye başlar. Bu iki maddenin birbirleriyle teması, 

kimyevı bombanın ateşlenmesini sağlar. Bu şekilde, sifon şişe ile yapılan bombaların ateşlenmesi 

(patlatılması), haftalar ve hatta aylarca geciktirilebilir . 

       

      36 ° Askeri gecikmeli fünyelerin özelliği nedir ? 



       

      - Askeri gecikmeli fünye, kurulduğundan günler, haftalar ve hatta aylarca sonra patlayabilir. Bu tip 

fünyeler modern ordular tarafından kullanılmaktadır. Bu fünyeler, esas olarak yayla gerilmiş bir tel 

parçasından oluşur. Bu tel, içinde asit bulunan küçük bir şişeye daldırılmıştır. Asit zamanla teli eriterek 

yayı boşaltır; boşalan yay şiddetle kapsüle çarpar ve bombayı patlatır. 1943 yılında Hitler'e suikast 

hazırlayanlar uçağına bu tip bir bomba yerleştirmişlerdir. Ne var ki, uçak personelinin dikkatli hareket 

etmeleri, Hitler'in hayatını kurtarmıştır. 

 

 

 

Lenin:  Gerilla eylemi sorunu, partimizi ve işçi yığınlarını büyük ölçüde ilgilendirmekte olan bir 

sorundur. Bu sorunla biz geçmişte birçok kez ilgilendik, ve şimdi de vaadettiğimiz gibi, görüşlerimizin 

daha tamamlanmış bir açıklamasını sunmayı amaçlıyoruz . 

 

I 

 

        Başından başlayalım. Mücadele biçimleri sorununun incelenmesinde, her marksistin temel 

istemleri nelerdir? İlk önce, marksizm, öteki tüm ilkel sosyalizm biçimlerinden tek bir özel mücadele 

biçimine bağlı kalmamakla ayrılır. En değişik mücadele biçimlerini kabul eder, ve onları "uydurmaz", 

ama devrimci sınıfların, hareketin gelişimi içinde kendisini gösteren mücadele biçimlerini sadece 

genelleştirir, örgütler ve bunlara bilinçli bir ifade verir. Bütün soyut formüllere ve bütün doktrinci 

reçetelere kesenkes düşman olan marksizm, hareket geliştikçe, yığınların sınıf bilinci arttıkça, iktisadi 

ve siyasal bunalımlar keskinleştikçe, savunma ve saldırının yeni ve daha değişik yöntemlerinin sürekli 

bir biçimde doğmasını sağlayan ilerleme içindeki kitle mücadelesine karşı dikkatli bir tutum 

takınılmasını gerektirir. Bu nedenle, marksizm, kesin olarak herhangi bir mücadele biçimini 

reddetmez. Marksizm, mevcut toplumsal durum değiştikçe, kaçınılmaz olarak bu döneme katılanlarca 

bilinmeyen yeni mücadele biçimlerinin doğacağını kabul ederek, yalnızca o anda mümkün ve var olan 

mücadele biçimleriyle kendini hiçbir koşul altında sınırlamaz. Bu yönden marksizm, kitle pratiğinden 

eğer öyle ifade edebilirsek, öğrenir ve "sistem yapanların" tek başına çalışmalarıyla keşfedilen 

mücadele biçimlerini yığınlara öğretmek yolunda hiçbir iddiada bulunmaz. Biz biliyoruz ki -toplumsal 

devrim biçimlerini incelerken örneğin Kautsky böyle demiştir- yaklaşan bunalım, bizim şimdiden 

görmek yeteneğinde olmadığımız yeni mücadele biçimleri getirecektir . 

        İkinci olarak, marksizm, mücadele biçimleri sorununun kesenkes tarihsel bir incelenmesini ister. 

Bu sorunla, somut tarihsel durumdan uzak olarak uğraşmak, diyalektik materyalizmin esas ilkelerinin 

anlaşılmadığını gösterir. İktisadi evrimin farklı aşamalarında, siyasal, ulusal-kültürel, yaşam ve öteki 

koşullardaki farklılığa bağlı olarak, farklı mücadele biçimleri öne geçer. Ve mücadelenin başlıca 

biçimleri halini alır; ve bununla bağıntılı olarak, ikincil, yedek mücadele biçimleri de değişikliğe uğrar. 

Belirli bir hareketin, belirli bir aşamasındaki somut durumun ayrıntılı bir incelemesini yapmaksızın, 

herhangi bir özel mücadele aracının kullanılıp kullanılmayacağı sorununa evet yada hayır biçiminde 

verilecek bir yanıt, marksist tutumu tümden bırakmak anlamına gelir . 

        Bunlar bize önderlik etmeleri zorunlu olan iki temel teorik önermedir. Batı-Avrupa'daki 

marksizmin tarihi, söylenmiş olanları doğrulayan sayısız örnekler vermiştir. Bugün Avrupa sosyal-

demokrasisi, parlamentarizm ve sendika hareketine, mücadelenin başlıca biçimleri olarak 

bakmaktadır; geçmişte ayaklanmayı kabul etmiştik, ve gelecekte koşullar değişecek olursa, onu kabul 

etmeye tamamen hazırdır Rusya kadetleri ve Rezzaglavstsi gibi, burjuva liberallerinin düşüncelerine 

karşın. Yetmişlerde, sosyal-demokrasi, genel grevi, her derde deva toplumsal bir ilaç olarak, 



burjuvaziyi bir darbede alaşağı etmenin siyasal olmayan aracı olarak reddetmişti- ama sosyal-

demokrasi kitle siyasal grevini (özellikle Rusya'nın 1905 deneyiminden sonra), belirli koşullar altında 

başta gelen mücadele yöntemlerinden biri olarak tamamen kabul etmiştir. Sosyal-demokrasi, kırklarda 

sokak barikat savaşını benimsemişti, belli nedenlerden ötürü, 19. yüzyılın sonunda bunu reddetti, ve 

bu son görüşü gözden geçirmeye ve Kautsky'nin sözleri ile yeni barikat savaşı taktikleri başlatan 

Moskova deneyiminden sonra barikat savaşı siyasetini kabul etmeye tamamen hazır olduğunu 

belirtti . 

 

II 

 

        Marksist önermeleri koyduktan sonra, Rus Devrimine dönelim. Onun ortaya koymuş bulunduğu 

mücadele biçimlerinin tarihsel gelişimini anımsayalım. Önce işçilerin ekonomik grevleri (1896-1900) 

vardı, daha sonra işçilerin ve öğrencilerin siyasal gösterileri (1901-02), köylü ayaklanmaları (1902), 

çeşitli gösterilerle birleşen kitle siyasal grevlerinin başlangıcı (Rostov 1902, 1903 yazı grevleri, 9 Ocak 

1905 grevleri), tüm Rusya'yı kapsayan siyasal greve, yer yer, yerel barikat savaşlarının eşlik etmesi 

(Ekim 1905), kitle barikat savaşı ve silahlı ayaklanma (Aralık 1905), barışçı parlamenter mücadele 

(Nisan-Haziran 1906), kısmi askeri ayaklanmalar (Haziran 1905-Temmuz 1906) ve kısmi köylü 

ayaklanmaları (1905 Sonbaharı-1906 Sonbaharı .) 

        Genel olarak mücadele biçimleri ile ilgili olarak, 1906 sonbaharında durum böyle idi. Otokrasinin 

"misilleme" olarak seçtiği mücadele biçimi kara-yüzlerin Kışinev'de 1903 baharından, Sedlet'te 1906 

sonbaharına kadar yapmış olduğu katliamdır. Bütün bu dönem boyunca kara-yüzlerin katliam 

örgütlenmesi ve yahudilerin, öğrencilerin, devrimcilerin ve sınıf bilincine ulaşmış işçilerin dövülmesi, 

sürekli olarak gelişti ve yetkinleşti, kara-yüzler birliklerinin şiddeti, para ile tutulmuş zorbaların şiddeti 

ile birlikte, kasaba ve köylerde toplar kullanılmasına, herkesin önünde işkence gösterilerine, işkence 

trenlerine, vb. kadar vardırıldı . 

        Görünümün esas dekoru böyledir. Bu dekorun önünde bu makalede incelenecek ve 

değerlendirilecek olan -kısmi, ikincil ve yedek olduğu tartışma götürmeyen- olgu durmaktadır. Bu olgu 

nedir? Biçimleri nelerdir? Nedenleri nelerdir? Ne zaman doğmuştur ve nereye kadar uzanmıştır? 

Devrimin genel gidişi içinde önemi nedir? Sosyal-demokrasinin örgütlediği ve önderliğini yaptığı işçi 

sınıfı mücadelesi ile bağı nedir? Görünümün genel dekorunu çizdikten sonra, şimdi incelenmesine 

geçmemiz gereken sorular bunlardır . 

        Bizim ilgilenmekte olduğumuz olgu, silahlı mücadeledir; bu mücadele, bireyler ve küçük gruplar 

tarafından yürütülmektedir. Bir kesimi devrimci örgütlere ait iken, öteki kesimler (Rusya'nın belirli 

kesimlerinde çoğunluğu) herhangi bir devrimci örgüte bağlı değildirler. Silahlı mücadele, birbirlerinden 

kesenkes olarak ayrılması gereken, farklı iki amaca yöneliktir; önce, bu mücadele kişilere, liderlere ve 

ordu ve polisteki görevlilere suikast yapmayı amaçlar, ikinci olarak, hem hükümete ait, hem de özel 

kişilere ait para kaynaklarına elkoyar. Elkonulan paralar kısmen parti kasasına, kısmen özel silahlanma 

amacına ve ayaklanma hazırlığına, ve kısmen de tanımlamakta olduğumuz mücadeleye katılan kişilerin 

geçimine gider. Büyük elkoymalar (Kafkasya'daki 200.000 rublelik, Moskova'daki 875. 000 rublelik gibi 

olanlar) gerçekten de öncelikle devrimci partilere gitmiştir -küçük elkoymalar çoğunlukla, bazen de 

tümüyle "elkoyucuların" geçimine gider. Mücadelenin bu biçimi, kuşku yok ki, ancak 1906'da yani 

Aralık ayaklanmasından sonra geniş ölçüde gelişti ve yaygınlaştı. Siyasal bunalımın, silahlı mücadele 

noktasına dek yoğunlaşması, ve özellikle yoksulluk, açlık ve işsizliğin kasaba ve köylerde yoğunlaşması, 

tanımlamakta olduğumuz mücadelenin önemli nedenlerinden biriydi. Bu mücadele biçimi, toplumsal 

mücadelenin tercih edilen ve hatta tek biçimi olarak, halkın başıboş unsurları, lumpen-proleterya ve 

anarşist gruplar tarafından benimsenmiştir. Sıkıyönetimin ilanına, taze birliklerin harekete 

geçirilmesine, kara-yüzler katliamına (Sedlet'ler) ve askeri mahkemelere, otokrasi tarafından 

benimsenen bir "misilleme" mücadele biçimi olarak bakmak gerekir . 



 

III 

 

        Sözünü etmekte olduğumuz mücadelenin alışılagelen değerlendirilmesi, bunun, işçilerin moralini 

bozan, halkın geniş tabakalarını geri iten, hareketin örgütlenmesini dağıtan ve devrimi yaralayan 

anarşizm, blankicilik, eski terörizm, yığınlardan kopmuş bireylerin hareketi olduğu yolundadır. Bu 

değerlendirmeyi destekleyen örnekler, hergün gazetelerde verilmekte olan olaylar arasında kolayca 

bulunabilir . 

        Ama bu örnekler inandırıcı mıdır? Bunu sınamak için, incelemekte olduğumuz mücadelenin en 

gelişkin olduğu bir yeri alalım -Litvanya Toprakları, Novoye Vremya (9 ve 12 Eylül sayılarında) Litvanya 

sosyal-demokratlarının eylemlerinden böyle yakınmaktadır. Litvanya Sosyal-Demokrat İşçi Partisi'nin 

(Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisinin bir bölümü) gazetesi düzenli olarak 30.000 baskı yapmaktadır. İlan 

sütunlarında her dürüst insanın onu yoketmeyi görev sayacağı casusların listesini yayınlamaktadır. 

Polise yardımcı olan bir kimse, yokedilmeye layık ve, hatta mallarına elkonulması gereken "devrim 

düşmanları" olarak ilan edilmektedir. Halkın, Sosyal-Demokrat Partiye, yalnızca imzalı ve mühürlü 

makbuz karşılığında para vermesi öğütlenmektedir. Partinin en son raporunda, yıllık toplam geliri 

48.000 ruble olarak gösterilmektedir, burada Libau silah kolunun katkıda bulunduğu, elkonularak elde 

edilmiş 5.600 rublelik bir toplam vardır. Doğaldır ki, Novoye Vremya bu "devrimci yasa"ya karşı, bu 

"terör yönetimine" karşı ateş püskürmektedir . 

        Hiç kimse Litvanya sosyal-demokratlarının bu eylemlerini anarşistlik olarak, blankicilik olarak ya 

da terörcülük olarak nitelemek cesaretini gösteremeyecektir. Ama niçin? Çünkü burda biz, 

mücadelenin yeni biçimi ile Aralıkta patlak veren ve yeniden mayalanmakta olan ayaklanma arasında 

açık bir bağıntı görüyoruz. Bu bağıntı, bir tüm olarak Rusya hesaba katıldığında pek öyle anlaşılır 

değildir, ama bu bağ vardır. Aralıktan sonra "gerilla" savaşlarının belirgin bir biçimde yaygınlaşması 

gerçeği, ve onun yalnızca iktisadi bunalımın değil, aynı zamanda da siyasal bunalımın şiddetlenmesi ile 

de bağıntısı tartışma götürmez. Eski Rus terörizmi, aydın komplocunun işi idi; bugün, genel bir kural 

olarak, gerilla savaşı, işçi savaşçılarca, ya da doğrudan doğruya işsiz işçilerce verilmektedir. Blankicilik 

ve anarşizm, klişecilik zaafı olan kimselerin kafasında kolayca oluşur, ama bir ayaklanma ortamında, ki 

bu Letonya toprağında çok açıktır, böylesine bilinen yaftaların işe yaramazlığı artık herkesçe 

bilinmektedir. Litvanyalıların örneği, aramızda çok yaygın olan, bir ayaklanma ortamının koşullarına 

değinmeden gerilla savaşının tahlilini yapmanın ne denli yanlış, bilimsel ve tarihsel olmaktan uzak 

olduğunu açıkça göstermektedir. Bu koşullar akılda tutulmalıdır, büyük ayaklanma hareketleri 

arasındaki ara dönemin kendine özgü özellikleri düşünmeliyiz, bu tür koşullar altında ne tür mücadele 

biçimlerinin kaçınılmaz olarak ortaya çıkacağını anlamalıyız, ve papağan gibi öğrenilen bir söz yığını ile, 

tıpkı kadetler ve Novoye Vremya'cıların kullandıkları anarşizm, soygunculuk, serserilik gibi sözlerle 

sorundan kaçmaya çalışmamalıyız . 

        Gerilla hareketinin bizim çalışmamızı örgütsüzleştirdiği söyleniyor. şimdi bu iddiayı 1905 

Aralığından bu yana var olan duruma, kara-yüzlerin katliam ve sıkıyönetim dönemine uygulayalım. 

Böyle bir dönemde hareketi daha çok ne dağıtmaktadır: Direnmenin bulunmayışı mı, yoksa örgütlü 

gerilla savaşı mı? Rusya'nın merkezini, batı sınırlarıyla, Polonya ve Litvanya toprakları ile karşılaştırın. 

Tartışma götürmez ki, batı sınır bölgelerinde gerilla savaşı çok daha yaygındır ve çok daha gelişkindir. 

Ve gene tartışma götürmez ki, genel olarak devrimci hareket ve özel olarak da sosyal-demokrat 

hareket, merkezi Rusya'da, batı sınır bölgelerine göre çok daha dağınıktır. Elbette, bundan Polonya ve 

Litvanya sosyal-demokrat hareketinin gerilla savaşı sayesinde daha az dağınık olduğu sonucu aklımıza 

gelmemelidir. Hayır. Çıkarılabilecek tek sonuç, Rusya'da 1906'da, sosyal-demokrat işçi sınıfı 

hareketinin dağınıklığından ötürü gerilla savaşının suçlanmaması gerektiğidir . 

        Bu açıdan, ulusal koşulların özelliklerine, sık sık anıştırmada bulunulur. Ama bu anıştırma pek 

açık olarak, yaygın iddianın zayıflığını göstermektedir. Eğer bu bir ulusal koşullar sorunu ise, o zaman, 



anarşizm, blankicilik ya da „terörizm sorunu değildir -bunlar bir tüm olarak Rusya'nın ve hatta özellikle 

Rusların ortak günahlarıdır- ama başka bir şeyindir. Bu başka bir şeyi somut olarak inceleyin baylar! O 

zaman göreceksiniz ki, ulusal baskı yada karşıtlık bir şey açıklamaz, çünkü bunlar batı sınır bölgesinde 

her zaman var olmuştur, oysa gerilla savaşı, ancak bugünün tarihsel döneminde ortaya çıkmaktadır. 

Ulusal baskının ve karşıtlığın bulunduğu çok yer vardır, ama kimi zaman ulusal baskı ve benzeri 

şeylerin olmadığı yerlerde olan gerilla savaşı, burada yoktur. Sorunun somut bir tahlili, bunun bir 

ulusal baskı sorunu olmadığını, ama ayaklanma koşullarının bir sorunu olduğunu gösterecektir. Gerilla 

savaşı, yığın hareketinin bir ayaklanma noktasına gerçekten ulaştığı ve iç savaşın "büyük girişimleri" 

arasında oldukça geniş bir aralık olduğu bir sıradaki kaçınılmaz bir mücadele biçimidir . 

        Hareketi dağıtan, gerilla eylemleri değildir, ama böylesine eylemleri denetimi altına alma 

yeteneğinde olmayan partinin zayıflığıdır. İşte bunun için biz Rusların gerilla eylemine karşı sık sık 

savurduğumuz aforozlar, gerçekten de partinin dağınıklığına yolaçan, gizli, raslansal ve örgütlenmemiş 

gerilla eylemleriyle elele gider. Bu mücadelenin doğmasına yolaçan tarihsel koşulların neler olduğunu 

anlayamayışımız yüzünden, onun zararlı yanlarını gidermede yeteneksiz kalıyoruz. Oysa mücadele 

sürüyor. Güçlü iktisadi ve siyasi nedenler yüzünden bu mücadeleyi önlemek, bizim gücümüz içersinde 

değildir. Bizim gerilla savaşından yakınmalarımız, bir ayaklanma olayında partimizin güçsüzlüğüyle ilgili 

yakınmalardır . 

        Dağınıklık konusunda söylediklerimizi moral bozukluğu için de söyleyebiliriz. Moral bozukluğu 

yaratan gerilla savaşı değildir, ama örgütlenmemiş, düzensiz, parti-dışı gerilla eylemleridir. Biz, gerilla 

eylemlerini suçlayarak, ona söverek bu en tartışma götürmez moral bozukluğundan birazcık olsun 

kendimizi kurtaramayız, çünkü suçlama ve sövme, derin iktisadi ve siyasal nedenlerden ötürü ortaya 

çıkmış bulunan bir olguyu, kesin olarak durdurmak gücünden yoksundur. Denebilir ki, anormal ve 

moral bozan bir olguya eğer bir son verme gücünde değilsek, bu, partinin anormal ve moral bozucu 

mücadele yöntemlerini benimsemesi için bir neden olamaz. Böyle bir itiraz, katıksız bir burjuva-liberal 

itirazdır, marksist bir itiraz değildir; çünkü bir marksist, iç savaşa ya da onun biçimlerinden biri olan 

gerilla savaşına genel olarak anormal ve moral bozucu olarak bakamaz. Bir marksist, kendini sınıf 

mücadelesine dayandırır, toplumsal barışa değil. Belirli keskin siyasal ve iktisadi bunalım 

dönemlerinde, sınıf mücadelesi doğrudan bir iç savaş, yani toplumun iki kesimi arasındaki silahlı 

mücadeleye doğru gelişme gösterir. Böyle dönemde marksistler, iç savaştan yana yerlerini almak 

zorundadırlar. İç savaşın herhangi bir moral suçlaması, marksist açıdan kesenkes benimsenemez . 

        Bir iç savaş döneminde, proletaryanın ideal partisi savaşan partidir. Bu kesinlikle itiraz götürmez. 

İç savaş açısından herhangi bir özel andaki iç savaşın özel bir biçiminin elverişsizliğini savunma ve 

tanıtlamanın olanağını kabul etmeye tamamen hazırız. Askeri elverişsizlik açısından farklı iç savaş 

biçimlerinin eleştirisini tümüyle kabul ediyoruz ve bu sorunda son sözü söylemesi gerekenin, her özel 

yöredeki sosyal-demokrasinin pratik işçilerinin olduğunu kesin olarak benimsiyoruz. Ama biz, 

marksizm ilkeleri adına, iç savaşın koşullarının bir tahlilinden, anarşizm, blankicilik ve terörizm 

konusundaki harcıalem ve klişeleşmiş sözler yüzünden kaçınılmamasını istiyoruz, ve Sosyal-Demokrat 

Partinin, genel olarak gerilla savaşına katılması gibi sorunların tartışılması sırasında, Polonya Sosyalist 

Partisi'nin şu ya da bu örgütünün, şu ya da bu anda, benimsediği anlamsız gerilla eylemleri 

yöntemlerinin bir öcü olarak kullanılmamasını istiyoruz . 

        Gerilla savaşının hareketi dağıttı tezine eleştirici bir gözle bakılmalıdır. Elbette yeni tehlikeler ve 

yeni fedakarlıkları da birlikte getiren mücadelenin her yeni biçimi, bu yeni mücadele biçimine 

hazırlıksız olan örgütleri, kaçınılmaz olarak "dağıtır". Bizim eski propaganda çevrelerimiz, ajitasyonun 

yöntemlerine başvurulmasıyla dağıldı. Gösteriler yolunun seçilmesinin sonucu olarak komitelerimiz 

dağıldı. Herhangi bir savaşta, her askeri harekât, belli ölçüde savaşçıların saflarını dağıtır. Ama bu, bir 

kimsenin savaşmaması gerektiği demek değildir. Bu bir kimsenin savaşmayı öğrenmesi gerektiği 

anlamına gelir. Hepsi bu . 

        Sosyal-demokratların gururla ve böbürlenerek, "biz, anarşist, hırsız, soyguncu değiliz, biz 

bunların çok üstündeyiz, gerilla savaşını kabul etmiyoruz" dediklerini görünce kendime soruyorum: Bu 

adamlar ne söylediklerinin farkındalar mı? Ülkenin her yerinde kara-yüzler hükümeti ile halk arasında 



silahlı çatışmalar ve çarpışmalar oluyor. Devrimin gelişmesinin bugünkü aşamasında, bu, kesinlikle 

kaçınılmaz bir olgudur. Halk da kendiliğinden ve örgütsüz bir biçimde -ve işte tam da bu nedenden 

ötürü, çoğunca talihsiz ve istenilmeyen biçimlerde- bu olguya silahlı çatışma ve saldırı yoluyla tepki 

gösteriyor. Ben, örgütümüzün zayıflığı ve hazırlıksız oluşu yüzünden, belli bir yerde ya da belli bir 

zamanda, bu kendiliğinden mücadelede parti önderliğinden kaçınmamızı anlayabilirim. Ben, bu 

sorunun yerel eylem işçileri tarafından saptanması gerektiğini, ve zayıf ve hazırlıksız örgütlerin yeniden 

biçimlendirilmesinin kolay bir şey olmadığını kavrıyorum. Ama bu bir sosyal-demokrat teorisyen ya da 

yayımcının bu hazırlıksızlığı kınamadan çok, gururlu bir böbürlenme ve kendini beğenmiş bir edayla 

anarşizm, blankicilik ve terörizm konusunda gençliğinde papağan gibi öğrendiği tümceleri yinelediğini 

gördükçe, dünyanın en devrimci öğretisinin bu aşağılanması, bana dokunuyor . 

        Gerilla savaşının, sınıf bilincine ulaşmış proleterleri, aşağılık sarhoş ayaktakımı ile yakın işbirliğine 

sokacağı söyleniyor. Bu doğrudur. Ama bu yalnızca demektir ki, proletaryanın partisi, gerilla savaşına, 

biricik, ya da hatta baş mücadele yöntemi olarak hiçbir zaman bakamaz; bu demektir ki, bu yöntem 

öteki yöntemlere bağlı kılınmalıdır, yani savaşın baş yöntemleriyle uygun hale getirilmelidir ve 

sosyalizmin aydınlatıcı ve örgütleyici etkisiyle yüceltilmelidir. Ve bu sonuncu koşul olmaksızın, burjuva 

toplumu içindeki mücadelenin tüm, kesinlikle tüm mücadele yöntemleri, proletaryayı, altında ve 

üstündeki proleter olmayan çeşitli katmanlarla yakın ilişkiye sokar ve olayların kendiliğinden akışı içine 

bırakılırsa, yıpranır, bozulur ve rezilleşir. Grevler, eğer olayların kendi akışı içine bırakılacak olursa, 

"ittifaklar" halinde -tüketicilere karşı işçilerle patronlar arasında anlaşmalar halinde- bozulur gider. 

Parlamento, bir burjuva politikacıları çetesinin, "ulusal özgürlük", "liberalizm", "demokrasi", 

cumhuriyetçilik, anti-klerikalizm, sosyalizm ve talep edilen bütün öteki satılık şeyleri toptan ve 

parekende trampa ettikleri kokuşmuş bir geneleve dönerek bozulur. Basın, bir orta pezevengine, 

avamın düşük içtepilerinin muhabbet tellallığını yapan bir yığın kokuşturma aracına dönerek bozulur, 

vb., vb... Sosyal-demokrasi, proletaryayı, birazcık altında ya da birazcık üstünde bulunan katmanlardan 

aralarına Çin duvarı çekerek ayıracak hiçbir evrensel mücadele yöntemi bilmemektedir. Sosyal-

demokrasi, farklı dönemlerde farklı yöntemler kullanır, bunların seçimini kesenkes tanımlanmış 

ideolojik ve örgütsel koşullara bağlar ]*[ . 

        Rus devrimindeki mücadele biçimleri, Avrupa'nın burjuva devrimleriyle karşılaştırıldığında, çok 

büyük çeşitliliğiyle ayırdedilir. Kautsky, 1902'de, geleceğin devrimi (Rus devrimi belki de istisnadır diye 

ekliyordu), halkın yönetime karşı mücadelesinden çok, halkın iki kesimi arasındaki mücadele biçiminde 

olacaktır dediği zaman, bunu kısmen önceden görmüştü. Rusya'da, kuşku yok ki, bu sonucu 

mücadelenin gelişiminin Batıdaki burjuva devrimlerinden daha yaygın olduğunu görüyoruz. 

Devrimimizin düşmanları halkın arasında sayıca pek azdır, ama mücadele keskinleştikçe, bunlar gitgide 

daha çok örgütlenmekte ve burjuvazinin gerici katmanlarının desteğini almaktadırlar. Onun için, böyle 

bir dönemde, ülke çapında siyasal grevlerin olduğu bir dönemde, bir başkaldırmanın çok küçük bir 

zamanla ve çok küçük bir alanla sınırlanmış eski bireysel eylem biçimini alamayacağı kesinlikle doğal ve 

kaçınılmaz birşeydir. Başkaldırmanın bütün ülkeyi kucaklayan uzun bir iç savaş, yani halkın iki kesimi 

arasındaki silahlı bir mücadele şeklinde daha yüksek ve daha karmaşık bir biçim olacağı kesinlikle 

doğal ve kaçınılmazdır. Böylesine bir savaş, oldukça uzun aralıklarla çok az sayıda büyük çarpışmalar ve 

bu aralıklar arasında çok sayıda küçük çarpışmalar ve bu aralıklar sırasında çok sayıda küçük çatışmalar 

dizisinden başka birşey olarak anlaşılamaz. Böyle olunca -ve kuşku yok ki, böyledir- sosyal-

demokratların, bu büyük çarpışmalarda ve aynı zamanda da olabildiği kadarıyla, bu küçük 

çatışmalarda yığınlara en iyi bir biçimde önderlik edecek örgütlerin yaratılmasını kendilerine görev 

edinmeleri kesinlikle zorunludur. Sınıf mücadelesinin iç savaş noktasına kavuştuğu bir dönemde, 

sosyal-demokratlar, yalnızca bu iç savaşa katılmayı değil, aynı zamanda da önderlik rolünü oynamayı 

da görev edinmelidirler. Sosyal-demokratlar, örgütlerini, düşman güçlerine zarar verecek bir tek fırsatı 

bile kaçırmayan bir savaşçı parti olarak gerçekten hareket edebilecek biçimde eğitmek ve hazırlamak 

zorundadırlar . 

        Bunun zor bir görev olduğu yadsınamaz. Bu görev bir anda başarılamaz. İç savaşın gelişimi içinde, 

tıpkı halkın tümünün yeniden eğitilmesi ve savaşmayı öğrenmesi gibi, bizim örgütlerimiz de 



eğitilmelidir ve bu görevi karşılayabilecek şekilde, deneyimden çıkan derslerle uygunluk içinde yeniden 

kurulmalıdır . 

        Bizim, mücadelenin herhangi bir yapay biçimini, eylem içindeki işçilere zorla kabul ettirme, ya da 

hatta Rusya'daki iç savaşın genel gelişimi içinde, gerilla savaşının herhangi bir özel biçiminin hangi rolü 

oynayacağına koltuğumuzda oturarak karar verme konusunda en ufak bir eğilimimiz yoktur. Belli 

gerilla eylemlerinin somut değerlendirilmesine, sosyal-demokrasi içindeki bir eğilim göstergesi olarak 

bakma düşüncesinin çok uzağındayız. Ama biz, pratik yaşamın doğurduğu yeni mücadele biçimlerinin 

doğru bir teorik değerlendirilmesine ulaşmada elden geldiğince yardımcı olmayı görev saymaktayız. 

Biz, yeni ve zor bir sorunun doğru olarak konmasında ve çözümüne doğru olarak yaklaşmada sınıf 

bilincine sahip işçileri engelleyen basmakalıp klişelerle ve önyargılarla, durmaksızın savaşmayı 

görevimiz olarak görürüz . 

 

        Lenin  

        30 Eylül 1906  

        Proletari, Nr. 5  

 

 

 

 )*(Bolşevik sosyal-demokratlar, gerilla eylemlerine karşı anlamsız bir tutku taşıdıkları suçlamasıyla sık 

sık karşılaşırlar. Gerilla eylemleri konusundaki karar taslağında (Partiniye Izvestia, Sayı:2 ve Lenin'in 

Kongreye Raporu), gerilla eylemlerini savunan bolşevik kesimin bu eylemlerin benimsenmesi için 

aşağıdaki koşulları önerdiğini anımsamak, bu nedenle, yanlış olmayacaktır: Hangi koşul altında olursa 

olsun, özel mülkiyete "elkonulmasına" izin verilmemeliydi; hükümet mallarının "elkonulması" salık 

verilmemeliydi ama ancak bunalrın partinin denetimi altında olması ve gelirleri bir ayaklanmanın 

gereksinimleri için kullanılması kaydıyla kabul edilirdi. Gerilla eylemleri, şiddet biçimi içinde zalim 

hükümet memurlarına ve kara-yüzlerin aktif üyelerine karşı salık verilmeliydi, ama bu da ancak şu 

koşullarla, 1) yığınların duyguları hesaba katılmalıdır; 2) o yöredeki işçi sınıfı hareketinin koşulları 

hesaba katılmalıdır; ve 3) proleteryanın kuvvetlerinin ziyan olmaması konusuna dikkat gösterilmelidir. 

Bu taslak ile Birlik Kongresinin benimsediği karar arasındaki pratikteki farklılık, özellikle hükümet 

mallarına "elkonulmasına" izin verilmemesi olgusunda yatar. 

 

 

İspanya Komünist Ekim Örgütü yöneticisi Raul Marco'yla röportaj  

IHANETİN SÖNDÜREMEDİĞİ ATEŞ  

31 Mart'ta dört büyük ilde gerçekleştirilen Emek Partisi kuruluş şenliklerinde çok sayıda sendikacı 

konuk ve kardeş parti temsilcisi de vardı. Bu konuklardan İspanya Komünist Ekim Örgütü yöneticisi 

Raul Marco ve Benin Komünist Partisi temsilcisi Philippe Noudjenoume ile söyleşme olanağı bulduk. 

Aşağıda, R. Marco ile gerçekleştirilen röportajı sunuyoruz. Türkiyeli okuyucunun, söylenenleri 

anlamasını kolaylaştırır düşüncesiyle Marco'nun düşüncelerini aktarırken, anlatılan döneme ilişkin kısa 

notlar düştük . 

Benin Komünist Partisi temsilcisiyle yapılan röportajı önümüzdeki sayıda yayınlayacağız . 

"Yoldaşlarımı yanıltmak istemem" diye özellikle vurguluyor Raul Marco: "biz küçük bir grubuz." 

Söyleşinin akışı içinde yine tekrarlıyor: "İspanya'nın güçlü öncü partisi yok artık." Bu sözlerde, tasfiyeci 



komplo ve ihanete duyulan öfke var. Ama aynı zamanda tüm ihanet ve tasfiyeye karşın komünizm 

ideallerinin, şanlı bir geçmişe sahip İspanya işçi sınıfı içinde kitlesel bir güç olması için ortaya konan 

kararlılık var . 

Fabrika işçisi bir komünist  

Raul Marco, İspanya Komünist Partisi/Marksist-Leninist'in (İKP/ML) kurucula-rından. Ve 1991'de 

yaşanan tasfiyeye kadar Partinin genel sekreteri. Kendisi hakkında bilgi vermesini istiyoruz. Oldukça 

mütevazı ifadelerle anlatıyor : 

1936' da doğdum. Küçük burjuva bir aileden geliyorum. Babam cumhuriyetçiydi ama komünist değildi. 

Çok erken yaşta faşizme karşı mücadele saflarına katıldım. 14-16 yaşlarında gizli-yeraltı mücadelesine 

başladım. Okumayı bıraktım ve bir fabrikada çalışmaya başladım. Partiyle burada tanıştım. 1960'a 

kadar diğer bütün militanlar gibi yeraltı yaşamını sürdürdüm . 

1960' a kadar işçi olarak çalıştım. Parti beni Avrupa'daki göçmen işçileri örgütlemekle görevlendirdi. 

Önce İsviçre'de, daha sonra Fransa'da İspanya'dan bu ülkelere göçmüş işçiler içinde çalıştım. Kısa 

sürede partinin Avrupa Komitesi'ne getirildim. Orada Merkez Komitesi ve Polit Büro'yla temas kurma 

imkanı buldum. Ülke içinde yürütülen faaliyetle yurtdışı faaliyeti arasında iletişim sağladım. 

İspanya'dan Fransa'ya, Fransa'dan İspanya'ya haber akışını vb. işleri koordine ettim . 

Anlatım bu sözlerden sonra, kendisiyle değil partiyle ilgili. Yaşamını işçi sınıfı davası ve partiyle 

birleştirmiş bir komünist için, "kendisi" bütün parti faaliyetidir. Marco da, partiyi anlatıyor ve 

kendisinden ancak bu etkinliğin bir parçası olarak söz ediyor . 

Revizyonizme tavır ve İKP/ML'nın kuruluşu  

İKP/ML, Franko faşizmi koşullarında ve revizyonizmle mücadele sürecinde kuruldu. Ama onun 

öncelinde, Komünist Enternasyonal'in önemli bir seksiyonunu oluşturmuş, yenilgiyle sonuçlanmış da 

olsa şanlı bir savaşın ateşinde yetişmiş militanlara sahip İspanya Komünist Partisi (PCE-İKP) vardı. Parti, 

Jose Diaz, Dolores Ibarruri gibi ünlü önderlere sahipti. Bu iki isim, aynı zamanda, Komünist 

Enternasyonal Yürütme Kurulu'nda da görev almıştı. Böyle bir parti bilinen uluslararası etkenlerin 

yanında ülke sorunlarına ilişkin hangi politikalarla yozlaştı ve İKP/ML nasıl kuruldu, bunu öğrenmek 

istiyoruz . 

Parti yönetimiyle 58-59 yıllarından itibaren ayrılıklarımız oluşmaya başladı. 1956 yılındaki 6. Kongre'de 

milliyetçi bir eğilim baş gösterdi. Ulusal uzlaşma politikasını benimsediler. Böylesi bir uzlaşma bizler 

açısından kabul edilemezdi. Tüm Parti genelinde büyük bir tartışma yaşandı. Çünkü faşizmle 

uzlaşmanın kabul edilebilir bir yanı yoktu. Partinin, Cezayir bağımsızlık savaşı karşısında aldığı tutum 

parti yöneticileriyle aramızdaki görüş ayrılıklarını boyutlandırdı, tartışmaları alevlendirdi. İKP, Cezayir 

halkının verdiği bağımsızlık savaşını desteklemedi. Fran-sa'da ve İspanya'da yürüttüğüm görev 

dolayısıyla Cezayirli komünistlerle sürekli ilişki halindeydim. Onların yürüttüğü mücadele karşısında 

kayıtsız kalamazdım. Onlarla aktif bir işbirliği içerisine girdim. Bu, Merkez Komitesi'nce hiç de hoş 

karşılanmadı. Bana çok sert bir uyarıda bulundular. Bana "Arapların probleminden sana ne" dediler. İlk 

defa parti politikalarına uymayı reddederek Cezayir'liler için çalışmaya başladım . 

Tabii ki SBKP 20. Kongresi'nin sonuçlarının ortaya çıkması ile birlikte ayrışma daha da belirginleşti. 

Herkesçe bilinen bu sorunun ayrıntılarına girmeye-ceğim . 

Papa Huan XIII bir döküman yayınlamıştı. Parti yöneticileri, bu belgeyi "olumlu bir belge" olarak 

değerlendirdiler ve bizden onu dağıtmamızı istediler. Papa, söz konusu belgede "ulusal uzlaşma" 

çağrısı yapmaktaydı. Partinin o döneme ait yayınlarına bakılırsa bu tutumun açıkça savunulduğu 

görülecektir. Biz bunu reddettik. Tutumumuzu Lenin'in Devlet ve İhtilal'ine dayandırdık. Şunu görmek 

gerekir: Partinin ideolojik donanımı, şekillenmesi son derece zayıftı. Kitlesel bir partiydi, son derece 

özverili militanlara sahipti ama ideolojik yönden neredeyse hiç diyebileceğimiz bir geriliğe sahipti. Şu 



sonuca vardık: Mücadele süreci içerisinde yoldaşlarımızın ideolojik düzeylerini yükseltmeye özel bir 

önem vermek, onları ilerletmek gerekiyor . 

Merkez Komitesi, içinde bulunduğum ve birlikte hareket ettiğim komiteyi, aramızdaki görüş 

ayrılıklarını tartışmak üzere toplantıya çağırdı. Biz de Devlet ve İhtilal gibi eserleri okuyarak çalışmaya, 

toplantıya hazırlanmaya başladık. Toplantıyı Fernando Claudin (Türkçede "Komintern'den 

Kominform'a" adıyla yayınlanan kitabın yazarı-ÖD) yönetiyordu. O, bu toplantıda bizi destekledi. Parti 

yönetimiyle onun da çelişkileri vardı ve mevcut yönetimden daha sağcı görüşlere sahipti. Bu yüzden 

toplantıda bizi destekledi. Bu toplantıda, çelişkilerin çözümü doğrultusunda yeni ve daha geniş 

katılımlı bir toplantı talep ettik. Polit Büro, bir konferans toplanmasını kabul etti. Onlar, konferansı bizi 

etkisizleştirmek ve örgütten uzaklaştırmak için kullanmayı planlıyordu . 

Biz de görüşlerimizi etkin bir şekilde savunmak için hazırlıklara giriştik. Parti içersinde gizli hücreler 

örgütlemeye başladık ve parti kitlesiyle ortak bir tavır geliştirmeye çalıştık. İki yönlü bir gizlilikle karşı 

karşıyaydık. Bir yandan Franco rejimine karşı, öte yandan da parti yönetimine karşı gizlilik. Bu olaylar 

62 yılında gelişti. İlk Marksist-Leninist hücreler o sıralarda oluşmaya başladı. İdeolojik mücadele 

devam etti . 

1963 yılında Konferans yapıldı. Bu konferans için hücreler üzerinden 50'ye yakın delege seçtik. 

Konferans bizim tarafımızdan değil Polit Büro tarafından organize edilmişti. Fransa'da yapıldı. 

Konferans yerine, yani CGT Sendikası'nın bir şatosuna geldiğimizde bir tuzakla karşı karşıya 

olduğumuzu anladık. Seçtiğimiz 50 delegeye karşılık Carillo'nun 100'e yakın atanmış delegesi vardı. 

Carillo'nun kendisi konferansı yönetti. Diğer bir yönetici Lister'di. O dönem beni silahla tehdit eden de 

oydu. Küçük bir azınlık olarak kaldık. Kısa da olsa konuşma hakkımızı kullanabildik. Birlikte tavır 

geliştirdiğimiz bütün yoldaşlar bulundukları alandan ve görevlerinden alındılar. Fakat ilginç bir şekilde 

beni görevden almadılar. Muhalefet grubunun başını çekmeme rağmen beni niye görevden almadılar 

ya da uzaklaştırmadılar anlamadım. Belki de başka bir manevra yapmaya çalıştılar . 

Ve artık açık olarak Marksist-Leninist gruplaşmalara başladık. İspanya Komünist Örgütü 

Organizasyonu'nu kurduk. Chispa (Kıvılcım) adında bir gazete çıkardık. Daha sonra ülke içinde başka iki 

örgüt daha kuruldu. Biri üniversiteli öğrenciler ve aydınlar tarafından, diğeri de bizim gibi işçiler 

tarafından. Kolombiya'daki ve Latin Amerika'daki yoldaşlar tarafından da bir grup oluşturulmuştu. 

Hemen birbirimizle ilişkiye geçtik. 1964'te bir birlik konferansı topladık. Sonradan katledilen Gernika 

isimli Kolombiya'lı bir yoldaşın da katılımıyla konferans gerçekleşti. Dört grubu birleştirdik ve İspanya 

Komünist Partisi/Marksist-Leni-nist'in kuruluşunu ilan ettik (1964). Fakat bir süre sonra anladık ki, 

oluşturulan birlik, gerçek anlamda birlik değildi. Gruplar içersinde oportünist unsurlar vardı. Carillo 

çizgisini destekleyenler vardı. Ve 1964 yılı boyunca içimizdeki oportünistlere karşı şiddetli bir ideolojik 

mücadele verdik. Aralık 1964'te yaptığımız Merkez Komitesi Plenumu'yla, partiyi oportünistlerden ve 

diğer zararlı unsurlardan temizledik. O plenum, partinin kuruluş plenumu sayılabilir; her yönüyle 

ideolojik bir arınma yaşandı. Böylece parti İspanya'nın birçok yerinde kök salmaya başladı. Uluslararası 

ilişkilere girdi, en başta da Çin ve Arnavutluk'la . 

Daha sonra Kolombiya'lı yoldaşlara kendi partilerini kurmalarına yardımcı olduk. İtalyanların kuruluş 

çalışmalarına da katıldık. O dönemde enternasyonal alanda çok aktiftik, Fransa, İtalya ve diğer Latin 

Amerika ülkelerinde ilişkilerimiz vardı. Ve Avrupa'da, revizyonist yozlaşmadan sonra kurulan ilk ve en 

güçlü partilerden biriydik. Ama ilk kurulan değildik. Bizden birkaç ay önce Belçika'da kurulan parti 

bizden daha güçlüydü. Fakat 3-4 yıl içinde yok oldu . 

Raul Marco, uluslararası planda doğan sorunlarını da şöyle anlatıyor : 

Ve ilk politik ayrışmamız Çin'li yoldaşlarla oldu. Yani onlarla bizim ayrışmamız 10'lerde değil 65'te oldu. 

Onlar İspanya'da, bizim attığımız oportünist bir grubu destekliyorlardı. Bize ulusal burjuvazi çizgisini 

dayatmak istiyorlardı. Biz onlara şunu söylüyorduk: İspanya'da milli burjuvazi nerde, bize gösterin? 

Onlarla sürekli içte ve dışarıya yansıyan çelişkilerimiz vardı. Daha sonra da Arnavutluk'la, görüş 

ayrılıklarını dışarıya yansıtmamak üzere, çelişkilerimiz oldu . 



Mehmet Şehu olayını onaylamadık. Bir de Ramiz Alia'nın sağcı bir yaklaşımı vardı. Kendisiyle de 

tartıştık, hemfikir olmadığı-mızı söyledik. Gazetede bunu eleştiren bir yazı yayınladık. Sorun Ramiz Alia 

ve kişiler sorunu değil Arnavutluğun da sorunuydu . 

İspanya iç savaşı ve SSCB  

İspanya, 1936'da General Franco'nun cumhuriyete karşı başlattığı isyanın ardından üç yıllık bir iç savaş 

yaşadı. Başta işçiler olmak üzere İspanya halkı, Alman ve İtalyan faşistleri tarafından silah ve askerle 

her bakımdan desteklenen Frankocu faşist güçlere karşı kahramanca direndi. Buna karşın Batılı 

"demokratik" ülkeler, "tarafsızlık" adı altında sessiz kaldılar, dolaylı şekilde Franco'yu desteklediler. Bu 

koşullarda yegane yardım SSCB'den geldi. Dünyanın değişik ülkelerinden komünistler ve aydınlar 

cumhuriyetçilerin saflarında faşizme karşı savaştılar. Ancak sosyalizmin politik bakımdan yenilgi aldığı 

koşullarda dünya çapında köpürtülen karşı devrimci dalga, tarihsel olayların çarpıtılmasını da temel 

unsurlarından biri haline getirdi. Biz de, Troçkist-burjuva iddiaları hatırlatarak Marco'nun bu konudaki 

görüşlerini sorduk : 

Bu iddialar yanlış. O döneme ilişkin çok sayıda belge var. Her alanda desteğin güçlü olduğunu gösteren 

belgeler. Gerekli destek yapılmıştır. Her planda. Silah gönderilmesi, askeri eğitim... kadroların eğitimi 

Sovyetler'de yapılıyordu. İspanyol pilotları orada eğitime tabi tutuluyordu. İspanya'ya her cephede 

yardımcı olan Sovyet uzman subayları vardı. Sadece cephe yardımı değil devletten devlete de yardım 

vardı. Gemilerle yardım geliyordu, silahtan yiyeceğe kadar. Hatta denizaltı bile vardı. Bu yardım savaş 

döneminde de farklı biçimde devam etti. Bu konudaki iddialar, yalana dayanan Troçkist 

karalamalardır. Dökümanları, ayrıntılarıyla ortaya koyup size iletebilirim . 

Yoldaş Marco, dergimiz Özgürlük Dünyası için bu konuda bir yazı kaleme almaya söz veriyor. Bu 

durumda, konu hakkındaki ayrıntıları yazılacak yazıya bırakıp yeni bir konuya geçiyoruz . 

Franco faşizmi altında işçi hareketi  

1939' da kesin bir şekilde hakimiyet kuran Franco güçleri, kitleleri azgın bir terör altına aldı. İşçilerin ve 

emekçilerin sendikal ve siyasal hakları ortadan kaldırıldı. İşçiler, işçi ile patronun birlikte içinde yer 

alacağı, toplu sözleşme hakkı dahi olmayan dikey sendikalara girmeye zorlandı . 

Ancak işçiler, dikey sendikalara rağbet etmedi. Faşizmin silahla sağladığı suskunluk, özellikle 2. 

Savaş'tan sonra delindi. İlk büyük işçi grevi, Basklı gizli sendikaların çağrısıyla gelişti. 1941 yılında 

gerçekleşen bu genel greve Bask işçilerinin yarıdan fazlası katıldı. Yine Bask-'ta 1952 yılında 200 bin işçi 

genel greve gitti. 1956 yılında tüm kuzey bölgelerini içine alan grev hareketi %21 ücret artışıyla 

sonuçlandı . 

1962' de motor gücünü Asturya madencilerinin oluşturduğu ve 400 bin katılımla gerçekleşen genel 

grev, önemli kazanımlarla sonuçlandı . 

Dikey sendikaları işlevsiz kılmak üzere, işçiler özgün bir sendikal yapıyı da bu eylem sürecinde 

yarattılar. İşçilerin doğrudan iradesini yansıtan işçi komisyonları, 1963'te merkezi bir yapıya kavuştu. 

Faşiz-min yasallığını aşarak meşruiyetlerini kabul ettiren ve fiili sözleşmeler yapan bu yapılar, diğer 

emekçi katmanların talepleri için de mücadele ettiler, yığınlardaki karamsarlığın yok olmasında büyük 

bir rol oynadılar. OSO, işçi komisyonlarına dayanan bir örgüt olarak bu dönemde doğdu . 

İşçi hareketiyle yakın ilişki içinde anti faşist bir hareket de yükselmekteydi. Bu sürece ilişkin olarak 

Marco şunları anlatıyor :  

OSO, bizim tarafımızdan kurulmuştu . 

İspanya'da istenen sadece dikey sendikacılık tarzıydı. Olanaklarımız ölçüsünde onun içersinde 

çalışmaya çalışıyorduk. Fakat mümkün olmuyordu. '60'lı yıllardaki büyük grevlerden sonra o dönem 

Komünist Parti'nin teşvikiyle Madrid'te OSO diye bir sendika yaratıldı. Onun içersinde de işçi 

komisyonları kuruldu. Bu komisyonlar bugün de var. Daha sonra OSO adı terk edildi, işçi komisyonları 



biçimindeki örgütlenme ülkenin her yerinde yaygınlaştı. Partinin (İKP/ML) kurulması ile birlikte İşçi 

Komisyonları ikiye bölündü. Bir tarafta reformist, diğer tarafta devrimci bir çizgi biçiminde. Biz 

devrimci çizgi içersindeydik. Biz o dönem OSO'yu yeniden kurduk ve onu yeniden kurduğumuzda onun 

içersinde anarşistler de vardı, tüm güçler vardı. Yeni kurulan OSO içerisindeki etkin kadrolar bizim 

yoldaşlardı. OSO o dönem çok güçlü eylemler yaptı . 

Anti faşist cephe ve FRAP  

Partimiz İKP/ML, saflarını oportünist-lerden arındırdıktan sonra hızla gelişmeye başladı. Silahlı 

mücadele de gerekiyordu . 

64' ten itibaren polis benim hakkımda ölüm kararı çıkartmıştı. Savunma birlikleri gibi gruplar 

yaratmıştık. Gösterilerde, eylemlerde savunmamızı sağlıyorlardı. Rejim için çok tehlikeli gruplardı. Bu 

grupları yönetenler hakkında da ölüm kararı çıkartılmıştı. O dönem çok güçlü bir madenci grevi 

patladı. İspanya'nın birçok yerinde işçi sınıfının güçlü grevleri, eylemleri oldu. ETA'nın doğuşu da aynı 

döneme rastlar. İspanya'da diğer bütün partiler ETA'yı eleştirdi, ancak biz ETA'ya destek olduk. Silahlı 

mücadelelerini de destekledik. Doğru olduğunu düşünüyorduk. O dönem silahlı bir yapılanma da 

oluşturduk. Anti faşist, anti emperyalist bir cephe yaratıldı. Anti Faşist Devrimci Cephe, Sol Sosyalist 

diye bir grupla ortak kuruldu . 

Bu cephe 72'de kuruldu. Savunma örgütlerinden farklı olarak silahlı eylemler de yürüttük. 11'in 

sonuna kadar cephe benzeri bir gruplaşma vardı. Sosyalist sol, cumhuriyetçiler, öğrenci hareketi, gizli 

sendikal örgütlenmeler gibi yapılanmaları bir cephede birleştirdik. Ve onların hepsini birleştiren bu 

cephe silahlı mücadele yürütüyordu. Silahlı mücadele İspanyol polisine ve orada bulunan Amerikan 

askerlerine yönelikti. Çok etkili eylemlerdi. Ancak, polis, cephe içine sızma olanağı buldu . 

FRAP'ın eylemleri kuşkusuz kitlelerin desteğini alan eylemlerdi. Fakat kitlelerin desteğini alan bu 

örgütlenmeyi daha da kitleselleştirmede eksik kaldık. 15'te Madrid'te bu cephenin önemli bir grubu 

polisin eline geçti. Bizim tahminlerimize göre bu darbe bir polis sızması sonucunda yenmişti. Bu 

gruptan 8 kişi ölüme mahkum edildi. Bunların sabah 6'da kurşuna dizilmeleri gerekiyordu. Gece beş 

tanesi affa uğradı. Onlardan bir tanesi grubun şefiydi. Niçin affedildiği bugün de bizim için muamma. 

Bir gazeteciydi. Daha sonra partiye karşı komplo düzenleyen grubun başını da o çekiyordu. Şimdi 

düşündüğümüzde, o durum ile bugünkü durum arasında bağ kurduğumuzda, onun daha o günden 

partiyi ortadan kaldırmaya çalışan bir hain olduğu sanısı güçleniyor . 

FRAP'ı (Anti Faşistlerin Devrimci Cephesi) istenir düzeyde gelişkin bir örgüte dönüştüremedik . 

Faşizmin gerilemesi ve yıkılışı  

1915' te Franco'nun ölümünden sonra, tedrici olarak partiler legalleşti, sendikal haklar kazanıldı. Bu 

süreç nasıl geliş acaba ? 

O dönemi biz demokratikleşme dönemi olarak değerlendiriyoruz. Yani sosyal demokratlar ve 

revizyonistler bu dönemi iyi kullandılar. Bir yıl boyunca eski faşistler devlet iktidarında ipleri ellerinde 

tutmaya devam ettiler. Finans oligarşisinin büyük bir kesimi o dönem Avrupa'daki mevcut 

yapılanmaya uyum gösterip demokratikleşme adımlarını atmak istiyordu. Bu kesim, Almanlardan 

büyük destek aldı. Bu geçiş sürecinin barışçıl olmasını istiyorlardı. Çünkü bir halk ayaklanması 

patlaması ihtimali büyüktü. Sosyal demokratlar ve revizyonistler faşistleri korkutmadan küçük küçük 

tavizler koparılması ve bu demokratikleşme sürecinin gerçekleşmesi için ellerinden geleni yaptılar. 

Bunu halk ayaklanmasının önüne geçmek için verilen tavizler ve manevralar olarak ifade edebiliriz . 

Alman Sosyal Demokratları Gonzales'in partisinin kurulmasına önayak oldular. Bir Sosyal Demokrat 

hareket yaratmak için . 

Almanlar ve Fransızlar ise kendi revizyonist partileri türünden komünist bir partinin olmasını 

istiyorlardı . 



Peki şu an ispanya yönetimi nasıl adlandırılabilir ? 

Eğer İspanya Anayasası'nı okursanız biçimsel bakımdan çok güzel bir anayasa olarak görünür. Fakat 

İspanya halkının çok bağlı olduğu bir ilke vardır: Cumhuriyet ilkesi. Mesela Portekiz'de, Yunanistan'da 

olduğu için bir referandum olmadı İspanya'da. Halk, Cumhuriyeti istiyor mu diye bir referanduma 

gidilmedi. Halk zaten cumhuriyetçiydi. Bu bakımdan anayasayı yaparken halkın bu eğilimini hesaba 

kattılar. Ama mesela faşizm suçlularının, işkencecilerin yargılanmasını gündeme getirmediler, devletin 

vurucu güçlerine dokunmadılar. Orduya da dokunamadılar. Anayasa'da, kral yaptıklarından dolayı 

yargılanamaz gibi hükümler var . 

Kiliseyle devlet görünüşte ayrı. Ama devlet kiliseye milyonlarca dolar destekte bulunur. İspanya'da 

bütün özel okullar kilisenin emrindedir ve devlet tarafından sübvanse edilir. Laik eğitim, devlet eğitimi 

ise sadece yoksullar içindir. Uluslararası kapitalizmin ve özellikle Fransız ve Alman kapitalistlerinin 

yolunu açtıkları bir manevraydı bu İspanya'daki geçiş süreci. Bugün parlamenter monarşinin olduğu bir 

burjuva demokrasisi. Burjuva demokrasisinin kapsamı neyi alırsa tabii. Tabii ki devletin terör grupları 

kurma hakkı var. Siyasi tutuklular işkenceye maruz kalıyorlar, katlediliyorlar. Onları politik tutuklu 

olarak kabul etmiyor devlet . 

İKP/ML'nin yasallaşması ve taktikleri  

Partiniz bu süreci nasıl karşıladı? Partiniz nasıl yasallaştı, FRAP ne oldu ? 

Franco 1915'te öldü. Franco öldükten sonra silahlı mücadeleyi devam ettirmenin anlamı yoktu. O 

dönemde silahlı mücadeleyi sürdürmek, demokrasi beklentisine girmiş yığınlar üzerinde yanlış etki 

yapardı. Yani o dönem silahlı mücadele yürütseydik bir grup silahlı adam olurduk, pek fazla kitle 

katılımı da olmazdı. FRAP devam edemedi. Gelişen koşullara uygun olarak partiyi legalleştirme 

düşüncesine varmıştık. Bu durumda FRAP'ı dağıttık. Sadece partiye gelir elde etme ve başka bazı işler 

için bazı grupları koruduk . 

Carillo'nun İKP'si, 1916'da, Franco'nun ölümünden kısa bir süre sonra yasallaştı.1918'de yasallığımızın 

tanınması için İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Bakanlık, partinin legalleşme başvurusunu 

reddetti. Bakanlık, partinin tüzel kişiliğini tanımamış olmasına rağmen biz Madrid'in birçok yerinde 

fiilen bürolarımızı açtık. İspanya çapında binlerce kişiyi harekete geçirdik. Revizyonistler hariç bütün 

politik güçler, bugünkü sosyalist parti de dahil, bizim tüzel kişilik kazanmamız için deklarasyonlar 

yayınladılar, desteklediler . 

Başvurumuz, iki yıl sonra kabul edildi. Parti, 1980'de tüzel kişilik kazandı . 

Bizim yasal statümüzü hükümet reddetti ama sonradan kabul etmek zorunda kaldı. Kitlelerin gücü ile 

yasal statümüzü kazandık. Parti, kitle içindeki, sendikalar içindeki çalışmasını daha da yaygınlaştırdı. 

Avrupa'nın ilk önemli partilerinden birisiydi. Parti içerisinde ideolojik tartışmalar devam etti. Mevcut 

sosyal duruma bağlı olarak faaliyetlerin nasıl organize edileceği üzerine tartışmalar yürütüldü . 

Peki bu dönemde nasıl bir sendika politikanız vardı? OSO varlığını korudu mu ? 

OSO, Franco rejimine karşı cepheye de yardımcı oluyordu. Ondan dolayı da FRAP'ı ortadan 

kaldırdığımızda OSO adını kullanamazdık. AOA'yı (İşçi Meclisleri Birliği) kurduk. Aslında bu OSO'ydu 

ama adını değiştirmiştik. Çünkü partiyi de legalleştirmeyi düşünüyorduk, OSO ise FRAP'la bağı olan bir 

sendikal örgüttü . 

İKP/ML'nin oldukça güçlü olduğu bir dönemde 10'li yılların ikinci yarısında AOA kuruldu. AOA, 

bilebildiğimiz kadarıyla kendi misyonunu muhalefet sendikacılığı olarak ifade ediyordu. Aynı dönemde, 

kısa bir süre, Türkiye'de de ona benzer bir şekillenme doğdu. AOA'nın kurulması işçi çoğunluğunu 

diğer sendikaların, gerici sendikacıların yönetimine terk etmek olmuyor muydu ? 



İşçi Komisyonları oluşumu işçiler tarafından kurulmuştu. Partinin verdiği bir karar değildi. Çünkü diğer 

dikey sendikacılık içersinde çalışmak mümkün değildi. Büyük grevler döneminde kendiliğinden işçiler 

tarafından kurulan bir yapı. Çok kendiliğinden gelişti ve yaygınlaştı . 

Ancak FRAP'ı lağvettiğimiz dönemde sendikaların yeniden oluşturulması noktasında eksikliklerimiz 

oldu. AOA'yı bir dönem elimizde tutmamıza rağmen işçi komisyonları daha yaygın olduğu için küçük 

bir grup olarak kalmayı tercih etmedik. O dönem AOA'yu korumakta direnmek bizi işçilerden 

koparırdı. Küçük bir grup olarak kalırdık. Bir kongrede durum değerlendirildi. O kongrede işçilerin çoğu 

AOA'yı tasfiye edip işçi komisyonlarına katılınması kararını aldılar. Yoksa sadece partinin desteklediği 

bir sendika olarak kalırdık . 

AOA daha sonra işçi komisyonlarına katıldı. Biz de şimdi işçi komisyonları içinde çalışıyoruz . 

Bugün İspanya'da başlıca iki işçi sendikası var. Biri İşçi Komisyonları, UGT; sosyal demokrat bir çizgide. 

CNT ise İspanya Savaşı döneminde kurulan anarşist bir sendika ve güçlü bir sendika. Ancak birkaç yıl 

önce ikiye bölündüler ve güçlerini kaybettiler. Bir CNT ve bir SJT var. Bunların bir gücü var fakat işçi 

komisyonlarına kıyasla daha küçükler . 

Ayrıca Bask bölgesinde iki sendikal oluşum var. Bask bölgesinde, işçi komisyonları kadar güçlüler . 

Basklı burjuva ulusalcılar tarafından yönlendirilen diğer bir sendika de ELA-STV, Sol eğilimli bir 

sendika . 

"Büyük komplo " 

Tekrar parti içi sorunlara dönersek; partinin tasfiyesiyle sonuçlanan komplo nasıl gelişti ? 

Parti içinde ideolojik tartışmalar sürdü. Çin sorunu önceden hallettiğimiz bir sorundu. Özellikle 

Arnavut yoldaşlarla ve ilişkide olduğumuz kardeş partilerle görüş alış verişinde bulunuyor, 

görüşlerimizi iletiyorduk. Arnavutluk'taki değişiklikler, Doğu Bloku'nun çöküşü parti içindeki ideolojik 

tartışmaları farklı bir noktaya getirdi. Fakat ideolojik görüş ayrılıkları açık olarak parti içersinde dile 

getirilmiyordu. Ben kendim de dile getirilmemiş fikirleri ve bazı huzursuzlukları hissediyordum. Dile 

getirmeleri için de ısrar ediyordum . 

Bir plenum çağrısı yaptım ve bu plenumda da var olduğunu hissettiğim görüş ayrılıklarını tartışmaya 

açmalarını istedim. 1989 Haziranı'nda gerçekleşen bu toplantıda ortaya koyduğumuz bir metni bütün 

parti örgütlerinde tartışmaya açtık . 

Görüş ayrılıklarının açık olarak dile getirilmesini istedik. İkinci Plenum Kasım '90'da oldu. İlk plenumda 

önümüze bir yıllık bir süreç koyduk. Bu süreç içersinde tartışılacak, bir yıl sonra yapılacak toplantıyla 

platform netliğe kavuşturulacaktı. Daha sonra içler acısı bir durum gündeme geldi. Çünkü daha önce 

hissettiğim o görüş ayrılıklarının partide tartışılmasını ve belli temsilcilerin biraraya gelişiyle 

noktalanmasını beklerken, tam bir tasfiye yaşandı. Sadece Merkez Komitesi'nden birkaç yoldaşla 

tartışma yapabildim, diğer-leriyle hiçbir şey yapamadım . 

Bunun köklü nedenleri yok muydu? Beklenmedik bir tehlike olmadığı ifadenizden anlaşılıyor. Bu 

durumu engelleme imkanı yok muydu ? 

Komplonun başını çekenler benim en yakın yoldaşlarımdı. Bana verilen bilgiler hep yanlış bilgilerdi. 

Ben Madrid Örgütü'nün başındaydım. Orada bir partide olması gereken iç tartışmalar yapılıyordu, 

görüş alışverişleri oluyordu, parti iç hayatı olduğu gibi işliyordu. Barselona ve diğer bazı bölgelerden 

gelen bilgiler tamamen yanlıştı. Orada aynı zamanda parti kadrolarının atıldığını, cezalandırıldığını, 

susturulduğunu öğrendim daha sonradan. Karşı karşıya bulunduğumuz, çok uzun zaman önce 

hazırlanmış gerçek bir komploydu. 1915'te ölüme mahkum edildiği halde affedilen kişi konusundaki 

kuşkularım bugün kesin bir kanaate dönüşmüştür. Başını onun çektiği komplo, revizyonistlerle birlikte 

hazırlanmış bir iç komploydu. Bunu revizyonistlerin kendileri de kabul ettiler. Elbette, sorun sadece 

bununla açıklanamaz, başka şeyler de vardır mutlaka. Onların amacı partinin yolunu değiştirmek değil, 



tamamen tahrip etmek, yok etmekti. Birkaç yıl içersinde doğru bir pozisyon alan bütün yoldaşlar 

partiden atıldılar. Komplo olayı Mart 91'de gündeme geldi. 91 ilkbaharında parti tamamen tasfiye 

edilmişti. Kendimizin de çok büyük hataları oldu. Yeterince devrimci uyanıklık gösteremedik . 

Burdan ne gibi sonuçlar çıkarttınız ? 

Merkez Komitesi düzeyinde benimle birlikte hareket eden ve diğer illerden de parti kadrolarıyla 

yaptığımız değerlendirmede şu sonuca vardık: Birincisi, gerçekten bürokratik bir aygıt vardı; Polit 

Büro'dan ta alt kademelere kadar. İkincisi, ideolojik eğitime, bilinçlendirme faaliyetine önem 

verilmiyordu, ideolojik eğitim çok eksikti. "Çok iş var" gerekçesi altında farkında olmadan parti 

içersinde ideolojik eğitimi bir kenara atmıştık . 

Parti içi iletişim nasıldı, alt organlardan düzenli bir rapor akışı var mıydı ? 

Vardı ama gerçeği yansıtmıyorlardı. Günlerce düşündüğümüz şeylerdi bunlar. Çocukça kandırıldık. 

Bugün bunları söylemek çok kolay; o gün, devrimci uyanıklığı elde tutmamak, ideolojik eğitimi 

süreklileştirmemek gibi bir zaafın sonuçlarını kestirememiştik. Partinin politik, sendikal çalışmaları yani 

günlük faaliyeti konusunda bir sorun yoktu. Fakat partinin, kadroların ideolojik eğitimi bir tarafa 

atılmıştı. Benimle alt kadrolar arasında bir baraj, bürokratik bir aygıt oluşturulmuştu, ilişki adeta 

kopmuştu. Benim konumum şöyleydi. Polit Büro'dan ve MK'dan birkaç yoldaş biliyordu benim 

yaşadığım yeri. Daha sonra insanlar gelip bana ulaştılar; ama o dönemde bana ulaşamıyorlardı. Bu işin 

(komplonun) farkına varan MK'dan yoldaşlar ve alt kademede yoldaşlar benimle ilişkiye geçtiler; ama 

o zaman da her şey için çok geç kalmıştık. Belki yüzlerce yoldaşı kaybettik. Uluslararası gelişmelere 

bağlı olarak da büyük bir karamsarlık çöktü parti kitlemizin üzerine. Büyük bir kısmını elimizde 

tutmaya çalışmamıza rağmen partimizin dostları, sempatizanları olarak kalmak isteyen birçok insan 

vardı; aktif parti mücadelesine katılmakta epey zorlanıyorlar, kötümserlik duygularını hâlâ taşıyorlar. 

Bugün parti kadrolarımızın çoğunluğunu gençler, yeni kazanılmış kadrolar oluşturuyor. İspanya halkı 

ve proletaryasının eski öncü partisi yok artık. Yoldaşları yanıltmak istemiyorum, bugün küçük bir 

grubuz. Genişleme ve her tarafta kök salma mücadelesini sürdürüyoruz. Ancak partinin eski 

konumuna gelmekten hayli uzağız . 

Raul Marco ve İspanyol komünistleri yaralarını kitlelerle kaynaşma süreci içinde sarmaya çalışıyorlar. 

Komplo'dan sonra "Octubre" (Ekim) adlı bir dergi çıkartmaya başladılar. Raul Marco bu sürece ilişkin 

olarak da şunları anlatıyor : 

Octubre dergisini Mart '91'den beri çıkartıyoruz. MK'dan kalan yoldaşlarla birlikte çıkartmaya karar 

verdik. Sendika yönetiminden yoldaşlar var yayın grubunun içersinde. Daha önceleri partinin gençlik 

faaliyetinde yer alan yoldaşlar var. İlk hedefimiz bir yayın organı etrafında kadroları toparlamak, yeni 

bir örgüt inşasına girişmek. Barselona ve Valensiya'da, Bask bölgesinde kalan yoldaşları bu dergi 

vasıtasıyla yeniden toparlamaya çalıştık. Küçük bir zincir. Bir kez daha söylüyorum: birçok yerde küçük 

küçük ilişkilerimiz olmasına rağmen eski yapıyla karşılaştır-dığımızda bir grubuz yalnızca. Bugün 

ulaşmayı hedeflediğimiz kesimlerden birisi gençlik. Bir de işçi çalışması ve sendikal faaliyet. İki 

cephede çalışmalarımız iyi gidiyor, her şeye karşın gelişmeler memnunluk verici. Geçmişten 

çıkarttığımız derslerden birisi de ideolojik eğitimi gevşetmemek, bunu yaygınlaştırmak. Bunu 

gerçekleştiriyoruz. Örgütlenmek bir işe yaramıyor, ideolojik eğitimi sağlamlaştırmadıktan sonra. Eskisi 

gibi değil tabii, ama yine de bunu yapmak gerekiyor . 

Octubre, hem ideolojik-teorik mücadele, hem ajitasyon görevini bir arada yapmaya çalışıyor. Yani 

olanaklarımız yok: bir yanda günlük teşhir ve ajitasyon gazetesi, bir yanda ideolojik-teorik bir organ 

çıkarma olanağımız yok. Gençliğe seslenen bir yayın organımız var . 

Bugün İspanya proletaryasının yakın görevleri nelerdir, önünüze nasıl bir asgari program 

koyuyorsunuz? Bu konuda nasıl bir taktik planınız var ? 

Şu anda somut asgari bir program saptamanın mevcut durumumuzda fazla bir anlamı yok. Ama genel 

olarak şunlar söylenebilir: Ülkede monarşinin yıkılması, daha önce de talebizim olan Federal bir Halk 



Cumhuriyeti, bugün de güncelliğini koruyor. Diğer ulusların haklarının tanınması önemli bir talep. 

Basklılar, Katalanlar ve Galiçyalıların kendi kaderini tayin haklarını savunuyoruz. Bizim önerimiz üç 

ulusun ortak bir federasyon çatısı altında yaşaması. İspanya devleti, bir tek halka dayanan bir devlet 

olarak 500 yıldan beri diğer halklara baskı uygulamış. Baskıcı ordunun lağvedilmesi. Sanayinin 

ulusallaş-tırılması gibi ... 

İspanya'nın Avrupa Birliği'ne girişi, halk tarafından nasıl karşılandı? AB'ye dahil olmanın getirdiği 

sonuçlar nelerdir ? 

İnsanlar ilk başlarda AB'ye girişi onaylıyorlardı. Bir sürü vaatlerde bulunulmuştu. Ancak zamanla bu 

sürecin onlara yüklediği faturayı gördükçe karşı çıkıyorlar. Mesela zeytinyağı İspanya'nın en önemli 

gelir kaynağı ve zeytinyağı üretiminde dünyada ilk sıradaydı. AB, belki de binlerce hektarlık zeytin 

alanlarını ortadan kaldırdı. Şimdi İspanya halkı kendi ülkesinde istediği kalitede zeytinyağı alamıyor, 

çok pahalı. Şarapçılık da aynı yıkım sürecinden kurtulamadı. Fransa ve İtalya'nın dayatmasıyla binlerce 

hektarlık bağ yok edildi. Balıkçılık da öyle... İspanya balıkçılık alanında bölgenin en ileri ülkelerindendir. 

Japonya'dan sonra ikinci sırada sayabiliriz. Geçen yıldan beri balıkçılıkta % 30 oranda düşüş kaydedildi. 

Gelecek iki yıl içinde tamamen yok olacak. Balık İspanya'da etten daha pahalı hale geldi. Süt mesela. 

Uzatılabilir... Sanayi sektörü birçok bölgede yıkımın eşiğine geldi. Demir sanayi, Alman demir 

sanayisinin baskısı altında dayanamayarak çöktü. Birkaç yıl öncesine kadar turistler için cennet olarak 

görülen İspanya Avrupa'nın en pahalı ülkelerinden biri haline geldi. Bugün nüfusun % 24'ü işsiz. 

Avrupa'da işsizlik oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri şu an. Yunanistan ve Portekiz'den daha 

yüksek bir işsizlik oranına sahip. İnsanlar bugün bir kez daha, "evet" demelerinin cezasını çekiyorlar . 

Bugün halkın çoğunluğu AB'ye karşı. Bir referandumdan "hayır" çıkacağı kesin . 

Referandum yönünde bir ajitasyonunuz var mı ? 

Biz refarandum istiyoruz. Bizim dışımızda referandum isteyen diğer bir güç ise revizyonist parti. Bunu, 

mücadele için bir araç olarak görüyoruz. Gösterilerde biz Cumhuriyet bayrağı taşıyoruz. Başta 100 

kişiyle yürürken, bir anda binlerce kişi geliyor arkamızdan. 1 Mayıs'larda görkemli gösteriler oluyor. 

İnsanlar alkışlıyor, bizimle birlikte geliyor. Revizyonistler ve sosyal demokratlar, cumhuriyet bayrağı 

dahi açmıyorlar. Kendi tabanları da cumhuriyetçi olmasına rağmen . 

Mevcut uluslararası ilişkiler durumunda, burjuvazinin kapsamlı ideolojik bombardımanına karşı teorik 

mücadeleyi nasıl bir perspektifle yürütmek gerek? Teorik mücadelenin öncelikli halkaları nelerdir 

sizce ? 

İlk önce neo liberalizme karşı güçlü bir mücadele yürütmek gerekiyor. Neo liberalizm politikası niye bu 

kadar gündemde ve sonuçları nelerdir? Bunun ideoloji temeli nedir? Bu soruların kapsamlı olarak 

cevaplanması gerek. Özellikle gelecek partiler konferansında bunun araştırılmasını önereceğiz. Bu 

konuda perspektif eksikliği var. Bu boşluğun doldurulması lazım. Birlik ve Mücadele dergisinin 2. 

sayısında Tunuslu yoldaşların bu konuda bir yazısı var. Fukiyama'nın tezlerine cevap niteliğinde. Ama 

ordaki eksiklik, neo liberalizm sorununu gündeme almamış olması. İspanya'da bizim partimizin başına 

gelenlerden sonra ideolojik mücadelenin yükseltilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 

görüyorum. Marksist klasikleri yüzeysel okuma hastalığından kurtulmak gerek. Sadece okuyoruz 

onları, derinleştirme yöntemini kullanmıyoruz. Bazı konuları tabu olarak görüyoruz. Eserleri diyalektik 

yöntemin ışığında irdelemeliyiz . 

Söyleşinin sonunda, Yoldaş Marco'ya, verdiği yazı sözünden hareketle şunları söylüyoruz : 

Dergimizin bir yazarı olarak (artık yazarımızsınız), okuyucularımıza son olarak neler söylemek 

istersiniz ? 

Marco, verdiği söze uygun olarak yazıyı yazacağını ancak kendisine biraz zaman verilmesini istiyor ve 

okuyuculara son olarak şöyle sesleniyor : 



Okuyuculara Özgürlük Dünyası'nı çok dikkatle okumalarını söyleyeceğim. Çünkü son derece önemli bir 

görevi yerine getiriyor ve başarıyla yapıyor bunu. Teori, şu an kimi arkadaşlara gerekli görünmeyebilir, 

teorinin onlara kazandırdıklarını hemen hissetmeyebilirler. Bu bakımdan da belki de teoriyi akademik 

sorunlara boğulmak olarak görüp, "ne gereği var?" diyebilirler. Ancak teorinin mücadelemiz açısından 

hayati bir önem taşıdığını unutmamalıyız. İkinci olarak da şunu söylemek istiyorum: Klasikleri kolay 

yoldan, yüzeysel bir tarzda okumaktan kaçınalım . 

Raul Marco... Faşist gericilik altında bir yeraltı militanı olarak savaştı. Revizyonizme cesaretle baş 

kaldırdı. En yakın yoldaşları olarak bildiği hainlerin partiyi tasfiye girişimine tavizsizce karşı koydu. 

Şimdi 60 yıllık genç yüreğiyle komünizm idealleri için savaşmaya devam ediyor . 
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