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ŞEHİR GERİLLASININ EL KİTABI 

                                      (Karlos maruguella ve Alberto Bayo) 

 

 

 

ŞEHİR GERİLLASININ TANIMI 

 

Brezilya'da düzeni belirleyen yapıların evrimsel buhranı ve bundan doğan siyasal 

huzursuzluk, ülkeyi devrimci savaşın patlama noktasına getirmiştir. Devrimci savaş, şehir 

gerillası, psikolojik savaş ya da kır gerillası biçimlerinde kendini gösterir. Şehirlerdeki 

gerilla savaşı veya psikolojik savaş, şehir gerillasına bağlıdır.  

Şehir gerillası, askeri diktaya karşı yasa dışı metodlarla şavaş veren kişidir. O, bir siyasi 

devrimci ve ateşli bir vatansever, ülkesinin kurtuluşu uğrunda savaşçı, halkın ve 

özgürlüğün dostudur. Şehir gerillasının kavga alanı, Brezilya'nın büyük şehirleridir. 

Büyük şehirlerde aynı zamanda, genellikle "kanun kaçağı” olarak tanınan zorbalar da 

faaliyet gösterir. Çoğu kez bu zorbalar tarafından yönetilen saldırılar şehir gerillasına 

maledilir.  

Ancak şehir gerillası, bu haydutlara temelden karşıdır. Haydutlar eylemden kişisel çıkar 

amaçlarlar ve sömüren ile sömürülen arasında ayrım yapmaksızın, istisnasız herkese 

saldırırlar, bu yüzden kurbanları arasında pek çok halktan kimseler bulunmaktadır. Şehir 

gerillasının ise politik bir amacı vardır ve sadece iktidara, büyük kapitalistlere ve başta 

Kuzey Amerikalılar olmak üzere bütün yabancı emperyalistlere saldırır.  

Haydutlar kadar zararlı bir diğer unsur da, gene büyük şehirlerde boy gösteren sağ kanat 

karşı-devrimcileridir. Bunlar kargaşalık çıkarır, bankalara saldırır, bomba atar, adam 

kaçırır, alçakça cinayetler işler ve şehir gerillalarına, devrimci din adamlarına, 

öğrencilere ve özgürlük arayan anti-faşist vatandaşlara karşı akla hayale gelmedik en 

iğrenç suçları işlerler.  

Şehir gerillası, diktanın amansız düşmanıdır. Ülkeye egemen olan, dikta kuran yetkililere 

ve kişilere karşı sistemli zararlar verir. Temel görevi, bir yandan militaristleri, askeri 



 

2 

 

diktayı ve her türlü baskı gücünü sarsmak, gözden düşürmek ve tedirgin etmek, öte 

yandan, Kuzey Amerikalıların, yabancı yöneticilerin ve Brezilya egemen sınıflarının 

servet ve mülklerine saldırmak, onları tahrip etmektir.  

Şehir gerillasının hedefi, kır gerillasına destek olmak, silahlı halk kuvvetleriyle birlikte 

yepyeni bir devrimci sosyal ve politik yapı kurmaktır. Bu amaçla, Brezilya'nın mevcut 

ekonomik, politik ve sosyal düzenine zarar vermekten, bunları yıkmaktan korkmaz.  

Şehir gerillası en azından belli bir politik anlayışa sahip olmak zorundadır. Bu anlayışı 

kazanmak için yayınlanmış ya da teksir edilmiş belli başlı şu eserleri okumak 

zorundadır.  

Gerilla Savaşı - Che Guevara  

Bir Teröristin Anıları  

Brezilya'nın Bazı Sorunları  

Gerilla Harekatı ve Taktikleri  

Stratejik Sorunlar ve Taktikler Üzerine  

Yoldaşlar İçin Belli başlı Taktik Prensipler  

Gerilla Harekatları  

Örgütsel Sorunlar  

O Guerriheiro - Brezilya devrimci gruplarının gazetesi.  

 

ŞEHİR GERİLLASININ KİŞİSEL NİTELİKLERİ 

 

Şehir gerillasının özelliği, cesareti ve kararlı tabiatıdır. İyi bir taktisyen, mükemmel bir 

nişancı olmak zorundadır. Silah, cephane ve donatım yönünden yeterince güçlü olamama 

gerçeğini, zekasıyla dengeleyebilmelidir.  

Dikta kuvvetlerinin modern silahları, ulaşım araçları vardır ve bunlar iktidardan aldıkları 

güçle, her yere serbestçe girip çıkabilirler. Şehir gerillasının emrinde bu kaynaklar yoktur 

ve varlığını gizli kapaklı sürdürmek zorundadır. Bazen mahkumiyet yemiş ya da 

hakkında tutuklama kararı verilmiş bir kişi de olabilir. Şehir gerillası ve bu durumda 

sahte hüviyet kullanmak zorundadır.  

Bunlara karşılık şehir gerillasının düzenli dikta kuvvetlerine karşı kesin bir avantajı 

vardır. Bu dikta kuvvetlerinin halkın nefret ettiği düşman adına hareket etmesine karşılık, 

şehir gerillasının savunduğu haklı davanın halkın kendi davası olmasındandır.  

Silah ve cephane bakımından düşmandan zayıf olan şehir gerillası, moral açıdan inkar 

edilemez bir üstünlüğe sahiptir.  

Şehir gerillasını ayakta tutan, bu moral üstünlüktür. Bu sayede hücum etmek ve hayatta 

kalabilmek görevlerini yerine getirebilir.  

Şehir gerillası, savaşabilmek için düşmanın silahlarını zapdetmek ya da kullanılmaz hale 

getirmek zorundadır. Çünkü çeşitli yollarla eline geçen silahlar düzenli bir techizat 

niteliğinde olmayan gerilla, cephane yetersizliği ve silahların farklılığı gibi güçlüklerle 

karşı karşıyadır. Bunların yanısıra gerillanın bir başka soruna da atış ve nişancılık 

talimleri yapabilecek bir yerden yoksunluktur.  

Şehir gerillası, hayal gücünü ve yaratıcılığını zorlayarak bu güçlüklerin üstesinden 

gelmelidir, bu niteliklere sahip olmadan devrimci görevlerini yürütmesine imkan yoktur.  

Şehir gerillası insiyatif sahibi, hareketli, çok yönlü bir teçhizat niteliğinde olmayan 

gerilla, cephane yeter olduğu kadar da esnek ve her şarta uyabilmek yeteneğinde 

olmalıdır. Özellikle insiyatif, temel niteliktir. Çünkü herşeyi önceden tahmin etmek 
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mümkün değildir ve gerilla hiçbir zaman şaşırıp kalmamak ya da emir gelmesini 

beklememek zorundadır. Ortaya çıkan her sorun karşısında derhal harekete geçmeli, en 

uygun çözüm yolunu bulmalı ve hiçbir zaman ricat etmemelidir. Hatadan kaçma 

endişesiyle hiçbir şey yapmama yerine, hareket etmek ve yanlışa düşmek daha iyidir. 

İnsiyatifsiz şehir gerilla savaşı olamaz.  

Şehir gerillasının diğer önemli nitelikleri şunlardır. Sıcağa dayanıklılık, gizlenmeyi 

bilmek ve ihtiyatlı olmak, kimliğini gizleyebilmek, hiçbir zaman tehlikeden korkmamak, 

gece, gündüz temkinli olmak, aceleci olmamak, son derece sabırlı olmak, en kötü şartlar 

altında bile sükunet ve soğukkanlılığını kaybetmemek, geride en küçük bir iz 

bırakmamak, hiçbir zaman cesaretini yitirmemek.  

Şehir savaşının yenilmez gibi görünen güçlükleri karşısında, yoldaşlar bazen yılgınlığa 

düşebilir, kavgayı terkedebilir, işi bırakabilir.  

Şehir gerillası, ne ticari bir firmada işadamı, ne de bir tiyatro eserindeki karekterlerden 

biridir. Şehir gerilla savaşı, tıpkı kır gerillası gibi, gerillacılığın kendiliğinden 

başkoyduğu bir eylemdir. Gerilla olmak için gerekli temel niteliklerden açıkça yoksun 

bulunan kişinin, güçlüklere karşı koyamayacağının ya da bekleyecek sabrı kalmadığının 

farkına vardığı an, günün birinde taahüdüne ihanet etmektense hemen kavgadan 

çekilmesi yeğdir.  

 

ŞEHİR GERİLLASI NASIL YAŞAR VE NASIL DAYANIR 

 

Şehir gerillası halk arasında yaşamasını bilmeli normal şehir hayatına aykırı düşmeye 

dikkat etmelidir. Başkalarından farklı giyinmemeye dikkat etmelidir. İşçi kesiminde, ya 

da frapan giyimin tabii karşılanmadığı yerlerde görev alan kadın ve erkek gerillaların 

çarpıcı ve son moda kıyafetler giymesi çoğunlukla aleyhtedir. Giyim şekillerinin değiştiği 

kuzey bölgeleriyle güney bölgelerine gidip gelen gerillalar da, gittikleri bölgenin 

geleneklerine uygun biçimde giyinmeye dikkat etmelidirler. Şehir gerillası, hayatını 

çalışarak kazanmalıdır. Eğer polis tarafından tanınıyor veya aranıyorsa, mahkumiyet 

yemiş ya da hakkında tutuklama kararı verilmişse, yeraltına inmeli ve bazen de 

gizlenerek yaşamalıdır. Böyle durumlarda gerilla, çalışmaları hakkında kimseye bir 

açıklama yapamaz. Çünkü bu husus daima ve sadece saflarında görev aldığı devrimci 

örgütün sorumluluğundadır.  

Şehir gerillasının çok güçlü gözlemcilik yeteneği olmalı, hemen her konuda, özellikle 

düşmanın hareketleri hakkında sağlam bilgisi bulunmalı, ve yaşadığı, eylem koyacağı ya 

da gideceği bölgeyi çok iyi tanımalı ve bu konuda araştırma yapabilmelidir.  

Fakat şehir gerillacısının temel ve kesin özelliği silahlı savaş veren kişi olmasıdır. Bu 

şartlar altında uzun süre teşhis edilmeden geçimini sağlayabilecek bir iş yürütebilmesi 

çok zayıf bir ihtimaldir. Bu durumda soygun yapma zorunluluğu açıklık kazanmaktadır. 

Şehir gerillasının soygun yapmadan varolması ve yaşaması imkansızdır.  

Sertleşmesi gerekli ve kaçınılmaz olan sınıf mücadelesi çerçevesinde, şehir gerillasının 

silahlı savaşı bunun için iki ana hedefe yönelir.  

a) Diktanın zorba kuvvetlerinin yöneticilerinin ve yardımcılarının varlığını ordan 

kaldırmak.  

b) Diktanın, büyük kapitalistlerin, latifundistaların ve emperyalistlerin kaynaklarını gasp 

etmek. Küçük soygunlar, şehir gerillalarının çeşitli günlük ihtiyaçlarını karşılamada, 

büyük soygunlar ise devrimi beslemede kullanılır.  
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Şehir gerillasının silahlı savaşının şüphesiz başka hedefleri de vardır. Fakat biz burada 

hepsinden önemli olan ana hedef üzerinde duruyoruz. Her şehir gerillası, varlığını ancak, 

diktanın zorba kuvvetlerini yoketmeye kararlı olmak ve büyük kapitalistlerin, 

latifundistaların, emperyalistlerin servetlerine el koymaya kesin olar azmetmekle 

sürdürebileceğini bir an olsun aklından çıkarmamalıdır.  

Brezilya devriminin temel niteliklerinden biri, başından beri, büyük burjuvaziyi, 

emperyalistleri, latifundistaları ve ithalat, ihracatla uğraşan en güçlü ve zengin tüccarları 

mülksüzleştirme yolunda gelişmiş olmasıdır.  

Ve Brezilya devrimi, başlıca halk düşmanlarının servetine el koyarak, öncelikle banka 

şebekesine sistemli saldırılar yaparak onları candamarından vurmuştur ki bu, kapitalist 

sistemin sinir sistemine en etkili darbeyi indirmek demektir.  

Brezilya şehir gerillacılarının bugüne değin sistemli bir biçimde yaptığı banka soygunları, 

Moreira Salles gibi büyük kapitalistleri, banka kapitalinin güvenliğini sağlayan yabancı 

firmaların, emperyalist kumpanyaları, federal ve merkezi yönetimleri büyük zararlara 

uğratmıştır.  

Bu soygunların ürünleri, şehir gerillasının eğitimine ve teknik mükemmelliğe ulaşmasına, 

kır kesimi için silah ve cephane alımı, imalatı ve taşınmasına, savaşçıların, silah zoruyla 

hapisten kurtarılanların, poliste işkence görmüş ve yaralanmış olanların günlük 

ihtiyaçlarına ya da hapisaneden kaçırılmış veya askeri dikta tarafından alçakça 

katledilmiş yoldaşlara ilişkin her türlü sorunun çözülmesine ayrılmıştır.  

Onlar ki sömürgen ve zalimdir, devrimci savaşan onlara —emperyalizme, 

latifundistalara, diktatörlüğe— pahalıya maledilmelidir.  

Dikta çetesi, dikta ve özellikle Kuzey Amerikan emperyalizminin ajanları Brezilya 

halkına karşı işledikleri cürümlerin bedelini hayatlarıyla ödemelidirler.  

Brezilya'da şehir gerillalarının yürüttüğü, ölümleri, infilakları, silah, cephane ve patlayıcı 

madde zaptlarını banka ve hapisanelere yapılan baskınları v.b. içeren şiddet hareketleri 

devrimcilerin gerçek amaçları hakkında en ufak bir şüpheye yer bırakmayacak kadar 

önemlidir. Brezilya öğrenci hareketine sızmak için Vietnam'dan gelen CIA casusu 

Amerikan subayı Charles Chandler'in cezalandırılması, şehir gerillalarıyla yapılan kanlı 

çarpışmalarda dikta uşaklarının öldürülmesi, bütün bunlar, top yekün bir devrimci savaşın 

içinde olduğumuzu ve savaşın ancak şiddetle kazanılabileceğinin kanıtlarıdır.  

İşte bu yüzden Şehir gerillası silahlı savaş verir, bu yüzden eylemlerini, baskı ajanlarının 

varlıklarının imhası üzerinde yoğunlaştırır ve 24 saatini halk sömürücülerinin 

mülksüzleştirilmesine adar.  

 

ŞEHİR GERİLLASININ TEKNİK HAZIRLIĞI 

 

Hiç kimse teknik hazırlık aşamasından geçmeden şehir gerillası olamaz.  

Şehir gerillasının teknik hazırlığı, fizik eğitimden, bütün alanlarda bilgilenmeye, 

eğitimden geçmeye, her konuda yeteneğe, özellikle el ustalığına kadar uzanır.  

Şehir gerillası ancak düzenli talim yaparak sağlam bir fizik dayanıklılık kazanabilir. Eğer 

savaşmak sanatını öğrenmezse, iyi bir savaşçı olamaz. Bu yüzden şehir gerillası, 

kavganın, saldırının ve savunmanın çeşitli biçimlerini öğrenmeli ve talim etmelidir.  

Uzun yürüyüş yapmak, kamp kurmak, ormanda yaşamaya alışmak, dağa tırmanma, kürek 

çekme, yüzme dalış yapma, kurbağa adam eğitimi, balık tutmak, zıpkıncılık, kuş avlama, 

her türlü küçük ve büyük sporlar da, fizik hazırlanmada diğer faydalı biçimlerdir.  



 

5 

 

Araba kullanmasını, uçak pilotluğunu, motorlu ya da yelkenli deniz aracı idare etmeyi, 

makinelerden, radyodan, telefondan, elektrikten anlamayı öğrenmek, elektronik teknikleri 

hakkında az da olsa bilgi edinmek çok önemlidir.  

Topografik bilgi sahibi olmak, bulunulan yeri aletlerle ya da başka imkanlardan 

yararlanarak tayin edebilmek, mesafeleri hesaplayabilmek, harita ve planlar yapabilmek, 

çizelgeler çıkartabilmek, kronometre tutabilmek, pusuladan ve ölçek aletlerinden 

anlamak da önemli özelliklerdir.  

Kimyadan, renk karışımlarından, mühür kazınmasından anlamak, kaligrafi tekniğine ve 

yazı kopya etmek gibi hünerlere sahip olmak, şehir gerillasının teknik hazırlığının 

gereklerindendir. Bir gerilla, daha sonra cezalandıracağı düşmanın içinde bir süre 

bulunabilmek için sahte belgeler de taşımalıdır.  

Tıbbi yardıma ihtiyaç duyulan yerlerde bir gerilla, doktorluk edebilecek, hiç değilse 

ilaçtan, hemşirelikten, farmakolijiden, reçeteden, temel cerrahiden ve ilk yardımdan 

anlayacak kadar tıp bilgisine sahip olmalıdır.  

Şehir gerillasının teknik hazırlığından temel soru hiç şüphesiz, makineli tüfek, revolver, 

otomatik, fal, çeşitli tabancalar, karabina, top, bazuka gibi silahların nasıl kullanılacağını 

öğrenmektir. Çeşitli cephane ve patlaycı maddeler hakkında bilgi sahibi olmak da asla 

ihmal edilmemelidir. Patlayıcı maddeler arasında özellikle dinamit çok iyi öğrenilmelidir. 

Yangın bombaları, sis bombaları ve diğer bombaların kullanılması da ilk ağızda 

öğrenmek gerekir.  

Silah yapımı ve onarımı, molotof kokteyleri, el bombaları, mayınlar, çeşitli tahrip aletleri 

nasıl imal edilir ve onarılır, köprüler nasıl uçurulur, tren yolları nasıl tahrip edilir ve yolcu 

trenleri nasıl seferden alıkonulur, bütün bunlar bir gerillanın teknik hazırlık safhasında 

öğrenmesi zorunlu olan hususlardır.  

Şehir gerillası için hazırlığın en üst seviyesi ise, teknik eğitim merkezidir. Buraya ancak 

ilk denemeleri başarıyla geçmiş olan bir gerilla gidebilir. O da, atşele imtihanını devrimci 

eylemde, yani düşmanla çarpışmada vermiş kişidir.  

 

ŞEHİR GERİLLASININ SİLAHLARI 

 

Şehir gerillasının silahları, kolayca taşınabilen, düşmandan her zaman için ele 

geçirilebilecek olan, satın alınabilen, hatta savaş yerinde imal edilebilen hafif silahlardır. 

Hafif silahların çabuk hareket ettirilebilme ve kolay taşıma gibi avantajları vardır. Hafif 

silahlar, genellikle kısa namlulu silahlardır. Bu kategoriye birçok otomatik silahlar da 

girer.  

Otomatik ve yarı otomatik silahlar, şüphesiz, şehir gerillasının savaş gücünü adamakıllı 

artırır. Bizim için bu tip silahların dezavantajı, çok miktarda cephane ziyan etmesi ve 

ancak yakın ve kolay isabet alabilecek hedefler için kullanılabilmesidir. İyi eğitim 

görmemiş kimselerin otomatik silah kullanılması, çok miktarda cephane kaybına yol 

açar.  

Tecrübeler göstermektedir ki, şehir gerillasının temel silahı, hafif makinalı tüfektir. Bu 

silah şehir kesiminde etkili ve kolay atış imkanı sağladığı gibi, düşmanda’da gerillaya 

karşı büyük saygı ve çekingenlik uyandırır. gerilla makineli tüfeğin nasıl kullanılacağını 

çok iyi bilmelidir. Halen Brezilya şehir gerillasının en popüler ve vazgeçilmez silahı 

budur.  

Şehir gerillası için ideal makineli tüfek, 45 kalibrelik İna'dır. Değişik kalibreli başka 
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tiplerde makineli tüfekler kullanılabilir, ancak o zaman cephane problemi ortaya 

çıkmaktadır. Cephanenin standardize edilebilmesi bakımından şehir gerillasının sanai 

potansiyelinin tek tip makineli tüfek imalatında göre ayarlanması gözetilmelidir.  

Şehir gerillasının her ateş grubunda, iyi bir nişancı tarafından kullanılacak bir makineli 

tüfek bulunmalıdır. Grubun diğer mensupları bizim standart silahımız olan 38'lik 

revolverle silahlandırılmalıdır. 32'lik de kullanılabilir ama, diğeri daha isabetli olduğu 

için tercih edilmelidir.  

El bombaları ve sis bombaları da, ricatta ya da savunmada çok yararlı olan hafif 

silahlardır.  

Uzun namlulu silahlar fazla hacimli oldukları için, gerek taşınma ve gerekse bakım 

yönünden şehir gerillasına elverişli değildir. Uzun namlulu silahlar arasında FAL, 

mavzer, Winches'ter tipi av tüfekleri ve benzerleri sayılabilir.  

Av tüfekleri, özellikle gece yapılan kısa menzilli ve destekli atışlarda etkili olabilirler. 

Nişancılık talimleri için gerilla birliğinin bir hava tüfeği de bulundurulmalıdır. Harekatta 

bazuka ve havan topu da kullanılabilir, ancak bu silahları kullanacak kişilerin çok 

mükemmel yetiştirilmesi ve kullanılma koşullarının çok iyi saptanması gerekir.  

Şehir gerillası harekâtını asla ağır silahlar kullanma esası üzerine planlamamalıdır. 

Özellikle geri çekilme durumlarında hareketliliği ve hızlılığı sağlayacak hafif silahlar 

zorunludur.  

El yapısı silahlar, genellikle, fabrika mamulatı silahlar kadar mükemmel olmakta, hatta 

namlusu kısaltılmış bir av tüfeği çoğu kez diğer silahlardan daha fazla işe yaramaktadır.  

Şehir gerillasında silahçılar da büyük önem taşırlar.  

Bir silahçı, silahların bakım ve tamirini yapacağı gibi, çoğu kez küçük bir atölye kurarak 

etkili küçük silahlar imal edebilir ya da silahlarının yapısını değiştirebilir.  

Maden işçiliği ve tornacılık şehir gerillasının el yapısı silahlar imalini sağlayabilecek 

sınai faaliyetinin temelini teşkil eder.  

Patlayıcı madde yapımı ve sabotaj tekniği için de kurslar düzenlenmelidir. İlkel maddeler 

sağlanarak bu kurslarda deneyler yapmak suretiyle gerilladan mükemmel şeklinde 

yetiştirilmelidir.  

Boru ve kutular kullanarak molotof kokteyleri, patlayıcı madde fırlatmaya yarayan 

mancınık ve havan topları, el bombaları, sis bombaları, mayınlar, dinamit ve potasyum 

klorid gibi patlayıcı maddeler, plastik bombalar, kapsüller ve her çeşit cephane imal 

etmek, şehir gerillasının mutlaka yerine getirmesi gereken görevleridir.  

Gerekli maddeler ve mühimmat, satın almak suretiyle olduğu kadar, planlı eylemlerde 

soygun yapılmak suretiyle de elde edilebilir.  

Şehir gerillası, patlayıcı maddeleri taşırken de, hedefe fırlatırken de, herhangi bir kazaya 

meydan vermemek için çok dikkatli olmalıdır.  

Şehir gerillasının silahları ve onları kullanma kabiliyeti ateş gücünü tayin eder. Modern 

silahların kullanılması ve silahlarda yapılacak yenilikler, şehir gerillasının daha değişik 

ve başarılı taktikler uygulayabilmesini de sağlar. Brezilya'da şehir gerillası tarafından 

getiren bir yenilik, bankalara yapılan baskılarda makineli tüfek kullanılması olmuştur.  

Eğer tek tip makineli tüfek kullanılması mümkün hale getirebilirse, o zaman şehir 

gerillasının taktiklerinde önemli değişiklikler yapılabilir. Ateş grupları, tek tip silah ve 

ona bağlı olarak tek tip cephane kullandıkları taktirde, gerek bakım kolaylığı, gerekse etki 

bakımından daha üstün bir seviyeye ulaşacaklardır. Şehir gerillası etki seviyesini, ancak 

ateş potansiyelini artırmak suretiyle yükseltebilir.  
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ŞEHİR GERİLLASININ VAROLUŞ NEDENİ: ATIŞ 

Şehir gerillasının varlık nedeni, eylemlerini ve ayakta kalabilmesinin temel şartı atış 

gücüdür. Şehir gerillası, atış yapmasını çok iyi bilmelidir. Çünkü kendisinden en başta 

istenen budur.  

Konvansiyonel muharebelerde, uzak mesafelerden uzun menzilli silahlar kullanılır. Fakat 

gerilla savışında, özellikle şehir gerillasında çarpışma yakın mesafede, hatta burun buruna 

olur. Hayatını kaybetmemesi için, şehir gerillası ilk defa ateş edebilecek ve atışta da tam 

isabet kaydedebilecek yetenekte olmak zorundadır. Fazla cephanesi bulunmadığı için 

mermilerini asla israf etmemeli, çok tutumlu davranmalıdır. Mermi değiştirmede azami 

sürat gereklidir. Şehir gerillasının kaybedecek zaman yoktur ve derhal ateş etmek 

zorundadır.  

Üzerinde özellikle durmak istediğimiz ve asla gözden ırak tutulmaması gereken bir temel 

kural, şehir gerillasının sürekli ateş etmemek ve cephanesini bitirmemek zorunda 

olmasıdır. Eğer düşman ateşe mukabele etmiyorsa, bu gerillanın cephanesinin bitmesini 

beklemesinden dolayıdır. Böylece bir durumda cephane değiştirecek kadar dahi zaman 

olmadığından şehir gerillası mermi yağmuruna tutularak öldürülebilir, hiç değilse esir 

alınabilir.  

Silah kullanmasını gereksiz kılan sürprizli durumlarda bile şehir,gerillası, silahını nasıl 

kullanabileceğini hesaplamadan asla çatışmaya girmemelidir. Düşmanla karşı karşıya 

kaldığı zaman da, sık sık pozisyon değiştirmelidir. Zira sürekli aynı pozisyonda kalmak 

düşmana sabit bir hedef teşkil eder, gerillanın vurulması ihtimali artar.  

Şehir gerillasının hayatı, atıcılığına silah kullanma kabiliyetine ve vurulmaktan 

kaçınabilmesine bağlıdır.Atıcılık derken, tabii ki, mükemmel bir nişancı olmayı 

kastediyoruz. Atıcılık, bir şehir gerillası tarafından bir refleks, insiyaki bir hareket halini 

alıncaya kadar çok iyi talim edilmelidir.  

Atıcılığı ve hedefe isabet ettirebilmeyi çok iyi öğrenmek için, şehir gerillası, kendi 

kendisini sistematik şekilde eğitmeli, her türlü yardımcı metodlardan yararlanmalı, hatta 

bu işi parklarda ve evde bir eğlence, bir zevk konusu haline getirmelidir.  

Atıcılık ve nişancılık şehir gerillasının havası ve suyudur. Atıcılık sanatındaki 

mükemmeliyeti, şehir gerillasının tek başına eylem yürütebilecek, suikastler yapabilecek 

usta bir savaşçı durumuna getirebilir. Suikastçı yakın ve uzak mesafelerden nasıl atış 

yapılacağını iyi öğrenmeli ve her iki atış şeklini de başarıyla uygulayabilecek surette 

silahlanmalıdır.  

 

ATEŞ GRUPLARI 

 

Görevlerini yerine getirebilmek için, şehir gerillaları küçük gruplar halinde 

örgütlemelidir. "Ateş Grubu” denen bir grup dört ya da beş kişiden fazla olmamalıdır.  

Diğer gruplardan ayrılmış olup bir ya da iki kişi tarafından yönetilen iki ateş grubu, 

birlikte, "ateş tim” meydana getirir.  

Ateş grubundaki yoldaşlar arasında mutlak bir güven bulunması lazımdır. En iyi atış 

yapabilen ve makineli tüfeği en iyi kullanabilen, kişi harekatın yöneticisi olur. Ateş 

grubu, şehir gerillası eylemlerini planlar, yürütür, silahları ele geçirip muhafaza eder, 

kendi taktikleri üzerinde çalışmalar yapar, işlediği hataları düzeltir.  

Eğer stratejik komutanlık tarafından planlanmış görevler varsa, bunlar öncelik kazanır. 
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Fakat, ateş grubu daima kendi insiyatifiyle hareket eder. Ateş gruplarının tam bir 

insiyatifle hareket etmelerini sağlamak için, örgütte her türlü katılıktan kaçınmak gerekir. 

Geleneksel solun eski tip hiyeraşisi, bizim örgütümüzde asla olmamalıdır. Bu demektir 

ki, stratejik komutanlığın verdiği öncelik taşıyan görevler dışında, her bir ateş grubu, 

banka soymak, diktatörlüğün bir ajanını, gerici bir kimseyi veya bir Amerikan casusunu 

kaçırıp gerekirse cezalandırmak, propaganda ya da sinir savaşını yürütmek gibi işleri, 

genel komutanlığa danışmak gereğini duymadan kendi başına yapabilmelidir.  

Hiçbir ateş grubu, yukarıdan emir gelmesini bekleyerek boş durmamalıdır. Onun görevi 

eylem yapmaktır. Herhangi bir şehir gerillası bir ateş grubu kurmak ve eyleme geçmek 

istiyorsa, bunu yapabilir ve örgütün bir parçası haline gelebilir.  

Bu eylem yöntemi, kimin hangi eylemleri kotaracağını bilmek zorunluluğunu ortadan 

kaldırmakta, grupları insiyatif sahibi kılmaktadır. Önemli olan nokta. Bu grup eylemlerini 

mümkün olduğu kadar artırmak ve diktayı yıpratarak savunma durumuna geçmeyi 

zorlamaktır.  

Ateş grubu, organize eylemin aracıdır. Grubun içinde gerilla hareketleri ve taktikleri 

planlanır, yürürlüğe sokulur ve başarıya ulaştırılır. Genel komutanlık bu gurupları daima 

göz altında bulundurur, stratejik görevler verebileceği gibi, ülkenin herhangi bir yerinde 

bir eylemle de görevlendirebilir. Genel komutanlık, karşılaştıkları güçlükleri gidermede 

ve ihtiyaçlarını temin etmede ateş gruplarına yardımcı olur.  

Örgüt, ateş grupları arasında koordinasyonu sağlayan yırtılmaz bir ağdır. Koordinasyonu 

sağlayan genel komutan da saldırılarda doğrudan doğruya yer alır. Çünkü örgütün varoluş 

nedeni, sadece ve sadece devrimci eylemdir, başka bir şey değildir.  

 

ŞEHİR GERİLLASININ LOJİSTİĞİ 

Konvansiyonel bir lojistik. Y.Y.D.C. formülüyle ifade edilir.  

Y- Yiyecek  

Y- Yakıt  

D- Donatım  

C- Cephane  

Konvansiyonel lojistik, bir ordunun, ya da düzenli bir silahlı gücün ikmal sorunlarıyla 

meşgul olur, belirli üsler ve ikmal hatlarıyla ulaşımı sağlar. Şehir gerillası, ise aksine, 

ordu değil, küçük silahlı gruplardır ve darmadağınıktır. Ne taşıtları, ne de sabit üstleri 

vardır. İkmal hatları güvenilmez ve yetersizdir, herhangi bir evde kurulmuş küçük bir 

silah atölyesinden başka üssü yoktur.  

Konvansiyonel lojistiğin amacı, şehir ve kır gerillasını ezmekle görevli kuvvetin her türlü 

savaş ihtiyaçlarını karşılamak iken, şehir gerillasının lojistiği, konvansiyonel bir savaş 

için hiçbir şeyi bulunmayan, buna karşılık ülkeden Amerikan egemenliğini ve 

diktatörlüğü yakmaya yönelmiş hareket ve taktikleri desteklemek durumundadır.  

Şehir gerillası sıfırdan başladığı için başlangıçta hiçbir şeyi yoktur ve lojistiği de 

M.P.C.S.P. formülü ile belirlenir.  

M- Motorize olmak  

P- Para  

C- Cephane  

S- Silah  

P- Patlayıcılar  

Devrimci lojistik, motorize olmayı başlıca öğelerinden biri olarak alır. Hiç şüphesiz, 
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motorize olmak şoförlük demektir. Bu bakımdan şehir gerillasında şoförlük, makineli 

tüfek kullanmak kadar önemlidir. Yoksa motor çalışmaz ve otomobil de, atıcısı olmayan 

bir makineli tüfek gibi, ölür hale gelir. Usta bir şoför de bir günde yaratılamaz, bunun için 

gerillaların şoför eğitimi bir an önce başlatılmalıdır. Her şehir gerillası mükemmel bir 

şoför olmalıdır. şehir gerillası, ihtiyacı olan taşıtları, parası yoksa gasp etmelidir.  

Para, silah, cephane ve patlayıcı maddeleri gibi, otomobil de soygunla elde edilebilir. 

Şehir gerillası bankaları ve cephanelikleri soymalı, nerede bulursa bulsun, patlayıcı 

madde ve cephanelere derhal el koymalıdır. Bu operasyonlardan hiçbiri sadece tek 

amaçla yapılmamalıdır. Örneğin para soygunu yapılıyorsa, banka muhafızlarının 

silahlarını almak da ihmal edilmemelidir.  

Soygun, bizim lojistik organizasyonumuzda ilk adımdır. Silahlı ve daimi hareketli yapıyı 

ancak bu yoldan kazanabiliriz.. İkinci adım tuzak kurarak düşmanı şaşkınlığa uğratıp 

silah, cephane, araç ve diğer kaynaklarına el koymak suretiyle lojistik imkanların 

artmasını sağlamaktır.  

Silah, cephane ve patlayıcı maddeleri ele geçirdikten sonra şehir gerillasının en ciddi 

lojistik problemlerinden biri daha meydana çıkmaktadır. Ele geçirilen malzemeler nasıl 

sınayacak, nerelerde muhafaza edilecektir?  

Düşman her yanı göz altında tutsa, hatta yolları kesse de, bu iş mutlaka başarılmalıdır.  

Şehir gerillasının bölgeyi ve eylem alanını çok iyi tanıması, bu görev için hazırlanmış 

usta yol göstericilerinin bulunması, ele geçen araçları ustalıkla kullanabilmesi, 

devrimcilerin karşılaştıkları çetin işin başarılması için temel unsurlardır.  

 

ŞEHİR GERİLLASI TEKNİĞİ 

 

Genel anlamında teknik, insanların herhangi bir eylemi sonuca götürebilmek için 

kullandıkları metodların bütünüdür. Şehir gerillasının faliyeti, gerilla savaşlarıyla birlikte 

psikolojik savaşı da içerir.  

Şehir gerillası tekniğinin beş temel öğesi vardır.  

1. Durumun önemli karakteristikleriyle ilgili olanlar.  

2. Şehir gerillasına özgü avantajlar.  

3. Şehir gerillasının yürüttüğü eylemlerdeki hedeflerle ilgili olanlar.  

4. Şehir gerillası için eylem tipleri ve karakteristik eylem usulleriyle ilgili olanlar.  

5. Şehir gerillasının özgül aksiyon yürütme metoduyla ilgili olanlar.  

 

ŞEHİR GERİLLASI TEKNİĞİNİN KARAKTERİSTİKLERİ 

 

Şehir gerillası tekniği, aşağıdaki karakteristiklere sahiptir.  

a) Saldırgan bir tekniktir. Savunma eyleminin bizim için ölüm olduğunu bilmeliyiz. 

Gerek ateş gücü, gerekse diğer kaynaklar bakımından düşmandan daha zayıf olduğumuz 

sürece, goriller tarafından bize yöneltilecek bir saldırıya karşı kendimizi asla 

savunamayız. Bu yüzdendir ki, şehir gerillası tekniği hiçbir zaman sürekli olmamalı, bir 

belli yerde çakılıp kalınmamalıdır.  

b) Kuvvetlerimizi koruyabilmek için kullanılan saldırı ve ricat tekniğidir.  

c) Şehir gerilla savaşının geliştirilmesini amaçlayan bir tekniktir. İşlevi, düşman 

kuvvetlerini yıpratmak, demorolize etmek ve saf dışı bırakmaktır. Böylece kır gerillasının 

meydana çıkmasına ve yaşamasına imkan hazırlar, kır gerillasının devrimci savaşta kesin 
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rol oynamasını sağlar.  

 

ŞEHİR GERİLLASINA ÖZGÜ AVANTAJLAR 

 

Şehir gerillasının dinamiği, diktatörlüğün güçleriyle en şiddetli çarpışmaları yapmasında 

yatmaktadır. Bu çatışmalarda gorillerin üstünlüğü vardır. Şehir gerillasının gücü daha 

zayıftır. Ne var ki, şehir gerillası, zayıflığına rağmen, daima saldırgan durumdadır.  

Diktanın zorba kuvvetleri, saldırıya cevap vermek ve şehir gerillası çıkışta kendisine 

özgü avantajları olması nedeniyle, bu avantajlardan yararlanarak karşı saldırıda hiçbir 

zaman yenik düşmez.  

Çıkıştaki bu avantajlar.  

1) Düşmanı daima sürprizlerle karşı karşıya bırakıp şaşkına döndürmek.  

2) Üzerinde savaştığı alanı düşmandan daha iyi bilmek.  

3) Baskı güçlerine göre daha büyük bir hareketliliğe ve sürate sahip olmak  

4) Düşmanınkine göre daha mükemmel istihbarat sağlamak.  

5) Şehir gerillasının durumu devamlı kontrol edebilmesi, yönlendirebilmesi, bütün 

mensuplarına cesaret veren bir kararlığa sahip olması, buna karşılık düşmanın daimi bir 

tereddüt ve şaşkınlık içinde bulunması.  

 

SÜPRİZ 

 

Düşmana göre daha zayıf ve silahları yetersiz olan şehir gerillası, sürprizlerde yararlanır. 

Düşmanın şehir gerillası tarafından yaratılan sürprizleri önlemesi mümkün olmadığından, 

şaşkınlık içinde bocalaması ve daima yenik düşmesi mukadderdir. Brezilya'da şehir 

savaşı patlak verdiği zaman, tecrübeler göstermiştir ki, şehir gerillası harekatının 

başarısının temeli, sürprizdir.  

Sürpriz teknikleri de dört ana öğeden ibarettir.  

1) Biz saldıracağımız düşmanın durumunu, gerek istihbaratla, gerekse gözlemlerle çok iyi 

biliriz. Düşmanın ise saldırıya .uğrayacağını önceden haber alması ve saldırı yapanların 

kimler olacağını bilmesi imkansızdır.  

2) Bir saldıracağımız düşmanın gücünü biliriz, fakat düşmanın bizim gücümüzü bilmesi 

mümkün değildir.  

3) Sürpriz saldırısında biz kuvvetlerimizi hesaplı şekilde kullanabiliriz. Düşman ise aynı 

şeyi yapamaz, olayların seyrine kapılır.  

4) Biz saldırımızın yerini, saatini, ne kadar süreceğini ve neyi amaçladığını kesinlikle 

biliriz. Düşman ise ne yapacağını asla önceden bilemez.  

 

ALANININ TANINMASI 

 

Şehir gerillasının en iyi müttefiki eylem alanıdır, çünkü orayı avucunun içi gibi bilir. 

Şehir gerillası eğer alanın kendisinden yana olmasını istiyorsa, onun engebelerini, yüksek 

ve alçak yerlerini, dönemeçleri gizli geçitlerini, metruk yerlerini, ağaçlıklarını çok iyi 

bilmeli, silahlı hareketlerde, kaçma, ricat, gizlenme durumlarında alandan azami 

faydalanmayı sağlamalıdır.  

Çıkmaz sokaklar, dar geçitler, boğazlar, tamir halindeki yollar, polis kontrol noktaları, 

askeri bölgeler, trafiğe kapatılmış caddeler, tünel giriş ve çıkışları düşmanın 
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kapatabileceği yerler, köprüler, polisler tarafından kontrol edilen köşeler, trafik lambaları, 

işaretler... Bütün bunlar herhangi bir hata yapmamak için adamakıllı etüd edilmeli ve 

bilinmelidir.  

Bizim başlıca problemimiz gerillanın geçtiği yerleri çok iyi tanıması, nerede ve nasıl 

gizlenebileceğini bilmesi, düşmanı hiç tanımadığı bir alanda şaşkına döndürebilmesidir.  

Bulvarları, caddeleri, geçitleri, giriş ve çıkışları, şehir meydanlarının bütün köşelerini, 

patikaları, yeraltı pasajlarını, kanalları, parkları, yapım halindeki binaları iyi tanıyorsa, 

şehir gerillası diktanın kuvvetlerini perişan edebilir, hatta onları kurduğu tuzağa bile 

düşürebilir. gerilla alanı iyi tanıyorsa, orayı koşarak, bisikletle, otomobille, jeep ya da 

kamyonla aşabilir ve asla kapana kısılmaz. Az mevcutlu küçük gruplar halindeyseler, 

eylemden sonra, daha önce tespit edilmiş bir yere kolaylıkla toplanabilirler.  

Şehir gerillasının çok iyi tanıdığı bir alanda, hiç görmedikleri bir kimseyi yakalamak, 

yakalamayacakları bir kimseye baskı yapmak, asla ele geçiremeyecekleri bir kimseye 

yaklaşmak goriller için imkansızdır.  

Tecrübelerimiz gösteriyor ki, ideal şehir gerillası, caddeleriyle, kenar mahalleriyle, trafik 

problemleriyle çok iyi tanıdığı kendi şehrinde eylem yapan gerilladır. Dışarıdan gelen bir 

gerilla hiçbir yerini tanımadığı şehirde eğer ciddi eylemlere girişmeye kalkışırsa, çok 

geçmeden yakayı ele verir. Ciddi yanlışlıklardan kaçınmak için bir gerillanın eylem 

yapacağı şehri önceden çok iyi tanıması zorunludur.  

 

HAREKETLİLİK VE SÜRAT 

 

Gorillerin eline düşmeyecek biçimde bir hareketlilik ve sürate ulaşabilmek için şehir 

gerillası.  

a) Motorize olmalıdır.  

b) Alanı iyi tanımalıdır.  

c) Düşmanın haberleşme ve ulaşım araçlarını sabote etmeli,hiç değilse işlemesini 

engellemelidir.  

d) Hafif silahlı olmalıdır.  

Birkaç dakika sürecek olan eylemleri kotardıktan sonraki kaçış sırasında şehir gerillası 

motorlu araçlarla mümkün olduğunca süratli hareket etmelidir.  

Şehir gerillası yolları en küçük ayrıntısına kadar bilmeli, örneğin, çıkmaz sokaklara 

sapmak, trafiğin kesilmesine sebep olan tren geçiş saatlerine rastlamamak, trafik 

keşmekeşine dalmamak, trafik işaretleri yüzünden kapana kısılıp kalmamak için çok 

dikkatli olmalıdır. Düşman, şehir gerillasının hangi yollardan kaçacağını kesinlikle 

bilememelidir. Araziyi çok iyi tanıyan şehir gerillası hızla kaçarken polisin onu takip edip 

yakalaması imkansızdır.  

Şehir gerillası, eylemlerini dikta kuvvetlerinin lojistik merkezlerinden uzakta yapmaya da 

bilhassa dikkat etmelidir.  

Şehir gerillası, düşmanın haberleşme sistemini de aksatmak zorundadır. ilk hedef ise, en 

önemli haberleşme aracı olan telefondur.  

Baskı güçleri, çok modern ulaşım araçlarına sahiptir. Bu yüzden büyük şehirlerin en 

sıkışık merkezlerinden geçerken büyük ölçüde zaman kaybeder. Bu durum, şüphesiz, 

düşman için büyük dezavantajdır. Ne var ki, şehir gerillası, aşağıdaki yolları izleyerek, 

kendisi lehine olan bu ulaşım avantajını daha da artırmalıdır.  

1) Düşman arabasıyla başka bir arabayı çarpıştırarak trafiği adamakıllı çıkmaza sokmak. 
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Ancak bu durumda, mutlaka sahte plakalı arabalar kullanılmalı, asla ipicu 

verilmemelidir.  

2) Devrilmiş ağaç kütükleri, kayalar, çukurlar, sahte trafik işaretleriyle yolları trafiğe 

kapatmak.  

3) Düşman arabalarının geçeceği yollara mayınlar yerleştirmek, benzin ya da molotof 

kokteyleriyle düşman arabalarını yakmak.  

4) Makineli tüfek ya da başka silahlarla düşman araçlarının motorlarını ya da lastiklerine 

ateş ederek hareketlerini imkansız hale getirmek.  

Faşist diktanın uşakları, her zamanki kendini beğenmişlikleriyle tepeden tırnağa kadar 

silahlanmış olarak karşımıza çıkarlar. Şehir gerillası, ağır silahlı düşman kuvvetlerine, 

kolayca taşınabilen hafif silahlarla karşılık vermek zorundadır. Ayrıca, düşmanın ateşine, 

hedef olmadan kaçmasını da bilmelidir. Şehir gerillasının görevi saldırmak ve ricat 

etmektir.  

Eğer ağır silahlarla ve bu silahların gerektirdiği fazla miktarda cephane ile donanarak 

çatışmaya girmeye kalkışırsak, en büyük özelliğimizi, hareketliliğimizi kaybedeceğimiz 

gibi, ağır bir yenilgiyi de kaçınılmaz hale getirmiş oluruz.  

Eğer düşman bize süvarileriyle saldırıyorsa, altımızda motorlu araç bulunduğu sürece 

endişe edecek bir şey yoktur, çünkü atın motorlu araca yetişmesi mümkün de değildir. 

Ayrıca, motorlu araçta bulunduğumuz sırada, ata binmiş düşman mükemmel bir hedef 

teşkil eder, makineli tüfek, rovelver, molotof kokteyli ya da el bombasıyla derhal elimine 

edilebilir.  

Buna karşılık düşman helikopteri şehir gerillası için en büyük dezavantajdır. Zira at 

otomobile göre ne kadar yavaşsa, helikopter de otomobile göre o kadar hızlıdır. Saatte 

200 kilometre hızla seyredebilen helikopterdeki polisler, topluluklara ve araçlara tepeden 

inme ateş açabileceği gibi, gerillaları yakalamak üzere her hangi bir yere de kolaylıkla 

inebilir. Ne var ki, alçaktan uçtuğu sırada, helikopterler de, gerillaların ateşlerine 

mükemmel bir hedef teşkil ederler.  

 

ENFORMASYON 

Baskı kuvvetlerinin şehir gerillalarını tespit ve imha edebilmesi ihtimali, diktatörlüğe 

karşı düşmanlığın artması ve bu düşmanlığı halk arasında yaygınlaşmasıyla ters orantılı 

olarak azalır.  

Bu düşmanlığı, muhalefetin artması, baskı kuvvetlerinin kararlarını, zamanında 

öğrenmek, buna karşılık şehir gerillasının eylemlerini daha gizli yürütebilmek 

bakımından çok önemlidir. Düşman, kasten yanlış bilgi verilmek suretiyle büyük 

kayıplara uğratılabilir.  

Şehir gerillasının enformasyon kaynakları, potansiyel olarak düşmanınkine göre çok daha 

mükemmeldir. Goriller daima halkın gözlemi altındadır. Oysa halk içinden şehir 

gerillasına kimlerin enformasyon sağladığını öğrenmek düşman için çoğu zaman 

mümkün değildir. Giriştikleri zulüm ve yaptıkları adaletsizlikler nedeniyle halkta büyük 

nefret uyandıran ajanların faaliyeti hakkında halktan bilgi sağlamak son derece kolaydır.  

Halk desteğinin küçük bir bölümünü teşkil eden enformasyon şehir gerillasının elinde 

olağanüstü bir kuvvettir. Mükemmel organize edilmiş bir istihbarat servisi yaratmamız 

zorunludur. Düşmanın hareket planları, nerede bulunduğu nereye ve nasıl hareket ettiği, 

bankaların kasa mevcudu, haberleşme araçları ve düşmanın gizli hareketi mutlaka şehir 

gerillası tarafından öğrenilmelidir.  
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Şehir gerillasına doğru istihbarat gelmesi diktatörlük üzerinde önemli bir üstünlük sağlar. 

Unutmamalıyız ki, düşman da, bizim ne şekilde hareket edeceğimizi öğrenmek ve bu 

bilgiler sayesinde icabımıza bakma için çırpınmaktadır. Bu yüzden daima ihanete 

uğramamız söz konusudur, düşman aramızdan bize ihanet edebilecek ödlekler bulabilir, 

ya da örgütümüzün içine ajanlarını sokabilir. Düşmanın bu taktiğine karşı şehir 

gerillasının tekniği hainleri, ajanları, provakatörleri kamuoyuna ismiyle cismiyle 

açıklamaktır.  

nbsp; Zulüm, yolsuzluk ve kokuşmuşluk içinde bulunanları diktatörlüğe karşı nefret gün 

geçtikçe artarken kitleler arasında şehir gerillasının kavgasına karşı sempati güçlendiği 

için, ajanlar, hainler ve diktanın uşakları derhal "halk düşmanı” durumuna düşmekte, 

şehir gerillasının isimlerini açıkladığı bu "halk düşmanlarına hak ettikleri cezayı 

doğrudan doğruya halk vermektedir.  

Şehir gerillası, dikta hesabına ajanlık yaptığı sabit olan kimseyi fiziki olarak da tasfiye 

etmekten asla çekinmemelidir. Halk tarafından da tasvip edilen bu doğru yöntem, içimize 

sızma ya da dikta hesabına casusluk yapma ihtimalini büyük ölçüde azaltacaktır.  

Ajanlara ve ispiyonculara karşı mücadelede tam bir başarı sağlamak için, ise, mutlaka bir 

karşı, haber alma ya da karşı casusluk şebekesi kurulmalıdır. Kaldı ki, enformasyon 

faaliyeti, sadece düşmanın hareketlerini öğrenmek ya da içimize ajanlar sızmasını 

önlemekten ibaret değildir, çok daha geniştir. En küçük ayrıntılara kadar bilgi sağlayacak 

bir haber alma faaliyeti şehir gerillası için son derece gereklidir. Esasen zamanla şehir 

gerillasına istihbarat sağlamak, halkın günlük yaşantısının bir parçası haline gelecektir.  

Halkın içinde yaşayan ve halkın bağrında eylemde bulunan şehir gerillası, tüm 

konuşmalara ve insan ilişkilerine dikkat etmeli, kendisini gizlemesini öğrenmelidir.  

Halkın çalıştığı, yaşadığı yerlerde, özellikle para, iş gibi konularda, halkın politik 

düşünceleri hakkında, binaların, diktanın emrindeki dairelerin, büroların, hareket 

merkezlerinin dış ve iç yapısı hakkında sürekli bilgi toplamak mümkündür.  

Eylem alanında yapılacak gözlem, soruşturma ve keşifler, en mükemmel istihbarat 

kaynaklarıdır. şehir gerillası, devrimci  

temkinliği olmadan hiçbir yere gözü kapalı dalmamalıdır. Her an başına bir şey 

gelebilecekmiş gibi dikkatli olmalıdır. Gözlerini ve kulaklarını açmalı, gerekli her şeyi 

hafızasına kaydetmelidir.  

Gazeteleri özel bir dikkatle okumalı, haberleri, istatistikleri, yararlı gördüğü bilgileri not 

etmelidir. Elde ettiği bilgileri diğer gerillalara da duyurmalı, onlardan da bilgi almalıdır. 

İstihbarat konusundaki başarı, şehir gerillasına mutlak bir üstünlük sağlayacaktır.  

 

KARARLILIK 

 

Şehir gerillası için sürpriz, sürat, alan bilgisi ve enformasyon da yeterli değildir. şehir 

gerillası, her duruma hakim olabilmek ve bütün avantajlarını kullanarak en doğru 

kararları verebilmek durumunda olmalıdır. Herhangi bir hareket, ne kadar mükemmel 

planlanmış olursa olsun, eğer uygulayacak olan gerilla kararsız, çekingen ve mütereddit 

ise, başarıya ulaşamaz.  

Bir hareket çok başarılı başlamış olsa bile, eğer icra sırasında gerilla duruma hakim 

olamıyor ve kesin kararlar verme yeteneği gösteremiyorsa, sonuç hezimet olur. Duruma 

hakim olma ve kesin karar verme yeteneği yoksa, o zaman şaşkınlık ve terör eğilimi 

belirir, ki bu gibi kararsız tutumlar düşmanın işine yarar.  
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İster basit ister karışık olsun, ister kolay ister zor olsun, herhangi bir eylemin başarısı, 

tamamen inançlı kişilerin varlığına bağlıdır. Hemen belirtelim ki, hiçbir eylem, hiçbir 

hareket o kadar basit ve kolay değildir. Zira her bir eylemin başarıya ulaşması, her şeyden 

önce insan unsuruna bağlıdır. Eylemde önderlik edebilecek ve yerinde kararlar 

verebilecek adamın seçilmesi birinci problemdir. Bu bakımdan eyleme katılacak gerilla 

adaylarının, hazırlık aşamasında sıkı kontrol ve denetimden geçirilmesi lazımdır. 

Buluşmalara geç gelenler, kişileri birbirine karıştıranlar, unutkan olanlar, bir işin en basit 

kısmını dahi yapamayanlar, kararsızlığı sabit olanlar, ileride topyekün başarısızlığa 

uğramamak için, derhal şehir gerillasından uzaklaştırılmalıdır.  

Kararlı olmak, herhangi bir planı, inançla, cesaretle, sağlamlıkla uygulamaya 

sokabilmektedir. Zamanında feda edilmeyen kararsız bir kişi, bir gün bütün bir grubun 

yokolmasına sebep olabilir.  

 

ŞEHİR GERİLLASI  EYLEMLERİNİN HEDEFLERİ 

 

Brezilya'da şehir gerillasının "saldırı” esasına dayanan eylemlerinin amaçları şunlardır.  

a) Brezilya diktasının ve Kuzey Amerikan egemenliğinin dayandığı Rio-Sao Paulo-Belo 

Horizonte üçgenini, ülkede bütün kudreti elinde tutan büyük sanayi maliye-ekonomi-

politika-kültür- ordu-subay kompleksinin dayandığı bu üçgeni sarsmak.  

b) Diktatörlüğünün mahalli emniyet ve muhafaza sistemini zaafa uğratmak, devamlı 

saldırılarımız kaçışında diktanın güçlerini daima savunma durumunda bırakmak böylece 

düşmanı hareketsiz bir durumda kalmaya mahkum etmek, nereden, nasıl ve ne zaman 

geleceğini bilmediği saldırılarla düşmanın stratejik sinir merkezlerini tahrip etmek.  

c) Diktanın kuvvetlerini dağıtmak için, kendi başına hareket edebilen ayrı ayrı gruplarla 

birçok noktadan saldırıya geçmek. düzenli bir kuvvetle karşı çıkılıp diktaya baskı 

mekanizmasını ve kuvvetlerini belli noktada yoğunlaştırma fırsatı verebileceğine, bütün 

ülke çapında mücadeleye girmesi zorunlu kılınmalıdır.  

d) Rejimden hoşnut olmayan herkese, bizim gibi hareket etmeleri için, savaşçılık, 

kararlılık, sağlamlık, inanmışlık ve dayanıklılık örnekleri vermek zorundayız. Böyle 

hareket edildiğinde diktatörlük, bankaları, sanayi silah depolarını, kışlaları, hapishaneleri, 

resmi binaları, radyo ve televizyon istasyonlarını, Kuzey Amerika şirketini, gaz 

depolarını, petrol rafinerilerini, elçilikleri gıda ambarlarını, limanları, hava alanlarını, 

hastaneleri, gemileri, uçakları, gorilleri ve rejimin diğer kişilerinin evlerini zulüm 

merkezlerini ve karakollarını v.b. korumak zorunda kalacaktır.  

e) İzlenmesi mümkün olmayan bitmez tükenmez eylemlere girişerek karışıklıkları 

sistemli şekilde artırmak, böylelikle diktayı, kırlarda baskı kuramayacak ve birliklerinin 

büyük kısmını şehirlerde tutmak zorunda kalacak bir duruma düşürmek.  

f) Diktanın güçlerini alışık oldukları yaşamın konfor ve rahatlığını terke mecbur etmek, 

kendilerini sürekli alarmda ve sinirleri gergin bir halde tutmak, ya da hiç bir sonuca 

götürmeyen yanlış izler üzerine çekmek.  

g) Açık muharebeden ve kesin sonuçlu çatışmalardan kaçınmak, çok seri yapılan ve çok 

kısa süren yıldırım hücumlarıyla yetinmek.  

h) Kır gerillasının eyleme girişmesine ve daha sonra da ulusal kuruluşun devrimci 

ordusunun kurulmasına ortam hazırlayabilmesi için şehir gerillasına çok geniş bir hareket 

ve eylem serbestliği sağlamak.  
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ŞEHİR GERİLLASININ EYLEM BİÇİMLERİ 

 

Yukarıdaki amaçlara ulaşabilmek için şehir gerillası, mümkün olduğu kadar değişik 

eylem biçimlerine başvurmak zorundadır. Bu eylemlerden bazıları basit, bazıları daha 

karmaşıktır. Yeni bir gerilla basitten karmaşığa giden bir sırayı izlemelidir. Bir işi 

yüklenmeden önce o işi yerine getirmek üzere kullanacağı kişileri ve yöntemleri 

düşünmelidir. Teknik hazırlıkları olmayan kişilerle işbirliğine gidilmemelidir. Bu 

hususlar göz önüne alındıktan sonra bu eylem biçimlerine başvurulablir.  

1) Saldırı,  

2) Bir yerin basılması,  

3) Bir yerin işgali,  

4) Pusu kurma,  

5) Sokak taktikleri,  

6) Grev ya da boykot eylemleri,  

7) Silah, cephane ve patlayıcı madde depolarının boşaltılması,  

8) Mahkumların kurtarılması,  

9) İdamlar,  

10) Adam kaçırmalar,  

11) Sabotajlar,  

12) Silahlı propaganda,  

13) Sinir savaşı.  

 

SALDIRILAR 

 

Soygun yapmak, mahkumları serbest bıraktırmak, patlayıcı madde, makineli tüfek ve 

diğer çeşit silah ve cephane ele geçirmek için düzenlenen silahlı hücumlardır. Gece de, 

gündüz de yapılabilir. Gündüz saldırıları, örneğin bankaya para taşıyan bir posta arabası 

sadece gündüz saatlerinde faaliyette bulunduğu için, gerekli olabilir. Ancak gece 

saldırıları genellikle daha elverişlidir, zira hem sürpriz etkisi daha fazladır, hem de 

saldırıya katılanların teşhis edilmesi gündüz olduğu kadar kolay değildir. Şehir gerillası, 

kendisini, gece ya da gündüz, her şart altında saldırıda bulunacakmış gibi 

hazırlanmalıdır.  

Saldırıların en isabetli hedefleri şunlardır:  

a) Kredi kurumları,  

b) Ticari ve sanayi teşebbüsler, özellikle silah ve mühimmat imal eden yerler,  

c) Dikta kuvvetlerinin askeri tesisleri,  

d) Karakollar,  

e) Hapishaneler,  

f) Resmi binalar,  

g) Kitle haberleşme araçları,  

h) Kuzey Amerikalılara ait firmalar ve mülkler  

i) Diktaya ait otomobiller, kamyonlar, zırhlı araçlar, para nakleden vasıtalar, trenler, 

gemiler ve uçaklar.  

Kurumlara yapılan saldırıların ana niteliği, hemen hemen hepsinde aynıdır. Zira hepsinde 

de binalar sabit bir hedef teşkil ederler. Ancak, binalara saldırı şeklindeki gerilla 

eylemleri, binanın bankalara, ticarethanelere, sanayi tesislerine, karakollara, 
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hapishanelere, radyo istasyonlarına, emperyalist firmaların depolarına ait olmasına göre, 

bazı değişiklikler gösterir.  

Para kamyonlarına, zırhlı otomobillere, trenlere, gemilere ve uçaklara yapılan saldırılar 

da, hepsi hareketli hedeflere yöneltildikleri için, ana nitelik itibarıyle hareket ya da 

bekleyiş halinde olmalarına göre, elbette değişiklikler gösterir.  

Zırhlı arabalar, mayın gibi patlayıcı maddelerden zarar görmezler. Bunlara kaşı saldırlar, 

ancak yolları tıkamak, tuzaklar kurmak, diğer vasıtalara çarpıştırmak, molotof kokteyli 

kullanmak, ağır silahlarla ateş etmek suretiyle başarıya ulaştırılabilir.  

Ağır kara taşıtları, alanda bekleyen uşaklar, demir atmış gemiler de şehir gerillası 

tarafından ele geçirilebilir, personel ya da mürettebatı kolaylıkla alt edilebilir. Uçuş 

halindeki uçakların rotası bir gerilla tarafından kolaylıkla değiştirilebilir ve başka yerlere 

götürülebilir. Hareket halindeki gemiler ve trenler ise, silah ve cephane ele geçirmek ya 

da düşman birliklerinin yer değiştirmesini önlemek üzere gerillalar tarafından saldırılıp 

ele geçirilebilir.  

 

EN POPÜLER MODEL : BANKA SOYGUNLARI 

 

En popüler saldırı şekli, banka soygunlarıdır, Brezilya'da şehir gerillası, bankalara saldırı 

şeklindeki gerilla eylemleriyle başlamıştır. Bugün bu saldırı biçimi çok yaygın şekilde 

uygulanmakta, bir gerilla için devrimci savaş tekniklerini öğrenmekte ilk eğitim teşkil 

etmektedir.  

Bugün banka soyma tekniğinde birçok yenilikler yapılmıştır ki bu yenilikler paraların 

gasp edilmesi, kaçış ve eyleme katılanların teşhis edilememesi bakımından birçok 

garantiler sağlamamaktadır. Bu yenilikler arasında, takip edilmeyi önlemek için 

otomobillerin lastiklerine ateş etmek, banka personelini helalara ve banyolara kilitlemek, 

ya da yere oturtmak, banka muhafızlarını hareketsiz hale getirerek silahlarına el koymak, 

veznedarı kasayı açmaya zorlamak, düşmana izini kaybettirmek için kıyafet değiştirmek 

de vardır.  

Amerika'dan gelme alarm tertibatı ya da elektronik araçlar, soygunun politik amaçlı 

olması ve şehir gerillasının savaş tekniğini çok iyi bilmesi karşısında etkisiz kalmaktadır. 

Bu gibi koruyucu teknikler artırıldıkça, şehir gerillası da taktiklerine değişiklikler 

yapmakta, ateş gücünü her geçen gün biraz daha artırmakta, soygunu tam başarıya 

ulaştırmak için en küçük detayı dahi hesaplamaktadır.  

Bankalara saldırılar, tipik bir el koyma biçimidir. Ancak bu tür saldırılarda iki türlü 

rekabetle karşı karşıyadırlar.  

a) Mesleği haydutluk olanların rekabeti  

b) Sağ kanat karşı-devrimcilerin rekabeti.  

Bu rekabet karışıklıklara sebep olmakta, halkın tereddüde düşmesine yol açmaktadır. Bu 

karışıklığı önlemek için şehir gerillası iki yönteme başvurmak zorundadır.  

1) Meslekten haydutların tekniğini kullanmaktan kaçınacaktır. Haydutlar gibi yerli 

yetersiz şiddete başvurmayacak, bankada o sırada bulunan müşterilerin ve çalışanların 

şahsi paralarına ve eşyasına dokunmayacaktır.  

2) Banka soygununu şehir gerillası bir propaganda aracı olarak kullanabilmelidir. Soygun 

yapılır yapılmaz, derhal broşür, el ilanı gibi araçlarla şehir gerillasının emperyalizmi, 

egemen sınıfları ve diktayı soymasının amaçları ve ilkeleri halka açık seçik 

anlatılmalıdır.  



 

17 

 

 

BASKINLAR 

Baskınlar, kenar mahallelerde, hatta şehrin merkezinde bulunan küçük birliklere, 

karakollara, hastanelere karşı, şehir gerillası tarafından, düşmanı rahatsız etmek, silahlara 

el koymak, düşmanı cezalandırıp gözünü korkutmak, misilleme yapmak, yaralı esirleri, 

tutuklu bulunanları kurtarmak amacıyla yapılan hızlı saldırılardır.  

Baskınlar, aynı zamanda, Kuzey Amerika firmalarına ait araçları tahrip etmek üzere 

garajlara da yapılabilir. Baskınlar uzak mahallelerde ya da şehrin güzergahında yapıldığı 

taktirde, çok miktarda düşman kuvvetini takip için şehir dışına çıkmaya mecbur etmek 

suretiyle şehirde zaafa uğratmak bakımından da yararlı olabilir. Esasen ne kadar kuvvet 

sevk edilirse edilsin, gerillaların yakalanması da mümkün değildir.  

Diktanın emrindeki binalara, bürolara, arşivlere, baskın yapıldığı zaman gerillalar, 

diktanın kepazeliklerini ortaya koyacaklar dökümanları ve özellikle Kuzey Amerikalılarla 

çevrilen kirli işleri kanıtlayan belgeleri ele geçirmeye dikkat etmelidirler. Baskıların en 

etkili olanları, gece yapılanlarıdır  

 

BİR YERİN İŞGALİ 

 

Gerçekleştirmek üzere belli bir süre bir yere hücum edebilir, orayı işgal edip içine 

yerleşebilir ve düşmana karşı koyulabilir. Okul, fabrika ya da radyo istasyonu işgalleri 

çok büyük yankı yarattıkları için özel önem taşırlar. Ama adam ve malzeme yitirme 

tehlikesi büyük olduğundan, kaçış planının çok iyi hazırlanması gereklidir. En iyisi de, 

propaganda amacıyla yapılan işgallerin uzun sürdürülmemesi, en seri şekilde 

tamamlanmasıdır.  

 

PUSULAR 

 

Pusular, sürpriz şeklinde gerçekleştirilen hücumlardır. Yanlış bir işaret vererek düşmanı 

pusuya düşürmek suretiyle silahları ele geçirebilir. Eğer yaşaması gerilla için tehlikeyse 

düşmanı vücudu ortadan kaldırılabilir. Yolcu trenlerinin pusu kurularak durdurulması 

propaganda amacı güdeceği gibi, eğer trenle düşman kuvvetleri naklediliyorsa, bu 

kuvvetler yok edilerek silahlarına el konulabilir.  

Şehir gerillasında özel suikastçi olarak yetiştirilenler, pusu için en mükemmel 

savaşçılardır.'Bunlar alanın özelliklerine çok iyi uyabilecekleri gibi, binaların, inşa 

halindeki yapıların damlarına gizlenerek pusu kurabilirler. Seçilen canlı hedefi 

pencerelerden ya da karanlık oyuklardan ateş ederek temizleyebilirler.  

Pusular, düşmanı korku ve güvensizlik içinde perişan eder, sinir kontrolu diye bir şey 

bırakmaz.  

 

SOKAK TAKTİKLERİ 

 

Sokak taktiklerinin amacı, gerillaların sokakta kendileriyle çarpışan düşmana kitlelerin de 

karşı çıkmasını sağlamaktır. 1968 yılındaki Brezilya öğrenci hareketlerinde düşmana 

karşı mükemmel sokak taktikleri uygulanmıştır. Caddelerde trafiği aksatacak şekilde 

yürüyüşler düzenlenmiş, karşılarına dikilen dikta kuvvetlerine sapan taşlarıyla meydan 

okunmuştur.  
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Diğer sokak taktikleri. barikatlar kurmak, kaldırım taşlarını sökerek silah olarak 

kullanmak, apartmanların ve iş hanlarının damlarından düşmanın üzerine şişeler, tuğlalar 

v.b. çeşitli şeyler atmak, kaçmak için ve yeni sürpriz saldırılar düzenlemek üzere inşa 

halindeki yapılardan yararlanmak...  

Düşmanın taktiklerine nasıl karşılık verileceğini bilmek de çok önemlidir. Miğfer 

takınmış, kalkan ve zırh kuşanmış kuvvetler üzerimize gelirse, derhal ikiye ayrılmalıyız. 

Bir grup düşmana önden, diğer grup arkadan saldırmalıdır. Bir grup saldırıya geçerken 

diğer grup mutlaka geri çekilmelidir. Aksi halde her iki grubun düşmana attığı taşlar, 

birbirlerine isabet edip kendi kendilerini kırmalarına sebep olabilir.  

Düşman ağının nasıl parçalanacağını bilmek de çok önemlidir. Eğer düşman kuvvetleri 

kitlenin arasına girip eylemcileri tutuklamağa kalkışırsa, daha kalabalık bir şehir gerillası 

grubu derhal düşman grubunun çevresini sarmalı, bir yandan silahlarını alıp döverken, bir 

yandan da yakalanmak istenen eylemcinin kaçmasını sağlamalıdırlar. Şehir gerillasının 

bu tip eylemlerine, "Ağ içinde ağ” denilir. Eğer düşman ağı bir okul binasında, bir 

fabrikada ya da kalabalağın bulunduğu herhangi bir yerde kurulursa, şehir gerillası tabii 

ki keklik gibi avlanmayacaktır. Düşman, ağını kurabilmek için, otomobillerle gelerek 

stratejik noktaları tutmak zorundadır. Bu bakımdan şehir gerillası, böyle bir yere 

girmeden önce, düşmanın daha sonradan tutması mümkün olan stratejik çıkış noktalarını 

tutmalı, ağır parçalama yollarını ve düşman arabalarının geçmek zorunda kalacağı 

noktaları çok iyi saptamalıdır. Kaçış halinde geçtikleri yollara mayın döşenmeli ve bir 

şehir gerillası grubu, bir propaganda eylemini düşman kuvvetler kayba uğratılmalıdır. 

Ağı parçalamanın en kestirme çaresi, düşmanın bilmediği yollardan kaçmaktır. Eğer bir 

kaçış planı hazırlamak imkanı yoksa, şehir gerillası toplantı düzenlemeye 

yeltenmemelidir.  

Sokak taktikleri yeni bir şehir gerillası tipi yaratmıştır. Kitle gösterilerinde yer alan şehir 

gerillası. Şehir gerillasının göstericileri, saflara karışır, kitle yürüyüşlerinde yer alır, 

gösterilen yön verir. Şehir gerillası, göstericilere saldırmak isteyenlere ateş açar, 

arabalarını yakar dikkati çekmemek için uydurma plakalı arabalar içinde yürüyüşü 

izleyen dikta ajanlarını, provakatörleri ele geçirir, silahlarına el koyar, eğer halka 

zulmetmekle işkence yapmakla tanınmış bir kimse ise cezalandırır.  

Şehir gerillası, gerektiğinde, gösteriye katılan gruplara kaçış yollarını da gösterir. Mayın 

döşer, molotof kokteyleri atar, pusu hazırlar, patlayıcı maddeleri infilak ettirir.  

Şehir gerillası göstericileri, "ağ içinde ağ” taktiğini de uygulayabilmelidir. Düşman 

taşıtlarını çembere aldırabilmeli silahtan tecrit edebilmelidir.  

Bu gibi durumlarda suikastçiler de, stratejik noktalara gizlenerek tüfek ya da makineli 

tüfekle, halk düşmanlarını kolaylıkla temizleyebilir.  

 

GREVLER VE BOYKOTLAR 

 

Grev, şehir gerillası tarafından işyerlerinde düşmana zarar vermek için çalışmayı 

durdurmak üzere uygulanan başarılı bir eylem şeklidir. Sömürücülerin ve zalimlerin en 

korktuğu eylemlerden biri grev olduğu içindir ki, grev yapanlara karşı sonu hapse, 

işkenceye, katledilmeye kadar varan baskılar uygulanır.  

Şehir gerillası, grev hareketlerini, elebaşları asla teşhis edilmeyecek ve yakalanmayacak 

şekilde organize etmelidir. Bir grev, ancak küçük bir grup tarafından gizli kapaklı 

hazırlandığı taktirde tam başarıya ulaşabilir.  
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Grev halinde, düşmanın herhangi bir saldırısını göğüsleyebilmek için silah, cephane, 

molotof kokteyli el yapısı tahrip ve saldırı araçları önceden hazırlanmış olmalıdır.  

Boykotlar ise daha kısa sürelidir, ancak o da düşmana ciddi zararlar verir. Aynı alanın 

çeşitli kesimlerinde ayrı ayrı zamanlarda başlatılacak kısa süreli hareketler, etkili gerilla 

hareketleridir.  

Grevlerde ya da kısa süreli boykot hareketlerinde tutuklanmış grevcilerle değiştirilmek 

üzere rehineler almak, özellikle düşmanın en tanınmış casuslarını tıkmak amacıyla, şehir 

gerillaları uygun gördükleri bir yeri de işgal edebilirler. Bu grevler, vatanseverlere 

uygulanan işkencelerin sorumlularını fiziki olarak tasfiye etmek amacıyla pusu kurmayı 

da mümkün kılar.  

 

SİLAH, CEPHANE VE PATLAYICI MADDE DEPOLARININ BOŞALTILMASI 

 

Silah kaçırma işlemleri, öncelikle, dikta kuvvetlerinin kışlalarına, gemilerine, hastanelere 

v.b. uygulanır. Aynı zamanda dikta kuvvetlerinde silah altında bulunan şehir gerillaları 

da, devrimin hizmetine sunmak üzere, mümkün olduğu kadar çok modern silah ve 

cephaneyi en uygun zamanda beraberinde kaçırmalıdır.  

"En uygun zamanlar”dan birisi, gerillanın, arkadaşlarına karşı çarpışmak üzere 

görevlendirildiği zamandır, böyle bir ortamda silahları, kullandığı araba ya da uçağı 

gerillaya teslim etmesi çok daha kolay olacaktır.  

Bu yöntemin avantajı, devrimcilerin büyük bir gayret sarfetmeden, üstelik diktanın 

ulaşım araçlarından yararlanarak dikta kuvvetlerinden çok miktarda silah ve cephane ele 

geçirebilmesidir.  

Dikta kuvvetleri kadrosunda bulunan arkadaşlar, devrimcilere yardım etmek için her an 

fırsat kollamalıdırlar. Eğer onlara kumanda edenler yumuşaksa, bürokratizme 

saplanmışlarsa, görevlerini tam anlamıyla yerine getiremiyorlarsa, bunları düzeltmek için 

hiçbir gayret sarf etmemeli, bu durumdan, bağlı bulundukları devrimci örgütü haberdar 

etmeyi unutmamalıdırlar. Bu arada, yalnız ya da bir başka arkadaşıyla birlikte, mümkün 

olduğu kadar çok malzemeyi alarak kaçmayı planlamalıdırlar.  

Eğer beraberlerinde silah kaçırarak firar etmeleri olanaksızsa, o zaman sabotaj yapmayı 

göz önünde bulundurmalıdırlar. Silah, patlayıcı madde ve cephane depolarını ateşe 

vermek, havaya uçurmak.. Tüm bu davranışlar düşmanı zayıflatır, cesaretini beş paralık 

eder. Şehir gerillasının, düşmanın silahına el koymasının nedeni silah sahibi olabilmektir. 

Bu da çoğu kez, şiddete, hileye tuzağa başvurularak gerçekleştirilebilir. Bir düşmanın 

elindeki silahı almakla yetinilmemeli, kendisini yakalayana karşı kullanabileceği saklı 

başka bir silahı olup olmadığını anlamak üzere her zaman üzeri aranmalıdır.  

Harekete geçmeye karar vermiş vatanseverlerin sayısı arttığı ölçüde bir silah ele geçirme 

işlemlerine gittikçe daha fazla gereksinim duyulacaktır. Genellikle, gerilla satın aldığı 

veya çaldığı silahla savaşmaya başlar, sonra cesaret ve kararlılıkla hareket etmesi gerekir. 

Tek silahın dahi gerilla için büyük güç olduğu unutulmamalıdır...  

Bankalara hücumlar sırasında, banka yetkililerinin ve veznedarların silahlarından başka, 

buraları korumakla görevli sivil muhafızların da silahları sistemli bir şekilde ele 

geçirilmelidir.  

Nihayet, gorillerin karakollarına ve bu tür madde satımında ihtisaslaşmış mağazalara ve 

silah fabrikalarına baskınlar yapılarak patlayıcılar çalınmalıdır.  
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MAHKUMLARIN KURTARILMASI 

Bazı silahlı eylemler, zindandaki gerillaları kurtarmaya ayrılmıştır. Her devrimci, bir gün 

kendisi de senelerce hapishaneye düşürecek bir tutuklanma tehlikesiyle karşılaşabilir. 

İçeri düştüğü için kavgası bitmiş sayılmamalıdır, hapishane deneyi bir katkı olmalı ve 

hapishanede de her an kavgayı sürdürmelidir.  

Kaçmaya kalkışmadan önce, hapishaneyi iyi tanımalıdır. Adeta, kentte veya kırda nerede 

bulunursa bulunsun, devrimcilerin zekası, ve ateş gücü karşısında dayanabilecek hiçbir 

hapishane yoktur.  

Dışarıdaki gerillalar da, zindanları, hücreleri tanımaya çalışmalıdırlar. Çünkü 

bilmektedirler ki, silah arkadaşlarından birçoğu buralarda çürümeye bırakılmıştır 

mahkumların kurtuluşu, dışarıdaki ve içerideki gerillaların çalışmasına bağlıdır.  

Mahkumları kurtarabilmek için girişilecek eylemler şunlardır.  

a) İslahanelerde, zindanlarda, mahkumlara ayrılmış odalarda, mahkum taşıyan gemilerde 

isyanlar çıkartmak.  

b) Mahkumların bulunduğu yerlere dıştan yapılan saldırılar.  

c) Trenlere ve mahkumları taşıyan arabalara yapılan saldırılar.  

d) Hapishanelere baskınlar,  

e) Mahkumları taşımakla görevlendirilmiş gorillere karşı pusu kurmak  

 

ÖLDÜRME 

 

Amerikan casusları, dikta ajanları, işkence uzmanları, vatanseverlere karşı cinayet 

işlemekten sorumlu faşist kişiler, ispiyoncular ve provokatörler, militanları ele verenler, 

diktaya bilgi toplayanlar, şehir gerillasının eline düşerlerse, cezalandırılmalıdırlar.  

Bu öldürmeler gizli eylemlerdir, mümkün olduğunca az sayıda gerilla katılmalıdır bu 

işlemlere. Genellikle, alabildiğine gizli ve soğukkanlı çalışan, sabırlı ve kimliği meçhul 

suikastçiler bu görevi üstlenebilir.  

 

ADAM KAÇIRMA 

 

Dikta ajanı, Kuzey Amerikan casusu, politik bir şahsiyet veya devrimci harekete zararlı 

ve tanınmış bir düşman, gizli bir yerde rehin tutulmalıdır. Kaçırılan kişi, ancak 

kaçıranların ileri sürdüğü koşullar sağlandığı takdirde serbest bırakılmalıdır. Hapisteki 

devrimcilerin tekrar serbest bırakılması veya diktanın zindanlarında yapılan işkencelerin 

kaldırılması gibi.  

Politik görüşleri ile değil de sanat, spor veya başka uğraşlarla tanımış şahsiyetlerin 

kaçırılması, devrimciler için elverişli bir propaganda sağlayabilir. Ancak bu kaçırma 

işine, çok özel durumlarda ve halkın sempatiyle karşılaması koşulu ile girişilmelidir.  

Brezilya'da oturan veya ziyarete gelen Amerikalı şahsiyetlerin kaçırılması, ülkemize 

yerleşmiş Birleşik Devletler emperyalizmine karşı önemli bir protesto şeklidir.  

 

SABOTAJ 

 

Sabotajların amacı, yok etmektir. Çok az adam, bazen bir kişi, bu işlemleri 

gerçekleştirebilir. şehir gerillası bir sabotaj işlemine girmeyi düşündüğünde, bunu önce 
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tek başına yapar, Sonra, bu hareketin halk arasına yayılması ve halk tarafından sabotajlar 

yapılması safhası başlar. İyi bir sabotaj inceleme planlama ve hatasız bir uygulamayı 

gerektirir. Sabotajın en belirgin biçimleri dinamitleme, yangın çıkarma ve mayın 

döşemedir. Biraz kum, bir damla,yakıt, kötü bir yağlama, gevşek bırakılmış bir vida, kısa 

devre, bir odun veya demir parçası onarılmaz felaketlere neden olabilir.  

Sabotajın amacı, aşağıda gösterilen alanlarda düşmanın can damarlarını zayıflatmak, 

yıpratmaktır.  

a) Ülke ekonomisinin özellikle iç ve dış ticaret şebekesi, bankacılık ve maliye sektörü.  

b) Tarım ve sanayi üretim,  

c) Ulaşım ve haberleşme sistemi,  

d) Dikta kuvvetlerine ait tesisler,  

e) Ülkede yer alan Kuzey Amerikan şirketleri ve mülkleri.  

Sanayi sabote etme işlemleri için en uygun unsurlar işçilerdir. Çünkü, çalıştıkları 

fabrikaları ve kullandıkları makinaları çok iyi tanırlar.  

Ulaşım araçlarına karşı girişilen hücumlarda, banliyö ve uzun yolculuk trenlerinde 

bulunan yolcuların ölümüne sebep olmaktan sakınılmalıdır. Çünkü yolculuk edenler 

halktan insanlardır. Zaten herşeyden önce ortadan kaldırılacak olanlar, diktaya hizmet 

için kullanılan ulaşım servisleridir. Bir trenin yakıt yüklü vagonlarını raydan çıkarmak, 

düşmanı can noktasından vurmak demektir. Bu işlemler köprü ve demiryollarının 

dinamitlenmesine dek uzanır. Yaratılan zararları onarmak aylar gerektirir. Telgraf ve 

telefon telleri sistemli bir şekilde kesilmeli ve haberleşme merkezleri işe yaramaz duruma 

getirilmelidir. Yakıt stokları, cephane ihtiyatları, savaş gemisi tersaneleri, dikta 

kuvvetlerine ait ulaşım araçları ve kışlalar düzenli olarak sabote edilmelidir.  

Kuzey Amerikan şirket ve mülklerine karşı girişilen sabotaj eylemlerinin hacmi, yerli 

hedeflere karşı yapılanlarınkiyle eşit, hatta ondan fazla olmalıdır.  

 

TERÖRİZM 

 

Biz terörizmden bombalı suikastlara girişimi anlıyoruz. bu işlemlere, patlayıcı yapımının 

teknik bilgisine sahip olanlar ile en soğukkanlı kişilerden başka kimse katılmamalıdır. 

Bazen, terörist eylemlerin içinde, insan hayatını sona erdirme ile Kuzey Amerikalılar’ın 

yerleşme yerleri veya bazı büyük tarım işletmelerinin yakılması da yer almaktadır.  

Eğer gıda maddeleri stoklarının yağması planlanlanırsa, bundan halkın da yararlanması 

düşünülmeli, özellikle açlık ve hayat pahalılığının ortalığı kavurduğu yer ve zamanlarda 

bu gibi eylemlere girişilmelidir. Gerilla, her zaman devrimci teröre yararlı olmalıdır.  

 

SİLAHLI PROPAGANDA 

 

Şehir gerillalarınca tekrar edilen eylemler, her silahlı eylem, genel olarak silahlı 

propaganda çalışmasını oluşturur. Bugünün kitle haberleşme araçları, devrimcilerin ne 

yaptıklarını açığa kavuşturma açısından önemli propaganda araçlarıdır. Ancak bunların 

varlığı, militanların kendi öz gizli yayınlarını örgütlemelerini, satın alamazlarsa gasp 

edecekleri teksir makinelerine sahip olmalarını ikincil düzeye indirtmez, çünkü halk 

arasında her zaman, diktanın kötülüklerini açığa kavuşturan veya ajistasyonu artıran gizli 

gazete, duyuru ve bildiri dağıtmak gerekir. Bu yayının varlığı bir çok kişinin davamıza 

katılmasına yararlı olur.  
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Yaratıcı yetenekteki arkadaşlar bu bildiri ve duyuruları atmada kullanılacak sapanlar 

yapmalıdırlar. Banda alınmış devrimci içerikli duyuruları radyo istasyon antenlerine 

iletme yolları aranmalıdır. Duvarlara ve geçitlere sloganlar yazılmalıdır. Ayrıca bazı 

kişilere, propaganda, tehdit mektupları, bazılarına da halkı etkilemek üzere yaymaya 

çalışacakları, savaşımızın anlamını açıklayan mektuplar gönderilmelidir.  

Hiçbir zaman tüm vatandaşlar birleştirilemeyeceği için şu slogan yaygınlaştırılabilir. 

"Devrimciler yararına birşey yapmak istemeyen, devrimcilere karşı da bir şey yapmasın”  

 

SİNİR SAVAŞI 

Sinir savaşı veya psikolojik savaş, kitle haberleşme araçları veya "fısıltı gazetesi”nin 

dolaylı veya doğrudan kullanılmasına dayanan bir savaş tekniğidir. Amacı diktanın 

moralini kırmaktır. Bu amaca, rejimin casusları arasında uydurma, çelişkili haberler 

yayarak, şaşkınlık kuşku ve kararsızlık tohumları ekilerek ulaşılır. Psikolojik savaşta 

dikta zafiyete,sürüklenir ve hatta haberleşme araçlarına sansür koyar. Bu sansür de 

kendisine karşı işler, çünkü onu "halk dışı '' ilan eder. Bundan başka, fazlaca gayret 

sarfını gerektiren sürekli nezaret etme işlemine girişmesini de zorunlu kılar ona bu savaş. 

Sinir savaşı araçları şunlardır.  

a) Telefon ya da mektupla asılsız ihbarlar yapmak saatli bomba yerleştirildiğine, önemli 

bir kişinin kaçırılacağına, suikast yapılacağına dair uydurma bilgiler vererek baskı 

güçlerinin bir hiç için seferber olmasını, zaman kaybetmesini ve herşeyden 

kuşkulanmaya mecbur olmasını sağlamak.  

b) Asılsız hücum planlarını polise ulaştırmak,  

c) Aslı olmayan dedikodular yaymak,  

d) Bazı yöneticilerin yolsuzluk, hata ve kötülüklerini istismar ederek, bizzat kendilerinin 

sansür ettikleri haber araçlarında bu konuda açıklamalar yapmaya zorlamak. yabancı 

elçileri, Birleşmiş Milletler Örgütünü, papalık sarayını, enternasyonal insan hakları 

komisyonlarını, basın özgürlüğünü savunmakla görevli örgütleri, dikta casuslarının 

işledikleri işkencelerden haberdar etmek. dokümanlar, kartvizitler, mektup ve biletler, 

polisin gözden kaçırmayacağı belirtilerdir. Adres karnesi, üzerinde telefon numarası, 

isim, biyografik notlar, harita ve plan bulunan kağıtlar yok edilmelidir.Buluşma yerleri 

bellekte tutulmalıdır. Bu ilkelere uymayan gerillacı, fark eden ilk arkadaş tarafından 

uyarılmalıdır. Şayet hatada inat ediyorsa, onunla çalışmamalıdır.  

Alınacak güvenlik tedbirleri, düşmanın davranışlarına göre değişebilir. Elbette bu iyi 

bilgi toplanması, enformasyon servisinin normal çalışması halinde söz konusudur. 

Gazeteleri özellikle polis haberlerini dikkatli okumak yararlı olur.  

Tutuklanma durumunda, gerilla, örgüte zararlı olabilecek, başka arkadaşların 

tutuklanmasını veya silah ve cephane depolarının bulunmasına sebep olabilecek hiçbir 

ipucu vermemelidir.  

 

ŞEHİR GERİLLASININ YEDİ HATASI 

 

Şehir gerilla,güvenlik ilkelerini yerine getirse de yine bazı hataları olabilir. Mükemmel, 

kusursuz gerilla yoktur, bu hatalar dizisini aza indirgemeye zorlanmalıdır. Savaşacağımız 

yedi hata görüyoruz.  

1. Tecrübesizlik. Düşmanı aptal yerine koyma, yeteneklerini küçümseme, yapılacakları 

basit bulma ve buna bağlı olarak feci sonuçlar doğuracak izler bırakma. Aynı 
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tecrübesizlik gerillayı düşmanlarını olduğundan büyük görmeye de götürebilir. Kendine 

güvenini, kararlılığını cesaretini yitirebilir, yılgınlığa uğrayabilir.  

2. Boşboğazlık. Yaptığı silahlı eylemleri dört bir tarafa yaymak.  

3. Şehir savaşının büyütülmesi. Şehirlerde gerilla eylemlerinin başarısından sarhoşluğa 

kapılanlar, kır gerillasının eyleme geçmesini pek düşünmeme gafletine düşerler. Şehir 

gerillasını nihai güç olarak ele alır, ve tüm örgüt gücünün burada yoğunlaşması 

gerektiğinde karar kılarlar.  

Hangi durumda olursa olsun, yaralı bir gerilla, çarpışma yerinde terk edilmemelidir. 

Ameliyat gerektiğinde tıbbi müdahalenin yapılacağı bir yer tayin edilmelidir. Örneğin bir 

otomobilin içine monte edilmiş seyyar bir revirden yararlanılabilir. İdeal durum, örgüte 

özgü bir kliniğe sahip olmaktır, ama bu öylesine pahalıdır ki, donatımı ancak gerekli 

malzeme çalınarak gerçekleştirilebilir. Resmi hastanelerde silahla doktorlar zorlanarak da 

yaralılar tedavi ettirilebilir. "Kan bankaları”ndan kan veya kan plazması satın almamız 

gerektiği durumlarda, hiçbir zaman yaralıların ve bunlarla uğraşan kişilerin kaldıkları 

yerin adresini vermemek gerekir. Bu adresler, sadece yaralıların taşınması ve bakımı ile 

uğraşanlarca bilinmelidir.  

Kanlanmış çamaşırlar, sargılar, mendiller, v.b.... tedavide kullanılmış ilaç ve her türlü 

nesne, yaralıların bulundukları yerlerden mutlaka kaldırılmalıdır.  

4. Mevcut olan lojistik enfrastrüktür (yol köprü, v.b) dikkate almadan ölçüsüz eylemlere 

girişmek.  

5. Sabırsızlık, sinirlenme ve büyük kayıplara sebep olabilecek aşırı acelecilik.  

6. Özellikle düşmanın en saldırgan ve hırslı olduğu anda gereksiz yere düşmanın üzerine 

gitmek.  

7. Planlama yapmadan hazırlıksız eyleme girişme.  

 

GERİLLANIN GÜVENLİĞİ 

 

Şehir gerillası devamlı tevkif edilme veya ortaya çıkarılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

Başlıca güvenlik tedbiri çok iyi gizlenmek ve gerekli koruma tedbirini almaktır. En 

aşağılık düşmanlarımız, saflarımıza sızmış casuslardır. Polise ispiyonluk yapanlara, 

hainlere yapıldığı gibi, ele geçirilirse, ölüm cezası verilmelidir. Bu sızmayı önlemenin en 

iyi yolu, giriş işlemlerinde gözetilecek ihtiyat ve sertliktir.  

Tüm militanların birbirini tanımalarına ve herşeyden haberdar olmalarına olanak 

verilmemelidir. Kimse görevinin tamamlanmasına ilişkin bilgilerden başkasını 

bilmeyecektir. Yürüttüğümüz savaş katıdır, sınıf kavgasıdır ve uzlaşmaz çelişme 

halindeki sınıfların çalıştığı bir ortamda bu bir ölüm kalım sorunudur.  

Uyanık olmama yüzünden, gerilla, adresini veya aynı gizlilikle herhangi bir işareti 

düşmanca sınıftan birine kaptırma ihtiyatsızlığında bulunabilir. Bu affedilir şey değildir. 

Gazete sayfalarına düşülen kenar notlar, unutulur.  

 

İZLENMESİ GEREKEN YÖNTEMLER 

 

gerilla olan bir kimse, izlenmesi gereken yöntemlere büyük önem vermek zorundadır. 

Haydutlar, bu noktada sık sık kendilerin başarısızlığa uğratan ciddi hatalara 

düşmemektedirler. Bu yüzden vatanseverler, haydutların yöntemini değil de, devrimci 

yöntemi özenle kullanmalıdırlar. Ancak bu yöntem sayesinde, eylemini başarıya ulaştıran 
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iyi bir gerilla olunabilir. İzlenmesi gereken yöntemler aşağıdaki noktaların göz önüne 

alınması ve uygulanmasıyla saptanabilir.  

Enformasyon.  

— Toplanan haberlerin birbirine uygun olup olmadığını kontrol etmek.  

— Alanın keşfi.  

— Gidilecek yolun tanınması ve kronometrajı.  

— Planlama.  

— Motorize olma.  

— Personel seçimi.  

— Atış yeteneklerinin saptanması.  

— Önerilen eylemin provası.  

— Eylemin yapılması.  

— Gizlenme.  

— Geri çekilme.  

— Mahkumların serbest bırakılması veya nakli.  

— Yaralıların kaldırılması ve taşınması.  

 

YARALILARA YARDIM 

 

Şehir gerillasının eylemi sırasında gerillalardan birisi bir kaza kurbanı olabilir veya 

düşman tarafından yaralanabilir. Şayet “Ateş grubu”nda ilk yardım bilgisi olan biri varsa, 

yaralıya ilk tedaviyi yapmalıdır. Şehir gerillasında ilk yardım eğitimi çok önemlidir. 

Mesleği doktor, tıp öğrencisi, sağlık memuru, eczacı olan gerillalar varsa, bunlar, 

arkadaşlarına sunulmak üzere ilk yardım hakkında küçük bir el kitabı kaleme alabilirler.  

Edebileceğimiz baskı çemberine ilk darbeleri vurmak bakımından elverişlidir. Kır 

gerillası ortaya çıkmadıkça, düşman, .her zaman bize ağır darbeler indirebilir.  

 

HALKIN DESTEĞİ 

 

Şehir gerillası, desteğini elde etme amacıyla, eylemini, her zaman halkın çıkarları 

doğrultusunda sürdürecektir. Diktanın her yolsuzluğunun görüldüğü yerde, şehir gerillası 

buna karşı savaştığını göstermelidir. Hükümetin en büyük gereksinimlerinden birisi de, 

çok yüksek vergi toplayabilmektir. Bu durumda, gerilla, hemen diktanın maliye sistemine 

saldırarak, devrimci şiddetin tüm ağırlığı ile işleyişini baltalayacaktır. Yüksek fiyat 

artışlarının sorumluları olan rejimin kuruluşlarına ve yetkililerine, Brezilyalı ve yabancı 

zengin tüccarlara, büyük mülk sahiplerine, hayat pahalılığı düşük ücretler ve fahiş kiralar 

sayesinde astronomik karlar elde eden herkese saldırılmalıdır.  

Gerillanın halkın yararına işe karışmada gösterdiği inatçılık onun desteğini elde etmenin 

en iyi biçimidir. Vatandaşların oldukça büyük bir bölümü eylemi ciddiye aldığı andan 

itibaren zafer garantilenmiştir. Dikta baskıyı artırmaktan başka bir şey yapamayacaktır. 

Bu da vatandaşların hayatını daha da dayanılmaz hale sokacaktır. Bozulan fokolar, 

gorillerin ısrarlı baskıları, tutuklanan suçsuzlar, kapatılan haberleşme yolları... Dikta 

terörü tahtına kurulacak, siyasi caniler çoğalacaktır. Bunun sonucu, kitlesel siyasi baskı 

olacaktır. Halk, zorlukları yenmek için, muhaliflerin fiziki tasfiyesinden başka yolu 

olmayan dikta ile işbirliğine girmeyi reddedecektir. ülkenin siyasi düzeyi yerini askeri bir 

düzene bırakacaktır ve "goriller”, halkın cezasını çektiği tüm şiddetin, hataların ve 
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eziyetlerin tek sorumlusu olacaklardır. Devrimci savaşın gelişimin getirdiği sonucun 

farkına vardıklarında goriller çok geç kalmış olacak, uçuruma yuvarlanmaktan 

kurtulamayacaklardır. Egemen sınıfların soyundan gelme uyutucular, sağ oportünistler, 

pasifistler, kitleleri yanıltmak ve devrimin patlamasını geciktirmek üzere gorilleri, 

demokrasiyi tekrar kurmaları, meclisi yeniden toplamaları v.b. için iknaya 

çalışacaklardır. Bundan böyle halkın gözünde seçimler soytarılıktan başka birşey 

olmayacaktır. Ve işte bu soytarılığa karşı şehir gerillası şiddet saldırısını iki katına 

çıkararak, savaşmalıdır. Bu şekilde hareket edilerek kongrenin tekrar açılması, diktanın 

ağzına layık kukla partilerin, icazetli muhalefetin yeniden örgütlenmesi engellenecektir.  

işte böylelikle gerillalar kitlelerin desteğini kazanacaklar, diktayı devirecekler ve Kuzey 

Amerikan egemenliğini sarsacaklardır. Şehirlerde başkaldırının başladığı andan itibaren, 

hazırlığı şehir savaşına bağlı kır gerillasının harekette girişmesine çalışılacaktır.  

 

ŞEHİR GERİLLASI : GERİLLA YETİŞTİRME OKULU 

 

Devrim, insan, silah ve parayı gerektiren toplumsal bir olaydır. Bu dayanaklar ülkede 

mevcuttur. Ele geçirmek için elemanlara sahip olmak yeterlidir. Bu elemanlar kendilerine 

düşen iki belli başlı devrimci niteliği edinmelidirler.  

— Kuvvetli bir politik bilinç,  

— İyi bir teknik hazırlık.  

Bunlar, diktaya ve Birleşik Devletlere düşman olanların büyük kesiminden 

sağlanılabilir.Aşağı yukarı her gün, şehir gerillasına katılmaya gönüllü olanlar 

çıkmaktadır. Bu olgu da, ne kadar devrimci imha edilirse edilsin, diğerlerinin küllerinden 

bir yenisinin doğduğunu gösterir. Şehir gerillası düzeyinde olduğu kadar, kır gerillası 

düzeyinde en iyi eğitilmiş, tecrübeli kişiler, devrimci savaşın omurgasını ve yakın bir 

gelecekteki ulusal kurtuluş ordusunun temelini oluştururlar. Ağır bir siyasal 

mekanizması, bürokratları” oportünistleri, lafazanları ve tasdikçi beyleri olmayan bu ana 

çekirdek, devrimci eylemlere katılmada tereddüt etmez. O çelik disiplin, uzun süreli 

taktik ve stratejik bir görüş ve Brezilya gerçeğinin somut koşullarına uygulanan marksist 

teori, leninizm ve Castro-guevarizm ile silahlanmıştır.  

Bu gruptan, devrimin zaferinden sonra, yeni Brezilya toplumunu kurma görevini 

yüklenecek, siyasi-askeri bilinç bütünlüğüne sahip erkek ve kadınlar çıkacaktır. Bu erkek 

ve kadınlar, işçilerin, öğrencilerin, aydınların, devrimci din adamlarının, iş bulma 

gereksinmesiyle şehirlere akan ve siyasi bilince sahip kılındıktan sonra köylüleri 

silahlandırmak üzere tekrar köylere dönecek olan köylülerin arasına katılacaklardır. Ve 

ancak şehir gerillasından bu çeşit silahlı grupların nüvesi oluşacaktır.  

İşçiler, şehirlerin sanayi kesimini çok iyi tanırlar. Şehir gerillası için işçiler en mükemmel 

militanlardır. Silah yaparak, sabotajlar hazırlayarak, dinamit sağlayarak, elde silah 

eylemlere bizzat katılarak grevler, boykotlar, gösteriler düzenleyerek işçiler şehir 

gerillasında yer alırlar.  

Topraktan gelen köylüler zekidirler ve ezilenler kitlesiyle şaşırtıcı bir biçimde ilişkiye 

geçebilirler. Kırlardaki savaş için gerekli destek noktalarını düzenler, sığınakları, silah ve 

cephaneyi sağlarlar, baklagiller başta olmak üzere yiyecek ihtiyatlarını ayırır, gerillaları 

besleyecek hayvan sürülerini yetiştirir, yol gösterici bulur ve haber alma servislerini 

örgütlerler.  

Kesin kararlı öğrenciler, pasifist ve oportünist tabuları yerle bir eder, kısa zamanda 
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siyasal, teknik ve askeri bir bütünlüğe sahip olurlar. İleride uğraşacakları büyük bir iş 

olmadığı için, okudukları okullardan bir kez atıldıklarında kendilerini baştan sona 

devrime adayabilirler.  

Aydınlar, keyfiliğe, toplumsal adaletsizliğe ve diktanın insanlık dışılığına karşı savaşta 

temel bir rol oynarlar. Büyük bir etkinlik ve haberleşme olanağına sahip olduklarından, 

devrimci alevi yaşatırlar. Aydın ve sanatçıların şehir gerillasına katılmaları Brezilya 

devriminin en önemli kazançlarından biridir.  

Çeşitli mezhepteki din idamlarının davaya bağlanması, halk ile ve özellikle ülkenin işçi, 

köylü ve kadınları ile ilişkiye geçme konusunda önemlidir. Şehir gerillasına girmiş 

hemşerilerimizden bazıları, özellikle banka ve kışlalara ve de hapishanelere yapılan 

hücumlar süresince müthiş bir savaşçılık ve dayanıklılık örneği verdiler.  

Şehir gerillası, mükemmel bir gerilla yetiştirme okuludur. Şoför, haberci, suikastçi, 

soruşturmacı, propagandist veya sabotajcı olsun, kadın veya erkek olsun, gerillalar aynı 

tehlikelere karşı beraber savaşırlar, beraber acı çekerler ve göğüs gererler.  

 

Haziran 1969   

CARLOS MARİGHELLA 

 

 

 

 GERİLLA NEDİR            

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. 
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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 
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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.  

      1937 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 
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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 87 savaşçıyı tam altı ay süre ile eğitti ve onları mükemmel gerillacılar olarak 

hazırladı. 87 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 Castro Küba'da yönetimi 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 
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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 mahkumiyeti 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.  

       

      7° 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 
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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 
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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 
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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.  

       

      17° 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 
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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 
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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;  
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      17. 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;  

      27. 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;  

      37. 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.);  

      47. 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;  

      54. Erzak depo ve ambarlarında çalışmak;  

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

      56. Ağaç kesmek; ,  

      57. "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 girmelidir?  

       

      - 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 
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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; 
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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.  

       

      27° 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 
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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?  
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      - 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. 
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