
Modem Sosyalizm

Küba Devrimi
Küba Devrimi, Orta ve Güney Amerika hatta bazı Afrika ülkelerinde, ulusal kurtuluş mücadelelerinin 
gelişmesinde önemli manevi ve siyasal bir rol oynadı. Bunun da ötesinde Amerika’nın arka 
bahçesinde gerçekleşen bu devrimin önderlerinin dünya statükosunu parçalayan hareketinin 
yaydığı yeni esinler, çeşitli dünya ülkelerindeki birçok devrimcinin fikirlerinin ve eyleminin 
şekillenmesine yol açtı. Küba Devrimi, kökleri Komünist Entem asyonal’e  uzanmayan bir siyasal 
önderliğin yönettiği ilk muzaffer devrimdi. En azından önder kadrolann temel kuramsal 
yaklaşımında uluslararası komünist harekete egemen olan SBKP yöneliminin güçlü bir etkisi 
yoktu. Öte yandan ’50’lerin sonlan ve ’60 ’lann başlannda komünist partiler geleneğinden gelen 
sosyalistler, Küba’daki yasal adıyla Partido Socialista Popular (Sosyalist Halk Partisi - PSP) 
önderleri, Fidel Castro ve arkadaşlannm 26 Temmuz Hareketi'ne daha baştan karşı çıkmış, 
Directorio Revolucionario’ya (Devrimci Yönetim) bağlı kır ve kent gerillalannın eylemlerini 
desteklememişti. 26 Temmuz Hareketi’nin  iktidan ele geçirmesinden sonra da, PSP önderleri 
Castro hükümetinin izlediği rotaya karşı çıkmış, burjuvazinin mülksüzleştirilmesine ve 
sosyalizmin geliştirilmesine Vöhelik önlemlerin, başlatılmasını eleştirmişlerdi.

Küba Devrimi üstüne Değerlendirmeler
Küba Devrimi’nin bir çok temel özelliği üstüne yaygın bir yanlış anlayış egemendir. Birinci 
olarak, gerillalann askeri zaferinin sosyaUst devrimin başlıca kaynağı olduğuna ilişkin inanış 
sözkonusudur. Kuşkusuz, devrimin zafere ulaşmasının gerekli ön koşulu, Batista ordusunun 
Fidel Castro önderliğindeki gçrillalar tarafmdan yenilgiye uğratılmasıydı. Ancak bunun yeterli 
olamayacağına ilişkin pek çok kaı^t -Latin Amerika’nın toplumsal mücadeleler tarihinden 
çıkanlabilir. Latin Amerika tarihi içinde bir çok kez gerici diktatörlükler yıkılmış, hatta 
bazılanmn orduları dağıtılmıştı. Artia egemen sınıf mülksüzleştirilmemiş, siyasal iktidar 
dağıtılmamışa. Ve yan sömürge* bir ülkede, sarsıntıya uğramış bir burjuva ordusunu yeniden 
toparlamak, ileri kapitalist bip ülkeye oranla çok daha kolaydı. Ve böyiesi bir çaba, 26 
Temmuz Hareketi'nin Havana’yı denetimi altına almasından sonra Küba’da da görüldü. Üstekk 
bu girişimi başlatan, cumhuriyetin yeni atanmış başkanı idi. Ama büyük kitle seferberliği, 1-2 
Temmuz genel grevi ve radikal bir tanm reformunu başlatma karan bu mücadele sırasında 
buıjuva devlet aygıtını da dağıttı. Bu süreç sırasında 26 Temmuz H areketi’nin  burjuva ve 
sosyalist kanatlan arasında bir bölünme meydana geldi. Kısacası bu süreç, gerilla 
mücadelesinin zafere ulaşmasının doğrudan ya da kaçınılmaz bir sonucu değildi.

Castro önderliğindeki hareketin siyasal evriminin, ABD emperyalizmini şaşkınlığa düşürdüğü 
doğru olmakla birlikte, gerillalann Havana’ya girmesinden hemen sonra, kide seferberliğinin ve 
önderlerinin anti-emperyalist ve anti-kapitalist dinamiği ortaya çıkar çıkmaz, Washington, son 
derece sert ve hızlı bir tepki gösterdi. Amerikan birhklerinin kitlesel müdahelesini önleyen 
ana etken, özelhkle Latin Amerika’da Küba Devrimi’ne gösterilen uluslararası dayanışma dalgası 
idi. Doğrudan bir Amerikan müdahalesinin bütün kıtayı ayağa kaldırması tehlikesi vardı. Buna 
ne eski başkan Eisenhower ne de onu izleyen başkan Kennedy cesaret edebildi. 1961’de 
Amerikan emperyalizmi, paralı askerleri, sabotörleri harekete geçirdi, komando harekatlannı 
başlattı, 1961 Domuzlar Körfezi çıkarması, yüzbinlerce kadın ve erkeğin seferber edilip, 
silahlandıniması sonucunda başansızlığa uğradı. Emperyalizmin Küba’da yenilgiye uğramasının 
nedeni, Washington’un yalnış hesaplar yapması değil, Küba’da başanlan bu kitle seferberliği ve 
Castro önderliğindeki hareketin izlediği hassas rota idi.

Küba Devrimi’nin en önemli özelliklerinden biri de, Çin Devriminden sonra görülmemiş 
boyuttaki kide hareketliliğinin, örgüdenmesinin, devrimci kendiliğindenliğin ve inisiyatifin 
başlaması idi. Kitle eylemi ve özgürlüğün yaratıcı yanlan birçok alanda görülebiliyordu; 
Havana’daki villalann, taşradan eğitim görmek üzere başkente gelen kız ve erkek öğrencilerin 
kalacağı yurtlara dönüştürülmesi, devrimci sanatın çok yönlü gerçek bir padama göstermesi, 
kamu binalannm korunması için çok sayıda kadının da yer aldığı silahh mihsin örgütlenmesi, 
cehaleti silip süpüren okuma-yazma kampanyası, kamu hizmetleri için ödenecek bedellerin 
radikal biçimde ortadan kaldıniması, tüketim mallannın köylülüğün en yoksul kesimleri ve 
kırsal proletarya lehine yaygın dağıtımı vb.

Bu sürecin büyük bir kitle seferberliğini içermesine ve kitlelerin siyasal eğitim i' için eşi 
görülmemiş bir çaba harcanmasına karşın, Küba deneyiminde görülen temel zayıflık, 
kurumsallaşmış işçi iktidannın, başka bir deyişle konseylerin yokluğuydu. Devrimi Savunma 
Komiteleri, gerçek konseylerin çekirdeği olabilecekken, bu yönde evrilmediler. Kitle seferberliği, 
Fidel’in popülerliği ve Che’nin devrimci hattı ile iktidann fiili uygulanışı arasında bir uçurum 
meydana geldi. Castro önderliğindeki hareketin zayıflığı buralara kadar uzanıyordu. Kitlelerin 
kendi seferberliklerini sosyalist iktidann demokratik taban organlan kanalıyla dile getiremeyişi 
ve alternatif bir yönlendirmenin (özellikle sosyalist demokrasinin nasıl inşa edileceğini hedef 
alan bir yönlendirme) yokluğu nedeniyle PSP aygıtı, devrimci hareketin gittikçe daha fazla 
tabakasını birleştirip bütünleştirerek, yukanda sözü edilen uçurumu kapama konusunda kendini 
adım adım sunabildi.

1958 yılı boyunca Küba büyük olaylara gebeydi: 
Gerilla hareketinin ciddi bir tehdit halini almasından 

tedirgin olan Batista, Sierra Maestra dağlarında 
mevzilenen gerlllalan halktan koparmak amacıyla 

köylülerin bölgeden çıkartılmalarını emretmişti. 
Vietnam’da ve Portekiz’in Afrika sömürgelerinde 

uygulanan yöntem Küba’da da denendi: binlerce 
insan, evlerinden ve tarlalarından zorla -kimi zaman 

yangın bombası kullanılarak- sürüldü ve 
reconcentracion campesina adı verilen tel örgülerle 
çevrili kamplara hapsedildi. Ancak, bu uygulamaya 

karşı kentlerde, özellikle de gerillaların yerinden 
yurdundan edilmiş köylülerle ilişki kurabildikleri 

Santiago’da çok büyük tepkiler uyanınca, Batista geri 
adım attı ve köylüler evlerine dönebildiler. Her iki 

karar da zayıflayan ve desteğini kaybeden dikta 
açısından bir hataydı. Batista'nm giderek sertleşen 
önlemlerine karşı çıkan liberaller, ılımlı sol ve orta 

sınıf Fidel'in saflarına kayıyorlardı, büyük toprak 
sahipleri bile tarafsızlığı seçmeye başlamışlardı. Ordu 
içinde de başgösteren huzursuzluklar, deniz erlerinin 

başlattığı bir isyanla su yüzüne çıkmıştı, gerillalann 
başarısı Sierra Cristal'da Roul Castro yönetiminde 

açılan ve bölgedeki köylülerin de geniş çapta katıldığı 
ikinci bir cephede de tekrarlanıyordu... Dikta 

hükümetinin Sierra Maestra'daki 300 gerillanın üzerine 
yolladığı 10 bin asker, geri Halan dar bir alanda 

kıstırmıştı ama, gerillalar bu ölüm-kalım savaşından 
Temmuz 1958'de zaferle çıktılar Bu zaferde, 

köylülerin orduya beslediği kin dolayısıyla gerillalarla 
işbirliği yapmalan ve Fidel'in askeri yeteneği kadar, 

Küba ordusundaki askerlerin moral bozukluğu ve 
kendi halklanna karşı giriştikleri savaştaki isteksizlikleri 

de önemli bir rol oynamıştı. Devrimci kasırga kısa 
sürede bütün ülkeyi sardı: baskı ve cinayetlerden 

usanan halk kentleri terkederek dağlara göç etmeye, 
gerillalara katılmaya başladı. Büyük şehirlerde de sık 

sık çıkan olaylarda Batista'nm polisleri halkla çatışıyor 
ve kendi güvenliklerini de yeteri kadar 

sağlayamıyorlardı. Alttaki resim, 1 Ocak 1959'da 
Armada Rebelde’n/n (Asi Ordu) Havana’ya girmesi 

beklenirken sokak çatışmalarından bir ânı 
görüntülüyor: Halk bütünüyle devrimin yanındaydı 

artık. Batista’nın Sierra Maestra'ya karşı giriştiği son 
başarısız saldın, Castro kuvvetlerinin Havana’ya doğru 
ilerlemesini durduramadı. Kendisinin katılmayacağı bir 

cumhurbaşkanlığı seçimini teklif etmesi de, aynı 
şekilde, halkın seçimi boykot etmesiyle yararsız bir 

önlem olmaya mahkumdu. Fidel, 1 Ocak 1959’da 
“ Bütün iktidar ve yetki asi ordunundur’’ sloganıyla 
Küba halkını 6 gün boyunca adadaki bütün hayatı 

felce uğratan bir genel greve çağırdı: ertesi gün 
sabahın erken saatlerinde başlayan genel grev, 

çatırdayan Batista rejimini alaşağı etmeye yetmişti: 
Batista'nm Dominik Cumhuriyeti'ne kaçışından bir 

hafta sonra, 8 Ocak 1959'da Fidel Castro 
“barbudo’’larla birlikte hiçbir engelle karşılaşmadan 

Havana'ya giriyordu (yandaki resim). Castro, coşkulu 
kalabalıkların alkışlan arasında, Havana’da yaptığı 

konuşmada “ devrimin sağ veya sol bir niteliği 
olmadığını’ ’ açıkladı: “bir tanım vermek gerekirse" 

diyordu, “devrimimiz hümanisttir"
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öte yandan Sovyetler Birliği, Amerikan emperyalizmi karşısmda devrimci Küba’yı arkalayarak, 
hem Latin Amerika’da saygmiık kazanma, hem de bizzat Küba’da etkisini artırma çabasma 
girdi. Emperyalist abluka karşısında Küba ekonomisine Sovyet desteği artarken, Küba devlet 
aygıtında, parti aygıtında ve silahlı kuvvetlerde gittikçe artan sayıda görevli eğitim amacıyla 
Sovyetler Birliği’ne gitti. Özellikle 1967 sonrasında görülen gelişme çizgisinde, bürokratik 
denetime daha fazla ağırlık verilirken, devrimci kitle inisiyatifi sönmeye başladı. Ama yine de 
Yugoslavya, Çin ya da Vietnam devrimlerine oranla, sözkonusu süreç Küba’da daha yavaş 
işledi.

Küba Devrimi’nin Latin Amerika’da, Rus Devrimi’nin Avrupa’da yarattığına benzeyen sonuçlan 
oldu. Bu devrimin etkisiyle, devrimi doğrudan gündelik mücadele alanı içine sokan parti ve 
örgütler olmuştu. Ancak Rus Devrimi’nden farklı olarak, Küba Devrimi Latin Amerika işçi 
sınıfı üstünde doğrudan bir etki kazanmadı. Öğrenci hareketi, aydınlar, popülist ve Hıristiyan 
hareket ve partiler Küba Devrimi’nden en fazla etkilenenler arasındaydı. Zaten Küba 
Devrimi’nde Küba proletaryası devrime katılmakla birlikte, fiili bir önderlik rolünü yerine 
getirmedi. Yine Rus Devrimi’nden farklı olarak, bu devrimde eylemi devrimci bir teori 
öncelerken, Küba Devrimi’nde teori olaylann peşinden geliştirildi, çok kez de bir 
meşrulaştırma işlevi gördü.

Yeşil Timsahın Yüzyıllık Serüveni

Yeni Dünya’ya ill< varan AvrupalIlar Iskandinavlardı 
ama Vikingler hem kıtanın çok daha kuzeylerine 
gitmişler, hem de onların 13. yüzyıldaki keşifleri 
sürekli bir yerleşime ve kıtalararası iletişime yol 
açmamış, Avrupa’nın belleğinde yer etmemişti. Bu 
yüzden Kristof Kolomb’un gemileri ilkin Haiti’ye sonra 
da Küba’ya vardığında, İspanyollar Japonya’nın bir 
uzantısı olan masal adası Cipango’yu bulduklarını 
düşünüyorlardı. Kolomb’un notlar alarak defalarca 
okuduğu ve yanından ayırmadığı Marko Polo’nun 
Seyahatnamesi, Doğu ülkelerinin zenginlikleri, özellikle 
de Cipango adasındaki altın ve 'sepetler dolusu inci’ 
hakkındaki öykülerle doluydu. f\Aarco Polo, Hint 
denizlerinde altın ve inciden dağlarla süslü 13 bin 
ada olduğunu, bu adalarda bol miktarda kara biber, 
kırmızı biber, tarçın vb. baharatların yetiştiğini 
söylüyordu. 1492’de uçsuz bucaksız okyanusa açılan 
serüvenci Ispanyollann hedefi, iki yüzyıl önce Marco 
Polo tarafından keşfedilen zengin doğu ülkelerine, 
OsmanlI imparatorluğunun denetimi altında olmayan 
başka bir yoldan ulaşmaktı. Uzun kış boyunca etlerin 
kalitesini ve tadını korumak, ancak biberler, karanfil, 
zencefil ve tarçınla mümkündü; Ortaçağda bir çuval 
karabiber büyük bir servetti. İspanyol ve Portekiz 
krallıklarının "Batı Hint Adalarına" yelken açışı, hem 
baharat ve tropikal bitki ticaretinde aracılan ortadan 
kaldırmak, hem de altın ve gümüş diyarlarını 
zaptetmek içindi. Çünkü Kolomb'un deyişiyle altın 
sayesinde “ ruhlan cennete göndermek bile" 
mümkündü... Kâşifler yeni topraklarda, umduklarından 
da fazlasını buldular: Karaya çıktıktan yerde, 
bekledikleri gibi bir uygarlık yoktu; Ne Küba ve 
Haiti'nin çıplak yerlileri büyük bir Han'ın uyruklarına 
benziyorlardı, ne de fil ve kaplan gibi bölgenin 'tipik' 
hayvanlarına rastlamak mümkündü... Kolomb, birkaç 
yıl içinde Ispanyol'ların yerleşeceği bu yeni toprakların 
eski sahipleriyle ilk karşılaşmalarını anlatırken, 
‘ ‘Hintlileri" oldukça uzun boylu, son derece iyi yürekli 
ve gerçekten çok güzel bir insan ırkı olarak 
tanıtıyordu; bu ırkın kâşiflere en ilginç gelen yönü de, 
altın takılarla süslü olmalarıydı. Yerliler Kolomb ve 
tayfalarını büyük bir konukseverlikle karşıladılar, 
kendilerine sunulan değersiz hediyeleri büyük bir 
şevkle kabul ederek karşılığında altın ve ilginç tropikal 
meyveler sundular; üstelik, pek çok altın maden 
ocağının bulunduğu topraklann bulunduğunu haber 
vererek, bu bölgelerin yerini tarif ettiler. Solda, iki 
kültürün yüz yüze geldiği ânı gösteren bir 16. yüzyıl 
resmi: Kolomb, yerlilerin altın ve değerli madenlerden 
yapılmış hediyelerini kabul ederken, adamlan kutsal 
haçı yeni topraklara dikmeye çalışıyor... Resim, bu 
topraklar üzerinde yüzyıllar boyu sürecek olan ilişkiyi 
özetliyor gibi: Beyaz adam, altına sahip olacak, kutsal 
haçını diktiği topraklara, yerlilerin emeği ve canına... 
Altın bitince gümüş, o da bitince şeker ve kahveye... 
Elbette bu barışçıl tablo da çok geçmeden kana 
bulanacaktı; keşiften daha üç yıl geçmeden Ispanya 
adası’nda yerlilere karşı başlatılan savaşı bizzat 
Kristof Kolomb yönetecekti. Bir avuç atlı, iklyüz 
civarında süvari ve birkaç eğitilmiş köpekle katledilen 
yerlilerden 500 kadan Ispanya'ya yollanacak, orada 
meraklı kitlelere teşhir edilerek köle olarak satılacak 
ve sefalet içinde öleceklerdi... Antillerde sağ kalan 
yerlilerin yazgısı, çamur içinde ölesiye altın aramak ya 
da tarlalarda zorla çalıştırılmaktı; çoğu ağır çalışma 
koşullan içinde birer köle olarak yaşamaktansa, 
yığınlar halinde kendilerini ve çocuklannı öldürerek 
intihar etmeyi seçti.

Emesto Che Guevara, Fidel’e adadığı bir şiirinde Canto a  Fidel (Fidel’in Türküsü) Küba’yı 
yeşil bir timsaha benzetir: Gidelim, şafağın coşkun habercisi / kimselerin bilmediği gizli 
yollardan / kurtarmak için sevdiğin o yeşil timsahı. Fidel’in sesinde dört ayn rüzgânn, yani 
toprak reformu, adalet, ekmek ve özgürlüğün estiğini söyleyen Che 1956’da Meksiko’da 
kaleme aldığı kantosunu şu dizelerle sona erdiriyordu; Ve eğer vurulursak yürüdüğümüz yolda 
/ biz gerillalann kemikleri üstüne / Kübalılann gözyaşından örtü istiyoruz / Amerika tarihine 
geçerken / İşte o kadar.

1956’da Meksiko’da başlayan serüven Ocak 1959’da gerillalann Havana’ya girmesi ile son 
buluyor. Yeşil Timsah’ı kurtarma düşü bir gerçek oluyordu. 1967’de Che, Bolivya dağlannda 
vurulduğunda ise, artık üstünü örten yalnızca Kübalılann, yalnız Bolivyalılann, hatta yalnız 
Latin Amerikalılann gözyaşlan değildi. Tüm dünyada ’60’lılardaki başkaldm lann simgesi 
olacaktı Che ve Yeşil Timsahı.
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15. yüzyılın sonlarında yeni keşiflerin doğurduğu 
ihtiyaçların da etkisiyle haritacılık, Avrupa’da hızla 

gelişmişti. Kolomb’un ölümünden sonra sayısı artan 
seferler, keşfedilen toprakların Uzak Doğu’ya değil, 
yeni bir kıtaya ait olduğunu ortaya koymuştu; yeni 

topraklar, sanıldığından da "yeni”ydi... Amerigo 
Vespucci adındaki bir Floransalı gezgin, gördüğü 

toprakların coğrafyasını ayrıntılı bir şekilde kaleme 
almış, onun yazdıklarından yola çıkan dönemin ünlü 
haritacısı Martin VValdseemüller de yukarıda görülen 
haritayı çizerek ancak bir kısmı keşfedilmiş bu yeni 

kıtaya ‘Amerika’ ismini vermişti. Daha sonra Mercator 
tarafından genişletilen haritaya paralel olarak 

“Amerika" isminin nitelediği alan da büyüdü. 16. 
yüzyılın başlarında yapılan bu İspanyol haritasında, 
Antiller, Meksika körfezi, aralannda Küba da olan 

Karaibler, Florida ve bugünkü ABD’nin doğu kıyılan 
görülüyor. Haritada kıyı boyunca sıralanmış bayraklar, 

hangi bölgenin kimlerin hükümranlığında olduğunu 
gösteriyor: Yeni topraklann paylaşımı, özellikle Ispanya 

ve Portekiz krallıkları arasında sorunlara ve 
çatışmalara yol açıyordu. Her iki ülkenin fatihleri de 

‘conquistadores’’) yerlilerle savaşta çok zorlanmadılar; 
Yeni Dünya'da Inkalar gibi son derece gelişmiş 

imparatorluklardan taş devrini yaşayan topluluklara 
kadar çok çeşitli uygarlıklar yaşıyordu; ancak bunların 

hiçbiri AvrupalIlarla askerî ya da teknolojik açıdan 
başedebilecek baruta, sabana ve tekerleğe sahip 

değildi; Güney Amerika’daki bütün uygarlıkların sonu 
aynı oldu, yeraltındaki ve yerüstündeki zenginliklerinin 

bedelini yok olmakla ödediler. Gözlerini altın hırsı 
)ürümüş AvrupalIların, yerliler arasındaki büyük farklan 

anlayabilecek ne zamanlan vardı, ne de sabırlan. 
Örneğin, sağda, Yucatan’ı fetheden Ispanyollan konu 

alan resimdeki yerliler, Maya uygarlığının askerleri 
değil, Panama’lı ilkeller olarak gösterilmiş... Fetihin ilk 
kurbanlan elbette, ilk keşfedilen bölge olan Antiller’di. 

Kolomb’un gelişinden önce Antil adalarında, üç ayn 
yerli topluluğu yaşıyordu: Aravaklar, Karipler ve 

Kiboniler. Bu toplulukların en kalabalığı olan 
Aravaklar, savaşçı bir kabile olan Karipler gibi, tanm 

ve denizcilikle geçiniyor ve Afrika ile ticaret de 
yapıyorlardı. Beyazların istilası ve savaşlar sonucunda 

Karipler savaşarak tamamen yok oldular, balıkçılıkla 
geçinen Kiboniler kıyılardan çekilerek, adaların 

içlerinde avcı-toplayıcılığa geri döndüler. İspanyollar 
tarafından zorla işe koşulan Aravaklar ise, çalışma 
koşullanna dayanamayarak ya da intihan seçerek 

hızla yok oldular. Adalardaki altın tükendikten sonra, 
Antiller bir uğrak ve ticaret limanı olarak önem 

kazanmaya başladı; çok geçmeden de, hemen hemen 
tümüyle yok edilen yerli halkın yerini, şeker 

plantasyonlarında çalıştırılmak üzere Batı Afrika’dan 
Felemenkli tüccarlar tarafından getirilen karaderili 

köleler alacaktı...

İspanyollar ve Küba’nın Bağımsızlığı

Bugün 10 milyonu aşkın nüfusu olan Küba’da devrim sırasında yaklaşık 7 milyon insan 
yaşamaktaydı. ABD’nin hemen güneyinde, bir bıçak gibi Meksika’ya uzanan Küba ve bölgede 
yeralan diğer adalar, sömürgecilerin gelişiyle birlikte yerli halkların ortadan kalkışına ve 
Afrika’dan getirilen siyah kölelerin el em eği,j k  oluşturulan büyük ekim alanlannm doğuşuna 
tanık oldu.

Fransız Devrimi’nin rüzgârlannı Antillere taşıyan Toussaint Louverture’ün ayaklanması 
sayesinde, Haiti’de kölelik 18. yüzyıl sonunda ortadan kaldınhr, hatta özgür bir siyah 
cumhuriyeti ilan edilirken, Küba’da kölelik ancak 19. yüzyıl sonuna doğru kaldınlabildi. Ama 
toplumsal ve tanmsal sorunlar devam etti. Tanmsal üretim kahve ve şekerde yoğunlaştı. Küba 
İspanyollann egemenliğinden kurtulan son Latin Amerika ülkesi olurken, aynı zamanda 19. 
yüzyıl sonunda yükselmekte olan ABD emperyalizminin yöneldiği ilk hedef olacak, jeopolitik 
açıdan çevresindeki diğer adalarla birlikte ABD hegemonyası altına düşecekti.

Dünya piyasasının 1850’lerin sonunda girdiği bunalım, etkisini Küba’da da gösterdi. Kahve ve 
şeker fiyatlanndaki büyük düşüş, bir yandan köleliği bir yük haline getirirken, öte yandan 
İspanyol egemenliğinin de tartışılmasına yolaçtı. 10 Ekim 1868’de daha sonra Küba’nın ihtilal 
kaynağı haline gelecek olan Oriente bölgesinde, Carlos Manuel de Cespedes adında bir toprak 
sahibi köleliği kaldırdığını bildirip, kölelerini azad ederken, aynı zamanda Küba’nın 
bağımsızlığını da ilan etti. Bu olay Küba’daki egemen gruplarla, İspanyol yönetimi arasında 
uzun süredir devam etmekte olan çelişki ve çatışmalann vardığı doğal bir sonuçtu. Ispanya’ya 
karşı ayaklanan büyük toprak sahipleri siyahlan silahlandırdı. İspanyollarla isyancılar arasındaki 
savaş 10 yıl kadar sürdü. İspanyollar büyük bir terör uyguladılar. Adada gönüllü toplamaya 
başlamaları sonucunda, çatışmalar bir iç savaş boyutu aldı. İsyanyollann “mamhi" adını 
taktıklan isyancılann elindeki kentler geri alındığında. Kont de Valmaseda yönetimindeki 
İspanyol kuvvetleri kuşku duyulan herkesi asmaya ya da kurşuna dizmeye başladılar. Ömeğin 
27 Kasım 1871’de sekiz tıp öğrencisi, bir İspanyol soylusunun mezannı tahrip etme gerekçesi 
ile idam edildi. Asılanlar arasında öğretmenler, doktorlar ve avukatlar gibi, bağımsızlık 
hareketini destekleyen aydın temsilcileri de vardı. Tutuklananlar arasında, o sıralarda daha 16 
yaşında olan Küba’nın ünlü ozanı Jose Marti de bulunuyordu. 1870’de tutuklanan ve 
İspanya’ya gönderilen Marti, ancak 1875’te serbest bırakılacaktı.

Bu arada iç savaşta isyancılann ordusunda köylülerin ve işçilerin ağırlığı artmaya başladı. 
İsyanın hızla bir halk hareketine dönüşmesi, varlıklı kesimlerin desteğini azaltmasına, direniş
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hareketinde çatlaklar meydana gelmesine neden oldu. Sonunda isyancılarla İspanyol general 
Martinez Campos arasında 1878’de, Zanjon anlaşması imzaladı. Kübalılar bu anlaşmayla hiç 
bir zaman uygulanmayacak olan kısmi bazı haklar elde edebilmişlerdi. İsyanın önderleri ya 
kendiliklerinden ya da İspanyollarca zorla sürgüne gönderildiler. Bunlar arasında, İspanya’daki 
hapislik yıllanndan sonra Madrid’te hukuk ve felsefe okuyan, Fransa ve İngiltere’de dolaştıktan 
sonra Meksika’ya yerleşen ve Zanjon anlaşmasından sonra sürgünden Küba’ya dönen Jose 
Marti de vardı.

1895 Ayaklanması

Mart 1895’de Küba’da başlayan ayaklanma adanın batısında başansızhğa uğrarken, doğuda, 
yani Oriente eyaletinde Guillermo Moncada adında siyah bir önderin etrahnda toplanan köylü 
isyanı başan kazandı. 11 Nisan 1895’te Marti ve General Gomez dört arkadaşlanyla birlikte 
adaya çıktılar. 19 Mayıs 1895’te meydana gelen bir çatışmada Marti vuruldu ve kafası 
İspanyol askerlerince kopanidı. Amerikalılar açısından da önemli bir engel ortadan kalkmış 
oldu. İsyan artık dağınık ve önderlikten yoksun bir tarzda devam ediyordu.

Daha 1823’de ABD başkanı Adams, Küba’nın İspanyol egemenliğinden kopanlarak, ABD ile 
birleşmesinin zorunluluğundan bahsetmişti. Küba, “kıyılanmızın hemen görüş açısı içinde” 
diyordu Adams. Mar-ti’nin de endişeyle izlediği gibi, ’80’li yıllann sonlanyla birlikte. Amerikan 
sermayesi kahve ve şeker kamışı üretimi yapılan, madenlerin yeraldığı topraklan kapatmaya 
başladı. Kısa sürede adanın tütün üretimi Amerikan denetimine girdi. Öyle ki, Havana’daki 
sigara fabrikalan, işlemek için tütünü yeniden ithal etmek durumunda kaldılar. Fabrikalar 
gümrük resmî nedeniyle ya kapandı, ya da Florida’ya taşındılar. ABD bir yandan da adayı 
kendisine satması için İspanya’ya sürekli baskı yapmaktaydı. Basın kralı Hearst’ün başını 
çektiği Amerikan gazeteleri, Amerika’nın Küba’ya askerî müdahalede bulunması için yoğun bir 
kampanya yürütmeye başladılar. Hem İspanyol egemenliğine saldınlıyor, Monroe’nin ünlü 
sloganı “Amerika Amerikalılanndır” yineleniyor, hem de İspanyollann çekilmesinden sonra 
adada istikran ancak ABD’nin sağlayabileceği savunuluyordu. Küba, ABD’nin yeni bir eyaleti 
olmalıydı. Mani’nin ölümünü izleyen bu gelişmeler sürerken, isyancılann kazandıklan başanlar 
üzerine İspanyollar terörü artırdılar. Bütün şüpheliler kurşuna dizilmeye, köyler yakılmaya, 
işkence yoğunlaşmaya başladı. İspanyol generah Weyler’in izlediği terör politikası ABD 
basınında yoğun biçimde eleştirilmeye başlandı.

Amerikan İşgali ve Bağımlı Cumhuriyet

Amerikan müdahalesi tehdidi Madrid’i yumuşamaya itti. Weyler’in yerine general Blanco 
atandı, Küba’ya yönetsel özerklik tanındı. Havana’da çarçabuk bir hükümet oluşturuldu. 
Amerikalılar satın alma tekliflerini yinelerken, isyancılar özerklik değil tam bağımsızlık 
istiyorlardı. Amerika’da ise basın kralı Hearst’ün yürüttüğü kampanya doruğuna çıkmıştı.
Hearst, “Küba ile ilgili haber bulamazsanız, haber üretin ” diyecek kadar pervasızdı. Ve 15 
Şubat 1898’de Havana’da demirU bulunan Amerikan “Maine” zırhlısında esrarengiz bir patlama 
meydana geldi. Amerikalı 265 denizcinin ölümü bütün Amerikan kamuoyunu ayağa kaldırdı. 
İspanyollar patlamanın kendileriyle ilgisi olmadığım savunuyorlardı, ama bu, ABD’nin 23 
Nisan’da İspanya’ya savaş ilan etmesini engellemedi. İki İspanyol filosu batınidı. İsyancılann 
denetimindeki Santiago kıyılanndan Amerikan birlikleri adaya çıktılar. 11 Ağustos’ta İspanyollar 
teslim oldular. Tuttuğu iki gemiyle alelacele Küba’ya ulaşan basın kralı Hearst, İspanyollara 
tabancayla diz çöktürüp Amerikan bayrağını öptürürken poz veriyor, bu tür resimlerin yer 
aldığı gazetelerinin tirajlan katlanıyordu.

Adaya derhal Amerikalı bir vali gönderildi, Havana’daki İspanyol yönetim merkezi El Morro’ya 
Amerikan bayrağı çekildi. Küba’yı bir Amerikan eyaleti haline getirmenin maliyeti hayli yüksek 
görünüyordu. Bunun yerine sözde bir bağımsızlıkla, Küba bir Amerikan sömürgesine 
dönüştürüldü. Amerikan tarzı başkanlığı öngö’-c'.ı bir anayasa 1901’de oylandı. Amerika’ya 
Küba’da 99 yıl süreyle Guantanamo’da bir üs bulundurma hakkı tanındı. Bu, ABD’nin Küba’yı 
“kurtarmasının” bedeli idi. Bu üssü Küba Devrimi bile adadan söküp atamayacak, dünya 21. 
yüzyıla girerken, bu sözleşmenin süresinin dolmasını bekleyecekti.

Ada ekonomisi tamamen Amerikalılann denetimi altına girdi. Gümrük tarifeleri de 
Amerikalılann onayı ile oluşturuluyordu. Küba’nın üçüncü ülkelerle anlaşma yapması da 
Amerika’nın onayına tabi kılındı. Bu onay olmadan diğer ülkelerle anlaşma yapılıp, borç 
alınamayacak, aynca “Amerikan vatandaşlannm kişisel yaşam, mal ya da özgürlükleri tehlikeye 
düştüğünde” kendi gerek gördükleri anda Amerikalılara askerî müdahalede bulunma hakkı 
tanınacaktı.

Küba, İspanyol egemenliğinden daha yeni kurtulmuşken, kendi ekonomik kaynaklan üzerindeki 
bütün denetimini yitirdi. Küba yüzyıllar boyunca, doğal limanlan ve kıtaya yakınlığı nedeniyle 
İspanyol donanması ve ordusu için bir ana üs işlevi görmüştü. Amerikalılar Panama Kanalı 
ve genel olarak Latin Amerika’yı kontrol altında tutmak için, Küba’nın bu jeopolitik işlevini 
İspanyollardan devir aldılar. Ispanya’nın adaya verdiği askerî önem, öte yandan şeker 
sanayiinin yaygınlaşması sonucu siyah nüfusun artışının, bir siyah ayaklanmasına yolaçacağı 
korkusu Küba’nın yüzyıl başına kadar İspanya’ya bağımlı kalmasını kolaylaşardı. Haiti’de siyah
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MACEO, ANTONİO  
(1845-189Ö)

Küba bağımsızlık savaşının önderlerinden Antonio Ma- 
ceo ye Grajales, 14 Haziran 1845’te Santiago de Cuba’- 
da doğdu. Bir toprak sahibinin oğluydu. Çocukluğu Ori
ente Eyaletinde babasının çiftliğinde geçti. Özel öğret
menlerden ders alarak İlk öğrenimini tamamladı.

İlk kez 1864’de Santiago’da bir mason loncasına gire
rek yurtseverlerle ilişki kurdu. 1868’de başlayan “ 10 
Yıl Savaşı" olarak adlandırılan Küba’nın ilk bağımsızlık 
savaşına ilk katılanlar arasındaydı. Gerilla savaşındaki 
yeteneğinden dolayı kısa zamanda yüzbaşılığa ve ardın
dan yarbaylığa yükseldi. 1872’de general olan Maceo, 
artık bağımsızlık savaşının önderleri arasındaydı. Gene
ral Maximo Gomez’le birlikte önerdiği ülkenin batısına 
saldın planı, toprak sahipleri ve tüccarlar tarafından 
zenci bir yönetim kurulacağı iddiasıyla kuşkuyla karşı
landı. Hemen ardından 10 Şubat 1878’de, İspanyolların 
bazı idari reformlar yapmak konusunda söz vermeleri, 
toprak sahipleri için savaşın bırakılabileceği anlamına 
geliyordu. Maceo, El Zanjon Antlaşması’nı İmzalamayı 
reddetti. Baragua Protestosu adıyla bilinen bir toplantı 
düzenleyerek, Ispanyol birlikleri komutanı Arsenio Mar
tinez Campos’a, Küba bağımsızlığına kavuşmadıkça ve 
kölelik kaldırılmadıkça savaşa devam edeceklerini bil
dirdi. Savaşa devam etmeye çalıştıysa da bir süre sonra 
savaşın bu halde sürdürülemeyeceğini görerek ülkesini 
terketti. Önce Jamaika’ya ardından New York’a gitti.

1879’da, General Callxlo Garda İle birlikte Küba’ya 
düzenlediği sefer başarısızlığa uğradı. Orta Amerika’ya 
geçen Maceo, bölgedeki ülkeleri dolaştı ve kısa bir süre 
için Dominik ordusuna katıldı. 1893’e doğru Kübalılar 
JosĞ Marti önderliğinde yeniden bağımsızlık için örgüt
lenmeye başladılar. JosĞ Marti'nın savaş çağrısının ar
dından, Şubat 1895'te resmen başlayacak olan savaşın 
hazırlıklarına başladı. Savaşın başlamasından bir ay ka
dar sonra Küba'ya dönen Maceo, Jos6 Marti ve General 
Gomez'in yanında Oriente bölgesinin askeri komutanlı
ğı görevini üstlendi. Ocak 1896'da PInar de Rio ve Hava- 
na'da İspanyol birliklerine karşı büyük başarı kazandı. 
Ancak Aralık 1896'da yeni bir saldırı hazırlıkları içindey
ken bir çarpışma sırasında vurularak öldü.



Yalnızca tarihin değil doğanın da insanın ürünü 
olduğu unutulursa "Batı Hint Adalan'nın kaderi kahve 

ve şeker üretimidir gibi gelebilir insana. Ama iki 
yüzyıl önce ticaretle uzaktan yakından ilişkisi olmayan 

doğa, buraya ne bir kahve ağacı, ne de bir şeker 
kamışı dikmişti..." Kari Marx, 1848'de bu saptamayı 

yaptığında. Batı Hint Adalan'nın en büyüğü Küba, tek 
ürüne mahkum olma yolunda hayli yol katetmişti. 
Onyedinci yüzyılın başlarında İspanyolların adada 

şeker kamışı üretimine başlamalarından sadece bir 
yüzyıl sonra, Küba'yı bir uçtan ötekine kaplayan dev 

palmiyelerle dolu ormanlar ve geniş otlaklar şeker 
üretimine yeni alanlar açmak uğruna yakılarak yok 
edilmiş, ada toprakları verimsiz ve çorak bir hale 
gelivermişti. Çok sayıda ithal edilen köleler şeker 

plantasyonlarında günde 20 saat çalıştırılıyor, tütün ve 
meyve üreticileri de şeker üretimine katılmak zorunda 

bırakılıyorlardı. Daha 1792’de, hayvancılık iflas ettiği 
için, kısa bir süre önce ihraç maddesi olan 

kurutulmuş et (tasajo), ithal edilmeye başlanmıştı... 
Coğrafi yakınlık bir yana, Avrupa’nın şeker ihtiyacını 

bir ölçüde kendi kendine karşılamaya başlaması 
yüzünden, bütün Antillerin en büyük şeker ithalat 

pazarı, 19. yüzyılın başlan ndan itibaren ABD 
olagelmiştir: 1857’de bir Ispanyol sömürgesi olduğu 

halde Küba dış ticaretinin üçte biri ABD’yle 
yapılıyordu. Ülkede şeker imparatorluğunun 

hükümranlığı mutlaktı: öyle ki, ülkenin 1899’da 
bağımsızlığına kavuşması, bütün ekonomisi şeker 
kamışına bağlı olan yeni bir ‘muz cumhuriyetinin' 

ilanından başka bir anlam taşımıyordu. Bayraklarına 
bir yıldız daha eklemeyi kuran, ama İspanyol 

sömürgecilerine karşı savaşmış bir ulusun “ anti- 
yankee" tepkilerini hesaba katan Amerikalılar, 

askerlerini adadan çekmişler, buna karşılık ‘‘Platt 
Planı" adı verilen belgeyle adada deniz üssü kurma 
ve ülkeye ‘gerektiğinde' askeri müdahelede bulunma 
hakkını almışlardı. Böylelikle Küba, ABD vatandaştan 

için tatil, eğlence, fuhuş ve kumar merkezi: ABD 
şirketleri için de kârlı bir şeker deposu haline geldi... 

Küba'nın ulusal kahramanı Jose Marti "varlığını tek 
bir ürüne bağlamak, bir ulusun intiharıdır" diyordu. 

Küba'nın intihar zamanı: şeker fiyatlarının birden 
yükseldiği ve ülkenin kişi başına düşen ihracatta 

dünya rekoru kırdığı, refah dolu 1920 yılından sonraki 
yıl gelip çattı: Şeker fiyatlarının bütün dünyada 
■özellikle de Küba'nın hemen tüm şekerini alan 

ABD'de- yüzde 80'e varan oranda düşmesi, bütün 
Küba ve Ispanyol bankalarının, Küba Ulusal Bankası 

da dahil olmak üzere iflasına yol açtı, ayakta kalanlar 
sadece ABD bankalarıydı. Bu kriz, ABD şeker 

tröstlerine yaradı, Küba'da iflasa sürüklenen fabrika ve 
rafineriler çok ucuz fiyatlarla el değiştiriyordu: ABD, 

felç olan Küba ekonomisine fiilen el koymuştu... 
Küba'nın ABD'den talep ettiği 50 milyon dolarlık 
kredi, bu kredinin akıbetini izlemekle görevli bir 

generalle birlikte Havana’ya vardı, ve bu generalin 
(Crowder) yardımıyla 1924’de başa geçen diktatör 

Gerardo Machado, liberallerden yana ağırlığını 
koyduysa da, kendisine takılan "kasap" lakabını boşa 

çıkarmayacak şiddette bir baskıyla yönetti ülkeyi. 
Machado iktidan sırasında başlangıçta bir ölçüde 

istikrara kavuşan Küba ekonomisi, ünlü 1929 bunalımı 
sırasında tekrar krize girdi ve grevlerle gösterilere 

karşı yoğunlaşan devlet terörü sonucunda yıpranan 
Machado yerine, 1933'de ABD tarafından Batista 

‘atandı’. 1932 yılı itibariyle şeker fiyatları ve Küba’nın 
ihracatı üç yıl öncesinin dörtte birine düşmüştü: Şeker 

satıp şekerleme ithal eden Küba’daki işsizlik oranına 
başka bir ülkenin ulaşması olanaksızdı... 7 milyon 

nüfus içinde bir milyonu aşkın işsiz! Çalışan nüfusun 
sadece üçte birinin sürekli bir işi vardı; Devrimin 

gerçekleştiği yıl, Küba bütün şekerini ABD için 
üretiyor, bu tek ihraç ürününe karşılık, iğneden ipliğe 
herşey bu ülkeden ithal ediliyordu: Sadece otomobil, 
sanayi ürünleri, kimyasal maddeler ve giyim eşyalan 
değil: pirinç, kuru fasulye, sarmısak, soğan, et, yağ, 
pamuk, meyve... Bütün bu temel ihtiyaç maddelerini 

ithal etmek zorunda kalan dışa bağımlı ekonomide, 
şeker plantasyonları dışında işleyen hiçbir ciddi 

endüstriyel sektör bulunmuyordu.

cumhuriyeti sırasmda beyazlann yokedilmesinin amlan belleklerde çok taze idi. Varhkhlar 
çoğunlukla İspanyol sömürgesi olmayı bir siyah cumhuriyeti olmaya tercih ediyorlardı.
İspanyol yöneticiler ise, sonun yaklaşmasının verdiği bir itilim ile, sadece küplerini 
doldurmaya çalışmış, rüşvet, yolsuzluk, gasp gibi gelenekleri Küba’nın yeni yöneticilerine 
aktarmışlardı. Bu araçlar adada yaygın yatınmlara girişen Amerikalılar açısından da çok 
elverişli araçlardı. Bağımsızlıktan sonra yapılan seçimlerde halk genel olarak M ambi hareketinin 
önderlerine oy veriyordu. Ama bunlar da ya tehdit ya da rüşvet gibi araçlarla Amerikan 
elçilerinin güdümüne boyun eğme durumunda kaldılar. Devlet aygıtı da İspanyol yönetiminin 
en kötü geleneklerini sürdürdü. Sonuç olarak bağımsızlığın ilk yıllan, görüşlerden çok kişilerin 
etrahnda oluşan partiler ve vaad ettiklerinin tersini yapan, seçmenlerine ihanet eden sihk 
başkanlarla geçti. 1921’de Liberal Parti’d en  aynhp H alk Partisi’ni kuran ve daha sonra da 
M uhafazakâr Parti ile birleştiren Zayas devlet başkanı seçildi. Zayas bakanlannı Amerikalı 
general Crowder ile birlikte atayacaktı.

Küba Devrimi’nin Toplumsal Temelleri ve İşçi Hareketinin Şekillenmesi

Küba, daha İspanyol egemenliği sırasında özellikle Kuzey Amerika sermayesinin ülke 
ekonomisine girişiyle karşı karşıya kalmış, tek bir ürün üzerine yoğunlaşsa da kapitalist dünya 
sistemiyle eklemlenmeye başlamıştı. Ülkede, bir komprador buıjuvazi ortaya çıkarken, diğer 
yandan da ihracata yönelik bir hizmet sektörünün gelişmesiyle özellikle kıyı bölgelerinde 
şehirleşme de artarak sürmüş, bu şehirlerde yerleşik bir orta sınıf tabakası oluşmaya 
başlamıştı. Sermayenin Küba’ya girmesiyle birlikte, özellikle iç piyasaya yönelik küçük çapta 
da olsa bir sanayileşme başlamış, şehirli bir proleterya ortaya çıkmıştı. Şeker kamışı 
plantasyonlannda, büyük çapta üretimin gereğince köylülerin ücretU tanm işçisi olarak 
çahştınim alan da yaygınlaşmıştı. Büyük çoğunluğu yalnızca ürünün toplanması sırasında 
çahştınlan bu tanm işçileri çok ağır bir sömürüye uğruyor ve çoğu yılın büyük kısmını 
yoksulluk ve sefalet içinde geçiriyorlardı. Plantasyon sahipleri bu “hür” işçilerin yıl boyu 
bakımını üstlenmek de zorunda olmadıklan için, bu tür emek onlara köle emeği 
kullanmaktan bile daha ucuza geliyordu. Tanm  işçileri tam anlamda proleterleşmemiş, 
örgütlenmeye yatkın olmayan, buna karşılık ayaklanmaya en yatkın kesimlerden birini 
oluşturuyorlardı. Şeker kamışı üretimindeki bu duruma karşılık, tütün sanayiinde proleterleşme 
oranı daha yüksekti. Özellikle üretimin son aşamalannda oldukça yüksek bir makinalaşma 
oranı söz konusu olduğundan, bu sektörde çalışan işçiler daha kalifiye işçilerdi. Tütün 
sektöründe çalışan işçiler Küba proleteryasmm en örgütlü kesimim oluşturdular. İşçilerin 
yoğunlaştığı diğer iki sektör ise yol inşaatı ve tekstil sektörleriydi. Giderek artan şehirleşme 
sonucunda inşaat sektöründe, özellikle de yol, köprü vb. inşaatlarda çalışan işçilerin sayısı 
artmıştı. Buna karşılık bu işçiler, inşaat faaliyetlerinin artığı zamanlarda şehirlere gelerek 
çalışmaya başlıyorlar, kalan zamanlarda yeniden köylerine dönüyorlardı. Bu nedenle bu 
sektörde çalışanların tam anlamıyla proleterleştiklerinden söz edilemezdi. 1920’lerde Küba’da 
işçi sınıfının çahşan nüfusa oranı ancak yüzde 16’ya ulaşıyordu.

Kübalı işçiler, İspanyollara karşı verilen bağımsızlık savaşma kanlmışlar, Jose Marti’nin Küba 
Devrimci Partisi’n d e  örgütlenenler arasında yer almışlardı. 1892’de, İspanyollara karşı savaş 
sürerken ilk işçi kongresi toplanmış, kongreye 1000 kadar delege katılmıştı. 1892 ve 1894’de
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8 saatlik işgünü talebiyle grevler yapıldı. Küba’da ilk sosyalist parti 1899’da kuruldu. Onu 
1904’de Sosyalist İşçi Partisi (POS) ve 1905’de Uluslararası Sosyalist Parti izledi. Bu iki parti 
daha sonra birleşerek Küba Sosyalist Partisi adını aldı. Küba’daki ilk büyük grev, 1907’deki 
demiryolu işçilerinin grevi oldu. Bu grevi 1908’de tütün işçileri grevi, 1911’deki kanal işçileri 
grevi izledi. 1917’de, liman işçilerinin grevi bir genel greve dönüştü. 1924’de gerçekleşen bir 
dizi greıvin ardından. Şubat 1925’de Kübalı işçilerin ilk büyük merkezî örgütü, Küba Ulusal 
İşçi Federasyonu (CNOC) kuruldu. CNOCun önderliği, o yıllarda işçi hareketi içinde yaygın 
olan anarko-sendikalist akımın elindeydi.

Machâdo Diktası

1924’deki büyük grevler ve bu arada ABD’ye ait demiryolu şirketinde de işçilerin greve
çıkması. Amerikan yönetimim telaşlandırmışa. Başkan Coolidge’e ‘ göre bu grevlerin ardında
“Bolşevik parmağı” vardı. 1925’de Küba başkanlık seçimlerinde ABD’nin desteklediği aday
Machado idi. Coolidge onun komünistleri ezeceğine İnanıyordu. Güney Amerika ülkelerinin
alışılagelen “başkan baba” tiplerinden biri olan Machado, New York’da verdiği bir demeçte
“Eğer Başkan seçilirsem, Küba’da ba|layabilecek hiçbir grev, onbeş dakikadan fazla
sürmeyecektir” diyordu. Machado’nun iktidara gelmesinden üç ay sonra. Ağustos 1924’de Küba
Komünist Partisi kuruldu. Parfi’n in ' içinde başlangıcı İspanyollara karşı bağımsızlık savaşma
kadar uzanan çeşitli akımlar aldı. Kuruculann arasında bir tabaquero  (tütün işçisi) olan
Carios Boldino, genç avukat ve ozan Ruben Martinez Villena ve Julio Antonio Mella vardı.
Mella, Latin Amerika’nın toplumsal tarihinde sık sık rastlanan bir tipin, toplumsal adalet için
beslediği tutkuya Marksizmde -yanıt bulan, romantik anti-kapitalist ruha sahip devrimci aydın
tipinin ilk ve en parlak örneği idi. 1922’de Küba Kilise Karşıtı Birliği’nin  1923’de Öğrenci
Birliği’nin, 1925’de ise Amerika Anti-Emperyalist Birliği Küba Seksiyonu’nun kuruculan arasında
yer almıştı. Üniversite Konseyi’nin oluşturulmasında önayak olmuş, üniversite bünyesi içinde
Jose Marti Halk Üniversitesi’n ih  kıiruiıriasmı sağlamıştı. Gece eğitimi yapan bu halle
üniversitesine genç işçiler büyük (il^  göstermiş, bunun üzerine rektör üniversite anfllerinde
ders yapılmasını yasaklayınca c|er l̂ere sendika lokallerinde devam edih işti. Halk Üniversitesi
sayesinde ilk kez işçilerle öğrenciler arasında bu denh yakın bir ilişki kurulmuştu.

f •*

Mela, ozan Ruben Martinez Villena’nın “katır tırnağı” diye adlandırdığı diktatör Machado’ya 
karşı yürüttüğü faaliyetlerden dolayı tutuklandı. Payret tiyatrosuna bomba koymakla 
suçlanıyordu. Baskı önlemlerini hızla yoğunlaştıran Machado bir gazetecinin öldürülmesini 
protesto eden gazeteleri kapattı. Ciego de Avila kentinde birçok insanı ağaçlara astırdı. 
Üniversite özerkliğine son verildi. Tutuklanan Mella’nın asıl suçu bir miting düzenlemekti.
Mella açlık grevine gitti ve kamuoyunun baskısı altında Machado onu serbest bırakmak 
zorunda kaldı. Arkadaşlan tarafından derhal ülke dışına kaçınlan Mella Panama, Guatemala ve 
Honduras’tan kovuldu ve sonunda Meksika’ya yerleşti. Burada yayınlamaya başladığı Cuba 
Libre (Özgür Küba) adlı gazetede M achado’nun işlediği cinayetleri dünya kamuoyuna 
duyurmaya başladı. Bir yandan da Meksika’daki Kübalı mültecileri örgütlüyor, adaya 
düzenlenecek silahh bir sefer için hazırlık yapıyordu. Mella, “her eğilimden işçiler, köylüler, 
öğrenciler ve bağımsız aydınlardan” oluşan anti-emperyalist cephenin kurulmasından yanaydı. 
Buna milli buıjuvazinin alınmasına karşıydı, çünkü onlara emperyalist egemenliğin tamamlayıcı 
parçası olarak bakıyordu. Kübalı askerleri “yerh ve yabancı sömürücüleri ve burjuvalan” 
savunmamaya, sınıf kardeşleri olan işçi ve köylülerle birleşmeye çağınyordu. M achado  
diktasına karşı yürütülen kavgayı proletarya ile hakim sınıflar arşındaki ölüm kalım kavgası

Coğrafik, ırksal ve uluslararası bir takım faktörler 
yüzünden Küba'nın bağımsızlık savaşı, Meksika ve 
diğer Orta Amerika ülkelerinden çok daha sonra 
başladı. Uzun yıllar kıtadaki bağımsızlık 
hareketlerinden etkilenmeyen Küba, direnişin serpildiği 
öteki ülkelerdeki yurtseverlere karşı, Ispanya'nın askerf 
üssü ve deniz kuvvetlerinin merkeziydi. Adadaki 
İspanyol kuvvetlerinin yoğunluğu, herhangi bir 
başkaldırı hareketine hiçbir şekilde başan şansı 
bırakmıyordu; ayrıca hali vakti yerinde Kübalılar, 
milliyetçi bir hareketin, şeker endüstrisinde gittikçe 
artan sayıda kullanılan siyah köleleri bir siyahi 
ayaklanmaya teşvik edebileceğini düşünüyor, bu tür 
bir ayaklanmadan da fazlasıyla çekiniyorlardı; onlar 
için İspanya kolonisi olmak, bir siyahi cumhuriyette 
yaşamaktan daha elverişliydi. Böylece 19. yüzyılın 
sonuna kadar Küba bağımsızlık hareketi, daha çok 
ülke dışındaki sürgünlerin tutuşturmaya çalıştıktan bir 
kıvılcım olarak kaldı... Ancak Kübalı sürgünlerin ülke 
dışındaki eylemleri ve örgütlenmeleri 1860'lara 
gelindiğinde iyiden iyiye etkili olmaya başlamıştı; 
Küba'ya özgü bu mücadele yöntemiyle, sürgündekller 
para ve örgüt sorunlarını çözerek gizlice deniz yoluyla 
Küba'nın doğusuna yanaşıyor ve çok sonralan Fidel 
Castro ve yandaşlarının da yapacağı gibi Sierra 
Maestra dağlarının ormanlıklarına gizlenerek silahlı 
mücadeleyi başlatıyorlardı. Bu vatanseverlerden en 
ünlüsü olan ünlü halk kahramanı, şair ve düşünür 
JosĞ Marti'nin, yazılan ve şiirleriyle ateşlediği ve 
1895'te Küba’ya gelerek başlattığı mücadele, ülke 
tarihinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Ülkeye 
gelişinden sadece yaklaşık bir ay sonra bir çarpışma 
sırasında vurularak öldürüldüyse de, Jose Marti, 
Küba’nın önce İspanyollara sonra da ABD'ye karşı 
verdiği bağımsızlık mücadelesinde ulusal bir simge 
haline gelmiştir Yandaki temsilî resim, Küba'nın bu 
ilk anti-emperyalist özgürlük savaşçısının vuruluşunu 
gösteriyor...

1378



I. EnternasyonalVn Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerinin 
güçlenmesinde Paris Komünü’nün tayin edici bir etkisi 

oldu. Küba'da oluşturulan şube ispanya şubesinin 
ideolojik etkisi altındaydı. 26 Haziran 1873'de ispanya 

şubesi yöneticilerinden Francisco Tomas Genel 
Komite'ye gönderdiği mektubunda Küba şubesinden 

haber alamadıklarından söz ediyordu. Bağımsızlık 
savaşı nedeniyle kesilen ilişkiler New York'da yaşayan 
Kübalı matbaa işçisi J.C. Campos tarafından yeniden 

kuruldu. Campos Katalanya'da yayınlanan El 
Productor (Üretici) gazetesine yazılar yazıyor ve 

Ispanyol sosyalistleriyle ideolojik tartışmalar 
sürdürüyordu. Gazetenin Küba'daki okuyucularından 

Roig San Martin 12 Temmuz 1887'de Havana'da aynı 
adh bir gazete çıkarmaya başladı. Gazete kısa sürede 

öylesine etkili oldu ki bir emekçiler federasyonu 
kurulması hazırlıklarını sürdürecek bir komisyon oluştu 

ve 29 Eylül 1887'de toplanan bir işçi kongresi 
anarşistlerin bütün karşı koymalarına rağmen 

"otoriter" ve “ devlet sosyalizmi" ilkelerini reddeden 
bir karar aldı. Aynı tarihlere rastlayan tütün işçileri 

grevi reformistlerle anarşistler arasındaki ilişkiyi 
tamamiyle kopardı. Reformistler 2 Eylül 1888'de grevi 
mahkum eden ve militanlarını Partido Autonomista’da 

(Otonom Parti) örgütlenmeye çağıran İşçi Birliği’nt/e 
toplanırken anarşistler 15-19 Ocak 1892'de bir işçi 

kongresi toplayacak İşçi ittifal<ı'nda örgütlendiler 
1892'de oluşturulan Küba Emekçiler Federasyonu 

aralarında Jose Marti ve Carlos Balino'nun da 
bulunduğu Amerika'ya yerleşmiş göçmenlerin ve 

Amerikalı sosyalistlerin desteğiyle kısa sürede 
güçlendi. Marksizmle giderek daha fazla tanışan 
Kübalı sosyalistler 1883'de Nem York'da Marx'in 

ölümü üzerine düzenlenen seremoniye katıldılar. JosĞ 
Marti bu katılımın gerekçesini “ Enternasyonal'i kuran 
Marx'a bütün ülkelerin işçilerinin duyduğu saygı"yla 

açıklayacaktı. 1892'de Küba Devrimci Partisi'n/ kuran 
Marti ve Balino Florida'da Emekçilerin Kürsüsü adh 

bir gazete çıkartıyorlardı. Amerika'da bulunduğu sırada 
tAarti çocuk eğitimi üzerine aylık bir dergi çıkartmış 

ve dergiyi bütün Amerikah çocuklara adamıştı (üstte). 
Bağımsızlıktan sonra ülkesine dönen Balino 1899'da 

bir partiden ziyade propaganda kulübünü andıran 
Küba Sosyalist Partisi’ne girmiş ve 1904'de Sosyalist 

İşçi Partisi'n/n kuruculan arasında yer almıştı.

olarak görüyordu: “Artık bir vatan yok. Sadece düşman sınıflar var. Sm ıf kavgası vahşi, zorlu 
ve kanlı bir biçimde başlamıştı.” Milliyetçilik ve ulusal kurtuluş sorunu Mella’nm yapıtlannda 
önemli bir yer tutmaktaydı. Nikaragua’daki ABD işgahne karşı bir köylü gerilla ordusunun 
başında mücadele veren Sandino’nun faaliyetlerini heyecanla destekliyordu. Buna karşılık, 
Peru’da Haya de la Torre’nin APRA partisinin “popülist” milliyetçiliğini, Latin Amerika 
Guomindang’ı olarak niteleyerek eleştiriyordu. Mella 10 Ocak 1929’da partili arkadaşı ve ünlü 
kadın fotoğrafçı Tina Modotti ile birlikte Meksika ana postanesinden çıktıktan sonra sokakta 
yürürken, M achado’nun bir ajanı tarafından vurularak öldürüldüğünde 26 yaşındaydı. İnançh 
bir entemasyonalist ve Küba’nın devrimci gelenek ve kültüründe derin izler bırakan bir kavga 
adamı olan Mella’yı Castro ve yandaşlan da Jose Marti’nin bir öğrencisi ve onun demokratik, 
devrimci ve anti-emperyalist misyonunun mirasçısı sayacaklardı.

Mart 1930’d a  Küba Ulusal İşçi Federasyonu, Machado diktasına karşı açlık yürüyüşleri 
düzenlemeye başladı. Machado’nun Federasyon’u  yasa dışı ilan etmesine ise genel grevle 
karşılık verildi. İki yüz bini aşkın işçi ve memurun katıldığı grev sonucunda Havana ve 
Manzanillo’da yaşam bütünüyle durdu. Kırsal kesimde ise ilk köylü birlikleri deneyleri 
yaşanmaya başladı.

Erken Doğmuş Bir Halk Devrimi

Amerika iki kez Küba’da belli bir noktaya gelen mücadeleyi sabote ederek rotasından 
çıkarmayı başardı. Bunlardan birincisi Küba’nın ulusal bağımsızlık mücadelesiydi. ABD yüzyıl 
başında askerî birlikler yollayıp müdahalede bulunarak dayattığı Platt anlaşması ile Küba’nın 
siyasal geleceğine ambargo koydu. 1933’ de ise bir toplumsal devrimin başansızhkla 
sonuçlanmasını sağladı.

Diktatörlüğe karşı verilen mücadelede en önemli devrimci halk örgütü Directoria Estudiantil 
Universitario (Üniversite Öğrenci Yönetimi) idi. Guiteras başkanlığındaki Directoria, Machado 
diktası ile doğrudan çatışmaya girdi. Polis aygıtına karşı yürütülen etkili silahlı mücadele, 
giderek kent ve kır gerillası biçimlerine evrildi. Guiteras ve Directoria olağanüstü bir 
popülerlik kazandı. Bu dönemde Küba’da ikinci önemli güç, ABC  örgütü idi. Örgüt, Peru’daki 
APRA’nm popülist ideolojisinden etkilenmişti. Bu gurup da silahlı mücadele yöntemine 
başvurmaktaydı. İçinde çok farklı görüşler banndıran ABC örgütünde, korporatizmi savunanlar 
yanında anarşist düşünce ve harekederin etkisi altında olanlar da yeralmaktaydı.

Tek ürün ihraç eden bir ülke olarak Küba, ekonomik bağımlılığın acısını 1929 dünya iktisadi 
bunalımı sırasında fazlasıyla çekti. Bunalımın yarattığı koşullar halkın ayağa kalkmasını 
kolaylaştırdı. 1929’da 200 milyon dolar dolayında olan şeker ihracan, 1932’de 42 milyon 
dolar düzeyine kadar geriledi. Bu koşullar halk muhalefetinin yükselmesi ile birleşince, 
Machado diktatörlüğünün egemen sınıflar blokundan sağladığı destek de sarsıntıya uğradı. Tek 
desteği küçük faşist eğiUmli hükümet partisi Yurtsever Birlik, polis ve artık bölünmeye 
başlamış olan ordu idi. Pratikte diktaya karşı mücadelede toplumun bütün katmanlan 
birleşmiş gibiydi.

Directoria daha sonraki birçok devrimci örgüte esin kaynağı olurken, örgütün en önemli 
önderlerinden Guiteras da Küba gerilla hareketinin en önemli öncüsü sayılmaktaydı. Sokak 
gösterileri ve çatışmalan yanında diktaya karşı silahh direnişi de örgütlemeye girişen Guiteras, 
Nisan 1933’de Oriente eyaletinde bir kışlayı baskınla ele geçirdi. Guiteras, halk hareketinin 
gelişmesi ile sıkı bir bağlantı içinde giden silahh direnişin, rejimle doğrudan askerî çatışmaya 
girmesi ile diktatörlüğün son bulacağına inanıyordu. Directoria’d a  birçok üyenin komünizme 
karşı eğilimler taşımasına karşın, Guiteras KP ile ittifak olanağına her zaman açık oldu. Dikta 
sonrası hükümette yeralan Guiteras birçok demokratik ve anti-emperyalist reformun 
yapılmasını olanaklı kılacaka.

Ağustos 1933’de Machado diktatörlüğünün devrilmesine yolaçan ikinci genel grev dalgası patlak 
verdi. Ocak’da şeker işçileri sekiz saattik işgünü, ücret artışı talepleri ile Las Villas eyaletinde 
fabrikalan işgal ettiler. Grevler Temmuz’da iyice yaygınlaştı. Her yerde grev ve destek 
komiteleri oluşturuyordu. 7 Ağustos’ta Machado Havana’da binlerce kişiyi makineli tüfek 
ateşi ile biçti. Genel grev ulusal bir ayaklanmaya dönüştü ve diktatör 12 Ağustos’ta devrildi. 
1933’te diktatörlüğe son veren halk ayaklanmasının temel karakteri işçi hareketinin halkla 
birleşmesi idi. Bunun örgütsel ifadesi ise, öğrenci hareketi ile sendikalar arasında ':urulan 
ittifak oldu, daha sonra rejimin işini bitiren, diktatörlüğün temel dayanağı olan askerlerin 
desteği geldi.

Kısa süre önce ABD’de başkanlık seçimlerini kazanmış olan Roosevelt “iyi komşuluk 
politikalan” sloganı altında doğrudan askeri müdahaleler dönemine son verdi ve Küba’ya bir 
arabulucu gönderdi. Nitekim Roosevelt’in temsilcisi W elles, halk hareketinin daha da 
radikalleşmesini engeUemek için ordu içindeki Machado aleyhtan subaylarla ilişkiye girerek, 12 
Ağustos darbesi konusunda onlan cesaretlendirdi. 1933’de hem devlet, hem de temel dayanağı 
olan ordu yoğun bir bunalım yaşadı. ABD elçisi W elles’in düzenlediği bir manevra ile, devlet 
başkanlığına “tarihî bir isim”, Küba bağımsızlık savaşının kahramanlanndan birinin oğlu olan 
Carlos Manuel Cespedes getirildi. Directoria, Cespedes’in ABD yurttaşı olmasından dolayı ona
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sarşı çıkarak Amerikalıların desteği ile devlet başkanlığına getirilmesini onaylamadı. Derhal bir 
ısgari geçiş programı hazırlayan Directoria ve güçlerini tartışılmaz kitle desteği ve yan askeri 
jrgütlenmelerinden alan diğer devrimci örgütler diktatörlüğün eski adamlarının, Machado 
araûndan atanan vali ve belediye başkanlannın yargılanmasını talep ettiler.

II. Entemasyonal’in o  dönemdeki sekter politikasının da etkisiyle. Komünist Partisi harekete 
çatılmakla birlikte, diktatörlüğün devrilmesinin olanaksız olduğu kanısındaydı. 1930’daki genel 
;revde KP’nin önemli bir rolü olmakla birlikte, artık kendi kendini tecrit eden bir konuma 
lûrüklenmişti. KP, demokratik bir halk devrimi ihtimalini gerçekçi bulmuyor, genel grevin 
lyaklanmaya dönüştürülmesini desteklemiyordu. Genel grev, KP çizgisini izlemeyip, 
lyaklanmaya dönüşünce, işçi ve halk hareketi' birleşti ve KP kitlelerden tecrit oldu. Mella ve 
vlartinez gibi önderler KP’n in , kurulma sürecinde önemU ölçüde anarko sendikalist renkler 
aşıyan işçi geleneği ile yurtseverliği birleştirmiş, uluslararası planda ise yeni Rus Devrimi’nin 
dmliğini taşımışlardı. Daha sonra KP’de böylesi kişilere yer kalmadı. Parti birbirinden çok 
arklı rotalara savrulurken, sadece resmi Sovyet politikalarını izlemekle yetindi.

ifeni Dönemi Yeni Diktatör

t Eylül 1933’te “Çavuşlar Devrimi” padak verdi. Süreç benzer biçimde önce ekonomik 
aleplerle başladı. Daha sonra ise emir komuta zincirinin demokratikleşmesi, askerlerin kamu 
ıfaşamma katılımı gibi talepler geldi. Askeri hareketin başını önceleri sosyalist eğilimi temsil 
d̂en assubay Pablo Rodriguez çekiyordu. Ordu içinde devrimci bir konsey, bir çeşit ikili 

somuta oluştu. Bu arada becerikli telsizci çavuş Batista, erat arasında kendine bir taban 
Dİuşturmaya başladı. Demokratik halk devrimi örtüsü altında Küba’nın yeni Machado’su siyaset 
sahnesine girmekteydi.

Çavuşlar, devrimci Directoria ile ittifak kurdu ve Küba Yeni Devrimci Gruplaşması olgunlaştı, 
tespedes de^mldi, iktidar Beşler Konseyi’ne  devredildi. Başlannda ise Havana Üniversitesi 
feyoloji Profesörü Ramon Grau San Martin vardı. Devrimci blok, Machado diktasını devirecek 
mçteydi, ama iktidan yürütme yeteneğinden yoksundu. Çünkü çok farklı çıkarlan bünyesinde 
panndınyordu. Oluşturulan Beşli Konsey bu güçler arasındaki uzlaşmayı yansıtıyordu. İşçi 
Hareketi, diktatörlüğü deviren güçler arasında yer almakla birlikte, yeni dönemde kendisini 
^konomik taleplerin yerine getirilmesi ile sınırladı. KP de daha çok sendikal faaliyederde

Ioğunlaştı. Sonuç olarak Küba proletaryası, diktatörlüğün devrilmesinde belirleyici olmakla 
irlikte, geleneksel iktidar bloku olan Ijurjuva demokratik güçler ve ordu arasında, devletin 
enetimini almak için geliştirilen kavgada varlığını hissettiremedi.

l  Ekim 1933’de Batista “Ulusal Otel Kıyımı” diye anılan bir katUam ile eski Machado ordusu 
andaşlannı fiziksel olarak ortadan kaldırdı. Böylece Machado iktidan tamamen sihnmiş oldu, 

latista, Latin Amerika’da daha sonra görülecek popülist asker tipinin ilk örneği sayılabilirdi.
Şer o sıralarda ölse, tarihe en yağmacı ve en kanlı diktatörlerden biri olarak değil de, bir 

lalk kahramanı olarak geçebilirdi. Batista, halkın içinden gelmiş, siyaset sahnesine bir devrim 
ürece içinden çıkmıştı. Askerlerle halkın desteğine sahipti ve eski devletten kısmen ayakta 
-alan tek gücün, ordunun başındaydı. Batista, Latin Amerika politikasında sıkça görülen 
ıportûnizmin tipik örneklerinden biriydi. Popülizmi, eski düzen sağlandıktan sonra halkı 
eniden ezmek üzere, onlan aldatmak için bir manevra aracı olarak kullandı. Bir yandan 
ailliyetçilik bayrağını yükseltirken, öte yandan ülkeyi yabancılara teslim etti. Ertesi gün

Jose Marti’nin büstü önünde konuşma yaparken 
görülen Castro (üstte). Küba Komünist Partisi 
kurucularından Julio Antonlo Mella (solda) 1923'de 
Üniversite Öğrencileri Federasyonu’nu kurmuş ve 
Havana'daki tütün İşçileri arasında örgütleme 
faaliyetleri sürdürdüğünden öğrencilerle işçilerin 
kaynaşmasının öncülüğünü yapmıştı. Aynı zamanda 
ateşli bir militan olan Mella Küba hükümeti Sovyet 
gemisi Vorovskiy'nin Küba kıyılarına demir atmasını 
yasakladığında denize atlamış ve gemiye kadar 
yüzerek bir dayanışma mesajı iletmişti. Diktatör 
Machados Mella^yı Payret TIyatrosu'na bomba 
koymakla suçlayıp tutuklattığında 19 gün süren bir 
açlık grevine başlamış ve kamuoyunun baskısı 
sayesinde serbest bırakılmıştı. Daha sonra ülkeden 
sürgün edilen Mella, 1929'da Meksika'da 
Machado'nun adamlarınca öldürüldüğünde 26 yaşına 
yeni basmıştı. Jose Marti'nin mücadele 
arkadaşlarından Carios Ballno (ortada) da Küba 
Komünist Partisi’n/n kuruculan arasındaydı. Komünist 
Partisi'ne üye olmadan önce rejime karşı yürüttüğü 
mücadeleyle ünlenen şair Martinez Villena (sağda) 
avangard sanatçıların önderi olarak entelektüel 
çevrelerde Parti’n/n propaganda ve örgütlenme 
faaliyetlerini sürdürüyordu. 1934'de tüberkülozdan 
öldüğünde Villena parti içinde güçlü bir anti- 
emperyalist ve liberter eğilimin varolmasını sağlamıştı.



Küba, 1492’de Kristof Kolomb tarafından ilk 
‘keşfedilen’ adalar arasındaydı. Kolomb buraya ayak 

bastığında adanın Batı kıyısında Ciboney ve 
Guanahatabey adlı, birbirieriyle akraba iki kabile, geri 

kalan kısmında ise Taino kabilesi yaşıyordu. Her iki 
kabile irili ufaklı köylerde yaşayan ve tarımla geçinen, 
50 bin kişilik barışçı bir cemaat oluşturuyordu. Kübalı 

yeri iler, AvrupalIlar tarafından keşfedilen diğer bazı 
bölgelere, örneğin Tasmanya’ya kıyasla nisbeten daha 
şanslıydılar. Salgın hastalıklara, İspanyolların kurduklan 
büyük encomienda/ardaW kötü koşullara ve doğrudan 

katliama rağmen, 1550'lere varıldığında hâlâ 5 bin 
yerli hayatını sürdürebiliyordu. Hayatta kalanlar da, 

resimdeki kadınlar gibi, beyazların hizmetine 
sunuluyordu.

öldürmek amacıyla, gerektiğinde bir kide önderi ile görüşme masasına oturabilecek derecede 
“gerçekçi” bir devlet adamıydı ve bu devlet ABD’nin ve rüşvetçi bir iktidar blokunun 
hizmetindeki en acımasız baskı devletiydi.

Beşli Konsey’de iki güç bir aradaydı: Egemen sınıflar blokunun üyeleri ve devrimci küçük 
burjuvazinin temsilcileri. Grau San Martin, bu iki güç arasında bir çeşit arabuluculuk işlevi 
üstlenmişti. Bu yürütülmesi güç bir birlikti. KP, bu dönemde hükümete karşı sert bir 
muhalefet politikası yürütüyordu. “Sosyal faşizm” teorisinin bir uzantısı olarak, küçük buıjuva 
milliyetçiliği emperyalizmin uşağı olarak tanımlanıyor, Guiteras ve çevresindekiler başdüşman 
olarak ilan ediliyordu. Guiteras ve örgütü Cuba Jov en ’in  (Genç Küba) izlediği anti-emperyalist 
politika, KP tarafından değerlendirilemedi. Kısa sûren demokratik dönem sırasında Guiteras 
birçok ilerici önlemi hayata geçirdi: 8  saatlik iş günü, şeker işçileri için asgari ücret 
saptanması, sendikal haklann genişletilmesi, tanm reformu, yabancılara toprak satımının 
yasaklanması, Machado’nun Chase Manhattan Bank’tan aldığı borçlann reddi. Öte yandan 
Kurucu Meclis’e Amerika’ya müdahale hakkı veren Platt anlaşmasının kaldınimasını kabul 
ettirdi ve yeni toplumsal içerikli yeni bir anayasa önerisi getirdi. Ancak emperyalizmin 
müdahalesi, halk hareketinin içten bölünmesi, devrimci güçlerin birbirinden kopuk politikalan, 
KP’nin sekterliği, sendika hareketinin politikasızlaştıniması ve egemen sınıf blokunun orduyu 
yeniden kışkırtmaya başlaması, Küba usulü bir Bonapartizm için elverişli koşullan yaratıyordu.

18 Ocak 1934’te Grau San Martin ordunun ve ABD’nin baskısıyla hükümet başkanlığını Albay 
Carios Mendieta’ya devretti. Batista hükümeti doğrudan devralmamıştı, ama gerçek önderin o 
olduğunu artık herkes biliyordu. Bu dönemde Batista, siyasal olarak çok bilinçli olmayan halk 
tarafmdan, Machado’ya karşı yürütülen mücadelenin liberal ve demokratik geleneklerinin 
mirasçısı olarak görülüyordu. Reformlar iyi karşılanmışa, ama devletin iflası orta tabakalan
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ürkütüyordu. Batista, bu kargaşaya biraz ‘disiplin’ getirmeliydi, o kadar. Demokratik hükümetin 
sol kanadı toparlamaya çalıştı, ancak koşullar değişmişti. Guiteras, Machado’ya karşı olduğu 
gibi, yeniden silahh direnişi örgütlemeye, Genç Küba hareketini canlandırmaya çalıştı. Ama 
kitlelerin önemli bölümü Batista’yı hâlâ yeni bir diktatör olarak görmüyor, hatta onu 
desteklemeyi sürdürüyordu. ABD iktisadi bunalımı atlatuğı için, yeni hükümete para akıtmaya, 
ordu ise yeniden eski baskıcı işlevlerini yerine getirmeye başladı. 8  Mayıs 1934’te, yurtdışında 
güç toplayarak Batista’yı devirmek üzere adaya bir çıkartma düzenlemeyi tasarlayan Guiteras, 
tam Küba’yı terketmeye hazırlandığı bir sırada, Batista’nın askerleri tarafmdan öldürüldü.

KP ise Batista’nm baskısı altında adeta ezildi. Partinin o zamanki tasarımına göre, Grau 
Martin hükümeti, Rusya’daki Kerenskiy hükümetine benzemekteydi. Sovyetler kurarak bu geçiş 
hükümeti aşılacaktı. Böylece KP, sadece kendisini devrimden tecrit etmekle kalmadı, Batista’nm 
işini de kolaylaşurdı, cezaevleri KP üyeleriyle doldu taştı. K om intem  “halk cephesi” politikasını 
benimseyince, KP izlediği sekter politikadan dolayı özeleştiri yapü ve artık gerici olan 
Batista’ya karşı bütün demokratik güçlerin geniş bir cephe oluşturması çağnsında bulundu. Bu 
amaçla kendisi de örgüt olarak Devrimci Birlik Partisi’n e  dönüştü,'bir çok aydını saflarında 
topladı. Ama bu politika da uzun sürmedi, 1938’de SSCB ve Amerikan Komünist Partisi’nin  
etkisiyle, Nazilere karşı oluşturulacak ittifakı desteklediği gerekçesiyle Batista karşısındaki 
kampanya KP tarafmdan durduruldu. Sovyetlerin, ABD ile Nazilere karşı ittifak kurma 
politikasından dolayı, KP o güne kadar başanyla taşıdığı anti-emperyalizm bayrağını indirdi. 
Uzun yıllar boyunca yeraltı çalışmasında ustalaşan parti üyeleri, disiplin ve örgütlülükleri ile 
işçi sınıfı içinde kök salan bu insanlar, daha önce faşist olarak niteledikleri Batista rejimini, 
.mti-faşizm adına desteklemek durumunda kaldılar. Bu, toplumsal muhalefet güçleri arasında 
KP’nin prestijini sıftra indirdi, yıllardır oluşturulan saygınlık yitirildi. Sonuç olarak Stalin 
çizgisinin Küba’da yarattığı tahribat, diğer birçok ülkeden daha fazla oldu.

Sendikalar ve işçi hareketi diktatörlüğün saldınlannı diğer güçlere oranla daha az zararla 
atlatnlar. Öte yandan askeri hükümet kendi toplumsal tabanını belli bir sınınn ötesinde 
daraltamazdı. Mart 1935’de düzenlenen başarılı genel grev ve bunu izleyen köylü isyanları, 
öğrenci hareketi ile işçiler arasındaki bağlann yeniden sıkılaşması, Batista’yı devirmese bile 
geriletti. Ekonomik mücadele kısa sürede siyasal görünüm aldı. Genel grevin sloganı 
“Batista’sız, Anayasal Hükümet!” idi. Uluslararası konjonktürdeki değişmeler, ABD’ye olan 
bağımlılık da Batista’yı politikasını değiştirmeye zorladı. 1940-1945 arasında rejimin nisbi 
demokratikleşmesinin ana zorlayıcı nedeni işçilerin direnişi oldu. Küba tarihinin en 
demokratik anayasası olan 1940 Anayasası, Batista’nın bir hediyesi değil, işçi hareketinin 
Batista karşısındaki bir kazanımı idi.

Komünist Partisi’nin Tarihsel Yabancılaşması

Latin Amerika komünist partilerinin politikalannın merkezinde hep anti-emperyalizm yeraldı. 
Amerikan KP’sinin önderi Browder’in, Roosevelt yönetimi sırasında türettiği “emperyalizmin 
değişimi” tezi Küba KP’since de benimsendi. Parti bununla yetinmeyip, anti-faşizmi de 
terkedip Batista hükümetine katılınca, yalnız ulusal politikada değil, işçi sınıh içinde de etkih 
bir güç olmak için kendi mücadele tarihinde bir fırsatı yitirdi. Anti-emperyalist ve anti-faşist 
poUtikanm gömüh..esiyle KP’nin yasallık kazanması sağlandı. Ama kitlelerin KP’nin Guitera’ya 
karşı yürüttüğü aşın sol politika kadar, Batista ile bir halk cephesi oluşturmasını da anlaması 
mümkün değildi. Partinin 1939’da yasallaşması ve 1943’te Latin Amerika tarihinde ilk kez bir 
hükümette iki koltuk alması, Batista’nın öldürttüğü 3000 komünist militanın anısını 
unutturabilir miydi?

Komünisderin Batista ile ittifak politikası, muhalefeui' açıkça anti-komünist bir karakter 
kazanmasına neden oldu, 1939’da Kurucu MlJ^is seçimlerinde Grau önderliğindeki muhalefet 
partileri 81 sandalyeden 45’ini ahrken, daha o zamandan Batista’nın hükümet koalisyonunu 
destekleyen komünistler sadece 6 sandalye alabildiler, Böylece diktaya karşı muhalefet bloku 
komünistler dışında oluşmaya başladı, “Demokratik” bir ittifak adına, KP kendi demokratik 
niteliğini yitirdi, kidelere yönelik hiç bir pohtika üretemedi ve sadece kendi aygıtının yardımı 
ile su üstünde kalabildi. Batista’nm sendikal alanda sağladığı olanakla, bir kaç önemsiz 
bürokratik mevzi elde etmekle kaldı. 1944’te Batista görevden aynidığmda, KP’nin Sosyalist 
Halk Partisi (PSP) kendisine yolladığı mektupta, “1940’tan bu yana partimiz hükümetinizin 
aldığı önlemleri onaylamakta ve sadakatle desteklemektedir; bunlar, sizin demokrasi, toplumsal 
adalet ve ulusal refahın özüyle dolu bir platformu en enerjik biçimde istediğinizi 
göstermektedir” deniyordu. Yine KP’nin bir yayınında ise, “ABD, İngiltere ve SSCB tarafmdan 
Tahran’da imzalanan anlaşma, önümüzde yepyeni bir perspektif açmaktadır. Bu bir program 
temeli üstünde işbirliği yaparak ilerleme perspektifidir... Oysa eskiden ancak dış yatmmlann 
ve yabancı mülkiyetin ulusallaştınlması ile en yüksek ekonomik gelişme düzeyine 
erişebileceğimizi düşünüyorduk ve İngiltere ile Kuzey Amerika’nın çıkarlanna şiddetle karşı 
ç ık ıy o rd u k ifa d e s i yer alıyordu, 1945’de ise KP, “Girişimciler ile İşçilerin İşbirliği” başhklı 
bir broşür yayınladı. Sanayi İşverenleri Sendikası, hükümet, komünisderin yönetimindeki Küba 
İşçi Konfederasyonu’nun  katıldığı önemli bir toplanüyı konu alan broşürde, KP önderi Bias 
Roca, “Böylece, smıflararası işbirliğinin sağlam bir örneğini açıklamış oluyoruz” diyordu,
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M A R TI, JOSE 
( 1853- 1895)

Küba’nın Ispanya’ya karşı verdiği bağımsızlık savaşı
nın semboiü olmuş şair, deneme yazarı, eleştirmen, 
hatip ve gazeteci Jos6 Juliân Marti y PĞrez 28 Ocak 
1853’de Havana’da doğdu. Babası bir topçu çavuşuydu. 
İlk eğitimini Havana’da gördü. 15 yaşındayken şiirlerini 
yayınlamaya başladı. 16 yaşında La Patria Libre (Özgür 
Vatan) adlı bir gazete çıkardı. 1868’de liaşlayıp yaklaşık 
on yıl kadar sürecek olan İspanya’ya karşı bağımsızlık 
savaşına katıldığı İçin henüz 17 yaşındayken tutuklandı. 
Altı ay süren kürek cezasından sonra, 1871 ’de Ispanya'
ya sürüldü. Ispanya’da öğrenimine devam eden Jos6 
Marti, Madrid ve Zaragoza üniversitelerinde hukuk, fel
sefe ve filoloji öğrenimi gördü.

1874’de siyasal yazılarını yayınlattı; El Presidio Politl- 
cia en Cuba (Küba’da Siyasal Zindanlar) adlı broşürün
de, Küba’da siyasal tutuklulann yaşadığı korkunç şart
lan anlattı. Ertesi yıl Madrid’ten aynlarak, siyasi faaliyet
lerine devam ettiği Fransa, Meksika ve Guatemala gibi 
Latin Amerika ülkelerini dolaştı. 1878’de, Kübalı toprak 
sahiplerinin İspanyollarla anlaşması nedeniyle sona eren 
savaş ve çıkan af yasası sonucu ülkesine geri döndü. 
Bir yıl sonra, gizli siyasi faaliyetlerde bulunmak suçuyla 
ikinci kez tutuklandı ve yine Ispanya’ya sürgüne gönde
rildi. Buradan önce Fransa’ya, New York’a ve ardından 
1881’de Venezuela’ya gitti. Venezüella’da Revlzta Ve- 
nezolana adlı gazeteyi çıkardı. 1882’de karısının, oğlu
nu da alarak Küba’ya geri dönmesi, Jos6 için çok zor 
bir hayatın başlamasına neden oldu. Bu dönemde yazdı
ğı ve Ismaellllo adlı kitabında toplanan şiirlerinin bir 
çoğunda, oğluna duyduğu özlem ve aynlığın acısını 
dile getirir. Gazetesinde Venezuela'nın o dönemki dikta
törü Antonia Guzmân Blanco'ya karşı yazdığı yazılann- 
dan dolayı, bu ülkede de daha fazla kalamadı ve kısa 
süreli seyahatlerinin dışında ömrünün sonuna kadar ka
lacağı New York’a yerleşti. Marti, New York’ta şiir, de
neme ve gazete makaleleri yazmaya devam etti; Buenos 
Aries’de çıkan La Nacion adlı gazetede ona aynimış



T
1920’lerde Küba'da hayatın bütün alanları uluslararası 

etkilere açıldı. Siyasal düzeyde Mella'nın 
enternasyonalist görüşlerinde ve Komünist PanVnln 
kurulmasında somutlaşan bu süreç, güzel sanatlar 

alanında da Batı'dakl öncü akımlardan etkilenen yeni 
deneylere girişilmesine yol açtı. Sözkonusu akımlardan 
Fûtürizm, Kübalı sanatçılan, İtalya'daki kurucularından 

çok, Ispanya'daki Ultralzm (aşırıcılık), Uruguay'daki 
Vlbrasyonizm ve Meksika'daki Stridentizm 

(tırmalayıcılık) akımları aracılığıyla etkiledi. Yukarda 
Marcelo Pogolotti'nin Fütürizm'den esinlenerek yaptığı 

Operai (İşçiler) adlı resim görülüyor. İtalyan Fütüristleri 
modern teknolojinin ürünleri tarafından büyülenmişti; 

ancak 1929 tarihli bu resimde görüldüğü gibi Kübalı 
sanatçılar, Marksist öğretinin de etkisiyle Fütürizm’I 

daha çok sınai emek sürecinin resmedilmesin! 
mümkün kılan bir görsel dil olarak kullandılar.

Köşedeki yazılarından dolayı ünü bütün Latin Amerika’
ya yayıldı. 1891'de, Küba Devrimci Partisi’ni kurma ha
zırlığı içindeyken, New York’ta düzenlenen bir mitingle 
Küba halkını yeni bir bağımsızlık savaşına çağırdı. 
1892'de Patria (Vatan) gazetesini çıkarmaya başladı. 
Aynı yıl, Marti’nin başkan olarak tanımlanmayı reddetti
ği Partido Revolucionario Cubano (Küba Devrimci Parti
si) kuruldu ve Marti Parti’nin temsilciliğine seçildi. 
1895'de, Küba halkını bağımsızlık savaşına çağıran ve 
Parti’nin manifestosu niteliğinde olan Monte Krlsto Bil- 
d/ris/’ni kaleme aldı ve General Mâxima Gomez ile birlik
te bildiriye imzasını attı. Yine aynı yıl, bir de Edad de 
Oro (Altın Çağ) adlı çocuk dergisi çıkarıyordu.

Bu arada Kübalı yurtseverler, bir kez daha İspanya’ya 
karşı savaş hazırlıklarına başlamışlardı. Savaşa katılmak 
amacıyla Jose Marti, 11 Nisan 1895’de Gomez’le birlikte 
gizlice Küba’ya girdi. O ve Partisi Küba’nın güney doğu
sunda, Santiago yakınlarına karargah kurdular. Jos6 
Marti’nin siyasal önderliğini yaptığı savaş asıl olarak 
dağlardan ve gerilla savaşı şeklinde sürdürülüyordu; 
uygulamaya çalıştığı, düşmana ait herşeyin tahrip edilip 
yağmalanacağı temelinde şekillenen taktikleri daha sonra 
Castro önderliğinde başlayan diktatör Batista’ya karşı 
verilen gerilla savaşında yol gösterici oldu. Jos6 Marti,
16 yıl ayrı kaldığı ülkesine döndükten yaklaşık bir ay 
sonra 19 Mayıs’ta, küçük çaplı bir çarpışma sırasında, 
savaş alanında vurularak öldü.

Tüm hayatını ve yeteneklerini Küba’nın bağımsızlık 
mücadelesi uğruna şekillendiren Jos6 Marti’nin başlıca 
eserleri; Henüz 16 yaşındayken yayınlattığı, özgürlük, 
yurtseverlik gibi temaların yeraldığı Abdala adlı man
zum dram; Ismaellillo, Versos Llbres (Özgür Şiirler), içer
sindeki şiirlerin birçoğunun türküleşip Latin Amerika’da 
halkın dilinde dolaşarak yayılan Vbrsos Senilios (Basit 
Şiirler) adlı şiir kitapları ve Mahvolan Dostluk adlı otobi
yografik bir romandır.

Devrimci Değerlerin Çürümesi

1944’de Grau San Martin, oylann yüzde 55’ini alarak iktidara geldi. Bu gelişme diktatörlük 
karşısında, “demokratik güçlerin” zaferi olarak ilan edildi, ama gerçekte Küba halkı egemen 
blokun iki adayı arasında seçim yaptı. Grau ve PRC hep 1930 Devrimi’nin amlannı kullandı, 
ama eski devrimci partiler artık devrimci değildi ve Grau hükümeti geleneksel Latin Amerika 
popühst hükümederinin klasik macerasını yaşadı. Ancak bir farkla: Grau’nun temsil ettiği 
güçler açıkça emperyalizm yanlısıydı. Oysa Latin Amerika’daki popülist hükümetlerin 
çoğunluğu, Meksika’da Lazaro Gardenas, Brezilya’da Vargas, Arjantin’de Peron, kısmen de olsa 
yerli kapitalistlerin ulusal taleplerini yansıtmaktaydı. Bu rejimlerin yaşadığı kısır döngü kısa 
zamanda kendini Küba’da da gösterdi. Egemen blok kendisini yeni biçimde yeniden üretti ve 
kendi toplumsal destek tabanına yönelik baskı politikalan gündeme geldi; elbette, “devrimin 
savunulması" gerekçesi ile.

Rüşvet ve yolsuzluklar Grau San Martin döneminde de eskisi gibi sürdü. Devlet görevlileri, 
vergi gelirlerini kendi özel işlerine yatınyordu. Kübalı “kapitalistler” tam bir tüketici sınıftı, 
lüks tüketimlerini ABD’den sağlıyorlardı. Küba açık bir kumarhane ve geneleve dönüştü. Grau 
hükümeti, devrimci gelenekten gelen birçok çevre tarafindan Giuteracılığı sürdüreceği 
umuduyla desteklenmişti. Ama bu hayal kısa sürdü. Guitera’nın düşüncelerini bizzat 
Guiteracılar gömdüler. Diktatörlüğe karşı silahlananlar, iktidara geldikten sonra da kurşun 
sıkmaya devam ettiler. Burjuva popülizminin silahlı fraksiyonlan oluştu. Bu gruplar ya rejimin 
polisleri işlevini üstlendiler, ya da şu veya bu grubun hizmetindeki kiralık katillere 
dönüştüler. Grau San Martin bu güçlere oyun sahası açtı ve şiddeti kurumsallaştırdı, bunlan 
birbirine karşı kullandı. İki silahlı örgüt Devrimci Sosyalist H areket (MRS) ve Ayaklanma Birliği, 
karşılıkh adam temizleyerek birbirlerini tükettiler. MRS, Fidel Castro adında genç bir öğrenciyi 
de bu kirli oyunun kurallanna karşı çıktığı için öldürme girişiminde bulundu.

Bu dönemde işçi hareketi de bir parçalanma ve bürokratikleşme süreci yaşadı. Popülist 
hükümet Küba İşçi Konfederasyonu  Kongresi’ni dağıtarak iki başlı olmasını sağladı. Mujalism 
adı altında büyük bir deformasyon yaşandı. Eusebio Mujal, başlangıçta bir Troçkist iken, daha 
sonra Küba Devrimci Otantik Partisi’nin  sendikal hareketteki temsilcisi oldu ve komünistlere 
karşı çalıştı. Mujal, sahtekâr olduğu kadar iyi bir toplu pazarlıkçıydı. Bu, ona sendika 
tabanında önemli bir destek de sağladı. Sendika bürokrasisi böylece sınıf ile devlet arasında 
nispi bir özerklik ve önemli bir karar gücü haline geldi. Mujalist sendikalar 1952’de Batista 
ikinci darbesini yaptığında, daha önce iktidarda bulunan Grau ve Prio ile olduğu gibi 
pazarlığa oturdu. Böylece popülizm, Küba’da bir çeşit sendikal korporativizm örgütledi, oysa 
askeri rejim bunu yaratmayı başaramamıştı. Siyasal yaşam gibi sendikalar da gangsterleşmeye 
başladı. Sendika C audillo’lan  (babalan) birbirieriyle sürekli çatışma içine girdiler. Sınıf 
kavgasının yerini iç kavgalar aldı. İşçi hareketinin atomize olması yüzünden muhalif bir halk 
bloğunun oluşması bir daha mümkün olmadı. 1939’da Küba İşçi Konfederasyonu  kurulduğunda 
KP’li Lazaro Pena, oylann çoğunluğunu toplayarak başkan seçildi. 1959’da devrimden sonra 
yapılan seçimde ise KP yanlılan 3240 delegeden yalnızca 170’inin oyunu alabildiler.
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Artık Küba’da hakim olan tek güç Yankee turistlerin dolarlan, rüşvet ve yolsuzluklardı. Her 
şey satın ahnmakta ya da satılmakta idi. Devlet görevleri satılığa çıkarıldı. 1948’de devlet 
başkanı seçilen Prio Socarras, hemen büyük arazileri kapatmaya başladı. Yoğun bir çürüme ve 
kokuşmuşluk Küba’yı sardı, Küba’nın bir şeker ülkesi olarak kalması, buranın Yankee iş 
adamlannm tatil yapacağı turistik bir beldeye dönüşmesi, elbette Marti, Mella, Guiteras ve 
diğer ölümsüz kişilerin geleneğinden gelenleri son derece rahatsız ediyordu. Çürüme ve 
kokuşmaya karşı, yine karizmatik bir kişinin, Eduardo Chibas’ın önderliğinde güçlü bir ahlâki 
tepki hateketi yükseldi. Çhibas gençliğinde Directoria’m n  üyesiydi, daha sonra Grau San 
Martin’in PRC’sine umut bağlamış, ama büyük hayal kırıklığı piçinde kopmuştu. Chibas’m 
siyasal görüşlerinin özü yolsuzluklarla mücadele idi. 1947’de Chibas, Otantikler içindeki 
fraksiyonunu yeni bir partiye, Ortodoks Parti’ye dönüştürdü. Kitlelerin bu yeni partiye 
gösterdikleri coşkun ilgi, Ortodokslar’m  kendilerini de şaşırttı. Partinin amblemi bir süpürge 
idi, Chihasizm özellikle gençlik içinde kök saldı. Bunlar arasında daha sonra Ortodoks 
Partisi’nden aday olan Fidel Castro da vardı,

5 Ağustos 1951’de Eduardo Chibas radikal bir konuşma yaparken, söylevinin doruk noktasına 
ulaştığı anda kendisini vurarak intihar etti ve bütün Küba ayağa kalktı. Chibas Otantikler'in 
yolsuzluklarım en alışılmadık biçimde protesto etmişti. Ama bu bir siyasal önderden çok bir 
Mesih’e yakışan davranış tarzıydı, Böyiesi Mesihçe davranış tarzı, aslında Latin Amerika’ya pek 
yabancı değildi. Ama Chibas’ın intihan aynı zamanda, Küba’da eski bir devrimci anlayışın 
biterek, yeni tümden bir devrimciliğin doğuşunu da muştuluyordu. Elbette bu yeni tür 
devrimcilik, aynı zamanda geçmişin bütün olumlu mirasına da sahip çıkacaktı,

Başkaldınnm Ön Koşullan

Batista 1952’de madrugazo yani şafak diye adlandıran yeni bir darbe düzenledi. Darbenin 
başlıca amacı, yaklaşan seçimlerde Ortodoks Parti’nin  kesinleşmiş olan zeferini engellemekti. 
Otantik Parti’nin adamlan gmplar halinde Ortodoks Parti'ye geçmeye başlamışlardı. Kumlan
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18. yüzyılda Küba'da İspanyol egemenliği, iktisadi 
anlamda, başarılı ve ‘verimli' bir sömürge sistemi 
kurmayı başaramadı. Adanın doğal kaynaklarının 
sömürülmesinden elde edilen servet gösterişli tüketime 
harcandı ve böylelikle, sağdaki resimde görüldüğü gibi
16. ve 17. yüzyıllar ispanyasının mutlakiyetçiliğine 
öykünen, son derecede hiyerarşik bir toplumsal yapı 
oluştu. Oysa, bu yapı adada beyazlar gelmeden önce 
geçerli olan toplumsal yapıyla taban tabana zıttı. 17. 
yüzyılın başında adaya yönetici olarak gelmeye 
başlayan ve freres de la cote {kıyı biraderleri) diye 
anılan korsanlar, kurdukian merkezi La Tortuga 
adasındaki imparatorlukta, yerlilerin geleneksel 
devletsiz düzenini kendi hayatlarına uyarlamışlardı. 
Sözkonusu imparatorluğun yöneticisi kimi zaman bir 
vali, kimi zaman bir amiral ya da düpedüz bir korsan 
olabiliyordu. Bir yaşlılar heyeti tarafından sürekli 
denetim altında tutulan yönetici her an geri 
çekilebiliyordu. Sözkonusu imparatorluk, dönemin 
devletler hukuku tarafından resmen tanınmamakla 
birlikte, yörenin iktisadi hayatını örgütlemeyi 
başarmıştı. Sürekli olarak büyük sömürgeci güçlerin 
tehdidi altında yaşayan imparatorluk varlığını yine de 
1690'lara kadar sürdürebildi. İspanyollar, imparatorluğu 
askerî güçle devirmeye çalışırken, Fransızlar 
gönderdikleri temsilcilerle ülkeyi içten fethetmeye 
çalışıyordu. Ancak özel mülkiyetin bulunmadığı, 
hiyerarşinin büyük ölçüde lağvedilmiş olduğu, dil ve 
din farklılıkların eşitsizliğe yol açmadığı, evlilik ve



miras kurumlarının tanınmadığı bu hayat tarzının 
büyüsüne kapılan Fransa temsilcileri, çoğunlukla 
‘korsan’larla birleşerek, adaları anayurtlarına karşı 
savunuyorlardı. Ancak, tıpkı yerlilerin kendi gelenekleri 
gibi, 1690’lardan başlayarak özerkliğini yavaş yavaş 
yitirmeye başlayan bu ‘devlet'ten 18. yüzyılın sonuna 
varıldığında hiçbir iz kalmamıştı. O kadar ki bu 
dönemde yörede artık bir kızılderili kültüründen 
sözedebilmenin olanağı kalmamıştı; popüler kültür de 
tamamen, yüzyıl boyunca dev boyutlara ulaşmış olan 
köie ticareti aracılığıyla adalara getirilmiş olan Afrika 
asıiiı siyahlar tarafından belirleniyordu. 20. yüzyılda 
da, kendilerine popüler kültür içinde bir dayanak 
arayan muhalif aydınlar, izleri çoktan silinmiş kızılderili 
kültürüne ya da serüvenci korsanların gelip geçici 
ütopyasına değil, siyah Afrika’ya döneceklerdi. Solda 
1902-1982 yıllan arasında yaşamış Küba’tı ressam 
W'ifredo Lam’ın 1952’de yapmış olduğu Umbral adlı 
resim.

çıkar ağlarının bozulacağı endişesi, Washington’un “Küba’daki adamı” Batista’nın harekete 
geçmesi için yeterU neden oldu. Batista ordu içindeki parlamenter demokrasiden umudannı 
kesmiş olan ve otoriter bir askerî hükümetin gerekli olduğuna inanan genç subaylann, 
politikacılann yolsuzluklanna karşı besledikleri hınca karşın diktatörlüğün ilk döneminde 
partilere sınırlı bir varolma hakkı tanındı. Batista’nın kendisi de bazı kurumsal davranışlara 
uyar göründü. Eski hükümetin yolsuzluklan anılarda çok taze idi. Otantikler’in  çamura 
sapladığı “demokrasi”yi halk henüz savunmaya hazır değildi. Devrilen devlet başkanı Prio 
Socarraz’ın darbeye karşı direniş çağnsına yalnızca üniversite öğrencileri ilgi gösterdi. Darbeyi 
izleyen gün üniversiteye kara bayraklar asıldı. İşlevini yitirdiğini ve anayasal dönemin sona 
erdiğini simgelemek amacıyla 1940 anayasası yakıldı. Üniversiteler Machado döneminde olduğu 
gibi gizli ve yan asken örgütler oluşturdular.

Bu dönemin demokratik mücadeleleri arasında 26  Temmuz H areketi oluştu. Hareketin kaynağını
Chibas’m Ortodoksluğu oluşturdu. Bu yıllarda Fidel Castro, bir yandan öğrenci hareketi, diğer 
yanda Ortodokslar arasında iki cephede birden siyasal mücadelesini başlattı. Bu karmaşık
dönemde Fidel ilerde 26 Temmuz H areketi’n in  stratejisinin temelini oluşturacak olan kavramlan
geliştirdi, bir yanda devrilen Otantikler’d en  bağımsız kalmak gerekiyordu. Darbeden bir kaç 
gün önce Fidel, Alerta gazetesinde yayınlanan bir yazısında Küba politik yaşamını tanımlarken 
şiddete başvurulmasını, gangsterliği ve yolsuzluğu ülkenin poUtik yaşamını belirleyen temel 
unsurlar olarak eleştirdi. Ona göre gerek darbe gerekse Prio hükümeti bir bütünün aynimaz 
parçalan idi ve biri olmadan diğerini açıklamak mümkün değildi.

25 Mart 1952’de aynı zamanda bir avukat olan Fidel Castro, Havana Yüksek Mahkemesi’ne, 
buıjuva hukuku çerçevesinde anayasayı ihlal ettiği için Batista’nm cezalandınimasmı isteyen 
bir dilekçe verdi. Fidel bu yöntemle diktatörlüğün demokratik açıdan yasadışı olduğunu yasal 
bir yöntemle sergilemeyi denedi. Mahkeme diktatörlüğün yasallığını onaylarsa, kendi gayn
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meşruluğunu da onaylamış olacaktı. Bundan çıkacak sonuç ise, devrimin yasallığı olacaktı.
Fidel böylece ve aynı zamanda en radikal direniş çizgisini sergileyerek başkaldırı hakkının 
akını çizmiş oldu. Ortodoks Parti içinde işbirlikçiler ile devrimciler arasındaki ayrım noktasına 
gelindiğinde de Fidel, aynı yasalcı konumu aldı. Fidel oyun kurallannın değişmiş olduğunu 
hukuki ve siyasal olarak kanıtladı. Fidel Ortodoks Parti içindeki devrimci demokrat kanadın 
çıkardığı yeraltı gazetesi A cu sadofda  (Suçlayıcı) Fidel tavrını “İçinde bulunduğumuz an 
devrimcidir, siyasal değildir! Siyaset bunun için parası ve aracı olanlann işidir. Devrim gerçek 
hizmet için, hakiki değer ve ideallerin taşıyıcılan için yol açar; kendini adayanlar, bayrağı 
yüksek tutanlar için. Küba’yı kurtaracak olan devrimci parti genç, devrimci ve kökü halkta 
olan bir önderliğe sahip olmalıdır” diyerek açıklıyordu. Fidel’in bu yazısı Ortodoks Parti içinde 
mücadele sürerken yazıldı. Bir yandan partinin yeni bir önderliğe sahip olmasını savunurken, 
öte yandan geleneksel siyasetin yerine devrimci bir siyasetin geçirilmesini savunuyordu. Fidel’e 
göre geleneksel siyaset, “oportünizmin tütsülenmiş” şekliydi. Fidel’in Ortodokslar'dan  kopuşunun 
gerekçeleri bu görüşlerde yatıyordu. Sözkonusu olan, silahlı mücadeleye demokratik bir taban 
sağlamaktı. Demokratik mücadelenin artık geleneksel yollarla yürütülemediği oranda, silahh 
mücadele ağırlık kazanıyordu. Cepheden diktaya karşı yönelmeyen her politika, aynı zamanda 
diktanın meşrulaşması anlamına geliyordu ve bundan dolayı demokratik olamazdı. 
Parlamenterlerin yerini kavga adamlan almalıydı. Bunlar yalnızca savaşabilme yetenekleri 
bakımından değil, sistem karşısındaki uzlaşmazhklan ile de genç insanlar olmalıydılar. Silah 
ve politika, diktatörlüğün devrilmesiyle yitirecekleri şeyler olmayanlarca yönlendirilmeliydi.
Genç Fidel’in yaklaşımı hem bir kopuşu hem de kesintisizliği bünyesinde banndınyordu. 
Diktatörlük devrimin sağladığı kopuşla sona erecekti. Demokrasinin restorasyonu da devrimle 
sağlanacaktı. Bu ise devrimin kesintisizliği anlamına geliyordu.

Moncada Kışlası Baskını

Küba Devrimi’nin başlangıç noktası olarak kabul edilen, 26 Temmuz Moncada baskım eylemi, 
Fransız Devrimi’ni başlatan Bastille baskını gibi, tek başına pek önemli sayılmayan bir 
eylemdi ancak, bütün Küba’yı sarstı ve yeni bir dönemi başlattı.

Bastista’ya karşı ilk tepkinin üniversitelerde yükselmeye başladığı dönemde. Castro Juventud 
Ortodoxa (Ortodoks Gençlik) içinde direniş yanhiannı etrafında toplamaya başladı. Bunlar 
kendilerini sadece Movimiento (Flareket) diye adlandınyorlardı. Heyecanlı ve atak 
davranışlanndan dolayı Fidel’e üniversite çevrelerinde loco (çılgın) diye ad takılmıştı. 
Çevresindeki gençlerden Abel ve Montane, kendi paralanyla hemen bir baskı pedalı alıp, Son 
bs Mismos (Bunlar da Aynı) başlıklı bir illegal gazete çıkarmaya başladılar, Fidel’in önerisi ile 
gazetenin adı El Acusador (Suçlayıcı) olarak değiştirildi. Gazetenin müdürlüğünü Raul Gomez 
üstlendi. Baskı ya onun ya da Abel’le kızkardeşi Haydee’nin evinde yapılıyordu. Bu arada 
Elda Perez, ve Melba Hernandez adh iki kadın daha harekete katıldı, Melba ve Haydee 
Moncada baskını eylemine da katılacaklar ve bu baskında Haydee hem erkek kardeşini hem 
de nişanlısını yitirecekti, 16 Ağustos 1952’de Chibas’ın ölüm yıldönümünde El A cusadofun  
özel sayısını el pedalı ile 10 bin adet basmayı başardılar. Ama Batista’nın gizli polisi SİM 
atölyeyi basarak hem makineleri tahrip etti, hem de bütün sayılara el koydu. Fidel’in 
kadrosunun önemli bir bölümü hapse girdiyse de kısa sûrede serbest kaldılar. Polis “dört 
delikanlı” ile “iki genç kızın” el pedah ile yürüttükleri bu basın faaliyetini pek önemsemedi,
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Bağımsızlığın kazanılmasından sonra eski toprak 
aristokrasisinin Amerikan sermayesinin ülkeye hızla 
girmesini engelleyecek kaynak ve olanaktan yoktu. 
Amerikan yatmmlan 1902-1906 arası 80 milyon, 
1909'da 200 milyon, 1922’de 1 milyar 200 milyon 
dolan bulmuştu. Toprak aristokrasisi kapitalist 
gelişmenin taşıyıcısı olan gerçek bir burjuvazi 
konumuna yükselememiş ve Küba bir kompradorlar ve 
spekülatörler cenneti haline gelmişti. Bu "elit" 
kesimin zenginleşmesi diğer toplumsal katmanların 
günden güne yoksullaşması pahasına gerçekleşmiş ve 
büyük kentlerin etrafında geniş gecekondular 
oluşmuştu. Ülkenin en temel sanayisi olan şeker 
sanayiinde ancak 20 bin kişi istihdam edilmişti ve 
işsizlik ciddi boyutlara ulaşmıştı. Kırsal kesimden 
kentlere doğru hızlı bir göç dalgası yaşanmaya 
başladı. Büyük ölçüde Amerikalıların denetiminde olan 
şeker şirketleri daha ucuza malolduklarından Haiti ve 
Jamaika'dan işçi getirmeyi tercih ediyorlardı. 1920'lere 
doğru Küba işçi sınıfı aktif nüfusun ancak yüzde 
16,4'ünü oluşturuyordu. 1924'de ülkenin sayılı 
entelektüellerinden Fernando Ortiz "Küba toplumu bir 
ayrışma, bir çürüme dönemi yaşıyor. Küba'daki kriz 
ne bir hükümet, ne bir parti, ne de bir sınıfın krizidir, 
bu kriz bütün bir halkın krizidir" diye yazacaktı, 
f^achado diktatörlüğüne karşı ayaklanan Batista bir 
darbeyle iktidan ele geçirdikten bir müddet sonra 
Küba Komünist Partisi Batista’yı "her ne kadar hızla 
zenginleşmiş ve egemen sınıfların temsilciliğine 
soyunmuş olsa da, devrimci hareketle olan ilişkileri 
yabana atılamaz. Batista askerler ve küçük rütbeli 
subaylarla ilişkilerini sürdürüyor. 1933 devrimci dalgası 
Batista’mn üzerinde derin etkiler bıratktı" tesbitini 
yaparken, bu yanılsamanın nedenlerinden birisi de 
üstte görüldüğü gibi Batista'nm sık sık hayır kurumlan 
yararına toplantılar düzenlemesi ve yoksulların 
çıkarlarını gözeten bir "baba" İmajını edinmeye 
çalışmasıydı.



1929 krizi ABD'ye bağımlılık nedeniyle şeker 
ihracatının düşmesine neden oldu ve kırsal kesimde 

açlık tehlikesi başgösterdi. Şehirlerde ise işsizlik 
büyük boyutlara ulaştı ve umutsuzluk duygularının 

yanısıra diktatörlüğe karşı mücadele yeni bir hız 
kazandı. 30 Eylül 1930'da öğrenciler Enrique Jose 
Varana dolaylı çağrısı üzerine sokaklara döküldüler. 

Filozof, sosyolog ve JosĞ Marti'nin arkadaşı Varona 
Muhafazakâr Parti’ran başkanlığını yapmış ve 1912'de 

Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilmişti. Machado 
diktatörlüğünün amansız muhalifi Varona 1930'da bir 

dergiye verdiği demeçte Küba gençliğinin ataletine 
çokşaşırdığını söylediğinde öğrenciler Varona’nın evine 

yürümeğe ve böylece bu fırsattıye diktatörlüğe karşı 
duydukları öfkeyi dile getirmek için kullanmaya karar 

verdiler. Polis filozofun oturduğu sokağı kapatarak 
öğrencileri dağıtmayı denedi ve hareketin 

önderlerinden Rafael Trejo polis kurşunlarıyla hayatını 
kaybetti. Öğrenciler bütün fakültelerin temsilcilerinden 

oluşan 40-50 kişilik bir komite tarafından 
yönetiliyorlardı. Polis tutuklamalarına karşı bir önlem 
olarak her komite üyesi için bir de yedek seçilmişti. 

Bu komitenin illegal yayın organı Alma Mater 
proletaryanın sermayeyle mücadelesinden ve anti- 
emperyalist mücadelenin değil, toplumsal adaletin 

sağlanmasının, çürümeye karşı cnurun ve sefalete 
karşı mücadelenin bayraktarlığını yapıyordu. Öğrenci 

hareketinin radikalleşmesi ve Marksist düşüncelere 
yönelmesi Aureilano Sanchez Arango'nun Lİnea (Çizgi) 

adil bir gazete çıkarmasıyla gerçekleşti. Öğrenci 
hareketinin yeniden ivme kazanması 1944'de Eğitim 

Bakanı olan JosĞ Manuel Aleman'm bakanlığın 
paralarını zimmetine geçirme teşebbüslerinin kulaktan 

kulağa yayıldığı dönemde oldu. 1945'de Havana’ya 
gelerek Hukuk Fakültesl'ne devam etmeye başlayan 

Fidel Castro 1946'da Hukuk Fakültesi Öğrenci 
Derneği başkanlığına adaylığını koyup kazandı. Castro 

hitabet yeteneği ve pratik faaliyetlerde ön planda 
olmasıyla öğrencileri gözünde bir eylem adamı 

olaraksaygınlık kazanmıştı. Yanda görüldüğü gibi bu 
yıllarda öğrenciler sık sık yolları kesip trafiği 

engelleyerek anti-emperyalist söylemli muhalefet 
eylemleri örgütlüyorlar ve oluşturduklan eğitim 

gruplarında Lenin ve Marx okumaya yöneliyorlardı. 
Fidel Castro öğrenci eylemleri boyunca polis şefiyle 
yaptığı pazarlıklarda iyi bir müzakereci olduğunu da

kanıtlamıştı (üstte).

Ama Fidel’le arkadaşlan bu olaydan ders çıkararak, chivato’lardan (muhbir) sakınarak, hücre 
tarzında gizliUk kurallanna uygun biçimde örgütlenerek silahlı mücadeleye hazırlanmaya karar 
verdiler.

27 Kasım 1952’de İspanyollar tarafından öldürülen sekiz tıp öğrencisinin anısına düzenlenen 
toplantıdan sonra, Movimiento’ya  katılanlann sayısı arttı. Oluşturulan kaçak gruplar, uygun 
yerlerde gizlice silah kullanma talimleri yapmaya başladılar. 28 Ocak 1953’te Jose Marti’nin 
100. doğum yıldönümü için gece meşalelerle üniversiteden, Jose Marti heykelinin bulunduğu 
Merkez Parkına yürüyüş düzenlendi. Gösteriye katılan bin kişiden dört yüz kadanm, 
yirmişerUk sıralarla düzgün biçimde yürüyen Fidel’in arkadaşlan oluşturuyordu.

Movimiento hem anlamlı bir çıkış yapmak, heml de silah ele geçirmek amacıyla bir kışla 
baskını düzenlemeye karar verdi. Bu eylem için en uygun yer olarak Havana’nm 900 km. 
doğusunda yer alan ve rebelde (isyancı) adı verilen Oriente eyaleti seçildi. Aynı zamanda 
Fidel’in memleketi olan Oriente birçok direnişin başlangıç yeri olmuştu. 26 Temmuz’da, 
Santiago kentinde karnavalın yarattığı fırsattan da yararlanılarak Moncada kışlası basılacaktı. 
Bölgede gözden uzak bir çiftlik kiralanarak buraya silah ve giysiler taşındı. Daha sonra da 
gençlerden oluşan 150 kişilik vurucu güç, küçük gruplar halinde Santiago’ya ulaştı. SİM’in 
dikkatini çekmeden bu kadar insan ve silahın Santiago’ya aktaniması aslında azımsanmayacak 
bir başan idi.

Yapılan plana göre 120 kişi Moncada kışlasına, 20 kişi ise 50 kilometre ötesinde Bayamo 
kışlasına saldıncaktı. Fidel, harekatın başanya ulaşmasından sonra Santiago radyosundan 
okunacaklan bile hazırlamıştı. Önce La M arseillaise çalınacak, Movimiento'nun manifestosu 
okunduktan sonra, Raul Gomez’in devrimci şiirleri ile Chibas’ın son konuşmasına sıra 
gelecekti. Bu arada Moncada baskıncılan arasında hastane ve adliye sarayını ele geçirmek 
üzere iki grup daha aynlacaktı.

26 Temmuz sabahı erken saatlerde Fidel Moncada harekatını başlattı. Ama işler planlandığı 
gibi gelişmedi. Kışladaki askerler kısa sürede toparlandılar. Eylem baskın niteliğini yitirince de 
asker kalabalığı ve ateş gücü ağır bastı. Fidel geri çekilme komutu verdi, ama Siboney’deki 
çiftlik evine ancak kırk kişi ulaşabildi. Moncada komutanı Albay Chaviano baskın sırasında 
büyük korkuya kapılmış, evinden çıkamamıştı. Büyük bir öfkeyle yakalananlann öldürülmesini 
emretti. Bu emir kaçaklar için de geçerliydi. Kışlada ele geçenler, işkence ve kafalan 
dipçiklerle ezilerek öldürüldüler, kurşunlandılar.

Baskın olayı Havana’da bomba gibi patladı. Olayın çapını bilmeyen Batista derhal çok iyi 
korunan Colombia kışlasına çekildi. Radyo ve gazetelerden yalan haberler aktanidı, bakanlar 
kurulu tutuklulann hayatından gardiyanlan sorumlu tutan Cezaevleri tüzüğünün 26. maddesini 
derhal yürürlükten kaldırdı. Batista yanlısı basın, Fidel ve arkadaşlannın nöbetçilerin kafalannı 
kestiklerini,- hastanede yaralılann kanniannı bıçakla deştiklerini, Kübalı değil Meksikalı, 
KızılderiU, Venezuelah ve Polonyah maceracılar olduklannı, para kaynağının eski başkan Prio 
olduğunu yayıyorlardı. Bir yandan da eylemin ardında komünistlerin olduğu ileri sürülüyordu. 
Bu arada Komünist Partisi yasa dışı ilan edildi, partinin yayınladığı günlCık gazetenin bürolan 
işgal edildi, yöneticiler tutuklandı. Küba’nın her yanında askerler şüpheli görülen herkesi 
tutuklamaya başladı. Santiago’daki birçok Havanalı da baskınla ilgileri olmadığı halde
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Küba devriminin popüier yanı, başanya ulaşmış bir gerilla hareketi için neredeyse tipik bir örnek teşkil 
etmesiydi. Barbudolar, kişisel özellikleri ve bütün dünyada uyandırdıktan devrimci imajı ile heyecan verici bir 

kimlik sunuyorlar, devrimden sonra biraz da bu sayede ABD’ye rağmen dünya kamuoyunda oldukça büyük bir 
desteği arkalarına alabiliyorlardı. Bu kimliği oluşturan ve besleyen en önemli öğe ise, kuşkusuz Fidel ile Che’nin 

etrafında örülen efsanelerdir. Yapılan bir araştırma, Fidel Castro'nun imajının, ağzından hiç eksilmeyen purosu 
ve sakalıyla bütünleşmiş olduğunu ve bu biraz serseri, biraz aykın görünümün, ABD tarafından yerleştirilmeye 
çalışılan “ diktatör”  imajını etkisiz hale getirdiğini ortaya koyuyor. Che Guevara ise, özellikle Bolivya’daki trajik 

ölümünden sonra, yirminci yüzyılın en büyük efsanelerinden birisi haline geldi: Yandaki ünlü fotoğraf, 60'lı 
yılların sonunda bütün dünyada, gençliğin daha iyi bir dünyaya yönelik umutlarını besleyen bir simgeye

dönüşecekti.

Küba devriminin Latin Amerika'da bir istisna mı, 
yoksa emperyalizme karşı mücadelenin öncüsü mü 
olduğu, '60'ların anti-emperyalist strateji tartışmaları 

içinde en çok ilgi gören sorunsallardan biriydi. 
Devrimin önder ve teorisyenleri arasında özel bir yeri 
olan Che, 1961'de “ emperyalizme karşı savaş bir kez 

başladı mı, durdurulamaz: Latin Amerika’da devrimin 
yolu açılmıştır”  diyordu. Che’nin “ iki, üç., daha fazla 

Vietnam" sloganı, emperyalizme karşı savaşın öteki 
Latin Amerika ülkelerine hızla sıçrayacağı umudunu 
özetliyordu. Aynı şekilde Castro da, Şili deneyinden 

önce “ Latin Amerika'da silahsız bir devrimin 
İmkânsızlığını savunuyordu. 1967 yılı hem Küba 

devrimi, hem de Latin Amerika’daki anti-emperyalist 
mücadele için önemli iki olaya sahne oldu: Havana'da 

Latin Amerika Dayanışma Örgütü’nün Küba 
önderi iğinde kurulması ve Che'nin Bolivya'da 

öldürülüşü. Latin Amerika Dayanışma Örgütü’nün 
(Organization of Latin American Solidarity), İspanyolca 

“ dalgalar" anlamına gelen kısa adı OLAS, Küba’da 
başlayan hareketin dalga dalga yayılarak Latin 

Amerika'yı sarmasına ilişkin bir metafordu. Latin 
Amerika'da devrimci mücadeleyi hızlandırma çabası, 

yalnızca Castro yönetiminlü devrim heyecanını ayakta 
tutma politikası ile açıklanamaz. Devrimden sonra 

Küba'da, eşine az rastlanır halk-yönetlm içiçeiiği 
doğmuştu: bu durum biraz da ülkenin özgül 

koşullarından ileri geliyordu: Batılı gazetecilerin de 
belirttiği gibi Fidel Castro, halk arasında ilk adıyla 

çağrılan tek devlet başkanıydı. Devrimin coşkusu 
dindikten, ‘normal hayat’a dönüldükten sonra bile 
Küba halkı için yöneticileri hâlâ birer "barbudo"
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(sakallı) İdi... Örneğin, şeker kamışı üretimini artırma 
kampanyasının başarısızlıkla sonuçlanışından sonra, 

büyük bir mitingle özeleştiri veren Fidel, 
‘‘yöneticilerinizi değiştirin diyeceğim; ama bizden 

iyisini de bulabileceğinizi sanmıyorum" demişti; bu 
sözler, açık yürekliliği, gayri resmîliği ve kişiselliğiyle 
olduğu kadar, kendine güveniyle de, Castro'nun kitle 
ile kurduğu sıcak ilişkiye işaret etmektedir. Dört-beş 

saat sûren uzun ve içten konuşmalar, sık sık 
tekrarlanan ve hem birer siyasî toplantı hem de 

eğlence vesilesi olan mitingler, Castro ,„ılnin 
karakteristik unsurlarıdır. Kitlesel iletişimin çağdaş 

araçlarından olan afiş de, ülkede devrim sonrasında 
çok önemli bir iletişim medyası haline gelmiştir... 
Soldaki afiş Küba Devrimi önderlerini toplu halde 

gösteriyor. Küba devrimi, milliyetçi ve anti-emperyalist 
mücadelece arasındaki sürekliliği her zaman 

korumuştur. Üstte sağdaki afiş, "komünist bilinci 
parayla değil, komünizmi bilinçle yaraimak" sloganını 

işliyor... Castro’nun 1968'i "kahraman gerilla yılı”  ilan 
etmesiyle doruk noktasına varan, devrimin öteki 

ülkelere ‘ihracı’ ya da sıçratılması politikasından ise, 
tümüyle vazgeçildiği söylenemez: Castro, "bir 

devrimcinin görevi devrim yapmaktır”  diyordu. Latin 
Amerika’da başlayacağı düşünülen geniş kapsamlı 
hareketin başarısızlığa uğraması, elbette ki sadece 

toplumsal koşullardan ileri gelmiyordu. 1959’da Castro 
ve arkadaşlarının karşısında yarısı paralı askerlerden 

oluşan başıbozuk bir ordu verdi, oysa Küba deneyinden sonra 
ABD, “Castrocu”  en küçük bir eğilimin ya da bir sosyalist 

hareketin bile kendini gösterdiği ülkelerde İşi hiçbir 
zaman şansa bırakmadı; bunun en tipik örneği Şili oldu...

öldürüldü ve bunlann adlan baskın sırasında ölmüş gibi ilan edildi. Sonunda Santiago’daki 
Katolik başrahibi. Albay Chaviano’ya giderek idamlann durdurulmasını istedi. Rahip Enrique 
Peres Serantez aynca Basta de Sangre (Kan Dökülmesine Son) başlıklı bir makale de 
yayınladı.

Fidel’in çevresinde kalan 17 kişi de Gran Piedra dağına çıktılar. Sonunda Fidel iki kişiyle 
birlikte kıyıya inerek, bir sandal bulmayı ve körfezin karşısına geçerek, Sierra' Maestra 
dağlanna çekilmeyi kararlaştırdı. Ama üç gün devam eden yağmur bu planı da engelledi. Bir 
kulübede uyurlarken yakalandılar. Siyah teğmen Serria, askerlerin Fidel ve arkadaşlanm 
öldürmesini engellediği gibi, Fidel’i de kışlaya götürmeden doğrudan sivil makamlara teslim 
etti. Albay Chaviano, derhal oraya gelerek neden bu eyleme kalkıştığını sordu. Fidel’in neden 
ihtilal istediklerini açıklamasından etkilenen Albay, bu kez aynı açıklamalan radyodan 
yapmasını istedi. Elbette Fidel de bu fırsatı kaçırmadı. Fidel eyleme kaolanlardan ayn olarak 
yargılandı. Castro mahkemede ünlü. La Historic Me Absolvera (Tarih Beni Aklayacaktır) başlıklı 
savunmasını yaptı. Bu savunmanın dışan çıkaniması, yayılması yasaklandığı halde, lasa süre 
sonra kitap halinde basılarak bütün Küba’ya dağınldı. Moncada eylemi ve yargılaması Fidel’i 
tüm Küba’nın tanımasını sağladı. '

Fidel savunmasında gelecekteki devrimci hareketin toplumsal temelini ele aldı. Sınıftan değil, 
halktan sözediyordu. Halk kavramı, sınıf kavramına egemendi. Ama bu halk, geleneksel 
popülizmin parlak nutuklannm bir malzemesi değil, çeşitli toplumsal kesimlere aynlan somut 
bir halktı. Ama öte yandan bu kullanım, aynı zamanda da Fidel’in popülist gelenekle olan 
bağını da sergiliyordu. Fidel kent ve kır yoksullannm ittifakını öneriyordu: Küçük ve 
topraksız köylünün, sanayi proletaryasının, orta sınıfın ve küçük burjuvazinin bazı 
kesimlerinin ittifakı.

Fidel savunmasında Movimiento’nun başanh olması halinde derhal yasallaşaracağı 5 noktayı; 1. 
1940 Anayasası’nm derhal yeniden uygulamaya konulması; Kısa süre içinde düzenlenecek- olan 
seçimlere kadar devrimci hükümetin iktidan elinde toplaması ve devlet aygıtının derhal 
temizlenmesi; 2. Toprak mülkiyetinin küçük kiracı köylülere, ipotek yapılamayacak ve 
devredilemeyecek biçimde ve daha önceki sahiplerine tazminat ödenerek devredilmesi; 3.
Bütün büyük işletmelerde işçilere ve memurlara kârdan yüzde otuz oranında dağıtım 
yapılması; 4. Şeker kamışı ekicilerine şeker üretiminin yüzde 55’ini bölüşme hakkı ve küçük 
ekiciler için asgarî bir kota ayniması; 5. Özel mahkemelerin alacağı kararlarla, yasa dışı 
yollarla halkın sırtından kazanılmış mülk ve servete el konulması, olarak özetliyordu.

Yargılama sonucunda Fidel 15 yıl hapse mahkûm oldu. Isla de Pinos’da üç yıl hapis 
yattıktan sonra, çıkanlan genel af sonucu 5 Mayıs 1955’de tahliye oldu. Çıktıktan sonra 
Movimiento’nun, 26  Temmuz H areketi adını alması kararlaştınidı. Küba’da açık faaliyet 
olanağının olmadığını gören ve 7 Temmuz’da Meksika’ya geçen Fidel, oradaki sürgünleri 
etrafında toplandı. İshanya İç Savaşı’a katılmış olan General Alberto Bayo, onlara gerilla 
eğitimi vermeye başladı. Bu arada Küba’da da 26 Temmuz Hareketi, örgüt ağını geliştirmeye 
çalışıyordu. Granma  seferinin hazırlıklanmn sürdüğü sırada, 19 Mart 1956’da Fidel yazdığı bir 
mektupta Ortodoks Parti’d en  kesin olarak koptuğunu açıMadı. "FiâEİ~iJartiyi- Batista rejimi ile 
işbirliğine girdiği için eleştiriyor ve Chibas’m ideallerini artık 2 6  Temmuz Hareketi’nin  temsil 
ettiğini savunuyordu.
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Fidel Castro 26 Temmuz Hareketi’ni “26 Temmuz, siyasal bir parti değil devrimci bir 
hareketti; Küba’da siyasal demokrasinin yeniden kurulmasını ve toplumsal adaletin 
sağlanmasını samimiyetle isteyen her Kübalıya saflan açıktı. Geçmişi temiz, boyun eğmez bir 
iradeye sahip yeni insanlardan oluşan, eşit haklara sahip ve gizli bir önderliği vardı. 
Hareketin yapısı işlevseldi: Savaş gruplannda, gençlik kadrolannda, gizli işçi hücrelerinde, 
kadın örgütlerinde, ekonomik birimlerinde ve bütün ükeye yayılan yeraltı propaganda 
malzemesinin dağıtım aygıtında böyiesi bir işlevsellik vardı, gençlerle ihtiyarlar, erkeklerle 
kadınlar, işçilerle köylüler, akademisyenlerle öğrenciler böyiesi bir yapılanma içinde biraraya 
gelebildiler” diyerek tanımlıyordu. 26 Temmuz Hareketi’nin etrafında Kurtuluş Eylemi, Ulusal 
Devrimd Eylem ve Milliyetçi Kurtuluş H areketi gibi diğer devrimci örgütler toplandılar.

Diktatörlüğe karşı yürütülen mücadele daha sonra askerî biçimler altında sürdü. Bu geçişler 
savaşın ve politikanın gelişimine göre belirlendi. Kırsal ve kentsel biçimleri içinde, silahlı 
demokratik mücadele, bir kitle ayaklanmasının patlak vermesini tahrik etme am. cını 
taşımaktaydı. Bu dolaysız amaca ulaşmak için, 26  Temmuz önderliği farklı siyasal ve 
toplumsal güçlerle taktik ittifaklara girdi.

Granma Yatından Sierra Maestra Dağlarına
Fidel 2 Arahk 1956’da 82  yoldaşı ile birlikte Küba’ya çıktı. Hareketin başlayacağı yer olarak 
yine Oriente eyaleti seçildi. Ama daha ilk anda çıkan çalışmalann ardından 12 kişi çeşitli 
badireleri atlatarak Sierra Maestra’da gerilla hareketini başlattılar. Ellerinde sadece 9 tüfek 
vardı. Devrimcilerin köylüleri kendi saflanna çekmeleri için şartlar çok uygundu. Fidel 
köylülerden sağladığı destekle, kısa sûre içinde Oriente’nin bütün kırsal kesimlerine egemen 
oldu. İlk yenilginin de etkisiyle dikkatle ve sabırla yürütülen faaliyet sürecinde bir yandan 
kemlerdeki muhalefet güçleri ile bağ kurulmaya çalışılırken öte yandan dağlardaki örgütlenme 
de yavaş yavaş genişletildi. Bir yandan radyo yayını başlatılırken, öte yandan Batista 
kuwerierine karşı başanh vur kaç eylemleri düzenleniyordu.

Fidel ve yoldaşlannm Oriente’de kök saldıklan günlerde, paralel bazı gelişmeler de, kentlerde 
yaşanmaya başlandı. En hızlı gelişme ise öğrenci kesiminde görülmekteydi. Üniversite Öğrenci 
Birliği temelinde, tarihî Directoria yeniden canlandınidı. Otantik Parti hükümetleri döneminde 
öğrenci hareketleri bir çeşit yozlaşma ve gangsterleşme dönemine girmiş, çatışan düzen 
partilerinin birer kolu haline gelmişti. Jose Antonio Echeverria adında katolik bir önder, 
öğrenci hareketini Batista’ya karşı yoğun eylem içine çekmeyi başardı. Guiteras’ın 
önderliğindeki eski Directoria gibi, yeni öğrenci hareketi de kitlelerin katıldığı sokak kavgalan 
ve esas olarak konspiratif özellik taşıyan silahh eylemleri sürdüren iki kanalda evrildi.

Sokak kavgalan ile diktatörlük karşısındaki halk direnişi canlı tutulmaya çalışılırken, silahlı 
eylemle de diktatörlük güçleri sarsılıyordu. Öğrenci hareketi Küba Devrimi’nin 
hızlandmlmasmda önemU bir yere sahip oldu. Bu devrimde kendilerini yan roller üstlenmiş 
olarak gören Echeverria ve arkadaşlan süreç içinde önderliği ele almaya çalışıyor, bunun için 
26 Temmuz Hareketi ile rekabete giriyorlardı. Aslında gerek tabanlan, gerek eylem tarzlan ve 
gerekse politik hedefleri bakımından aralannda çok az fark vardı. Bu hava içinde Directoria

1390

Fidel Castro, 24 Mart 1952'de Anayasa Mahkemesi’ne 
Batista’nm darbeci, isyankar, hain olduğunu ileri süren 
bir dilekçe verdi. Castro dilekçede "  Batista 
tutuklanmadıysa. Devlet Başkanı, başbakan, senatör, 
yasama ve yürütme erkinin tek hakimi ve ülke 
yaşantısının efendisiyse, mahkemeler ortadan 
kaldırılmış demektir. Bu durumda hakimler cübbelerini 
atmalı ve görevlerinden çekilmelidirler”  diyordu.
Dilekçe reddedildi ama Castro bu çabasının boşuna 
olmadığını, devrimci şiddetin hukuki temellerini böylece 
attığını düşünüyordu. Darbenin hemen ertesinde,
Kübalı gençler diktatörlüğü devirmek ve darbe öncesi 
varolan statükoya geri dönüş anlamına gelmeyen bir 
demokrasi hedefiyle biraraya gelmişlerdi. Havana’da 
General Motors’da muhasebeci olarak çalışan Jesus 
Montane, Mayıs 1952’de Fidel Castro’ya, birlikte 
Batista rejimine karşı gizli bir dergi çıkarttığı arkadaşı 
Abel Santamaria’yı tanıştırdı. Abel’in kızkardeşi 
Haydee ve onun bir arkadaşı Melba Hemandez’le 
daha sonra Movimiento diye anılacak bir grup 
kurdular. Grup kısa sürede gelişti ve Artemisa, Pinar 
del Rio, Havana’nm kenar mahalleleri ve Nueva 
Paz’da çok sayıda hücre kuruldu. Sadece Nueva 
Paz’daki grup köylülerden oluşuyor, diğer bölgelerdeki 
hücreler daha ziyade öğrencilerden meydana 
geliyordu. Movimiento grubu içinde silahlı mücadelenin 
kaçınılmazlığı üzerine yapılan tartışmalar Castro’nun 
düşüncelerinin benimsenmesiyle sonuçlandıktan sonra, 
silah temin edilmesine ilişkin farklı öneriler ortaya 
atıldı. Castro silah satın almanın hem pahalı hem de 
gereksiz olduğunu, askeri kışlalarda çok sayıda silahın 
bulunduğunu ve tek yapılacak şeyin bunlan ele 
geçirmek olduğunu ileri sürdü. Baskın yapılacak 
kışlanın belirlemesinde hararetli tartışmalar oldu. 
Sonunda Oriente vilayeti sınırlan içindeki ve savaşçı 
ve isyankar geleneğiyle ünlü Moncada üzerinde 
anlaşmaya varıldı. Moncada 1868-1895 arası 
İspanyollara karşı verilen bağımsızlık savaşı sırasında 
tartışılmaz bir üs görevi görmüştü. Ayrıca Havana’daki 
kışla 20 bin asker tarafından korunurken, Moncada 
sadece bin askerce korunuyordu ve başkentten 
gönderilecek takviye güçleri dağlık bölgelerden geçip
9 yüz kilometre katetmek zorunda kalacaktı ki bu da 
büyük bir zaman kazancı demekti. Castro’nun genel 
ayaklanma için bir kıvılcım olacağını düşündüğü, 
baskın için 26 Temmuz günü seçildi, çünkü kışlanın 
olduğu kentte 25, 26 ve 27 Temmuz’da bir karnaval 
vardı ve civar bölgelerden gelen kalabalığın arasında 
kaybolmak çok kolay olacaktı. Castro baskına 
katılacakların asker üniforması giymesini önerdi ve 
Columbia askeri hastanesinde hemşire olarak çalışan 
Florentino Fernandez üniformalan temin etme görevini 
üstüne aldı. Baskın için her biri özel görevli üç grup 
oluşturuldu. Yaklaşık 20 kişiden oluşan ve Abel
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Santamaria yönettiği ill< grup pencereleri kışlaya 
bakan sivil hastaneyi almakla görevliydi. 6 kişiden 
oluşan ve Raul Castro’nun yönetimindeki ikinci grup 
Moncada kışlasının damına geçmek üzere Adalet 
Sarayı’m ele geçirecekti. 90 kişiden oluşan ve 
Castro’nun yönetimindeki üçüncü grup ise kışlanın 
içine girecek, askerleri etkisiz hale getirdikten sonra 
silahlarını toplayacaktı. Santamaria ve Raul Castro 
gruplan görevlerini kolayca tek bir kurşun atmadan 
yerine getirdiler ama Castro ve arkadaşları kışlanın 
içine giremeden kendilerini farkeden bir nöbetçiye 
ateş açmak zorunda kaldıklarından askerler verilen 
alarm üzerine dışarıya fırlamışlardı. Castro geri 
çekilme emri verdi ama yetişen askerlerle şiddetli 
çatışmalar oldu. Kışla duvarlan delik deşik olmuştu 
(üstte). Çatışmalar boyunca baskın grubu ona yakın 
ölü verdi (üstle solda). Sayıca çok üstün olan 
askerler karşısında teslim olmak zorunda kalıp 
tutuklananlardan 68’i korkunç işkencelerden 
geçirildikten sonra yargılanmaksızın kurşuna dizildiler. 
Ele geçirilenlerden 32’si hapse atıldı. Tutuklananlar 
arasında bulunan (altta soldan sağa) Fidel Castro 15, 
Raui Castro 13, Pedrp Miret 13, Juan Almeida 10 yıl 
hapse mahkum oldu. Fidel baskın sırasında hemen 
yakalanmamıştı ve beş arkadaşıyla birlikte civar 
dağlara kaçıp bir müddet saklanmıştı. Uyurken 
devriyeier tarafından yakalanmış ve devriyelerin 
komutanı yüzbaşı Sarria ateş etmeme emri 
verdiğinden öldürülmekten kurtulmuştu. Baskına 
katılanlardan 50’si kaçıp kurtulmayı ve Latin Amerika 
ülkelerine sığınmayı başarmıştı.

diktatörü devirmek ve halk ayaklanmasmı başlatmak amacıyla 13 Mart 1957’de Başkanlık 
Sarayı’na bir baskın düzenledi. Bu baskın sırasında karizmatik bir öğrenci lideri olan 
Echevarria yaşamını yitirdi. Directoria kide gösterileri ve silahlı eylemler ile öğrencileri 
yeniden devrim alanına çekerken, diktatörlüğün silahlı güçlerini kentlere çekti ve halkın 
destek ve sempatisini kazandı. Aralanndaki kısmi rekabete karşın iki hareket paralel bir 
gelişme göstererek, aynı hedefe yöneldi.

Ekonomik Durum

Ayaklanmanın meydana geldiği nesnel ekonomik ortamda ise, önemli değişimler gerçekleşti. 
Emperyalist yayılmanın yeni ve eski biçimleri egemen blok içinde farklı tavırlara neden 
oluyordu. ABD Batista darbesini destekleyerek, ‘modernleştirici’ bir askerî rejimle, Latin 
Amerika popülizminin artan yükünü atmayı hedefliyordu. Amerikalılann gözünde Otantik ve 
Ortodoks Partilerdin silahh kollan gibi, 26  Temmuz .Hareketi de eskinin bir uzantısıydı. Egemen 
blok içindeki mücadele şeker oligarşisi ile Kuzey Amerikalı yatınmcılar ve yerli sanayiciler 
arasında geçiyordu. ABD bağımlılık ilişkilerinin modernleşmesini, teknolojik yayılma ile Kuzey 
Amerika kapitalizmine bir yol açmayı tasarlıyordu. Kısa süre içinde Batista’nm egemen blok 
içindeki çatışmayı çözecek durumda olmadığı anlaşıldı.

Batista’nm darbesinden kısa sûre önce Amerikalı Truslow Komisyonu raporunda ticaret ve 
toprak kullanımında arkaik yapılarn çözülerek, modem ekonomik gelişmenin sağlanması; yerel 
sanayiinin desteklenmesi; yani modernleşme ve teknolojik gelişme ile tanmsal üretimin 
artıniması, tanmsal ürünlerin fiyadannm düşmesi ile de işgücü fiyatının artmamasınm 
sağlanması, böylece bağımlı sanayiin gelişmesinin kolaylaştıniması; girişimcilerin ve 
teknokratlann başkent Havana’da değil, eyaletlerde üstlenmesini öneriyordu. Ama Küba’da ne 
bir ulasal buıjuvazi vardı, ne de diğer Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi bir ‘ithal 
ikameci gelişme’ süreci başlamıştı. Amerikalılann şeker üretimindeki payı 1939’da üçte birden 
fazlayken, bu sayı 1953’te dörtte bire düştü ve Amerikalılann ilgisi şeker dışı alanlara, 
özellikle de sanayi işletmelerine kaydı.

Bu arada işçi hareketi de gittikçe artan bir biçimde devrimci halk bloku ile yeniden 
eklemlenmeye başladı. Tarihsel açıdan belirleyici önemde olan olay, 1955 sonlannda şeker 
sanayiinde genel greve gidilmesi idi. Grev Las Villas kentinde barikat savaşlanna dönüştü. Bu 
grev 25  Temmuz Hareketi'nin  bir halk ayaklanmasının mümkün olduğu yolundaki beklentilerini 
güçlendirdiği gibi, sınıf mücadelesinin de kendine özgü biçimde gelişmesini sağladı. Öte 
yandan sendika tabanlannın bürokratik yönetimler üstündeki baskısı yoğunlaştı. Bu arada 
işsizlik kronik bir hal aldı. Küba’da sürekli işsizlik oranı yüzde 16 idi. Ölü zamanlarda bu 
oran yüzde 20 ’ye kadar çıkıyordu. Toplam işgücünün yüzde 35’i ya işsiz, ya kısmen çalışan 
ya da ücretsiz çalışanlardan oluşuyordu. Şeker ihracına dayalı sistemin ekonomik bunalıma 
girmesi durumu daha da vahimleştirdi. Fidel bu kesimlerin öneminin, klasik sol çevrelerden 
çok daha çabuk kavradı.

Sierra Maestra Manifestosu

12 Haziran 1957’de 26  Temmuz Hareketi, Sierra M aestra Manifestosu'nu yayınladı. Mani/esto’daki 
temel noktalar diktatörlüğe karşı mümkün olan en geniş siyasal birliği, başkanlık sisteminin 
seçimlerle yeniden konulmasını, derhal geçici bir hükümetin oluşturulmasını kapsıyordu. Bu 
amaçlara erişilmesi için 26 Temmuz H areketi ortak savaş stratejisi ile sivil bir devrimci cephe 
oluşturulmasını; geçici hükümetin başkanlığını üstlenecek ve diktatörlüğe karşı olan bütün 
güçler tarafından seçilen bir kişinin saptanmasını; diktatörün çekilmesini; sivil devrimci 
cephenin, diğer bir ulusun Küba’nın iç işlerine kanşmasma izin vermemesini ve bunun için 
kendisinin de firsat yaratmamasını; cumhuriyetçilik ve bağımsızlık gelenekleri temelinde, sivil
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devrimci cephenin, hiçbir türden askerî cuntayı, geçici hükümet olarak kabul etmeyeceğini 
açıklamasını; ordunun politika dışında tutulmasını, askerlere halktan korkmamalan çağrısında 
bulunmasını; 1940 Anayasası kurallarına ve 1933 seçim yasasına göre seçim yapılması 
çağrısının yinelenmesini; ve geçici hükümetin izleyeceği asgari programı için taslak 
hazırlanmasını öneriyordu. 1957 sonlanna doğru 26 Temmuz H areketi muhalefet örgütlerine 
yolladığı mektupta birliğin gerekliliğini bir kez daha vurguladı. İki metin arasındaki dönemde 
gerilla hareketi önemli bir ilerleme sağladı. İlk kurtanimış bölgeler oluştu. Gerillaya katılımın 
artması Sierra dışındaki bölgelerde de yeni savaş gruplannın oluşturulmasını mümkün kıldı. 
Hobrito bölgesinde Che ilk yeni cepheyi açu. Ülke çapında direnişin yayılmasında iki olayın 
belirleyici önemi oldu. Birinci olay, Frank Pais’in 30  Haziran’da öldürülmesine gösterilen 
tepkiydi. Frank Pais 26  Temmuz’un  kent örgüdenmesi sorumlusuydu ve örgütün en yetenekli 
kişilerinden biriydi. Pais’in ölümünü protesto için Santigo’da barikat savaşına dönüşen bir 
genel greve gidildi ve iş bırakma bütün bölgeye yayıldı. Bu, ’30’lardan beri Kübalı işçilerin 
ilk politik greviydi. Bu grev, 26  Temmuz'un örgütsel olmasa da, siyasal olarak Küba halkını 
kendisine ne ölçüde bağladığını gösterdi. 26  Temmuzculann, diktatörlüğün nihai bir genel 
grevle devrilebileceğine olan inançlan pekişti. Örgüt proletarya içindeki çalışmalannı artırdı. 
İkinci belirleyici olay ise, Cienfuegos kentinde patlak veren donanma ayaklanması idi. 5 Eylül 
1957’de kenti ele geçiren isyancılar halk güçleri ve 26 Temmuz üyeleri ile birleştiler. Kent 
kısa sûre sonra, ancak tanklann ve bombardıman uçaklannın devreye girmesiyle diktatörlük 
tara&ndan geri alınabildi.

Mahalefet örgüderine seslenen Mart 1958 tarihli mektupla birlikte Fidel’in Batista’ya karşı 
genel savaşı başlatılmış oldu. Fidel’in bu mektubu aynı zamanda Miami’de toplanan muhalefet 
güçlerinin ortak açıklamasına bir yanıttı. Bu gruplar hareketin henüz anti-emperyalizm evresine

Kül^a Devrimi, işçilerden köylülere, küçük burjuvazidert 
aydınlara kadar halkın çeşitli kesimlerinin desteğiyle 
gerçekleştirilen bir devrim oldu. Devrim sosyalist bir 
devrim değildi, en belirgin özellikleri anti-emperyalist 
ve ulusal oluşuydu, belli bir dereceye kadar da anti- 
kapitalist özellikler taşıyordu. Devrimi izleyen bir 
buçuk yıl, Küba’da adeta bir bayram gibi geçti.
Önder kadrolar, Fidel Castro, Che Guevara ve 26 
Temmuz Hareketi’nin diğer önderleri halk için birer 
kahramandılar, yıllar süren Batista diktatörlüğünün 
temsil ettiği terör, baskı ve sefalete onlar son 
vermişlerdi ve bu nedenle çok seviliyorlardı.
Devrimden hemen sonra yapılanlar Küba halkının 
büyük çoğunluğunun hayatında radikal değişiklikler 
getirdi. Kiralar yan yarıya azaltıldı, önemli tüketim 
mallarının fiyattan düşürüldü, konut inşaatlan ve 
tüketim arttı. Pek çok önemsiz gibi görülen önlem, 
halkın yeni yöneticilere olan sevgi ve güvenini 
artırıyordu. Havana yakınlarında bulunan ve hemen 
hemen tümü özel kişilere ve özel klüplere ait olan ve 
çevresi yüksek duvarlarla çevrili plajların duvarlan 
yıkılarak halka açıldı. Bu bir buçuk yıl, aynı zamanda 
devrimin bürokratikleşmesine, iktidarın devrime önderlik 
eden kadroların elinde giderek merkezileşmesine de
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sahne oldu. Özeiliide Fidel Castro, her şeyi bilen, her 
şeye mui<tedir önder, “ el maxima lider" haline geldi. 
1961'de ABD’nin Küba’ya saldırması ve ülkenin 
kendini bir savaşın içinde bulmasıyla birlikte devrimin 
ardından yaşanan bu "devrimci balayı"da sona erdi. 
Kübalı devrimciler, başka Latin Amerika ülkelerinin de 
kendilerini izleyeceğini, Küba Devrimi’nin bir Latin 
Amerika Devrimi’nin başlangıcı olacağını umuyorlardı. 
Bu umutlan gerçekleşmedi. Latin Amerika Devrimi için 
mücadele etmek ve Bolivya’da gerilla hareketini 
başlatmak için 1966 baharında Küba’yı terkeden 
devrimin önderlerinden Che Guevara, bu uğurda 
hayatını yitirecekti. Fidel Castro, gazetecilerin Che’nin 
nerede olduğu şeklindeki sorularını 20 Nisan 
1966’daki bir basın toplantısında şöyle cevaplandırdı: 
“Size söyleyebileceğim tek şey. Kumandan 
Guevara’nın her zaman devrime en yararlı olacağı 
yerde bulunacağı ve onunla benim aramda son 
derece iyi ilişkilerin var olduğudur.”  Aşağıda,
Moncada Baskını’nın andördüncü yıldönümü 
kutiamalan görülüyor. Soldaki panoda, Che 
Guevara’nın tüm emperyalizme bağımlı ülkeler için 
gördüğü tek kurtuluş yolunu ifade eden sözleri yer 
alıyor: iki, üç, daha fazla Vietnam yaratalım!

gelmediğini düşünüyorlardı ve diktatörlüklerle ara çözümlere hazır olduklannı açıklıyorlardı. 
Fidel 1957’de belki böyle bir metni imzalayabilirdi. Nitekim kendilerini Miami’de 26 
Temmuzcu olarak tanımlayan bir grup, onlar adına bu imzayı da atmıştı. Ama 1958’de 
gerillanın kök saldığı, genel grev ve genel ayaklanma evresinin yaklaştığı bir dönemde böyle 
bir metnin kabul edilmesi mümkün değildi. Miami deklarasyonunun altında Küba Devrimci 
Partisi, Küba H alk Partisi, Otantikler Örgütü, Üniversite Öğrenci Federasyonu  ve Devrimci İşçi 
Direktoryası'nm  imzalan vardı. Fidel mektubundş bu metni onaylamadıklannı açıkladı. 26 
Temmuz dışında muhalefetin, ara çözüme hazır olması, eski ekonomik ve siyasal düzene hiç 
dokunmadan bunu sürdürmekten yana olduklannı gösteriyordu. Öte yandan Batista’yı devirme 
bahanesiyle yeni bir cuntanın devreye girmesine karşı çıkıyor ve böylesi bir durumda 26 
Temmuz'ım  silahh mücadeleyi sürdüreceği ve genel grev çağnsı yapacağı .net biçimde dile 
getiriliyordu. 26 Temmuz, Batista’nm kişiliğine karşı değil, temel olarak orduya dayanan tüm 
dikta sistemine karşı mücadele ediyordu. Bu nedenle, muhalefet partilerinin “devrimci 
kuvvetlerin cumhuriyetin silahlı kurumlanna katılması gerektiği” görüşüne karşı çıkılıyordu. 
Devrimcilerin varolan orduya katılmalan demek, devrimin silahsızlandıniması, yani 26 Temmuz 
H areketi’nin  silahsızlandınlarak, siyasal bir alternatifin safdışı edilmesi anlamına geliyordu. Fidel 
buna karşı düzenli ordunun dağılması önerisini getirdi.

Bu dönemde en büyük başansızlık Nisan 1958’de yapılan genel grev çağnsına yaygın bir 
katılımın sağlanamayışı oldu. İşçi sınıfı, içinde yaygın bir çalışma yapılmadan, kitlelerin,
Pais’in ölümü sırasında Santiago’da olduğu gibi kendiliğinden genel greve katılacağı umuldu. 
Nisan’daki genel grevin başansızlığı Batista’ya kendini toplama ve karşı saldınya geçme olanağı 
sağladı. Şimdi gerillalann görevi saldınlara karşı direnmekti. Bu ise stratejik yönelimlerini 
değiştirmelerine neden oldu. Askert destekle kiüe grevine sıçramaktan, kitle destekli askert
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savaş stratejisine yöneldiler. Bu strateji değişikliği ile 26  Jem m uzcular  ordunun saldırılarına 
dayanmakla kalmadılar, onlan yenilgiye de uğrattılar. Diktatörlüğün kuşatması parçalandı, 
gerilla bir üst aşamaya daha sıçrayabildi ve bütün Oriente eyaleti savaş alanına dönerken, 
mücadele ülkenin batı kesimlerine de yayılmaya başladı.

Zafere Doğru

Yeni stratejinin bir parçası olarak askerî ve siyasal merkezileşmeye gidilirken, ittifaklar 
politikası da daha yaygın ve esnek bir görünüm aldı. Askerî mücadelenin geliştiği bir 
dönemde, 20 Temmuz 1958’de diğer muhalefet örgütleri ile Caracas Paktı imzalandı. Metin, 
jtiranlığı silahh ayaklanma .ile devirmpk için ortak mücadele stratejisi oluşturulması; büyük bir 
genel grev için sivillerin vereceği mücadeleler, bütün ülkede ortak silahh eylem için asken 
yükseltilmesi; bütün işçileri, bütün sivilleri, serbest meslek sahiplerini ve onlann ekonomik 
güçlerini kucaklayan mücadele seferberliğinin gerçekleştirilmesi; istibdadın devrilerek ülkenin 
geçici hükümet eliyle normal düzene yönelmesi, buna anayasal ve demokratik prosedür ile 
ulaşılması; hükümetin asgarî programının, suçlulann cezalandınimasmı, işçi haklannı, düzeni, 
hanşı, özgürlüğü, uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve Küba halkının ekonomik 
ve kurumsal gelişmesini güvence altına almasını öngörüyordu.

26 Temmuz Hareketi en zorlu savaşı Batista kuvvetlerinin denizden, karadan ve havadan 
topyekün saldınya geçtiği Temmuz 1958’de verdi. Batista’nın yenilgisiyle biten Jigue savaşı, 
aynı zamanda ordunun ilk çözülme işaretlerini de taşıyordu. Aralık 1958’de Che Guevara 
önderliğindeki gerilla güçlerinin Santa Clara kentini kuşatması ise Batista’nın sonu anlamına 
geliyordu. Kentler birer birer gerillalann eline geçmeye başlamıştı: Leoncia Vidal, Cabaiguan, 
Blacetas, Rameidos, Las Vilas, vb.

Bu arada ordu içinde de parçalanma had safhadaydı. Küba’da iktidann ele geçirilmesi 
mücadelesinde yer alan üç ayrı grup oluştu. Kır gerillası, kentlerdeki kitle hareketi ve 
diktatörlüğe karşı hareketlenen askerler. Batista’nın kaçmasından bir gün önce Santiago’da 
General Eulagia Cantillo, Fidel’le pazarlığa oturdu. Fidel bu pazarlığı daha sonra şöyle 
aktanyordu: “Hem 26 Temmuz H areketi’nin  hem de halkın bir hükümet darbesini desteklemesi

Moncada baskını sırasında yakalanarak hapse düşmüş iki kadın: Melba Hernandez'le HaydĞe Santamaria. 
Kadınlar Küba’da devrim sürecinin bütün evrelerinde merkezt bir rol oynadılar. Devrim sırasında, bir kadınlar 
müfrezesi yöneten Isabel del Rio, zaferden sonra 1960’ta, "devrim içinde bir devrim yapmak”  amacıyla kurulan 
Kübalı Kadınlar Federasyonu’nun Havana şubesinin başına geçti. Kübalı kadınların devrimi derinleştirmek 
iradesinin en çarpıcı ifadelerinden biri, çocuk oyunlarına müdahale etme tarzlarıydı. Devrimci kadınlar çocuksu 
rekabetten kaynaklanan kavgaları yatıştırmayı, bireysel oyunlardan işbirliğine dayanan oyunları teşvik etmeyi 
ideolojik bir görev olarak benimsemekle kalmadılar, erkek çocukların da evcilik oyunlarında yeralmasını 
özendirerek, daha çocukluktan başlayarak cinsiyetçi rollerin kalıplaşmasını önlemeye çalıştılar. Sözkonusu 
federasyonun başlıca faaliyetleri arasında, hizmetçileri çocuk bakıcısı olacak şekilde yeniden eğitmek, fahişeleri 
topluma kazandırmak ve kadınlan çalışmaya teşvik etmek sayılabilir. Bu, sonuncu amacı, gerçekleştirmek 
bakımından Federasyon çok başarılı olamadı. 1979’a varıldığında her üç Kübalı kadından ikisi hâlâ evkadınıydı. 
Halen Federasyon bu kadınlan toplumsal hayata katmak için, ulus ve dünya politikalarının, sağlık ve eğitim 
sorunlarının tartışıldığı çeşitli toplantılar düzenliyor, kadınların çeşitli gönüllü kampanyalara katılmalarına aracılık 
ediyor. Federasyon üyelerinin diğer faaliyetleri arasında eğitime yardımcı olmak, önemli bir yer tutuyor. "Eğitim 
için savaşan anneler”  sıfatını taşıyan, işle uzmanlaşmış üyeler, evlerde toplu ev ödevi seanstan düzenliyor, 
devamsızlık yapan çocuklan ziyaret edip sorunlarını araştırıyor, okulda yardımcı faaliyetler yürütüyor.
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BATIŞTA, FULGENCİO 
( 1901~1973)

Küba'da önce 1933-44, İkinci otaralc 1952-59 arasında 
iktidarı eide eden diktatör Batista, yoksul düşmüş bir 
çiftçi ailesinin oğlu olarak doğmuştu; anne ve babasının 
çektiği yoksulluktan sıyrılma fikri, gençlik yıllarını belir
leyen en önemli tutkuydu. Şeker kamışı tarlalarında İşçi
likten kurtulup demiryollarında stenograf oldu, kısa sü
re içinde bu işten de ayrılarak bir tüccarın yanında 
kâtiplik yapmaya başladı. Sık sık iş değiştirerek, yoksul
luğun kol gezdiği ülkesinde daha iyi bir hayat kurma 
hayaliyle dolaştı. Bu arayışı iyi bir gelecek ve statü 
vaad eden orduya girişiyle sonuçlandı; 1921’de genel
kurmayda stenograf oldu. Gerardo Machado y Morales 
diktatörlüğüne karşı ayaklanma başladığında henüz baş
çavuştu. Hırslı kişiliğinin bu görevle yetinmesini engel
lediği Batista, ordu ait kademeleri arasında kısa sürede 
bir taraftar topluluğu edinmeyi başardı.

1933’de Machado y Morales diktatörlüğünün genel 
grev ve boykotlarla sarsılmasıyla birlikte, Batista'nın 
iktidar hesapları gerçeğe dönüşme olanakları kazanma
ya başladı. Machado’nun düşürülmesine rağmen, ordu 
içinde düşük rütbeli subayların büyük rütbelilere göre 
daha etkin olduğunu gören Batista, Machado diktasının 
yerine kurulan Carlos Manuel de CĞspedes’in geçici 
rejimini yıkmak üzere astsubayları örgütlemeye başladı 
ve Eylül 1933’de başanya ulaştırdığı “çavuşlar ayaklan
ması” ile Küba’nın en güçlü adamı durumuna geldi. 
Darbeden hemen sonra kendisini albaylığa “terfi” ettir
di. Başlangıçta çevresini hoş tutarak, ılımlı görünerek 
ve toplumsal reform vaadlerinde bulunarak gücünü pe
kiştiren Batista, iktidarının ilk yıllarında kendini çok faz
la ön plana çıkarmadı. 1933-40 arası Batista’nın deneti
mi altındaki hükümetlerin yönetimiyle geçti. Machado 
yanlıları karşısında güç kazanmak amacıyla 1901’de im
zalanan ve ABD'ye imtiyazlar tanıyan “Platt değişikliği’- 
’ni İptal edeceği sözünü tutan Batista ordunun, devlet 
memurlarının ve özellikle işçilerin desteğini kazandı. 
Kurnaz bir işadamı ve yetenekli bir politikacı olan Batis
ta, ordu içindeki hiyerarşiyi sağlamlaştmp askerlere eko-



Mayıs 1955'de genel aftan yararlanarak hapisden 
çıkan Fidel Castro kendisini bekleyen gazetecilerle 

birlikte Havana’ya doğru yola çıktı. Havana'ya 
vardığında büyük bir kalabalık tarafından 

karşılandığında pişmanlık getirmiş bir mahkumdan 
ziyade fırsatını bulduğunda yeniden silahı ele alacak 
bir devrimci önder olarak algılandı. Bir kaç ay sonra 

Meksika'ya sürgün hayatı İçin gittiğinde Küba 
Devrimi'nin kendisiyle birlikte kaderini belirleyecek bir 

doktor, Che Guevara'yla tanıştı. Moncada baskınına 
katılmış arkadaşlarının çoğunluğu hemen Castro İle 

ilişki kurmanın yollarını aramaya başladılar. Meksika'da 
"Miguel Schultz" sürgün kampında Che Guevara 

(oturanların en solundaki) ve Juan Almelda'nın 
(oturanlar arasında soldan ikinci) da aralarında 

buljnduğu Kübalı devrimcilerle buluşan Castro (ok 
işaretli) silahlı mücadeleye dayanan karşı konulmaz bir 

kitle hareketi yaratmanın İmkanlarını tartışma fırsatı 
buldu. Meksika Devrimi sırasında hayatını 

kaybedenlerin mezarlarına sık sık çiçek bırakmaya 
giden Castro Meksika polisi tarafından sıkı takibe 

alındığından silahlı mücadele hazırlıklarını yan gizli 
biçimde sürdürdü.

nomik avantajlar sağladıktan sonra, halk desteğini de 
arkasına almak üzere sol muhalefet ile işbirliğine gir
mekten kaçınmadı. 1939’da kurucu Meclis, halkçı bir 
anayasa hazırladı ve Batista mecliste ilericilerin ve soi- 
culann oyuyla devlet başkanı seçildi. Kurduğu hükü
mette, çoğu etkisiz görevlere atanmış olmakla biriikte 
birçok solcu bakan da bulunuyordu. Batista’nın ilk baş
kanlık dönemi, kendisine ve yakınlarına sağladığı çıkar
lara rağmen, etkili bir yönetim mekanizması kurmayı 
başardı ve ekonomik büyümeyi hızlandırdı.

Görev süresinin bitiminde, 1944’de ülkesinde elde 
ettiği büyük servetin bir bölümünü yatırdığı Florida’ya 
giderek orada yaşamaya başlayan Batista, sonraki sekiz 
yıl boyunca Küba’da yolsuzluğun giderek artışı ve kamu 
hizmetlerinin çöküntüye uğraması yüzünden, 1952’de 
ülkeye dönüp bir askerî ayaklanma yoluyla yeniden ikti
dara geldiğinde toplumun geniş bir kesimi tarafmdan 
kabul gördü. Ancak bu kez üniversiteyi, basını ve mecli
si denetimi altına alan zalim bir diktatör oldu, anayasayı 
yürürlükten kaldırdı, orduya ve polise geniş yetkiler 
vererek Küba’yı ABD’nin güvenilir Jandarması haline 
getirdi. Desteğinin azalmakta olduğunu, yapılacak bir 
seçimde kaybedeceğini anladıkça sertleşti; toplumsal 
hareketleri kısmen de olsa önleyebilmek için 1954 ve 
58 yıllannda iktidannı meşrulaştırmak üzere seçim kara- 
n aldıysa da, amacına ulaşamadı. Batista, özellikle bu 
ikinci iktidar döneminde kadın ve eroin ticareti gibi ka
ranlık işlere bulaştı. Fidel Castro önderliğindeki devrim 
başanya ulaşınca da ülkeyi terketti; 31 Aralık 1958 gece
si ailesi ile birlikte Dominik Cumhuriyeti’ne kaçan Batis
ta, daha sonra Portekiz’e bağlı Madeira adasına sürgüne 
yollandı, oradan da Lizbon yakınlarındaki Estoril’e gön
derildi. 1973 yılında Ispanya’nın sahil kasabası Marl>el- 
la’da öldüğünde, ardında iktidarında Küba genelevleri, 
kumarhaneleri, uyuşturucu kaçakçılarıyla işbirliğinden 
ve devleti soymaktan edindiği 500 milyon dolarlık bir 
sereet bırakmıştı...

sözkonusu olmadığı için, ona nasıl davranması gerektiğini açıkladım... General ile 
ayaklanmanın 31 Aralık’ta saat 15.00’de başlatılması konusunda anlaşıldı; çok açık bir biçimde 
ortaya kondu ki, askerî birliklerin devrimci hareketi desteklemekten başka çaresi yoktur. 31 
Aralık saat 15.00’de Santiago garnizonu ayaklanacak, gittikçe artan sayıda asi birlik kente 
yayılacak, böylece halk askerler ve asilerle kardeşçe kuçaklaşacak,, tüm ülkeye seslenen bir 
bildiri hazırlanacak, burada bütün namuslu askerlerin harekete katılması istenecekti. Kentte 
bulunan tanklann bizim emrimiz altında bulunması konusunda da anlaştık; tankla donanmış 
bir birlikle başkente yürümemem konusunu da şahsen ben önerdim.”

Adeta bir oyun gibi ulaşılan askerî zafer, elbette Che’nin Las Villas’daki ilerlemesi sayesinde 
sağlandı. 1 Ocak’ta Santa Clara kentinden kaçan bir yüzbaşıdan, Che’nin zırhlı treni ele 
geçirdiğini öğrenen Batista, önce Amerikan elçiliğine koştu, oradan yüz bulam.aymca Columbia 
kışlasına sığındı. Birbiri ardına düşen kendere iUşkin haberler onu “497  Nolu” planı, yani 
sürekli hazır tutulan bir uçakla ülke dışına kaçma planını uygulamaya itti.

Castro ile yaptığı anlaşmaya karşın General Cantillo hükümet darbesine kalkıştı. Anlaşılan iki 
taraf da zaman kazanmak istiyordu. General Cantillo yargıç Dr. Carios Piedra’yı başkan ilan 
ederken, sivil ve askerlerden oluşan bir cunta oluşturmak niyetindeydi. Fidel çok hızlı 
davrandı. Büyük bir katılımla izlenen genel grev çağrısında bulundu. Cantillo ve birlikleri 
tecrit oldular. Asi ordunun Havana’ya girmesinden önceki son saatler çok dramatik bir 
gerginlik içinde geçti. Asi Ordu savaşı kazanmış, ama iktidan almamıştı. Devrimle hükümet 
darbesi arasında zamana karşı bir yanş başladı. Albay Che ve Camilo Cienfuegos Havana, 
Columbias ve La Cabanas’daki en önemli askerî noktalan denetimleri altına aldılar. O anın 
temel sloganı “Devrime evet, hükümet darbesine hayır!” idi. Bu kritik anda kafasındaki siyasal 
planı uygulama şansına Fidel de sahip değildi. Batista’ya karşı bir komplo hazırlığı içinde 
olduğu bilindiği için, ordu komutanlığına Albay Barquin atandı. Böylece askerler nötralize 
edildi ve çok değerli bir zaman kazanıldı. Hemen ertesi gün aynı makama asi komutan 
Camilo Cienfuegos atandı. Böylelikle ayaklanmanın ilk  sonucu olarak siyasal devrim 
gerçekleşmiş oldu.

Küba Devrimi ve Komünist Partisi
Batista’mn 1952’deki darbesini izleyen yıllarda PSP Batista rejimine karşı herhangi bir aktif 
eyleme önderlik etmedi ve 26 Haziran 1953’te Moncada Kışlası’na karşı düzenlenen saldınyı, 
“darbeci, maceracı ve umutsuz bir eylem” olarak mahkûm etti. O sıralarda partinin izlediği 
çizgi, banşçı yoldan “şiddet ve acılar olmadan sağlanacak değişimlerdi”. Bu amaca erişmek 
için, PSP, “bugün ve her zaman her türlü fedakârlığı yapmaya, namusluca olan ve işçi 
sınıfının, halkın ve anavatanın üstün çıkarlanna hizmet edecek her türlü ödünü vermeye 
hazırdı.” Değişimlerin amacı, PSP’nin ilerici buıjuvazi ile kuracağı ittifak kanalıyla Batista’nm 
devrilmesi ve demokratik devrimle ulusal kurtuluşun gerçekleştirilmesiydi.

1958’de PSP bu tavnnı değiştirdi, 26  Temmuz H areketi’nin  diktatörlüğe karşı verdiği 
mücadeleye katılma karan aldı. Birçok parti üyesi ve aynı zamanda bir kaç önder, örneğin 
Carios Rafael Rodriguez silahlı mücadeleye katılmak üzere dağlara gittiler ve gerilla 
hareketinin 1959’da kazandığı zafere katlada bulundular. Yine de PSP Küba devrimci hareketi 
içinde yatıştıncı bir unsur olarak kaldı; onlann kanısına göre ulusal demokratik devrim 
çerçevesi aşılmamalıydı. Bundan dolayı PSP genel sekreteri Bias Roca, Parti’nin Ağustos
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1960’da toplanan VIII. Genel Kongresi’ne sunduğu raporunda bu noktayı önemle vurguladı: 
“Küba Devrimi... ele aldığı ve gerçekleştirdiği görevlere göre, haklı olarak, ulusal kurtuluş 
devrimi, tanm devrimi, yurtsever ve demokratik devrim olarak tasnif edilebilir. Satın alma 
gücünün yükselmesinden ve devrimden yararlanan tüketicilerin büyük sayısından dolayı ulusal 
buıjuvazi devrimi desteklemektedir, ama çoğunlukla radikal önlemlerden, tehlikelerden ve 
Amerikan emperyalizminin abartmalı saldınlanndan dolayı korkmaktadır... İyi belirlenmiş 
sınırlar içinde, özel girişimlerin ve görevlilerin kazançları, normal gelişimleri güvence altına 
alınmalıdır. Bu işletmelerin işçileri, üretkenliği artırma konusunda teşvik edilmelidir.”

Buradan, Batista’ya karşı silahh mücadelenin hazırlanmasında ve başlatılmasında (1953-57) ya 
da Küba Devrimi’nin 1961’de ilan edildiği gibi sosyalist devrime geçişinde PSP’nin önemli bir 
rol oynamadığı sonucu çıkarılmalıdır. Bu tür açıklamaların kökleri Latin Amerika’daki resmî 
komünist partilerinin, yine aynı dönemde Stalin ve Komintpm’in  politikalarından doğrudan 
etkilenen ve belirlenen temel siyasal çizgilerinde, aşamalı devrim ve ulusal buıjuvazilerle blok 
kurma görüşlerinde yatmaktadır. Bu anlamda, PSP’nin 1953-60’da izlediği politika, geleneksel 
komünist partilerinin gerçekten devrimci bir rol oynamakta karşılaştıklan güçlüğün bir 
ömeğiydi.

PSP, 26 Temmuz H areketi’nin  demokratik mücadelesine, kendi buıjuva-demokratik devrim 
şablonu içinden bakıyordu. “Proletaryanın tarihsel partisi” olarak, başkaldınya önderlik etmeye 
başladığı andan itibaren, 26  Temmuz ile ittifak kurma, ona mantıklı ve gerekU geliyordu.
Burada 26 Temmuz, “ulusal burjuvaziyi”, PSP ise elbette proletaryayı temsil edecekti. Bundan 
dolayı PSP’nin kendisi de, daha sonraki dönemde 26 Temmuz’un sol kanadının siyasal 
radikahzmi karşısında şaşkınlığa düştü. Çünkü bunlann aldığı önlemler burjuva demokratik bir 
devrimin basit çerçevesini aşıyordu. O zaman da bu ittifakı, burjuvazinin ara fraksiyonlan ve 
radikalleşmiş küçük burjuvazi ile “proletaryanın partisinin” bir ittifakı olarak değerlendirmeleri 
sürecin doğal bir sonucuydu.

Frank Pais (üstte), Küba Devrimi’nin en önemli 
önderlerinden biriydi. Pais’le Şubat 1957'de Sierra 
Maestra yakınlannda yalnızca bir kez karşılaşan Che 
Guevara, onun hakkında şunlan yazıyordu: "Frank, 
daha ilk görüşte insanın üzerinde kalıcı bir etki 
bırakan kişilerdendi. Fotoğrafian onu gerçeğe oldukça 
yakın bir biçimde yansıtıyorlar, ama beni en çok 
etkileyen gözleri oldu. Şimdi ölü olan ve yalnızca bir 
kere gördüğüm ve hayatı herkes tarafından gayet iyi 
bilinen bir yoldaş hakkında yazmak çok zor.
Gözlerinde görebildiğim, gerçek bir nedeni olan bir 
ateşti, inanç doluydular. Son derece sıra dışı bir 
insan olduğu açıktı. Bugün ondan "unutulmaz Frank 
Pais" diye sözediyoriar; onu bir tek kez görmüş 
olmama rağmen ben de öyle hissediyorum... Bize 
disiplinli ve düzenli bir şekilde kirli namlularımızı 
temizleme, cephane stoklama, düzenli olma 
konusunda sessiz bir ders verdi. O gün, silahıma 
dikkat etmek ve onu temiz tutmak konusunda ilk kez 
yemin ettim. Her ne kadar çok titiz olmadığımı itiraf 
etmek zorundaysam da sözümü tuttum." 26 Temmuz 
Hareketi'nin şehirlerde sürdürdüğü mücadelenin 
sorumlusu olan Frank Pais, operasyon alanı olan 
Oriente bölgesinde, Santiago de Cuba'da 30 
Temmuz'da öldürüldü. Pais'in öldürülmesi, özellikle 
işçiler arasında kitlesel bir harekete yol açtı. Pais, 
Sierra Maestra'da mücadele eden Castro ve 
arkadaşlarından farklı olarak şehir proleteryasıyla belirli 
bir örgütsel ve siyasal ilişki içindeydi. Oriente bölgesi, 
işsizliğin ve kitlesel sefaletin en yaygın olduğu 
bölgeydi. Yaygın işsizlik ve sefalet, burada işçiler 
arasında yan proleterleşmenin artmasına yol açmış, 
işçi örgütlerinin proleterya içindeki etkinliğinin kısıtlı 
kalmasına neden olmuştu. Geleneksel proleteryanın 
dışında kalan kesimler, yani işsizler ve ancak belirli 
süreler için iş bulabilenler, içinde yaşadıklan son 
derece zor koşullardan dolayı harekete geçmeye, 
ayaklanmaya çok yatkındılar ve bölgedeki atmosfer 
her an patlamaya hazır bir barut fıçısını andırıyordu. 
Halk arasında çok sevilen bir kişi olan Pais’in 
öldürülmesi üzerine işçilerin başlattığı grev, herhangi 
bir siyasi örgüt tarafından örgütlenmemişti, işçilerin 
kendi insiyatifleriyle giriştikleri bir eylemdi. Sevdikleri 
bir önderin nefret ettikleri bir rejimin temsilcileri 
tarafından öldürülmesi üzerine ayaklanan işçiler. Nisan 
1958'de 26 Temmuz Hareketi'nin yaptığı genel grev 
çağrısına uymadılar. 26 Temmuz Hareketi, bir işçi 
hareketi olmadığı gibi proleteryayla doğrudan bir bağ 
içinde de değildi. Bir avuç devrimci genç aydının 
başını çektiği hareketin kitle tabanını daha çok 
köylüler ve tanm işçileri oluşturuyor, hatta hareketi 
destekleyenlerin içinde burjuvazinin de bazı kesimleri 
yer alıyordu. Gerçi devrimci-demokratik kitlesel 
mücadeleye katılanların içinde şehirli işçiler de vardı, 
ama herhangi bir şekilde hareketin başını çektikleri, 
önderliğini üstlendikleri söylenemezdi. Hareketin, 
işçilerin ayaklanmasını nihai sonuca ulaşmayı 
sağlayacak bir halk ayaklanmasına dönüştürme 
planlan Nisan 1958'de başarısızlıkla sonuçlandı. Fidel 
Castro daha sonra, bu genel grev girişimi yenilgisini
26 Temmuz Hareketi'nin yediği en ağır darbe olarak 

, nitelendirecekti.
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25 Kasım 1956’da aralarında Che Guevara, Fidel ve 
Raul Castro’nun da bulunduğu 82 devrimci, 

Meksika’nın Tuxpan limanından Küba’ya gitmek üzere 
denize açıldılar. Bindikleri gemi, aslında sekiz kişilik, 
biri bozuk iki motorlu, Granma adlı küçük bir yattı. 
Devrimciler yola çıktıklarında, hava koşulları küçük 

deniz taşıtlarının denize açılması için son derece 
elverişsizdi: ancak Meksika Körfezi ve Karayıp 

Denizi’nde yedi gün süren, yorucu ve yıpratıcı bir 
yolculuktan sonra, açlık ve deniz tutmasıyla mücadele 
ederek Küba’ya vardılar. Oriente bölgesinde Playa de 

las Coloradas adlı yerde karaya yanaştıklarında, 
yanlarında getirdikleri teçhizatın büyük bir tmlümünü 
yitirmişlerdi. İki yıl sürecek ve zaferle sonuçlanacak 

silahlı mücadele, bir yenilgiyle başladı. Üç gün 
boyunca bataklıklarda yürüyen, yanlarındaki tıbbi 

malzeme ve ilaçları da burada kaybeden, açlık ve 
susuzluklarını ancak şeker kamışı yiyerek gidermeye 

çalışan gerillalar, 5 Aralık’ta, saklandıkları Alegria del 
Pio adlı yerde Batista'nın askerlerinin baskınına 

uğradılar ve ilk kayıplarını burada verdiler. Gerilla 
grubu, Sierra Maestra’ya doğru yoluna devam 

ederken, geriye kıyıya inen 82 kişiden yalnızca 12’si
kalmıştı.

Öte yandan Nisan genel grevinin başansızlıgından sonra, 26 Temmuz Hareketi de PSP’ye 
yaklaşmayı zorunlu gördü. Elbette PSP, Küba proletaryasının önderliğini elinde tutmuyordu, 
ama PSP bir genel grevi gerçekleştirmese bile, hiç bir genel grev de PSP olmadan 
gerçekleştirilemiyordu. Nisan grevi sırasında PSP’nin hiç bir şey yapmadığı eleştirileri 
yükselmişti ve bu eleştiriler büyük ölçüde doğruydu. Öte yandan o günlerde 26  Temmuz’un, 
komünistleri greve zorlamaya çalıştığı da bir gerçekti ve bunu, onlan kendi tartışmalanna ve 
hazırlıklara katmadan yapmak istemişlerdi. Bu durumu ne komünistler, ne de başka herhangi 
bir parti kolayca benimseyebilirdi. 26  Temmuz, Nisan deneyiminden alınması gereken dersleri 
oldukça iyi çıkardı.

Fidel, Che Guevara ile Raul Castro gibi böylesi bir ittifaka çok önceden gönüllü olanlar, 
geleceğe yönelik perspektifleri açısından da komünistlerin katılımını sağlamayı gerekli 
görüyorlardı. Örgütsel açıdan ne 26  Temmuz ne de diktatörlüğe karşı çıkan diğerleri, büyük 
bir birliktelik tablosu sergilemiyorlardı. 26  Temmuz diktatörlüğün devrilmesini amaçlayan ad  
hoc  (anlık) bir örgüttü ve bir iktidar partisi olarak şekillendirilmesi hayli güçtü. Aynca 26 
Temmuz’un  kendisi bir sınıf ittifakı idi. Siyasal açıdan Fidel ve asi ordunun önemli bölümü 
sınıf mücadelesi perspektifi içinde, bizzat 2 6  Temmuz tarafından önerilen ekonomik ve 
toplumsal reformlann gerçekleştirilebileceğini düşünüyorlardı. Bu bağlam içinde de, 
proletaryanın ve doğal olarak onun en temsili nitelik taşıyan partisinin desteğine ihtiyaç 
duyuluyordu. Ulusal açıdan talep edilen anti-emperyalist reformlar, ABD karşısında Sovyet 
blokunun desteğini gerektiriyordu. Yoksa güçlü komşu karşısında hiçbir savunma şansı 
kalmazdı. Bu desteğin komünistlerin dışlanması ile sağlanması biraz zor olurdu.

Yine de bu birliktelik sorunsuz yürümedi. Hatta 1968-69’da bu partiden gelen kemikleşmiş 
bir kadronun yargılanıp, mahkûm olmasına bile tanık olundu.

Toplumsal Devrime Doğru

Muhalefet güçlerinin imzaladığı Caracas Anlaşması uyannca, devlet başkanlığına, ayaklanmayı 
meşru bir hak olarak kabul eden Manuel Urrutia getirildi. Başbakan olarak ise Miro Cardona 
atandı. Ama Miro Cardona, dev gibi sorunlar karşısında bir ayda pes etti. İstifa edince, yerine 
başbakan olarak Fidel Castro atandı. Artık Sierra programının uygulanması gündemdeydi ve 
toprak reformu ile bu işe başlandığında, Manuel Urrutia istifa etti. Ashnda Küba Devrimi, 
askerî açıdan dünyada en kısa ve en kolay biçimde başanya ulaşan bir kaç devrimden 
biriydi. İki buçuk yıl içinde, ki bunun bir yılı da ayakta kalma ve hazırlanma safhasıydı, 
gerillalar diktatörlüğü pes ettirdiler. Ama burada gerilla savaşı kadar, Fidel’in hızla yoğunlaşan 
karizmasının ve yürüttüğü ittifaklar politikasının sınıfsal, toplumsal ve siyasal dengeleri 
ustalıkla gözedişinin büyük bir rolü vardı. Fidel aynı ustalığı toplumsal devrim programını 
yaşama geçirirken de gösterdi. Küba’da devrimciler, gerek ulusal çapta, gerekse uluslararası 
çapta, çok zorlu kavgalar vermek zorunda kaldılar.

1 ü A .  # t .
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1961’de Fidel, Küba Devrimi’nin sosyalist bir devrime dönüştüğünü ilan etti. 19. yüzyıl 
sömürgeciliğine karşı mücadelede yenik düşen Küba, 20. yüzyıl emperyalizmini altetmeyi 
başaran ilk Latin Amerika ülkesi oldu. Batista rejiminin devrilmesi ile son bulan iç savaşın 
maliyeti yüksek oldu. İki yıllık iç savaş boyunca işkence kurbanlan dışında, sekiz bin kişi 
hayannı yitirdi. Verilen son savaş. San Clara’da gerillalann sağladığı zafer, çok sayıda askerî 
birliğin isyan etmesine neden olurken. Havana ve Küba’nın diğer bölgelerinde büyük kitle 
gösterileri patlak verdi. Dört gün süren genel grev, 26  Temmuz Hareketi ve müttefiklerinin 
zaferini sağlama aldı. 4 Ocak 1959’da işçiler işe başlamaya ikna edilene dek, Havana’da 
bütün sanayi, ticaret ve ulaşım durdu. Genel grev, gerilla önderlerinin önderliğinin dışında, 
herhangi bir hükümetin oluşmasını engelledi. Devrimin ilk ayında Oriente eyaletinde başlatılan 
tanm reformu, devrimci önderliğin ciddiyetinin ilk göstergesi oldu. Kullanılmayan topraklann 
parsellenerek derhal köylülere dağıtılacağı açıklandı.

Küba Devrimi’nin mahiyetinin ve gelecekte izleyeceği rotanın belirlenmesinde iki olayın 
önemli yeri oldu. Birincisi, devrim, Küba işçi sınıfının çoğunluğunun aktif desteği ve katılımı 
ile tamamlandı; İkincisi, devrimci hükümet köylülüğe verdiği toplumsal taahhütleri yerine 
getirmeye başladı. Her iki nedenle de Küba Devrimi başından itibaren toplumsal bir kitle 
devrimi olarak şekillendi. Şubat 1959’da tanm reformu yaygınlaştınidı. Doğu Küba’da 22.500 
aileye, her birine 6.700 m^’lik bir parça düşmek üzere toprak dağıtıldı. Ordunun hacmi 
küçültüldü, temel değişimlerin yolunu açmak için eski rejimin polisi dağıtıldı.

3 Haziran 1959’da tanm reformu yasallaştı. Tanm  Reformu Ulusal Enstitüsü (INRA) 1959’un 
sonunda 220 milyon m  ̂ toprağa el koydu. Tanm reformu yasasından etkilenen şeker kamışı 
ekimine yatınimış ABD sermayesinin tutan 300 milyon dolardı. ABD dışişleri bakanlığının 
Küba hükümetine yolladığı notada, diplomatik bir dille, el koyma işleminin ancak Amerikah 
yaünmcılann paralannın derhal ve nakit ödenmesi koşuluyla yapılabileceği belirtildi.

Küba Devrimi daha altıncı ayını yeni doldurduğunda, Castro önderliği temel toplumsal- 
devrimci yönelimini ortaya koyunca, toplumsal-siyasal cepheler ve bölünmeler kendini 
göstermeye başladı. Küba Ulusal Hayvancılar Birliği, Tütün Ekicileri Birliği, ABD’li yatınmcılar, 
Santiago baş rahibi. Otantik Parti Castro’ya ve toplumsal devrime yönelik önlemlere karşı 
saldında birleşti. Batista öncesi dönemin görüşme ve pazarlıklanna dönmeyi umut eden 
politikacılar ve çıkar gruplan arasında hoşnutsuzluklar yükseldi, beş bakan istifa etti, 
komünizm gerekçesini ileri süren geçici devlet başkanı Urrutia, devrim yasalannı imzalamayı 
reddetti. Küba İşçi Konfederasyonu (CTC) Castro’yu desteklemek amacıyla genel grev çağnsında 
bulundu ve yanm milyona yakın guajiros (köylü) Havana’ya aktı. Küba’da bütün hayat durdu 
ve toplumsal devrimciler, orta sınıf hberallerini yenilgiye uğrattılar. Muhalefete geçen bu 
güçlerin bazılan sürgüne giderken, bazılan silahh direniş başlattılar. Temmuz 1959 gibi erken 
bir tarihte, Pinar del Rio yakınlannda silahlı gruplann görüldüğü bildirildi. Toplumsal devrime

Şubat 1957 başında Castro ve Guevara'nm “Devrimci 
Ordu "su daha henüz onseldz Idşiden oluşuyordu. Bu 
tarihte, şehirlerde mücadele eden devrimcilerle ilişkiye 
geçebilmek amacıyla Sierra Maestra'dan ovaya indiler. 
La Monteria adh küçük bir köyün yakınlarında küçük 
bir çiftlik evinde kamp kurdular. Çiftliğin sahibi, 
oğullan devrimcilere katılmış bir köylüydü. Bu çiftlikte, 
Castro ve arkadaşlan, 26 Temmuz Hareketi’n/n ileri 
gelenleriyle Küba'ya indiklerinden beri ilk kez 
görüşmek fırsatını buldular. Hareketin temsilcileri 
arasında üç de kadın vardı. Bunlardan biri, daha 
sonra Kübalı Kadınlar Federasyonu’nun başkanı 
olacak olan Vilma Espin, diğeri hareketin 
kuruculanndan ve Moncada baskınına katılmış olan 
Haydee Santamaria, sonuncusu da Celia Sanchez’di. 
Celia Sanchez, kısa süre sonra dağlarda mücadele 
eden gerillara katılarak savaşın sonuna dek onlarla 
birlikte kaldı. 26 Temmuz Hareketi’n/n şehirlerde 
mücadele eden üyelerinden Armando Hart, Faustina 
Perez ve Frank Pais'de çiftliğe görüşmeye 
gelenlerdendi. La Monteria yakınlarındaki küçük 
çiftlikte, bir başka ilk görüşme daha gerçekleşti: Fidel 
Castro'nun Küba'ya döndüğünden beri bir gazeteciyle 
ilk görüşmesi. Herl:}ert Matthews adh bu New York 
Times muhabirinin çektiği fotoğraflar, çeşith yayın 
organlarında yer aldı. Yukardaki fotoğrafta, (soldan 
sağa) Frank Pais, Faustina Perez, Fidel Castro ve 
Armanda Hart birlikte görülüyorlar.
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karşı çıkan güçlere Florida’dan uçakla silah ve propaganda malzemesi taşınmaya başladı.
Tanm  reformuna ve Castro hükümetinin aldığı diğer devrimci önlemlere husumet besleyen 
Amerikan hükümetinin kışkırtması ile, kendi arasında bölünen ve örgütleri dağılmış orta sınıf 
politikacılan terör eylemlerine yöneldi. Ekim 1959’da 47 Kübah öldürüldü ya da yaralandı. 
Küba hükümeti orta sınıfın meydan okumasına, işçiler ve köylülerden bir halk milisi 
oluşturarak ve düzenli ordunun mevcudunu yan yanya azaltarak yanıt verdi.

Tanm reformu yanında Castro hükümeti, Küba toplumunun modernleştirmek için ikinci ana 
programı olan eğitim reformunu başlattı. Azgelişmiş eğiUm sistemi bütünüyle dönüştürüldü; 
yeni okullar inşa edildi, birçok askerî baraka okul yapıldı, eğitim teknikleri çağdaşlaştınldı, 
yaygın bir öğretmen yetiştirme programı yürütüldü, kitap ve eğitim malzemesi öğrencilere 
parasız dağıtıldı, ülke çapında, kitlesel bir okuma yazma kampanyası ve yoksullar için yaygın 
bir burs programı başlatıldı.

ABD ile Çaüşma

Castro önderliği ilk başta yabancı ve yerli yatınmcılan, ulusal gelişme çabası ile 
bütünleştirmeyi amaçlayan milliyetçi önlemleri hayata geçirerek, toplumu modernleştirmeye 
çahştı. Ama köklü bir toplumsal devrimin ABD’nin ve yerli yatınmcılann çıkarlan ile 
çatışması kaçınılmazdı. ABD ve yerli yatınm cılan alman önlemlere katma politikası başanlı 
olamayınca, devrimciler, kamu mülkiyetine yöneldi. 1960’da ekonomik faaliyetler denetlemek 
ve özel firmalar için düzenlemeler getirmek üzere merkezi bir planlama kurulu oluşturuldu. 
Şubat 1960’da ise, INRA, toprağı küçük parçalara ayırmak yerine, kooperatifler oluşturma 
uygulamasını başlatn.

Ûlke içinde ulusal-halkçı bir politika izleyen Küba, dış politikada da bağımsız ve tarafsız bir 
konumu benimsedi. ABD’nin Küba etrafındaki ablukayı sıkılaştırmasıyla bu politika etkisiz hale 
gelince, doğrudan SSCB ve diğer Doğu Avrupa ülkeleriyle ittifak politikasına girildi.

Küba başlangıçta uygulanan reformlara uluslararası örgütler içinde destek sağlamaya çalıştı. 
Örneğin daha 1959 başlannda Venezuela Kongresi önünde konuşan Castro, Amerika Devletleri 
Örgütû’nü  COAS) eleştirdi, bunun içinde demokratik bir blok oluşturulmasını ve dikta 
rejimlerinin bu örgütten çıkanimasmı önerdi. Mart 1959’da New York Central Park’ta yapağı 
konuşmada, Castro, “komünizm tehlikesinden sakınmak” için bütün Latin Amerika’ya yönelik 
bir Marshall Planı başlatılmasını önerdi. Bundan bir ay sonra Castro bağlantısızlık politikasını 
ilan edecek ve sürgündeki çevrelere açıkça silah satın alma olanağı tanıdığı için ABD 
hükümetini eleştirecekti.

ABD, Küba hükümeti tanm reformu ve büyük plantasyonlara el koyma planlannı açığa vurur 
vurmaz. Castro’yu devrimeye yönelik planlannı uygulamaya koydu. ABD’li politikacılar 
Küba’daki toplumsal devrime yardımcı olmayı reddettiler. Batista’nm son iktidar yılında 1.75 
milyar dolar olan Amerikan dışalımı, devrimin ilk yılında 900 milyon dolar düzeyine indi. 
Kübah devrimciler de daha büyük siyasal bağımsızlık kazanmak için, ABD’ye bağımlılığı 
azaltmaya ve dış ilişkileri çeşitlendirmeye çalışıyorlardı. Şubat 1960’da Sovyet lideri Mikoyan’m 
ziyareti sırasında, yüzde 2,5 faizli ve yirmi yıl vadeli 100 milyon dolarlık bir kredi anlaşması 
yapıldı. Sovyetler Birliği beş yıl boyunca dünya piyasası fıyadan ile Küba’dan beş milyon ton

Granma yatı 2 Aralık 1956’da Küba’ya vardığında, 
kıyıya inen devrimciler devrimin uzun sürecek bir 

mücadele sonucunda gerçekleşeceğini 
öngörmüyorlardı. Tam tersine, “56’da ya hür ya da 

şehit olacağız”  sloganında ifade edildiği gibi, kısa 
sürede zafere ulaşacaklarını umuyorlardı. Ama 

gelişmeler beklenildiği gibi olmadı, devrimcilerin 
Küba’ya indiği anda Santiago de Cuba’da 
gerçekleşmesini planlanladıklan ayaklanma 

gerçekleşemedi ve Batista’nın devrilmesi için iki yıllık 
dağlarda ve şehirlerde sürdürülecek bir mücadele 

süreci gerekti. Uzun ve pek çok insan kaybına yol 
açan bu mücadele süresince gerillalar, halkın ve 

özellikle yılın önemli bir bölümünü işsiz ve sefalet 
içinde geçiren tanm işçilerinin desteğini sağladılar. 

Yandaki fotoğrafta, Fidel Castro’nun önderliğinde bir 
grup gerilla Sierra Maestra’da bir yürüyüş sırasında 

görülüyorlar. Yukardaki fotoğrafta görülen Camilo 
Cienfuegos, en önemli gerilla liderlerinden biriydi. 

Havana’ya giren gerilla birliklerinden birinin kumandanı 
olan Cienfuegos, devrimden on ay sonra. Ekim 

1959’da nedeni anlaşılamayan bir uçak kazası 
sonucunda öldü. Kazadan bir kaç gün önce Fidel 
Castro, Cienfuegos’u tanm reformuna ve ordu ve 
hükümette komünistlerin yer almasına karşı çıkan 
Camaguey bölgesi askeri önderi Hubert Matos’u 

tutuklamakla görevlendirmişti. Cienfuegos’un uçağı 
Matos’u tutukladıktan sonra Havana’ya dönerken yolda

kayttoidu.

1399



şeker almayı ve karşılığında rafine edilmiş petrol, demir külçesi, alüminyum, gübre ve teknik 
yardım sağlamayı kabul etti. Küba geniş çaplı bir sanayileşme programı içinde kimya, 
metaluıji, demir-çelik sanayilerini kurmaya girişti. Bununla birlikte 1960’lann ortalannda Küba 
bu politikayı değiştirecek ve tanm birincil gelişme alanı haline gelirken, sanayileşme ikincil 
bir konuma gelecekti.

Küba’nın yeni ekonomik ilişkilerinin bir sonucu olarak, ABD-Küba ilişkileri bozulmaya devam 
etti. Amerikalılar Kübalı sürgünlerin kendi toprakianndan hareket ederek şeker tarlalanna 
saldınlar düzenlemelerine izin vermeyi sürdürdü. ABD hükümeti sürgünlerin bu faaliyetlerinin 
kendi topraklannda üslendiğini, basındaki haberlere karşın resmen inkâr ediyordu. Daha 1960 
başlannda Küba şeker kamışı alanlannm yaklaşık yüzde 13’ü bombalandı. Latin Amerika’da 
ABD’nin toplumsal reform uygulayan ülkelere yönelik müdahale ve darbe senaryolannı bilen 
Castro, silah ithal ederek halkı, milis kuvvetleri içinde silahlandırmaya başladı. Oluşturuan 
Devrimi Savunma Komiteleri, devrimci toplumsal değişimlerin sürmesinin bir güvencesi olacaktı.

ABD, Kübah önderlerin demokratik hareketin ideallerine ihanet ettikleri yolunda bir 
propaganda kampanyası başlattı. Castro ise bu ihanet suçlamalanna, kendisinin özel 
yatmmcılann ihtiyaçlanna değil, toplumsal devrime sadık olduğunu söyleyerek cevap verdi.
ABD ile Küba arasındaki bu kutuplaşma sırasında, diplomatik ve askerî personel, toplumun 
varlıklı kesimi ve kide iletişim aracı sahipleti arasında devrime karşı başkaldıranlann sayısı 
artn. ABD yatınmlanna yönelik mülksüzleştirme arttı. Bunlar aslında ünlü United Fruit 
firmasına ait olan 27.247.200 m ’̂lik toprağa el konulması da vardı. Bu arada Küba’da politik 
yaşam daha da radikalleşti. Mayıs 1960’da Küba’nın parlamenter siyasal geçmişinden kopuş 
gerçekleşti; Castro kendini büyük coşku ile destekleyen 500 bin kişilik bir halk kitlesi 
önünde seçimlerin toplumsal devrim ile birbirine uyuşmadığını ilan etti.

Bu arada Küba’nın deniz ve hava sahası sürekli ihlal ediliyor, 6 Haziran 1960’da Küba’nın 
şeker kotası tamamen kaldınhyor, basın ve TV’de Batista yanlısı subaylann Amerikan 
Kongresi’nde verdiği bilgiler baş köşelerde yeralıyordu. Artık Küba-ABD arasındaki bütün 
köprüler atılmışa. Küba kendi toplumsal devrimini sürdüren kararlan birbiri ardına almaya 
devam etti. ABD şirkederine kısmen ya da bütünüyle ait olan bütün girişim ve mülklere el 
konulmasına olanak sağlayan bir yasa çıkanidı. Bunlann değeri o sıralarda 500-600 milyon 
dolar olarak hesap ediliyordu. Başkan Eisenhower ise her türlü ara anlaşmayı reddediyor ve 
ABD’nin batı yanm küresinde “enternasyonal komünizmin” egemenliğinde hiç bir rejimin 
kurulmasına izin vermeyeceğini açıklıyordu. ABD, etkisi altındaki ülkelere de Küba ile her 
türlü ilişkiyi kesme doğrultusunda kararlar aldırdı. Buna uymayıp, Küba’ya askerî ya da 
ekonomik desteksağlayan ülkelere her türlü yardım kesilecekti. Ama Ağustos 1960’daki OAS 
toplantısında, ABD’nin Küba’yı ihraç etme önerisi yeterü çoğunluğu sağlayamadı. Ancak birkaç 
yıl sonra, ABD yanhsı generallerin Bolivya, Brezilya, Honduras ve Arjantin’de birbirini izleyen 
darbelerinden sonra, bu çoğunluk bulundu.

3 Ocak 1961’de ABD, Küba ile ilişkilerini kesti. Yeni seçilen başkan Kennedy de Aıjantin’in 
iki ülke arasında arabuluculuk yapmasını “ekonomi ve ticaret polikası her zaman görüşme 
konusu olabilir. Ama yanmkürede komünist egemenhk asla görüşülemez” diyerek reddetti. CIA 
tarafından finanse edilen gruplann Küba’da uyguladığı terör ve tahribat iyice antı. Hershey 
şeker fabrikası yıkıldı, 5 milyon dolar zarara neden olundu. El Elcando silosundaki yangın 8 
milyon dolar zarara yol açtı. B-26 bombardıman uçaklan Küba hava alanlanna saldırdıktan 
sonra Miami’ye döndüler. Bu arada Amerikan saldınlannm kınanması için tam dört kez BM 
Güvenlik Konseyi’ne başvurulduğu halde. Konsey bu yolda bir karar almayı reddetti. Bu 
durumda Küba’nın Sovyetler ve müttefikleri ile bağlannı sıkılaştırmaktan başka çaresi 
kalmıyordu.

17 Nisan 1961’de ünlü Domuzlar Körfezi çıkartması başladı. Amerikan destroyeri 1.500 Kübah 
sürgünü adaya çıkardı. Ama ClA’nın asla hayal etmediği biçimde bütün Küba ayağa kalktı.

Üstte, Küba Devrimi öncesinde gerilla 
hayatından görüntüler. Yukarıda katır sırtında Che; 
(aşağıda) bir dinlenme anında Fidel, altta gerilla 
hareketine yüksek sayılarda katılan Kübalı kadınlardan 
ikisinin dağda çekilmiş fotoğrafı. Che, Sierra 
Maestra’da geçirdikleri günleri şöyle anlatıyor: 
“Ağaçlann altında oturduğumuz o uzun gecelerde, 
yaşadığımız günlere, yakın geleceğe ve zafere ilişkin 
planlar yapmaya başlamıştık bile. Günler geçiyor ve 
aramıza yavaş yavaş yeni insanlar katılıyordu. Köylüler 
gelmeye başlamışlardı, kimisi silahsız, kimisi de 
yoldaşlarımızın dost insanlann evlerinde bıraktığı ya 
da kaçarken kamış tarlalarında düşürdüğü silahları 
kuşanmış olarak." Fidel’e göre de Che "Bu 
çatışmada bir savaşçı olduğu kadar bir doktor olarak
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da sivrildi. Hem yaralı yoldaşlarına hem de düşman 
asl<erlehne yardım etti. Yeni düşman birliklerinin 
gönderilmesi yüzünden El Uvero'yu terketmek zorunda 
kalınca birimizin yaralılarla birlikte geride kalması 
gerekti ve Che kaldı. Küçük bir asker grubunun 
yardımıyla yaraiıian sakladı, tedavi etti ve sonunda 
onların yaşamlarını kurtararak kendisiyle birlikte 
yeniden kolumuza katılmalarını sağladı." Sağ köşede La 
Cabana’yı ele geçiren güçlerin başında Commandante 
Emesto Che Guevara. Sol köşede ise zaferi kutlayanlar 
Küba'daki zaferin bütün dünya halklan için bir emsal 
teşkil etmesi, bu zaferin başka gökler altında da 
tekrarlanması gerekliliğini eyleme dönüştürmeye karar 
veren Che, 1965'in bilinmeyen bir gününde Küba'dan 
kayboldu. Küba'yı terketmeden önce birkaç veda 
mektubu yazdı. Fidel'e yazdığı mektupta şöyle 
diyordu: "Dünyanın başka ülkelerinin benim mütevazi 
çabalarıma ihtiyacı var. Senin Küba'daki 
sorumlulukların nedeniyle yapamadıklarını ben 
yapabilirim. Gitmek zamanı gelmiştir... Bir kere daha 
söylüyorum. Küba'ya, bana örnek olması dışında 
hiçbir sorumluluk yüklemiyorum. Eğer başka göklerin 
altında ölecek olursam, son düşündüğüm Kübalılar 
olacak, özellikle de sen olacaksın. Bana öğrettiğin her 
şey ve sunduğun örnek için teşekkür ederim..."

Üçüncü günün sonunda istila gücü yenilgiye uğradı. Köylü ve işçi milislerinin istilacıları 
denize dökerkenki coşkusu aynı zamanda, ABD’de üretilen “komünistlerden kurtarılmayı 
bekleyen Küba halkı” efsanesinin de sonu anlamına geliyordu.

1 Mayıs 1961’de bütün halk kesimlerinin katıldığı gösterilerden sonra, Castro devrimin 
sosyalist bir karakter taşıdığını bildirdi. İstilacı güçlerin başanyla püskürtülmesi, sanayinin 
millileştirilmesi ve toprakta kamu mülkiyetinin sağlanması Küba toplumu için önemli 
adımlardı. Devrim önderleri de artık sosyalizm ile kapitalizm arasında bir ara konumu 
savunma, ya da meşruiyetlerini 1940 Anayasma bağlama gibi bir zorunluluk karşısında 
değillerdi. Bu yeni zemin üzerinde Kübalı önderler yeni bir kurumsallaşmayı sağlamak 
istediler. 26 Temmuz 1961’de Castro tek bir devrimci partinin, Partido de la Revoludon  
Sodalista’mn (Sosyalist Devrim Partisi) kurulduğunu açıkladı. RPS’nin temel yapılanışı, bir ay 
sonra oluşturulan O rganizadones Revolucionarias Intergradas (Devrimci Bütünleşme Örgütü - 
ORİ) sağlandı. Eski Komünist Partisi (PSP) ile Castro’nun 26 Temmuz H areketi’nin  üyelerini 
biraraya getirilmesi tasarlanıyordu. ORTnın baş koordinatörü, PSP’nin eski genel sekreteri 
Anibal Escalente oldu. Castro önderliği ile eski komünistler arasındaki başlıca kavga, 
Escalente’nin yeni siyasal yapılanma için öngördüğü örgütlenme tarzından çıktı. Mart 1962’de 
Castro, Escalente’yi ORI önderlik noktalanna PSP üyelerini atamakla, 26  Temmuz Hareketi ve 
Öğrenci Directoria’sı temsilcilerini dışlamakla ve PSP egemenliğindeki ORI’yi imtiyazlı yönetici 
bir klik haline getirmeye çalışmakla suçladı. Escalente Doğu Avrupa’ya seyahat amacıyla 
Küba’yı terketti. Daha sonra geri dönen Escalente 1966’da gizli bir muhalefet örgüdemeye 
girişti. Escalente ve yandaşlannm Sovyet ve Doğu Avrupalı ajanlara gizli Küba belgelerini 
verdiği iddia edildi. Escalente, Küba hükümetinin kendi önderliğini kabul etmesini sağlamak 
için, Sovyetlerin ekonomik yardımı bir baskı aracı olarak kullanmasını öneriyordu. Küba 
basınına göre “bir mikro fraksiyon” olan Sovyetler yanlısı grup tutuklandı ve yargılama 
sonucu uzun hapis cezalanna çarptınidı.

SSCB-Küba İlişkileri

Bu dönemde Sovyet-Küba ilişkileri de sorunsuz olmadı. Aynlık Latin Amerika’da izlenecek 
politikadan kaynaklanıyordu. Banş içinde bir arada yaşama politikasını yürüten Sovyetler, 
liberal orta sınıf güçleri ile işbirliği stratejisini önermekteydiler. İlk başta Kübalılar da birçok 
platformda bütün temel konularda Sovyetlere uygun tavır göstermeye çahşnlar. 10 Ekim 
1961’de Raul Castro, diğer ülkelerle banş içinde birarada yaşamayı amaçladıklannı ve ABD ile 
anlaşmazlıklan görüşmelerle çözmek istediklerini açıkladı. 12 Ekim’de buna yanıt veren ABD 
dışişleri bakanı Dean Rusk böyle bir yumuşamanın asla söz konusu olmayacağını bildirdi. 
Ocak 1962’de ise, ABD OAS dışişleri bakanlan konferansında, hava alanı yapımı için 15 
milyon dolarlık bir kredi açma karşılığında, Küba’yı örgütten atmak için gerekli olan üçte 
ikilik çoğunluğu sağladı. Oysa Latin Amerika nüfusunun yüzde 70’ini temsil eden ülke 
temsilcileri bu karar aleyhinde oy kullandılar. Öte yanda Kennedy Küba’nın ABD’deki 
alacaklanna el koyan, yeni bir ticaret ambargosunu yürürlüğe koydu.

Castro bütün bu baskı ve tecrit önlemlerine, Latin Amerika’daki devrimci silahlı mücadeleleri 
destekleyen İkinci H avana Deklarasyonu  ile yanıt verdi. Deklarasyon'un  esas yaklaşımı, 
Sovyetlerin banş içinde birarada yaşama çizgisini benimsememesi ve Latin Amerika 
buıjuvazisinin devrimci mücadeleye önderlik edebileceği yolundaki Sovyet iddialannı 
reddetmesiydi.

ABD askerî ablukası ve füzeler krizi sırasında da Sovyetler ile Küba yönetimi arasında 
anlaşmazhklar çıktı. Sovyetler Amerikalılann şartlannı önemli bir ödün almadan kabul ettiler. 
Sovyetler Birliği, tarafsız bir BM heyetinin füzelerin sökülüşünü denetlemek üzere Küba 
topraklannda inceleme yapmasını kabul ederken, Castro Küba’nın egemenlik haklannm 
çiğnenmesi olduğu gerekçesi ile bunu kabul etmedi ve bir karşı öneri geürdi. BM heyeti aynı 
zamanda Küba’ya yönelik saldınlann hazırlandığı Amerikan üslerini de denetleyecekti. Amerika 
bunu reddedince, konu kapandı. Diğer bir anlaşmazlık ise 1966’da, Küba’ya karşı uygulanan 
ekonomik ve siyasal ablukaya katılan Latin Amerika ülkeleri ile Sovyetlerin ekonomik 
ilişkilerini geliştirmeye başlaması dolayısıyle patlak verdi. Öte yandan Sovyet yanlısı Latin
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Gerillaların yanda görülen zafer 
günlerinin coşlfusu, devrim 
sonrası kitlelerin seferber 
edilmesi, ülkenin yeniden 
inşasının heyecanıyla büyüyerek 
sürdü. Bütün önemli 
dönemeçlerde siyasal kararlar 
parti kadroları dışında, kararın 
doğrudan ilgilendirdiği kişilerle 
birlikte alınıyordu. Amerikan 
müdahalesinin kaçınılmaz 
kılmasının yanısıra belki de daha 
önce yaşanmış “sosyalizm" 
deneylerinden çıkartılan derslerle 
devrimin karşılaştığı sorunları 
kitlelerin doğrudan katılımıyla 
çözme anlayışı, Küba Devrimi'ni 
diğer devrimlerden, en azından 
başlangıçta ayırdeden en önemli 
özelliklerden biriydi.

"Castro€uluk^'un Olumlu 
Anlamı

Ernesto Che Guevara, Küba Bir İstisna mı Yoksa Öncü 
mü başlıklı bir Küba Devrimi değerlendirmesinde, devri
min genel yasaiiıkiarı yanısıra kimi özgüi özeiiiklerinin 
de bulunduğunu diie getirirken, “ iik, beiki de en önemii. 
ve orijinal etken Fidei Castro Ruz'un kendisidir” , diye 
yazmıştı. Devrimin tarihine içeriden bir bakış yalnızca 
Che’nln bu yargısını doğrulamakla kaimaz, Castro'nun 
devrimin önderliğinin tüm tarihsel gelişmesini kendi ki
şiliğinde cisimleştirmiş olduğuna ilişkin de pek çok ka
nıt sunar.

Birbirlerini izleyerek emperyalizmin sömürge sistemi- 
nlni çöküşünü sağlayan tüm devrimler arasında Küba'- 
nınkini özgün kılan yönlerden birinin önderliğin tarihsel 
evrimi olduğu söylenebilir. Küba'da devrim Fidel Cast
ro'nun deyimiyle bir “ulusal kurtuluş devrimi”nden sos
yalist devrime doğru evriiirken, Moncada Kışlası baskı
nını gerçekleştiren Movimiento’dan sağ kalanların oluş
turduğu önderlik de devrimci demokratizmden sosyaliz
me doğru açılarak öteki “ulusal kurtuluş devrimieri” - 
nde aşağı yukarı eşbiçimiiiik gösteren, gelişme eğilimle
rinden farklılaşmıştı. Örneğin, Çin'de, Vietnam’da baş
ka birçok Asya ve Afrika ülkesinde devrimin ulusal ba
ğımsızlık ve halk egemenliği talebi ile geliştiği' “devrim
ci demokratik” ya da “ burjuva demokratik” evresinde 
genel olarak küçük burjuvazi ya da milli burjuvazinin 
örgütsel ve ideolojik hegemonyası hüküm sürerken dev
rimin emperyalist sistemle çelişkilerinin derinleşmeye 
başladığı momentte, komünist hareketin genel ulusal 
demokratik kamptan kopup demokratik talepleri mantık
sal sonuçlarına ulaştırırken sosyalist talepleri gerçek
leştirmek üzere iieri doğru atılması neredeyse bir tarih
sel yasallık halini almıştı. Küba devrimindeyse gelişme 
bütünüyle farklı bir doğrultu izledi.

Öncelikle, bütün devrim süreci boyunca Küba'da 26 
Temmuz hareketi dışında bir başka “ ulusal kurtuluş” 
hareketi belirmiş değildi. Öte yandan Küba'da Komünist 
Partisi de Çin, Vietnam vb. ülkelerin Komünist Partile
rinden farkii olarak devrim sürecinin gelişmesinde ön
derliği üstlenmeye kalkışmamış, Moncada Kışlası baskı
nını onaylamamış, 26 Temmuz Hareketi’nin “Granma” 
çıkartması İle başlattığı gerilla mücadelesiyle çok uzun 
bir süre ilgilenmek gereğini duymamıştı. Devrimin ön
derleri Fidel ve Raul Castro kardeşler, Camiiio Cienfue
gos, Frank Pais, Che Guevara ve diğerleri bütünüyle 
Komünist Parti geleneği dışında yetişmiş devrimcilerdi.

Dünya proleter devrimieri tecrübesinden çok Küba'nın 
özgüi devrimci deneyiminden esinlenmişlerdi. Marksizm- 
ie temasları ise Küba'daki komünist hareketle örgütsel 
ve ideolojik bir bağ kurmaktan çok, Marksist klasiklerin 
bağımsız olarak okunmasından ileri geliyordu. Daha 
önemlisi, 26 Temmuz Hareketi kendisini ilke olarak 
“ Marksist” diye tanımlamış değildi. Özetle, Küba Devri
mi’nin öncü gücü oian 26 Temmuz Hareketi kendisini 
özgüi olarak Küba işçi sınıfının değil, ABD emperyalizmi 
ve Batista oligarşisi karşısında tüm Küba ulusunun or
tak çıkarlarının sözcüsü addeden asli karakteri itibarıyla 
devrimci demokratik bir hareket olarak doğdu.

Beri yandan 26 Temmuz Hareketi üyeleri ve özel ola
rak da hareketin beyni ve ruhu oian Fidei Castro’nun 
ideiojik yapısı, öteki sömürgelerin “ulusal kurtuluşcu” 
hareketlerinden farklı olarak Marksizmle ideolojik ve 
siyasal bir çatışma mirasına dayanıyor da değildi. Hare
ketin üyelerinin çoğu, üniversite eğitimleri sırasında 
Marksizmle tanıştıkları gibi, antikomünizmie aralarında 
sürekli olarak bir mesafe bırakmışlardı. Moncada baskı
nı sonrasında da hapisanede ve sürgünde bağımsız ko
münistleri aralarına almakta pek tereddüt etmemişler, 
Emesto Che Guevara ile böyle ilişki kurmuşlardı. Bu
nunla biriikte bu ideolojik olarak sola doğru açık devrim
ci demokratizm, devrim için ikinci defa yola koyuldu
ğunda hareketin karakterinin değişmiş olduğuna dair 
hiçbir ijeiirti ortaya koymadı. Ne I. Havana Deklerasyonu’ 
ne başka bir bildiri ya da belgede önderliğin sosyalist 
yönelimi hakkında hiçbir açıklama da bulunulmuş değil
di. Kaldı kİ, devrimin karakteri hakkında devrimden he
men sonra ABD’de bir açıklama yapan Fidei Castro 
kendi ağzıyla "komünist olmadığını” lıelirtmeyi gerekli 
görmüştü.

Ancak devrimin ulusal ve demokratik siyasal hedefle
rine uluştırılmasının ardından devrimin temel dayanağı 
olan işçi sınıfı ve köylülerin toplumsal ve ekonomik 
taleplerinin gerçekleştirilmesine sıra geldiğinde kapita
list mülkiyete müdahale zorunluluğu devrimin burjuva
lar ve toprak sahipleriyle kurmuş olduğu ittifak temelini 
parçaladı ve önderliğin özgünlüğü bu momentte kendi
sini açığa vurdu. Devrimci önderlik, demokratik evre 
tükenip, proleterlerin, yarı proleterlerin ve yoksul köylü
lerin özlem ve taleplerinin doğrudan takipçiliğini üstle
nirken Küba Komünist Partisi ile yakınlaşmaya başladı 
ve kendi içinde ciddi bir kopuşa uğramaksızın açıkça 
sosyalist bir konum aldı. Bu geçiş sürecinin kilit unsuru 
olarak Fidei Castro, ulusal kurtuluş devrimi ile sosyalist 
devrimi, her iki evrenin dolaysız sözcülüğünü üstlene
rek birbirine bağlayan istisnai bir tarihsel rolün üstesin
den gelmeyi başarabildi. Bu andan başlayarak Fidei,

bir ulusal önderden çok daha yüksek bir kapasite ile 
sosyalist hareket içinde özgün bir işlevi yerine getirme
ye başladı. Marksist teori ve siyaset açısından bakıldı
ğında Fidei Castro’nun işlevinin belirgin bir biçimde 
teorik olmadığı kolayca görülebilir. Marksist harekette 
doğrudan doğruya Fidel Castro’ya özgü bir teorik katkı
dan söz edilmekte değildir ancak zaman zaman “Castro- 
cuiuk” yada “Castrizm” diye anılan bir ideolojiye atıfta 
bulunulduğu görülür. Ne var ki, bu “Castrocuiuk” daha 
çok burjuva iletişim araçlarının dilinde Küba Devrimi'nin 
özgül gelişme çizgisini emperyalizme bağımlı tüm ülke
lerdeki kurtuluş mücadelesi için bir model ve bir tarihsel 
yasallık olarak gören silahlı hareketlerin keyfi bir biçim
de adlandırılmasından fazla bir anlam taşımaz. Bir başka 
yandan iiberter basında da “Castrocuiuk” Lâtin Ameri
ka’da devrimci hareketi hegemonyası altına alan bir 
tür “pederşahi bürokratizm”e ilişkin bir niteleme halini 
alır. Ancak bu uygun olmayan adlandırmalar bir yana, 
Küba Devrimi’nde Fidel Castro aracılığı ile temsil edilen 
bir dizi özelliğin onun adıyla anılmayı hakettiği söylene
bilir. Bu bakımdan yaygın pejoratif kullanımının ötesin
de olumlu bir “Castroculuk”tan bir ideoloji olarak değil
se de dünya ölçeğindeki etkileri dolayısıyla sosyalist 
mücadele içinde “klasik” olandan ayrılan bir davranış 
çizgisi, bir tavır alış olarak sözediiebiiir. Fidei Castro 
ve yeniden kurulan Küba Komünist Partisi uluslararası 
hareket içinde daha çok '60'lar ve '70’ierde özgün bir 
rol oynamış olsalar da Castro’nun çehresinde ifadesini 
bulan devrimci Küba imgesi, ’80’ier dünyasında komü
nizmin devrimci kalabildiği bir izi sürmemizi mümkün 
kılar.

Bu, olumlu “Castroculuk”un göreli değeri, iktidarda
ki “kiasik” Komünist Partilerin yerleşik davranış kaiıp- 
iarından birkaç düzeyde kararlı ve kasıtlı kopuşundan 
iieri gelir. Bu anlamda “Castroculuk”un kendisini kuv
vetle duyurduğu birinci alan Komünist Parti önderliği 
ile kitleler arasındaki ilişkidir. Küba Devrimi dışındaki 
tüm sosyalist devrimler devletle iç içe geçen ve hızla 
bürokratikleşen partilerin yığınların özlemlerinden hızla 
kopup birer “savaş örgütü” olmaktan çıkarak “düzen 
örgütü”ne dönüşmesiyle sonuçlanmıştı. Oysa Küba’da 
önderlik temel önemdeki tüm kararların alınışını kitlesel 
kampanyalara dönüştürerek hem kitleler hem parti İçin 
sürekli bir geri besleme mekanizması oluşturmayı ba
şardı. Yerel yönetimler düzeyinden, ulusal ve uluslara
rası kararlara varıncaya kadar her konu, bir yandan 
“ halk iktidan” örgütlerinde tartışılarak karara bağlanır
ken, Fidel'in ünlü Havana ve öteki kentlerdeki konuşma- 
ian ile de bu kararların paylaşılması için dolaysız bir 
temas kurumu sağlandı. Bu ilişki, Küba önderliğinin 
bürokratikleşme hızının asgaride tutulmasının en önem-
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Amerika komünist partileri de silahlı devrim stratejisine ve bunu savunan devrimcilere 
saldırmaya başladılar. Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Guatemala ve Peru’da Sovyet dış 
politikasını destekleyen çevreler devrimcileri kınıyorlar ve bazı durumlarda hükümetin yanında 
yer alıyorlardı. Böylece Sovyetlerin diplomatik ve ticari ilişki kurmalarını kolaylaştırmaya 
çalşıyorlardı. Küba Sovyederi açıkça eleştirdi ve Latin Amerika’daki siyasal takipçilerine saldırdı 
ve toplumsal devrime giden silahlı mücadele yolunu Küba’nın desteklediğini doğruladı. Bu 
arada Castro da verdiği demeçlerde sürekli olarak, Kübalılann ekonomik kalkınma görevlerini 
yerine getirirken yalnızca kendilerine güvenmeleri gerektiğini vurguluyordu.

Castro’nun Küba Devrimi’nin bağımsızlığını vurgulaması ve daha fazla kendine güven 
çağnsında bulunması, Sovyet çizgisini kabul etmesi için Küba’yı zorlayan ekonomik baskılarla 
karşı verdiği örtülü yanıtlardı. Castro önderliği Küba’da Sovyetler’dekinden daha farklı türden 
bir sosyalizm geliştirmeye çalışıyodu. Maddi müşevvikler yerine moral müşevviklere 
bağlanılması bunun örneklerinden biriydi. 13 Mart 1968’de Havana Üniversitesi’nde yaptığı bir 
konuşmada Fidel Castro, Küba’da izlenen politikalar “Kendi yolumuzdan yürümeye devam 
edeceğiz; kendi devrimimizi inşa edeceğiz ve bunu temelde kendi çabamızla gerçekleştireceğiz. 
Karşımızda çok büyük bir görev duruyor. Bunun için çaba harcamak istemeyen bir halkın 
‘bağımsızhk’ sözcüğünü, ‘egemenlik’ sözcüğünü kullanmaya hakkı yoktur. Cesurca mücadele 
edelim, dışardan gelen her şeye karşı olan bağımlılığımızı asgariye indirmeye çalışalım... 
dışardan alıp, bağımlı hale geldiğimiz şeyler birgün bize karşı kullanılan bir silaha 
dönüşebilir. Bunun en küçücüğünün bile ülkemize karşı kullanılan bir baştan çıkarmaya 
dönüştüğünü gördük. Ne pahasına olursa olsun, mümkün olan en büyük bağımsızlık için 
mücadele verelim” diyerek şekillendiriyordu.

li etkenlerinden biri oldu.

"Castrocuiuk”un olumlu anlamını tartmamızı sağla
yan bir başka ölçüt, sosyalist kuruluş sürecinde maddi 
özendiricilerin rasyonel öneminin kabul edilmesine kar
şın, sürecin ana halkası olarak manevi değerlerin yara
tılması ve korunmasının kazanmış olduğu önceliktir.

Fidel Castro’nun ağzından “Hiçbir zaman insanların 
yürekleri ve zihinlerinde dolar işareti ile damgalanmış 
bir komünist vicdan oluşturmayacağız” biçiminde ifade 
edilen bu tutum ya da özlem, parti önderliğinin maddi 
refahın paylaşılmasından bilinçli bir geri çekilişle, daha 
çok manevi kalkınmanın hem neden hem de sonuçların
dan yararlanarak sürecin önderliğine sahip çıkmasını 
sağladı. Böylece sürekli olarak kitlelere danışan, onlar
dan beslenen ve onları besleyen bir ilişki mekanizma
sıyla parti, yasal muhalefetin olmadığı koşullarda kitle
lerin nabzını elinde tutabileceği özel bir İlişki imkanı 
yaratarak halk ile önderlik arasındaki kopuşmayı önle
yebildi. “Castroculuk”a yüklenebilecek olumlu bir an
lam öncelikle böyle liderlik kavrayışını dile getirir.

“Castrocuiuk”un İçinde gerçekleştiği ikinci düzey, 
sosyalist inşa sürecinin, maddi refah unsurlarının dur
maksızın hesaplanıp sayıldığı, insanların gözünün tüke
tim hırsıyla karardığı bir hareket değil, tersine kültürel 
ve ahlaki olarak "yeni tipte” insanın yaratıldığı bir ulus
lararası devrim süreci olarak kavranması oldu. Kıt kay
naklan ve yetersiz sanayiiyle, sosyalist inşa dönemine 
‘tek ürün tek pazar” ülkesi olma özelliğinden sıyrılma

mış olarak giren Küba’da tüketim heveslerinin kışkırtıl
masının bir felaket olacağını kavramak özet bir meziyet 
sayılmayabilirdi. Ancak, Küba’daki sürecin ayırdedicili- 
ği, bunu “otarşik” bir dünyaya kapanarak değil, tam 
tersine ABD emperyalizminin yanı başında, Küba’ya karşı 
özel olarak harekete geçirilmiş ideolojik aygıtlara mey
dan okuyarak gerçekleştirmiş olmasıydı. Fidel Castro, 
Küba halkına, Küba’da elde edilmiş olanın “ mümkün 
dün/alann en iyisi” olduğunu hiçbir zaman telkine kal
kışmayarak, komünizmin bir “bolluk toplumu” olacağı 
ilkesini peşinen kabul ederek ve bu bolluk ülkesine 
ancak bencillikten kurtulmuş, maddi refahı paylaşmakla 
yetinmeyen herşeyden çok entelektüel mülkiyet ve refa-
11 yeniden üreten ve paylaşan insanların yaratılmasıyla 
vanlabileceğini açıklayarak Küba halkına önderlik etme- 
l̂ e girişti. Bütün sosyalizm pratiklerinin taşlaşmaya baş- 
adığı ’60’ların ortalannda Küba’dan esen bu gürbüz 
(omünizm rüzgarı dünyanın bütün ülkelerinde özellikle 
(omünizmin manevi hegemonyasının kendisini tazele- 
nesine, geleneksel partilerin kendilerini tüketmeye baş- 
adıklan bir dönemde bütün bir genç devrimciler kuşağı

nın, yüzlerini komünizme çevirerek yeni bir dünya pers
pektifine bağlanmalanna yol açtı. Asya, Afrika ve Latin 
Amerika’nın yoksul ve geri ülkelerinde olduğu kadar, 
Avrupa ve ABD’de de Küba Devrimi, kapitalizmle yarış 
içinde, giderek onun normlarına kendisini alıştırmaya 
başlamışolan sosyalizme, kapitalizme asıl meydan oku
yacağı alanı bir kere daha gözden geçirme, yeni düşün
celer üretme esini kazandırdı. Bu noktada Fidel’in bir 
önder olarak oynadığı adanmış rol, dünya sosyalizmi 
için de paha biçilmez bir değere sahiptir.

“Castroculuk”un, kendisini “klasik” Komünist Parti
si iktidarlarından kopardığı üçüncü düzey Komünist dev
rim mücadelesinin uluslararası kavranışına ve anlamına 
ilişkindir. Kökeni itibarıyla Komintern partileri gelene
ğinden gelmeyen Fidel Castro'nun bu özelliği uluslara
rası komünist hareketin önderliğinde hak iddia eden 
partilere karşı sürekli bir eleştirelliği koruyabileceği bir 
konumu kazanmasını sağladı. Küba ekonomisini ayakta 
tutabilmek için tek ihraç ürünü şeker ve şeker kamışını 
dünya fiyatlarının üzerinde bir fiyatla satın alan, ABD 
emperyalizminin istila tehditleri altında askeri ve ekono
mik yardımına gerçekten muhtaç olduğu SSCB karşısın
da bile Fidel, hiçbir geleneksel partinin göstermiş olma
dığı bir ideolojik bağımsızlık örneği ortaya koydu. 
SSCB’nin komünist bir toplum kurulmasına ilişkin bakış 
açısını Castro en sert eleştiriye tabi tutan önderdi;

“ Komünizm ve sosyalizm bir bakıma birbirieriyle pa
ralel bir biçimde kurulmalıdır. Kendine göre bir süreç 
lead etmek ve ‘şuraya kadar sosyalizmi kuruyoruz, şu 
noktadan sonraysa komünizmi kuruyoruz’ demek bir 
hata, büyük bir hata olabilir. Çünkü, hedeflerimize eriş
me hırsı İçinde komünist insanın gelişim ve oluşumunu 
ihmal etmememiz ya da tehlikeye atmamamız gerektiği 
açıktır... Bazı ülkelerde komünizmin inşasından sözedl- 
llyor. Hatta bir ülke komünizmi kurmaya hazır olduğunu 
İlan ettiğinde bütün komünist partileri bunu hep bir 
ağızdan onayladılar. Ancak, biz alçak gönüllülüğü elden 
bırakmaksızın, önce şunun bir kere daha gözden geçiri
lip cevaplanması gerektiğini düşünüyoruz: sanayileş
miş ülkelerle azgelişmiş ülkeler, yüksek emek üretkenli
ğine erişmiş ülkelerle emek üretkenliğinden yoksun ül
keler halinde bölünmüş olan bir dünyada üretici güçler 
ve teknoloji ilkin dünyanın geri kalmış ülkelerinde geliş- 
tirilmeksizln her hangi bir ulus tek ülkede komünizmin ku
rulmasına kalkışabilir mi? ... Ben sosyalizmin tek ülkede 
kurulabileceğine komünizmin de belli bir dereceye ka
dar kurulabileceğine inanıyorum. Ama bir mutlak bolluk 
formülü olarak komünizm, bu istenmiş ya da kastedil
miş olmasa bile, gelecek yıllarda kendilerini inanılmaz 
yoksulluktaki ülkelerie ticaret ve pazariık yaparken bul-

malan tehlikesini göze almaksızın tek bir ülkede kurula
maz... Çevremizde, bizim devrim yaptığımız bir çağda 
devrim yapma fırsatına ya da talihine sahip olamadıkları 
için önümüzdeki on yıl içinde bugünkünden daha büyük 
bir sefalete mahkum insanlar yaşamaya devam ederken 
nasıl olur da biz komünizmin yarattığı bu süper bolluk 
içinde yaşayabiliriz... Yoksul, azgelişmiş bir ülke olarak 
bugünkü görevimiz kendimizi, yoksulluk ve sefaletten 
kurtarmaktır. Ancak gelecekte başka ülkelerin hala yar
dımımıza ihtiyacı varken büyük bir refahı hayal etmeme
miz gerekir. Şimdiden çocuklarımızı öyle yetiştirmeliyiz 
ki, bütün acil ihtiyaçlarımız karşılandığında hedefimiz 
sırf bolluğun ötesine geçsin. Başlıca idealimiz ve göre
vimiz geride kalmış olanlara yardım etmek olmalıdır.”

SSCB’yI onaylamaktan daha tutarii bir enternasyona
lizmi temsil eden bu düşünceler yalnızca düşünceler 
olarak kalmadı. Fidel Castro önderiiğindeki Kübalı dev
rimciler, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerindeki 
devrimlere o an için ellerinde olan tek şeyi, hayatlarını 
verdikleri bir idealizm içinde katıldılar ve bunun ideolo
jik savunucusu oldular. 1960’lar ve ’70’lerin dünyasında 
“ barış içinde biriikte yaşama” ilkesinin bir yansıması 
olarak kendi egemen sınıflarıyla “barış İçinde” yaşama 
siyaseti güden muhalefetteki “resmi” komünist partile
ri karşısında Fidel Castro şu itirazı yöneltiyordu: “ Bize 
göre, uluslararası komünist hareket herşeyden önce 
komünistlerin, devrim savaşçılarının hareketidir. Ve dev
rim savaşçısı olmayanlara Komünist denemez!”

“Castroculuk” SSCB ve ÇHC'nIn tekil devlet çıkarları 
doğrultusunda uluslararası komünist harekete yön ver
meye çalıştıkları ’60’lann ve ’70’lann dünyasında Leni
nist enternasyonalizm ilkesine yaklaşabilen tek etkili 
tavır oldu. O yüzden Kübalı savaşçılar Bolivya’da Ernes
to Guevara’nın yanında savaşırken can verdiler. Angola 
devrimi ABD ve ÇHC tarafından desteklenen karşı dev
rimci çeteler tarafından çökertilmeye çalışıldığında “Car- 
lotta Harekatr’yla Angola’ya savaşmaya gitmek için tüm 
Kübalılar gönüllü yazıldılar, Grenada devriminin adayı 
işgal eden ABD askerieri tarafından ezilmesine, bu ülke
de çalışan inşaat İşçileri gönüllü silahlı direnişle karşılık 
verdiler. Küba Devrimi, üzerinden 30 yıl geçtikten sonra 
da enternasyonalizmin pratik bir hayat tarzı olarak yaşar 
kaldığı tek ömek; “Castroculuk” kendine özgü bir Mark- 
sizim versiyonu olma iddiasını hiç taşımadı ama bu 
canlılığı mümkün kılan pratiklerin gerisindeki zihniyetin 
ve moralin Castro'nun adıyla kaydedilmeyi hakettiğine 
kuşku yok.

ERTUĞRUL KÜRKÇÜ
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ABD kuşatmasına ve Sovyetler’den gelen baskılara karşın, Küba üç hedefe sıkı biçimde 
bağlandı: Toplumsal eşitlik, ekonomik ve toplumsal gelişme ve siyasal bağımsızlık. Küba 
hükümeti devrimin ilk başlannda en yüksek geliri yılda 6.000 peso olarak belirledi. Farkh 
kesimlerdeki ücret farklan diğer Latin Amerika ülkelerine oranla daha azdı. Küba’da en 
yüksek ödeme yapılan sanayi dalındaki ortalama ücret ile, en düşük ödeme yapılan arasında 
yüzde 40’hk bir fark vardı. Küba’da işçiler ile diğer meslek gruplan arasındaki farklar da, 
diğer Latin Amerika ülkelerine oranla daha azdı. Öte yandan eğitimde hrsat eşitliği sağlamak 
için Küba hükümeti, 150 bin işçi ve köylü çocuğuna, eğitimlerini tamamlamalan için burs 
vermektedir. Böyle bir programa diğer Latin Amerika ülkelerinde rastlanmamıştır.

Küba Devrimi’nin Ardından
Batista’nın yıkılmasından sonra devrimin önderliği kitleleri emperyalizme karşı 
hareketlendirmeyi sürdürdü. Kitlelerin hareketliliiği ve önderliğin otantik devrimci 
yönlendirmesi arasındaki diyalektik ilişk i,, önder grubun gehşimini hızlandırdı ve her geçen 
gün onlann işçi ve köylü kitleleri ile daha sıkı bağlar kurmalannı sağladı. Bu süreç 
kaçınılmaz olarak kısa zamanda emperyalizm ve yerli buıjuvazi ile bir çatışmaya yol açtı. 
Batista diktatörlüğünün yıkılışının ardından yerli burjuvazinin temsilcileri kendilerine verilen 
görevlerden uzaklaştınidılar. Bu gelişme burjuva devlet aygıtının yeni bir bileşimini olanaksız 
kıldı, devlet ve yönetim aygıtlannın asi ordu egemenliği zemini üzerinde yeniden inşa 
edilmesi sonucunu yarattı.

Mücadeleyi sürdüren ve başanya ulaştıran grubun önemli bir özelliği geleneksel işçi 
hareketinden gelmiyor olmasıydı. O nedenle bu harei^et Kom intem  ve dolayısıyla Stalin’in 
yöntem ve görüşlerinin işaretlerini taşımıyordu. Devrimden sonraki ilk on yılda yeniden inşa 
sürecinde sosyalizmin gehştirilmesi konusunda özgün ve farkh görüşler ileri sürülüyordu. 
Herşeyden önce gelişmeler Doğu Avrupa’daki halk demokrasileri tasansma göre şekillenmedi.
İlk andan itibaren radikal mülksüzleştirme önlemleri alındı. İlk tanm reformu kapitalist 
birikimin mekanizmalannı ortadan kaldırmadı, ancak devlete ait olan kolektif çiftliklerin 
topraklann yüzde 40’ını elde tutmalannı sağladı. Yeni rejimi tanımayan kişilerin kitlesel olarak 
Küba’yı terketmeleri ve bunlann geleneksel orta sınıflardan oluşmalan mülksüzleştirmenin 
yoğunluğunu artırdı.

1959 Sonrasında Ekonomik Gelişmeler

Devrimin ardından uygulanan ekonomi politikalan tanmsal üretimin çeşitlendirilmesi, 
endüstrileşme ve yeni ticari partnerlerin kazanılmasına dayanıyordu. Devrimden hemen sonra, 
kiralann ve fiyatlann düşürülmesi gibi uygulamalar sonucunda artan talep ve satın alma gücü 
karşılığını artan tüketim maddeleri üretiminde buldu. 1958-1962 arasında fasulye üretimi 
yüzde 136, pirinç üretimi yüzde 96, mısır üretimi yüzde 92, patates üretimi yüzde 46, tütün 
üretimi yüzde 40 ve sığır eti üretimi yüzde 23 arttı. Bu en çok tüketilen yiyecek 
maddelerinin üretiminde görülen artışa paralel olarak geleneksel tanm ürünü olan şeker 
kamışı üretiminde de büyük bir artış elde edildi. 1961’de Küba tarihinin ikinci en yüksek 
şeker mahsülü elde edildi ve üretim 6,9 milyon tona ulaştı. Aynı yıllarda, sanayi üretiminde 
elde edilen başanlann en önemli nedenlerinin başında, devrim öncesinde atıl bırakılan 
kapasitelerden devrimden sonra yararlanılmaya başlanmış olmasıydı. Yeni yönetim tarahndan 
1959’dan 1962’ye kadar on yeni fabrika inşa edildi. Devrim sonrasında elde edilen bu 
başanlar, Batista döneminden kalan kaynaklann tüketilmesiyle sınınna ulaştı.

1964’den sonra hızlı sanayileşme ve tanmsal üretimin çeşitlendirilmesi politikasına son verildi. 
Gerek uygulanan ekonomik ambargolar gerekse teknisyen ve uzman kadrolann önemh bir 
bölümünün ülkeyi terk etmeleri bu eğilimin gerçekçi olmadığını ortaya çıkardı. Bunun yerine 
şeker üretimini azami düzeye çıkararak, bundan elde edilen dövizlerle bu üretimi 
modernleştirmek ve mekanize etmek hedeflendi. Ancak doğru bir yöntemle öngörülmüş 
olmayan bu hedeflere ulaşılamadı. 1962’den sonra da ana bazı endüstri ürünlerinin yanısıra 
tüketim mallan üretiminde artış sürdü. Buna karşılık, özellikle 1966’dan itibaren ihracata ve 
yaünmlara verilen ağırlık yüzünden tüketimde darboğazlar yaşanmaya başladı. Dükkanlarda pek 
çok malın bulunamadığı 1968 yıh, Fidel Castro’nun da ifade ettiği gibi devrimin en zor 
yıllanndan biri oldu.

Siyasal Yapılanma ve Uluslararası İlişkiler

Siyasal alanda önder grup kitlelerin gerçek, ve sistemli bir biçimde ekonomik ve siyasal 
kararlara katılımını oluşturacak iktidar organlannm ve kitle örgütlerinin demokratik bir 
yeniden yapılanmasını yaratmayı hedeflemedi. Ancak buna rağmen yönetici grup ile kitleler 
arasındaki ilişki, yönetimin kitlelerin ihtiyaçlanna ve beklentilerine cevap vermeyi bilmesi ve 
kitle hareketliliğinin artması nedeniyle soğumadı. Ancak yönetim aygıtı kendisini sadece kısmi 
olarak yeniledi, hatta daha vahimi yeni aygıtın eskiye uyum sağmalaması idi. Kurumsallaşmış 
devrimci ve demokratik organlann eksikliği orta ve üst düzey kadroları ile dolduruluyor, 
bunlar artan bir oranda yönetim işlevlerini üstleniyorlar, bu esnada da. artan bir ölçüde 
otoriter yöntemler kullanıyor ve iktidar pozisyonlannı sağlamlaştırmayı hedeflerken, toplumsal 
ayncalıklara da sahip olmaya başlıyorlardı.
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Yeni rejim ilk önemli krizlerinden: birini 
Urrutia ile ilgili olarak yaşayacaktı. Haziran 
1959’da beş bakan yeni hükümetteki görevlerinden 
istifa etti; aynı ay içersinde hava kuvvetleri komutanı 
Binbaşı Pedro Diaz y  Lanz Amerika’ya kaçarak, 
Castro’yu komünizmle suçladı. 13 Temmuz’da Urrutia 
televizyonda komünistleri hükümete karşı bir komplo 
kurmakla suçlayan bir konuşma yaptı. Bir hafta 
sonraki Revoluciön gazetesinin manşeti ‘‘Fidel istifa 
edlyor"du. O akşam yaptığı televizyon konuşmasında 
Fidel istifa gerekçesi olarak “siyasal sağduyu ve bir 
görev duygusundan yoksun olan devlet başkanı ile 
arasındaki sorunlar"ı gösterdi. Konuşmasının sonuna 
doğru, gülümseyerek “belki başkan yeni bakanlar 
bularak kendisine yeni bir hükümet kurabilir. Bunun 
için gereken eninde sonunda 15 Amerikan ajanıdır.”  
Sağda 1960’lardan bir afiş “Alfabetizasyonu kazandık; 
planlamayla da muzaffer olacağız” . Birinci iddianın 
1960’da henüz abartılı olduğu söylenebilir. Ancak bu 
dönemde başlayan kitlesel eğitim seferberliğinin 
sonucu olarak 1961'e varıldığında bir milyon kişi 
okuma yazma öğrenmişti. Bu seferberiik sırasında 
gerek Devrimi Savuma Komite’/erin/n, gerekse Kübalı 
Kadınlar Federasyonu’nun üyeleri, her kesimden 
insanlara mesaiden sonra, gönüllü iki saatlik dersler 
veriyorlardı. Ancak ‘alfabetizasyon’ alanındaki bu 
başarının, planlı ekonominin ilk on yılında 
tekrarlanabildiğini söylemek güç. Daha 1962 yılında, 
tüketim mallan karneye bağlanmaya başlandı. 1969’da 
Küba ekonomisinin temel yapıtaşlan olan puro ve 
şeker bile karneye bağlandı. 1970 yılında, 10 milyon 
tonluk bir şekerkamışı hasadı amacıyla yeni bir 
kitlesel seferberlik ilan edildiyse de, hedefe 
ulaşılmadığı gibi, ertesi yıl hasad 5 milyon tonun 
altında kaldı. 1975’te bir Poder Popular’m (Halk 
iktidarı) İlan edilmesinin berisinde kısmen bu iktisadi 
düzeydeki başarısızlıklar yatıyordu. Ancak Poder 
Popular siyasal düzlemde, gözkamaştırıcı bir 
demokratikleşmeye sonuçlandıysa da, iktisadi 
düzlemde beklenen bütün sonuçlan vermedi; üretim 
istenen düzeye ulaşmadı, tüketim mallan karneye 
bağlı olmaya devam etti.
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Devrimden önce Kuzey Ameril<alı şirketier, yainızca 
şel(er üretiien toprakiar üzerindeki mülkiyetleri hesaba 

katıldığında, ülkedeki ekilebilir toprakların yüzde 
13'üne sahiptiler. Toprakların büyük çoğunluğu az 

sayıda toprak sahibinin mülkiyetindeydi. Devrimden 
sonraki ilk tarım kanunu 17 Mayıs 1959'da çıkarıldı. 
Kanuna göre 30 caballeria'dan (402.6 hektar) büyük 
toprakların tümü sahiplerinin elinden alındı. 100 bin 

kadar topraksız köylü için her türlü toprak kirası 
ödeme zorunluluğu kaldırıldı. 5 caballeria’dan daha 

büyük toprakları işleyen ama bu topraklann üzerinde 
mülkiyeti olmayan yaklaşık 8 bin köylüye 5 

caballeria’ya kadar olan topraklar üzerinde mülkiyet 
verildi ve topraklann kalan tjölümü millileştirildi. 

Böylece bu ilk toprak reformu, ABD emperyalizmini 
ve toprak oligarşisini kendine hedef seçmiş oldu ve 

küçük ve orta büyüklükte toprak sahiplerini etkilemedi. 
Buna rağmen, orta tarım burjuvazisi tanm reformunun 

ûlke ekonomisinin diğer alanlarını da etkilemesinden 
dolayı devrime karşı tavır aldı. Devrim öncesinde 

tarım sektöründeki en önemli sorun işsizlikti. 1957'de 
975 bin tarım işçisinin en az üçte biri yılda yalnızca 
100 gün çalışıyordu, şeker ürünündeki artışa rağmen 
aylık işsizlik oranı yüzde 16.5'e ulaşmıştı. Dönemsel 

işsizler ve gizli işsizlerle birlikte işsizlerin sayısı 
toplam 765 bini buluyordu. Yılın önemli bir bölümünü 

işsiz geçiren bu tarım işçilerini istihdam etmek ve 
üretimde verimliliği artırmak amacıyla devlet çiftlikleri 

kuruldu. Üretim artışını teşvik etmek amacıyla Che 
Guevara ve Fidel Castro da yandaki fotoğraflarda 
görüldüğü gibi şeker kamışı tarlalarında çalıştılar

Castro ve çevresindekilerin bürokratik bir yozlaşma sürecinin kökleşebileceği konusundaki 
tespitleri, bu tehlikeye karşı kampanyaları ve gerçek kitle inisyatiflerini geliştirmenin yolunu 
açıyordu. Bu sürecin en önemli dönemlerinden birini 1962’de eski bir PSP önderi Annibal 
Escalante ve çevresindekilere diğerini ise 1967’de bürokratikleşmeye karşı yürütülen ideolojik 
ve siyasal kampanya oluşturdu. Bu kampanyalar SSCB modeline yönelik eleştirileri de 
içeriyordu. Partinin bürokratik anlayışlarının eleştirildiği bu kampanyalarda, Castro’nun deyişiyle 
“devrimcilerin özgür birlikteliği olan parti, susturulmuş ve terbiye edilmiş devrimciler ordusu 
ile yer değiştirmişti.”

Emperyalist tehditler, saldırılar ve ekonomik ambargolar nedeni ile Küba, devrimin ilk 
günlerinden itibaren Sovyetler Birliği ve diğer doğu Avrupa ülkeleri ile ciddi ilişkiler geliştirdi. 
Konjonktürel dalgalanmalara ve hatta bazen ciddi sayılabilecek taktik tavizlere rağmen bu 
karar ilk yıllarda bütünüyle “sosyalist blok”a göre şekillenme sonucunu doğurmadı. Hatta 
gerekli gördüğü noktalarda Küba yönetimi, Moskova ile aralanndaki farklılığı dile getirmekten 
kaçınmadı. 1962 füze krizinde Hruşçov ile Kennedy arasında sağlanan anlaşmaya ilişkin 
eleştiriler, Moskova’nın çeşitli Latin Amerika ülkelerindeki tutumuna ilişkin eleştiriler bazı 
örnekleri oluşturuyordu.

Aynı dönemde Küba yönetimi, Latin Amerika’daki komünist partilerin stratejilerine devrimci 
mücadele yöntemlerini kullanmadıklanndan ötürü son derece sert eleştiriler ve saldınlar 
yöneltiyor, komünist partilere ve diğer geleneksel partilere karşı çıkan hareket ve 
örgütlenmelerin oluşmasını teşvik etmekten çekinmiyor; OLAS ile Latin Amerika çapında 
devrimci mücadelelerin koordinasyon merkezini yaratıyorlardı. Sadece açıklama yapmakla 
yetinmiyorlar, inisiyatif geliştirmenin yanısıra bir dizi ülkedeki silahlı mücadeleyi doğrudan 
destekliyorlardı. Bu tutum aynı zamanda Küba yönetiminin kendi geleceğini bir Latin Amerika 
devrimi ile ilişki içinde gördüğünün de işaretiydi.

1970 Sonrası Gelişmeler ve Poder Popular

Devrimin ikinci on yıllık döneminin başlangıcında Küba yönetimi gerek ulusal gerekse 
uluslararası faktörlerin etkisi altında bir değişim yaşadı. İçerdeki en önemli faktör Z afra’nm  
(şeker kamışı hasadı) 1970’deki iflası idi. Bu planla hedeflenmiş olan 10 milyon ton 
şekerkamışı üretimine erişilemedi. Uluslararası alanda ise Bolivya gerillannın yenilgileri önemli 
bir rol oynadı.

Zafra  başansızlığınm ardından başlayan değişimler şu önlemleri kapsıyordu: ekonomik 
faaliyetler alanında özel ve küçük planlar politikasının sona erdirilmesi; JUCEPLAN  
yönetiminde planlamanın daha rasyonel ve uzun vadeli gerçekleştirilmesi; işyerlerindeki 
yönetim uygulamalannın daha güçlü bir özerkliğe yol açacak biçimde düzeltilmesi ve 
müdürlerin kişisel sorumluluklannın artıniması; üretimin örgütlenmesi yöntemlerinin, 
üretkenliği artıracak biçimde elden geçirilmesi ve çalışmadan kaçılmasına karşı mücadele 
etmek için daha güçlü bir disiplinin sağlanması; genel normlann saptanması, ücretlendirme 
kriterlerinin yeniden oluşturulması ve bunun sonucunda ücretler arasındaki farkın artması, 
akord ve prim sistemlerinin uygulanması. Bu önlemler daha önce uygulanmakta olan eşitlikçi 
eğilimlere karşı idi ve özellikle işçileri hedefliyordu. Çalışma yerinin özgürce seçimi 
sınırlandınidığı gibi, çalışmayanlann cezalandınimasını öngören bir yasa da çıkanidı. Esas 
olarak maddi teşvikler ön plana geçmiş oldu. Kırsal alandaki üretim ilişkilerinde, köylülerin 
kooperatiflere gönüllü girmeleri eğilimi korundu.
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1962 Küba Bunalım ı

II. Dünya Savaşı sonrasında kapitalizmin ve onun yeni 
önderi Amerika Birieşik Devletieri’nin önünde üç büyük 
teiilike ortaya çıkmıştı. Kapitalizmin genel doğasına iliş
kin “pazar hakimiyeti” ile savaş sonrası konjonktürü
nün belirlediği “savaş sanayiinden sivil kullanıma ge- 
çlş”in güçlükleri, yeni “durgunluk/bunalım beklentisi”- 
nin korkuları ve “ üretim fazlası için yeni pazar bulma” 
iiıtiyacının Amerika Birleşik Devletleri için çizdiği çerçe
ve içinde ortaya çıkmış bulunan tehlikelerin başında 
Doğu Avrupa’da (ve daha sonra da Çin’de) kapitalizmin 
yıkılması gelmekteydi. Bu gelişmeler, her şeyden önce, 
kapitalizm için “ kan kaybı”yla eşdeğer olan “ pazar 
kaybı” demekti. ABD’nin ilk Sovyetler Birliği Büyükelçi
si William Bullitt’in 1946’da diie getirdiği “ Sovyetler 
Birliği’nin başka bir bölge ya da ülkeye gücünü her 
yaydığında, Birleşik Devletlerle, İngiltere yeni bir nor
mal pazar kaybeder” düşüncesi, kuşkusuz, kapitalist 
dünyada panik doğuran bir inancın ifadesiydi. Böyiesi 
gelişmeler, ayrıca kapitalizmle Sovyetler Birliği arasın
daki politik nüfuz ve ideolojik üstünlük mücadelesinde 
de emperyalizmin genel ve Amerika Birieşik Devletleri’- 
nin "özel-ulusal” çıkarları açısından önemli yenilgileri 
oluşturmaktaydı.

Sosyalizmi Rus steplerine “püskürtme” (roll-back) 
ve Doğu Avrupayı bolşevizmden “ kurtarma” (liberati
on) çığlıkları sonunda ABD, karşı önlemlerini Soğuk 
Savaş ile “çevreleme” (containement) siyasetleriyle aldı.

Savaşın hemen sonrasında beliren bir başka büyük 
tehlikeyse, faşizm ve savaş tarafından yıkılmış Batı Av
rupa kapitalizminin sosyalist seçenek karşısındaki zayıf 
durumuydu. Faşizme karşı ödünsüz direnişin onurunu 
taşıyan komünistler, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde bü
yük kitle partileriyle toplumsal yaşama egemen duruma 
geçmişler, birçok ülkede koalisyon ortağı olarak iktida
ra gelmişlerdi. Gelişmiş kapitalizmin bu yumuşak kar
nında da ABD bir yandan Soğuk Savaş’ın uluslararası 
ilişkileri militarize etmesinden yararlanarak güce ve blok 
içi disipline dayalı hegemonyasını geliştirirken, bir yan
dan da politik manevralarla uzlaşma koalisyonlan yerine 
sbğ iktidarları tezgahlıyor, kültürel/ideolojik saldırısını 
yoğunlaştırıyor ve nihayet NATO ile politik/militer hege
monyasını perçinlerken, Marshall yardımıyla ekonomik 
istikran sağlıyor, yerel burjuvazinin ve gerektiğinde Na
zi kaiıntılannın işbirliğiyle yaşlı kıtanın batısının pasifi- 
kasyonunu tamamlıyordu.

1950’lere girildiğinde, kapitalizmin “Avrupa saldırısı” 
her iki cephede de duruluyordu. Batı’da kapitalizm istik
rara kavuşturulmuş, burjuvazi rahat nefes almıştı. Doğu 
Avrupa rejimleri de “tek ülkede sosyalizm” ideolojisi
nin güvenlik kuşağı olmanın verdiği atalete, sosyalist 
inşanın ve kuşatılmışlığın ağır sorunlarına karşın kendi 
istikrannı kurabilmiş, emperyalist saldırıyı göğüsieye- 
blimişti. Böylece Avrupa cephesindeki Doğu-Batı İlişki
leri de militer bir kurumsallaşmaya, soğuk savaşın kro
nik kemikleşmesine ulaşmış, bir anlamda kıyasıya bir 
çatışma ortamında donmuştu. Yavaş yavaş oluşmaya 
başlayan nükleer silahlara dayalı “terör dengesi” de 
bu durumu perçinleyici yeni bir unsur olmuştu.

Uluslararası kapitalizm ve onun yeni önderi emperya
list Amerika için artık üçüncü ölümcül tehlikeyle hesap
laşma süreci başlıyordu. Bu tehlike, uluslararası kapita
lizmin ve emperyalizmin sömürü, baskı ve istikrarını 
tehdit eden devrimci dönüşüm ve değişimlerin Üçüncü 
Dünya’da oluşmaya başlamasıydı. Doğu Avrupa, Kore 
ve Çin’den sonra sistemin artık “Amerikan yaşam 
biçimi”nl reddeden toplumsal dönüşümlerin başka ül
kelerde boy vermesine ve uluslararası sermayeye yeni 
kapıların kapatılmasına tahammülü kalmamıştı. İşte tam

bu sıralarda sistem ulusal kurtuluş hareketleriyle sarsıl
maya başladı. Eski sömürge imparatorlukları çözülmüş, 
siyasal bağımsızlık ile ekonomik bağımsızlık arasındaki 
organik bütünlüğü vurgulayan, köklü toplumsal dönü
şümler vadeden, doğal kaynaklara ve ulusal haklara 
sahip çıkan, uluslararası eşitsi2liği reddeden, ulusal ba
ğımsızlık, toplumsal adalet ve daha iyi yaşam koşulları 
için düzen değişikliği arayan milli demokratik devrimler 
sisteminde yeni gedikler açarken, uluslararası sermaye
ye de yeni kapılar kapatma eğilimi göstermekteydi. Dün
yanın en ezilen ve sömürülen kesimlerinde görülen ba
ğımsızlıkçı milliyetçi akımlar ve/veya Sovyetlerle yakın 
Ekonomik-politik (ve bazen askerî) ilişkiler sisteme yep
yeni bir devrimci başkaldırışı simgelemekteydi. ABD, 
bu devrimci tehdide karşı ideolojik planda “anti- 
Sovyetizm” ve “anti-komünizm” silahlan ile mücadele 
etti. Bu arada, İran’dan Brezilya’ya, İngiliz Ginesi’nden 
Guatemela’ya, Vietnam’dan Dominik Cumhuriyeti’ne, 
Kongo’dan Lübnan’a, başta ABD olmak üzere, emper
yalizm, İngilteresi, Fransası, Belçikası ve hatta küçük 
Portekizi ile silahla, darbeyle, iç savaşla gözü dönmüş 
bir saldınya geçti.

Üçüncü Dünya’daki milli demokratik devinimlerin ta
rihsel bir güç olarak uluslararası kapitalizme devrimci 
bir tehdit yöneltmesi ve emperyalizmin buralardaki top
lumsal dönüşüm özlemlerine karşı şiddet kullanarak sal
dırıya geçmesi, birçok Üçüncü Dünya ülkesi ile Sovyet
ler Birliği arasında yeni bir ittifak türünün ortaya çıkma
sına ve buna bağlı olarak da Batı ile Doğu, Sovyetler 
Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yine yeni 
bir çatışma alanının oluşmasına yol açtı. Böylece de,, 
daha geleneksel devletlerarası ve bloklararası ilişkiler 
yepyeni ittifaklar ve çatışmalarla eklemlenerek çağımı
zın uluslararası ilişkiler çerçevesini ve diplomasi siste
mini doğurmuş oldu.

Devrimci Küba’nın macerası ve 1962 Küba Bunalımı 
uluslararası ilişkilerin değişen niteliğinin tüm unsurian- 
nı banndıran bir örnek olay niteliğindedir. 1959'da Ame
rikan emperyalizmi, daha 1923'te Monroe Doktrini ile 
dokunulmaz “arka bahçesi” , bir başka İfadeyle de “özel 
sömürü alanı” ilan ettiği batı yanmküresinde bir ülkede, 
1898’den beri ekonomisiyle iç ve dış politikasını kontrol 
ettiği Küba’da, radikal bir devrimin başarıya ulaşmasıy
la karşıkarşıya kalıyordu. Küba Devrimi, ilk başta, 
burjuva-demokratik çerçeveyi yadsımayan tipik bir milli 
demokratik dönüşümdü ve sonraki daha radikal geliş
meler, Küba burjuvazisinin yetersizlikleri ve emperyaliz
min saldınlan sonucu ile nesnel yapının dayatmalanyla 
yaşam yasalannın hükmünü icra etmesiyle oluşmuştu. 
Devrimde “ Sovyet parmağı” bulmak olanaksız olduğu 
gibi. Devrimi gerçekleştirenlerin yerel komünistlerle iliş
kileri de, en iyimser ifadeyle pek yakın değildi. ABD’nin 
Küba Devrimi’ne düşmanca yaklaşımı esas olarak hükü
metin tekellere karşı yeni yasalar çıkarması ve tanm 
reformuna girişmesiyle başladı.

Bankacılıktan petrol rafinerilerine, hayvancılıktan şe
ker üretimine dek Küba ekonomisinin temel sektörleri
nin ve üretim araçiannın önemli bölümünü kontrol eden 
Amerikan tekelleri devrimci hükümetin ulusal-demokratik 
icraatian karşısında ayrıcaiıklannı korumak üzere saldı
rıya geçtiler. Bunlann ayrıcalıklarının korunması kadar, 
bir toplumsal dönüşüm, bir devrimci başkaldınş çabası 
olarak kötü bir örnek oluşturan Küba’nın, uluslararası 
sermayenin sömürüsü ve baskısına kapılan kapatmayı 
düşünebilecek öteki halklara karşı da ibret-i âlem için 
cezalandırılması gereği Amerikan saldırılannın bir baş
ka temel nedeniydi kuşkusuz.

Amerikan emperyalizminin “arka bahçesi”ndeki bu 
devrimci ve ulusal başkaldınş ‘cüreti’ne karşı giriştiği 
yıldıncı eylemler, politik tecrit çabalannda, diplomatik 
gerginlikte, ekonomik ambargo ve sabotaj eylemlerinin 
desteklenmesinde somutlaşıyordu. Bu arada daha El

senhower yönetimi döneminde Kübalı mülteciler silah- 
iandınlıyor ve askeri eğitimden geçiriliyorlardı. 1960’lann 
ortalannda iki ülke arasındaki ilişkiler iyice gerginleşti. 
Nihayet Nisan 1961’de CIA önderliğinde Kübalı mülteci
ler, Küba’da bir ayaklanma kışkırtmak ve Amerikan mü
dahalesine olanak yaratmak üzere. Domuzlar Körfezi’ne 
çıkarma düzenlediler. Paralı askerlerin bu saldınsı püs
kürtüldükten sonra Küba-Sovyet ilişkileri de esas geliş
mesini göstermeye başladı. Amerikan baskı ve kışkırt- 
malan bu fiyaskodan sonra da artarak sürdü. ABD bu 
yıldırma ve kışkırtma politikasıyla birkaç amacı birden 
gerçekleştiriyordu. Bir yandan ekonomik ambargo ve 
politik baskılarla Küba'nın gelişmesi engelleniyor, bir 
yandan da Küba'ya yardım eden Sovyetler birliği ağır 
bir ekonomik, politik ve askerf baskı altında tutulmuş 
oluyordu. Uluslararası hukukun temel normlannı ihlal 
eden Amerikan kışkırtmalan Küba’nın işgalini sürekli 
bir opsiyon olarak bir baskı aracına dönüştürüyordu. 
Örneğin, 7.500 denizcinin katılacağı ve dört uçak gemi
si, yirmi destroyer ve onbeş çıkarma gemisi ile destekle
neceği Philbriglex-62 tatbikatının senaryosu Ortsac (ter
sinden okuyunuz) adlı bir diktatörün ezdiği bir karayip
ler ülkesi halkının kurtaniması için yapılan bir askert 
harekat olarak önceden ilan ediliyordul

İşte böyle bir ortam içinde, 14 Ekim 1962'de ABD, 
Sovyetler Birliği’nin Küba’ya orta erimli nükleer füzeler 
yerleştirmekte olduğunu kanıtlanyla birlikte istihbar et
ti. Böylece de dünyayı bir nükleer savaşın eşiğine geti
ren ve 13 gün süren Küba Bunalımı başlamış oldu. 
Amerika Birleşik Devletleri, montajlan yapılmakta olan 
füzelerin sökülmesini şart koşarak Kübayı gemilerinin 
durdurularak aranacağını, direnenlerinse batınlacağını 
ilan etti. Kennedy ile Hruşçov arasındaki mektuplarla 
yürütülen zorlu müzakerelerden sonra da, 28 Ekim’de 
Sovyetler Birliği Küba’daki füzelerini sökmeyi kabul et
tiğini bildirdi ve Bunalım sona erdi. Bu bunalımla birlik
te, Üçüncü Dünya’daki bir ülkedeki dönüşümlerin yara
tacağı sorunlar sonunda ABD ile Sovyetler Birliği’nin 
karşıkarşıya gelebileceği ve bir nükleer savaş tehlikesi
nin tüm dünyayı tehdit edebileceği de ortaya çıkmış oldu.

1962 Bunalımı, etkileri bugün de görülen çok önemli 
gelişmelere neden oldu. Herşeyden önce, Küba Bunalı
mı sonunda her iki ülke de nükleer savaşın eşiğine 
gelmenin paniğini yaşayarak aralanndaki gerginlik yük
lü ilişkilerin ne denli kararsız olduğunu ve bunun ölüm
cül risklerini gördüler. Bugün artık tüm tarihçiler soğuk 
savaştan yumuşamaya geçiş sürecinin en önemli kilo
metre taşlanndan birinin Küba Bunalımı olduğunda bir- 
leşiyorlar. İkinci olarak, sözkonusu bunalım Sovyetler 
Birliği’nde de önemli iç değişikliklerin hızlandırıcısı ol
du. Hruşçov yitirdiği prestij kaybından sonra devrildi 
ve ülkede etkileri yaklaşık bir kuşak boyu sürecek olan 
Brejnev durgunluk dönemi başladı. Küba bunalımı sıra
sında içine kıstınidığı güç duruma bir daha düşmemek 
için Sovyetler Birliği nükleer alanda ABD ile denklik 
yakalama çabalanna girdi ve on yıl içinde bunu başara
rak dünya güç dengesini değiştirdi.

1962 Küba Bunalımı Türkiye açısından da çok önemli 
ve kalıcı sonuçlar doğurdu. O tarihlerde Türkiye’de 15 
adet Amerikan orta erimli nükleer Jüpiter füzesi bulun
maktaydı ve Sovyetler Birliği’nin Küba’ya kendi nükleer 
füzelerini yerleştirmeye başladığı duyulduğunda birçok 
gözlemci bunlann Türkiye'deki füzelere karşı bir pazar
lık unsunj olarak Küba’ya gönderilmiş olabileceğini dü
şünmüştü. Bu görüşler abartılı da olsa, bunalımın başla
masıyla birlikte dikkatler Küba’ya benzer bir konumdaki 
Türkiye’ye ve Jüpiter füzelerine de çevrildi. Nitekim, 

•25 Ekim'de Washington Post gazetesinde ünlü Ameri
kan dış politika yorumcusu Waiter Lippmann, bunalımın 
banşçıl yollardan çözümü için bTr anlaşma önererek 
"Küba ile gerçek anlamda benzer durumdaki tek ülke 
Türkiye’dir” diyerekKüba’daki Sovyet füzelerine karşı
lık olarak Türkiye’deki Jüpiter füzelerinin sökülmesini
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Hruşçov’un Castro'yla "füzeler krizV’nden önce birlikte 
çektirdikleri fotoğraftaki mutlu görüntü, krizin atlatılmasından 
sonra yerini ciddi bir anlaşmazlığa bırakacaktı.

gündeme getirmiştir. Benzer öneriler Avrupa basınmda 
da çıkmakta, hatta Birleşmiş Mllletler’dekl kimi bağlantı
sız üike diplomatları da aynı görüşleri dile getirmekte
dir. Lippmann'ın yazısından iki gün önce Sovyet Savun
ma Bakanı da bir konuşmasında Jüpiter füzelerine de
ğinmiş, daha sonra Sovyet Ordu Gazetesi de aynı tema
yı işieyen bir makale yayımlamıştır. Nihayet 27 Ekim’de 
Sovyet Prezldyumu’nun Kennedy’e gönderdiği mektup
ta Sovyetler Birliği’nin Küba'daki füzelerini geri çekebi
leceği ancak bunun için Türkiye'deki benzer konumdaki 
Jüpiterlerin de sökülmesi gerektiği dile getirilmiştir. Böy- 
iece Türkiye bunalımın taraflarından biri ve pazarlık ko
nusu oluvermiştir. Bu arada ABD’nIn Küba’daki üslere 
karşı girişeceği bir imha harekatı ya da Küba’yı istilası 
sonrasında Sovyetlerin de benzer konumdaki Türkiye'
de buna karşılık verebileceği akla en yatkın olasılık ola
rak tüm dünyada tartışılmaktadır. Sovyet önerisi ABD'
de tartışılır ve Türkiye üzerindeki pazarlıkta nasıl bir 
tavır alınacağı görüşülürken, Sovyetlerden Küba'daki 
füzelerin söküleceğini bildiren ve Türkiye'den sözetme- 
yen yeni bir mektup gelmiştir. Bunun üzerine, ateşleme 
mekanizmaları daha önce Kennedy'nin emriyle sökül
müş bulunan Jüpiterlerin Sovyet füzeleri söküldükten 
sonra Türkiye'den kaldırılacağı gizli bir söz olarak. Baş
kan Kennedy'nin kardeşi Robert Kennedy tarafından 
Sovyetler Büyükelçisi Dobrynin’e bildirilmiş. Bunalım da 
sona ermiştir. Gerçekten de kısa bir süre sonra Türki
ye'deki Jüpiterter de gizil pazarlığa uygun olarak sökül
müşlerdir. Türkiye'yi bu bunalımda taraf yapan ve nük
leer topun ağzında tutan sözkonusu füzelerin daha önce 
“kışkırtıcı ve korunmasız” olduklan gerekçesiyle ABD 
tarafından sökülmeleri önerisinin iki kez Türkiye tarafın
dan reddedilmiş bulunması olayın Türk dış politikası 
açısından önemini daha da artırmıştır. Bu olayla birlikte, 
soğuk savaşın, çok yönlü bağımlılıkların ve NATO'nun 
nükleer silahlara dayanan stratejisine bağlanılmasının 
Türkiye’ye getirdiği ölümcül riskler bir kez daha somut 
olarak ortaya çıkmış, Türk dış politikası kamuoyunda 
daha çok tartışılır olmuştur.

HALUK GERGER

Bu gelişmelerin tümü ’60’lann ortalanndan itibaren doğu Avrupa ülkelerindeki uygulamalar 
yönünde idi ve o nedenle bu ülkelerde ortaya çıkan tehlikelerin hepsini potansiyel olarak 
içinde banndınyordu. Tüm bu önlemler değişik faaliyet alanlan ve işçi sınıfının farklı 
sektörleri arasındaki, işçiler ile teknik ve yönetici sorumlular arasındaki bir maddi eşitsizliğin, 
dolayısı ile toplumsal farklılaşmanın gelişmesini teşvik edici idi. Küba’nın 1972’de Sovyetler 
Birliği ve diğer doğu Avrupa ülkelerinin üyesi olduklan COMECONTa girmesi de, bu 
devletierin planlannı ve yöntemlerini benimsemenin ve uygulamanın bir adımı idi.

1970’de gerçekleştirilen ekonomik inşa tasanlannm özeleştirisi, geçmişin eğilimlerini ideahst ve 
ütopik olmakla suçluyordu. Bu özeleştiri aynı zamanda yönetim uygulamalanna ve kidelerin 
örgütlü katılımına ilişkin maddeleri de içeriyordu. Bu maddelerden biri taban kitle 
örgütlerindeki demokratik işleyişlerin güçlendirilmesi ve yeniden işler hale getirilmesi ve 
Parti’nin yeniden yapılandıniması konusundaydı. Diğeri ise gerek ulusal gerekse yerel 
alanlarda, bir yandan yerel olarak kitlelerin katılımını kolaylaştıracak ve böylelikle gündelik 
yaşamın en küçük güçlüklerinin çözümü için bile harekete geçecek olan, öte yandan ise 
Parti’nin ulusal alandaki merkezi kontrolünü kurumsallaştıran poder popular (Halk iktidan) 
sisteminin oluşturulması idi. Sendikalar Birliği'nin (CTC) 1973’deki Kongresi, Devrimi Savunma 
Komiteleri’n in (CDR) 1977’deki Kongresi, Küçük Çiftçiler Örgütü’nün (ANAP) 1977’deki Kongresi 
bu ilk hedefe ulaşmadaki bazı merhaleleri oluşturdular. Hukuk sisteminin yeniden 
örgütlenmesi, 1976’da yeni anayasanın kabulü ve poder popular’ın tüm ülkede oluşturulması 
ikinci hedefin gerçekleştirilmesindeki adımlardı.

’70’lerin başlangıcında Küba’nın uluslararası politikalannda da bir değişiklik yaşandı. Sovyet 
yönetiminin merkezi siyasal pozisyonlanna bir yakınlaşma oldu. Buıjuva rejimleri ve Latin 
Amerika iktidarlan ile temaslar oluşturuldu ve milliyetçi burjuva iktidarlar ve milliyetçi 
popülist iktidarlar ile ittifaklar yaranlmaya çalışıldı, komünist partiler ile yakınlaşmalar sağlandı 
ve Latin Amerika’nın bazı ülkelerindeki devrimci hareketlerden kopuş veya mesafeli tutumlar 
oluşturulmaya başlandı. Bunlar sadece Sovyetler Birliği ile geliştirilmiş olan ekonomik ve 
askeri ilişkilerin bir sonucu değildi. Bunun ötesinde bir dizi gerilla hareketinin yenilgisi 
üzerine Küba yönetimi, Latin Amerika hakkındaki analizini gözden geçirip düzeltmek durumu 
ile karşı karşıya kaldı.

Küba Komünist Partisi’nin II. Kongresi’nde, 1976-1980 arasındaki plan hedeflerine ulaşılamadığı 
tespit edildi. Büyüme hızı öngörülenin altındaydı. Sanayi yatınmlan önde gelmelerine rağmen, 
Küba ekonomisi sömürge ve yeni sömürge döneminden miras kalmış olan azgelişmişliğin 
sorunlannı aşamadı. ’70’lerin sonlannda ekonominin önemli alanlannda verim düşüklüğü, 
absentizm (işten kaytarmacılık), pasiflik, bürokratik engeller gerek işyerlerinde gerekse üretimde 
karşılaşılan sorunlar olarak tespit ediliyordu. Yeni planlama ve yönetme yöntemleri yönetici 
personelin anarşisine ve sorumsuzluğuna bir son vermedi. Kitlelerin üretim sürecine aktif 
katılımlannın gerçekleşmemesi, tanmda büyükçe bir özel sektörün halen varolması 
rasyonelleştirmenin ve mekanizasyonun önünde engel olmaya devam ediyorlardı.
Kooperatiflerin büyüme hızlan ise yetersizdi.

Küba’da Sovyetler Birliği ve diğer doğu Avrupa ülkelerinin ekonomilerine benzer sorunlann 
Ortaya çıkmasının nedenleri arasında, bu ülkeler ile Küba’nın ekonomik ve siyasal alanlarda 
benzer önlemleri gündeme getirmiş olmalan vardı. Planlama diğerlerinde olduğu gibi esas 
olarak yukardan yapılıyor ve ekonomik kararlar sınırlı bir yönetici grup tarafmdan alınıyordu. 
İşletmelerin yönetimi yine yukardan atanmış olan bir müdürün elindeydi. İşçilerin sendikalan 
aracılığı ile üretimin örgütlenmesine katılmalan mümkün değildi. Üretim sürecinin 
örgütlenmesi normlara ve “sosyalist rekabete” bağlıydı. Maddi teşvikler öncelik kazanmıştı, 
ücret sistemi işçi sınıfı içinde ve işçi sınıfı ile kadrolar ve yöneticiler arasındaki farklılıklan 
artınyordu. Çoğunluğu işçilerden oluşmayan parti, tüm kitle kurumlan ve örgütleri üzerinde 
anayasal bir yönetim ve denetim işlevi görüyor v e ' onlar adına tüm kararlan veriyordu. 
Monolitik birlik olarak ele alman partide, eğilimlerin veya muhalefet gruplannm kurulması 
mümkün değildi ve sendikalar parti yönetimine tabiydi.

1976’dan sonraki uygulamalar çelişkili sonuçlan içermekteydi. Bir" yandan yerel yönetimler 
düzeyinde kitlelerin daha fazla katılımını ve onlann aktif müdahalelerini mümkün kılan bir 
yapılanma sözkonusuydu. Seçilenleri denetleme ve hoşnutsuzluk sözkonusu olduğunda geri 
çağırma hakkı geçerliydi ve bu birçok kere yaşanmış bir uygulamaydı. Buna karşılık eyalet 
düzeyindeki katılım mekanizmalan ise çok daha dolaylıydı. Küba parlamentosu niteliğindeki 
Halk İktidan Ulusal Meclisi ise doğrudan halk tarafından değil, halk iktidan organlan 
temsilcileri tarafmdan seçiliyordu. Ulusal meclis birkaç gün boyunca olmak üzere yılda iki 
kez toplanıyordu. Castro’nun denetimindeki eski Siena Maestra savaşçılanndan oluşan devlet 
konseyi doğrudan en önemli kararlan alıyor ve seçmenler bu sürece doğrudan katılmanın 
araçlanna sahip olamıyorlardı.

Bugün Küba toplumu Sovyeder Birliği ve diğer doğu Avrupa ülkelerinin yaşadıklan ekonomik, 
siyasal ve toplumsal sorunlan kendi toplumsal ve sınıfsal şekillenmesi çerçevesinde 
yaşamaktadır. Küba Devrimi’nin gerçekleştiği günlerde Orta ve Latin Amerika’ya, hatta tüm 
dünyaya yayılan devrim pınitısının farklı tarihsel koşullarda yeniden canlanmasının koşulu işçi 
kitlelerinin yaşanmakta olan sürecin öznesi olmasıdır. Latin ve Orta Amerika’da gelişen sınıfsal 
şekillenme Küba’da ve diğer ülkelerde geçmişten farklı olarak öncü kurtancı yerine çoğunluk 
hareketinin ikame edilmesinin koşullannı yaratmıştır.
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Kart M a rx 'm  Ölümü Ü zerine
JOSE MARTI

Jose MartCnin, Kari Marx’in ölümü üzerine, 
düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmadan bir 

bölüm.

Bu salonda toplanmış bulunuyoruz. Kari Marx öldü. 
Zayıfların yanında olduğu için saygımıza hak kazandı. 
Sadece acıya işaret edip çareyi arzu etmek yeterli değil, 
doğru olan acıya çare olabilecek şeyi iv g iy le  araştır
maktır. İnsanları birbirine düşürmek, feci bir şeydir. 
Başkalarının yararına bazı insanların vahşete zorlanma
sı bizierin öfkesini uyandırıyor, fakat vahşeti durdurmak 
paniğe veya aialacele kaçışmaya neden provokasyonlar 
yaratmadan, öfkesini yönlendirebilecek bir yol, bulmalı
yız. Kari Marx dünyayı yeni bir biçime oturtabilmenin 
yolları üzerine çalışıyordu. Uyuyanları uyandırıyor ve 
onlara bu harabenin sütunlarını nasıl devirebiieceklerini 
gösterdi. Fakat aceleyle ve bir dereceye kadar da gölge
de yürüyordu. Doğal ve zahmetli bir gebelik süresi ol
madan herhangi bir çocuğun evde bir kadının rahmin
den veya tarihte insanların rahminden doğamayacağını 
anlamadı. İşte burada toplanmışlar, yalnızca Avrupa iş
çilerinin öfkesinin muhteşem bir ayakiandıncısı değil, 
aynı zamanda insanlığın kaderi ve sefaletinin nedenleri
nin çok bilgili bir araştırmacısı olan Kari Marx’in iyi 
dostları... lyi^k yapma arzusuyla tutuşan biri olduğun
dan, her şeyi kendi içinde olanın, isyanın, ilerlemenin, 
mücadelenin, ışığıyla aydınlattı. İşte buradalar, örneğin 
bir Lecovih, yayın dünyasının bir adamı. Onu dinleyin; 
Bakunin’in ışığının ve şefkatinin yansımalarını taşıyor... 
İngilizce konuşmaya başladı; bir başkalarına da Alman- 
cayla söylevler yerdi; “da, da!” kendi hemşehrileri Rus
ça konuştuğu zaman hararetle cevaplıyorlar. Ruslar re
formun kamçısıdırlar. Fakat bu sabırsız ve cömert in
sanlar, öfkeden kararmış dürümdalar, bu durumda yeni 
bir dünyanın kuruluşunun yaratıcısı olamayacaklar. On
lar birer silahtır, zaman içinde insan iradesinin sesi 
haline geldiler. Fakat iyi bir silah olacak çelik, işçiler 
için iyi bir çekiç olamaz. •

Tarih Beni B eraat E ttire€ektir

Moncada baskınından sonra tutuklanan Fidel 
Castro’nun savunmasından bir bölüm.

(...) Halka kesinlikle güvenebileceğimize neden inanı
yorduk? Biz halktan söz ettiğimiz zaman, milletin her
hangi bir diktatörlük ya da baskı rejimine hizmet eden 
hizmet edilecek efendiler karşısında t>oyun kıran rahat 
içindeki muhafazakâr kısımlara sığınmıyoruz. Mücadele 
etmekten söz ettiğimiz zaman halk deyince kendisine 
her şeyin vaadedilip hiçbir şey verilmemiş olan, herke
sin aldattığı ve ihanet ettiği, vatanının daha mağrur 
ve daha onurlu olmasını isteyen, nesil nesil üstüne 
haksızlıkla ihaneti tanıyıp nihayet adaleti bilmek iste
yen, o baskıya gelmez büyük kitleyi anlıyoruz. Halk 
bütün alanlarda önemli ve akla yatkın değişiklikler iste
yen ve herhangi bir şeye ya da herhangi birine güveni 
olduğu, özellikle kanının son damlasına kadar her şeyi 
vereceğine güvenendir. Her teşebbüste samimiyet Ve 
iyi niyetin ilk şartı tamamen, hiç kimsenin hiçbir zaman 
yapmadığını yapmaktır; korkmadan ve en büyük açıklık
la konuşmak. Demagoglarla profesyonel politikacılar her
kesle en iyi ilişkileri kurma mucizesini göstermek ister
ler ve bunu yaparken daima zorunlu olarak herkesi her 
konuda aldatırlar. Devrimciler fikirlerini cesaretle açık
lamak, prensiplerini belirlemek ve herkesin (düşman 
olduğu kadar dost olanın da) aldanmaması için niyetleri
ni açığa vurmak zorundadırlar.

« V r o ı iN S i  r ı
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Üstte; Machado döneminde çıkan illegal devrimci 
yayınlar. Ortada: Fulgenclo Batista. Altta: Castro 

Hukuk Fakültesi’nde öğrenciyken.

Mücadele söz konusu olduğu zaman biz halk diye, 
ekmeklerini namusluca kazanmak isteyen ve bu olmaz
sa yaşayacak bir yer bulmak için vatanlarından göçet- 
mek zorunda olan 600 bin işsiz Kübalı'ya; sefil baraka
larda yaşayan, yılda dört ay çalışan ve ondan sonra 
çocuklan ile birlikte sefâlete düşen, ekecek bir kanş 
topraklan olmayan ve bu kadar taşlamış yürekler olma
saydı biraz daha fazla acıma duygusu uyandıran 500 
bin tanm işçisini; emekliliklerine önem verilmeyen, araş
tırma hakretleri patronun elinden tefecininkine geçen, 
gelecekleri ücretin düşmesinden ibaret bulunan, hayat
tan sürekli çalışma olan ve ancak mezarda dinlenebilen 
400 bin tanm işçisini; kendilerine ait olmayan ve Musa'
nın sahip olamadan ölerek baktığı mev’ut toprak gibi 
baktıktan bir toprak üzerinde yaşayıp çalışan, ellerinde
ki toprak parçasının bedelini ödemek için feodal sertler 
gibi ürünlerinin bir kısmını veren ve kendilerine gitmele
ri gerektiğini söylemek üzere kır bekçisile birlikte müba
şirin ne zaman geleceğini bilmedikleri için bu toprağı 
sevemeyen, onu ıslâh edemeyen, onu güzelleştireme
yen ve üzerine ne bir sedir ağacı, ne de bir portakal 
ağacı dlkemeyen yüz bin küçük çiftçiyi; o derece kötü 
muamele edip az ücret verilen ve gelecek nesilleri yetiş
tirmek için kendilerini harcayan fedakâr 30 bin öğretme
ni; borç altında ezilen krizin yıktığı ve bir yığın ahlâksız 
memur tarafından durmadan kendilerine vergi konan 
20 bin küçük taciri; ümitle dolu ve mücadeleye hazır 
bir halde tahsillerini bitiren ve diplomalannı alınca bü
tün kapılann kapalı olduğu kimsenin müracaatlarına ce
vap vermediği bir çıkmazın içinde kendilerini bulan 10 
bin genç entelektüeli; tabibleri, mühendisleri, avukatla- 
n, veterinerleri, pedagogları, dişçileri, eczacılan, gaze
tecileri, ressamları, heykeitraşlan vb. kastediyoruz.

İşte bütün bahtsızlıklann kahnnı çeken ve buna rağ
men mücadelede en çok cesaret gösteren halkl Sıkıntı 
yollarının kendisine ihanet ve yalan vaadlerie ödettirildi- 
ği bu halka biz “ Sana vereceğiz” , değil “ işte çıkar 
yol, şimdi özgürlükle mutluluğun senin olması için bü
tün gücünle mücadele et” diyoruz.

' Moncada kışlasının alınışından sonra radyo İle kesin 
olarak ilân etmek ve açığa vurmak niyetinde olduğumuz 
devrim kanunlannı bu davada hesaba katmamak haksız
lık olur. Şüphesiz General Chaviano bu dokümanlan 
maksatlı olarak yok etmiştir ama t>en tamamen aklımda 
tutuyorum onları.

Devrimin ilk kanununun hedefi halka egemenliğini 
vermek ve halk değiştirmek ya da tamamen kaldırmak 
karannı verinceye kadar 1940 Anayasası'nı Devlet'in 
gerçek Yüksek Kanunu olarak ilan etmekti. Anayasa'ya 
ihanet edenlerin hepsi örnek bir şekilde cezalandınla- 
caktı. Seçimle gelmiş temsilcilerin yokluğu halinde Meş
ru İktidar’ın biricik kaynağı ve bu halk egemenliğinin 
geçici belirisi olan devrim hareketi hükümleri yerine 
getirme görevini üstüne alacaktır; o keza, ilan ettiği 
Anayasa’yı değiştirmek hariç, iktidar’ın bütün ayncalık- 
larını (yasama, yürütme ve yargı) da üzerine alacaktı.

Kamuoyunu uyutmak, kehanette bulunmak ve kısır 
bir şarlatanlığa girişmek de söz konusu değildi, sava
şanlar kitlesi tarafından onaylanan bir hükümet halk 
iktidannı ve ğerçek adaleti kabul ettirmek için gerekli 
olan bütün kuvvetleri etine alacaktı. O andan itibaren
10 Mart’tan beri Anayasa’ya saygı göstermeyen hatta 
onu çiğneyen yargı Kuvveti şu şekilde durdurulacaktı: 
yüksek Cumhuriyet Kanunu'nun kendisine verdiği ayrı
calıktan yeniden ona emanet etmeden önce, onun tama
men temizlenmesi işine girişilecekti. Bu peşin tedbirler 
olmaksızın davranışlanyia şerefsiz bir duruma düşmüş 
yargıçlar tarafından kontrol edilen bir eşittiğe dönüş, 
bir nevi dotandıncılık, bir yalancılık ve bir ihanet daha 
olurdu.
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Devrimin ii(inci l(anunu 5 cabaiieria’dan aşağı topraic- 
iarın, oniarı işgai eden bütün çiftçiiere, aşağı Itoloniara, 
Itiracılara, ortaisçılara, geçici oiarai< eiini tutaniara geri 
aiınamaz ve devrediiemez müiiciyetini veriyordu. Deviet 
eideciler tarafından öden'eceit geiirier sayesinde on yıl 
zarfında mai saiıipierinin tazminatını ödeyeceicti.

Devrimin dördüncü icanunu çiftçilere, üç yıidanberi 
tüm memurlara büyüi( sınai, ticarî ve maden i<uruiuşları- 
nın kârlarının yüzde 30'unu veriyordu. Tamamen tarımla 
ilgili olan kuruluşlar bu yükümlülükten muaf tutulacaktı; 
günlük çalışma ve ücretler konusunda bunların bağlı 
olacakları zorunlulukları başka kanunlar tesbit edecekti.

Devrimin dördüncü kanunu çiftçilere, üç yıidanberi 
topraklarına yerleşmiş küçük çiftçiler için 40 bin arro- 
bo'lık (arroba 11.500 kg. ağırlığında eski bir ağırlık ölçü
tü idi) bir kota ile, şeker mahsulüne yüzde 50 oranında 
İştirak hakkını veriyordu.

Devrimin beşinci kanunu, bütün hükümetlerin imti
yazları ile vesayet ya da şahitlik yolu ile devredilmiş 
mallan üzerindeki hak sahiplerinin, hile yolu ile elde 
edilmiş mallarının müsadereşini emrediyordu. Bu konu
da özel mahkemeler kurulacaktı. Bu mahkemelerin mem
lekete kurulmuş ya' da burada iş gören bütün anonim 
şirketier hakkında soruşturma ve kovuşturma yapmak, 
kişilerin sınır dışı edildiğini ve mallarına ambargo kon
duğunu yabancı hükümetlere bildirme yetkisi olacaktı. 
Geri alınan malların yarısı işçi emekti sandıklarını güç
lendirecek, geri kalan yarısı da hastanelere, düşkün 
yurtlarına ve hayır kuruluşlarına verilecekti.

Buna ilave olarak, bundan böyle Küba’nın Amerika’
daki politikasının demokratik halklarla sıkı bir dayanış
madan ilham alacağını açıklıyor ve kardeş milletlerin 
uğradığı kanlı zulümlerden kaçmış politik mültecilerine 
Marti'nin Vatanı’nda cömert bir barınak ve bugün kendi
lerini işkence, açlık ve ihanetin beklediği'bu vatanda 
yardım ve kardeşlik buiacaklannı vaadediyorduk. (...) •

BiHn€İ H avan a  D eklarasyonu

1959’da Ulusal Meclis’in ilan ettiği deklarasyon.

Amerika’nın özgür bir toprağı olan Küba’da, egemen
lik üzerinde değişmez hakkını fiilen kutlanan ve seçim 
hakkını doğrudan doğruya ve açık bir şekilde kullanan 
haik Jos6 Marti’nin heykeli etrafında millî bir meclis 
halinde toplanmış'bulunmaktadır. Kendini aynı zaman
da Bizim Amerika halklarının da tercümanı Küba halkı
nın millî meclisi kendi adına aşağıdaki noktaları açıklar:

1- Milli Maclis kendi kaderini tayin etme hakkına, kıta
nın kardeş milletlerinin egemenlik ve haysiyetine teca
vüz eden Amerikan emperyalizmi tarafından dikte ettiril
miş “San Jose de Costa Rica" adındaki Deklarasyonu 
açık bir şekilde ve bütün yönleri ile mahkûm eder.

Z- Meclis aynı zamanda Amerikan emperyalizminin, 
yüz yıldan fazla bir süredir l.atin Amerika ülkelerinin 
kendi işleri üzerinde uyguladığı açık ve caniyane müda
haleleri de enerjik bir şekilde mahkûm eder. Bu ülkeler 
defalarca kendi topraklarının Meksika’da, Nikaragua’da, 
IHaiti’de, Dominik ya da Küba’da istilâ edildiğini gör
müşlerdir. Yankee emperyalistleri yırtıcılıklarının etki
siyle Teksas gibi geniş zengin bölgeleri, Panama Kanalı 
gibi esas bakımından stratejik değerde olan merkezleri 
ele geçirmiş, Porto Rico gibi tüm ülkeleri işgal etmişler
dir ve nihayet (Amerikan) deniz piyadesi kadınlarımızla 
kızlarımızla utanılacak bir davranışta bulunmuş ve Küba 
tarihinin en temiz sembolü olan Jos6 Marti’nin resimle
rine saldırmakta tereddüt etmemiştir. (...)

3- Hatkın Milli Meclisi, Jos^ Marti’nin önceden görmüş 
olduğu üzere, gözü doymaz emperyalistlerin “egemen
liğini Amerika’ya yaymak ve yine JosĞ Marti tarafından 
belirtildiği gibi böylece borçlar, kanallar ve demiryolları
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IJstte: Celia Sanchez. Ortada: Oriente bölge sekreteri 
Guillermo Garda. Altta: Camilo Cienfuegos dağda.

zehlri”ni ona daha iyi aşılamak yolunda bugüne kadar 
yararlanılan Monroe Doktrini’nin muhafazası ile ilgili ça
baları reddeder; bunun içindir ki Amerikan monopolleri
nin hegemonya isteği ile Washington önünde diz çök
müş hükümettere yankee tarafından elkonuluşunu kötü 
bir şekilde kamufle eden sahte panamerik^nizm karşı
sında, Küba halkının Meclisi Marti ile Benito Juarez’de 
yankısını bulan kurtarıcı latino-amerikanizmi öne sür
mektedir. Ve Birleşik Devletler halkınca, o linç edilen 
zenci, zulüm gören entelektüel, gangsterlerin yönetimi
ni kabul etmek zorunda kalan işçilerden ibaret halka 
dostluğunu sunarak, “yalnız bir kısmı ile değil, bütün 
dünya ite etele yürüme isteğini açıklamaktadır.”

4- Halkın Millî Meclisi, Sovyetler Birliği tarafından ken
diliğinden Küba’ya yapılan yardımdan dolayı, ülkemizin 
emperyalist askerî kuvvetler tarafından hücuma uğraya
cağı iddiası üzerine, bu hareketi bir müdahale olarak 
kabul edtlemeyip, aksine büyük bir açıklıkta bir dayanış
ma Jesti teşkil ettiğini açıklar, Pentagone'un eli kulağın
da olan bir saldırısına karşı Küba'ya yapılan bu yardım, 
Küba'ya karşı alçakça ve cantyâne saldırılar ne kadar 
birleşik Devletler hükümetinin şerefini düşünüyorsa, Sov
yetler Birliği hükümetini de o derece şereftendirmekte- 
dir. Sonuç olarak halkın Genel Meçlisi bu yardımı kabul 
ve Amerika ile dünya karşısında, topraklarının Birleşik

. Devletler askerî kuvvetleri tarafından istilâ edilmesi ha
linde füzelerile Küba'yı destekleme yolundaki vaadin
den dolayı Sovyetler BIrliği'ne karşı şükranını ifade eder.

5- Küba halkının Mitti Meclisi “kıt’anın birliğini sars
mak ve yarım kürenin birliğini tehlikeye sokmak için 
Küba’nın ekonomik, politik ve sosyai durumundan yarar
lanmak” yolunda Sovyetler Biriği ve Çin Halk Cumhuri
yeti tarafından herhangi bir iddianın öne sürütdüğünü 
kesinlikle reddeder.

Küba halkı zulüm yönetimini yıkmak ve devrimci ikti
darı ele almak için yapılan savaşta atılan birinciden 
son kurşuna, öten yirmi bin kişiden birtncisiden sonun
cusuna, devrim kanununun başından sonuna, Devrim’- 
in ilk hareketinden son hareketine kadar bütün kararları
nı kesin bir serbestlikte kendi kendine almıştır. Bu du
rumda emperyalizmin Amerika'da İşlediği suç ve hak
sızlıklara Küba’nın hakti bir cevabı otan bir Devrim’den 
dotayı, Sovyetler Birliği ite Çin Halk Cumhuriyeti’ni so
rumlulukta suçlamak imkânsızdır. Aksine olarak Halk 
Mecllsl’nin yarım kürede ve dünyada asıl barış ve gü
venliğini tehlikeye sokan şey. Birleşik Devletler Hükü
meti tarafından ortaya çıkarılıp diğer Latin Amerika hü
kümetlerine zorla kabul ettirilen Sovyetler Birliği ve Çin 
Halk Cumhuriyetine karşı güdülen tecrit ve düşmanlık 
politikasıdır. Tıpkı, attı yüz milyonluk bir milletin hemen 
hemen tümünü temsil ettiği halde, Çin Halk Cumhuriye- 
ti’nin Birleşmiş Mitletler’e girmesine karşı sürdürülen 
sistemli muhalefet gibi. (...)

6- (...) Küba Halkı’nın Mitli Meclisi şu noktaları mah
kûm eder:

— Köylü için sefalet kaynağı ve hem geriye doğru 
gidici, hem de gayn İnsanî olan büyük toprak mülkiyetini,

— Açlık doğuran ücretleri, piç ve'imtiyazlı çıkarlar 
tarafından insan çalışmasının, haksızca sömürütmestni,

— Cehaleti, öğretmensizliği, okulsuztuğu, doktorsuz- 
tuk ve hastanesizUğl, Amerika ülkelerini karakterize eden 
ihtiyarların korunmadan yoksun oluşunu,

— Zenci ite KIzIlderili'ye karşı uygulanan ırk ayrımını,

— Kadının erkekle eşit olmamasını ve sömürülmesin!,

— Halklarımızı sefalet içinde tutan, onların demokra
tik şekilde gelişmesini ve egemenliklerine tam olarak 
sahip bulunmalarını önleyen politik ve askerî oligarşileri,

— Ülkemizin tabiî zenginliklerini yabancı monopollere 
bırakan imtiyazları, halk çıkarlarının terki ve onlara Iha-
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net edilme politilosrni,

— Washington'un emirleri karşısında eğilmek için ken
di halklarının sesini duymayan hükümetleri,

— Oligarşilere bağlı ve baskıcı emperyalizm politikası 
tarafından ele geçirilen yayın organlarının sistemli bir 
şekilde içine düştükleri aldatmacayı,

— Amerikan ve Washington tröstlerinin gerçek âletle
ri oian Amerikan basın ajanslarının elindeki haber alma 
monopolünü,

— Her ülkenin işçi, köylü, entelektüel ve büyük kitle
lerin örgütlenip sosyal ve millî istekleri uğruna mücade
le etmelerini engelleyen baskı kanunlarını,

— Zenginliklerimizi sürekli olarak yağma eden, işçi 
ve köylülerimizi sömüren, tasarruflarımızın kanını emen, 
onlan geri bir durumda tutan ve Latin Amerika’nın poli
tikasını kendi amaç ve çıkarlarına tabi kılan emperyalist 
monopol ve teşebbüsleri.

Nihayet Küba Halkının Milli Meclisi insanların, insan
lar ve geri kalmış ülkelerin emperyalist mali sermaye 
tarafından sömürülmesin! mahkûm eder.

7- Küba Halkı'nın Milli Meclisi, ekonomik, politik ve 
sosyal istekleri uğruna mücadele etmeleri için işçileri, 
köylüleri öğrencileri, entelektüelleri. Zencileri,.Kızılderi
liler’! gençleri, kadınları ve ihtiyariarı görevlendirir; ezi
len ve sömürüien milletlerin ilendi özgürlüklerini elde 
etme amacı ile mücadele etmeleri görevini, buiundukia- 
n kıta hangisi ve aradaki uzaklık ne olursa olsun bütün 
ezilen, sömürgeleştirilmiş, sömürülen ya da herhangi 
bir tecavüzün kurbanı olan bütün halkları desteklemeyi 
her halk için görev olarak tanır. Dünyanın bütün halkları 
kardeştirler!

8- Küba Halkı'nın Milli Meclisi Latin Amerika’nın çok 
yakın bir zamanda birieşik, başarıiı, ekonomilerini Ame
rikan emperyalizminin eline teslim edilmiş bir av haline 
sokan ve iyice şartiandıriimış bakanların utanç verecek 
tarzda despot efendileriyle bir koro teşkil ettikieri miliet- 
ierarası toplantılarda seslerini gerçekten duyurmalarına 
engei olan bağlardan kurulmuş bir halde yürümeye baş
layacağına inanmaktadır. Bu amacın gerçekleşmesi için, 
herbirinin serbest iradesi ve hepsinin birden isteği üze
rine kuruimuş gerçek bir dayanışmayı kurma imkânı 
ülkelerimize sağlayacak oian ortak Latin Amerika kader! 
yoiundaki çaiışma azmini yeniden açıklar. Bu kurtulmuş 
Latin Amerika İçin yapılan mücadelede, temsil görevle
rini zorbalıkla ele geçiren köleleşmiş seslerin ortasında 
şimdi, haikiarın karşı konmaz bir güçteki temiz sesi 
yükselmektedir. Bu ses kömür ve kalay madeni ocakla
rının içinden, fabrikalardan, şeker tasfiyehanelerinden, 
Zapata ile Sandino'nun varisleri oian roto'lar, cholo'lar, 
jibaro’iarın özgürlük kollarını havaya kaldırdıkları feodal 
topraklardan yükselen sestir; bu ses öğrencilerimizin, 
kadınlarımızın, çocuklarımızın ve bilge ihtiyarlarımızın 
sesidir; bu ses şairlerimizle romancılarımızda yankıla
nan sestir.

Küba Halkı'nın Meclisi bu kardeş sesine karşılık veri
yor: Evet! Küba batmayacaktır!

Küba bugün Latin Amerika’nın ve dünyanın karşısın
da tarihi yeminini yaparak vaadlerinde sadık kalmayı 
taahhüt etmektedir. Ya Vatan, ya Ölüm! •

A yd ın lar Üzerine
FİDEL CASTRO

Haziran 1961’de Fidel Castro’nun verdiği 
söyievden bir bölüm.

(...) Gerçek problem karşısında kalanlar hayata karşı 
devrimci davranışları olmayan fakat aslında namuslu

t;/.'"- ''

Clstte: 1938’de Küba Komünist Partisi genel sekreteri 
Bias Roca Calderio. Ortada: Küba Komünist Partisi 

yöneticilermder) Carlos Rafael Rodriguez. Altta: 
Havana’da köylülerin 1 Mayıs gösterisi.

olan sanatçı ve aydınlardır. Hayata karşı davranışı böyle 
olan bir kimsenin, devrimci olsa da olmasa da, sanatçı 
olsa da, olmasa da birtakım hedefleri, gayeleri vardır. 
Biz kendi kendimize bu hedef ve gayelerin neler olduğu
nu sormalıyız. Devrimciler için bu hedef ve gayeler va
rolanın değiştirilmesine, İnsanın kurtuluşuna yönelmiş
tir. Eğer bjz devrimcilere, bizieri en çok neyin iigilendir- 
diği sorulursa buna, halk, cevabını vereceğiz. Bu, her 
zaman. Halktır diyeceğiz. Gerçek anlamında halk, yani 
halkın çoğunluğu, sömürülmüş olan, ihmale uğramış 
olan halk. Bizi en çok ilgilendiren daima halkın çoğunlu
ğu, yani baskı altında olan, sömürülen sınıftır. Biz her 
şeye şu gözle bakarız: Onlar için soylu, faydalı ve güzel 
ne ise bizim için de soylu faydalı ve güzel odur. İnsan, 
halk için ve halk namına düşünmezse, yani insan, sömü
rülen büyük halk kütleleri için düşünmez, onlar için 
hareket etmezse o zaman devrimci davranışa sahip de
ğildir.

İşte bu noktadan hareket ederek, her hareketin iyiliği
ni, faydalılığını ve güzelliğini takdir ederiz.

İnsanın bunu anlayıp da, bu uğurda çabaya katılama
dığını itiraf etmesinin bir facia olduğuna inanırız.

Blzler devrimciyiz, veya böyle olduğumuza inanmak
tayız. Sanatçı yanları devrimciliklerinden daha ağır ba
san insanlar bizler gibi düşünmezler. Biz herhangi bir 
iç çatışmaya kapılmadan insanlık için uğraşır, hedefimi
zi eide edeceğimizi biliriz. Bizim hedefimiz halktır. Ken
dimizden önce halkı düşünmek zorundayız; zaten ger
çek devrimci davranış da budur. Bu davranışa sahip 
olmayanlar ya da olamayanlar, fakat gerçekte namuslu 
olan insanlar için bu bir problemdir; fakat devrim onlar 
için bir problemse, onlar da devrim için birer problem
dirler.

Devrimci olmayan namuslu yazar ve sanatçıların dev
rime yardım etmek istedikleri ve Devrimin de bunların 
yardımına ilgi gösterdiği gerçeği ortadadır.

(...) Devrimin aydınlara ve yazarlara karşı bir politikası 
olmalıdır. Devrim, gerçek durumu kavramalı ve devrimci 
olmayan bütün sanatçı ve aydınların Devrimde çalışa
cakları ve yaratacakları bir yer, devrimci olmamalarına 
rağmen yaratıcı ruhlarını ortaya koyacak fırsat ve özgür
lük bulmalarına imkân vermeiidir.

Devrimin temel ilkelerinden birisi, sanat ve kültür hâ
zinelerimizin gerçekten halkımıza ait oiabilmesi için sa
nat kültürü geliştirmek olduğundan, Devrim sapat ve 
kültürü boğmaya kalkışamaz. Halkımız için maddi an
lamda olduğu kadar, ruhsal ve kültürel anlamda da daha 
iyi bir hayat istemekteyiz. Devrim halkın bütün maddi 
İhtiyaçlarını karşılamak için bütün koşu! ve kuvvetlerin 
gelişmesini amaç edindiği gibi, halkın bütün kültürel 
ihtiyaçlarını karşılayacak koşuiiarı da hazırlamak ister.

Halkımızın kültür düzeyi düşük müdür? Bu yıla kadar 
halkımızın büyük bir çoğunluğunun okuma yazması yok
tu. Halkın büyük bir çoğunluğu açlık çekiyor, ya da 
sefalet içinde yaşıyordu. Yine halkın çoğunluğu ihtiyaç
ları olan maddi mallardan yoksundurlar, biz bu insanlara 
bunları sağlayacak koşulları yerleştirmeye çalışıyoruz.

Aynı şekilde bütün kültürel faaliyetlerin halka ulaş- 
maksı için gerekli koşulları da getirmeliyiz. Bu, sanatçı- 
lann eserlerinin sanat değerlerini feda etmeleri anlamı
na gelmez. Bu, sanatçının halk için yaratmasına uğraş
mamız demektir ki, karşılığında haik da, kendi bakımın
dan kültür düzeyini yükseltip sanatçıya yaklaşabilsin. 
Bu konuda genel bir kural koyamayız; Biz burada konu
şurken hepsinden aynı şey gibi söz etmemize rağmen 
bütün sanat faaliyetleri aynı cinsten değiidir. Genel bir 
kural koyamamamızın bir nedeni de şu soruları sormak 
zorunda oluşumuzdur: Sanatçı halka yaklaşma çabasın
dan nasıl bir anlatım ilkesi kullanmalıdır? Haik sanatçı
dan ne istemeiidir? Bunlar hakkında gene! bir şey söyie- 
yemeyiz şüphesiz. Bu, konunun basitleştirilmesi olur. 
Bütün yaratıcı faaliyetlerde halka yanaşmak gereklidir
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Fskat aynı zamanda halkın daha çok, daha iyi anlaması
na yardım etmeye de çalışmalıyız. Bu ilkenin hiçbir sa
natçının amacının reddi olduğuna inanmıyorum. Hele 
insanlann çağdaşlan İçin yaratmaları gerektiğini gözö
nüne alırsak.

Yalnız ve yalnız gelecek kuşaklar için yaratmaya çalı
şan sanatçı olamayacağını söylemek İstiyoruz çünkü 
bana kalırsa bunu düşünen kendini kandırmaktan ileri 
gidemez.

Bu, çağdaşları için çalışan sanatçının eserinin gele
cek kuşaklara kalmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bir 
sanatçının, çağdaşları için yarattığı eserler, çağdaşları 
kendisini ister anlamış ister anlamamış olsunlar, tarih
sel ve evrensel değerler kazanmışlardır. Biz devrimi 
gelecek kuşaklar için yapmıyoruz. Gelecek kuşaklara 
olacak faydasından ve tarihsel bir olay olmasından ba
ğımsız olarak biz bu kuşak İle ve bu kuşak için devrim 
yapmaktayız. Bu devrim bugünün erkek ve kadınları 
için, bugün İçin olduğundan dolayı gelecekte önemli 
olacaktır. •

Bir Devrim einin G örevi 
Devrim  Yapm akU r

Fide! Castro’nun 26 Temmuz 1963’de Moncada 
baskınının yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşma.

Birçok Latin Amerika ülkesinde devrime uygun şart
lar, yurdumuzda var olmuş olanlardan kıyaslanamaya
cak kadar iyidir. Aç ve çileden çıkmış kitlelerin, kendile
rini Tarih’e sokacak gediği bekledikleri, monopollerle 
oligarşiler tarafından yağma edilip yıkıldığı Latin Ameri
ka ülkeleri vardır.

Devrimcilerin görevi bu gediği açmaktır. Devrimcinin 
görevi sadece nazariyatı incelemek değjldir. Devrimci
nin görevi, Devrim’in pratik gerçeklerini unutarak teorik 
bilgilere dalmasını hedef tutmaz. Devrimcilerin görevi 
bir hayat anlayışının, tarihin ve devrlmçi toplumun kanı
sını sadece öğrenmek, bilmek ve hissetmeyi hedef tut
maz. Onların görevi, aynı zamanda bu fikirleri başarıya 
götürecek yol, taktik ve stratejinin kanısına da sahip 
olmaktır.

Devrimcilerin görevi budur, yolların kendi kendine 
açıldıklarını ya da sömürücü rejimlerin mucize yolu ken
di kendilerine yok .olmasını görmek İçin çıkmaz ayın 
son çarşambasını beklemek değil.

Özellikle şu anda, devrimcilerin görevi dünyada kuv
vetler arasındaki ilişkilerde meydana gelen ilişkileri kav
rayıp anlamak ve bu değişikliklerin, ulusların mücadele
sini kolaylaştırdığını anlamaktır. Latin Amerika devrim
cilerinin görevi, yeni kuvvetler arası ilişkinin Latin Ame
rika'da devrimler mucizesini meydana getirmesini bek
lemek değil, bu yeni kuvvetler ilişkisi içinde devrimci 
hareketi destekleyen her şeyden yetenekli şekilde ya
rarlanmaktır! Bu, yeteri kadar açık ve şüphe götürmez 
bir sorundur.

Eğer elverişli şartlar kaybolursa, eğer şanslar harca
nırsa, eğer şartlardan ğerektiği kadar yararlanılmazsa 
bu, ne kimsenin, ne herhangi bir partinin, ne de herhan
gi bir Devrimci hükümetin hatası olur. Bu, her ülkedeki 
devrimcilerin hatası olur, çünkü her ülkedeki devrimi 
yapmak görevi onlara düşmektedir. (...)

Tecrübe ve kanı olarak biliyoruz kİ, Küba halkının 
yaptığını yapan iıer halk, kuşkusuz olarak Sovyetler 
Birliği’nin ve sosyalist kampın desteğine sahip olacak
tır. Devrimciler nerede görevlerini yerine getirmeyi bil
mezlerse, halklarının önünde tek sorumlu. Tarih önün
de tek sorumlu onlar olacaktır, çünkü karar verip eyle
me geçmeleri gerekenler onlardır. Küba Devrimi’nin, 
bu kıtadaki birçok ülkede açtığı mücadele perspektlfle-

Üstte: Santiago'da kadınlann siyasal cinayetleri 
protesto gösterisi. Ortada: Batista yönetimine karşı 

çıkartılan propaganda broşürlerinden birisi. Altta: Celia 
Sanchez ve Haydee Santamaria Castro ile birlikte.

rlnden bu kanıyı, bu mutlak inancı doğrulamaktan başka 
bir şey yapamayız. Biliyoruz kİ, Küba Devrimi’nin yolu, 
tecrübe ve örneği, uygun biçimde anlaşıldıkları takdirde 
diğer Latin Amerika halkları için de çok yararlı olacaktır.

Latin Amerika’nın durumu nedir? Kriz İçinde bulunan 
ve devrimin kaçınılmaz olduğu bir kıtanın durumu.

Latin Amerika’dan ve genel olarak devrimden söz 
ederken şartların, bütün ülkelerde aynı olduğunu dü
şünmüyoruz. Bazılarında belirli bir politik İstikrar, diğer 
ülkelere oranla daha büyük bir İstikrar ve farklı bir eko
nomik durum görüyoruz. Oligarşilerin sömürülen kitle
ler üzerinde demir bir eli zorla kabul ettirdikleri ve bütün 
yolların halk için kapalı bulunduğü ülkeleri kastediyoruz.

(...) Arjantin, Peru, Ekvator, Kolombiya, Guatemala, 
Paraguay, Nikaragua ve diğer ülkeleri ilgilendiren ha
berleri okudunuz. İlerleme İçin Birlik, çeşitli nedenler
den ötürü kriz geçirmektedir. Emperyalistler oligarşile
re, oligarşiler emperyalistlere şantaj yapmaya çalışıyor.

Emperyalistler onlara; “ Reformlar yapmazsanız ko
münizm gelir” diyorlar. Oligarşiler de şu karşılığı veri
yor. "Eğer para vermezseniz komünizm gelir.”

Fakat oligarşiler, emperyalistlerin paralarını çarçur et
meleri kadar reformlar yapacak güçte değillerdir. Oli
garşiler kendi çıkarlarından, kendi teşebbüs ve tekelle
rinden başka bir yardım alamazlar. Şu halde emperya
lizm İle oligarşilerin sağladığının, halklara en ufak bir 
avantajı bile sağlamaları mutlak surette imkânsızdır. (...)

Bunu da, Sovyetler Birliği ve sosyalist kamp ile olan 
kardeşçe, sıkı.ve yıkılmaz tutumumuzu asla değiştirme
den yapacaklardır.

Biz ideolojik türden taviz vermeyeceğiz. Biz sağlam 
bir ulus, tek politikası olan devrimci bir ulus, politikada 
dostlar ile, oportünizmin gölgesi bile olmadan dost ol
masını bilen dürüst bir ulusuz. Biz yankee emperyaliz
mini karakterize eden şu dön tiaba politikasını sürdüre
meyiz ve hiç bir zaman sürdüremeyeceğiz.

, Bir arada yaşamak istemiyorlarsa, ne yapmalır kalır 
geriye? Bir arada yaşamak istemiyorlar ama biz varız 
ve kalacağız. Eğer sözlerle bir arada yaşamak istemiyor
larsa, fiilen yaşamaları gerekir, çünkü başka türlü yapa
mazlar. Ve ondan önce olaylar inatçıdır.

Bizim, yaşamak için onlara ihtiyacımız yok. Hatta di
yebiliriz ki, onlarla ticaret yapmak bazı avantajlar anla
mına geliyorsa, bunlar çok küçüktür. Yani ekonomimiz 
için hiç de esaslı bir şey değil. Kaynaklarımızı nereden 
sağlamalıyız, biliyor musunuz? Daha İyi örgütlenerek 
kendi çalışmamızdan ve kendi üretim kapasitemizden.

Yüz milyonlarca peso nerededir, biliyor musunuz? 
Kaynaklarımızın daha İyi kullanılmasında ve çalışmamı
zın daha iyi örgütlenmesinde. Kaynaklar oradadır ve 
biz onları daima orada aramalıyız. Bu, emperyalistlerin 
bizlerle yapmak İstedikleri ticaretin sağlayacağı avantaj
lardan fazlasını, yirmi defa fazlasını sağlar.

Biz dedik kk Tartışmaya hazırız. KanadalIlarla yaptığı
mız gibi tazminat şekillerini tartışmaya hazırız; bizim 
KanadalIlarla, bir sosyalist ve bir kapitalist ülke arasın
daki ilişkilere ömek teşkil edebilecek ilişkilerimiz vardır; 
bu İlişkiler İyidir, çünkü KanadalIlar bizim iç işlerimize 
kanşmıyorlar. Millileştirme kanunlan sırasında Kanada 
çıkarlarını tazmin ettik ve her zaman aradaki anlaşmaz
lıkları dostça çözümledik.

İngiltere büyükelçisi ile yaptığımız bir konuşmada, 
kendisine her türlü tazminat şeklini, millileştirilmiş çı
karların tazminini de kapsayacak her tipteki ekonomik 
antlaşmayı tartışmaya hazır olduğumuzu söyledik. İs
viçrelilere karşı da aynı şekilde davrandık. Bizim uygula
dığımız politika budur.
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Tartışmaya hazırız. Onlar İstemiyor mu? Kendileri bi

lir, biz de tartışmayızl.. Bizimle ilişkiler kurmak istemi
yorlar mı? Çok üzülürüz. Bekleriz, hatta Birleşik Devlet- 
ier’de sosyalist bir hükümet kuruluncaya kadar bekle
riz. Biz çok iyi bekleyebiliriz. ( . . . ) •

Küba D evrim i Ü zerine

İtalyan gazeteci Gianni Mina’nın Fidel Castro ile 
yaptığı röportaj

Mina; Komandante, Tad Szulc (Fidel Castro, Eleştiri
sel Bir Portre) adlı kitabında sizin her zaman Marksist 
olduğunuzu iddia ediyor. Bu yorum, kimilerine göre, 
gerçeğe uygun değil. Siz bu adamı tanıyor musunuz? 
Siyasal kimliğinizle ilgili bu yorum hakkında ne diyorsu
nuz?

Castro: (Amerikalı yazar-gazetecl Tad Szulc’un Kü
ba'ya gelişi, gidişi, CIA ile bir takım ilişkileri ve kendisiy
le hiç görüşmeden kitabı yazışını anlatır).

(...) Kitabı okumak gerek. Ancak, benim baştan bir 
Marksist-Leninist formasyonum ve düşüncem olduğunu 
iteri sürmüşse, bu doğrudur, yeni bir şey değit. Bu 
düşüncenin nasıl doğup geliştiğini, neler tasarladığımı 
ben de açıktadım. Benden bir kanıt istenirse, bu kanıt 
Devrim'in kendisidir, devrim. Çünkü Marksist-Leniftist 
formasyonu olmayan hiç kimse, Küba’da olanları yo
rumlayıp Devrim’I gerçekleştirmek İçin bir strateji geliş- 
tiremezdi. İşte bu düşünceler ve bu anlayıştır, bizi başa
nya götürecek bir strateji oluşturmama imkân tanıyan. 
Topiumumuzun, ülkemizin, onun sorunlarının ne oldu
ğu, bir Devrim yapmanın yegane yolu konusundaki bi
limsel düşüncelerdir. Bunu ben açıkladım.

Şimdi Devrim'in nesini yadsımak istediklerini anlamı
yorum. Her şeyini mi? Devrim'in eseri ve hatta Devrim’
in bir ideolojisi olduğu reddedilmek isteniyor.

Mina: Derler ki...

Castro: Bir ideolojimiz olduğu bile reddediiiyorsa ney
le suçlanıyorum?

Mina: Devrim dürüst davranmadı, çünkü ABD başta 
kendisine yardım etti, diyorlar.

Castro: Dürüst olmayan ne?

Mina: Devrim. Zira ABD başta kendisine yardım etmiş.

Castro: Beni dinle, benim bildiğim, ABD Batista’nın 
hükümetine yardım etmiştir. Bu bir, İki: Batis^’nm or
dusunda, savaşın sonuna dek Kuzey Amerikalı askerier 
vardı. Daha bitmedi. Savaşın bitiminde ABD elçiliği ve 
hükümeti, Devrim’i durduracak, Devrim’in zaferini en
gelleyecek bir darbe yapmayı denediler. Bütün bu plan
lar suya düştü.

Hatıriiyorum, Devrim’in zaferinden birkaç gün sonra 
buradaki Amerikan askerieriyte biraraya gelip onlara 
sordum: “Sizin burda işiniz ne?” dedim. “Siz bize hiç 
bir şey öğretemezsiniz, çünkü siz Batista’nın ordusunu 
eğitmiştiniz, biz de Batista’nın ordusunu yendik” . Bu 
sözierie ABD’nin Küba’yla olan askeri işbiriiği sona er
di. Adamlar çekip gitmek zorunda kaldılar. Ne bir belge, 
ne bir mektup, ne bir yazılı emir gerekti. Onlaria konuş
tum, “sizier düşman orduyu eğittiniz, savaşı kaybetti
niz, bize öğretecek hiçbir şeyiniz yok, gidebilirsiniz” 
dedim. Bu iş böyle bitti.

Bu teori nerden çıktı bilmiyorum. ABD, karakteristik 
oportünistiiğiyie, büyük bir çatışma olduğunu, Batista’- 
nın kaybettiğini, kuklasının bir işe yaramadığını gör
müştü, manevra yapmayı denedi ama sonucu etkileye- 
medi. Durumun farkına vardığında, Batista’nın ordusu

IJstte: Devrim sonrası başkan yardımcısı Juan 
Almeida. Ortada; Kübaiı Kadınlar Federasyonu 
sekreteri Vilma Espin. Altta; Che Guevara ve 

Universe Sanchez.

yenilmiş, silahsızlandırılmış, halk da silahları eline al
mıştı. Olanlar budur. Bütün halk Devriif'i destekledi, 
ABD, sonra Devrim'i ehlileştirmek için', siyasal, diplo
matik önlemlere başvurdu.

Tabi! o sırada programımız henüz sosyalist bir prog
ram değildi; Bir ulusal kurtuluş programıydı. Moncada 
saldırısından sonraki savunmam “La historla me absol- 
vera” nın İçinde de mevcuttur bu program. Program 
orada, bütün savlarımız orada ve bu malzemeyi okuma 
zahmetine katlanan herkes, daha sonra sosyalist bir 
Devrim’in oluşması için gerekli bütün Ipuçların orada 
olduğunu görür; bu çok açıktır.

O dönem, büyük önyargılar, büyük bir anti-komünizm 
söz konusuydu. Ortaya bir sosyalist program atmak, 
doğru olmazdı, akıllıca olmazdı, zira ülkemiz de henüz 
bu kadar radikal, bu kadar ileri bir Devrim'e hazır değil
di. Ülkemiz bu programa hazırdı.

Büyük olasılıkla pek çok kişi, bizim, Küba tarihinde 
daha önce çok görülmüş bir sürü program yapan ve 
bu hazırladıkları programların hiçbiri gerçekleşmeyen 
devrimci gruplardan biri olduğumuzu düşündü. Dev
rim’i sonunda kontrol edebileceklerini, ehlileştirebile- 
ceklerini, ona hükmedebileceklerini sandılar. Pek çok 
sektör böyle düşündü.

O tarihlerde, mücadelenin başlıca hedefi, tiranlığı yık
mak, halka haklarını vermekti. Ama bu programda çok 
ileri sosyal önlemler de vardı, burada, tarım reformun
dan, daha önce seninle konuştuğumuz bütün o sağlık, 
eğitim programlarından, hatta ormanlann yeniden ağaç
landırılmasından bile söz ediyorduk. Bir kapitalist geliş
meye bağlı olmayacağımız, ülke gelişiminin serbest pi
yasaya, arz ve talebe değil, özellikle ülke olanaklarının 
kullanımına tabi olacağı açık şekilde belirtiliyordu. Bu 
programda tarım reformunun, kent reformunun ve ülke
nin gelişimi programının temelleri, sosyalizm için gere
ken bütün koşullar mevcuttur. Halk bu programı kabul 
etti.

Gerçekten biz bu programı gerçekleştirmek için orta
ya çıkmıştık, gerçekleştirdik de. Ancak ABD Küba'nın 
karşısına bir düşman olarak dikildiğinde, bu, sosyalist 
bir programa karşı değil, tarım reformunu da içeren 
bir ulusal kurtuluş programına karşı oldu. Bu tarım re
formu pek ^ok ülkede yapılmıştı. Hatta ABD tarafından 
Japonya'da bile. Zira Mac Arthur, oradayken büyük çift
likleri küçük parçalara bölmüş ve onları Japon köylüle
rin eline vermişti. Bu nedenle bugün Japonlar pirinci 
yetiştirmek için toprağı küçük parçalar halinde işlemek, 
mikro traktörler kullanmak zorundadırlar. Çok çalışkan 
oldukları için belli bir üretime vanyorlar. Ancak ABD, 
biz bir tanm reformu yaptık diye, ki bu Mac Arthur'un 
Japonya'da yaptığı reformdan daha az radikaldi, Küba 
Devrimci Hükümetini devirmeye karar verdi, 19S4'de 
Guatemala'da, tarım reformu yaptı diye, Arbenz'in hü
kümetini devirdiği gibi, zira bizim tarım reformumuz 
büyük Kuzey Amerika şirketlerinin çıkarlarını zedeliyor
du.

Bize, tarım reformu yaptığımız için savaş açıyorlardı, 
buna karşılık Kennedy, sonradan, radikal ihtilallerin yo
lunu kesmek için Latin Amerika’da tarım reformunu 
destekledi. ABD, bize pratik olarak savaş açtı. Sosyaliz
mi ilan ettiğimiz, ya da sosyalist bir program uyguladığı
mıza, ya da Marksist-Leninist doktrini açıkça benimsedi
ğimiz için değil. Henüz sosyalist bir program olmayan, 
ileri bir ulusal kurtuluş programı çerçevesinde tarım 
reformu yaptığımız için. Tarihi hakikat budur. Zira, biz
o dönem sosyalist bir program ortaya atsaydık, bu bir 
yanılgı olurdu, biz iyi devrimciler, hatta iyi Marksist- 
Leninistler olmamış olurduk. Sanırım bir devrimcinin 
yapması gerekeni yaptık, çünkü kimse, bir ülkede mev
cut olan nesnel koşulların izin verdiğinin ötesinde bir 
programa soyunamaz. İddialı bir devrimci program, bu 
program için gerekli olan öznel koşulların oluşturulma
sını da gerektirir. Biz de bunu yaptık. Sanıyorum kİ 
burada, gerçekten bilinçli, koşullara göre atılması gere-
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ken adımları atacak kadar olgun devrimciler olduğumu
zu kanıtladık. •

Küba'da Sosyalizm ve İnsan

Che Guevara’nın Mart 1965’de haftalık Marcha 
dergisinde yayınlanan, yazısı.

(...) Özetleyelim; Aydınlarımızın ve sanatçılarımızın 
çoğunun suçu temel günahlarında yatmaktadır; onlar 
gerçek birer devrimci değiller. Armut vermesi İçin bir 
karaağaca aşı yapmayı deneyebiliriz; fakat aynı zaman
da armut ağaçtan da diktlmetldlr. Yeni nesiller bu temel 
günahtan kurtulacaklardır. Kültürün ve ifade olanaktarı- 
nm atanı genişledikçe, olağanüstü sanatçılann ortaya 
çıkma şansı da o ölçüde artacaktır. Görevimiz, kendi 
ifıtitaftan yüzünden köklerine yabancılaşmış olan şimdi
ki neslin, kendini ve yeni nesilleri yoldan çıkarmasını 
engellemekten İbarettir. Resmî düşünceye İtaatkar üc
retliler ve devlet bütçesinin tiimayestnde yaşayıp 
"özgürtükterini" koruyan burslular da yaratmalıyız. Ye
ni insan türküsünü halkın gerçek sestyte sestendiren 
devrimciler yetişecektir. Bu, zaman gerektiren bir sü
reçtir.

Toptumumuzda gençlik ve parti büyük bir rol oyna
maktadırlar. Özellikle gençlik önemlidir, çünkü yeni in
sanın önceki kusurlan olmaksızın biçimtendirileceği mal
zeme odur. Gençlik, amaçlarımıza uygun bir muamele 
görmektedir. Eğitim gittikçe mükemmelleşmektedir ve 
ilk andan itibaren ona iş göstermeyi unutmayalım. Burs
lularımız tatillerinde ya da öğrenimlerinin yanısıra be
densel iş görmektedirler. İş, bazı hallerde bir mükafat, 
bazen de bir eğitim aracı, fakat hiç bir zaman bir ceza 
değiMir. Yeni bir nesil oluşuyor.

Parti bir öncü örgütüdür. En iyi işçiler arkadaşlan 
tarafındar partiye alınmak için önerilmektedirler. Parti 
azınlıktadır, ancak kadroiannın niteliği dolayısıyla bü
yük bir otoriteye sahiptir. Biz partinin bir kitle örgütü 
olması için çabalıyoruz, fakat ancak kitleler öncünün 
gelişme derecesini yakaladıktan, yani komünizm için 
eğitildikleri zaman. Ve çalışmalar bu eğitime yönelmiş
tir. Parti canlı bir örnek oluşturmaktadır; kadrolara çalış
kanlık ve fedakarlık öğretmelidir, eylemleriyle kitleleri 
devrimci görevlerin yerine getirilmesine sevk etmelidir.' 
Bu, kuruluşun zorluklarına, sınıf düşmanlanna, geçmiş
ten gelen kusurlara, emperyalizme karşı yıllarca süre
cek sıkı bir mücadele demektir.

Şimdi de birey ve tarihi yapan kitlelerin önderi olarak 
insanın, kişiliğin oynadığı rolü gözler önüne sermek 
istiyorum. Bu bir reçete değil, bizim deneyimimizdir.

Devrimin ilk yıllarında ona yol gösteren Fidel’di, fakat 
artık ortada önderle aynı yönde gelişme gösteren hatın 
sayılır devrimciler grubu ve güvendiği için onların pe
şinden giden büyük bir kitle var; bu güvenin nedeni, 
önderlerin kitlelerin taleplerini yorumlamayı bilmesidir.

Sorun kaç kilo et yendiği, yılda kaç kez kumsala ge
zintiye gidilebildiği ya da şimdiki maaşlarla ne kadar 
ithal mal satın alındığı değildir. Sorun bireyin, kendisini 
daha fazla iç zenginlikle ve daha büyük sorumlulukla 
dolu hissetmesidir. Ülkemizde birey, kendine yaşama
nın düştüğü şanlı zamanın bir fedakarlık zamanı olduğu
nun bilincindedir; fedakarlık ona yabancı değildir;

Önceleri Sierra Maestra’da ve mücadele edilen her 
yerde, daha sonra bütün Küba’da tanıdık onu. Küba 
Amerika’nın öncüsüdür ve fedakarlık yapmak zorunda
dır, çünkü o Latin Amerika kitlelerine tam özgünlüğe 
giden yolu göstermektedir. Ülke içerisinde önderler ön
cü rollerini oynamalıdırlar ve tüm açıklıkla şu söylenme
lidir: Her şeyin verildiği, hiç bir maddi mükafatın beklen
mediği gerçek bir devrimde öncü devrimcinin görevi 
muhteşemdir ve de ürkütücüdür.(...) •

Üstte: Fidel Castro Moncada Baskını sonrası duruşma 
sırasında. Altta: Castro aftan sonra Havana’ya 
, dönüşünde karşılanırken.

D evrim in  Koşulları
FİDEL CASTRO

El Mundo'nun 27 Temmuz 1966 tarihli sayısında 
çıkan makale.

Bir dizi gerilla glrişimiriin başanya ulaşmaması ve 
şimdiye dek bu gerilla hareketlerinden hiçbirinin zaferle 
sonuçlanmaması -yani devrimci iktidann ele geçirilme
diği- gerçeği, devrimci mücadelenin düşmanları tarafın
dan kanıt olarak kullanılmaktadır; onlar buna dayanarak 
tüm bir Latin Amerika halklan kitlesinin bugün tutabile
ceği devrimci yolun yenilgiye uğrayacağı kehanetinde 
bulunuyorlar!

Bozguncu unsurlar her zaman ortaya çıkmakta ve 
her yenilgiye uğranıldığında, "Bakın gördünüz mü, biz 
baklaymışız- bu yol hatalıydı” demektedirler. Ve emper
yalistler de aynı şeyi diyor: “Gördünüz mü, bizde haklıy
mışız, işte devrimciler başansızhğa uğradılar.” Ve emper
yalistlerle oligarşilerin yaptığı kehanet ile kendisine dev
rimciyim diyen birçok bayla örgütün yaptığı kehanet 
arasında bu garip benzerlik meydana gelmektedir.

Küba’daki koşulların aynısının tüm ülkelerde, ya da 
bizim kıtamızda varolduğunu savunmuyoruz; koşullann 
farklı olduğu, olanakların daha kısıtlı olduğu bazı İstis
nalar vardır,, ama bunlar son derece azdır.

Ama inandığımız şeylerden biri, Latin Amerika’daki 
ülkelerin büyük çoğunluğunda, devrim yapmak için Kü- 
ba’dakilerden daha iyi koşullar varolduğudur ve bu ül
kelerde devrimler gerçekleşmiyorsa, bunun nedeni, ken
dine devrimciyim diyenlerin çoğunda devrime İnanç ol
mamasıdır.

Gevezelik, durmadan bir. şeylerden konuşmak alış
kanlık haline gelmiştir ve bir dizi klişe ile işgörmek 
alışkanlığı yerleşmiştir ve bazen klişeler emperyalizmin 
kendisinden daha fazla zarar doğurur, çünkü emperya
lizm yaptığı baskılar ve işlediği cinayetlerle halkın mü
cadelesini kışkırtır, ona hız verir; dogmalar, klişeler ise 
devrimci ruhu öldürür, devrimcileri ninni söyleyerek uyu
tur.

Çok iyi bilinen ve sık sık tekrarlanan sözlerden biri 
de, objektif ve sübjektif koşullara ilişkin olanıdır. Kitle
lerin anlayacağı bir dille konuşacak olursak, objektif 
ve sübjektif koşullar sorununu şöyle açıklayabiliriz: OI>- 
jektif koşullar kitlelerin sosyal ve maddi koşullarıyla 
yani toprağın işlenmesinde feodal sistem, işçilerin in
sanlık dışı sömürülmesi, sefalet, açlık, vb. ile ilgilidir, 
sübjektif unsurlar İse halkın bilinç düzeyi ile ilgili olan
lardır. Halk örgütlerinin gelişme düzeyine ilişkin unsur
lar da bu arada sayılabilir. Ve onlar şöyle diyorlar: Ob
jektif unsurlann çoğu bulunmaktadır, ama sübjektif ko
şullar mevcut değildir... Eğer bu şema Küba’ya uygula
nacak olsaydı, burada devrim asla gerçekleşmezdi, asla.

Objektif koşullar, doğal olarak, kötüydü, ama Latin 
Amerika halklannın büyük kısmı çok daha kötü koşullar 
altındadır. Ve sübjektif koşullara gelince... Herhalde, 
Küba’da devrimin olabileceğine İnanan yirmiden, ilk baş
ta ondan daha fazla insan yoktu. Başka türlü ifade eder
sek, halkın bilinç düzeyiyle ilgili sübjektif koşullar mev- ı 
cut değildi. Eğer sosyalist devrim yapmak için, tüm 
zamanımızı herkese sosyalizm ve Marksizmi. öğretmeye 
hasretmek zorundaysak ve ancak ondan sonra devrime 
girişeceksek, işimiz gerçekten zor demektir... Bilincin 
önce ve mücadelenin sonra gelmesi gerektiğini düşün
mek yanlıştır! Önce müc;adele gelmelidir, mücadeleden 
sonra kaçınılmaz olarak ve gittikçe artan bir şiddetle, 
devrimci bilinç gelecektir!

Eğer bana emperyalizmin L.atln Amerika’daki en önemli 
müttefiklerinin kimler olduğu sorulsaydı, ne profesyo
nel ordular, ne Yanki denizcileri, ne de oligarşileri sa
yardım, sözde devrimcileri söylerdim... Ve ne yazık ki 
yığınla sözde devrimci, yığınla şarlatan, yığınla sahte
kâr, her türden dolandıncı bulunmaktadır.

Davaya derinden bağlı, teoriyi bilen ve onu olgularla 
bağlantılı olarak yorumlayabilen, inançlı devrimciler, ne 
yazık ki, çok az. Ama eğer, böyle inançlı İnsanlar bir 
avuç da olsalar, mevcut olursa, devrim için objektif 
koşullann varolduğu yerlerde, devrim olacaktır. Çünkü 
objektif koşullan tarih yapar, ama sübjektif koşullan 
yaratan ise insandır. •

Geleceğin D a lg a la n

Latin Amerika Dayanışma Örgütü’nün 10 Ağustos
1967’de yapılan 1. Kongresi’ndo Fidel Castro’nun 

yaptığı kapanış konuşması.

... Emperyalistler dünyada, ceza görmeden her türlü 
kötülüğü İşleyebilecekleri havasındalar. Onlar yüzlerce 
uçakla Kuzey Vietnaıtı’ı hergün bombalıyorlar; emper
yalist sistem budur işte, emperyalizmin yasaları budur. 
Onlar kardeş Dominik Cumhuriyeti’ni 40 bin askerle 
işgal ediyor, işgal birliklerine dayanarak orada açıkça 
kukla bir hükümet kuruyorlar; emperyalizmin düzeni 
budur, emperyalizmin yasatan budur. Emperyalist istila-



cilann emrindeki İsrail gibi bir devlet, diğer ülkelerin 
toprakianndan büyük bir bölümünü gasbediyor, Süveyş 
Kanalı’nın hemen kıyısına yerleşiyor ve kanalın deneti
mine katılma konusunda hak talep ediyor ve şimdi bü
tün bunlar olmamış gibi, Sina Yarımadası’nı sulamak 
amacıyla Asuvan barajından boru hattı döşemek için 
onlardan İzin almak gerek; oradalar. Ve kimse orada 
ne kadar kalacaklarını bilmiyor ve buna izin verilmediği 
sürece orada kalacaklar; Emperyalizmin kurmak istediği 
düzen budur, emperyalizmin dünyaya zorla kabul ettir
mek istediği yasalar bunlardır. Diğer ülkelerin önderleri
ni öldürmek için zehirli mermilerle donatılan katil şebe
keleri göndermek, sekiz yıldır taciz etmekte oldulcları 
bir ülkeye sızmak üzere sürekli silahlı ajan gruplan gön
dermek; Emperyalist düzen işte budur! Emperyalizmin 
dünyaya zorla kabul ettirmek istediği yasalar budur! 
Ve biz küçük bir ülkeyiz, ama kabul etmeyeceğiz bu 
düzenli Bu yasalan kabul etmeyeceğiz.

Biz, bazılanmn bizi göstermek istedikleri gibi, mace
racılar, provokatörler, sorumsuz insanlar ülkesi değiliz. 
Biz yalnızca emperyalizmin düzenini ve yasalarını kabu! 
etmeyi redediyoruz. Ve bu davranışın karşılığı, Barlett 
çukuruna gömülmekte olsa, bu ülkenin tüm halkını de
nize de dökseler -eğer ellerinden gelirse- emperyalizmin 
dünyaya zorla kabul ettirmek istediği düzeni ve yaraları 
benimsemektense, bunlan tercih ederiz.

Bu ülkenin sokaklarında, istediğiniz yurttaşa sorun 
-genç ya da yaşlı; baba, oğul ya da ana- neyi tercih 
ettiğini, hangisini tercih ettiğini sorun: Bu acımasız dü
zeni kabul edip emperyalizmin emirlerine boyun eğmeyi 
mi, yoksa ölmeyi mi? Ve emperyalist düzeni kabul etme
yi tercih eden, farklı düşüncede çok az kişi bulacakınız. 
Ama bunların hepsinin karşı devrimciler olduklarını san
mayın; Marksizm-Leninizmi saptırmak, yapılması gere
kenin bu olduğunu yani, emperyalist zalim düzene bo
yun eymeyi kabu! etmemiz gerektiğini, söyleyecek bazı 
kişiler de çıkacaktır. Böyle kişiler de var, her yerde 
var böyieleri.

Çeşitli eğilimler, çeşitli tavırlar var. Ve biz bazı tavırla
rı halkımıza empoze etmiyoruz. Biz öğretmeye ve öğren
meye çalışıyoruz; biz kendimizi tutarlı devrimciler ola
rak eğitmeye çalıştık ve aynı zamanda haikınuzın kendi
sini tutarlı devrimciler olarak eğitmesine yardım ettik.

(...) Emperyalistler ırkçılığa karşı mücadele edenlerin 
bir programa sahip olmadıklarını söylüyor. Olsun. Bu 
çok kez bir hareketin program hazırlanmadan önce de 
başlayabileceğini gösterir. Ama bir hareketin programa 
sahip olmaması da yanlıştır; bugün Amerika’da olan 
şudur: Halkın sürekli baskı altında ezilen siyah kesimi, 
gücünü kendini savunma, direnme ve savaşma üzerin
de yoğunlaştırmıştır.

Ama toplumun ve tarihin yasaları açısından kaçınıl
maz olan bir şeyi siyah mücadelecilerin keşfedilmesi 
uzua zaman almayacaktır. Bu siyah kesim, ABD’de en 
sömürülen, en ezilen ve en zalimce davranılan kesim 
olduğu İçin, ABD'de devrimci hareket! canlandıracak 
olan onlardır, aynı şekilde, ABD’de devrimci öncü de, 
en kötü davranılan, en sömürülen ve en ezilen bu siyah 
kesimler arasından çıkacaktır. Ve bu öncünün etrafında 
devrimci hareket gelişecektir; ırk sorunlarından dolayı 
değil, sosyal sorunlardan, sömürü ve baskıdan dolayı, 
en çok acı çeken, en ezilen kesim bu olduğu için, hare
ket bu kesim arasından doğacaktır; ve tarihin kanunu 
gereği, -tıpkı tarihin her döneminde olduğu gibi: Roma'- 
daki plepler, Ortaçağ’daki serfler, çağımızdaki işçiler 
ve köylüler gibi- ABD’de de devrimci hareket toplumun 
en fazla ezilen kesimi arasından doğacaktır.

Ve bu sosyal bir gerçektir, tarihsel bir gerçektir. Sa
bırsız olmayın; bu ezilen kesimin arasından, birgün tüm 
Amerikan toplumunu kurtaracak olan devrimci hareket 
-mücadelenin öncüsü- yükselecektir!

Bunun için, ABD'deki siyah hareketini bir -ırk soru
nuymuş gibi sunma çabasını- bu, haksızca bir iftiradır- 
reddetmellyiz.
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Üstte: Batista rejimine i<arşı çıtcartılan illegal dergi El 
Acusador. Altta: Machado’nun idam ettirdiği 

devrimciler.

Ve buradaki bir tek kimsenin inanmadığı bu aldatma
caları yaymaya devam etmeyeceklerin! umuyoruz. ABD'
deki devrimcilerin Latin Amerikalı devrimcilerle biraraya 
gelmesi, dünyadaki en doğal, en kendiliğinden bir şey
dir. Ve OLAS Konferansı'nda yaptığı cesurca konuşma
lardan dolayı halkımızın Stokely’e hayranlık beslemek
tedir, çünkü en acımasız ve en hunharca baskı tedbirieri 
uygulayan, nüfusun siyah kesimine karşı sürekli en aşa
ğılık cinayetler işleyen bir topluma geri dönen biri İçin 
bu tür konuşmalann ne anlama geleceğin! çok iyi biliyo
ruz; ve Stökely’nin yaptığı konuşmalann zalimler arasın
da nasıl bir kin yaratacağını da biliyoruz. •

K ü b a 'd a  Sasyalist Dem okrasi

Bu görüşme Eylül 1968’de Adel adlı film 
çekilirken yapıldı. Bazı, bölümler filmde yer 

almaktadır, görüşmenin tamamı Socialist 
Hevulution dergisinin l^art-Nisan 1970’deki 2. 

sayısında yayınlanmıştır.

Saul Landua — Sosyalizmde parlamenter sistemin 
demokratik temsili sağlayabileceğini düşünüyor musu
nuz?

Fidel — İki model arasındaki, burjuva demokrasisinin 
tipik kurumu parlamenter sistem ile demokratik merke
ziyetçilik arasındaki tartışma devam etmektedir. Sonuç 
olarak, parlamento burjuva toplumunda hükümet açı
sından ideal bir kurum olarak düşünülmektedir. Peki 
parlamento nedir? Pariamento, farklı ekonomik kesim
lerin, farklı bölgelerin, farklı devletlerin, farklı çıkar çev
relerinin temsilcilerinin tartışmak ve birbirlerine danış
mak için toplandığı bir kurumdur. Toptum, çıkarlan ayn 
ve çok kere de zıt olan farklı topluluk ve sınıflardan 
oluşunca, parlamentoda genel çıkara uygun yasalar ya
pamazsınız. Sosyalizm, ilkin demokratik merkeziyetçilik 
ilkesini benimsemiştir; bu ilkeye göre, azınlık yani emekçi 
sınıfları temsil eden parti, çoğunluğun kararlarını yerine 
getirir. Sosyalizmde parlamento ilkesi benimsenmemiş
tir. Çeşitli sosyalist ülkeler parlamentolar kurmuşlardır, 
ama gerçekte siyasal İktidar, devrimci bir süreç içinde 
parti tarafından kullanılmaktadır.

Belli bir klasik model İçinde bu sorunun kesin bir 
cevabının bulunduğuna inanmıyorum. Bana göre, devri
min ileriemesi, sınıf zıtiıklannın ortadan kalkmasına, faridı 
sınıf çıkarlarının bulunmadığı gerçekten eşit bir toplu
mun kurulmasına yol açacaktır. Sosyalist demokrasi, 
herkesin siyasal faaliyetlere sürekli biçimde katılmasına 
cesaret verecek uygulamalara yönelmelidir. Herkesin 
yararına yasalar yapılmasını sağlayan koşulların, sınıf
lardan, gruplardan, topluluklardan oluşan bir toplum
dan bulunduğunu sanmıyorum. Farklı sınıflardan, grup
lardan ve topluluklardan oluşmayan sınıfsız toplum, ger
çekten eşitçi bir toplum olacaktır; böyle bir toplumda 
genel çıkara uygun yasalann varlığından sözediiebiiir 
ve bu yasaların yapımına tüm halk katılacaktır'. Küba'da 
bu uygulamanın ilk biçimlerini geliştirmeye başladık, 
kararlar tüm İşçilerin katılmasını sağlayan yollarla alın
maktadır ve temel İşçilerin katılmasını sağlayan yollaria 
alınmaktadır ve temel karariarın, tüm temel yasaların 
ülkenin işçilerince tartışılmasını sağlayacak uygulama
lar yönünde önemli adımlar attık. Bu süreç, sınıflann 
ortadan kalkacağı bir topluma denk düşer. Bu gelişimle
ri daha önce sağlayamayız, çünkü sınıflar tüm kaynakla
rıyla birlikte mevcuttur ve sınıf mücadelesinin ortasında 
toprak sahipleri ve zenginlerle, kendi çıkarlarına ters 
düşen tedbirleri tartışmanın hiçbir anlamı olmayacaktır. 
Ve bu çıkarlar bütünüyle Pariamentoda toparlanmaktadır.

Saul Landau — O halde otoritenin demokratik temsill- 
ğlnden ne anlıyorsunuz?

Fidel — Gerçek demokrasiye tüm yurttaşlar, özel hak- 
lannı, güçlerini başkasına devrietmeden, seslerini doğ
rudan duyurabildiği zaman ulaşacağına inanıyorum; oy
sa burjuva demokrasilerinde yurttaşlar güçlerini, seçil
diği andan itibaren kendi istediğini yapabilen bir adama 
dört yıl ya da daha fazla bir süreyle devretmek zorunda
dırlar. Komünist toplum her yurttaşı yasa koyucu haline 
getirmek isteyecektir. Her yurttaş düşüncesini bildire
cek, tüm kitle haberleşme araçlannı kullanacak, özel 
bir uygulamanın ülkenin bütünü üzerindeki etkisini, kıs
tas olarak kullanarak düşüncesini açıklayacaktır. Bu an
cak, uzlaşmaz sınıf çıkarlannın bulunmadığı ve genel 
çıkar, genel yarar kavramının gerçekten bir anlam taşı
dığı eşitçi bir toplum kurulduğu zaman yapılabilir. Ko
münist toplum İçin, tüm halkın katılacağı siyasal bir 
örgütlenme tarzını yaratabileceğimiz! sanıyorum.

Saul Landau — Eğer her yurtaş kanun koyucu ola-



328
caksa, bilgili bir halka ihtiyacınız var demektir. Bana 
göre söyledikleriniz çok açık ve ifade ettiğiniz düşünce
ler son derece somut, ama benim kanımca Küba basını 
halka yeterli bilgi vermiyor. Örnek olarak Nijerya'daki 
savaşı ya da Vietnam'dakini gösterebilirim. Radyo ha
berlerinin nesnel bir anlayışla verildiğini kabul ediyo
rum, ama yorum, belirli bir durumun çözümlemesi yapıl
mıyor. Biafra ile Nijerya arasında tüm dünyanın bildiği 
bir savaş var, ama Granma’yı okuyan biri, bu savaşın 
neden çıktığını, kimin suçlu olduğunlı, kimin kimi des
teklediğini bilmiyor. Bu yalnızca bir örnek.

Fidel — Şüphesiz basınımızın hâlâ birçok eksiği var. 
Bir anlamda, basınımızın yanlışları, yeterli deneye sahip 
personelden yoksun oluşundan kaynaklanıyor. Basının 
devrimci bir ülkede oynadığı rol açısından, kendi düşün
celerimizin geride kaldığı kabul edilmelidir. Yani, bası
nın önemini tümüyle kavradığımızı, gerek kadroları ge
liştirmek açısından gerekse içerik açısından basına ge
reken ilginin tümünü gösterdiğimizi söyleyemeyiz. Şim
diki uygulamada, halkın gerçekler temelinde belli bir 
yargıya varabilmesi için ihtiyaç duyduğu haberlerin en 
geniş biçimde yayılmasını amaçlayan ölçütler kullanıyo- ’ 
ruz. Ve siz de yakın geçmişteki olayların nasıl etraflı 
biçimde sergilendiğini gördünüz. (Burada Ağustos 
1968’de Çekoslovakya'da patlak veren olaylar kastedil
mektedir. Küba basınında Prag ve Moskova mahreçli, 
iki tarafın da görüşlerini yansıtan birçok haber yeralmıştı.)

Sansasyonculuk gazetenin propaganda hedeflerine 
ya da özel teşebüs sistemindeki gazetelerin oynadığı 
role ters düşmez. Peki ama, sansasyonculuğun sosya
lizmdeki yeri nedir? Sansasyonculuk sosyalist sistemde 
İşleyemez; bunun nedeni de söylediğim gibi, temel so
runumuzun basının görevini toplum hizmetine doğru 
şey beklemiyoruz, yalnızca bir ilkeler politikasını uygu
luyoruz.

Aynı şekilde, Portekiz sömürgeciliğine karşı bağım
sızlık mücadelelerinin ilk başlangıcından bu yana İlişki
lerimizin olduğu ve işbirliği yaptığımız MPLA’^a ve An
gola halkına yardım ediyoruz. Pekçok AngolalI Küba’da 
okudu.

Fakat ne oluyor? Kuşkusuz, Ford’un demeçlerine,
, emperyalistlerin bize kızmış oldukları gerçeği nedenol- 
muştur. Ve niçin sinirlenmişler? Çünkü 11 Kasım’dan 
önce Angola’yı tamamen ele geçirmeyi tasarlamışlardı.

Angola doğal kaynaklar bakımından zengin bir toprak
tır. Angola eyaletlerinden biri olan Cabinda geniş petrol 
rezervlerine sahiptir. Bu ülke, bütün madeni zenginlikle
re sahiptir: Elmas, bakır, demir. Bu da, emperyalistlerin 
Angola'yı ele geçirmeyi İstemelerinin nedenlerinden bi
ridir.

Ve hikâye çok iyi bilinir: Çok yıllar önce, emperyalist
ler bu sömürgelerinin bir gün kurtuluşları İçin savaşa- 
caklannı anladıklarında, hareketlerini örgütlemeye baş
ladılar. Böylece, ClA’nın yardımı ile, FNLA'yı örgütledi
ler. Bunu söyleyen biz değiliz; FNLA ’nın, CIA tarafından 
örgütlenmiş olduğu ayrıntılı biçimde The New York Ti
mes tarafından açığa vuruldu.

Angola halkı, -Glne-Blssau, Mozambik, Cape Verde 
ve diğer ülkelerin bağımsızlığına kavuştuğu gibi- bağım
sızlığına ulaşmak üzere iken, emperyalizm Angola’da 
kanallze etmek olmasıdır. Bunun için de birçok unsur 
gereklidir: nesnel bir basının gelişmesi; açıklayıcı bir 
bam; yönlendirici bir basın; çekici bk basın; sorunları 
açıklamayı amaçlayan bir basın. Ve bunların gerçekleş
mesi kolay bir iş değil, en azından Devrim başladığında, 
eski sansasyon basın İçinde eğitim görert ve özel çıkar- 
iann hizmetinde çalışan gazeteciler mevcut olduğu için. 
Bu kolay bir görev değil, çünkü basın her şeyden önce 
büyük bir yayın ve eğitim araçıdır. Basın belirli bir sanat
kârlık gerektiren bir araçtır ve biz buna henüz erişeme
dik. Hâlâ oldukça az gelişmiş bir basına sahip olduğu
muzu söyleyebilirim.

IJsrte: Küba Komünist Partisi örgütlenme sekreteri 
Armando Hart. Altta: Küba Komünist Partisi genel 

sekreteri Ernesto Casillas.

Saul Landau — Ama basında siyasal eleştiri yok. Tüm 
eleştlrlter zayıf kalıyor, çünkü gazeteciler, ya da eleştiri 
yapanlar, daha şiddetli bir dille yazma cesaretinden yok
sunlar.

Fidel — Yazmayı becerebilmek İçin, yalnız cesaret 
değil, büyük bir eleştiri kapasitesi de gerekli. Ve şüphe
siz basınımızda eleştiriye az rastlanmaktadır. Bu kolay 
değil, çünkü çok kez gazete eleştirisi acemice yazılmak
ta ve yetersiz bilgiye dayanmaktadır. Basını yalnızca 
haber veren bir araç olârak düşünmemek gerek. Basın 
aynı zamanda bir eğitim aracı, bir bilinç yaratma aracı 
olmalıdır. Basın halkı İlgilendiren tüm ekonomik ve top
lumsal sorunların ortaya konulması İçin bir araç olmalıdır.

Bu haberleşme araçları, tüm İş merkezlerindeki işçi
ler, öğrenciler, emekçiler, askerler, yani çeşitli devrimci 
faaliyetlere katılan tüm halk arasındaki tartışmalarda, 
yeni projeler ve yasalar hakkında bilgi verilmesinde kul
lanılmalıdır. •

K üba ve Eniem asyonalist 
D ayanışm a

22 Aralık 1975’de toplanan Küba Komünist Partisi 
I. Kongresi’nde Fidel Castro’nun yaptığı kapanış 

konuşmasından bir bölüm.

(...) Amerikalılar, zaten, Porto Rlko İle Dayanışma Kon- 
feransı’nın toplanmasına kızdılar; bunun ilişkileri dü
zeltme olanağını ciddi olarak etkilediğini İddia ettiler. 
Fakat, şayet bu ülkenin onurunu çiğnememiz gerekiyor
sa, Birleşik Amerika’yla İlişkiye girmek İçin ve Birleşik 
Amerika’yla İlişkileri düzeltmek İçin ülkenin İlkelerini 
terketmemiz gerekiyorsa. Birleşik Amerika’yla nasıl İliş
ki kurabiliriz, mümkün mü?

Görünüşte, ABD liderlerinin mantığına göre, İlişkileri 
düzeltmenin, ticaret yapmanın ya da ekonomik ilişkiler 
kurmanın fiyatı. Devrimin ilkelerini terketmektir. Ve asla' 
Porto'Rlko İle dayanışmamızı kesmeyeceğiz!

Onlar bizim ne çeşit İnsanlar olduğumuzu sanıyorlar? 
Karşı koydukları ülkeyi ne sanıyorlar? Eski Küba mı? 
Hayır! Bu yeni Küba’dır ve farklı bir ülkedir! Ve onlar 
bu olguyu kavrayıncaya kadar, İlişkileri düzeltmenin her
hangi bir olanağını göremiyorum, çünkü Porto Rlkolu 
kardeşlerimizi asla terketmeyeceğlz, hatta Birieşlk Ame
rika’yla yüzyıl hiçbir İlişki olmasa bile.

Şimdi sadece Porto Riko yok; şimdi Angola da var. 
Bütün devrimci sürecimizde dalma Afrika devrim hare
ketiyle dayanışma politikası İzledik. Devrimin yaptığı 
İlk şeylerden biri, bağımsızlıkları İçin savaşan Cezayirii 
savaşçılara silah göndermek oldu. Bu; Cezayirii savaş
çılara silah gönderdiğimiz ve BIrieşmiş Mllletler’de ve 
uluslararası forumlarda onları desteklediğimiz gerçeği
ne öfkelenmiş olan Fransız Hükümeti ile ilişkilerimizi 
bozdu. Fakat bu politikada karariıydık ve onlara yardım 
ettik.

Devrimin utkusundan sonra, yeni Cezayir devleti bazı 
risklerle ve tehllkelerie karşılaşmak durumunda kaldı
ğında, onlara yardımımızı göndermekte duraksamadık 
ve gönderdik.

GIne-Blssau’da savaşanlara gelince, Glne-Blssau yurt- 
severlerie yan yana dövüşen, Merkez Komitesi üyesi, 
Pedro Rodriguez Peralta’nın durumunu biliyoruz.

Devrimin utkusunun ilk anından bu yana Afrika’da 
devrimci hareketlere ve ilerici hükümetlere destek ver
dik. Ve onları desteklemeye devam edeceğiz!

Bu yardım farklı biçimler almıştır; bazen silah gönderi
yoruz, fırsat olursa insan gönderiyoruz asker! eğitmen
ler, veya doktorlar yahut inşaat işçileri ve bazen her 
üçünü de, (askerî eğitmen, doktor ve İnşaat işçileri) 
gönderiyoruz. Enternasyonal politikaya sadık olarak. 
Devrim, başından beri yardım edebildiği heryere, yararlı 
olabileceği her yere ve ayrıca, bu yardımın istendiği 
heryere yardımlarını yapmıştır.

BİZ, Angola halkına yardım ederken temel enternas- 
yonalist bir ödevi yerine getiriyoruz. Biz, petrol veya 
bakır yahut demir beklemiyoruz; kesinlikle herhangi bir 
devrimci hareketi ezme yoluna girdi. Emperyalistler,
11 Kasım’dan önce petrol ile blrilkte, Cabinda’yı almayı;
11 Kasım’dan önce Luanda’yı zaptetmeyi planladılar. 
Ve bu planı yürütmek İçin, ABD hükümeti Angola’ya 
karşı Güney Afrika birliklerini İleri sürdü.

Biliyorsunuz kİ, Güney Afrika, düriyada, üç milyon 
beyazın ondört milyon siyah Afrikalıyı ezdiği, en nefret 
edilen ve en İtibarsız devletlerden biridir. Ve bıi ülkede, 
t>ütün dünya İlerici hareketi tarafından mahkûm edilen, 
bütün bağlantısız ülkeler tarafından mahkûm edilen ve 
BIrieşmiş Milletler tarafından mahkûm edilen, asla dü- 
şünülemeyen en alçakça, en utanç verici ve en insanlık- 
dışı rejimlerden birini kurdular.

Güney Afrika, güneyde yalnızca bu faşist ve ırkçı 
rejimi sürdürmüyor, bir çeşit proletarya kurduğu Nami
bia toprağını da işgal ediyor.

Ve her türlü vicdandan kesinlikle yoksun olan ABD 
hükümeti, Angola’ya karşı Güney Afrika’nın düzenli or
dularını çıkardı. Böylece, Angola FNLA tarafından kü- 
zeyden tehdit ediliyordu ve zırhlı kollar halinde örgütlü, 
düzenli birilkler tarafından güneyden saldırıya uğramış
tı. 11 Kasım’dan önce, Angola’yı ele geçirmek İçin her 
şey hazırdı. Ve plan çok güvenilirdi; planı boşa çıkaran 
tek bir şey oldu. Emperyalistler, enternasyonal dayanış
mayı, en başta sosyalist ülkelerin kahraman Angola 
halkına gösterdiği desteği ve devrimci hareketlerin ve 
İlerici Afrika hükümetlerinin desteğini, ya da dünya ileri
ci hükümetleri arasında Kübalılann da Angola’yı destek
leyeceğini hesaba katmamışlardı. •



Modem Sosyalizm

Orta Amerika’da Toplumsal Mücadeleler
Bir Bölgenin Özgünlüğü

Amerika’nın “arka bahçesi” veya “muz cumhuriyetleri” olarak da adlandınlan Orta Amerika 
ülkelerindeki sınıf mücadelelerinden söz edildiğinde, bu mücadelelerin dinamiğinin ulusal 
çaüşmalan ve sınırlan aşan bir özelliğe sahip olduğu görülür. Dünyanın bu bölgesinde daha 
çok bir latin olma geleneği ve kültürü egemendir. Bu gerek örgütlenme gerekse mücadele 
biçimlerine ve örgütlenmelerine damgasını vurmuş olan bir özelliktir.

Bu bölgedeki tek tek ülkelerin tarihlerinde İspanyol ve Amerikan saldırganlığı ve işgalciliği 
önemli bir yer tutar. Uzak tarih için geçerli olan bu gerçeklik, yakın tarihte de sık sık. 
karşılaşılan bir durumdur. 19. yüzyılın ’8 0 ’lerden bu yana Amerika için askeri stratejik önemi 
olan bu bölge, Amerikan sermayesinin de çıkar alanına dahildi. Ekonomik açıdan kurulan 
sermaye ilişkileri kaçınılmaz olarak istikrarlı bir siyasal iklimi ve iktidarlan öngörüyordu. Bu 
istikrann sağlanabilmesi için ise Amerika ya doğrudan ya da dolaylı olarak bu bölgenin 
çeşitli köşelerine müdahale etmekten kaçınmıyordu. Bu müdahale kimi zaman savaş 
gemilerinin toplan ve denizcilerin işgali ile gerçekleşirken, kimi zaman da iktidarda buldnan 
hükümet başkanlan veya diktatörlerin desteklenmesi veya devrilmesi ile ortaya çıkıyordu.

Siyasal alandaki bu müdahaleler sonuç olarak bir ülke ile sınırlı kalmamakta, bir ülkenin 
sınırlannı aşan dinamikleri de harekete geçirmekteydi. Bu örneklerin en çarpıcı olanlanndan 
bir tanesini Küba Devrimi oluşturdu. Bu devrim gerek Latin Amerika Marksizminin tarihinde 
gerekse çeşitli ülkelerin yakın tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. 1959’dan sonra Latin 
Amerika Marksizmi için yeni ve devrimci bir dönem başladı. Bu gelişmenin bir yanıydı. Diğer 
yanı ise bu bölgenin bekçisi ve saldırganı Amerika aşılarak ilk kez bir devrim gerçekleşmişti. 
Bu ise tüm bölge ülkeleri için önemli bir moral kaynağı oldu. Che’nin yapıtlanmn ve ortaya 
koyduğu, ömeğin Castro’nun konuşma ve yazılannın, Küba önderliğinin programatik 
belgelerinin ve özellikle Küba Devrimi’nin ortaya koyduğu canlı ve somut ömeğin etkisiyle, 
Latin Amerika’da yeni bir akım oluştu. “Evinin kapısı önünde otump, emperyalizmin 
cesedinin üstünden nasıl atlayacağını düşünen bir devrimci, devrimci olmaya layık değildir” 
fikrinin savunulması aslında silahh mücadelenin başlaması için bütün koşullann oluşmasının 
beklenmesinin gerekmediği, bir gerilla foko’sunun bizzat böyiesi koşullann yaratılmasına 
katkıda bulunabileceği yolundaki tasanm da buradan kaynaklandı.

İlk bu tür örgütlenmeler ’50 ’lerin su yüzüne çıkmaya başladı. Bunlar bazı popülist partilerin 
gençhk örgütlerinden ya da geleneksel komünist partilerinden meydana gelen kopmalar 
sonunda oluştu. 1960-1968 arasında bu hareketlerin çoğunluğu bir kır gerillası oluşturarak 
mücadelelerini sürdürdüler. 1967’de H avana'da Latin Am erika Dayanışma Örgütü’nün (OLAS) 
kongresi yapıldığında bu çeşitli eğilimler biraraya gelme olanağını buldular. Böylelikle 
Bolivar’dan bu yana ilk kez Latin Amerika’da devrimci sürecin kıta çapında eşgüdümlü 
kılınması doğmltusunda bir perspektif oluştumidu. OLAS kıta ülkelerinin çoğunluğunda en 
etkili silahh mücadele yöntemi olarak gerilla tarzını benimsedi. Askeri olanın siyasal olana 
önceliği, gerilla foko’sunun siyasal parti için çekirdek ya da ikame özelliği taşıması bu akımın 
önde gelen özelliği idi. Gerilla hareketlerinin çoğunluğu tamamen ya da kısmen askeri ve 
siyasal yenilgiye uğradılar. Birkaç geçici haşandan sonra savaşçılar ve önder kadrolar yenildi 
ve gerilla çekirdeği kayboldu. 1968’den sonra yeni bir evre başladı. Bu kez gelişen 
hareketlerin hemen hepsi kırsal bölgede bir tabana sahip olmakla birlikte, esas olarak kentsel 
bir karakter taşıyorlardı. Bu hareketler ve örgütlenmeler öğrenci ve aydın çevrelerde önemli, 
kenar mahalle veya gecekondularda ve işçi sınıfının belirli radikal kesimlerinde bundan daha 
kısıtlı bir destek sağladılar.

Küba Devrimi bu tür siyasal akımlann yükselişini hızlandırmanın yanısıra, Marksist toplum 
biliminin gelişimini de hızlandırdı. İlk kez Marksizm Latin Amerika üniversitelerinde önemli 
bir kopuşu başardı. Marksizm sosyoloji, ekonomi politik, tarih ve siyaset bilimi alanlannda 
ürünler verdi. Bu çahşmalar sadece akademik kadrolar ile sınırlı değildi. Sık sık bu çalışmalar 
yansımalannı ideolojik tartışmalarda ve işçi hareketi içindeki mücadelelerde buldular.

Orta ve Latin Amerika’daki ülkelerin gelişmişlik ve sanayileşme düzeylerine göre mücadelede 
öne çıkan hareketlerin nitelikleri de değişmeye başladı. Sanayileşmiş ülkelerde işçi 
mücadeleleri ve bunun yarattığı siyasal örgütlenmeler öne çıkmaya başladı. Şüphesiz ki Latin 
Amerika işçi hareketinin tarihsel savunma noktasından dışan çıktığı söylenemez. ’70’lerde ard 
arda gelen yenilgiler bunun bir göstergesi oldular. 1971 Bolivya yenilgisi, 1973 Uruguay genel 
grevinin başansızhğı, 1973 Şili askeri darbesi, 1976 Aıjantin askeri darbesi işçi hareketinin 
ÖnemU kayıplarla karşılaştığı anlar ve süreçler oldu.
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Güney Amerika kıtasının bugünkü siyasai ve 
ekonomik coğrafyası da, kültürel haritası gibi Portekiz 
ve İspanyol sömürgeciliğinin izlerini taşır: Kıtanın 
gerçek sahipleri olan kızılderiliier bugün çok küçük bir 
azınlık olarak kalmışlardır; Latin Amerika nüfusunun 
çoğunu Ispanyol, Portekiz kökenli AvrupalIlar ile 
madenlerde, şeker kamışı ve kahve üretiminde 
çalıştınimak üzere Afrika'dan getirtilen siyahlar ve bu 
ırkların karışımları oluşturmaktadır. Latin Amerika 
kültürü de bu çeşitliliği yansıtır; Iberik yarımadasına 
özgü değerler, Amerika yerlilerinin folkloru ve Afrika 
geleneği bir potada erimiştir. Yüzlerce yıllık ispanyol- 
Portekiz sömürge döneminin etkisi, kıtanın her yerinde 
kendisini duyurur. Güney Amerika ülkeleri, özellikle 
ekonomik açıdan sömürge döneminin izlerini taşır; 
genellikle tek ürüne bağlı hammadde üreticisi 
konumundadırlar. Çünkü sömürge döneminin sona 
erişinden yüzden fazla yıl geçtikten sonra bile, Latin 
Amerika haikian kendi kaderlerini tayin etme hakkına 
bütünüyle kavuşabilmiş değillerdir. Yirminci yüzyıl 
başından itibaren kıta üzerinde hakimiyet kuran ABD, 
pek çok ülkenin yönetiminde doğrudan söz sahibi 
olmuş, yine bir çoğunda da tröstleri ve ekonomik 
yaptırımlarıyla güncel poltikalan bellrleyebilmiştir. Bu 
konuda, bir H/leksika deyişini hatırlamak yeter: “Zavallı 
Meksika! Tanrıdan o kadar uzak, ABD’ye o kadar 
yakınsın ki!”  Latin Amerika, diktatörlerin ve askerî 
darbelerin kıtasıdır; emperyalizme, sömürgeciliğin eski 
ve yeni biçimlerine başkaldıran milliyetçi ve sosyalist 
akımların karşısına her zaman yabancı sermaye ve 
yerli toprak ağalan ile işbirliği yapan oligarşik rejimler 
çıkmış; bu rejimler, tehlikeye düştüklerinde, kendi 
halklanna karşı saklamaya gerek görmedikleri 
savaşlan ve katliamlan başlatabilmişlerdir. Hemen 
hepsi yoksul ve dış borç yükü altındaki Latin Amerika 
ülkelerinde, II. Dünya Savaşı'ndan sonra, 
hegemonyacı güçlere (özellikle de ABD'ye) ekonomik, 
siyasal ve kültürel bağımlılık tartışılmaya, ulusal bilinç 
gelişmeye başladı. Nüfusun giderek genişleyen 
kesimlerinin siyasete aktif olarak kat -naşı, kültürel 
açıdan yerli kaynaklara dönülme gerekliliğinin 
hissedilmesi ve toplumun büyük bir çoğunluğu için 
hayati önem taşıyan ekonomik kalkınma sorunu bütün 
Latin Amerika ülkelerinde toplumsal mücadelelerin 
temel etkenleri arasındadır. Kıtada askerî rejimlerin 
■uzun ve sancılı bir süreç sonunda da olsa- yerlerini 
sivil yönetimlere bırakır, sömürgeciliğin mirası yok 
olmaya yüz tutarken, emperyalizme karşı da 
demokratik ya da silahlı mücadelelerin giderek 
güçlendiği gözlenebilen bir gerçektir. Bu mücadele 
geleneği, Latin Amerika'da sanat üzerinde de güçlü 
bir etki bırakmış ve özellikle duvar resimleri 
aracılığıyla Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Jose 
Qemente Orozco gibi ressamların eserleri gündelik 
hayat ve mücadele ile son derecede sıcak ve 
karşılıklı bir İlişkiye girdiler.



Karşı Devrim

öteki Latin Amerilfa ülkelerinin çoğu gibi 
Guatemala'da da nüfusun çoğunluğunu kızılderili 

yeriiler oluşturmaktadır. Çok küçük bir azınlık teşkil 
ettikleri ülkelerde çok daha büyük baskılara uğrayan 

ve ‘vatandaş’ sayılmayan yerlilerin çoğunlukta oldukları 
Guatemala gibi ülkelerdeki durum, ırkçı Güney 

Afrika'nın koşullannı andırmaktadır. Katliamlar ve 
devlet terörü ABD desteğindeki hükümetin özellikle 
yerli halk üzerinde denetim sağlama yollarından en 

çok kullanılanıdır. En ılımlı muhalefet liderlerinin bile 
devlet tarafından öldürüldüğü ülkede tam 23 farklı 
etnik grup yaşamakta, 23 ayn dil konuşulmaktadır. 

Guatemala'da iki ana kültür hakimdir, biri atalarından 
kalan mirası devralan ve hâlâ bu kültürü devam 

ettiren Mayalar, ötekiyse Ispanyol-Yerii karışımı 
Ladinolar. Aynı köyde bile farklı dilleri konuşan, farklı 

gelenekleri olan, kendi içlerinde de çeşitlenen etnik 
grupların varlığı, birbirlerini aniamalan için ayrıca 

herkesin bildiği ortak diller de konuşulmasına rağmen, 
yerlilerin kendi aralarında iletişim kurmalarını 

engellemektedir. Hükümetin kendi halkına karşı açtığı 
savaşta bu engellerden de fazlasıyla yararlandığı 

söylenebilir. Örneğin, bir kadın örgütünün ve ülkenin 
ulusal önderlerinden biri olan Guatemala yerlisi 

Rigoberta Menchü, kendilerini ezenlere karşı 
silahlanmak için İspanyolca öğrendiğini belirtiyor. 

Guatemala'daki yoğun şiddeti, Rigoberta Menchü'nun 
hayatı örnekleyebilir; 16 yaşındaki erkek kardeşinin, 

‘komünist olduğu için' yakalanıp tırnaklarının 
sökülmesinden, taban derilerinin soyulmasına, yüzünün 

tanınmayacak hale getirilmesine kadar korkunç 
işkencelerden geçirildikten sonra, benzer işkencelerden 

geçirilen öteki tutsaklarla birlikte bir köy meydanında 
teşhir edilmesi, işkence izlerinin köylülere gösterilerek 
gözdağı verilmesi ve yan ölü durumundaki tutsaklann 

herkesin gözü önünde üzerlerine benzin dökülerek 
yakılması, tam bir dehşet öyküsüdür... Bütün bunlar 

olurken, yüzbaşı köylülere “ rejimlerinin demokratik 
olduğunu, ama yerlilerin çoğu gibi yabana fikirlere 

kapılırlarsa aynı işkencelerden geçirilerek 
öldürüleceklerini" bildiren bir konuşma yapmaktadır. 

Annesi ve babası da hükümet tarafından benzer 
şekillerde öldürülen Rigoberta Menchü, Guatemala 

devletinin vahşetiyle yüz yüze gelen sayısız insandan 
sadece birisiydi. Tek tek köyleri basan askerler, 
giderek insansız köylerle karşılaşmaya başlıyor, 

gözcüleriyle askerlerin köye yaklaştığını görünce 
dağlara kaçan köylülerin çalınabilecek eşyalarını 

aldıktan sonra her yeri yakıp, yıkıyordu... Üstteki 
fotoğrafta, devletle ilişkileri hemen hemen sadece 

ordunun baskı ve şiddetinden ibaret GuatemalalI yerli 
kadınlar görülüyor, alttaki fotoğrafta ise, GuatemalalI 

bir çocuk, “Kahrolsun Satılmış Rüşvetçiler, Kahrolsun 
İşçi Sınıfının Düşmanlan" yazılı bir pankartı taşıyor.

Guatemala
Guatemala, bir çok bakımdan, talihsiz bir öncüdür. ABD yalnızca Latin Amerika’da değil, 
örneğin Vietnam’da da çok daha geniş bir ölçekte uygulayacağı yöntemlerin çoğunu ilk kez 
Orta Amerika’nın bu en geniş ve kalabalık (nüfusu 7 milyonun üzerinde) ülkesinde 
denemiştir. Daha sonra Küba, Şili ve NikaragualIlara karşı kullanılacak olan CIA destekli 
darbelerin ilki Guatemala’da denendi. Vietnam ordusundan önce Guatemala ordusu 
Amerikalılar tarafmdan “profesyonel” bir tarzda eğitildi ve yine Amerikalı uzmanlann 
gözetiminde, Guatemala’ya daha 1960’lann başında gerillalara karşı, napalm bombalanndan da 
bolca yararlanıldığı kampanyalarda doygunluk noktasına varan bombardıman (saturation 
bombing), ürünlerin yakılması gibi askerî önlemlerin yanısıra, köprü-yol yapımı seçilmiş bazı 
köylere yiyecek ve ilaç dağıtımı gibi sivil programlara da başvurulan kontrgerilla 
(counterinsurgency) taktikleri uygulandı. Daha sonra dünya kamuoyunun gündemine Aıjantin’le 
ilgiU olarak girecek “kaybolanlar” da ilk kez burada siyasal gündemin bir konusu hahne 
geldi; 1980’lerde ise 800 bin köylüyü kucaklayacak bir “köy koruculuğu” sistemi başlatıldı.

Sonuçsuz Devrim

Esas olarak tek ürüne, kahveye (daha sınırlı bir ölçekte de, muza) bağımlı olan Guatemala, 
Latin Amerika’nın ABD’nin “arka bahçesi” olduğu kabulüne dayalı olan Monroe doktrininin 
fiili bir gerçeklik haline geldiği 1890’lardan 1944’lere kadar, doğrudan doğruya kahve baronları 
oligarşisini temsil eden diktatörlüklerin yönetiminde yaşadı. Ancak bu dönem boyunca kahve 
ve muz ihracatının sağladığı pozitif dış ticaret çjengesinin sağladığı servet, büyük ölçüde 
sözkonusu oligarşinin ve Amerikan şirketlerinin elinde toplandıysa da, uzun vadede küçük 
ölçekli de olsa bir yerel sanayiyi ve kahvenin yanısıra şeker ve pamuk tanmı gibi, ihracata 
yönelik bir üretimi mümkün kılacak kadar bir sermaye birikimi yarattı. Sözkonusu birikim, 
toplumsal ve siyasal düzeyde de yeni kurumlaşmalann doğmasına yol açıyordu. Bunlann 
içinde belki de en önemlisi, modem bir askerî akademi niteliğindeki Escuela Politecnica 
(Politeknik Okul) idi. 1944’te, sözkonusu okul mezunlannm, yaygın bir grev dalgası ve 
öğrenci ayaklanmalanna önderlik ettiği bir siyasal devrim sonucunda, son diktatör General 
Jorge Ubico devrildi. Ertesi yıl yapılan ve Latin Amerika tarihinin hile ve baskısız sayılı 
seçimlerinden biri olan seçimlerde, kendisi de Politecnica mezunu olan, Devrimci Parti önderi, 
felsefe öğretmeni Juan Jose Arevalo, oylann yüzde 80 ’ini alarak devlet başkanlığına seçildi.

Arevalo’nun yönetimi, Guatemala tarihinde “manevi sosyalizm” diye anılan dönemi başlattı. 
Gerçekte sözkonusu yönetimin başlıca hedefi, yerel bir sanayinin ve ulusal bir burjuvazinin 
serpilmesini sağlayacak modem kummsal çerçeveyi oluşturmaktı. Bir yandan sanayide özel 
yatınmlar teşvik edilir ve yabancı sermayenin faaliyet alanını kısıtlamaya yönelik yasalar 
çıkanlırken, diğer yandan da, devletin de iktisadi alana hem bir yatınmcı hem düzenleyici 
olarak müdahalesi giderek artıyordu. Ancak büyük toprak sahipleri ve yabancı sermaye 
karşısında, şeker ve pamuk üreticileri ve yerli sanayiciler, yeterli bir güç oluşturabilecek güç 
ve arzuya sahip değildi. Bu koşullarda, 1950’de Arevalo’nun yerine seçilen genç subay Jose 
Arbenz Guzman, giderek daha fazla emekçi yığınlara, işçi ve köylülere yaslanmak zorunda 
kaldı. 1951’de komünistlerin Guatem ala İşçi Partisi adı altında yasallaşmasmı sağladı. 1952’de 
yürürlüğe koyduğu ve çoğunluğu kızılderili olan 100 bin köylü ailesinin ilk kez toprak sahibi 
olmasını sağlayan tarım reformu, Arbenz yönetimini ülkenin en büyük toprak sahibi olan
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Amerikan United Fruit Co. (Birleşik Meyva Şkt.) ile karşı karşıya getirdi. Aynca, hükümet 
Şirfeet’in işçilerinin giriştiği grevlere örtük de olsa, destek vermeye başladı. Dahası, yine bir 
Amerikan şirketi olan Electric Bond and Share’in  ülkenin elektrik enerjisi üzerindeki tekelini 
tehdit edecek bir hidroelektrik santrali inşasına girişti. Gerek toprak reformu sırasında büyük 
toprak sahiplerinin mülksüzleştirilmesinde alttan gelen kitle seferberliğinden yararlanılması, 
gerekse giderek komünistlerin etkilerinin daha da artmasına olanak veren işçi hareketliliği, 
Arbenz yönetiminin doğal tabanını oluşturan potansiyel ulusal burjuvaziyi de ürkütüyordu.
Diğer yandan modernleşme paketinin bir parçası olarak kendisine büyük bir özerklik tanınan 
ordu içinde de, yabancı sermaye güdümündeki bir modernleşmeyi tercih eden darbeci 
eğilimler hızla güç kazanmaktaydı. Daha Arevalo döneminde tam 32  askerî darbe girişimi 
ortaya çıkarılmış ve bu girişimlerle ilişkisi tesbit edilen Amerikan büyükelçisi G. Patterson 
“istenmeyen kişi” ilan edilmişti. Ancak Arbenz yönetiminin giderek doğrudan Amerikan 
sermayesini taciz edecek reformlara yönelmesiyle, Guatemala ordusu ile Amerika arasındaki 
ilişki çok daha sistematik bir nitelik kazandı. 1954 başında, Honduras-Guatemala sınınndaki 
Amerikalı uzmanlar, CIA tarafından özel olarak seçilmiş Albay Castillo Armas yönetiminde bir 
gmp paralı asker eğitmeye başladı. Haziran’da ülke işgal edilmeye başlayınca örgütlü işçi ve 
köylüler savaşmaya hazır olduklannı belirttilerse de, ordu onlann silahlandınimasını kesin 
olarak reddetti. 26 Temmuz’da Arbenz istifa ettiğini açıkladı. Ülkede korkunç bir kıyım 
başladı. Köylülere dağıtılan bütün topraklar geri alındı; sendikalann, köylü birliklerinin 
merkezleri basıldı; önder ve militanlar toplu olarak kurşuna dizilerek toplu mezarlara 
gömüldü. Daha sonra Amerikan basını tarafmdan “keşfedilen” bu mezarlar, soğuk savaşın 
sürmekte olduğu bu dönemde, dünya kamuoyuna komünistlerin işlediği cinayetlerin kanıtlan 
olarak aktanidı.

Askerî Diktatörlük

Armas, Guatemala’ya, daha eski başkan istifa etmeden, 3 Temmuz’da ABD büyükelçisinin özel 
uçağında gelmişti. Yeni rejimin aldığı ilk kararlar, hedeflenen sınıfsal ittifakın niteliğini açıkça 
ortaya koyuyordu. Kahve baronlanna iade edilen topraklanna bir daha dokunulmayacağına 
dair teminat verilirken, bir yandan da yabancı sermayeyi, ülkedeki cılız yerli sınai sermayeyle, 
şeker fabrikalanyla, kauçuk işletmeleriyle ortaklık kurmaya teşvik edecek bütün önlemler 
alınıyordu. 1955’de Guatemala’yı yabancı petrol şirketleri için cazip kılmak amacıyla 
tasarlanmış ilk yasa çıkanidı; iki yıl sonra Bank o f  America Guatemala’da faaliyetlerine başladı. 
Ancak toprak sahipleri, giderek komprador bir nitelik kazanan sınai ve malî burjuvazi ve 
yabancı sermaye arasındaki bu ittifakın, istikrarlı bir siyasal rejim kurması birdenbire 
gerçekleşmedi. Ordunun modemleşmeci eğilimlerinden kuşku duyan büyük toprak sahipleri, 
siyasal hedeflerini, kendisini daha sonra açıkça “faşist” diye niteleyecek Movimiento de 
Liberacion Nacional (Ulusal Kurtuluş Hareketi) aracılığıyla ifade etmeyi tercih ediyordu. Diğer 
yandan ordu ve eğitim kurumlan da milliyetçi ve bağımsızlıkçı eğilimler üretmeye devam 
ediyordu. Bu çelişkiler ilk ifadesini kendisini “kurtancı” diye anan Castillo Armas’ın 
öldürülmesinde bulduysa da, bu olay bir saray darbesinin boyutlannı aşmadı. Ancak 1960’da 
ABD, Küba’ya karşı yapılacak Domuzlar Körfezi Çıkartması’nda kullanılacak askerlerin 
Guatemala’da eğitilmesini önerince, ordudaki subaylann neredeyse yansı ayaklandı. Gerçi

Fotoğrafta, MR-13’ün önderi Yon Sosa, GuatemalalI 
köylülerle birlikte... Yetersiz planlamayla ortaya çıkan 
MR-13, kısa bir sûre içinde başarısızlığa uğradı.
Yenilgi sonrasında Yon Sosa, adamlarının Izabal 
tjölgesinin toplumsal yapısını tanımadıklarını ve yerel 
destek konusundaki kestirimlerinin yanlış çıktığını 
açıkladı. Hareket, gerekli örgütsel yapıdan, belirgin bir 
strateji ve yönlendirmeden yoksundu. Gerillaların 
başarısızlığına rağmen 1962’de, Ydigoras Fuentes 
yönetimi, bir dizi hükümet aleyhtan grev, ayaklanma 
ve öğrenci gösterileriyle sarsıldı. Aynı yılın Aralık 
ayında, Fuerzas Armadas Rebeldes (Asi Silahlı 
Güçler- FAR) adı altında bir birieşik gerilla grubu 
kuruldu. Grup, MR-13 ve PGTnin hayatta kalmayı 
başarabilmiş olanlarından ve ayaklanmalar sırasında 
örgütlenmiş, öğrenci temelli, Movimiento 12 de Abril 
(12 Nisan Hareketi) üyelerinden oluşmuştu. Siyasal 
olarak öncüllerinden daha tanımlı olmasına rağmen 
FAR merkezi liderlik ve stratejiden yoksun az veya 
çok özerk gruplardan oluşmaktaydı. Grup, foco 
modelinden esinlenerek gücünü üç ayrı gerilla 
cephesine tıöldü. Cephelerden birinde Yon Sosa'nm 
yönetimi altında MR-13, diğerinde Turcios Lima ve 
Ricardo Ramirez'in önderliği altında Frente Guerriiler 
Edgar Ibarra (Edgar Ibarro Gerilla Cephesi - FGEI) 
ve üçüncüsünde daha önceki PGT gerilla kadrosu 
savaşıyordu. Hareket kuruluşundan kaynaklanan hata 
nedeniyle siyasal ve askeri amaçlarına 
ulaşamayacaktır. Liderlik kırsal mücadele teknikleri 
konusunda uzman ama politik olarak olgunlaşmamış 
eski subaylara bırakılmıştı. Yon Sosa ve Turcios Lima 
ABD kaynaklı kontr gerilla uzmanlıklarını Guatemala 
ordusuna karşı kullanmaya başladılar. Ancak, her ikisi 
de bütün çabalarını mücadelenin askeri yönüyle kısıtlı 
tuttu. Komünistlerle yaptıklan anlaşmaya göre "politik 
örgüt", "solun beyni" olarak kabul edilen PGT 
“düşünecek", onlarsa savaşacaktı. Yon Sosa’nm 
yönetimi altındaki eylemciler bu gelişmelerin ışığı 
altında PGT’nin “ teorik”  önderliğine karşı çıktılar. 
Mücadelesini Izabal bölgesinde yoğunlaştırmış olan 
MR-13 üstü kapalı bir biçimde genel ayaklanma ve 
sosyalist hükümetin kurulması için çağrılar yaptı. Ama, 
siyasi liderliğinin iğreti yapısı yine acı sonuçlara yol 
açtı. MR-13’ü/j istekleri Troçkist 4. Enternasyonel'm 
kadrolanndan gelme küçük bir grubun çalışmalarından 
kaynaklanıyordu ve Yon Sosa bu kadroya duyduğu 
güvenle onlara gittikçe daha fazla sorumluluk 
yüklüyordu. Sonuçta 1966’da Yon Sosa MR-13’fe/t/ 
Troçkist grubu örgütten çıkardı ama bu tasfiyeden 
çok önce onların varlığı, bir koalisyona dayanan FAR’/ 
ikiye bölmüştü. MR-13’ün köylü desteğine yaklaşımı 
sürekli eleştiri konusuydu. Silahlı, "kendi başına" 
gruplar kurtarılmış bölgeleri savunmak için yeterli 
teçhizata sahip değildiler. Körfezdeki ordu baskısını 
durdurabilmek için gerekli olan örgütlenmeye sahip 
halk ordusunun yokluğu köylüleri hükümet biriikleri 
karşısında savunmasız hedefler olarak bıraktı. (...) 
Nitekim, ordunun 1966-68’deki terör yüzlerce 
savunmasız köylünün öldürülmesiyle sonuçlandı. 
1967'yle birlikte FAR liderleri foco teorisinin, bir kitle 
ayaklanmasını oluşturmaktaki başarısızlığını gördüler. 
"Uzun Dönemli Halk Savaşı" ya da “ Devrimci Halk 
Savaşı" gibi terimler tartışmaların odak noktası 
olmaya başladı. Yeni dönem, uzun, sabır gerektiren 
bir dönem olacak ve ekonomik, siyasal ve askeri 
mücadele biçimlerinin topyekün tek bir savaş biçimine 
dönüştürülmesini kapsayacaktı, ilk amaç ayakta 
kalmaktı...
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I Karşı Devrim

31 Ocak 1980 sabahı El QutchĞ bölgesinden, CUC 
üyesi 34 kızılderili köylü Guatemala’daki İspanyol 

büyükelçiliğini işgal etti. Kızılderililerin üstlerinde 
palalar, bazılarında molotof kokteylleri vardı, ancak 

olay sırasında bunlardan hiçbiri kullanılmadı, şiddete 
başvurulmadı. Bu sırada, bina güvenlik güçleri 
tarafından sarılmaya başlanmıştı. Arabuluculuk 

yapacağını açıklayan büyükelçi Mâximo Cajal y Löpez 
birliklerin geri çekilmesini istedi. El Ouichâ dört yıldır 

askerî işgal altındaydı. Elçiliği basanlar bu durumu 
kınamak için öğlenleyin bir basın toplantısı 

düzenlemek istediklerini açıkladılar "Şikayetlerimizi 
dile getireceğiz" dedi biri. Ancak öğlen olmadan 
operasyon başladı. Büyükelçi ve o sırada onunla 
görüşmek üzere binada bulunan eski Guatemala 
başkan yardımcısı ve dışişleri bakanı üst kattaki 

pencerelerden birine çıkarak, askerlere operasyonu 
durdurmalan için yalvarmaya başladı. Büyükelçinin, 
uluslararası hukuka göre elçiliğin İspanya topraklan 

sayılması gerektiğini hatırlatmak için "diplomatik 
dokunulmazlığımız var”  diye bağırması, bir işe 

yaramadı. Çıkan yangında içlerinde eski başkan 
yardımcısı ve dışişleri bakanının da bulunduğu 39 kişi 

yandı. Kurtulanlar yalnızca Ispanya büyükelçisi Cajal 
ile CUC üyelerinden Gregoria Yuga Xona’ydi. Xona 

kaldırıldığı hastaneden ertesi gün kaçırıldı ve korkunç 
işkence izleri taşıyan cesedi birkaç gün sonra bir 

üniversitenin bahçesine atıldı. Hükümet yaptığı 
açıklamada, elçiliğe karşı düzenlenen operasyonun 

büyükelçinin talebi üzerine gerçekleştirildiğini ve 
militanlann elçilikte bulunanları öldürdükten sonra 

kendi kendilerini tahrip ettikleri iddia ediliyordu. 
Büyükelçi bu iddialan sert bir şekilde yalanladı ve 

polisin “olağanüstü bir zalimlikle”  saldırdığını açıkladı, 
t/ladrid’de İspanya hükümeti, Guatemala büyükelçisine, 

“uluslararası hukukun en temel normlarının ihlal 
edilmiş" olduğunu bildiren sert bir nota verdikten 
sonra iki ûlke arasındaki diplomatik ilişkileri kesti. 

Resimde görüldüğü gibi baskında ölenlerin cenazesine 
toplumun her kesiminden 75 bin kişi katıldı. 15 gün 

sûren grev ise, tam hasat döneminde bütün 
plantasyonlan felce uğrattı. Artık indio/ar/a ladino/ar 

birlikte eylem koyuyorlardı.

ayaklanma bastınidı ama ABD karşısında bağımsız davranma eğilimini gösterenler yalnızca 
“sol” subaylar değildi. Armas’m öldürülmesinden sonra, 1958’de iktidara geçen General Miguel 
Ydigoras, 1962’de işçi ve öğrenci hareketleri ile sarsılan yönetimine, kısmen de olsa meşruiyet 
kazandırmak için Devrimci Parti’n in  sürgündeki eski başkanı Arevalo’yu ülkeye geri çağınp,
1963 seçimlerinde adaylığını koymasına izin verince, Amerika destekli bir grup subay, 
Operaciön Honestidad (Dürüstlük Operasyonu) adlı bir operasyonla onu da devirdiler.
Sözkonusu operasyonun yolunu açtığı “kısıtlı demokrasi” yabancı sermaye ile ülkedeki egemen 
sınıflar arasında kalıcı bir banşı ifade eden bir siyasal rejim anlamına geliyordu.

Gerilla Hareketi

1960’daki başansız subaylar darbesinin önderleri “Genç Türkler” diye anılmıştı. Darbe 
başansızhğa uğradıktan sonra Honduras’a kaçmışlar, önderleri Teğmen Alejandro de Leon 1962 
başlannda pusuya düşüp öldürülünce, öğrencilerle ve sosyalist çevrelerle temasa geçmiş ve bu 
etki altında çıkış yolunun darbecilik değil gerilla savaşı olduğuna karar vermişlerdi. Bu amaçla 
Yon Sosa önderliğinde kurduklan gerilla örgütüne, öldürülen yoldaşlan de Leon’un anısına, 
onun öldürüldüğü gün olan 13 Kasım’m adını verdiler: M ovimiento de Revolucianario 13 de 
Noviembre (13 Kasım Devrimci Hareketi- MR-13). İlk çekildikleri Izabal bölgesinde iki askerî 
birliği esir aldıktan sonra United Fruit Co.’nun merkezini tahrip ettiler. Ancak hareketin 
gelişimi açısından asıl kritik faktör, aynı yıl komünist PGPnin de silahlı eylem karan alması 
oldu. 1962 sonunda iki örgüt birleşerek Fuerdes Armadas Rebeldes (Asi Silahlı Güçler - FAR) adlı 
örgütü oluşturdular. Mücadelesini birbirinden büyük ölçüde bağımsız üç örgüt halinde 
sürdüren FAR, 1966 seçiminde. Devrimci Parti’nin  seçimi kazanan adayı Mendez Montenegro’yu 
destekledi. Oysa Devrimci Parti bu dönemde, ordu ve Amerika tarafından çizilmiş kısıtlı 
demokrasi çerçevesine tâbî kılınmıştı. Seçildikten hemen sonra ülkeye Amerikalı kontrgerilla 
uzmanlan çağıran Mendez, Temmuz 1966’da gerillalara beklenmedik bir af önerisinde 
bulunurken, bir yandan da orduya harekât emri verdi. Ülkenin doğusunda, sayılan 500’ü 
aşmayan gerillalan yoketmek için 8 bin köylü öldürüldü. Bu yenilgiden sonra silahlı eylemler 
düzenli bir gerilla eyleminin parçası olarak değil, daha çok kamuoyunda sansasyon yaratma 
amacıyla gerçekleştirildi. ABD ve Batı Almanya büyükelçilerinin kaçıniması gibi eylemler, 
hareketi dünya çapında tanıtmakla birlikte 1969’da FAR’ın son kalmtılan da büyük bir 
dağınıklık içine sürüklendi. 1970’lerin başında FAR ve PGT kadrolan daha örgütlü bir 
koordinasyon ve kilit kavramı “sabır” olan bir stratejinin gerekliliği üzerinde anlaşmaya 
vardılarsa da, 1972’de PGT bütün Merkez Komite üyelerini toplantı halinde iken güvenlik 
güçlerinin düzenlediği bir baskında yitirdi. Aynı yıl MR-13’ün önderi Yon Sosa da Meksika’da 
askerler tarafmdan öldürüldü.

Ancak öte yandan Guatemala’nın geçirmekte olduğu toplumsal ve iktisadi. dönüşümler çok 
daha geniş ölçekli bir halk hareketinin maddi zeminini hazırlıyordu. 1960’ı izleyen yıllarda 
Guatemala’ya dev ölçekte bir Amerikan sermayesi akışı olmuş, 1970’lere vanidığmda doğrudan 
yatm mlann değeri 200 milyon dolan aşmıştı. Bu sermaye akışı ülkede son derecede düşük 
bir enflasyonla hızlı ve istikrarlı bir iktisadi büyümenin gerçekleştirilmesini mümkün kıldı. 
Ancak sözkonusu büyüme neredeyse tamamen, kahve, kakao, nikel ve petrol gibi ihraç 
mallan ile sınırlıydı. Böylesi bir süreç herhangi bir şekilde geniş ve kitlesel bir iç pazar 
gerektirmediğinden, iktisadi büyümeye gelir dağılımının giderek dengesizleşmesi eşlik ediyordu. 
Kahve, kauçuk, şeker ve pamuk için yeni topraklar gerektikçe köylülerin topraklanna el 
konuyor, kırdaki mülksüzleşme giderek tahammül edilmez boyutlara vanyordu. 1960’lann 
ikinci yansından başlayarak belirginlik kazanan bir diğer olgu ise, ordunun yalnızca siyasal 
iktidar olmakla yetinmeyip, iktisadi düzeyde d e ' ağırlığını hissettirmeye başlamasıydı. Bunun en 
bariz göstergeleri arasında bir Ordu B ankası’nın  kurulması ve ticari tanma yeni açılan 
topraklann büyük bir kısmının generallere verilmesi sayılabilir. Büyüme sürdüğü sürece, 
ordunun bu yeni rolü egemen sınıflann diğer kesimlerini ciddi bir şekilde tehdit etmedi. 
Ancak 1973’te artmaya başlayan enflasyonla birlikte dünya ekonomik bunahmm etkileri 
Guatemala’da da hissedilmeye başladı ve egemen sınıflann .çeşitli kesimleri arasında giderek 
serdeşen bir rekabet başladı; geçmişte yalnızca gerillalara ya da sempatizanlanna karşı 
kullanılmış olan ölüm mangaları, sivil buıjuvazinin temsilcilerine de karşı kullanılmaya 
başladı. Ancak çeşitli özel sermaye odaklan da benzer yöntemler kullanmaya başlamakta 
gecikmedi ve 1970’lerin ikinci yansında, egemen sınıfların bütün kesimleri hem birbirlerine 
ama öncelikle hoşnutsuzluklarını giderek örgütlü biçimlerde ifade eden mülksüzlere karşı 
aynm gözetmeyen bir terör uygulamaya başladı.

Bu koşullarda mülksüz ve çalışan sınıfların büyük bir çoğunluğu, savunma ve direniş için 
geçmişin gerilla geleneklerine yöneldi. Daha 1960’larda bile Guatemala’da sınıf mücadelesi 
büyük ölçüde etnik terimler çerçevesinde algılanıyordu. Topraksızlaştınlan ve, tanm ve daha 
sınırlı bir ölçüde sanayi proletaryası olarak çalışmaya zorlananlann çoğunluğu kızılderili asıllı 
indiolardı; oligarşi ise İspanyol-kızılderili melezi olan ladinolardan oluşuyordu. Sınıf 
mücadelesinin böylesi etnik terimler çerçevesinde kavranması, etkisini gerilla hareketinde de 
hissettiriyordu. Öyle ki, 1970’lerin başında FAR’m hâlâ faaliyet göstermekte olan üyelerinin 
kent çalışmalanna yönelmesi, ülkenin batısındaki kızılderili nüfusun desteğini _ sağlamak için 
çalışma yapan kadrolar tarafından eleştirildi. Bu eleştiriyi yöneltenlerden, mensupjannm yüzde 
9 5 ’ini indioların  oluşturduğu yeni gerilla çekirdeği doğdu. Sözkonusu çekirdek kıyı bölgelerinde 
yaptığı çalışmalardan sonra, 1971’de Sierra Madre’deki kızılderili halkın arasına çekildi ve
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burada sekiz yıl boyunca tek kurşun sıkmadan propaganda ve örgürienme faaliyetlerini 
sürdürdüler. 1979’da Organisacion del Pueblo en Armas (Silahlı Halk Örgütü- ORPA) varlığını 
kamuoyuna duyurduğunda, uzun soluklu bir halk hareketine hazır hale gelmişti.

1972’de 16 kişilik başka bir grup Meksika smmndan Guatemala’ya girerek Ixcan bölgesine 
yerleşti. Burası, dağlık ve vahşi ormanlarla kaplı, devlet aygıtının ve emperyalist yayılmanın 
en az nüfuz etmiş olduğu bölgelerden biriydi. Mevsimlik işler için kıyı bölgelerine inen 
nüfusun çoğunluğunu 1954’den sonra topraklarından sürülmüş indiolar oluşturuyordu. Burada, 
üç yıllık bir çalışma sonucunda, bölge halkı içide derin kökler salmış yeni bir gerilla örgütü 
oluştu: Ejercito Guerillero de los Pobres (Yoksullann Gerilla Ordusu- EGP). 1978’den başlayarak 
ülkedeki sınıfsal kutuplaşma sıcak mücadele biçimini aldığında, ülkedeki en güçlü siyasal 
örgüt konumuna yükselen örgütün militanlan bunu Lxcan deneyimine bağlayacaklardı.

Kır ve dağlarda bu örgütlenme faaliyetleri sürerken şehirlerde de derinleşen baskı ve teröre 
karşı, işçilerin önderliğinde bir örgütlenme başlamıştı. 1976’da uluslararası çapta destek gören 
Coca Cola grevinden sonra Comite N acional de Unidad Sindical (Ulusal Sendikal Birlik 
Komitesi - CNUS) kuruldu. Ancak ölüm mangalarının sendika üye ve avukatlannı hedef alması 
sonucu, işçi hareketi de giderek yeraltına yönelmek ve gerillalannkine benzer yöntemler 
kullanmak, onlarla organik ilişkiler kurmak zorunda kaldı. Bu sırada eskiden düzenin başhca 
sawnucularmdan biri olmuş, 1954 darbesini kutsamış olan Kilise de beklenmedik bir 
ideolojik evrim geçirmeye başladı. Giderek daha radikal ve sosyal adaletçi talepler öne süren 
Kilise taban örgütleri oluşturmaya başladı ve 1978’de bu örgütlerle ordu arasında çatışmalar 
çıktı. Ancak 1978’de faaliyet göstermeye başlayan örgütler içinde belki de en ilginci Comite 
de Unidad Campesina (Köylüler Birliği Komitesi- CUC) idi. Kooperatifler, Hıristiyan topluluklar 
ve köy cemaatlerinin biraraya gelmesiyle oluşturulmuş olan CUCun 1 Mayıs 1978’de yaptığı 
yürüyüş tarihteki en görkemli indio gösterilerinden biri oldu. Bunu izleyen yıllarda ülkede 
kurtanimış bölgeler behrmeye başladı. Buralarda yerel yönetimi köy komiteleri devralıyor, yeni 
demokratik oluşumlar şekilleniyor, gerilla- örgütlerinin şemsiyesi altında, yerli halkın geleneksel 
cemaat değerlerine saygılı yeni toplumsal ilişkiler serpiliyordu. Ocak 1982’de dört gerilla 
örgütü Union Revolucionaria Nacional Guatemalteca'yı (Guatemala Ulusal Devrim Birliği - 
URNG) oluşturdular. Bu gelişmeler Mart 1982’de General Efraim Rios Montt’un darbesine yol 
açn. Montt’un başlıca dayanağı olan genç subaylar bir yandan kurulu düzene içkin olan 
yolsuzlukları eleştirirken, diğer yandan da gerillalara karşı savaşı daha da etkin bir biçimde 
yürüteceklerini iddia ediyorlardı. “Reformcu” Montt, Amerikalılann yetiştirdiği en iyi 
kontrgerilla uzmanlarından biriydi ve Amerika’daki en bağnaz dinsel derneklerden birinin üyesiydi. 
Yönetiminde köyler basılmaya, köylüler toplu olarak öldürülmeye, ulaşılamayan yayla köyleri 
havadan bombalanmaya devam etti. Tahribat tamamlandıktan sonra, kamuoyuna bu katliamlan 
gerillalann yaptığı ilan ediliyordu. Öte yandan kurulan özel mahkemeler savunma hakkı 
tanınmayan insanları, kapalı davalarda idama mahkûm ediyor, tutuklular ortadan kayboluyordu. 
Ancak bütün bunlara karşın 1983’te başkent büyük çaplı gerilla eylemlerine sahne oldu ve 
bunu, devltet terörünün yoğunlaşması izledi. Sayısız sendikacı, üniversite mensubu ve her 
eğilimden muhalif politikacı kaçınlarak öldürüldü. Montt’un iktisadi politikalannın da 
başansızlığa uğraması, Protestan bir mezhebe üye olması gibi faktörler, 1983’te yeni bir 
darbenin hazırlanmasını kolaylaştırdı ve kendi savunma bakanı aşın sağcı general Oscar Mejia 
yeni bir darbe yaptı. Ancak ne bu darbeler, ne de 1985’te yapılan ve yalnızca sağın katıldığı 
seçim, halk sınıflannı temsil eden gerillalan dışlayan bir burjuva düzeninin istikrar 
kazanmasını sağlayamadı. Ekim 1987’de hükümet Madrid’de URNG temsilcileri ile görüşmelere 
başlamayı kabul etmek zorunda kaldı. Görüşmelerde URNG'yi Şili’U kadın şair Gabriela 
Mistral’den sonra ikinci kez Nobel edebiyat ödülünü alan ve fantastik Latin Amerika 
gerçekçiliğinin öncülerinden romancı Asturias’ın oğlu Gaspar Ilom temsil ediyordu.

Nikaragua Devrimi
Latin Amerika ölçülerine göre küçük, ama Avrupa’daki bir Çekoslovakya büyüklüğünde bir 
ülke olan Nikaragua 16. yüzyıl başlannda İspanyollann fethinden sonra kızılderililerin 
yokedilişini yaşamış, 19. yüzyılda ise ülkenin jeopohtik öneminden dolayı İngilizlerin, 
Fransızların ve nihayet Kuzey Amerikalılann egemenlik için birbirieriyie rekabetine sahne 
olmuştu. Ülkenin Adantik kıyıları İngiliz nüfuzu altında kalmıştı. Bugün bu bölgede ülke 
nüfusunun artık sadece yüzde 5’ini oluşturan Miskito kızılderilileri ve İngilizce konuşan 
siyahlar (nüfusun yüzde 9’u) o dönemin izlerini hâlâ taşımaktalar. Halen 3 milyon olan 
Nikaragua nüfusunun yüzde lO’unu Beyazlar, geri kalan çoğunluğunu ise İspanyol-Kızılderili 
(ve daha az oranda Siyah) melezleri oluşturmaktadır: Mestizo ve Mulattolar.

İspanyollann karaya çıkışından sonraki kızılderili direnişi, tam bir soykırımla sonuçlandı. Bir 
tek Miskito bölgesi bütünüyle İspanyol denetimine girmedi ve fiilen İngiliz himayesinde kaldı. 
Bölge tam anlamıyla ancak 1894’de General Zelaya’nın başkanlığı döneminde Nikaragua 
topraklanna dahil edildi.

İspanyol egemenliği altında Nikaragua, diğer sömürgelere ve İspanya’ya esas olarak köle, 
kereste, kakao ve doğal boya ihraç ediyordu. Hacienda denilen çiftliklerde kızılderili ve melez 
işgücü zora dayah bir sistemle çalıştınlıyordu. Bu sistem 1821’de bağımsızlığın gelişinden
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Karşı Devrim

Sandinist geriliaiarın Managua’ya girdiği 19 Temmuz 
1979’dan il<i görüntü. O zaman 29 yaşında oian 
Commandante Omar Cabezas 10 yıl sonra yazdığı bir 
yazıda, bu günü şöyle anacaktı: “ İşte başladı. Bütün 
imkânsızlıklara, inanılmaz olana karşın istikamet 
Managua. Gözlerimle görmediğime inanmak 
istemiyorum, inanmayacağım. (...) Ya bütün bunlar bir 
düşse, ya birazdan uyanacaksam, ama uyanmıyorum, 
çünkü gerçek, bütün bunların hepsi gerçek, çünkü 
kervan yola koyulmuş, katedrali geride bırakmışlar 
bile, motorlar homurdanıyor, kornalar ötüyor, insanlar 
konuşuyor, bütün kervan tek bir şenliğe kesmiş ve 
hâlâ uyanmıyorum, herkes birden konuşuyor ve 
gerçek, Managua’ya doğru hareket etmişiz, ama 
aklıma bile getiremiyorum, düşünemiyorum bile, 
gelmekte olanı hızlandırmak istemişcesine göğe 
diktikleri namlularını bir aşağı bir yukan kaldıran 
guerillero ve companero'nun dev bir kirpiyi 
andırmasına yol açacak kadar tıka basa doldurmuş 
olduğu sayılamayacak kadar çok arabadan oluşan bu 
kervan konserinin gerçek olduğu fikrine sıkı sıkıya 
tutunmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum.
(..) İşte şimdi bir kere daha hareket ediyor kervan 
ve böylelikle Plaza’ya geliyoruz ama artık onu 
anlatamayacağım, noiur mazur görün beni, çünkü 
gerçekten anlatmama imkân yok. Nasıl anlatayım bir 
süredir oturarak değil ayakta seyahat etmekte 
olduğum cipin birden kendimi dışında bulduğumu, 
haykıran devasa bir insan yığınını, pankartlar açmış, 
dövizler, fotoğraflar, Sandino’nun resimlerini,
Sandino’nun binlerce ama binlerce resmini taşıyan 
binlerce insanı gördüğümü nasıl anlatayım, imkânsız."

sonra da sürdü. Köleliğin 1824’de kaldırılmasına karşın, köle emeğinin kullanımı 19. yüzyılın 
son dönemlerine kadar devam etti. Ülke bütün bu dönem boyunca bir bölümünde Leon 
kentinde üstlenen ‘Liberallerle’, Granada kentinde üslenen ‘Muhafazakârlar’ arasındaki 
mücadelelere ve üst üste gelen Amerikan müdahalelerine tanık oldu. Diğer birçok Latin 
Amerika ülkesinde olduğu gibi, Liberaller ticaret çıkarlarını temsil ederken. Muhafazakârlar 
büyük toprak sahipleri ve hayvan yetiştiricilerinin çıkarlannı temsil ediyordu.

Nikaragua bağımsızlık sonrasında Orta Am erika Federasyonu’nun  bir parçası olmuş, ancak 
1843’de bu federasyonun dağılması ile özerk bir statü kazanmıştı. Liberaller bu yeni devlette 
denetim sağlamak için giriştikleri kavgayı. Muhafazakâr askerler karşısında yitirince, Amerikalı 
William W alker adında maceracı bir gazetecinin. Amerikan Transit Geçiş Şirketi’nin  mali desteği 
ile oluşturduğu paralı askerleri yardıma çağırdı. Bunlar 1855’de Muhafazakârlann başkenti 
Granada’yı ele geçirdiler. W alker Güneyli ve ateşli bir kölelik yanlısıydı. Kendisini derhal 
Nikaragua devlet başkanı olarak seçtirdi. Bütün Orta Amerika’yı da kendi yönetimi altında 
birleştirmeyi tasarlıyordu. İngilizce resmî dil olurken, kölelik yeniden ilan olundu. ABD 
Başkanı Franklin Pierce bu hükümeti derhal tanıdı. “Ya Beşi Ya Hiçbiri” diye slogan atarak 
diğer Orta Amerika ülkeleri üstündeki niyetini saklamayan William W alker’e karşı, bu ülkeler 
dehşet içinde ortak bir ordu oluşturdular. Finansmanını İngilizlerin sağladığı Orta Amerika 
ordusu Nikaragua’ya girdi. Bir Amerikan gemisine sığınan ve New York’a bir kahraman gibi 
giren Walker, şansını dört yıl sonra bir kez daha denemeye kalktı ama kendisini yakalayan 
İngiliz donanması HonduraslIlara teslim etti. W alker 12 Eylül 1861’de kurşuna dizildi.

Ülkeyi otuz yıl boyunca Muhafazakârlar yönetti. Bu dönemde kahve üretimi ülkenin birincil 
üretim kalemi haline geldi. Anayasa köleliği kaldırmakla birlikte, kahve üretimi, küçük toprak 
parçalannda geçimlik üretim yapan kızılderili-melez nüfusun emek gücünün ‘zorla’ çalışmasını 
gerekli kılıyordu. 1881’de patlak veren Kızılderili ayaklanması kanla bastınidı.

1893’de yükselen yeni plantasyon burjuvazisi Liberal Parti’nin sert milliyetçi başkanı General 
Jose Santos Zelaya’yı iktidara getirdi. Zelaya çıkardığı toprak yasalan ile kızılderili arazilerini 
ve küçük toprak sahipliğini tasfiyeye zorlayarak, gerçek bir işgücü pazan oluşturmaya çalıştı.
Bu arada Orta Amerika birliğini kendi önderliği altında sağlamaya çalışan Zelaya 1906’da 
Guatemala, Honduras ve El Salvador ile savaşa girdi. Ancak ABD müdahalesi sonucunda 
1907’de Washington Anlaşmasını imzalayarak, Orta Amerika Devletleri’nin birbirlerinin iç 
işlerine kanşmamasını kabul etmek zorunda kaldı. ABD, Panama Karıalı’nı açma karan alınca 
Zelaya, Nikaragua üzerinden bir kanal açmak üzere İngilizlerle anlaşmaya girince, ABD 
yeniden müdahale hazırhklanna başladı.

1909’da Muhafazakâr önder ve Adantik kıyısındaki Bluefıeld’in valisi olan juan  J. Estrada 
merkezî hükümete karşı başkaldırdı. İsyan başanh gelişmeyince, aynı bölgede karaya çıkanlan 
Amerikalı deniz piyadeleri kuşatılan isyancılann yardımına koştu. Estrada devlet başkanı olarak 
ilan edildi ve fiilen ülkesini ABD yönetimi altına terkeden bir dizi ABD-Nikaragua Anlaşması 
imzalamak zorunda bırakıldı. Ülkenin bütün ekonomik hükümranlık haklan kısıtlandı. Devlet 
başkanlığına, Los Angeles M adencilik Şirketi memurlanndan Adolfo Diaz getirildi.

Ülkenin ABD vesayeti altına girişi. Ağustos 1912’de Liberallerin önderliğinde ulusal bir 
ayaklanmanın patlak vermesine neden oldu. Diaz derhal Amerikalılan yardıma çağırdı. Karaya 
çıkan Amerikan kolordusu isyanı bastınp geriye çekilirken, ülkede sürekli kalacak olan bir 
deniz kuvveti bırakıldı. Düzmece bir seçimle Diaz iktidan meşrulaştırmaya çalışıldı. 1925’de 
artık ülkede istikrann yerleştiğine inanan Amerikan askerleri çekildi. Çatışan iki parti 
uzlaşarak iktidan bölüştüler. Ancak iki ay sonra darbeyle iktidara gelen Muhafazakâr general 
Emiliano Chamorro, Liberalleri Kongre’den attı. Yeniden iç savaş çıktı. İki ayn hükümet 
oluştu. Amerikalılar müdahale ederek Diaz’ı yeniden başa geçirince, bütün Latin Amerika’da 
yoğun bir anti-emperyalist protesto dalgası yükseldi. Meşru başkan yardımcısı Sacasa, Atlantik 
kıyısındaki Puerto Cabezas’da “Anayasal Hükümet” ilan etti. Bu hükümetin savaş başkanı 
General Moncada başkanlığındaki direniş kuvvetleri, bazı zaferler de kazandılar. Sonunda 
Başkan Coolidge’nin özel temsilcisi, Diaz ile General Moncada arasında uzlaşma sağladı. 
Anlaşmaya göre hem liberaller, hem de hükümet askerleri silahlannı Amerikan deniz 
kuvverierine teslim edeceklerdi. Karşılığında Liberallere de iktidardan pay verilecekti. Amerikan 
müdahaleleri Nikaragua’yı iyice geri bir ülke konumuna itti. Sacasa’nm danışmanlanndan Ofilio 
Argirello 1926’da şöyle diyordu: “Ülkemiz geçen 16 yıl içinde en az yanm yüzyıl geri gitti. 
Ülkenin her yanındaki devlet okullan kapatıldı. Eğitime aynlan fonlar, kilise okullanna tahsis 
edildi. Güçlü ABD şirketlerine yıkıcı ödünler verildi. Ülkemizin doğal zenginlikleri, 
NikaragualIlara hiçbir yarar sağlamadan sömürüldü.”

Özgür İnsanlann Generali Sandino

8 Mayıs 1927’de bütün liberal generaller ABD ile yapılan anlaşma gereği teslim olmayı kabul 
ederken, biri bunu benimsemedi. General Sandino’ya göre Moncada bir ‘hain’di. “Kimse ona, 
anayasal bir ordu adına düşmanla, hem de ülkemizi işgal edenlerle anlaşma imzalama yetkisi 
vermedi” diyordu. Silahlı 300 adamı ile kuzeydeki dağlık bölgede direnişi sürdüren Sandino, konvansiyonel 
savaş yerine gerilla taktiklerine başvuruyordu. Gerillalann temel sloganı, “Patria libre o morir” (Ya
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özgür Vatan Ya Ölüm) idi. Sandino son Amerikan askeri teslim olana dek silahını 
bırakmayacağını açıkladı. Sandino’nun görüşleri ütopik sosyalizm ile küçük burjuva 
ulusalcılığının bir karışımı idi. ‘Gerrileros’ kitle desteği sağlama zorunluluğundan dolayı, 
nüfusun en ezilen katmanları arasında, madenler, plantasyonlar ve ormar»- işletmeleri gibi 
proleter merkezlerinde çalışmalannı yoğunlaştırdılar. Denetimleri altındaki bölgelerde toprak 
reformunu hayata geçirirken, kooperatifleri teşvik ettiler, yabancı kapitalistlerden zorla aldıklan 
vergilerle işçilere yiyecek dağıttılar, işinden atılan işçilere tazminat ödettirdiler. Sandino’nun 
Amerikalılara kök söktünnesi bir anda bütün dünyanın sempatisini topladı, Latin Amerika’da 
simge haline geldi. Çin’de bile, muzaffer Guomindang askerleri Pekin’e girerken Sandino’nun 
bir portresini taşıyorlardı.

1932 başkanlık seçimlerinden sonra ABD, deniz piyadelerini Nikaragua’dan çekme karan 
ahrken, ardından, 1927’de Amerikan subaylannca örgütlenen Ulusal M uhafizlan  bırakıyorlardı.

Bu arada Sandinist hareket içinde de siyasal bir bunalım meydana geldi. Aralannda 
Sandino’nun büyük güven beslediği Salvadorlu komünist Farabundo Marti’nin de bulunduğu 
bir grup, hareketi III. Enternasyonal saflanna katmak istiyordu. Sandino ise Komintern’in  o 
dönemdeki sekter politikalannı eleştirmekten sakınmıyordu. Bu ise Komintern’in  Sandino’yu bir 
küçük burjuva ‘caudillo’su olarak nitelemesine neden oldu. Bu ortam içinde Amerikan 
askerleri çekilip, Sacasa başkan seçilince, Sandino silahlannı bırakmayı kabul etti. Ancak 
Ulusal Muhafızların şefi Anastasio Somoza Garcia ABD elçiliğinin de katıldığı bir komplo ile, 
Başkanlık Sarayına davet etti. Sandino’yu 21 Şubat 1934’de Ulusal M uhafizlarca  tuzağa 
düşürerek hunharca öldürüldü.

Nikaragua Som oza A ilesin in  M ülkü O lu yor

Anastasio Somoza’nın büyükbabası sonunda asılan bir eşkıya, babası ise müflis bir kahve 
plantasyoncusu idi. Kendisi gençliğinde kumarbazlık ve kalpazanlık yapmış, 1921’de ise 
dolandırıcılıktan yargılanmıştı. Ama Sacasa’nın ailesinden biriyle evlenmeyi başardı ve 1926’da 
küçük bir kasabayı isyancıların elinden alınca general yapıldı. Amerikalılann gönüllü 
çevirmenliğini üsdendi. Amerikan elçisi ve eşinin güvenini öylesine kazandı ki, 1933’de 
Amerikan askerleri geri çekilirken, Başkan Sacasa’nın karşı çıkmasına rağmen. Ulusal 
Muhafizlar’m  başına getirildi. Ve birtakım ayak oyunlanndan sonra 1936’da 1. Anastasio 
Somoza, hanedanının ilk üyesi olarak kendisini devlet başkam seçtirmeyi başardı. “Tacho” 
(kurutucu) lakabıyla anılan I. Anastasio, yirmi yıl sonra tüm Orta Amerika’nın en zengin 
adamı olacak, ulusal zenginliği sistemli biçimde yağmalayacaktı. Fuhuş, kumar ve içki 
sanşmdan haraç, yabancı şirketlerden komisyon alma, suni darlıklarla spekülasyon yapma, 
devlet hâzinesinden açıktan para çekme, tehditle mülk ve arazileri ucuza kapatma uyguladığı 
zenginleşme yöntemleri idi. Nikaragua’nın en büyük kahve üreticisi ve toprak sahibi idi. 51 
sığır çiftliği, 46 kahve plantasyonu vardı. Fler yıl, vergi ve sosyal pirimlerden muaf kıldığı 
Amerikan şirketlerinden 400 bin dolar alıyordu. 1950’lerin kapitalist açılımı ile asıl yağlı işler 
dönemi başladı. Somoza madencilik alanına, gıda sanayiine, dokumacılığa, deniz ve hava 
taşımacılığına el attı. Sonunda yatmmlan kâğıt, plakçıhk, tütün, çimento gibi alanlara da 
sıçradı. 1970’lerde ise hanedan, deprem yardımı olarak gelen paralara el koyarak, hizmet ve 
bankacılık alanlanna sıçradı. Artık bütün ülke bir aile mülküne dönüşmüştü. 42 yıl süren 
hanedan saltanatı sırasında beş tane kukla başkanı, ara dönemlere serpiştirerek, iktidarlannın 
devamhiığmı sağladılar.

I. Anastasio 21 Eylül 1956’da Rigoberta Lopez Perez adında bir ozan tarafından vurularak 
öldürüldü. Geçici devlet başkanlığına büyük oğlu Luis Somoza Debayle getirilirken. Ulusal 
Muhafizlar’ın başına da küçük oğlu II. Anastasio geldi. İki kardeş ülkede tam bir terör dalgası 
başlatarak, rejimi oturttular. 1967’de Luis’in ölümünden sonra, iki kukla başkanın ardından II. 
Somoza devlet başkanı oldu.

Sandino’nun Y enid en  D oğuşu

Latin Amerika’nın diğer kesimlerinde olduğu gibi savaş sonrası kapitaist gelişme, Nikaragua’da 
da toplumsal çelişkileri kızıştırdı ve işçi sınıh hareketlerinin gelişmesini sağladı. Komünist 
hareket, 1944’de Partido Socialista Nicaraguense (Nikaragua Sosyalist Partisi - PSN) adı altında 
partileşmiş, ancak bir yıl içinde yeraltına itilmişti. Sendikal hareket ise ancak sınırlı ölçüde 
gelişebilmişti. Küba Devrimi Nikaragua’da da büyük yankı uyandırdı ve Sandino’nun devrimci 
mirasının tekrar hatırlanmasına neden oldu. Temmuz 1962’de Carlos Fonseca Amador, Silvia 
Mayorga ve Tomas Borge ile birlikte Frente'. Sandinista de Liberacion Nacional’i (Ulusal Sandinist 
Kurtuluş Cephesi - FSLN) kurdular. Amaçlaiı 26  Temmuz Hareketi'nin Küba’da başardığını, 
Nikaragua’da gerçekleştirmekti. Castroculuğu, Sandino’nun görüşlerinin Marksizm süzgecinden 
geçirilerek güncelleştirilmiş ve mükemmelleştirilmiş biçimi olarak görüyorlardı.

Fonseca 1950’lerde PSN’ye bağlıydı. 1959’da ülkenin kuzeyinde geliştirilen gerilla hareketine 
katılmış, sonra Küba’ya giderek Che ile tanışmıştı. 1962’de Nikaragua’ya dönen Fonseca 
Sandinoculuk ile Marksizmin bir sentezini hedefliyordu. Ancak Coco ve Bokay nehri 
bölgelerinde, dağlık Pancasan kesimindeki gerilla cephesi açma girişimleri başansızhkla 
sonuçlanınca ‘uzun erimli halk savaşı’ stratejisi benimsendi ve 1970’de FSLN 4 yıl sûreyle

SA ND İN O , AUGUSTO CESAR 
(1893- 1934)

NikaragualIlar tarafından “Özgür İnsanların Generali” 
diye anılan, ölümünden tam kırk yıl sonra onun adını 
taşıyan NikaragualI gerillalann gerçekleştirdiği devrimle 
ölümsüzleşen Augusto Cesar Sandino, 1893’de Masa- 
ya’ya bağlı Niquinohoma köyünde doğdu. Yoksul bir 
köylü ailesinin oğlu olan Sandino, ilk eğitimini sadece 
okuma ve yazma öğreneceği Jinotepe’de gördü. İlk 
önemli işi, bir altın madenindeki mal deposu yöneticiliği 
idi. Daha sonra Honduras ve Guatemala'da maden işçili
ği yaptı. 1923-1926 arasında Meksika'da bir ABD petrol 
şirketinde çalıştı.

1926'da ülkesine döndüğünde, muhafazakar Adolfo 
Diaz'ın darbesine karşı Liberallerin öncülük ettiği ayak
lanmaya katıldı. Ayaklanma, ABD deniz kuvvetlerinin 
ülkeye çıkartma yapmasından sonra büyük bir darbe 
yedi ve gerçekte ABD'ye karşı hiçbir tepkileri olmayan 
Liberaller ABD'nin baskısıyla 4 Mayıs 1927'de Tipitapo 
Antlaşması'nı imzaladılar. Antlaşmaya karşı çıkan tek 
general Sandino’ydu. Sandino, ülkede yabancı işgali 
hüküm sürdükçe savaşacağını ilan etti.

Çevresine topladığı birkaç yüz adamla birlikte Nikara
gua'nın kuzeyindeki dağlara çekildi. Özellikle madenler
de çalışan işçileri ve köylüleri örgütlemeye çalışarak, 
eski tüfek ve konserve kutularında imal edilen bomba
larla savaşa devam etti. Sandino’ya göre, “Yalnız işçiler 
ve köylüler mücadeleyi sonuna kadar sürdürecek ve 
zafer, onlann örgütlü gücünün eseri olacaktır.” Bu ara
da, ABD desteğiyle oluşturulan Ulusal Muhafızlar adlı 
örgütle birçok çarpışmaya girilmiş ve ağır kayıplar veril
mişti. Ayrıca Antlaşmadan hemen sonra ABD uçakları
nın Ocotal'a düzenlediği saldında da 300'e yakın sivil 
insan ölmüştü. Fakat Sandino'nun örgütleyici gücü, bü
tün kara çalma ve sindirme harekâtlarına rağmen köylü
ler arasında giderek yayılıyor ve ayaklanma durmak ye
rine, daha da şiddetlenerek devam ediyordu. Aynca,
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askerî faaliyetlerine son verdi. Aralık 1974’de tekrar harekete geçildiğinde ise devrimci hareket 
bir devrimci perspektif bunalım ile yüzyûze kaldı. 1975’de Jaime Wheelock, Carios Nunez ve 
Luiz Carrion önderliğinde, askerî maceracılığa karşı çıkan ve proletarya içinde kök salmak 
gerektiğini savunan “proleter eğilimi” FSLN’den ihraç edildi. 1976’da ise cephe içinde yeni bir 
iç mücadele yaşandı. Tomas Borge önderliğindeki ‘uzun erimli halk savaşı’ eğilimi kırlarda 
gerilla savaşı stratejisini sürdürürken, Daniel ve Humberto Ortega önderliğindeki ‘üçüncü güç’ 
ya da Tercerista eğilimi ise, şehir gerillası faaliyetlerini destekliyordu. Tercerista’lar ulusal bir 
ayaklanmanın yakın olduğunu ve sınıflar arası bir ittifakın mümkün olduğunu savunuyorlardı. 
Bu eğilim 1977’de hareket içinde çoğunluğu kazandı. Direccion Nacional'in (Ulusal Yürütme) 4 
üyesi Tercerista’lardan, 2 üyesi ise “uzun süreli halk savaşı’ eğilimindendi. Ama 1978’de bu 
eğilimin önderi Henry Ruiz iyice tecrit olmuştu ve Direccion bildirileri üç Tercerista önderi 
tarafından kaleme alınıyordu, Daniel ve Humberto Ortega ile Victor Tirado. Üçü de FSLN 
adına konuşan ve eğilimlerin yeniden birleşmelerine zemin sağlayan ise devrimci bunahmm 
patlak vermesi oldu.

Devrime Doğru

Nikaragua’da Somoza rejimini bunalıma sokan ve devrimin birinci safhasına gerçekten önderlik 
eden burjuva muhalefeti oldu. Ama başlangıçtaki zayıflığına rağmen Sandinist Cephe, sistemin 
bunalımına kendi çözümünü getirmeyi başardı: Devlet yönetiminde bir buıjuva kesimin yerini 
diğerinin alması değil, dikta altında oluşmuş devlet aygıtının toptan yokedilmesi; buıjuva sınıf 
iktidannın liberal ekonomi çerçevesinde rasyonalizasyonu değil, sosyalizme geçişe yönelik 
devrimci demokrasinin inşası.

1970’lerin başlannda Nikaragua yoğun bir toplumsal bunalım içine girdi. Bir yandan kitlelere 
vahşi zulüm uygulanır, sert grev mücadeleleri verilirken, diğer yandan buıjuva muhalefeti 
yükselmeye başladı. 15 Aralık 1974’de buıjuva partileri. Sosyalist Parti ve sendikalar Union 
D em okrâtica de Liberacön’u (Demokratik Kurtuluş Birliği - UDEL) oluşturdular ve seçimleri 
boykot edeceklerini açıkladılar. Diktatörlüğün toplumsal tabanı iyice daralmıştı. En önemli 
destek gücü olarak Ulusal M uhafizlar kalmıştı. Bunlar ise, genel bir halk ayaklanması 
karşısında değil, ancak darbelere karşı etkili olabilecek bir güçtü.

UDEL’in  ilanından iki hafta sonra FSLN askerî eylemlerini başlatarak iki önemli kişiyi kaçırdı. 
Karşılığında bir kaç siyasal tutuklu serbest bırakılırken, hareketin bildirileri radyodan okundu. 
Somoza sıkıyönetim ilan ederek, bir yandan buıjuva muhalefeti sustururken, diğer yandan da 
FSLN’ye ağır darbeler indirdi. ABD Başkanı Carter’ın insan haklan kampanyasının baskısıyla.

mücadelenin sürekli olarak devam etmesi diğer Latin 
Amerika ülkelerinde de büyük sempati yaratıyordu. San- 
dino’nun başını çektiği muhalefet karşısında gerilemek 
zorunda kalan ABD, 1933’de deniz kuvvetleri piyadeleri
ni Nikaragua’dan çekmek zorunda kaldı.

Geri çekilişin hemen ardından yapılan seçimlerde Li
beral aday Sacasa başkan oldu. Sacasa, ekonomik ne
denlerle Sandino ile anlaşmayı gerekli görüyordu. Kar
şılıklı uzlaşmadan sonra, Sandino savaşa son verdiğini 
açıklayarak, hakim olduğu Nueva Segovia’da tarım koo
peratifleri oluşturmaya başladı. Topraksız köylü ve işsiz 
proleterler sohınunu çözmek İçin uygulanan bu tanm 
kooperatifi fikri ilk olarak WlwlH’de Rio Coce kıyısındaki 
bölgede uygulanmaya başladı. Ulaşım yollan ve Batı’- 
dan Doğu'ya telgraf hatları inşa etmek; Nikaragua'nın 
ithal etmek zorunda kaldığı malların tümünü kendinin 
üretmesi; bunun için gerekli olan paranın, ülkeyi terk 
etmiş bulunan Amerikalılann sermayelerine el konarak 
elde edilmesi vb. görüşleri hiçbir maddi temeli olmasa 
da, başta Ulusal Muhafızlar’ın başkanı Somoza olmak 
üzere günün iktidarını ürkütmeye yetti. Somoza, Saca- 
sa’ya “Sandino’nun ülkeyi batı ve doğu olmak üzere 
iki ayırmak istediğini” ima ediyordu. Böylelikle Sandi- 
no'nun artık ölmesi gerektiğine karar verildi.

Sandino, 22 Şubat 1934’te, başkan Sacasa’yla Baş
kanlık Sarayı’nda yaptığı görüşmeden ayrılırken. Ulusal 
Muhafızlar tarafından kaçınlarak ertesi gün öldürüldü. 
NikaragualIlar, ABD’ye karşı verilen bağımsızlık savaşı
nın sembolü haline gelen efsanevî önder Sandino’nun 
geri döneceğine inanıyoriardı. Bir ara kendisinin özel 
sekreteriiğinl yapmış olan Farabundo Marti, her ne ka
dar Sandino ile biriikteliklerinden kısa bir süre sonra 
ihtilafa düşmüş ve Sandino’nun birilklerinden aynimışsa 
da “Resmen ilan ediyorum ki. General Sandino dünya
nın en büyük yurtseveridir” diyordu.

Sandinist önderliğin çok kanatlı yapısını yanıştan bir resim. Soldan sağa Miguel D'Escoto, Sergio Ramirez, 
Hurnt>erto Ortega, Tomas Borge ve Bayardo Arce. Bir din adamı olan D'Escx>to devrimden sonra kurulan 
hükümette dışişleri bakanlığı görevini üstlenmişti. Sergio Ramirez, devrimden önce FSLNVn çağrısı üzerine 
biraraya gelen ve "onikiler" diye t>illnen bağımsız seçkinlerden biriydi. Onikiler burjuva muhalefeti ile FSLN 
arasındaki ittifakın kurulmasında kritik bir rol oynamıştı. Ramirez, devrimden önce sosyal demokrat olarak 
tanınmakla biriikte onikiler arasında Sandinistlere en yakın olanlarından biriydi. Humberto Ortega, 1978 
öncesindeki üç eğilimden en güçlüsü olan Tercerista'mn önde gelen commandante’/erinden biriydi. Tomas Borge 
ve Bayardo Arce'nin her ikisi ise, "uzun erimli halk savaşı eğilimi"nin önde gelen temsilcilerindendi. Tomas 
Borge, FSLNV 1960’ların başında kurmuş olan öndertikten zaferi görebilen yegâne commandante oldu ve yeni 
hükümette, kritik içişleri bakanlığı görevini üstlendi. Bayardo Arce’nin yeni yönetimdeki görevi üç kişilik cuntaya 
karşı doğrudan sorumlu üçer kişilik üç danışma komisyonunun koordinatöriüğüydü.
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istikrar da sağlanmış göründüğünden, Ekim 1977’de sıkıyönetim kaldırıldı. Kasım’da FSLN bir 
dizi kışlaya saldırı düzenledi. Askerî başansızlığa karşın, burjuvaların siyasal etkisi büyük oldu. 
Yine aynı ay La Prensa gazetesinde on iki seçkin kişinin demokrasi bildirgesi yayınlandı.
Çağn FSLİsTye de seslenmekte ve oluşturulacak demokratik alternatife kaülması istenmekteydi.
Somoza bu çağnya, gazetenin yöneticisi Pedro Joaquin Chamorro’yu 10 Ocak 1978’de 
öldürterek yanıt verdi. Böylece burjuva muhalefet alternatifi ağır bir darbe yemiş oldu.

Chamorro’nun 13 Ocak 1978’deki cenazesine 120 bin kişi katıldı. Bütün muhalefet güçleri 
birleşmişti. Tedricen ikih iktidar durumuna götüren, ardarda padak veren kide gösterileri, 
genel grevler de kısmi ayaklanmalar ile mücadeleler yoğunlaştı. Ocak 1979 başına kadar, 
muhalif burjuvazi UDEL ve Frente Amplio Opositor (Geniş Muhalefet Cephesi - FAO) ile başı 
çekerken, kidelerin gittikçe daha radikalleşmesi ile önderlik FSLN’y s  kaymaya başladı.

FSLN bu kitle seferberliğinden de yararlanarak Şubat başında Rivas ve Granada garnizonlarına 
saldın düzenledi. Bunu Masaya’daki Monimbo kızılderililerinin ayaklanması izledi. 20 Şubat 
1978’de patlak veren ayaklanma bir hafta süren topçu ateşi ve hava bombardımanı sonucunda 
bastınlabildi. 1978 boyunca, ‘Proleter eğilimi’ ve ‘uzun erimli halk savaşı’ savunuculan barrio’larda, 
fabrika ve plantasyonlarda geniş çaplı ajitasyon ve siyasal örgütlenme çalışması yürüttüler. İş 
bırakmalar, sokak gösterileri ve ayaklanmalar kesintisiz biçimde birbirini izledi. FSLN’nin Tercerista
eğilimi de askerî eylemlere hız verdi. 20 Temmuz’da Intercontinental Oteli’nin en üst
katlanndan Ulusal M uhafız Karargahı roket ateşine tutuldu. 22 Ağustos’ta ise ünlü gerilla 
komutanı Eden Postora Ulusal Sarayı bastı, rejimin 500 önde gelen şahsiyetini rehin aldı. 
Rehineler karşılığında 5 milyon dolar, TV ve radyodan bir bildiri okunması ve Tomas Borge 
başta olmak üzere FSLN üyesi 82 tutuklunun serbest bırakılması sağlandı. 24 Ağustos’ta 
baskını gerçekleştiren gerilla grubu ve Sandinist tutuklular, halkın alkışlan arasında Panama’ya 
doğru yola çıktılar.

Ama Somoza direniyordu ve banşçıl mücadele biçimlerinin sınınna gelinmişti artık. Genel 
silahlı ayaklanmaya yönelmediği sürece her genel grev yenilgiye mahkûmdu. Somoza’nın iç 
savaş politikasına yönelmesi, önderliğin FSLN'yt geçmesine de olanak sağladı. Ulusal 
Muhafızlardı ancak silahlı bir hareket bozguna uğratabilirdi.

Eylül 1978’de devrimci durumun iki tipik özelliği kendini gösterdi. Birincisi halkın 
radikalleşmesi eşitsiz biçimde artıyordu. Bazı bölgelerde kitleler acil ayaklanma çağrılan 
yaparken, bazı yerlerde ise hâlâ FAO’ya güven besleniyordu. İkinçi özellik ise, en fâzla 
radikalleşen kesimlerin savaşçılığı, devrimci güçlerin hazırlık düzeyini aşmıştı. Bu ise kitlelerin 
katliamla yüzyüze kalma tehlikesini gündeme getiriyordu. Durumun kuzey batıda kontrolsüz 
biçimde felakete yöneldiğini gören FSLN, saldın karan aldı. 9 Eylül 1978’de FSLN'yt bağlı 
gerilla kollan Leon, Esteli, Chinandego, Masaya ve diğer bazı kentlere saldırarak, yerel halkın 
ayaklanmasını sağladılar. Bu kenderi Ulusal M uhafizlar'ın bombardıman etmesi sonucunda 20 
Eylül’de Sandinistler çekilmek zorunda kaldığında, Somoza özellikle Leon ve Esteli’yi ibret 
olsun diye cezalandırma operasyonunu başlattı. Özellikle gençlerin hemen hepsi işkenceden 
geçirilerek öldürüldü. Eylül ayaklanması toplam 6 bin kişinin hayatına mal oldu.

FAO Kasım 1978’de Somoza ve Amerikalılarla pazarlık masasına oturmayı kabul edince, FSLN 
bu geniş cepheden aynidığmı ilan etti ve birçok örgüt de kendilerine kaüldı. 10 Ocak 
1979’da Somoza, bütün uzlaşma önerilerini reddedip, 1981’de süresi dolana kadar iktidarda 
kalacağını açıkladığında, FAO da kitleler nezdinde bütün inandıncıhğım yitirdi.

FSLN içindeki üç eğilim 9 Eylül 1978’de birleşik bir komuta yapısı oluşturduktan sonra, 26 
Mart 1979’da da örgütsel birleşme düzeyine geldiler. Bu dönemde Movimente Pueblo Unido 
(Birleşik Halk Hareketi - MPU) adh Temmuz 1978’de oluşturulan 22 halk örgütünü birleştiren 
yapı güçlendirilmeye çalışıldı. Semt komiteleri, sendikalar, kadın ve gençlik demekleri içindeki 
çauşmalar yoğunlaştınidı. 1 Şubat 1979’da MPU, Onikiler (FSLN’nin yasal uzantısı), sendikalar 
ve bazı önemsiz burjuva örgütleri biraraya gelerek Frente Patristico N acional’i (Ulusal Yurtsever 
Cephe - FPN) oluşturdular. Bu Sandinistlerin egemenliğindeki bir genel grevin örgütlenmesini 
üstlenecek bir ittifaktı. Kide hareketinin önderliği am k el değiştirmişti. FSLN’nin yurtdışındaki 
desteği de artmıştı. 28 Mayıs 1979’da beş And Paktı üyesi Somoza rejimi ile-ilişkiyi keserek, 
16 Haziran’da Sandinistlere savaşan taraf statüsü tanıdılar.

Mart 1979’dan itibaren ülkede ikili iktidar dummu oluştu. Halkın karşı iktidannın temel 
birimleri, yerleşim birimlerindeki Comit’e de Defensa Sandinista (Sandinist Direniş Komiteleri 
CDS) ve fabrikalardaki ortak sendika komiteleri idi. Bu ikili iktidar durumunda, Somozacı 
devlet aygıtı sadece Ulusal Muhafızlarda indirgenirken, karşısında kide örgütierinden oluşan 
yoğun bir ağa dayalı Sandinist cephe yeralıyordu. FSLN askerî açıdan yetersizliğini, Vietnam 
deneyinden ilham alarak, ülke genelindeki kide hareketUliği ile aştı. Ulusal Muhafızlardı 
güçlerini dağıtmak zorunda bıraktı.

Mayıs ve Haziran 1979’da FSLN kuzey, güney ve banda üç cephe birden açtı. Gerilla 
kollannm yüzde 25’ini kadınlar oluşturuyordu. Kadınlar mücadelenin her düzeyine, o güne 
dek görümedik ölçüde katılıyorlardı.
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M A RTI, A 6U STİN  FARABUNDO 
(1893- 1932)

1893’te El Salvador'un La Libertad bölgesindeki Teo- 
tepeque'de doğdu. Pedro Marti ve karısı Socorro Rodri
guez de Marti'nin ondört çocuğunun aitıncısıydı. 1913'- 
de, olağanüstü başarı göstererek tamamladığı lise öğre
niminden sonra, hukuk ve sosyal bilimler öğrenimi gör
mek üzere El Salvador Ulusal Üniversitesi'ne girdi.

Şubat 1920'de Orta Amerika'nın birliği için, Guatema
lalI ve Salvadorlu öğrencilerin San Salvador'da yaptığı 
ortak toplantıda yakalanarak hapse atıldı. Serbest bıra
kılması kararına, tüm arkadaşlarının serbest bırakılma
dığı gerekçesiyle direnince devlet başkanı Jorge Melen- 
dez'in emriyle Guatemala'ya sürüldü. Burada kendi is
teğiyle duvarcılık, tarım işçiliği, özel öğretmenlik gibi 
işlerde çalışarak halkın sefalet, özlem, sevinç ve üzün
tülerini yakından tanıma fırsatı buldu. Bu arada, uzunca 
bir süre de Meksika'da kaldı. 1925'te kurulan Orta Ame
rika Sosyalist Partisi’nin kurucuları arasındaydı.

1925-1928 arasında, 21 Eylül 1924’te kurulmuş olan 
El Salvadorlu İşçiler Yerel Federasyonu’nda çalıştı. Ko
yu renkli derisinden dolayı mücadele arkadaşlarının “Si
yah Marti'' diye adlandırdıkları Marti, iyi bir örgütleyici 
ve ajitatör olarak kendini gösterdi. 1928 ilkbaharında 
Antiemperyalist Birlik toplantısına katılmak için gittiği 
New York'ta polisin bu uluslararası örgütün bürosuna 
yaptığı baskında yakalanarak kısa bir süre gözaltında 
tutuldu. Bu olayın ertesinde önce El Salvador'a, oradan 
da Nikaragua'ya geçerek Augusto Cesar Sandino'nun 
yanında Amerikan emperyalizmine karşı silahlı mücade
leye katıldı. Onun en çok güvendiği yardımcıianndan 
biri durumuna geldi ve gösterdiği yararlılıktan dolayı 
kendisine Nikaragua'nın Ulusal Bağımsızlığı'nm Savun
ma Ordusu'nun albaylık rütbesi verildi. “Eğer tarih ka
lemle yazıiamıyorsa, silahla yazılmalıdır!” görüşünde 
olan Marti, bir süre sonra Sandino'nun ordusundan ayrı
larak, Ekim 1929'da Meksika’ya geçti.

Haziran 1930'da Meksika'dan yurtdışı edildi ve dünya 
çapında bir devrimci dayanışma örgütü olan Uluslarara
sı Kızıl Yardım temsilcisi olarak ülkesine döndü. El Sal
vador Komünist Parilsl saflarında yükselmekte olan mü
cadeleye katıldı. Aralık 1930'da, başkanlık seçimleri are
fesinde düzensizlik yaratır kuşkusuyla tutuklandı. Bu
nun üzerine açlık grevine başlayan Marti, bir gemiye 
bindirilerek sürgüne gönderildi.

Ocak 1932'de seçim aldatmacasından sonra, kitlele
rin darbeyle iktidara gelmiş olan askeri yönetime karşı 
büyümekte ve yaygınlaşmakta olan tepkileri El Salvador 
Komünist Partisi’nin ayaklanma kararı almasına yol açtı. 
Askeri önderliğe Marti getirildi. Ayaklanmadan birkaç 
gün önce yakalandı. Ayaklanmanın kanla bastırılmasın
dan sonra iki arkadaşı ile birlikte 1 Şubat 1932'de kurşu
na dizdirilerek öldürüldü.



Karşı Devrim

Çağdaş Nikaragua resminin i<öl<leri, 50’li yılların 
başlarında ressam Rodrigo Penaiba'nm Avrupa ve‘  

ABD'de geçirdiği yıllardan sonra Nikaragua’ya dönerek 
Escula Nacional de Bellas Artes’/n (Ulusal Güzel 

Sanatlar Okulu) başına geçmesine kadar uzanır. Bu 
tarihten sonra, Avrupa ve ABD'deki yeni akımların 

etkileri NikaragualI ressamların resimlerinde görülmeye 
başladı. Somoza diktatörlüğüne karşı direnişin 
yükselmeye başladığı 60'lı yıllarda NikaragualI 

ressamlar, eserlerine giderek daha fazla siyasal bir 
işlev yüklemeye başladılar ve yaptıklan resimleri 

direnişin bir biçimi olarak değerlendirdiler. Devrim 
öncesi Nikaragua resminde, daha çok koyu renkler, 

büyük tioyutlu motifler ve karamsar bir hava hakimdi. 
Sandinistlerin zaferinden sonra karanlık renklerin 

yerini, canlı ve aydınlık renkler, daha ince motifler 
aldı. Devrim'in hemen ardından ülkede hakim olan 

coşkulu ve iyimser havanın bir yansıması olarak 
değerlendirilebilecek bu resimler, Nikaragua içinde ve 

dışında bazı sanatçılar tarafından eski kaliteyi 
tutturamamakla eleştirildi. Devrim'den ve 

Sandinistler'den yana tavır alan ressamların pek 
çoğunun yeni devlet kurumlarında görev almasının ve 

Devrim'den kısa süre sonra başlayan contra 
saldırılarının bu gelişmede etkili olduğu söylenebilir. 

SandinistierVn, Devrim'den sonra kültür ve sanatı 
yaygınlaştırmak amacıyla yaptıkları girişimlerden biri de 
ülkenin çeşitli yerlerinde açılan Centres Populares de 

Cultura (Halk Kültür Merkezleri) oldu, isteyenlerin 
müzik, resim, tiyatro gibi konularda verilen kurslara 

katılabildiği bu merkezler, contralarla başlayan savaş 
koşullarında çalışmalarını ancak malzeme eksikliği gibi 

çeşitli zorluklarla mücadele ederek sürdürebildiler 
Devrim'in hemen ertesi günü kurulan Kültür Bakanlığı, 
ayrıca duvar resimlerinin yaygınlaşmasını destekledi ve 

sanatçıların eserlerinin sergilendiği sanat evleri açtı. 
Devrim sonrasının önde gelen ressamlarından olan 

Rafaei Gamez Montenegro’nun resmettiği "Violin de 
|a tarde" (Akşam kemanı) adlı tablo ile Maritza Alaniz
I Pineli'in yaptığı "La Esperanza" (Umut) adlı tablolar 

bu dönemin ilginç örneklerinden bazılarıdır

4 Haziran’da FSLN'nin genel grev çağnsı bütün ülkeyi felce uğrattı. 10 Haziran’da Managua 
halkı kendiliğinden ayaklandı. Seçkin askerî birlikler başkente dönünce, diğer cepheler 
rahatladı. Ulusal M uhafizlaA n  çılgınca giriştiği katliamlar, halkı daha büyük bir öfkeyle, hem 
de kendilerini savunma amacıyla harekete geçmeye itiyordu. 50 bin ölünün (nüfusun yüzde 
ikisi) çoğu makineli tüfek ateşi altında ölen sivillerdi. FSLN ne zaman bir mevziyi terketse, 
binlerce kadın, çocuk ve genç, katliamdan kurtulmak için gerillalan izliyordu.

16 Haziran’da Kosta Rika’nın San Jose kentinde geçici hükümet oluşturuldu. Hükümette 
onikiler grubundan Sergid Ramirez, M ovimento Democrâtico Nicaragüense (Nikaragua Demokratik 
Hareketi - MDN) lideri Alfonso Roberto, La Prenza gazetesinin sahibi Violetta Chamona, 
MPLTdan Moises Hassan ve FSLN’den Daniel Ortega yer alıyordu. Aslında Onikiler ve MPU 
temsilcisinden aldığı destekten dolayı hükümette FSLN çoğunluğa sahipti.

16 Temmuz’da Nikaragua’nın önemli kentleri Leon, Esteli, Metagalpa, Diriamba FSLN’nin 
eUndeydi. 17 Temmuz’da Somoza ülkeyi terkederek kaçtı. Ulusal Muhafızlar bu haberden 
sonra çözülmeye başladı. Somoza’nın yerine bıraktığı Urcuyo, Devrimci Cunta hükümeti ile 
görüşmeye girmeyi reddederek, 1981’e dek görevde kalacağını açıkladı

19 Temmuz’da Sandinist birlikler muzaffer biçimde Managua’ya girdiler. Honduras sınınna 
ulaşmaya çalışan 7 bin kadar Ulusal M uhafiz tutuklandı. FSLN topyekün bir zafer kazanmıştı. 
Ama bu 50 bin ölüye ve acımasızca bombalanan kentlerin yıkımına mal olmuştu. Somoza 
muhalif burjuvaziyi cezalandırmak ve genel greve tepki olarak özellikle fabrika bölgelerini 
(kendininkiler dışında) topa tutarak yerle bir etmişti.

Geçiş Süreci

20 Temmuz 1979’da oluşturulan Ulusal Yeniden İnşa Hükümeti’nde Sandinistler azınlıkta 
olmakla birlikte, en üst 5 kişilik cuntada Junta de G obiem o de Reconstrucciön Nacioual (Ulusal 
Yeniden İnşa Cuntası - JGRN) çoğunluğu sağlayabiliyorlardı. Kamulaştırma işlemleri mali 
sistem, madencilik, balıkçılık Somozacılara ait işletmelerle sınırlı tutuldu. Bu ihtiyath tavır, 
yeniden inşa sürecinin başlangıcından muhalefeti sınırlı düzeyde tuttuğu gibi, önemU ölçüde 
dış kaynak da sağladı.

Panamalılann ve Kübalılann yardımı ile, gerilla kollan, Ejercito Popular Sandinista (Sandinist 
Halk Ordusu - EPS) adı altında iyi eğitilmiş ve oldukça iyi donanmış modem bir sürekli 
Orduya dönüştürüldü. Bunun yanında 300 bin kişilik Sandinist milis gücü oluştumidu.

4  Aralık 1979’da hükümetin bileşiminde önemli değişiklikler oldu. Sandinistler önemli 
konumlara geldiler. Ömeğin ‘devrim komutanlanndan’ Henry Ruiz planlama bakanı olurken, 
jaim e W heelock tanm bakanlığına getirildi. Daha önce bu görevlerde, buıjuva muhalefet 
kesimlerinden kişiler vardı. Eski Orta Amerika Ortak Pazan genel sekreteri, Managua Ticaret 
Odası eski başkanı gibi. Hıristiyan Demokrat büyük çiftlik sahibi Manuel Jose Torres’in tanm 
bakanlığı altında bir tanm reformunu sürdürmek elbette güç olacaktı. Devlet aygıtı yanında,
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yaygın kitle örgütleri oluşturuldu: Tanm  İşçileri Birliği, Sandinist İşçi Konfederasyonu  gibi. Her 
ikisinin de yüz biner üyesi bulunuyordu. Sandinist Gençlik H areketi 50 bin kişilik gücü ile 
etkin güç oluştururken, kadınlar örgütünün 25 bin üyesi vardı. Bunlann yanısıra CDS’lerin 
sayısı 15 bine ulaşmıştı. Ekonomik Yeniden Canlandırma Kumllan, sendikalann da katılımı ile 
yalnızca işçilerin verimliliğinin artınimasma değil, işletme ve yatınma da nezaret etmekteydi. 
Böylece burjuvazinin engellemeleri aşılıyordu. Yasama kurumu niteliğindeki 47 kişilik devlet 
konseyinde de Sandinist blok, kitle örgütleri temsilcileri aracılığıyla 26 kişilik bir çoğunluğa 
sahipti. Peşpeşe alınan toplumsal reform kararlan burjuva kesimleri ile ilişkilerde de sorunlar 
yarattı, geçici uzlaşmalar sağlanmakla birlikte, gerginlik yoğunlaştı. 1980 sonbahannda ülkedeki 
işverenler konseyinin ikinci başkanı Jorge Salzar’ın JGRN'yi devirme hazırlıklan içinde olduğu 
Ortaya çıkanidı.

1980 bahar ve yazında ulusal okuma-yazma kampanyası büyük bir coşku ile yürütüldü. Yanm 
milyon NikaragualI altı ay içinde okuma-yazma öğrendi. Bu kampanya sırasında bütün gençlik 
seferber edildi. Sandinist H alk Eğitim Komiteleri faaliyetlerini daha sonra da sürdürdü. Burjuva 
partileri ise, kampanyanın ‘aşırı politize oluşunu’ eleştiriyordu.

Sandinizm ve Demokrasi

Nikaragua’da siyasal yönelimleri bakımından oldukça farklı üç gazete çıkanimaktaydı.
Somoza’ya muhalefette önemli bir saygınlık kazanan burjuva liberal muhalefetin savunucusu 
La Prensa, bundan kopan ve FSLNye eleştirel bir destek veren Nuevo D iario  ve FSLN’nin 
merkez yayın organı Barricada. La Prensa’n m  tirajı 70 bin iken diğerlerinin her biri 30 bin 
dolayında dolaşmaktaydı. La Prensa burjuva muhalefetin artarak sürdürülmesinde önemli bir 
ideolojik silah işlevi gördü.

Siyasal çoğulculuğun bir diğer örneği Devlet Konseyi’nde sekiz siyasal parti, beş işçi 
federasyonu ve altı işveren örgütünün temsil edilmesi idi.

Sendikal alanda da bir çoğulculuk egemendi ve işçilerin grev, sokak gösterisi ya da fabrika 
.işgalleri gibi eylemleri sürdürülebiliyordu. Sandinist rejim, bu çoğulculuğa karşın gerekli

Sandino ve O ğullan

Nikaragua Devrimi, Küba Devrimi'nden sonra Latin 
Amerika’da şiddetli yankılar uyandıran olağanüstü öne
me saiıip bir olay oldu. Nikaragua Devrimi iki açıdan 
Küba Devrimi’nden nitelik olarak farklıydı. Birincisi, Kü
ba Devrimi’ne işçi sınıfının aktif olarak katıldığı söylene
mez. Batista re|imlne karşı mücadele kentlerin yüzlerce 
kilometre uzağındaki kırsal alanlarda gerillalar tarafın
dan verilmiş, devrime kentlerden yapılan destek de asıl 
olarak küçük burjuva radikallerden gelmişti. Nikaragua’
da İse İşçi sınıfı kitlesel olarak ayaklanana dek FSLN, 
Somoza’nın Ulusal Muhafızları tarafından kontrol edile
bilen ve marjinal tutulan bir güçtü. İkincisi ise Nikaragua 
Devrimi’ne kitlelerin katılımı ve örgütlülükleri Küba Dev
rimi ile kıyaslanmayacak şekilde fazladır. Somoza’nın 
Ulusal Muhafızlar't, Küba’daki Batista’nın ordusu gibi 
gerilla savaşıyla değil, yüzbinlerin katıldığı kitlesel bir 
ayaklanma sonucu dağıtıldı.

1961’de Carlos Fonseca, Tomas Borge ve Sllvio Ma
yorga tarafmdan Honduras’ta kurulan Frente Liberacion 
Nacional, Orta ve Güney Amerika ülkelerinde bu dö
nemde ortaya çıkan diğer gerilla örgütleri gibi Küba 
Devrimi’nden kuvvetli bir biçimde etkilenmişti. 60’lı yıl
lara kadar kıtada sola egemen olan komünist partilerin 
belirleyici çizgileri burjuvazinin “ İlerici kesimleri” pe
şinden gitmeye dayanıyordu. Bu çizgi, devrimci bir dö
nüşüme alternatif çözümler öneren güçlerle siyasi işbir
liğine gitmek sonucunu doğuruyordu. Burjuvaziyle iş
birliğine yol açan ittifaklar ve geniş cephe politikaları, 
bu partilerin radikal kitlesel hareketliliklere karşı çıkma- 
lanna yol açıyor, bu ülkelerde sosyalizmden önce bir 
gelişme aşamasından geçilmesi gerektiğini söylemeleri 
de toplumsal değişimin siyasi yönlendiriciliğini burjuva
zinin modernleşme yanlısı kesimlerine bırakıyordu.

Frente Liberacion Nacional, kıtada gelişmekte olan 
diğer gerilla hareketleri gibi, reformizmin ve burjuvaziy

le İşbirliğinin eleştirisi üzerine temellenmişti. Bu haklı 
eleştiri, ülkede yeni nesil devrimcilerin en ileri unsurla
rını kendine çekmesine yoi açmıştı. Fakat karşı çıkılan 
bu çizginin yerini son derece ahlaki, bireylerin fedakar
lık ve inançlarını kır ve kent İşçilerinin kendi eylemlilik
leri ve örgütlenmelerinin önüne geçiren politikalar alı
yordu.

1963’de örgütün ismine Sandino'nun adının eklenme
si ve Frente Sandinista’nm ortaya çıkması basit bir isim 
değişikliği değildi. Örgütün benimsediği, köylülüğün te
mel alındığı gerilla savaşı politikaları, Küba deneyi ka
dar Sandino’nun 1920’lerin sonunda verdiği anti- 
emperyalist mücadele geleneğine de dayanıyordu.

Kırsal alanda köylülerden oluşturduğu ordusuyla iş
galci deniz piyadelerine karşı bir gerilla savaşı örgütle
yen Sandino’nun siyasi fikirleri ve programı ise libera
lizm İle sınırlıydı. 1927’de Siyasal ManHesto’au ulusal 
ekonominin geliştirildiği bir bağımsızlık hedefliyor, ezi
lenlere dayalı bir mücadele öngörüyordu. Program ge
lişmenin önündeki en büyük engeli emperyalizm olarak 
tanımlıyor, küçük toprak sahiplerinden oluşan koopera
tifler üzerine yükselen, tanma dayalı bir gelişme öneri
yordu. Hiçbir şekilde antl-kapltallst olarak nltelendlrile- 
meyecek olan program aksine kendi kendine yeten, 
sağlıklı bir Latin Amerika kapitalizmi fikrini savunuyor
du. Nitekim Sandino, o sıralarda Nikaragua'dan geçme
si düşünülen şimdiki Panama Kanah’nın Latin Amerika 
sermayesinin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından 
inşa edilmesini istiyordu.

Deniz piyadelerine karşı verilen savaş geliştikçe San
dino’nun fikirleri daha da radikalleşir ve mücadelenin 
ancak İşçiler ve köylüler tarafından nihai sonuca ulaştı- 
nlablleceğl noktasına ulaşır. Öte yandan manifestoların
da alternatif bir toplumsal-ekonomik örgütlenme öner
meye başlar. Kendisine merkez olarak seçtiği Wlwlll 
bölgesinde uygulanmaya başlanan, köylülerden oluşan 
ve kurtarılmış bölgelerde kurulacak olan tarım koopera
tifleri öngörür. Ayrıca gerilla savaşının gelişmesi kendi

sini “ halk savaşı” kavramına yakınlaştınr.

Şimdiki FSLN önderlerinden Humberto Ortega, San
dino hareketinin sınıf temeline dayanan ve İşçi sınıfının 
da taleplerini içeren bir perspektife sahip olduğunu İd
dia eder. Köylülerden ve ezilenlerden oluşan gerilla or
dusunun -sınıf yapısı açık olmakla birlikte Sandino’nun 
siyasi programı Amerikalıların ülkeden atılması üzerine 
şekillenmiştir. Şubat 1933'de bu gerçekleşince bu prog
ramı destekleyen küçük burjuva desteği kaybolur ve 
Sandino Wlwili bölgesine çekilmek zorunda kalır. Orte
ga bunu da bir güç toplama taktiği olarak Mao'nun 
Uzun Yürüyüşü'ne benzetmektedir. Fakat Sandino'nun 
kendi yazılarında buna işaret eden herhangi bir açıkla
ma yoktur. Ayrıca bir dönem yardımcılığını yapan daha 
sonra da El Salvador Komünist Partisi’nin kuruculann
dan olan ve bu ülkede 1932’de kitlesel bir ayaklanmaya 
önderiik eden Farabundo Marti’yI yanından uzaklaştır
ması ve Marti'nin bu olay üzerine “Sandlno'yu komü
nizm programına ikna edemediğim için yanından ayrıl
dım. Yoksa dünyada ondan daha büyük bir yurtsever 
yoktur” şeklinde bir açıklama yapması, Sandino'nun 
sosyalizme herhangi bir yakınlığı olmadığını da göster
mektedir.

Sandino'nun geleneğine sahip çıkan ve Küba Devri- 
ml'nin etkisiyle gerilla fokoları örgütleyerek mücadele
ye atılan FSLN’nin İlk eylemleri kesin bir yenilgiyle so
nuçlanır. Örgütü meydana getiren gerillalar Küba dene
yi, kırsal alanlarda köylülerin desteğinde silahh müca
dele ve silahlı propaganda konularında son derece bilgi- 
lldlrier. Fakat, kitle örgütlenmelerine sadece destek ve
rici bir gözle bakariar ve kahramanca ve azimle verile
cek silahlı mücadele İle kapitalist devletin krize düşerek 
yıkılacağını zannederler.

Bu devrimciler ülkede derinleşmekte olan toplumsal 
çelişkileri anlamalarına rağmen bu çelişkilerin siyasi 
kaynağını doğru tanımlayamamışlardı. Dolayısıyla, eş
siz kahramanlıklan ve fedakariıklart göz ardı edilemeye
cek olsa da benimsedikleri siyasi çizgi yüzünden kendi
lerini fiilen sınıf mücadelesinin dışına çıkardılar ve ülke
de yeni oluşmakta olan işçi ve köylü örgütlerinin Somo-



Karşı Devrim

ABD’nin Orta Amerika’da içine karıştığı en önemli 
karşı-devrimci hareket, Nikaragua’daki Sandinist 
yönetime karşı savaşan Kontralar’m mücadelesiydi. 
Aralık 1981’den itibaren Honduras’ta üsler kurulmaya 
ve Nikaragua’da kullanılmak üzere bir karşı-devrimci 
ordusu oluşturulmaya başlandı. Honduras-Nikaragua 
arasındaki 400 km.lik sınır boyunca kurulan ve her 
türlü silah ve teçhizatı ABD tarafından sağlanan 
kamplarda Kontralar’a yine ABD’li uzmanlar askerî ve 
politik eğitim veriyordu. Nikaragua devrimine karşı 
Kontra gruplarından biri de, Kosta Rika sınırında 
mevzilenmiş Demokratik Devrimci Eylem'd/ (ARDE). 
Devrimin popüler simalarından Eden Pastora’nm 
örgütü olan ARDE, Miskito yerlilerinden oluşuyor, 3-4 
bin kişilik bir vurucu gücü bulunuyordu. En fazla dış 
desteğe sahip olduğu halde zayıf örgüt olan ve kendi 
içinde bölünen ARDE, Amerikan yardımı nedeniyle 
çıkan bir tartışmayla bölündü; Ünlü “Komutan 
Pastora" kendine bağlı gruplarla bir süre 
mücadelesini sürdürdüyse de, daha sonra gerilla 
savaşını bırakarak bir köşeye çekildi... Nikaragua’daki 
Kontra mücadelesi, halkın Sandinist yönetime bağlı 
kalması yüzünden başarısızlığa uğradı ve daha çok 
sabotajlar, üretimi engelleme, adam öldürme 
düzeyinde kaldı. Yine de Nikaragua Devlet Başkanı 
Daniel Ortega’nın Şubat 1988’de açıkladığı rakamlara 
göre, yedi yıllık savaş toplam ('Kontralar dahil) 50 bin 
NikaragualInın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

gördüğünde zora dayalı önlemler almaktan da kaçınmıyordu. 1980’de Arnavutluk eğilimli El 
Pueblo gazetesi yasaklandı, İşçilerin Cephesi örgütü dağıldı. Bu örgüt grevleri ve toprak 
işgallerini teşvik ediyordu. Öte yandan Devlet Konseyi’nden aynlan MDNTnin Kasım 1980’de 
düzenleyeceği “Yurttaşlık Yürüyüşü” yasaklandı. Bu buıjuva partisinin merkezinin Sandinist 
gençler tarafmdan basılması kınanmakla birlikte, gözyumulacaktı.

Farklı siyasal eğilimdeki işçi federasyonlan variıkiannı sürdürdü. Komünist eğilimli Bağımsız 
Genel İş Federasyonu, Hıristiyan Sosyal eğilimli Ulusal Emek Federasyonu, Arnavutluk eğilimli 
Frente Obrero, vb.

Nikaragua devriminin değişik olan yanlanndan biri de, Somoza’nm özellikle son yıllannda 
yoğunlaşan beyaz terörüne karşı, devrimden sonra devrimci terör uygulanmamasaydı. 21 
Ağustos 1979’da çıkanlan ‘Nikaragua Yurttaşlannm Hakları ve Güvenceleri Yasası’ ile ölüm 
cezası kaldınimış, işkencecilere bile adil yargılanma hakkı tanınmıştır. 1980’de çıkanlan 
“Koruma Yasası” ise, bütün yurttaşlara, gerek yasalar gerek hükümet kararlannda anayasa ya 
da Nikaragua Yurttaşlannm Haklan ve Güvenceleri Yasasına aykın bir yan gördüklerinde, 
bölgelerindeki Temyiz mahkemesine gitmesi hakkını tanımaktaydı. Durdurma karan 
alınabilmekte. Yüksek Mahkemeye kadar gidilebilmektedir.

Devrim Saldın Altında

Nikaragua Devrimi, Carter’in insan haklannı savunma politikası izlediği, ABD’nin ağırlıkla İran 
sorunu ile boğuştuğu bir dönemde gerçekleşti. Başkan Reagan’ın göreve gelmesiyle birikte. 
Amerikan emperyalizminin bölgede izlediği müdahale politikası gündeme geldi. Bir yandan 
Nikaragua da, Küba gibi ekonomik abluka altına alınırken, diğer yandan rejime karşı güçlere 
doğrudan, bu Kongre’de engellendiğinde ise dolaylı yoldan her türlü yardım yapılarak, contra 
adı verilen komando güçlerinin askerî saldınlan desteklendi.

Amerika 1981-1984 arasında Contra’lara. resmî olarak 80 milyon dolar yardım akıttı. 1985’in 
sonlanna kadar 11 bin NikaragualI ABD’nin örgütlediği bu kirli savaşta hayatını yitirdi. 
Ekonomik alt yapıya, ulaşım ağma, silolara, çiftliklere, kereste fabrikalarına yönelik sabotaj ve 
saldınlar ise 1.3 milyar dolar düzeyinde zarara neden oldu.

za diktatörlüğünü devirebilmek için devrimci bir tarzda 
nasıl geliştirilip yönlendirilebileceği sorununa hiçbir şe
kilde cevap aramadılar.

Küba Devrimi'nin aynen tekrarlanabileceği inancı da 
devrimci mücadelenin önünde bir engel oluşturdu. Çün
kü -Küba'da gerillaların zaferinde Batista rejiminin iç 
çelişkilerinden dolayı dağılmakta olmasının ve ABD'de- 
ki efendileri ile de ilişkilerinin bozulmasının rolü vardı. 
Halbuki 60'lı yıllarda giderek zenginleşen ve kendine 
güveni artan ve ABD ile ilişkileri gelişen bir biçimde 
yakınlaşan Orta Amerika burjuvazileri için durum hiç 
de aynı değildi. Ayrıca ABD’de Küba'dan gerekli dersle
ri çıkarmış, bir taraftan ekonomik gelişmeyi hızlandırır
ken öte yandan artan askeri yardımlarla Nikaragua da 
dahil olmak üzere tüm kıta ordularını kontr-gerilla faali
yetine hazırlamıştı.

Bu politikalann bir sonucu olarak bütün Latin Amerika 
ülkelerindeki gerilla hareketleri yenilgiye uğratılırken, 
Sandinistalar da 60’lı yıllardaki gerilla operasyonlarında 
başansız kaldılar. FSLN, yine de diğer ülkelerde yok 
edilen gerilla örgütlerinin aksine varlığını sürdürmeyi 
başarabilmişti, fakat 1970'lere gelindiğinde kitlesel mü
cadelelerde bir etkisi olmayan küçük bir gerilla grubu 
görünümündeydi. Örgüt 60'lı yıllar boyunca gerillaya 
güç toplama amacıyla kitle çalışması da yapmıştı. An
cak bu kitle çalışması hep kırsal atanda verilen mücade
leyi destekleme amacı güdüyordu. Tarihin öznesi kitle
ler değil gerillalardı. Nitekim FSLN’n\n önde gelen ku
mandanlarından Henry Ruiz (Modesto)'ln şu sözleri si
yasi anlayışlannı açık bir biçimde özetler; “Dağlara ak- 
tanlabiien bir işçi Somozist rejim için yüzlerce işçinin 
yürüttüğü bir ekonomik grevden daha tehlikelidir.”

1972’de kitleleri saran hareketlilik içinde FSLN'nin 
herhangi bir etkinliği yoktur. Örgütün bu dönemdeki 
stratejisi kitleler içinde güç toplamaktır. Bunu iki ana 
alanda yapar. Şehirlerde özellikle öğrenci kesimi içinde 
aktif faaliyet sürdürürler ve hapishanelerdeki tutuklula
nn serbest bırakılması için öğrenci kampanyaları düzen
lenir. Kırsal alanda da köylüler İçinde destek sağlama

çalışmaları yürütülür. Bunu da o dönemde kurtuluş teo
lojisinin egemen olduğu kilisenin oluşturduğu taban ör
gütleri içinde yapar. Sand/n/staların ikinci nesil önderle
rinin pek çoğu bu Hıristiyan taban örgütlerinin içinden 
çıkmıştır.

1974’e gelindiğinde muhalefetin önderliği burjuvazi
nin elindedir. Kitle hareketinin önderliğini eline geçir
mek için FSLN gücünü göstermek zorundadır. Bu amaç
la Somoza taraftarlarının katıldığı bir Noel partisi basılır 
ve rehin alınan davetliler 18 Sandinist tutuklu hapisha
nelerden salıverilince serbest bırakılır. Bu baskı karşı
sında FSLN içinde şiddetli bir tartışma çıkar ve örgüt 
iki ayrı çizgiye bölünür. Tartışmanın taraflarından biri 
olan Proleter Eğilim (TP), gerek şehirlerde gerekse de 
kırsal alanda işçi smıfı içinde çalışmanın merkeziliğini 
vurgular. TP, 60’lı ve 70’li yıllarda işçi sınıfının süratle 
büyüdüğüne ve mücadeleciliğinin arttığına işaret eder. 
Bu eğilimin önderlerinden Jaime Wheelock, Somoza 
egemenliğine rağmen Nikaragua’da açıkça tanımlanabi
len bir burjuvazi olduğunu, dolayısıyla Sandinoculuğun 
anti-emperyalist içeriğinin, anti-kapitalist bir sınıf müca
delesini içerecek bir şekilde geliştirilmesinin gerekliliği
ni vurgular. Öte yandan Uzun Dönemli Halk Savaşı Eğili
mi (GPP), 60’ların foko stratejisini terkederken, kırsal 
alanda kitleler arasında uzun dönemli bir hazırlığın üze
rinde yükselen bir halk savaşı stratejisini savunur. 
1976’da Carios Fonseca’nın öldürülmesinden sonra iki 
eğitim arasındaki diyalog iyice kopar ve bu çizgiler ba
ğımsız olarak faaliyet sürdürürler. Fakat her ikisinde 
de ortak olan yan Somoza’nın devriiebilmesi için uzun 
süreli bir hazırlığın gerektiği ve devrim sonrası sosyaliz
me geçişten bahsetmelerine rağmen bunu sınıf müca
delesine önderlik edecek bir işçi partisi aracılığıyla de
ğil, hâlâ asıl olarak öncü askeri bir örgüt olarak algıla
dıkları FSLN tarafından gerçekleştirileceğini öngörme- 
leridir.

Ancak, 1976'da ortaya çıkan ve önce Ûçüncüler (Ter- 
ceristas), sonra da Ayaklanmacılar olarak bilinen üçün
cü bir eğilim daha daraltılmış bir anti-Somoza program 
etrafında gerek ülke içinde daha geniş bir ittifak sağla

nabileceğini, gerekse de uluslararası alanda sosyal de
mokrasinin desteğinin alınabileceğini ve bu şekilde So- 
moza’nın kısa bir dönemde yıkılabileceğini savunurlar. 
Sandlnlstaiar içindeki en eklektik ve pragmatik görüşle
re sahip olan bu akım giderek örgüte egemen olur. 
Bir taraftan ülke içinde spektaküler eylemlerle kitle ha
reketinin önderliğini ele geçirmek için askeri faaliyetler 
düzenlerken-öte yandan da sosyal demokrat bir prog
ram etrafından en geniş anti-Somoza cephesini oluştur
maya çabalarlar.

Tercer/sta'ların örgüte egemen olmasıyla FSLN sürat
le halk hareketinin önderliğini eline geçirir. Fakat bu 
birleşik Sandinista cephesinde artık işçi sınıfının iktida
rı, sosyalizme geçiş, devrim sonrasında işçi sınıfının 
rolü gibi sorunlar tartışılmaz olmuştur.

Sonuç olarak 1978'de kitle hareketinin yeniden patlak 
vermesinin ardından 1979'da Somoza diktatörlüğü dev
rilir. Fakat FSLN içinde işçilerin iktidarı, sosyalizm için 
mücadele veya böyle bir süreçte işçi sınıfının merkezi 
rolü gibi konuları gündeme getiren hiçbir akım yoktur.

Kitlelerin sınırsız enerjisinin yol açtığı ayaklanma sü
recinde birleşen FSLN’nin sınıf politikaları temelinde 
bir örgüte dönüşememesi ise devrim sonrası birçok 
gelişmenin ve devrim sonrası Nikaragua’nın karşılaştığı 
birçok sorunun belirleyici nedeni olmuştur.

Şu andaki konumuyla Sandinoculuk bir işçi sınıfı ide
olojisi değil, demokratik bir çerçevede anti-emperyallz- 
min ve ulusal bağımsızlığın teorisi görünümündedir. 
Hiçbir şekilde kapitalizmi tehdit edecek, işçi sınıfının 
merkezi rolünü kabullenecek ve işçilerin uluslararası 
çıkarlarını savunacak bir biçimde kendisini ifade etme
miştir. 1920’lerde Sandino da ulusal bağımsızlık ile ka
pitalizm arasında herhangi bir çelişki görmemiş ve ABD 
emperyalizmine karşı Avrupa sermayesi ile işbirliği yap
mayı savunmuştu. Bugün onun adını kullanan FSLN 
bu anlamda Sandino geleneğinin gerçek bir devamcısıdır.

MURAT NİŞANCIOĞLU
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19 Temmuz'da gerillaların ana gövdesi Managua'ya 
girerken, önderiilften "saçı sakalına karışmış" bir grup 
da Atlantik kıyısındaki Zelaya bölgesinin merkezi Blue 
Fields'a giriyordu. Zelaya Nikaragua’daki 200 küsur 
bin kızılderilinin çoğunluğunun yaşadığı bölge. 
Kızılderiiilerin çoğunluğu Miskito kabilesinden, diğerleri 
ise Suma ve Rama kabilelerinden. FSLN temsilcileri
19 Temmuz'da, heyecan içinde ve doğal olarak 
İspanyolca olarak emperyalizme karşı kazanılan zaferi 
anlatmaya başlayınca, dinleyenlerin çoğu anlamadı. 
Kızılderililerin kendi dilleri dışında konuştukları dil, 
criollo İngilizce'siydi. Somoza döneminde kızılderililerin 
yegâne örgütü, Miskito ve Sumu Halklarının ilerlemesi 
için BirliK Somoza yönetimi ile işbirliği halinde 
olmuştu: FSLN saflarında yalnızca bir avuç Miskito 
vardı; Buna rağmen, üniversiteli Miskito'iardan hir 
grup devrimden önceki son günlerde Somoza'a 
kızılderili önderlere karşı yoksul kızılderilileri harekete

geçirmişlerdi, ancak Sandinistler ayrılıkçı eğlimler 
taşıdığından kuşkulandıktan bu genç önderleri 
tutukladılar. FSLN ile kızılderiliier arasındaki bu ilk 
kriz Kasım'da Daniel Ortega'nm Zelaya'ya gelmesi ve 
Sandinist Miskito, Sumu ve Rama Birliği örgütünün 
kurulmasıyla çözümlendi. Paradoksal olarak, 
Sandinistlerin bölgede giriştikleri ve teşvik ettikleri 
örgütlenme faaliyetleri, kızılderililerin kendi etnik 
kimliklerinin derinleşmesine, kendi dil ve geleneklerine 
daha sıkı sıkıya sahip çıkmaları sonucunu doğuruyor, 
bu ise ayrılıkçı eğilimlerin doğmakta olduğu endişesini 
güçlendiriyordu. 1981'e Contra saldırılarının bölgenin 
İktisadi hayatında yarattığı olumsuz etkinin de 
katkısıyla, aralarında Sandinist Miskito, Sumu ve 
Rama Birliği yöneticilerinin de bulunduğu bir grubun 
önderliğinde Miskito’lar Misura adı altında bir silahlı 
direniş örgütü kurarak Sandinistler'e karşı savaşmaya 
başladılar. Bunun karşısında devrimci cunta

yönetiminin ilk tepkisi Zelaya bölgesinde yaşayan 
Miskitoları göçe zoriamak ve ülkenin başka 
bölgelerinde iskân etmek oldu; 30 binden fazla 
Miskito Honduras'a kaçtı. 1982 yılında Zelaya asker 
işgal altında bir bölgeyi andırıyordu. Ancak FSLNVn 
aldığı bütün tedbirler askeri değildi; ertesi yıl Miskit 
ve Sumu kızılderililerin iki yeni örgüt kurması teşvik 
edildi ve Ulusal ve Bölgesel Özerklik Komisyonları 
kuruldu. Sözkonusu komisyonlar Misura saflarında 
savaşaniaria da bir uzlaşmaya varmanın yollarını 
araştınyoriardı. Hernekadar en büyük silahlı örgütün 
önderi Brooklyn Riviera ile bir anlaşmaya varılmadıy 
da, birçok küçük grupla gayn resmî bir ateşkes ilaı 
edildi. Ancak FSLN7n yalnızca ulusların değil, 
kendilerini bir ulus olarak kurmamış kültürel birimler 
de, kendi kaderlerini tayin etme, kendi kültürel ve 
dilsel geleneklerinin sürekliliğini gözetme hakkına, 
Tomas Borge'nin deyişiyle "çok uluslu, çok dilli bir
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I Karşı Devrim

toplum" idealine içten bir biçimde angaje olduklarını 
lianıtiayan şey, 1986 yılında savaşmakla olan kızılderili 
gerillalara koşulsuz bir af ilan etmesi oldu. 1987’de 
Atlantik kıyısındaki bölgeler için Özerklik Statüsü yasa 
taslağı hazırlandı ve 44 madde halindeki bu yasayı 
çeşitli bölgelerden gelen 120 delege üç gün boyunca 
tartıştılar ve daha sonra tartışma sonuçlarını köy 
meclislerinde anlatmak üzere dağıldılar. Ocak 1988'de 
ise Brooklyn Riviera’yla bir anlaşma sağlanabilmesinin 
de yolu açılmış oldu. 1980’de ile 1984 arasında 
FSLN kadrolarında görülen tavır değişikliği, pragmatik 
olmaktan çok ilkeli bir özeleştirinin sonucuydu. Bu 
özeleştiri sürecini içişleri bakanı Tomas Borge 
kendisiyle 1988’de yapılan bir söyleşide şöyle 
betimledi: "Onların taleplerini ortaya koyuşlarındaki 
sosyal meşruluğun bağlamını öğrenmek gerekliydi.
Yani onların hayallerini hayal etmeyi öğrenmek..."

Sandinistler daha sonra kendilerinin de özeleştirisini yapacaklan gibi, Atlantik kıyısındaki 
kızılderili Miskito azınlığa karşı hatalı bir politika izledi. Okuma-yazma seferberliği sırasında, 
buranın etnik farklılığı göz önüne alınmadı. Yerliler bunu bir zorla ‘İspanyollaştırma’ 
kampanyası olarak algıladılar. Devrimden iki ay sonra bölgede Misurata adında örgüt 
Sandinistlerin de onayı ile kuruldu. Misurata okuma-yazma kampanyasını eleştirir, halk da 
boykot ederken, yerel yönetimde daha fazla söz hakkı, devlet konseyinde temsilcilik talebinde 
bulunuldu. Şubat 1981’de bütün Misurata yönetimi, aynmcılık suçlaması ile tutuklandı. Bunlar 
üç hafta sonra bırakılmakla birhkte, Honduras’a Miskito göçü başladı. Kalanlar ise zorla iskan 
ediliyordu. Sonunda Miskitolar ile Sandinist ordu arasında çatışmalar da başladı. Bugün 
Sandinisder bu olayı, yaptıklan en büyük hata olarak nitelemektedirler.

Devrim sırasında sivil halkla Sandinist önderlik arasındaki bağlantıyı kuran, gerilla birliklerine 
silah, yiyecek, ilaç ve yeni insan temin eden, hava saldırılanna karşı sığınaklar hazırlayan, ilk 
yardım kurslan düzenleyen, sivil halka silah eğitimi veren Comites de Defensa Sandinista’lann  
(CDS- Sandinist Savunma Komiteleri) sayısı, devrimden sonra artmakla kalmadı, yöneticilerinin 
daima seçilmeleri gerekliliği benimsenerek, iç işleyişleri de daha demokratikleştirildi. Yerleşim 
birimi temelinde örgürienmekle birlikte, CDS’ler yalnıca yerel örgütler değildi. Devrimin ilk 
beş yılında ülkeyi yöneten Devlet Konseyi’nin 9 üyesi, aralannda gençlik ve kadın örgütlerinin 
yanısıra CDSTerin de bulundğu kitle örgütleri tarafindan seçilmişti. Diğer üyelerden 12’sinin 
sendikalar, 9 ’unun meslek örgütleri, 6 ’sının FSLN, 7’sinin diğer siyasal partiler, 5’inin ise özel 
sektör temsilcileri tarafından seçildiği bu konsey, açıkça korporatist bir devlet anlayışının 
izlerini taşıyordu. Ancak 1984’te yapılan seçimlere yalnız siyasal partiler katıldığından, CDS’ler 
meclis dışında kaldılar, dahası yol ve konut yapımı gibi işlevlerinin çoğu da, nisbeten daha 
geleneksel ve bürokratik yöntemlerle yeniden inşa edilmekte olan bakanhkar tarafından 
devrahnmakta. Ancak bakanlıklarla CDS’ler arasında işbirliği yapm a alışkanlıkları sürdürdüğünden, 
nüfusun yüzde 6 0 ’ını örgütlediği tahmin edilen  CDS’ler, siyasal partilerin yanısıra, halkın siyasal 
kararlara katılmasını sağlayan çok önemli birer kanal olma özelliğini 1984’teki seçimlerden 
sonra da korudu.

Devrimin önderlerinden Commandande Humerto Ortega, devrimi yorumlayan yazılanndan 
birinde, “biz her zaman kideleri bir destek güç olarak gördük... Oysa gerçek tamamıyla 
farklıydı: Gerilla faaliyeti, düşmanı genel ayaklanma yoluyla ezen kideler için destek işlevi 
gördü.” Kidelerin bu katılımı devrimden sonraki inşa sürecinin de ana motoru oldu.

El Salvador
19. yüzyılın ortalanndan itibaren kahve, İspanyol sömürgeciliğinden yeni kurtulmuş diğer Orta 
Amerika ülkelerinde olduğu gibi, bölgenin yüzölçümü açısından en küçük ülkesi olan El 
Salvador’da da toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmeye damgasını vurmaya başladı. İspanyol 
sömürgeciliği, yerlilerin geleneksel com u nidadhn n ı çözmeye 18. yüzyılın ortalanndan itibaren 
oluşturduğu çivit otu plantasyonlanyla başlamıştı. Buna karşılık küçük çaplı üretim varlığını 
korumaya devam etmiş, büyük toprak mülkiyeti henüz tüm tanmsal üretime damgasını 
vurmamıştı. 19. yüzyılın ortalannda sentetik boyalann doğal boyaların yerini almaya 
başlamasıyla dünya pazannda çivit otuna olan talebin düşmesi üzerine onun yerini kahve 
aldı. Kahve üretimi devlet tarafından desteklendi, bir takım kolaylaştıncı önlemlerle üretimi 
ancak belirli bölgelerde yapılabildiği ve ürün alabilmek için uzun zaman beklemek gerektiği 
için kahve yetiştirmek istemeyen toprak sahiplerinin direnişi kırıldı. Kahvenin El Salvador’un 
tüm ihracatı içindeki payı, yirmi yıldan biraz fazla bir sûrede yüzde l ’den (1865) yüzde 
50’ye (1879) yükseldi. 1930’da kahve ihracatı tüm ihracatın yüzde 9 5 ’ini geçiyordu. Geniş 
çaplı kahve üretimi için, Indiolann elindeki ortak topraklara el kondu ve bu topraklar artık 
çivit otu ekiminden vazgeçmeye başlayan büyük toprak sahiplerine satıldı. Topraksız kalan 
köylülerin madenlerde ve demiryolu inşaadannda çalışmaya başlamasıyla El Salvador’da bir 
işçi sınıfı da oluşmaya başladı. İhracata yönelik kahve üretiminin artıniması, iş gününün 
uzatılmasına, çalışma saatlerinin artınimasına, ücrederin düşük tutulmasına dayanan çok büyük 
bir emek sömürüsüne yol açtı. Kahve üretimi aynı zamanda, ülkenin tüm ekonomisini 
' ^ntrol altında tutacak ve siyasal hayata da damgasını vuracak' olan “kahve oligarşisi”ni 
yarattı.

Kötü yaşam koşullanna ve zor ve teröre dayalı yönetime karşı halkın hoşnutsuzluğu ilk kez 
1924’te örgütlü bir biçim aldı. Bu tarihte kurulan Federadon  Regional de Trahajadores de El 
Salvador (El Salvador Bölgesel İşçi Federasyonu - FRTS) sendika hareketinin yükselişinde 
büyük rol oynadı. Bu sıralarda Orta Amerika’nın birleşmesi doğrultusunda' çalışmalar hâlâ 
canlılığını koruyordu. FRTS’nin kuruluşuyla C onfederadon Obrera Centroamericana  (Orta 
Amerika İşçi Konfederasyonu - COC) etkili bir kola sahip oldu. 1925’de de Orta Amerika’nın 
kozmopolit devrimci geleneğinden gelen Farabundo Marti Partido Socialista Centroam ericana’yı 
(Orta Amerika Sosyalist Partisi - PCC) kurdu. Üyelerine Regionaller deaen Bölgesel İşçi 
Federasyonu, devlet topraklarının köylülere dağıtılmasına öncülük etti, bir halk üniversitesi 
kurdu, sekiz saadik işgünü için mücadele etti. Kırsal kesimde de tanm sendikalan ve köylü 
birlikleri oluşturuldu. 1927-28’de işçilerin verdiği mücadeleler sonucunda bazı sosyal yasalar, 
bu arada sekiz saadik "işgünü kabul edildi, ama tanm işçileri bunun dışında tutuldu. 
Hükümetin baskıcı önlemlerine karşın Regionaller ülke içinde büyük etki kazandılar.
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Regionalkrin savunduğu ana çözüm, demokratik bir tanm refromunun yapılmasıydı: büyük 
toprak mülkiyetinin ortadan kaldıniması, köylülere toprak dağıtılması, tanm kredisi sağlanması, 
feodal sömürü biçimlerinin kaldırılması, teknik yardım kuruluşlanmn yaratılması, gübre, iş 
aleti, tohumluk vb. sağlanması.

Kitle hareketlerinin yükselişi devam ederken. Mart 1930’da yine Farabundo Marti’nin 
öncülüğünde Partido Cominista de El Salvador (El Salvador Komünist Partisi - PCS) kuruldu. 
1929 dünya ekonomik bunahmınm etkileri kendisini El Salvador’da da göstermiş, işsizlik 
kitleselleşmiş, ücreder yan yanya indirilmişti. Orta ve küçük köylüler topraklannı tefecilere ve 
büyük toprak sahiplerine kaptırdılar. Diğer yandan, kahve üretimi ve ihracatına dayalı 
ekonominin istikran, dünya piyasasının istila-anna ve büyümesine bağlıydı. Büyük bunalım bu 
koşulu ortadan kaldınnca. El Salvador’da sistem de büyük bir ekonomik ve toplumsal 
bunahma girdi.

Büyük Ayaklanma

1930’da Regionaller üç ay içinde 80 bin tanm işçisini örgütlemeyi başardı. Ülkeyi bir sessiz 
yürüyüşler dalgası kapladı. Temmuz 1930’da sıkıyönetim ilan eden başkan Araujo, grevleri 
silah zoruyla bastırttı. Askerler duruma Aralık 1930’da yaptıklan darbe ile müdahale ettiler ve 
hızla artan kitle hareketini yatıştırmak için bir “Subay, Asker, İşçi ve Köylü Konseyi” 
oluşturdular. Halkın güvenini kazanabilmek için herhangi bir anti-komünist tavır sergilemekten 
kaçındılar.

PCS, Ocak 1931’de yapılacak meclis ve belediye seçimlerine katılma karan aldı. Kazanma 
şansı oldukça yüksekti, ama Ulusal M uhafizlar’ın  sıkı denetimi altında yapılan seçimlerin 
sonuçlan fütursuzca değiştirildi. Parti, ayaklanmaya son derece yatkın kitleleri bir kaosa yol 
açmadan yönlendirebilmek için kendi ayaklanma karan aldı. Parti yönetimine göre, seçim 
yolunun tıkanmış olması sonucunda iktidann ele geçirilmesi için ayaklanma dışında yol 
kalmamışn. Farabundo Marti ayaklanmanın askeri yönetimini üstlendi ve hazırlıklara girişildi.

Ayaklanma tarihi olarak 16 Ocak kararlaştmimıştı, ancak daha sonra 29 Ocak’a'ertelendi. 19 
Ocak’ta yapılan bir polis baskını sonucunda ayaklanma planlan ele geçti. Yerel önderlerin 
çoğunun kurşuna dizilmesine ve Marti’nin de iki yardımcısı ile birlikte tutuklanmasına rağmen 
ayaklanma 22 Ocak’ta başlatıldı. Parti önderleri daha ilk saatlerde tutuklandılar. Askeri 
birlikler ayaklanmaya karşı önlem alacak zamana sahip olmuşlardı. Ayaklanma böylece 
önderlikten yoksun, dağınık ve iletişim kopukluklan içinde ülkenin çeşitli yerlerinde başladı. 
Ayaklanmacılann elinde çok az sayıda ateşli silah, çoğunlukla da machetalar (şeker kamışı 
kesmek için kullanılan pala) vardı; hedefleri belediye başkanlan, çiftlik sahipleri ve kahyalar 
oldu. Ulusal M uhafızlar içinde PCS’yi destekleyen subaylann olmasına rağmen, ayaklanma 
planlannm ele geçirilmiş olması sayesinde bunlann harekete geçmesi engellendi. Ayaklanma üç 
gün içinde bastınldı.

Ulusal Muhafızlarda güveni sarsılmış olan Martinez hükümeti, büyük toprak sahiplerinin de 
silahh sivil gruplar örgütlemesine izin verdi. Böylece, kendine faşist çeteleri örnek alan 
Guardias Civicas (Sivil Muhafızlar) oluştu. Sivil M uhafızlar, karşı devrimci terörün ana gücü 
oldu ve seçmen kütüklerinden yararlanarak saptanan PCS sempatizanlannı yakalayarak yığınlar 
halinde kurşuna dizdiler. Kentlerde idamlar haftalarca sürdü, larsal kesimde ise gerçek bir 
pogrom boyutlanna ulaştı. Mücheta taşıyan bütün köylüler kanşıklık çıkarma iddiasıyla 
öldürüldüler. Ayaklanma bölgelerinde isyana katılmış olabilecekleri düşünülen 18 yaşın 
üstündeki gençler, mezarlan kendilerine kazdmlarak yok edildiler. Ayaklanmayı önceden haber 
alan ve dehşete kapılan oligarşi ve askerler, bir katliam ile sorunu kökten çözmeyi ve bir
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14 Temmuz 1969'da bazılarının ‘ ‘gereksiz savaş" 
adını verdikleri ve sadece 100 saat süren bir savaş 
başladı. Savaşın gerekçesi olarak futbol maçının 
gösterilmesi iki ülke arasındaki çatışmanın iktisadi ve 
toplumsal temellerini gözden uzaklaştırmayı 
hedefliyordu. Honduras'da uygulamaya konulan toprak 
reformunun perspektifleri ve Orta Amerika ortak pazan 
sorunu çatışmanın ana eksenini oluşturuyordu. Savaşa 
“gereksiz savaş“  adını takanlar kısa süreli savaş 
sırasında ölenlerle yıkılan ve imha edilen yerleşim ve 
sanayi bölgelerini talihsiz kurbanlar olarak tanımlıyorlar 
ve savaşı doğuran esas faktörlerin hala çözülmemiş 
olmalannı “gereksizliğin" ana gerekçesi olarak 
gösteriyorlar. Ancak savaşın çıktığı tarihlerde Richard 
Nixon’un özel görevlisi ve başkan yardımcısı Nelson 
Rockefeller'in Latin Amerika’da bir turneye çıkmış 
olması ABD’nin özellikle Latin Amerika'daki müdahale 
ve faaliyetlerini yakından tanıyanlarca bir gereğin 
olması gerektiği biçiminde yorumlandı. Rockefeller, 
askeri olduğu kadar polisiye tedbirlerin arttırılması ve 
baskı aygıtlarının tgüçlendirilmesi konularını kukla 
yönetimlerce görüşmüş ve bu amaçla kullanılmak 
üzere Birleşik Devletler'ln hatın sayılır oranda bir 
kredinin ilgili ülkelere uzun vadeli olarak verileceğini 
bildirmişti. Rockefeller'in bu girişimi denetim altında 
tutulan ülke rejimlerini güvenceye almak endişesi 
yanısıra Latin Amerika ülkelerine silah satan Batı 
Almanya ve Fransa gibi güçlü rakipleri saf dışı etmek 
arzusunu ortaya koyuyordu. İşsizlik ve topraksızlık 
nedeniyle Honduras’a göç etmiş 300 bini aşkın El 
Salvadoriuya kötü davranıldığı gerekçesi aslında 
Honduras’da uygulamaya konan toprak reformunun 
göçmenler aracılığıyla ülkeye taşınacak özlem ve 
arzulan perdelemeyi hedefliyordu. Yanda görüldüğü 
gibi kamplarda günlük yaşantılarını bu tür kaygılardan 
habersiz sürdüren göçmenler konusu iki tarafın da 
arzusuyla Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) tarafından 
incelenirken Salvador ordulan sının geçtiler. OAS'/n 
Salvador'un koşulsuz geri çekilmesi ve göçmenlere 
güvence verilmesi kararına rağmen barış girişimleri 
1980'de varılan antlaşmaya kadar sonuçsuz kaldı. 
1976'da Salvadoriu yüksek rütbeli bir subay binlerce 
mitralyözü Mafia'ya satmakla suçlanıp mahkum edildi. 
ABD kendi denetimi dışında kaynağı belli olmayan 
silah ticaretini denetlemek istemiş ve İşbirliği yaptığı 
bu subâyı gözden çıkartmaktan çekinmemişti. Daha 
sonra ise Honduras çok uluslu Amerikan şirketlerinin 
skandallanyla çalkalanmaya başladı. 1975’de Wall 
Street Journal muz tröstü United Brands'm genel 
müdürü Elie Blanc'ın intiharının arkasında yalanlan 
sütunlarında büyük puntolarla açıklayıverdi. Honduras 
devlet başkanı albay Lopez Arellano ve maliye bakanı 
Abraham Benaton Ramos'un tröstten para aldıklan bir 
soruşturma komisyonu tarafından ortaya çıkarılınca, 
müdür için tek yol intihar kalmıştı. Arellano bir kaç 
hafta sonra istifa ettiyse de yerine geçen fi4elgar 
Castro soruşturmanın sonuçlanması için em ir\ermek  
zorunda kaldı. Castro general Lopez Arellano'yu 
çevreleyen 7 albayın “ komünist eğilimli" olduğunu 
açıklayarak bu subaylann toprak reformu yanlısı 
olduklarına ve milliyetçi yanlarına imada bulundu. 
“Ahlakçılar" Salvador savaşı sırasında “silah atımında 
karanlık noktalar bulunduğu" yollu açıklamalar yaparak 
siyasal bir puan kazandılar. 81 ve 60 mm’lik havan 
satın alımında belirsizlikler vardı: “ Ülkenin en fazla 
ihtiyacı olan 60 mm’lik havanlar için fazla rüşvet 
gerekmediğinden, daha çok rüşvet alınabilen 81 
mm’lik havanlar tercih edildi."
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El Salvador'da gerilla örgütlerinin denetimi altında 
olan bölgelerde üçer aylık savaş eğitimlerinin verildiği 

gerilla okullarında kızılderili gençler eğitilmektedir. 
Amerikan ordu okullarında yetiştirilen karşı devrimci 

savaş uzmanlarına karşı mücadeleyi genç yaşta 
öğrenen gerillalar, eğitim sürelerinin sonunu yukarıda 

görüldüğü gibi kızılderili dens ederek kutluyoriar.

daha tekrarlanmasını engellemeyi amaçlıyorlardı. Katliam sona erdiğinde yaklaşık 30 bin kişi 
hayatını yitirmişti.

Militarizm Altında Uzun Bir Suskunluk Dönemi

1932 katliamının ardından Martinez 12 yıl daha iktidarda kaldı. Birkaç göstermelik parti 
dışında bütün örgüt ve sendikalar yasaklandı. Hükümet partisi Pro Patria açıkça Hitler ve 
Mussolini hayranı idi. 1943’de kahve piyasasının yüzde 90 ’ını ABD’nin elinde tutuyor 
olmasının etkisiyle II. Dünya Savaşı’nm seyrinin değişmesiyle birlikte El Salvador’daki hava da 
değişti. 1944’te küçük rütbeli subaylann darbe girişimi bastınidı ve ardından yine bir idamlar 
kampanyası başladı. Diktatörlüğü protesto eden grevlerin başlaması üzerine ABD, Martinez’in 
iktidan bir başka Generale, Menendez’e bırakmasını sağladı. Eski diktatör çiftliğine çekildi ve 
bir süre sonra da kahyası tarafından, köylülerin geleneksel aleti m acheta  ile doğranarak 
öldürüldü.

Seçimleri hızla gelişen Partido Union D em ocratica’m n  (Demokratik Birlik Partisi) kazanma 
ihtimalinin yüksek olması diktatörlüğün gevşemesinden yararlanılarak kurulan ve hızla 
büyüyen Union N acional de Trahajadores’in  (Ulusal İşçiler Birliği), bu partinin lideri Artoro 
Romero’yu desteklemesi üzerine askerler 5 ay sonra ABD’nin ve oligarşinin desteği ile yeni 
bir darbe yaptılar. Düzmece bir seçimle General Castaneda Castro’nun Partido Agrario’su 
(Tanm Partisi) iktidara geçirildi. Romero’nun silahlı ayaklanma girişimi başansız kaldı. 1948’de 
iktidara Binbaşı Oscar Osorio’nun Partido Revolucionario de Unificacion Democratica'sı (Devrimci 
Demokratik Birlik Partisi) geldi. Bağımlı ekonomik gelişmenin gerektirdiği önlemleri alan Oscar 
Osorio, yükselen Guatemala örneği karşısında ‘Demokratik Düzeni ve Anayasayı Savunma 
Yasası’ ile gerektiğinde bütün demokratik haklann askıya alınmasını sağladı. Osorio, 1956’da 
yerini yeni bir askere, içişleri bakanı Albay Maria Lemus’a bıraktı. Göstermelik birkaç sağ 
parti seçim dönemlerinde oluşturuluyor, ordunun desteklediği aday ise yüzde 90 ’dan aşağı oy 
almıyordu. Lemus, yumuşak bir dikta uygulaması ile, sendikalann sınırlı, grev hakkı olmadan 
faaliyet göstermesine izin verdi. Bazı sürgünler ülkeye geri döndü. ‘Anayasayı Savunma Yasası’ 
kaldınidı. Bu yumuşama, kısa süre sonra Küba Devrimi’nin etkilerinin El Salvador’da da 
görülmesiyle sona erdi. Devrim, El Salvador’da da coşkuyla karşılanmış, sol hareketin ivme 
kazanmasına yol açmıştı. 1960 yazındaki öğrenci gösterilerinden sonra sıkıyönetim ilan edildi.

Ekim 1960’da »çeşitli askerî fraksiyonlardan oluşan ve anti-Amerikan eğilimler taşıyan yeni bir 
cunta iktidara geldi. Castillo Figueroa’nın önderliğindeki darbenin ardından siyasal af ilan 
edildi ve PCS’in, faaliyetim reformist kesimlerin ve öğrencilerin oluşturduğu Partido 
Revolucionario de Abril y  M ayo (Nisan ve Mayıs Devrimci Partisi - PRAM) içinde 
sürdürmesine göz yumuldu. Bu “demokratik cunta” belli bir kitle desteği sağlamasına karşın 
üç ay sonra devrildi.

Amerika, yeni Küba’lann doğması endişesi ile, bölgede bazı ekonomik reformlan destekliyordu. 
Kapitalizmi modernleştirip güçlendirecek önlemler çerçevesinde 1961’de Orta Amerika Ortak 
P azan  kuruldu. 1961 askerî darbesi bir “devrimi” önlemekten çok, yeni yapılanma 
programının yürütülmesini üsdendi. Bağımlı sanayileşme programına hız verildi. Çok uluslu 
şirketler El Salvador’daki emeğin ucuzluğundan yararlanıyor, burada re-export faaliyederini 
sürdürüyorlardı. Bu yeni sanayileşmenin başını çekenler, aynı zamanda toprak sahibi oligarşi 
ile de bağıntı içinde olduklanndan, iki grup arasında diğer bazı Latin Amerika ülkelerinde 
görülen çelişkiler yükselmedi. Sanayi yatınmlan da büyük ailelerin denetimi altında idi.
Çelişki daha çok büyük girişimciler ile küçük girişimciler arasında, tekelleşme bağlamında 
doğmakta idi. Yeni burjuvazinin bu oligarşik kökleri, tanm reformu önerilerine de sonuna dek 
direnmesine neden oldu. 1961-1975 arasında tanm dışı ücretlilerin sayısı 346 bine ulaşmıştı, 
bunun yansı, sanayi işçilerinden oluşuyordu. El Salvador işçi sınıfı, Orta Amerika çapında 
önemli bir güç haline geldi. Bu arada şehirleşme de artmış, kenderin çevresini yoksul işçi, 
gecekondu bölgeleri çevirmişti.

1970’lerin ortasında işçi hareketi kendini hükümetin denetiminden kurtarmak için önemü 
adımlar attı. Komünist Parti’nin  desteklediği C onfederadon General de Trahajadores de El 
Salvador (El Salvador Genel İşçi Konfederasyonu - CGTS) önemli bir gelişim sağladı. Bu 
arada iktidardaki Partido de C ondliadon  N adonal (Ulusal Uzlaşma Partisi • - PCN) de, resmî 
eğilimli C onfederadon General de Sindicatos’u (Genel Sendika Konfederasyonu - CGS) 
destekliyordu. CGS yöneticileri ABD’de AIFL-D’nin özel eğitim çalışmalanna katılmıştı.

PCN, Ekim 1979 darbesine kadar tam 18 yıl iktidarda kaldı. Partinin kuruluşu, nasıl Küba 
Devrimi sürecinden etkilenmişse, yıkılması da Nikaragua Devrimi’nin gelişme sürecinden 
etkilendi. Parti yönetimi hep askerlerin elinde kalmış, seçimler hep düzmece bir mahiyet 
taşımıştı. El Salvador Ordusu ABD açısından ikincil önemde bir ordu olmasına karşın, 1975’e 
dek tam 1682 subay Amerikalılarca eğitimden geçirildi. ABD’nin bölgede izlediği kontrgerilla 
stratejisinin bir parçası olarak, resmî ordu gücü yanında, PCN iktidan, yan resmî Organizadon 
D em ocratica Nadonalista'yı (Milliyetçi Demokratik Örgüt - ORDEN) örgütledi. ORDEN'm 
kurucusu, 1979’a dek Ulusal M uhafız teşkilatının şefi olan General Alberto Medrano idi. Üye 
sayısı 50-100 bin arasında tahmin edilmekteydi. Düzen içi yasal muhalefet rolünü ise,
Partido D em ocrata Cristiano (Hıristiyan Demokrat Parti - PDC) üsdendi. Parti 1960 sonunda
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Duarte önderliğinde kurulmuştu. Aslında popülist, reformcu bir söylemi benimsemekle birlikte, 
ideolojik olarak PCN ile aralannda çok az fark vardı. Duarte 1964’te San Salvador belediye 
başkanlığına seçildi ve PDC ana muhalefet partisi konumuna geldi.

1969 Honduras-Salvador futbol savaşının estirdiği şovenist hava iktidann ömrünü uzatacağa 
benziyordu, ama ardından ekonomik sorunlar yanında 1972 seçimlerinde yapılan hilelerin 
yarattığı tepkiler geldi. Komünist Parti’nin de desteklediği Union Nacional Opositora’m n  (Ulusal 
Muhalefet Birliği) başkan adayı Duarte idi. Seçimlerdeki hileler yeni bir darbe girişimine 
neden olduysa da, CONDECA (Orta Amerika Savunma Konseyi) üyesi Guatemala' ve Nikaragua 
uçaklannın da katılımı ile, darbe bastınldı. Muhalefet lideri Duarte, apar topar bir uçakla 
Caracas’a gönderildi.

Solun Yükselişi

’70’lerden sonra solun yükselişinin en önemli nedenlerinin başında, gerek Komünist Parti’nin 
gerekse Hıristiyan Demokratlardın, muhalefet hareketi içindeki tıkanışı geliyordu. Bu süreç aynı 
zamanda çok bölünmeli ve sancılı bir dönemi içerdi. KP aslında son derece etkisizdi ve 
1932’nin mirasından artık hiçbir şeyi temsil etmiyordu, geleneksel ittifak politikalan 
çerçevesinde Duarte’nin adaylığını destekleyecek, futbol savaşı sırasında esen şovenizme kapılıp, 
savaşa gönüllü yollamayı kabul edecek kadar şekilsizleşmiş bir örgüttü. Buna karşılık KP 
içinde de Küba Devrimi, Vietnam’daki gerilla savaşı beUi etkiler uyandırmış, Çekoslovakya 
müdahalesini eleştirenler olmuştu. Bu tartışmalar temelinde 1970’de KP’den kopan bir grup 
1972’de varlığını duyurdu; Fuerzas Populares de L iberadon-Farabundo Marti (Halk Kurtuluş 
Güçleri - FPL), El Salvador’u bağımh kapitalist bir ülke olarak tanımladı ve devrimin ana 
karakterini anti-emperyalist ve anti-oligarşik olarak behriedi. Devrimin ardından işçi sınıfı 
hegemonyasında bir devrimci halk diktatörlüğü kurulacaktı. Uzun erimli halk savaşı stratejisi 
benimsendi. Hücre esasında disiplinli bir çalışma yürüten örgüt, yavaş ve sağlam bir gelişme 
gösterdi. Örgüt bombalama ve önde gelen sağcılann öldürülmesi gibi eylemlere yöneldi.

Diğer öncü gerilla örgütü Ejercito Revolucionario del Pueblo (Devrimci Halk Ordusu - ERP), 
Hıristiyan Demokrat kökenli idi. Başlangıçta örgütte kaba bir fokoculuk egemendi. Daha sonra 
ani bir dönüş ile Maoculuk benimsendi ve Küba sert biçimde eleştirilmeye başlandı. Ünlü 
ozan Roque Dalton da KP’den koparak bu hareket içinde yer almıştı. 1975’de örgüt içi 
kanatlann kavgası sırasında Dalton önce Küba, sonra CIA ajanlığıyla suçlanacak ve 
öldürülecekti. İki kanadın saldınlan birbirini yoketmeye dönüştü. Salvador solu içinde örgüt 
içi tartışmalarda bu tür olaylar bir kaç kez daha yaşanacaktı. ERP içindeki muhalif kanat
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Latin Amerika yerlileri yüzyıllar boyunca işgal ve 
sömürgeleştirme ile karşı karşıya kaldılar. Orta 
Amerika'yı işgal ettiklerinde İspanyolların karşılaştıktan 
tabiat örtüsü ve doğal kaynaklar, onların bu bölgayi 
"Muhammed'in cenneti”  olarak tanımlamalarına yol 
açtı. Ancak işgalcilerin uygulamaları sonucunda bu 
cennet kısa zamanda cehenneme benzemeye başladı. 
Bu tahribattan kaçmaya çalışan yerliler için tek 
güvenilir yer olarak "balta girmemiş ormanlar" 
kalıyordu. İşgalciler kıta yerlilerini "konuşan 
hayvanlar" olarak tanımlıyorlardı. Ancak 
sömürgeleştirmenin, köleleştirmenin arttığı bir ortamda 
işgalci güçler için balta girmemiş ormanlara girmenin 
önünde durabilecek bir engel de yoktu. Diego 
Rivera’nm resmettiği gibi, vahşi hayvanların tehdidi 
altında bulunan ve kalın dalların ardına saklanmaya 
çalışan yerliler, artık ülkenin efendileri değil köleleri 
idiler (sağda). İşgalciler sadece yerlilerin durumlarını 
değiştirmekle kalmıyorlardı. Aynı zamanda tabiat 
örtüsü yeni bir kültürün ve üretim ilişkilerinin akışı ile 
birlikte değişime uğramaya başlıyordu. İlk işgallerin 
ardından geçen onlarca ve yüzlerce yıla yayılan bu 
değişiklikler tüm kıtayı kaplıyordu. Emperyalizmin 
ekonomik çıkarlarının artması ile birlikte yollar 
yapılmaya başlanıyor, ürünlerin en hızlı ve uygun 
biçimde sömürgelerden sömürgeci ülkelere doğru
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aktarılmaları sağlanmaya çalışılıyordu. Amazon 
bölgesindeki ormanların içine baltalar ve araçlar 
giriyor ve buralarda yollar inşa ediliyor, verimli 
topraklar ekime açılıyordu. Artık "medeniyetin”  
getirmiş olduğu yeniliklerden ve sömürüden, baskıdan 
kaçan yerliler, bu kez kaçtıklan yerlerde de bu 
"medeniyete" ve onunla birlikte sömürüye 
yakalanıyorlardı. Fütursuzca kullanılan ve tüketilen 
toprakların verimini artırmak için kullanılan ve yerlilerin 
tamamen yabancı olduktan uçaklarla sürdürülen 
ilaçlama ise yerlilerin yaşamını olduğu kadar çevrenin 
de örtüsünü ve dengesini bozan özellikler taşıyordu. 
Yerliler artık sadece gökten gelen tehlikenin değil, 
aynı zamanda püskürtülen ilacın da önünden kaçmak 
zorunda kalıyorlardı (solda). Tüm bu gelişmelere karşı 
tepkilerini ayaklanmalarla gösteren Latin Amerika 
sakinlerinin bu isyanlarına önderlik edenler bu kıtanın 
tarihinin yazılmasına katkıda bulundular. Bu 
önderlerden biri de Küba Devrimi’nin en renkli ve 
canlı figürlerinden biri olan Che Guevara idi (ortada). 
İnsancıllığı, mücadele geleneği, devrimciliği, 
enternasyonalizmi ile kıta halklarının kalplerine adını 
yazdmış olan Che, aynı zamanda kıtada 
emperyalizmin işgaline ve sömürüsüne karşı yükselen 
savaşın sembolü oldu.

Fuerzas Armadas de Resistencia N adonal’i (Ulusal Kurtuluş Silahlı Güçleri - FARN) kurdu.
Bütün sol tarafından kınanan, hatta bizzat Castro tarafından emperyalist polisin kolu olmakla 
suçlanan ERP tecrit olmuş konumda kaldı. Morozan’ı a  uzak köşelerine çekilen ERP, kendini 
askerî mükemmelleşmeye verdi. FARN (ya da RN) ise izleyeceği yolu Dalton’un görüşlerine 
dayandırdı, “ulusal direniş” diye adlandırdığı bir çizgi geliştirdi, askerî öncü olarak kirie 
örgütlenmesini de önemsedi, solun birliğini savundu. RN, oligarşi üyeleri yanında, yabancı iş 
adamlarım kaçırdı, İsrail konsolosu Emesto Libes’in kaçırılıp öldürülmesiyle adım iyice 
duyurdu.

Salvador’daki devrimci gelişmenin bir özelliği, askerî örgütlere paralel olarak kille örgütlerinin 
de geliştirilmesiydi. Partilerden çok birlikler, bloklar, cepheler oluşturuldu. Öte yandan bir 
köylü hareketliliği de başlamıştı. 1974’de RN çizgisine bağlı olarak kır ve kent işçilerinin 
birliği Frente de A cdon Popular Unifica (Birleşik Halk Eylem Cephesi - FAPU) kuruldu. FPL hareketi 
ise Bloque Popular Revoludonario’yu  (Devrimci Halk Bloğu - BPR) kurdu.

1972’de Molina rejimi, komünistlerin eline geçtiği gerekçesi ile üniversiteleri bir yıl kapattı, 
özerklik kaldırıldı. 1975’te barışçı bir gösteriden sonra 40  öğrencinin öldürülmesi, 50 bin 
kişilik bir gösteri ve 5 günlük üniversite işgaline yol açtı. Öğrenciler gerilla hareketlerine 
kaymaya başladılar. M ovimiento Estudiantil Revoludonario  (Devrimci Öğrenciler Hareketi - 
MERS) Devrimci Halk Bloğu’na  katıldı ve harekete gençliğin damgasını vurdu. Bloğa katılanlâr 
arasında Union de Pobladores de Tugurios (Gecekondu Sakinleri Birliği) ve Salvadorlu Eğitimciler 
Ulusal Birliği (ANDES) de vardı. Bloğun gelişmesinde ana gücü ise Union de Trahajadores Del 
C am po’nun  (Tanm  İşçileri Sendikası - UTC) katılımı sağlamıştı. Kırsal alandaki sendikal 
çalışmalan, bir bölüm Hıristiyan D em okrat da destekliyordu. Bloğun üye sayısı iki yıl içinde 
60 bine ulaştı.

ERP de, bu süreçte kfendine bağlı, daha çok öğrenci militanlardan oluşan Ligas Populares 28 
de Fehrero (28  Şubat Halk Birliği - LP28) adlı bir kitle örgütü oluşturdu. Örgüt adını, seçim 
hilelerine karşı protesto yaparken askerlerin 200 kişinin ölümüyle son bulan katliamdan 
almıştı. Diğer önemli bir örgüt ise kuruluşu 1979’da açıklanan Partido Revolicionario de 
Trahajadores Centroam ericano (Orta Amerikalı İşçilerin Devrimci Partisi - PRTC) idi.

Reformcu Cuntadan İç Savaşa

Devrimci örgütlerin ve kitle hareketlerinin özellikle 1975 sonrasında yükselişine askerî rejim 
terörle yanıt verdi. ORDEN özellikle kırsal kesimdeki işçi ve köylft örgütlenmelerini hedef
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almıştı. Kaybolanlar, işkence, suikastlar yaygınlaştı. Gerillalar bu teröre yanıt verince de silahlı 
sağ faşist çeteler oluşturuldu. Önce, bir hafta içinde 38 kişi öldüren İm ha Savaşı Ulusal 
Kurtuluş Güçleri (FALANGE) ortaya çıktı. Bu örgüt daha sonra Beyaz Savaş Birliği (UGB) adını 
alacaktı. 1977’de başkanlık seçimlerinde sağcı general Romero adaydı. Birleşik M uhalefet Cephesi 
(UNO) ise gücünü iyice yitirmişti. Ordu içinde genç subaylardan oluşan Askeri Gençlik 
Hareketi (MJM), L/NO’ya' yaklaşmaya başlamıştı ve Romero’yu eleştiriyordu. Halk Bloku ise 
seçimlerin boykotundan yanaydı. Ve seçimler yapılan hilelerle yine PCN adayı General 
Romero’ya kazandınidı. Muhalefetin bunu protesto için sokağa dökülmesini, öğrenci, öğretmen, 
işçi grevleri izledi. Başkentte tüm hayat felce uğradı. Üç günlük ana meydanı işgal 
eyleminden sonra 28 Şubat günü, askerlerin saldınlan sonucu 200 kişi öldürüldü. 28 Şubat 
olaylannı Resistencia N acional (Ulusal Direniş) “devrim öncesi durum” olarak nitelendirdi. Bu 
arada San Salvador başpiskoposu Amulfo Romero da gerek katliamlan, gerekse seçim 
sonuçlannı protesto etti.

27 Kasım 1977’de General Romero, Kamu Düzenini Savunma Yasasını imzaladı. Bu yasa, kitle 
harekederini ve her çeşit muhalefeti bastırma için olağanüstü yetkiler tanımaktaydı. Ordu ve 
ORDEN 1978 boyunca en vahşi bastırma eylemlerine giriştiler. Bunu protesto eden sendika 
üyeleri 4 elçilik binası ve ana katedrali işgal ettiler. 1978’de gerilla eylemleri de arttı. Haftada 
en az bir gerilla saldınsı oluyordu. ABD elçiliğine saldın, yabancı şirketleri bombalama ve 
kaçırma eylemleri birbirini izledi. RN, Aralık’ta üç yabancı iş adamını kaçırarak, Philips’den 1 
milyon dolar fidye aldı ve dünyanın 39 gazetesinde ilanlannın çıkmasını sağladı. Nikaragua 
Devrimi’nin en büyük etkisi El Salvador’da oldu. El Salvador’da “Bugün Somoza, Yann 
Romero” sloganı atılmaya başladı.

El Salvador’da bütün 1979, grevler, işgaller, gösteriler ile geçti. Mart’ta Kamu Düzeni Yasası 
Kaldınidı, ama Mayıs’ta sıkıyönetim ilan edildi. Devrimci Halk Bloğu’nun beş önderinin 
tutuklanması üzerine, Kosta Rika ve Fransa elçilikleri, ana katedral ve 8 kilise, tutuklananlann 
serbest bırakılmalan talebi ile işgal edildi. Göstericilerin üzerine açılan ateş sonucu 25 kişi 
öldü. Ölenlerin cenazesine katılan 10 bin kişi “kavga sürüyor” sloganı ile yürüdü. Sonbaharda 
kitle gösterilerinin tekrar doruğa çıkması ile rejimin krizi de derinleşti. 20  Eylül’de Sosyal 
Demokratlar, KP, LP28, dolaylı olarak FAPU ve bir dizi sendika Foro Popular’ı (Halk Forumu) 
oluşturdu. En büyük kitleselliğe sahip olan BPR ise, Romero sonrası için platform oluşturmaya 
çalışan bu foruma katılmamış, 1980’i “kurtuluş yılı” olarak ilan etmişti.

10 Ekim 1979’da Başkan Carter, muhtemel komünist egemenliğe karşı yeni bir “Karayipler 
Acil Görev Gücü”nün kurulduğunu ilan etti. 11 Ekim’de “tıbbi bakım” için ABD’ye giden 
General Romero, 14 Ekim’de, iktidardan indirildi.

Yeni cunta toprak reformundan, genel affa, düşünce, örgütlenme, gösteri yapma özgürlüğünden 
sosyal haklara kadar uzanan tozpembe bir reform planı açıkladı. Romero rejimi insan 
haklannı ihlal etmişti, rüşvet, yolsuzluklar, ayncahklann kökeninde toplumsal açıdan yetersiz 
yapılar yatmaktaydı. Şiddete son verilecek, ORDEN dağıtılacaktı.

Yeni rejim gerek sağın gerek solun meydan okunması ile karşı karşıya idi. İlk iki ayda 
reformist cunta, Foro Popular içindeki burjuva ve küçük burjuva politikacılan hükümeti aldı. 
Komünistler de çalışma bakanlığını almışlardı. KP, darbenin ABD patentli olduğu yolundaki 
iddialara karşı çıkıyor, oligarşinin bölündüğünü savunuyordu. Komünist Parti dışındaki sol ise, 
ordunun en baştan itibaren Foro’nun hiçbir önerisini yerine getirme niyetinde olmadığının 
farkında idi. Nitekim daha 16 Ekim’de askerler işçilerin işgal ettiği fabrikalara karşı saldınya 
geçti. Göstericilerin üstüne sistemli olarak ateş açıldı. Bu gösterilerde toplam olarak ikiyüze 
yakın işçi askerlerin açtığı ateş sonucu öldüler.

Darbeye karşı silaha çağnsı yapan tek grup ERP oldu. Birkaç kentte bazı semtler ERP 
mihtanlan tarafından ele geçirildi. Kısa sürede diğer sol örgütler teker teker Foro’dan 
aynidılar. Blok da baştan beri cuntaya tavır almıştı. Ekim ve Kasım’da bakanlıklann işgalim 
örgütledi. Bu arada Hıristiyan D em okratlar’m  lideri Duarte de ülkeye dönmüş, Amerikalılar 
açısından bir alternatif olarak kendini göstermeye başlamıştı.

Ordunun \^ahşice operasyonlannm sürmesi, hükümetin çökmesine neden oldu. Ocak 1980’de 
bir ültimatom veren reformist bakanlar, istekleri benimsenmeyince istifa ettiler. Eğitim bakanı 
istifasıyla birlikte gerillalara katılacağını açıkladı.

Yine Ocak’ta devrimci örgütleri biraraya getiren C oordinadora Revolucionaria de Masas 
(Devrimci Kitle Eşgüdümü - CRM) oluştu. 1932 ayaklanması anısına CRM’nin düzenlediği 
yürüyüşe 250 bin kişi katıldı. Bu son açık kitle gösterisi idi. Yürüyüş sabahı Blok’un bürolan 
bombalandı, sendikalar tarandı, üniversitelere sivil gruplar saldırdı. Binbaşı Bob (Roberto 
d’Aubuisson) Frente Amplio N acional (Ulusal Geniş Cephe) adlı örgütünü harekete geçirmişti. 
Günlerdir yürüyüş için bekleyen köylülerin üstüne uçak ve helikopterlerden haşarat ilacı 
aaldı. Katedral Meydanı’nda 40 bin kipilik FAPU taraftan üstüne ateş açıldı. Sadece burada 
21 kişi öldü. Elçilikler ve kamu binalan haftalarca işgal edildi. Ama artık yeni bir dönemin 
eşiğinde bulunuluyordu. Mart 1980’de tanm yasası yürürlüğe konuldu ve bunalım derinleşerek 
iç savaşa dönüştü. Askerler “topraklar sizin” diyor, köylülerin önderlerini seçmelerini istiyor.

Güney Am erikanda 
" K ız ıld e r ilile r '':  
Etnografik B ir Tanım lam a

Amerika kıtasında yaşayan Kızılderililer için söylene
cek en doğru söz belki de onların tümünü içeren hiçbir 
söz söylenemeyeceğidir. İspanyolların Amerika’ya ayak 
bastığı 15. yüzyılda sadece Kuzey Amerika'da 2 bin 
değişik Kızılderili grubu vardı (Capp, W.H. Seeing With 
a Native Eye, Harper and Row, 1976). Ve bunların büyük 
bir kısmı birbirinden İngilizce İle Çince kadar farklı diller 
konuşuyorlardı. Güney Amerika da ise 2-3 bin arası 
değişik kültür grubunun olduğu tahmin ediliyor. (Ste
ward, J. Native Peoples of South America, McGraw 
Hill, 1959). Hem Kuzey hem de Güney’deki grupların 
kültürleri, sosyal yapıları, konuştukları lisanlar buna pa
ralel farklılık gösteriyordu. Yani her grup diğerlerine 
bazı yönlerden benzese de başka yönlerden değişiklik 
sergiliyordu.

Bu cildin konusu olan Orta ve Güney Amerika da 
16. yüzyılın başında 10 milyon Kızılderili yaşıyordu. Bu 
toplamın yaklaşık 730 bini Orta Amerika'da idi. Orta 
Amerika’daki Kızılderili grupları İspanyol fethi ve bunu 
izleyen sert sömürgeleştirme sürecine dayanamadılar. 
1519 ile 1650 arasında bu bölgedeki Kızılderili nüfusun 
2/3’sinin tamamen yokedlldiği tahmin ediliyor (Baudez, 
C.F. Central Amerika, Nagel Pub, 1970).

Bugün Güney Amerika’da Kızılderili nüfusun 7 milyon 
civarında olduğunu kaydeden Steward, geçmişteki 10 
milyonla karşılaştırıldığında bunun pek düşük bir sayı 
olmadığı düşüncesini geliştiriyor. Beyaz Anglo-Saxon 
avuntusu mu? Beşyüz yılda bütün dünya nüfusu kat
merli artış gösterirken aynı süre içinde Kızılderililerdeki 
3 milyonluk azalmayı “çok da kötü değil” diye yorumla
mak bir bilim adamı için nasıl bir vicdan rahatlatma 
yöntenfl? Dünyayı nasıl bir algılayış biçimi?

3 bin değişik Kızılderili grubu hakkında özet olarak 
birşey yansıtabilmek için de Orta ve Güney Amerika’da 
antropologlann kurguladığı coğrafi-kültürel bölgelere iti
bar etmek gerekiyor. Orta ve Güney Amerika için antro
pologlar şöylesi beş bölgeden söz ediyorlar: 1. Karaib 
çevresi, Antil adaları, Kuzey Andlar, Orta Amerika ve 
Kuzey Venezuela’daki teokratik ve askerî konfederas
yon ya da şeflikler, 2. Bugünkü Brezilya sınırları içindeki 
tropik ormanlarda çiftlik türü küçük köylerde yaşayan 
gruplar, 3. Orta Andlar'da bugünkü Güney Kolombia, 
Ekvator, Peru, Batı Bolivya ve Kuzey Şili’deki entansif, 
sulama tarımcılığına dayalı İnka uygarlığı, 4. Güney And- 
lar’daki (Güney Şlli hariç) çöllerde, çiftliklerde veya gö
çebe olarak yaşayan gruplar, 5. Bugünkü Arjantin sınır
lan içinde avcılık, toplayıcılık ve balıkçılıkla geçinen 
topluluklar.

İspanyol Fethi, Karaib çevresi ve Güney’lndeki özgün 
Kızılderili kültürlerini hemen tümden yoketti. Sağ kalan 
Kızılderilileri de İspanyol toplumuyla bütünleştirdi (asi- 
miie etti). Süreç, Orta Andlar’daki İnka uygarlığının yo- 
kediliş ve asimilasyonundan çok daha hızlı oldu. Ne 
var ki bugün yörede, merkezden uzak ıssız yerlerde 
geçmişten kalan tek tük köyde yaşayan Kızılderili grup
ları hâlâ eski yaşam biçimlerini sürdürüyorlar. Önceleri 
bu köyleri Amazon ormanlarındaki basit köylere benze
ten antropologlar ikisini bir kategoriye koyup anlamaya 
çalıştılar. Neden sonra Kirchoff gibi araştırmacıların Fe
tih dönemi tutanaklarını taramaları, Lothrop gibi arkeo
logların kazıları sonucu bu gün basit köy görünümü 
veren kızılderill grupların geçmişte güçlü şeflikler oluş
turdukları ortaya çıktı. Bu şefliklerin en önemlileri ara
sında Kolombiya ve Chibcha dili konuşanlar, Panama’-
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da Cuna Kızılderilileri, Venezuela'daki Timotea dilinde 
konuşan gruplar ve Antiller’deki Arawaklar vardı. Gü
ney Amerika’daki en büyük kültürel farklılıkları bu şef
likler arasında görmek mümkündü. Ancak her ne kadar 
birbirlerinden çok farklı iseler de, sınıfsal yapıları, bir
kaç grubun biraraya gelerek oluşturduğu devletler, dev
let tanrıları, rahipleri ve şamanları, onları Amazon or- 
manlanndaki kes/yak tarımına dayalı küçük köylerde 
yaşayan Kızılderili gruplarından farklı kılıyordu

Steward Karaib çevresi ve Güney’indek' 7";iikierin 
iki temel alt kategoride incelenebileceğini ileri sürüyor: 
Ekvator’da Kuzey Andiar'da, Kolombiya ve Orta Ameri
ka’daki askerî şeflikler. Bu şeflikleri oluşturan köyler 
yiyecek açısından kendi kendilerine yeterli idiler. Ancak 
yeni toprak fethetmek, buradaki insanlardan vergi ve 
esir almak için savaş amacıyla bir büyük etrafında 
birleşiyoriardı.

İkinci türü oluşturan ve Antilier, Venezuela ve Boliv
ya’da görülen teokratik şefliklerde ise savaş, bunca 
önem taşımıyordu. Antiiier’deki Arawaklar herkesin bir 
koruyucu ruhu olduğuna inanırlardı. Ancak köy başkan- 
larının koruyucu ruhu, sıradan insanların koruyucu ru
hundan, onunki de tepedeki şeften daha az önemli idi. 
Yani koruyucu ruhların toplumdaki sınıfsal yapıya para
lel bir hiyerarşik yapısı vardı. Şefin koruyucu ruhu da 
devlet tanrısı olarak kabul edilirdi. Bütün teokratik şef
liklerde din konusunda uzmanlaşmış kişiler, sınıf pira
midinin tepesinde yer alırlardı.

Güney Amerika’da tropik ormanlarda yaşayan Kızılde- 
riiiier'in İspanyoilarta teması Karai^ çevresi ve Orta And- 
iar'daki İnkaların temasından farklı oldu. Bu büyük yağ
mur ormanlarında İspanyolia. seyrek bir Kızılderili nüfu
sun oluşturduğu küçük, basit köyler buldular. Burada 
kayda değer hiçbir kıymetli maden yatağı yoktu. Buna 
rağmen tropik ormanlara özgü Kızılderili kültürü hızla 
yokoidu. Çünkü İspanyollar bu Kızılderililerin büyük bir 
kısmını “ işe yaramadıkları için” öldürdüler, öldüreme- 
dikierini köle yaptılar. Diğerleri de yağmur ormanlarının 
iyice derinliklerine kaçtı. Bu iç bölgelerde, ırmaklar ara
sında yaşayan daha ‘ilkel’ köy Kızılderililer’i ile avcı/top
layıcı gruplar vardı. Ispanyoliar’ın ormanın bunca derin
liklerine girmemesi nedeniyle bu gruplar yakın zamana 
kadar kendi özgün yaşam biçimlerini sürdürdüler. An
cak son onbeş yıldır onlar da Batılıların ormanı kesip 
yol yapma tutkusuyla yavaş yavaş ortadan kayboluyorlar.

Her ne kadar tropik ormanlardaki köyler daha çok 
Brezilya sınırlarının bir özelliği idiyse de bugün ki Hon
duras ve Nikaragua sınırları içinde de tropik yağmur 
ormanları ve Amazonlar'dakine benzer küçük tropik or
man köyleri vardı. Dolayısıyla buradaki Paya, Jicaque, 
Sumo, Miskito gibi Kızılderili grupları, genelde Karaib 
çevresine özgü şeflik tipi topluluklardan farklılık göste
riyordu. Paya, Jicaque, Sumo ve Miskito’larda şefler, 
doğumun belirlediği bir sınıf aidiyeti ve tapınaklar yok
tu. Her ne kadar bu topluluklar hakkında çok az bilgi 
varsa da eldekiler burada devlet türü kurumlann da 
olmadığını gösteriyordu.

Güney Amerika’nın fethinde AvrupalIlar önceleri sa
dece kıyı ve ırmak kenarları ile ilgilendiler. Kıta’nın iç 
taraflarına pek ilgi göstermediler. Orta Andlar hariç. 
Buradaki altın, İspanyolları içerilere kadar çekti.

İnka ve Ispanyol imparatorlukları tarımsal temelleri, 
iki sınıflı yapılan, güçlü imparatorları ve devlet dinleri 
açısından birbirlerine benziyorlardı. Ancak iki impara
torluğun ekonomik temelleri birbirinden tamamen farklı 
idi. Ispanya'nın küçük feodal devletlerine, özel mülkiyet 
ve sermaye birikimine yer veren ekonomik sistemine 
karşılık, İnka imparatorluğu sulama tarımına dayalı kü
çük devletlerin bir araya gelmesinden oluşan, özel mül
kiyet ve sermaye birikimine izin vermeyen bir yapıya

sahipti. İktidarın gücü de sulama kanallarının iyi çalış
masından, ordudan ve devlet dininden kaynaklanıyor
du. İmparatorun esas amacı vergi almak değil, halkın 
emeği üzerinde denetim kurmaktı. Temel olarak yöne
tenler ve halktan oluşan ikili sınıfsal yapıda özel mülki
yete yer yoktu. Özel şahısların sermaye birikimi yapma
sı mümkün değildi. Aileler kendi gereksinimlerine göre 
üretim fazlalarını takas ederlerdi. Halkın kıymetli ma
denleri elinde bulundurması yasaktı. İmparatorluk sınır
larında bunların takası dahi mümkün değildi.

Hükümet denetiminde olan toprakların tapusu impa
ratorun elindeydi ve imparatorluğun ihtiyaçlarına göre 
insanlara ekip biçmeleri için dağıtılırdı. Bu nedenle her 
ailenin gereksinimi devlet tarafından inceden inceye 
hesaplanırdı. Ayrıca hasta, sakat, dul, yaşlı, kıtlık ve 
felaket kurbanlarına devlet depolarından tahıl ve diğer 
yiyecek verilirdi. İnka imparatorluğunun bu yönleri za
man zaman “sosyalist” olarak nitelenmesine yol açtı, 
ancak imparatorun bu konudaki mutlak otoritesini, bü
tün toprakların tapusunu elinde bulunduruşunu, toprak 
dağıtımında tapınak-devlet-halk olmak üzere üçlü bölü
şüm sistemi öngörüldüğünü ve bunun her zaman eşit 
olmadığını anımsamak gerekiyor.

Ispanyol fethi, yokedilişten geriye kalan İnka kültürü
nü derinden etkiledi. Toplumsal-ekonomik yapı büyük

ölçüde değişti. Özel mülkiyet, sermaye birikimi kurum
lan yerleşti. Ancak Kızılderili küitürel-sosyal yapısı ta
mamen yokolmadı. Ne var ki bugün bundan arta kalanla
rı daha çok Peru’nun yüksek ovalannda bulmak müm
kün. Kent ve kasabalardaki yaşam ise büyük ölçüde 
Ispanyol kurum ve kültürünü yansıtıyor.

1530’larda Şili’ye gelen İspanyollar burada Diaguita 
Kızılderililerl’nin direnişi ile karşılaştılar. Yan-çöl bölge
lerde yaşayan Dlaguitalar birleşerek Ispanyollara karşı 
savaştılar. Savaşçılarının arasında kadınlann da bulun
duğu biliniyor. Diaguita direnişini sonunda kıran Ispan- 
yollar buradaki Kızılderililerin büyük kısmını Peru’nun 
yüksek ovalarına, madenlerde çalışmaya, diğerlerini de 
Buenos Aires’e kadar sürdüler.

Diaguitalar’ın Güney’indeki daha verimli topraklarda 
ise göçebe ve çiftçilikle geçioen Araucanian Kızılderili
leri yaşardı. Köyden daha küçük birimlerde dağınık ola
rak yaşayan Araucanianlann Fetih dönemindeki nüfusu
nun 500 bin ila 1.5 milyon arasında olduğu tahmin edili
yor. Bugün ise Şill'de, Kuzey Amerika'daki gibi kendile
rine aynlmış rezervasyonlarda yaşayan yaklaşık 200 bin 
Araucanian var.

Araucanian Kızılderililerin bir başka kolu, Mapuche-

ler, bugüne kadar ayrı bir etnik grup olarak variıkiannı 
sürdürdüler. Nüfusça Picuncheler’den çok daha kalaba
lık olan Mapucheler Ispanyollara karşı başarıyla direndi
ler. Ancak 1860’lardan sonra Ispanyol egemenliğini ka
bul edip rezervasyonlara yerleştirilebildiler. Şili'deki Bio 
Bio nehri ile güneyindeki Valdivia kenti arasında yaşa
yan Mapucheler bugün hâlâ kendi dillerini konuşuyor, 
geleneksel kültürlerini büyük ölçüde devam ettiriyorlar. 
Kes/yak tanmı ile ağaçlardan kalan düzlüklerde küçük 
çapta üretim yapan Mapucheler, çevredeki diğer grupla
rın avladıkları hayvanları ve balıkları takas yoluyla alır
lardı.

Arjantin Pampalannda (ağaçsız, yeşilsiz düzlükler) Av
rupalIlar guanako (lamanın akrabası bir hayvan) avlaya
rak yaşayan Kızılderili avcı gruplan buldular. Bu Kızılde
rililerin tarım, metalürji, seramik ve dokuma konusunda 
bilgileri yoktu. Sürekli göç ederek yaşayan avcı/topiayı- 
cılann akibeti Avrupa tarihindeki en büyük kara lekeler
den birini oluşturuyor. Buralarda gönüllerine uygun, 
gelişkin bir maddî kültür bulamayan AvrupalIlar, örne
ğin Kıta’nın en güneyinde Tierra Del Fuego'da yaşayan 
Kızılderilileri, yaban ördeği avlarcasına vurdular. Bugün 
bu Kızılderililerden kalan 20-30 kişilik bir grup var. Pata- 
gonya civanndaki Kızılderililer ise, Ispanyoiiardan aldık- 
lan atlarla yeni sömürgecilerin yerleşim yerlerine sürek
li baskınlar düzenlediler. Ancak sonunda yenilgiye uğra-

Tropik yağmur ormanlarındaki 
Kızılderililer Orta Andlar ve Karaib 
çevresindeki toplulukların sahip 
olduğu teknoloji ve girift sosyo-politik 
yapıdan habersizdiler. Yoğun 
ağaçlıklı, nemli ormanların içindeki 
basit köylerde, yaşamlarının önemli 
bir kısmını, yiyecekleri maddeleri 
temin etmek için uğraşarak 
geçiriyorlardı. Orman içinde ağaçlan 
keserek elde ettikleri düzlüklerde 
yetiştirdikleri ürünlerle beslenerek 
yaşıyorlardı. Ayrıca ırmaklardaki 
balıklan yiyor, ormanda avlanıyorlardı. 
Belli ürünlerin yetiştirilmesinde 
uzmanlaşmış kişiler yoktu. 
Metalürjiden habersizdiler ve bu tür 
üretimden yararlanacak üst sınıflar 
yoktu.

dılar. Bugün Arjantin’deki Gaucho (Ispanyol-Kızılderili 
karışımı ataları olan sığır sürücüleri) ve çiftçilerin bir 
kısmı bunlann soyundan geliyor.

Avcı/toplayıcı gruplardaki temel toplumsal aynşma 
akrabalık, cinsiyet ve yaş etrafında dönüyordu. Çekir
dek aileler, akrabalık bağlarına göre birlikte avcılık ya
parlar, avlanacak küçük grupları örgütlerlerdi. Bunların 
dışında bir sınıfsal bölünme, uzmanlaşmış rahip kadro- 
lan yoktu. Şili'de Yahgan, Arjantin’de Ona Kızılderilileri 
böyle bir sosyal yapıya sahiptiler. Ispanyollann pampa
lara at ve sığır getirmesinden sonra ekolojik uyum bi
çimleri değişti. Atlar sayesinde Kızılderililer daha uzak
larda, daha büyük gruplar halinde avlanır oldular.

Ama bu grupların sözü bile edilmiyor artık. Arjantin’in 
26.7 milyonluk nüfusundaki Kızılderili oranı yüzde 0.5’in 
altında. Benzer şekilde Şili’de yüzde 5, Venezuela’da 
yüzde 2, Kolombiya’da yüzde 7, Nikaragua da yüzde 
5’llk bir Kızılderili nüfusu var. Güney Amerika’da Kızıl
derili nüfusu en kalabalık ülkeler Bolivya (yüzde 55), 
Guatemala (yüzde 55) ve Peru (yüzde 45), (Galeano, 
1983). Diğer ülkelerde ise Kızılc* /ililerden geriye kalan
lar yüzyıllardır Ispanyollarla evlenerek bugünkü nüfus 
sayımlanndaki “kırma” kategorisine uygun bulunmuşlar.

SEI^RA SO/ı/lERSAN
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Özellikle irili ufaklı pek çok ülkenin yer aldığı Orta Amerika'da, haritada yer 
alan bağımsız devletlerden çoğu aslında birer uydu-devlettir: bazılan ABD’nin 
doğrudan etki alanındaki dikta rejimleri ile yönetilirken, bazılan da 
emperyalizmin çıkarları doğrultusunda ortaya çıkmış yapay-devietlerdir. Yapay- 
devletlere en iyi örnek, belki de Panama’dır: Ülke, var oluşunu coğrafî bir 
raslantıya borçludur. Uluslararası ticaret için son derece önemli olan Atlantik 
Okyanusu ile Pasifik Okyanusunu birleştirilmesi, Orta Amerika’nın en dar kısmı 
olan 45 km. genişliğindeki bölgede bir kanal açılmasını gerektiriyordu. Yüzyılın 
başında, bu bölgede bir kanal açılmasını zorlayan ABD'ye karşı o sıralarda 
bölgeye hakim olan Kolombiya kanal konusunda tereddüt ediyor, birtakım 
koşullar öne sürüyordu. Orta Amerika'da en büyük emperyalist güç olan ABD 
için, San Francisco ile New York arasında en kısa deniz yolunu açacak bir 
kanal, Latin Amerika üzerindeki egemenliğini pekiştirmekten öte, deniz ticareti 
ve -ABD ile İspanya arasındaki savaşta anlaşıldığı gibi- askerî hareket 
serbestisi açısından da büyük önem taşıyordu. Sömürge döneminde, daha 16. 
yüzyılda, Peru'dan Avrupa’ya altın ve gümüş taşıyan İspanyol gemilerinin bütün 
bir Kıtayı doianmamalan için Ispanyoiiar da aynı tasan üzerinde durmuş, ama 
bu tür bir kanal yabancı gemilerin Peru'ya ulaşmalarını da kolaylaştıracağı için 
ciddi bir girişimde bulunmamışlardı. Kanalın açılması için ilk ciddî adım ancak 
1880’lerde atılabilmişti: Fransızlar, uluslararası bir şirket kurarai< 1869’da 
Süveyş Kanalını tamamlamış olan Ferdinand de Lesseps yönetiminde, bugünkü 
kanalın olduğu yerde bir projeyi yürüdüğe koydular. İşçilerin san humma ve 
malarya gibi hastalıklardan kırılması, toprak kaymalan gibi engeller, projenin 
masrafını çok fazla arttırınca şirket iflas etti ve çalışmalar 1888 yılında 
bırakıldı. Almanların Akdeniz’de yayılmasını engellemek için ABD desteğine 
muhtaç olan Fransa, 1904'te bu şirketin bütün haklarını ve inşaatın 
gerçekleştirilen projelerini ABD'ye sattı. Bir yıl öncesinden ABD başkanı 
Theodore Roosevelt, Kolombiya'nın öteki kesimleriyle Panama arasında yer 
alan cangıllar yüzünden Kolombiya hükümetinin bölgeyi yeterince kontrol 
edemeyişinden yararlanarak Panama'da yerel bir ayaklanmanın başlamasını 
sağlamış, bu ayaklanmayı yolladığı deniz piyadeleriyle desteklemişti. Böylelikle 
3 Kasım 1903'te Orta Amerika'nın 'bağımsız' ülkelerine yeni bir tanesi daha 
katılıyordu: Panama. Bu tarihten 15 gün sonra yapılan bir anlaşmaya göre de 
ABD’nin, açılacak olan kanalın her iki yakasındaki 10 km.Hk bir şeridi sürekli denetiminde 
tutması karara bağlandı. Tükettiği besinin yüzde 60’ını Birleşik Devletlerden ithal eden 
Panama’nın endüstrisi ve ordusu yoktur ama, bu durum, ülkede ‘askerî’ darbelerin 
vuku bulmadığı anlamına gelmez: 1968’de seçimle iş başına gelmiş Arnulfo 
Arias hükümetini, göreve başlamasından birkaç gün sonra deviren General 
Omar Torrijos, jandarma (millî muhafız örgütü) komutanıydı... Yine de, başlangıçta 
sol partilerle sendikalara karşı bir askerî cuntadan beklenebilecek baskılan uygulayan 
Torrijos rejimi kısa sürede milliyetçi bir tutumu benimsedi ve Şubat 1969’da 
itibaren ABD’ye karşı tavır aldı. İdeolojik tutarsızlıklarına rağmen genelde anti- 
emperyalist bir niteliğe sahip olan Torrijos yönetimi, belli başlı kurumlan devletleştirirken, 
ABD’ye karşı Panama Kanalını bir koz olarak kullandı; bütün bunlann sonucunda 
1977'de uzun ve güç pazarlıklardan sonra, 2000'de kanalın Panama'ya 
tümüyle geri verilmesi ve ABD’nin bölgeyi boşaltması üzerinde anlaşmaya varıldı...! 
Aşağıdaki Panama afişi, “ f\Autlak hükümranlık: Bundan geri tek bir adım atılamaz”  diyor

ertesi gün de bunları teker teker öldürüyorlardı. Kısaca reform, köylü hareketinin tasfiyesine 
dönüştürüldü. Bu arada Duarte hükümette görev alınca Hıristiyan D em okratlar arasında 
bölünme meydana geldi, C oordinadora  17 Mart’ta genel grev çağnsı yaptı. San Salvador’da o 
gün 54 kişi askerlerce öldürüldü. Bu arada solun eylemlerini de zaman zaman eleştiren 
Kardinal Romero, Carter’a mektup yazarak cuntanın baskı önlemlerini eleştirdi. Ve birkaç gün 
sonra öldürüldü, Kardinal’in cenazesine katılan 80 bin kişinin üstüne askerler yine 
saldırmaktan çekinmediler ve yine 40 kişiyi öldürdüler. Sözde tarafsız cuntanın ana hedefinin 
sol olduğu artık kesinlikle ortaya çıkmıştı.

18 Nisan’da 100 bin kişinin katıldığı yürüyüş aynı zamanda Frente Democratico 
Revolucionario'nun (Devrimci Demokrat Cephe - FDR) doğuşunu muştuluyordu. El Salvador’daki 
iç savaş öylesi boyutlara varmıştı ki, Hıristiyan Demokratlar^dan kopan bir kanat ile. Sosyal 
Demokratlar da bu cephe içinde yer almışlardı.

Gittikçe yoğunlaşan iç savaş sırasında. Ocak 1982’ye kadar 30 bin kişi yaşamını yitirdi. Ocak 
198rde gerillalann genel saldınsı orduyu oldukça sıkıştırdı. Bu dönemde Honduras ve 
Guatemala ordusundan ve İsrailli uzmanlar da operasyonlara katılmaya başladılar. FDR 1980 
yazında kent örgütlenmesi üstünde yoğunlaşmış, bu arada bir ortak komutanhk 
oluşturulmuştu: Direccion Revolucionaria U nificada (DRU).

Üstüste yapılan genel grevler başanh olmakla birhkte kitleler yorulmaya başlamıştı. Örgütler 
arası uyumsuzluk da sürüyordu. FDR’nin 28 Kasım’da düzenlediği bir yönetim toplantısı 
faşistlerce basılarak en önemli önderlerden birkaçı öldürüldü. Birkaç gün sonra da Ulusal 
Muhafızlar ilerici eğilimde üç Amerikah rahibeye tecavüz ettiler ve öldürdüler, Cunta-ABD 
ilişkileri bu olaydan etkilendi. Bu sıralarda Reagan da göreve başlamak üzereydi,
Amerikalılann sağladığı ilk değişiklik, Duarte’yi, askerî aygıtın başına ‘sivil başkan’ olarak 
oturtmak oldu.

Bu arada devrimci ve demokratik güçler arasında eşgüdüm pekiştirilmiş, askerî harekâtlar 
Farabundo Marti (Ulusal Kurtuluş Cephesi - FMLN) adı altında yürütülmeye başlanmıştı, 
19Srde gerillalar oldukça başanlıydılar, ekonomik alt yapıyı sekteye uğratırlarken, ülkenin
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Karşı Devnm

Sağda, ünlü MeksikalI ressam Diego Rivera’nm 
1936'da yaptığı Diktatör adlı tablosu görülüyor. Eski 
Roma’da, ülke içi bunalımlarda Senato’nun önerisi 

üzerine bir konsül tarafından atanan ve Halklar 
Meclisinin (Comitia Curiata) onayından geçerek belli 

bir süre ile olağanüstü yetkilerle Cumhuriyeti yöneten 
devlet adamlarına dictator adı verilirdi. Konsüller ve 

öteki yöneticiler diktatör'ün otoritesine boyun eğmekle 
birlikte görevlerini sürdürürler, görev süresi altı ay 

olan diktatörler de genellikle bunalım sona erdiğinde 
yetkilerini devrederlerdi. Julius Caesar'ın öldürülmesiyle 

ortadan kalkan bu kurum, modern anlamdaki 
diktatörlükle çok az bir benzerliği paylaşmaktadır;

modern diktatörler de genellikle ‘olağanüstü 
durumlarda’ iktidara gelirler, kendilerini olağanüstü 

yetkilerle donatırlar ama, Roma’nın eninde sonunda 
geçici ve 'yasal' birer yönetici olan diktatör'lerinden 
çok, Antik çağın tiranlarına benzerler. Günümüzdeki 

diktatör kimliğini oluşturan öğeler. Eski Yunan ve 
Sicilya'nın tiranlarıyla hemen hemen aynıdır: Zorbalık 
ya da entrikayla toplum üzerinde mutlak bir denetim 
elde etmek, bu siyasal gücü korumak ve pekiştirmek 

üzere terör uygulamak, yurttaşlık haklarını gözardı 
etmek, yasatan hiçe saymak... Elbette modern dikta 

rejimlerinin bütün bunlara ekleyeceği yöntemler de 
olacaktı: Kitle iletişim araçtan, ödül-ceza, muhbirler 

yoluyla muhalefeti bastırma, dini ve ahlâkî değerleri 
kalkan olarak kullanma... Yine de, diktatörlük çok 

çeşitli biçimler almaktadır, Latin Amerika'da 19. 
yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında kendi kendilerini 

önder ilan eden caudillo/ar (askerî şefler), çoğunlukla 
özet askerî birlikleriyle beiirii bir tjöigeye egemen olur, 

sonra da zayıf durumdaki hükümetin üzerine 
yürürlerdi. Savaş sonrası Latin Amerika diktatörlerinin 

durumu ise farklıydı, yöresel değil, ulusal bir kimlik 
taşıyor. Peron gibi iktidara milliyetçi subaylar 

tarafından getiriliyorlardı... Bütün bu evrime ve dikta 
rejimlerinin askerî güce dayandırılmasına rağmen, 

Latin Amerika'da caudillo/arm izlerinin hâlâ çok etkili 
olduğu söylenebilir. Che Guevara'nın bütün Latin 

Amerika'da bir efsane haline gelmesi de, belli bir 
ölçüde caudillo geleneğiyle açıklanabilir. Söz konusu 

olan şey, elbette Che'nin bir caudillo olarak görülmesi 
değildir: askerî yanı ön plana çıkartılan Che'nin 

Kıtadaki halklar üzerindeki etkinliği, bireysel 
yetenekleri abartılan caudillo/ara beslenen duyguları 

andırmaktadır. Ne var ki, caudillo/ar devri kapanmıştır 
ve Latin Amerika'da yeni bir geleneğin, öncü gerilla 

geleneğinin kökleşmeye başladığı söylenebilir: 
Meksika'da Pancho Villa’yla, Uruguay'da Artigas'la 

başlayan ve halk önderleri (ya da “eşkıya") 
geleneğinin bugün aldığı biçim gerilla mücadelesidir 

ve kendiliğinden, bilinçsiz bir şekilde başlayan 
toplumsal muhalefete giderek bilinçli bir yapı 

kazandıran bu mücadelenin en önemli simgesi Che'dir.

Mtttl UmillIlCKIMltl
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dörtte birinde denetim sağladılar. Ama son saldın kapasiteleri hâlâ yoktu.

1982’de ABD, orduya müthiş bir yardım akıttı ve bütün cephelerde hücuma geçti. Ama FMLN 
konumunu korumaya devam ettiği gibi, başkentte operasyon düzenleyecek güçte olduğunu 
kanıtladı. 1982’de yapılan kurucu meclis seçimlerinde, FMLN boykot çağnsında bulundu. 
D’Aubuisson’un aşın sağcı ARENA partisi yükselirken, Duarte konumunu güçlükle korudu.
Daha 1982’de Salvador’daki iç savaşın iki taraf açısından kolay kolay sona erdirilemeyeceği 
anlaşıldı. 1983 sonunda 33 bin kişilik ordu karşısında gerilla gücünün 8 bin olduğu tahmin 
ediliyordu. 1984 seçimlerinde Duarte devlet başkanı seçildi. Bu yıl da gerillalar zaman zaman 
kent merkezlerine baskınlar düzenleyecek güçleri olduğunu gösterdiler. İlk kez gerillalarla 
hükümet arasında görüşmeler yapıldı. 1982-84 arasında da 12 bin sivil, çoğunlukla da hava 
bombardımanlan sonucunda öldü. Aynı yıl içinde grevlerde yeniden büyük bir âmş gözlendi.

Mart 1989’da yapılan başkanlık seçimlerini aşın sağcı ARENA partisinin adayı Alfredo Cristiani 
kazandı. FMLN seçimleri boykot etti. ARENA oylann yüzde 53 ’ünü, Hıristiyan Dem okratlar 
yüzde 36 ’sını aldı. Sosyal D em okrat partiler ittifakının aldığı oylar ise yüzde 3,8 dolayında 
kaldı. ABD elçisinin seçime katılımın yüzde 60 olduğunu iddia etmesine karşın, resmî 
rakamlara göre bu sayı yüzde 52’dir. 400 bin kadar kişi kütüklere yazılmamış, 700 bin kişi 
ise ülke dışında mülteci konumundadır. FMLN seçimler sırasında ulaşımı sekteye uğratırken,
40 kadar da askerî eylemde bulundu.

Sonuç olarak bugün ARENA hükümeti de, FMLN de görüşmelere hazır olduğunu açıklıyor, iç 
savaşın toplam kaybı 6.0 bin olarak tahmin ediliyor. ARENA anayasa ve seçimler konusunda 
hiçbir adım atmayacaklannı belirtirken FMLN de görüşmeler için ön koşulun demokratik 
seçimlerle gerçekleştirilecek bir kurucu meclis seçimleri olduğunu savunuyor, Salvador’da uzun 
sûredir oluşan pat durumunu iki taraf da aşamadı. Ve savaş sürüyor!
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Modem Sosyalizm

Güney Amerika’da Toplumsal Mücadeleler
Bolivya
16. yüzyılın ortalanna doğru İnka Devleti’ni fetheden İspanyollar bugün Sucre adıyla anılan 
Charcas, La Paz, Santa Cniz, Villa de Oropeza kentlerini kurup Potosi’deki gümüş yataklanm 
işletmeye başladıklannda madenlerdeki başhca işgücünü zorla çahştınlan indio’lar (yerliler) 
oluşturuyordu. Yüzyılın sonuna doğru denetim altında tutulan bütün bölgelerde İspanya 
Krallığı’nm yasalannı uygulayan mahkemeler olan audiencia’lar  kuruldu. Charcas audiencia'sı 
önce Lima’daki Peru Genel Valiliği’ne, 1776’da da Buenos Aires’deki yeni genel valiliğe 
bağlandı. Ancak aynı tarihlerde en zengin ve en kolay ulaşılabilen damarlann tüketilmesi, 
madencilerin ileri teknolojileri bilmemesi, kolonilerdeki sermayenin uluslararası ticarete kayması 
gibi nedenlerle madencilik önemini büyük ölçüde yitirdiğinden artan işsizlik ve sefaletin 
milliyetçi duygularla birleşmesi sonucu önce Charcas, sonra da La Paz’da Güney Amerika’nın 
ilk bağımsızlık savaşlan başladı. Simon Bolivar’m önderlik ettiği bağımsızlık hareketi esas 
olarak gerilla savaşı biçiminde dalga dalga bütün bölgeye yayıldı. Antonio Jose de Sucre’nin 
1824’de Aşağı Peru’da İspanyol ordulannı yenmesinden sonra bölgesel seçkinlerin de desteğini 
kazanan bağımsızlık hareketi, Bolivar’m bölgede geniş bir konfederasyon kurulması önerisine 
karşın, Yukan Peru Kongresi’nin 6 Ağustos 1825’de bağımsızlık ilanıyla yeni bir evreye girdi. 
Bolivar’m anısına ülkeye Bolivya adı verildi. Ancak madenciliğin çökmesinin yanısıra 
bağımsızlık savaşlannın yarattığı tahribat ülkeyi bir ekonomik çöküşün eşiğine getirmişti.
Caudillo adı verilen askerî önderler giderek ülke yönetiminde söz sahibi olmaya başladı. 
Caudillo’h r  silahh olmakla birlikte yine de meslekten askerin tam zıddı olan bir tipti ve 
toplumsal ve kurumsal çözülmenin yarattığı bir - varlıktı.

Caudillo’lar Yönetimi

Bolivya 1825’den 1879’a kadar süren karanlık dönem boyunca, renkli, megalomanlıklan efsaneleşen 
“barbar” cuadiüo’lar tarafindan yönetildi. “Kurtancı” birliklerin arkasından çıkan cuadillo'laT zenginleri haraca 
bağlamak için özel ordular oluşturdular. Caudillo’lann Lima’daki yönetimi devirerek Peru ile Bolivya’yı bir 
Konfederasyon altında birleştirmeleri uzun ömürlü olmadı ve 1839’da Şili’nin askerî 
müdahalesiyle Konfederasyon dağıldı. Daha sonra geniş bir alana yayılmış bölgeler arasında 
ekonomik bütünlük kurma çabalan insan gücü ve kaynak yetersizliği yüzünden sonuçsuz 
kaldığından Bolivya topraklan üzerine nitrat yataklanm işleten Şilili şirketlerden alınan 
vergilerin artıniması ve böylece sınırlı da olsa elde edilecek gelirin madenlerin işletilmesine 
aktanlması karan alınması üzerine Şili’yle Pasifik Savaşlan patlak verdi. Pasifik Savaşı yenilgisi 
ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güvenceye almaktan çok siyasal yaşama egemen 
olmaya çalışan askerlerin itibanm tümüyle yitirmelerine yol açtı. Sonraki dönemde oligarşinin 
partileriyle yerel çıkarlar arasında kimi zaman silahlann da devreye girdiği iktidar mücadelesi 
sürdü. Savaşın kaybedilmesiyle ülkeye akan yabancı sermaye miktannda ortaya çıkan artış 
madenciliğin yeniden canlanmasını sağladı. Uluslararası piyasada gümüşün önem kazanması ve 
yeni teknolojilerin ülkeye girmesiyle bu alanda güç kazanan girişimciler, ülke içinde 
saygınlıklarını çoktan yitirmiş bulunan caudillo’lann siyasal egemenliğine son verdiler. 
Caudillo’lann egemenliğinin yıkılmasında halk tabakalannın temsilcilerinden ve melezlerden 
oluşan kendi ordusuyla Santa Cruz’un ordusunu dağıtan Isodoro Belzu’nun önemli etkisi oldu. 
Bağımsızlık savaşlan sonrası toplumsal yapıda büyük çiftliklerin yaygınlaşması ve daha da 
önemlisi özellikle yerlilerin topraklannın gasp edilmesi ve desarm otizacion  (hacizli mallann 
sanşı) sayesinde önemli değişiklikler oldu. İspanya tahtının yerlilere verdiği güvencelerin 
kaldıniması ve cumhuriyete hakim olan liberal ve biçimsel eşitlikçi hava, yerli topluluklann 
dağılması, topraklann ele geçirilmesi ve yerlilerin yerlerinden yurtlanndan edilmesi sürecinin 
kapısını açtı. 19. yüzyılın ikinci yansında genellikle çok zengin ve geniş topraklara elkoymuş 
bulunan Kilise mallannın kamulaştıniması ve yine gelişme ve özgürlük adına köy otlaklannın 
pay edilmesi, bir avuç gözde alıcının işine yaradı. Para sıkıntısı çeken devlet de sıkıntılannı 
gidermek veya iç borçlan ödemek için ücra, çoğu zaman ulaşılamamış yörelerdeki topraklan 
sanşa çıkardı. Bu topraklar, o zamana kadar dize getirilemeyen yerlilerin bastıniması ve 
iletişim-ulaşım alanlannda sağlanan ilerlemeyle, sonralan iktisadi değer kazanacaktı.

Kırsal kesimde uzun süre etkili olan beylik düzeni toplumsal ilişkilerin gerçek çerçevesini 
oluşturdu. Hacienda’nm  hiyerarşik otorite modeli, toplumsal dokuyu hem derinliğine etkiledi 
hem de aşılmaz toplumsal uçurumlar yaratarak davramşlan biçimlendirdi. Bir yandan, 
yerlilerin topraklannın gasp edilmesi, diğer yandan karşılığı gündelikle çalışmak ya da mülk 
sahibinin evinde ücretsiz çalışmakla ödenen iğreti yancılığın yaygın biçimleri toplumsal 
yapının katılığının nedenlerinden birisiydi. Efendiler ve “önemsizler” arasında bir nitelik farkı 
vardı. “Önemsizler” kendilerini pederşahi ilişkiler içinde gerektiğinde tıpkı bir oğul gibi 
cezalandırabilen ve haddini bildiren efendilerin borçlusu durumundaydı. Sonunda onlan şiddet 
beklediğinden, kendilerini ağalan ve patronlanyla toplumsal planda eşit görmeye kalkmalan, 
karşılıklı sözleşme yapabilecekleri rüyasına kapılmalan ya da toplu eyleme yeltenmeleri 
mümkün değildi.
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Güney Amerika'da bütün iktidar ve muhaiefet 
biçimlerinin kıtada ve tek tek ülkelerde her anda ve 
her düzeyde karşı karşıya geldiği bir toplumsal 
mücadele süreci kıtada hayata egemendir. Şiii'de 
Komünist, sosyalist ve sosyal demokratların Unidad 
Popular ittifakı liberal parlamenter bir rejim 
çerçevesinde iktidan bütünüyle yasal yollardan elde 
etmeyi başarmış, Salvador Ailende’nin başkanlığında 
halkçı bir reform süreci başlatmıştı. Ancak bu 
parlamenter halkçı hükümet, ABD'nin önderliğindeki 
bir karşı devrim blokunun burjuva yasallığını her 
düzeyde ihlal ederek sürdürdüğü bir mücadele ile 
yıkıldı ve bütün Avrupa'da devrim karşısında 
parlamentarizmin savunuculuğu rolünü oynayan 
Muhafazakarlar Şiii'de askeri darbeye toplumsal temel 
oluşturma görevini üstlendiler Pinochet'nin askeri 
diktatörlüğünü ilan etmesinin ardından Nazi 
Almanya’sında olduğu gibi, Ailende’nin resimlerini 
taşıyan yayınlar, öteki sol ve sosyalist basınla birlikte 
meydanlarda gerici kalabalıkların eşliğinde yakılırken, 
Şili ordusunun öteki Latin Amerika ordularından
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ayrılan liberal bir geleneğe sahip olduğu efsanesinin 
de sonu gelmişti. Amende'nin resminin olduğu 
derginin adı bütün süreci anlamlandırıyor gibi: Son 
Nokta. İktidara hakim olan şiddet, Latin Amerika'da 
muhalefetin biçimleri üzerinde de kaçınılmaz bir etkide 
bulununca geleneksel eşkıyalıktan, gerilla savaşına 
kadar toplumsal ve siyasal direnme biçimleri devrimci 
olduğu kadar liberal muhalefetin de başvurduğu 
yöntemler arasında yer aldı. Ancak silahlı mücadele 
Güney Amerika'da mevzii alanlar dışında kalıcı bir 
kitlesel bir muhalefet şekli olma özelliği 
kazanamayınca askeri diktatörlüklerin terörü silahlı 
eyleme dayalı bir mücadele çizgisi izleyen grupları 
ezmeyi başardı. Brezilya'da Komünist Partisi’nm 
yasalcı ve barışçı muhalefet çizgisini eleştirerek bir 
silahlı mücadele başlatan Carlos Marighella'nın grubu 
birkaç başarılı eylemden sonra ezilirken Marighella da 
bir randevuda tuzağa düşürülerek öldürüldü (solda 
altta). Silahlı mücadele çizgisinin kendisine nisbeten 
yaygın bir kitlesel temel bulabildiği Peru'nun 
Ayacucho bölgesindeki etkin gerilla hareketi, Sandero 
Luminoso yaygınlaştığı nisbette hareketi destekleyen 
köylü kızılderililer de devlet teröründen nasiplerini 
almaksızın kalmadılar(üstte solda). Bugün için Güney 
Amerika'da bazı bölgeler dışında iktidar biçimleri 
askeri diktatörlüklerden parlamenter rejimleri doğru 
dönüştükçe, politik hayatta şiddetin rolü azalır gibi 
görünse de temel güç ilişkileri ve orduların ssiyasal 
ve toplumsal sistemde (hatta kimi ülkelerde ekonomik 
sistemde) oynadıklan rol ve ABD’nin egemen sınıflar 
bloku üzerindeki etkisi sürdükçe Güney Amerika’da 
şiddete dayalı mücadele yöntemlerinin hem egemen 
hem ezilen sınıflar arasında geçerliliğini korumayı 
sürdüreceği beklenmektedir.

Sivil Yönetim

Bolivya’da 1880’lerden başlayarak ulusal burjuvazinin partileri olan Liberal ve M uhafazakar  
partilerin ard arda iktidara geldiği bir sivil yönetim dönemi başladı. Terhis edilen ve araç 
gereç sayısı azaltılan ordu, devlet cihazının modernleştirilmesi çerçevesinde maden gelirleri 
sayesinde baştan aşağı yenilendi. Silahlı kuvvetleri yeniden düzenleme karannm itici gücü 
sivillerin bu kurumu militarize ederek politikadan uzaklaşnrma ve giderek artan bir 
profesyonelleşme yoluyla mücadele halindeki hizip ve partilerden koparmak arzusuydu. 1899’a 
kadar iktidarda kalan M uhafazakarlar  uluslararası bir demiryolu ağı kurarak madencilik 
sanayiinin gelişmesine katkıda bulunduklanndan toplumsal desteklerini büyük ölçüde Sucre’de 
gümüş madenciliğiyle uğraşan seçkin tabakada buldular. Devlet kurumlannı La Paz’da 
toplamayı hedefleyen Liberaller ise, kalay madenciliğinin giderek önem kazanması sayesinde ve 
uluslararası şirketlerle ilişkilerin yoğunlaşması nedeniyle iktidara geldikten sonra sınır 
anlaşmazlıklannı çözmelerinin yanısıra M uhafazakarların  başlattığı ulaşım ağını genişletmeye 
yöneldiler. Ülkede köle emeğiyle ücretli emeğin birarada varlığı emek gücünün bir bölümünün 
verimsiz kılınmasına ve tanm proletaryasının ağırlığının sınırlanmasına neden olmaya devam 
ediyordu. 1905’de yerliler üzerindeki angaryanın kısmen de olsa ortadan kaldırılmasından 
sonra Bolivya’da ilk sosyalist örgütlenme olan 1 Mayıs İşçi Birliği kuruldu.

İktidara gehrken destek aldıklan federal yönetim yanlılannı kolayca ezen Liberaller, 
M uhafazakarları da uzunca bir sûre için siyasal sahneden uzaklaştırdılar. Bu gruplar ancak 
1914’de yeniden toparlanarak üst ve orta sınıflara dayanan ve daha sonra liberal bir çizgi 
benimseyen Cumhuriyetçi Parti’yi kurdular. Liberallerdin yıpranması 1920’de Cumhuriyetçilerin bir 
darbeyle iktidara gelmesini sağladı. Çok geçmeden partiye egemen olan Juan Bautista Saavedra 
önderliğindeki kanatla Gerçek Cumhuriyetçi Parti’yi kuran Daniel Salamanca önderliğindeki 
başka bir kanat arasında başgösteren şiddetli siyasal çatışma 1930’da Salamanca’nm zorla 
devlet başkanlığını ele geçirmesiyle sonuçlandı.

1929 dünya iktisadi bunalımının etkisiyle milli gelirin büyük ölçüde düşmesi ve çok sayıda 
madenin kapanması Salamanca’yı enflasyonu denetim altına almak için yeni önlemler almaya
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zorladı. Bu arada yükselen grev dalgası karşısında zaten Liberaller’le  de sûren siyasal 
anlaşmazlıklannı çözememiş bulunan Cumhuriyetçiler, Paraguay ile sınır çatışmasını gündeme 
getirerek dikkatleri başka yöne çekmeyi denediler. Salamanca 1932’de sınırda meydana gelen 
bir olayı gerekçe göstererek Paraguay’a savaş açtı. Üç yıl süren Chaco Savaşı Bolivya’ya 100 
binden fazla insana ve toprak kaybına maloldu. Savaşın kaybedilmesinden sonra Chaco kuşağı 
diye anılan genç askerler geleneksel siyasal sisteme karşı çıkarak sosyalist ve radikal partilere 
yöneldiler.

Sosyalist Partilerin Kuruluşu

1922’de Sen Katayama’nın desteğiyle kurulan Partido Laborista (Emekçi Parti), hükümet 
yanlısı şoven bir politika izlediğinden işçiler nezdindeki başlangıçta sağladığı bütün prestiji 
yitirmişti. Bu yüzden askerlerin oluşturduğu kuşak 1936’da sivil yönetimi devirerek askerî 
bir yönetim kurdu ve Standard Oil Company'ye bağlı holdinglerin kamulaştıniması, yeni 
bir çalışma yasası çıkartılması ve 1938’de yeni bir anayasa hazırlanması gibi oldukça radikal 
önlemler aldıysa da 1940’larda özellikle orta sınıftan destek alan ve başlangıçta ülkedeki 
Alman askerî danışmanlannın etkisiyle faşist eğilimli Milliyetçi Devrimci H areket (MNR) ve 
Marksist ve Sovyetler Birliği yanhsı Solcu Devrimci Parti’nin (PIR) Ulusal Kongre’de güçlü 
gruplar kurmasını engelleyemedi. MNR ile ittifak kuran Radepa- (Vatan Ülküsü) adlı gizli bir 
askerî örgüt 1943’de bir darbeyle yönetimi devirdiyse de başa geçen Albay Gualberto Villaroel 
hükümeti faşist eğilimleri nedeniyle büyük bir muhalefede karşılaştı. Villaroel 1946’da kanlı 
bir darbeyle devrilerek başkanlık sarayı önünde asıldı ve böylece militarist rejime son verilmiş 
oldu. Sonraki ala yıl boyunca eski geleneksel partilerle ittifak kurarak yönetimde kalan PIR, 
1950’de yerini Bolivya Komünist Partisi’n e  bıraktı. MNR’nin devlet başkanlığı seçimlerini 
kazandığı 1 9 5 i’de ordunun müdahalesiyle yeni bir cunta hükümeti kuruldu. Bolivya’daki ilk 
komünist parti sayılan Troçkist Partido Obrero Revolucionario ( Bevrim ci İşçi Partisi- POB) 
1934’de kurulmuştu. Ancak 1951’de Michel Pablo’nun 4. Entemasyonal'in  3. Kongresi’nde 
Çin’de komünistlerin iktidara gelmesi ve soğuk savaşın başlamasından hareketle ileri sürüp 
tobul ettirdiği kide çalışmasına öncelik verilmesi ve sosyalist partilere sızılarak etki alanının 
»enişletilmesi tezi Latin Amerika’nın en güçlü Troçkist partisi durumundaki POB’un 
çoğunluğunun 4. EntemasyonaVdtn  ayniması sonucunu doğurdu. POB, 4. Entem asyonal’in 
yeniden kurulması amacıyla oluşturulan uluslararası bir komitenin en önemli dayanaklanndan 
Dirini oluşturarak özellikle maden işçileri arasında örgütlenme ve işçi hareketinin bağımsız 
siyasal örgütlenmesi tezini hararede savunmaya devam etti.

Bütün demokratik partileri ve sendikal örgütlerle dini 
kuruluşları bünyesinde toplayan Demokrasiyi Koruma 
Ulusal Komitesi, Bolivya İşçi Konfederasyonu 
binasında darbeye karşı alınacak önlemleri görüşmeye 
başladıklarında çok geç kaldıklarını farkettiler General 
Garda Meza’nın örgütlediği faşist milisler sendika 
merkezini basarak bütün örgüt temsilcilerini 
tutukladılar Temsilcilerden bazılan derhal öldürüldü. 
Sosyalist Parti önderlerinden t\Aarceio Ouiroga Santa 
Cruz ağır yaralı olarak götürüldüğü sıkıyönetim 
merkezinde kısa bir müddet sonra yaşamını yitirdi. 
Halkın yanda görüldüğü gibi sokaklara barikatlar 
kurarak başlattığı direniş ordunun sınırsız terörüyle 
ezildi. Devrimci mücadelenin ana gücünü oluşturan 
maden işçilerinin direnişi ise çok sayıda işçinin 
öldürülmesiyle kırıldı. Halk direnişinin bastırılmasında 
ordu birlikleriyle koordinen olarak çalışan Faiange 
Socialista (Sosyalist Falanj) adı altında örgütlenmiş 
faşist parti militanlarının büyük rolü oldu. Faşistler 
sadece direnişin kırılmasına değil, sosyalist ve 
sendikal önderleri ihbar ederek, kendilerini saklayan 
kişileri tesbit ederek eşsiz bir görev yaptılar. Askeri 
darbe önderleri Arjantin’deki faşist rejimin açık 
desteğini arkalarına alarak, darbenin hemen akabinde 
"Marksist kanseri temizlemek için 20 yıl iktidarda 
kalacağız. General Pinochet kendisiyle zaman zaman 
tartışmak istediğim bir dost olduğunu unutmasın 
istiyoruz’ ’ diye demeç verip Şili cuntasını kendilerine 
destek vermeğe çağırdılar Darbe sırasında Ingiltere’de 
bulunan ve bu sayede canını kurtarmış olan Bolivya 
Maden Konfederasyonu genel sekreteri Victor Lopez
12 Ağustos 1980’de f^adrid'te düzenlediği basın 
toplantısında, bu darbenin "ilerici partilerin ve 
sendikal hareketin kökünü kazımayı”  hedefleyerek 
öncekilerden ayrıldığını açıkladı. Yeni rejimi sadece 
Arjantin, Uruguay, Paraguay, Güney Afrika, Tayvan ve 
Güney Kore gibi askeri yönetimlerin ve diktatörlüklerin 
hüküm sürdüğü ülkeler tanıdı. Muhafazakâr eğilimli 
İngiliz gazetesi Financial Times yeni rejimin en büyük 
destekçileri olarak kokain ticareti yapan politikacılan 
gösterdiğinde Amerikan yetkilileri bu iddiayı 
onayladılar. Seçimleri kazanmış olmasına rağmen 
askerlerin darbesiyle görevine başlayamayan Herman 
Siles Zuazo illegal bir hükümet kurarak diktatörlüğe 
karşı mücadeleye girişti. Kolombiya’da militarizmin 
dehşetengiz korku havasıyla büyüyen çocuklar 
askerlerin görkemli gösteri ve seremonileri karşısında 
masumiyetlerini altta görüldüğü gibi korumayı bildiler
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Bolivya'da aiie hayatına dair düş ve gerçei<iii(.
Birleşmiş Mllletler'/'n 1975'te Mexico City'de 

düzenlediği Uluslararası Kadın Yılı Toplantısı'na 
Bolivya'dan bir maden bölgesinin. Ev Kadınlan 

Komitesi’n/ temsilen katılan Domitila Barrios de 
Chungara gündelik hayatını şöyle anlatıyor "Benim 

günüm sabah dörtte başlar, özellikle compnerom ilk 
vardiyada çalışıyorsa. Onun kahvaltısını hazırlarım. 

Sonra da et, patates, sıcak biber ve benzeri şeylerle 
doldurulan saltena/anm/ hazırlarım. Çünkü hergün yüz 
kadar saitena yapar, caddede satarım. Bunu kocamın 

kazandığıyla karşılayamadığımız ihtiyaçlarımızı 
karşılayabilmek için yapıyorum. (...) Saat sekizde 

satışa çıkarım. Okula öğleden sonra gidecek 
çocuklarım da bana yardım eder. Şirketin alışveriş 

merkezine gidip, yiyeceklerimizi eve getirmek 
zorundayızdır. Ve merkezdeki, upuzun kuyruklarda 
saat onbire kadar beklemek zorunda kalırsın. (...) 

Hazırladığım yüz saltenadan günde ortlama 20 peso 
kazanırım. (...) Herkes beni tanıdığı ve benden aldığı 

için şanslıyım. Bazı kadın arkadaşlarım yalnızca günde 
5 ya da 10 peso kazanıyor. Ben ve kocam ne 

kazandıysak, yiyeceğe ve giyime harcarız. Yiyecekler 
çok pahalıdır: bir kilo et 28 peso, lahana 4 peso, 

soğan ise 6 peso... Düşünün ki, benim companerom 
günde yalnızca 28 peso kazanıyor, yetmesi çok zor 

değil mi? Giyim, giyim daha da pahalıl Böyle 
yapabileceğimizi yapmaya çalışırız. Hazır giyim 

almayız. Yün alır, öreriz. Her yılın başında, giyim ve 
herkese bir çift ayakkabı için 2 bin peso harcarım.. 

Bu para her ay kocamın maaşından düşülür. Bu 
kesintinin ödenmesi bittiğinde, bizim ayakkabılar da 

eskir. (...) Ben bir de Kadınlar Komitesi'nde çalışırım. 
Orada öneri almaya, fikir danışmaya gelmiş 

kareşlerimle konuşurum. Öğleyin, yemek 
hazırlanmaiıdır, çünkü çocukların bir kısmı okula 
öğleden sonra gidiyor. Öğleden sora çamaşırlan 
yıkamak zorundayım. (...) Bazen öğleden sonra 

komitede acele çözmemiz gereken sorunlar olur. 
Bunlarla ilgilenmek için çamaşın bırakmak zorunda 

kalırım. Komitedeki işler günlüktür. Orada en az iki 
saat bulunmak zorundayım. Bu tam bir gönüllü 

çalışmadır. Kalan işler de gece yapılır. (..) Kocam 
sabah çalıştığı zamanlarda gece saat onda yatar, 

çocuklar da onunla birlikte yatar. Eğer öğleden sonra 
çalışıyorsa, geceleri genellikle dışardadır, tamam mı? 
Ve eğer gece vardiyasındaysa, yalnızca sonraki gün 

eve döner. Ve ben bu programa uymak zorundayım."

Bolivya komünist hareketi üç temel faktörün doğrudan etkisi altında gelişti: Güçlü bir sınıf 
temehne dayanan sendikalizmde ifadesini bulan canlı bir işçi sınıfının varlığı, örgütlü işçi 
hareketine uzun süre eşlik eden popülizm ve Troçkizmin tartışılmaz etkisi. Esasen sadece 4 
buçuk milyon nüfuslu bu küçük ülkede çok sınırlı bir pazar için üretim yapan işçiler 
arasında güçlü bir anarşist gelenekten söz etmek mümkündü. Her ne kadar matbaa işçileri, 
demiryollan işçileri ve tekstil işçileri de oldukça örgüriüydülerse de, 1930’lardan başlayarak 
BolivyalI işçi denince akla gelen Altiplanolu maden işçisiydi. Latin Amerika’daki en büyük 
yerli nüfusu banndıran Bolivya’da işçiler açlık ve tüberkülozun yanısıra kendilerine komik 
derecede düşük ücretler dayatan patronlann yoğun baskısı altındaydı. Pulayaco, Catavi, Oruro 
ve Colquiri dolaylarında toplanmış 40 bin civarında maden işçisi, 1920’ler başında Şili’deki 
İşçi Federasyonuyla  ilişki kurup Şili sının boyunca örgütlenen demiryollan işçilerinden sendika 
ve genel grev kavramlannı öğrendiler. Maden işçilerinin ilk grevi Mayıs sonu-Haziran başı 
1923’de Uncia’da patlak verdi. Grevin kanla bastınimasma rağmen mücadele azmi ve 
sendikalaşma talebi güçlenerek varlığını sürdürdü. 1930’daki Chaco savaşma karşı çıkan bir 
avuç öğrenci ve genç aydın. Emekçi Parti’nin  şovenizmine karşı da mücadele ederek 
radikalleşti. Bolivya’da ilk komünist gruplar 1928’de ülkeyi terk eden ve Maroff takma adım 
kullanan Gustavo Navarro çevresinde oluştu. Chaco yenilgisine rağmen iktidarda kalan askerler 
Rosca’daki kalay madenleri oligarşisine karşı çıkmamaya yöneldiklerinden komünistlerin 
özellikle işçiler arasında etki alanı genişledi. 1934’de Arjantin’de sürgünde bulunan Bolivyah 
Troçkistler Maroff ve Aguirre’nin de katıldığı bir toplann sonunda Partido Obrero 
Revoludonario’yu  (Devrimci İşçi Partisi) kurdular. Bu parti 1938’de Aguirre’nin ölmesiyle bir 
bölünmeye uğradı. Parti içindeki Troçkist eğilim bir hukuk öğrencisi olan Guillermo Lora 
tarafından temsil edilmeye başladı. 1940’lann başında kendilerini Marksist ilan eden başka 
örgütler ortaya çıkn. Devrim d İşçi Partisi’nden ayrılan Maroff Bolivya Sosyalist İşçi Partisi’ni 
kurdu. Sosyalist İşçi Partisi legal çalışma olanaklannı sonuna kadar kullanarak katıldığı ilk 
seçimlerde 4 milletvekili seçtirmeyi başardı. 1947’de 2 bin üyeye sahip Parti, bazı işçi 
federasyonlan üzerinde denetim kurmuştu. Ancak aynı yıl Maroff, devlet başkanlığı sekreterliği 
görevini kabul edince parti hızla eridi. 1940’da kurulan D evrim d Sol Parti hem sürekliliği 
hem de canlılığıyla Bolivya tarihinde daha kalıcı izler bıraktı. Sosyolog Jose Antonio Arce 
önderliğindeki anti-faşist aydınlar tarafından kurulan bu parti öğrenciler, öğretmenler, 
zanaatçılar ve 1936’da Bolivya Emekçileri Sendika Konfederasyonu'nda örgütlenmiş demiryollan 
işçileri arasında Marksizmin yayılmasında önemli bir işlev gördü. Faşizan askerî 
diktatörlüklerle mücadelede Bolivya oligarşisiyle de işbirliği yapmaktan çekinmeyen parti 
özellikle madenlerde çalışan Devrim d İşçi Partisi üyelerinin kendilerini Stalinist olarak 
eleştirmeleri ve etkili olmalan sonucu önemli kopmalarla karşılaştı. Özellikle genç üyeler 
1950’de ayrılarak Jose Pereira’nın önderliğinde Bolivya Komünist Partisi’ni kurdular. Yeni Parti 
anti-emperyalist söylemi, sendikal ve siyasal özgürlüklerin korunması temalarıyla örgütlenmeye 
çalıştı. Komünist Parti sadece şehirlerde yaşayan ücretliler arasında değil, D evrim d İşçi 
Partisi’nin  geleneksel destekçileri olan maden işçileri arasında da yandaşlar buldu. 1940’lara 
doğru Marksist esinli gruplann mücadelesi sendikal hareketin gelişmesini sağlamışa. 1942,
1946 ve 1949 grevleri kanla bastınimış ve madenciler bütün grevlerin koordine edilmesi 
gereğini kavramışlardı. 1944’de yasal olarak kurulan Bolivya M aden İşçileri Sendika Federasyonu 
kısa zamanda on binlerce işçiyi örgütlemişti. Suriye asıllı Juan Lechin Oquendo’nun 
önderliğindeki Federasyon 1946’daki olağanüstü kongresinde proletaryanın öncülüğü ve her 
türlü sınıf işbirliğinin reddi, grevler ve madenlerin işgali yoluyla doğrudan kitle eylemi, silahlı 
işçi milislerinin oluşturulması, toplu sözleşme hakkının ne pahasına olursa olsun kazanılması 
ve nihayet Federasyonun ana gövdesini oluşturacağı merkezi bir işçi örgüdenmesinin en kısa 
sürede yaratılması kararlannı aldı. Bütün iktidann sendikalara devredilmesi sloganının da 
benimsenmesiyle sonraki yıllarda 1941’de kurulmuş Milliyetçi Devrim d H areketle  kurulacak 
işbirliğinin temelleri atılmış oldu. Milliyetçi Devrimci H areket başlangıçta rejime muhalif 
öğrenciler taraftndan kurulmasına rağmen anti-emperyalist, milliyetçi ve yabancı düşmanı bir 
çizgi izlemesi nedeniyle maden işçilerinin de desteğini kazanmayı başardı. Lechin bile partiye 
üye oldu. Seçimleri kazanmasına rağmen askerlerin partinin iktidara gelmesine izin vermemesi 
nedeniyle silahlı maden işçileri başkente yürüdüler ve Paz Estenssoro devlet başkanlığına 
getirildi. Bu yıllar boyunca Milliyetçi Devrimci Hareket, D evrim d Sol Parti hariç bütün partilerin 
desteğini almayı başarmıştı. Komünist Parti’y le  Troçkistler arasında yıllar süren polemikler 
Milliyetçi D evrim d H areket’in  değişik toplumsal katmanlan içeren gerçek bir kitle partisine 
dönüşmesini kolaylaştırmıştı.

1952 Devrimi ve Toprak Reformu

Nisan 1952’de maden işçilerinden ve köylülerden destek alarak gerçekleştirdikleri silahlı 
çatışmalardan sonra iktidan ele geçiren MNR kısa sürede üç büyük kalay madenciliği 
şirketini kamulaştırdı ama bu Bolevya’nm uluslararası iş bölümündeki rolünü değiştirmeye 
yetmedi. Ağustos 1953’de geniş kapsamlı bir toprak reformuna girişti ve genel oy hakkını 
tanıdı. Bütün bu haklardan yararlanmanın ve zorla çalıştınimaktan kurtulmanın yanısıra büyük 
miktarda silah da verilen Yerliler devrimden sonra Bolivya’da bütün yönetimlerin desteğini 
kazanmak istediği önemli bir siyasal güç haline geldi. Toprak reformu “eski” oligarşik rejime 
karşı bir halk ayaklanmasıyla yerli topluluklann topraksız köylülerinin baskısının birleşmesinin 
bir sonucuydu. Bu reformla birlikte 200 binden fazla aileye 10 milyon hektar civannda bir 
alan dağıtılmıştı. Bu dağıtımın felaketU sonuçlan oldu. Köylülerin gübreleme ve ekim yapma 
araç ve gereçleri için yeterli kaynağa sahip olmamalan nedeniyle gıda üretimi düştü ve 
şehirlerde kıtlık tehlikesi başgösterdi. Daha da önemlisi bu reformun Bolivya tarihinin sonraki
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evresini belirleyen ciddi siyasal sonuçlan oldu. 1952 Devrimi’nin ortaya çıkardığı küçük 
parsellere sahip köylülük 1964’den başlayarak Bolivya’da egemen olan askerî diktatörlüklerin 
en temel dayanaklanndan birini oluşturdu.

MNR’nin en önemli önderi Victor Paz Estenssoro’nun yönetimde olduğu-1 9 5 2 -5 6  döneminde 
parti programında öngörülen devrimci hedefler adım adım gerçekleştirildi. Ancak 1956’da 
yönetime geçen Siles Zuazo’nun enflasyonu durdurmak için ABD’den çok miktarda borç 
almasıyla devrim döneminde başlatılan toplumsal reformlann çoğu askıya alındı. Kamulaştınlan 
maden şirketlerinde işçilerin yönetime katılması uygulamasına son verildi ve ABD petrol 
şirketleri yeniden ülkeye çağnldı. 1952’den 1964’e kadar Bolivya’ya egemen olan popülist 
yönetim bütün sendikal örgütleri Bolivya İşçi Konfederasyonu  adı altında birleştirdi. Doğrudan 
eylem anlayışını savunan sendikal hareket hükümete üç üye vermekte tereddüt etmedi. Buna 
rağmen işçiler silahlı milislerini dağılmamaya ve iktidar üzerinde bir baskı gücü oluşturmaya 
karar verdiler. Ancak giderek bağımsız bir sınıf hareketi yaratma fikrinden uzaklaşıldı. Popülist 
iktidann aldığı radikal önlemler Devrimci İşçi Partisi militanlannın MNR’ye katılmasına yol açtı. 
Devrimci İşçi Partisi içinde başlayan ve ancak 1956’da sona eren tartışmalar partinin 
bölünmesiyle sonuçlandı. Lora’nm etrafinda örgütlü kalan parti çoğunluğu 1959’dan başlayarak 
maden işçileri arasında yeniden güç kazanmaya başladı. 1964 darbesinden sonra yoğun bir 
baskıya maruz kalmasına rağmen 1969’da yeniden öğrenciler ve madenciler arasında 
örgütlenen parti, popülist hareketin yükselme döneminde kitle tabanını en çok koruyabilen 
parti oldu.

Darbeler Dönemi ve Gerilla Savaşı

Paz Estenssoro’nun yeniden iktidara geldiği dönemde durum değişmedi. Bu sırada ABD’nin 
desteğiyle ordu yeniden güçlendirildi. Paz Estenssoro’nun görev süresini dört yıl daha uzatma 
girişimi 1964’de MNR’nin bölünmesine ve yeni bir askerî müdahaleye yol açtı. İktidara gelen 
General Barrientos işçilerden ülkenin içinde bulunduğu zor durumdan kurtaniması için 
özveride bulunmalannı istedi. Bolivya Maden Korporasyonu Comibol’ün çöktüğünü ve işçilerin 
ücretlerinde yüzde elliye yakın indirim yapılacağını açıkladı. İşçi sınıfı bu karara bir dizi 
protesto gösterisi düzenleyerek cevap vermeyi denediyse de askerî yönetim işçi önderlerini 
Paraguay’a ve Aıjantin’e sürdüğünden mücadele kısa sürede ezildi. General Barrientos daha 
sonra halkın silahsızlandıniması işine girişti.

Küba Devrimi’nden sonra Ekonomi Bakanlığına getirilen Che Guevara Küba Devrimi’nin 
istisnai karakterini ve bu devrimin bütün Latin Amerika için gerilla savaşına ilişkin getirdiği 
yenilikleri analiz etmeye ve genelleştirmeye yönelmişti. Guevara’ya göre, Küba Devrimi 
Leninizmin, Troçkizmin ve Moaizmin “buıjuva demotratik” şemalanndan farklı, tamamen yeni 
bir devrimci sosyalist sürecin taçlanmasıydı. Bu süreçte temel rolü gerçek bir burjuvaziye ve 
gelişkin bir proletaryaya sahip olmayan ülkelerdeki ezUen sınıflann ihtiyaçlannı hem 
uyandırmaya hem de ifade etmeye muktedir ve dağlarda sürdürülen öncü bir gerilla grubu 
oynacaktı. Böylesi bir Küba Devrimi yorumu Che’nin “İki, üç, daha fazla Vietnam yaratalım” 
sloganıyla özetleniyordu. 1965 Bahannda Küba’yı emperyalizme karşı mücadele eden halklarla 
dayanışma amacıyla terkeden Che Guevara’nın veda mesajı Fidel Castro tarafından Küba 
Komünist Partisi Merkez Komitesi’nde okunduğunda, Che’nin mektupta kullandığı sıcak ifadeler 
iki önder arasında ideolojik bir aynlık olmadığını ortaya koyuyordu. Çünkü hareket etmeden 
önce Che, Sovyeder Birliği’ne karşı sert eleştiriler getirmişti. Özellikle 25 Şubat 1965’de 
Cezayir’de verdiği bir söylevde Che, sosyalist ülkeler arası ticaret alanında ve SSCB’nin 
Üçüncü Dünya ülkelerine yaptığı “yardım”a ilişkin Sovyet çizgi ve yöntemlerini açıkça 
mahkûm etmişti. Che’nin Bolivya’ya geldiği dönem Bolivya işçi ve köylülerinin iktisadi sefaleti 
yanısıra asken yönetimin terör eylemlerini yoğunlaştırdığı bir döneme rastlamıştı. Küba’dan 
kendisiyle birlikte gelen eski gerillalarla Bolivya dağlannda silahlı mücadele koşullannm 
varlığından hareketle gerilla savaşı örgütleme çabalanna yönelen Che maden işçileriyle ve 
Bolivya Komünist Pârtisi’y le  ilişki kurmayı denedi. M aden İşçileri Federasyonu  hükümetin işçilere 
olan borçlannı ödemediği takdirde gerillalan destekleyeceğini açıkladı. Maden işçileri yer yer 
gerillalan destekleyen gösteriler düzenlediler. Ancak hükümet gerillalara yardım ettiğinden 
şüphelendiği herkesi tutukluyor ve kırsal kesimde azgın bir terör dalgası estiriyordu. Bolivya 
Komünist Partisi’nin  dağlarda başlatılan savaşa aktif destek vereceği yanılgısına kapılan ve 
Bolivya köylüleriyle yeterince ilişki kuramayan Che Guevara 8 Ekim 1967’de Higueras’da 
pusuya düşürülerek öldürüldü. Bir avuç gerilla ile düşürüldüğü pusuda uzun süre çatışan Che 
yaralı olarak yakalanmış ve daha sonra kimliğinin tesbit edilmesiyle öldürülmüştü. Bu 
operasyon Amerikalı subaylann yönetiminde sürdürülmüş ve bütün dünyaya Amerikan basın 
ajanslannca duyurulmuştu.

“Sol” Darbeye Doğru

1952 Devrimi’nden sonra orduda yapılan temizlik sonucu çok ufalan Bolivya ordusunun kısa 
sürede Amerikan yardımıyla yeniden toparlandığını ve yine Bolivya’nın Latin Amerika ülkeleri 
arasında askerî harcamalar yönünden ABD’ye en bağımh ülke olduğunu unutan Bolivyah 
subaylar, ulusal ordunun tek başlanna yürütebileceklerinden emin olduklan bir harekâta 
yabancı subaylann kanşmasmdan tedirgin oldular ve meslek onurlanm kınim ış hissettiler. 
Bolivya askerlerinin Vietnam tipi yaygın bir “askerî işbirliği” sürecine girilmesini

"C h e "  SU

"Bir kez daha, kadidi çıkmış Rocinante'ımın kaburga- 
lannm bacakianma dokunuşunu hissediyorum. Gene 
kaikanımı omuziayıp yoicuiuğa koyuluyorum...” Emes
to “Che” Guevara Boievya dağiarmda bir CM operasyo
nu ile öidürüidüğü 8 Ekim 1967’ye kadar sürecek son 
“yoiculuğu”na çıkmadan, 1965 ortalarında ailesine yaz
dığı veda mektubuna bu sözlerle başlamıştı. “Che”nln 
kendisini Cervantes’in ünlü kahramanı Don Quixote’a 
benzetmesinin bir nedeni, kıta ölçeğinde bir devrim 
tasanmına beslediği, kendisini alaya alacak ölçüdeki 
güveniyse, öbür neden Latin Amerika kıtasında bir dev
rimin imkansızlığına besledikleri güvenden ötürü, “Che”- 
nin Latin Amerika ölçeğinde bir devrim tasarımını “yei- 
değirmenlerlyle savaş” tan farksız bulmuş olan “resmî” 
sosyalizme Ironik bir eleştiri yöneltme isteği olmalı.

1960’iarın ve 1970’ierin dünyasında “Che”yi önemli 
kılan bir dizi özgüllükten söz edilmezden önce, onun 
kendi tarihinde kimler için sahici bir önem taşımış oldu
ğunu kaydetmek gerekli olabilir. Bugün, “ resmt” sos
yalist ikonografide kendisine hayli cömert bir yer aynl- 
mış olmasına karşın, SSCB’nin ABD ile “barış içinde 
birlikte yaşama” siyasetinin, yerel partilerin de “milli 
burjuvaziier” le banş içinde yaşaması biçiminde tercü
me edildiği “detant” yıllarında “ Che” ve temsil ettiği 
devrimci eylem çizgisi, SBKP eksenindeki Komünist 
Partilerince bir tür “ maceracılık” olarak mahkum edil
mişti. SBKP’nin global siyasetlerine şiddetle karşı çıkan 
ÇKP eksenindeki partiler de “ Kültür Devriml”nln 
“kitlesellik” kültü dolayısıyla, “Che”nin girişimini “bi
reysel terörlzm”e iadei itibar kazandırmak olacağı ge
rekçesiyle görmezden geldiler. Ancak bütün bu “mace
racılık ve bireysel terörizm” kınamalarına rağmen, Latin 
Amerika'nın ezilen halkları, emperyalizme karşı müca
dele eden ulusal kurtuluş hareketleri, hiçbir JeostrateJik 
hesaba aldırış etmeksizin Avrupa ve ABD'de “ kurulu 
düzen”le çatışan 1968’in radikal öğrenci hareketleri 
“Che”yi öylesine tutkuyla sahiplendiler kİ, realpolitik 
onun da komünist kahramanlar galerisine kaldırılmasını 
gerektirdi. Ancak bu kez, “Che”nin “büyüklüğü”ne, 
“ kahramanlığr’na yöneltilen yapay övgü seli, onda öz
gün olanın üzerini örter, somut bir değeriendirme yapıl
masını önler oldu.

Ataları ABD'den gelen, Latin Amerika’nın birçok ülke
sinde dolaştıktan sonra, Guatemala’da ABD işgaline karşı 
koyan devrimcilerin arasına karışan, Meksika’da Kübalı 
devrimcilere katılıp, 30 yaşında Sierra Maestra’da com- 
mandante, 32 yaşında Havana’da İktisat Bakanı olan 
bu Arjantinli doktor, 39 yaşında ̂ l iv y a ’da bir gerilla 
foco’sunun lideri olarak ölürken 1960’lann dünyasında 
devrimci aydınlann yaşamayı ve ölmeyi anlamlı kılabile
cek bir hayat tarzı arayışlarının en pariak modeli olabil
diği için önemliydi öncelikle. Burada “Che”nin Mr dev
rimin araçları ve imkanlarına ilişkin özgül teorisinden 
çok, devrimci adanmışlığın simgesi haline gelen ölümü, 
kendi çağının bütün aydınlannın dikkatlerini üzerine top
layan etkendi. Marksist fikri mirasın ve komünist hare
ket geleneğinin içinden yetişenler kadar, gelenek dışın
dan gelenler için de 1917'den beri, bir bakıma devrimin 
yapılabiiiriiği artık kanıtlanmıştı; asıl önemli olanın “dev
rimi yapmak” kadar onu sürdürebilmek olduğu düşün
cesi, önceki tecrübelerden çıkarılabilecek en esaslı ders 
gibi görünüyordu. Gerçekleşmiş bütün devrtmlerin don
duğu, devrimci kahramanlann devlet adamlarına dönüş
tüğü bir anda, başanimış bir devrimden sonra devrimci 
kalmanın bir imkânının hâlâ varolduğunu kanıtlayan canlı 
bir ömek olduğu için de “Che”nin, statükoyu reddeden 
aydınların gözünde devrimciliğin çağdaş bir ahlaki mo
deli halini aldığını söyleyebilmek mümkün.

Latin Amerika’nın ezilen halklarının, “Che”nln kendi
sini onlara adadığı yoksul insanlann, özellikle Bolivyah
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Karşı Devrim

işçilerin ve köylülerin, ne onun kıta ölçeğindeki devrim 
projesine ne de Bolivya dağlarında tutuşturmaya çalıştı
ğı devrim foco’sunun (ocak) stratejik anlamına İlişkin 
bir değeriendirmeye sahip olduklarını doğrulayacak hiç 
bir somut kanıt bulunmuyor. Üstelik “Che” İle guerllle- 
ro’lannı askeriere ihbar edenler gerilla için üs bölgesi 
olarak seçilen yörenin köylüleriydi. Ama "Che”nin öl
dürülmesinin üzerinden bir hafta geçmeden pazar yerin
de satılan fotoğraflarından edinip bir “aziz” t-cvlriymiş- 
çeslne evlerindeki haçın yanıbaşına iliştiren gene oniar- 
dı. Bilinçli olanları içinse “Che” , yüzyıldır kıtada kendi
leri İçin bir kurtuluş İmkanı sunabilmiş yegane mücade
le biçimini yeniden harekete geçirmeyi deneyen istisnai 
bir ömekti.

Asya’da, Afrika’da, öteki Latin Amerika ülkelerinde 
ABD emperyalizmiyle ve yerli oligarşilerle silahlı savaş 
halindeki, çoğu kendisiyle kişisel oıarak tanışan kurtu
luş hareketlerinin önderlikleri içinse “Che” , ortak düş
mana karşı savaşta bir cephe daha açmak için hayatını 
vemılş bir yoldaştı.

Emesto Che Guevara, Latin Amerika ölçeğinde geli
şeceğini umduğu bir silahlı mücadeleyi başlatmak üzere 
Bolivya'da seçtiği üsde CIA ve Bolivya ordusu tarafın
dan kıstırılarak, henüz harekete geçmeden önce yaralı 
olarak yakalandı. Kısa bir sorgudan sonra kurşuna dizi
lerek öldürüldü. Resmî sosyalizmin sıkıntılı sessizliğinin 
eşliğinde emperyalist iletişim ve propaganda mekaniz
masının, aynı yolu tutmaya özenecekler için bir ibret 
teşkil etmek üzere yaydığı trajik ölüm hikâyesi beklenin 
tam tersi bir etki uyandırdı. Gerçek bir cinayet olan 
öklürülmeslnin yarattığı nefret kadar, mücadelesinin hak
lılığına verilen onay ve ölürnü karşılayışındaki mağrur 
tavn dolayısıyla da inanılmaz bir hızla çağdaş bir efsane 
halini alan “Che”nin gerçek p.ojesl ise, bu efsanenin 
gölgesinde kalmış görünüyor.

Çok bilinen bir sloganla -İki, üç... daha fazla Vietnam 
yaratın!- dile getirilen bu projenin “stratejik hedefi” , 
“en sağlam kalesi ABD tarafından uygulanan baskıyı 
silahlı mücadeleyle ortadan kaldırarak emperyalizmin 
topyekün çökertilmesi”ydi. “Taktik yöntem” ise, “halk- 
lann teker teker ya da gruplar halinde tedricen kurtarıl
masını sağlamak,”, “düşmanı bütün ikmal üslerinden, 
yani kendisine bağımlı topraklardan yoksun bırakarak 
kendi toprakianndan uzakta zorlu bir savaşa sürükle- 
mek”ti. “Bu stratejik hedefin temel unsuru olan tüm 
halkın kurtuluşu...Amerikamız’da bir Sosyalist Devrim’- 
le gerçekleşecek”ti.

Emesto “Che” Guevara’nın 16 Nisan 1967’de OSPA- 
AAL (Asya Afrika ve Latin Amerika Haikian Dayanışma 
Örgütü) yayın organı Tricontinental (Üç Kıta) dergisinde 
yayınlanan mesajında ana hatlanyla bu şekilde özetledi
ği proje, birçok bakımdan dikkat çekicidir. Birinci olarak 
“Che”, “kapitalizmin son aşaması olan emperyalizm”- 
in “bir dünya sistemi okluğundan ötürü dünya ölçeğin
deki bir kapışma ile yenilmesi gerektiği” noktasından 
hareket etmektedir. Böyiesi Mr yaklaşım, öncelikle, Che’- 
nin bir dünya devrimi perspektifinin gündemden kaldı- 
nldığı 1930’lardan beri, her yerel devrime uluslararası 
ölçekte bir devrimci sürecin bir parçası olarak yaklaşma 
yolunda öne sürülmüş İlk pratik projeyi gerçekleştirme
ye koyulmasını ve sosyalist devrimin uluslararası niteli
ği üzerine yeniden düşünülmeye başlanmasını mümkün 
kıklı. Öte yandan, “Che”nin projesi, yalnızca soyut bir 
devrim imkanından değil, ABD saldınsı altında kalmış 
olan Vietnam’ın devrimci kurtuluş savaşına enternasyo- 
nalist bir katkıda bulunma zorunluluğu'nian yola çıkan 
acil ve pratik bir hedefe de sahipti. “Che” , Trfcontinen- 
ts/'de yayınlanan mesajında, şunlan yazıyordu: “Dün
yanın tüm ilerici güçlerinin Vietnam’la dayanışması bu
gün için, Roma arenasındaki gladyatöriere tezahürat 
yapan pleblerin acı istihzasına benzer. Sorun baskının 
kurbanına başan dilemek değil, onun kaderini paylaşmak, 
ona zafar ya da ölüme kadar eşlik etmektir... ABD

emperyalizmi saldırganlıktan suçludur...ama bu aynı za
manda Vietnam’ı -elbette bir dünya savaşı tehlikesini 
göze alarak ama emperyalizme kendi kararını dayatarak- 
sosyallst dünyanın dokunulmaz bir parçası haline geti- 
remekte tereddüt edenlerin de suçudur. Suç, bir süre 
önce, birbirieriyie suçlama ve iftira yarışına giren sosya
list kampın İki büyük gücünün temsllcllerinindir.”

“ ...Emperyalistler insanlığa savaşla şantaj yaptıkları
na göre, buna verilecek akıllıca karşılık, savaştan kork
mak olamaz. Halkın genel taktiği, nerede meydan oku
ma varsa orada bütün cephelerde sürekli ve kuvvetli 
bir saldın başlatmaktır.”

İkinci nokta, “Che”nin aşamalı değil, kesintisiz bir 
devrim süreci öngörüyor olmasıdır. Geleneksel KP’ierin 
“demokratik” ve “antiemperyalist” ittifaklar dolayımıy- 
la, “ milli burjuvaziler” ln desteğini alarak önce demok
ratik bir devrim gerçekleştirme, daha sonra sosyalizme 
yönelme stratejilerine karşın “Che” , Küba devriminin 
de verdiği dersle ulusal kurtuluş'\an sosyalist devrime 
doğru kesintisiz bir devrim öngören stratejisiyle de yer
leşik sosyalist politika pratiklerinden aynlan bir çizgi 
kurar. Böylelikle Komintem'\n herhangi bir devrimci im
kan sağladığı kanıtlanmış olmayan “ Halk Cepheleri” 
politikasına karşı yeni bir alternatif sunuşuyla dikkati 
çeker.

“Che” nin hattında dikkati çeken üçüncü nokta “ si
lahlı mücadele” nin gereğine yapılan ısrarlı vurgudur. 
Bu vurguda önemli olan yalnızca, İktidann ele geçirilme
si bakımından burjuva devletlerinin yıkılması için başka 
hiçbir “ makul yol”un kalmamış olması değildir. “ Che” 
için silahlı mücadelenin gereği şurada yatar: “Giderek, 
küçük silahlı çeteleri bastırmak için yeterli olan modası 
geçmiş silahlann yerini modem silahlar ve ABD askeri 
yardımının yerini gerçek silahlı muharipler alır, ulusal 
kukla ordulan gerillalann usandıncı saldınlan altında 
dağılma emareleri gösteren hükümetlerin göreli istikran 
bozulmaya yüz tuttuğu anda gitgide artan sayılarda dü
zenli biriikler yollamak zorunda kalıriar.” Böylelikle, “do
ğal çevresinden dışan sürüklenmiş olan düşman” ... 
“ bozulan morali ile üst üste yenilgilere uğratılarak” , 
zafere giden yol açılmış olur. Burada, silahlı mücadele
nin asıl amacı, yerel iktidan fethetmekle yetinmek değil 
ABD’yi gerillalarla savaşa zoriamak ve “yeril Işbiriikçile- 
ri”nin gerisinde duran emperyalizmi çökertmek ve böy
lece tüm halklar için bir kurtuluş yolu açmaktır. “Che”- 
nin başlattığı mücadele yalnızca kendi özgül görüşleri
nin ürünü olarak kalmış da değildi. SBKP ve ÇKP'nin 
birbirieriyie ve global stratejik denge hesaplan içinde 
ABD emperyalizmi ile kurdukian karmaşık ilişkiler Küba 
Devriminin önderlerinin devrimi Latin Amerika ülkele
rinde yalnızca kendilerinin yayabilecekleri inancını pe
kiştirerek OLAS ve OSPAAAL örgütleri aracılığıyla geril-

"Guevara’nın hangi koşullarda 
öldüğünü bilmiyoruz. Ama ölümünden 
sonra cesedine yaptıklarına bakarak, 
eline düştüğü insanların kafa yapısı 
hakkında bir fikir edinebiliriz. Önce 
sakladılar cesedi. Sonra sergilediler. 
Sonra, bilinmeyen bir yerde adsız bir 
mezara gömdüler. Sonra kazıp 
yeniden çıkardılar. Sonra yaktılar.
Ama yakmadan önce, daha sonra 
teşhis edilebilsin diye, parmaklannı 
kestiler. Bu bize onların, öldürdükleri 
kişinin gerçekten Guevara 
olduğundan kuşkulandıklarını 
düşündürebilir. Aynı biçimde bundan 
hiç kuşku duymadıklarını ama 
cesetten korktuklarını da 
düşündürebilir. (...) 10 Ekim’de 
yayımlanan fotoğraftan amaç, bir 
efsaneye son vermekti. (...)

John Berger.

la hareketlerine uluslararası destek sağlamanın önderii- 
ğini de üstlenmelerine yol açmıştı. Bu örgütlerde topla
nan silahlı devrimci hareketler “Che” nin genel planı 
çerçevesinde bir genel koordinasyon içine sokulmaya 
çalışılmışlardı.

“ Che”nin Latin Amerika ülkelerinin kayda değer bir 
homojen yapıya sahip olduklan, aynı dili konuştuklan 
ve “ hemen hemen kıtadaki bütün ülkelerin bu tür bir 
mücadele için olgunlaşmış olduklan” beliriemesine da
yanan bu kıta ölçeğindeki devrim projesi, devrimin öz
nel koşullannın bizzat deyrimci mücadelenin kendisi 
tarafından yaratılacağı anlayışıyla pekiştirilmişti. Ancak 
bu süreç umulduğu gibi sonuçlanmadı. Önce "Che” 
yenilgiye uğratıldı, ardından birer birer öteki hareketler 
yenildiler ve Küba İle SSCB arasındaki ilişkilerin 1973’de 
normalleşmeye başlamasının ardından bu proje pratik 
bir faaliyet olarak gündemden kaldınidı. “Che”nin kıta 
ölçeğindeki devrim projesi hiçbir pratik tarihsel başan 
kazanmış olmamasına karşın bugün hâlâ önemli, çünkü 
1968’de Komünistin aynı zamanda devrimci de olabile
ceğinin, yerel kurtuluş İçin döğüşmenin entemasyona- 
list de olmayı kaçınılmaz kıldığının, dünya devrimi için 
kendi devrimini feda edebilmenin aslolduğunun, yani 
devrimci enternasyonalizmin, yegane pratik deneyimi 
onun projesinden çıktı.

“Che”nin stratejisinin pratik imkanlan hakkında pek 
çok spekülasyon yapılabilir ve bunlann çoğu da mantık
sal olarak doğru olabilir. Dünya ölçeğindeki büyük güç 
analizleri, her bir ülkede yalnızca sınıriı bir reform imka
nına işaret ettiği halde, silahlı mücadeleye girişmenin 
taktik yanlışlıklan üzerine ciltlerle belge sıralanabilir. 
Ancak bunlann hiçbiri, niçin 1968’de bir devrimin hSlâ 
mümkün olduğuna İnanan milyonlarca insanın “Che 
Si!” diyerek bu “yaniış”a onay vermiş olduklannı açık
lamaya yetmez.

Dünyayı değiştirmede bireysel insan iradesinin ola- 
naklannın sınırlanna olduğu kadar, bunun içerdiği po
tansiyellerin çolduğu ve sınır tanımazlığına da İşaret 
ederek, “ nesnel” denilen toplumsal süreçlerin “birey
sel özneliikler” in organik bir toplamı olduğunu bir kere 
daha düşünmemize ve bir devrimi istemenin onu başar
maya yetmediğini, ama ancak bir devrimi hakikaten iste
menin ve onun için bu dünyadaki bütün çıkariardan 
vazgeçebiimenin onun yegane öznel imkanı olabileceği
ni somut olarak kavramamıza hizmet ettiği için, “Che”- 
nin ölümü, “emperyalizmi topyekûn çökertme” strateji
sinde kazandığı en büyük zafer okJu. İnsanian mantıksal 
bir “yanlış”a tarihsel bir onay vermeye yönelten, bu 
zaferi kutlama arzusundan t>aşka ne olabilir?

ERTUĞRUL KÜRKÇÜ
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reddetmelerinin General Torres’in devrimci ama güçsüz rejiminin kurulmasmda da belirli bir 
rolü oldu. 1952’den sonra adeta tümüyle feshedilmesinden sonra Amerikalılar tarafmdan 
eğitilen ve kontrgerillaya- hazırlanan ordunun güçlü adamı General Ovando 26 Eylül 1969’da 
bir darbeyle iktidarı ele geçirdi. Ovando yayınladığı bildiride ülkenin doğal zenginliklerine 
yemden sahip çıkılacağını, millileştirilecek madenlerin işlenmesi için rafinerilerle ağır sanayinin 
kuralmasını, dış ilişkilerde bağımsızlık ilkesi getirileceğini ve özel sektörde çalışan işçilerin 
kâra ortak olacağım açıkladı. 17 Ekim 1969’de Bolivian Gulf Oil'i devletleştirince Bolivya İşçi 
Konfederasyonu'nun desteğini arkasına alan Ovando, maden işçilerinin yaşadığı bölgelerdeki 
askerî işgale son verdi ve sendikal özgürlükleri yeniden tanıdıysa da 4 Eylül 1970’de bir 
darbeyle iktidardan uzaklaştınidı. Ancak 4 gün sonra sendikalar, sol partiler ve öğrencilerin 
desteklediği ordunun sol kanadı karşı darbeyle General Torres’i başkanlığa getirdi. Maden 
ocaklannı devledeştiren, işçi ücrederine yüzde 40 zam yapan Torres Marksist partiler ve 
sendikalann bir “Halk Meclisi” önerisini de kabul ettikten sonra yeni meclisin iktidan 
bütünüyle ele geçirdiğini iddia eden sağcı bir darbeyle yıkıldı.

Daha sonra çeşitli askerî yönetimler birbirini izledi. 1971’de Albay Hugo Banzer Suarez’in 
iktidara gelmesiyle koyu bir baskı dönemi başladı. İşçi hareketi tümüyle bastırıldı, madenler 
askeri birliklerce işgal edildi, yurttaşhk haklan askıya ahndı ve köylü sendikalan yasaklandı. 
1978’de bir dizi siyasal parti ve harekede birlikte MNR de yeniden ortaya çıktı. Oylann 
muhafazakar ve radikal partiler arasında dengeli bir biçimde dağıldığı seçimlerin iptal 
edilmesinden sonra Suarez darbe tehditi karşısında çekilmek zorunda kaldı. Yeni cunta 
anayasal demokrasiye dönmek amacıyla Temmuz 1979’da seçimlere gitti. Adaylann hiçbiri 
yeterli miktarda oy alamadığından geçici bir başkan atandı, 1980 seçimlerinde de aynı 
sonucun alınması üzerine ordunun sağ kanadı bir darbe düzenleyerek çok sayıda muhalefet 
önderini tutukladı. Bu dönemde ordunun ileri gelenlerinin adının kokain kaçakçılığına 
kanşması, Bolivya’nın dünya ölçeğinde yalnız kalmasına yol açtı. Bir çok Avrupa ülkesi 
ekonomik ve askerî yardımı, bazı ülkeler de diplomatik ilişkilerini kestiler. Askeri yönetim 
içindeki klikler arasındaki çatışmalann keskinleşmesi ve toplumsal muhalefetin artması sonucu 
asken yönetim 1982’de sivil yönetime geçilmesini kabul etti. 1980’de seçilmiş kongre 
toplanarak, devlet başkanlığı seçiminde en çok oyu almış olan Dem okrasi ve Halk Birliği'nin 
adayı H. S. Zuazo’yu devlet başkanlığına seçti.

Peru

Peru, 1824’de Ispanyollara karşı mücadeleden başanyla çıkıp bağımsızlığına kavuştuğunda, 
İspanyollardan geriye kalan, bin yıldan fazla süren İnka medeniyetinin büyük ölçüde tahrip 
edilmesi üzerinde inşa edilmiş, feodalizmin hakim olduğu bir sistemdi. İspanyollar, Peru’da 
canh bir ekonomik gelişmenin temellerini atmak için herhangi bir çaba göstermediler.
Kıyıdaki şehirler, özellikle Lima, burada yerleşik olan soylulann, bürokrasinin, askerler ve din 
adamlannın hayatlannı kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen bir dizi altyapı faaliyetiyle 
ülkenin en gelişkin bölgeleri haline geldiler. İspanyollann ekonomik faaliyetleri, tanm ve esas 
olarak da And Dağlan’ndaki altın ve gümüş yataklannm talan edilmesiyle sınırh kaldı.

Bağımsızlığın ardından kurulan Peru Cumhuriyeti, iktidan ele geçirecek gelişkin bir burjuvazi 
olmadığı için uzun yıllar süren bir caudillos (askeri önderler) yönetimi yaşadı. Güney 
Amerika’nın doğu kıyılan için geçerli olan gelişme çizgisi, Peru için daha yavaş işledi. 
Avrupa’da sanayi devrimi ve kapitalizmin hızlı gelişmesi sonucunda, Latin Amerika ülkeleri 
buralardan teknoloji ve makina ithal ederek kendi ekonomik gelişmelerini hızlandırmak çabası 
içine girdiler. Kıtanın batısında yer alan ve dolayısıyla Avrupa’dan gelen gemiler için çok 
uzak bir ülke olan Peru için önceleri Asya’yla ticari ilişkiler daha önemli bir yere sahip 
oldu. Kıyılardaki toprak sahipleri İspanyollar tarafından getirilmiş olan siyah kölelerin yerini 
tutmak üzere ucuz işgücü olarak ülkeye gelen Çinli göçmenleri kullanmaya başladılar. Fakat 
Asya’yla ticari ilişkiler, Peru için istenen ekonomik gelişmeyi sağlayabilmekten uzaktı. Bu 
durum, Peru’nun sahip olduğu ve gelişmekte olan Avrupa sanayiinin ihtiyaç duyduğu iki 
hammadde kaynağının, guano (kuş dışkılannın birikmesinden oluşan ve gübre olarak 
kullanılan bir madde) ve nitratın keşfiyle değişti. Daha çok İngiltere ile yoğunlaşan ticaretin 
temelini oluşturan bu iki madde, kıyılarda çıkanlıyorlardı ve İspanyol sömürgeciliği döneminde 
büyük önem taşıyan altın ve gümüşten farklı olarak onlan yükleyip götürecek gemilere kolay 
ulaştınlabilecek bir yerdeydiler. Uzun süre Peru ekonomisi, daha kısa süre önce kimse 
tarafından bilinmeyen ama birden büyük önem kazanmış bu iki hammadde kaynağı üzerine 
kurulu kaldı. Devlet, neredeyse tüm yatınm ve harcamalannı guano ve nitrat ihracatından 
sağladığı gelirlerle yapmaya başladı; diğer yandan bu kaynaklann işletme haklannm yabancı 
şirketlere devredilmesi Peru’nun emperyalizme bağımlılığının artmasına yol açtı. Özellikle 
1845-51 ve 1855-1862 arasındaki General Ramon Castilla dönemi Peru’da gelişmekte olan 
buıjuvazinin hakimiyetini _ sağlamlaştırdığı dönem oldu. Bu dönem aynı zamanda, yerli bir 
burjuvazinin yokluğu nedeniyle siyasal alanda askeri kliklerin aralanndaki mücadelelerin 
belirleyiciliğinin yavaş yavaş sona ermesine de işaret ediyordu. 1871’de Manuel Pardo’nun 
önderliğinde kurulan ve tanm ve ticaret oligarşisini temsil eden Sivil Parti iktidara geldi.

Guano ve nitrattan elde edilen gehrier, ülkede kapitalizmin ve burjuvazinin geUşmesini 
sağlarken, nitrat yataklan konusunda Peru ve Şili arasındaki rekabet, 1879-84 arasında bu iki
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Bolivya’da 1952 yılında genç subaylar, avukatlar ve 
entelektüellerin başlattığı Ulusal Devrim Hareketi 
başarıya ulaşmış, ordu lağvedilerek yerini maden 
işçileriyle köylülerden oluşan bir milis almıştı. Siglo 
XX'de başlayan maden işçilerinin direnişi ile hız 
kazanan hareket, kalay madenlerini millileştirmeyi ve 
toprak reformunu amaçlıyordu. Ancak birbirini izleyen 
darbe ve karşı-darbelerden sonra Kasım 1964’te 
General Barrientos yönetimi eline geçirdi ve bu kez 
askerler intikam çığlıklarıyla madencilere saldırdılar. 
Latin Amerika’nın en büyük kalay madeni olan Siglo 
XX’de 7.700 işçi işten atıldı ve>_̂ 4.900 yeni işçi alındı. 
Ücretler yüzde 38 azaltıldı. 1967’de ordu madenlerde 
yönetimi ele almak için harekete geçti, ancak 
darbeden üç yıl sonra bile bu kolay bir iş değildi. 
Sonuç, resmi kaynaklara göre 7 ölü, rahiplere ve 
mezarlıklara bakılacak olursa sadece Siglo XX’de 20 
ölü ve 60 yaralıydı. Sendikalar ezildi, işçi liderleri 
hapishanelere atıldı, sendika merkezleri sinema 
salonlanna dönüştürüldü... İşçiler 1952 yılındaki gibi 
silahlanarak karşı koymayı denediler, ancak 1967, 
1952’den çok farklıydı, artık üç gün içinde ceplerde 
dinamitle devrim gerçekleştirebilmek mümkün değildi. 
Artık Bolivya ordusunun, Vietnam'da deneyim 
kazanmış Amerikalı uzmanlar tarafından yetiştirilmiş, 
özel birlikleri vardı. İşçilerin “ kurtanimış bölgeleri" ele 
geçirildikten sonra (1967 ve sonrası) madenler ve 
madenlerin etrafındaki madenci evleri sürekli olarak 
askeri kuşatma altında kaldı... Hükümet tarafından 
madenci konutları olarak adlandırılan bu evler 
gerçekte maden şirketine aittir ve evde oturabilme 
şansına kavuşmak için en az on yıl madende 
çalışmak gereklidir. İşçiler sadece çalıştıktan sürece 
evlerde kalabilirler. İş kazası ya da başka bir 
nedenden dolayı çalışamaz duruma gelirlerse ev şirket 
tarafından geri alınır. Yine, işçi doğal ölümle ya da iş 
kazasında ölürse ailesi 90 gün içinde evden çıkmak 
zorundadır. Bu evlerde ortalama yaşam 35 yıldır. 
Sadece içme suyu vardır ve o da ortak kullanımdadır. 
Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi çarpık kentleşme 
maden işçilerinin durumunu giderek daha da 
kötüleştirmektedir. Fotoğraftaki yerli kadının geleneksel 
giysileri bile, Ûç yüzyıl önce sömürgeciler tarafından 
yazılı talimatlarla belirlenen bir kıyafetin mirasıdır. 
Kıyafet değiştirme işlemi, Latin Amerika ülkelerinde 
her zaman, sömürge imparatorluklarının manevî 
önderleri olan din adamlarının yürüttüğü



Karşı Devrim

Hıristiyanlaştırma fxilitikasiyla adım başı gitmiştir.
Ülkeler arasındaki toplumsal farklılıkların çok az 
olduğu Güney Amerika'da çoğu ülkede sömürüyü 
gizlemeye gerek bile duymayan bir baskı ve terör 
hüküm sürmektedir... Ordusu güçlü olmayan (ve bu 
nedenle tipik darbeci bir niteliği olmayan)
Kolombiya’da egemen sınıfların bir başka kozu da 
kilisedir Katolik kilisesinin hiyerarşisi bütün öteki Latin 
Amerika ülkelerinden daha etkin ve muhafazakâr yanı 
hepsinden daha baskındır. Papaziann yer yer 
valilerden daha nüfuzlu olduğu Kolombiya’da kilise 
mülkiyeti vergiye tâbi değildir; zengin kırsal bölgelerde 
güçlü bir örgütlenmeye sahip olan kilise, açıkça 
egemen sınıfların yanında yer almakta, fiilen anti- 
komünist faaliyetlerde bulunmaktadır. Örneğin, faşist 
olarak adlandırılan ve kendisini anti-komünist olarak 
tanımlayan Jose Joaquin Salcedo G., kurduğu radyo 
istasyonundan yayın yapmakta, emrindeki 27 bin 
kişiyle Kolombiya’nın özellikle kırsal bölgelerinde 
halkın herhangi bir direnişe karşı sempatisini yok 
etmeye çalışmaktaydı. (..) Bazı ülkelerde Kilisenin 
devrimci bir güç haline geldiği dönemlere de 
rastlanmıştır ama Latin Amerika’nın pek çok ûlkesind’ 
sık sık tekrarlanan ve tazelenen siyasal ittifak, 
yandaki fotoğrafta görüldüğü gibidir Kilise, ordu yan 
yana, aynı saflarda.

ülke arasında “Nitrat Savaşı” diye anılan savaşa yol açtı. Savaşın sonunda Peru, Atacama 
bölgesindeki zengin nitrat yataklarını kaybetti ve yalıuzca iki hammadde ihracatına dayalı Peru 
ekonomisi büyük bir bunalıma girdi. Savaş siyasal alanda da kısa süre için yeniden caudillos 
dönemine dönülmesine yol açtı. Yeni kurulan ve 1895’de Nicolas de Pierola yönetiminde 
iktidara gelen D em okratik Parti döneminde Peru ekonomisi yeni bir şekillenmeye girdi. Guano 
ve nitratın yerini bakır ve pamuk, şeker gibi tanm ürünleri almaya başladı. Özellikle kıyı 
bölgelerinde iç talebe yönelik üretim yapan küçük fabrikalar kurulmaya ve bunun sonucunda 
ülkede bir işçi sınıfı oluşmaya başladı. Artan demiryolu inşaatlan ticareti kolaylaştıncı bir rol 
oynadı. Peru ekonomisi için önemli bir gelişme de 1914’de Panama Kanalı’nın açılışı oldu. 
Kanal ABD ile Peru arasındaki mesafeyi kısaltarak bu iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 
artmasına yol açtı. Bu aynı zamanda Peru’nun İngiliz emperyalizmine bağımlılıktan yavaş 
yavaş çıkarak ABD emperyalizminin etkisi altına girmesi anlamına geliyordu. Öyle ki 1898’de 
Peru’nun tüm ihracatının yüzde 56.7’si İngiltere’ye yapılırken bu oran 1923’de yüzde 33.2’ye, 
aynı şekilde İngiltere’den yapılan ithalatın tüm ithalata oranı aynı süre içinde yüzde 44.7’den 
yüzde 19.6’ya düşmüştü. Buna karşılık aynı oranlar ABD için ihracatta yüzde 9.5’den yüzde
39.7’ye, ithalatta yüzde lO’dan yüzde 38 .9 ’a çıkmıştı.

Bir Tarım Ülkesi Olarak Peru ve Indiolar

İspanyol işgalinden önce İnka topraklannda 10 ile 12 milyon arası Indio yaşıyordu. İspanyol
conquistadorlar Indzolara oranla sayıca çok azdılar ve egemenliklerini ancak silah ve atlarından
korkan yerlilere karşı korkunç bir terör ve kıyım uygulayarak kurabildiler. 18. yüzyılın 
sonunda Peru nüfusu bir milyonu ancak aşıyordu, bu sayı 1940’da yeniden 7 milyona 
yükseldi. Dağlarda yaşayan nüfusun yaklaşık dörtte üçünü oluşturan Indiolar bağımsızlıktan 
sonra da geleneksel uğraşlannı sürdürdüler ve esas olarak tanm alanında faaliyet göstermeye 
devam ettiler. Tanm alanındaki feodal ilişkiler bağımsızlıktan sonra da devam etti, en önemli 
fark olarak artık İspanyol toprak sahiplerinin yerini mestizolar almıştı. Oldukça ilkel 
yöntemlerle yapılan tanmın yanısıra And Dağları’ndaki ikinci önemli ekonomik faaliyet 
madencilikti. Tanmdaki acımasız sömürü, pek çok Indio’nun  yine müthiş bir sömürünün 
hakim olduğu, ama hiç olmazsa ücretli işçi olarak çalışma imkanına sahip olduklan 
madenlerde çalışmayı tercih etmelerine yol açtı. Cumhuriyet döneminin ilk yüz yılında, büyük 
toprak sahipliği tanmda hakim mülkiyet biçimi olmaya devam etti. Tarımda küçük üretim, 
varolduğu yerlerde iç talebe yönelikken büyük çaplı üretim dış pazarın taleplerine göre 
yönlendi. Şeker kamışı ve pamuk üretimi tümüyle Amerikan ya da İngiliz dış pazanna 
yönelikti ve büyük toprak sahiplerine ait hacien d ah rd a  gerçekleştiriliyordu. Indio sorunu, 
’20’lerde Peru’lu aydınlar tarafından ayrıntılı biçimde ele alınmaya ve Indio tarihine 
eğilinmeye, Indio gelenekleri ve arkeolojisi incelenmeye başlandı. Aydınlann büyük bir kısmı, 
sorunun reformlarla halledilmesini talep ederken, Jose Carlos Mariategui gibi Marksistler, 
Indiolann kurtuluşunun ancak bir devrimle mümkün olabileceğini savunmaya başladılar.

Sosyalist Muhalefetin Doğuşu

’20 ’lerin ortalanna doğru ülkede ortaya çıkan siyasi ve sosyal hareketlilik, ilk örgütsel biçimini 
Raul Haya de la T one tarafından 1924’de Meksika’da kurulan Alianza Popular Revolucionaria 
Americana (Amerikan Halkçı Devrimci Birlik - APRA)’da buldu. AFRA, tüm Latin Amerika’nın 
devrimci hareketlerini birleştirmek ve onlan yenilemek amacını taşıyan bir kıta örgütü olmayı 
hedefliyordu. Buna karşılık parti, Peru sınırlan dışına çıkmayı başaramadı. Programında yer 
alan en önemli beş nokta. Amerikan emperyalizmine karşı muhalefet, Latin Amerika’nın 
siyasal birliği, toprak ve sanayinin ulusallaştıniması, Panama Kanalı’nm uluslararasılaştıniması 
ve ezilen sınıflarla dayanışmaydı. Kısa zamanda dönemin en güçlü muhalefet örgütü haline 
gelen APRA’nın içinde toplumsal harekete sosyalist düşünceyi taşımak amacını güden Marksist 
gruplar da yer aldılar. 1923’de uzun yıllar Avrupa’da kaldıktan ve buradaki sosyalist 
hareketlerle yakın ilişkiler kurduktan sonra Lima’ya dönen Mariategui de vardı. Haya de la 
Torre’nin kendisi de ’20’lerde kendini Marksist olarak tanımlıyordu ve radikal bir anti- 
emperyalizm savunucusuydu; anarkosendikalistlere sempatiyle yaklaşıyordu. 1928’de Haya de la 
Torre ve Mariategui arasında orta sınıflann devrimdeki rolü konusunda anlaşmazlıklar 
başgösterince Mariategui APRA’dan aynidı. Bu tarihten sonra Haya de la Tone, ona sınıflan 
her türlü toplumsal değişimin harekete geçirici gücü ilan etti ve militan bir popülizm 
geliştirmeye başladı. Peru’daki hakim sınıflann APRA gibi popülist bir hareketle herhangi bir 
uzlaşmaya yaklaşmaz tavn sonucunda parti uzun dönem yeraltında çalışmak zorunda kaldı, 
ileri gelenleri Peru dışına gitmek zorunda kaldılar. APRA’dan aynimalannın hemen ardından 
Mariategui ve arkadaşları Peru Sosyalist Partisi’ni kurdular. PSP, kendini işçilerin ve köylülerin 
temsilcisi olarak tanımlıyordu ve proletaryanın partisi olmak iddiasında değildi. Mariategui’ye 
göre komünistler ayn bir yapı oluşturmamalı, hareketlerin içinden doğmalı ve onlar tarafından 
taşınmalıydılar. Bu nedenle Mariategui, 1929’da Buenos Aires’de toplanan Latin Amerika 
Komünist Partileri Konferansı’nda alınan, Peru’da bir komünist parti kurma karanna karşı 
çıktı. Buna karşılık, Mariategui’nin 1930’daki ölümünden bir ay sonra. Mayıs 1930’da Eudocio 
Ravines’in önderliğinde Peru Komünist Partisi kuruldu.

Ekonomik Bunalımdan Yeni Bir Darbeye

1895-1930 dönemi Sivil Parti ve D em okratik Parti arasındaki rekabete ve dönemin önemli bir 
kısmı (1908-1912  ve 1919-1930) Augusto Leguia yönetiminde Sivil Parti iktidanna sahne oldu.
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Daha çok ticaret burjuv^isinin desteğine sahip olan Leguia, eğitim ve sağhk alanında yaptığı 
yatınmlar, 1920’de kabul edilen yeni anayasa, ülkenin modernizasyonu için gösterdiği çabalarla 
halkın desteğini de sağlamıştı. 1920’lerin sonuna gelindiğinde, dünya ekonomik bunalım 
Peru’yu da etkisi altına aldı. Bir yandan bunalım sonucunda ihracatın ve ABD bankalanndan 
alınan borçların önemli ölçüde azalması, diğer yandan da Şili’yle Peru arasında Nitrat 
Savaşı’ndan beri Tacna-Arica bölgesi konusunda süren anlaşmazlığın Peru’nun Arica bölgesini 
kaybetmesiyle sonuçlanması, burjuvazi ve askerlerin Leguia’ya verdikleri desteği çekmelerine 
neden oldu. 1930’da General Luis Sancez Cerro bir darbeyle Leguia’yı devirerek yaklaşık on 
yıl sürecek yeni bir caudiilos dönemini başlattı. 1948-56 arasındaki General Manuel Odria’nın 
askeri yönetimi dışında, 1968’e kadar olan sürede, Peru sivil hükümetlerce yönetildi. II.
Dünya Savaşı’nın ardından ve ’50 ’ler boyunca Peru’da geleneksel ekonomik ve toplumsal 
yapıda önemli değişiklikler meydana geldi. Ülkede kökleri yüzyılın başında atılmış ve birincil 
olarak iç talebe yönelik üretim yapan sanayi sektörü gelişmeye başladı. Böylece geleneksel 
tanm burjuvazisi ile ticari ve mali burjuvaziye bir de sanayi buıjuvazisi eklendi. Bir yandan 
yeni fabrikalar inşa edilmesi, diğer yandan da Amerikan sermayesinin petrol ve madencilik 
alanlanndaki yatınmlanm artırması sonucunda işçi sınıfı sayıca artmaya başladı. Buna karşılık 
Peru’da hakim sektör hâlâ tanm sektörüydü, çalışan nüfusun yandan fazlası tanm işçisi ve 
köylülerden oluşuyordu. Büyük toprak sahipliği sisteminin köylüler ve tanm işçilerine dayattığı 
koşullar sonucunda tanm reformu talebinin öne çıktığı bir hareketlilik başladı. ’6 0 ’lann 
başında köylü hareketi Hugo Blanco önderliğindeki Concepcion Vadisi H areketiy le  önemli bir 
ivme kazandı. Küba Devrimi’nin etkisi, Latin Amerika’nın diğer ülkelerinde olduğu gibi Peru’da 
da kendini göstermeye başlamıştı. Çin-Sovyet çatışmasının ve ülkede artan muhalefet 
karşısında, reformist bir çizgi savunan Komünist Parti’nin ve burjuvaziyle girdiği uzlaşmalarla 
kitlelerin taleplerini karşılamaktan uzak kalan popülist APRA’nm cevap veremez durumda 
olması sonucunda sol içinde yeni gruplaşmalar oluştu. Sol içindeki bu yeniden şekillenme 
sırasında iki ayn örgüt gerilla mücadelesini başlatma karannı verdi: M ovimiento Izquerda  
Revolucionario (Devrimci Sol Hareket - MIR) ve Ejercito de Liberacion Nacional (Ulusal 
Kurtuluş Ordusu - ELN). 1965 ortalannda başlayan silahlı mücadele, ordu tarafindan kısa 
sûrede yenilgiye uğratıldı. Bu gruplann yanısıra özellikle Maocu kanatta pek çok bölünme
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Reformcu ve popülist General Velasco Alvarado 
yönetimi, özellikle gerçekleştirdiği toprak reformuyla 
indio köylülerinin de desteğini kazandı. Velasço 
yönetimi, büyük toprak sahiplerinin ve ABD kökenli 
şirketlerin çıkarlarına ters düşen uygulamalarından 
dolayı, CIA destekli bir "karşı-devrimci" hareketin 
gelişmesinden çekiniyordu. Fotoğrafta, Devrimci Tarım 
Federasyonu afişi altında generallerin 1974’te 
düzenlediği bir toplantı görülüyor. Afişin solunda 
reformcu askeri yönetimin en popüler generallerinden 
biri olan Leonidas Rodrigues, sağında ise indiolar için

M arksizm in Latin  
A m erika'da Benimsenmesi

Marx'in çatışması ve Marksist kuram, Latin Amerika’
da başlıca İki farklı biçimde benimsendi:

1) Kıtanın ekonomik ve toplumsal gelişim anahtarını 
kapitalizmin uygarlaştırıcı -ya da demokratik burjuvazi
nin anti-feodal savaşımı- rolünde gören “Avrupalılaştırı- 
cı” evrimci bir anlayış.

2) Burjuvazinin ilerici rolünü bitmiş olarak gören ve 
halk tabakalarının toplumsal ve kültürel gelenekleri içi
ne kök salmış, aynı zamanda demokratik ve sosyalist 
devrimci bir bakış açısı öne süren, diyalektik bir anlayış. 
Latin Amerika işçi hareketinin başlangıcında, Marx’in 
düşüncesinin birbirinden kökten farklı bu iki yorumu 
hemen hemen ideal biçimde iki isim temsil eder: Juan 
B.Justo ve Jos6 Carios Mariategui.

Arjantin Sosyalist Partlsl’n\n (1895) kurucusu Juan 
B.Justo, özellikle, 1898’de Kapltal'i ilk kez İspanyolcaya 
çevirdiğinden, ilk Latin Amerikalı Marksist olarak kabul 
edilir. Justo’dan önce, özellikle Kari Kautsky tarafından 
yayımlanan Neu Zeit dergisinin Latin Amerika muhabiri, 
Buenos Aires’de yaşayan bir Alman göçmeni German 
Ave-Laiiemant gibi başka yazarlar Marksist düşünceleri 
Arjantin’e sokmaya çalıştılar, fakat kendisinin ve El Ob
rero Socialista dergisini yayımlayan grubunun etkisi pek 
önemli olamadı. Marx’in düşüncesi, Justo'nun sayesin
de, Latin Amerika’ya değilse bile Arjantin işçi hareketi
ne nüfuz etti.

Oysa, Juan B.Justo’nun görüşleri, olsa olsa, önemli 
miktarda sosyoloji (Comte, Spencer) ve burjuva ekono
mi politiği içeren seçkinci bir karışım İçinde çok sulandı- 
nlmış bir Marksizm diye nitelenebilir. O kadar ki. La 
Prensa (“çalışan sınıfı savunan, bilimsel sosyalist der
gi”) için 1894’deki bir başmakalede; “Adam Smith, Ri
cardo ve Marx tarafından yaratılan ekonomik öğretileri

yayıyor, sorunları oldukları gibi sunuyor ve yaklaşan 
büyük toplumsal dönüşümü aramızda hazıriıyoruz” di
ye yazmıştı. Gerçekten, Justo’nun Marx’tan aldığı başlı
ca temalar, -uzak bir gelecek olarak görülen sosyalist 
“nihai sonuç” dışında- burjuvazinin ekonomik açıdan 
devrimci rolü ve kapitalist gelişmenin nesnel ilerici so
nuçlardır. Marx’in sertıest mübadelenin Avrupa’daki 
(1847) yararları üzerine çözümlemelerini benimser ve 
bunları tereddüt etmeden 20. yüzyıl başındaki Arjan
tin’e uygular. “ Uluslararası ticaretin serbestliği” ve 
“dünyanın iktisadi biriiği” (sermayenin koruması altın
da), 1910’da Kopenhag’daki Sosyalist Enternasyonal'- 
deki etkinliğinde ana konular arasındadır. Arjantin sos
yalist gazetesi La Vanguardla'öa (2 Kasım 1895) yayım
lanan bir makalede, yabancı sermayenin yararlı rolünü 
selamlar: “ Büyük miktarlarda yabancı sermaye girişi 
zorunlu ve kaçınılmazdır... Bu ülkenin gelişmesi için 
bunun olması gerekti. Yabancı sermaye ülkenin iktisadi 
gelişimini ve daha da büyük bir güçle siyasal ve toplum
sal gelişimini hızlandıracaktır.”

Tarihî maddeciliğin, bu şekilde Latin Amerika'da top
lumsal gelişmenin zorunlu bir dönemi olarak kapitalist 
sanayinin geliştirilmesinin savunulmasına ve açıklan
masına indirgenmesi -aynı dönemde Rusya'daki “ legal 
Marksizm” i (Plotr Struve) hatıriatıyor. Fakat Justo’nun 
sermayenin uygariaştırıcı rolü için duyduğu hayranlık 
daha ileri gider ve bazen doğrudan sömürge savaşları 
ve emperyalizm övgüsüne dönüşür. Temel kuramsal 
yapıtı, Teorta y Practica de la Hlstorla'da (1909), Justo: 
“ işlenmemiş geniş topraklar ve terkedilmiş yatan ma
den yatakları karşısında, gerçekleştirmek için savaş bile 
gerekil olsa, teknik ilerlemenin gelişmesini hiçbir şey 
durduramayacaktır... Üst tabaka halk kitlesinin ne yaşa
mını ne gelişmesini tehlikeye atmayan askerî bir çabay
la bu savaşlar geniş arazileri uygarlığa açariar. Berabe
rinde zulüm olduğundan dolayı, AvrupalIların Afrika’ya 
girmelerini kınayabilir miyiz? (...) Pampa'da yeril baş- 
kaniarın egemenliğini kaldırdığımız için kendimizi kına
yacak mıyız? (...) Vahşi ve barbar halkları bir kere orta
dan kaldırdıktan (sic) ya da boyun eğdirdikten ve bugün 
uygariık adını verdiğimiz şeye kattıktan sonra, dünya, 
daha büyük bir gelişme benzeriiği demek olan biriik

ve barışa daha yaklaşacaktır” diye açıklar.

Burada Marksizmden hayli uzaktır ve bu çeşit bir kanıt 
Kari Kautsky'dan çok Cecil Rhodes’a yakındır; dolayı
sıyla, Arjantin sosyalizminin bağrında, Justo'nun dü
şüncelerini reddeden ve sonunda 1918'de Arjantin Ko
münist Partlsl'nin kuruluşuna varacak olan (özellikle 
Şiii'ii Marksist, Şili KP kurucusu Luis Emilio Recabarren 
sayesinde) bir iç muhalefetin gelişmiş olması şaşırtıcı 
değildir. Bununla birlikte, bir on yıl sonra, Arjantin ve 
Latin Amerika (Staiinizmin etkisi altında) komünizmin 
bağrında, J.B. Justo’dan çok uzak fakat onunla birkaç 
temel öncülü paylaşan ilerici gelişmeciliğin yeni bir ver
siyonu oluşacaktır.

Bu yeni geiişmecilik Justo’nun revizyonist düşünce
lerini dışlar kendisini Marksist ve Leninist ilan eder 
ve emperyalizme karşı, ilerici burjuvaziyle bağlaşık top
lumsal sınıflar (proletarya ve köylülük) tarafından yöne
tilen, ulusal-demokratik bir devrimin tarihi bakış açısını 
koyar. Justo tarafından övülen emperyalist çözümler 
dışlanır, fakat sermayenin hâlâ Latin Amerika’da oyna
yacağı ilerici bir rolü olduğu ve üretici güçlerin (tarım 
reformu vb. gibi demokratik toplumsal ve siyasal dönü
şümlerle) bir kapitalist büyüme döneminin bu kıtanın 
gelişmesinde zorunlu bir aşama olduğu önkabuiü onun
la paylaşılır. Kuşkusuz Justo’nun tersine, bu tarihsel 
rol yabancı sermayeye değil, ulusal sermayeye, daha 
doğrusu, anti-feodal ve demokratik, büyük toprak sa
hiplerine ve emperyalist egemenliğe karşı olduğu kabul 
edilen ve halk güçleriyle bağlaşık ulusal burjuvaziye 
maiediimiştir. Fakat bu iki versiyonun, içinde de, önce
den belirlenmiş bir düzene göre (Batı Avrupa’dakine 
benzer) feodalite, ticari kapitalizm, sanayi kapitalizmi 
ve sosyalizmin birbirini izlediği tamamen evrimci ortak 
bir tarih görüşü vardır; bu iki görüş, Latin Amerika 
ülkelerinin kapitalist sanayileşme ve yenileşmelerini ta
rihsel ileriemenin gelecek dönemi ve ekonomik ve top
lumsal geri kalmışlığın aşılması, eski toplumsal ilişkile
rin kıniması ve ülkenin gelişmesinin gerekli koşulu ola
rak algılıyordu.

Açıkçası, Justo’nun “Marksizm”i İle Stalinci biçimde 
ilerlemecliiklerie antl-emperyalizm arasındaki fark çok
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Karşı Devrim

efsaneleşmiş gerilla lideri Tupac Amaru görülüyor.
Peru Cumhuriyeti, yıllar boyunca toprak üzerindeki 
feodal mülkiyeti ortadan kaldıramadığı gibi, 
comunidadVarm çözülerek köylülerin ücretli tarım 
işçisine dönüşecekleri bir süreci de başlatamadı. 
Eskiden köy komününün ortak mülkiyeti olan 
topraklarda artık büyük toprak sahiplerinin alabildiğine 
sömürüsü altında yaşamak zorunda kalan Indio’/ar, 
İnka döneminden kalan geleneklerini belli değişimlere 
uğrayarak da olsa sürdürmeye devam ettiler.

yaşandı, ondan fazla kendine komünist parti diyen ve birbirinden K P /K m l Yıldız, KP/Kızıl 
Bayrak, KP/Kızıl Siper gibi eklerle aynlan grup oluştu. ’6 0 ’lann sonlanna doğru iktidardaki 
Belaunde hükümetinin vadettiği reformlan, özellikle de tanm reformunu gerçekleştirmemiş 
olması, temel gıda maddeleri sıkıntısı başgöstermesi gibi halkın günlük hayatını doğrudan 
etkileyen gelişmeler, grevlerin ve gösterilerin artmasına, siyasal alanda da tam bir kargaşanın 
kendini göstermesine yol açtı. 1968’de daha önce pek çok kereler olduğu gibi yine askerler 
geldiler, yalnız bu sefer diğerlerinden farklı olarak popülist ve reformcu bir görüntüye 
bürünmüş olarak.

1968 Velasco Darbesi

3 Ekim 1968’de, General Juan Velasco Alvarado bir askeri darbeyle Belaunde hükümetini 
devirerek iktidara geldi. Bu seferki darbenin Peru’da o ana kadar yapılan ve Peru burjuvazisi 
ve emperyalisderin Peru’daki çıkarlannı koruyan darbelerden farklı bir takım özellikler taşıdığı, 
birkaç gün sonra askeri birhklerin ABD sermayesine bağlı International Petroleum Company’y t  
ait rafineriyi işgal etmeleriyle ortaya çıktı. Beklenmeyen başka gelişmeler birbirini izledi.
Askeri yönetim Sovyeder Birliği’yle diplomatik ilişkiler başlattı, ABD’li şirkedere ait madenlerin 
bir kısmı ulusallaştınidı. Velasco Alvarado yönetiminin en radikal eylemlerinden biri de uzun 
zamandır acil bir talep olarak gündemde olan toprak reformunu gerçekleştirmesi oldu. Haziran 
1969’da yapılan toprak reformu, Küba Devrimi’nden sonra tüm Latin Amerika’da 
gerçekleştirilen reformlann en radikaliydi ve büyük toprak sahipliği sistemini büyük ölçüde 
tasfiye etti. Toprak reformuyla başlayan uygulamalar, madencilik ve sanayi sektöründe 
“Perulaştırma”yla devam etti. Yeni askeri yönetim, bir yandan “ekonomide özel mülkiyetle 
kamu mülkiyetinin birarada varolacağı” bir sistem oluşturacağını söylerken, diğer yandan da 
anti-komünist bir söylem kullanıyor, sol muhalif gruplara, sendikalara karşı baskı uygulamaya 
devam ediyor, grevleri şiddet kullanarak bastırmaktan geri durmuyordu. Ekonomi politikası 
Peru’da sanayinin ulusallaştıniması ve geliştirilmesi üzerine kurulu popülist Velasco yönetimi, 
1975’de ordunun tutucu kanadı tarafindan iktidardan indirildi. Askeri rejim, bu tarihten 
itibaren reformcu yaklaşımlardan artık tamamen uzaklaşarak neoliberal ekonomik politikaları

önemlidir; zaten, birincisinin Arjantin ve Uruguay (özel- 
liide II. Dünya Savaşı öncesi) hariç Latin Amerika’da 
hiçbir zaman pek yankı bulmazken İkincinin hızla bu 
kıtadaki işçi hareketinin temel güçlerinden biri haline 
gelmesini açıklayan da bu farktır. Fakat bu ortak öncül
lerin varlığı, şu ya da bu zamanda, İkinciden birinciye 
kaymalara ya da gerilemelere tanık olunabildiğinin ne
denini de açıklar. Mesela: Arjantin Komünist Partisi'n\n 
kuruculanndan biri, J.B. Justo’nun yenilmez düşmanı 
ve Latin Amerika’da Stalinciliğin seçkin temsilcisi, Vit
torio Codoviila, 1944’de, “ABD ve İngiltere'nin, ilerici 
bir anlamda, ekonomik, siyasal ve toplumsal gelişmeye 
yardımcı olmak amacıyla Latin Amerika ekonomi siyase
ti üzerinde bir anlaşmaya varacaktan” inancını belirti
yordu. “Sermayeleri, makineleri ve sanayi ürünleriyle 
şimdiki pazara göre on ya da yirmi kez üstün bir pazar 
sunarken Amerika ülkelerinin bağımsız ekonomik geliş
mesine yardımcı olan ve on yıllardan beri içinde yaşa
dıktan geri kalmışlığı birkaç yılda ortadan kaldırmasına 
izin veren” anglo-Amerikan bir program hazırlamak söz 
konusudur. Kuşkusuz bu metin özel bir konjonktürle 
(ve SSCB’nin dış politikasının belirli bir dönemiyle) çakı
şır fakat yazılabllmiş olması (ve ona benzeyen birçok 
başkaları da var) “ kapitalist ilericilik” ln ortak özünün 
varlığı üzerine bize bilgi verir.

Özellikle, Jos^ Carlos Mariategui tarafından temsil 
edilen, Marksizmin Latin Amerika’daki ikinci kabul biçi
mi, bambaşka bir yöne İşaret eder. Yeril burjuvazinin, 
ulusal ya da demokratik, özgürieştlri bir rol oynamak 
için tarih sahnesine çok geç gelmiş olduğunu düşünür. 
Latin Amerika 19. yüzyıl Avrupası'yla kıyaslanamaz: 
Emperyalizm çağında Latin Amerika ülkeleri bağımlılığa 
mahkûm edilmişlerdir ve onlar için tek gerçek seçeneği 
sosyalizm temsil etmektedir. O halde, AvrupalI olmayan 
başka bir toplumsal gerçeği yorumlamak ve Latin Ame
rikalı yapılanmalann -bunlar arasında, birçok ülkede hal
kın çoğunluğunu oluşturan yeril köylülüğün cemaat 
gelenekleri- somut özelliklerini (ekonomik, toplumsal 
ve kültürel) hesaba katan devrimci bir bakış açısı oiuş- 
tumıak İçin tarihi maddeciliği yaratıcı bir biçimde kullan
mak söz konusudur. Bu, Marksizmin evrimci yorumlan- 
nı aşmayı ve sürekliliğin kopma olasılığını, nitel sıçra

maları, dönemlerin içiçe geçmesi ve kaynaşmasını göz- 
önüne atan toptum tarihine diyalektik bir yaklaşımı içerir.

Bu anlayış, birinciden Marx'in yapıtında şu ya da bu 
metne yapılan göndermeyle ayırtedilmez; yazınsal Orto
dokslukla değil daha çok Latin Amerika gerçeğine uygu
lamak için, Marksist yöntemin özünü, devrimci diyalek
tiğini kavramakla uğraşır.

Marksizmin bu kuramsal ve siyasal yeni kabulünü 
başlatan Mariategul’nin hareket noktası tam da evrimci 
“nericillk”ten kopuştur - II. Enternasyonal'de egemen 
olan pozltlvist Marksizmine karşı köktenci mücadelele
rinde genç Lukacs ve Gramscl'nin izledikleri nükteli 
yolu hatıriatır biçimde, 1925’de yayımlanan bir makale
de Mariategui şöyle yazmıştı: “Evrimci, tarihselci felse
fe, savaş öncesinde, siyasal ve toplumsal sınırların öte
sinde iki karşıt sınıfı birieştirmişti. Kentlerin maddi ra
hatlığı, fizik gücü, llerieme düşüncesine, boş inançlara 
dayalı bir saygı doğurmuştu... Tutucular ve devrimciler 
uygulamada, evrimci tezin sonuçlarını kabul ediyorlar
dı. Herbiri, llerieme düşüncesine bağlılıkta ve şiddetten 
tiksinmede diğerleriyle çakışıyordu” . Savaştan önce bi
le bu “düz ve rahat felsefe”yi reddeden düşünürlerden 
biri olan Georges Sorel’I selamlıyor ve gelişmeye bağlı
lıktan dolayı bozulmamış devrimciler olarak sosyalizme 
romantik bir canlılık ve yeni bir ruh getiren Bolşevikler'I 
kutluyordu.

İşte böyle kesin karşı-evrimci Marksist bir yaklaşımla, 
'20’li yıllar boyunca Mariategui, Peru ve Latin Amerika 
gerçeğini araştıracaktır. Bir İşçi ve köylü devrimini öv
düğü İçin yeril “popülizm”den çok “Avrupacılık” la suç
lanacaktır. Aslında, Mariategul'nin yöntemi Marksizmin 
temel ilkeleriyle Latin Amerika’ya özgü özellikler arasın
daki evrensel ve özgül otanın birlikteliği konusunda be
lirginleşir.

Eğer antl-kapltallst romantizm onun düşünce biçemi- 
ne yabancı değilse, romantikler (ya da Rus Popülistleri) 
gibi hiçbir şekilde kapitalizm öncesi toplum düzenini 
örneğin Peru sözkonusu olduğunda İnka “ komünlzm” l- 
nl yeniden kurmayı İstemez. Amacı sosyalist bir bakış

açısına yararlı Avrupa kökenli zorunlu teknik yenitikteri 
ve yeril toplulukların geleneklerini diyalektik bir ilişki 
içine sokmaktır.

Evrimcilikle kopuşun siyasat kesin görünüşü, Maria- 
tegui'nln kapitalist “ ilerieme”nin artık Latin Amerika'
daki azgelişmişlik sorunlarına çözüm getiremeyeceği 
ve yerii burjuvazinin tutarlı bir demoktatik-devrimci rol 
oynamakfan ya da kıtayı başlıca mülk sahiplerinin ve 
emperyalist tekellerin boyunduruğundan kurtarmaktan 
aciz olduğu İnancıdır. O halde, Peru ve Kızılderili Ameri- 
kası’nda da gündemde olan, anti-emperyalist ve anti- 
kapitalist savaştan tek bir devrimci süreçte kaynaştıra
rak, ulusal, demokratik, tarımsal ve sosyalist görevleri 
birieştiren global bir toplumsal devrimdir.

Mariategui, Peru Komünist Partisi'nin kurucusu ol
muştu fakat ölümünden (1930) sonra, Marksist mesajı 
ve anlayışının komünist hareket içindeki yerini hızla 
Stalinci yeni evrimcilik aldı. Marialegui’nin anlayışı, mar
jinal ve “aykın” Latin Amerika Marksizm akımları İçinde 
ancak ’60'tarın başına kadar yaşayabildi.

Küba, Nikaragua'daki devrimler ve Salvador ve Gua
temala'da güncel devrimci hareketlerle biriikte, Mark
sizm'in Latin Amerika'da benimsenmesinin yeni bir ev
resi başlar. Mariategul'nin çatışmasıyla doğrudan ilişki
si olmamakla birilkte bu hareketler, evrimci olmayan, 
köktenci toplumsal değişim eylemini yönlendirebilecek 
bir Markslzmi yeniden bulacaklar ya da yaratacaklardır.

Her halkın -Marti ve Küba'da bağımsızlık savaşı, San- 
dino ve ABD'nin Nikaragua’ya müdahalesiyle Farabun
do Marti ve Salvador’da 1932 Ayaklanması, yerlilerin 
Guatemala’da sömürgeciliğe karşı yüzyıllık mücadelesi- 
devrimcl kültürüne dayanan sosyalist bir çözüm arayı
şıyla son yirmi yılda kıtayı sarsan devrimci hareketler, 
Juan B. Justo’nun 1898’de yaptığından başka bir tür 
etkiyle Marx’i İspanyolcaya çevirdiler.

fAlCHAEL LOWY
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IMF denetiminde ve baskı yöntemleri uygulayarak gerçekleştirmeye çalışan bir baskı rejimine 
dönüştü. Buna rağmen, 1968 darbesiyle başlayan süreç, Peru’da sanayi sektörünün ve sanayi 
burjuvazisinin güçlendiği, işçi sınıfının ve sendikalann da artık bir güç haline geldiği bir 
süreç oldu. Bu yıllarda artan grevler, 1977 genel greviyle doruk noktasına ulaştı. 1975’de 
uygulanmaya başlayan IMF politikalannm altında ezilen işçiler ve köylüler 1980’de yeniden 
parlamenter sisteme geçilene kadar tepkilerini grevler ve toprak işgalleriyle dile getirdiler.

70 ’lerde Peru Solu ve Sendero Luminoso

’80’lerin başından beri dünya kamuoyunda kendinden çok söz ettiren Sendero Luminoso 
(Aydınlık Yol) adlı gerilla hareketi, 1964’de Peru Komünist Partisi’nin  bölünmesinden doğdu. 
Partinin büyük çoğunluğu Sovyetler Birliği çizgisini takip ederek Hruşçov’un izinden giderken, 
azınlık bir grup Stalin’i savunmaya devam ederek, Mao’nun uzun süreli halk savaşı stratejisini 
devrime giden doğru yol olarak kabul etti ve partiden ayrıldı. Partiden aynlanlann bir kısmı 
Peru Komünist Partisi/Kızıl Bayrak’ı kurdular. Kuruculann arasında daha sonra Sendero 
Luminoso’nun önderi olacak olan Ayacucho Üniversitesi felsefe profesörlerinden Abimael 
Guzman da vardı. Guzman 1970’de silahlı mücadeleye gerekli önemi vermediği gerekçesiyle 
parti yönetimini eleştirince ihraç edildi. Onunla birlikte Ayacucho Bölge Komitesi de aynidı 
ve birlikte Partido Comumista del Peru’yu  kurdular. Örgüt, ’’Mariategui’nin Aydınlık Yolu İçin 
İleri!” sloganıyla ortaya çıktığı için genel olarak Sendero Luminoso adıyla anılmaya başladı. 
Sendero Luminoso, Mariategui’nin ’20’lerin Peru’su için yaptığı tahlilleri ’70’ler ve ’80 ’ler için de 
geçerli sayıyor ve Peru’yu yan sömürge, yan feodal bir ülke olarak tanımlıyordu. Indiolarm 
kurtuluşunun ancak proletarya önderliğinde bir devrimle mümkün olduğunu söyleyen 
^lariategui’nin tersine Sendero Luminoso devrimin ancak bir grup gerillanın kırlardan 
başlatacağı ve köylülerin katılımını sağlayarak sürdüreceği bir halk savaşı sonucunda 
gerçekleşeceğini savunuyordu. Sendero Luminoso’ya  göre, Peru gibi bir ülkede seçimler ancak 
bir aldatmaca anlamına gelebilirdi; bu nedenle grup diğer sol gruplarla ilişki kurmayı ve 
işbirliği yapmayı baştan reddediyordu. Örgüt, ’70’ler boyunca daha çok üniversite çevrelerinde, 
öğretmenler arasında, bazı köylü örgütleri içinde etkin olarak saflanna yeni taraftarlar kazandı. 
Silahlı mücadele ise 1980’de, 12 yıllık askerî diktatörlüğün ardından Peru’da yeniden seçimlere 
gidildiği sırada başladı. İlk ülke çapında yankı uyandıran eylem, Ayacucho’daki Cangallo seçim 
bölgesinde bazı oy sandıklarının yakılması oldu. Seçimleri 1968 darbesinden önce iktidarda 
olan Acdon Popular (Halk Eylemi) ve onun adayı Belaunde kazanarak iktidara geldi. Sol 
gruplar ise yüzde 21 gibi azımsanamayacak oranda oy aldılar.

Sendero Luminoso'nun silahlı eylemleri 1980 boyunca artarak devam etti. Eylemler daha çok 
And Dağlan’nda indiolar arasında yoğunlaşıyordu. Buralarda gerillalar köylere giriyorlar, 
köylüleri toplayarak siyasi propaganda konuşmaları yapıyorlar, daha sonra köye kızıl bayrak 
çekerek gidiyorlardı. Bazı büyük çifdiklere girerek toprak sahiplerini öldürmek, polisle işbirliği 
içinde olan kişileri idam etmek, köylerdeki küçük dükkan sahipleri ve tüccarlann mallanna el 
koyarak halka dağıtmak gibi eylemler de sıkça başvurulan eylem biçimleriydi. Bunların 
yanısıra Sendero Luminoso, devleti temsil eden çeşitli kurumlara karşı sabotaj eylemlerinde 
bulunuyor, köprüleri, telefon santrallerini, yüksek gerilim hatlannı tahrip ediyordu. Kıyı 
bölgesindeki eylemler ise daha çok, Sendero Luminoso için sembolik karakter taşıyan bazı 
yerlere bomba koymak şeklinde oluyordu. Ekim 1981’de Sendero Luminoso ordusu bin silahlı 
gerillaya sahipti ve bu tarihte ilk büyük askerî harekat gerçekleştirilerek bir polis merkezine 
saldınldı. Bu eylemin ardından Ayacucho Eyaleti’nin çeşitli yerlerinde olağanüstü hal ilan 
edilmesine rağmen, Sendero Luminoso Mart 1982’de tüm Peru’da büyük yankı uyandıran bir 
eylem gerçekleştirmeyi, eyaletin başkenti Ayacucho’yu birkaç saat için de olsa işgal ederek 
şehir hapishanesindeki tutuklulan serbest bırakmayı başardı. Mart sonunda örgütün Lima’nın 
elektriğini kesmesi, başkentteki en önemli eylemi oldu; daha sonra bu elektrik kesme eylemi 
sık sık tekrarlanmaya başladı. Tüm bu eylemler, şüphesiz Sendero Luminoso'nun belli bir halk 
desteğine sahip olması sayesinde haşan kazanabiliyordu. Peru’nun hâlâ en geri kalmış bölgesi 
olan And Dağlan’nda yaşayan köylüler, Sendero Luminoso’yu, yüzyıllardır süren ezilmişliklerine, 
yaşadıklan sefalete son verebilecek bir güç olarak değerlendirdiler. Aynca indiolar, İspanyol 
egemenliği sırasında Tupac Amam önderliğinde başlayan ayaklanma hareketinden beri defalarca 
ayaklanmışlar, kendilerini ezenlere karşı çıkmışlardı; Sendero Luminoso, ayaklanmaya yatkın bir 
halkın içinde faaliyet gösteriyordu.

1982 sonundan başlayarak Sendero Luminoso’nun And Dağlan halkı arasında bulduğu destek 
azalmaya başladı. Örgütün, köylüleri yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretim 
yapmaya ve böylece şehirleri yiyecek sıkıntısına düşürme çağnian, ürettiklerini pazarlarda 
satmak isteyen köylülerin tepkisine yol açtı. Gerillalann köy yönetimlerinde daha fazla söz 
sahibi olma istekleri de Indio köy topluluklannın geleneksel yönetim biçimleriyle çelişki 
yaram. Fakat en önemlisi, 1982 sonundan itibaren gerillalara karşı devletin polis güçlerinin 
sürdürdüğü mücadeleye ordu birliklerinin de katılması oldu. Zaten polis tarafından halka karşı 
uygulanan baskı ve terör kadanarak sürmeye başladı. Sendero Luminoso gerillalannm 
askerlerden kaçarken terkettiği köylerdeki köylüler askerlere karşı savunmasız kalıyorlardı. 
Gerillalann devlet güçlerinden yana tavır alan köylüleri cezalandırmaya başlamalan da Sendero 
Luminoso’ya karşı bir tepki oluşmasına yol açtı, köylüler bu sefer de .Sendero Luminoso’nun  
başlanm belaya sokmasından korktuklan için kendi aralannda savunma örgütleri kurmaya 
başladılar.
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Popüler bir siyasi çizgi izleyen Frente Unido’nun 
Ifurucusu, rahip ve sosyolog Camilo Torres, 1929’da 
Bogota’da doğdu. Bogota merkez üniversitesinde 
görevliydi. Devrimci solun eylem birliği yapması 
gerektiğini söylüyordu. İşçi, köylü ve öğrenciler 
arasında çalıştı. Ocak 1966'da gerillalara katıldı.
Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) saflarında savaşırken 
aynı yıl, Santander yakınlarında, daha başka birçok 
Latin Amerikalı önder gibi o da pusuya düşürülerek 
öldürüldü. Gerek yaşamı gerek ölümüyle Torres 
kendinden sonra gelen sayısız radikal din adamı için 
bir örnek oluşturdu. Zihinlerinde ve mücadelelerinde 
toplumsal devrimle. Tanrısal devletin yeryüzünde 
gerçekleşmesiyle özdeşleştiren rahiplerin çoğu, Torres 
gibi silaha sarılmadıklarında bile, onun temsil etmiş 
olduğu imkândan ötürü şiddeti, ilkece dışlamadılar. 
Ancak genç rahipler arasında bu eğilim yaygınlaştıkça, 
kilise hiyerarşisi içinde de güçlü bir tepki doğuyordu. 
Örneğin, Kilise’deki görevinden kendi rızasıyla ayrılan 
Torres’in aksine, onun fikirlerinden esinlenerek, 
1960’lann sonunda toplumsal bir devrimi hedefleyen 
Golconda Grubu adlı bir örgüt kuran Louis Correa, 
Kilise’den kovulmuş, hapsedilmiş, hapisten çıktıktan 
sonra da bir taksi şoförü olarak çalışmak zorunda 
kalmıştı ama mücadelesini bir Hıristiyan olarak 
sürdürdü.



Karşı Devrim

1980’lerde ABD’nin hedefi 100 bin nüfuslu, Venezuela 
açıklannda, 750 Km^’lik bir adaydı. Yeni sağ dalganın 

üstünde başkanlığa gelen Reagan’ın bölgedeki ana 
hedefi Nikaragua Devrimi’ni kuşatmak, Salvador ve 

Guatemala’daki gerilla mücadelesini bastırmak, 
Küba’nın bölgedeki bütün dostlarını devirmekti. 1983 

bölgede siyasal ve askeri operasyonlarla geçti. 
Guatemala, Salvador, Honduras, Kosta Rika ve 
Panama’da birbiri ardına hükümetler değişerek 

ABD’nin böfgeye yönelik müdahalesi ile tam bir uyum 
sağlandı. Js^maika'da IMF’ye kafa tutan, Castro ile iyi 
ilişkiler içirtfle bulunan İşçi Partisi hükümeti de daha 

önce iktidardan seçim yoluyla düşürülmüştü. Amerikan 
filosunun her an Nikaragua açıklarında bir müdahale 

yapması bekleniyordu. ABD hükümeti Küba’nın küçük 
dostu Grenada'yı da programına almıştı. Lübnan’da 

Amerikan karargahını yerle bir eden büyük baskından 
iki gün sonra Amerika Grenada adasına askeri 

müdahalede bulundu. 1783'de İngiltere’nin sömürgesi 
olan bu ada, 1976'da İngiliz Uluslar Topluluğu'na 

bağlı bir İngiliz genel valisinin sembolik varlığı altında 
bağımsızlığını kazandı. Sir Eric Gairy hükümet başkanı 

olarak zorba bir yönetim kurdu. 13 Mart 1979'da 
Maurice Bishop ve 50 arkadaşının kurduğu New 

Jewez Movement (Yeni Mücevher Hareketi- Refah, 
Eğitim ve Kurtuluş için Yeni Birleşik Hareket), o 

sıralarda ABD'de bulunan Gairy'yi devirerek iktidara 
geldi. Sol eğilimli yeni iktidar özel sektöre dokunmadı 

ama dış politikada Küba'ya yaklaştı. Küba’dakine 
benzer okuma yazma kampanyalan başlatıldı. 

Grenada'da kakao ve hindistan cevizi yetişmekteydi 
ama en büyük gelir kaynağı turizmdi. Bishop'un 

adaya büyük bir hava alanı yapılması projesinden' 
ABD hoşlanmadı. Küba ya da Sovyetler bundan 

askeri amaçlarla yararlanabilirdi. Ama bu projeye bir 
çok Fransız, Amerikan, İngiliz şirketi ve Küba 

tarafından kredi açılması engellenemedi. 1983'de Orta 
Amerika'da gerginliğin tırmanması Bishop'u da 
rahatsız etmekteydi. Amerikan müdahalesinden 

çekinen Bishop Haziran 1983'de bunu engellemek 
amacıyla ABD'ye gitti. Dışişleri bakanı görüşmeyi 

kabul etmedi. Ancak güvenlik danışmanı Clark ile 
görüşebildi. ABD ile ilişkileri düzeltmek istediğini, 

serbest seçimlerin yakında yapılacağını açıkladı. 
Bishop’un bu tutumu önderi olduğu hareket içinde 

Bernard Coard'ın başını çektiği Sovyet yanlısı hizibin 
tepkisini çekti. Coard da Temmuz’da Sovyetler 

Birliği’ne giderek temaslarda bulundu ve Ağustos’da 
geri döndü. New Jewez Movement içinde yoğun 
tartışmalar başladı ve iki kanat ortaya çıktı. 26 

Temmuz'da Merkez Komite Bishop'u önderlik 
vasıflarından yoksunlukla, Devrim’in sosyalizme doğru 

evrilmesine engel olmakla suçladı ve özel sektörün 
devletleştirilmesini istedi. Ayrıca Bishop ve Coard’ın 

önderliği ‘■ikili" olarak üstlenmesi önerildi. Bishop 
süre istedi ve Küba'ya gitti. 8 Ekim'de Küba'dan 
döndüğünde kararını vermişti. İkili önderliğe karşı 

çıktığından 13 Ekim'de partiden atıldı. Küba'nın 
tepkisine rağmen evinde hapsedildi. 19 Ekim'de 

Bishop yanlısı bakanların da katılmasıyla başkent St. 
George'da toplanan bir kaç bin kişilik topluluk yeni 

yönetimi protesto etti ve Bishop'u gelip evinden 
kurtardı. Ancak Coard yanlısı general Austin 

Hudson'un emriyle ateş açılması üzerine aralannda 
Bishop ve 4 bakanın da bulunduğu 100 kişi hayatını 
kaybetti. Bishop’un öldürülmesi Grenada’nın Küba’yla 

ilişkisinin bozulmasına neden oldu ve katliamı 
gerçekleştiren general Austin daha sonra Coard 
hizbini saf dışı bırakmağa çalışırken bütün yaz 

boyunca Nikaragua açıklarında dolaşan Amerikan 
filosuna Grenada’ya doğru hareket etme emri verildi. 

Nikaragua ve Salvador'a müdahalenin yaratacağı 
riskleri göze alamayan, Lübnan'dan onursuzca kovulan 

Amerikan ordusu Reagan'ın emriyle, 1960'larda 6 
Antil ülkesi ile imzaladığı Güvenilin Sözieşmesi'ne 

dayanarak ve adadaki Amerikalılann can güvenliğinin 
tehlikede olduğu bahanesiyle 25 Ekim 1983'de adaya 
çıkartma yaptı (yanda). Adada bulunan Kübalı işçiler ve 

Grenadahlarm direnişi 15 gün sürdü. General Austin 
Hudson Amerikalılarca esir alındı. Yönetim eski İngiliz 

vali Sir Paul Scoon'a devredildi. Aralık 1984'de 
yapılan seçimleri Herbert Blaize'nin önderliğindeki 

New Nationai Party kazanarak iktidara geldi.

Tüm bunlara rağmen, Sendero Luminoso’nun  devlet güçlerini yoğunlaşan şiddet ve sabotaj 
eylemleriyle provoke ederek ülkedeki siyasi ortamı istikrarsızlaştırma ve bu şekilde devrimci 
bir durum oluşturma çabalan devam etti ve örgütün deyimiyle “halk savaşı”, And 
Dağlan’ndan çıkarak Peru’nun diğer bölgelerine de yayıldı. Bu durum, beş yıllık Belaunde 
yönetimi boyunca giderek kötüleşen ekonomik durumun, sürekli artan enflasyonun sonunda
1985 seçimlerini kendine büyük umutlar bağlanan APRA adayı Alan Garcia’nın kazanması 
sonucunda da değişmedi. Peru’da bir yanda devlet güçlerinin, diğer yanda Sendero 
Luminoso'nun yer aldığı bir savaş, ülkedeki diğer sol örgütlerin de- Sendero Luminoso’ya  karşı 
tavır almasıyla devam ediyor.

Violencia ve Koka Ülkesi: Kolombiya
Kolombiya’nın başlıca ihraç ürünü olan kahve tanmınm gerçekleştirildiği plantasyonlardan arta 
kalan bölgelerdeki sık ormanlar ve korular 1948’den beri ülkedeki gerilla hareketine uygun 
bir bannma olanağı sunmuş ve bu imkandan yeterince yararlanmasını bilen gerilla hareketi
Latin Amerika’daki en uzun süreli hareket niteliğini kazanmıştı. Ancak devletin her türlü
bastırma çabasına rağmen varlığını sürdüren gerilla mücadelesi, kentleri ele geçirmeyi 
başaramamış ve ülkede bir yönetim boşluğu doğmuştu. Bu boşluk, aynı zamanda uyuşturucu 
üretim ve sevkiyatını örgütleyen Mafia’mn ülke topraklannda kök salması sonucunu 
doğurmuştu. Öyle ki, bugün M afia adeta silahlı küçük bir orduya, çiftliklere, havaalanlarına 
sahip bulunuyor. Amerikan toplumunu çürüten uyuşturucu, Latin Amerika’nın bir tür 
intikamına dönüşmüşçesine, ABD her zaman gerillalara tanıdığı savaş önceliğini bugün
M afia’ya karşı açılan savaşa aktarmış bulunuyor.

Nüfusun yüzde 7’sini kızılderililerin, yüzde 68 ’ini melezlerin, yüzde 20’sini beyazların ve 
nihayet yüzde 5’ini siyahların oluşturduğu Kolombiya’nın bağımsızlığı 1819’da Simon Bolivar 
tarafindan ilan edilmişti. İki partili bir siyasal yapıya sahip Kolombiya uzun yıllar 
M uhafazakarlarla Liberaller arasındaki şiddetli mücadelelere tanık olmuştu. 1850’lerin sonunda 
Liberallerle M uhafiizakarlar arasında baş gösteren iç savaş yönetim biçiminin merkezî mi yoksa 
federal mi olacağı sorunundan doğdu. 1899-1903 arasında yüz binlerce kişinin ölümüyle 
sonuçlanan Bin Gün Savajı’ndan sonra yönetime gelen M uhafazakarlar, Liberaller üzerindeki 
baskılannı arttırdılar. 1948’de bir sonraki seçimi kazanacağına kesin gözüyle bakılan liberal 
Gaitan’ın öldürülmesi üzerine bu kez, 1948 ile 1962 arasında 200 binden fazla kişinin 
ölümüyle sonuçlanan ve Violencia (şiddet dönemi) diye adlandınlan başka bir iç savaş 
başladı. Bu dönemde, eşkiyalıkla siyasal mücadeleler birbirine kanşmış, eşkiyalık gündelik 
yaşamın bir parçası haline gelmişti. İç savaşın sonuna doğru, toplumun radikalleşmesi ve 
dolayısıyla 1930’da kurulmuş Komünist Partisi’n in  belirli bir destek kazanması üzerine iki parti 
1957’de aralannda anlaşmıştı. Bu anlaşmaya göre iki parti 1974’e dek, seçim sonuçlarına 
bakılmaksızın sırayla iktidara geleceklerdi. Böylece oligarşi egemenliğini uzunca bir süre 
sürdürme olanağına kavuşmuş oldu.

Savaş sonrası Latin Amerika ülkelerine ekonomik yardımı öngören İlerleme İçin Birlik 
Programı çerçevesinde ABD’den büyük miktarda borç alınması ABD’ye olan bağımlılığı arttırdı
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Latin Amerika'nın Ispanyol ve Portekizlilerin istilasıy
la birlikte başlayan kurtuluş mücadeleleri tarihi içinde, 
yabancı boyunduruğuna ve yerli mülk sahibi sınıflara 
karşı silahlı başkaldırı bir istisna sayılamaz. 1970’lerde 
Uruguay’da kurulmuş olan bir devrimci silahlı mücadele 
birliğinin adının, beyaz sömürgecilere karşı ilk başkaldı
rıyı örgütleyen yerli kabile reisi Tupac Amaru'dan esin-

■ lenerek Tupamaro konulmuş olması bile, kıtada bir dev
rim için silahlı mücadeleye yönelenlerin yaslanabilecek
leri çok köklü bir gelenek bulunduğuna hemen işaret 
eder. Simon Bolivar’la başlayıp, Jos6 Marti ve Augusti- 
no Cesar Sandino önderliğinde sürüp giden 19. ve 
20. yüzyılın kurtuluş mücadeleleri de Latin Amerika’da 
ispanya ve ABD ile onların müttefiki latifundisHer'm ege
menliğine karşı silahlı mücadelelerin en bilinen örnekle
ri olarak Küba Devrimi sonrasında başgösteren gerilla 
mücadelelerine esin kaynağı oluşturmuşlardı. Ancak, 
bu silahlı kurtuluş mücadeleleri ile sonradan esin kay
nağı oldukları gerilla hareketleri arasında iki esaslı fark 
olduğu söylenebilir. Öncelikle, Küba Devriminden sonra 
patlayan gerilla mücadeleleri kendilerini yalnızca ulusal 
kurtuluş amacıyla sınırlamış olmayıp, hemen hemen hep
si karşılarına sosyalist devrim hedefini koymuşlardı; ikin
ci olarak da bu gerilla mücadelesinin teorisini -sırf aske
ri denilemeyecek amaçlarla- Leninist teoriye eklemleme 
girişiminde bulunmuşlardı. Bu bakımdan kıtadaki gerilla 
mücadelesinin tarihsel geleneğinden bir kopuşu da ifa
de ediyorlardı.

1960’ların sonlarından 1970’lerin ortalarına kadar he
men hemen tüm Latin Amerika ülkeleri Marksist gerilla 
gruplarının faaliyetlerine sahne olurken, bu faaliyetler 
hem gerillaların kendileri, hem de Marksist sosyalizm 
içindeki muanzları tarafından yeni bir adla tanımlandı: 
fococuluk. Bu terim giderek bu faliyetlere yön veren 
özgül bir mücadele anlayışını da tanımlar oldu. İspan- 
yolcada “ocak” anlamına gelen foco sözcüğü, daha 
sonra ima eder olduğu siyasal strateji gibi, Küba devri- 
minin Latin Amerika devrimci solu tarafından yorumlan
ması sırasında özgül bir anlam kazandı. Kübalı devrim
ciler, Sierra Maestra'da silahlı mücadeleyi sürdürdükleri 
sırada oluşturduklan her bir gerilla birimini mücadeleyi 
tutuşturan bir ocak, bir foco olarak adlandırmışlardı. 
Küba devrimi zafere ulaşıp, Latin Amerika'da gelenek
sel KP’lere muhalefet eden bir bölüm devrimci tarafın
dan devrimin modeli olarak benimsenmeye başlayınca 
Küba devriminin asli mücadele birimi olduğu kabul edi
len foco da, proleter devrimci eylemin öncü gücü olarak 
teorileştirilmeye girişildi.

Bu girişimin en tanınmış temsilcisi olan Fransız yazar 
Regis Debray'ın, Revolution dans la revolution? (Dev
rimde Devrim mi?) ve La critique des armes (Silahların 
Eleştirisi) başlıklı, ilki henüz Guevara Bolivya’da gerilla- 
lığa başlamadan, İkincisi Guevara öldürülüp, kendisi de 
Bolivya'da atıldığı hapisaneden çıktıktan sonra yazdığı 
iki kitapta fococuluk’ a teorik açıklama çerçevesi sağ
ladığı söylenebilir. Ancak, paradoksal olan şudur ki,

Devrimde Devrim mi? fococuluk'un bir savunusu oldu
ğu halde, Siiahiann Eleştirisi fococuluk’un uygulanma
sından elde edilen sonuçların bir eleştirel değerlendir
mesidir. Debray’ın birinci kitabında pozitif bir kategori 
olan fococuiuk, ikinci kitabında negatif bir kategori ola
rak eleştiriye uğrar. Debray’ın kendisi, aktif olarak her
hangi bir silahlı gerilla mücadelesine katılmamış olmak
la birlikte, özellikle Guevara ile yakından tanışmış, Bo
livya’daki harekat sırasında bir süre onunla birlikte ol
muş, Latin Amerika'daki hareketlerle yakından ilgilen
miştir. Konu üzerine en kapsamlı teorik çalışmayı onun 
yaptığı genellikle kabul edilir ve Devrimde Devrim m/?’nln 
Küba’da yayınlanan İspanyolca 1967 çevirisinin 200 bin 
nüsha basılmış olması, Küba Devrimi önderlerinin de 
Debray’ın yazılarına hiç değilse o dönemde olumsuz 
bir gözle bakmadıklarını doğrular görünür.

Debray’ın teorisinin merkezine yerleşmiş olan sorun
sal Latin Amerika ülkelerinde gerçekleşecek devrimler- 
de öncü ve kitle arasındaki ilişkidir. Ne varki, Debray’ın 
böyle bir teorileştirme çabasına giriştiği dönemin özgül
lüğünün yarattığı baskı, bu arayışın gerçekten analitik 
bir düzeye yükselmesini önler. Özellikle Devrimde Dev
rim m/?’de Latin Amerika ülkelerindeki devrimlere mo
dellik edeceği varsayılan Küba devriminin her bir özgül 
momentinin de zamandan ve mekandan bağımsız olarak 
her ülkede geçerli olacağı iddiasının yegane kanıtı, bu 
iddianın kendisidir. Bu dönemin özgüllüğü, büyük ço
ğunluğu ABD destekli askeri diktatörlüklerin egemenliği 
altındaki Latin Amerika ülkelerinde, geleneksel KP’ler 
içinde, Küba devriminin sosyalist bir yörüngeye otuı'- 
masından sonra, silahlı devrimin mümkün olduğuna ina
nan bir “sol” kanat eğiliminin ortaya çıkmış ve silahlı 
mücadele için bir başlangıç noktası arayışına girmiş 
olmasıdır. Debray’ın kitabı, “ Küba'dakinin aynısını 
yapmak” kararlılığındaki bu eğilimlere, geleneksel KP’ler 
karşısında hâlâ Marksizm çerçevesinde kalabilen bir teorik 
savunma çizgisi çekebilmek çabası içinde, partisiz 
de devrim yapılabileceğini kanıtlama girişimidir.

Debray, geleneksel KP’lerin “ milli burjuvazi de için
de, dört sınıfın ittifakına dayanan eski teorisi”nin; “ milli 
demokrasi” , yani, “sonradan sosyalist dönüşümü iste
yecek kitlelerin kontrolü altında bütün emperyalist mü
dahalelerden arınmış kapitalist ilişkilerin devamı” prog
ramının ve “böyle bir görünüş kendilerine gerçekten 
de cazip gelmeyen köylü tabakalarını küçümseme”ye 
dayalı stratejisinin belirli bir örgütlenme ve mücadele 
anlayışını dayattığı yargısına varır. Çin ve Vietnam’dan 
farklı olarak, politik bağımsızlığa sahip oldukları için 
bir milli kurtuluş savaşı yönetme olanağından tarihen 
yoksun kalan bu partiler, Debray’a göre, bir işçi köylü 
ittifakı gerçekleştirme şansına hiç sahip olamamış ve 
kendi gelişme şartlarına tabî bir iç yapı edinmişlerdir. 
Oysa Küba devrimi işgal koşulları olmaksızın da bir 
devrimci silahlı mücadele verilebileceğini örneklemiştir. 
Buna göre:

1) Belli şartlar altında siyasal olan ve askerî olan 
birbirinden ayrı olmayıp, çekirdeği gerilla ordusu olan 
halk ordusundan ibaret tek bir organik bütün oluşturur
lar. Öncü parti, gerilla foco biçiminde zaten mevcuttur.

Latin Amerika'da gerilla mücadelelerinin esin kaynağı Küba Devrimi'nin önderi Che Guevara (1), Küba 
Devrimi’nin "mekanik yorumcusu" Debray (2), "fococuluk"a karşı şehir gerillasının yaratıcısı Marigheia (3), 
Debray'ı eleştiren Louis Althusser (4).

Gerilla, gücü tohum halinde bulunan, partidir.

2) Öncüsüz devrim olamaz. Bu öncü mutlaka Marksist- 
Leninist parti değildir. Gerilla gücü çekirdek halinde 
politik öncüdür. Bu çekirdeğin gelişmesiyle gerçek parti 
meydana gelir. Politik öncünün gelişmesi için gerilla 
kuvvetinin gelişmesi şarttır.

3) İttifaklar bir kurtuluş programının çevresinde değil, 
var olan bir şeyin çevresinde yaratılır. Kitlenin “büyük 
motor”unu, "küçük motor” -foco- harekete geçirir ve 
bir cephe kurulmasına yol açar. Zafer “küçük motor”la- 
nn artmasıyla kazanılır.

4) Şehir ile kır, dağ İle ova arasındaki çelişme kırın 
ve dağın temel alınmasıyla çözümlenir. Dağ, burjuva 
ve köylü unsurlan proleterleştirir; şehir, proleterleri bur- 
Juvalaştırır.

5) Gerilla savaşı, her türlü tehlikenin bütün sorumlulu
ğunu kabul eden bir önderlik ile dıştan değil içten yöne
tilir. Önderlerin çoğunluğunun şehirleri bırakarak gerilla 
ordusuna katılmaları zorunludur. Biyoloji ile ideoloji ara
sında sıkı bir bağ bulunur ve fiziksel elverişlilik gerilla 
savaşı için en gerekli unsurdur.

6) Askeri harekata göre kurulmuş böylesi bir örgütlen
mede parti içi demokrasinin kaldırılması ve demokratik 
merkeziyetçilik ilkesinin lağvedilmesi gerekir. Focoların 
taktik bağımsızlıkları ve askerî disiplin gerekleri bunu 
şart koşar.

7) Halk kitlelerinin desteğini kazanmak İçin foco silah
lı propaganda faaliyetinde bulunmak zorundadır. Foco, 
devrimin amaçlarını açıklamak, toprak dağıtmak, hainle
ri cezalandırma tehdidinde bulunmak üzere kitlelere pro
paganda yapar. Ancak Vietnam ve Çin’den farklı olarak 
foco, Latin Amerika’da daimi güçlerin merkezinde bulu
nur ve buradan aşağıya doğru yan düzenli güçler ve 
milisler gelişir.

Ana hatları itibariyle bu biçimde özetlenebilecek olan 
Debray’in foco teorisi, 1967-1973 arasında, Latin Ameri
ka'da Komünist Partileri’ntiet\ kopan ve çoğunluğunu 
gençler ve aydınların oluşturdukları gruplar tarafından 
belli uyarlamalar ve modifikasyonlarla uygulamaya ko
nuldu. Ancak hem bir silahlı mücadele için uygun şartla
rın oluşmadığını savunan KP'ler tarafından, hem silahlı 
mücadeleyi kabul etmekle birlikte bunun bir köylü halk 
savaşı biçiminde gelişmesini öneren Maocu muhalefet
ler tarafından, hem de Latin Amerika'da dünyanın öteki 
bölgelerine göre daha çok pratik ve entelektüel güce 
sahip Troçkist hareket tarafından devrimin maddi ön 
koşullarını hiçe saydığı hem de devrimde proletaryanın 
sınıfsal ve ideolojik rolünü küçümseyen voluntarist bir 
bakış açısına sahip olduğu için eleştirildi. Beri yandan, 
Debray’in teorisi, OLAS’a katılmış olan başka gerilla 
grupları tarafından da eleştiriye uğradı, bunlar arasın
da Brezilya’dan Carlos Marigheia, Debray çizgisinin La
tin Amerika’nın bütün ülkeleri için evrensel geçerliliği 
iddiasına karşı çıkarak, bir kıta büyüklüğündeki Brezil
ya'da “bir gerilla foco’su kurma” yerine şunu öneriyor
du: “ Bizim devrimci savaş stratejimiz birbirini tamamla
yan üç biçimden oluşur: şehir gerillası, kır gerillası, 
ve psikolojik savaş. Kır gerillası, çabalarımızı yoğunlaş
tırmamız gereken esas alandır. Bu alan fococu terimler 
çerçevesinde düşünülemez, ülkemizin büyüklüğünün ge
reklerine uygun olarak bir hareket savaşının icabettirdi- 
ğl gelişmiş bir altyapıyı kurmamız gerekir.”

Carlos Marigheia, /CP’lerin muhafazakârlığı ile, foco- 
cu/u’ğun uçkunluğunun ortasını bulmayı denemişti: “po
litika İle askerliğin”, “ kentle kırın” , “gerilla ile klasik 
kitle çalışmasının” "devrimci savaş içinde”ki birliği. 
Bununla birlikte, Marigheia da Debray ve diğerleri gibi, 
"sürekli siyasal bunalım” ın gerilla mücadelesi ile dö
nüştürülebileceği, bir devrimin şartlannın bizzat dev
rimci savaşın kendisi tarafından yaratılabileceği pers
pektifini paylaşıyordu. Ne var ki, Marigheia da 1969’da
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lüriildü. Marighela’dan önce ve sonra Latin Amerika’- 
KP alternatif bir çizgi yaratarak “devrimci sa- 

;”ı başlatmaya koyulan bütün gruplar da birer birer 
asal sahneden kaldırılddar. Kuşkusuz bütün bu 
ıplar Debray tarafından eğitilmiş, yönlendirilmiş ve 
]ün bir teorik çizgi olarak fococuluk’\a teçhiz edll- 
ş olmayabilirlerdi. Ancak onların yenilgisinde “ Deb- 
rlzm’’in teorik yenilgisinin cisimleştiği düşünül- 
. Küba devriminin, Küba Komünist Partisi’nin önder
inin, OLAS ve OSPAAAL'ın 1965'den sonraki etkin
leri gözönüne alındığında bu değerlendirmeye hak 
rmek çok kolay gibi görünmüyor. Debray böylesine 
niş bir hareket alanı üzerinde gezinen fikirlerin, tasa- 
liann, hayallerin ve umutların bir teorik toplamını 
nmuş olabilirdi ama, bu düşünceleri. yaygın kılmak 
uygulamaya sokmak bakımından hiçbir zaman Küba- 
ınn sahip olduğu ölçüde nüfuz ve otoriteye sahibol- 
ış değildi. Bolivya'da bir foco açmak fikrini Guevara'- 
Debray'ın vermiş olduğunu sanmak için hayli saf 

mak gerekir.

Gene de kendi fococuluk'unun en kapsamlı eleştirisi- 
n Debray'ın kendisinden geldiğini söylemek gerekir. 
ahların Eleştlrlsl'nin Debray'ında bu sefer sarkacın 
eki tarafına savrulmaya kendisini kolayca bırakmaksı- 
, önceki mekanik, tarihsiz, salt işlevsel teorinin bir 

sştirisini buluruz: “En basit anlamı -Küba devriminin 
k yanlı ve büyük ölçüde aşırı basitleştirilmiş bir imge
li sunarak bizzat kendimin yaygınlaştırılmasına yol 
tığım ve bütün sorumluluğu da yalnızca bana ait olan 
lamı- içinde fococuluk askerî mücadelenin siyasal 
icadeieden, yeraltı mücadelesinin legal mücadeleden, 
cünün eyleminin kitle hareketinden, stratejinin taktik- 
1, dağların kentlerden, toplumun ileri kesimlerinin ge- 
kesimierinden kopartılmasına yol açtı... Fococuluk 
ınlan kaynaştırmak ve karşılıklı olarak birbirlerini zen- 
ıleştlrmeierini sağlamak için bilinçli bir biçimde yola 
yulsa bile amacının araçlarından yoksundur. Daha 
baştan ara halkaları kopartarak, gerekli örgütlenme 

jaçiarı ve mekanizmalarını redderek ayağının altından 
|prağı kaydınr: Parti yoktur,‘asgari program' yoktur, 
|a kadro olsa olsa bir kaç tanedir, kendileri gerilla 
|ımasalar bile militan eyleme bir şekilde katılmak iste- 
[nleri kucaklayacak ara örgütlenmeler yoktur... Öncü 
r̂maksızın öncüsü olduğunu farzettiği halktan kopar 

der.”... “Küba devriminden beri on beş yıldır kıtada 
tren ‘devrimci savaş' denilen şey bir ‘halk savaşı'de-
I, hemen her yerde bir öncü savaşjdır". Debray, bun- 
in sonra Latin Amerika'daki deneyimlerin bir eleştirel 
hliiine girişir. Bir kere daha eski öğretmeni Althusser'- 
\Devrimde Devrim mi? yayınlanır yayınlanmaz kendisine 
bnderdiği eleştiriye döner: “Bu kavramı (ve onun etki
lini) gerilla gücünün içinde varolduğu tarihsel koşui- 
rdan bağımsız olarak tahlil ettiğin sürece senin gerilla 
9cü tahlilin soyut bir tahlil olarak kalır... Gerilla gücü 
kvramının önkoşullarını tahlil edişin sırasında sanki 
âz Feuerbach gibi (mutatis mutandis) davranma eğlll- 

Indesin: doğaya tarihin gücünü yüklüyorsun... Dağlar- 
 ̂mücadele edenlerin içinde yaşadıklan koşullarla iliş

ki etkilerin bizzat kendileri daha genel başka koşulla- 
n, gerilla gücünün doğuşuna, yaşamasına, gelişmesi 
! nihai başarısına izin veren koşulların: başka bir de- 
şle, bir ülkeyi bir gerilla gücü çıkartacak ve zafer 
de edilene kadar destekleyecek hale getiren tarihsel 
tşuliar'm sonucudurlar."

joebray ikinci kitabını yazarken Althusser'ln verdiği 
îh dersini anlamış görünüyordu. Ancak fococuluk 

k kendisini doğuran tarihsel koşullardan yoksun değil- 
j .  ABD emperyalizminin ve yerli oligarşilerin baskıcı 
ilimlerini “ulusal uzlaşma” projeleri ile karşılamaya 
Irarlı "Komünist Partileri” işçi hareketi üzerinde ege- 
eniiklerini sürdürdükçe buna karşı bir tepki olarak 
cocu/u’ğun başka biçimlerinin ortaya çıkabileceği ta- 
lısei koşullar zemini de hep var kalacak.

ERTUĞRUL KÜRKÇÜ

ve kahve fıyatlanndaki düşüş nedeniyle ülke ekonomisi tam bir durgunluk noktasma geldi. 
Bundan dolayı iç savaş döneminde oluşan bir çeşit “kurtarılmış”, özerk bölgeler varlıklannı 
savaş sonrasında da sürdürmeye devam ettiler. Hatta 1950’li yıllarda oluşturulan “bağımsız 
köylü cumhuriyetleri”nde komünal bir yaşam tarzı benimsenmiş ve devletin yambaşında 
alternatif bir toplum ve yönetim tarzı kurulmuştu. Latin Amerika’nın en eski gerilla hareketi 
olan Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom bia (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri 
PARC) Komünist Partisi ile ilişkisini her zaman sürdürmeyi tercih etmişti.

1960’lı yıllarda Küba Devrimi’nin kıta üzerinde estirdiği rüzgar Kolombiya’yı da etkiledi. Bu 
dönemde izlenen deflasyonist politikalar işsizliğin artmasına ve bunun sonucunda genel bir 
hoşnutsuzluğa yol açtığından ve PARC örgüdenmesini güçlendirdiğinden Kolombiya ordusu 
Amerikan uzmanların rehberliğinde Marquetalia bölgesindeki “köylü cumhuriyetleri”ne karşı 
genel bir saldırıya geçti. 1964’de başlayan bu saldırılar sonucu gerillalar güneye doğru 
çekildiler. 1966’da ise doğrudan Che Guevara ve Fidel Castro’dan etkilenm iş Ejercito de 
Liberacion N acional (Ulusal Kurtuluş Ordusu - ELN) kuzeyde, Santander’de yeni bir gerilla 
cephesi açtı. Bu hareketin önderliğini Fabio Vasquez Castano ve ünlü devrimci din adamı 
Camilo Torres üstlenmişti. Torres’in 1966’da askerlerle giriştiği ilk çatışmada ölmesi hareketin 
öğrenci kökenlilerin egemenliğinde gelişmesine yol açan bir faktör oldu. PARC kitle 
çalışmasına önem verilmesini, ELN ise “foko” kuramı çerçevesinde bir öncü savaşım 
savunmaktaydı. Aynı dönemde Marksist Leninist Komünist Parti'nin silahlı kolu olarak Ejercito 
Popular de Liberacion  (Halk Kurtuluş Ordusu - EPL) oluşturuldu. 1970’lerde bu örgütlerin 
arasına M 19 örgütü de katıldı. Daha ziyade kentli aydınlardan oluşan bu örgüt sansasyonel 
eylemlerle adını duyurdu. Bolivar’ın kılıcının çalınması, askeri cephaneliklerin soyulması bu 
eylemlerden bazılanydı. Bu arada 1972’de 16 kızılderilinin öldürülmesi ve suçlulann 
mahkemede onlan birer “zararlı hayvan” olarak gördüklerini itiraf etmelerine rağmen beraat 
etmeleri, kızılderililerin gerilla örgütleri saflanna daha da büyük kalabalıklar olarak katılmasına 
yol açtı.

’70’h yıllann sonlannda gerilla hareketi yeniden güç kazandı. 1978-1982 arasında liberal 
başkan Turbay döneminde baskı politikalan uygulamaya kondu ve siyasal muhalefet “fesat”

Büyük toprak sahiplerinin ve malî burjuvazinin temsilcisi olarak görevlendirilen ancak bu konuda yeterince beceri 
gösteremeyen Rojas Piniila 1957’de bir askeri dart>eyle iktidardan uzaklaştırıldıktan sonra, Kolombiya’daki 
geleneksel Muhafazakar ve Liberal partilerin aralannda vardıkian anlaşma gereği sırayla iktidan paylaşmalan 
köylülerin büyük toprak sahiplerine karşı yürüttükleri gerilla savaşının meşruiyetini pekiştiren bif faktör oldu. 
KolombiyalI köylüler kırsal kesimde faaliyet gösteren değişik gerilla örgütlerine destek vermekle ve temel gücünü 
oluşturmakla kalmadı, üstte görüldüğü gibi Köylü Sendikaian'n/n önderlik ettiği protesto gösterileri 
düzenleyerek yasal yollan da zorlamayı ihmal etmediler
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yuvası- olarak tanımlandı. Kitlesel tutuklamalar, işkence ve adam kaçırmalar yaygınlaştı. 
Muhafazakar başkan Belisario Betancur, ordudan, iş çevrelerinden, kendi partisi ve Liberal 
Parti’den  gelen muhalefete karşın genel af ilan etti ve PARC, M 19 v e EPL ile silah bırakma 
anlaşması yaptı.

1981 sonlannda yarı askeri gruplar da belirmeye başladı. Egemen sınıflann doğrudan desteğine 
sahip ölüm mangalan gerilla gruplan üyelerine, siyasal tutuklularla dayanışma gösterenlere, 
sendikacılara ve ilerici rahiplere yönelik şiddet eylemlerine başladılar. M afia  tarafından da 
desteklenen bu gruplann en ünlüsü devletin ve ordunun güvenlik organlan ile işbirliği yapan 
MAS idi. Öte yandan kırsal kesimde de “koruculuk” sistemi geliştirilerek, köylüler gerilla 
hareketinden soyutlanmaya çalışıldı.

Mart 1985’de Komünist Parti’nin  ağırlıkta olduğu Union Patriotica (Yurtsever Birlik - UP) 
kuruldu. Bağımsız sol tarafından da desteklenen UP 1986 başkanlık seçimlerinde hukukçu 
Jaime Pardo’yu aday gösterdi ve oylann yüzde 4.4’ünü topladı. Pardo 1987’de öldürüldü. UP 
1988 yazında gözlemci üye statüsünde Sosyalist Enternasyonal'e girmek için başvurdu.

Kasım 1985’de Adalet Sarayı işgalinde eylemcilerin acımasızca katledilmesi, ordunun kırsal 
kesimde varılan uzlaşmaya rağmen belli bölgeleri işgale kalkışması, ölüm mangalannm 
saldınlan karşısında öz savunma anlayışıyla silahlı mücadeleyi yeniden gündeme getirdi. Her 
geçen gün güçlenen bu direniş çeşitli gerilla örgütlerinin biraraya gelerek 12 bine yaklaşan 
bir silahlı güce erişen Coordinadara Guerillera Simon Bolivar (Simon Bolivar Gerilla Eşgüdümü) 
adh bir cephe kurmasıyla yeni bir ivme kazandı. 1987’de oluşturulan bu birlikte, FAR C nin 
dışında, ELN, M 19, EPL ve kızılderili gerilla grubu Quintin Lam e vardı. Kolombiya’daki işçi 
hareketi 1964’de komünisderin önderliğinde kurulan ve 400 bin üyeye sahip Kolombiya İşçi 
Sendikalan Konfederasyonu, 1935’de Liberal Parti’y e  yakın olan ve 200 bin üyeli Kolom biya İşçi 
Federasyonu ve M uhafazakar Parti’y e  yakın ve 500 bin üyeli Kolom biya İşçi Birliği arasında 
bölünmüş durumda. Aynca bu sendikal birliklerle bağımsız, devrimci soldan etkilenen 
sendikalan birleştiren İşçilerin Sendikal Birliği Kolombiya sendikal hareketinin yüzde 80’ini 
temsil eden bir çatı örgütü olarak varlığını sürdürüyor. Öte yandan büyük toprak sahipleriyle 
ordunun baskısına rağmen ^toprak reformu için mücadele eden Ulusal Köylü Temellük Birliği 
köylülerin çıkarlannı temsil ediyor.

Mayıs 1988’de ordu tarafından bastınlan büyük köylü yürüyüşü, 27 Ekim I9 8 8 ’de İşçilerin 
Sendikal Birliği’nin askerileştirilmesi çabasına karşı düzenlenen genel grev ve 1988’in dokuz 
ayı boyunca gerillalarla ordu arasında meydana gelen 235 çatışma ülkede rejime karşı 
direnişin yeniden güçlendiğinin göstergesi sayılabilir. Bu mücadelelere verilen yanıt ise ölüm 
mangalannm faaliyetlerini anırması oldu. 12 Kasım 1988’de bir ölüm mangası Segovia kenti 
belediye binasına gelerek Union Popular (Halk Birliği) üyesi başkan Rita Tabon’u götürmek 
istedi ancak onu bulamayınca belediyeyi dinamitle havaya uçurdu ve önceden tesbit ettiği 
binalara girerek devrimcileri öldürmeye başladı. Bir saattten fazla süren bu eyleme ordu ve 
polis müdahale etmedi. Böylece “yıkıcı faaliyedere” karşı topyekun bir savaş başlatılmış oldu.

Tupamarolafın Ülkesi Uruguay
Uruguay, Aıjantin ile Brezilya arasında bir çeşit tampon bir ülke olarak oluşmuştu. Ağırlık 
hayvancılık üstünde yükselen bir dış satım yapısına sahip olan Uruguay halkının büyük 
çoğunluğu İtalyan ve İspanyol kökenlidir (yüzde 89). Toplam nüfusu bugün 3 milyona ulaşan 
Uruguay’da halkın yansı başkent Montevideo ve çevresinde yaşamaktadır. Savaş yıllan ve 
sonrası Uruguay’ın temel dışsatım kalemleri olan et ve yüne, rahat ve iyi flyada müşteri 
bulunmasını sağlamıştı. Ülkede güçlü bir konuma sahip sendikal hareketin de mücadeleleri ile 
sosyal güvenlik sistemi kurulmuş, Latin Amerika ülkeleri arasında yüksek sayılan bir yaşam 
standartı sağlanmıştı. Ülke de kamu sektörü de oldukça yaygındı.

Uruguay, dünya piyasasına bağlı olarak 1960’larla birlikte ekonomik durgunluk içine girmeye 
başladı, 60’lann sonlannda bu durum doğru ekonomik bunalıma dönüşürken, siyasal bunalım 
da kendini göstermeye başlamıştı.

Uruguay’da siyasal yapı geleneksel olarak iki parti arasındaki mücadelelere dayanmışa. Blancos 
(Beyazlar) ve Colorados (Renkliler) denilen bu iki parti karşılıklı olarak tacirler ile büyük 
toprak sahipleri oligarşisinin çıkarlannı temsil ediyorlardı ve iktidar bazen iç savaşa varan 
çatışmalarla, bunlar arasında el değiştirip duruyordu. Zamanla bu iki parti arasında tarihsel 
kökler dışında önemli bir farklılık kalmamıştı. Her ikisi de temelde tutucu idi ve her ikisinin 
de liberal ve sol kanatlan vardı.

1971’de Komünistler, Sosyalistler, Hıristiyan D em okratlar v e  diğer sol gruplar, Frente Amplio 
(Geniş Cephe) adı altında birleşerek geleneksel iki partinin siyasal alandaki hegemonyasına 
meydan okudular. Movimento de Liberacion Nacional (Tupamarolar - MLN) seçimlerin bir şeyi 
değiştireceğine inanmamalanna karşın, seçimlerde Frente Amplio’nun şansını azaltmamak için 
eylemlerini durdurdu.
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SEMDIC, RAUL 
(1925- 1989)

Raul Sendlc mütevazi bir ailenin oğlu olarai( 16 Mart 
1925’de doğdu. Bal>ası Yligosiav, annesi ise İtalyan göç
meniydi. Lise öğreniminden sonra hukuk ve sosyal tıilimler 
eğitimi görmek üzere Montevideo’ya gitti. Tüm öğrenim 
süresince ailesinin geçimine katkıda bulunmak için ça
lışmak zorunda kaldı. Üniversite öğrenci derneğine üye 
oldu ve öğrenci hareketinin önde gelen yöneticilerinden 
biri haline geldi. Avukat olduktan sonra kısa bir süre 
ticari mümessillik yaptı ve ardından, ülkenin kuzeyindeki 
Artigas’a giderek şeker kamışı işçilerinin örgütlenme
sinde ve Artigas Şeker Kamışı İşçileri Sendlkası'nm 
kurulmasında görev aldı. 1960’lı yıllarda onun önderli
ğinde gerçekleşen İşçilerin aileleriyle birlikte Montivide- 
o’ya 600 kilometrelik uzun yürüyüş, adının tüm ülkede 
duyulmasını sağladı. İşçiler yürüyüş boyunca “Toprak 
için, Sendic’Ie elete” yazılı pankartlar taşıdılar. İşçilerin 
8 saatlik işgünü ve başka taleplerle başlattıkları diğer 
yürüyüşler polisin zorla engellemesi nedeniyle yarıda 
kaldı. Uruguay’da l>arışçıl yollarla bir şey elde edileme
yeceği kanısına varan Sendic bir süre sonra bir grup 
arkadaşıyla Ulusal Kurtuluş Hareketi - Tupamaros'u kur
du. Örgütün şiarı “Eylemler bizi birleştirir, laflar ayrılık 
yaratır”dı.

Efsanevi önder diye adlandırılan Sendlc, Ekim 
1970’den itibaren etkinliklerini yeraltında sürdürmeye 
başladı. Aynı yıl içersinde Montevideo’da tutuklandı. 
Dokuz ay sonra 110 arkadaşıyla birlikte hapisaneden 
kaçmayı başardı. Bir dizi şehir gerillası eyleminden son
ra 1 Eylül 1972’de silahlı çatışma sonunda yaralı olarak 
yakalandı. 12 yılı aşkın bir süre çeşitli cezaevlerinde 
kaldı. Askeri relimin yerini sivil bir yönetime bırakmasın
dan sonra çıkartılan genel aftan yararlanarak 1984'de 
hapisden çıktı. Sendic’in önderliğinde Tupamaros yasal 
bir faaliyetin içine girdi. Yürütme ve Merkez Komite 
üyeliklerine getirilen Sendlc, Latin Amerika'nın borçlan
ması konusu da dahil olmak üzere bir çok konuda kitap 
yazarak yaşamını sürdürürken, cezaevindeki kötü ko
şulların ve yakalanırken aldığı kurşun yarasının etkisiyle 
ciddi şekilde rahatsızlandı. Tedavi için gittiği Paris’de
28 Nisan 1989’da öldü. Cenazesi onbinlerce kişinin katı
lımıyla Montevideo'da kaldırıldı.
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Karşı Devrim

Seçim sonuçlan ülkedeki siyasal bunalımı daha da yoğunlaştırdı. Colorado Partisi’nin  adayı 
Bordeberry, Blanco Partisi adaylanndan daha az oy aldığı halde, kanşık seçim sistemi 
sayesinde, devlet başkanlığına seçildi. Halkın yüzde 20’sinin oyuyla devlet başkam seçilen 
Bordaberry Ulusal Mecliste ise 55 oyluk bir desteğe sahipti Blanco’lar ile Geniş Cepheci’ler  ise, 
birlikte 75 oyla, devlet başkanı Bordaberry’i Meclis’te bir azınlık iktidan konumuna 
düşürmekte idiler.

Tupamarolar’ın  Doğuşu

Tupamaro’nun  ikinci adı olan MLN’nin görüşlerinin temelinde anti-emperyalizm yanında, biraz 
da popülist bir eğilim yatmakta idi. Tupamarolar, Uruguay’da da diğer ülkeler gibi yaygın 
olan sol içi tartışmalarda, teorik metinler üretmekten kaçıyorlardı. Onlann en ünlü 
sözlerinden biri de, “kelimeler böler, eylem birleştirir” deyişleriydi. Bu deyişin kendisi de tam 
Tupamaros tarzı bir söylemi yansıtmaktaydı. Tupam arolar hep yaşayan halkın dilini, herkesin 
anlayacağı bir dili kullanmayı yeğlemişlerdi. “Elbette ki devrimci hareketin bir platformu ve 
tercihleri olmalı. Ama bunda kafa kanşıklığma yer bırakmamak gerek. Devrim, dikkatle 
oluşturulmuş siyasal platformlarla yapılmaz. Sosyalist bir devrimin temel ilkeleri, Küba gibi bir 
ülkede çizilmişti. Bu ilkeleri benimsemek ve bunlann silahlı mücadele olgusuyla başanya 
ulaşacağını kanıtlamak yeterlidir” deniyordu MLN’nin metinlerinden birinde.

Hispaniola adasının üçte ikisini kaplayan Dominik 
Cumhuriyeti 1821'e kadar Ispanya'nın sömürgesiydi. 

Bu yüzyılın başında ABD ile yoğun ekonomik ilişkilere 
giren Cumhuriyet, 1916-1924 arasında bu kez de 

Amerikan işgaline uğradı. Amerikan denetiminin 
altında seçilen Horacio Vâsguez'in döneminde ülkenin 

ekonomik bunalımı gittikçe derinleşirken yönetime 
karşı bir ayaklanma başladı. 1930'da ordunun 

müdahalesinin sonucu olarak, diktatörlüğünü 30 sene 
sürdürecek olan General R.L. Trujillo iktidara geldi. 

Bu süre içinde ülkenin toprak mülkiyetinin yüzde 
60'ını kendi ailesinin elinde toplamayı başardı. Trujillo 

1962’de öldürüldü. Ölümünden sonra Dominik 
Cumhuriyeti'te Trujillo öncesi dönemde olduğu gibi, 

yönetim sık sık değişti. Amerikan emperyalizme karşı 
çıkan Dominik Devrimci Partisi lideri Juan Bosch 

Gavino Başbakan seçildi ama sadece 1 yıl iktidarda 
kalabildi. Onu izleyen askeri yönetim ve onun kukla 
rejimine karşı 1965'de iç savaş patladı ve Dominik 
Cumhuriyet'! bir kez daha ABD’nin işgaline uğradı. 
1966’daki seçimler hâlâ bu işgalin etkisinin altında 

yapıldı; seçimleri Reformist Partisi’n/n başkanı 
Balaguer kazandı. Popülist bir çizgi izleyen ve "milli 

kalkınma"yı ilk planda tuttuğunu vurgulayan Balaguer, 
bu politikayı ABD ile çok sıkı bir ilişki çerçevesinde 
yürüttü. Orta tabakayı güçlendirecek bazı ekonomik 

tedbirler ona çok büyük bir popülarite kazandırdı. 
1966 seçimlerinden sonra 1970 ile 1974 seçimlerini 
de kazandı. Dominik Devrimci Partisi bu iki seçimi 

boykot ederken, eski parti lideri Bosch Dominik 
Kurtuluş Partisi adına katıldığı saçimde Balaguer 
karşısında yenilgiye uğradı. 1978’de Barlaguer'in 
adaylıktan çekilmesiyle birlikte, Dominik Devrimci 

Partisi seçimleri kazandı ve 1844’ten beri bağımsız, 
1966'dan beri temsili demokrasiyle yönetilen Dominik 

Cumhuriyeti'nde ilk kez bir hükümet seçim yoluyla 
değişti. Yüzyıl tioyunca birbirlerini izleyen seçim ile 

darbeler ve Balaguer'in popülist orta tabakayı 
kalkındırmaya yönelen politikası Cumhuriyet'in temel 

ekonomik bunalıma bir çözüm getiremedi. Ekonominin 
yüzde 30'undan fazlasını şeker üretimi ve ihracat 

teşkil ediyor. Ülke bu şekilde şeker piyasasına çok 
yüksek bir derecede bağımlı. Diğer tarım ürünleri 
ülkenin kendi ihtiyacını bile karşılamıyor. Ülkenin 

başlıca ticaret ortağı ABD yüzyıl boyunca üründen 
çok hammadde ithal etmeği ve yüzyılın ikinci 

yarısında ilgisini fakir Karayıp Adaları'ndan daha çok 
Güney Amerika ülkelerine kaydırdığı için adada sanayi 
ancak çok küçük ölçüde gelişebildi. Dünyanın en fakir 

ülkeleri arasında olan Dominik Cumhuriyeti'nin 
ekonomik durumunu olağanüstü yüksek işsizlik, hızla 

büyüyen dış borçlar, petrol ihracatlarından 
kaynaklayan kapatılmayacak kadar büyük tx>yutlu bir 

dış ticaret açığı belirliyor. Yandaki fotoğrafta, 1961'de 
Dominik Cumhuriyeti'nde, rejim aleyhtan bir gösteri 

sırasında konuşma yaparken öldürülen gencin 
arkadaştan tarafından taşınışı görülüyor.

Tupam arolar ilk oluşum günlerinde ilginç bir eşitlik kurmuşlardı: “Teori=Sekterlik; ilkeler 
dökümü ve program taslaklan=eylemsizlik ve bir şeyler yapma yeteneğinden yoksun olma” 
MLN’nin doğuş tarihi olarak da 1962 kabul edilmektedir. 1966’ya kadar örgüt son derece 
gizli biçimde yürütülen iç çalışmalarla sürdürüldü. Para ve kaynak sağlama için yapılan 
soygun vb. gibi eylemlerde siyasal kimlik hiçbir zaman açığa vurulmadı.

Kendini solun bölünmelerle dolu tarihinden koparmak isteyen MLN, kendisini doğrudan işçi 
hareketi geleneğine bağlıyordu. Bunun anlaşılır bir nedeni vardı.Oluşma döneminde güçlü 
anarko-sendikalist renkler taşıyan Uruguay işçi hareketi, 25 farklı örgütü içeren sol harekete 
karşılık, tam bir bütünlük arzediyordu. 1941’de İşçilerin Genel Birliği’nin  kurulması ile başlayan 
süreç 1966’da, Convencion N acional de Tarabajadores’m  (Ulusal İşçi Kongresi - CNT) kurulması 
ile tamamlanmıştı.

Sivil Baskı Rejiminden Askerî Diktaya

Askerler, parlamentoda azınlık konumunda bulunan sivil devlet başkanı Bordeberr>'’i gittikçe 
daha fazla etkileri altına almaya başladılar. 1972’de savunma bakanının istifa etmesini sağlayan 
askerler, daha sonra bazı parlamento üyelerinin askerî mahkemede yargılanmak üzere 
dokunulmazlıklannın kaldınimasını talep etmeye başladılar. Bunlar yolsuzluk ya da 
Tupam arolar ile işbirliği yapmakla suçlanıyorlardı. İktidardaki C olorado Partisi'nin başkan 
adaylarından Jorge Batile’nin dokunulmazlığı, yolsuzluk suçlaması nedeniyle kaldırıldı. Yine 
aynı partinin ileri gelenlerinden Vasconcellos’un dokunulmazhğmın kaldıniması istemi. Şubat 
1973’te ikinci bir siyasal bunalıma neden oldu. Yöneltilen suçlama, orduyu hareket ve 
suçlamalarla askerlerin moralini bozmaktı. Blanco Partisi'nin esi senatörlerinden E no’nun 
Tupamarolar'la işbirliği yapmakla suçlanması, üçüncü bunalıma yolaçtı. Eno 1971’de orduda 
yapılan işkencelerle ilgili bir parlamento araştırma raporunun hazırlanmasında başı çekmişti.
Bu kez parlamento askerlere karşı direnerek, bu istemi reddetti. Bu durumda, askerler 
parlamentoyu dağıtması için Bordaberry’e baskı yapmaya başladılar ve Haziran 1973’de bunu 
başardılar. Parlamentonun yerine 25 kişilik bir devlet konseyi geçirildi. Asıl iktidar ise
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Bort Bunahmi Üzerine

Yoksul ülkelerin borçlandırılması geçen yüzyılın İkinci 
yarısında ve içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk onyılla- 
nnda da söz konusuydu. Emperyalizmin “klasik dönemi” 
olarak da bilinen II. Dünya Savaşı öncesi dönemde borç
landırma az gelişmiş ülkeleri emperyalizme bağımlı kıl
manın bir aracıydı. Borç verenler açısından da her za
man olduğu gibi aşın kazanç kapısıydı. Öte yandan 
hammadde kaynaklannın denetlenmesine olanak veren 
ve sanayi ürünleri pazannı genişleten bir İşleve sahipti.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra İse, borçlandırmanın asıl 
amacı azgelişmiş ülkelerin kapitalizmden kopmamalan- 
nı sağlamayı amaçlıyordu.

Dar anlamda borçlandırmanın borç verenler bakımın
dan nasıl kârlı bir şey olduğunu göstermek İçin iki örnek 
verilebilir. Bunlardan birincisi basit bir aritmetik model
dir. Eğer bir ülke yüzde 10 faiz ve 20 yıl vadeyle her 
yıl bin dolar borçlanırsa, eski borçlann faiz ve ana para 
geri ödemeleri İçin 8. yıl 60, 9. yılda 170 ve 10. yılda 
da 275 dolar ek borç bulmak durumuna düşer. Bu basit 
aritmetik model, borçlandırmanın belirli bir eşikten son
ra nasıl bir kaynak transferine dönüştüğünü gösteriyor, 
ikinci ömek çokuluslu özel ticari bankalann azgelişmiş 
ülkelere açtıklan kredilerden sağladıklan kâria İlgili. En 
büyük 7 Amerikan bankasının azgelişmiş ülkelere açtık- 
lan kredilerden sağladıklan kâr 1970'de 167 milyon do
lardan 1981’de 1 milyar 323 milyon dolara, 1982’de 
de 1 milyar 563 milyon dolara yükseldi. 1970-76 döne
minde en büyük onüç Amerikan bankasının ABD’de 
sağladıklan kâr sadece yüzde 4 oranında artarken, az
gelişmiş ülkelere açtıklan kredilerden sağladıklan kâr 
toplam kânn yüzde 17’slnden yüzde 49’una yükseldi. 
1970’de özel ticari bankalar toplam kânn sadece yüzde 
22’sini azgelişmiş ülkelere açtıklan kredilerden sağlar
ken, bu oran 1982’de yüzde 60’a yükseldi. Bu rakamlar 
özel bankalann 1982 öncesinde, neden kapı kapı dola
şarak azgelişmiş ülkelere kredi açmak İstediklerini açık
lıyor.

Borçlanmanın asıl nedeni azgelişmiş ülkelerde benim
senen büyüme modelidir. Bu ülkeler batı tipi tüketim 
modelini benimsedikleri sürece, iktisadi ve toplumsal 
gelişmişlik düzeyleriyle uyumlu olmayan bir tüketim dü
zeyine zorianıyorlar. Üretimin doğrultusu da büyük öl
çüde bu “tüketim modeli” tarafından belirleniyor. Batı 
tipi tüketim modelinin benimsenmesi durumunda sana
yileşme süreci sondan başlıyor. Bu da doğal olarak 
büyüme modelinin ithalata olan t>ağımlılığını artmyor 
(teçhizat, ara malı ve bazı hammaddeler). Üstelik böyle 
bir süreç teknoloji üretimini de gündemden çıkanyor. 
Sanayi ürettiği mallan iç pazarda sattığı İçin, kendi ihti
yacı olan dövizi sağlayamıyor. Daha fazla üretebilmek 
için daha fazla İthalat, daha çok İthalat İçin de daha 
çok döviz, daha çok döviz İçin de daha çok borçlanmak 
gibi bir kısır döngü ortaya çıkıyor.

Borçlanmanın gerisinde yatan temel neden, yukanda 
kısaca değinilen süreç olmakla blrilkte, 1974-75’de dün
ya ekonomik resesyonunun genelleşmesi, 1940’lardan 
beri geçeri! süreçlerin tersine dönmesi ve kapitalizmin 
yapısal bunalımının derinleşmesiyle, borçlanma süreci 
büyük bir İvme kazandı. Kriz koşullannda bir taraftan 
uluslararası spekülasyon, diğer yandan ard arda gelen 
“petrol şoklan” borçlanma sürecine hem yeni bir nitelik 
kanndırdı, hem de borç bunalımına giden yolu kısalttı. 
Artık borç verenler özel ticari bankalardı. Devletlerden, 
IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan sağlanan kre
diler önemini yitirdi. 1971’de tüm azgelişmiş ülkelerin 
borçlan 100 milyar dolar İken, 1980’de 634 milyar dola
ra, 1987 sonunda da 1 trilyon 217 milyar dolara yükseldi.

Batılılar tarafından önerilen “ büyüme modellerinin”

sürekli olarak dış kaynak gereksinmesi yarattığı koşul
larda, kapitalist dünya sisteminin krize girmesi, peşi 
sıra gelen petrol şoklan ve doların altına bağımlılığının 
kalkması, dolayısıyla “ Avrupa dolarlannın” önemli bo
yutlara ulaşması, çokuluslu özel ticari bankalann elle
rinde büyük fonlann birikmesine neden oldu. Bir taraf
tan “Avrupa dolarlan” diğer yandan petro-dolar, banka- 
lan kredi olarak verebilecekleri büyük fonlara kavuştur
du. Gerçekten petrol İhraç eden ülkelerin nüfus yapılan, 
yetişkin insan gücü ve teknolojik seviyeleri veri İken, 
ellerindeki fonlan verimli bir şekilde kullanma olanaklan 
yoktu.

1974-1980 arasında OPEC fazlalan 330 milyar dolara 
yükselmişti. Bunun yaklaşık 120 milyar dolariık bölümü 
ABD, Avrupa ve Japon bankalarına yatınldı. Bir tarafta 
önemli bir fazlalık ortaya çıkarken, petrol ithal eden 
ülkeler petrol ftyatlanndaki aşın yükselme sonucu önemli 
ödemeler dengesi sorunlanyla karşı karşıya geldiler. 
Neredeyse petrol ihraç edenlerin (OPEC) fazlası, petroi 
ithal edenlerin açıklanyla eşitlenmişti.

işte bu aşamada çokuluslu özel ticari bankalar devre
ye girdiler. Artık “Avrupa dolarlan” nı ve petro-dolarları 
devreleyeblllrierdl. Petro-dolarlann da şişirdiği Avrupa 
dolarian dünya banka sistemi rezervlerinde görülmemiş 
bir artışa neden oldu. Söz konusu rezervler 10 yılda 
11 kez artmıştı. Üstelik bankalar öz-variıklannın çok 
üstünde kredi açabiliyoriardı. Bu fonlann büyük ödeme 
güçlüğü İçindeki azgelişmiş ülkelere kredi olarak veril
mesi söz konusu ülkeler ve bankalar kadar batının bü
yük sanayi kuruluşları İçin de bir çözüm olarak ortaya 
çıkmıştı. Böyle bir çözüm, kriz koşullannda sanayileş
miş ülkelerin üretim ve ihracatını sürdürmelerine olanak 
veriyordu. Bu sonunculann 1970’lerde ihracatlannın yüz
de 30’u azgelişmiş ülkelere yönelikti. Çokuluslu özel 
ticari bankalar 1970’de azgelişmiş ülkelere açılan kredi
lerin sadece yüzde 15’lnl sağlarken, bu oran 1980’de 
yüzde 70’lere yükseldi. Çokuluslu özel ticari bankalann 
bu şekilde devreye girmesiyle “ parası olmayana nasıl 
mal satılır” senaryosu gündeme getirilmişti. Gerçekten 
Güney Kore’ye satılan bir nükleer santral 1 milyon do- 
lariık ihracat demekti. Bu da ABD’de 25 bin kişiye bir 
yıl süreyle istihdam yaratmak anlamına geliyordu. El
bette bunun tersi de söz konusu olabiliyordu. Meksika 
borç bunalımı ABD’de 240 bin kişinin işsiz kalmasına 
neden olmuştu.

Petrol İthal eden azgelişmiş ülkelerin bu şekilde borç- 
landınlmalan hem ticari bankalann hem de sanayileş
miş ülkelerin İhracatlannın işine gelirken, başlangıçta 
borçlandınlanlar da durumdan memnun görünüyorlardı. 
Nitekim batıda yüksek enflasyon faiz oranlarını aşağıya 
çekiyor, çoğu zaman da negatif düzeylere indiriyordu. 
Ne var kİ 1970’lerin sonlanna doğru sorunlar ortaya 
çıkmaya başlamıştı. Petrol ithalatçısı azgelişmiş ülkeler 
1974’de ihracat gelirierinin yüzde 10’unu borç ödemele
rine tahsis ederken bu oran 1979’da yüzde 20’ye yük
selmişti.

1979’dan başlayarak başta ABD olmak üzere sanayi
leşmiş ülkeler, “yeni sağ” veya “yeni muhafazakâr” 
denilen politikater uygulamaya başladılar. Anti Keynez- 
yen politikalar sonucunda faiz oranlan yükseltildi. Dolar 
hızlı bir “değerienme” sürecine girdi, ikinci petrol şoku 
ve 1979-80 resesyonunun dünya ticaretini daraltması 
dış ticaret hadlerinin azgelişmiş ülkeler aleyhine daha 
çok bozulması ve bazı Latin Amerika ülkelerinde önemli 
rakamlara ulaşan sermaye kaçışı, lUF  reçetelerinin orta
ya çıkardığı çelişik sonuçlar, borç bunalımına giden 
yolu kısaltan başlıca nedenlerdi.

Sanayileşmiş ülkelerde uygulamaya konulan daraltıcı 
“yeni sağ” politikalar hemen etkisini gösterdi. ABD’de 
enflasyon oranı 1980’de yüzde 13.5’dan 1983’de yüzde 
3'e geriledi. Monetarist İktisat polltlkalan sonucu Avru
pa pazannda faizler hızla yükseldi. 1979 başında yüzde

10.6 olan banka faizleri daha 1980 başında yüzde 19.6’ya 
çıktı. Bu politikalar sonucu para ABD’ye akmaya başla
dı. Özel ticari bankalara borçlann çoğunlukla değişken 
faizli olması nedeniyle, faizlerin yükselmesi borç yükü
nü hızla artırdı. Borçların yüzde 90’ı dolar cinsindendi 
ve bunun da yaklaşık yüzde 50’si özel ticari bankalaray- 
dı. Faizlerin yükseldiği ve dolann hızla değer kazandığı 
koşullarda sermaye ABD’ye yönelirken, bankalann da 
azgelişmiş ülkelere açtığı kredi 1980’de yüzde 25 ora
nında artmışken, 1982’de artış sadece yüzde 10’du.

Resesyonun derinleşmesi ve uygulanan “sıkı para 
politikası” , kredilerin kısılması ve dünya ticaretinin da-

Azgolişmiş bir ülkenin 
borç ödemek amacıyla 
ihracat fazlası vermesi 

ithalatın kısılmasıyla 
mümkündür. Bu da 

yatırımların kısılması, 
büyümenin yavaşlaması, 

işsizliğin artması, gıda 
maddelerinin ithalatının 

önemli olduğu ülkelerde 
bu malların kıtlaşması, 

fiyatların yükselmesi, 
sefaletin artması 

anlamına gelir. Çokuluslu 
şirketlerin denetlediği 

kıymetli ürünlerin, 
örneğin yanda görüldüğü 

gibi kahve fiyatlarının 
artması nedeniyle silahlı 

bekçilerin koruduğu 
depolar, bu sefaletin 

yanında paradoksal bir 
görüntü yaratıyor.

ha da daralmasına neden oldu. Dünya ticaretindeki artış 
oranı 1979’da yüzde 25’den 1981’de yüzde 2.5’a gerile
di. Sanayileşmiş ülkelerde büyüme oranı 1978’de yüzde 
4.1’den 1980’de binde 3’e geriledi. Dünya ticareti dara
lırken, ticaret hadleri de azgelişmiş ülkeler aleyhine 
daha çok bozuldu. Dünya ticaretinin daraldığı bir ortam
da kredilerin de kısılması, borçlu ülkelerin Ithalatlannda 
önemli kısıntılar yapmalanna neden oldu. Latin Amerika 
ülkeleri Ithalatlannda 1 milyon dolarlık kısıntı yaptıkla- 
nnda bu, GSMH’lannda 3 milyon dolariık bir daralmaya 
neden oluyordu. Bütün bunlar olurken daha önce erte
lenmiş borçlann ve 1970’lerde alınan kredilerin de vade
lerinin dolması, birikmiş borçlann ödenmesini iyice zor
laştırmıştı. Öte yandan sanayileşmiş ülkelerde enflas
yon aşağıya çekilirken tıorçlu azgelişmiş ülkelerde tır
manışa geçti. Bankalara olan borç 1978’de 336 milyar 
dolardan 1982’de 612 milyar dolara yükseldi. Ödemeleri 
gereken faiz de 1978’de 19.4 milyar dolar İken, 1982’de 
52.9 milyar dolara yükseldi. Üstelik borçlann önemli 
bir bölümünün vadesi de 1982 başında doluyordu. 1982 
başında borç faiz ve anaparası olarak tıankalara öden
mesi gereken İKirç 175 milyar dolardı. Dünya ekonomi
sindeki durgunluk devam ederken ve azgelişmiş ülkele
rin İhracat gelirierinde önemli düşüşler söz konusuy
ken, kredi olanaklan da İyice daralmıştı. Kendisi dış
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kaynağa ihtiyaç duyan azgelişmiş ülkeler dışarıya kay
nak transfer eder duruma gelmişlerdi. Arjantinli ünlü 
iktisatçı Rauf Prebische bu durumu “kendisi kan nakli
ne ihtiyacı olan birinin kan vermesi”ne benzetmişti. 
Azgelişmiş borçlu ülkelere açılan kredi 1981’de 42 mil
yar dolardan 1982’de 24 milyar dolara düştü. Latin Ame
rika ülkelerine yönelik krediler 1982’nin ilk yansında 
1981’in aynı dönemininkinden 20 milyar dolar daha az
dı. 1982'nln ikinci yansında da kredi akışı fiilen durmuş
tu... Hem eski borçlan ertelemek hem de yeni krediler 
bulmak artık imkansızdı ve ilk önce ödeyemez duruma 
düşen Meksika oldu. Meksika’nın ödeyemez duruma 
düşmesi uluslararası finans çevrelerinde büyük bir pa

nik yarattı. Gerçekten ödeyemeyenler çoğalınca, ulusla
rarası bankacılık sistemi çökebilirdi. Hemen sanayileş
miş ve azgelişmiş ülkelerin hükümetleri, çokuluslu şir
ketlerin yöneticileri, lUF, Dünya Bankası gibi kuruluşlar 
devreye girerek Meksika’nın imdadına yetiştiler. Amaç 
bunalımın yaygınlaşmasını önlemekti. /MPnIn önerdiği 
politikalara uyum sağlamayı vadeden ülkeye yardım edi
leceği izlenimi yaratmak isteniyordu. /MF yöneticilerine 
göre bu ülkelerin borçlannı ödeyebilmeleri için dış tica
ret fazlası vermeleri gerekiyordu. Bunun anlamı, ülke 
kaynaklannın daha büyük bir bölümünün borç ödemele
rine tahsis edilmesi demekti.

/MFnin borç ödemelerini ön plana çıkartan “ istikrar 
önlemleri” , bir yandan dışarıya kaynak transferini artı- 
nrken, diğer yandan da borçlu ülkelerde önemli ekono
mik ve toplumsal sorunlar yaratmaktadır. Azgelişmiş 
ülkelerde geçeril büyüme modelleri dışa lıağımlı model
lerdir. Modelin sürdürülebilmesi yüksek “zonınlu ithalat” 
düzeyini korumayı gerektirir. Azgelişmiş bir ülkenin borç 
ödemek amacıyla ihracat fazlası vermesi, ancak ithalatı 
kısarak mümkündür. Azgelişmiş ülkelerin ithalatlannı 
kısarak dış ticaret fazlası vermeye zorlanmalan alacaklı 
bankalan memnun etse de, sanayileşmiş ülkelerin ihra
catını olumsuz yönde etkileyerek, zenginler cephesinde

de hoşnutsuzluk yaratıyor. Dış ticaret fazlası yaratarak 
borç ödemelerini güvence altına almayı amaçlayan poli
tika önerileri, kendi içinde tutariılığa sahip değil. Büyü
mesinin durduğu bir ülkenin orta ve uzun vadede borç- 
lannı ödeyebilmesi de mümkün değildir. Öte yandan 
herkes dış ticaret fazlası vermeye çalışır, bu amaçla 
ithalatını kısarsa ihracat kime yapılacak. Latin Amerika 
ülkeleri yoksulluk ve sefaletin derinleşmesi pahasına 
1982’de 9.7 milyar, 1983’de de 31.2 milyar dolar dış 
ticaret fazlası verdiler. Bunun tüketimde büyük kısıntılar 
yaparak sağladılar. 1980-1985 arasında kişi başına getir 
yüzde 9 oranında geriledi. Aşın borçlu 8 ülkenin ithalatı 
1982 öncesine göre yüzde 45 azaldı. Meksika’nın borç- 
lannt ödeyebilmesi için her yıl 10 milyar dolar dış ticaret 
fazlası vermesi gerekiyordu.

Borçlu azgelişmiş ülkelerin borç faiz ve anapara öde
meleri, kâr transferleri ve sermayenin kaçışı yoluyla 
sadece 1985’deki kayıplan 230 milyar dolardı. Bu rakam 
1949-1952 arasında Marshall Planı’yla açılan kredilerin 
tam dört katıdır. (Ticaret hadlerinin bozulmasından do
layı ortaya çıkan kayıplar bu rakama dahil değil.)

1980’li yıllann başında çoğu Latin Amerika ülkesi olan 
borçlular net kaynak transfer eder duruma gelince “çö
züm arayışları” da başladı. Böylece “ Paris Klübü" çev
resinde bir kartel oluşturan zenginler karşısında bir 
“borçlular karteli” oluşturulabileceğine dair beklentiler 
söz konusu olmuştu. Borçtular bazen tekil bazen de 
topluca çözüm arayışına girdiler. Borçlular cephesinde 
kıpırdanmalar başlayınca, zenginler klübünün önderi 
ABD tarafından da çözüm önerileri gündeme geldi.

Meksika borç bunalımının üçüncü yılında (1985) ABD 
Hazine Bakanı James Baker kendi adıyia anılan bir borç 
planı ortaya attı. Plan aşırı borçlu 15 ülkeye üç yılda 
20 mllyan ticari bankalardan, 9 milyar da Dünya Bankası 
ve öteki kalkınma bankaianndan olmak üzere yaklaşık 
30 milyar dolariık bir ek kaynak öneriyordu. Gerçi öneri
len kaynak sembolikti ama, bu kaynaktan yararlanmak 
için lUF tarafından önerilen kapsamlı reformlar yapmak 
gerekiyordu. Baker fonundan sağlanacak mütevazi kay
nağın ekonomik ve sosyal maliyeti çok yüksekti. Borçlu 
ülkeler bu yüzden IMF taleplerine uyum sağlamaya ya
naşmadılar. Ticari bankalar da Baker Planı’nın öngördü
ğü kredileri açmaya istekli değillerdi. Sonuçta Baker 
Planı ölü doğmuş bir plan olarak kaldı.

Mart 1985’de ortaya atılan Brady Planı da Baker Pla- 
nı’nda olduğu gibi balkondaki seyirciyi oyalama amacı 
taşıyor. Brady Planı Baker Plam’ndan farklı olarak yeni 
kredilerin açılmasını değil, ticari bankalara olan borçla- 
nn bir bölümünün silinmesini öneriyor. Üstelik ABD’nin 
Orta ve Güney Amerika’ya yönelik ihracatı da giderek 
azalıyordu. Borçiann bir bölümünün silinebilmesi IMF 
ve Dünya Bankası’nca önerilen politikalan benimseme 
koşullanna bağlanıyor. Bu bakımdan Baker Plam’na ben
ziyor. Ama Baker Planı’ndan farklı olarak sadece 15 
ülkeyi değil tüm aşın borçlu ülkeleri kapsıyor. Eğer 
plan gerçekten uygulanabilirse 39 aşın borçlu ülkenin 
70 milyar dolariık borcu üç yılda silinecek. Ne var ki 
faiz oranlannın hızla yükseldiği bir ortamda borç anapa
rasında mütevazı bir İndirim sanıldığı kadar önemli de
ğil. Aynca hangi ülkenin borcunun silineceğine ilişkin 
kriter de açık değil. Bankalar da zaten borç silme konu
sunda istekli değiller. Üstelik planda öngörülen oranda 
borç silindiği durumda bazı bankalann durumları da 
sarsılabllecek. Bu bakımdan Brady Planı da Baker Planı 
gibi ölü doğmuş bir plan olarak kalacağa benziyor.

Meksika borç bunalımını İzleyen dönemde net kaynak 
transfer eder duruma gelen aşın borçlu Latin Amerika 
ve Afrika ülkeleri hem tekil olarak hem de topluca kartel 
oluşturmaya yöneldiler. Peru Devlet Başkanı Alan Gar
da Perez borç ödemelerini İhracat gelirierinin yüzde 
10’uyla sınırladı. Nijerya da İhracat gelirlerinin yüzde 
30’undan fazlasını borçlara tahsis etmeyeceğini açıkla

dı. Brezilya IMF ile anlaşmaya yanaşmadı. Bunlar ara
sında Küba Devlet Başkanı Castro’nun önerisi itginçti. 
Castro sanayileşmiş ülkelerin her yıl silahlanma harca- 
matanndan yüzde 12 kısıntı yaparak bunun azgelişmiş 
üikelerin borçlanna karşılık alacaklı bankalara yatınlma- 
sım öneriyordu. Böylece hem borçlu ülkeler yeniden 
büyüme sürecine girebilirler, hem de uluslararası finans 
sisteminin bir kargaşaya sürüklenmesi önlenebilirdi. 
Castro’nun önerisi taraftar bulmadı ama ortak çözüm 
arayıştan devam etti. Ekvator Devlet Başkanının isteği 
üzerine CBPAL (Latin Amerika Ekonomik Komisyonu) 
ve SELA (Latin Amerika Ekonomik Sistemi) bir ortak 
eylem planı hazıriamak üzere harekete geçiriidi ve bir 
nihai rapor hazıriandı. Hazırianan bu rapor San JosĞ, 
San Domingo ve Quito’dakI konferanslarda görüşüldü. 
1984’de Quito'da yapılan toplantıya Latin Amerika ülke
leri yüksek düzeyde yöneticilerle katıldılar. Konferans 
sonuçlan Quito bildirisi olarak kamuoyuna duyuruldu. 
Söz konusu bildiri /MF'nin “Uyum Planları”na bir saldın 
niteliği taşıyordu. Borç bunalımında sanaytteşmiş ülke
ler sorumlu tutuluyordu. Sanayileşmiş ülkelerin ticaret 
hadlerinin bozulması, korumacılığın artması, sermaye 
transferlerini kısmak yoluyla borç bunalımına neden ol
duktan ileri sürülüyor ve alacaklılardan daha fazla 
“anlayış” ve esnektik beklendiği ifade ediliyordu. İstek
ler arasında borç vadelerinin uzatılması, faiz oranlarının 
düşürülmesi, kredi akışının yeniden harekete geçirilme
sinden söz ediliyordu. Bildiride yer alan somut talepler 
arasında; borç servisinin İhracat gelirierinin belirii bir 
yüzdesin! aşmaması, faiz, komisyon ve diğer yüklerin 
hafifietiimesi, borçlu ülkelerin sanayi ülkelerine zengin
lerin pazannın açılması, borç ödemelerinde etkinlik sağ
layacak bir eşgüdüm ve enformasyon mekanizmasının 
oluşturulması vb. yer alıyordu. Bir “ borçlular karteli” 
oluşturulmasının kokusunu alan “zenginler klübü” he
men harekete geçti ve Meksika ile bir borç erteleme 
görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonunda Mek
sika’nın faiz yükünde 5 milyar dolariık indirim yapıldı. 
Benzer bir aniaşmanın Brezilya ile de yapılacağına iliş
kin söyientiler yayıldı. Aslında Meksika borç erteleme 
operasyonunun amacı borçlular kartelinin oluşmasını 
engellemeye yönelik bir çeşit “grev kmcıiığı”ydı. 1985’de 
il. Kartegna Konferansı’nda sanayileşmiş ülkeler siya
si bir diyaloğa davet edildiler, ama hiç biri davete katıl
madı. Daha sonra Acapulco da Latin Amerika ülkeleri 
ve Addls Ababa’da da Afrika Birliği Örgütü tarafından 
benzer girişimler sürdürüldü. Ama hiç bir somut çözüm 
söz konusu olmadı.

Bu aşamada akla gelen sorular şunlar olabilir: Neden 
yoksul ülkelerin yöneticileri kendi halklannı daha da 
yoksullaştırmak, ekonomilerinin üretici temelini zaafa 
uğratmak pahasına borç ödemeye devam ediyorlar. Bu 
şekilde borç ödemeye daha ne kadar devam edilebilir. 
Soruna gerçek bir çözüm ne olabilir. Azgelişmiş ülkeler
de borçlardan yarar sağlayanlarla borç yükünü taşıyıp 
ödeyenler değişik toplum kesimleridir. Azgelişmiş ülke
lerin yönetici sınıflan bu ülke Insanlannın çoğunluğunu 
temsil etmiyoriar. Her şeye rağmen borç ödemeye de
vam etmelerinin nedeni budur. Eğer borçlar ödenmez
se, alacaklılann geçen yüzyıldaki gibi bu ülkeleri işgal 
etmeleri söz konusu olmadığı gibi, mevcut uluslararası 
hukuk sistemi çerçevesinde de alacaklannı tahsii etme
leri mümkün değil. Borçların ödenmesine bu şekilde 
daha uzun süre devam ediimesi artık mümkün görülmü
yor. Borçlu ülkelerin dolaysız üreticileri yoksulluk alt 
sınınnı aşmış dürümdalar. Bu koşullarda borç sorununa 
kalıcı çözüm önce borçların reddedilmesini sonra da 
sürekli borçlanmaya neden olan büyüme modellerinin 
de terkedllmesi gerekiyor. Bunun da koşulu azgelişmiş 
ülkelerdeki ayncalıklı oligarşilerin iktidanna son vermek 
ve uluslar arasında eşitlikçi ilişkilerin kurulmasını sağla
maktır. Söz konusu radikal çözümler gündeme gelme
dikçe, ne borç sorunu çözülebilir ne de uiusiann eşitliği
ne dayalı bir uluslararası düzen kurulabilir.

FİKRET BAŞKA'/â
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tamamen askerlerin denetimindeki Consejo de Seguridad Nacional'in (Milli Güvenlik Konseyi - 
COSENA) elinde toplandı.

Siyasal partilerin tüm faaliyeti durdurulurken, ortanın solundaki tüm partiler yasadışı ilan 
edildi, sansür uygulaması başladı. Ülkedeki işçilerin yüzde 9 0 ’ını bünyesinde toplayan CNT 
kapatıldı, ülkenin tek üniversitesi askerlerce işgal edildi. Daha askerlerin darbesi 

i gerçekleşmeden önce, Nisan 1972’de ülkede “iç savaş durumu” ilan edilmişti. Polis ve
I askerlerin olağanüstü şiddette operasyonları sonucunda Tupamarolar'm  önderleri bir kaç ay
I içinde yakalanmışlar, örgütün eylemlerinde önemli bir azalma gözlenmişti. Askerler

Tupamarolar'm işini gördükten sonra, kazandıklan etkiyi, tüm toplumu yeniden şekillendirmek
I üzere genişletmeye karar vermişlerdi. Tupam arolar ile savaşta, askerî inzibat, istihbarat ve 

siyasal polis birimlerinin birleştirilmesiyle Fuerzas Conjontas (Düzen Güçleri) diye bir özel güç 
oluşturulmuştu. Bu güç doğrudan CIA uzmanlan ile bağlantı içindeydi. Eylül 1971’de 
Montevideo’nun Merkez Cezaevi Punta Canetas’tan 106 Tupamaro, bir tünel kazarak kaçtılar. 
Temmuz’da da 38 kadın Tupamaro, Operation Estralla (Yıldız Operasyonu) adı verilen bir 
eylem sonucu kaçmışlardı. Bu kaçma olayları sivil hükümeti devreye askerleri sokmaya itti. 
Özel güç bundan sonra oluşturuldu.

Tupamarolar, siyasal bir örgütlenme yerine gitmektense bir yandan eylemlerini sürdürürlerken, 
öte yandan varolan Geniş Cephe’yi desteklediler. Bir yandan da Comites de Apoyo a  los 
Tupamaros (Tupamoroları Destekleme Komiteleri - CAT) oluşturuldu. Ama kide çalışmalarında 
bu açılma bir sürü sorunu da beraberinde getirdi. Aslında Frente Amplio da oldukça başanlı 
bir deneyim idi. 197Tde Montevideo bölgesinde 300 mahalle ve 150 fabrika, komitesi 
oluşturulmuştu. Tatu planı ile 1971 sonunda kırsal kesimde ikinci bir cephe açılmaya 
çalışıldı. Hapishaneden kaçanlar ve hareketin önderleri bu plan çerçevesinde kırsal kesime 
yayıldı. Raul Sendic de Arjantin sınınndaki Rio Negro bölgesinde 25. Kol’u oluşturdu. On yıl 
kadar önce tanm işçileri arasında ilk sendikalan buralarda örgütlediği için, bölgeyi iyi 
biliyordu. Tupamarolar 1972’de, “D-Günümüzü yaratmalıyız” sloganı ile girdiler. Artok radyo ve 
IV  sürekli operasyon haberleri ile doluyordu. Ama Tupam arolar da kendi eylemlerini 
sürdürüyorlardı. Bir kaç işkenceci öldürülmüş, baskınlarla ve soygunlarla silah, üniformalar, 
radyo malzemesi, hava fotoğrafları, haritalar ve şehir planları ele geçirilmişti. Resmî sayılara 
göre, akı ay içinde 146 milyon pesoluk soygun yapılmıştı. Tatu planı oldukça iyi başlamıştı. 
Radyo istasyonlan ele geçirilmiş, halka ne için mücadele ettikleri açıklanmıştı.

Bu dönemde kamuoyunda Ölüm Mangası adı da sıkça geçmeye başladı. CIA’nın diğer Latin 
Amerika ülkelerinde de örgütlediği asker, polis ve diğer devlet görevlilerinden oluşan bu tür 
çeteler, yasal düzenin olanak vermediği operasyonları, gizli devlet aygıtlan olarak yerine 
getirmekteydi. Sağa sola bombalar konuyor, solcu militanlar kaçınlarak işkence ediliyor, 
öldürülüyordu. Tupamarolar Latin Amerika’da sahneye konan bu oyunun maskesini indirmeyi 
başardılar. Kaçınlan polis fotoğrafçısı Nelson Bardesio’nun sorgusu sırasında Uruguay’daki Ölüm 
Mangalan'mn bütün şeması ortaya çıkanidı. Bu M anga, içişleri bakanlığının 5 nolu 
Departmanının örtüsü (Haber alma ve casusluk bölümü) altında iş görüyordu. Bu bölümü 
örgütleyen AID uzmanı kimliği altında iş gören CIA ajanı Cantrell’di. Örgüt Ağustos 1971’de 
de CIA ajanı Dan Mitrione’yi ortaya çıkararak kaçırmıştı. Üç devlet gücünden gelen kişilerden 
oluşan mangalar Brezilya’da eğitim görüyordu. Patlayıcılan ise Aıjantin haber alma örgütü 
sid e  sağhyordu. Faaliyetler hakkında doğrudan ABD elçiliğine rapor veriliyordu. Aslında 
Mangalar, Fuerzas Conjuntas'm  ve hükümetin doğrudan koluydu. Tupam arolar devletle değil, 
bu alanda mücadeleye çekilmek isteniyordu. MLN bunu sezdi ama tabandan ve kamuoyundan
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Tutuklandıktan sonra sorguya götürülen Tupamaros 
önderlerinden Jorge Maneras Lluveras (yanda). 
Aralarında Raui Sendic'in de bulunduğu dokuz 
Tupamaros yöneticisi 1972'de bir dizi polis 
operasyonu sonunda tutuklandı. Dokuz mahkum 
başlangıçta konduklan Libertad hapisanesinden 
Ağustos 1973’de ülke içindeki değişik kışlalara büyük 
bir gizlilik içinde nakledildiler. Nazi toplama kamplarını 
hatırlatan bir güvenlik sistemiyle korunan bu kışlalarda 
her türlü işkence yöntemi fasılasız uygulanıyor, 
tutuklular sadece ifade vermeye değil aynı zamanda 
pişmanlık getirmeye ve "dışardaki" arkadaşlarını 
gerilla savaşından vazgeçirmeye zorlanıyordu.
Yeraltında 1.5 metre eninde, 1.80 metre boyunda ve
2 metre yüksekliğindeki hücrelere tek tek kapatılan 
mahkumlara daha ilk gün "esir sayıldıktan ve en ufak 
bir gerilla eylemine karşılık teker teker öldürülecekleri”  
söylenmişti. Raui Sendic'in buna cevabı kısa oldu: 
"Bizi kurşuna dizebilirler ama halkın mücadelesini 
durduramazlar.”  Tutuklulara kitap, gazete, dergi, 
kalem ve kağıt verilmesi yasaktı. Dış dünya ile bütün 
bağlantılan tamamen kesilen tutuklular çok ender 
olarak kendilerine tanınan 15 dakikalık havalandırma 
zamanında kendilerini ortalarına alan ve ateşe hazır 
bekleyen askerlerin önünde kollarını arkadan 
kenetlemiş vaziyette yürümek zorundaydılar. Fiziki 
olduğu kadar her türlü psikolojik baskı altında 
tutularak onurlan kırılmaya ve insanlıktan çıkarılmaya 
çalışılan tutuklula', ancak yaşamaya yetecek kadar bir 
gıdayla adeta ölüme sürükleniyorlardı. En iğrenç ve 
aşağılık uygulama Raul Sendic'e yapıldı. Askerler 
Sendic’in 1971'de 110 arkadaşı ile birlikte Punta 
Carretas cezaevinden kaçışını unutmamışlar ve böyle 
bir ihtimali tamamen ortadan kaldırmak için kendisini 
derin bir kuyunun içine atmayı kararlaştırmışlardı. 
Kendisine bir sepet içinde günde bir öğün yemek 
sarkıtılıyor, zaman zaman da ölüp ölmediğini kontrol 
etmek için fenerle kuyu aydınlatılıyordu. Uzun zaman 
kendisinden haber alınamadığı için herkes onu ölmüş 
sanıyordu. Neden sonra yaşadığı öğrenildi. Çatışarak 
yakalandığında çenesini delen bir kurşun dilinin bir 
parçasını koparmıştı ama o, kuyuda kendi kendine 
konuşmaya çalışarak dilini kullanmayı başarmıştı. Altta 
ise 1971'de hükümete karşı sürdürecekleri gerilla 
eylemlerini bir basın toplantısında açıklayan Troçkist 
eğilimli Arjantin Devrimci Hail< Ordusu üyeleri 
görülüyor.



Karşı Devrim

Fransızların 1697 Rijswick antlaşmasıyla resmen 
egemen olduklan adaya Saint-Dominique adını 

vermesinden sonra bölgeye hızla yatırım yapılmasıyla 
dünyanın en zengin sömürgesi haline gelen Haiti 

bağımsızlığını ancak 1804'de kazanabildi. Ancak 20. 
yüzyılın hemen başında gümrük yönetimini kısa bir 

müddet önce ele geçiren ve adaya yatırımlar yapan 
Amerika 1915’de hem bu yatırımlarını korumak hem 

de Panama Kanah'na giden yollan güvence altına 
almak amacıyla adayı işgal edince yeniden iktisadi ve 

siyasal bağımlılık dönemi başladı. İşgal yönetimine 
yönelik tepkilerin artmasıyla giderek güçlenen milliyetçi 

eğilim, uzun bir aradan sonra 1930'da yapılan 
seçimleri kazandıktan sonra Amerikan deniz piyadeleri 

adayı terkettilerse de Amerikalıların mali denetimi 
devam ediyordu. İşgal sonrasında başa geçen 

başkanların görev süresini uzatma girişimlerinin neden 
olduğu askeri darbeler dönemi 1957'de yapılan bir 

referandumla François Duvalier’nin başkan 
seçilmesiyle son buldu. Temmuz 1958'de bir darbe 

girişimini boşa çıkarmayı başaran Duvalier halk 
arasında Tonton Ivlacoute’/ar adı verilen bir gizli polis 
kuvveti oluşturdu. Halkın üzerinde gerçek anlamda bir 

terör uygulayan bu örgüt sayesinde tam bir polis 
devleti kuran ve 1964'de kendini ömür boyu başkan 

seçtirten Duvalier, ABD yatırımlarının kısılması ve 
turizm gelirlerinde meydana gelen düşüşün yarattığı 

ekonomik güçlükler nedeniyle halkın hoşnutsuzluğunun 
artması üzerine baskıları azalttı. 1971’de ölümünden 

önce yerine oğlu Jean Claude Duvalier’nin geçmesine 
karar verdi. Ii4uhalefetin giderek güçlenmesi üzerine 

baskı ve terörünü artıran Jean Claude Duvalier, 
işsizliğe, kötü yaşam koşullarına ve siyasal baskılara 
karşı başlayan ve bir türlü durdurulamayan gösteriler 
sonunda 7 Şubat 1986'da Haiti’den ayrılmak zorunda 
kaldı. Demokrasiye geçişi sağlamak üzere oluşturulan 

5 kişilik Geçici Yönetim Konseyi'nde ve hükümette 
eski rejim yanlılarının ağırlıkta olması gösterilerin 

sürmesine neden oldu. 1986 sonuna doğru yapılan 
Kurucu Meclis seçimlerine katılım yüzde 5 oranında 

kaldı. Mart 1987'de yapılan ve seçmenlerin aşağı 
yukan yarısının katıldığı halk oylaması sonucu yeni bir 
anayasa kabul edildi. Altta, Afrika kültürünün egemen 

olduğu Haiti'de Voodoo töreninde dans eden yerliler, 
yanda ise Brezilya şeker kamışı tarlalarında 

çalışan mevsimlik işçiler görülüyor.

gelen baskılara dayanamadı. Bir güzel sanatlar öğrencisi, Öğrenci Federasyon  üyesi Ibero 
Gutierrez’i kaçıran Manga, işkence yapıp, beynini 13 kurşunla dağıttıktan sonra, cesedini 
bırakıp kaçtı. Kamuoyunun tepkisi had safhada idi. Geniş Cephe protesto gösterileri 
düzenlendi. Herkes MLATden bir tepki bekliyordu.

Eylem yine Tatu tarzı düzenlendi. Bütün Mart boyunca ülkenin her yanında M anga’yı kınayan 
yaygın kitle gösterileri kanalıyla, önce halkın düşüncesi oluşturuldu. Sonra sıra hızlı ve etkili 
askerî eyleme geliyordu. Eylemden sonra ise, bunun amaç ve hedeflerini açıklayan ayrıntılı 
bir siyasal açıklama yapılıyordu. Bütün sivil ve siyasal yetkililere Ölüm M angalan'na ilişkin 
gerçekleri açıklayan ve H alk Adaleti tarafından tutuklanarak ölüme mahkûm edilen Manga 
üyelerinin listesini veren bir açıklama yollandı. 14 Nisan’da dokuz M anga üyesinden dördü 
kurşuna dizilecekti. Ve tepki olarak harekete geçen. M angalar değil, devletin bütün güçleri 
oldu. Bir eve yapılan baskında, MLN'ye bağh çeşidi birliklerin muhasebe kayıtlan ortaya çıktı. 
Saldın bütün sola karşı yönelmişti. Hâlâ yasal konumda olan KP bürolan ve diğer örgüdere 
üye olanlann merkezleri ve evleri basılıyor, insanlar acımasızca kurşunlanıyordu. Buna 
Tupam arolar’m  yanıtı da, zincirinden boşanmışcasiha gerçekleşti. Böylece asıl yaz sonuna doğru 
tasarlanan, en ince aynntılanna kadar düzenlenen genel saldından önce, MLN gücünü ve 
olanaklannı önemli ölçüde tüketti. Bu arada devlet güçleri de Tupamarolar’ınkine benzer 
yöntemler uygulamaya başlamıştı. Ve saldın halinde olan MLN, savunma önlemlerini ihmal 
etmeye başlamıştı. İnisiyatifi yitirdi ve tepkisel eylemlerde bulunmaya başladı. Örgüt felç 
durumuna düştü, bunda, biraz da örgüt içi tartışmanın bu sırada yoğunlaşmış olmasının payı 
da büyüktü.

15 Nisan’da bütün haklan yürürlükten kaldıran “iç savaş hali” ilan edildi. Bu özel yetki, 
yüzyıl başında iki geleneksel parti arasında bir kaç kez patlak veren iç savaşa son vermek 
amacıyla tanınmıştı. 9 Eylül 1972’ye kadar, resmî açıklamalara göre, hükümet güçleri 5.570 
operasyon düzenlediler. 2 bin Tupam aro  üyesi yakalandı, 84 cezaevi firarasi yeniden ele geçti. 
17 Fuerzas Conjuntas elamanına karşı 29 kişi öldürüldü. 247 gizli merkez, saklanma yeri ve 
depo, bu arada binlerce otomatik silah, bazukolar, el bombalan vb. ele geçirildi. 1 Eylül’de 
de Sendic yaralı olarak yakalandı.

1976’da askerler kukla Başkan Bardaberry’nin de işine son vererek, yönetimi doğrudan kendi 
ellerine aldılar. Siyasal tutuklulann sayısı 10 bini buldu. Blanco ve C olorado  partisinden de 
tutuklananlar vardı. 1971 seçimlerinde Geniş C ephe’nin  başkan adayı General Seregni 1973’de 
parlamentonun askerlerce feshini protesto eden bir gösteriden sonra tutuklandı ve 10 yıl 
hapiste kaldıktan sonra 1984’de serbest bırakıldı. KP Uderi Arismendi 1974’de tutuklandı, 
1975’de sürgüne gitti. Hıristiyan Demokratlardın. başkanı Juan Pablo, eski bakanlardan Erro da 
tutuklananlar arasındaydı. Daha sonr^ sürgüne Arjantin’e giden MLN’nin M angalar'la ilgili 
açıklamasını Mecliste okuduğu için askerlerin boy hedefi olan ve dokunulmazlığının 
kaldırıirnayışı Parlamento’nun kapatılmasına bir ölçüde neden olan senatör Eno, 1975’te de 
Arjantin cuntası tarafından gözaltına alınacaktı.

Askerler 1980’de, var olan miUter rejimi sivil görünüm altında sürekli kılmayı amaçlayan bir 
anayasayı halkoyuna sundular. Askerlerden oluşacak Milli Güvenlik Konseyi’nin devlçt 
başkanına “tavsiyede” bulunma yetkisi vardı, bir Siyasal Denetim Mahkemesi, Meclisi dağıtmak
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T Karşı Devrim

Brezilya: Uzun Bir Yürüyüş

16. yüzyıldan itibaren Portekiz sömürgesi olan Brezilya’nın bağımsızlığına Avrupa’daki 
Napoleon savaşlan sayesinde kavuştuğu söylenebilir. 1807’de Portekiz Fransızlarca işgal 
edilince, Brezilya fiilen Portekiz imparatorluğunun merkezi haline geldi. 1822’de ise, Portekiz 
Cortes’i (Meclis) Brezilya’yı tekrar sömürge statüsüne indirmeye kalkınca, bağımsızlık ilan 
edildi. Brezilya 1889’a değin I. ve II. Pedro’nun yönetimi alanda imparatorluk olarak kaldı.

Köleliğin 1888’e değin sürdüğü Brezilya birçok köle isyanlanna sahne oldu. Yerli halk 
köleleştirildiği gibi, yoğun bir köle ticaretine ve trafiğine tanık olan ülkede tanm, 
plantasyonlarda köle emeğine dayah olarak sürdürülüyordu. Yerli nüfusun yeterli olmayışı, 
Afrika’dan yoğun köle getirilişine neden oldu. Bu olgu aynı zamanda ülkede egemen olan 
afro-latin kültüre de katkıda bulundu.

Brezilya’da ilk önemli köle isyanı 17. yüzyılda patlak verdi. 1624-1649 arasında yerhler ve 
siyahlar, Bahia ve Pemambouc’daki Hollanda işgaline karşı Portekizli toprak yan-köleleri ile 
birleştiler. Bu dönemde plantasyonlan boşaltan köle topluluklan, şefleri Ganga Zimba ve 
Zumbi’nin yönetiminde Alagoas eyaletinin içlerine çekilerek, burada sömürge birliklerine karşı 
elli yıl süreyle savunacaklan Palmereler özgür siyah toprağını oluşturdular. 19. yüzyılda 
imparatorluğa karşı bir dizi ayaklanma patlak verdi. 1833-1836 arasında Para’da egemen olan 
“Çabanda” ayaklanması, Grande do Sul’da 1825-1845 arasında gelişen “Fanapolar Devrimi”, 
1838-1841 arasında Maranhoa’da etkili olan “Balaiada” ve Pemambouc’ta gelişen “Praieira” 
başkaldınlan. Bunlar yerel çiftçilerin çıkarlannı imparatorluğa karşı savunan ayaklanmalardı. 
Recife ve Sao Paulo’da 1827’de kurulan üniversitelerde, özellikle hukuk öğrencileri arasında 
Fransız Devrimi’nden ilham alan düşüncelerin gelişmesi, gerek imparatorluk gerekse kölecilik 
sistemine muhalefeti doğurdu. Bu mücadeleler sonunda, 1888’de kölelik kalktığı gibi, bir yıl 
sonra da imparatorluk sona erdi.

Yüzyıl başında İtalyan ve İspanyol göçmenler anarşist ve sosyalist düşüncelerle birlikte kıtaya 
geldiler. İşçi gruplan oluşurken 1917’de Sao Paulo’da ilk işçi grevleri ve gösterileri patlak

katılmayı tercih ederken, Sovyet eğilimli PC ve Arnavut
luk eğilimli PC do Brasll, seçimlere katılmayıp, liberal 
burjuva muhalefet partisi PMDB saflarında kalmayı seç
tiler.

PT’nln yükselişinde, yeni ve güçlü bir tabana sahip 
sendikaların, yüzbinlerce işçinin katılımı ile yürüttüğü 
dirençli grev mücadelelerinin önemli bir rolü oldu. Daha 
1978’de Lula, MDB etrafında, “geniş, demokratik bir 
cephe” oiuturulması fikrine karşı çıkıyor, İşçilerin libe
ral ve popülist hareketler karşısında özerkliğini yitirme
sinin 1964 çöküşünü getirdiğini hatırlatıyordu, “ işçi sı
nıfı, kendi hedeflerine erişmek İçin, kendi kararlı yolunu 
İzleyecektir. Er ya da geç siyasal bir parti yaratacaktır... 
İŞÇİ sınıfı sadece bir araç olarak kalmamalıdır. Temsil 
ettiği gücün ifade olunmasına doğrudan katılması esas
tır. Ve politika sahnesinde, katılım demek, sınıfın kendi 
partisini oluşturması demektir” diyordu Lula. (Bl Tempo 
42, ^5 Aralık 197B.)

Ekim 1979’aa PT’nin ilk ülke çapında toplantısı, Lula’- 
nın sendikasının kalesi konumundaki Bemardo do Cam- 
po’da yapıldı, ilk geçici önderlik oluşturuldu. Kısa bir 
açıklama ile partinin amaçları açıklandı: “PT, bütün eko
nomik ve siyasal iktidarın doğrudan işçiler tarafından 
uygulanması için mücadele başlatmıştır. Sömürü ve bas
kıya bir son vermenin bundan başka yolu yoktur.”

PT bir yandan da devlete bağımlı sendikal yapının 
kıniması ve genel bir sendika konfederasyonunun oluş
turulması için kavga veriyordu. Sonunda Central Unlca 
de Trabalhadores (işçi Birlik Merkezi - CUT) 1982’de 
kuruldu, işçi sınıfının sınıf mücadelesini benimseyen 
akımlarını biraraya getiren CUT, 10 milyon yandaşı ile, 
Brezilya sendika hareketi üzerinde hegemonyasını kur
du. Bu sürece varılırken 1978-79 grev dalgasının, Nisan 
ve Mayıs 1980’de Sao Bemardo’da 250 bin metal işçisi
nin başlattığı büyük grevin önemli etkisi olmuştu. Lula 
ve sendika liderleri tutuklanmış, sendika merkezi asker

lerce işgal edilmişti. Grev sırasında önemli bir işçi sefer
berliği sağlanmış, her gün onbinlerce işçinin katıldığı 
toplantılar düzenlenmişti.

Mayıs-Haziran 1980’de İse, PT yeni bir konferans top
ladı. Buraya 22 Brezilya eyaletinden yaklaşık 30 bin 
üyeyi temsil eden temsilciler katılmıştı. Aynı yıl İçinde 
parti askerî rejimin yasal parti oluşumu için dayattığı 
koşullan gerçekleştirmeyi başardı. Yeni Siyasal Partiler 
Yasasına göre, parlamentoda temsil edilmeyen yeni bir 
partinin oluşması için, ülke belediyelerinin beşte birin
de parti komitelerinin tam anlamıyla oluşturulması gere
kiyordu. PT, bu şarttan kendi yapısını bütün ülkeye 
yaymada yararlandı. PT’nln siyasal faaliyetlerinin teme
lini nudeos (çekirdek gruplar) denen birimler oluşturu
yordu. Partinin gerçek kararları, rejimin dayattığı yapı 
içinde değil, nudeos tarafından seçilen delegelerce alı
nıyordu. örneğin bazı parti önderleri 1984’te doğrudan 
seçilmeyen başkanlık seçimleri için, PUDB ile eski as
kerî rejim partisinden kopanların uzlaşması sonucu or
taya çıkan Neves’In adaylığının desteklenmesini öner
diklerinde, Parti yönetimi tartışmayı tabana götürdü. 
ÇekIrdeMerIn seçtiği delegeler yerel, bölgesel ve ulusal 
düzeyde tertiplenen toplantılarda konuyu tartışarak, bur
juva muhalefetin başkan adayının desteklenmemesi ko
nusunda, federal meclisteki parti temsilcilerinin çoğun
luğunun eğilimine karşın, karar oluşturdu. Çeklrdek\ere 
dayalı siyasal yapılanma PT’yi bütün diğer Brezilya par
tilerinden radikal biçimde farklılaştırıldı. Çekirdekler ara
cılığıyla PT, “ Tabandan” İnşa edilen, günlük yaşam 
içinde yeralan, Marksist örgütlerin ve Hıristiyan taban 
örgütlerinin olumlu mirasını devir alan bir yapılanma 
içine girdi. Çekirdekler, fabrikalarda, çiftliklerde, banka
larda, atölyelerde, muhallelerde, gecekondularda, okul
larda, üniversitelerde ve köylerde oluşturularak, top
lumsal mücadelelere ve hareketlere müdahale etme ola
naklan yaratıldı.

Eylül 1981’de toplanan ulusal konferans, yasal tüzü

ğün son maddesinde, PT’nIn programatik hedefinin sos
yalizm olduğu açıkça t>elirtildl. Çeşitli konuşmalarda 
Lula hem sosyal demokrasiyi hem de bürokratik sosya
lizm anlayışını reddetti. 1982 sonunda üye sayısı 245 
bine ulaşmıştı. 1987'de ise üye sayısı 400 bin olarak 
tahmlri ediliyordu. Partinin seçmen sayısı ise 3.5 milyo
na ulaşmıştı. Böylece, PT, askerierle PMDB arasındaki 
uzlaşma temeli üzerinde yükselen “Yeni Cumhuriyef’e 
karşı yükselen işçi ve halk muhalefetinin en önemli 
gücü haline geldi.

Parti 1982 seçimlerine “ İş, Toprak ve Özgürlük ” slo
ganı İle girdi. Seçim platformunda, askeri rejime son 
verilmesi, işçi ve halk iktidan ve sosyalist Brezilya’nın 
inşası çağniannda bulunulmakta idi. Cunta karşısında 
oylann dağılmaması endişesi, PT'nin aldığı oylann yüz
de 3,5 oranında kalmasına neden oldu. Federal Meclise 
8 üye sokulabildi. 1986’da ise oylar yüzde 6,5’a tırma
nırken, 17 federal temsilcilik kazanıldı.

1986 seçimlerinin galibi PMDB İdi. Ancak seçimlerden 
sonra fiyatlar artarken, ücretlerin sabit tutulması, istik
rar tedbirlerine karşın enflasyonun sürmesi, kitle göste
rilerinin patlak vermesine yolaçtı. Bunlann polis ve as
ker tarafından şiddetle bastırılması üzerine, 12 Aralık 
1986’da CUT genel grev çağnsında bulundu. PC etkisin
deki sendikalar da bunu destekledi. Ülkede hayat felce 
uğradı. Askerî istihbarat servisine göre yalnızca 10 mil
yon, CUT'a göre ise 25 milyon işçi genel greve katılmıştı.

Böylece, PT deneyimi ile blrilkte Marksizm ile işçi 
sınıfı hareketi 1930’lardan bu yana ilk kez buluşmuş 
oldu. Vargas döneminde, sendikal işçi hareketi üzerin
de popülizmin ’80’lere dek süren hegemonyası kurul
muş ve PC de bunu desteklemişti. Brezilya’da İşçi sınıfı 
mücadelesinin yükselişi, devrimci mücadelede karşıla
şılan tıkanmadan da önemli bir açılım olanağı sağladı.

RAGIP ZARAKOLU
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verdi, İşçi hareketine egemen olan anarkosendikahstler, 1918’de A Plebe adh bir gazete 
yayınlamaya başladılar. Aynı yıl, küçük bir “Maksimalist” (17  Devrimi’nin etkisiyle, Bolşevik 
anlamında kullanılıyordu)' Birlik oluşturuldu. Maksimalist Birlik, ülkedeki ilk komünist örgüt 
olarak kabul edilmektedir. 1920’de anarşistler, ülke çapında merkezî bir organın yaratılması 
amacı ile ulusal bir sendika kongresinin çağrılmasında etkili oldular. Bu arada ülkenin çeşitli 
kenderinde komünist gruplar oluşmuş, Sovyet deneyimine ilişkin kitaplar ve Lenin’in yapıtları 
yaygınlaşmaya başlamıştı. Man 1922’de toplanan Birinci Kongre ile Brezilya Komünist Partisi 
kumimuş oldu. Aynı yılın Temmuz’unda ordu içinde patlak veren bir isyan, sıkıyönetim 
ilanına ve polisin baskısının artmasına neden oldu. Çıkanlan bir kararname ile bütün “fesat” 
örgütleri yasaklanmıştı. Kararname doğrudan komünistlere yönelik olmamasına karşın. Komünist 
Partisi, sonraki üç yıl boyunca yasadışı konumda kaldı. Ancak zaman zaman, farklı yörelerde, 
mahallî yöneticilerin kararnameyi farklı biçimde yorumlayışlan sonucu bu yasadışılıgın ölçüsü 
değişti. 1923’de komünistler, hükümetin onayladığı Brezilya K ooperatif Sendikalist Konfederasyonu  
içinde faaliyetleri için yasal -bir olanak sağladılar. 1925’te Parti’nin II. Kongresi toplandığında, 
ülkenin bütün büyük kentlerinde şubelerini oluşturmuş, aydınlann ilgisini partiye çekmiş, 
gençlik ve kadın örgütleri oluşturulmuştu. Bu arada A Classe O peraria  (İşçi Sınıfı) adında 
haftalık bir yayın organı yayınlanmaya başlandı. 9 bin tirajla yayına başlayan dergi, parti 
hücreleri kanalıyla fabrikalarda ve işçi mahallelerinde doğrudan satılıyordu. 1929’da 
kapandığında derginin tirajı 30 bine ulaşmıştı.

1925’ten sonra işçiler arasında çalışmalann semeresi alınmaya başlandı. Denizciler ve liman 
işçileri arasında çalışmaya özel önem veriliyordu. Brezilya’nın en önemli limanı Santos 
komûnisüerin kalesi idi. 1927’de komünisder Rio de Janeiro’da anarşistlerle birlikte bir İşçi 
Federasyonu oluşturdular ve denetimi sağladılar. Aynı dönemde anarşisderin Brezilya’daki son 
kalesi Sao Paulo İşçi Federasyonu  da komünistlerin denetimine geçti. 1929’da parti, ülke 
çapında çalışan Brezilya Genel İşçi Konfederasyonu’nun  oluşumunda başı çekti. Örgütün 60 bin 
üyeye sahip olduğu belirtiliyordu. Seçimlere katılabilm ek. için, 1927’de bir İşçi-Köylû Bloku 
oluşturulduysa da herhangi bir başan sağlanamadı.

1929’da dünya bunalımının da etkisi ile, grevler başlayınca, komünistlerin iki kanadı ve işçi 
sendikalan hükümetin yoğun baskısı ile karşı karşıya kaldı. Parti aygıtının önemli bölümü 
yok edildi, genel olarak işçi hareketi ezildi.

1920’ler boyunca ordudaki genç subaylann başlattığı tenentismo (tenentes, Portekizcede 
teğmenler anlamına gelir) hareketi, birçok askerî ayaklanmaya yolaçmıştı. 1930’da hareketin 
sağ kanadı başanh bir hükümet darbesi gerçekleştirdi. Devlet başkanlığına Rio Grande del Sul 
valisi Getulio Vargas getirildi. Popülist eğilimli Vargas, dünya bunalımının da etkisi ile, 
devletin ekonomi içindeki rolünü artınrken, sanayileşme doğrultusunda da önemli adımlar attı.

.  -
t  .

Aralık 1934’de Moskova’da düzenlenen Latin Am erika Komünist Partileri toplantısında,
Brezilya’da anti-emperyalist bir halk cephesi tarafından yürütülecek bir halk ayaklanması için 
hazırlık yapılması karan alındı. Komünist Partisi’n e  danışmanlık yapmak üzere, birçok 
Komintem temsilcisi Brezilya’ya gönderildi. Bunlar arasında Harry Berger takma adıyla, eski 
Alman Komünist Partisi milletvekillerinden Artur Ewert ve Arjantin Komünist Partisi’nden  
Rodolfo Ghioldi de vardı. Brezilya’daki duruma 1935’de toplanan Kom intem  VII. Kongresi’nde 
de birçok konuşmacı değinecek, Dimitrof açıkça bir iktidar kavgasından sözederken, Brezilya 
delegeleri bir ayaklanma için hazırlık yapıldığını dile getireceklerdi.

Ayaklanma hareketini yönetmek üzere, Brezilya’nın efsaneleşmiş kişilerinden Luis Carlos 
Prestes görevlendirildi. 1924’de, kahve yetiştiricileri oligarşisini temsil eden hükümete karşı 
genç subaylann başlattığı askerî bir isyana, yüzbaşı rütbesi ile katılan Prestes, hareket başanya 
ulaşmadığı halde teslim olmamıştı. Binlerce ayaklanmacı asker ve subaydan oluşan bir kolordu 
oluşturan Prestes, büyük kenderden Brezilya içlerine doğru başanyla geri çekilmişti. Hükümet 
birliklerinin yoketme seferlerini başanyla savuşturan “Prestes Kolordusu” üç yıl boyunca ülkeyi 
kuzeyden güneye ve doğudan batıya savaşarak boydan boya geçti. “Uzun yürüyüş” diye 
adlandınlan bu hareketin önderi olan Prestes bir halk kahramanına dönüştü ve “Umut 
Savaşçısı” olarak adlandınidı. 1926’da kolordunun son kalıntılan Bolivya’ya kaçtılar. Prestes de 
Aıjantin’e sürgüne gitti. 1922’de Rio’da Copacabana kışlasındaki bir isyanla başlayan tenentismo 
hareketi, 1930’a değin sürdü. Tenentismo hareketi tanmsal oligarşiye karşı çıkıyor, demokrasi, 
ilerleme ve ulusal bağımsızlık yanlısı görüşler savunuyordu. 1930’da hareket iki kanada 
bölündü. Sağ kanat Vargas’ın önderliği altında “1930 Devrimi”ni gerçekleştirirken, Prestes ve 
yanındakiler, kısa bir süre Troçkistlerle yakınlaştıktan sonra KP ile ilişkiye girdiler. 1931’de 
Komintem davetlisi olarak Sovyetler Birliği’ne giden Prestes, kısa sürede komünizmi benimsedi 
ve Komintem'in Latin Amerika seksiyonunun görevlilerinden biri oldu. 1935’te Brezilya’ya 
gizlice dönen Prestes KP’nin önderliğini üsdenerek ayaklanma hareketini örgüdemeye girişti. 
Tenentismo hareketinin sol kanadı ile komünistleri birleştiren Aliança nacaional liberatadora’nm  
(Ulusal Kurtuluş İttifakı - ANL) onur başkanlığına “Umut Kurtancısı” seçildi. ANL hızla 
gelişerek önemli bir başan kazandı. Resmî yönetimde “Prestes Kolordusu’nun eski üyeleri olan 
sol eğilimU Tenentistalar yer alırken, gerçek eylemciler Komünist Partisi kadrolanndan 
geliyordu. Mayıs 1935’e kadar ALN’nin 1.600 bölge gurubu oluşmuştu. Bunlar faşizmin 
Brezilya versiyonu olan Entegralist (Bütünlükçü) Parti yandaşlan ile, doğrudan çatışma içine 
girdi. ÖzeUikle Sao Paulo’da sık sık sokak kavgalan çıkıyordu. ANL’nin ıhmh bir programı
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16. yüzyıldan başlayarak Batı’nın saldırgan ilgisine 
maruz kalan güney Amerika'nın yerli kültürü, diğer 
sömürge ve yan sömürgelerin aksine, tarihsel bir 
sürekliliği bütün kültür için yorumlayacak, verili 
sömürü ilişkilerinin süreklileştirilmesi ile doğrudan bir 
bağlantısı olmayan geleneksel 'alim'lerden yoksun 
kaldığı gibi, Batı tarafından içerilmenin ne anlama 
geleceğini, kendi bölünmüş kişilikleriyle örnekleyen 
Batılılaşmacı aydınlan da tanımadı. Dahası, conquistadorVar/n 
çoğu kendilerini kendi kültürleri tarafından dışlanmış



Uevnm ve 
Karşı Devrim

hisseden maceraperestler, daha da sık olarak 
maceraya zorlanmış mülksüzlerdi. Conquista, bir 
anlamda, mülksüzleştirilmişlerin başkalarını 
mülksüzleştirmesiydi. Kuşkusuz mülksüzleşme, hiçbir 
zaman mutlak bir şekilde kültürsüzleşme anlamına 
gelmedi: insanlar, geçmişten devralmış oldukları 
davranış kalıpları içinde davranmaya, eski biçimler 
içinde yaşamaya devam ettiler: ancak bu biçimlerin, 
kalıpların taşıdığı anlama karşı büyük ölçüde 
sağıriaşmışiardı. Bu boşluğu doldurmaya, kendi 
gündelik ve hayati tasalarıyla, geçmişten devralmış 
oldukları biçimler arasında bir ilişki kurmaya aday 
olabilen yegâne kurum Katolik Kilise oldu. Artık belki 
yalnızca ayinlerde bir anlam kazanan bu dilsiz 
imgeler, şöyle ya da böyle, bugünün kişi üzerindeki 
tahakkümünün, bir an için olsun, kırılabilmesinin aracı 
oldular: eğreti de olsa kişiyi aşan, onu geçmiş ve 
gelecek kuşaklarla buluşturan bir kader ortaklığının, 
sürekliliğini korumasına hizmet ettiler. Örneğin indio 
ve meslizzo/arm Amazon kıyılarında ölülerinin ruhları 
için mum yaktıkları, yukarıda görülen törende, 
kaynağını Avrupa'da genellikle Kasım ayında kutlanan 
Bütün Ruhlar (ya da Ölüler) Gününde bulan izlerle, 
yerli kabilelerin atalarının ruhlarına ibadet törelerine ait 
izler, büyük bir olasılıkla, birbirieriyle çok fazla 
kaynaşmadan, yabancılıkları hissedilerek ama yine de 
birarada varolmaya devam edebiliyorlar. Ancak, 16. 
yüzyıldaki Conquista’mn başlatmış olduğu sürecin 
tamamlanmış olduğuna inanmak yanlış ve yanıltıcı 
olur. Günümüzde Amazon ormanlarının ortasından 
geçirilmekte olan yolları açan iktidar, maceraperestlerin 
cüretini destekleyen bir Ispanya tahtı değil de, neredeyse 
herkesin içinde yaşadığı, dolayısıyla işleyişine katkıda 
bulunduğu bir kapitalist dünya sistemi de olsa, 
sözkonusu gelişmenin yolaçtığı mülksüzleşme ve 
kültürel yoksullaşma sürecinin, yerliler açısından, 16. 
yüzyıl conquistasminW kadar mutlak olduğu açıktır.

vardı. Ulusalcı ve demokratik reformlar, halk cephesi stratejisi içinde birleştiriliyordu.
Mücadele yöntemi olarak silahlı ayaklanmasının seçilişi ise, ALN’yi klasik halk cephesinden 
ayıran bir özellikti.

5 Haziran 1935’te tementisras önünde bir konuşma yapan Prestes, Vargas hükümetinin 
tenentisma hareketinin ideallerine ihanet ettiğini, 1930’da verilen hiçbir sözün yerine 
getirilmediğini bildirerek, “Bütün iktidar ANL’ye” sloganını attı. Vargas’ın ANL’yi derhal yasa 
dışı ilan etmesi karşısında, ayaklanma hazırlıklarına hız verildi. Kasım 1935’de ülkenin 
kuzeyindeki Natal ve Recife kentlerinde, küçük rütbeli subaylann önderliği altında birçok 
birlikte ayaklanmalar başgösterdi. Hatta Natal’da iktidar ele geçirilerek, eyaleti yönetecek 
devrimci bir halk hükümeti oluşturuldu. Ama güneyden getirilen birliklerle birkaç gün sonra 
ayaklanma bastınidı. Birkaç hafta sonra Rio de Janeiro’da 3. Piyade Alayı ve Askerî Hava 
Okulu ayaklandı. Diğer birliklerin de ayaklanmaya katılması planlandığı halde, bu 
gerçekleşmedi. İsyan birkaç saat süren çatışmalardan sonra basünidı.

Ayaklanmanın başansızhğa uğraması, ardından korkunç bir baskı dalgasını getirdi. Kitlesel 
tutuklamalar yapıldı, binlerce kişi kurşuna dizildi. Onbinlerce siyasal arasında Prestes de vardı. 
Prestes 10 yıl hapse mahkûm olurken, kansı Olga Benario Prestes, Alman yurttaşı olduğu 
gerekçesi ile Nazi Almanya’sına iade edilecek, Artur Ewert ise Brezilya polisinde gördüğü 
işkencelerden dolayı aklını yitirecekti.

Bir zamanlar Latin Amerika’nın Mussolini’si diye anılan Vargas politika değiştirmiş, 1942’de 
Almanya ve İtalya’ya savaş açmıştı. 1945’de genel afla Prestes özgürlüğüne kavuşurken, KP de 
Sovyetlerin o yıllardaki rotasına uyarak, Vargas’ı destekleme politikasını hayata geçirmeye 
başlıyordu. Ve KP önderi olarak Prestes, kansını Gestapo’ya teslim eden adamı destekleme 
konumunda kalıyordu. Ta ki KP yeniden yasaklanıp, yeniden çizgi değişikliği yapılana dek .

1935 Ayaklanması, bir geçiş döneminin ürünü idi. Programı bir halk cephesi dönemi 
programı olmasına karşın, izlediği ayaklanma yöntemleri K om intem ’in  “Üçüncü dönem” 
özelliklerini yansıtmaktaydı. Bu hareket Latin Amerika’da KP’lerin başını çektiği silahlı 
ayaklanmalann son örneği olurken, öte yandan da ilerdeki dönemlerde KP’lerin izleyeceği sınıf 
ittifaklan politikasının ilk örneğini oluşturacaktı.

Vargas ve Sonrası

Vargas, “1930 Devrimi”nde, özellikle Sao Paulo’nun yeni yükselen burjuvazisinin desteğini 
sağlamıştı. Bu devrim büyük bir kitle seferberliğine değil, egemen sınıflar arasındaki bir 
uzlaşmaya dayanıyordu. Vargas’ın adım adım oluşturduğu ve Estado Novo (Yeni Devlet) adını 
verdiği korporatist siyasal yapılanma, Brezilya’da kapitalizmin gelişmesinde tarihsel bir rol 
oynadı. İşçi sınıfı devlete bağh sendikal yapılanma ile, korporatist, sıkı bir denetim altına 
alınırken, gevşek federal yapının yerine güçlü, merkezî bir devlet geçirildi, çeşitli önlemlerle iç 
pazar bütünleştirilirken, tanmsal dış satımda sağlanan artığı sınai yatınmlara aktaran önlemler 
geliştirildi, ara mallan üreten faaliyetler başlatıldı. Savaş ortamının da desteği ile, iç pazara 
dönük bir sınai sermaye birikimi sağlandı.

Savaşın bitiminden sonra temel haklann hâlâ kısıth olmasına karşın 1950’den 1964’e dek 
süren “demokratik bir ara” dönem yaşandı. Vargas 1945’de askerî darbeyle devrildikten sonra 
1946’da yeni bir anayasa ile çok partili sisteme geçildi. Daha liberal politikalar uygulanmakla 
birlikte, Vargas döneminin ithal ikameci ekonomi politikasının ana çizgisi sürdürüldü. 1950 
seçimlerinde Vargas yeniden iktidara geldi. Petrol ve demir-çelik alanlannda kamu ağırhkh 
yatınmlar yapıldı. Ve 1964 darbesine kadar kısa aralıklar dışında popülist bir siyasal hareket 
iktidan elinde tuttu. Meslek örgüderi devlet güdümündeki örgüderin denetiminde kaldı.
1954’te aleyhte gelişen dış ticaret hadleri, enflasyonun yoğunlaşması, korporatif dengelerin 
sürdürülmesini güçleştirince askerler yeniden harekete geçti, istifası istenen Vargas intihar etti.

1955’te iktidara yine Vargas’m siyasal çizgisinden Kubitschek, yardımcılığına ise, Joao 'Goulart 
geldi. Yeni yönetim özellikle alt yapı yatınmlanna ağırhk verdi, ülke içinde, yeni görkemU 
başkent Brasilia’yı inşa etti. Yabancı sermaye yatınm lan özendirilirken, ithal ikameci 
sanayileşmede, özellikle otomotiv sanayiinde büyük ilerleme sağlandı. 196 l ’den sonra sermaye 
birikimi alanında ciddi bir bunalımla karşılaşıldı. Bu bunalım, popülist iktidan siyasal bir 
bunalım içine de soktu. 1960 seçimlerinde başa gelen yeni başkan Quadros, IM Fnin istikrar 
önlemlerini uygulamaya koyunca büyük bir toplumsal tepki ile karşılaştı. 1961’de Quadros 
istifa etti. Yerine başkan yardımcısı Goulart’ın geçmesi gerekiyordu. Ama ordunun ve iş 
çevrelerinin muhalefeti karşısında, anayasa değişikliği ile başkanlık sisteminin sona ermesi, 
başkanın yetkilerinin başbakanlık makamına devredilmesi kararlaştınidı. Ama yapılan halk 
oylaması sonucunda bu değişiklikler reddedilince, Goulart, 1961’de bu uzlaşmalar temelinde 
hiçbir yetkisini yitirmeden başkan oldu. Popülist iktidar aşılmaz bir çelişkinin içine düşmüştü. 
Ekonomik bunalımın mantığı sert bir kemer sıkma siyasetini dayatırken, siyasal desteğini 
kendi denetlediği örgütsel yapılar aracılığı ile çalışan sınıflardan elde eden popülist hareket ve 
temsilcisi Başkan Goulart için bu tür bir siyaset olanaksız bir seçenek niteliği taşıyordu. 
Egemen sınıflann çıkarlan ile o güne dek egemenliğin sürdürülüş biçimini oluşturan siyasal 
ittifak arasında bir boşluk ya da uyumsuzluk meydana gelmişti. Bu uyumsuzluk Brezilya 
tarihinde popülizmin ölüm fermanını ilan eden ve ’80’lere dek sürecek olan askerî
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Şiii’de askerî darbe, Sosyalist Başkan Salvador Allen- 
de’nin hemen ardından şarkıcı Victor Jara’yı öldürdü. 
Siyasal partilerin yasaklanmasını, “Yeni Şili Şarkısı” 
(Nueva Canslon Chilena) hareketinin artık gelenekselleş- 
miş çalgılarının, şarkılarının yasaklanması izledi. 11 Ey- 
lül’deki darbenin kısa bir süre sonra, cuntanın deneti
mindeki Santiago televizyonunda bir Amerikan filminin 
ses bandının üzerine Victor Jara’nın La Plegarla a un 
Labrador (Bir İşçiye Dua) şarkısını koydu, bir teknisyen 
hayatını tehlikeye atarak. Cuntaya karşı en anlamlı dire
niş hareketi bu ojdu. Yeni Şili Şarkısı hiçbir yorum ge
rektirmeden, kendi başına bir direniş olmuştu.

Latin Amerika müziğinden söz ederken üç kültürün 
(İnka, Akdeniz ve Afrika) eşi bulunmaz bir kaynaşmasın
dan da söz etmek zorundayız. Bu kaynaşma 20. yüzyıl 
müziğine çeşitli biçimlerde yansıdı. Brezilya Sambası, 
Arjantin Tangosu (özellikle 1970’lerin sonlarından baş
layan “Yeni Tango” dalgası) ve Yeni Şili Şarkısı, son 
zamanlarda sıkça sözü edilmeye başlanan “ Dünya 
Müziği” anlayışının öncüleri sayılabilir. Emperyalizm ça
ğı, kültürler arasındaki mesafeleri azalttı, apayrı temel
ler üzerinde yükselen yapıları hiç beklenmedik biçimler
de birbirinin karşısına çıkardı. Cebelütarığı geçen arabın 
udu, luta, oradan da gitara dönüştü, Atlantiği aştı ve 
İnka köylüsünün “Quena”sı ile yanyana çalınmaya baş
ladı.

1960’larda Şlll’li müzisyenler, ülkelerinin folklorunu 
araştırmaya başladılar. Bu araştırma Şlli İle sınırlı kalma
yarak Peru’ya, tüm And dağları bölgesine yayıldı. Ispan
yol ve Portekizlilerin Orta ve Güney Amerika’yı ellerinde 
tuttukları dört yüzyıl boyunca, kültürel yapıya etkileri 
sınırlı olmuştu. İnka ve Aztek kökenli “kızıiderilller” , 
bir yandan kendi geleneklerini saklı tutmak Içfn büyük 
bir çaba gösterirken, diğer yandan da sömürgeci kültü
rün öğelerini “asimile etmekle” uğraştılar. Bu yüzden, 
İnka kültürünü ve müziğini araştıran Şill’ll folklorcular

gitar ve mandolinden türeme en az dört müzik aleti 
keşfettiler (Quatro, Tiple, Charango, Guitarron). Bunla
rın hepsi de Güney Amerika’ya özgüydü.

Peru ve Şili geleneksel müziğini ilk araştıran ve bu 
müziği çağdaş bir biçimde yorumlayan, Şilili şarkıcı 
Violeta Parra oldu. Onyıllar boyunca And dağlarında 
çeşitli köyleri gezen, malzeme toplayan ve bu malzeme
yi bir müze zihniyetiyle kaydetmekle yetinmeyen, yeni
den yorumlayan Violeta Parra, 1960'lar ve 1970’lerde 
Şlli müzisyenleri için bir efsane oldu. “Yeni Şarkı” hare
ketinin tartışmasız ataşıydı Parra. Onunla eşzamanlı ola
rak aynı kültürel değerleri önce ülkesinin kentlerine, 
daha sonra da dünyaya tanıtan bir başka müzisyen de 
Atahualpa Yupanqui idi. Bir İnka olan Yapanqui’nin adı, 
Avrupa’lı istilacılara karşı direnen ilk İnka kralı olan 
“Atahualpa”nın adıyla aynıydı: Bu da Yeni şarkı’nın 
kültürel sömürgeciliğe karşı bir direniş hareketi olması
nın simgesiydi.

1960’ların ortasında başlayarak, Yeni Şarkı hareketi, 
Şili’deki sosyalist toplumsal hareketin kültürel ifadesi 
oldu. Yeni Şarkı, Unidad Popular'm (Halk Birliği) müziği 
haline geldi. Bu dönemde oluşan Llapu, Ouilapayun, 
Inti Illimani gibi gruplar, gitarın yanısıra nefesli İnka 
çalgılarını ve Afrika kökenli vurmalı çalgıları biraraya 
getirerek yeni bir ses elde etmeye çalıştılar. Ama bu 
grupların çoğunun temelinde “şarkı” vardı. İnsan sesi 
kullanımı, çoğu kez geleneksel biçimde, geleneksel şar
kı kalıpları İçindeydi. Ancak bu gelenek çok-sesli bir 
gelenekti ve çağdaş bir müzik türü haline gelmeye aday
dı. Nitekim, daha 1969’da Yeni Şarkı hareketi etkilerini 
“Kuzeydeki Metropolde” hissettirmeye başlamıştı. Dö
nemin ünlü şarkıcısı Paul Simon, bu yıl da Peru’lu grup 
Urubamba ile birlikte El Condor Pasa adlı şarkısını ya
yınladı ve şarkı ABD ve Avrupa listelerinde “ hit” haline 
geldi. Özellikle ABD emperyalizmine karşı mücadelenin 
simgesi olan Yeni Şarkı geriye dönerek emperyalist met
ropolü fethetmiş, Victor Jara’nın deyimiyle, “ kültürel 
istilayı istila etmişti” .

Victor Jara, daha Yeni Şarkı hareketine katılmadan 
önce önemli bir tiyatrocu ve konservatuvar eğitimi gör

müş bir müzisyendi. Bir süre Violeta Parra’nın öğrencisi 
oldu ve bu dönemde geleneksel Güney Amerika müzi
ğiyle tanıştı. İlk şarkısını 1959’da yayımladı. 1960’lar 
boyunca Cuncem^n ve Ouilapayun gibi proJe/gruplar 
kurdu. Jara, bir folklor araştırmacısı olmaktan öte, çağ
daş bir müzisyendi. Kendisine temel aldfğı müzik kültü
rünün zenginliğini, çağdaş bir müzikal yapı yaratmakta 
kullandı. Şarkıları zaman zaman tek gitar eşliğinde ve 
sonderece sade, zaman zaman ise karmaşık, neredeyse 
atonal bir armonik yapıda oldu. Ama tüm şarkılarında 
bir yandan devrimci bir tutku, öte yandan da ince bir 
alaycılık sezilebilirdi.

Violeta Parra nasıl Yeni Şarkı hareketinin öncüsüyse, 
Victor Jara da 1960’ların başlarından 1973’e kadar tar
tışmasız önderi oldu. 1960’lann ilk yansında Güney Ame
rika’da, daha sonra ise ABD ve Avrupa’da turneler dü
zenleyerek Şili Yeni Şarkısı’nın uluslararası alanda tanı
tımını gerçekleştirdi. Bir yandan halk dansı grupları ör
gütlerken öte yandan da modern bale müzikleri yapıyor
du. Otantik Güney Amerika müzik aletlerini inceliyor, 
bu aletlerin her tür armonik müziğin çatınabileceği şekil
de geliştirilmesi için çalışıyordu. Kaval benzeri bir bam
bu flüt olan Ouena, bu dönemde tampere Batı Avrupa 
müziği de çatabilecek biçimde değiştirildi.

Jara’nın Otantik Güney Amerika müziğine yaklaşımı 
bağnaz bir “folklorculuk” biçiminde olmadı. Bu müziğin 
sömürgeciliğe karşı direnişte siyasal bir öneme sahip 
olduğunu bitiyor, ancak ortodoksiuktan da uzak duru
yordu. Bu konuda sloganı “kültürel istilayı istila etmek”- 
ti. ABD ve Avrupa’dan gelen Jazz ve Rock benzeri mü
zik akımlarının Şili gençteri üzerindeki etkisini bitiyor, 
ancak bu akımtarı “kültür emperyalizmi” diye bir yana 
bırakmak yerine, “ içeriden fethetmeyi” tercih ediyordu. 
1971 ’de El Derecho de Vlvir in Paz (Barış İçinde Yaşama 
Hakkı) albümünü doldururken bu konuda bir denemeye 
girişti. Albüme adını veren şarkı, Vietnam direnişine 
bir övgüydü. Bu şarkıyı Şili’nin önde gelen pop grupla
rından Los Blops eştiğinde doldurdu. Bas gitar, davul, 
etektro gitar ve org kullandı. Aynı albümdeki Abre la 
Ventana (Aç Pencereni) şarkısı da aynı grupla birlikte 
yapılmıştı.

Şili’deki Pravda muhabiri Vladimir Çernişev, Victor 
Jara’nın son anlarını 13 Ekim 1973'de şöyle 

anlatıyordu: "Victor Jara dudaklarında bir şarkıyla 
öldü. Onu yanından hiç ayırmadığı refakatçısıyla, 

gitarıyla birlikte stadyuma getirdiler. Ve şarkı 
söylemeye başladı. Öbür tutuklular, gardiyanların ateş 

açma tehdidine rağmen melodiye eşlik etmeye 
başladılar. Sonra bir subayın emri üzerine askerler 

Victor'un ellerini kırdılar Artık gitar çalamıyordu, ama 
zayıf bir sesle şarkı söylemeye devam etti. Bir 

dipçikle kafatasını parçaladılar ve diğer tutuklulara 
ibret olsun diye cesedini tribünlerin önüne astılar." 

Jara, öldürülmeden önce stadyumda yazıp bestelediği 
ve daha sonra serbest bırakılan bir tutuklu tarafından 

dışarıya ulaştırılan, "son mesajı" olarak dünyanın 
çeşitli yerierinde Şili’yle dayanışma toplantılarında 

okunan "Şili Stadyumu" adlı şarkısında şöyle diyordu: 
Beş bin kişiyiz burada /  Şehrin bu ufak kıyısında /  

Beş bin kişiyiz /  Kimbilir kaç kişidir /  Bütün 
şehirlerde ve bütün ülkede /  Tohum eken ve fabrika 

işleten /  Yalnız burada on bin el/ ..J Ne zor şarkı 
söylemek /  Şarkı dehşetinki olunca /  Yaşadığım 
dehşet /  Öldüğüm dehşet /  Kendimi tıöylesi bir 

kalabalık /  Ve bu şarkımı çığlıkların ve /  Sessizliğin 
noktaladığı böyle çok /  Sonsuzluk anı içinde bulmak /  

Gördüğümü hiç görmemiştim /  Hissetmiş ve 
hissetmekte olduğum /  Yeni bir anın doğumu olacak.



Karşı Devrim

1970’e gelindiğinde, Yeni Şili Şarkısı bir yandan siya- 
li olarak açıkça safını seçmiş, Unidad Popular’ın ve 
liende'nln yanında yerini almış, öte yandan da Şili’ye 
Egü bir hareket olmaktan uzaklaşmıştı. IntI llllmani’nin 
dönem şarkılarından biri olan La Segunda Indepen- 
ıncia (İkinci Bağımsızlık), “Bir Amerikalıyım ben/ÜI- 
>m önemli değil” diyor ve tüm Orta ve Güney Amerika- 

'Kuzeyin gölgesine karşı” tek bir ulus olarak birleş- 
Mye çağınyordu. Jara, Allende’nin seçim kampanyala- 
[ıda aktif rol oynuyordu; El Pueblo Unldo Jamas Sera 
jancMo (Birieşen Halk Yenilmez) Unidad Popular’ın mar- 
haline gelmişti. 11 Eylül 1973 darbesi geldiğinde he- 

Unldad Popular olduğu kadar Yeni Şarkı hareketiydi

Darbenin ertesi günü tutuklanan Jara, onbinlerce ki- 
iyle biriikte Santiago stadyumuna kapatıldı. Bir gün 
[>nra gitar çalmasını engellemek için ellerini kırdılar, 
İr gün sonra da yargısız, sorgusuz herkesin önünde 
urşuna dizdiler. O sırada Şili dışında bulunan IntI llli- 
lani, Quilapayun gibi gruplar ölümden kurtuldular, an- 
ak onbeş yılı aşan bir süre sürgünde yaşamak zorunda 
aldılar. Yeni Şarkı hareketi sona ermediyse de kökle- 
nden koparıldı. Cunta bu hareketin kökünü kazımakta 
kadar kararlıydı ki, yalnızca şarkılarını değil, enstrü- 

»aniannı bile yasakladı. Sürgündeki gruplar folklorik 
ökierini terkettiler, ama bu alandaki çalışmalar zaten 
üyük ölçüde tamamlanmıştı. IntI ve Quilapayun, Avru- 
a'da çalışmalarını sürdürdüler; Hem müziklerini ve si- 
asal davalarını Avrupa kamuoyuna tanıttılar, hem de 
.vrupa müziğindşn etkilenerek Yeni Şarkı hareketini 
eni bir aşamaya ulaştırdılar. 1989’da, Şlli’ye dönmeye 
aşiadıkiannda, 1973’de kovuldukları zamankinden ol
ukça daha gelişkin bir müzik vardı ellerinde. Victor 
ara’nın son şarkılarından biri olan Uaniflesto’öa (Mani- 
isto) söylediği gibi;

Irada, her şeyin sona erdiği 
e her şeyin başladığı yerde 
ürekli olan şarkı 
ler zaman yeni kalacak

BÜLENT SOM AY

diktatörlüğün 1964 darbesiyle iktidara çıkışını hazırlayan temeU oluşturdu.

Goulart, ABD’nin Küba’daki Fidel Castro yönetimine karşı geUştirdiği müdahale politikasına 
karşı çıktığı gibi, kitle desteğini artırmak için toprak reformu ve bazı yabancı petrol 
rafinelerini millileştirme yolunda kararlar alınca karşısındaki güçlerin tepkisi daha da arttı.
Bazı eyalet valileri ve kuvvet komutanlannın verdikleri muhtıra sonucunda, askerî darbeye 
boyun eğen Goulart ülkeyi terk ederek Uruguay’a sürgüne gitti.

Brezilya Solu Yol Aynmında

1960’a doğru Brezilya’da KP dışında sol çevreler de ortaya çıkmaya başlamıştı. Ülkenin kuzey 
doğusunda Ligas Camponesas (Köylü Birlikleri) diye anılan bir hareket gelişti. Avukat Francisco 
Juliao önderliğinde gelişen harekete geniş köylü çevreleri katıldığı gibi öğrenci ve aydınlar 
arasından da geniş destek geliyordu. Bu dönemde popülist hareket içinde de radikalleşen bir 
sol kanat oluştu. Köylü Birlikleri Pemambouc eyaletinde, ilk kez bir ilerici adayın, Miguel 
Artaes’in vali seçilmesini sağladılar. Güneyde Rio Grande do Sul’da başka bir yönetici, Emekçi 
Partisi sol kanadından Lionel Brizolla grupos dos onze adıyla anılan anti-emperyalist 
propaganda yapan gruplar oluşturdu.

Bu yıllarda oluşan hareketlerden biri de Açao Popular (Halk Hareketi) denen, Katolik 
hareketten kopma, kilise hiyerarşisi ile bağlanm koparan öğrenci ve aydın gruplanydı. Bunlar, 
kır sendikalan aracılığı ile kitleleri örgütlemeyi, halk kültür merkezlerini canlandırarak hem 
ulusal çapta bir okuma-yazma kampanyası açmayı, hem de siyasal eğitim programı uygulamayı 
amaçlamaktaydılar. Hareket ilk bildirgesinde, ulusal nitelikte bir burjuvazi olduğu görüşüne 
karşı çıkarak buıjuvazinin hızla emperyalizm ile bütünleştiğini savunuyordu.

Bu arada Politica O peraria  (İşçi Siyaseti - POLOP) denen bir grup da devrimci Marksizmi 
benimsediğini açıklıyor, KP’nin temel tezlerini eleştiriyordu.

Brezilya solu içinde yükselmekte olan bir diğer tartışma ise, Hruşçov’un yürüttüğü Stalin 
eleştirileri ve Sovyet ve Çin KP’leri arasındaki tartışmalann Brezilya’ya yansıması idi. Parti 
içinde Sovyeüerde gelişen Stalin karşıtı politikalardan hoşlanmayan çevreler, buna ve ülke 
içinde KP’nin izlediği “popülizm kuymkçusu” politikaya duyduklan tepkiyi PCB’nin V 
Kongresi’nde dile getirdiler. Öte yandan Küba Devrimi de Brezilya’da önemli bir coşku 
yaratmıştı. Bu tartışmalar sonucunda Merkez Komitesi’nde bir grup koparak kıtanın Maocu 
eğilimdeki ilk partisi PC do  B’yı oluştururlar. Bu grup partinin soğuk savaş yıllannda izlediği 
saldın poUtikasına dönülmesini istiyordu. Buradan da Çin KP’sinin “devrimci” sratejisine 
geçildi. Maocu parti “dört sınıfın blok”unu, halk savaşı kanalıyla devrimci bir halk iktidan 
kurulmasını, kentlerin kırlardan kuşatılmasını savunuyordu. Görev, anti-emperyalist ve anti- 
latifundiacı bir devrimin gerçekleştirilmesiydi. Sovyet yanlılan gibi onlar da devrimin ana 
karakterinin “sosyalist” olmadığı, “ulusal burjuvazi” ile ittifak kurulması gerektiği konulannda 
hemfikirdi. Ama hegemonya proletaryada olacaktı ve silahlı mücadele zorunluydu. 1960’larda 
Maocu parti silahlı eyleme girmeyi reddetti ve Marighela’nm ALİSTsini ya da MR-8 gibi 
Castrocu gerilla gruplannm eylemlerini, gerçek halk savaşını kendilerinin başlatacağı gerekçesi 
ile eleştirdi. Parti 1971-73 arasında Amazon bölgesinde bir köylü gerilla eylemini başlattıysa 
da, bu hareket Brezilya ordusu tarafindan ezildi.

Latin Amerika KP’leri arasında Küba Devrimi’nden sonra en ağır siyasal bunalımı yaşayan 
Brezilya KP’si oldu. 1964 askerî darbesi bu bunalımı daha da yoğunlaşürdı. Brezilya KP’si 
Goulart’ın popülist rejimine bütünüyle angaje durumdaydı. Brezilya ordusunun “demokratik- 
ulusalcı” kesimlerine büyük güven beslediği için, 1964 darbesinden sonra KP, büyük bir 
şaşkınlık içine düştü. 1954 darbesinden sonra izledikleri “kuyrukçu” politikadan dolayı 
özeleştiri yapan Guatemala KP’sinin tersine, Brezilyp KP’si Mayıs 196-5’de aldığı bir karar ile, 
parti içindeki “sekter ve aşın sol eğilimleri” eleştirdi. Bu eğilimler 1962-1964 arasında 
yarattıklan ürküntü ile, “ulusal burjuvazinin önemli bir bölümünün birlik cephesinden uzak 
kalmasına” neden olmuşlardı.

Askerî cuntaya karşı etkili ilk protestolan koyan H alk Hareketi oldu. 1966-68 arasında 
öğrenciler sokak gösterileri ve fakülte işgalleri ile muhalefetlerini dile getirdiler. Ancak 13 
Ocak 1968’de gerçekleştirilen yeni askerî darbe sonrasında yoğunlaşan olağanüstü şiddet ve 
baskı, kidesel protesto olanaklannı tüketti. Artık silahlı direniş dışında bir yol kalmamış gibi 
görünüyordu.

Şehir Gerillası Yükseliyor

EIU yaşını aşaktan sonra Brezilya’da silahlı mücadeleyi başlatan Carios Marigheia, klasik KP’li 
bir geçmişten sonra yaptığı bu atılım ile, Latin Amerika devrimciliğinin en değişik 
kişiliklerinden biri olduğunu kanıtladı. 1911’de Bahia’da doğan Marighela’nm soyunda İtalyanlar 
ve siyahlar vardı. Daha 18 yaşında partili olan Marigheia, 1937’de Sao Paulo’daki parti eyalet 
komitesinin yöneticiliğini üstlenmişti. 1946’da afla cezaevinden çıkan Marigheia, seçimlerde
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partisinin adayı olarak, Bahia eyaletinden Federal Meclise temsilci olarak seçilmişti. 1932’de 
Merkez Komiteye giren Marighela, 1960 sonrasında da Küba Devrimi’ne parti içinde en büyük 
dayanışmayı gösteren yöneticilerden biri olmuştu. Brezilya  KP’sinin Havana’da Latin Amerika 
Dayanışma Örgütü (OLAS)- Konferansına temsilci göndermeme karanna, Marighela, “anık 
Merkez Komite’yi devrimci bir otorite olarak kabul etmiyorum” diyerek uymadı. Marighela, 
“KP’nin yönetimi çok ağır, canlılık kazanması da mümkün değil, çünkü buıjuva ideolojisi 
tara&ndan yozlaştınimıştır. Devrim için bir şeyler yapması mümkün değildir. Toplann 
düzenlemekten başka bir şey yapmayan bu edebiyat akademisinden artık aynimak istiyorum” 
diyordu. Marighela’ya göre, “devrimci güçleri kırsal bölgeye yığmanın zamanı gelmiş”ti. “Latin 
Amerika’da Marksist-Leninist bir proleter önderliğin görevi, yalnızca kentlerde değil, kırlarda da 
hazırlıklı olmak”Q. Ona göre, Brezilyah devrimcileri birleştirmenin ve halk iktidannı kurmanın 
da tek yolu gerilla mücadelesinden geçiyordu. Çünkü, “en az uzlaşma gerektiren ve en 
bürokratik olmayan mücadele yöntemi gerilla mücadelesi” idi.

Marighela 1967 sonlannda Brezilya’ya geri döndü. Şubat 1968’de, MK’nın aldığı “keyfi ihraç” 
kararlanna karşı Sao Paulo öıgütünde büyük bir tepki gelişti ve neredeyse örgütün tamamı, 
“pasifist çizgi”ye karşı çıkarak partiden aynidı. Aynlan grubun silahlı mücadeleye katılma 
çağınsı bütün partide ve aynı zamanda ülkede büyük yankı uyandırdı. Daha önce de parti 
önderlerinden Amazonas ve Grabois partiden aynlarak Çin eğilimli PC do  B’yi kurmuş; Mario 
Alves Devrimci Komünist Partisi'nin başını çekmişti. Ama her iki hareket de gerekli desteği 
sağlayıp gelişememişti. Marighela’nın kopuşunun çok daha büyük etkileri oldu.

Partiden kopan grup hazırladıklan Pronunciamento’d a  (Bildirge), fokoculuk ile hareketleri 
arasında önemli bir aynm çizgisi de çekmişlerdi. Paîti bürokrasisi yıkılmalı idi. Gerekli olan, 
kalabalık olmayan, sağlıklı, esnek ve hareket kabiliyeti olan bir yeraltı örgütü idi. Tamşma 
toplanniannda zaman yitirilmemeli, belirli günlük eylemleri yerine getirecek, öncü bir örgüt 
yaratılmah idi. Yeni bir parti örgütü yaranlması fikrine ise, karşı çıkılıyordu.

Marighela’mn kafasında gerek kırlarda gerekse kentlerde son derece büyük bir hareketlilik 
kabiliyetine sahip bir gerilla örgütü yaratmak yanyordu. Bu hareketlilik temeli üstünde, Eylül 
1968’den Eldm I9 6 9 ’a kadar 100 kadar siyasal nitelikte banka soygunu gerçekleştirilmişti. Rio 
Janeiro, Sao Paulo ve Belo Horizonte’de bankalara, kışlalara, askerî yapılara ve Amerikalı 
danışman ve uzmanlann evlerine k a ıjı düzenlenen saldınlar arttı. Şehir gerillası bütün 
çarpıcılığı ile başlamışn. Gerillanın faaliyet alanı ise, federasyonun en sanayileşmiş üç 
eyaletinin başkentleri arasındaki sanayi üçgeniydi.

Gerçekleştirilen banka soygunlan, gerilla bildirilerinde “soygun” olarak değil, “kamulaştırma” 
olarak adlandmiıyordu. ALN’nin eylemleri, diğer özerk gruplara da cesaret verdi.

Eylemleri gittikçe daha yanla uyandıran, seçme ve siyasal açıdan belirgin hedeflere yöneldi. 
Ömeğin CIA ajanı Amerikah Charles Chandler, Sao Paulo’da evinden çıkarken öldürüldü; 
ordu yerleşim birimleri, kışlalar. Amerikan ticaret kurumlan bombalandı; bazı radyo 
istasyonlan işgal edilerek, buralardan radyo yayınlan yapıldı; ^ o  merkez cezaevi basılarak, 
buradaki siyasal tutuklular kaçmldı. Ve nihayet ülkenin çeşitli cezaevlerinde yatan farklı 
gruplardan militanlan kurtarmak amacıyla, ABD elçisi Burke Eibrick gün ortasında kaçmldı. 
Polis tarafından aranan bazı gerillalar ise, iki kez Boeing 707 uçaklannı kaçırarak, Küba’ya 
indirebildiler.

Kendisi de gençliğinde uzun bir silahlı mücadele deneyimine sahip olan PC önderi Prestes’e 
göre, Marighela, izlenecek yollar konusunda yanlışa düşmüş bir yurtseverdi. Marighela, 
Brezilya’nın kentlerindeki geniş insan denizi içinde sürekli yer değiştirerek, gerilla hareketini 
toparlamaya ve yönlendirmeye çalışıyordu. Gerçekten de daha o günlerde nüfusu 8 milyona 
ulaşan Sao Paulo ya da 5 milyonluk Rio kentlerinde cuntanın mutlak bir denetim sağlaması 
gerçekten güçtü. Ama Marighela ile doğrudan bağlantı içindeki iki rahipten birinin poliste 
çözülmesi sonucunda, ipucu yakalayan polis, Sao Paulo kentinde, Carlos Marighela’nın geleceği 
bir randevuyu saptar. Çok çeşitli halk  kesimlerinden insanlann kılığına giren polisler pusu 
düzenler. Marighela randevu yerine geldiğinde 80 dolayında polis tabanca ve otomatik 
tüfekleri ile ateşe başlar. 4 Kasım 1969 akşamı, Marighela devrimci yaşamını tamamladığında 
tam 58 yaşındadır.

1968 darbesi, özellikle gazetecileri, öğrencileri, aydınlan, ilerici din adamlannı, sendikacılan 
vb. sindirmeyi hedef alırken, 31 Ağustos 1969’da üçüncü askerî darbe gerçekleştirildi. 
Cumhurbaşkanı Costa e Silva’nm hastalığından yararlamlarak, yönetimi Emiho Medici 
başkanlığında askerî bir üçlü aldı. 27 Eylül’de ünlü “Ulusal Güvenlik” yasası benimsendi. Bu 
yasaya dayanılarak, devlet başkanına ülkeyi kararnamelerle yönetme ve bütün temel haklan 
askıya alma yetkisi tanındı, olağanüstü her türlü yetki tanındı. Parlamento ve eyalet meclisleri 
de kapanlarak muhalefet tam anlamıyla etkisizleştirildi. Eski politikacılann siyasal haklan 
ellerinden alındığı gibi, tüm siyasal partiler de kapanldı. Kısacası askerî rejimler açısından 
Brezilya hızla bir “model ülke” olmaya dönüşürken ve kapılannı dünyadald bütün baskı 
rejimlerinin özel harp, siyasal polis, istihbarat uzmanlanrta eğitim amacıyla açarken, bu devlet 
terörü altında oluşturulan Brezilya’m n “ekonomik mucizesi” de, karma ekonomiden ve ithal 
ikameci üretim sisteminden neo liberal uygulamalara geçiş gösteren bağımh kapitalist ülkelere 
ömek olarak gösteriliyordu.
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1980'ler, ArJantinIL, Brezilyalı ve son döneminde de 
Şilili çok sayıda Latin Amerikalı için yurda dönüş 

yıllan oldu. Örneğin yukarıdaki İnsan Haklan afişinin 
yaratıcısı 1955 doğumlu Rico Lins, 1979-85 arasını 

Paris'te geçirmiş, burada Hachette, Gallimard gibi 
yayınevlerine yaptığı kitap kapaklan ve çocuk kitabı 

illüstrasyonlarıyla ün kazanmıştı. Rio de Janeiro'ya 
ancak 1985’de yeniden dönebilen Lins, burada 
yukarıdaki afişler de görüldüğü gibi demokrasi



Karşı Devrim

mücadelesine yeniden katl<ıda bulunmaya başladı. 
İnsanian ülkelerini terketnneye zorlayan baskı rejirhinin 

hüsrana uğrattığı umutlar, kuşkusuz, hiçbir yerde 
Şili’deki kadar diri ve büyük değildi. Çünkü burada 

1973’te yitirilen yalnızca, sınırlı bir katılım olanağı 
sağlayan siyasal demokrasi değil, toplumsal bir 

devrim umuduydu. O kadar ki, bu umut, darbeden 6 
yıl sonra 1979’da çocukların yaptığı ve sağda bir 

örneği görülen resimlere bile yansıdı.

Brezilya Mucizesi ve Sonrası

1970’lerde bütün dünyada nam salan Brezilya’nın ünlü “ekonomik mucizesi”nin temelinde, 
ekonominin zor kullanılarak 1964 darbesi sonrasında yeniden örgüdenmesi ve 1962-67 
konjonktürel çöküşü yatmaktadır. Askerî yönetim, sömürü oranında inanılmaz bir artış 
sağlamıştı. Buna küçük sermaye birimlerini iflasa sürükleyen bir sermaye yoğunlaşması eşlik 
ediyordu. 1964 öncesinde devletin ekonomide oynadığı rolün, özel girişimin gelişimini 
engellediğine inanıldığı halde, askerî rejim altında da devlet müdahalesi artarak sürdü. Ancak 
farklı bir, yönde. Devlet girişimi, özel şirkeder ile çok uluslu şirketler arasında oluşturulan ve 
“sacayağı” denilen sistem, ekonomide yatınmlan yönlendirirken, yabancı şirketlerle kurulan 
ortakhklarda, devlet girişimlerinin payı on yıl içinde özel girişimi aşa. 1974’te Brezilya’nın 20 
en büyük şirketinden 19’u, 100 en büyük şirketinden ise 40 ’ı devletin denetimi alandaydı ve 
bunlann yönetim kurullannda askerler ağır basmakta idi. 1974’te dünya kapitalizm bunalımı 
üe birlikte Brezilya modeli de akanmaya başladı. 1980’de Brezilya 60 milyor dolara ulaşan 
dış borçlan ile dünya rekorlan kınyordu. Bu arada Brezilya’da, ithal ikameci sanayileşme 
modeU de terkedilmişti.

Brezilya Usulü A bertura  (Açılış)

Brezilya’da askerî rejim önce iki partili güdümlü bir siyasal sistem oturtmaya çalışa. 1945’te 
Vargas tarahndan kurulan ve daha sonra Joao Goulart ve Leonel Brizola tarafından yönetilen 
Partido Trabalhista Brasileiro (Brezilya Emek Partisi - PTB) de kapaalan eski partiler 
arasındaydı. PTB, emekçi kesimler arasında geniş bir oy tabanına sahip olmakla birlikte, 
kitleler arasında organik, siyasal ya da programatik bir yapılanması bulunmayan parlamenter 
bir aygıttan başka bir şey değildi. Bu popülist parti, karizmatik buıjuva önderlerin yönetimi 
altında belirli .çapta ulusalcı bir program yürütmeye çalışıyordu; “san” sendika ağalannm 
yolsuzluğa düşkün bürokrasisi de bu aygıtta önemli yönetici işleve sahipti.

Askerî rejimde iktidar partisi işlevini Alianca Renovadora Nacional (Ulusal Yenilenme İttifakı - 
ARENA) partisi üstlendi. Rejimin sadık muhalefeti rolünü ise M ovimento Democratico Brasilerio 
(Brezilya Demokratik Hareketi - MDB) üstlenmişti. Her ikisi de 1966’da oluşturulan 
bu partilere dayalı sistem, güdümlülüğüne karşın yürümedi. ARENA’nın seçimleri kazanması 
için kırsal seçim bölgelerinin ağırlığını çoğaltan değişiklikler yapıldı. 1974, 1976 ve 1978 
seçimleri, hep askerî rejimin eleştiri konusu yapıldığı birer referandum havasına dönüşmüştü. 
Güdümlü bir parti olmasına karşın, MDB etrafında askerlere karşı bir çeşit cepheleşme 
meydana gelmişti. Bu arada muhalefet çevrelerine ve insan haklan savunuculanna karşı 
eyleme geçen yan askerî terör komandolan oluşturuldu. Bunlann saldınlan ile, güdümlü 
muhalefetin sol çevrelerin etkisi altina girmesi engellenmeye çalışılıyordu. Bütün bunlara karşın 
1976 yerel seçimlerinde “muhalefet” partisi ülkenin en büyük 15 kentinden lO’unda yerel 
iktidan ele geçirdi. Seçim sonuçlan iptal edilerek, ARENA lehine yasalar yenulen değiştirildiği 
halde, sistem yürümeyince 1979’da siyasal partilerin kurulması serbest bırakıldı. 1977’den 
itibaren kitlesel bir muhalefet yükseldi; gecekondu halkı, öğrenciler, işçiler, kamu çalışanlan,
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yoksul köylüler birbiri ardınca hareketlendiler. Yürütülen af kampanyalan sonucunda sınırh bir 
af ilan edilerek, ülke dışındaki sürgünlerin dönmesine olanak sağlandı.

Askerî rejim güdümlü partilere de son vererek siyasal partilerin yeniden kurulmasına izin 
verirken, seçim ittifaklannı yasaklayarak, muhalefet cephesini parçalamayı amaçlıyordu. Aynca 
partiler bütün seçim bölgelerinde aday göstermek zorunda idiler. İktidar partisi konumundaki 
Partido Democratico Social ’ (Demokratik Sosyal Parti - PDS) eski ARENA’nın devamı idi. 1982 
seçimlerinde bu parti yüzde 39, muhalefet partileri ise yüzde 61 oy almasına karşın, merkezî 
iktidar askerî rejim yanhiannın elinde kaldı. Ama 1982 seçimlerinin yine de büyük önemi 
vardı. 1964’den bu yana her iki yılda askerlerin yaptırdığı göstermelik seçimlere karşın, ilk 
kez bütün Brezilya halkı, belediye başkanlan, belediye meclisi üyeleri, eyalet yasama 
meclisleri, temsilciler meclisi ve senato için halk doğrudan oy kullanma olanağına sahip oldu. 
Askerler 1965’te partileri kapatırlarken, devlet başkanı ve eyalet valilerini ve büyük kent 
başkanlannı doğrudan halkın seçmesi uygulamasına son vermiş, atamacı bir sistem getirmişti. 
1982’de eyalet valilerinin doğrudan halk tarafindan seçilmesinden sonra, 1984’de devlet 
başkanının da halk tarafından seçilmesi için geniş bir kampanya başlatıldı. Çeşidi kentlerde 
milyonlarca insan gösterilere katıldığı halde, seçim sisteminin kırsal bölgeleri kayıran yapısı 
dolayısıyla meclis çoğunluğunu hâlâ elinde tutan PDS’nin oylan ile, bu konuda yapılan 
anayasa değişikliği önerisi reddedildi.

1979’daki düzenlemeler sırasında oluşan diğer partiler ise şunlardı: Merkez-sağda yeralan 
Partido Popular (Halk Partisi - PP); MDB içinde yeralan Hıristiyan Dem okratlar, Sosyal

Şili'nin dünyaca ünlü şairi Pablo Neruda, '70 
seçimlerinde Komünist Parti’den aday olmasına karşın, 
üniversite yıllarından beri dostu olduğu Ailende lehine 

başkanlık yarışından çekildi... Uzun yıllar boyunca 
elçilik ve büyükelçilik görevinde bulunan Neruda, 11 

Eylül darbesini hasta yatağında, radyodan öğrendi. O 
sırada evi askerler tarafından sarılıyordu... Bir hafta 
sonra hastaneye kaldırılan Neruda için Şiii'de olup 

bitenler tam bir şoktu; ateş içinde "onu katlediyorlar”  
diye sayıklıyordu... Meksika elçisi özel uçağıyla ünlü 

şairi Şili'den aldırmak istiyordu ama, Neruda'nın 
durumu giderek kötüleşti: 23 Eylül akşamı öldüğünde, 

onun Şili halkı üzerindeki büyük etkisinden 
yararlanmak isteyen Pinochet, 12 gün önce "kızıl 
cüzzamı" ezmek için darbeyi yaptıklarını açıkladığı 

aynı radyoda üzüntüsünü dile getirecekti... Neruda’nın 
edebi ve siyasi kişiliği, ölümünden sonra da etkisini 

korudu. Şiirinde olduğu gibi: "Biz halkız, yeniden 
doğarız ölümlerde!"

Latin "P o p ü lix m "i

Latin Ameriica lıağlamında, “ popülizm” bir düşünce 
akımı olarak oldukça eski. 1960’larda, Üçüncü Dünya 
ülkelerinde yaygınlık kazanan İdeolojik söylem ile önemli 
benzerlikler İçeren bir söylemi 1920’lerden başlayarak 
Latin Amerika’da bulmak olanaklı. En kapsamlı ifadesini 
Perulu siyaset adamı Haya de la Torre’de bulan bu 
söylem, tıpkı Rus popülistlerinde ve “Afrika Sosyallz- 
ml”nde olduğu gibi pre-kapltallst (aynı zamanda sömür
ge öncesi döneme alt) değerler sistemine dönülmesini 
savunmaktaydı. Orta ve Güney Amerika’nın Latin olma
yan yerli halklanna özgü değerlerin, ileriye dönük geliş
miş toplumlar yaratmada temel alınacağı söylenmektey
di. Anti-emperyalist bir retorik ve geleneksel^ulusal an
lamda “kıtasal” -Afrikalılık ya da “yerlI-Amerikalılık” - 
değerlerin ulusal bir bilinç yaratmada kullanılması ortak 
noktalar olmakla birlikte, Latin “popülizm”! İle Üçüncü 
Dünya “popülizm”! arasında önemli farklılıklar da sap
tanabilir. örneğin, kapitalizmi reddederek Afrika’ya öz
gü bir “sosyalizm” uygulamasını hedef alan Nyerere 
“popüllzm”lne karşılık, Haya de la Torre işçilerin, köy
lülerin ve “orta sınıflar” ın ittifakını temel alan bir “dev
let kapltallzml”nl hedef göstermektedir. Verilecek anti- 
emperyalist mücadele, bu üçlü İttifaka dayanan bir siya
sal parti aracılığı ile yürütülecektir. Pratikte, Tanzanya 
örneği birçok az gelişmiş ülkeye özgü “sosyalizm” de
nemelerinin devlet kapitalizminden başka bir sonuç ver
mediği düşünülse de, söylemler arasındaki bu fark önem
lidir. Aynca sınıfsız bir toplum hedefi yerine sınıflar 
arası bir ittifaktan söz edilmektedir. Bu da, büyük ölçü
de, 1920’lerdekl Latin Amerika toplumlan İle 1960'lardakl 
Afrika toplumlan arasında sınıfsal yapı farklılığının so
nucudur.

Peru bağlamında. Haya de la Torre’nin 1924’te kurdu
ğu partinin isminden ötürü “Aprlsmo” olarak nitelenen 
bu ideolojik söyleme göre, “orta sınıflar” ın -küçük bur
juvazi ve beyaz yakalılar kastedilmekte- bu İttifaka dahil 
edilmesi “özel sektörcü” kapitalizmin gelişmesinin ön
lenmesi için gerekliydi. “Devlet kapHalizmi” emperya
lizmin boyunduruğundan kurtulmak İçin gerekli sayılır
ken, “özel sektörcü” kapitalizmin emperyalist sömürü
nün devamı anlamında geleceği vurgulanıyordu. Latin 
Amerika’nın “orta sınıflar” ının, tarihsel gelişme süreç
lerinin özgüllüğünden ötürü, gelişmiş batılı ülkeler orta 
sınıflanndan farklı niteliklere sahip oMuklan iddia edil
mekteydi. Buna göre, bu sınıflann emperyalizmin bo

yunduruğundan kurtulmakta önemli çıkartan vardı. Öte 
yandan, sanayileşmenin henüz gündeme gelmemiş ol
masına karşın, Peri, Meksika, Venezüella gibi Latin 
Amerika ülkelerinde, dünya pazan için üretim yapan 
plantasyonlarda ve madenlerde çalışanlar küçümsen
meyecek bir ücretli İşgücü oluşturulmaktaydılar. Emper
yalizmle Işblriiğl halindeki -kısaca “oligarşi” olarak 
nitelenen- büyük toprak sahlbl-tüccar sermaye İkilisine 
karşı -verilecek mücadele. Haya de la Torre’ye göre, 
bir “ halk cephesi” nln kurulmasını gerekil kılıyordu. Bu 
noktada Üçüncü Dünya “ popülizm” l ile Latin “ popü
lizm”! arasındaki bir koşutluğun altını çizmek gerekir. 
Kurulması amaçlanan “ halk cephesl’nin belirgin işlevle
rinden biri, İŞÇİ sınıfının bağımsız örgütlenmesini önle
mektedir aynı zamanda. Bu bağlamda, “ popülizm” in 
tanımlayıcı unsurlanndan biri, içinde bulunan kapitalist 
gelişme aşamasında bağımsız olarak, işçi sınıfının siya
sal iktidar mücadelesi yapmayı amaçlar biçimde örgüt
lenmesini ve moblllzasyonununu engellemeyi öngörme- 
sldlr.

Latin Amerika’da ortaya çıkan “ popülist” hareketle
rin bu ortak özelliğine kaşın kendi içlerinde ilginç bir 
farklılaşma da söz konusudur. Peru, Bolivya, Venezüel
la gibi ülkelerde, “popülist” hareketler genellikle siya
sal iktidan elinde tutan “ ollgarşller”e karşı gelişmiş 
ve İktidar mücadelesinde çeşitli başansızlıklara karşın 
variıklannı uzun süre koruyabilmiştir. Brezilya ve Arjan
tin gibi ülkelerde ise, “ popülist” hareketler, bizzat siya
sal İktidarlar aracılığı İle geliştirilmiş ve iktidar bloku 
içi mücadelelerin yönlendirilmesinde etkili bir rol oyna
mıştır.

Latin Amerika bağlamında “popüllzm”in, salt bu nite
liklere sahip bir düşünce akımını, İdeolojik söylemi ya 
da toplumsal hareketleri tanımlayıcı bir kavram olduğu 
düşünülmemelidir.

Popülizm, 1929 Dünya Bunalımı’ndan 1960’lara hatta 
1970’lere kadar uzanan bir süreçte oluştuğu varsayılan 
özgül bir siyasal biçimlenmenin ve bu biçimlenme çer
çevesinde izlenen İşçi sınıfı lehine bölüşüm politikalan 
İle ithal ikameci sanayileşmeye dayalı yeni bir sermaye 
birikim modeli arasındaki ilişkiler bütününün simgesel 
İfadesi olarak da kullanılmıştır. Böylelikle, popülizme 
toplumlann tarihsel gelişme süreçlerini kavramakta bir 
“dönemleme” aracı olarak yepyeni analitik bir işlev 
yüklenmiştir. Ne var kİ, ithal İkameci sanayileşme ile 
popülizm arasında var okJuğu düşünülen birtiktellğl, 
Latin Amerika somutunda doğrulayan örneklerin sayısı 
fazla değlklir. Örneğin, Arjantin’de İthal ikameci sanayi

leşmenin ilk aşamasının büyük ölçüde tamamlandığı 
1930’larda, oligarşinin hegemonyası kınimadığı gibi, üçlü 
ittifak benzeri oluşumlar da görülmemiştir. İşçi sınıfına 
yönelik bölüşüm politikalannda da bu dönemde Arjan
tin’de gündeme gelmemiştir, öte yandan, muhalif bir 
ideolojik söylem ve siyasal hareket olarak popülizmin 
daha 1920’lerde ortaya çıktığı Peru’da 1929 Bunalımı 
ne “ popülist” bir siyasal biçimlenmeye ne de ithal ika
meci bir sanayileşmeye yol açmıştır. “ Popülist” siyasal 
Ittifaklann ithal Ikamecillkle birilkte gözlenebildiği ör
neklerde bile, bölüşüm politikaları işçi sınıfı lehine ve 
tutarii olarak uygulanmamıştır. Örneğin Meksika’da Car- 
denas’ın İktidar döneminin (1934-1940) ertesinde deği
şen İktidar bloku içi güç dengeleri “ popülist” bölüşüm 
politikalannı gereksiz kılmıştır. Gerçek ücretlerin dü
zenli olarak düştüğü II. Dünya Savaşı yıllan ithal ikameci 
sanayileşmenin ivme kazandığı bir dönemdi. Popüliz
min “dönemleme” aracı olarak kullanılmasında temel 
oluşturan Brezilya'ya gelince.

1930’da Getulio Vargas’ın iktidara gelmesine yol açan 
askeri darbeden 1964 askeri darbesine kadar geçen 
dönem, genellikle, Brezilya’da “popülist” dönem ola
rak olarak nitelenir. Bu dönemin bazı özgül siyasal olu- 
şumlan nedeniyle popülizm, Bonapartlzm ve korpora- 
tlzm gibi kavramlarla biriikte düşünülmeye başlanmıştır. 
Oligarşinin iktidar bloku içinde hegemonyasını yitirdiği 
ve hiçbir sınıfın hegemonyasını kuracak güçte olmadığı 
bir ortamda, Vargas Iktldannın “Bonapartlst” bir nitelik 
kazandığı söylenebilir. Ne var ki bu “ Bonapartlst” reji
min dayandığı siyasal İttifakın oluşma biçimi gözden 
kaçınimamalıdır. 1930-1937 dönemi, Brezilya'da sınıf 
mücadelelerinin sertleştiği bir dönemdi. Vargas yöneti
minin özgüllüklerinden biri ise ithal Ikamecillk çerçeve
sinde hızlanan proleterleşme sürecinin siyasal sonuçla- 
nnı denetim altında tutmak için geliştirdiği kurumsal 
yapılardı. Keskinleşen siyasal kutuplaşmanın toplumsal 
düzeni tehdit etmeye başladığı gerekçesiyle “aşın” sağ 
ve sol örgütlenmelerin üstüne gidilmiş, işçi sınıfının 
bağımsız sendikal örgütlenmeleri dağıtılmış, işçi sınıfını 
temsil etme savını taşıyan siyasal partiler de kapatılmış
tır. I937’de kabul edilen anayasa İle devlet yeniden 
örgütleniyor ve sendikalann bağımsızlığı ortadan kaldı- 
nlarak bunlar devletin vesayeti altına sokuluyordu. Es- 
tado Novo (Yeni Devlet) olarak adlandınlan bu düzenle- 
melerie, bir bakıma, sendikalar devlet kurumlanna dö
nüştürülmekteydiler. Dahası bu örgütlenmeler, siyasal 
iktidann amaçlan doğrultusunda, kitlelerin güdümlü mo- 
bllizasyonunda önemli işlevler yüklenmekteydiler. Bu 
nitelikleri nedeniyle “ korporatlst” sınıfına hak kazanan 
Vargas yönetiminin dayandığı siyasal ittifakın, iktidar
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Karşı Devrim

D em okratlar ve bazı sol gruplar, bu kez PMDB içinde buluştular, yani Partido do Movimento 
D emocratico Brasileiro (Brezilya Demokratik Hareket Partisi); Vargas’ın PTB geleneğini 
sürdürmeye çalışan ve sürgünden dönen eski Rio Grande do Sul valisi Brizola, eski partilerin 
adlarının kullanılması yasaklandığı için, bu toparlanma girişiminin adı Partido Democratico 
Trabalhista (Demokratik Emekçi Partisi - PDT) olacaktı; en ilginç girişim ise, doğrudan işçi 
hareketi tabanı üstünde, birçok sol grubun katılımı ile oluşturulmaya çalışılan Partido dos 
Trabalhadores (İşçi Partisi - PT) deneyimi idi. Seçime katılan sağ popülist eğilimli bir diğer 
parti de Partido Trabalhista Brasilleiro (Brezilya Emek Partisi) idi.

1982 seçimlerinde ana muhalefet partisi önemli 9 eyaletin valiliğini birçok engele karşın ele 
geçirdi. Brizola ise PDT adayı olarak yıllar sonra yeniden Rio de Janeiro’da vah seçilmişti.

, Ama sivil ve askerî bürokrasi elini işlerden hâlâ çekmemişti. Çünkü yeni valilerin hepsi mali 
' açıdan federal hükümete bağımlı durumdaydılar.

Ocak 1985’de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde PDS bölünmüş, bu bölünmeden Frente 
Liberal doğmuştu. Daha 1981’de PP de kendini dağıtarak PMDB’ye katılmıştı. FL’nin başını 
çeken Jose Samey daha Temmuz 1984’e kadar askerlerin desteklediği PDS’nin sekreterliğini 
yürütmüş, ana muhalefet partisi PMDB ile yapılan büyük bir uzlaşma sonucunda, başkan 
yardımcılığı için aday olmuştu. Ama PMDB’nin başkan adayı Tancredo Neves seçimi kazandığı 
halde birden ölünce, bu koltuğa Jose Samey oturacaktı. 1986’da yapılan Ulusal Kongre 
seçimlerini de PMDB kazandı. Samey bir yandan siyasal liberalleşme uygulamasmı 
sürdürürken, öte yandan da Cmzado Planı denen ekonomik önlemler paketi uygulanmaya

bloku ile çalışan sınıflar arasındaki bir dengenin ürünü 
oimadığı açıktır. Aksine Vargas yönetiminin çalışan sı- 
nıftann siyasal düzeyde yenilgiye uğratılmasıyla duru
munu güçlendirdiği söylenebilir. Bu nedenle, 1930-1945 
dönemi, Brezilya’da bir “ pasif devrlm”in gerçekleştiği 
dönem olarak da değerlendirilmiştir. Zaten 
“Bonapartizm” kavramına temel olan tarihsel örneğin 
de, benzer bir biçimde işçi sınıfının yenilgiye uğratıldığı, 
ama burjuvazinin kendi öz siya<»ıl temsilcileri (siyasal 
partileri) aracılığı ile iktidarını sürdüremediği, bu neden
le iktidarını sürdürebilmek için adeta sınıflar üstü bir 
konuma sahip görünen bir otoriteye nza gösterdiği bir 
konjonktürü yansıttığı anımsanmalıdır. Dolayısıyla, Var
gas yönetiminin dayandığı söylenen siyasal ittifak, iki 
ayn boyutta değerlendirilmelidir. Bir boyutu ile İktidar 
bloku içindeki hegemonya bunalımını yansıtan bu itti
fak, diğer boyutu ile iktidar blokunun çalışan sınıflar 
üzerindeki egemenliğini sürdürme aracıdır. Toplumsal 
sınıflar arasında genel bir denge durumundan söz edile
meyecek bu koşullarda, ancak iktidar bloku ile çalışan 
sınıflar arasında, "Bonapartist” devletin örgütlediği bir 
ittifaktan söz etmek mümkündür.

1945 askert darbesi İle, Estado Novo (Yeni Devlet) 
sona ermiş ve yeni bir anayasanın kabulü ile “demokra- 
si”ye geçildiği varsayılmıştır. Ne var M, yeni anayasada 
da, rejimin “korporatist” nitelikleri korunmuş ve iktidar 
bloku içindeki hegemonya bunalımı aşılmadığı için, Es
tado Novo’nun örgütlediği siyasal ittifak varlığını sür- 
dümıüştür. khal İkameci sanayileşmenin girdiği dartK>- 
ğazlar görece demokratik bir ortamda, siyasal İktidarın 
bu ittifakın çeşitli kanatlannın taleplerini karşılaşmakta 
giderek zorianmasına neden olmuştur. Bu kez seçimle 
iktidara gelen Vargas’m trajik intihan, yaşanılan siyasal 
bunalımların dramatik bir simgesi gibidir. Rejimin meş
ruiyeti, siyasal ittifakın çeşitli kanatlannı tatmin etmeye 
dayandığı İçin, bu sağlanamadığı ölçüde zayıflamakta
dır. Zaten söz konusu olan, örgütlenme özgüriüğünü 
kısıtlaması ve sendikaları devletin vesayeti altında tut
ması nedeniyle'demokratik niteliği ciddi olarak zedelen
miş bir siyasal rejimdir. Ama öte yandan da, iktidar 
Mokundan gelen baskılar karşısında, siyasal Iktidariann 
kitlelerin mobilizasyonunun hızlandıncı girişimleri söz 
konusudur. Bir yandan da, Estado Novo’öm  beri örgüt
lenmemiş bulunan tanm kesimi çalışanlan, örgütlenme
ye başlanmıştır. Siyasal hareketliliğin artması, iktidar 
btokuna dahil kesimleri giderek tedirgin etmekle lıera- 
ber, sendikal örgütlenmelerin ve güdümlü kitle mobili
zasyonunun, devletin simgelediği kurulu düzene karşı 
bir nitelik kazandığını iddia etmek de güçtü. Konumuz 
açısından vurgulanması ger«ken, demokratik nitelikleri

tartışma konusu da olsa, 1945-1964 döneminde siyasal 
rejimin, “ Bonapartist” niteliklerini de önemli ölçüde 
kaybetmiş olduğudur. Bu nedenle, 1937-1964 dönemini 
tek bir devlet biçimi ile tanımlamak daha çok “ korpora- 
tizm” temelinde yapılabilir. Ne var ki, "korporatizm” 
1964 sonrasında da devam eden bir özelliğidir Brezilya’
nın. Bu durumda iki seçenek arasında bir tercih yapmak 
gerekmektedir. Birincisi, “ Bonapartizm” ve “korpora
tizm” temelinde tanımlandığı ölçüde, 1930-1945 döne
mini “ popülist” olarak nitelemek. İkincisi ise 1945-1964 
dönemini, Brezilya’ya özgü görece demokratik (aynı za
manda korporatist) bir siyasal biçimlenmeyi ifade etmek 
için “ popülist” olarak tanımlamak. Ama mümkün olma
yan, 1930-1964 dönemini tek bir siyasal biçimlenmeyi 
nitelemek amacıyla “popülist” olarak tanımlamaktır. Söz 
konusu biçimlenme, devlet biçimi olarak da algılansa, 
siyasal rejim olarak da algılansa bu değişmemektedir.

Brezilya ve Meksika’dan sonra sanayileşme sürecin
de en fazla mesafe alınmış Latin Amerika ülkesi olan 
Arjantin’de ise İthal ikameclllğin ilk aşamasının, büyük 
ölçüde “ popülizm”in gündeme gelmesine gerek duyul
madan yaşandığını belirtmiştik, ilginç olan, Arjantin’de 
“popülizm”ln “Peronlzm” olarak ifade edilmesidir. Böyle 
olunca, 1943’te askeri bir darbe ile iktidara gelip, sonra 
iki kez seçim kazanarak Iktidannı sürdüren Peron’un 
devrilmesi ile “ popülizm”ln sona erdiği düşünülebilir. 
Bu İse “ popülizm” ln gerek ekonomik gerek siyasal bo
yuttan açısından bir “dönemleme" aracı olarak düşünü
lemeyeceğinin bir kanıtını oluşturmaktadır. Zira, Peron’
un 1955’de devrilmesinden sonra Arjantin’de ithal ika- 
meclllk hızlı bir gelişme göstermiştir. Öte yandan, Pe
ron’un iktidannın temelini oluşturduğu söylenen sanayi 
burjuvazisi - sanayi işçileri ittifakının, giderek şiddetle
nen bir sınıf çatışmasına dönüşmesi için Peron'un dev
rilmesini beklemek bile gerekmemiştir. iktidar blokunun 
oligarşik kanadı ile sanayi burjuvazi kanadı arasında 
uzun süreli bir çıkar biriiği sağlanamadığı gibi, sanayici
lerle örgütlü çalışan kesimler arasında da zaman zaman 
sağlanan uzlaşmalar fazla uzun ömüriü olmamıştır. Eko
nomik düzeyde mücadelenin sertleşmesi, siyasal dü
zeyde de sık sık bunalımlar yaşanmasında etken olmuş
tur. Gerek iktidar bloku İçinde, gerekse toplumsal for
masyonun bütününde hegemonya bunalımı sürdükçe, 
siyasal rejim değişiklikleri kısa aralıklarla birtririni izle
miştir. Peronist dönemi hiçbir sınıfın hegemonya kura- 
maması sonucu oluşan “ Bonapartist” bir devlet biçimi 
olarak görmekse, Brezilya’da Estado Novo dönemini 
tartışırken değindiğimize benzer sorunlan gündeme ge
tirmektedir. BelM de tartışılması gereken, ama bu yazı
nın kapsamını aşan temel soru “Bonapartizm”! hem de

mokratik hem de demokratik olmayan biçimlenmeleri 
kapsayabilen bir kavram olarak düşünmenin mümkün 
olup olmadığıdır. Bunun mümkün olduğunun kabul edil
mesi halinde, kavramın orijinal İçeriğinden oldukça farklı 
bir içerik kazanacağına da kuşku yoktur.

Öte yandan, Peron’un “korporatist” bir kuramsal ya
pı kurma denemesi, sendikaları örgütsel bağımsızlıkları
nı tamamen yitirmemeleri nedeniyle, Brezilya’dakine kı
yasla başansız olmuştur. Buna karşın, belki de bu ne
denle, “Peronizm” özellikle Peron devrildikten sonra 
sendikal hareketin giderek sahip çıktığı bir ideolojik 
söylemdir artık. Devletin vesayet ve güdümünde olma
yan bu hareket, her zaman İçin, Arjantin siyasal yaşa
mında ağıriıklı bir rol oynamak şansına, “Peronizm”in 
yasadışı sayıldığı dönemler de dahil, sahip olmuştur. 
Özetle, Arjantin’de, Brezilya’dan farklı olarak, devamlı
lık gösteren bir “korporatist” yapının variiğından söz 
etmek de mümkün değildir. Tüm bu etkenler göz önüne 
alındığında, “popülizm”ln Arjantin için ister ekonomik 
boyutlu, ister siyasal boyutlu bir “dönemleme” aracı 
olarak işlevsel olmadığı, sanırız açıklığa kavuşmaktadır.

Popülizmin, bir dönemleme aracı olarak kullanılması
nın reddedilmesi, kitlelerin devletin güdümünde örgüt
lenerek mobilize edilmesini ve siyasal karar alma süreç
lerini etkilemesini amaçlayan ideolojik söylem ve hare
ketlerin popülist olarak nitelenmesini engellemez. Bu 
durumda, popülist olarak nitelenen söylem ya da hare
ketin hangi sınıf ya da kesimlerin amaçlanna hizmet 
ettiğinin saptanması önemlidir. Örneğin, Peronizmin ik
tidar bloku içindeki bir hegemonya mücadelesini yansıt
tığı gibi, çalışan sınıflann İktidar blokuna yönelik husu
metlerini de yansıttığı söylenebilir. Ne var ki, beiirii 
bir dönemde, çalışan sınıflara beiirii kazanımlar sağladı
ğı gözlenebilirse de, bir başka dönemde üstelik daha 
çok sendikal harekete özgü bir söyleme dönüştüğü hal
de, kitlelerin İktidar blokuna yönelik taleplerinin mevcut 
toplumsal düzen çerçevesinde karşılanablimeslne yara
dığı da gözden kaçınlamaz.

Bu tür ideolojik söylem ve hareketlere günümüzde 
de çeşitli Latin Amerika topiumiannda rastlanabilmekte- 
dlr. Ama açıktır ki, Latin Amerika bağlamında tanımlan
dığı biçimiyle popülizm, 19. yüzyıl Rusyası’nda ortaya 
çıkan ve aynı adla anılan düşünce akımından çok farklı 
bir olguyu ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, her İkisi
nin de “ popülist” olarak nitelenmesi, Narodizm ile Pe- 
ronizm’in ortak bir paydası okluğu anlamına gelmez.

GALİP YALMAN
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başlandı. Siyasal açılma bağlamında PC dahil birçok partinin yasallaşması kabul edildi.
Brezilya tarihinde ilk kez okuma-yazma bilmeyenlere de oy kullanma hakkı tanındı.
Ekonomik önlemler bağlamında ise yeni bir para birimi benimsenerek, paralardan sıfır atıldı. 
Enflasyonla mücadele amacı ile de fiyat ve ücretler donduruldu. 1987’de ise dış borç 
bunalımı yoğunlaşınca, dış borç faiz ödemeleri durduruldu. IMF ile ilişkiler kritik bir hal aldı. 
Çeşith bağlamlarda bir model olarak sunulan Brezilya’nın ünlü aberturası bugün kapitalist bir 
çerçeve içerisinde nasıl aşılacağı kolay kestirilmeyen bir tıkanmaya ulaşmış gibi görünüyor.

Aıjantin
20. yüzyılın başında Arjantin işçi sınıfı, büyük ölçüde gerek Avrupa’dan beraberlerinde 
getirmiş olduklan örgütlenme’ geleneklerinin, gerekse zanaatkârlık alışkanlıklarının hafızalarında 
diri olduğu kişilerden oluşuyordu. Bu dönemde işçi hareketine egemen olan başlıca iki akım, 
özellikle Georges Sorel’in düşüncelerinin izini taşıyan bir anarşizm ile sosyalizmdi. Ancak 
1910’lann ikinci yansında bir yandan anarşizm, giderek siyasal düzeydeki bütün talep ve 
mücadele biçimlerine sırt çeviren bir sendikalizme doğru evrilirken, sosyalizm de uluslararası 
hareketteki bölünmeye bağh olarak Partido Socialista (PS) ile Partido Communista (PC) arasında 
bölündü. Ancak 1930 darbesi işçi sınıfının bütün siyasal, ve sendikal temsilcilerinin 
faaliyetlerine büyük bir darbe vurdu. 1930’da kurulan C onfederadon G eneral de los 
Trabajodores (Genel İşçi Konfederasyonu - CGT), ilk kongresini ancak 1936’da yapabildi.
Ancak hemen ardından, sendikalist eğilimin Union Sindical Argentina (Arjantin Sendikal Birliği
- USA) adı alanda örgütlenmesiyle işçi hareketi bir kere daha bölündü. Ancak bu dönemde, 
işçi sınıfının bütünü içersinde, öı^ütlü kesimdeki bölünmeden .çok daha ciddi bir aynşma ve 
bölünme süreci yaşanıyordu. 1933-39 arasında Arjantin ekonomisi yılda ortalama yüzde 8’lik 
bir hızla büyüdü ve sanayideki işgücü oranı yüzde 50 oranında arttı. Bu işgücü talebi, 
Avrupa’dan gelen yeni bir göçmen dalgasıyla değil, iç bölgelerde yeni topraklann tanma 
açılmasının yerlerinden ettiği, melez gaucho  (kovboy, çoban) ve köylülerle karşılandı. Cabecitas 
rubias (sarışın kafacıklar) diye anılan Avrupw asıllı işçilerin aksine cabed tas negras (siyah 
kafacıklar) diye anılan bu melezler, sendikal örgütlenme geleneklerine sahip olamadıklan gibi, 
siyasal önderliklerin Avrupa rnerkezci önyaıgılan sonucunda da dışlanıyorlardı. Örneğin 
sosyalisderin yayın organlanndan La Vanguardia (Öncü) daha 19. yüzyılın sonunda, “kendi 
başına daha yüksek bir toplum biçimine yönelme yeteneğinden yoksun olan criollo unsuru 
AvrupalI unsur içinde eritilmelidir” diye yazmışa; bu perspektif, PS tarafından hiç 
terkedilmediği gibi, bölünmeden sonra . PC tara&ndan da olduğu gibi devralındı. Bu yüzden, 
1940’lara gelindiğinde, Aıjantin’de ve özellikle Buenos Aires çevresinde, örgütsüz büyük bir 
işçi kesimi yaşıyordu.

17 Eldm ve Sonrası

Savaş sırasında Aıjantin’de oligarşiyi meşgul eden yegâne konu, savaşan taraflardan birini 
seçmek değildi. Emperyalisder arası rekabet, buıjuvazinin yeni gelişmekte olan ve geleneksel 
oligarşiden nisbeten bagımsu bir kesimine, iktisadi bağımsızlığın mümkün olduğu umudunu 
diri tutma imkâmm veriyordu. Diğer yandan giderek artan işçi eylemlilikleri, oligarşinin 
tercihleri farklı yönlerde olan kesimlerinin savaşın seyri süresince aralanndaki ittifakı 
korumakta güçlük çekmesi, ülkenin, göstermelik de olsa, bir parlamenter rejim çerçeyesinde 
yönetilmesini giderek güçleştiriyordu. 1943’te orduda subaylann kurmuş olduğu bir gizli örgüt 
hükümeti devirerek yönetime el koydu. Darbeciler arasında o güne kadar sürdürühnekte 
olanlardan farklı bir siyasal perspektifi olan tek albay, Avrupa’ya yapağı gezi sırasında,
“Yankee kapitalizminden ve Sovyet komünizmden farklı, üçüncü bir yol” olarak nitelediği 
İtalyan faşizminden çok etkilenmiş olan Juan Peron’du. Peron yeni yönetimde, diğerlerinin 
önemsiz bir mevki olarak gördükleri Çalışma Bakanhğı’nı üstlendi ve hemen, daha sonraki 
yıllarda da Peronizmin temel ilkesi olacak olan, işçileri kapitalist sisteme entegre etmeye 
hizmet edecek politikalannı uygulamaya koydu. Ücretleri yükseltmekle kalmadı; kiralan 
dondurdu, işverenleri işçilere ücretli izin vermekle yükümlü kıldı; iş mahkemeleri kurdurdu.
İlk kez Peron’un döneminde sendikalann varlığı resmen tanındı ve siyaset yapma haklan 
kabul edildi. Bir yandan da, o güne kadar yan-feodal bir bağlamda çalışan geleneksel peonlara 
tanm işçisi” statüsü ve örgütlenme hakkı tanıyan Peron böylelikle, cabecitas negras ile o 

güne kadar hiçbir siyasal önderliğin kuramamış olduğu bir ilişkiyi kurmuş oldu.

Bu arada PS’nin ve Peron’u, “kapitalist gericiliğin temsilcisi” olarak yorumlayan ve 
poUtikalannı “baskıcı, gerici ve faşistoid” diye niteleyen PCnin de muhalefeti Peron’u işçi 
smifi içinde neredeyse rakipsiz bir konuma getiriyordu. Kuşkusuz bu yalnızca, işçici 
politikalarla ve ikna yoluyla elde edilmiş bir sonuç değildi; bir yandan da sosyalist ve 
komünist işçi önderleri tutuklanıyor, sendikalardaki yerlerine bir “normalleştirme” programı 
çerçevesinde Peronist önderler getiriliyordu. Ancak Peron’un muhalifleri içinde en güçlüsü sol 
muhalefet değildi. Amerikan büyükelçisi Braden, Mayıs 1945’te Aıjantin’e ayak basar basmaz 
Demokratik Birlik adı alanda bir cephe kurmuş olan muhalefet partilerini örgütlemeye, onlar 
adına mitingler düzenlemeye, eyaletleri gezmeye başladı. PC ve PS de, demokrasi mücadelesi
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adına Braden’m faaliyetlerini desteltliyordu. Haziran ortasında 319 işveren örgütü, “zinde 
kuvvetleri” rejime el koymaya çağıran bir manifesto yayınladı. Kriz Ekim’de doruk noktasına 
ulaştı. 10 Ekim’de Peron bir işçi gösterisinde yaptığı ve radyodan da yayınlanan bir 
konuşmasında “işçi sınıfının kurtuluşu onun kendi eseri olacaktır” diye bağırdı ve 13 Ekim’de 
askerî yönetim tarafından tutuklandı. Ancak Peron’un bir süredir ilişkide olduğu ve bir süre 
sonra evleneceği Eva Duarte, sendika örgütleriyle yakın bir işbirliği içersinde çalışarak büyük 
bir işçi gösterisi düzenledi. Ancak çağrı sendikalı ilişkilerin çok ötesine ulaştı. 17 Ekim günü 
yalnız Buenos Aires’de, sol ve radikal basının ayaktakımı, baldın çıplaklar, lümpenler diye 
andığı, PCnin Arjantin toplumunda hiçbir sınıfı temsil etmediğini iddia ettiği 300 binden 
fazla işçi Plaza del Mayo’da toplandı. Peronizmin kendisine önemli bir dayanak olarak 
gördüğü güvenlik güçleri müdahale etmediler; ordunun bir kesimi de Peron’a düşman değildi. 
Çok hızlı süren bir görüşmeler trafiğinden sonra Peron serbest bırakıldı ve Şubat 1946’da 
seçimlere gidilmesine karar verildi.

Seçim kampanyasını “Braden’e karşı Peron” sloganı üzerinden sürdüren Peron, Arjantin 
tarihinin en hilesiz seçimlerinden biri olan 1946 seçiminde yalnızca devlet başkanlığını 
kazanmakla kalmadı. Meclis, Senato ve valilik seçimlerinin büyük bir çoğunluğunu da 
Peronistler kazandı. Böylesine geniş bir meşruiyet zemini üzerinde iktidara gelen Peron, hızla 
korporatist bir anlayışla tasarlanmış “örgütlü toplum” idealini inşa etmeye başladı. Bir yandan 
işçi ücretleri yükselirken, diğer yandan da CGT Peronist Parti ile örgütsel bir ilişkiye girdi. 
Eva Peron’un erkeklerinkine paralel, devasa kadınlar partisi de bir devlet örgütü niteliğini 
kazandı. Diğer yandan serbest pazann işlevini örgütlü çıkar gruplan arasındaki dayanışma ve 
pazarlığa devretme eğilimi, Instituto Argentina de Promocion y  Intercambio'nun (Arjantin Dış 
Ticaret ve Teşvik Enstitüsü - lAPl) kurulması ve dış ticaret tekelinin bu enstitüye verilmesi 
sonucunu doğurdu.

Sol Peronizm

Arjantin'de “ l(ayıp"lann resimlerini maske yaparak 
gösteri yapanlar. Kısa bir süre için bu "kayıp"lar 
arasına karşın ve 1976'da tutuklanan Alicia Partnoy 
tutukluluk sonrasını şöyle anlatıyor: “ Darbe sonrası 
okula gitmek tehlikeli olmaya başlamıştı. Yüksek 
rütbeli bir subay kimliğimi isteyebilir, “aranan" 
eylemciler listesinde adım var mı diye bakabilir ve 
üstümü arayabilirdi. Okula gitmeyi kestim ve daha 
militan olmaya karar verdim. Kızım Ruth dokuz aylıktı. 
Kendi korkularıma verdiğim yanıt, kendiçocuğumun 
geleceği adına daha iyi bir toplum için çalışmam 
gerektiği oldu. Kaybolma hakkında bir çok şey 
öğrendim. Bir kişinin kaçırılmasını işkence ve gizli 
tutukluluk izliyordu, bu da ordunun tutuklunun 
ellerinde olduğunu inkar etmesine olanak sağlıyordu. 
Çok geçmeden kendimin de kaybolanlardan biri 
olacağını bilmiyordum. 12 Ocak 1977’de öğle vakti. 
Kanada Sokağı 240/2, Bahia Blanca adresimdeki 
evimden üniformalı asker ve subaylarca gözaltına 
alındım: dakikalar sonra aynı askeri personel kocamı 
da işyerinden aldı. 5. Ordu Birliği'nin merkezine, 
oradan da ordunun alay eder gibi La Escuelita 
(Okulcuk) dediği bir toplama kampına götürüldüm. 
Kızımız Ruth'a ne olduğunu bilmiyorduk. Bu andan 
itibaren, sonraki beş ay boyunca kocamla ben 
kaybolanlar listesinde iki isim daha olduk. Ellerim 
kelepçeli ve gözlerim bağlı olduğu halde ordu 
arabasına bindim ve başımı eğerek evin cephesindeki 
A.A.A. (Alianza Anticomunista Argentina - Arjantin 
Antikomünist İttifakı) harflerini okuyabildim, bu ittifak, 
ordunun hiçbir ilişkisi olmadığını iddia ettiği bir özel 
örgülün adıydı." Terör Arjantin’de o kadar ayrım 
gözetmez bir biçimde uygulanmıştı ki, sonunun 
simgesi haline gelen Alfonsin, popüler kültürde, 
genellikle şakrıcı, futbolcu gibi “kahramanlara" özgü 
olan bir karizma kazanmıştı. Yanda, bir büfenin 
duvarında dinî önderlerin ve Maradona'nm yanında 
yerini almış Alfonsin görülüyor.

1955 darbesi siyasal istikrarla sonuçlanmadı; 3 yıl boyunca generallerin birbirlerine karşı 
yaptığı saray darbeleri birbirlerini izledi. Bu dönem içersinde, bir süre için Peron’un 
temsilciliğini yapan John W illiam Cooke, bildiriler basan, Peron’un mesaj ve konuşmalannı 
yayan ilk “taktik yeraltı komandolan”nı kurdu; 1955-1957 arasında şehirlerde 5 binden iazla 
bombalı eylem yapıldı. 1956’da ordu içinden bir grup subayın, bazı sendika önderleri ile 
birlikte kalkıştıklan Peronist darbe bastınldı ve ardından CGT  içinde “62”ler diye bilinen. 
Peronist ve küçük bir kısmı da komünistler tarafından yönlendirilen sendikalar 
“normalleştirildi”. Ancak Peron’un kendisinin rejimle pazarlık yapmaya alıştırmış olduğu 
sendikal önderliğin yerini daha radikal ve genç bir grup aldı ve işçi mücadelesi daha da 
derinleşti. Sonunda generallerin rejimi, 1958 başında seçim yapılacağını ilan etti ve darbenin 
başhca destekçisi olan R adikal Parti’nin adayı, Frondizi, yurtdışındaki Peron’la bir uzlaşmaya 
vardı. Frondizi’nin genel bir af ilan edeceği, halkın geçim standardını )'ükselteceği. CGT ve 
sendikalann normal faaliyetlerine izin verileceği, Peronist partinin yasallaşması ve iki )t.I 
içinde yeni bir anayasa oluşturacak yeni Kurucu Meclis için seçim yapılması gibi vaadlerine 
karşılık Peron, halkı onu desteklemeye çağırdı.

Frondizi büyük bir çoğunlukla seçildiyse de, Peronist saflarda ilk kalıcı çatlak belirmişti. 
Frondizi’ye oy veren seçmenlerin beşte biri kadan, Peron-Frondizi anlaşmasını kabul 
etmediklerini açıklayan Peronist komandolann boş oy çağnsına uymuştu. Haklı çıkan Peronist 
komandolar olacaktı; daha 1958 sona ermeden Frondizi’nin Amerika ile imzaladığı petrol 
anlaşinasına Peronist önderler bir genel grey çağnsı ile karşılık verince geniş çaph bir 
tutuklama kampanyası başladı. Ocak 1959’da Lissandro del T on e’de başlayan ve dayanışma 
grevleriyle hızla yaygınlaşan grev, panzerler ve 3 bin silahlı polis tara&ndan basanidı. Bu 
olay, bir anlamda, büyük burjuvazinin sivil bir rejim aracılığıyla kendi egemenliğini 
sürdüremeyeceğinin bir işaretiydi. 1966’da General Ongania’yı başa geçiren darbeden önce iki 
askerî ara rejim ve iki başkanlık dönemi yaşandıysa da, baskıcılık bakımından aralannda 
dikkate değer farklar olmadı. Bu Peronizm’in bir kanadının gerilla eylemlerine yöneldiği 
dönem oldu.

Gerillalar

Ocak 1959’daki grevlerin yapıldığı işçi semtlerinde yaşanan halk ayaklanmasında Cooke’un 
taktik komandolan da büyük bir rol oynamış ancak yenilgiyi önleyememişlerdi. Ulusa) Peronist 
Komandolar bu başansızhğı “savaşa hazır ve halka karşı sorumlu bir devrimci siyasal 
önderliğin yokluğu”yla açıkladılar ve genç Peronist kadrolann önemli bir bölümü bu eksikliği 
gidermenin yolunu araştırmaya koyuldular. Bu çabalannda başhca esin kaynaklan Küba 
Devrimi oldu. İlk kır gerillası Keçua dilinde “Kaplan adamlar” anlamına gelen Uturuncos 
adıyla 1959 içinde kuruldu ve Aralık 1959’da Commandante Puma başkanlığında 20 kişilik 
bir grup, Frias adh küçük bir kasabada yönetim binasına saldırdı. Ancak Uturuncos ile 
merkezî Peronist aygıtlar arasında bir ilişki kurulamadı ve 1960 sonUnda örgüt dağıldı. Gerek 
kadrolar gerekse ideolojik yönelim bakımından doğrudan doğruya Che urafindan yönlendiren 
ikinci deneyin merkezi ise Bolivya’nın Arjantin sınınydı. 1963’te burada kurulan Ejercito 
guerillero del Pueblo’dan  (Halk Gerilla Ordusu - EGP) Arjantin sınınnı geçtikten sonra bir 
daha haber alınamadı.
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Peronizmin Arjantin’deki ideolojik hegemonyası o kadar güçlüydü ki, yalnızca Fococu  gruplar 
değil, Palabra Obrera (İşçilerin Sözü) gibi IV. Enternasyonal’e  bağlı Troçkist bir grupla PS’den 
aynlan küçük bir grubun birlikte kurduğu Partido Revolucionario de los Trobajadores’ (Devrimci 
İşçi Partisi - PRT) bile, kırda sürdürmekte olduklan gerilla faaliyetlerinin amacını “Peron’un 
dönüşü” olarak tanımlıyor, Peronizm’e eleştirel destek verdiklerini ifade ediyordu. Diğer kır 
gerillası gruplann aksine PRT sendikalar içinde de mücadele ediyor, buralarda işçileri 
bombalama ve sabotaj gibi eylemlerle üretimi aksatmaya teşvik ediyorlardı. 1968, bütün gerilla 
gruplan için olduğu gibi PRT için de bir dönüm yılı oldu. Bu yıl Troçkist önder Nahuel 
Moreno önderliğindeki grup, silahlı mücadeleyi reddederek P R rd en  uzaklaştı ve yeni önderlik 
partideki Fococu eğilimleri eleştirerek, işçilerin kendiliğinden devrimci bir ayaklanma 
gerçekleştiremeyeceğini iddia etti. Ancak bu tahlil, neredeyse yapılır yapılmaz Cordobazzo  diye 
bihnen Arjantin 1968’i tarafmdan yanlışlandı. 1968 bahannda CCTnın, Peronist söylemini 
korumakla birlikte, giderek askerî diktatörlük ile işbirliği yapmaya alışmış önderliğine karşı 
Peron’un da desteğini alan radikal bir grup ayaklanarak C onfederadon General de los 
Trobajadores Argentinos’u . (CGTA) kurdu. Mayıs ayında ise ülkenin ikinci büyük şehri olan ve 
en büyük Ünversitesi’nin bulunduğu Cordoba’da başlayan büyük öğrenci gösterilerine kısa 
zamanda CGTA önderliğindeki işçiler de katıldı. 29-30 Mayıs günlerinde sopa, demir çubuk 
ve molotof kokteylleriyle silahlanmış binlerce işçi ve öğrenci, barikatlar kurarak, Cordoba 
şehir meydanını işgal etti. Üzerlerine yollanan 3 bin askerle aralannda çıkan çatışmada 20 
kişi öldü. Cordobazzo, münferit bir olay olarak kalmadı; 1969-71 arasında, öğrenci ve işçi 
direnişleri Arjantin ölçeğinde yaygınlaşırken, yalnızca Cordoba 19 benzeri olaya sahne oldu.
Bu olaylara bağlı olarak da, gerilla faaliyetlerinin merkezi kırdan kente kaydı. Gerek öğrenci 
ve işçi ayaklanmalannm gerekse kent gerillasının, Arjantin bağlamında en şaşırtıcı yönü. Peron 
ye Peronizm’den hızla kopmalan oldu. Cordoboza’da işçi ve öğrenciler kendi taleplerini Peron 
ve Peronizmle ilişkilendirmemişlerdi. Gerilla hareketi ise giderek Peronist bir söylemden 
Marksist Leninist bir söyleme doğru kayıyordu. Örneğin Fuerzas Arm adas Revolucionarias 
(Silahh Devrim Güçleri - FAR) Peronizm’in “Aıjantin işçi sınıfının dünya deneyiminin temel 
ifadesi” olduğunu kabul etmekle birlikte, kendisini Peronist olarak tanımlamaktan kaçınıyordu. 
Programı kapitalist düzenin aşılmasını içeren ve 1973’e gelindiğinde gerilla gruplan içinde en 
güçlüsü haline gelmiş olan Monteneros’un kökleri ise, Peronizm’den çok yerel Katolik Kilise 
taban örgütleri ve ideojisindeydi. Bu bakımdan Juan Peron’un 1973’te Arjantin’e geri dönmesi, 
Peronizm’in yeniden ihdası olmaktan çok, askerî diktatörlüğün kendisini meşrulaştırmak için 
başvurmuş olduğu bir önlemdi. Peron’un döner dönmez sola karşı girişmiş olduğu vahşi 
bastırma opersayonunu o 1974’te öldükten sonra, ikinci kansı Isabel Peron da sürdürdü.
Ancak derinleşen dünya krizi koşullannda, dışa bağımU askerî sınai kompleks, iktidannı sivil 
bir rejim altında sürdürebilmesini mümkün kılacak müttefikler bulamıyordu. 1976’da yeni bir 
darbeyle Isabel Peron devrildi. Daha Peron döneminde ordu, bir devlet ordusu olma 
görünüşünü dahi yitirmiş, büyük sermayedarlann ya da devlet içesindeki yüksek bürokrarlann 
kurduklan özel terör örgütlerinden ayırdedilmez olmuştu. 1976-82 dönemi içersinde 30 binden 
fazla insanın bu terör örgütleri tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor. Askerî rejim, 1978’te 
Aıjantin’in dünya futbol kupasını kazanmasını, askerî rejim çevresinde kaynaşmış güçlü ulus 
imajı yaratmak için elinden geldiğince sömürdü. Yine aynı amaçla 1982’de İngiltere’ye karşı 
girişilen Malvinas savaşı ise, askerî rejimin sonunu getirdi ve geniş bir ulusal uzlaşma 
temelinde seçilen başkan Raoul Alfonsin’i başa geçirerek, diğer çoğu Latin Amerika ülkesinin 
daha sonra deneyeceği arayışı, buıjuvazinin iktidannı silahlı değil sivil bir rejim altında 
süreklileştirme arayışını başlattı.

Raul Aifonsin, askeri yönetim döneminin sorumlularını güvence altına alan yasayı yürürlükten kaldırdıktan sonra 
aralarında Vidala, Viola ve Galtieri’nin de olduğu cunta önderlerini mahkeme önüne çıkartarak 
cezalandırılmalarını sağlamıştı. Ancak bir müddet sonra ordu içinden gelen hoşnutsuzluğu hafifletmek ve 
“ toplumsal barışı yeniden sağlamak”  amacıyla işkencecileri içeren bir af ilan etti. 1987’de bu af kanununu 
protesto ederken görülen “kayıp”  anneleri hem cunta döneminde “ kaybolan”  30 bin Arjantinlinin sorumlularının 
cezalandırılmaması halinde toplumsal barışın değil sağlanması, ciddi biçimde bozulacağını dile getirmişler, hem 
de cunta döneminde yapılan korkunç işkence yöntemlerini bir kez daha gözler önüne sermişlerdi.
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PERON, JUAN  
(1895- 1974)

8 Ekim 1895'te Buenos Aires’e bağlı Lobos adlı küçük 
bir kasabada doğan Perön’un Fransız ve İtalyan kökler 
de taşıyan ailesi İspanyol kökenliydi ve birkaç kuşaktan 
beri Arjantin’de yaşıyordu. İlkokulu, Buenos Aires’te 
büyükannesinin yanında, kiliseye bağlı bir okulda oku
du. Orta öğrenimini politeknikte gördü. 1911’de aile 
mesleği olan askerliği seçerek askert akademiye başla
dı. Derslerinde pek başanlı olmayan 1.90 boyundaki 
Perön, eskrim şampiyonu ve boks ile kayakta isim yapa
bilecek kadar iıaşanlıydı.

1915’te piyade teğmeni olarak mezun oldu. 1924’te 
yüzbaşılığa terfi etti. Askerî stratejiye ilişkin yazdıkian 
onu, kısa zamanda askeri kuramcılar arasına soktu; 
1920’de astsubay okulunda, 1930’da Harp Akademisi’- 
nde dersler vermeye başladı. 1929’da kurmay diploması 
aldı.. Aynı yıl ilk eşi Aurelia Tizon’la evlendi. Faşist 
eğilimli General Uriburu'nun 1930 darbesini destekledi. 
Ertesi yıl binbaşı oldu ve Bolivya ile Arjantin arasındaki 
sınırlann yeniden düzenlenmesi çalışmalanna katıldı. 
1933’te, Genel Kurmay Başkanı Guillermo Mohr ile bir
likte Rus-Japon Savaşı’na ilişkin üç ciltlik bir kitap ya
yınladı. 1936’da Şili’de ataşemiliter olarak görev yaptı. 
1939’da İtalya’da ataşelik yaptığı sırada faşizmin ve Na
zizmin yükselişine önce tanık, daha sonra da hayran 
oldu; özellikle Mussollnl’nin korporatif devlet konusun
daki görüşlerine İlgi duyan Perön, İtalya’da çeşitli birlik
lerin komutasına katıldı. Perön, 1943'de I. Tümen Kur
may Başkanlığı’na getirildi. Aynı yıl, sivil hayata yeni
den son vermek isteyen ve daha liberal görünen askerî 
grubun içinde yer aldı; muhafazakar başkan Ramon Cas- 
tillo’yu deviren 4 Haziran'daki General Rawson darbesi
nin hemen ardından. Aslında 43 darbesini biçimleyen- 
lerden olmasına rağmen, çalışma ve sosyal yardım ku- 
rumunda sekreterlik gibi alt bir mevkide görev aldı. 
Şubat 1944’te savaş bakanı ve Hazir'an’da da başbakan 
yardımcısı oldu. Komünist Partisi de dahil olmak üzere 
her türden partinin yeniden kurulmasına izin verilmesi, 
üniversiteye özerklik tanınması, Arjantin’in Birleşmiş 
Milletlere kabulünü ve Almanya’ya savaş açılmasını sağ
lamak gibi birçok yeni kararların tek miman sayılıyordu. 
Ancak, ordu İçinde bir grup, Eva Duarte adında bir 
aktrist ile yaşamaya başlayan ve giderek daha bağımsız 
bir rol üstlenen Perön’u bertaraf etmek istiyorlardı; Pe- 
rön’dan cesaret alan kitlelerin Eylül ayında sokağa dö
külmesinden sonra, 9 Ekim 1945’te bütün görevlerinden 
alınarak tutuklandı. Kitle gösterileri ve Eva Duarte’nin 
önderliğinde başlayan genel grev sonucunda, 17 Ekim'- 
de serbest bırakılan Perön, aynı yılın sonunda öylesine 
güçlü ve popüler bir politikacı haline gelmişti ki, ordu 
desteğini de arkasına aldı... Ve Şubat 1946’da Perön 
oyların yüzde 46’sını alarak başkan oldu. Bu arada bir
kaç yıl içinde kendisiyle olan ilişkisi yüzünden Arjantin
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siyasal hayatının ünlü simalarından biri haline gelen 
Eva Duarte ile evlenmişti. En az Juan Perön Itadar ilginç 
bir idşiliğe sahip olan kansı Eva Perön da iktidan fiilen 
onunla paylaşıyor, Arjantin Perön ve çevresindeki bir 
avuç kişi tarafından yönlendiriliyordu.

1949’âa yazdığı “Örgütlü Toplum” adlı kitabında “ada
letçilik” ideolojisini resmneştirmeye çalışan Perön, ka- 
dıniann da ilk kez oy kullanacağı 1951 seçimleri için 
kansı Eva Perön’u başkan yardımcılığına aday göster- 
diyse de, ordunun sert tepkisi üzerine bu adaylığı geri 
almak zorunda kaldı. Kasım ayında yapılan seçimlerde 
büyük başan kazanarak yeniden iktidara geldi. Ertesi 
yıl, Eva Perön’un kanserden ölümü ve devasa törenlerle 
kajdınian cenazesi, peronizmin en önemli öğelerinden 
biri olan “Evita” efsanesinin doğuşunu müjdeliyordu... 
1954-5S’de dinle devleti birbirinden ayırmaya çalışırken 
kiliseyle karşı karşıya gelen Perön, daha sonra da işçi 
direnişiyle karşılaştı. Aynı yıl, Deniz ve Kara Kuvvetle
rinden bir kesimin başlattığı ayaklanma, sekiz gün sü
ren çarpışmalarla başarıya ulaşınca Paraguay’a kaçtı. 
1971’e kadar askerî rejimlerle yönetilen Arjantin’de pe
ronist hareket sık sık ağırlığını hissettirdi; bu tarihte, 
üç kişilik bir cuntanın başındaki general Lanusse, “ Bü
yük Ulusal Antlaşma” planı uyarınca siyasal partilerin 
faaliyetlerine izin vermiş ve 1973'te seçim vaadinde 
bulunmuştu. 17 Kasım 1972’de Arjantin’e dönen Perön, 
“yaşlandığı için iktidarda gözü olmadığını” , “sadece 
ülkesinin mutluluğu çin çalışacağını” söylüyordu ama, 
aday olarak belirlediği peronist Campora’nın, seçildiği 
takdirde çok güç bir durumda kalacağını biliyor, hesap- 
lannı buna göre yapıyordu. Kısa bir süre sonra sürgün
de yıllannı geçirdiği Madrit’e geri döndü; Arjantin’e ke
sin olarak bir “kurtarıcı” gibi dönmek istiyordu. Demok
rasiye geçiş planı çerçevesinde yapılan seçimlerde ikti
dara gelen Campora, pek çok siyasal eğilimi barındıran 
peronist kitleleri yönlendirmeyi başaramayınca, Perön’
un arzusu gerçekleşti: 20 Haziran 1973’te Arjantin’e 
döndüğünde 1 milyonu aşkın bir kitle tarafından karşı
landı... İlk işi, peronist siyasal kadrolardan sol kanadı 
bertaraf etmek oldu; 23 Eylül 1973’te yapılan seçimler
de ise, 18 yıl sonra tekrar devlet başkanı oluyordu... 
Üstelik, başkan yardımcısı olarak kendine üçüncü eşi 
Isabelle Perön’u seçmiştil

Perön’un ancak 2 yıl süren bu ikinci iktidan, peroniz
min diriltilemeyeceğini gösterdi. 1 Temmuz 1974’te Bu
enos Aires’te öldüğünde, yerine geçen karısı Isabelle 
Perön, peronizmi sağ politikalarla ayakta tutmayı dene- 
diyse de, 1976’dakl darbe, bu girişimi yarıda kesti. Ol
dukça amorf bir yapısı olan peronizm, Arjantin'de Juan 
Perön, Eva Perön ve Isabelle Perön’un kişilikleriyle var
lık bulan köklü bir gelenek olmaya devam ediyor hâlâ.

Şiii'de '60’larda bir radikal öğrenci hareketi olarak ortaya çıkan MIR (Devrimci Sol Hareket), daha sonra maden 
ve tarım işçileri arasında da destek görmeye başladı. Unidad Popular’/n dışında kalan örgüt, '70 seçimlerinde 
Allende'nin seçilmesini sağlamak üzere bir süre eylemlerine ara verdi; Halk Birliği’n/n üç yıllık iktidan sırasında 
ise, kent ve kırsal kesimdeki proletaryanın alt tabakaları, topraksız köylüler, gecekondu sakinleri gibi toplumsal 
gruplarla ilişkiye geçerek, tabandan başlayan bir örgütlenmeyi ve kitle seferberliğini savundu. Bu dönem 
boyunca, MIR’/ maceracılıkla suçlayan Komünist Parti'y/e çatışan örgüt, yaygınlaşan halk seferberliğinin büyük 
burjuvaziyi tehdit eder hale gelişi üzerine yasaklanması söz konusu oldu, ancak Ailende bu girişimi engelledi. 
MİR, 70-73 arasında, özellikle Unidad Popular’m ekonomik programından yeterince yararlanamayan ve rejimin 
sosyal politikasıyla bütünleşemeyen toplumsal gruplara hitap etmişti; darbe sonrasında ise, silahlı propagandayı 
yöntem olarak seçmesi ve darbenin sonuçlarını yeterince değerlendiremeyişi, örgütün toplumdan tecrit olmasına, 
devlet baskısı altında giderek erimesine yol açtı. MIR, silahlı mücadele gibi radikal yöntemlerine rağmen, 
İdeolojik açıdan aynı radikalliği taşımamakta, siyasal çözümlemeleri çok daha "sağ" bir nitelik göstermektedir.

Şili
Şili, bir halk iktidannın Güney Amerika’da bile parlamenter rejimin sınırlan içinde mümkün 
olabileceğine ilk ve tek örnektir. Ama aynı zamanda, ABD’nin gölgesindeki Latin Amerika’da, 
anti-emperyaUst hiçbir rejim değişikliğinin dış müdahale ihtimalini tümüyle benaraf etmeksizin 
varlığını sürdüremeyeceğinin de trajik bir örneğidir. Marksist Allende’nin 4 Eylül 1970’de 
Unidad Popular (Halk Birliği) adh soi koalisyon tarafından başkanlığa seçilişi, 11 Eylül 1973 
sabahı gerçekleştirilen ve aralannda devlet başkanı Salvador Allende’nin de bulunduğu en az 
35.000 Şili’linin öldürülmesiyle başanya ulaşan “Amerikan darbesi” ve hemen ardından 
başlayan General Pinochet’nin kanlı diktası, ülkeyi dünya kamuoyunda sürekli bir ilgi odağı 
haline getirmiştir. Ûstehk, beklenenin tersine, ülkedeki katı dikta rejimi, geniş çaptaki 
muhalefetin bölünmüşlüğünden de yararlanarak kendini koruyabilmiş; demokratik bir geleneğe 
sahip olan Şih, ’80 ’li yıllann başında birer ikişer demokrasiye geçen Güney Amerika ülkeleri 
arasında, Paraguay’la birlikte sayılı diktatoryal rejimlerden birisi olarak kalmıştır.

Liberal Cumhuriyet Dönemi

Bağımsızlıktan sonraki yeni statüko, Şiii’de devlet ile kilise arasında ikinci dereceden, ama 
yönetici sınıh ikiye ayıracak kadar önemli çelişkileri ortaya çıkarmıştı: Devletin kiliseyi 
kontrol edemeyeceğini savunan muhafazakâr kanat ile, din kurumlannm ayncalıklannm 
tümüyle kaldınimasmı isteyen milliyetçiler arasındaki mücadele, her iki taraftan da otoriter 
yönetimin uzlaşmacı çözümleriyle tatmin olmayanlann biraraya gelerek liberal kanadı 
oluşturmasıyla sonuçlandı. 1860 sonrası dönem, Şiii’de “liberal cumhuriyet” dönemi olarak 
bihnir; 1855’ten sonra devlet başkanı Montt’un sert yönetimine karşı gelişen Liberal- 
Muhafazakâr ittifakı, kilisenin gücüne karşı savaşmayı sürdüren radikallerin de katılımıyla 
güçlendi. 1861’de seçilen Jose Joaquin Perez bu ittifak sayesinde iktidannı sürdürebildi. Lâiklik 
mücadelesi, Şili’nin kültürel açıdan da dış dünyaya açılmasını sağladı. Anık Şih oligarşisinin 
önde gelen genç üy^^eri sık sık Avrupa’ya yolculuklar yapıyor ve birtakım yeni politik, edebî 
ya da bilimsel fikirlerle geri dönüyorlardı. Özellikle İngiltere ile yakın ekonomik ilişkilerin 
artması, irili ufaklı reformlan hazırlayan sebepler arasındaydı. ŞiU’nin en yakın müttefiki 
haline gelen İngiltere, kamu hizmetleri, limanlann modernleştirilmesi ve demiryolu yapımı için 
gerekli finans desteğini sağlıyor, karşılığında batın sayılır ayncahklar ediniyordu. İhraç ettiği 
önemh miktardaki gümüş ve kömürün yanısıra, 1860-70 arasında dünyanın en büyük bakır 
üreticisi konumuna gelen Şiii’de, ödemeler dengesindeki açık giderek büyüyordu. Bu açığı 
kapatmak için Bolivya ve Peru sınınndaki nitrat madenlerini kullanmayı deneyen Şili 
hükümeti, iyi tanımlanmamış sınırlar yüzünden bu iki ülkeyle savaşa girdi. 1879’da başlayan
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ve beş yıl sûren Pasifik savaşında Peru ve Bolivya’yı bozguna uğratan Şili, Bolivya sınınndaki 
Antofagasta ve P.eru sınınndaki Tarapaca ile Arica bölgelerini ilhak etti. Ne var ki savaş Şili 
ekonomisini zayıflatmışa, Jos6 Manuel Balmaceda hükümeti (1896-91), devletin nitrat 
madenlerinde daha fazla hak sahibi olması için birtakım kararlan uygulamaya koymuştu ama, 
oligaışinin bütün katmanlan zayıf bir merkezî yönetimden yanaydılar; kısa süren bir iç savaşa 
dönüşen bu çatışma, Balmaceda’mn Başkanlık sarayında intihar edişiyle sona erdi.

Parlamentarizm

1973 Şili Darbesi ve ardından binlerce ilişinin vahşice 
öldürülnnesi, dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük bir 
protesto dalgasının yükselmesine yol açtı. Çeşitli 
ülkelerde Şili'yie dayanışma komiteleri kuruldu, 
uluslararası konferanslar düzenlendi, yürüyüşler ve 
gösteriler yapıldı. Buenos Aires’de yapılan ve 20 bin 
kişinin katıldığı gösteride, ABD emperyalizmi ve Şili 
oligarşisi protesto edildi. Paris, Londra ve Havana'da 
düzenlenen ve yüzbinlerce kişinin katıldığı gösterilerde 
Şili'de süren terör, işkence ve cinayetler kınandı. 
Belçika, Fransa ve İtalya'da sendikalar çalışanlan Şili 
halkıyla dayanışmalarını göstermek için sempati 
grevlerine katılmaya çağırdılar ve bu çağrılara 
milyonlarca işçi ve memur uydu. Sovyetler Birliği, 
Çekoslovakya, Polonya, Macaristan, Bulgaristan, 
Demokratik Almanya Cumhuriyeti, Kore Halk 
Cumhuriyeti, Moğolistan Halk Cumhuriyeti, Yugoslavya 
ve Kongo Halk Cumhuriyeti Şili’yle diplomatik 
ilişkilerini kestiler. İsveç, Danimarka, Finlandiya,
Belçika ve Hollanda, Şiii’ye yaptıklan ekonomik 
yardıma son verdiler. Cuntaya karşı imza 
kampanyaian, çeşitli ulusal ve uluslararası örgüt ve 
kuruluşlann protestolan birbirini izledi. Çeşitli ülkelere 
sığınan Şilililer, bunlann arasında Salvador Allende’nin 
karısı Hortensia Ailende ve kızlan, Komünist Parti, 
Sosyalist Parti, Radikal Parti, MIR gibi sol örgütlerin 
üyeleri Şili'yie dayanışma kampanyalarının önde gelen 
isimleri oldular. Solda, Şili'yie uluslararası 
dayanışmanın örneklerinden Şilili ressam ve grafiker 
Jose Balmes'in 1975'de Paris'de yaptığı ve Şili'deki 
toplama kamplannı konu alan bir film afişi görülüyor. 
Filmin adı Rosa Luxemburg'un son yazısında dediği 
gibi "Vardım, varım, var olacağım". Sağdaki afiş ise 
bir Ispanyol grafikere, Juan Llopis’e ait ve 1974’de 
yapılmış.

Balmaceda’yı düşüren koalisyon, başkanlık sisteminden parlamenter demokrasiye geçişi 
arzulayan kesimlerin biraraya gelmesiyle oluşmuştu. 1891’den itibaren yürürlüğe giren 
parlamenter demokrasi, aslında genişleme yolundaki Şili oligarşisinin ülkedeki politik ve 
ekonomik hayata daha fazla nüfiız edebilmesini sağlıyordu; güçlü başkanlık kunımunun 
denetimden çıkabilme ihtimaline karşılık, parlamenter rejimde hükümeti ve meclisi her an 
için kontrol alanda tutabilmek ve bu kurumlar içinde fiilen görev alabilmek mümkündü. Bu 
tarihten 1920’lere kadarla süreç, alt ve orta sınıflann genişlemesini, bu yeni oluşumlan temsil 
edecek yeni siyasal partilerin de doğuşunu hazırlamışar. Devlet bürokrasisinin ve demiryolu 
sanayiinin gelişmesi, özellikle kentlerde, toprak sahibi olan oligarşiden göreceli bağımsız ve 
siyasal bilince sahip yeni toplumsal gruplann ortaya çıkmasına sebep oldu: Nitrat 
madenlerinde ve özellikle Santiago’da yoğunlaşan büyük ölçekli kamu işletmelerinde gelişen 
proletaryanın ücret artışı için yapağı ilk grevler bu döneme rastlıyordu. 1888’de liberal 
kanattan kopanlann kurduğu, ideolojik taban olarak evrimci bir sosyalizme dayanan R adikal 
Parti kısa sürede gelişen orta sınıfin sözcüsü haline geldi. D em okratik Parti ise bir yıl önce, 
zanaatkârlann ve kendi proletaryanın sözcüsü olarak kurulmuştu ve R adikal Parti’d en  tek farkı 
kamu eğitimine verdiği önemdi. 1897’de kurulan anarşist grup ise, işçi denetiminde üretim 
modelini savunuyordu; 1901’de siyasal parti kimliğine kavuşan bu hareket çok kısa ömürlü 
oldu, ne var ki, süregiden grevler ve maden işçilerinin hoşnutsuzluğu çok geçmeden yeni bir 
Sosyalist Parti’nin  doğuşunu hazırladı. Uluslararası sınıf mücadelesini savunan bu yeni parti 
1912’de kuruldu ve maden bölgelerinde hızla gelişti. Yönetici sınıflann Şili’nin toplumsal ve 
ekonomik problemlerini çözmekte yetersiz kalışı ve genellikle de bu sorunlan ihmal etmeleri, 
ülkede sol partilerin hızla radikalleşmesine yol açan etmenlerden biri oldu. 1916’dan sonra, 
İngiltere’nin yanısıra ABD de yeni bir borç kaynağı haline geldiyse de, alınan borçlar, kâr 
getirecek üretici yaanm lar için değil; ya eski borçlan kapatmak, ya da devletin artan 
giderlerini karşılamak üzere kullanıldı, Şili ürettiğinden fazla tüketmeye başlamışa. Bu 
durumun doğal sonucu enflasyon ve paranın dolar ile İngiliz sterlini karşısında değer 
kaybetmesi oldu. Tanm üretimi tüketimle başa baş gidiyor, büyük toprak sahipleri üretimi 
artıracak teknikleri uygulayamıyorlardı. Sermaye birikiminin yetersizliği ve serbest girişimciliğin 
teşvik edilememesi, endüstriyel gelişmenin önünde duran başlıca engellerdi.

1920-38 arasındaki dönemde orta sınıftaki hoşnutsuzluk, kendileri de birer orta sınıf üyesi 
olan askerlere de sıçradı, bu dönem boyunca “sol” cuntacılık ve faşist harekeder Şili 
siyasetinde kendini ağırhkh olarak hissettirdi. 5 Eylül 1924’te pek çok reform yasası sırada 
beklerken, mecliste senatörlerin maaş artışımn görüşülmesi üzerine, ordu hükümete bir 
ültimatom verdi: Üç gün içinde 16 sosyal reform yasası parlamentodan geçti. İstifa eden 
hükümet başkanı Arturo Alessendri Palma’ya ordu, iktidan bir yıl sonra iade etti. 1925’te 
iktidara dönen Alessendri, yeni bir anayasa oluşturarak parlamenter demokrasiden tekrar
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Şiii'de bakır madenlerinin millileştirilmesinin 
parlamentoda oybirliğiyle kabu edildiği 11 Temmuz 
1971, Unidad Popular hükümeti tarafından “ ulusal 

onur günü" olarak ilan edilmişti. Ancak, onur günü 
kararı, ABD'nin ekonomik ambargoyla birlikte, ülkeye 

müdahale sürecini başlatan en önemli faktör oldu.
Gerçi, Pinochet darbesinden sonra açıklanan 

belgelerde, ABD yönetiminin daha Ailende başkan 
seçildiği günlerde, Şili büyükelçisini ülkede bir darbe 

olasılığını araştırmakla görevlendirdiği anlaşılacaktı; 
üstelik 1972'de, ABD'nin Şiii'de darbe hazırlığı içinde 

olduğu ve bu hazırlıklarda ülkedeki yatırımlarının 
devletleştirilmesinden korkan ITT'n/n rolü, belgelerle 
birlikte basına yansımıştı. Böyle bir ihtimalin varlığı, 
kuşkusuz Unidad Popular iktidarınca da biliniyordu 

.ama, Şili ordusunun 'demokrasiye müdahale etmeme 
geleneği, yanıltıcı bir güven kaynağı olmaya devam 

ediyordu... Öte yandan, ABD ambargosuyla yaratılan 
ve büyütülen bunalım, Şiii’de sağ kesimin ekonomik 

savaşıyla daha da ağırlaştı. Orta sınıfla giderek 
bağlan kopmaya yüz tutan Ailende hükümetine karşı 

başlatılan bu ekonomik savaşın en iyi bilinen 
örneklerinden biri de, kamyoncular grevidir. Ekim 

1972'de, ülkenin güney ucunda az nüfuslu, yolu ve 
altyapısı yetersiz olan Aysen eyaletinde, yük 

kamyonlarının sahipleri, hükümetin bölgedeki karayolu 
ulaşımını millileştirmeye yeltendiği bahanesiyle 
çalışmayı kestiler. Hükümet, Aysen eyaletinde 

gerçekten de ulusal taşıma girişimini öngören bir 
tasan bulunmaktaysa da, var olan özel girişimlere 

dokunulmayacağını bildirdi ama, taşımacılar bu konuda 
Ulusal Kamyoncular Birliği'ne başvurdular ve Birlik 

bütün ülkenin tüm taşımacılarına grev çağrısında 
bulundu. Aşağıda fotoğrafı görülen kamyoncuların dört 

hafta süren boykotu, daha sonra küçük esnaf ve 
serbest meslek erbabına da sıçradı, bakır 

madenlerindeki teknik personel de bir süre işi bıraktı. 
Grevcilerin amacı, herhangi bir tasarıyı ya da 

hükümet karârını geri aldırmak değil; bizzat iktidan 
düşürmekti. ABD, Unidad Popular iktidarını barışçı 
yoldan düşürmek için muhalefetin kampanyalarına 

yaptığı parasal desteği, bu boykotlar sırasında en üst 
düzeye çıkarmıştı. O kadar ki, ClA'n/n kamyoncular 

grevini desteklemek için ülkeye soktuğu, karaborsada 
5 kat fazlasına bozdurulabilen 8.8 milyon dolar 

tutarındaki para, iki ülkenin nüfus oranlan göz önüne 
alındığında, reel olarak Nixon'ın seçim kampanyasında 
harcadığı paranın 20 katı ediyordu! Darbenin eşiğinde. 

Temmuz 1973'te tekrar greve giden kamyoncuların 
eylemi, bütün bu desteğe rağmen, başlatılan halk 
seferberliği yüzünden başarısızlığa uğradı. İşçilerin 

çabası sayesinde sürdürülen üretim, ekonomik iktidarın 
denetimi konusunda bir halk deneyi örneği haline

geldi...

başkanlık sistemine dönüşü gerçekleştirdi. Sonraki on yıl, Şiii’de politik elitlerin baştan aşağı 
değiştiği bunalım yıllan oldu. 1927-31 arasındaki Carlos Ibanez del Campo’nun dikta rejimi 
sırasında ciddi bir reform hareketi başladı; nitrat madenleri büyük oranda devletleştirildi, yeni 
sanayiler kuruldu, kamu eğitimine yatmmlar hızlandınidı. Ancak bu reformlann, hâlâ en 
önemli poUtik güç olan oligarşinin ekonomik etkinliğine hiçbir etkisi olmadı.

1929 ekonomik bunalımı, nitrat ve bakır ihracatı büyük oranda düşen Şili’yi ekonomik açıdan 
sarstı. Bunalımın ağırlığını hissettirmesi ve orta sınıflann ne olursa olsun bir çözüm 
bulunması isteğiyle geleneksel siyasal kadro Juan Esteban Montero Rodriguez başkanlığında 
iktidara geldiyse de, krizi aşmak için yapılacak çok fazla şey olmadığından kısa sürede, 
seçimler sonucunda yönetimi Alessendri’ye bırakmak zorunda kaldılar. Alessendri’nin ikinci 
hükümeti (1932-38), siyasal açıdan eskiye dönüşü simgeliyordu. Egemen sınıflann eski 
güçlerine tekrar kavuştuğu bu dönem boyunca hükümet madencilik sektörünü canlandırmaya, 
devlet gelirlerini artırmaya, işsizliği azaltmak için kamu yatınmlanna öncelik vermeye ve bir 
merkez bankası kurmaya çahştı. Toplumsal huzursuzluk 1938’e gelindiğinde bir ölçüde 
hafiflemişti.

Şiii’de Demokratik Geleneğin Doğuşu

Radikallerin adayı Pedro Aguine Cerda’nm Sosyalist, Komünist ve Radikal Partilerden oluşan ■ 
sol koalisyon (Halk Cephesi) sayesinde 1938’deki başkanlık seçimlerini kazanması, proletarya 
tarafından da desteklenen orta sınıfın zaferiydi. Seçimlere katılma oranının yüksekliği, halkın 
politize oluşunun en büyük göstergesiydi. Bu tarih aynı zamanda, Latin Amerika’da istisnai bir 
öm ek olarak Şili demokratik geleneğinin doğuşunu müjdeliyordu: Karşılıklı uzlaşma ile “son 
çare olarak askerleri çağırmama” konusunda anlaşan sivil güçler, 1973’teki kanlı darbeye kadar 
ülkede ordu etkisinden yalıtılmış bir parlamenter rejimin tesisini sağladılar. Cerda’nm 
programında öncelikle sınaî üretimi artırmak ve t^nm reformu yer alıyordu. Ancak Cerda’nın 
ve onun ardından iktidara gelen radikal Juan Antonio Rios’un reformlan biraz da İL Dünya 
Savaşı süresince artan dış sorunlar yüzünden başanya ulaşamadı. Savaş ertesinde, bakıra 
uluslararası talebin artmasına paralel olarak Şiii’de işçi ve memurlann reel ücrerieri arttı, 
sanayi üretimi ivme kazandı ve kamu eğitimi bu sayede yaygınlaştırılabildi. 1946-52 arasında 
-yine R adikal Parti'den- başkan Gabriel Gonzales Videla’nın 1946’dan 48 ’e kadarki ilk 
kabinesinde iki komünist bakan yer alıyordu ama, Videla uluslararası soğuk savaş ve Şili’nin 
iç sorunları yüzünden giderek sağa kaydı; ikinci kabinesi Liberaller ve M uhafazakârların  
desteğiyle ayakta duruyordu. I9 4 8 ’de yürürlüğe giren “demokrasiyi' savunma” kanunu. Komünist 
Partisi’ni yasa dışı ilan etti, partinin liderleri de tutuklandı. 1930’lardaki buhran sırasında 
ABD’yle kurulan ilişkiler yine bu sıralarda geliştirildi, 1950’de Şili’deki ABD yatmmlan, bakır 
sanayii ağırlıklı olmak üzere toplam 540 milyon dolara ulaşmıştı. Teknik ve akademik eleman 
yardımı da iki ülke arasındaki bağın kuvvetlenmesini sağlıyordu. Ondört yıllık Radikal Parti 
iktidan, sınaî gelişime rağmen, reformlann başarısızlığı yüzünden liberallerin ve 
muhafazakârlann güçlenmesine yol açmtştı. Ekonomik gelişme kenrieşmeyle at başı gidiyordu 
ama, gelir dağılımındaki bozukluk düzeltilememiş, orta sınıfın etkinliği arttıysa da yoksullar 
daha da yoksullaşmıştı. Bütün bunlar 1952 seçimlerinde eski diktatör General Carlos Ibânez 
del Campo’nun iktidara gelişini bir ölçüde açıklamaktadır. 1949’da kadınlara oy hakkı 
tanınmasıyla seçmen sayısı 600 binlerden 1 milyona çıkmış, bu da seçmen kitlesinin 
eğilimini önemli ölçüde değiştirmişti. Aynca Ibânez sosyalistlerden dikta yanhianna ve 
kazanılmış haklannı korumaya çalışan orta sınıfa kadar çok heterojen bir kitle tarafından 
destekleniyordu. Ibânez disiplinli bir yönetim içinde reformlar vaat etmişti, ancak sağ 
partilerin desteğine dayandığından ne o, ne de 6 yıl sonra iktidara gelen Jorge Alessendri 
Rodriguez, Şili’nin sosyo-ekonomik yapısında herhangi bir değişim yaratabildi. Bu arada ülkede 
yeni politik oluşumlar şekilleniyordu. Sağ ve merkez-sağ partilerin oy kaybına paralel olarak 
sosyalistlerin popülerliği artmıştı, Komünist Partisi tekrar yasallığını kazandığı 1958’de toplam 
oylann yüzde 11.7’sini elde etmişti. Şiii’de eski muhafazakâr yapılanmalar çözüldükçe 
Hıristiyan D em okratlar en büyük sağ güç olarak beliriyordu. I9 6 4 ’te sol tehlikesine karşı 
birleşen sağ partilerin, Küba’nın bir alternatifini yaratmayı deneyen ABD tarafından da büyük 
destek görmeleri üzerine, yüzde 56’hk bir oy oranıyla başkanlık seçimini kazanan Hıristiyan 
D em okrat Parti'nin adayı Eduardo Frei Montalva, “Özgürlük içinde Devrim” sloganıyla 
reformlara girişerek ithal ikameci sanayi modeline bir son vermeyi denedi. Bu reformlar 
sırasında -özellikle toprak reformunda- sol partilerden büyük destek gördü ama, sanayiin 
gelişmesi için dış yatınmlara açılma politikası, La Piranas (Pirana Balıkları) adı takılan güçlü 
bir sanayi ve finans burjuvazisi yarattı. Bu yeni zümrenin, tanm reformuna karşı olan eski 
oligarşik kesimle mücadelesi ve bu sınıfla yönetim arasındaki ilişkilerde ortak çıkarlar 
açısından ortaya çıkan belirsizlik, AÜende’nin Unidad Popular’ına  iktidar kapılannı açan bir 
faktör oldu. Ayrıca Şiii’de sol gelenek gerçek bir Rönesans yaşıyordu; 1964-70 döneminde 
politik hayata katılan yeni kidelerin önünde, Frei döneminde kronikleşmiş ekonomik bunalıma 
karşı artık alternatif bir güç, yeni bir program vardı. Ve 1970 seçimleri sonunda, Sosyalist, 
Komünist ve Radikal Partiler'den oluşan, partilerinden ayrılan Hıristiyan Demokrat'lann  da 
desteklediği sosyalist Salvadore Ailende Gossens başkanlığa geldi...

Unidad Popular İktidan

Partido Communista da  Chile (Şih Komünist Partisi PCC), I9 2 1 ’de Luis Emilio Recabarren’in
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kurduğu Sosyalist İşçi Partisi’nin  devamıydı. Özellikle sendikal faaliyetlerde bulunan PCC, ’20’li 
yıllardan itibaren birçok kez yasadışı ilan edilmesine rağmen işçiler arasında kök salmayı ve 
örgüdenmeyi başarabilmişti. 1933’te birçok sosyalist, devrimci parti, eğilim ve grubun 
birleşmesiyle kurulan Sosyalist Parti ise, 1959’dan sonra Castroculuk’tan etkilenmişti ve partide 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria'ya (Devrimci Sol Hareket - MIR) sempati besleyen batın 
sayılır bir grup bulunuyordu. ’60 ’lı yıllarda Küba devriminin etkisiyle bütün kıtada giderek 
radikalleşen öğrenci hareketinin sözcüsü olarak ortaya çıkan ve silahlı mücadele yanlısı 
olmayan MIR, Latin Amerika’daki öteki Castrocu hareketlerden önemli farklılıklar taşıyordu.
İrih ufaklı radikal partilerle birlikte bütün bu kesimleri bünyesinde birleştiren MIR, Unidad 
Popular'a dahil değildi ama, 1970 seçimlerinden önce Ailende lehine eylemlerini durdurmuştu 
Unidad Popuların  programı, Hıristiyan D em okrat’lan n  başlayıp bitiremediği bütün reformlann 
yapılmasını, toprak reformunu, bakır madenleri ve sanayiin millîleştirilmesini, eğitim ve sağlık 
alanında halkçı düzenlemeleri öngörüyor, Şili siyasal hayatında 1938’de başlayan ve askerî 
müdahalelere son veren halk cepheleri döneminden beri umutla beklenen, ancak bir türlü 
gerçekleşemeyen hedeflere erişmeyi vaat ediyordu. Ailende seçimleri Hıristiyan D em okrat adayı 
Alessendri’ye karşı az bir üstünlükle kazandı ve bu partiden “anayasal güvence statüsü” 
taviziyle aldığı destekle başkan oldu. Böylelikle, Unidad Popular iktidannın daha ilk günlerinde 
Allende’nin manevra alanı daralmış oluyordu. Unidad Popular, sosyalizme “geçiş”te, işçi sınıfı 
ile köylülüğün ve öteki orta sınıflann ittifakını kurmak amacıyla kendi içine bu toplumsal 
kesimlerin temsilcilerini de katmışn: Cephe içindeki Radikal ve Sosyal Demokrat Partiler ile 
Bağımsız Halk Eylemi (API), küçük sanayicilerden, işadamlanndan, meslek sahiplerinden ve 
devlet memurlanndan oluşan geniş bir toplumsal orta katmanı temsil ediyordu. Bu partilerin 
koalisyon içinde önemli bir siyasi ağırlığı yoktu ama, bu kesimlerin çıkarlan bizzat Unidad 
Popular programında dile getirilmiş, daha doğrusu program bu kesimlerle uzlaşma temelinde 
inşa edilmişti. Programın öngördüğü “yeni ekonomi” ya da “geçiş ekonomisi”, devlet sektörü 
ile özel sektörün birlikte faaliyet gösterdiği bir karma ekonomiydi. Devlet gerekli malî ve 
teknik olanaklan yaratarak özel sektörün “ülke ekonomisi içindeki önemli işlevini yerine 
getirmesine” yardım edecek, bu arada başta bakır sanayii olmak üzere bazı kilit konumdaki 
tekelci sektörlerin devletleştirilmesi yoluyla devletin denetiminde bir ekonomiye ulaşılarak 
sosyalist ekonominin altyapısı hazırlanmış olacaktı. Unidad Popular^m programı, 1971 boyunca 
öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilebildi: 1972 ortalanna gelindiğinde, devletleştirmeler ve tanm 
reformunun hızlandıniması sonucunda işsizlik büyük ölçüde yok edilmiş, sanayideki kapasite 
kullanımı yüzde 75’ten yüzde 90-100’lere yükselmişti, enflasyon yüzde 8’lere indirilmişti, başta 
işçiler olmak üzere halkın alım gücü yükseltiliyordu. Asgari ücret yüzde 35 artinimıştı. Bütün 
bu gelişmeler, aynı zamanda küçük üreticinin, orta çaptaki tüccarlann ve sanayicinin kârlannda 
hızh bir araşa yol açtı. Unidad Popular İttifakı öylesine güçlenmişti ki. Nisan 1971’deki yerel 
seçimlerde oylann yüzde 49.75’ini alarak büyük bir zafer elde etti. Solun toplam oylan artık 
yüzde 50’yi aşıyordu...

Ekonomik Abluka

Bankalann kamulaştınimasından sonra sıra bakır madenlerine gelince, hükümet ABD ile 
doğrudan çatışmak zorunda kaldı. ABD’nin bakır fiyadannı düşürmesi ve kredileri iptal ederek 
ekonomik abluka uygulaması, Şili’deki sağ muhalefetin de ekonomik savaşı mücadele yöntemi 
olarak seçmesi, ülkede çok kısa bir süre içinde ekonomik bunalımın doğmasına yol açtı:
Devlet aygıtında çahşanlann dörtte üçü iktidara karşıydı. Böylece 1972’nin ortalannda durum 
tamamen değişmişti: Enflasyon bir anda yükselirken ülkeyi sağ basın, TV ve dış kaynaklar 
tarafmdan körüklenen spekülasyon ve karaborsa kapladı. Halk piyasadan daha çok mal talep 
ediyordu; ama öte yandan mevcut sanayiin kapasitesi sınırlannı zorlamaya başlamıştı, artık 
yeni kapasitelerin yaratılması gerekiyordu. Bu klasik arz-talep dengesizliği ortamında büyüklü 
küçüklü tüm mülk sahipleri kârlannı koruyabilmek için kârlılık oranı en yüksek sektörlere, 
yani karaborsa ve spekülasyona yöneldi. Ekonomik bunalım karşısında hükümetin yeni yatınm 
sermayesi bulmaktaki yetersizliği, orta sınıflarla ittifak adına yeni millileştirmelere ve 
devledeştirmelere yönelmeyişi, bunalımın daha da derinleşmesine sebep oldu. Unidad Popular 
hükümeti kapitalist bir ekonomik çerçeveyi tamamen dağıtmak yerine, sorunu siyasal yollarla 
aşmayı denedi; düşünebildiği ilk siyasal tedbir ise, burjuvaziye “özel mülkiyetin kutsallığına” 
dokunulmayacağına dair güvence üstüne güvence vermekti. Öyle ki, Unidad Popular, Nisan 
71’deki. seçim zaferini bile, halkoylamasıyla kabul edilecek yeni bir anayasayla devletin 
dönüştürülmesi yolunda kullanmayı kabul etmedi. Bunun yerine Nisan ve Haziran 72’deki 
kabine değişiklikleriyle ve Hıristiyan D em okrat’larla  girişilen diyalogla, kötüye gidişin 
durdurulabileceği düşünüldü. Ama ne komutanlann kabineye alınması, ne burjuva mülkiyetini 
garantiye alan “Millas Planı”, ne de 1973 boyunca Hıristiyan D em okrat’larla sürdürülen ve Frei 
tara&ndan çıkmaza sokulan görüşmeler durumu değiştirdi: İktisadî bunalım, küçük ve orta 
buıjuvaziyi her geçen gün büyük burjuvazinin yanma itiyordu. Hükümetin artık bir saat bile 
işbaşında kalmasını istemeyen buıjuvazi ise, hiçbir şekilde Unidad Popular iktidan ile ittifak 
yapmayı düşünmüyordu. İktidar olamayan hükümet, burjuvazi ve küçük burjuvazi ile ittifak 
kurmak adına bu sınıflann siyasal gölgeleri olan partilerle işbirliğine girerek kendi elini 
ayağım bağlıyordu. Unidad Popular’ın silahh kuvvetler karşısındaki siyasetini de, cephenin 
içindeki hakim kesimler olan komünistler ile merkezci sosyalistlerin tavn belirliyordu. Bu 
partiler, ŞiU ordusunun anayasaya ve yasal hükümedere bağh olduğuna inanıyorlar ve 
komutanlann kabineye alınmasını da, ordu içindeki yurtsever ve anayasalcı kesimlerin 
güçlendirilmesine ve desteklenmesine yönelik bir taktik olarak benimsiyorlardı. Aslında ordu
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r rSili'de "B an sa! Geçiş 
Cikmaxi

Şili deneyi özeiiiltie Mositova yöneiimii resmi itomü- 
nizmin Avrupa itomünizmi aşamasından geçtilcten sonra 
bugünKü sosyai demoicratilt l(onumuna yerieşmesiyie 
sonuçianan evrimi içinde çoic önemii bir evreyi oiuştur- 
maicta. 20. yüzyıim başiarında icomünizm, şiddetli iç 
tartışmalardan ve ayrışmalardan geçtikten sonra ve özel- 
lil(le de 1917 Rus Devrimi’nin itidsiyie bir lıedefler ve 
taktikler sistemine kavuşmuştu. Kendi içinde tutarlı bir 
bütünlük gösteren bu sistemin temel ilkeleri ise III. En- 
ternasyonar\n ilk birkaç kongresinde net biçimde ifade

edilmişti. İHedef, dünya ölçeğinde sınıfsız topluma geçi
şi sağlayacak devrimci işçi devletinin kurulması, buna 
yönelik izlenecek tüm taktiklere temel sağlayacak olan 
stratejik yöneliş ise dünya devrimi idi. Ama bir süre 
sonra ilkin, strateji ve taktikler değiştirilmeye başlandı; 
gerçi hedef hâlâ aynıydı ama uygulanacak olan temel 
taktik (halk cepheleri), bu hedefin belirsiz bir geleceğe 
ertelenmesini gerektiriyordu. Evrimin bu aşaması ol
dukça uzun sürdü ama sonunda bu kez hedefin kendisi 
de uygulamakta olan taktiklere uyduruldu ve nihayet 
dünya sosyalizmi projesi tümden rafa kaldırılarak “ev
rensel demokrasi” programına ulaşıldı. Bugün ise, var 
olan işçi devletlerinde bile geri dönüşün yolları aran
makta.

İşte 1970-73 Şili trajedisi, resmî komünizmin bu basit
leştirilmiş öyküsünün ikinci perdesini, bu perdenin belki 
de son sahnesini oluşturuyor. Devrimci taktiklerin terk



Karşı Devrim

edilerek sosyalizmin İnşasını burjuva yasallığına bağla
yan anlayışın uygulanma örneklerine Şiirden önce baş
ka ülkelerde de rastlanmıştı. 1936-38'de Fransa'daki 
Halk Cephesi deneyi İlk akla gelenlerden birl. Gerçi 
Leon Blum önderliğinde sosyalist, komünist ve radikal 
partilerden oluşan Fransız Halk Cephesi hükümetinin 
sonu, Ailende önderliğinde sosyalist, komünist, radikal, 
sosyal demokrat ve halkçı partilerden oluşan Halk Birli
ği hUkümetInInkI gibi olmamış, yani bir darbpul*; devril- 
memlştl, ama tıpkı Halk Birliği hükümeti gibi Halk Cep
hesi hükümeti de sosyalizmin burjuva yasallığı çerçeve
sinde İnşası adına adım adım burjuva cievletlnin altında 
ezilmiş, kendisini iktidara getiren işçi ve halk kitlelerinin 
siyasal ve toplumsal seferberliğini frenleyerek toplum
sal coşkuyu söndürmüş ve nihayet Şiii'de olduğu gibi 
orduya gerek kalmadan siyaset sahnesinden silinip git-

11 Eylül sabahı Şili 
halkı, Salvador Allende'nin 
sesini son kez radyodan 
duydu. Hâlâ hükümetin 
elinde bulunan iki radyo 
vericisinden askerler yayını 
kesene kadar Şili halkına 
hitaben üç konuşma yapan 
Ailende, aynı gün öğleye 
doğru başkanlık sarayına 
yapılan saldırıda silahı 
elinde ölecekti: “ Size,

■ seslenmek için bir daha 
elime fırsat geçeceğini 
sanmıyorum. Acı 
konuşmayacağım ama, 
sözlerimin, Şili askeri 
ol~'sk and içenlere, bu 
andı tutmadıktan için 
ahiâkt bir ceza olmasını 
diterim. (...) Bana 
gösterdiğiniz bağlılık ve 
duyduğunuz güven için 
hepinize teşekkür 
ederim. Her zaman 
yanınızda olacağım, en 
azından anılarım 
yanınızda olacak. Şili'ye 
ve onun geleceğine 
inanıyorum. Bizden 
sonrakiler, bu karanlık 
ve acı günü yenmesini 
bileceklerdir. Sizier, çok 
geçmeden özgür insanların, 
daha iyi bir toplum 
kurmak için yürüyeceği 
yollan açacağına inanın! 
Yaşasın Şili!"

mIştl. Şiirdeki Halk Cephesi uygulamasının sonuçları
nın trajlkliği açısından benzetilebileceği, hatta on mil
yonlarca İnsanın ölümüne yol açan II. Dünya Savaşı'nın 
bir provası olması bakımından ondan çok daha çarpıcı 
ve trajik olan örnek ise 1936-39 Ispanyol devrimidir. 
Burada da gene benzer bir Halk Cephesi hükümeti, 
sosyalizmin inşası adına bir demokratik burjuva cumhu
riyetinin koruyucusu rolünü üstlendiği andan başlaya
rak kendisini devasa bir işçi-köylü devriminin karşısında 
bulmuş, bu ikilem karşısında ısrarla birincisine sarılmış 
ve nihayet kanlı bir askeri darbeyle değil, ama bir milyon 
İnsanın öldüğü korkunç bir iç savaş sokucunda faşizme 
yenilmişti.

Şüphesiz bu örnekleri anımsatırken resmi komüniz
min halk cephesi çizgisinin yol açtığı yenilgilerin ve 
felaketlerin tek nedeninin yalnızca “barışçıl geçiş” si
yasetinin kendi iç çelişkileri ve çıkmazları olduğunu

söylemk istemiyorum. Her önemli tarihsel olay, ancak 
bir bütün olarak dünya koşullarının bir ürünüdür. Bu 
özellikle çağımızda böyle. Dünya dengeleri, büyük güç
lerin uluslararası planları, dünya kapitalizminin tarihsel 
ve konjonktürel koşulları vb. dikkate alınmadan yapıla
cak bir çözümleme yetersiz olacaktır. Bu doğru. Ama 
öte yandan halk cephesi taktiklerinin ve barışçıl geçiş 
düşüncesinin bu somut dünya koşullarının bir ürünü 
olduğu da doğru. Aksi takdirde yalnızca Allende'nin 
değil, tüm diğer Şilili komünist ve sosyalist önderlerin 
de Fransız ve Ispanyol deneylerinden haberdar olmadık
ları, hiçbirinin bu devasa olayları incelemedikleri varsa
yılmış olur, ki bu da hiç inandırıcı bir açıklama olmaz. 
Nitekim bugün klasik halk cephesi taktiklerine rastlamı
yorsak ve bunun yerine daha da geniş “ ulusal demokra
tik mutabakat” çağrılarıyla karşılaşıyorsak, bunun ne
deni uygulayıcılarının bu taktiklerin felaketli sonuçlarını 
kavramış olmalan değil, yeni dünya durumunun dayattı
ğı zorunluluklardır. O halde Şlli'deki uygulanış biçimiyle 
halk cephesi taktiklerinin açmazlarının ve yetersizlikleri
nin İncelenmesi ve saptanması, komünizmin resmi ka
nadının, yani Stalinizmin bu evresinin daha iyi kavran
masına da yardımcı olacaktır.

Şiii'de Ailende hükümetinin tüm sorumluluğu ŞİH Ko
münist Partlsl’ne (CCP) yüklenebilir mi? Bu soruya esas 
olarak evet yanıtını vermek gerekiyor, çünkü yalnızca 
Halk BlrlIğl'nln oluşmasına önayak olması bakımından 
değil, cephenin programının da büyük ölçüde onun prog
ramıyla örtüşmesi bakımından da CCP'nin cephe üze
rindeki ağırlığı ve yönlendiriciliği belirleyiciydi. Öte yan
dan Sosyalist Parti (SP), tıpkı Fransa'da ve Ispanya'da 
olduğu gibi iki kanada bölünmüştü; Allende'nin önderli
ğindeki parti merkezi komünistler ile hemen hemen aynı 
çizgideydi, buna karşılık partinin Troçkistleri de içeren 
sol kanadı, halk iktidarının tabana doğru yayılmasını 
ve burjuva yasallığının dışına taşılmasını talep eden 
daha radikal bir siyasetin takipçisiydi. Halk Blrllğl'n\n 
reformist ve “ kurumsalcı” uygulamalarına karşı muha
lefet edenlerin arasında, cephenin içinde yer alan Birle
şik Halk Eylemi Hareketi (MAPU) ve Hıristiyan Sol ile 
cephenin dışında kalıp zaman zaman ona eleştirisel des
tek sunan Devrimci Sol Hareket'\n' (MIR) de bulunduğu
nu belirtmek gerekir.

Şiii'de Ailende önderliğinde uygulamaya konulan 'sos
yalizme barışçıl geçiş siyaseti', daha 1956'da CCP'nin 
10. Kongresi sırasında “Şili tipi sosyalizm” ve “slyasi- 
kurumsal yol” başlıkları altında formüle edilmişti. Se
çimle işbaşına gelen hükümetin uygulamaya koyduğu 
bu programın temel zaafları, hatta bizzat hükümetin 
düşürülmesine yol açan yanlış öngörüleri başlıca üç 
noktada, sınıf ittifakı planı, silahlı kuvvetlere yönelik 
tavır ve kurumsal aygıtın yeni devletin kullanımı konula
rında yoğunlaşıyordu.

Halk Birliği hükümetinin emperyalizm karşısındaki ko
numuna gelince: Ailende hükümetinin çokuluslu şirket
lere ve yerli tekelcilere güvence vermesi yetmiyordu. 
1970'li yılların başı, dünya kapitalist sisteminin yeniden 
bir evrensel biçimlenmeye yöneldiği dönemde. Emper
yalizmin yönlendiriciliği altındaki dünya ekonomisinin 
yeni işbölümü ulusal devletlere önemli görevler yüklü- 
yordu. Artık "ulusal burjuvaziler” ile çokuluslu şirketle
rin ticari ve karşılıklı İşbirliği anlaşmalan yapma dönemi 
geride kalmıştı. Aşırı derecede uluslararasılaşan ve her 
düzeyde tam bir entegrasyona giden dünya kapitalist 
ekonomisi, tüm ulusal devletlerin ekonomilerini yeni 
uluslararası işbölümü çerçevesinde yönlendirmelerini 
talep ediyordu. Tüm mali, ticari, sınai ve teknolojik yapı
lar tam entegrasyon doğrultusunda yönlendirilmeliydi. 
Bu açıdan ABD emperyalizmi için, örneğin yalnızca ITT’- 
nin ticari çıkarları değil, ama daha önemlisi tüm Güney 
Amerika'nın bu yeni düzen içine çekilmesi önemliydi.

Ailende hükümeti ise “ulusal gelişmeci” , “kalkınmacı”

programıyla bu yapılanmaya uymuyordu. Üstelik öteki 
yoksul Güney Amerika ülkeleri için yeni bir model oluş
turma tehlikesini taşıyordu. Burjuva yasallığı içinde bile 
olsa bağımsızlık, demokrasi ve adalet söylemi, emper
yalist plana karşı halk direncini ifade ediyordu, öte yan
dan Halk Birliği hükümeti, kapitalist dünya ekonomisi 
içinde bağımsız bir ulusal kapitalist adacığın bulunabile
ceğine haia İnanıyor, emperyalizmden tam bağımsızlı
ğın ancak dünya kapitalist sisteminden gerçek bir ko
puşla elde edilebileceğini göremiyordu. Bu da halk cep
heleri yanılgısının bir başka açmazıydı.

Bütün bunlar göz önünde tutulduğunda, Allende'nin 
Şili deneyini, Caballero'nun Ispanyası'ndan çok Blum- 
Thorez İkilisinin Fransa örneğine yaklaştıran birkaç et
menden söz edilebilir. Ispanya'da Halk Cephesi hükü
meti, anarşist Iberik Anarşist Federasyonu (FAİ), Sol 
Sosyalistler ve sol merkezci Birteşik Marksist İşçi Partisi 
(POUM) önderliğindeki bir işçi-köylü devrimini tam anla
mıyla ezerek işbaşında kalmış, ama tam da bu neden
den ötürü faşist Franco ordulan karşısında bozguna 
uğramıştı. Oysa Şili'deki Halk Blrilği, tıpkı 1936-38 ara
sında Fransa'daki Halk Cephesi hükümeti gibi alternatif 
bir devrimci önderliğin tehditl altında değildi. Gerçi Şilili 
emekçi kitleler içinde potansiyel bir devrimci öncü yok 
değildi; Sol Sosyalistler, MAPU ve Mlft böyle bir öncü
nün bileşenlerini oluşturuyordu. Ne var ki bu akımlar 
ve partiler ne yeterince güçlüydüier, ne de açık seçik 
devrimci bir program etrafında kendilerini Halk Blrliğl’- 
nden aynştırabiimişierdi. Tüm ülkeye egemen olan bir
lik sloganlan bu akımlan ve partileri de etkiliyordu ve 
sonuçta bunların Halk Blrllğl'ne, tabii aslında Komünist 
Parti’^e eleştirisel destek sunmaktan öteye ciddi bir 
adım atamamaianna yol açıyordu. Oysa gerçek biriik 
Şili işçi sınıfının coşkusu, girişimi ve cesareti etrafında 
ve burjuva yasallığını kınp atan bir devrim projesi doğ
rultusunda gerçekleşebilirdi.

Şili halkının 1972 sonlanndan başlayarak kurmaya 
giriştiği ikinci iktidar odaklannın yaygınlaşıp merkezi
leşmesini ve böylece bir işçi iktidannın temel organlan 
haline gelmesini engelleyen etmenlerden biri de, bunu 
hedefleyen bir programa dayalı devrimci bir önderiiğin 
bulunmayışı idi. İkili iktidar durumunun ülkeyi saramayı- 
şının nedenleri arasında şüphesiz Halk Birilği hükümeti
nin “ barışçıl geçiş” adına kendi üzerine dayattığı burju
va yasallığı da vardı. Hükümet, denetleyemediği bir di
namiğin kendi taktik planını zedelemesinden çekiniyor
du, bu nedenle de kitle seferberiiğine kuşkuyla yaklaşı
yordu ve bunu desteklemiyordu. Bunun yerine, tıpkı 
Blum hükümeti gibi uyuşmazlıklann burjuvaziyle uzlaş
ma yoluyla ve barışçıl biçimde çözümlenmesini istiyor
du. Ama uzlaşmanın maddi temellerinin yok olduğu bir 
ortamda bu umutsuz bir çabaydı. Ama öte yandan alter
natif halk iktidan hükümetin bu uzlaşmacılığının ve ka
rarsızlığın üstesinden gelebilecek kadar güçlü değildi 
ve en önemlisi buna öncülük edecek bir siyasal önder
likten yoksundu.

Belki son bir kıyaslama daha yapılabilir. Ispanya'da 
Halk Cephesi, devrimin şiddetiyle parçalanmış bir burju
va devletinin yeniden inşası ve güçlendirilmesi görevini 
üstlenmişti. Ailende hükümeti ise, gene Fransa'daki Halk 
Cephesi hükümeti gibi oldukça birieşik ve güçlü bir 
devlet aygıtıyla sosyalizmi kurma yoluna çıktı. Thorez 
gibi Ailende de hiçbir zaman bu baskı aygıtını kırıp 
dağıtmayı, yerine bir başka mekanizmayı geçirmeyi dü
şünmedi. Bu nedenle de bu aygıtın ağıriiğı altında ezildi. 
Şilili komünistler burjuva devletin bekası savunulduğu 
sürece, oligarşinin yüz yılı aşkın çabalan sonucunda 
kurulan bu aygıtın birkaç yıl içirtde yeni bir programın, 
yeni bir toplumsal sistemin, yeni bir dünya görüşünün 
savunucusu durumuna geleceğini düşünüyoriardı. Bu
nun umarsız bir ütopya olduğu, ŞİH devriminin korkunç 
yenilgisiyle bir kez daha açığa çıktı.

MUHİTTİN KARKIN
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içinde, burjuva yasallığını savunan “anayasalcılar” yani reformistler ile burjuva devletinin 
bekası adına burjuva demokratik yasallığın dışına çıkmaya hazır “darbeciler” arasında gerçekten 
de bir bölünme vardı. Ne var ki, talep ettikleri “toplumsal banş” yerini kargaşaya, iç savaş 
sürecine- ve siyasal kutuplaşmaya bırakırken, ordu içindeki reformistlerin de giderek 
etkinliklerini yitirmeleri kaçınılmazdı. En azından burjuva yasallığmm korunması için bile, 
orduda yeni yeni bir bölünme yaratılması gerekiyordu. Haziran 1973’teki Santiago Panzer 
Biriiğinin darbe girişiminden sonra bile “İç Savaşa Hayır!” sloganıyla hareket eden Komünist 
Parti, yayın organı El Sigio’da orduyu övmeyi ve “toplumsal banş”ı sadakatle savunmayı 
sürdürdü. Sol-kanat sosyalistlerin ve MIR’m ordu içindeki darbeci komutanlara karşı itaatsizlik 
çağnsı ise çok geç kalmış, üstelik hükümet tarafmdan yasaklanmıştı. Başlangıçtan beri Unidad 
Popular'ın salt üst örgüriere dayalı birliğini yetersiz bularak kitlelerin devrimci inisiyatifinin 
kmimaması gerektiğini savunan ve iktidarın tek güvencesinin tabandan geliştirilebilecek 
örgütlenmeler olduğunu vurgulayan MlR'a karşı Komünist Partisi çok sert tavır almış, örgütü 
maceracı olmakla suçlamıştı. Unidad Popular'ın iktidarını süreklileştirmeye yönelik herhangi bir 
planı yoktu, çünkü programlaştırdığı “kurumsal yasallık” ile kendisini burjuva devlet düzeninin 
içinde tanımlamıştı. Şili’deki kitle seferberliğini kışkırtan Unidad Popular değil, burjuva saldınsı 
oldu. Sanayicilerin, dükkân sahiplerinin, tüccarlann, kamyonculann Ekim 1972’de başlattıklan 
hükümet aleyhtarı gösteri ve boykotlar, işçi sınıfı içinde büyük bir hareketliliğe yol açtı. - 
Fabrikalar, dükkânlar, devlet daireleri ve çiftlikler işgal edilerek boykotçu sahipleri kovuldu, 
karşı-devrimci yöneticileri işten atıldı ve bizzat işçiler yönetimi ele alarak üretimi sürdürmeye 
giriştiler. Tam anlamıyla işçi sınıfının kendini savunma seferberliği olarak tanımlanabilecek bu 
hareketin içinden gerçek bir halk iktidarının organları doğmaya başladı: Fabrika 
örgüdenmelerini, mahalle meclislerini, kadın örgütlerini ve benzeri yerel demokratik güçleri 
birleştiren comandos comunales (belediye komiteleri), burjuva devleti karşısında halkın yarattığı 
ikinci iktidar odakları, ya da bu odakların ilk çekirdek biçimleri olarak hızla yaygınlaşıyor; 
neredeyse kendiliğinden ortaya çıkan cordones industriales (sanayi konseyleri) gibi bir öz- 
örgüdenme ile kenedenen işçi sınıfı, bir yandan burjuvazinin İktisadî saldırısına direnirken, 
bir yandan da olası bir darbe girişimine karşı işçi direnişinin ön hazırlıklarını yapıyordu. 
Halkın tabandan örgüdenmesinde çok geç kalındığını ileri süren MIR kitle seferberliğinde 
etkin rol oynamış, örgütün bu nedenle ordu tarafmdan yasaklanmasını da Ailende 
engellemişti. İşçi sınıfının ve yoksul halk kitlelerinin bir “meşru müdafaa” seferberliği içinde 
gerçekleştirdiği bu örgütlenmeler dahilinde, Unidad Popular partilerinin mihtanlan da yoğun ve 
coşkulu bir şekilde çalışıyorlardı. Ne var ki, Komünist ve Sosyalist Parti’nin önder kadrosu, 
burjuva düzeninin sınırlan içinde kalmaya kararlıydı; öyle ki, öz-örgütlenmelere karşı 
takındıkları tutum, ordunun darbeci kanadı ve burjuvaziyle yaptıklan pazarlıklarda bu komite 
ve konseylerin ağırlığından yararlanmakla sınırlı kaldı. Kitle seferberliğinin potansiyel gücünü 
burjuvazi daha iyi kavramıştı; bu halk hareketinin kendisi için yarattığı tehlikeyi de. Yasallığı 
ve demokratik düzeni ancak kapitalist sistemin sürekliliğini sağladıkları sürece anlamlı bulan 
burjuvazi için asıl tehdit unsuru; taviz üstüne taviz vererek Hıristiyan Dem okrat'lan  da 
hükümete katmaya çalışan Ailende hükümeti değil, ülkede giderek ikili bir iktidar yapısı 
oluşturmaya başlayan kitle seferberliğiydi. Bu seferberlik, Unidad Popular hükümetinin denetimi 
dışına taşmış, hükümet tarafından da önlenemeyecek boyutlara erişmişti. Şili burjuvazisinin 
demokratikliği ve silahlı kuvvetlerin anayasaya sadakati konusundaki yanılsamalar, Eylül 
1973’te acı bir şekilde son bulacaktı...

Giderek şiddet eylemlerine yönelen sağ muhalefet, ekonomik engellemelerden sonra, açık 
sabotajlara başlamış, faşist örgütlerin suikastleri yaygınlaşmıştı. Parlamentoda sert bir tutum 
izleyen Ailende, çıkabilecek bir iç savaşın kaybedileceği düşüncesiyle sağ teröre etkili bir 
karşılık vermekten kaçmıyordu. Şili’de bütün istikrarsızlıklara ve bunalıma rağmen, Unidad 
Popular iktidan oy kazanmaya devam etti: 4 Mart 1973’te yapılan seçimlerde Unidad Popular 
sekiz sandalye daha kazanmıştı. Cunta liderleri daha sonraki açıklamalarında, darbe kararım 
seçim günü aldıklarını açıkladılar... Orduyu yatıştırmak konusunda çok önemli bir faktör olan 
General Pratts’ın baskılara dayanamayıp istifa edişinden sonra. Parlamento çoğunluğu hükümete 
baskılarını artırdı. Hıristiyan Dem okrat lider Frei “anayasal düzenin yeniden kurulması” için 
orduyu açık açık göreve çağırıyordu. Ancak darbeden bir hafta önce, 4 Eylül 1973’te Santiago 
caddelerinde hükümeti destekleyen 800 bin kişinin mitingi, anayasal sınırlar içinde kalındığı 
takdirde iktidann en büyük güvencesiydi. Anayasal sınırlar içinde kalınmadı: Şili ordusu, ABD 
tröstleri tarafından örgütlenen darbeyle kendi geleneğine de ihanet etti ve 11 Eylül sabahı, 
her yıl tekrarlanan eğitim tatbikatını paravan olarak kullanarak, Pinochet komutasında iktidara 
el koydu. Darbede Amerikan desteği çok açıktı; kısa süre içinde binlerce kişi öldürüldü, 
binlerce tutuklu stadyumlara dolduruldu, 1 milyonu aşkın ’politik göçmen’ başka ülkelere 
iltica etmek zorunda kaldı... Aynı gün, devlet başkam Salvador Ailende de Modena Sarayında 
elinde silah, darbecilere karşı çarpışırken öldürülmüş, Şili deneyi acımasızca ezilmişti...

Pinochet D iktası

Yirminci yüzyılın en kanlı darbelerinden birinin gerçekleştirildiği Şih’de parlamento 
kapanldıktan sonra, “Marksist kanseri kazımak” için askerî rejim halka karşı neredeyse açık 
bir savaş başlattı. I9 7 3 ’ten itibaren uygulanan monetarist ekonomi-politika, ilk iki yıl içinde 
işçi hareketinin tümüyle ezilmesi sayesinde artı-değer oranlarında gözle görülür artışa sırtını 
dayamıştı. Yine de malî sermaye iktidar bloğu içinde önemli bir baskı unsuru olduğu halde, 
tümüyle kendi çıkarlarına uygun bir politikayı yürürlüğe koyamadı. Nisan 75 ve Temmuz
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ALLENDE, (GOSSENS) SALVADOR 
(1908- 1973)

Şlli'nin ilk Marksist başkanı oian Saivador Aliende, 
26 Haziran 1908’de Şiii’nin en büyük iiman kenti Vaipa- 
raiso’da variıkiı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 
Annesi koyu bir katolik, babası ise özgürlükçü ve ma
son bir avukattı. “Kızıl Ailende” olarak anılan büyükde- 
desi de, O’Higgins’in yanında bağımsızlık mücadelesine 
katılmış, doktorluğunun yanısıra parlamento üyeliği yap
mış, ve 19. yüzyıl Şili sinde dine karşı Mikllk savaşı 
vermişti. Bir anlamda büyükdedesinin yolunu izleyen 
Ailende, aile geleneğine uyarak doktorluğu meslek ola
rak seçti. Yüksek öğrenimine başlamadan önce, askerli
ğini yapmış; bu sırada bir haksızlığı eleştirdiği için hapis 
cezası da almıştı. 1926’da hem üniversitede tıp eğitimi
ne başladı, hem de aktif politikaya: Başkent Santiago’
daki Şili Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Derneği Baş
kanı, Üniversite Konseyi üyesi ve Öğrenci Federasyonu 
ikinci başkanıydı. Bu arada, hayatını da kazanmak zo
rundaydı; çalışmaya başladı. Bir aralık siyasal faaliyetle
rinden ötürü okuldan uzaklaştırıldı. Ünlü şair Pablo Ne
ruda ile arkadaşlığı da bu yıllara dayanmaktadır. 1932 
yılında üniversiteden mezun olan Ailende, ailesinin poli
tik ünü dolayısıyla sık sık iş değiştirmek zorunda kaldı, 
sonunda morgta çalışması, Şili’nin toplumsal durumu 
üzerine radikal görüşler edinmesine yol açacaktı...

Başarılı bir “sosyal tıp” uzmanı oian Ailende, Şlll 
Tıplılar Birliği adlı meslek örgütünü kurdu, ama asıl 
uğraş alanı yine aktif politikaydı: 1933 yılında kuruluş 
çalışmalarına katıldığı Sosyalist Partl'den 1937’de mil
letvekili olarak parlamentoya girdi. Henüz 29 yaşınday
dı, bu tarihten ölümüne kadar her zaman Temsilciler 
Meclisi’nde ya da senatoda fiilen görev yaptı. 1938’’de 
önce Sosyalist Parti genel sekreter yardımcısı, sonra 
da Cerda’nın Halk Cephesi hükümetinde Sağlık Bakanı 
oldu, 2.5 yıl süren bakanlığı sırasında Şili’de ilk ciddi 
sosyal sağlık hizmetleri ağını oluşturdu. 1942’de yine 
Halk Cephesl'nden seçilen Juan Antonlo Rlos ile anla
şamayan Ailende, seçimlerden İki ay sonra İstifa etti. 
Başkanlık seçimlerine İlk kez 1952'de Sosyalist Parti, 
Komünist Parti ve Demokratik Partl'nin adayı olarak 
katıldı. Seçimler sol ittifak açısından kesin bir yenilgiyle 
sonuçlandı; Ailende en az oyu alan aday olmuştu. 
1958’deki İkinci adaylığında, Muhafazakârlarla Liberal-



Karşı Devrim

lerin başkan adayı Alessendri’ye karşı az bir farkla kay
betti. 1964 seçimlerinde İse Hıristiyan Demokrat aday 
Frei karşısında kesin bir yenilgiye uğradı. 1969’a kadar 
senato üyesi olan Allende'nin dördüncü kez aday olma
sı, Sosyalist Parti içindeki daha ılımlı bir aday arayan 
bazı gruplarca istenmiyordu.

1967'den İtibaren artan grevler, gösteriler ve fabrika 
işgalleri İle kendini gösteren canlı bir toplumsal muhale
fet gelişiyordu; politik açıdan ’yıpranmış’ bir adayın 
İktidar ftrsatını harcamasını istemiyorlardı. Gerçekte, da
ha önce üç kez seçim kaybeden Allende’nin kendisi 
de seçileceğini pek düşünmüyordu. Bu nedenlerle, 70 
seçimleri öncesinde Sosyalist Parti adaylığını bile burun 
farkıyla kazanabildi. Komünist Parti, ünlü şair Pablo 
Neruda’yı aday olarak belirlemişti, Halk Birliği'nin öteki 
partileri içinde, daha ılımlı bir aday arayışı sürerken. 
Ailende birliği toparlamayı başardı ve dördüncü kez 
aday oldu. 1970 seçimlerinde Halk Birliği’nin adayı Ai
lende % 36.3 oyla başkanlık seçimini kazandı. Allende’- 
nln ilk birbuçuk yıllık iktidan, gelir dağılımı ve toplumsal 
reformlar açısından çok parlak geçtiyse de, ABD’nin 
ambargosu ve sağ terör yüzünden tırmanan olaylar, 
ordunun kanlı darbesiyle sona erdi. Ailende, 11 Eylül 
sabahı, birliklerin harekete geçtiğini öğrenince, yakın 
çevresiyle birlikte başkanlık sarayına giderek, Unidad 
Popular hükümetini gerekirse elinde silahla savunaca
ğını açıkladı. Radyodan yayın kesilene kadar halka hita
ben bir 'son konuşma' yapan Ailende, Başkanlık sarayı
na roketler ve tanklarla hücuma geçen birliklere karşı, 
yanındaki kırk kişiyle umutsuz bir savunma yaptı. Iki-üç 
saat süren çatışmadan sonra ordu birlikleri saraya girdi
ler, Ailende elinde silahı çarpışırken öldü. Vurulup düş
tüğünde bile üzerine kurşun yağmaya devam ediyordu. 
Soylu, dürüst ve onuruna bir tutku derecesinde düşkün 
olan, ŞIH’nin Varksist devlet başkanı, seçimle geldiği 
La Mondena'da, emperyalist güçlere karşı başlattığı de
mokratik savaşta, savunduğu ilkelere bağlı kalarak so
nuna kadar çarpışmıştı. Trajik olan, siyasal hayatı bo
yunca, iktidara sahip olduğu dönemde bile kaba kuvve
te prim vermeyen bir önderin başlattığı demokratik dev
rimin, en vahşi şekilde, kanla bastırılışıydı.

76’da uygulanan “şok politikası” bu durumu değiştirdi; bir yıl içinde askerî diktatörlüğün 
uluslararası tekellere ve IM Fe bağımlılığı artmış, geleneksel sanayi burjuvazisinin etkinliği 
azaltılmıştı. 1976-77’de 1975’te yaşanan krizden sonra ekonominin yeniden canlanmasını 
sağlayan önlemler yürürlüğe girmiş, 1978’den başlayarak rayına oturtulan Friedman modeli 
neo-liberal ekonomi-politika, bu yıllarda bir ölçüde başanya ulaşmış ve askerî rejimin haklı 
bir gerekçesi olarak gösterilmeye çalışılmışsa da, 19Srd ek i kriz Şili ekonomisini iflasın eşiğine 
getirmiştir. Şili’deki asken diktatorya, geçen yüzyılın sonlanna dek ülkede hüküm süren 
otokratik devlet aygıtını yeniden kurmayı denemekte, ancak sivil burjuva iktidann emrinde 
olan 19. yüzyıl ordusunun tersine, Pinochet’nin kendisi bir despot olarak hüküm sürmeye 
çalışmaktadır. Ülkede dikta karşıtı muhalefet, ’73 sonrası etkili bir politik güç olarak kendini 
ortaya koyamamıştır. Bunun bir nedeni, tüm sol panilerin önder çekirdeğinin ülke dışında 
bulunmasıdır. Şili’deki örgütlenmeyi eski kadrolardan bağımsız yürütecek yeni bir önderlik 
oluşturulamadığmdan, kitle örgütlenmeleri eskiye oranla partilerden büyük ölçüde bağımsız 
yürütülmektedir, aynca sol partiler çeşitli bölünmelerde kendini gösteren ideolojik bir bunalım 
dönemi geçirdikleri için, devlet aygıtının değiştirilişine paralel olarak başlatılan ’ideolojik 
saldın’ya güçlü bir karşılık verememişlerdir... O kadar ki, güncel koşullar, “görevlerini yapıp 
gidecekleri” beklentisiyle askerî darbeye davetiye çıkaran Hıristiyan D em okrat’h n ,  toplumsal 
muhalefetin radikal ucu haline getirmiştir. Çünkü Hıristiyan D em okrat Parti, sol örgütlenmelere 
oranla baskıdan çok daha az etkilenmiş, bir süre faaliyetlerine ara verildiyse de, 
yasaklanmamıştır. Darbeden en çok etkilenen örgüt olan Sosyalist Parti ile varlığını sürdürmeyi 
hâlâ başaran Komünist Parti, bir yandan kendi içlerindeki bölünmüşlükleri aşmaya çalışırlarken, 
öte yandan da Hıristiyan D em okrat’larla bir demokratik ittifaka yönelmektedirler. Darbeden 
hemen sonra cunta yönetimine karşı silahlı saldınya geçen ve ’73 sonrası silahlı mücadeleyi 
benimseyen MIR bile, bu ittifakın gerekliliğini kabullenerek dikta devrildikten sonra “geniş 
tabanlı demokratik bir geçiş hükümeti” kurulmasını önermiştir. Bu arada, iktidannın ilk 
yıllannda kendi ifadesiyle “Şiii’de kendisinden habersiz tek bir yaprağın oynayamayacağı” bir 
despotizm kuran Pinochet’nin otoritesi giderek azalmaktadır. İktidannın ilk yıllannda yaptırdığı 
düzmece halkoylamasında yüzde 90  oy oranıyla kendisini 1978’e kadar devlet başkanı ilan 
eden Pinochet, 1988’deki referandumda sandıktan net bir “hayır” mesajı çıkınca ilkin bir 
darbe ve sıkıyönetim dönemine daha girişmeyi denediyse de, bu, iç ve dış baskılar karşısında 
artık imkânsız hale gelmişti: 14 Aralık 1989’da başkanlık seçimlerinin yapılmasına karar 
verildi. Kendi adayının seçilme şansının hemen hemen sıftr olduğunu gören Pinochet, siyasal 
iktidann arkasındaki ağırlığını koruyabilmek, için Silahh Kuvvetler Başkomutanı olarak görevde 
kalmayı istemekteyse de, gün geçtikçe canlanan ve tekrar politize olmaya başlayan Şili 
kamuoyunda Pinochet döneminin artık sona erdiği fikri son derece yaygındır.

Pinochet rejimi, 11 Eylül’deki kanlı darbeden sonra, ülkede tam anlamıyla bir "insan avı"na çıktı. Öldürülen, 
kaçırılan, işkenceden geçen ve ancak stadyumlara doldurulabilen binlerce tutuklu, "politikasız", nötr bir toplum 
yaratmak için uygulanan bir baskı ve dehşet politikasının kurbanlarıydı. ‘ ‘İnsan haklarının komünistler tarafından 
yapılan en başarılı propaganda olduğunu" iddia eden Pinochet için bütün bu vahşet, "Marksist kanser"! 
kökünden kazıyacak bir operasyon olmaktan öte gitmiyordu... Santiago'daki Ulusal Stad, darbenin ilk yılı içinde, 
tribünlerine seyirci yerine "siyasal suçlu"ların doldurulduğu devasa bir hapisane olarak kullanıldı... Nüfusu on 
milyon olan ülkede, sadece darbe sırasında 350 bini aşkın kişi öldürülmüştü. Ileriki yıllarda toplumsal 
muhalefetin her öne çıkışında, aynı devlet terörü: sıkıyönetimler, toplu tutuklamalar, katliamlarla biten mahalle 
baskınları ve sürgünler eşliğinde gündeme gelecekti...

1469
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İndio Sorunu

JOSE CARLOS MARİATEGUİ

Mariategui’nin 1928’de yazdığı Peru Gerçekliğini 
Anlamak İçin 7 Deneme adlı kitabından bir 

bölüm.

İspanyol egemenliğinin bir ortaçağ ve yabancı rejim 
olmasına karşın, cumhuriyet biçimsel olarak bir Peru 
ve liberal rejimdir. Dolayısıyla cumhuriyetin İspanyol 
egemenliğinin yükümlü olmadığı görevleri vardır, indio- 
ların yaşam koşullarını iyileştirmek cumhuriyetin görevi 
olmalıydı. Cumhuriyet, tam tersine indioyu yoksulluğa 
itti, onu daha fazla aşağıladı ve sefaletini daha keskin
leştirdi. İndiolar için cumhuriyet, sistematik bir biçimde 
onun topraklarına el koyan yeni bir egemen sınıfın yük
selişi demektir. Düşünce ve yaşam tarzlarına tarımın 
damgasını vurduğu bizim yerlilerimiz gibi bir ırk için, 
bu yağma maddi ve ahlaki çöküşün nedenini oluşturdu. 
Toprak indio’nun daima tek sevinciydi, indio toprakla 
evlidir, o, “yaşamın topraktan geldiğini” ve toprağa 
geri döndüğünü hissetmektedir. Bundan dolayı indio 
herşeye kayıtsız kalabilir, kendisine ait olan ve kendi 
elleri ve gücüyle işleyip verimli hale getirdiği toprak 
parçası hariç. Criollo feodalizmi bu bakımdan feoda
lizmden daha aç gözlü ve daha gaddardı. Genel olarak 
İspanyol "encomendero” beylik onuruna yakışır değerli 
alışkanlıklar gösteriyordu. Criollo “encomendero”su 
piebyenin tüm kusurlarıyla donanmış olduğu halde mert 
yaratıiışlı olmanın gerektirdiği hiç bir erdemi uygulama
maktadır. İndio’nun uşaklığı cumhuriyet koşullarında 
topyekun olarak azalmamıştır, indio’nun her isyanı, hvir 
başkaldırısı şimdiye kadar kanlı bastırıldı. İndio’nun ça
resiz taleplerine hep vahşi bir yanıt verildi. Bundan 
sonra yanıtların trajik sırrını Puna’nın sessizliği barındır
dı. Sonunda cumhuriyet, “conscripcion vial” niteleme
si altında “mita” sistemini restore etti.

Bunun dışında cumhuriyet, indio ırkının güçlerinin 
zayıflatılması ve uyuşturulmasından sorumludur. İndio’
nun kurtuluşu, cumhuriyet koşullarında bazı “caudillo’- 
’lar tarafından demagojik spekülasyonlara konu edildi. 
Bu konuyu, criollo partileri programlarına aldılar. Bu
nunla, indioların kendi talepleri için kendilerinin savaş
ması konusundaki iradesini zayıflattıiar.(...)

Peru’da sosyalist fikirlerin yaygınlaşması, yerlilerin 
desteklenmesi için güçlü bir hareketin ortaya çıkmasına 
yol açtı. Peru’daki genç nesil, ilerleme Peru nüfusunun 
beşte dördünü oluşturan köylü ve indio kitleleri tarafın
dan taşınmadıkça ve onların iyiliğine hizmet etmedikçe, 
ülkenin ilerlemesinin bir düş kalacağını çok iyi bilmekte
dir. Bu hareket daha önceleri sömürgeci-ispanyol tutu
mun küçük görülmelerine yol açtığı yerli biçim ve konu
ların ulusal sanat ve yazında değer kazanmalarında ken
dini açığa vurmaktadır. Bu yazın, devrim öncesi Rusya'
sında “mujik” lerle İlgili yazının gördüğü işlevle aynı 
olan bir işlevi görmeye adaydır. İndiolar yeni bir bilincin 
ilk belirtilerini göstermektedirler. Önceleri büyük uzak
lıklar dolayısıyla birbirlerinden tamamiyle kopmuş yerli 
grupları arasındaki temas günden güne artmaktadır. Bu 
yakın temas, hükümetin himayesinde yerli kongreleri
nin düzenli toplantılara çağrılmasıyla sağlandı, ancak 
bu kongrelerin taleplerinin kısa sürede devrimci bir ka
rakter kazanması üzerine bunlar ilerici unsurların dış
lanması ve sahte temsilcilerin atanması yoluyla deforme 
edildi. Yerlileri destekleyen akım artık devlete baskı 
yapmaktadır. Hükümet ilk kez bu akımın ortaya koyduğu 
görüşleri tanımak, hatta bir kısmını açıktan açığa savun
mak zorunda kalmıştır. Ancak bunu yaparken aldığı ön
lemler “gamonalismo”nun çıkarlarına dokunmamakta-

t e

üstte; San Salvador'da arama yapan Ulusal 
Muhafızlar. Altta- BolivyalI kızılderililer 1 Mayıs 

1979’da düzenlenen gösteride.

dır ve bundan dolayı etkisizdirler. Önceleri siyasal yöne
tici tabakanın lafızlar ardına gizlediği yerli sorunu da 
yine ilk kez toplumsal ve iktisadi bakış açılarıyla görül
mekte ve herşeyden önce toprak mülkiyeti sorunuyla 
özdeş olduğu teşhisi yapılmaktadır. Günden güne, bu 
sorunun çözümünün insancıl türden bir çözüm olama
yacağı kanısı gittikçe daha belirgin bir biçimde yerleş
mektedir. Bu çözüm insansever bir hareketin sonucu 
olamaz. (...)

Indio sorunu için toplumsal bir çözüm bulunmalıdır. 
İndiolar, bu çözümü kendileri sağlamalıdırlar. Bundan, 
yerli kongrelerinin toplanmasının tarihi önemde bir olay 
olarak görülmesi gerektiği sonucu çıkmaktadır. Son yıl
larda bürokratizm tarafından sulandırılmış yerli kongre
leri henüz bir programa sahip değildiler; fakat ilk toplan
tılar çeşitli yörelerden indioların birbirieriyle bağlantı 
kurmasını sağlayarak yeni bir yol gösterdiler. İndioların 
ulusal düzlemde dayanışması eksiktir. Protestoları dai
ma yerel alanda kısıtlıydı. Bu, büyük ölçüde bu protes
toların bastırılmasına katkıda bulunmuştur. Niceliğinin 
bilincinde olan dört milyonluk bir halk, hiç bir zaman 
geleceğinden kuşku duymaz. Ancak aynı dört milyonluk 
halk, dayanışmasız bir kitle kaldığı sürece kendi tarihi
nin rotasını belirleme yeteneğine sahip olamaz. •

İşçi Pa rtis i Üzenne
SANTİAGO IGLESIAS

Santiago Iglesias’tn (1872-1939) işçi 
mücadelesinde yorulmak bilmez savaşçı rolü, 

gençlik yıllarında, doğduğu yer olan Ispanya’da 
başladı. Henüz çok gençken önce Küba’ya sonra 
Porto Riko’ya göçetti, burada işçi gruplarının aktif 

bir örgütleyicisi olarak çalıştı. 1917’den 1933’e 
dek Porto Riko’da Senato üyeliği yapan Igiesias 

Birleşik Devletler’de Mukim Komisyon üyesi seçildi 
ve VVashington’da ölümüne dek bu görevi 
sürdürdü. Bu parça, onun iş ve toplumsal 

sorunlarla yaptığı ilk mücadelelerini anlattığı 
hatıralanndan alınmıştır.

İspanyol işçi hareketi, Marx ve Bakunin arasında ulus
lararası bir düzeyde ortaya çıkan farklılıkların sonuçları
na fazlasıyla katlandı. Kaçınılmaz olarak da işçi örgütleri 
Anarşistler ve Sosyalistler arasında bölüştürüldü.

Emeğin, İspanya, İtalya ve Fransa'daki öyküsü böyie- 
ce devam etti, bu sıralarda İngiltere, Almanya ve Birle
şik Devletler işçi örgütünü, çalışan sınıfa kişilik ve güç, 
dinç bir örgüt ve kamuoyunun desteğini kazandıracak 
güçlü bir siyasal ve ekonomik araç haline getirmeye 
çalışıyorlardı. Bizim devrimci ruhlu, fedakâr, şairane, 
zeki, düşüncelerinde hayalperest İspanyol ve Latin Ame
rikan filozoflanmız temel inanış olarak yeni yeni ortaya 
çıkmaya başlayan işçi örgütlerine derin bir sadakatle 
bağlanmayı öğrettiler, böylece yakın zamanda bir top
lumsal devrim gerçekleştirilebilecekti. Neredeyse inti
har sayılacak bu çare hükümetlerin eline, saf idealizm 
üzerine kurulmuş ancak ekonomik gücü olmayan örgüt
leri ve insanları yokedecek en iyi silahı verdi. Yıllar 
boyunca ilerleme durduruldu.

Sosyalist İşçi Partisi 18 Haziran 1899’da San Juan’da 
örgüttendi... Sosyalist İşçi Partisi, Birleşik Devletler 
Sosyalist İŞ Ç İ Partisi ile doğrudan sıkı bir ilişkiye girdi, 
bundan da “Porto Riko Devieti”nin sosyalist şeklindeki 
kimliğini kazandı.
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Buna uygun olarak, Sosyalist İşçi Partisi Kari Marx’in 

uluslararası programının yanında olduğunu belirterek 
ortaya çıktı - ancak ne bu program hakkında fazla birşey 
biliyorlardı ne de daha önce ellerine bu programı incele
me fırsatı geçmişti. Ne bu ilkeleri ciddi olarak gözden 
geçirmişlerdi ne de bu idealleri daha önce okuyup ince
lemişlerdi. O günlerde, Porto Rlko’lu İşçiler için sosya
lizm, İsa tarafından vazedilen kurtuluş doktrini gibi bir 
doktrindi. Onlar İçin, sosyalizm adaletin ve refahın sez
giyle hissedilebilecek en mükemmel haliydi. Aç olanlara 
daha fazla ekmek, daha fazla ücret ve daha az çalışma 
saati demekti. Sosyalizm, sivil, toplumsal, insani kurtu
luş bu yüzden de daha büyük bir demokrasi ruhu anla
mına geliyordu.

Örgütlenme aşamalannda Porto Riito Sosyalist Partisi 
ve Serbest Federasyon tarafından yapılan idealist ve 
devrimci bildirilerin olağanüstü önemini takdir edebil
mek İçin, onları o zamanın işçilerinin entelektüel ve 
toplumsal koşullarıyla karşılaştırmak yeterli olacaktır. 
O dönemin kötü koşullannı en iyi, Associated Press 
tarafmdan gönderilen ve The New York Herald tarafın
dan yayınlanan telgraf anlatmakdır:

San Juan, Porto Riko, 27 Şubat 1899. Porto Riko’da 
İlk önemli İşçi grevi dün sabah, Ponce ve Adjuntas 
arasındaki yeni askeri anayol inşaatında çalışan 500 
kişinin ellerinde bayraklar ve tabelalar taşıyarak Adjun- 
tas’a girmeleriyle başladı. Tabelalarda şunlar yazılıydı; 
"biz işçiler saat başına 5 sent istiyoruz”. Bu adamlara 
şu an ödenen ücret saatte 3 senttir ve işçiler gündoğu- 
mundan günbatımına kadar çalışmaya zorlandıklarını 
söylemektedirler. •

Komünist P a rtile r

Komintern'in VII. Kongresi'nin arefesinde Latin 
Amerika Komünist Partiteri'nm durumu üzerine 

hazırlanan rapor.

Komintern'in VI. Kongresi'nden (1928) bu yana geçen 
süre içinde, Latin Amerika'da Komünist hareket dikkat 
çekecek ölçüde başarı kazandı. VI. Kongre zamanında 
Latin Amerika'da 12 ülkede komünist partiler ve gruplar 
bulunmaktaydı, bugünse bunlar 19 ülkede mevcuttur. 
Komünist partiler Peru, Paraguay, Venezuela, Costa 
Rica, Panama, Porto Riko ve Haiti’de, komünist gruplar 
ise Bolivya ve Santo Domingo'da kurulmuşlardı. 1930’da 
faaliyetini durduran Paraguay Komünist Partisi 1933'de 
yeniden düzenlendi. 1930’da ortaya çıkan ve 1932'de 
hükümet tarafından kapatılan El Salvador Komünist Par
tisi de şu an yeniden oluşturulmaktadır. VI. Kongre'den 
önce kurulmuş olan Guatemala Komünist Partisi 1932'de 
dağılmıştı, O da şu an yenilenmektedir. Böylece 1934'e 
gelindiğinde komünist örgütlere sahip olmayan ülkeler 
Nikaragua, Guyana ve Batı Hint Adalarıydı.

Sınıf çelişkilerinin sivrilmesi, kütlesel devrimci hare
kete öncülük etmeye çalışmış, küçük burjuva örgütleri
nin iiiooM.. Meksika Devrimi'ndeki küçük bur
juva unsurları, onlann devrimci görevleri çözümlemek
teki yetersizliklerini gösterdi ve tarımsal devrime karşı 
kesinlikle düşmanca bir tavır İçerisinde olan burjuva 
jlusal reformizminin tarafına kaydı. 1930’da, Brezilya'
da “Preotizm"in dağılma süreci sonunda, önderlerin 
}üyük bölümü çeşitli emlak sahiplerinin partilerine ge- 
«rken, Prestes'In önderlik ettiği bir azınlık grubu Ko- 
nön/st Parti saflarına geçti. Sandino'nun İsyancı güçle
rinin 1927’den beri Birleşik Devletlerin silahlı müdahale
sine karşı mücadele verdiği Nikaragua'da bu mücadele, 
933'e gelindiğinde Sandino'nun teslim olması ve karşı- 

jevrlmci Sacasa hükümetinin tarafına geçmesiyle sona 
irdi.

Yığınların hızlı radikalleşmesi ve sınıf mücadelesinin 
kuvvetlenmesi, geleneksel partierln dağılma süreciyle 
iberal burjuva emlakçı partileri ve küçük burjuva grup-
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iJstte.- GuatemalalI devrim şehitlerini anmak amacıyla 
Demokratik Cephe’nm çıkardığı derginin kapağı. 

Ortada- Sandinistalann önderi Daniel Ortega. Altta- 
Salvador'da askerî birliklerle giriştiği çatışma sonunda 
öldürülen bir gerillanın cesedi teşhis amacıyla birlik 

merkezine taşınırken.

larının farklılaşmasını hızlandırıp derinleştirdi. Sırtlarını 
emperyalizme dayamış üst rütbeliler gerici hükümetleri 
destekliyorlar (örneğin, Justo hükümetinin, Arjantin Ra
dikallerinin Alvearist kanadı tarafından desteklenmesi, 
Peru'da Benavlde'lerln Alianza Popular Revolucionaria 
Americana'nm [Amerikan Devrimci Halk Birliği - APRA] 
en kıdemli liderleri tarafından desteklenmesi vs.) Aynı 
zamanda, bu partilerin önemli bir bölümü, ulusal refor
mist manevralara ve hatta 'sosyalist' kamuflaja başvu
rarak (Şiii'de Grove hükümeti tarafından yayınlanan 
“Sosyalist Cumhuriyet” bildirisi) yığınlar üzerindeki et
kilerini yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Sonunda, gelenek
sel partilerde, ulusal reformizm ile anti-emperyalist 
ve anti-feodal devrim arasında tereddüt eden küçük 
burjuva akımlan (Arjantin'de “Radikal Bolşevikier” , Uru
guay'da “Sol” Batllistalar, Brezilya'da Sosyalist grup
lar, Peru'da “Apra-Komünistler” , Küba’da “Guiteris- 
talar” vs.) ortaya çıktı.

VI. Kongre’den bu yana, Latin Amerika’daki çalışan 
sınıf hareketi içinde anarkosendikalizm etkisi dikkat çe
kici ölçüde azaldı. Bazı ülkelerde en iyi elemanlar komü
nist harekete katıldı; Arjantin, Brezilya, Paraguay ve 
Küba'da, Komünist Parti'nin önderliği altında bulunan 
devrimci sendika amalgamasyonu, daha önceki anarko- 
sendlkalist işçilerin önemli bir çoğunluğunu içine aldı. 
Diğer ülkelerde, anarkosendikalist etkinin zayıflaması, 
sosyalist ve reformist örgütlerin (Arjantin), ulusal refor
mist partilerin (Meksika'da Ulusal Devrimci Parti-, Küba’
da Grau San Martin “Devrimci Partisi”) güçlenmelerine 
paralel olarak gelişti.

Kazanılan başarılara rağmen Latin Amerika'da dev
rimci bunalımın gelişmesinin gecikmesinin ana nedeni, 
komünist partilerin, toplu hareketin gelişme düzeyinin 
ortaya çıkardığı büyük görevlerin gerisinde kalmaya de
vam etmeleri ve emekçi sınıfın doğru dürüst örgütlene- 
memesldir. Komünist partiler iktidarı ele geçirme ama
cıyla verilecek kesin devrimci mücadelelere yeterince 
hazır değiller.

Bazı ülkelerde (örneğin, Kolombiya, Ekvator ve Pana
ma) komünist partiler hâlâ düşmanca sınıf unsurlanyla 
lekelenmektedirler ve etkinlileri henüz tutarlı bir komü
nist niteliği kazanmamıştır. Birçok ülkede, komünist par
tilerin yığınlarla ilişkileri çok zayıftır ve içlerindeki tari
katçı eğilimkleri yoketmeyi başaramamışlardır (özellikle 
Meksika'da).

En güçlü ve en çok kaynaşmış Komünist partilerde 
bile az ya da çok düzensiz üyelik değişimleri, öncü 
dürümdakilerin ideolojik açıdan yeterince olgunlaşma
mış olmalan, başanlan örgütsel olarak pekiştirmekte 
yetersizlikler sözkonusudur. Geniş örgütlerde, özellikle 
reformist ve anarkosendikalist işçi sendikalarında çalış
ma çoğu kez zayıftır. Bazı ülkelerde geri çekilme bile 
gözlenmiştir. Ülkelerin çok büyük bir çoğunluğunda kar- 
şıtlanmız, reformist, anarşist, devlete ait ve diğer sendi
kalann liderleri hâlâ örgütlenmiş işçilerin büyük çoğun
luğunu yanlannda tutmayı başarmaktadırlar. Aynı za
manda, komünist partilerin çoğunluğu kırsal kesimde, 
özellikle Kızılderili köylüler arasında doğru dürüst bir 
şeyler yapmayı başaramamışlardır.

Şu ana dek tek bir komünist parti bile yasadışı koşul
lara yeterince uyum sağlamayı ama bu arada da yasal 
olanaklardan mümkün olduğunca yararlanmayı başara
mamıştır.

Latin Amerikan komünist partilerinin temel zayıflığı 
birleşik cephenin uygulanması sırasında kendini daha 
da hissettirdi. Karşıt geniş örgütteki çalışma çok zayıftı 
ve birleşik cephe mücadelesinden ayrılmıştı. Birçok kez 
birleşik cephe taktiklerinin benimsenmesi, komünist par
tilerin çeşitli unsurlannın ve birimlerinin doğrudan di
renciyle karşılaştı ve sağ ve sol fırsatçılann en kaba 
tahriflerine maruz kaldı. Reformist örgütlerle gerçekleş-
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tirllen ortak etkinliklerde, komünist partiler ve devrimci 
işçi sendikalan öncü rolünü oynamaya yetkin olmadık
larını kanıtlamışlardır (örneğin, 1932’de Meksika’da).

Ulusal reformlzm sorusuna gelince, bu partilerin, gi
derek büyüyen anti-emperyalist ve tarımsal devrimde 
değişik burjuva ve küçük burjuva partilerinin rolünü 
doğru olarak ayırdetmek ve farklılaştırmaktaki becerik
sizlikleri, devrimci manzaraların zayıflamasına ve karşı- 
devrimci güçlerin abartılmasına yolaçtı. Oynadıkları si
yasal rol, sınıf yapıları, toplumsal bileşimleri bakımın
dan farklılık gösteren burjuva ve küçük burjuva partileri 
anti-emperyalist devrime karşı kaçınılmaz olarak hare
kete geçerek basit bir gerici cephe olarak görülüyorlar
dı. Komünist partiler, küçük burjuva, köylüler ve hatta 
l^tin Amerika'daki çalışan sınıf üzerinde önemli etkisi 
olan burjuva ulusal reformlzminin özel önemini küçüm
sediler. Bunun sonucu olarak da geniş mücadele başla
dığında “nötr” bir pozisyon benimsediler, pasif bir tavır 
aklilar ve büyük siyasal olaylar gerçekleştiğinde kendi
lerini ağır işçi topluluklarından soyutladılar.

Tam, emekçi sınıfın giriştiği ve Amerikan emperyaliz
mi ile onun yerel gerici ajanlarına karşı yöneltilen olağa
nüstü grev mücadelesiyle birlikte, çok geniş bir devrim
ci insan dalgası ortaya çıktığı sırada, Küba Komünist 
Partisi tamamen yanlış olarak karşı-devrim tarafı ile ulu
sal kurtuluş mücadelesi tarafını ayırdetmek sorununu 
gündeme getirdi; ulusal reformist partiyi, Aut^nticoları, 
ulusal devrimci Guiteras grubunu faşizm doğrultusunda 
hareket eden partiler olarak tanımladı. •

A n ıla r

4 Haziran 1928'de Arjantin'de doğan Che’nin 
çocuklul< arkadaşlannın anılarından bir bölüm.

Jose Aguilar: 1937’de ailem Ispanya'dan Arjantin’e 
taşındı. Cordoba’da Guevaralarla tanıştığımız Alta Gra- 
cia’ya yerleştik. Bütün çocuklar arkadaş olduk ve her 
gün blrilkte oynadık. Neredeyse biriikte yaşıyorduk. Gu
evara kardeşler oyun ve sporda çok cesurdu ve bizi 
biraz korkuturlardı. Ernesto sert oyunları çok severdi; 
kızkardeşierinden Roberto bana, Ernesto’nun sırf zevk 
için üçüncü kattaki evlerinden komşu eve, bir metrelik 
boşluktan atlayarak geçtiğini ve aynı şeyi yapmadıkları 
için diğer çocuklaria alay ettiğini anlatmıştı. Aynı gün
lerde Juies Verne ve Alexandre Dumas okuyorduk. Da
ha sonra Ernesto lisede İngilizce öğrendi ama Fransız- 
cayı her zaman daha çpk severdi. Pablo Neruda’nın 
şiirlerine hayrandı ve günlerce yüksek sesle ezbere okur
du. Doktor olan babam Ernesto’nun 14 yaşında Freud’- 
ün eserlerini okumasından ve ailesinin buna ses çıkart
mamasından dehşete düşmüştü.

Fernando Barral: Ernesto'yla 1940'da tanıştım. Ken
dinden son derece emindi ve görüşlerinde tamamen 
bağımsızdı. Çok dinamik, hareketli ve gelenek dışıydı. 
Enerjisi, kendine güveni ve gözüpekliğinden ötürü sanı- 
nm onu gizliden kıskanırdım; en çarpıcı yönü mutlak 
cesaretiydi. Rugby oynayışı da bizi etkilerdi. Onu hepi
mizden farklı kılan yönü “çetln”liğiydl.

Alberto Granados: Ernesto’yla 1941'de kardeşim Tho- 
mas’ın lise arkadaşıyken tanıştım. Ben o zaman üniver
sitedeydim. Biz Cordoba öğrencileri, diğer üniversite
lerden öğrencilerle birlikte kampüslerde işlenen suçlara 
karşı boykota gitmiştik. Bu nedenle tutuklanıp Cordoba 
polis merkezine götürüldüm. Tutuklandıktan sonra kar
deşim ziyaretime Ernesto’yu da getirdi. İkisiyle de ko
nuştum ve lise öğrencilerinin sokaklarda gösteriler dü
zenlemesi gerektiğini, böylece bizim durumumuzu hal
kın da öğreneceğini anlattım. Emesto’nun önerime tep
kisi beni şaşırttı: “Olmaz, polis bizi coplanyia dövebil
sin diye sokaklara mı çıkalım, ancak bana bir tüfek 
verirsen gösteri yaparım.” •

ijstte.- Nikaragua diktatörü Somoza. Ortada- Devrim 
sonrası bir Nikaragua afişi: “ Geriiialar savaşmayı 

bildikleri kadar çalışmayı da bilirler." Altta; 
Nikaragua'da devrim sonrası ekim yapan geriiialar.

V eda M ektu b u

Ernesto Che Guevara'nın Küba'dan ayrılırken 
Castro’ya bıraktığı mektup.

Fidel,

Şu anda aklımdan bir çok şeyler geçiyor, seni Maria 
Antonia’nın evinde tanıdığım gün, biriikte gelmemi iste
yişin, hazıriıkların gergin havası v.b.

Bir gün gelip sormuşlardı bize, ölürseniz kime haber 
verelim diye, ve o zaman ilk defa olarak böyle bir jc  • ı 
gerçekten başımıza gelebileceği İhtimali bizi biraz şa
şırtmıştı. Sonradan bunun sahiden öyle olduğunu, bir 
devrimde (tabii gerçek bir devrimde) kaderde ya muzaf
fer olmak ya da ölmek bulunduğunu öğrenmiştik. Nite
kim zafer yolunda ölenimiz oldu.

Partinin yönetimindeki görevlerimden, bakanlıktan bin
başılıktan ve Küba yurttaşlığından resmen ayrılıyorum. 
Artık hiç bir kanunî bağ beni Küba’ya bağlamıyor. Sade
ce, resmî kâğıtlar gibi yırtılmalarına İmkân olmayan baş
ka nitelikte bağlar kalıyor.

Hayatımın bir bilançosunu yapıyor ve devrimin zaferi
ni pekiştirmek için yeteri kadar dürüstlük ve bağlılıkla 
çalıştığıma inanıyorum. Büyükçe sayılabilecek olan tek 
kabahatim, daha Sierra Maestra'daki ilk günlerimizden 
itibaren sana daha fazla güvenmemiş olmam, senin yö
neticilik ve devrimcilik sıfatlarını derhal farketmemiş 
olmamdır.

Şahane günler yaşadım ve senin yanında Karaib krizi
nin aydınlık ve acıklı günlerinde halkımızın adamı olma
nın gururunu duydum.

O günlerdeki gibi pariak bir başarı kazanmak pek 
az Devlet adamına nasib olmuştur. Seni tereddütsüz 
izlemiş olmaktan, senin gibi düşünmekten, tehlikeleri 
ve ilkeleri senin gibi görmekten ve değeriendirmekten 
de gurur duyuyorum.

Yeryüzünde başka ülkeler benim alçak gönüllü çaba
larımın katkısını gerektiriyor. Senin Küba’nın başındaki 
sorumluluklann yüzünden yapamadıklarını ben yapabi
lirim. Ayrılmamızın zamanı geldi.

Bunu yaparken hem sevindiğimi hem üzüldüğümü 
bilmelisin. Bir yapıcı olarak en saf umutlarımı ve dünya
da en çok sevdiğim insanları arkamda bırakıyorum. Beni 
oğlu gibi bağrına basmış olan bir halkı arkamda bırakı
yorum.

Yeni savaş alanlarında da bana aşıladığın inancı, hal
kımın devrimci ruhunu ve görevlerin en kutsalını yerine 
getirmenin, yani dünyanın neresinde olursa olsun emper
yalizme karşı savaşmanın bilincini taşıyacağım. Bu, en 
büyük acıyı bile yatıştıracak ve dindirecek bir şeydir.

Tekrar ediyorum : Küba’yı, dünyaya örnek olmakla 
yüklendiği sorumluluk hariç, bütün borçlarından ibra 
ediyorum; kaderim başka bir ülkede ölmekse, bilki, bu 
halkı ve özellikle seni düşünüyorumdur; bana öğrettik
lerin için, bana verdiğin örnek için sana minnettarım 
ve bütün hareketlerimde onlara sonuna kadar sadık kal
maya çalışacağım; kendimi öteden beri Devrimimizin 
dış politikasına adadım, kendimi adeta onun bir parçası 
saydım ve ömrümün sonuna kadar buna devam edece
ğim;.nerede olursam olayım, Küba’lı bir devrimci c -na- 
nın sorumluluğunu dalma taşıyacağım ve ona göre ha
reket edeceğim; çocuklarıma ve karıma hiçbir şey bırak
mıyorum ve bunun için pişman değilim : hattâ böyle 
olduğuna memnunum; senden onlar için hiçbir şey İste
miyorum, çünkü biliyorum ki Devlet onlara yaşamaları 
ve eğitilmeleri için gereker' verecektir.
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Sana ve halkımıza daha söyleyecek pekçok şeylerim 

var, ama bunun İçin kelimelere İhtiyaç olmadığını, keli
melerin istediklerimi ifade edemeyeceğini biliyorum. 
Onun İçin daha fazla kâğıt karalamaya değmez.

Her zaman, zafere kadar :

Vatan ya da ölüm.

Seni tüm devrimci sıcaklığımla kucaklarım. •

Che B o livy a 'd a

BolivyalI bir madencinin eşi olan Domitila Baprios 
de Chungara’nın Brezilyalı gazeteci Moema 

Viezzer ile birlikte kaleme aldığı anılarından bir 
bölüm.

Che'nln Bolivya’daki gerilla eylemleri 1967’ye rastlar.

Gerillalar halkımız için çok özel bir zamanda gelmiş
lerdi. 1965'den beri hükümet maaşlarımızdan kestiği 
yüzde 50’ler nedeniyle biz çalışanlara tKirçluydu. Barri
entos, COMIBOL ekonomik .denge kazanınca, borçları 
ödeyeceğine sözvermlştl. Fakat yıllar geçiyordu ve bi
zim borçlar ödeneceğine asker kökenli yeni burjuvalar 
büyük köşkler mercedes-benz’ler alıyor ve biz açlıktan 
ölmek üzereyken, onlar bolluk İçinde yaşıyorlardı. Bu 
arada yeni gizil polis örgütü DIC de kurulmuştu.

Bu nedenle blzler değişmez taleplerimizle yaşıyor, 
sorunlanmızı çözmeye çalışıyorduk. Fakat hükümetin 
bize verdiği yanıtlar hiç değişmedi: Silah, tutukluluk, 
hapis ve işkence...

Birden gerillaların varlığını ve gerillalar ile onları des
tekleyenlere karşı sıkı önlemler alındığını duyduk.

Başlangıçta pek dikkat etmedik. "Gerillalar bunların 
düşlerinde” dlyeblllyorduk. İnsanların kanlı kansız kat
ledilmeleri için sözde nedenler yaratılıyor diye düşünü
yorduk. İşçilerin toplu halde işten çıkarılarak sokağa 
bırakılmalarına kansız katliam diyorduk. Ve Barriantos 
İktidara geldiğinden beri, pek çok beyaz katliam yapıl
mıştı. İşinden yakınan İşçi, kulağından tutulup atılıyor
du. Siglo XX’de beş yüzden fazla işçinin bir şey yapma
ya hakkı yoktu: Çalışma hakkı ellerinden alınmıştı. İşte 
bütün bu nedenlerle hükümetin sözde gerillalar masalı
nı uydurarak daha fazla baskı için gerekçeler yarattığını 
sanıyorduk.

Fakat daha sonra, gerilla grubunun yayınladığı bir 
bildiriyi gördük. Bildiri Moises Guevara, Simon Cuba, 
Julia Velasco, Raul Quispaya ve şu anda anımsamadı
ğım birisi tarafından İmzalanmıştı. Fakat hepsi de ma
dende İyi tanınırdı. Manifestoda kendini iktidarda tuta
bilmek için hükümetin nasıl ordusu varsa, işçi sınıfının 
da işçileri savunmak İçin silahlı bir gruba gereksinimi 
olduğunu söylüyorlardı. Halkımızın oğullan, oğullarımız 
diktatörlüğe ve her yanı kana bulayan faşizme son ver
mek için dağa çıkmışlardı. Onlar bu sömürü düzeninin 
değişmesi ve işçi sınıfının İktidara geçmesi gerektiğinin 
bilincindeydiler. Onlar mücadeleyi başlatmak Için dağ
lara çıkmışlardı. Ve İşçi sınıfı İktidara gelince ancak 
blzler de sosyalizmle, açlık, acı, gıdasızlık, horlanma 
ve İşten atılmanın olmadığı daha İnsanca bir dünyaya 
varacaktık.

Liderlerin imzaladığı bu bildiride aynca içinde yaşadı
ğımız koşulların tahlili yapıyor ve yaşamak İçin gerekli 
şeylerden sözedlllyordu. Onlarla belirli bir İlişki içinde 
bulunduğumuzdan Imzalannı tanımıştık. Artık gerillala
nn varlığından, kuşku duymuyorduk. Bildiri çoğaltıldı, 
hatta biz radyodan bile okuduk. Ki bu belki de, bizim 
açımızdan bir hataydı.

Üstte: El Salvador'da kitle katliamlan görüntülerinden 
biri. Ortada- 1981'de Managua'da bir sokak 

görüntüsü: "Yaşasın Devrim" sloganı yazılı duvarların 
önünde oynayan çocuklar. Altta- El Salvador'da gizli 

yayın yapan Venceremos radyosu.

O günlerde Maden İşçileri Federasyonu’nun bütün 
işçilerin katılacağı hükümetten borçiann ödenmesini ta
lep etmek üzere geniş bir toplantı İçin Siglo XX'dekI 
genel sekreterliğin bir çağn yapmasına karar verildi. 
Bazı işçiler borçlar ödenmezse açıkça gerillaları destek
leyeceklerini, çünkü bunca beyaz katliamdan sonra, aç
lıktan ölmektense, dağlarda ölmeyi yeğleyeceklerini açık
ladılar. Ve yer yer gerlllalan destekleyen gösteriler baş
ladı.

Genel sekreterliğin toplantısı 25 Temmuz 1967’de açıl
dı. Fakat bir gün önce 24 Temmuz’da San Juan şenliğini 
komşulanmızla içerek şarkılar söyleyerek ve dansede- 
rek kutlarken askerler gelerek pek çok kişiyi öldürmüş
tü. Onlara göre gerlllalan destekleyen herkes tutuklan
mış, dövülmüş ve öldürülmüştü. Örneğin ben karnımda
ki tıebeğlmi hapishanede gerillalarla gizli ilişkim olduğu
nu söyleyerek karmını tekmelediklerinde yitirdim. Böy
lece pek çok yoldaş, hatta bazı çocuklar Che ile birlikte 
gitti, çünkü pek çoğumuz en sevdiğimizi Bolivya’daki 
Che’nln gerillalannın kurtuluşu için yitirmiştik.

Che kandırıldığını düşünüyor olmalıydı. En azından 
güncesinde söylediği bu, değil mİ? Böylece Bolivya’nın 
başka görünümü ortaya çıkmıştı, ayrıca başka olanaklar 
da. Fakat bence Che bazı yanlışlar yapmıştır, örneğin 
siyası partiye fazla güvenme, bunun yanısıra kendisine 
daha doğru bilgiler sunacak gerçek halk, işçi sınıfı ör
gütleriyle ilişkiler geliştirmeme yanlışlığı ve sonra, ken
dini mücadeleye adayan insanlar, sonradan ayrılmışlar
dır. Bütün bunlar Che’nin güncesinde yok mu? Yani 
benim uydurduğum şeyler değil. Herneyse, pek fazla 
bir şey de bilmiyorum. Fakat bunlan öğrenmek İsteyen 
herkes söylediklerimin ve diğer şeylerin anlatıldığı gün
ceyi okuyabilir.

Che’nin öldüğü ana dek, madenlerdeki hiç kimse onun 
Bolivya’da olduğunu bilmiyordu. Yorumlar vardı. Fakat 
onun ölümünden sonraki resimleri gazetelerde yer al
dıktan sonra, Che’nin gerillalarla birlikte olduğunu bili
yorduk artık. Diğer bir deyişle, biz yalnızca bazı maden
cilerin katıldığını yaralanan ve ölen pek çok yoldaşımıza 
verdiğimiz destek nedeniyle, biliyorduk.

İşte bu yüzden. Uluslararası Kadın Yılı Konferasında 
konuşma yaptıktan sonra bir gün, bir adamın gelip de;

“ BolivyalI mısınız?”

"Evet,”

“Ah! büyük gerilla Che’nin katillerini cezalandırma
dan ölmesinin nedeni siz alçaklarsınız” demesine çok 
iizüldüm.

Beni gerçekten üzdü. Çünkü, insan pek bilmediği bir 
konuda görüşünü açıklamadan önce, konuyu araştırdı
ğından emin olmalıdır, değil mi? Ve ben Son Juan katlia
mından sonra Siglo XX'dekI her şeyin Che’nin gerillala
rının varlıkları yüzünden yapıldığını biliyorum. Ve Bollv- 
yalılann alçak ve Che'ye ihanet eden hainler olduğunu 
söylemek pek haklı gibi gelmiyor bana. •

Che G v evara 'ıu n  A rdından

Che Guevara Bolivya’da öldürüldükten sonra bazı 
düşünür ve yazarların hakkında yazdıklanndan 

bölümler.

John Berger

(...) Şimdi yaşamıyor. Yaşama şansı, efsanesinin gü
cüyle ters orantılıydı. Efsanenin vurulması gerekiyordu. 
“Eğer” dedi New York Times, Emesto Che Guevara 
Bolivya’da gerçekten öldürüldüyse, ki şimdi öyle gözü
küyor, bir insan kadar bir efsane de huzura kavuşmuş 
oldu.”

ölümünün aynntılannı bilmiyoruz, ölümünden sonra
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cesedine nasıl davrandıklarına bakarak, eline düştüğü 
kimselerin düşünce biçimleri kestirilebilir. Önce sakla
dılar. Sonra sergilediler. Sonra bilinnueyen bir yerde 
adsız bir mezara gömdüler. Sonra mezardan çıkardılar. 
Sonra yaktılar. Ama yakmadan önce, ilerki teşhisler 
için parmaklarını kestiler. Bütün bunlar, öldürdükleri 
kişinin gerçekten Guevara olduğuna ilişkin ciddi kuşku
lan olduğunu düşündürebilir. Aynı derecede, bunlar hiç
bir kuşkuları olmadığını ama onun ölüsünden korktukla
rını da düşünebiliriz. İkincisine inanmaktan yanayım.

10 Ekim tarihli fotoğrafın amacı bir efsaneyi sona 
erdirmekti. Gene de görenler üzerinde etkisi çok farklı 
olabilir. Nedir anlamı? Bu fotoğraf, kesin ve gizemsiz 
olarak bugün ne İfade ediyor?

Fotoğraf ile Rembrandt’ın Profesör Tulp’un Anatomi 
Dersi arasında bir benzerlik var. Tertemiz giyinmiş Bo
liv yalI Albay, profesörün yerini almış. Solundaki iki kişi, 
profesörün solundaki iki doktor gibi, kadavrayı aynı 
keskin ama kişisel olmayan ilgiyle izliyorlar. Rembrandt’- 
ın resminin daha kalabalık olduğu doğru - Vallegrande’- 
deki ahırda da fotoğrafa girmeyen daha çok fnsan olsa 
gerek. Ama cesedin, ayaktaki kişilere göre yerleştiriliş 
biçimi ve cesetteki evrensel sükunet duygusu; bunlar 
birbirine çok benziyor.

Bu benzerlik bizi şaşırtmamalı, çünkü iki resmin de 
amacı aynı: Her ikisi de nesnel ve resmi olarak incelen
miş bir cesedin teşhirine ait. Dahası, ikisi de, ölü'nün 
bir örneğini vermeye çalışıyor: Biri hekimliğin gelişimi 
için, öteki de pratik bir uyarı olarak. Ölen ve katledilen
lerin binlerce fotoğrafı çekilmiştir; ama bu, çok ender 
rastlanan bir ömek olarak, resmî teşhir gerekçesiyle 
yapılmıştır. Doktor Tulp, kolun ligamentierini teşhir edi
yor ve bunu yaparken her insanın normal kolunu kaste
diyor. Albay, bir gerilla önderinin -‘‘tanrı inayetiyle” 
emredilen- nihai yazgısını teşhir ediyor ve bu kıtadaki 
her gueriliero’yu kastediyor.

Gene fotoğrafın bana hatırlattığı bir başka görüntü 
var: Montegna'nın şimdi Brera, Miian’da duran Ölü Isa 
resmi. Gövde, aynı yükseklikten, ama ayakucu yerine 
yandan görülüyor. Pwmaklar aynı jestle kıvrılmış, elier 
aynı konumda duruyor. Gövdenin alt kısmındaki kıvrımlı 
kumaş Guevara'nın üzerindeki kanlı, düğmeleri açık, 
zeytuni pantalon gibi buruşmuş. Baş, aynı açıyla kaldı- 
nlmış. Ağız aynı ifadeyle gevşemiş. İsa'nın gözleri kapa
lı, çünkü arkasında yasını tutan iki kişi var. Guevara'nın 
gözleri açık, çünkü orada sadece Albay, bir ABD istihba
rat görevlisi, birkaç BolivyalI asker ve otuz gazeteci 
var. Benzerlikten ötürü şaşırmaya gene gerek yok. Suç
lu bir ölüyü teşhir için hazırlamanın değişik fazla yolu 
yoktur.

Bu kez benzerlik, jestlerden ya da fonksiyondan kay
naklanmıyordu. O çarşamba amşamüstü, akşam gaze
tesinin ilk sayfasındaki fotoğrafın t>ende uyandırdığı duy
gular, tarihsel imgelem ile, daha önce Mantegna'nın 
resmine karşı çağdaş bir inananın göstereceğini düşün
düğüm tepkilere çok yakındı. Bir fotoğrafın gücü, göre
ce kısa ömürlüdür. Fotoğrafa şimdi baktığımda, şekilsiz 
ilk duygularımı yeniden düzenliyorum sadece. Guevara 
bir İsa değildi. Eğer Mllan'daki Mantegna'ya tekrar ba
karsam, onda Guevara'nın gövdesini göreceğim. Ama 
bunun tek nedeni, belirli ender durumlarda, bir insanın 
ölümünün trajedisinin onun tüm yaşamının anlamını ta
mamlaması ve örneklemesidir. Ben bunun farkına Gue- 
vara’da vardım, zamanında belirli ressamlar İsa'da far- 
ketmişlerdi aynı şeyi.

Guevara^ın ölümünü ele alan çoğu yorumcunun ha
tası, onun, yalnızca askeri yeteneklerini ya da belirli 
bir devrimci stratejiyi temsil ettiğini düşünmeleridir. Bu 
nedenle, bir terslikten ya da yenilgiden sözederler. Gue- 
vara’nın ölümünden doğan kaybın Güney Amerika'daki 
devrimci hareket için ne anlama geldiğini tam olarak 
değerlendirecek durumda değilim. Ama kesin olan şu 
ki, Guevara, taşanlarının aynntılanndan faslasını temsil 
etti ve edecektir. O, bir tercihi, bir karan temsil etti. (...)

Üstte; Şehir gerillası taktisyeni Carios Marigheia. 
Ortada- Che Guevara Bolivya'da öldürüldükten sonra 

teşhir edilirken. Altta- Bolivya’da Che ile birlikte 
gerilla savaşına katılan Regis Debray.

Graham Greene

Che Guevara'nın ölümü, Marksizme hiçbir yakınlık 
duymayan insanlara keder ve düşkınklığı verdi. Giderek 
büyük güçlerin iş ilişkilerine teslim olan bir dünyada 
kahramanlığı, şövalyeliği ve serüveni temsil ediyordu 
Che'nin varlığı. Bizim için ise zaferin her zaman büyük 
müfrezelere alt olmayabileceği umudunun ifadesiydi. 
En tutuculanmız, sayılann ve sllahlann bir kez daha 
kazanmış olmasından, Küba'daki on iki kişilik serüvenin 
bir daha yaşanmamasından ötürü içten bir üzüntü duy
dular. Boş umutlann, eşitsizliğe karşı verilen kavganın 
sonu muydu bu? Gelgelellm Che’nin ölüm biçimi bir 
rahatlama getirdi. Onun yakalandıktan sonra vurulması, 
Bolivya'daki otoritelerin tutsak bir Che’den bile kork- 
tuklannı göstermiyor muydu? Onu yargılamak üzere mah
kemeye çıkartmaktan korkmuşlardı, sesinin duruşma 
salonundan yükselecek yankılanndan korkmuşlardı, bir 
kaşık suda boğacakian adamın dış dünyanın insanian 
tarafından nasıl sevildiğini herkesin görmesinden kork
muşlardı. Ama bu korku, onun efsanesinin dilden dile 
dolaşmasına yardım edecek, efsaneler ise bildiğimiz 
gibi kurşun geçirmez.

Jean Paul Sartre

Che Guevara'ya ne kadar hayran olduğumu biliyorsu
nuz. Aslında onun sırf bir aydın değil, çağımızın en 
mükemmel İnsanı da olduğuna İnanıyorum. Bir savaşçı, 
bir insan ve kuramiannı mücadele anındaki kişisel dene
yiminden türeterek devrim davasını ileriye götürebilmiş 
bir kuramcı. •

G erilla  Savasının Yönetim i
REGİS DEBRAY

Bolivya'da Che Guevara- ile birlikte gerilla 
savaşma katılmış olan Regis Debray'ın Latin 

Amerika Üzerine Denemeler adlı kitabından bir 
tıölüm.

Silahlı mücadelenin merkezî bir siyasal yönetime bağ
lı olma gerekliliği askeri aygıtın siyasal aygıttan aynlma- 
sını öngörmez.

Kendi içinde soyut bu yargı, iç direniş hareketiyle 
sürgündeki bir siyasal yönetim arasındaki kopukluğun 
yaşanmış deneylerinden çıkartılmıştır. Yönetici ve uy
gulayıcı arasındaki iş bölümü baş/angrpta mücadelenin 
somut koşullannca zorunlu kılınmışa benziyor. Bir yö
netim veya bir caudillo dağa bir grup sadık veya fedakar 
üyesini gönderir, onları bozgun durumunda inkar etmek 
ve yasallığını korumak İçin uzaktan yönetir. Castroculuk 
Güney Amerika'daki bu geleneği söküp atmıştır. De
mokratik Eylem’in önderi Betancourt, iç direniş önder
leri Luis Pineda ve Alberto Carnevall Perez Jimenez 
tarafından 1951 ayaKlanmasımn başanzlığa uğramasın
dan sonra öldürüldüğünde Porto Rlko'da sürgündeydi
ler. Buna karşılık “Kastrocu” bütün önderler, Fidel Cast
ro’nun kendisi gibi bizzat gerilla odağını yönetmişlerdir. 
Kastrocu hareket soyut olarak değil, bütün militanlann 
gözü önünde ulusal bir örgütlenme gerçekleştiren dev
rimci önderlerin pratiğiyle oluşmuştur.

Savaşçılar ve yöneticiler “Kübalı” yeni bir jenerasyo
na aittirler ve genellikle burjuva yaşantısına alışmış ve 
partilerin yönetimine kolayca çöreklenmiş politikacıla- 
nn reflekslerini edinmemişlerdir. Devrimci mücadele ve 
banşçı mücadele dünyalan arasındaki fark aşılmaz siya
sal aynlıklar doğurmuşlardır. Siyasal çekim merkezi düş
man ve kendi halkıyla sıcak temas halindeki iç direniş 
merkezine doğru kayacaktır. Bu durumca dış merkezin 
üzerinde yetki kullanacağı bir çevre kalmayacaktır. Do
layısıyla Küba'da veya başka sosyalist ülkelerde sür
günde bulunan devrimci yöneticilerin biriiklerini telgraf- 
laria yönettiklerine inanmak doğru değildir. Sürgündeki 
önderler, temsil kapasitelerini korumak istiyorlarsa, 
mümkün olan en az miktarda açıklama yaparak iç yöne
ticilere bağımlı çalışmaya yönelmelidirier. •
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rSLN Of/ft TaHM  Program ı

Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi 1969'da 
yayınlanan "Tarihi Programı"nda strateji ve 
taktiğini somutlaştırarak, Nikaragua'nın temel 

sorunlarına çözüm önerileri getiriyordu.

FSLN düşmanlarına karşı doğrudan mücadele yoluyla 
siyasal İktidarı ele getirebilecek, halkımızın geçmişte 
maruz kaldığı sömürü ve sefaleti ortadan kaldıracak 
bir toplumsal sistemi kurabilecek bir "öncü örgüf'üne 
Nikaragua halkının sahip olma zorunluluğundan doğdu.

FSLN, ülkeııin tüm yurtsever, antiemperyalist ve anti- 
oligarşik güçlerinin desteği ve İşçiler ve köylüler İttifakı 
temelinde devrimci bir yönetimin kurulması ve de dikta
törlüğün askeri ve bürokratik aygıtının parçalanması 
yoluyla siyasal iktidarın ele geçirilmesi stratejik hedefi
ne bağlı siyasal-askeri bir örgüttür.

1- Devrimci Bir Yönetim

Sandinist halk devrimi, aldatmaca seçimler ve darbe
ler yoluyla kurulmuş olan gerici yapıyı dağıtacak ve 
devrimci bir yönetim oluşturacaktır. Halkın iktidarı, sö- 
mürüsüz, baskısız ve gericiliğin olmadığı bir Nikaragua, 
özgür, bağımsız ve ilerici bir yurt kurulacaktır.

Devrimci hükümet aşağıdaki siyasal önlemleri alacak
tır;

A- Halkın iktidarı, hem ulusal, hem de yerel düzlemde 
tüm halkın tam katılımını olanaklı kılacak bir yapıya 
kavuşturulacaktır.

B- Tüm yurttaşların kişisel özgürlüklerini bütünüyle 
kullanması ve insan haklarına saygılı olunması güven
cesi sağlanacaktır.

C- Esas olarak yurttaşlık haklarının kitleler arasında 
yaygınlaşmasını sağlayacak fikirlerin yaygınlaşması gü
vence altına alınacaktır.

D- Sendikal hareketin şehirde ve kırda örgütlenme 
ve de tarım işçisi, gençlik, öğrenci, kadın, kültür ve 
spor gruplarının örgütlenme özgürlüğü güvence altına 
alınacaktır.

E- Sürgünde yaşayan tüm NikaragualIlara yurtlarına 
geri dönme güvencesi verilecektir.

F- Devrimci mücadeleye katıldıkları için diğer ülkeler
de takibata uğrayan tüm insanlara İltica hakkı tanına
caktır.

G- Devrimcilerin ve halkın takibi, ihanete uğraması, 
tecavüzü, işkence edilmesi ve katil suçlarına karışmış 
cellatlar müsamaha edilmeksizin cezalandırılacaklardır.

H- Düzmece seçimler ve darbeler yoluyla yüksek ka
mu makamlanna gelmiş tüm kişilerin siyasal hakları 
ellerinden alınacaktır.

Devrimci hükümet aşağıdaki iktisadi önlemleri alacak
tır:

Somoza ailesi tarafından yasadışı yollardan gaspedll- 
miş ve ülkenin zenginliklerini zimmete geçirme ve yağ
malama yoluyla elde edilmiş mülklere, büyük toprakla
ra, fabrikalara, İşletmelere ve binalara, ulaşım araçları
na el konulması, madencilik, orman ve su kaynaklannın 
kullanımıyla ilgili tüm yabancı İşletmelerin mülklerinin 
devletleştirilmesi, işletmelerin yönetiminde ve diğer el 
konulmuş ve devletleştirilmiş mülkler üzerinde İşçi de
netiminin kurulması, kolektif ulaşımın merkezileştiril
mesi, tümüyle ülkenin İktisadi gelişimine hizmet edecek 
banka sisteminin devletleştirilmesi, bağımsız bir para 
biriminin yerleştirilmesi. Kuzey Amerika güçleri ve diğer

Un Dueblo que conino 
lıacla la conqulsta 
de su lltjertod.

GUATEMAL

MENSAJE M tUEBLO 

COSTARRICEJCE 

DEL 

COMITE 
PRO jjST IC lA  Y PflZ 

DE

GUATEmLA,

Üstte; Guatemala'da öldürülmüş gerillalar. Ortada- 
Kosta Rikalıların Guatemala'ya barış ve adaletin 

gelmesi amacıyla kurdukian komitenin El Quiche'de 
Katolik kilisesinin kapatılması üzerine dağıttığı bildiri. 

Altta- Bolivya diktatörü Banzer.

güçler tarafından verilen yatınm mahiyetindeki borçla
rın tanınmaması, ülkenin İktisadi gelişimi yararına, sis
temleri ne türden olursa olsun, tüm ülkelerle ticari ilişki
lerin kurulması, katı bir adillikle uygulanacak uygun 
bir vergi politikasının yerleştirilmesi, tefeciliğin yasak
lanması, İşçileri sömürmeleri engellenmesi kaydıyla kü
çük ve orta derecede mülk sahiplerinin korunması, ba
ğımsızlaştırma hedefiyle dış ticaret üzerinde devlet de
netiminin kurulması, lüks mallar ithalatının kesin olarak 
kısıtlanması, ulusal ekonominin planlanması, kapitalist 
üretim sisteminin karakteristik anarşisinin sonuçlandı- 
nlması. Bu planlamanın önemli bir bölümü ülkenin sa
nayiye ve elektrik enerjisine kavuşturulması olacaktır.

tanm Devrimi

Sandinist halk devrimi gerçek bir tanm reformunun 
yürütülmesi İçin bir tarım politikası saptayacaktır. Top
rağı işleyen küçük üreticinin yaranna gecikmeksizin top
rağın yeniden dağıtımı sağlanacak ve toprağın yasadışı 
yollardan sahiplenilmesi ortadan kaldınlacaktır.

Kültür ve Eğitimde Devrim

Sandinist halk devrimi ulusal kültürün, halk eğitiminin 
ve üniversite reformunun gelişimi İçin gerekli temeli 
atacaktır.

İş Yasası ve Sosyal Sigorta

Sandinist halk devrimi işçi sınıfının gaddarca sömü
rülmesine yol açan çalışma ve yaşam koşullanndaki 
haksızlıkları iş yasası ve sosyal yardım yoluyla ortadan 
kaldıracaktır.

İdari İşler

Sandinist halk devrimi idari İşlerde ve hükümet içinde 
rüşveti ortadan kaldıracaktır.

Atlantik Sahilinin Yeniden Kazanılması

Sandinist halk devrimi büyük bir kopukluk içinde ya
şayan Atlantik sahili lehine bir özel planı pratiğe koya
cak ve böylece ulusun kullanımına açacaktır.

Ayrıca devrim kadının erkek tarafından aşağılanması
na son verecek, kadının ekonomik, siyasal ve kültürel 
alanlarda erkekle eşit haklara sahip olmasını sağlaya
cak; İnananlara dinlerinin gereklerini yerine getirme öz
gürlüğünü tanıyacak; Kuzey Amerika emperyalizminin 
boyunduruğu altına girmeyi getiren dış politikayı orta
dan kaldıracak ve de mutlak ulusal bağımsızlık ve ger
çek bir dünya barışı için yurtsever bir dış politikayı 
uygulamaya koyacak; Orta Amerika halklannın birleş
mesi yoluyla tek bir yürek haline gelecek, ulusal toprak
ların kardeş halklara karşı Kuzey Amerika saldırganlığı
nın aracı olmasına son verecek ve kurtuluştan İçin sava
şan halklarla dayanışma içine girecek; ulusal muhafız 
kıtasının halk düşmanı silahlı güçlerini dağıtacak ve 
de devrimci ve yurtsever bir halk ordusu yaratacak; 
anayurdumuzun şehitlerine minnet ve sonsuza dek say
gı duyacak ve onların örnek kahramanlığı ve azametini 
sürdürecektir. •

G efie i H üküm et Program ı

Somoza rejiminin devrilmesinden üç hafta önce,
Nikaragua geçici hükümeti Kosta Rika'da yabancı 

gazetecilere ülkenin gelecekteki yönetiminin 
programını açıkladı.

1- Demokrasi, adalet ve toplumsal ilerleme yönetimi
nin kurulması.

Gerçekten demokratik, adli ve toplumsal ilerlemeye 
yönelik bir yönetimin kurulması için zorunlu olan yasa
lar çıkartılacak. Hükümet Somozacılığa geri dönüşü



335
arzulayan partiler ve örgütler hariç, tüm NikaragualI 
^rttaşların siyasal yaşama ve genel seçimlere katılımı
nı, siyasal partiler kurulmasını güvence altına alacaktır.

2- Devletin örgütlenmesinin esasları

a) Yürütme yetkisi: Devletin yürütme ve idari işler 
sorumluluğu, ulusal yeniden yapılanma yönetim cunta
sının elindedir. Yönetim cuntası İşlevini Nikaragua'da 
izerk bir demokratik sürecin koşulları oluşana kadar 
gerine getirecektir.

b) Yasama yetkisi; Yönetim cuntasıyla birlikte yasama 
şlevlnl görecek bir devlet şurası kurulacaktır. Bu şura- 
ia, Somoza diktatörlüğünün devrilmesine katkıda bu- 
unmuş siyasal, ekonomik ve toplumsal güçlerin geniş 
?apta temsil edilmesi sağlanacaktır.

c) Yargı yetkisi; En yüksek yargı organı olarak Yüksek 
Mahkeme oluşturulacaktır. Bu mahkemenin üye sayısı, 
ç yapısı ve kendine özgü işlevleri İlerde belirlenecektir.

3- İnsan haklarının fiili teminatı.

Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi'nöe ve Ame
rikan Devletleri Örgütü'nün insanın hak ve görevlerine 
ilişkin Amerikan Beyannamesi'nde belirtilen İnsan hak
ları fiilen güvence altına alınacaktır.

4- Temel özgürlükler.

Ülkenin yaşadığı özel durum göz önünde bulunduru- 
arak aşağıdaki temel özgürlüklerin korunması güvence 
ıltına alınacaktır,

Düşünce özgürlüğü, fikir beyan etme ve haber yayma 
ızgürlüğünü kısıtlayan bütün yasalar kaldırılacaktır.

İnanç özgürlüğü.

Sendikal, mesleki ve genel toplantı özgürlüğü.

Şehirdeki ve kırdaki nüfusun bu özgürlüklerini sağla- 
ıa bağlamak ve teşvik etmek için yasalar çıkartılacak 
e gerekli önlemler alınacaktır.

5- Baskıcı tüm yasaların ortadan kaldırılması.

Tüm baskıcı yasalar, özellikle kişinin onur ve doku- 
ulmazlığını zedeleyenler ortadan kaldırılacak ve böyle- 
e cinayetlere, işkencelere, adam kaçırmalara, yasadışı 
ıtuklama ve aramalara bir son verilecektir.

6- Baskıcı kurumlarm tasfiyesi.

Ulusal Güvenlik Bürosu ve askeri haberalma örgütü 
Ibi halkın ve onun örgütlerinin siyasal bakımdan ezil- 
■esine hizmet etmiş tüm baskıcı kurumlar tasfiye edlle- 
ektir.

7- Adaletin uygulanması.

Halka karşı suç işlemiş, kamunun parasını kötüye 
jllanmış ve diğer yasadışı eylemlerde bulunmuş asker 

siviller mahkeme önüne çıkartılacaklardır.

8- Yasaya aykırı dava ve hükümlerin iptali.

Yasaya aykırı olan sıkıyönetim mahkemelerinin dava- 
n ve bunlarda verilmiş hükümler İptal edilecektir. Tüm 
yasal tutuklular özgür bırakılacak ve yurdun kapıları 
ırgüpdekllerin dönmesi için açılacaktır.

9- Yerel özerklik.

Yerel yönetimlerin özgür seçimlerle belirlendiği yerel 
Igelerln özerkliğini sağlama bağlamak için yasalar 
kartılacaktır. Managua şehrinin özerkliği yeniden sağ- 
ucaktır.

üstte; Nikaragua'da Antifaşist İşçiler Bloku'nun 
bildirisi. Ortada- Sergio Ramirez, Daniel Ortega ve 

Thomas Barge 1987'de halkı selamlarken. Altta- 
Peru'da rejim karşıtı kızılderiliier tutuklandıktan sanra 

mahkeme sırasında.

10- Somozacı iktidar yapısının tasfiyesi.

Tüm Somozacı iktidar yapıları tasfiye edilecek ve 
yerine bu amaçla ve bu programın İçeriğini temel alarak 
çıkartılmış yasalarla uyum İçinde yeni demokratik yapı
lar geçirilecektir.

11- Yeni bir ulusal ordunun kurulması.

Ana ilkeleri, demokratik süreci savunmak, ulusun ege
menlik ve bağımsızlığı ve ulus topraklarının ihlal edilme
mesini savunmak olan yeni bir ulusal ordu kurulacaktır.

12- Ulusal polis.

Ulusal polis, yurttaşların korunmasına ilişkin sivil İşle
vinin doğası da gözönünde bulundurularak, özel bir 
yasal çerçeveye kavuşturulacaktır.

13- Bağımsız dış politika.

Ulusların kendi kaderini tayin hakkından ve ekonomi
deki adil ve her iki tarafın da yararlanacağı İlişkilerden 
yana olan tüm halklarla ülkemiz arasında bağlar kuracak 
bağımsız, bloksuz bir dış politika yürütülecektir. Bu ilke
lerle uyum İçinde, Nikaragua'daki iç devrimci sürece 
saygı gösteren dünya ülkeleriyle diplomatik ve ekono
mik ilişkiler sürdürülecektir. Yeni pazarların açılması 
ve Latin Amerika’nın demokratik ülkeleri ve dünyanın 
diğer ülkeleriyle dayanışma politikası izlenecektir.

14- Yurtdışında bulunan NikaragualIların geri dönüşü.

Bilgilerini ve deneyimlerini ülkenin hizmetine sunma
larını, yeniden inşaanın ve gelişimin ortaya çıkardığı 
görevlere etkin olarak katılmalarını sağlamak hedefiyle, 
yurtdışında bulunan NikaragualIların yeniden yurda ka
zanılması politikası İzlenecektir. •

D o v rim ti D em okratik  
H arek e tle rin  B iH iği

Kolombiya ve Venezuela Komünist Partileri'n'm 
ortak bildirisi.

Castro hükümeti tarafından resmi olarak benimsenen 
radikal ve saldırgan politika, Latin Amerika Komünist 
Partllerl'ı\\n çoğunluğunun davranışlannda, tavırlarında 
önemli bir değişiklik meydana getirmedi. Hepsi “parlak 
Küba Devrlml''ni övüyorlar ancak aynı anda da Castro'- 
nun zafere giden tek yol olarak belirttiği yöntemi redde
diyorlar. Kolombiya ve Venezuela Komünist Partllerl'- 
nln ortak bir bildirisinden alınan ve OLAS'm (Latin Ame
rika Dayanışma Örgütü) Havana'da Temmuz 1967'dekl 
toplantısından bir ay sonra yayımlanan bu pasajlar, bu 
ortak tavrın tipik İfadeleri olarak değerlendirilebilir. Her 
İki tarafın da “devrimci" ve “demokratik" hareketleri 
birleştirmekten ve emperyalizme karşı “birleşik bir 
cephe" oluşturmaktan sözetmelerl önemlidir. Komünist 
Part/'nin devrimci harekette öncü pozisyonunun onay
lanması, her ulusal hareketin kendi yöntemleri hakkında 
karar verme hakkının doğrulanması ve “karşılıklı saygı” 
konusundaki ısrar, dolaylı da olsa Castro'nun saldırıları
na verilen açık yanıtlardır.

Ulusal Kurtuluş Hareketl'nin gelişimini ciddi olarak 
tehdit eden bir durumu karşılamak İçin, ülkelerimizdeki 
devrimci ve demokratik hareketlerin daha iyi birleşmesi 
gereklidir. Bu işbirliğini başlatacak olan kıvılcım önce
likle işçi partilerine alt olduğuna göre, bu unsurları bira
raya getirebilmek amacıyla bir yol bülmak, bu toplantıya 
katılanların en önemli uğraşı olmuştur.

Sınıf yapılarından, ideolojilerinden ve engin deneyim
lerinden dolayı, devrimci mücadeledeki öncü kol pozis
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yonu hiç şüplıeslz Ici, bu pozisyonu hall(in düşmanlarına 
karşı fllli mücadele ile kazanmak durumunda olan Ko
münist Partller'e ve işçi partilerine aittir. Tarih, emekçi 
partilerin gücünü ve onların ortak mücadelede oynama
ları gereken rolü göstermiştir. Herhangi bir durumdaki 
garip gelişmelerden dolayı ortaya çıkan hatalı kavramla
ra karşı bu pozisyonun savunulması her iki partinin 
de İdeolojik mücadelesinde sabit bir amaç olmalıdır. 
Kolombiya ve Venezuela Komünist Partisi temsilcileri, 
halklarının devrimci ve demokratik etkinliklerinin lideri 
rolünü gereğince yerine getirebilmek amacıyla daha çok 
çaba sarfedeceklerlnl tekrar doğrularlar.

Her iki parti de, her ulusal gerçeğin iskeletinde izlene
cek olan siyasal çizginin işlenmesinin ayrı ayrı ulusal 
hareketlere alt olduğuna inanmaktadırlar. Bu, çeşitli mü
cadele yöntemlerinin yeterli kaynaşması ve uygun kul
lanımı sonucu başarılabilir, burada Marksizm-Leninizm 
ilkelerine ve devrimci etkinlikten çıkarılacak deneyime 
göre ulusal gerçeğe en çok uyan mücadele biçimine 
özellikle dikkat edilmelidir. Her ülkede uygulanabilecek 
tek bir siyasal çizgi, tek bir mücadele yöntemi izlemek 
mümkün değildir. Devrimci görevlerine sadık olan Ko
lombiya ve Venezuela Komünist Partileri, kendi ülkele
rinde varolan özel koşulların çatısı içinde çalışmak sure
tiyle halklannın düşmanlanna yani emperyalizm ve oli
garşiye karşı verdikleri mücadelelerinde önderlik yap
maları gerektiğine inanmaktadırlar. Karşılıklı saygı ve 
birbirinin içişlerine karışmama, bu toplantıda tarafiann 
kesin olarak uyması gereken kurallar olarak belirlenmiş
tir. Bu normlan ihlâl edici herhangi bir davranış ya 
da tavır, Amerikan emperyalizmine ve onun ulusal ajan- 
Isnna karşı koymak amacıyla oluşturulmuş birleşik cep
henin bütünlüğünü ve tarafiann anlaşma ve birliğini 
tehlikeye düşürür. •

FSLN'ıtfff Çağnsı

Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin 29 Mayıs 
1979’da yayınladığı ayaklanma çağrısı.

NikaragualI kardeşler,

Nihal savaşın zamanı geldi. Ölümün ve diktatörlük 
tarafından ezilmenin günleri sayılıdır. Kitlelerin silahlı 
ayaklanmasına hazırlık olarak Sandinista Ulusal Kurtu
luş Cephesi tarafından savaşın tüm cephelerinde hızlan
dırılmış saldın ülkeyi en ücra köşelerine kadar sarsmak- 
ta'dır. Somoza rejiminin can çekişmesini tüm halkın öl
dürücü darbe gücüyle bitirmenin, ülkemizde gerçek bir 
demokratik düzen yaratmanın ve çökmekte olan rejimin 
artıklarını silip süpürmenin zamanı geldi. Bu çağrıyla 
Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi tüm silahlı güçleri
ne, milislerine, siyasal örgüt ve cephelerine, tüm ülke
deki iktisadi etkinliği felce uğratmayı ve Nikaragua’nın 
tüm idari birimlerinde ayaklanmayı yönetmek için hazır
lıklara başlamayı emreder. S Haziran 1979 Salı günü 
tüm ülkede genel greve gidilmelidir; bu önemli mücade
le biçiminin uygulanması, rejimin içinde bulunduğu ağır 
İktisadi bunalımı derinleştirmeyi olanaklı kılacak, emek
çilerin büyük bölümünü mücadeleye çekecek, halkımı
zın mücadele gücünü artıracak, ülkenin tüm toplumsal 
çevrelerini ortak düşmanlanna karşı birleştirecek ve en 
önemlisi kitleler kırk yıllık baskının sarsılmasını olanaklı 
kılacak görevlerinin çözümüne, yani silahlı ayaklanma
ya hazırlanabileceklerdir.

İşçiler, köylüler, Nikaragua halkı,

Nikaragua şimdiden dev bir savaş alanıdır. Her yanda 
devrim ateşi yakılmakta, rejime güçtü darbeler İndiril
mektedir; kitleler her yanda birleşmekte ve ezenleri al- 
tetmek İçin tek bir insan, tek bir yumruk haline gelmek
tedir. Devrimci genel grev kitlelerin silahlı ayaklanması
nın hazırlığı, büyük görevlerin başlangıcıdır; her yandan 
ya yenmek ya da ölmek İçin mücadeleye, son kavgaya, 
düşman kalesine saldırıya atılmalıyız. Hiç bir örgüt geri
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Guatemala devrimci örgütleri amblemleri.

kalmamalıdır. Halkın, İşçilerin, köylülerin, gençliğin, öğ
rencilerin ve kadınlann örgütleri kavganın en ön safla
rında durmalı ve halka kaderini tayin edeceği şu sırada 
öncülük etmelidir.

Öyleyse İleri. Bu adımın peşinden ayaklanma ve zafer 
gelecektir. Zafer halkındır, özgür gelecek ve halkın öz
lemleri ve halkımızın uğruna şehitler verdiği kutsal dava 
gerçekleşecektir. Despotlar, katiller ve ajanlann son 
saati geldi. Yaşasın Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephe- 
sf’nin parçalanmaz birliği.

Yaşasın devrimci genel grev.

Ya özgür vatan, ya ölüm. •

Basın A fik lam as ı

Salvador Devrimci Haik Ordusu'nun gerilla 
savaşının önemli boyutlara ulaştığı dönemde 

basına gönderdiği bildiriden bir bölüm.

Şu anda, Salvador halkı, kesin kurtuluşu yolunda çok 
önemli anlar yaşıyor. Vatanımızda süren mücadele, halk
ların, kendi kaderlerinin efendisi olma hakkının bir ifa
desidir. Bunun içindir ki, bizler, bu hakkı elde etmek 
amacıyla, tüm dünyada baskıcılann destekçisi, halkların 
kendi kaderlerini tayin hakkının açık düşmanı Amerikan 
emperyalizminin manevralannı, tuzaklannı, hatta doğ
rudan müdahalelerini açığa çıkartmak zorundayız.

Vatanımız El Sah^ador, yanm yüzyıldır Amerikan emper
yalizminin ve yerli oligarşinin çıkarlannı koruyan askerî 
diktatörlüklerin acımasız baskılan altında yaşamıştır. Bu 
yönetimler, halkımızı büyük bir yoksulluk içinde yaşa
maya zorlamışlardır; beslenme eksikliği, oküma yazma 
bilme oranının düşüklüğü, çocuk yaşta ölümlerin çoklu
ğu, konutsuzluk... Bu baskının sürekli varlığı, Salvador 
halkını gerçek özgürlük, demokrasi ve kendi kaderini 
tayin etme yolunda, ödün vermeksizin mücadele etme
ğe itti. Bunu yapmak İçin, örgütlenmelerini ve silahlı 
devrimci hareketini güçlendiren ve geliştiren halk, ken
di mücadele araçlarını yarattı.

Son dönemlerde gittikçe yükselen mücadele. Ameri
kan emperyalizminin yönettiği hükümeti görünüşte de
ğişiklikler ve uzlaşmalar yapmaya zorladı. Toplumumuz- 
daki sarsıntılar öyle boyutlara ulaşmıştı ki, faşistler, 
Romero diktatörlüğü altında özgür seçimlere gitmek gi
bi çözümler öneriyorlardı. Bu formülün bir sonuç ver
memesi (eğer iktidarda kalsaydı, uluslararası anlamda 
tecrit olması kaçınılmaz olan) Romero diktatörlüğünün 
askerî dart>eyle düşürülmesine yol açtı.

Amerika tarafından hazırlanan bu darbenin halkımızın 
sorunlanna çözüm getirmesini beklemek saçma olurdu; 
çünkü darbe, zaten, halk tarafından oluşturulacak de
mokratik alternatifi engellemek için yapılmıştı.

Halkımızın mücadeledeki dayanıklılığı ve kararlılığı, 
aynca demokrat çevrelerin toplumumuzun gereksinim 
duyduğu yapısal reformlara otan İnancı, ABb’nIn bu 
ilk “sol görünümlü" cunta manevrasının başarısızlığa 
uğramasına yol açtı.

Hıristiyan Demokrat Partl’y)e ordunun gerici kanadı 
arasında demagojik bir program temelinde bir ittifak 
oluşturuldu. Bu program, birtakım sözde reformlarla 
birlikte, halka karşı uygulanacak vahşi baskı önlemlerini 
içeriyordu. Fakat ordunun ve oligarşik grupların en geri
ci kesimleri, bu sözde reformlan bile kabul etmediler 
ve halkın sorunlanna “çözüm" olarak yalnızca baskıyı 
önerdiler. (...) Tüm dünya halklan, bizim ülkemizde geli
şen bu olaylara dikkat etmelidirler. Amerikan emperya
lizmi, ülkemizin kaderini, kanlı, saflarında katil psikopat
lar bulunan ve her türlü halk örgütlenmesine karşı çıkan 
ordunun yardımıyla elinde tutuyor. (...) •
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Ifc/lers M e s a i

Juan Domingo Peron’un 1 Mayıs 1944’de işçilere 
gönderdiği mücadele ve dayanışma mesajı.

(...) Önemli hedefimiz, genel refah ve toplumsal daya
nışmaya erişme yolunda bugün kapsamlı uygulamalar 
evresinde bulunduğumuzu açıklamak İçin hiç bir tarih 
-İşçinin haklı olduğunun ve her türlü insan emeğinin 
değerli onuruna saygı gösterilmesinin bir simgesi olan 
-1 Mayıs’dan daha uygun değildir. Arjantin’de politika 
ve sosyal adalet alanında yeni bir dönemi başlatan o 
andan bu ana tam beş ay geçti; ve bu yenilikler şimdiki 
yönetimin değişmez proğram hedeflerinden biriydi ve 
öyle de kalacaktır. Çünkü hiç kimse Haziran Devrtmi’nin 
derin toplumsal anlamını yanlış değerlendiremez. Dev- 
rim’I taşlatan nedenlerin ve onu taşıyan zihniyetin kö
keni aynı yadsınamaz Arjantin gerçekliğidir.

Ordunun kışlalardan çıkmış olması hırs yüzünden de* 
ğlMIr. Sokaktan, atölyelerden, tarlalardan gelen çığlık 
ona ulaştı, kapısını çaldı ve adalet talep etti. Bölünmez 
ulusal birliğin canlı parçalan olan kara ve deniz kuvvet
leri yurtsever bir tepki gösterdiler. Kamplanmıztn ses
sizliğini terkettiler. Sokağa çıktılar ve halk onlara ön
ayak oluyor. Varolan siyasal ve toplumsal durum karşı
sında takınılacak kayıtsız bir tutumu ne kendi vicdanı
mız ne de tarih önünde haklı gösterebilirdik. Adalet 
isteği muzaffer devrimin motoruydu. Sorunlara asker 
kararlılığı ve enerjisiyle yaklaşıyoruz. Bunu vurgulamak
tan kastım, toplumsal sorunlann çözümünün tek tek 
bireylerin ya da kesimlerin bir imtiyazı olmadığı, tersine 
tüm Arjantinlileri ilgilendirdiğidir. Ordunun İç yapısı top
lumsal İçerikler tarafından yönlendirilmiştir ve ordu ör
nek bir disiplin, dostluk, yurtseverlik, hiyerarşi ve saygı 
okuludur. Orada ne haksız bir rütbe geri almalar ne 
de hakedtimemiş terfiler vardır, insanlar istisnasız vs 
imtiyazsız bir rütbeye geiebilmektedlrier, orduda kişi 
seçme ve adalet konulannda güçlü bir duyariilık vardır. 
Bunun sadece ordunun malı olarak kalmasını İstemiyo
ruz, tüm Arjantinliler bundan yararlanmalıdır.

Çalışma ve sosyal yardım bakanlığı yapmak, yaratmak 
ve gerçeMeştlrmek ştanyla çalışmaya başladığında du
rum buydu. Bugün toprağı işleyenler için bir şeyler 
yapmış olduğumuz kanaatindeyiz, önce, onun olumsuz 
etkenlerini ortadan kaMınp onu daha sağlam, daha ger
çekçi ve daha insalcıl bir temel sağlayarak eski ulusal 
çalışma bakanlığının yerine geçecek araçlan yaratmak 
durumundaydık. Bu bize çok çaba ve enerji sarfettirdi, 
fakat çalışmalarımız böyle başladı. Buenos Alres'deki 
Palacio del Consejo Deliberante kapısının üstüne şu 
deyiş asılabilir: “ Burası çalışan İnsanlann gerçek evi
dir.’’ Adalet arayışı İçinde olan İnsanlann çiğnenmiş 
haklan İçin başvurduktan çalışma bakanlığının kaptlan- 
nı onlara sonuna kadar açan bu şiara, o zamandan 
bu yana çalışmamızı yönlendiren şu şian da ekleyebili
riz: “Sınıf savaşımını ortadan kaldırmak ve devletin uy
guladığı adaleti korumak için, İşçilerle efendiler arasın
da sağlanacak adil bir anlaşmayı onun yerine geçirmek 
istiyoruz.”

Çalışma sefert>erilğinln başında söz verdiğimiz gibi, 
“efendilerin, İşçilerin ve devletin birilği ve hedeflerinin 
birbirini karşılıklı teşvik etmesi”nl savunduk. Bunun 
“yanlış politikalarda ve yabancı ideolojilerde kendilerini 
açığa vuran toplumun gerçek düşmanlanna karşı müca
dele etmede, kooperatiflere sızan, kitleleri aldatma ve 
İhanet yoluyla gürbüzleşen aahte havarilere ve uluslara
rası politika alanında kargaşalık yaratan güçlere karşı 
savaşımda tek uygun araç" olduğunu savunduk.

Üstte: Roman Cieslawicz’in yaptığı Arjantin’le 
dayanışma afişi. Altta: Arjantin'de Peron’un yeniden 

iktidara gelmesinden sonra düzenlenmiş kitle gösterisi.

Tüm ArjanUnlIlerin birtiğinl hedefliyoruz, bundan do
layı, emekle uyum İçinde sanayi gücümüzün ve kolektif 
refahın temelini oluşturacak Arjantin kökenli sermaye
nin elimizde mevcut plmaaını İstiyoruz.. •

B ir Fabrikadan Tasvirler
CIPRIANO REYES

Arjantin’deki bir İngiliz firmasında ocakçı olarak 
çalışan Cipriano Reyes, fabrikadaki işçilerin 

Peroncu olmalarının nedenlerini anlatıyor.

Makine dairesiyle birlikte bu et dondurma fabrikasının 
tüm işletmelerini çalıştıran beş dev ocaklı ve kazanlı 
kazan dairesi Dante’nin cehennemine benzer. İşletme 
savaştan dolayı yakıt sistemini değiştirmek zorunda kal
dı, yani petrol kullanımını kaldmp, onu sadece savsş 
amaçlan doğrultusunda kullanmak ve ccaklarm değişik 
malzemelerin yakıt olabileceği şekilde, yf^pısını değişi' 
mek zorunda kaldı. O andan itibaren ck-Mptüs govd?:?- 
ri, ayçiçeği, keten, tahıl ve yığınte Duğday ve mısır 
yakılmaya başlandı. Halk ya âç kalmak ya da darı ekme
ği yemek zorundayken, zahmet ve terte ekilmiş, büyük 

. umutlarla biçilmiş toprağımızır tüm İhj zenginJlkleri bir 
et dondurma fabrikasının kazan dairesinin bu dev ocak- 
lannda yandılar ve eriyip gittiler...

Hem Armour hem de Swift et fabrikaları tam kapasi
teyle çalışıyoriardı. Köleler gibi bu canavan hareket 
halinde tutan 8 bin işçinin etkinliğinin sürebilmesi İçin, 
kazan ve makine dairesi soğumamalı ya da durmamalıy
dı. Bu yakıtı ocaklara taşıyan işçiler gece ve gündüz 
açık havada, yakıcı sıcakta, yağmur ve soğukta çaiışı- 
yoriardı. Bu iş için başlık, önlük veya çizme talebinde 
bulunduğumuzda, bunlann ABD'den ithal edilmesine 
İzin verilmediğinden olmadığı yanıtını alıyorduk. Emper
yalist yamyamlar dünyayı saran savaşta çılgın dansla- 
nyla kurtlannı dökerken, İşçiler Armanın emrettiği bi
çimde çalışıyoriardı. Burada bu ceher^nemden, güven
diğim küçük bir yoldaş grubunu çevreme toplamayı ba
şardım. İş arkadaşlanmla kötü ücretler, hiç bir hakka 
sahip olmamamız üzerine konuştuk, devamlı yaraya par
mak l>astık ve çözümün ne olduğu konusunda hemfikir 
olduk; Savaşkan bir sendika.

Bir talepler listesi yaptık, sayısız İş arkadaşımız sô  
nunda onu İmzaladı. Fakat firma buna bir tepki göster
medi.

Bugünden itibaren makine, kazan ve ısıt.'na dairesi 
sendikamızın örgütlenmesinin can damannı oluşturdu. 
Bir sonraki ücret artışı için büyük grevde, grevi şkklet 
yoluyla kırmak için, firma yönetimi firma yakınlarında 
üstlenmiş deniz kuvvetlerini yardıma çağırdı. Ancak bir
lik komutanı olan subay önce grevci işçilerin argüman- 
lannı dinledi ve müdahale etmemeye karar verdi. Firma 
yönetimine “ burada herşey yolunda” dedi. “Bana bura
da yapacak hiçbir şey yok, beyler, bu İşletmenin perso
neliyle olan bir iç meseledir.” Grev işçilerin zaferiyle 
son buldu.

Birkaç gün sonra, sabahleyin saat onda, sendikanın 
mütevazı lokalinin önünde bir araba durdu, arabadan 
askerierle biriikte bir teğmen indi. Bir elinde bir dosya, 
diğerinde bir daktilo vardı. Kısa bir selam verdikten 
sonra, büroya girdi, daktilosunu yazı masasının üstüne 
koydu ve sorumlu sendikacılann kim olduğunu sordu. 
Buraya yerleşeceğini ve düzen sağlanana kadar kalaca
ğını, aksi takdirde sendikayı kendinin devralacağını söy
ledi. İşçiler teğmene şiddetli bir tartışma İçinde şöyle 
dediler: “ Bu mücadelenin başını çekenler, ona katılan 
Arjantinli tüm erkek ve kadınlardır. Kongo'dan gelmiş 
siyahlarmışız gibi bizi sömüren emperyalistlere kaişt 
ülkemizi, halkımızı, işçileri savunuyoruz. Sizin gelip blz- 
lerin adlannı alınanıza, sıradan canilermişiz gibi hakkı
mızda bilgi toplamanıza izin vermeyeceğiz. Aynca bura
da, Berisso’da neler olduğunu Çalışma Bakanlığı ve
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devrim hükümeti çok iyi bilmektedir. Eğer gücünüz var
sa, yasalara ve anlaşmalara uyulmasmı ve İşçinin onu
runa saygı gösterilmesini sağlayın. Ve eğer gücünüz 
yoksa, o zaman bize eylem özgürlüğü tanıyın, çünkü 
Arjantinliler ve İşçiler olarak bizler, bizi sömürge olarak 
işgal etmiş bu emperyalizmin müdahalelerinin nasıl dur
durulacağını biliyoruz.” •

H afa lan m ız

Venezuela Ulusal Kurtuluş Silahlı Kuvvetleri'mn 
özeleştirisi.

Şehirlerdeki engelleyici kuvvetlerin ulaştığı ilerleme
ler ve beceriler dikkatli ve objektif bir şekilde etüd edii- 
meiidlr. Herşeyden önce, zorlukla da olsa kabul etmeli
yiz ki, bu alanda hükümetin kazandığı bir çok başan 
enerjik bir biçimde ve inatçı bir sebatla mücadele etmek 
zorunda olduğumuz İki nedene bağlıdır. Birincisi küçük 
burjuva kökenli çocukca öznelciliktir - bir süre için ka
zandığımız ve diğer ülkelerde olduğu kadar Venezüela'- 
da da, sanki ölçülemez bir gücün mitolojik kudreti gibi 
hergün ortaya çıkmamızı sağlayan ve bize her an Romu- 
lo Betancourt’u Miraflores Sarayı’ndan atabileceğimiz, 
izlenimini veren bir başan zincirine bağlı şişirilmiş coşku.

Bu koşullar düşmanımızın gücünü hafife almamıza, 
düşmanı aciz, zayıf, yeteneksiz görmemize ve İhtiyatı
mızı azaltmamıza neden oldu. Bu da bizi örgütümüz 
tarafından çekilen güçlüklere dönüşen talihsiz tedbir
sizlikler ve hatalar bilançosu lie başbaşa bıraktı.

İkinci sebep, bir çok durumda engelleyici örgütün 
neden olduğu güçjükleri kolaylaştıran, örgütümüzde ve 
neredeyse bütün kadro ve mliitanlanmızda derinden 
kökleşmiş olan ve bizi devrimci tedbirimizi terketmeye 
iten açık liberalizmdir. Bu liberalizm bir çok yolla göz 
önüne serilmiştir.

Biz daima gösteriş yapmaya, giriştiğimiz işleri, bildiği
miz sırları arkadaşlanmızın, yoidaşianmızın ve yabancı- 
lann önünde belirtmeye yönelten teşhircilik -başkalannın 
önünde gösteriş yapma amacıyla bütün bu yapılanlar 
örgütte ne kadar önemlidir.

Samimi muhitlerde, örgüte dahil olmayan insanlann 
önünde ifade edilen eleştiri ve gözlemler bunların için
dedir. Bu muhitler sayesinde, düşman, kusurianmız, 
eksiklerimiz ve hatalanmızdan haberdar olur ve bunun 
sonucunda dolaylı olarak sağlanan bilgilere dayanarak 
harekete geçer.

Birbirinin yanlışlarını gizlemek. Arkadaşlarımızın ya
nılgı ve hatalarım görmemezlikten gelelim ki onlar da 
bizi fitneci veya hain sanmasınlar. Bu olay zarar görme
mize neden olur. Bu, özellikle aynı örgüt, iş kolu veya 
arkadaş muhitinden gelmiş ve savaşçılardan ibaret kı
sımlarda ve birimlerde çoktur. Bu olay, hataları gizleme, 
başkalan tarafından eleştirilmekten çekinildiği için eleş
tiriden kaçınma ve dostiann duygularını incitmemek için 
eleştirmeme şeklinde görülür.

Venezuela Ulusal Kurtuluş Silahlı Kuvvetleri (FALN) 
tarafından bazı işlerce görevlendirilmiş bir askeri şahsın 
yoldan çıkması da aynı şekilde hükümetin engelleyici 
planlannı kolaylaştırır. Bu türden bir yoldan çıkma bi
rimler, hareketlerinin, başarılannın ve hatalarının bilan
çosunu çıkartmak ya da tartışmak istediklerinde, göz
lemlerini kabul etmediklerinde, idari sorunlan çözmeye 
çalıştıklannda, ikna etme yeteneği küçümsenerek ve 
savaşçılar arasında eğitim çalışmalan dikkate alınmaya
rak, hataların ve yanılgıiann cezalandırma yoluyla dü
zeltilmesi gerektiği düşünüldüğünde, ortak önderlik ye
rine, kişisel önderliği getirdiğimizde, sesimizi yükselte
rek vc/a durmadan en üst mevkiide olduğumuz konu
sunda İsrar ederek haklı olduğumuzu İspat etmek için 
çabaladığımızda ve en son olarak bilgece bir deyiş olan

Üstte: 1955'de Peron yanlılarının bir gösterisi. Ortada; 
"Peron veya Ölüm": Eylül 1973'de Buenos Aires’de 

seçim Ifampanyası. Altta; Darbeden hemen önce 
siyasal gösteri yapan Arjantinli işçiler

“silahı parti yönlendirir” sözünü çiğneyerek siyasal ön
derliği reddettiğimizde ortaya çıkar. Maruz kaldığımız 
güçlüklerde kanaatimizce başlıca rolü oynayan yukarıda 
bahsettiğimiz siyasal nedenlerle birlikte, farklı türden 
de olsalar, aynı şekilde dikkat etmemiz gereken başka 
nedenler de vardır. Aşağıda özetlemeğe çalışacağımız 
askeri, örgütsel ve teknik nedenler.

Epeyce uzun bir süredir FALN ve devrimci partiler 
yaklaşık olarak aynı planlarla, neredeyse klişeleşmiş 
prosedürlerle yönetilmekteydiler. Bu, hükümete, bir sal

dın başlatıldığında, sonraki saldırıları Önceden bilme 
ve bu saldınlarla karşılaşmaya kendini hazırlama fırsatı 
verdi. Böylece, bu faaliyetler bizim savaştığımız kadar 
güçlü bir düşmanı yenmek için gerekli bir şart olan 
sürpriz unsurunu kaybetmiş oldular. Yanılıyor olma en
dişesi taşımaksızın söyleyebiliriz ki, hükümet son iki 
yılda çektiğimiz siyasal ve askerf güçlüklere dayanarak 
bizimle savaşmayı öğrenmiştir. Halkın desteği ve coş
kusuyla kuşatılmış olan FALN’ın barrlos’da ve Caracas 
tepelerinde çarpıştığı muhaberelerde, engelleyici kuv
vetler zaman geçtikçe, aşağıdaki gibi faiiyet göstererek, 
daha kurnaz ve etkili olmaya başladılar; mevzilerimizi 
almaya çalışmadan, bizi kuvvetlerimiz tarafından işgal 
edilen bölgelerinde tecrit ettiler. Cephanemiz tükenene, 
savaşçılanmız yorularia veya sadece kargaşa durulana 
kadar sabırla beklediler. Sonra tepeden aşağı indikleri 
ve barrios’u terketmeye çalıştıkları zaman ordumuzu 
ele geçirmek üzere ileriediler. Bazı durumlarda, çarpış- 
malann bitiminden sonra askerleri biraraya toplamak 
ve barrios’un giriş ve çıkışında, hakkında en ufak bir 
şüphe duyduklan kişileri alıkoymak için üç gün bekledi- 
ler.

Bomula Betancourt hükümetinin engelleyici kuvvetle
rinin şehirdeki silahlı mücadele yöntemlerimizi nasıl öğ
rendiği sorusunun cevabı, FALN tarafından yürütülen 
taktiklerde ve seçimlerden hemen sonraki günlerde ope
rasyonlarımızın etkisini azaltan poiis teşkilatında aran
malıdır. Bütün Caracas, Simon Bolivar Center’de faali
yet gösteran Mericez Kumandanlığa bağlı ayn kuman
danlıklara sahip bölgelere ayrılmıştır. Bu dağıtımla, bin
lerce asker, polis memuru ve trafik polisini ve başkentte 
senkronize çalışan gizli servisleri harekete geçirdiler. 
Askerler ve polisler makinalı tüfekler ve tanklaria koru
nan topçu gözetleme mevzileri ile stratejik pozisyonlara 
yerieştirlierek, bütün tepeler seçimlerden 72 saat önce 
asker? olarak ele geçirildiler. Keza, herhangi bir ayaklan
ma gözlenebilsin ve her tepede bulunan askeri mevzile
re ile bligi gönderilebilsin diye, tepelerin dışındaki bü
tün mahalleler de alındı. Bunu yapamadıktan yerierde, 
hükümete düşman olan odaklara karşı son derece ted
birli ve yavaş bir şekilde kuşatma manevraları gerçek
leştirdiler. Diğer durumlarda, kalabalık barrios'lardaki 
çoban kulübelerini, gecekonduları ve kalitesiz apart
manları hafif topçu siiahlanyia taradılar.

Romulo Betancourt'un engelleyici kuvvetlerini bu şe
kilde yerieştirişi, bir an bile küçümsenmemesi gereken 
bilgilere dayanan ayrıntılı bir çalışmayı tamamladıklarını 
gösteriyor. Bu konuda bizim yetersizliğimizi, alışılmış 

. planlamamızı, doğru haber eksikliğini, operasyonlann 
askeri ve siyasal olarak “popülarizasyonu”nun yanlış 
tasarianışını, saldın yeteneğimizin düşüklüğünü, teknik 
sınırlılığımızı ve FALN disiplini altında ve aktif olan as- 
kerierimlzi ciddi biçimde tehlikeye atan, fakat burada 
sözünü etmemize gerek olmayan diğer yeterslzüklerimi- 
zi tamamladılar. Çünkü onlar bu zayıflığın hakkından 
sadece cesaretle gelmeye çalışıyorlardı. Bütün bunlar 
bizi zapteden hataiaria olumsuz bir şekilde uyum sağlı
yor. •

B rezilya Kom ünist Partisi'm n 
Ğ zelestM si

1964'de Brezilya sosyalist örgüt ve fikirlerin 
yoğun etkisi altındayken, hemen hennen hiç bir 

direnişle karşılaşmayan askerler bir darbeyle 
iktidara el koydular. Komünist Partisi darbe 

karşısında atıl kalmasının nedenlerini bu yazıyla 
irdelemeye çalışmıştı.

Nisan darbesi Amerikan emperyalizminin ajanlannı, 
büyük toprak sahiplerini, yankee tekelleri ile biriik olan 
büyük kapitalistleri ve ulus düşmanı gerici güçleri.tekrar 
sahneye çıkardı. Ülkenin Amerikan tekellerine boyun 
eğiş düzeyi görülmemiş boyutlara ulaştı. Yatınm ka-
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zançlannı ülke dışına göndermede sınırlamalar getiren 
yasa pratikte geçersiz hale geldi. Amerik'ı Birleşik Dev
letleri ile buğday anlaşmasının büyüklüğünü iki katma 
çıkarıldı. Hanna maden İşletmelerinin taleplerine uygun 
bir madencilik politikası benimsendi.(...) Finans ve eko
nomi politikaları IMF tarafından yönlendirilmekte, dikta
törlük Amerikan hükümetine sonuna kadar bağlı bir po
litikayı yaşama geçirmeye çalışmaktadır.

Küba İle olan İlişkilerimiz de kötüye gitmektedir. Bu 
da bizi OiAS'da Amerikan Dış İşleri Bakanlığı’nın sözcü
lüğünü yapan bir alet konumuna sokmaktadır. Burada 
Vietnam Demokratik Cumhuriyeti'ne ve Dominik ülkesi
nin egemenliğine vahşice bir aşağılama ile yöneltilmiş 
Yankee saldırganlığı ile ortaklıklar görülmektedir. Bre
zilya toprakları üzerinde özel uzmanların gözetimi altın
da roket üslerinin kurulmasına, nükleer kuvvetlerin yer
leştirilmesine izin verilmektedir.

‘ Parti Merkez Komitesi, Brezilya’nın şu anda İçinde 
bulunduğu durumun ve sorunların oluşturduğu karma
şık örgü ağının değerlendirilmesln()e, şu an yaşadığımız 
ve 6. Kongre’yi sonuçlandıracak olan özeleştiriyi sürekli' 
klima ve kapsamını büyük ölçüde genişletme sürecine 
birincil önem vermekte olduğunu vurgulamıştır.

Merkez Komitesi eleştiri ve özeleştiriye olan gereksin
meyi partinin bütününe ulaştırma zorunluluğunun altını 
çok belirgin bir biçimde çizmiştir. Bu yapılırken hatalan- 
mız ve geçmişte karşımıza çıkan aksiliklerin nedenler!

 ̂ araştırılmaktadır. Merkez Komitesi, parti saflarının ideo-' 
iojik düzeyinin yükseltilmesini, ateşli bir devrimci arzu 
ve parti aşkının sağlıklı bir devrimci ruhla beraber geliş
tirilmesini bu bağlamda ele almaktadır.

Özeleştiri sürecini harekete geçirirken. Merkez Komi- 
tesi'nin komünist hareketin hata.ve eksikliklerini gözö
nüne alarak yaptığı “ başarılı Nisan darbesi” tahlillerin
de ulaştığı temel sonuçlan parti kademelerine bildiriyo
ruz.

Askerî darbenin başarısı bizim en önemli zayıflıkları
mızın üzerine ışık tuttu. Ülkenin içinde bulunduğu yeni 
durumun görünümü ve gelişmeler bizi şaşırttı; hazırlık
sızdık. Sadece üzerimize doğru geleni karşılamakta de
ğil, faaliyetlerimizi sürdürebilme konusunda da başarı
sızdık. Ülkenin değişen koşullarına ayak uyduramadık. 
Askeri aygıta olan güvenimiz boşa çıktı. Partiye ve yı
ğınlara işlediğimiz “kolay ve çabuk-zafer” temasıda 
temelsizdi. Ayrıca kuyrukçu olduğumuz dea ortaya çık
tı. Tüm bu nedenlerle bizi bu hale sokan süreçleri tahlil 
etmeliyiz.

Zorlu, çetin, siyasal ve ideolojik savaşımlar sonucun
da 5. Kongre tarafından kabul edilen anlayış partinin 
yığınlaria ve halkla olan bağlarını güçlendiren, böylece 
devrimci sürecin ilerleyişine katkıda bulunan güçlü bir 
devrimci silahtı. Fakat ulusal burjuvazi ve gericiler ara
sında bir noktada bulunan Goulart’ın yükselişi ile bera
ber bizde siyasal çizgimizden uzaklaşmaya, geri çekil
meye başladık.

Bu süreç Goulart hükümetinin son aylarında, yani 
bizim pratikte siyasal çizgimizin yaşama geçirilmesi mü
cadelesini terkettiğimiz dönemde doruk noktasına ulaştı.

Şüphesiz uzlaşma politikasına karşı durmadan savaş
maktan vazgeçilemezdi. Bu Nisan ve Ekim 1963 gerici 
hareketlerinin uzlaşma politikasına karşı yürütülen sa
vaş yüzünden başarısızlığa uğramalarından kaynakla
nıyordu. Aynı anda biz de uzlaşmaya karşı yetersiz bir 
mücadele veriyorduk.

Pratikte Goalart hükümetine karşı ürettiğimiz tavır, 
hükümetin politikalarının tamamen olumsuz olduğunu 
kabul etme biçimindeydi. Dış politikalar başlığı altında, 
banşın ve hür iradenin savunulması, müdahale etmeme 
İlkesi ve sosyalist ülkelerie ticari ve diplomatik ilişkilerin 
geliştirilmesi gibi bir çok olumlu noktayı gözardı ettik.
İç politikada da hükümetin demokratik özgüriüklere gö-

üstte: Darbe sonrası Uruguay’da insan avı. Ortada: 
1971’de tutuklanmış bir Tupamaros militanlı: Lucia 

Topoiansky Saavedra. Altta: Brezilya’da öğrencilerin 
düzenlediği bir gösteri polis tarafından dağıtıldıktan 

sonra kaçan öğrenciler.

rece yüksek olan saygısına ve işçilerin isteklerini karşı
lamadaki tutumuna karşı aynı hatalan yaptık. Goulart 
hükümetine muhalefetimiz baskıcı bir hükümete karşı 
yürütülen bir mücadeleye dönüştü. Bunu yaparken ama
cımız hükümetin maskesini düşürmekti.

Sorunu şöyle bir anlayışla ele aldık: bu koşullar altın
da ülkemizin en büyük düşmanı olan Amerikan emper
yalizmine karşı yürütülecek mücadelenin en somut biçi
mi uzlaşmaya karşı yürütülecek olanıdır. Böyle bir siya
sal durum sadece hararetli mücadelede bir kaymaya 
yolaçabilirdi ve bu da ulusal burjuvazinin üzerine düştü. 
Mücadelemizin ateşini Amerikan emperyalizmine ve onun 
Işblriikçi uşaklarına yöneltmek yerine uzlaşma politikası

İle uğraştık. Sonuçta emperyalizm mücadelemizden İkin
cil önemde kabul edilebilecek etkiler gördü. Bu Ameri
kan emperyalizminin utanmaz ajanları Locerda ve Ade- 
mar’a karşı yaklaşımımızdaki eksiklikleri göstermekte
dir. Bu emperyalizmin baskı altında tuttuğu İnsanlar 
üzerinde uyguladığı saldırganlık üzerine yoğunlaşma
mamızda onun manevra ve entrikalarına karşı tutumu
muzda var olan yoksunluk ve gedikleri göstermektedir. 
Bu, sağcı bir darbe tehlikesini, sadece kitleleri arasıra 
tehdit etmekte kullanılan bir bostan korkuluğu gibi gör
dük demektir. Hükümet üzerinde yoğunlaşıp, daha kes
kin isteklerde bulunurken, kendi zayıflıklarımızı ve 
ulusal demokratik mücadeledeki kusurianmızı gözden 
kaçırdık. Aynı anda zamanda toplumsal kuvvetleri ara
sında etkili bir uyum arama çabalarına da yeterii önemi 
vermedik. Bu tutum, davranışlarımızdaki ısrarii öznelci
liğin etkisini açıkça ortaya koymaktadır.

Demokratik süreçteki ileriemelerin yabancı tekellerin 
ayrıcalıklartnı ve hala güçlü konumda bulunan büyük 
toprak sahiplerinin büyük burjuvaziyi tehdit ettiği gerçe
ğini görmezlikten geldik. Gerçekliğin yanlış değeriendi- 
rilmesl Goulart hükümetinin son aylannda, toplumsal 
güçler arasındaki ilintilerin gün geçtikçe ulusal demok
ratik güçlerin aleyhine geçtiğini görmemizi engelledi. 
Gerteiler ve çanak yalayıcılar güçlerini birleştirdiler ve 
Brezilya burjuvazisinin geniş sektörlerini etkileri altına 
aldılar. Bunlam arasında durumdan hoşnut olmayan ve 
tehditler karşısında hükümetle aynı fikirde olmayan sı
radan kent burjuvazisi de vardı. Sağcılar sonuçta, el 
ele verip kısa sürede darbeyi hazırladılar. Goulart kendi 
siyasal amaçlarının dayatmasıyla halk kuvvetlerine da
ha yakın bir çizgi izlemeye başladığında davranışlan- 
mızdaki 5. Kongre’den sapma eğilimleri daha bir belir
ginlik kazandı. Brezliyalılann seçimlere verdikleri önemi 
anlayamadık. Partinin merkez komitesi tarafından da 
onaylanan seçime bağlı bir çözüm biçiminin yaşama 
geçirilmesini de sağlamadık. Bu sırada Goulart’In gücü
nü yasa dışı yollaria genişletmesine de ses çıkarmıyor-. 
duk. Kitleleri uyarıp Locerda, Ademar ve askeri yandaş- 
lannın eylemlerinde açıkça ortaya çıkan sağcı bir askeri 
dartıe tehditine karşı biriik olunması gerektiğini savuna
cağımıza, 27 Mart 1964 tarihli yürütme komitesi bildiri
sinde anayasal reform taleplerinde bulunup saldırımızın 
hedef noktasma da meclisi koyduk. Aynı yazıda uzlaş
ma politikasına son verecek yeni bir hükümetin acileır 
kurulmasını da istedik. Bildiride şöyle deniliyordu. “Mec
lis referandum çağrısında bulunmalı, baştan savama, 
erteleme ya da red durumunda ise bunu yetkili bölüm 
yerine getirmeli” . Böylece pratik amaçlar adına, parti
mizin sahip olduğu tedbiriilik çizgisini tamamiyle terket- 
tik.

Hatalanmızın kökenleri Brezilya devrimini tam bir kü
çük burjuva kafası İle algılamamızda yatmaktadır. Bu 
algılayış kendisini özellikle de devrimci eylemin kesin 
anlarında belli etmektedir. Bu anlayış öyle bir anlayıştır 
ki, sınıf olgusundan çok bir grup ya da parti eylemi 
olarak eylemlerimize bir acelecilik, bir küçük burjuva 
aceleciliği yatar. Bunun sonunda güçlerin birleştirilmesi 
ve proletarya diktatöriüğü düşüncesi üzerine biçimle
nen temel ve stratejik amaçlanmızdan uzaklaşırız.

Siyasal çizginin tam olarak uygulanabilmesi için mü
cadelenin gerek duyduğu öğelerin temelini, hatalanmı- 
zın özeleştirise! sınanması ve en derin nedenlerinin ana
lizi oluşturur. •

Öğr0 n€ilere M esa j
CAMİLO TORRES

Camilo Torres’in Mart-NIsan 1965'de La 
Gaceta’da yayınlanan ve öğrencilere tavsiyelerini 

içeren mesajı.

Azgelişmiş tüm ülkelerde öğrenciler ayncalıklı bir grup
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oluştururlar. Üniversite öğrencilerinin çol< azı mali des
tele aimai(tadır. Özeiliide özel üniversitelerin çoğunlukta 
olduğu Kolombiya’da ekonomik unsur can alıcı bir so
run haline geldi.

Okur yazar olmayanların oranının yüzde 80 olduğu 
Kotomblya'da toplumsal çözümleme ve karşılaştırmalar 

\ yapmak, ülke sorunlarına olası çözümler getirmek için 
gerekli araçlara sahip bir kaç gruptan biridir. Öğrenciler.

' Aynca, ifade özgüriüğü bulunan üniversitelerden bi- 
 ̂rinde okuyan bir öğrencinin iki ayrıcalığı vardır. Bir 
yandan akademik lıasamaklan kullanarak toplumsal mer
divenin üst düzeylerine tırmanabilirken, bir yandan da 
toplumdaki yükselişini tehlikeye atmaksızın, düzene ayak 
uydurmayan bir asi olarak kalabilir, öğrencilerin bu özel
likleri, onları Latin Amerika devriminin can alıcı öğeleri 
haline getirdi. Devrimin çalkantılı döneminde öğrencile
rin çabalan oldukça etkiliydi, örgütlenme döneminde 
İse çalışmaları ikincil bir rol oynadı. Devrim tarihinde 
ortaya çıkan bazı sıradışıiarın dışında, doğrudan sava
şımdaki rolleri çok önemli değildi. A|itasyon çalışmaları
nın öneminin hepimiz bilincindeyiz. Ancak bu çalışma
lar bir örgütlenme İle izlenmedikleri, iktidar hedetii bir 
savaşıma eklemlenmedikleri sürece gerçek etkilerini yi- 
tlririer. Devrime katılan öğrencilerin geçici ve yüzeysel 
doğalarının ilkesel nedeni, kendi ekonomik, ailevi, kişi
lik savaşımlannda karar verme eksikliğidir. Bir öğrenci
nin düzenle çatışması ya duygusal, ya da tamamen 
entelektüel nedenledir. Bu da üniversite yaşamı bittiğin
de, düzenle olan uyumsuzluğunun ya bitişi ya da en 
iyi haliyle örtbas edilmesi ve artık o asi öğrenciden 
geriye eser kalmayışı gerçekliğini açıklar. Burjuva presti
jinin sembolerini parayla satın alan, vicdanını yüksek 
bir aylık karşılığında değiştiren meslek sahibi bir burju
vadır artık o. Tüm bunlar Kolombiya tarihinin şu anında 
öğrencilerin sorumluluk duygusuyla verecekleri olgun 
yanıtların-önünde ciddi-bir engel oluşturmaktadır.

Ekonomik bunalımı tüm sertliği ve insafsızlığıyla ya
şayanlar köylüler ve işçilerdir. Tüm bunlardan yalıtık 
konumdaki öğrenci yüzeysel ya da tamamen spekülatif 
bir devrimci tutumun yeterli olduğuna inanır. Bu bağlan
tı eksikliği öğrenciyi kendi tarihi görevi karşısında hain 
konumuna itebilir. Kitle hareketi günlük, sürekli bir çaba 
istediğinde, öğrenciler bağınş-çığırışlar, attıkları taşlar 
ve yaptıklan dağınık gösterilerie yanıt veririer. Halk, 
kendi saflarına sorumluluk bilinciyle, etkili ve disiplinli 
birkatılınü beklerken, öğrenci boş sözlerle ya da özürier- 
le karşılık verir. Öğrencilerin devrimci İnancı nihai he
defler için verilen gerçek bir taahüte dönüşmelidir. Yok
sulluk ve zulme tek iuşına çözüm aranmamalıdır, var 
olan sisteme karşı sürdürülen savaşımın sonuçları, bun
lara da çözüm getirecektir. Var olan sistem içinde dev
rimci bir yaşamı doğrulayan işaretlerdir onlar. Aynı inanç
lar, öğrencilerin, işçi ve köylülerin katlanmak zorunda 
kaldıkları toplumsal zulüm ve ekonomik sıkıntılara katıl
masına neden olmalıdır. Devrimci taahüt teori ve pratik 
bütünlüğünden geçer. Bir bütündür, değiştirilemez ve 
hiç kimse vicdanına, tarihsel görevine, halkına ihanet 
etmeksizin sözünden cayamaz.

Bir devrimci fırsat anında söylev vermek İstemiyo
rum. Sadece öğrencileri kendi sorumluluklanna ve buna 
göre ne yapmalan gerektiğine karar verebilecekleri, gü
venilir bilgi kaynakları ile İlişkiye geçmeğe çağırıyorum. 
Kişisel olarak, Kolombiya devriminde sıfır noktasına yak
laştığımız inancındayım. Ama ancak köylüler ve işçiler 
bunu söyleme yetkisine sahiptirler. Eğer öğrenciler öğ
renme isteğiyle halka katılırlarsa, işte o zaman tarihi 
anı nesnel olarak yargılayabilirler.

Bununla biriikte eğer devrimin kıvılcımları, Kolombi
yalI öğrenciler, bilgi eksikliği, yüzeysellik, bencillik, so
rumsuzluk, korku gibi her hangi bir nedenden ötürü 
marjinal kalırlarsa, bu hareket meyve vermeden, utanç 
İçinde kuruyacak. Öğrencilerin, tarihi bu olağanüstü 
anında ülkenin çağnsına yanıt vereceklerini, bu çağrıyı 
duyup sonsuz bir eli açıklıkla izleyeceklerini umuyo
ruz. •

u m  m ı m i e  dol̂ curıte 
n e  m u s  aveı^ıe pas

üstte: Şili'de darbe sonrası stadyuma toplanmış 
tutulflulann yüzündeki korku ifadesi vahşetin 

boyutlarını gösteriyor. Ortada: JosĞ Balmes’in 1976 
yapımı "Bir dakikalık karanlık bizi kör etmesin" adlı 

ve Şili'yie dayanışma amacını güden afişi. Altta: 
Ailende, Pinochet'in darbesi başladığında 

muhafızlarıyla birlikte çatışmaya hazırlanırken.

H alk  Cephesi'itin  Zaferi

Şili Halk Cephesi’n'm zafer kazanması için 
hazırlanmış çalışma programı

1938’de, en geleneksel partiler ve Alessândri hükü
meti tarafından desteklenen t>aşkanlık adayı Gustavo 
Ross, asıl gücünü Radikal PartI'öen alan çok heterojen 
Wr Halk Cephesl’n\n adayı olan Pedro Aguirre Çerdi 
tarafından yenilgiye uğratıldı. Hükümete doğrudan katıl
mayarak hem alkışı paylaşan hem de eleştiriyi teşvik 
eden Komünistler, Şili’deki oligarşiye hükmetmek ve 
mücadele programlarını yaymak için o anın ortaya çıkar
dığı her fırsattan yararlandılar.

Hisse senetlerinin idaresinde Alessândri- Ross hükü
meti tarafından yapılan utanç verici dolandıncılıklann 
ortaya çıkarılması -şimdiye dek bu kıta üzerinde görülen 
en rezil işlemdir- suçlu partilere karşı, tam Halk Cephe- 
s/’nln ve tüm halkın şu anki yönetim iktidara geçtiğin
den l>eri istediği gibi bir yasal etkinlik yolunun, gecik
miş bir başlangıç da olsa, başlangıcı olarak görülmeli
dir. Şu anda mahkemelerde İncelenmekte otan on mil
yonlarca pesanın zimmete geçirilmesi, Gustavo Ross’- 
un lidertik yaptığı önceki rejimde, rejimin elebaşian ta
rafından İşlenen suçlar zincirinin bir parçası sayılabilir. 
Halkın Ross'a “ Pasifiğin son korsanı” adını takması 
boşuna değildir.

Partimizin tekrar tekrar belirttiği gibi, Ross ve çetesi
nin, 1938 yılı boyunca Şili’nin temel kaynaklarını, sağcı
ların başkanlık kampanyalarını finanse ederek ve bir 
toptan rüşvet projesi yürüterek sömürmekle meşgul olan 
bir grup yabancı banka ve anonim şirketten on milyon
larca pesa aldığı saptanmıştır.

Sözkonusu olan bankalar ve anonim şirketler şunlar
dır; Ulusal Şehir Bankası, Angola-Şili Bankası, Lautaro 
Nitrate ve diğer şirketler tarafından temsil edilen Kuzey 
Amerikan Guggenheim-Morgan-Rockefeller grubu, Lortd- 
ra ve Güney Amerika Bankası, Tarapacâ ve Antofagasta 
Güherçlle Şirketi, Gente Grande Sığır Anonim Şirketi, 
Williamson Ba'f^ur ve diğerieri tarafından desteklenen 
İngiliz Rotschild grubu.

Ross’un başkanlık kampanyası için aldığı para karşılı
ğında, Pissis ve Nebraska’nın zengin pompalarını başın
da Senyor Osvaldo de Castro’nun bulunduğu şirkete 
devretmek için sözleşme yaptığı kanıtlanmıştır. Osvaldo 
de Castro da hisse senedi dolandıncılıklanna karışmıştır.

Bu nedenle oligarşik-llberal-muhafazakar takımın (Kı
şında bulunan Ross, halkın karşısında anavatanına iha
netten, ulusun İtibarına, egemenliğine ve bağımsızlığı
na karşı dolap çevirmekten, cumhuriyetin başkanlığını 
düşmana satmayı planlamaktan ve özellikle fiyatlardaki 
korkunç artış gözününde bulundurulursa ülkenin ve ulu
sal ekonominin para dengesine karşı İşlediği her tür 
suçtan dolayı suçlu olarak bulunmaktadır.

O halde suçlu, yüzyıldan daha fazla emperyalizmin 
ve onun zenginliklerinin avantajını kullanarak gücü elin
de tutan, siyasi dejenerasyonu süresince de rüşvetin 
ve kokuşmuşluğun en son noktasına kadar alçalan ve 
halka ve ulusa karşı her zaman düşmanca davranışlarda 
bulunmuş bir sosyal sınıf olan oligarşidir.

Bu oligarşi, gerçek yüzünü "anti-komünlzm” maskesi 
ardına gizlemeye çalışmış, tüm kendi suçlarını hatta 
"yakalayın, hırsız var” türünden küçük hırsızlıkları bile 
kendi paçasını kurtarmak için Komünist Parti'ye yükle
miştir.

Ancak gerçekler Halk Cephesl'n\n politikasının doğru
luğunu göstermiştir. Bu gerçekler, 1938 Başkanlık Kam
panyasında zafer kazanan Halk Cephesi hareketinin, 
Şili’nin bağımsızlığını ve biriiğini koruyan, demokrasi 
rejimini savunan, ağır işçilerin çalışma koşullannı ve 
yaşam standartlarını iyileştiren ve barışı koruyan büyük 
bir ulusal mücadele olmaya devam ettiğini göstermekte
dir.

Halk Cephesi hareketi, Şili’yI Ross'un ve İhanetlerin
de ona yardımcı olanların pençesine düşmekten koru
du. Halk Cephesi sayesinde Şili, emperyalizmin bir sö
mürgesi haline gelmekten, Şlll halkı da yabancı bir efen
dinin eziyetlerine maruz kalmaktan kurtuldu.

Şili’yI oligarşinin suçlarından kurtarmanın tek yolu, 
oligarşinin maddi temelini yoketmektir, bu da kilit nok
talarını ve ekonomik ayrıcalıklannı sona erdirerek ve 
hesap sormak için gerekli olabilecek mal ve mülkler 
konusunda her türiü önlemi benimseyerek sağlanabilir.

Kabul Edilmesi Gereken Önlemler:
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Tüm bu gerçeklerin ifiğında, Komünist Parti, halkı 
örgütlenmeye, hareketlenmeye, hükümet ve devlet yet
kililerinden aşağıdaki önlemlerin kabul edilmesini iste
meye çağırıyor.

Ülkedeki tüm bankaların işletmeleri üzerinde, özellik
le küçük çiftçileri, madencileri, tüccarları ve sanayicileri 
koruyacak, yeni dolandıncılıklan önleyecek ve krediyi 
Şlli'nin bağımsız sınai gelişiminin çıkanna kullanacak, 
devlet adına etkili bir denetim mekanizmasının kurulması.

Hisse senedi dolandırıcılıklarına karışmış ve halka ve 
demokrasiye zarar verecek şekilde ülkenin içişlerine 
müdahalede bulunmakla suçlanmış yatiancı teşebbüs
lerin millileştirilmesi.

Faşist sulkastçiler Ibânez ve Herrera'nın geri dönme
lerini yasaklayan kanunun devam ettirilmesi.

Oligarşinin suçlannın açığa çıkmasını engellemek ama
cıyla Komünist Parti’nin yasaklanmasını ve genel ola
rak, siyasal görüşlerin özgürce ifade edilebilmesinin 
sınıriandınlmastnı öngören sağcı planın cumhuriyetin 
başkanı tarafından veto edilmesi. Pariamentonun komü
nist üyelerinin seçiminin korunnjası.

Arabulucu, anti-Halk Cephesi eğilimi gösteren bakan- 
lann elimine edilmesi ve bunların yerine, Halk Cephesi 
programına dayalı bir ekonomik ve toplumsal çalışma 
planının gerçekleştirilmesini hızlandırarak Halk Cephe- 
s/'ni destekleme eğilimi gösteren kişilerin getirilmesiyle 
gerçek bir Halk Cephesi hükümetinin oluşturulması.

Komünist Parti bu ulusal kurtuluş önlemlerinin elde' 
edilebilmesi için halkı örgütlenmeye, hareketlenmeye 
çağınyor. Bir kez daha Komünist Parti, işçilere köylüle
re, meslek sahiplerine ve dürüst aydınlara, kendilerini 
vatanianna adamış, Şili’yi toprak sahibi oligarşinin se
bep olduğu utanç verici yaralardan kurtulmuş olarak 
görmeyi arzu eden tüm ilerici bireylere sesleniyor, on
lardan Halk Cephesi temeline sahip komiteler halinde 
gruplaşmaları istenmektedir, amaçlan belirtilen önlem
lerin kabul edilmesi, kendi istekleri ve 1938 programının 

. etkili ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için mücadele 
etmek olacaktır.

Önümüzdeki NIsan’ın altıncı günü, tüm Şili halkı, on
lara karşı gelen kuvvetlere hükmetmeye çağniacaktır. 
Halkın sağcılar (ve onlann Schnake yanlısı uşakları) 
ve Halk Cephesi, İrtica ve llerieme, yabancı çıkariann 
hizmetindeki doiandıncıfar ve Şlli'nin kurtuluşu ve ulu
sal itiban için verilen mücadele arasında seçim yapma- 
lan gerekecek.

Halk Cephesi zafere ulaşacak, Halk Cephesi progra
mının uygulanmasında da mücadele komitelerinde ör
gütlenen her topluluğun üyeleri tedbfrii davranacak
lar. •

Unidad Popular'm  Program ı

Sosyalist Parti, Komünist Parti, Radikal Parti, 
Sosyal Demokrat Parti, Hıristiyan Hareket, 

Bağımsız Halkçı İttifak tarafından onaylanan 
programın özeti.

Şiii'de sistem çağın gereklerini karşılamamaktadır. Şi- 
H, yabancı sermaye ile Işblriiğl İçindeki burjuvazinin 
egemenliği altında, emperyalizme bağımlı t>ir ülkedlr.(...)

Gerici Frei hükümetinin uygulamaya çalıştığı “ refor
mist gelişmeci” formül başansızlığa uğramıştır. (...)

Burjuva hükümetleri İle Işblriiğl içindeki Amerikan te
kelleri hemen hemen tüm bakır, demir ve nitrat maden
lerini ellerinde tutmaktadıriar. lUF ve benzeri örgütler 
ülkenin ekonomi politiğini ve dış ticaretini kontrol et-

Üstte: Şiii'de MIR’f/ı gazetesini okuyan köylüler. 
Ortada: Ailende, Aralık 1971’de Fidel Castro ile 

birlikte. Altta: Şili Komünist Partisi genel sekreteri 
Luis Corvaian.

mektedirler. Bu örgütler eğitim sistemimize, kültürümü
ze ve iletişim araçlanna bile sızmışlardır. (...)

Gerçek teik seçenek, halk hükümetinin asıl görevi, 
emperyalistlerin, tekellerin, toprak oligarşisinin egemen
liğine son vermek ve ŞIH'de sosyalizmin inşasını taşlat
maktır. (...)

Hareketin mllltanlannın, sol partilerin, kendisini deği
şikliğe hezıriayan halkla bütünleşmeleri Için her yerde 
Birieşik Halk Komiteleri kuracağız. Halkın İstemlerinin 
dolaysız sözcüleri ve yorumlayıcılan olarak bu komitele
rin asıl işlevi halk İktidannı yayama geçirmektir.

Aktif katılım sistemi, programın gerçeklendiği, aktif 
ve dinamik bir yöntemdir. Bu sistem kitleler için yaşa
yan bir okul, Halk BIrtiğI'nIn her düzeyde İnsana politi
kasını götürmede somut bir yoldur. (...)

Ülkenin gerek duyduğu devrimci değişiklikler, ancak 
İktidarın eski yönetici gruplardan, kentte ve kırda, İşçi
lere, köylülere, orta sınıf içindeki devrimci öğelere geç
mesiyle gerçekleşebilir. Siyasal yapıda hükümeti ilgi
lendiren sorunlar şunlardır;

a) Çalışaniann kazandığı zaferi, demokratik haklannı 
korumak, daha etkili ve uzun vadeli kılmak.

b) İktidann tamamen çalışanlara ve halka ait okluğu 
yeni bir devlet kurmak İçin bugünkü yapıda var olan 
kurumlan dönüştürmek.

Birleşik Halk Hükümeti çoğulcu olacaktır, tüm devrim
ci parti, hareket ve fikir akımianhın biriikteliği olacaktır. 
Birieşik Halk Hükümeti, yönetimin bir merkezde toplan
madığı İdari bir sürece girecektir. Bu süreç, yeterii bir 
demokratik planla eklemlendiğinde bürokratik merkezi
yetçilik bertaraf edilecek, yerine devletin tüm organlan- 
nın işbirliği içinde olduğu bir sistem geçecektir. Beledi
yeler, tüm devletin işbirilğl İçinde olması planlanna uy
gun ölçülerde yetkilendirilecek ve yenileneceklerdir. Po
lis yeniden düzenlenmelidir. Böylece halkı bastırmak 
İçin kullanılan bir araç olmaktan çıkıp, tersine, nüfusu, 
toplum karşıtı hareketlerden koruyacak yani asıl amacı
na hizmet edecektir.

Cezaevleri, yasaya karşı gelenleri rehablllte etmek, 
yeniden topluma kazandırmak amacıyla yeniden düzen
lenmelidir.

Yeni anayasa halkın devlet işlerine kitlesel katılımını 
sağlayacaktır. Merkezi iktidar organı olarak Halk Mecli- 
si’nl tanıyan ve ona karşı sorumlu ulusal, bölgesel ve 
yöresel düzeyde tek bir devlet örgütlenmesi olacaktır. 
Halk temsilciliği örgütlenmesi okur yazar olsun olmasın 
askeri, sivil, kadın, erkek, onsekiz yaşının üzerinde her
kese evrensel, gizli, doğrudan oy hakkının verilmesi 
ile yaratılacaktır.

Üyelerini, kendi doğalannın uygunluğu dışında her
hangi bir koşul aramaksızın Halk Meclisl’nln seçtiği bir 
Yüksek Mahkeme kurmayı tasariıyoruz.

Emperyalist ya da oligarşik güçlerce kullanılabilecek, 
toprak bütünlüğüne ya da ulusal bağımsızlığa yönelik 
her türiü tehdite karşı tetikte olacağız. Modem, yurtse
ver, halkçı bir ulusal egemenlik aşağıdaki ölçütlere da
yanmalıdır:

a) Askeri güçlerin tüm kanatlannda, ulusal kimliğin 
güçlendirilmesi.

b) Modem askeri i>IHmde her açıdan teknik eğitim.

c) Askeri güçlerin, ülkenin toplumsal yaşamına çeşitii 
biçimlerde katılımı ve bütünleşmesi.

Ekonominin dönüştürülmesi süreci, zaten devletin sa
hip olduğu şirketler ile, kamulaştmiacaMardan oluşacak 
ağırtıklı bir halk sektörünün kurulmasını amaçlayan bir 
politika ile başlayabilir. Böylece aşağıdakiler derece de
rece halk sektörüne geçecektir:

1) Zengin bakır, nitrat, İyot, demir ve kömür madenleri.

2) Ülkenin mali sistemi, öncelikle de özel bankalar 
ve sigorta şirketleri.

3) Dış ticaret.

4) Büyük çok hisseli şiricetier ve tekeller.

5) Stratejik sınai tekeller.
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6) Elektrik enerjisinin üretim ve dağıtımı, demiryolu, 
karayolu, deniz ve hava taşımacılığı, haberleşme, pet
rol, yan ürünleri ve sıvı gaz üretimi, arıtımı, dağıtımı, 
çelik, çimento, petrokimya, sınai kimya sanaiyi, selüloz 
ve kağıt imalatı sanalyiieri gibi genel olarak ülkenin 
İktisadi ve toplumsal gelişimini etkileyecek alanlar. Dev
let bu alana giren şirketlere ulusal ekonomi içindeki 
işlevlerini yerine getirip, çalışanların sorunları ve üretim 
kapasitesi ile ilgiienebiimeieri için gereken her türiü 
teknik ve mail yardımı sağlayacaktır.

Devlet sermayesinin özel sermaye ile birleştiği karma 
alanlar olacaktır.

Toprak sahipliğinin dağılımı ve örgütlenmesi aşağıda
ki noktalara göre belirlenecektir:

1) Belirlenen maksimum alanı aşan arsalar, bölgenin 
koşullan dikkate alınarak kâmulaştırılacaktır.

2) Daha önce terkedilmiş ya da devlete ait olduklan 
için bakımsız kalmış araziler en kısa sürede ekilebilir 
haie getirilecektir.

3) Kamulaştırılmış topraklar, istenirse kooperatifler 
halinde örgütienebilecektir. Koşullar uygun olduğunda 
köylülere toprak, kişisel mülkiyet olarak verilecektir. 
Emeğin ve pazarın örgütlenmesi de karşılıklı işbirliğine 
dayanacaktır.

4) Belli durumlarda toprak, küçük çiftçiler, kiracılar, 
hissedarlar ve tanm işlerinde yetkili tarım işçileri arasın
da böiüştürüiecektir.

5) Küçük topraklar giderek kooperatif yapıiar altında 
örgütlenecektir.

6) Küçük ve orta dereceli çiftçiler bölgelerinde bulu
nan kooperatiflerin sağladığı hizmet ve olanaklardan 
yararlanacaktır.

7) Topraklarına göz dikilmiş olan yerel komitelerin 
bütünlüğü korunacak, varltklan sürdürülecektir. Demok
ratik hükümetin güvencesi altındadırlar.

Bu politikanın hedefleri şunlardır:

a) Büyük çoğunluğun acii sorunlarını çözmek.

b) Çalışma çağına gelmiş her Şilt yurttaşının uygun 
bir ücret karşılığı çalışmasını güvence altına almak.

c) Şiii'yi yabancı sermayenin egemenliğinden kurtar
mak.

d) Gelişmesi en olası üretici güçlerin maksimuma ulaş
ması için hızlı, merkeziyetçi olmayan bir ekonominin 
gelişiminin sağlanması. Verimliliği artırmak, bağımsız 
gelişimin gereklerini yerine getirmek ve çalışan nüfusun 
insanca isteklerini karşılamak için doğal, mali, teknolo
jik kaynaklann ve eldeki insan gücünün en iyi şekilde 
kullanılması.

e) İhracatımızın gelişimini ve çeşitliliğini hedefleyen 
bir dış ticaret politikasının uygulanması.

f) Para değerini sabitleştirmek için gerekli ayarlamaia- 
nn yapılması.

Şili halkının istekleri yasal ve yapılabilir İsteklerdir. 
Hükümetin temel amaçları şunlar olacaktır:

a) Acilen, işçilerden oluşan komiteler kurarak bir üc
ret politikası saptamak. Karşılaştırılan bir süre içinde, 
sınainin hangi dalı olduğuna bakılmaksızın eşit İşe eşit 
ücret sistemi oluşturmak.

b) Toplumsal güvenliği bütünlüktü kılmak, yasal ola
rak kazanılmış hakları korumak, ayrıcalıkların kötüye 
kullanılmasını, bürokrasiyi, randıman düşüklüğünü or
tadan kaldırmak.

Üstte: Şili diktatörü Pinochet, Paraguay diktatörü 
Stroessner'le birlikte. Ortada: Pinochet döneminde 
çalışma koşullarını tartışan işçiler. Altta: Darbeden 

hemen sonra tututlanmış Tupamarpiar.

c) Şilt halkının diş ve vücut ağnlarının korunup, gerek
tiğinde ücretsiz tedavisini garanti altına almak.

d) Geniş bir konut projesinin gerçekleşebilmesi için 
gereken fonu sağlamak. Halk birttğt hükümetinin konut 
politikasının amacı her ailenin kendi evinin sahibi olma
sıdır.

e) Evli kadınlar da tüm yurttaşlık haktanndan yararla
nacaktır. Evlilik dışı doğan çocuklar diğertertyle aynı 
yasat konuma sahip olacaktır.

f) Emekçiler ile işverenler arasındaki yasal aynm orta
dan kalkacaktır.

Yeni toplumsal süreç yeni bir kültüre kapılarını aça
caktır. insan emeğini en yüce değer saymak, ulusal 
bağımsızlığı ifade etmek, gerçeğe eleştirel yaklaşmak 
bu kültürün rehberi olacaktır. Bugünkü kapitalist kültü- 
ret deformasyona savaş açan, yaratıcı emeğin meyvele
rini çalışanlara götüren tüm sanatçılar ve aydınlar yeni 
toplumda da öncü olarak yerlerini atacaktır. Halk kültürü 
İçin kurutacak bölgesel merkezierde kitleler kültürle ta
nışıp kendilerini deneyeceklerdir.

Öğrencilerin edilgen, atıcı konumtanndan kurtarılıp, 
eleştirel ve aktif olarak sürece katıtmatarını destekleyen 
yöntemler öğretimi etkili kılacaktır. Her bölgede bir ilko
kul ve bir de ortaokul bulunması zorunlu olacaktır. Fizik
sel eğitim ve sporun tüm biçimleriyte ilgitenitecektir. 
Demokratik, özerk üniversiteler kurutacak, yetişkinlere 
de kendilerini geliştirme olanaktan yaratılacaktır. Yeni 
insanın yeni kültürünün blçimiendiritmesintn temel yar
dımcıları kitle İletişim araçlarıdır. Ancak ticari kimlikle
rinden sıyrılıp eğitim ruhuyla dotdurutmaları gerekir. 
Halk Biriiği hükümetin amacı Şiii'nin siyasal ve ekonomik 
bağımsızlığını ilan etmek, ideolojik ve siyasal konumla
rına bakılmaksızın tüm ülketerie Şili halkının verdiği l>a- 
ğımsız karariar temelinde ilişkiler kurmak, bağımh ya 
da sömürge konumundaki ülkelerle dostane ilişkiler kur
mak, dayanışma koşullarını araştırmak, Latin Amerika’
nın özdeş çıkarlarını emperyalizme karşı ortak direniş 
duygusuyla korumak, emperyalist ülkelerden gelecek 
her türiü baskıya karşı savaşmaya hazır politikalar güt
mek, sosyalist ülkelerle dostluk çerçevesinde kurulan 
İlişkileri geliştirmektir.

Şiii’nin tam bağımsızlığı Amerikan Uluslar Topluluğu’- 
nu Kuzey Amerika emperyalizminin bir aracı, bir temsil
cisi ilan edip, bu örgüt içinde temsil edilen her türiü 
Pan-Amerikanizme karşı direnmekle gerçekleşebilir. Halk 
Birilğl hükümeti Latin Amerika ülkelerini gerçekten tem
sil edebilecek bir örgüt kurmayı tasariamaktadır. Bağım
sızlığı tehlikeye atan her türiü anlaşma feshedilecektir.

Özgüriük, sosyalizmi kurmak için veriien her savaşım
la Amerika kıtasının ilk devriminin gerçekleştiği Küba 
ile dayanışılacaktır. Orta Doğu halklarının antiemperya- 
iist mücadeleleri desteklenecektir, irk ayrımcılığı, Yahu
di karşıtı gerici rejimler ve destekçileri suçludur. •

P ro le ta rya  D iktatörlüğü  
Ü zerine

Saivador Aiiende’nin 25 Mayıs 1971’de yabancı 
gazetecilerle yaptığı bir söyleşiden...

-Başkanım, 21 Mayıs’da Kongre’de yaptığınız konuş
mada ülkenin geçirdiği siyasal deneyimin doğasını ke
sin çizgilerle tanımladınız. Eğer yanhş anlamadıysam 
bunun, sosyalist topluma geçişte ikinci bir model oldu
ğunu söylediniz. Kimi Marksist kuramcılar anladığım 
kadarıyla, sözlerinizi biraz aykın gibi görebilir. Kimileri 
için gerçekten de doktrinin bir başka biçim altında dahi 
yaşama geçtiğinin kanıtı. Bu bağlamda olası iki yorum 
hakkındaki görüşlerinizi açmanızı istiyorum.

- Sorunuz kuşkusuz önemli. Bir Marksist kuramcı ol
madığımı açık açık belirtmeliyim. Marksist kuramdan 
bir şeyler okumuş biriyim sadece. Yine de otoritelerle 
bu sorunlar üzerine konuşma cesaretini gösterebilece
ğimi hiç sanmıyorum. Söylediklerim biraz olsun rahat
sızlık uyandırırsa memnun olurum. Konuyu karmaşık 
bir şekilde ya da tek heceli sözcüklerle değil, sadece 
kuramcı olmayan birinin koyabileceği kadarı ile ortaya 
koyabilirim. Marksizm durağan değildir. Marksizm bir 
tarihi yorumlama yöntemidir, yoksa hükümetlerin uygu
layacağı bir formül değil. Geçiş döneminin bu dönemde" 
bazı ülkelerde “proletarya dlktatöriüğü” olarak bilinen 
biçim altında uygulandığını, bilerek söyledim, Bunun
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biri toplumsal, diğeri siyasal olmak üzere iki yön var: 
siyasal yan diktkatörlük, toplumsal yön de proletarya. 
Burada diktatörlük nosyonunun yerini farklı bir aygıt 
aidi, ancak diğeri, toplumsal olanı halen mevcut. Prole
tarya dedim ama sanınm bir burjuva parlamentosunda 
bu kavramlarla konuşmak zor. Çalışanlardan söz ettim 
ve bunun çalışanların hükümeti olduğunu söyledim. Ça
lışanlar içindeki en önemli öğe kuşkusuz proletarya. 
Sanınm ortodoks düşünürler böyle bir çeşitleme yap
mama izin vereceklerdir, çünkü amacım kuramsal bir 
çerçeve çizmek değil. Bizim için Şili gerçekliğine uyan, 
pratik bir uygulamanın var olduğunu iieri sürüyorum 
sadece. Eğer şans eseri ortodoks kuramcıların bekareti
ni bozup, ama yine de bir şeyler başardıysak bu beni 
memnun etmeye yetecektir. •

M iR 'm  Unidad Popular 
Program ını Eleştirisi

Ailende başkanlık seçimlerini kazandıktan 
sonra 13 Ekim 1970'de Punto Final’de yayınlanan 

MIR’ın Halk Birliği programı eleştirisi.

Seçimlerde kazanılan çoğunluk, devrimciler arasında 
bir dizl sorunun ortaya çıkmasına yoi açtı. Bunlardan 
bazıları şunlardır: Halk Birliği’nin seçim zaferinin anlamı 
nedir. Partimizin şimdiki siyasal ve askerî yapısından 
vazgeçmeli miyiz. Seçim zaferi sadece Halk Biriiği'ne. 
mi aittir ve devrimci solla hiç bir ilgisi yok mudur. (...)

Solcuların seçim zaferinin, halkın iktidar mücadele
sinde büyük bir ilerleme teşkil ettiğini ve Şiii'de devrim
ci yolun gelişimini nesnel olarak teşvik ettiğini saptıyo-

Halk Birliği, erişilen oy çoğunluğu temelinde bir hükü
met kurmak için mücadele etmektedir. Sol yönelimli 
bir hükümetin kurulması sadece başkanlık, bakanlık gi
bi belirii kamusal makamlara Halk Birliği üyelerinin gel
mesi anlamına gelir. Devlet aygıtına dokunulmadığı müd
detçe o, şimdiki bürokratik ve askeri yapısını aşamaya
caktır. O daima bir baskı aracı olacak ve kiasik rolünü 
oynamayı sürdürecektir...

Soi yönelimli bir hükümetin sosyalizmin inşaasında 
İleri bir aşamaya ne çapta varabileceği, bizim kapitalist 
devlet aygıtını parçalayıp parçalamamıza bağlıdır. Bu 
da, hem emperyalizme, hem de mali, sanall ve tarım 
sermayesine karşı alınacak önlemleri saptayan siyasal 
kurumlarm, kitlelerin fiili katılımına bağlıdır. Bunların 
hepsi, egemen sınıfla işçiler arasında silahlı bir çatışma 
anlamına gelir. Bundan doiayı hedef işçilerin iktidarı 
devraimasıdıı...

Halk Birliği programı yazıldığı biçimiyle, yabancı işlet
meler, mali sermaye, sanalı tekelleri ve toprak mülkleri 
gibi kapitalizmin bazı hayati alanlarına vurmaktadır. Eğer 
bu program gerçekleştirilecek olursa, burjuvazinin karşı 
saldınsma yol açacağına ve işçi sınıfının enerjisi ve 
talepleriyle karşılaşarak sürecin radikalleşmesine yol 
açacağına inanıyoruz. Halk Birliği programı bizimkiyle 
aynı olmasına rağmen, yukandaki nedenlerden dolayı, 
bu hedeflerin gerçekleşmesi için baskı yapacağız. Bu 
hedeflerle ilişkili olarak olayların ne yönde gelişeceği, 
bu hedeflere erişmek için uygulanan yöntemlere bağlı- 
dır.(...)

Eğer Halk Birliği iktidarı devralacaksa, bu, yasal yol
dan olacaktır. Bu durum Halk Blrllğl'nl olduğu gibi bıra
kılmış kapitalist devlet aygıtıyla yönetmeye zorlayacak
tır. İktidar dönemine silahlı kuvvetlerde esaslı bir deği
şiklik yapmadan-başlayacaktır. Bundan dolayıdır ki de
ğişmez bir gerici askeri darbe tehditl altında yaşamak 
zonında kalacaktır. Halk Birliği, iktidan önceki rejimin 
memurian ve eski yönetim yapısı ile birlikte sürdürecek
tir. Devamla Halk Birliği iktidarı şimdiki yasal ve kurum
sal sistemlerle biriikte devralacaktır. Bu da taşanların

Üstte; Şiii’de Eylül 1973 darbesini gerçekleştiren 
Pinochet ve generalleri. Altta: Brezilyalı öğrencilerin 

1977'de düzenledikleri bir gösteri.

yasaicılık ve parlamentarlzm bataklığında kaybolup git
mesine yol açacaktır.

Bu yasal çerçeveyi temelden değiştirmek Halk Birliği 
için zor olacaktır. Aynca Hıristiyan Demokratların, Halk 
Blrilği ile yaptığı görüşmelerde güvence olarak talep 
ettikleri kısıtlamalar ve saptanmış koşullar da bulun
maktadır.

Bu nedenle ilk zafer sarhoşluğu geçtikten sonra Halk 
Birilği, kısa zamanda kitlelerin umutlannı somut olarak 
gerçekleştirmek zorunda kalacaktır. Ayrıca Halk Blrilği 
büyük bölümü Kuzey Amerikalı mali kurumiara ödene
cek olan 2 milyar dolarlık dış borcun varolduğu oldukça 
zor bir ortamda yönetimi devralmak durumundadır. Hü
kümet, gerileyen bir sanaii ve tanm üretiminin, küçük 
bir büyüme oranının, bu yii yüzde 40'ı geçecek olan 
enflasyonun, artan işsizliğin varolduğu bir ülkede yöne

timi devralmak zorundadır. Böyle bir ekonomik durum 
karşısında kolay bulunur sermaye kaynaklannın olmadı
ğı da düşünülürse, işçilerin sorunlannı çözmek kolay 
olmayacaktır. Egemen sınıf sanall ve tanm üretimini 
satıote etmeyi de deneyecektir.

Seçim zaferini burjuvazinin ve emperyalizmin manev
ralarına karşı korumak, bu hedefe bağlı olan kitlelerin 
seferberliğini sağlamak ve silahlı kuvvetlerdeki subayla
ra karşı bir politika oluşturmak bugünün ana görevidir. 
Şimdilik bir çok temel soru yanıtsız kalmaktadır.

Halk Birliği tarafından yönlendirilen sürece doğrudan 
katılmamız halinde, sürecin duraklaması durumunda, 
Şiii’de sosyalizmin gelecek umutiannın gömülmesine 
yardımcı olmamız tehlikesi vardır. Körü körüne bir mu
halefet ise, tarihi bakımdan önemli olan sınıf mücadele
sini ardında bıraktığında, sosyalizme giden yolda tıir 
başlangıç olabilecek sürece yabancılaştırır bizi. Şiii'de 
‘kapitalist sistem egemen olduğu ve iktidar işçiler tara
fından etkili bir biçimde denetlenmediği sürece, siyasal 
ve askerî yapımızı muhafaza edeceğiz. •

A rja n tin 'd e  " K a y b o lm a "  
H ik â y e le ri

1976’da gözaltına alındıktan sonra hapiste 3.5 yıl
kalan ve daha gönderildiği sürgünden ancak 1984 

yazında ülkesine dönebilen Alicia Partnoy’un 
anılarından bir bölüm.

Kızım, canım, dilim acıyor ve vrak vrak diyemiyorum; 
diyebilsem bile sen beni işitemiyeceksin. Bu küçük şiir 
ağladığın zaman, seni sakinleştirirdi; bu şiiri dinleyerek 
uyurdun... Bütün gün tekrarlayıp duruyorum şiiri, gene 
de uyumak olanaksız. Vrak vrak çatıda şarkı söylüyor... 
Seni bir daha göremeyeceğim... Cinsel organımda elek
trik kablolan... Tuzağa düştüm kurtıağacık gibi... ama 
işitiriz hep. İşkencecilere, beni toplantı yerine götürür
lerse onu göstereceğimi söyledim; ama onu görünce 
bunu yapamadım. Sonra gene elektrik kablosu ve yum
ruklar... daha sert; “ Nerede o?” Ama çocuğum... Vrak 
vrak... Küçük kızım, neredesin?

“ Nerede olduğunu bilmiyorum” Mideme bir yumruk 
ve yeniden işkence yatağı. Durun... ne olur! Kafese 
kapatılmış bir hayvan gibi. Onu işitiriz hep, vrak vrak, 
kurbağacık... Yeniden dönemem, böbreklerim bozulmuş. 
Bugün sidiğimde kan gördüm. Onu evde gören olma
mış, vrak vrak, kurbağacık... Keşke bir kurbağa olsay
dım. Kafese kapatılmış bir hayvan gibi korkuyorum... 
Sanırım aklımı kaçırmak üzereyim. Kimse bilmez nerede 
saklanır, vrak vrak, kurbağacık. Kimse bilmiyor ama 
uyuyamıyorum... vrak vrak demenden hoşlanırdım, kı
zım, gene öyle... uyursam bir .süre acı duymam. Ama 
geldiklerinde beni öldürmek için gelecekler... nerede 
saklandığını bilselerdi bana artık vurmazlardı belki. Yal
nız... kurbağacığı yalnız bırakmazlar, çünkü kimse bil
mez nerede saklanır. Vrak vrak çatıda şarkı söylüyor... 
Hayır ne olur, gelmelerini İstemiyorum. Hayvan değilim 
ben... Beni bir hayvan olduğuma inandırmayın. Ama 
benim çığlığım değil bu, bir hayvanın çığlığı. Vücudumu 
rahat bırakın... Çocuğum benimle oynayabilsin diye kur
bağacık oldum... Vrak vrak küçük kız çatıda... Hiç kim
se... Hiç kimse... Susadım -Efendim... efendim... su 
lütfen.

“ Su içmeyeceğini biliyorsun. Su İçersen ölürsün, ap
tal. Görüyorsun sana bakıyoruz, orospu.”

Sanınm bir gün geçti... Şiiri sana gene okuyacağım, 
kızım, kurbağacık şiirini... Çok geçmeden iki yaşında 
olacak ve hepsini öğreneceksin. Yağmur yağınca işitiriz 
onu hepimiz -vrak vrak... Kimse bilmez nerede' saklanır- 
Onu evde gören olmamış- Ama işitiriz hep vrak vrak 
kurbağacık.
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Kızım dilim acıyor ve vrak vrak diyemiyorum... Ama 
bu şiir ağiadiğın zaman seni saldnieştirirdi... Bütün>gün 
tei<rariayıp duruyorum şiiri, gene de uyumak olanak
sız... Kafese kapatılmış bir hayvan gibi korkuyorum... 
Kimse bilmez nerede saklanır... kimse bilmez... ama 
uyuyamıyorum... Uyursam bir süre acı çekmem.

Ama benim için geldiklerinde... beni öldürmek için 
bu kez... Hayır, ne olur gelmeyin... Hayvan değilim ben... 
beni bir hayvan olduğuma inandırmayın... ama benim 
çığlığım değil bu... Bir hayvanın çığlığı... Vücudumu 
rahat bırakın. Kızımla oynamak için bir kurbağacık ol
dum... çok geçmeden iki yaşında olacak ve bütün şiiri 
öğrenecek... Onu işitiriz... Vrak vrak yağmur yağdığın
da... vrak vrak... •

lupamturolarm Yeni Çehresi

Şili’deki muhalif gazetelerden Analisis’in Tupamaro 
önderi Raul Sendic’Ie yaptığı söyleşiden bir 

bölüm.

Soru: Askerler iktidardan çekildiğinden bu yana Uru
guay'daki yeni dönemi nasıl tanımlıyorsun?

Cevap: Söz konusu olan, henüz çok çelimsiz bir de
mokratikleşme denemesidir. Ordunun dart>eci askeri ay
gıtıyla bir uzlaşma yapılmıştı, buna dokunulmadı. Halkın 
sefaletini azaltan, halktan yana iktisadi önlemler alın
saydı, demokrasi güçlenebiiirdi. Fakat bu yönde hiç 
bir şey yapılmıyor. Son aylarda yapılan anketlerde halk, 
iktisadi durumun diktatörlük koşuilarındakinden aynı hat
ta daha kötü okluğunu söylüyor. Görüldüğü gibi söz 
konusu olan sadece demokratik kurumlann yasailığının 
yeniden oluşturulmasının denenmesidir, henüz istikrar 
sağlamış gözüyle bakılamayacak bir deneme.

Soru: Diktatörlüğü taşımış askeri aygıt işler olduğu 
sürece, ülkenin istikrarlı bir demokratikleşmesi ne dere
ceye kadar gerçekten mümkündür?

Cevap: Yeni başkanın anketlere göre itibarını kaybet
tiği, genel olarak demokrasiye ya da bu türden bir de
mokratikleşmeye ilişkin hoşnutsuzluk olduğu saptan
malıdır. Fakat askerler de kamuoyunun gözünde itibar
larını yitirdiler. Açık olan şu ki, halkın yaşam düzeyi 
kötüleşmeye ve iktidar böylece prestij kaybetmeye de
vam etse de, halk buna rağmen yeni bir askerî dartıe 
istemeyecek, bilakis askerler geri döndüğü takdirde on
lara karşı direneceklerdir. Deni^ve kara kuvvetlerindeki 
subaylann çoğunluğu şimdi bir darbeye karşılar. Fakat 
kara kuvvetlerinin subayları neredeyse bütünüyle dar
becidirler. Demokratik kurumlara karşı tasanlar yapmak 
İçin zaman zaman buluşmaktadırlar.

Soru: İktisadi durum, özellikle de dış borçlar demok
rasinin istikran hakkında ne gibi bir etki yapıyor?

Cevap: Ülkemizde devletin S milyar dolarlık ve şahıs- 
iann 2.3 milyar dolarlık dış borcu vardır, her ikisi İçin 
de çözüm yoktur... Uruguay'daki 42 banka konsorsiyu
mundan 40’ı yabancıiann elindedir. Bu şirketler korsan
lıkla istila, sömürgeleştirme, mali sermaye tarafından 
üretici aygıtın işgali süreci yürütüyorlar... İşletnfıe gelir
lerinin yüzde 30’undan fazlası bankalara ödenmekte, 
bu miktar yatmmlardan, İş ücretlerinden eksilmektedir. 
Bu yağma bertaraf edilmeden ne gerçek ücret artışı, 
ne yatınmlar ne de işsizlere İş yaratılabilir. Uruguay 
dış borcunun bir bölümü, tamı tamına söylemek gerekir
se 1.5 milyar, ABD ve diğer gelişmiş ülkelerdeki özel 
bankalara gitmektedir...

Soru: Şimdiki iktidar ve iktisat politikası çerçevesinde 
yoksul tabakalann İktisadi durumunun düzelmesi düşü
nülebilir mi?

Üstte: 1973'de Uruguay'da bir fabrika işgali. Ortada: 
Che Guevara annesiyle birlikte. Altta: Buenos Aires’de 

Montonero'lann önderliğinde yapılan bir siyasal 
gösteri.

Cevap: Bu iktidann politikası başarısızlığa uğramak 
üzere. 1985 için öngörülen yüzde 2 veya 4'lük gayri 
safi hasıla artmak yerine yüzde 1 düştü. İthaller yüzde 
20 civannda geriledi, enflasyon yaklaşık olarak yüzde 
80'de kaldı, işsizlik azaltılamtulı. Tek düzelme umudu 
birlikte parlamentoda çoğunluğu oluşturan ve daha se
çimlerden önce bankalara ve borçlara karşı ciddi önlem
ler alacak iki büyük muhalefet partisindedir.

Soru: MLN Uruguay halkına ne gibi bir alternatif sun
maktadır,Tupsmaro’lar gelecek için hangi perspektife 
yönelmektedir?

Cevap: Hedef Uruguay gerçekliğine uyum sağlamış

bir sosyalizmdir. Güncel taslak, bir toprak reformunu, 
yoksulluğa karşı önlemler alınmasını, aynca dış isorçla- 
nn ödenmemesini, bankalann devletleştirilmesini ve şah
si iç borçlarla ilgili bir dizi önlemin alınmasını hedefle
mektedir. Örneğin aşın derecede borçlanmış İşletmele
rin banka hesaplannın dondurulması, böylece geçici 
olarak borç ödemelerinden muaf tutulmalan ve aynı 
zamanda bunlanri, borçlan miktannda devletin ve işçile
rin pay sahibi olacağı kanşık işletmelere dönüştürülme
si gibi. Ya da bu işletmelerin kooperatiflere dönüştürül
mesi gibi. Bu sonuncusu aşın derecede borçlanmış bü
yük toprak mülkiyetleri için de geçerli olabilir. Büyük 
toprak mülkiyetlerinin, 1 milyon hektarlık toprak değeri
ne tekabül eden borçlan vardır.

Soru:.Bir başka konu da büyük basının yaydığı Tupa
marolar'm özeleştirisi konusu. Böyle birşey var mı?

Cevap; Bilindiği gibi özeleştiri devrimci örgütlerde 
hatalann aşılması için normal bir yöntemdir, özeleştiri
miz, işçi sınıfı içinde yeterince kökleşmemiş olduğumu
za ilişkindir. Kısmi başanlarla, bu hatayı düzeltme yo
lundayız. Bugün bizim, sendikalarda hatın sayılır bir 
nüfusumuz var. Bu, halkın içinde şimdiki etkinliğimizi 
olanaklı kılan geçmişimizi yadsıdığımız anlamına gelmez.

Soru; Tarihsel önder denilen kişiler, neden kendilerini 
örgütün yeni yürütme komitesine seçtinnneyi reddettiler?

Cevap; Merkez Komitesi hiyerarşik düzende yürütme 
komitesinden önce gelir. Biz hepimiz Merkez Komitesi’- 
nin üyeleriyiz ve bilindiği gibi oylann çoğunluğuyla se
çildik. Bizim için en iyi yer burada, stratejik önderlikte
dir, bundan dolayı daha kongreden önce başka yoldaş
lar tarafmdan devralınmış yürütme görevlerinden çekil
dik. Biz önerilerde bulunuyor ve yürütme komitesini 
destekliyoruz.

Soru: Şu an Tupamarolar'm en önemli görevi nedir?

Cevap: Toprak reformu için bir program çerçevesinde 
bir dizi etkinlik hedefliyoruz. Aynca bugün iktidann des
teğini almadan, halkın onayıyla yapacağımız işler var. 
Haik aşevleri, el sanatı kooperatifleri, tanm kooperatif
leri, vb.. Öte yandan programatik taleplerimiz doğrultu
sunda mücadelemizi sürdürüyoruz. Dış borçlann öden
mesine karşı, bankaların devletleştirilmeleri için, büyük 
toprak mülkiyetleri de dahil olmak üzere aşın derecede 
borçlanmış işletmelerin karışık ya da kooperatif işletme
lere dönüştürülmesi, vb için de mücadele ediyoruz.

Soru: Tupamarolar şimdiki ittifak politikalarını, siya
sal, toplumsal ve ulusal ittifaklan nasıl tanımlıyorlar?

Cevap: Bu evrede azami İç örgütlenmeyle azami dışa 
açılmayı bağlantılı hale getirmeyi deniyoruz. Geniş bir 
cepheden yanayız. Söz konusu olan toplumsa! talepleri 
gerçekleştirmek için ittifak yapmaktır. Nikaragua ve El 
Salvador'da olduğu gibi devrim için yaşamlannı ortaya 
koymuş savaşçıiann deneyimi sekterliğin yok olmak 
zorunda olduğunu ve toplumsal ittifak örgütünün tek 
iktidar alternatifi haline geldiğini göstermektedir. Ortak 
düşmanın bizi, anti-emperyalist güçlerin geniş bir ittifa
kını oluşturmaya zorladığı uluslararası alanda da geçer- 
lidir bu.

Soru: Tupamarolar’m pratiği UruguaylI kitlelerden ko
puktu ve terörist eylemler olarak tanımlanıyordu. Askeri 
pratiğinizi nasıl görüyorsunuz ve bu bakımdan gelecek 
için ne gibi tasanmlannız var?

Cevap: Pratiğimizin ve gerilla eylemlerimizin doğrul
tusu dalma halklann onlan anlaması ve desteklemesi 
zorunluluğunu oluşturur. Bu nedenden, şiddete dayalı 
eylemlerimiz iktidann halka karşı uyguladığı şiddetle 
bağlantılı olmuştur. Bugünkü yasal pratiğimiz, halkın 
çelimsiz demokrasiyi güçlendirmek için her türlü zah
mete katlanma olgusunu gözönüne almaktadır. Bugün 
halktan destek görmemiz de gösteriyor ki, halk bizi 
hiç bir zaman teröristler olarak görmemiştir. •


