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Haziran, 1969

58 yaþýnda iken, mücadelesinin en kýzýþtýðý bir sýrada öldürülen Carlos Marighella, hayatýnýn 40 yýlýný halklarýn kurtuluþu kavgasýna adamýþ, Latin Amerika kýtasýnýn en geniþ ve en kalabalýk
ülkesinin en büyük vatanperverlik örneklerinden biridir.
Emperyalizmin iþbirlikçi Brezilya askeri rejimi, Marighellayý
öldürmekle, Brezilya devrimci hareketini, yýkýcý komandoyu mahvettiðini sanmaktadýr. Oysa, Marighella son bildirgelerinden birinde, Yýkýcý komando, halkýn memnuniyetsizliðidir diyordu.
Marighella, Brezilyada rejime karþý silahlý mücadele yürüten belli baþlý devrimci organizasyonlardan birinin, Ulusal Kurtuluþ
Hareketinin lideridir.
Bir eylem adamý olduðu kadar, deðerli bir düþünürdür de...
Silahlý mücadelenin organizatörü, önemli devrimci eylemlerin lideri olan Marighella, bunun yanýnda ülkesinin ve dünyanýn diðer
1
Havanada Tricontinental tarafýndan yayýnlanan Carlos Marighella adlý kitaptan ve
Fransada 22 yayýnevinin ortaklaþa yayýnladýðý Pour la Liberation du Brasil isimli kitaptan
1969 Ekim-Kasýmýnda Conrad Detrezin yazdýðý Guevaranýn izinde baþlýklý yazýdan
yararlanarak hazýrlanmýþtýr.
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kesimlerinin temel politik ekonomik ve sosyal sorunlarýný ýsrarlý
þekilde öðrenmeye çalýþan bir öðrencidir.
En önemli çalýþmalarý: Tutuklamaya Niçin Direndim (1964),
Brezilya Krizi (1965), Ýç Mücadele (1966), Havana Mektuplarý ve
Kübadan Mesaj (1967) Sao Paulo Komünist Grubunun Demeci (1968), ve 1969 da yazýlmýþ olan bazý metinler. Gerilla Harekâtý ve Taktikleri, Stratejik Problemler ve Ýlkeler Üzerine, Devrimcilerin Birliði Üzerine, Örgütsel Sorunlar ve Þehir Gerillasý Elkitabý. Ayrýca gizli yayýnlanan Problemas dergisinde yayýnlanmýþ makaleler.
Marighella, Brezilyada Yankee emperyalizminin egemenliðini yýkmak ve ülkenin sömürülen kitlelerini kendileri için adalet
ve geliþmeye dayanan bir istikbali garantileyecek güce kavuþturmak
amacýyla bir ulusal kurtuluþ hükümeti kurmak üzere iktidarý silahlý
mücadele ile ele geçirmek esasýna dayanan bir örgütün lideridir.
Brezilya Komünist Partisinin yönetim kadrosundaki görevinden istifasýnda Marighella þöyle diyordu. Kitlelerin baðrýnda devrimci kavga verme isteðini açýklamak ve hallen parti liderliðine
hükmeden politik oyunun bürokratik ve uzlaþmacý kurallarýna daha
fazla tahammül edemeyeceðimi belirtmek isterim.
O sadece Brezilya için deðil, fakat dünyanýn çeþitli bölgelerindeki milyonlarca kadýn ve erkek için bundan baþka yol olmadýðýný da farketmiþti.
Tricontinentale verdiði bir mülakatta Üçüncü dünya için
diyordu, emperyalizme karþý mutlak bir savaþ verecek organizasyondan baþka yol yoktur.
Ve Latin Amerika Dayanýþma Örgütü (OLAS) Konferansýnda
çaðýnýn en önemli örneðini gösteriyordu. Vietnam örneðini izlemeliyiz.
Marighellanýn ölümüyle, Brezilya devrimci hareketi, emperyalizme ve sömürüye karþý savaþta, ölünceye kadar, hiç sarsýlmadan direnen en yetenekli ve en cesur liderlerinden birini yitirmiþtir.
Marighella 5 Aralýk 1911 de, Behia eyaletinde, Salvador þehrinde doðmuþtur. Burasý, birçok kuzeydoðu eyaletleri gibi, Brezilyanýn sadece hammadde çýkartarak ekonomisini ayakta tutabilen
yoksul bölgelerinden biridir. Bir Ýtalyan göçmeni ile Afrikalý zenci
kölenin soyundan birinin oðlu olan Marighella, emperyalist nüfuzun ve kapitalizmin Brezilyaya adamakýllý girdiði ve ilk sanayi
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teþebbüslerinin ortaya çýkmaya baþladýðý bir sýrada yetiþmiþtir.
Kapitalizmin dünya krizinin patlak verdiði 20lerde ilkokulu
bitiren Marighella, genç yaþta dalga halinde birbirini izleyen grevlere, kahvelerin denize dökülmesine ve tahammül edilmez bir hal
alan sefalete tanýk olmuþtur.
Haklýyý haksýzý çok genç yaþta ayýrdedilecek hale gelmiþ, 18
yaþýnda, Salvador Politeknik Okulunun birinci sýnýfýnda iken, Komünist Partisine üye olmuþtur.
Hitlerin Almanyada iktidara gelmesinden sonra faþist ideolojinin Latin Amerika ülkelerine sýzmasý karþýsýnda Marighella 1934
yýlýnda Kýzýl Öðrenci Federasyonuna katýlmýþtýr.
1935in ilk aylarýnda Rio de Janeiroya gelip parti merkez
komitesinin özel bir bürosunda görev alarak partinin bütün basým
iþlerini üstlenmiþtir. 1935 Kasýmýnda Ulusal Kurtuluþ Birliðinin yürüttüðü silahlý hareketin yenik düþmesinden sonra ülkede korkunç
bir terör baþlamýþtýr. Marighella 1936 Martýnda tutuklanmýþ, gaddarca dövülmüþ, fakat polis aðzýndan tek kelime dahi alamamýþtýr.
1937 Mayýsýna kadar hapiste kalan Marighella, nihayet hükümetin
yeni bir seçim komedisi nedeniyle çýkarttýðý siyasal aftan yararlanarak özgürlüðüne kavuþmuþtur. 1937 Temmuzunda Sao Pauloya
giderek orada parti eyalet komitesinin direktörü olmuþtur. Orada
olaðanüstü organizasyon kabiliyeti göstermiþ, partiye sýzmaya
çalýþan troçkist unsurlara karþý etkin bir mücadele vermiþtir. Antiemperyalist mücadeleye birinci derecede önem veren Marighella,
devrimci örgüt ile kitleler arasýndaki baðlarý güçlendirmiþ, hükümet tarafýndan kurulan resmi sendikalara komünistlerin girip söz
sahibi olmalarýný saðlamýþtýr.
1939da Sao Pauloda tekrar tutuklanan Marighella, birkaç
ay tutuklu kaldýktan sonra Femando de Noronha adasýna, son olarak da Grande Adasýnda Presidio de Dos Riosa nakledilmiþtir.
Fernando de Noronha Adasýnda hapisken Marighella 3 bin
mahkum üzerinde etkili bir politik çalýþma yapmýþ, çeþitli eðitim
kurslarý organize etmiþtir. Böylelikle kafasýnda tasarladýðý halk
üniversitesinin ilk uygulamalarýný yapmýþtýr.
Getulio Vargasýn sert yönetimi sona erdikten sonraki son
zamanlarda milliyetçi ve popülist bir tutum takýndýðý için emperyalizmin ve gerici çevrelerin tepkisine sebep olmuþtu  Brezilyada
karmakarýþýk bir politik ortam doðmuþtur. 1946da Ýkinci Dünya
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Savaþýnýn sona ermesi nedeniyle çýkartýlan genel aftan yararlanarak hapisten çýkan Marighella, 1946 seçimlerinde Bahia eyaletinde
Komünist Partisi listesinden federal temsilci seçilmiþtir. Fakat bu
dönem de uzun sürmemiþ, 1948de Komünist partisi kanun dýþý
ilan edildiði gibi, partinin yasama meclislerindeki temsilcilikleri de
laðvedilmiþtir. Bunun üzerine Marighella parti eyalet komitesi politik sekreteri olarak Sao Pauloya dönmüþ, yeraltý çalýþmalarýný yýllarca baþarýlý þekilde sürdürmüþtür.
1952de Marighella parti merkez komitesinin yürütme kurulu üyesi olmuþ, ayný zamanda partinin sendika bürosu ve köylülük
bürosu danýþmanlýðý da ona verilmiþtir. Ýþçi sýnýfýnýn yoðun bulunduðu Sao Pauloda Marighella daha etkili ve direkt mücadele yöntemlerini araþtýrmýþtýr. 50lerin sonuna doðru emperyalizm Kübada
devrimin zaferi üzerine herþeyini yitirirken, Brezilyada daha sýký bir
kontrol kurmuþtur. Marighella Küba devriminin en ateþli savunucularýndan biri olarak, 1963te Rio de Janeiroda toplanan Kýta
Dayanýþma Kongresinde Küba Devrimcilerine en büyük dayanýþmayý göstermiþtir.
O müstesna meziyetlerini, çeþitli vesilelerle ortaya koymuþ
bir devrimci liderdir. Örneðin 1964te, askeri darbeden hemen sonra,
muhalefet cephesinin en ön saflarýnda yer almýþtýr. Rio de Janeiro
da Orduevine ve Deniz Subaylarý Kulübüne birer saldýrý düzenlemiþ, Praga de Cinelandia da toplanan halkýn baþýnda yeralmýþtýr.
Birkaç gün sonra eski Brezilya baþkentinde bir sinemada polis
ajanlarý tarafýndan kýstýrýlmýþ kendisinden sayýca çok fazla polislere direnmiþse de, bir polisin kuþunu ile yaralanmýþ ve tutuklanmýþtýr.
Kurþun sol ciðerini delmiþ, fakat bünyesi çok saðlam olduðu için
mutlak bir ölümden kurtulmuþtur.
Daha sonra bir kez daha yakalanmýþ ve iþkenceye tabi
tutulmuþsa da, militanlýðý ve kavgaya inancý asla sarsýlmamýþtýr.
Yaptýðý incelemeler ve. geçirdiði denemeler neticede Carlos
Marighellayý, silahlý devrim mücadelesi çizgisine getirmiþtir. 1967
yýlýnda, partinin üst kademesinde rakipsiz bir durumda iken, Brezilya Komünist Partisi Yürütme Kurulundan istifa etmiþtir.
Marigellanýn 1967 Aðustosunda katýldýðý ve BKPden istifasýna sebep olan Latin Amerika Dayanýþma Konferansý (OLAS)ýnda
günün kahramaný ne Lenin, ne Mao, hatta ne de Fidel Castro idi.
Tek bir yüz gözüküyordu kürsünün arkasýnda:.
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Simon Bolivarýn yüzü.
Tek bir þanslý isme gereksinme duyulmuþtu: Ernesto Che
Guevara...
Kýtanýn baðýmsýzlýðý ve birleþtirilmesi savaþýnda ikincisi, birincisi ile nöbet deðiþtiriyordu. Bolivyada iki, üç, daha fazla Vietnam parolasýný atan Chenin kuzey Amerikan ordularýný birçok
cephede bölmek görüþü, konferansýn kabul edeceði ve onaylayacaðý tezler haline geliyordu.
Brezilya Komünist Partisi Havanaya hiçbir delege göndermemeye karar vermiþti. Buna raðmen, parti yürütme kurulu üyesi
ve Sao Paulo Eyalet Komitesi Þefi Carlos Marighella, konferansý
düzenleme kurulunun çaðrýsýný kabul etmiþ ve yürütme kurulurun
iznine baþvurmadan yola çýkmýþtý: Çünkü onu hiçbir þekilde devrimci bir otorite olarak kabul etmiyorum diye yazacaktýr daha
sonra.
Bunun üzerine Brezilya Komünist Partisi yönetimi, Marighellayý kabul etmemesi için Küba Komünist Partisi Merkez Komitesine alelacele bir telgraf göndermiþti. Marighella buna da aldýrýþ
etmemiþ ve hücuma geçmiþti: Yürütme Kurulu ile aramda derin
bir siyasal ve ideolojik ayrýlýk vardýr. Yürütme Kurulu OLASa karþýdýr.
Ve Küba devrimi ile dayanýþmayý bozmuþtur. Bu durumda ben
kendimi, Küba devriminin öncülük ettiði Lafin Amerika devrimine
katýlmýþ olarak görüyorum. (...) BKPnin yönetimi çok aðýrdýr ve
asla hareketliliðe kavuþamýyor, burjuva ideolojisi ile bozulmuþtur.
Devrim uðrunda hiçbir þey yapamaz. Ve ben artýk, tek yaptýðý iþ
toplantýlar düzenlemek olan bu edebi sanatlar akademisine ait
olmak istemiyorum.
Partiden kopmasý, ayný zamanda bir takým stratejik ayrýlýklara da dayanýyor: Devrimci güçleri kýrsal bölgeye yýðmak zamaný gelmiþtir. En azýndan Latin Amerikada marksist-leninist bir
proleter yönetimin iþlevi, yalnýzca þehirlerde deðil, kýrlarda da hazýrlýklý olmaktýr. Arkadaþlar hatýrlayacaklardýr ki, merkez komitesinin üçte birinin kýrsal bölgelere gönderilmesini önermiþtim. Önerim
büyük gürültüyle geri çevrilmiþti.
Brezilyalý devrimcileri birleþtirmenin ve halkýn iktidarýna
götürmenin tek yolu gerilla sorununa geliyor en nihayet:
En az uzlaþýcý ve en az bürokratik olan gerilladýr.
Ayrýlýklar çok derindir, kopma kaçýnýlmazdýr.
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Marighella 1967 sonuna doðru Brezilyaya tekrar geliyor.
1968 Þubatýnda, merkez komitesinin aldýðý cezai tedbirler
ve keyfi ihraç kararlarý yüzünden çileden çýkan ayný eyaletin önemli
bir komünist grubu parti yönetiminden ayrýlýyor, pasifist çizgiye
karþý çýkarak OLASýn tezlerine baðlanýyor.
Sao Paulo Eyaleti, 247 bin kilometrekaredir, yani Fransanýn
yansý geniþliðindedir. 1967de nüfusu, yarýsý baþkent ve çevresinde
yaþayanlar olmak üzere, 16 milyondur. (1960ta yalnýz 12 milyon
700 bin idi.) Yarým kürenin en önemli sanayi parklarýndan biri olan
bu bölgede ülkenin ekonomik gücü yoðunlaþmýþtýr. Sanayi proletaryasý burada toplanmýþtýr, öðrencilerin siyasi bilinç düzeyi yüksektir.
Partiden ayrýlan komünist grubun devrimci çarpýþma çaðrýsý tüm Brezilyada geniþ yanký yarattý. Bu bölünmeden, önce, 1962
de de Brezilya Komünist Partisinden iki kopma olmuþ, su katýlmamýþ bir marksizm-leninizm isteyen Amazonas ve Grabois (Çin eðilimli Brezilya Komünist Partisi (P.C. do B.)ni, Mario Alves ise Brezilya
Devrimci Komünist Partisi (BDKP)ni kurmuþlardý. Ancak bu iki
hareket de halka mal olamamýþtý Her iki hareket de, ulusal kurtuluþ
hareketinin baþlatýlmasýnda öncülük rolünü oynayamamýþtý.
Pronunciamentoda (duyurular) Sao Paulonun baþkaldýran komünistleri, gerilla ilkesi üzerinde OLAS delegeleriyle tam
bir bütünlüðü giderek fokoculukun sakýncalarýný etraflý þekilde
ortaya koydular, Kendiliðindenci bu durum, korkunç bir hatadýr.
Söz konusu olan, Brezilyanýn belli yerlerine silahlý adamlar grubu
koymak ve sonuçta ülkenin çeþitli noktalarýnda baþka ocak (foyer)larýn ortaya çýkmasýný beklemek deðildir. Tersine gerillayý genel stratejik ve taktik bir planýn tamamlayýcý bir bölümü olarak
ele almaktadýr. Marighellanýn birkaç ay sonra yazýlý olarak açýlayacaðý biçimde gerilla için bir hazýrlýk aþamasýndan geçmek gerektir.
Bu stratejik seçim, karþý görüþ olarak bürokrasinin yýkýlmasýný
saðlýyor... Ýdeolojik savaþ bir çeþit kültür ihtilaline açýlýyor, parti
bürokrasisi yýkýldýðý gibi, geleneksel siyasi partilerle olan karmaþýk
iliþkiler de ortadan kalkýyor. Artýk gerekli olan, kalabalýk olmayan,
saðlýklý bir yapýya sahip, bükülgen ve hareketli bir yeraltý örgütüdür. Tartýþmalý toplantýlarla vakit öldürmek yerine, belirli ve günlük devrimci eylemleri uygulayacak bir öncü örgüttür.
Guevara germiþtir yeni örgütün iletken telini. Devrimcinin
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görevi devrim yapmaktýr! Ancak buna karar verenler katýlabilir
gerillaya. Birdenbire devrimci eyleme geçecek temel gruplar oluþturulacaktýr. Kumandanlýk, gerilla eylemlerini yürütenlerle sürekli
iliþkide olacaktýr. Marighella bunu açýkça ortaya koymaktadýr. Siyasi yönetim ile askeri yönetim tek ve aynýdýr. En cesur ve en ileri
görüþleri bünyesinde toplar. Ýþçilerin ve köylülerin siyasal birliði,
sonuca ulaþtýran olarak kabul edilmiþtir; gerillanýn ana çekirdeðini oluþturur. Sao Paulo komünist gruplaþmasý, yeni bir parti kurmayý reddetmektedir. Zira; içinden çýktýðý eski kuþaða dönmek
olacaktýr bu.
Açýkta kalmýþ devrimcilerin bir araya geleceði bu baþkaldýran grup, ulusal kurtuluþ hareketine yetkin militanlar kazandýracaktýr. Bunlardan, Marighellanýn eski yoldaþý ve onun gibi yýllarýný
hapishanelerde geçiren, daha sonra Komünist Partisi legal olarak
tanýndýðý zaman kýsa bir süre için (1945ten 1947ye) milletvekili
seçilen J. Camara Ferreirayý sayabiliriz.
Bolivya Sierrasýnda düþmanlarýnýn eline geçen ve küçük bir
köyün okuluna hapsedilen Che Guevaranýn öldürülmesinden
on gün kadar önce, Carlos Marighella Havanada, Brezilya gerilla
savaþýnýn2 baþlayýþýna, geliþmesine ve baþarýsýna temel olacak ana
ilkeleri içeren onbeþ sayfalýk bir çalýþmayý kaleme alýyordu. Ve
bunu yaptýklarý kalacak ve ürünleri tüm Latin Amerikaya daðýlacak kahraman gerillacýya ithaf ediyordu.
Kesin kararýný vermiþtir: Brezilya Komünist Partisi Merkez
Komitesi ile iliþkilerini kopardýktan sonra kýtanýn yüreðinde, Castronun sað kolu tarafýndan baþlatýlan savaþý sürdürmeyi seçiyordu.
Onunla nöbet deðiþtirecek, fakat onu taklit etmeyecektir. Saðlam
bir dayanak noktasý olmasa dahi her tarafta birden harekete geçilmesini öngören ve Regis Debray3 tarafýndan sistemleþtirilen fokoculuðu (foquisme) içine sürüklendiði çýkmazdan kurtarmak gerekir. Fokoculuðun açýlmasý ise, odalarda deðil, arazide gerçekleþtirilecektir.
Bazý parlak fikirler vardýr Carlos Marighellanýn kafasýnda.
Þehir gerillasý, kýr gerillasý, hareketlilik...
Algamus guestes çuestoes sobre as guerrilhas no brasil, Havana, Ocak 1967.
Monthly Reviewin yöneticilerine gönderdiði bir mektupta Debray, bu teoronin
iþlenmeyen yanlarý olduðunu kabul etmiþtir.
2
3
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1968 eylülünden itibaren Rio de Janeiro, Sao Paulo ve Belo
Horizontede bankalara, kýþlalara, askeri yapýlara ve Amerikan emperyalizminin ajanlarýnýn oturduðu evlere karþý giriþilen saldýrýlar
artar. Þehir gerillasý baþlamýþtýr. faaliyet alaný, federasyonun en
sanayileþmiþ yerleri arasýnda sayýlan bu devletlerin üç baþkentinin
belirlediði sanayi üçgenidir. Þefleri, giriþtikleri eylemin sonuçlarýný
ele alýyor, inceliyor ve geliþtiriyorlar. Böylece þehir gerillasýnýn
pratik elkitabý oluþuyor. Teorik bir dizi doküman da, kýr gerillasýnýn
hazýrladýðý ve baþlamasý ve þehirlerdeki savaþ karþýsýnda nasýl tavýr
almasý gerektiði ile ilgili ilkeleri açýklýyor. Strateji, pratik ile birlikte
geliþmektedir.
Hareket, hareketlilik... Bu sözcükler Marighellanýn kitaplarýnda sýk sýk geçer. Baþarýnýn koþuludur. Mümkün olan en fazla
hareketlilik (ve ondan ayrýlmaz olan hýzlýlýk) sayesindedir ki, 1968
eylülünden 1969 ekimine dek siyasal nitelikte 100 kadar banka
soygunu4 yapýlmýþtýr. Her soygun üç dört dakika sürmekte, her
darbede militanlar polisi gayet ustaca atlatabilmektedir.
Bu baþarýlar, diktaya kökünden karþý olan, ancak bugüne
deðin uyutulmuþ ve Komünist Partisinin bürokratik sabrý ile kötürümleþtirilmiþ bulunan vatandaþlarý cesaretlendiriyor, onlara canlýlýk veriyor. Devrimci halk öncüsü, olarak özerk gruplar örgütleniyor.
8 Ekim Devrimci Hareketi, Brezilya Komünist Partisinin maocu
eðilimli kýzýl kanadý... Ýçlerinde 1964 hükümet darbesinden hemen
sonra ordudan çýkartýlan askerler, Yüzbaþý Carlos Lamarca gibi,
beraberlerinde silah ve cephane yüklü kamyonlarla kaçanlar da
bulunuyor.
Marighellanýn arkadaþlarý, giderek siyasal niteliði daha açýk
ve daha gösteriþli eylemler düzenliyorlar. Sao Paulodaki lüks konutundan çýkarken CIA ajaný Amerikan yüzbaþýsý Charles Chandlerin,öldürülmesi, ordu yerleþme yerlerinin ve Amerikan ticaret
kurumlarýnýn dinamitlenmesi, radyo istasyonlarýnýn iþgali ve buralardan devrimci yayýnlara geçilmesi, Rio merkez hapishanesinden
bir grup arkadaþýnýn kurtarýlmasý: rejimin diktacý ve polis niteliðinin,
bu rejimin yasalar ayaklar altýna alarak sürdürdüðü tutuklama ve
4
Expropriation, kamulaþtýrma, istimlak, elkoyma, anlamlarýna gelmektedir.
Yazýda nihai hedef olarak bu anlamýn kullanýlmak istenmesine karþýn, yapýlan iþi daha
açýk anlatabilmek için soygun olarak çevrilmiþtir.
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iþkencelerin bir mesajla tüm radyo ve televizyonlarda açýklanmasý,
gazetelerde yayýnlattýrýlmasý, kýr gerillasýnýn da yakýnda harekete
geçirileceðinin duyurulmasý; ülkenin çeþitli zindanlarýnda hapsedilmiþ onbeþ militaný kurtarmak üzere Birleþik Devletler Elçisi Burke Elbrickin güpegündüz kaçýrýlmasý... Polis tarafýndan aranan ve
pasaport verilmeyen bazý gerillacýlarýn Boeing 707leri iki kez Kübaya kaçýrmalarý...
Ayrý ayrý gruplar öz bakýmýndan ayný olan eylemleri yapýyorlar. Aþaðý yukarý tümünde Guevaranýn davranýþýný anýmsatan belirtiler görülüyor. Ve de Amerikan elçisine karþýlýk serbest býrakýlmasý
istenen onbeþ militan arasýnda bu örgütlerin hemen hepsinin temsilcileri bulunduðu için, polis bunlarýn birleþmek üzere olduklarýna
ve Carlos Marighellanýn ileri sürdüðü tek cephe tasarýsýný somutlaþtýrmak üzere her þeyi yaptýðýna kanaat getiriyor.5
Aslýnda bu gruplarýn herbirinin politik ideolojik örgütlenme
ve þekillenme düzeyi birbirinden ayrýdýr. Stratejik alanda hala bazýlarý ayaklanma ocaklarý üzerinde düþünüyorlar; askeri eylemle
siyasal çalýþmayý dengelemeyi hala benimseyemiyorlar. Bununla
birlikte, giderek, Marighellanýn Ulusal Kurtuluþ Hareketi, Brezilya
devrimci hareketine yeni bir görüþ açýsý açýyor, her çeþit yabancý
modelden, Küba, Rus veya Çin devrimci modelinden kurtulmuþ
ve daha çok ülke gerçeðine uygun bir görüþ sahasý... Ulusal Kurtuluþ
hareketi, bürokrasi tuzaðýna düþmeksizin yürütülen en mükemmel eylem biçimidir. Uygulama bakýmýndan tüm ülkeyi kapsamaktadýr. Hareket düzeyi teknik olarak iyi oturtulmuþtur, hareketlilik, baskýlardan en az zararla kurtulmasýný saðlamaktadýr. ideolojik doðrultusu belirgindir, fakat sekter deðildir. Üyelerin siyasal
yapýsý iyidir.
Gerici basýna, yani ülkedeki gazetelerin aþaðý yukarý tümüne göre, Carlos Marighella ve arkadaþlarý haydut, hýrsýz, gangster, katil vb. dir. La Paz ve Bogotada çýkan tutucu (ve katolik)
gazeteler de Che Guevara ile Camilo Torresi ayný þekilde niteliyorlardý Uruguayýn Tupamaroslarý, Douglas Bravo, Cesar Montes, Ýnti
Peredo, Yon Soza, kýtanýn tüm kastristeri ayný kaba dolduruluyordu. Cinayet iþleyenler yüzlerce deðil milyonlarca insaný açlýða, kölece çalýþmaya, donmuþ yevmiyelere mahkum eden, binlerce
5

Sao Paulo, 15 Eylül 1969, Jomal da Tarde Gazetesi.
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kerhane iþleterek insanlarý kötü yollara düþürenler, kültürel geriliði
bilinçli þekilde sürdürenler gýdasýzlýðýn doðurduðu hastalýklarýn sorumluluðunu taþýyanlar, onlara göre, namuslu kiþiler, þerefli insanlardýr...
Gericilere göre daha az aptal ama daha hinoðluhin olan,
suçlamayý çamur atma seviyesine düþüren liberallere göre, Carlos
Marighella lüks içinde yaþayan renkli bir kiþidir. Hem komünist
þefidir, hem de futbola, buzlu punchaa ve Copacabana plajýnda
güneþ banyosuna meraklýdýr, üstelik üç kadýnýn da sevgilisidir. Eþi,
annesi ve arkadaþlarýndan birisinin kýzkardeþi, þimdi de gerillacýlýk
oynamaktadýr.
Marighellanýn eski arkadaþý, sabýk komünist, þimdilerde ise
büyük bir liberal gazetenin müdürü olan Osvaldo Peralvaya göre,
Marighella Marxtan Stalini daha fazla okudu. Engels ve Lenini
ancak stalinist yorumlardan tanýrdý. Brezilyanýn en keskin stalinistidir, çok soðuk, katý, inatçýdýr. Cesurdur. Marighellanýn kiþilere
sevgiyle davrandýðýný, çekici bir konuþmacý olduðunu, öðrenciliðinin
çok parlak geçtiðini hatta bir gün politeknik okulunda sýnav kaðýdýný klasik dizilerle kaleme aldýðýný ekliyor.6
Bu niteliklerdir ki, stalinist Marighellanýn anti-bürokratik,
uzlaþmaz ve guevarist oluþunu kolaylýkla açýklamaktadýr.
Parti genel sekreteri Luis Carlos Prestes, eski arkadaþýndan
söz ederken oldukça ýlýmlýdýr. kullanýlacak yollar üzerinde yanlýþa
düþmüþ bir vatanseverdir.
Marighella partinin yoluna karþý daha 1964te cephe almaða
baþlamýþtýr. Sözde ilerici duygularla milliyetçi burjuvazinin dolambaçlý yollardan iktidarý ele geçirmesini öneren resmi komünist stratejisini benimsemiþ olan Goulartýn devrilmesi Komünist Partisi
bünyesinde derin bir buhran yaratmýþtýr. Marighella partinin pasifizmine yollar üzerinde yanlýþa düþmüþ bir vatanseverdir.
Ancak Küba devrimi liderine Hiçbir zaman komünistlikten
vazgeçmeyeceðim demekte ve eklemektedir. Ýþte bu yüzdendir
ki OLASýn düzenleme kurulunun çaðrýsýna cevap vermemezlik edemezdim.7
Ayný fýrsattan yararlanarak Merkez Komitesi ile bað için ha6
7
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Jose Olyempio da Peralva tarafýndan yayýnlanan O retrato adlý otobiyagrafi.
Gizli yayýnlanan Letters de La Havane adlý broþürde yerala n 18.8.1967 tarihli mektup.
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zýrlamaz. Hiçbir etkisi olmayan ve devrim korkusuyla göklerde arayan komünist yönetimi, güvenliðini, generallere ve burjuvazinin
askeri örgütüne yatýrýr ve ne kendisini, ne de partiyi ve halký silahlý
savaþa giriþebilmesi için hatýrlamaz. Hiçbir etkisi olmayan ve devrim korkusuyla kötürümleþmiþ bir yönetim yarattýðý saçmalýðý protesto edenler þiddetle saldýrýya uðradýlar, bölücülük, maceracýlýk
ve baþka kötülük tohumlarý eklemekle suçlandýlar. Oysa, parti
yönetim tekeli deðildir, iþçi sýnýfýna ve halka aittir. Merkez Komitesine baðýmlýlýktan kurtulmak, hiç de, komünistliði býrakmak deðildir.
Çoðu yeraltý çalýþmasýnda geçen otuz yýllýk militanlýk,
Marighellayý haklý kýlmaya yeter de artar bile... Bu yýllar ona kitle
çalýþmasýnýn önemini, takiplerden kurtulma sanatýný, tüm zamanlarýný toplamak tartýþmak, analiz etmek, aforozlar yaðdýrmak ve
gelecek toplantý tarihini saptamakla geçiren küçük burjuva aydýn
toplantýlarýnýn hiçliðini öðretti. Siyasal olgunluk ve Guevarada eksikliði hissedilen öngörü yeteneðini kazandýrdý. Öyle görünüyor ki,
kendisine karþý askeri diktanýn polisleri ve CIA ajanlarý tarafýndan
giriþilen insan avýndan her türlü ortamda kurtulma yöntemini de
öðrendi.
Ölümünden kýsa bir süre önce Carlos Marighella ile görüþen
Conrad Detrez anlatýyor:
1969 ekim ayýnda, Havanada ilan edilen silahlý savaþ
çaðrýsýndan tam iki yýl sonra, ülkenin büyük kentlerinden birinde rastladým ona. Altý haftadýr beni, kendisinin
de söylediði gibi, dikta ve emperyalizmin bir numaralý
düþmanýna götürecek bir zincirin peþindeydim öyle
bir zincir ki, birden fazla ülkeden, Brezilya Konfederasyonunun 24 eyaletinden geçmekte ve o an için herhangi bir eyalette sona ermektedir. Ama hangisinde?
Bunu bende bilmiyordum, karþýlaþmamýzýn arifesine
dek öyle bir söylenti dolaþýyor ki, Marighella, hem polisi
atlatabilmek için, hem de Amazon aðzýndan Uruguay
sýnýrýna kadar çoðalan Ulusal Kurtuluþ Hareketi gruplarýný örgütlemek üzere sürekli yer deðiþtirmektedir. Ve
bir efsane doðmuþtur; Marighella ele geçirilemez. Marighella her yerdedir. Polisler soðukkanlýlýklarýný koruyorlar.
Bizden en kolaylýkla kaçabileceði bu yerlerden baþka
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yerde olamaz Rio (5 milyon nüfuslu) veya Sao Paulo (8
milyon nüfuslu) kentlerinin oluþturduðu bu iki insan okyanusundan birinde boðulmuþtur.
Beni aldýðý evin birinci kat penceresinden kaldýrýmý
arþýnlayan bir polis ajaný görüyorum. Ve buradan 300
metre ötede park etmiþ bir polis Volkswagenini... Marighella beni yatýþtýrýyor.
Uzun görüþmemizin bitiminde, aksi yöne gidecektir. Ve ertesi gün, grup koruyucularýndan birisi bana bir
mesaj. Ýletecektir. En kýsa zamanda ülkeyi terkedin!
On gün sonra yönetime parti yakýnlýðý ileri sürülen iki militan tutuklanýyor. Bunlar dominiken rahipleridir. ihtiyar marksist-leninist, ne sekter, ne de dogmatiktir. Camilo Torres bir papazýn da iyi bir gerilla olacaðýný
kanýtlamamýþ mýydý? Þefle doðrudan baðlantýyý saðlayan
bu din adamlarýndan biri yüzünden bütün þebeke dövüþüyor, tabanca ve makineli ile silahlanmýþ 80 polis Carlosa pusu kuracaklar ve katledeceklerdir onu, Sao Paulo kaldýrýmlarýnda, 4 kasým akþamýnda...
Kahraman kiþi, halka umut, mutluluk veren kiþidir.
Carlos Marighella da halka bir öncü ve bir strateji gösterdi. Fikir ve binlerce tüfek ile silahlanmýþ umut.
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DEVRÝMCÝ SAVAÞ STRATEJÝSÝ ÜZERÝNE
CONRAD DETZER

Dünya sosyalist devriminin bütünleyicisi olarak, Küba Devrimi, marksizm-leninizmi yeni bir fikirle zenginleþtirdi. Gerilla
savaþýyla iktidarý ele geçirmek ve emperyalizmi kovmak mümkündür...
Carlos Marighella, Komünist Partisinden ayrýlmasýnýn8 ardýndan silahlý savaþýn geliþim çizgisi içerisinden bu ilkeyi açýklýða
kavuþturmak isteðindedir. Bu andan itibaren sýký devrimci çalýþma
aþamasý sonunda kaleme aldýðý yazýlarýn, hiç kuþkusuz, noksan,
tamamlanmamýþ bir yaný olacaktýr. Tarih durmaz. Marighella, bugünün düzensiz ve karmaþýk ortamýný kesin ve saðlam bir sonuç
alabilmek için doðru deðerlendirmeye çalýþmaktadýr. Brezilyanýn
sürekli siyasi buhranýný bir savaþ konumuna dönüþtürmek yolu
aramaktadýr, devrimci savaþ konumuna Çünkü, ona göre, ülkesinde marksizmin yansýmasý bu þekildedir.
Þehir Gerillasý El Kitabý en tamamlanmýþ yazýsýdýr. Rio,
Sao Paulo ve Belo Horizonte þehirlerinde yaklaþýk olarak iki yýl
süren savaþlarla beslenmiþtir. Yazarýn ölümü, bu broþürü, bir çeþit
8

Algumas questoes sobre as guerrihlas no Brasil, Gizli yayýn, s. 1.
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kendi gerilla vasiyetnamesi haline getirmiþtir.
Bu elli sayfalýk broþürde en dikkati çeken, heþeyden önce
teknik, pedagojik yönüdür. Yazarýn kesin siyasi tutumu, broþürün
her yerinde açýkça belli olmaktadýr. Bu yazý, þehir gerillasý üzerine
bir tez deðildir. Ateþ gruplarý dediði topluluklar ile kitle eylemi
arasýndaki, öncü ile proletarya arasýndaki, þehir gerillasý ile kýr gerillasý arasýndaki siyasi ve ideolojik iliþkileri burada incelememektedir. Bu, her þeyden önce, bir savaþ aracý, apansýz eylem için yol
gösterici bilgiler bütünüdür.
Bundan sonra yayýnlanan iki belgede bu çeþit sorunlara
eðilinmiþtir. Ayný zamanda, militanlarýn kullanýlmasýna ayrýlmýþ yazýlarda da9 bu tutum göze çarpar. Komünist Partisi Yürütme Kurulu ile Fidel Castroya yazdýðý iki mektupla, kendisini, milliyetçi
denen burjuvazinin kuyruðuna takýlarak parlamenter yoldan iktidarý ele geçirme stratejisini bir kenara atmaya iten ve gerilla savaþý
ilkesine baðlayacak siyasal ve ideolojik nedenleri öðreniyoruz.
Ölüm, onu, devrimin geliþimin nasýl gördüðüne dair baþka açýklama yapmak olanaðýndan yoksun kýlacaktýr. O sadece devrim yolunu açmaða zaman bulabilmiþtir. Esasen onun isteði de bunu
gerçekleþtirmektir.
Eski bir devrimci gelenek
Brezilya devrimci hareketi, ülkenin tarihine derinlemesine
kök salmýþtýr. 18. yüzyýldan beri ulusun kaderini tayin eden üç ýrk,
çaðlara göre deðiþen ezenlere baþkaldýrýr 1624-1649 arasýnda yerliler ve siyahlar, Hollanda iþgal birliklerini Bahila ve Pemambouctan
kovmak üzere Portekizli toprak yarý-köleleri ile birleþirler. Ayný zamanda köle topluluklarý plantasyonlarý boþaltýrlar ve þefleri Ganga
Zýmba ve Zumbinin yönetiminde, Alagoas eyaletinin içerlerinde,
sömürgeci hükümetin askeri birliklerine karþý elli yýldan uzun bir
süre savunacaklarý Palmereler zenci cumhuriyetinin temelini atarlar. 18. Yüzyýlda Minas Geraiste, 7 Eylül 1822de, Portekiz egemenliðine karþý birleþenlerin þefi Tirabentesin öldürülmesinden otuz
yýl sonra, ulusal baðýmsýzlýk savaþlarý baþlar. Ýmparatorluk baþkentinden uzaktaki eyaletlerin tutucu iktidarlarýna karþý bir dizi halk
9
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ayaklanmasý birbirini kovalar. Ýstenilen sömürgecilere baðýmsýzlýðý
kabul ettirmektir. Bunlar, Parada Cabanda (1883-1836), Rio Grande do Sulda Farrapolarýn Devrimi (1825-1845) Maranhaoda Balaiada (1838-1841), Pamamboucta Praieira devrimi adlarýyla
tanýnan baþkaldýrýlardý. Köylü kitleleri bu silahlý savaþ hareketlerine
katýlmýþlardýr.
Baðýmsýzlýðýn ele geçirilmesi ve saðlamlaþtýrýlmasý ansiklopedisi fikirlerle beslenen ve Fransýz devriminin uykudan uyandýrdýðý aydýnlarýn koruyuculuðun da yapýlmýþtýr. Ayný ideolojiyle, birinci
imparatorlukta ayný düzeyde olan köleci iktidara karþý savaþa
giriþeceklerdir. Recife ve Sao Pauloda 1827de kurulmuþ hukuk
fakültelerinin ilerici öðrencileri de bu savaþa katýlýrlar. 1888de köleliði yýkan yasa ilan edilir. Ýmparatorluk, darbeye dayanamaz, bir yýl
sonra da cumhuriyet ilan edilir.
1896da baþkaldýran Camudosun aç köylüleri, Antonio Conselheironun yönetiminde, arka arkaya üç çýkarmaya kahramanca
karþý koyarlar. Dördüncüsünde, baþkaldýrý ezilir ve Camudos kasabasý, Kartacaya döndürülür. 1912de, ülkenin güneyinde, Constestadoda benzer bir ayaklanma baþgösterir. Bastýrýlmasý üç yýl sürer.
Tüm bu savaþlarýn tarihinden bize geniþ bir bilgi hazinesi
kalmýþtýr. Ortaya koyduðu gerçekler.
1) Kurulmuþ düzene karþý silahlý baþkaldýrý halkçý bir gelenektir ve katýksýz Brezilyalýdýr, Brezilyanýn kendisi kadar eskidir, ve
hiç de burjuva düþünürlerinin ileri sürdükleri gibi yeni önem
kazanmýþ, dýþarýdan gelme bir ideoloji deðildir.
2) Bu gelenek, burjuva çizgisinin baþka bir yanýnýn da
çürümüþlüðünü gösterir: Pasifizm ve Brezilya insanlarýnýn topraða
baðlýlýðý. Oysa, kendileri de ayný. toplumun insanlarý olan burjuvalar ve onlarýn iktidarlarý, Brezilya köylüsüne atfettikleri bu yapýsal
özellikleri kendileri için geçerli saymamaktadýrlar. Egemenlik altýnda tuttuklarý insanlara sunduklarý bu afyondan elbette kendilerini
uzak tutacaklardýr.10
Yüzyýlýn baþýnda, devrimci harekete marksist fikir ve uygulamayý getirenler, Ýspanyol ve Ýtalyan göçmenleridir. Aralarýndan
10
Katolik düþünürler ve kilise hiyerarþisi, özellikle erdemli aydýnlar topluluðunun
þefi M. Gustavo Corcao ve aydýnlanmýþ burjuva Amoroso Lima bu tezlerin en büyük
savunucusudurlar.
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bir çoklarý, özellikle anarþistler, sendikal militanlýk üzerine tecrübelidirler. Emekçi gruplarý yaratýyor ve ilk iþçi grev ev gösterilerini
(1917 Sao Paulo grevleri) düzenliyorlar. bu savaþlara Rus Ekim
Devriminin baþarýsý da eklenince, Komünist Partisinin kurulmasý
için elveriþli koþullar saðlanmýþ oluyor. Bu dönemde de hakim
toplumsal çeliþki, proletarya ile burjuvazi arasýnda deðildir. Proletarya, nicelikçe çok küçük ve hiçbir þekilde sýnýf bilincine sahip
deðildir. Etkisini artýrmakta olan küçük burjuvazi Brezilyada en
köklü unsurdur, büyük toprak sahiplerinin elindeki siyasal iktidara
da göz diken odur. Henüz komünist olmayan Luis Carlos Prestes,
küçük burjuvaziye baðlý radikal subaylar grubunda yeralýr. Getulio
Vargasý iktidara getiren 1930 burjuva devrimine katýlýr. Sol (tenentismo) teðmenlerin programýnda yazýlý olan toprak reformu gerçekleþtirilmez, umduðunu bulamayan Prestes, daha sonra genel
sekreteri olacaðý Komünist Partisine girer. 1935de Komünist Enternasyonal tarafýndan desteklenen Parti, kontrolü altýnda bulundurduðu askeri birlikleri ayaklandýrarak iktidarý almayý dener.
Prestesin Uzun Yürüyüþ olarak adlandýrdýðý, ülkeyi kuzeyden güneyi aþan hareket yapýlýr. Ülkeyi þiddet denizinde bocalatmayý dener... Hareket kana boðulur. Prestes da dahil olmak üzere, komünistler içeri atýlýrlar veya Vargasýn diktatörlüðünün son bulduðu
1935e deðin yeraltýna inerler.
1935 ayaklanmasý baþarýsýzlýðýnýn önemli sonuçlarýndan birisi, K.Pnin ve en önde þefinin, bundan böyle her türlü silahlý savaþ
stratejisinden vazgeçmesi ve uzlaþmacý, barýþçýl mücadeleye baðlanmasý, seçimleri temel silah olarak kabullenmesidir. Marighella,
bu davranýþa karþý sert bir eleþtiride bulunur. (ayný zamanda bir
özeleþtiri anlamýndadýr bu, çünkü, susmasý ile yön deðiþimini onaylamýþtýr). Gerçekte, BKPde 1935 silahlý ayaklanmasýndan sonra
birbirini izleyen yönetimler, kendilerini burjuvazinin eline teslim
etmek ve hareketi, onlarýn ideolojik ve siyasal liderliðine býrakmak
üzere devrimci yolu terk ettiler. Burjuvaziye bazan ilericilik, bazan
milliyetçi yaftalarý yapýþtýrarak oportünistliklerini mas-kelemeðe
çalýþtýlar.
1960a doðru, komünist olmayan bir sol ortaya çýkar ve
hýzla geliþir. Kuzeydoðuda, avukat Francisco Juliao, Köylü Birlikleri
(Ligas Camponesas) adý altýnda eðittiði, örgütlediði geniþ köylü yýðýnlarýný harekete geçirir. Aydýnlar ve öðrenciler harekete katýlýrlar.
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Ayný zamanda Pemambouc devletinin tanýdýðý ilk ve tek ilerici
yönetici Miguel Arraes lehinde de propaganda yaparlar.
Güneyde, baþka bir yönetici, Rio Grande do Sulun iki vekili
olan ve de Emekçi Partisi sol kanadýnýn baþýný çeken Lionel Brizollo, 11 kiþiden (grupos dos onze) oluþan þok gruplarý örgütler,
büyük yankýlar uyandýran, güçlü bir anti-emperyalist propaganda
kampanyasýna giriþir.
Nihayet, Küba devriminin zaferi, ülkenin fakültelerinde onbinlerce öðrenciyi heyecana sürükler ve devrimci savaþý ön plana
çýkartýr. Artýk, bu mücadeleye yön verme olanaðý mevcuttur. BKP
5. kongresinde reformizmi daha açýkça ortaya koyar, merkez komitesinden kopacak devrimci bir eðilim belirir. 1962de Çin eðilimli Brezilya Komünist Partisini (P.C. do B.) kuracak olan bu eðilimin
liderleri devrimin barýþýl yolu egemen sýnýflar tarafýndan ortadan
kaldýrýldýðýna göre, yapýlmasý gereken, yasal mücadele biçimlerini
terketmeksizin, halký barýþçýl olmayan11 bir çözüm yolu için hazýrlamaða ikna etmektir görüþünü ileri sürerler.
Ayný sene içinde Halk Hareketi (Aéao Popular) adý altýnda
çoðunlukla Katolik Hareketi atýlýmlarýndan çýkmýþ ve kilise hiyerarþisi
ile baðlarýný koparmýþ öðrenci ve aydýn gruplarý oluþturulur. Kurulacak kýr sendikalarý aracýlýðýyla kitleleri örgütlemek ve siyasal eðitimden geçirmek, bir ulusal okuma yazma planýný uygulamak, halk
kültürü merkezlerini canlandýrmak amacý güden hareket binlerce
kiþiyi biraraya getirir. Programlarý, kötü bir sosyalizm tanýmýndan
esinlenmiþtir. Ýlke Bildirilerinin12 en önemli tezi, hiç kuþkusuz, K.P.ye
özgü ulusal burjuvazi görüþünün çürütülmesidir. Halk Hareketine karþý, Brezilya baþkentleri gittikçe artan bir hýzla yabancý baþkentlerle kaynaþmakta, burjuvazi hýzla ve tümüyle emperyalizmle
bütünleþmektedir.
Ýþçi Siyaseti (Polop da Inlen Politica Operaria) diye adlandýrýlan bir baþka devrimci marksist grubun da, teorik çözümleme
düzeyinde, komünist partisi merkez tezleri ile arasýnda apaçýk bulan bir baþka devrimci marksist grubun da, komünist partisi merkez dek). Bu sürede Komünist partisi ulusal burjuvaziye oynar
ve kaybeder. Elbette, Brezilya burjuvazisi içinde de çeliþki vardýr,
11
12

Bkz. Reponsa a Khrouchtchev, Yabancý Dillerde Yayýnlar, Pekin, 1964.
1963te Rio de Jeneiroda yayýnlandý.
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ancak, iþbirlikçiler azýnlýktadýr, büyük çoðunluk kendi sýnýfsal çýkarlarý açýsýndan tekelci yabancý sermayeye karþýdýr, çünkü bu
sermaye  kendi iþlerinin13 ilerlemesine engel teþkil eder demektedir Komünist Partisi. Ulusal burjuvazi (orijinalinde ulus diye
geçmektedir) ile Amerikan emperyalizmi ve iþbirlikçileri arasýndaki çeliþki en önemlisidir. Elbette, burjuvazi ile proletarya arasýnda
da çeliþki vardýr, ama bugünkü devrim aþamasýnda, hemen sosyalist dönüþümlere geçme koþullarý oluþmamýþtýr, bu çeliþki kökten bir çözüm yolu için yeterli deðildir. O halde, geriye, proletaryayý
burjuvazi ile birleþtirip emperyalizme ve latifundiuma14 karþý itmek kalmaktadýr. Demek ki, savaþ, milliyetçi ve anti-oligarþik olacaktýr! Halk kitlelerinin yaþama koþullarýnda iyileþmeyi ve geniþ
demokratik özgürlüklerin tekrar kullanýlmasýný veya Fransýz
K.Psinin aðzýyla, sosyalizme ulaþmak için gerekli aþamayý, ileri
demokrasinin kurulmasýný getirecektir.
Bu durumda, bu görüþ, Getulio Vargasýn güdümüyle kurulmuþ, Çalýþma Bakanlýðýna sýkýca baðlý ve tek bir merkezde (C.G.T.)15
toplanmýþ, kitlelerin kaderinin düzelmesi için zorunlu temel reformlar programýný gerçekleþtirmesi için hükümete baský yapan
sendikalarýn görüþüyle birleþir. Kendilerinin baðýmlý olduðu iktidardaki ilerici burjuvaziye baský yapmak... C.G.T.yi uzaktan yöneten K.P., bu kuyrukçuluk siyasetini savunuyordu. 15 gün oldukça pahalýya maloldu: Goulart, Amerikan petrol þirketlerini millileþtirdi, tarým reformunu programladý ve kira kontrol kararnamesini
çýkarttý; Anayasa Deðiþikliði Kongresine, okumasý yazmasý olmayanlara olduðu gibi, askeri kuvvet mensuplarýna da oy hakký tanýnmasýn teklif etti. Bu, ilk ve son 15 gündü. Emperyalizm ve kilise
tarafýndan desteklenen gericilik Goulartýn yolunu týkadý, römork
traktörleriyle beraber devrildi.
K.P. yönetimi, güzel ama tutarsýz çözümlerin izlediði bir
günah çýkartmada bulundu. Bir siyasi açýklama da ve Merkez
Komitesinin16 imzasý bulunan bir yazýda, Parti þu özeleþtiriyi yapýyordu: Her türlü komplonun kýrýlacaðýný söylemekle rakiplerinin
13
Resoluçao politica de Convencao nacional dos Comunistas in Cadernos de
Novos Rumos, Rio de Janeiro, 1961
14
Büyük toprak mülkiyeti.
15
Centre General des Travailleurs (Emekçilerin Genel Merkezi).
16
Bkz: Nouvelle Rvue Internationalede Lucas Romaonun yazýsý Þubat 1965.
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gücünü önemli ölçüde küçümsemiþti... Hükümetin askeri güçlerde indirim yapacaðý hayallerini kuruyordu, Birleþik Cephenin17 bazý
kesimlerine deðin sýzan rakip kampta hergün büyüyen kümeleþmeyi görmüyor, halkýn güçlerini sadece güçlendirilmesinin dahi,
karþý-devrimcileri birleþmeye ve hükümet darbesi yapmaya
yaklaþtýrdýðýný hissetmiyordu. Yöneticiler, durumun aðýrlaþtýðýný
görüyorlardý, ama olaylarýn gerçek akýþýna müdahale etmeye, ciddi tedbirler almaya ve gerçek ihtiyaç duyulan eylem çizgisini saptamaya giriþecek güce sahip deðillerdi. Biraz daha ilerde de
barýþçýl yola, kendimizi sanki bir daha kalkmamacasýna oturttuk
ve silahlý savaþýn olabilirliðine hiç hazýrlanmadýk diyor. Daha sonra, çeliþkiye,düþerek çözüm olarak ayný sözcü þunu öneriyor:
taktik hedefimiz, ulusal ve demokratik bir hükümet kurmaya iliþkindir..., güçlerimiz, diktaya karþý mücadele için bir Birleþik Cephe
kurmaya yönelmelidir. Ama Birleþik Cephe saflarýnda, kitlesel mücadelenin geliþmesi gerektiðini öne süren komplocu ve askeri eylem taraftarý örgütleri tutan güçlü eðilimler mevcuttur ve küçük
gruplarýn kahramanca eylemlerini çok önem veren aþýrý görüþler
ortaya çýkmaktadýr. Bu geniþlemesine çalýþma ile ciddiyeti þekilde
çatýþýr... ve Partimiz, maceracý atýlýmlarý ve kopuk eylemleri etkisiz
kýlmayý emreder... Parti yine, ülkenin yeniden demokratlaþtýrýlmasý
için mücadele parolasý peþindedir.
Halk Hareketi de özeleþtirisini yapar. Yöneticilerinden18
birisinin uzun ve bulanýk bir yazýsýnda þu cümle göze çarpar. Tekelci burjuvazinin diktasýna karþý her tür savaþ, mutlaka, enternasyonal düzeye ulaþacak ve birden,emperyalizmin salt egemenliðine
bindirecektir. Açýk bir sonuç çýkar buradan:
Bugünkü doðru çalýþma çizgisi sadece demokratik ve halkçýl hedefler için, Birleþik Cephede uzun süreli bir çalýþma olmamalýdýr; ayný zamanda, kentlerde olduðu gibi kýrda da, emekçilerin
öncü örgütünün çabasýyla, patronluða ve hükümete karþý ekonomik savaþý geliþtirerek, rejimin ve oportünizmin uzlaþmacý tutumunu düzenli bir biçimde açýða vurarak halký silahlandýrmak, bu
çalýþmayý devrimci bir niteliðe kavuþturmak gerekir. Halk zaferinin
tek garantisi budur.
17
18

K.P., öncüsü olmak istediði bu Cepheye oynuyordu.
Bkz. O golpe e a perspectiva do provo, Joa Madeira, Brezilya, Mayýs 1964.
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Çin eðilimli komünistler, bugün devrimci hareket ulusal
reformizm ile karýþtýrýlamaz ve ülkenin temel sorunlarý, barýþçýl
yoldan çözülemeyecektir. Çünkü düþmanlarý yenmek için halk
savaþý giderek kendi silahlý güçlerini yaratacaktýr demektedirler.
Öðrenci eylemlerini yeniden düzenlemek ve 1966-1968e dek
sokak gösterileri ve fakülte iþgalleri yoluyla bu eylemleri kamusal
protesto yönüne kanalize etmek görevi, ilk olarak Halk Hareketine
düþecektir. 13 Ocak 1968 kansýz hükümet darbesi ve onu izleyen
þiddetli baský, örgütlenmiþ kavgaya son verecektir. Artýk tek geçerli
yol silahlý mücadele yoludur. Ýlk önce, iki fokocu grup, daha sonra Carlos Marighellanýn grubu silahlý mücadeleye atýlýrlar. Fokocular, ilk iki atýlýmda (1965de Rio Grande do Sul ve 1967de Sierra de
Caparroada) yenilirler.
Bu yenilgilerden ders alarak, Ulusal Kurtuluþ Hareketi, devrimci savaþ stratejisi diye adlandýrýlan Brezilya için geçerli yeni
görüþ alaný içinde, kastrizmi derinleþtirme denemesi de sayýlabilen silahlý savaþlar yürütecektir.
Kastrizmin Derinleþtirilmesi Ýçin19
Brezilya nasýl bir ülkedir? 90 milyon nüfuslu ve yüzölçümü
sadece S.S.C.B., Çin ve Kanadanýnkilerinden küçük olan bir ülke.
Brezilyanýn kendi tarihsel koþullarýna baðlý veriler, çok belirgin
olarak, motoru gerilla olan savaþý20 þart koþar.
Çin ya da Sovyetler Birliðine güven, hiçbir biçimde strateji
deðiþtirme gerekliliðini gerektirtmez.
Latin Amerikanýn bu büyük ülkesi, eskiden beri süregelen
bir siyasal buhraný yakýndan tanýr. Bu buhran, tarihe karýþmýþ düzenler ile, tek kurtuluþ yolu Kuzey Amerikan egemenliðindeki büyük
karma monopollerde hýzla tamamlaþmakta olan ulusal kapitalizmin evrimi arasýndaki çeliþmelerin bir sonucudur. Bu sürekli siyasal buhraný, kentlerde ve kýrda bir takým silahlý hareketlere giriþerek
silahlý çatýþmaya dönüþtürmek gerekir. Bu da, iktidarý ellerinde bulunduranlarý, siyasi durumu askeri duruma dönüþtürmeye zorla19
Bu Paragrafta, Nasserisme, Castrisme ou guerre populaire? adlý yazýmda açýklanan
bazý görüþleri geliþtiriyorum. Esprit, Eylül 1969.
20
Bkz: Algumas questoes sobre as guerrilhas no Brasil, s. 1, gizli yayýn. Bu paragraftaki
diðer alýntýlar, aksi belitilmediði hallerde, ayný metinden alýnmýþtýr.
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yacaktýr. Diktanýn yaratacaðý bu durum, esasen bir sürü uygunsuzluklarýn sorumlusu olan rejimin polis ve ordusuna karþý kitlelerin
baþkaldýrmasýna sebep kitle ve gerilla öncüsünün birliði Devletin
bürokrat ve askeri mekanizmasýný yoketmeðe ve iktidarýn ele geçirilmesine yönelecektir. Ulusal Kurtuluþ Hareketinin savunduðu
görüþ iþte budur. Carlos Marighellaya göre bu Hareket üç aþamadan
geçer:
1- Gerilla gruplarýnýn hazýrlanmasý ve örgütlenmesi.
2- Gerillanýn baþlatýlmasý ve kökleþmesi.
3- Gerillanýn geliþimi ve hareket savaþýna dönüþümü.
Gerilla savaþýný hazýrlamak,ilk olarak geleneksel sol partilerin, yani, silahlý savaþa karþý olan oportünistlerin her türlü uzlaþmacýlýðýndan arýnmýþ bir savaþçýlar çekirdeðinin oluþumunu gerektirir.
Bu savaþçýlar, ayrýca, solun bu oportünistlerine karþý, siyasal ve
ideolojik savaþý yürütebilecek ve de seçtikleri yolu doðrulayabilecek yetenekte olmalýdýrlar. Yarýnýn bu savaþçýlarý, gerillaya giriþimin
istediði askeri eðitime tabi tutulacaklardýr.
Sonra, kitlelerin de katýlmasýný ve öne sürülen görüþü kabul
etmesini saðlamak, kendi gücüne güvendirmek üzere bu ideolojik
savaþý halkýn görüþüne sunmak gerekir. Böylece kitleler, devrimcilerin ulaþmak istedikleri üç büyük hedefi tanýyacaklardýr: Burjuvazinin ve askeri diktanýn devrilmesi, kuzey Amerikan Emperyalizminin kovulmasý ve bir halk iktidarýnýn kurulmasý.
Gerilla Savaþýnýn ilaný ve kökleþmesi, ülkede devrimci savaþ
havasý yaratmaya baþlar. Bu da, seçimler, parlamenter mücadele,
örgütlü parti mücadelesi, generallerin iktidarýna karþý olan göbekçi,
saðcý ve aþýrý saðcý parlamenterlerin kümeleþmesi gibi örneðin
Lacerda, Kubistchek ve Goulartý birleþtiren Geniþ Cephe her
çeþit politik manevrayý kendiliðinden geçersiz kýlar. Zaten bu kümeleþme, þimdiye deðin yaptýðý gibi, þiddete baþvuracak olan diktaya hiçbir þekilde zarar veremeyecektir.
Bu ikinci aþama iki döneme ayrýlýr: Þehir gerillasýnýn baþlatýlmasý ve kökleþmesi ile kýr gerillasýnýn baþlatýlmasý ve kökleþmesi.
1969un ikinci yarýsý boyunca þehir gerillasý, saðlam bir þekilde,
gerillalarýn diðer vatandaþlardan görünüþte hiç ayrýlmadýðý, suda
balýk örneði bulunduklarý iki insan okyanusu Sao Paulo ve Rioda
kökleþiyordu. Kýr gerillasý da, ayný yýlýn sonuna doðru baþlatýlacaktýr.
General Meria Mattosa göre bir zamanlar Amerikalý sal-
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dýrganlarýn yanýnda halk ayaklanmasýný bastýrmak yerle bir etme
ile belirlenen beþ evreye bölünmüþtür.
1. Propaganda, haberleþme araçlarýna, basýna, hükümet
ajanslarýna ve kamu yönetimine kontrol ve sýzma.
2. Grev, boykot, miting ve pasifist gösterilerle yetkenin buyruklarýna karþý direnme eylemleri gerçekleþtirilmesi.
3. Silahlý hücumlar, saatli bomba patlamalarý, sabotajlar, silah
ve para çalýnmalarý ve rehin almalarý gibi terörist eylemlere iliþkin
her tür etkinliðin sürdürülmesi.
4. Serbest alanlar veya kurtarýlmýþ bölgeler gerçekleþtirme
amacýný yürüten gerillalarýn kökleþmesi.
5. Gerillanýn düzenli ordu gibi çalýþacak bir düzeye ulaþmasý
koþuluyla, Ulusal Kurtuluþ Ordusu diye adlandýrýlan ordunun
oluþturulmasý.21
Yine, ayný General, Brezilya devrimci savaþý üçüncü evresindedir der. Birincisiyle ikinciyi, eylem biçimleri açýsýndan birleþtiren Carlos Marighellanýn görüþüne karþý olarak, gerillanýn, þehir
terörizmini ayýrmaktadýr.
Bu açýklamalar aydýnlatýcýdýr. 13 Ocak 1968 hükümet darbesi ilk iki evreyi safdýþý kýlmak için yapýldý; ama, gazetecilerin,
öðrencilerin, aydýnlarýn, ilerici rahiplerin ve çok sayýda sendikacýnýn kurbaný olduklarý korkunç baský, süreci rayýna oturtmaktan
baþka bir sonuca ulaþamadý, yani sadece üçüncü evreye geçiþi
kolaylaþtýrdý. Askeri triumvirliði Cumhurbaþkaný Costa e Silvanýn
hastalýðýndan yararlanarak ve Anayasanýn 79. Ve 80. maddelerini22
çiðneyerek iktidara oturan 31 Aðustos 1969 üçüncü hükümet darbesi, 27 Eylülde Ulusal Güvenlik23 üzerine yeni bir yasanýn ilaný
gibi baský tedbirleri alýyor, ama bu tedbirler bütünü ayný çýkmaza
giriyor ve mücadelenin bir üst evresine geçiþi hýzlandýrmaya zemin hazýrlýyor.
Gerillanýn baþlatýlmasý ve kökleþmesi, sadece kendisine özgü
Veja Dergisinde yayýnlanan mülakat, 1 Ekim 1969.
Madde 79: Herhangi bir görevden alýkonma durum karþýsýnda baþkanýn yetkilerini
baþkan yardýmcýsý kullanabilir. Madde 80: Baþkan yardýmcýsýný engelleyen bir durumda
bakanlýk görevlerini sýrasýyla Millet Meclisi Baþkan, Federal Seneto Baþkaný, Yüksek Adalet
Divaný Baþkaný yerine getirecektir.
23
Özellikle devletin dýþ ve iç güvenliðini saðlamaya yarayan tedbirleri içerdiði gibi,
bu yasa yýkýcý psikolojik savaþ ve devrimci veya saldýrý savaþýný önleyici tüm baský
tedbirlerini de içerir. (Madde: 3)
21
22
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taktik ilkelerin gözetilmesine baðlý deðildir; kitlelerle, özellikle kýrda, kurulacak siyasi ve töresel iliþkinin bir sonucudur. Ýzlenilen siyasal ve toplumsal görüþlere iliþkin geniþ bir haber alma çalýþmasýný,
saðlam bir lojistik dayanaðýn düzenlenmesini, hiçbir þekilde kibar
haydutluka raðbet edilmemesini þart koþar. Hareket savaþýna
dönüþümü saðlayacak gerillanýn geliþim aþamasý, düþmaný imha
hareketini de içerir. Beþ koþul üzerine oturur: Gerillanýn siyasal geliþimi, ateþ gücünün yaratýlmasý, belli baþlý muharebe biçimlerinin
deðiþimi.
Ýþte, Marighellanýn baþlangýçta çizdiði çizgi buydu. Foko
teorisi nin katý bir yorumunu yapanlarýn soktuðu çýkmazdan kurtulma isteði açýkça ortadaydý. Kastrizme katkýsý bu çizgi üzerinde
olmuþtur. Che Guevaranýn ölümünün arkasýndan ortaya çýkan
devrimci hareketten zayýflama kadar önemli bir katkýydý bu. Olaylarý kýsaca gözden geçirelim:
1952 popülist devrimi iki büyük hedefe ulaþtý. Kalay madenlerinin millileþtirilmesi ve büyük toprak sahiplerinin varlýðýný
zayýflatmak için yapýlan köklü bir toprak reformu. Ordunun, askeri
olduðu kadar siyasal bilince de sahip iþçi sendikalarýný baltalamak
için köylü baþarýlarýný her þeyin üzerinde tuttuðu dönemlerde iktidarý ele geçirmek ve sosyalizme geçiþin son aþamasýna geçmek,
düþünüldüðünden de yakýndý. Bu askýya alýnmýþ devrim ülkesinde, kitlelerin siyasal bilinç düzeyleri yeterli, buna karþýlýk rejim ise
oldukça halk dýþýydý. Küba deneyinden ve Regis Debrayýn teorisinden özümlediklerinden yararlanan Guevara yönetimindeki gerillalar, geleneksel komünist partilerinin reformizmini ve dogmacýlýðýný
(çv. hýristiyan dininin dogmacýlýðý) bir kez daha çürüterek ve silahlý
mücadelenin tek geçerli yol olduðunu kanýtlayarak bu And Cumhuriyetini Amerikanýn ikinci sosyalist devleti yapmak üzere harekete giriþiyorlardý. Ancak ardarda gelen baþarýsýzlýklarýn nedenini,
stratejik bakýmdan kastrizme yüklediler. Bu acele olarak öne
sürülmüþ bir görüþtür. Tarihsel olarak kastrizm, askeri insiyatife
devrimci savaþ planý üzerinde öncelik tanýma eðilimi þeklinde kendisini gösterir. Bundan dolayý, geleneksel komünist partilerinin,
sadece uzun ve boþ siyasal mücadelesiyle arasýndaki baðlarý koparýr. Bu görüþ açýsýný savunmak kastrist olmak demektir. Teknik
olarak, Regis Debray yeni bir pratik sistemleþtiriyor, silahlý savaþýn
baþladýðý ve sonrada bölge sakinlerinin devrimci savaþa sürüklen-
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diði, ulaþýlmasý zor (daðlýk) bölgelerde kökleþecek olan (foko) teorisi veya gerilla ocaðý teorisi deniyor bu sistemde, siyasal çalýþma
bir kenara itilmemiþtir. Fakat askeri insiyatiften sonra gelir, askeri
yönetim ile kaynaþýr ve gerilla ile beraber geliþir.
Siyasi yanýn küçümsenmesi ve askeri yanýn büyütülmesi,
Guevara ve gerillalarýn çeþitli bölgelerdeki baþarýsýzlýklarýnýn kastrizme yüklenmesine sebep oluyor.
Oysa, kastrizmin tarihsel olarak açýklanabilen iradecilik, ateþlilik ve liderlerinin mertliðine baðlanma tutkusu vardýr. Ve bu iradecilik, ideolojik düzeyde olduðu gibi stratejik düzeyde de kitle
hareketlerini ele alma biçimlerini belirlemiþtir.
Küba Devrimi öncesine deðin doðrudan doðruya Moskovaya
baðlý Latin Amerika Solu, þehir proletaryasýný ve onun siyasal bilinç
düzeyini, parlamenter düzen için gerçekleþtirilmesi olanaksýz devrimci dönüþüm için ana etken ve tek yol olarak görmüþtür.
Gerillalarýn Sierra Maestraya yerleþmeleri ve köylülerin harekete katýlmasý bu görüþleri yerle bir etti. Kitlelerin kendiliðindenciliðini ve propagandayý yeterli ve tutarlý tek silah olarak kabul
eden Sovyet eðilimli komünist partilerinin oportünistlikleri ile proletaryanýn iþlevine iliþkin dogmatik davranýþlarý ayný þekilde suçlandý.
1960 Havana zaferinden, Chenin Bolivyada, Lobaton ve
La Puentenin Peruda öldükleri, Brezilyada Coparaonun baþarýsýzlýða uðradýðý 1967 yýlýna deðin Guatemalalý ve Venezüellalý mukavemetçilerin durgunluðundan sonra Latin Amerika devrimci solu,
dahabilimsel yeni daha marksist bir iradeciliðin hegemonyasý
altýnda hareket etti. Kýta devrimci hareketinin, diyalektik geliþiminin
üç evresini izleyerek geliþeceði de ileri sürülen doðru bir görüþtür.
Þöyle ki:
Tez: Siyasetin askerlik üzerine önceliði, proletaryanýn iþlevini
abartma, ordodoks komünist partileri yönetimindekimilliyetçi
veya ilerici denilen burjuva güçleri ile güç birliði stratejisi. (1960a
deðin.)
Antitez: Askerliðin siyaset üzerine önceliði, sefalet koþullarýnýn
savaþa katýlmayla iteleyeceði köylülüðün bulunuþu (kendiliðindencilik), Regis Debrayýn sistemleþtireceði ve Fidel Castro ile Che
Guevaranýn yönetecekleri gerilla ocaðý stratejisi (Fokoculuk)
(1967ye deðin.)
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Sentez: Daha baþlangýçta, siyasal ve askeri yönlerin birliði,
öncü gerilla ile kitle hareketinin birbirinden kopmazlýðý, devrimci
savaþ adýna þehir proletaryasý ile köylülük arasýndaki taktik iliþki.
Yadsýmaksýzýn, Kastrizmi aþmaya çalýþarak, Kastro-guevaristler çýkmazýndan kurtulma yollarýný arayarak iþte bu sentezci
görüþ alaný içinde örgütleniyor, Ulusal Kurtuluþ Hareketi militanlarý..
Ocak 1968 tarihli bir bildirgede24 bu devrimci mücadelenin
derinleþtirilmesi isteniyordu. Gerçekten de bildirgede þunlar okunuyordu. Kýrsal ve kentsel bölgelerde üç görüþ esastýr: Gerilla
cephesinde, kitle cephesinde ve dayanýþma þebekesinde hareket
etmek. Körükörüne Maoizme baðlanýlacaðýna, Carlos Marighella,
devrimcilere, klasik komünist kitle çalýþmasýna yan çizmemek
gerekir25 ile kentsel ve kýrsal mücadeleyi birleþtirmelerini öðütlüyor.
Mayýs 1969 tarihli bir yazýda Carlos Marighella düþüncesine
daha da açýyor.
Brezilyada bugün devrimciler arasýnda kitle
çalýþmasý üzerine iki ayrý görüþ vardýr. Bazýlarý kitleleri
acil gereksinimlerinden çýkarak devrimci davaya kazanmayý öneriyor. Oysa askeri dikta, kitlelerin acil gereksinimlerinden çýkarak onlarý devrimci davaya kazanmayý
amaçlayan ekonomik mücadeleyi engelleyecek ve zorla
karþýlýk vermekte duraksamayacaktýr. Bu tür çalýþmada
ýsrar, davaya kazanmayý amaçlayan ekonomik mücadeleyi engelleyecek ve zorla karþýlýk vermekte duraksamayacaktýr.
Bununla fokocu görüþten ayrýlýr.
Bizim çarpýþma biçimlerimiz yenidir, Brezilyada, kesinlikle gerilla ocaðý yaratmaya niyetimiz yok. Devrimci
savaþ stratejimiz, birbirini bütünleyen üç durumu gözönüne alýr. Þehir gerillasý, kýr gerillasý ve psikolojik savaþ.
Gücümüzün en büyük bölümünü kýr gerillasýna ayýrmak
gereklidir, kýr gerillasý fokocu kavramlarýn bir ürünü deðildir tersine, ülkemizin zorunlu kýldýðý hareket savaþýna
24
25

Bu bildirge Granmanýn fransýzca yayýnýnda yayýnlandý. 9 Þubat 1669
Bkz. Questoes:de Organizaþao s. 3. Temps Modernes, Kasým 1969

Carlos Marighella
Þehir Gerillasýnýn Elkitabý

31

giriþilmesi halinde geliþecek bir entfrastrüktürün kökleþmesi sonucu ortaya çýkacaktýr.26
Demek ki Marighella, gerilla-parti, ocak-kitle çatýþmasýný aþmaya çalýþýyor, birbirini izleyen her kavramýn içeriðini yenileyerek,
birbirlerini bütünler hale sokarak, siyasi ve askeri her iki yana da
eþit önem vererek, tüm ayaklanma ocaklarýnýn kökleþmesini reddederek...
CONRAD DETREZ

26
Bkz. O papel da açao revolucionaria na organizaçao s. 8 ve 9., Temps modernes,
Kasým 1969.
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BREZÝLYA KOMÜNÝST PARTÝSÝ
YÜRÜTME KOMÝTESÝNE MEKTUP
CARLOS MARIGHELLA

Yürütme Kuruluna
Sevgili Yoldaþlar,
Yürütme Kuruluna istifamý sunuyorum. Politik ve ideolojik
farklarýmýz o kadar büyük, aramýzdaki uçurum o kadar geniþ ki...
Bu durumda bir savaþçý için bilinciyle çatýþma halinde yaþamaktansa, biçimsel bir beraberliði reddetmek hiç þüphesiz seçilmesi gerekli yoldur.
Kiþisel olarak yoldaþlardan hiçbiriyle meselem yoktur.
Tribuna de Debatede yayýnlanan Ýç ve Diyalektikle çatýþma
adlý makalemde ve bu broþürde, benim için kiþisel meselelerin iç
çatýþmalarda hiçbir rolü olmadýðýný sanýrým yeterince açýklamýþtým.
Hiç kimse kendi kendine tarihin seyrini deðiþtiremez, çünkü, tarihin seyrini deðiþtirmek kudreti sadece emekçi kitlelerindedir.
Yürütme kurulunun çalýþmasýný etkisiz kýlan, onun hareketlilikten ve ülkenin büyük sanayi merkezlerinde ve köylüler arasýn-
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da partiyi hakim kýlma yeteneðinden yoksun bulunmasýdýr. Yürütme çalýþmalarý sadece toplantýlar düzenlemek, bildiriler ve bültenler hazýrlamaktan ibarettir. Ne planlanmýþ bir eylemi, ne de kavgaya
yönelmiþ, bir faaliyeti vardýr. Buhran zamanlarýnda ise parti gerçeklere sýrt çevirmiþ, yöneticileri seslerini duyuramamýþtýr, örneðin
Janio Quadrosun çekilmesi ve Goulartýn görevinden uzaklaþtýrýlmasýnda olduðu gibi...
Yürütme Kuruluna istifamý sunarken, bir devrimci olarak,
kitlelerin baðrýnda devrimci kavga verme istediðimi açýklamak ve
halen parti liderliðine hükmeden politik oyunun bürokratik ve uzlaþmacý kurallarýna daha fazla tahammül edemeyeceðimi belirtmek isterim.
1) Fikirlerin Dolaþýmý
Yürütme Kurulunun, özellikle kararsýz ve tutucu göründüðü
konulardan biri, kitap yayýný ve fikirlerin açýklanmasý sorunudur.
Birbuçuk yýl önce Tutuklanmaya Niçin Direndim? baþlýklý bir
broþür yayýnlamýþtým. Eskiden parti yönetimi kurnazlýk edip el yazmalarýný toplatýyor, yasaklýyordu. Halen yürütme kurulunda bulunan arkadaþlar, yayýnlandýktan sonra bu kitaptan haberdar
olabilmiþlerdi. Ancak haberdar olduktan sonra da, militanlardan
ya da diðer yöneticilerden talep gelse bile, kitap üzerinde tartýþmamýþlardýr. Kitabýmý görmezlikten geldiklerini ancak aradan bir
yýl geçtikten sonra teslim etmiþler ve düþüncelerini açýklamýþlardýr.
Tutuk-lanmama ve hapisteki günlerimi anlatan birinci bölüme itirazlarý yoktur. Ancak, onlara göre parti çizgisine aykýrý olan, ideolojik ve siyasal sorunlarý tartýþýn ikinci bölümü beðenmiyorlar.
Kitabýn bir bütünselliði olmasýna ve bu iki bölüm arasýndan
bir neden-sonuç iliþkisi bulunmasýna raðmen, yalnýz bir bölümün
suçlanmasý oldukça garip. Tutuklanma kararýma, eðer kitapta zikrettiðim siyasal nedenler olmasaydý, hiç de itiraz etmezdim.
Fakat yönetici arkadaþlar bu gerçekten kaçarak, kantçý bir
soyutla-maya ve bilinemezciliðe sürüklendiler, ayrýlmasý mümkün
olmayan þeyleri birbirinden ayýrdýlar. Hatta daha da ileri giderek
bir yönetici üyenin, ken-di anlaþmazlýðýný açýkça ifade edememeðini
savundular. Bu sav, stalinci bir savdýr. Ýnceleyelim.
Bir anlaþmazlýk ansýzýn ve bir hiçten dolayý ortaya çýkmaz.
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Çeliþmeler sürecinin geliþmesinin ve altý yýl önceki ilk tartýþmadan
bugüne deðin adamakýllý olgunlaþmasýnýn sonucudur. Arkadaþlar
ise böyle bir çatýþmayý gemlemeye çalýþýyorlar. Geçmiþte bize büyük
zararlarý dokunan oybirliðine varma teorisi bataðýna düþüyorlar.
Yine Anti-Marksist anti-diyalektik yekpare ve tabandan kopuk öncü
çekirdek anlayýþýna dönülüyor Bizi ideolojik bakýmdan yýldýrmak
ve baskýyla korktuklarý fikirlerimizin yayýlmasýný önlemek istiyorlar.
Oysa çeliþmeleri açýða çýkartmak, gerçeðin ölçütü olacak pratiðin
izlenmesi þartýyla, onlarý çözümlemek için bir yoldur.
2) Anlaþýlmazlýðýn Kaynaðý
Anlaþmazlýðýmýz hemen bugünün meselesi deðildir. Çok gerilere gitmektedir. Janio Quadrosun görevden çekilmesine, bizim
ne siyasi, ne de ideolojik olarak böyle bir olayla karþýlaþmaya hazýr
olmadýðýmýzýn anlaþýlmasýna dek uzanýr.
1962de parti kitlesi önünde, bu anti-marksist yöntemleri,
yönetim kadrolarýndaki bireycilik eðilimlerini ve ideolojik alanda
kesin bir tutum takýnýlmamasýný eleþtirdim. Hiçbir direnmeyle
karþýlaþmayan Nisan 1964 hükümet darbesi, yüklendiðimiz görevi
yürütecek düzeyde olmadýðýmýzý bir kez daha gösterdi. Böylece,
kendi hesabýma dikta polisine karþý direnmeye karar verdim.
Yürütme Kurulunun politik ve ideolojik hazýrlýðýnýn olmayýþý,
eminim ki, bugün birçok militan tarafýndan tartýþýlmaktadýr.
Burjuvazinin Brezilya devriminin yönetici gücü olduðunu kabul etmek, tarihsel kaderciliðe baðlanmak olur. Yürütme Kurulu
proleter taktiklerini burjuva taktiklerine feda ederek, iþçi sýnýfýnýn
durumunu sarsmýþtýr. Bu yüzden iþçi sýnýfý bütün inisiyatifini yitirmiþ
ve kendini olaylarýn geliþimine kaptýrmýþtýr.
Brezilya Krizi baþlýðý altýnda topladýðým ve yayýnladýðým yazýlarýmýn amacý, açýk tartýþma ilkesine dayanarak, karþý çýktýðým
parti yöneticilerinin durumu ile ilgili tartýþmalara katkýda bulunmaktý.
Yürütme Kurulu ile çatýþmanýn hiçbir hatalý yaný yoktur. Çünkü herkes, yürütme kurulunun eyleme geçebilir yapýya kavuþmasýný
ve diyalektik-materyalist metodu yeniden benimsemesini istemektedir.

Carlos Marighella
Þehir Gerillasýnýn Elkitabý

35

3) Sýnýf Yanýlgýlarý
Özür dileyerek belirteyim ki, yürütme kurulu büyük yanýlgýlar içinde yuvarlanmaktadýr. Üyelerinin büyük bir kýsmý, Kubitschek, Janio Quadros, Adhemar de Barros27 gibi burjuva liderlerinin,
Genel Amauri Kruele ve Justino Alvese gibilerinin diktaya karþý
direnme vaatlerine kandýlar. Adhemar de Barrosun siyasi haklarýnýn kaldýrýlmasý da, onlarý uyandýrmadý. Çünkü yürütme kurulu,
bugün ne olduðunu çok iyi bildiðimiz Geniþ Cepheyi, ne anlama
geldiðini açýklamadan ve üzerinde tartýþma yapýlmasýna asla izin
vermeden, benimsedi.28 Oysa faþist lider Lacerda, reformist ve
halkçý olarak tanýtmak istediði partisini bu yolla kurmak istiyordu.
Yürütme Kurulu, bu olguyu, olumsuz bir siyasal olay (Bkz. Voz
Operaria, No. 22, November 1966) olarak görüyor ve bu cephenin
diktaya karþý, özgürlük için ve Brezilya halkýnýn gerçek çýkarlarý
için savaþabileceðini sanýyordu.
Gerçekte ise Lacerdanýn isteði, Amerikan emperyalizmine
yeni bir biçimde yaranmak ve halkýmýzýn kurtuluþunu önlemekti.
Sýnýfsal nedenlerden dolayý Lacerda iþçi sýnýfýnýn ve köylülerin çýkarlarý uðruna büyük toprak sahiplerine karþý savaþamazdý. Onun
isteði, sýnýflar arasý iþbirliði ve Baþkan Costa e Silvanýn bir oyunu
olan uzlaþmacýlýktýr. Bütün bunlara kaþý yürütme kurulu susmuþ
ve yanýlgýlarý körüklemiþtir. Proleter ideolojisi hiçe sayýlýrken, bu
yanýlgýlar, ünlü geniþleme siyaseti adýna,sekterliðe ve sol maceracýlýða karþý mücadele adýna haklý gösterilmeye çalýþmýþtýr. Yürütme Kurulu, görevi halkýn önünde hükümet darbesi yaratýcýlarýnýn
ipliðini pazara çýkarmak, cinayetlerini sergilemek ve onlara proleterlerin ya da Marxýn söylediði gibi plebiyenlerin yaptýðý biçimde
saldýrmak olduðu halde, burjuvazinin dümensuyuna girmek için
sýnýfsal baðýmsýzlýðýndan vazgeçmekle kalmadý, marksist olmaktan da büyük çapta vazgeçti.
4) Seçim mi, silahlý mücadele mi?
Yürütme Kurulu hala diktayý parlamenter baþarýsýzlýklara uðSao Paulo Devleti sabýk Baþkaný.
Lacerda, Kubitchek, Goulart tarafýndan kurulan bu geniþ cephe sivillerin tekrar
iktidara dönmesini ve yeniden demokratlaþma politikasýný savunuyordu.
27
28
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ratarak zayýflatmak umudunda. Ve rejime düþman önemli güçleri
birleþtirebileceðini sandýðý Brezilya Demokratik Hareketi (MDB)ne29
Büyük bir önem vermekte, hatta Lacerdanýn Geniþ Cephesini
desteklemektedir. Diktayý tatlýlýkla, diktatörlere saldýrmadan, Yunanlýlarla Truvalýlar birleþtirerek devirmek istiyor! Devrimci bir strateji ve taktik önereceðine, olanaksýz bir barýþçýl kurtuluþ yolunu ve
yeniden demokratlaþma yutturmacasýný vaazediyor. Ýki Taktikte
Halklarýn hayati sorunlarý ancak kuvvetle çözülebilir. Ve zafer, ancak kitlelerin silahlý gücüyle ve ayaklanma ile kazanýlýr, yoksa þu
ya da bu yasal ve barýþçýl yolla deðil diyen Lenini de anlamamýþa
benziyorlar.
Egemen sýnýflarýn þiddetine kitlelerin devrimci þiddetiyle karþý
çýkmalýdýr, denildikten ve tekrar edildikten sonra, sözleri eyleme
dökmek için hiçbir þey yapýlmamýþtýr. Ancak devrimci kavga içinde doðabilecek devrimci atýlganlýktan ve bilinçten yoksundurlar,
bu yüzden de pasifizm duasýný vaazdetmekte direniyorlar.
Brezilya için tek çýkýþ yolu vardýr. Silahlý savaþ. Halkýn silahlý
ayaklanmasýný ve bu ayaklanmanýn gerektirdiði bütün iþleri hazýrlamak zorunludur.
Proletarya üzerindeki etkimiz hala çok yetersizdir. Köylü
yýðýnlarý üzerindeki etkimiz önemsizdir. Proleterlerin ve köylülerin coðrafi daðýnýklýklarý, geri kalmýþlýklarý ve bilgisizlikleri korkunçtur. Ancak devrimci üniteler daðýtýlmýþ güçleri süratle toplayabilir
ve yetiþtirilebilir. Geliþmesi içinde atacaðý her adým kitleleri daha
fazla uyandýrýr ve karþý konulmaz bir biçimde onlarý devrimci programa çeker. Çünkü onlarýn gerçek ve hayati çýkarlarýný savunan
tek program budur.
Lenin böyle demektedir.

Brezilyada da diktaya karþý savaþabilecek ve direnebilecek
devrimci güçler vardýr. Proletaryanýn etkisini duyurduðu her yerde
leninist düþünce de kendisini gösterir.
5) Savlarýmýz Çürütülemez
Yürütme Kurulu burjuvazinin önderliðine inanýyor ve bu inanca uygun tavýr alýyor. Bütün sorunlarýn baþlangýç noktasý da iþte
29

Dikta tarafýndan hoþ görülen bir muhalefet partisi.
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burasýdýr.
En önemli, temel sorun, iktidar sorunudur. Brezilya devrimcileri, kitlelerin katýlmadýðý bir iktidar önermezler. Ýktidarýn burjuvazinin elinde kalmasý diye birþey söz konusu olamaz. Ne milliyetçi
ve demokratik bir hükümet. Ne de daha ölçülü bir deyimle þimdi
öne sürüldüðü gibi halkýn sorunlarýný çözebilecek burjuva hegemonyasýnda az ya da çok ilerici bir hükümet söz konusudur.
Tüm bunlar, devrimci kavganýn yadsýnmasý, parlamentarist
pasifizm ve burjuvaziye teslimiyetçiliktir. Devlet monopolünü tasfiye eden ve þimdiki geri tarýmsal sistemi destekleyen faþist, otoriter
anayasa, ülkenin tamamen Birleþik Amerika kontrolü altýna girmesini, yargý ve yasama organlarýný ise tamamen yürütme organýnýn kontrolüne tabi olmasýný öngörmektedir. Böyle bir anayasa
yürürlükte iken, seçim yoluyla demokratik hükümetler kurulmasý
söz konusu olamaz.
Demokratik bir hükümet, ancak bugünkü anayasanýn tasfiye edilmesi, diktatörlüðün yýkýlmasý, baþka bir ekonomik düzenin
kurulmasýyla meydana getirilebilir. Latin Amerika halklarýný kurtuluþ
hareketlerini bastýrmak için Brezilyada kurulmuþ olan diktatörlükle. parlamenter anlaþmalar yaparak ve gerek hakim sýnýflara, gerekse Kuzey Amerika emperyalizmine yardýmcý olarak 15-20 yýl daha
kaybetmenin hiç anlamý yoktur. Esasen bu parlamenter anlaþmalar
20 yýl sonra da hiçbir þey deðiþtirmeyecektir. Buna karþýlýk, bu
ilkesiz uzlaþmalar bizi kitlelerin gözünden düþürmüþtür. Demokratik-liberal devrimler çaðý kapanalý beri, bu gibi önerilerin pratik ve
teorik bakýmdan geçerliði de kalmamýþtýr.
Küba Devriminden paniðe kapýlan kuzey Amerika emperyalizmi, Latin Amerikanýn iþbirlikçi ordularýyla ittifak ederek, kýtamýzda en ufak bir halk kurtuluþ savaþý belirtisi göründüðünde, derhal
askeri hükümet darbesi yaptýrmakta tereddüt etmiyor. Gerekirse,
Vietnam örneðinde olduðu gibi, en zalimce saldýrýlara baþvurmaktan
kaçýnmýyor.
Temel reformlar, hiçbir zaman barýþçýl yollarla gerçekleþtirilemez. Bu amaca, ancak, devrim yapýp iktidarý ele geçirerek ve egemen sýnýflara baðlý askeri yapýnýn deðiþtirilmesiyle ulaþýlabilir. Bu
gerçeði yadsýmak, marksist bir partiyi burjuva partilerinin alalede
bir parçasý haline getirmek demektir.
Burjuvaziye baðlanmak, bir yandan da, devrimde köylülü-
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ðün iþlevinin önemsenmesini doðurur. Bu da, yürütme kurulunda
ister ilgisizlik, ister kötü niyetle olsun, kýrsal bölgelerde siyasal çalýþma sorununun niçin hiç gündeme alýnmadýðýný açýklar. Bununla
beraber, köylülük, devrim terazisinde sonucu belirleyen bir aðýrlýktýr. Köylülüðün katýlmasý olmadan, proletarya, burjuvazinin çekim alanýndan kurtulamaz. Brezilyada iþte apaçýk bir biçimde böyle
yadsýnýyor marksizm. Köylülerin desteði olmadýkça, parti, liderler
arasýnda parlamenter anlaþmalar yapmaktan baþka hiçbir þey yapamaz.
Tüm bu nedenler, beni istifaya zorluyor. Bu durumda ideolojik bir uzlaþmayý kabul etmenin benim için kesinlikle olanaksýz
olduðunu da eklemem gerekir.
6) Sao Paulo Sorunu
Yürütme Kurulunun, partinin büyük iþyerlerindeki görevlerine fazla önem vermediðini ve oralarda saðlam üsler kurmaya
çalýþmadýðýný sanýyorum. Oysa, fabrikalardan ve iþçi sýnýfýndan destek almadýkça devrim yapýlabileceði düþünülebilir mi? Brezilyada
iþçi sýnýfýnýn en etkin ve en büyük biçimde yoðunlaþtýðý Sao Pauloda
fabrikalarla iliþki kurulamadýðý için parti yýkýlmýþ durumdadýr ve
burjuvazinin ideolojik etkilerine açýktýr. Bütün bunlara kaþý yürütme kurulu sadece ve sadece ilgisizlik önekleri vermiþtir. Bu eyalette militanlar, daha önce yürütme kuruluna danýþmadan, eyalet
yönetimine yürütme kurulunun bir üyesiyle30 diðer bir genel merkez yöneticisini seçince, yürütme kurulu buna da karþý çýkmýþtýr.
Hiçbir yürütme kurulu üyesinin, ülkedeki eyaletlerin yönetim kadrolarýna girmemesi gerektiðini belirten bir makale kaleme almaya koyuldular. Oysa bu tutum, yürütme kurulunun bir fildiþi kuleye
çekilip fabrikalarla ve kýrlarla tüm iliþkilerini kopmasýndan baþka
bir anlam taþýmamaktadýr. Hayal kýrýklýðýna uðrayan Sao Paulo militanlarý, bu karar üzerine, eyalet yönetimine giren temsilcilerini
geri çektiler, esasen Sao Paulo militanlarý, partinin burjuvazinin
dümensuyuna takýlmasýndan ve partinin kadrolarýna Baþkan Janio
Quadros ve Baþkan Adhemar de Barrosun savunduklarý burjuva
ideolojilerinin sýzmasýndan beri gayrý memnundular. Sao Pauloda
30
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burjuva çevrelerinde parti, komünist hareket adý taþýmakla birlikte, içinde sosyal barýþý reddeden asi kimselerin bulunmadýðý
bir örgüt olarak kabul ediliyordu. Kitlelerin devrimci gücünü temsil
etmek yerine, uzlaþmaya ve parlamenter anlaþmalara yatkýn barýþçý
bir parti! Partinin Sao Pauloda ki amaçlarýndan biri, yönetim mekanizmasýnýn, yargý organlarýný ve polis örgütünün demokratik bir
biçimde yeniden kurulmasýydý. Böylece mahalli iktidarlar ele geçirilecektir.!
Sao Pauloda toplanan parti eyalet kongresi, burjuvazinin
ideolojik etkilerine, deformasyonlara büyük tepki göstererek oportünist tezleri kesinlikle reddetmiþtir.
Yürütme Kurulu, kongrenin tepkilerini ve kararlarýný deðerlendirmek yerine memnuniyetsizlik göstermek ve keyfi tasarruflara gitmek yolunu seçti. Ancak aradan bir yýl geçtikten ve parti
adamakýllý sarsýlýp burjuva görüþleri bünyesine sýzdýktan sonradýr
ki, yürütme kurulu, Sao Paulo sorununu tartýþma gereðini duyuyor.
Ne yapalým? Aydýnlarýn çekip gidiþini, partinin iþyerlerinde
soluk alamamasýný, köylüler arasýnda çalýþmanýn yokluðunu, devrimci öðrencilere destek olma yetersizliðini býrakalým da kendi kendisine açýklasýn. Bazýlarýnýn parlamenter anlaþmalardaki çýkarlarýný
da.
Bunlar deformasyonun açýk belirtileridir.
Bu deformasyonun ana nedeni, inanýyorum ki, yürütme kurulunun ideolojik ve teorik yetersizliðinde yatmaktadýr. Bu durum
sýnýfsal uyanýklýðýn azalmasýna ve birçok belgelerin polis eline geçmesine sebep olmuþtur. Polis bu yüzden birçok isimleri ve parti içi
sorunlarý öðrenme imkanýný bulmuþtur.
Þurasý bir gerçektir ki, Yürütme Kurulu, marksizm-leninizmi, bir yana itmiþtir, teorik çalýþmalara giriþmemekte, herhangi bir
devrimci pratiðe katýlmak ve onu geliþtirmekten kaçýnmakta, kitaplarýn yayýnlanmasýndan ve yasaklanmýþ düþüncelerin yayýlmasýndan korkmakta, temel sorunlarý hiçe saymakta, teslimiyetçilik ve
vesayet siyasetini her þeyin üstünde tutmaktadýr.
Sizlere bu þekilde bir yazý yazmak benim için çok zor. Fakat
düþüncelerimi parti kitlesi ve kamuoyu önünde açýklamamam da
büyük bir hata olurdu.
Kiþisel davranýþlarýn ve bireyciliðin bu sorunlarý çözebileceðine inanmýyorum. Kesin rolü düþünceler oynar.
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Ve cevabý bulacak olan da düþüncelerdir.,
Brezilya devrimi davasý, Birleþik Devletler boyunduruðu altýndaki halkýmýzýn kurtuluþu, partinin marksist düþünceler çevresinde birliði için biz komünist ve marksist-leninist devrimcilerin,
her türlü uzlaþmanýn üstünde, istediklerimizi ve düþündüklerimi
açýkça söyleyebilecek ve buna uygun olarak harekete geçebilecek
cesarette sahip olmamýz gerekmektedir.
Proleter selamlar.
CARLOS MARÝGHELLA
Rio de Janeiro
10 Aralýk 1966
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FÝDEL CASTROYA MEKTUP
CARLOS MARIGHELLA

Sevgili Fidel Arkadaþ,
Latin Amerikalýlar Dayanýþma Örgütü Konferansýnýn bittiði
þu anda kabul edilen kararlara ve kapanýþ konuþmana bütünüyle
katýldýðýmý belirtmek ve Brezilya Komünist Partisi Yürütme Kurulu
ile de baðlarýmý kestiðimi bildirmek için sana yazmayý zorunlu buluyorum. Bu görevi Havanada yazdýðým bu mektupla yerine getiriyorum. Hiç bir zaman vazgeçmeyeceðim komünistliðim,
konferansýn düzenleme komitesi kurulunun çaðrýsýný reddetmeme elvermiyordu. Delege olarak deðil de çaðrýlý olarak konferansý
izledim.
Biliyorum ki B.K.P. Yürütme Kurulu, O.L.A.S.a karþýdýr, hatta bu tavrýný mart kararnamesiyle kamuoyuna açýkladý, o yazýda
konferansa katýlmayacaðýný bildiriyordu... Bu konferansa katýlýþým,
devrimciliðimde hiç bir deðiþiklik yapmayacaktýr. Biliyorum bunu.
Benim devrimci hareket hakkýnda tutumum biliniyor. 10
Aralýk 1966 tarihinde B.K.P. Yürütme Kuruluna yazdýðým bir mektupta bunu belirtmiþtim. Kurulun benim istifamý görüþmemesi ve
birkaç ay sonra da yürütme kurulunun üç toplantýsýna gelmedim
diye beni görevden almasý, üzerinde durulmasý gereken bir nokta-
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dýr. Bürokratik toplantýlar düzenlemek için büyük gayretkeþliðe
düþen, ama kavgayý, devrimci eylemi geliþtirmek için parmaðýný
bile oynatmayan garip bir yönetim!
Kübada tüm Latin Amerikanýn gerçek devrimcilerinin toplanacaðýný, orada kendi ortak sorunlarýný tartýþacaklarýný, Birleþik
Devletler emperyalizminin genel stratejisine karþý savaþ saðlayacak genel bir stratejinin temellerini atacaklarýný biliyordum.(...)
BKPde ise, 1935 silahlý ayaklanmasýný izleyen çeþitli yönetimler, devrimci çizgiyi býrakmýþlar ve burjuvazinin ideolojik ve siyasi görüþlerini benimsemiþlerdir. (..) Pasifist bir siyasi çalýþmayla
sadece kentlerde baþarý kazanacaklarýný umarak köylülüðün devrimdeki rolünü önemsemediler. (...) Yürütme Kurulu silahlý
savaþtan korkuyor ve tek çýkar yolun silahlý savaþta olduðunu benimseyenlerin eylemlerini köstekleyerek böyle bir savaþýn ilkelerini ortaya konmasýný önlemeye çalýþýyor.
Yapýlmasý gereken, O.L.A.S. Konferansý sýrasýnda yapýldýðý
gibi, ide-olojik mücadeleyi yoðunlaþtýrmak ve ayný zamanda devrimci eyleme geç-mektir. (...) Marksizm-leninizmi ödünsüz kabul
ettirmek ve Brezilyanýn somut koþullarýna uymak gereklidir.
Yürütme Kurulu ile iliþkimin kesilmesinin, Brezilya devrimci
hareketinin ideolojik kavgasýný derinleþtireceðine ve sað sapýk
düþüncelerin ve revizyonizmin yýkýlmasýna yarayacaðý kanýsýndayým.
Yürütme Kurulu, ertelemekten bir türlü vazgeçmediði bir
toplantýda her þeyi çözümlemeyi öneriyor, ama bu toplantý hiçbir
þey getirmeyecektir. Yönetici kadro, uzun süredir hiçbirþeyi deðiþtirmek istemediðini göstertmiþti. Zaten...
Benim seçtiðim yol, kýrlarda baþlatýlacak olan ve böylece
benim de kesin olarak Latin Amerika devrimine katýlacaðým gerilladýr.
Gerilla, bence Brezilya devrimcileri birleþtirmek ve halkýmýzý iktidara getirmek için tek yoldur. Bir komünist olarak, bu davranýþýmýn, hiç olmazsa, bir devrimcinin nasýl bir tutum takýnmasý
gerektiðini göstereceðine inanýyorum.
Proleter selamlar.
CARLOS MARÝGHELLA
Havana
18 Aðustos 1967
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CARLOS MARÝGHELLA ÝLE
DEVRÝMCÝ SAVAÞ ÜZERÝNE GÖRÜÞME31

 Örgütünüz, Brezilya devrimci hareketine yeni olarak ne
getiriyor?
 Eylem! Bizde, öncü,yöneticiler herþey eylemden doðar...
Silahlý savaþçý gruplarý kurduk. Öncü onlardýr. Yönetim, en
açýk görüþlülerin (yani, siyasi olarak en tutarlý olanlarýn), en cesurlarýn elindedir. Örgüt sonra gelir. Bütün diðer gruplarýn çoðu, hatta
partiden ayrýlanlarýn kurduklarý gruplar bile baþlangýçta demokratik merkeziyetçilikle iþleyen bir parti-yeni bir K.P., kurmak istiyorlar. BKPne karþý olarak, programlarýna daha sonra silahlý savaþý
alýyorlar.
 O halde siyasi ve askeri yönetimler ayný þeylerdir?
 Kesin olarak öyle.
 Ya yönetimle taban arasýnda?
 Aralarýnda basamaklar yoktur. Taban gruplarý, stratejimiz
doðrultusunda ve yapýlan eylem olmasý koþuluyla tüm insiyatifleri
31
Bu görüþme O.L.A.S. Konferansýnýn arkasýndan Brezilyaya dönüþünde Carlos
Marighel-lanýn bir gazeteciyle yaptýðý tek mülakattýr. Aylýk Front Gazetesinin üçüncü
sayýsýnda yayýnlanmýþtýr.
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almakta serbesttirler. Marksizm ya pratiðe uygulanýr ya da hiç bir
þeye yaramaz.
 Daha baþka siyasi-askeri yönetimler olmalýdýr, çünkü tezlerinizi savunan sadece sizin yönettiðiniz Ulusal Kurtuluþ hareketi
deðildir. O halde birleþik kumandanlýk sorunu nasýl ortaya konuyor?
 Önce, stratejimiz Brezilya için devrimci solun stratejisi
(bu son sözleri üstüne basarak söylüyor) kapalý, sadece bir kez
uygulanýp ortadan kaldýrýlan bir þey deðildir. Belli baþlý yönelmeleri
çok açýk olarak tanýmlamýþtýr. Þehir gerillasý, kýr gerillasý, hareketlilik, hareket savaþçý iþçi ve köylülerin silahlý ittifaký, devrimin stratejik üssü olan kýrlarda süren savaþ ile kaynaþmýþ þehir savaþýnýn
taktik ve tamamlayýcý iþlevi. Bundan baþka bugün elde silah savaþan
örgütler ayný görüþtedirler, ama savaþýn geliþimini ayný açýdan göremiyorlar; ancak pratik içinde bu gibi sorunlar aydýnlýða kavuþacak,
her zaman büyüyen bir stratejik birlik ve birleþik kumandanlýk
zorlanmadan oluþacaktýr. Þurasý kesindir ki, hiçbir zaman yukarýda
sýralanan sorunlar masa baþý toplantýlarýnda çözümlenemeyecektir. Uzunca tartýþmalardan doðmuþ bir birleþik kumandanlýðýn bitkisel bir hayatý olacak ve kýsa bir süre sonra da parçalanacaktýr.
 Bu stratejide üç evre gözetiyorsunuz. Gerillaya hazýrlýk
gerillanýn baþlatýlmasý ve gerillanýn hareket savaþýna dönüþümü.
Brezilyada, bugün hangi evredeyiz?
 Ýkinci evredeyiz. Birincisi silahlý savaþçý gruplarý oluþturma,
sürekli siyasi buhraný askeri buhrana dönüþtürmek, dikta generallerine bile, devrimci savaþýn tutarlý ve iyi bir þekilde baþladýðýný
itiraf ettirmek amaçlarýný gözetiyordu. Þehir gerillasý kökleþiyor, kýr
gerillasý bu yýl baþlamýþ olacaktýr. Anti-gerilla manevralarý düzenleyen düþmaný ülkenin çeþitli bölgelerine daðýtmak için bunlarý açýklýyoruz. Bazý bölgeleri onlar gayet iyi biliyorlar. Oralara gitmeyeceðiz.
 Niçin þehir gerillasýndan baþlanýldý?
 Ülkenin içinde bulunduðu dikta ortamýnda, propaganda
ve kamuoyunda tanýnma olanaklarý, özellikle þehirlerde vardýr. Özellikle öðrencilerin, aydýnlarýn; sendikacý bazý militan gruplarýn düzenledikleri kitle eylemleri, ülkenin bellibaþlý þehirlerinde, daha
sert bir savaþýn (silahlý eylemler) yadýrganmayacaðý uygun bir ortam yarattýlar. Hükümetçe alýnan anti-demokratik tedbirler (kon-
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grenin kapatýlmasý, seçimlerin kaldýrýlmasý, yüzden fazla milletvekili ve senatörü içeren parlamento üyeliklerinin kaldýrýlmasý, televizyona sansür) ve öðrencilerin, birçok profesör ve gazeteciye karþý
giriþilen sayýsýz baskýlar, bir baþkaldýrý ortamý yarattý. Halkýn iþbirliði
kazanýldýðý ve devrimcilere. Gizli yayýn ilerliyor, korsan radyolar
hoþnutlukla dinleniyor. Demek ki, þehir, gerillayý baþlatabilmek için
istenilen nesnel ve öznel koþullarý bir araya getirebiliyor. Durum,
kýrlarda daha az elveriþlidir. Kýr gerillasý, iþlevi daha çok taktik olan
þehir gerillasýna göre ikincil bir duruma düþüyor... Diðer yandan,
kýrlarda mücadele edecek savaþçýlar, ilk önce þehir mücadelesine
deneneceklerdir. Bunlarýn arasýndan yeteneklileri seçilecektir.
 Þehir gerillasýna devamý nasýl düþünüyorsunuz?
 Bir yýðýn þey yapýlabilir. Rehin alma, dinamitleme, polis
þeflerini ele geçirme (özellikle arkadaþlarýmýz iþkence edenleri ve
öldürenleri), silah ve para soygunlarýný sürdürme. Ordunun en
modern silahlara kavuþmasýný diliyoruz. Ýþ siyasi mahkumun serbest býraktýrýlmasý amacýyla Amerikan elçisinin kaçýrýlmasýnda olduðu gibi daha ileri hedeflere ulaþmak amacýyla, baþka önemli
kiþileri de kaçýracaðýmýzý þimdiden bildireyim.
 Kýr gerillalarý kimlerdir?
 Compoda doðan ve sonra çalýþmak üzere þehre gelen
gençlerin oluþturduklarý gruplar. Bu gruplarýn içinde siyasi ve pratik eðitim görürler, bugün de geldikleri yerlere dönmektedirler.
Latin Amerikada kýrsal güç bu görüþ açýsýndan olumlu bir etkendir. Zaten, köylülerin devrime katýlmasý, þayet Brezilya toplumu
derinlemesine deðiþtirmek isteniyorsa, yüzde yüz gereklidir. Sadece burjuvazi ile proletaryayý karþý karþýya getiren mücadele
uzlaþmacýlýk bataðýna saplanabilir, zaten bu yolda yürünürse ilk
kez olmayacaktýr proletaryanýn düzenle kaynaþtýrýlmasý.
 Maoist misiniz?
 Brezilyalýyým. Brezilya gerçeði içinde yürütülen devrimci
pratiðin oluþturduðu bir kiþiyim. Kendi yolumuzu izliyoruz ve Mao,
Ho Þi Minh, Fidel, Guevaranýnkilere benzeyen ve istemediðimiz
bir görüþü kabul etmemiz beklenmemelidir.
 Herhalde bazý özel eðilimleriniz vardýr..?
 1953-1954de Çine gittim. Beni gönderen Partiydi. O sýralarda Parti çizgisine karþý gelmeye baþlamýþtým. Sao Paulo Devleti iç seçimlerinde en saðlam adaydým. Parti beni sadece bir süre
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için uzaklaþtýrabilmiþti. Çinde devrimi iyi inceledim. Ama, þayet
esinlenmeden söz ediliyorsa, bizimkisi daha çok Küba ve Vietnam
örneklerine benzer. Asýl Küba deneyi, özellikle ilk atýlýmda bulunan küçük savaþçý gruplarýnýn örgütlenmesine iliþkin kýsým benim
için asýl yol gösterici oldu.
 Ýdeolojiniz?
 Marksist-leninist. Ama söylendiði þekliyle ortodoks deðil.
Hiçbir zaman hatta iktidarý ele geçirdikten sonra bile, hiçbir þekilde
ortodoksluðu izlemeyeceðiz, izlemiyoruz. Ortodoksluk bir kilise
iþidir.
 Þehir gerillasý, örneðin grevler ve öðrenci gösterileri gibi
kitle eylemlerini dýþta býrakýyor mu?
 Kesinlikle hayýr! Ama bugünkü yerleþmiþ dikta ve mutlak
faþizm ortamýnda silahlý gruplara dayanmaksýzýn gösteri yapmak,
fabrika iþgal etmek intihardýr. Rio ve Sao Paulodaki son sokak
gösterileri sýrasýnda öðrenciler öldürüldü., Polis ateþ etti. Öðrencilerin ise savunmak için ya sopalarý vardý ya da hiçbir þeyleri yoktu.
Bir dahaki sefere durum deðiþik olacaktýr, þayet iþçiler fabrikalarýný
iþgal ederlerse silahlý olacaklardýr. Kýsacasý, þehir gerillasý ile kitle
hareketinin birleþtirilmesini öngörüyorum. Bundan baþka iþçiler,
makineleri sabote, malzemeleri imal edebilirler, gizlice silah yapabilirler. Evli olanlar, aile babalarý için, bu bugün en mümkün olan
tek gerilla þeklidir.
 Ya kitle çalýþmasý, yani bilinçlendirme, siyasi eðitim, örgütleme?
 Geleneksel sol dýþta kalmak üzere ve silahlý mücadeleyi
ikinci plana atmamak koþuluyla gereklidir. Devrimci savaþ deyimleri ile açýklarsak, kitle çalýþmasý ile silahlý mücadele birbirini izler
ve birbirlerinin içinde birbirlerine baðýmlýdýrlar, birbirlerini karþýlýklý
etkilerler.
 Bildirgelerinizden birinde þunlar gözümüze çarpýyor. Proletarya, köylülük ve orta sýnýfýn silahlý birliði zaferin anahtarýdýr.
Oysa, bir bölge dergisine göre tutuklanan ve bilinen 150 devrimcinin %38i öðrenci, % 20si asker veya eski asker, %17si serbest
meslek sahibi, %16sý memur, tüccar v.b. ve sadece %8i iþçi. Göstergeyi ilginç bulmuyor musunuz? Olumlu olarak, terazi iþçilerden
yana nasýl dengelenecektir?
 Bu rakamlar sadece þehir gerillasý ve özellikle en kökleþ-
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miþ savaþçý gruplarý için geçerlidir. Kitle çalýþmasý yapanlara, lojistik destek þebekelerini oluþturanlara ulaþmamýþtýr bu gösterge. Gerçekten de bizi en fazla destekleyen þehirlerde orta sýnýf, kýrda
köylüdür. Tutuklananlar ve tanýnanlar arasýnda elbette köylüler olmayacaktýr, çünkü kýr gerillasý henüz baþlatýlmadý.,Ve kýrlarda hazýrladýðýmýz yeraltý üslerini ise hiç kimse bilmiyor. Henüz mücadeleye tam olarak katýlmamýþ olan iþçi sýnýfýný iyi tanýmak gerekir.
Bu olgu Brezilyaya özgü tarihsel koþullarýn bir sonucudur. bizde
sendikal eylem 1930a doðru ve Devlet Baþkaný Vargasýn itiþi ile ve
baðýmlý bir þekilde baþladý. Ýþçi baþarýlarý yoktu, çünkü mücadele
olmadý. Vargasýn istediði bir liberallik vardý. Sendikalar her zaman
Çalýþma Bakanlýðýna baðlýydý, sonuç. Özerklik yoktu. Ayrýca, hiçbir
zaman sendikal birlik kurulamadý. Hükümet, hareketleri parçalamakta özel bir özen gösteriyordu bu da tabaný, zaten hükümetin kuyruðunda olan yönetimi körükörüne taklit etmesini doðurdu.
En nihayet, iþçiler etkinliklerini ortaya koyduklarýnda da, campo
dan,gelen ve onlarýn yerine iþe koþulacak binlerce göçmen daima
hazýrdý. Tüm bunlar, her þeye kaþýn örneðin Sao Paulonun banliyösü Osascoda olduðu gibi çok þiddetli grevlere giriþilmesini önleyemedi. Sonunda, mücadelenin geliþmesi ile beraber, proletarya
kendisini yollar kavþaðýnda bulacak ve seçimini yapmaya mecbur
kalacaktýr. Mücadeleyi seçecektir, çünkü tarihsel olarak burjuvazi
kendisinin sýnýf düþmanýdýr.
 Kýr gerillasý, ülkenin bir çok noktalarýnda birbiri ardýnca
mý baþlatýlacaktýr?
 Evet. Brezilyalý ve Amerikalý büyük toprak sahiplerine
karþý hücuma geçeceðiz. Köylüleri sömürenleri ve onlara eziyet
edenleri rehin alacaðýz veya öldüreceðiz. Büyük Haciendalarýn tahýl
ve besinlerini köylülere vermek üzere ele geçireceðiz. Kýr ekonomisini çýkmaza sokacaðýz, ama ne olursa olsun kesinlikle hiçbir
bölgeyi, araziyi savunmayacaðýz. Savunmak, yenilgiye uðramak demektir.
Þehir gerillasýnda olduðu gibi her zaman, her yerde, insiyatif
bizim elimizde olmalýdýr. Saldýrý, zafer demektir. Diðer önemli bir
nokta, da hareketliliktir. Çemberden ve baskýdan kurtulmak ve de
insiyatifi kaptýrmamak için hareketlilik mutlak gereklidir. Gözden
kaçýrmamýþsýnýzdýr herhalde, yarýnki eylemlerimizi çoðunlukla
duyuyoruz, tasarý þeklinde, bu da stratejimizin bir bölümüdür.
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Bu taktik, düþmaný, birliklerini daðýtmaya ve hücum ve savuma planlarýný çizmeye zorluyor, böylece kendiliðinden savaþ insiyatifini yitiriyor. Düþman, ne yapacaðýmýzý biliyor ama, nerede,
ne zaman, nasýl yapacaðýmýzý bilmiyor. Böylece her,zaman üstün
durumda oluyoruz, düþman için bu durum, devrimci savaþýn en
cehennemi görünüþlerinden biridir. Diðer önemli bir ilke de, dümen çevirmesini bilmektir ki, zaten bu iþi de halk yapmaktadýr.
 Regis Debrayýn fikirlerine karþý mýsýnýz?
 Bazý fikirleri bana yararlý oldu, daha çok ayaklanma
fokosu teorisine iliþkin yönlerine karþýyým.
 Çoðunluðu Amerikan yerlisi olan ve tarihsel nedenler
yüzünden beyazlara ve melezlere güvenemeyen Brezilya köylüleri, Bolivya köylülerine oranla mücadeleye daha çabuk girebilecekler midir? Diðer bir deyiþle, Brezilya köylüsü daha mý açýktýr?
 Brezilyada bu açýklýk sorunu yanlýþ konmuþ bir sorundur. Gerçek sorun, gerilla enfrastrüktürü sorunudur. Brezilyada
siyahlarýn, beyazlarýn, melezlerin (çn. Zenci-Beyaz melezi), YerliSiyah, Yerli-Beyaz melezlerin, öðrenci ve aydýnlarýn desteði ile, hatta bazen, örneðin Juliao Francisconun köylü birliklerinin giriþtikleri
gibi, çok þiddetli siyasi hareketlere katýldýklarý birçok kýrsal bölgeler vardýr. Ýþte bu insanlarla geliþtirmek gereklidir sözünü ettiðim
enfrastrüktürü, insanlarýn taþýnmasýný ve besinini saðlayacak olan
onlardýr, yol göstericiler onlar olacaklardýr. Hatta þimdiden söyleyebilirim ki, haber alma þebekeleri bile köylüler tarafýndan
oluþturulacaktýr. Silahlý gruplar tarafýndan desteklenecek olan, kendi
acil gereksinimlerini dile getiren hareketler de çýkýþ noktasý olabilir. Daha sonra, belkemiðimizi saðlamlaþtýracak olan ezilen köylüler gerillaya sýðýnacaklardýr.
 Ya cangaço? Congacierolar için söz konusu olduðu gibi,
kýr gerillasý da iþi kibar haydutlukþeklinde çýðrýndan çýkaramaz
mý?
 Mücadele genel bir strateji içinde ve sýnýf mücadelesi
þeklinde yürütülürse bu olanaksýzdýr.
 Kýta çapýnda geniþleme, stratejinize üstünlük mü saðlar,
yoksa yýkýcý mýdýr?
 Üstünlük saðlar. Bizde, sömürgecilik kýyý boyunca olagelmiþtir. Burjuva iktidarýn baský güçleri (birlikler silahlar, meclisler, hapishaneler) buralara yerleþtirilmiþtir. Düþman içeriden batýya
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doðru zayýftýr, bu bölgede, kýyýdan itibaren stratejik çember pratik
olarak olanaksýzdýr. Kýyý þeridini (yaklaþýk 500 km) içeriden ayýran
büyük doðal engeller vardýr. Irmaklar, sierralar çalýlýklar. Ayrýca,
Brezilyanýn en iç kesimleri gerillanýn kökleþtiði ülkelere sýnýrdýr.
Brezilyanýn kýtasal boyutlarý fokocu teori elveriþsiz kýlar, ama
bizim devrimci savaþ stratejimize üstünlük saðlar.
 Bu yýl içinde, halkýn þehir gerillasýna karþý olan tutumunda olumlu bir geliþme görebildiniz mi?
 Radyoda manifestolarýn okunmasý, yankee elçisinin kaldýrýlmasý gibi bazý eylemlerde, evet. Çünkü bu gibi eylemler halký
mücadelemizin siyasal anlamý üzerinde aydýnlattý ve harekete karþý
geniþ ilgi uyandýrdý. Ayný þekilde bankalara karþý giriþilen soygunlar da bu amaç doðrultusundaki eylemlerdir, çünkü fakirler çok
iyi bilmektedirler ki, ele geçirdiðimiz zenginlerin bu parasý kendilerini ezenlere karþý savaþmak üzere kullanýlmaktadýr.
 Brezilya için olan stratejiniz kýta devrimci stratejisi içinde
yer almýþ mýdýr?
 Elbette, çünkü Kuzey, Amerikan emperyalizminin genel
planýna bir Latin Amerika genel planý ile cevap vermek gerekir.
komþu ülkelerde ve bizimle ayný görüþ alaný içinde savaþanlar
baþta olmak üzere, kýtanýn bir çok devrimci örgütleri gibi biz de
O.L.A.S.a baðlýyýz. En nihayet, Kübayý emperyalist çemberden kurtarmak ve ya emperyalizme karþý her yerde savaþarak Kübanýn
yükünü hafifletmek, bu ülkeye karþý en önde gelen bir görevdir.
Küba Devrimi, Latin Amerika Devriminin öncüsüdür, bu öncü
mutlaka hayatta kalmalýdýr.
 Kübadan silah ve para alýyor musunuz?
 Hayýr. Brezilyada Fidel Castroda bulunandan çok daha
fazla silah ve para mevcut. Zaten düþmanýn silah ve parasýný ele
geçirmek, stratejimizin bir gereðidir. Böylece düþman zayýflatýlýyor
ve bir devrimci savaþ ortamý yaratýlýyor.
 Niçin, hiçbir zaman Alman veya Japon emperyalizmini
deðil de hep Amerikan emperyalizmini suçluyorsunuz?
 Çünkü askeri dikta ve burjuvazi en baþta Amerikan emperyalizmine dayanýyor. Elbette diðerlerinin aþkýndan ölmüyoruz,
ama kýrýlmasý gereken ilk önce Amerikan emperyalizmidir. Diðerleri bu yýkýntýnýn ardý sýra geleceklerdir.
 Bazý sol klikler, sizin yönettiðiniz A.L.N. (Ulusal Kurtuluþ
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Ordusu)i, anti-oligarþik ve Ulusal kurtuluþ mücadelesi yürütüp de
sosyalist devrimi yapmamakla suçluyorlar?
 Sosyalizmden önce karþý devrimcilerin bürokratik ve askeri mekanizmasýný tasfiye etmek ve ülkeyi Kuzey Amerikan iþgalinden kurtarmak gereklidir. Bu konuda zaten O.L.A.S.ýn genel duyurusunu izliyoruz. Küba örneðinde olduðu gibi, bu doðrultuyu izlemek, ister istemez sosyalizme götürecektir bizi.
 Gerilla, düzeni gerçekten tehdit etmeye baþladýðý zaman
askeri dikta ve burjuvazi Amerikan askeri müdahalesini isteyebilecek mi?
 Amerikan birliklerinin müdahale edecekleri kanýsýndayým.
Herkesin bildiði gibi, bugünkü ekonomik iþgal ayný zamanda bir
askeri iþgal olacaktýr, o zaman Brezilya, onlarca bu kez daha büyük
yeni bir Vietnam olacaktýr...
 Brezilyada ordu içinde iktidarý ele geçirebilecek ve Perulu generallerinkine benzer bir siyaset uygulayabilecek yetenekte
milliyetçi veya nasýrcý bir akýmýn doðmasý mümkün müdür? Mümkün olduðunu kabul edersek, bu halde stratejiniz yeniden ele alýnacak mý?
 Böyle bir akým var zaten, ama kendisini kabul ettirecek
þanslara sahip deðil. Zaten Brezilyanýn bugünkü durumunda, sadece emperyalizme karþý olmak, katýksýz demagoji yapmaktýr. Bizde
geliþim koþullarý Perununkine oranla daha olgundur, Brezilya,
Peruya nispetle daha karmaþýk bir yapýya sahiptir. Nasýrcý denen
akým kendisini kabul ettirse bile, bu, stratejimizde kesinlikle hiç
bir deðiþikliði gerektirmeyecektir, çünkü nasýrcý bir iktidar bir burjuva iktidar olarak kalacaktýr, toplumsal yapý eskisinin ayný olacaktýr. Eklemek gerekir ki, bugünün Brezilyasý, cuntanýn iktidarý, ele
almasýndan önceki Peru deðildir, burada, orada olmayan bir devrimci savaþ durumu var. Bu durum, çeþitli eðilimlerin çatýþmasý
yerine, silahlý güçlerin birliðini gerektiriyor. Vatansever askerlerin
Brezilyada tek seçim yolu vardýr. Boþaltmak veya sabote etmek.
 Pravdanýn, elçi Burke Elbrickin kaçýrýlma olayýný ne
idüðü belirsiz bir grubun iþi olarak nitelediðini bir Brezilya gazetesinde okudum. Ne düþünüyorsunuz?
 Gerçeði öðrenme imkaný olduðu halde, Pravda yanlýþ
haber almýþtýr.
 Barýþ içinde bir arada yaþama?
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 Bu Sovyetlerin bir sorunu. Bizim için, Üçüncü Dünya
insanlarý için olmaz böyle þey.
 Ýktidarýn ölüm tehditlerinde bulunmasý bir þey deðiþtiriyor
mu?
 Dikta sadece, olan bir durumu yasallaþtýrdý. Bundan önce,
zaten arkadaþlarýmýzý öldürüyordu. Bu ölüm tehdidi numarasýný
biz de kullanýyoruz.
 Bir sýra özerk devrimci gruplarýn ortaya çýkmasý olumlu
mudur? Þayet olumluysa, koordinasyon ve stratejik bütünlük sorunlarý nasýl çözümleniyor?
 Olumludur, çünkü bu, baskýnýn darbelerini hafifletiyor,
küçük gruplar düþüyorlar, ama Devrimci Hareketin omurgasý saðlam kalýyor. Ulusal Kurtuluþ Hareketine baský güçleri, pratik olarak
eriþemediler. Bu hareket Brezilyanýn her yönüne kök salmýþtýr.
Amazon aðzýndan Uruguay sýnýrýna dek. Savaþ bütünlüðüne ve
koordinasyonuna gelince, ideolojik ve stratejik görüþlerle özdeþlik
gösterir, bu gruplarý tek ve geniþ bir harekete sokan ayný stratejinin
uygulanmasýdýr. Bu hareketin yönetimi, savaþ içinde doðacak ve
kendisini kabul ettirecektir.
Ayrý örgütlerden gelen erkek ve kadýn arkadaþlarýn bir grup
ayrýlacak ve devrimci giriþimi sonuna dek A.L.N.in görevi,de, yardým etmek, destek olmak, silah saðlamak ve bu özerk gruplarýn
militanlarýný yetiþtirmektir.
 Bu devrimci giriþimi, kendinizin sonuca götürebileceðini
umut etmiyor musunuz?
 Problem bu deðildir. Devrim bir veya bir kaç kiþinin iþi
deðildir, halkýn ve onun öncüsünün iþidir. Benim rolüm, sadece,
baþlatýcý kývýlcýmý vermekti. Örgütümüz, büyük çoðunluðuyla, yirmi beþ yaþýndan genç kiþilerden kuruludur. Liderliði almak, onlarýn mükemmeliyetine baðlýdýr. Ve ergeç onlardan biri, bayraðýmý,
ve hatta gerekirse, silahýmý benden devralacaktýr.
 Rio-Sao Paulo çizgisi, Ekim Devriminde Moskova-Leningrad çizgisinin rolünü oynayabilir mi?
 Rio- Sao Paulo- Belo Horizonte üçgeni emperyalizmin,
burjuvazinin ve latifundiumun candamarýdýr. Devletin gücü (ekonomi, yatýrýmlar, silahý ve polisiye güçler, propaganda araçlarý, kültür vb.) burada yoðunlaþmýþtýr. Yakýn zamana deðin devrimin baþlatýlacaðý en uygun bölge olarak Kuzey Doðu gözönüne alýnýyordu
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ve Rio- Sao Paulo- Belo Horizonte kesiminin, Kuzey Doðuda yer
alacak her türlü devrimci atýlýþý boðacak yollarý bir araya getirebileceði unutuluyordu. Biz de, devrimci çalýþmanýn merkezini ülkenin
kuzeyine taþýmaya karar verdik. Deney bize bunun doðruluðunu
kanýtladý. Diktanýn, üçgen oluþturan bu candamarýn sarsmayý baþardýk. Baský güçlerini, bize karþý daha çok uðraþmalarýný gerektiren bu üçgenden dýþarý çýkmamaya zorluyoruz ve Kuzey-Doðuda
ve diðer yerlerde harekâtta bulunan devrimci güçleri bastýrmalarýný, bu üçgen içindeki eylemlerimizi sürdürerek engelliyoruz, RioSao Paulo-Belo Horizonte üçgenindeki karþý-devrimci güçlere indirilen darbeler kesindir, en þiddetli darbeler de zaten buraya indirilmelidir. Rio-Sao Paulo çizgisi ile Moskova-Leningrad çizgisi pek
karþýlaþtýrýlamaz, çünkü 1917de bu þehirlerin iþlevi, bir devrimci
savaþ stratejisi içinde bizim durumumuzda olduðu gibi o kadar
hesaba katýlmýyordu. Bununla beraber yine de bir benzerlik vardýr.
þayet, karþý devrimin candamarý olduðu düþünülürse...
(Ekim 1969da Conrad Detrez
tarafýndan derlenen bir mülakat.)
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DEVRÝMCÝ ÖRGÜTÜN KURULMASINDA
DEVRÝMCÝ HAREKETÝN ÝÞLEVÝ
CARLOS MARIGHELLA

Bu sayfalar yeni sola ve Avrupalý devrimci ve anti-faþist arkadaþlara
ithaf edilmiþtir.

Örgütümüzün, Ulusal Kurtuluþ Hareketinin bugünkü durumu ne bir günde ne de hiç bir kurban vermeden kazanýlmýþtýr,
ama devrimci görevini yerine getirerek ölen, gericiliðin hapishanelerinde vahþice iþkencelere uðratýlan, polis tarafýndan öldürülenlerin cesaretini ve fedakarlýðýný taþýyan yýlmak bilmez bir çaba
sonucu elde edilmiþtir. Silahlý küçük gruplarýn baþlattýðý devrimci
eylemden doðmuþtur örgütümüz. Artýk kuþkuya yer yoktur. Yalnýzca devrimci eylemden çýkmýþ bir örgüt, devrimi zafere ulaþtýrmada
yeteneklidir.1968de, ülkede henüz dallanýp budaklanmamýþ, Sao
Pauloda kurulu devrimci bir gruptuk. Hiçbir olanaðýmýz yoktu. Hiçbir noktaya götürmeyen tartýþmalara dalmýþ diðer gruplardan bizi
ayýracak hiçbir devrimci eylem gerçekleþtirmemiþtik henüz.
Ýlk Devrimci Eylemler
Ýlk adýmýmýz, bir soygun eylemi için silahlý bir küçük grup
halinde çýkmak oldu. Böylece baþlattýðýmýz devrimci eylem bize
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etkin bir ateþ gücü kazandýrdý.
Devrimci eylemimiz bu küçük atýlýþlarla büyüdü. Bir veya iki
silahla iþe baþladýk. Ateþ gücümüzü büyüttük. Öncüyü eylem yaratýr ilkesinden çýkarak, isim koymadan, þehir gerillasýný baþlattýk.
ilk eylemler düþmaný hayrette býraktý. Basit sokak zorbalarýnýn
giriþtiði vurgunlar sandý. Yanlýþ izleri izleyerek bir senesini yitirdi.
Hatasýný anladýðýnda artýk çok geçti. Devrimci savaþ baþlamýþtý bile.
Devrimci Savaþ ve Ulusal Örgüt Haline Dönüþmemiz
Devrimci savaþ gösterileri Brezilyanýn büyük þehirlerinde
1968de baþladý. Þehir gerillasý ve psikolojik savaþ kýr gerillasýnýn
önüne geçti.
Askeri dikta, egemen sýnýflar ve Kuzey Amerikan emperyalizmiyle göðüs göðüse geldik. Egemen sýnýflarý ve emperyalizmi
devrimci savaþýn maliyetini bile yüklenmeye mecbur edeceðimiz,
ve kendi rýzalarýyla veya zorla, devrime gerekli kaynaklarý ve silahlarý ele geçirebileceðimizi gösterdik. Diktayý ve ulusal ve yabancý
büyük kapitalistleri soyarak, kendimize silah ve patlayýcý saðlayarak, diktanýn insiyatif ve propagandasýný baltalayarak (örneðin ordunun Sao Pauloda halkýn dikkatini çeken mühimmat ve silah
yýðýnaklarýna yapýlan bombalý sabotajlar), Kuzey Amerikalý emperyalistlerin malýna ve mülküne zarar vererek, Birleþik, Devletler casuslarýný cezalandýrarak laf deðil iþ esasýna dayanan her zaman
uygulanabilecek somut bir savaþ planý koyduk ortaya.
Psikolojik savaþta karþý haber alma (basýn ve diðer kitle
haberleþme araçlarý üzerine sansür koyduðundan beri, hükümet
hergün istim üzerindedir. Kendisine zararlý olabilecek haberlerin
yayýlmamasý için herþeyi yapmaktadýr ve sahte alarm teknikleri
kullandýk, böylece Brezilya askeri rejimini yýlgýnlýða sürükledik.
Devrimci eylemimiz, güçlü, kurtarýcý, dikta düþmaný antikapitalist bir eylemdir.
Güçlerimiz bir yýldýr eylem içinde durmadan çoðalýyor. Etki
alanýmýz, halkýn desteðini de içine alarak geniþledi. Kademe kademe devrimci bir gruptan ulusal bir örgüt þekline dönüþüyoruz.
Deneyimiz bizi iki sonuca götürüyor.
Devrimci bir örgüt, eyleminin sonucuyla pekiþir, örgütü örgüt yapan ve ona ismini veren devrimci eylemdir. Bugün Ulusal
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Kurtuluþ Hareketini oluþturuyoruz.
Ýlk Devrimci Eylemlerin Sonuçlarýnýn Özeti
Küçük gruplarca yürütülen devrimci eyleme giriþirken mevcut tabularla aramýzdaki baðlarý kopardýk. Devrimin koþullarýnýn
saðlanmadýðý ve silahlý savaþýn olanaksýz olduðu yolunda oportünistlerce hýrsla savunulan kanýtlar, þiþirilen balonlardýr. Bu yýl sonunda devrimci eylem geliþmemizi ve ateþ gücü kazanmamýzý
saðladý. Karþý devrimcilerin karþýsýnda, hiçbir iz býrakmadan. yapýlan soygunlarla, silah ve patlayýcý maddelere el koymalarla düþmaný þaþkýna döndürerek bir yýl kazandýk. Düþman güçlerinin yoðunlaþmasýna imkan veren kýr gerillasýný baþlatmak yerine, þehir
gerillasý ve psikolojik savaþtan geçerek devrimci savaþýn eylem biçimlerini çeþitlendirdik. Sýfýrdan baþlayarak kendi ismini kullanan
ve her tarafta tanýnan bir ulusal örgüt halini aldýk.
Büyümemiz ve Devrimci Gerillanýn Geliþimine
Uygun Ortam
Þehir gerillasý oluþurken, öðrenciler sokaklara dökülüyor ve
düþmanýn hergün biraz daha moralini çökerten sokak savaþý taktikleri kullanarak diktaya saldýrýyorlar. Bizim kavgamýzla öðrencilerinki kenetleniyor. Þehir kesimleri, tüm ülkede sarsýldý ve baský
güçleri bütünüyle bu mücadelenin içine girdiler.
Egemen sýnýflar ve emperyalizm artýk duraksamýyor. Askeri
diktanýn yerini saðlamlaþtýrýyorlar. Hükümet darbesi içinde hükümet darbesi tekniðine baþvurarak, askerler, 13 Aralýk 1968de, hareketimize karþý yöneltilmiþ faþist nitelikli tedbirler bütünü olan 5
numaralý kararnameyi ilan ediyorlar. Dikta, ilk kez, terörizm, banka saldýrýlarý yabancý casuslarýn imhasý, kýþlalara hücumlar, silah
ve patlayýcý madde kaçýrmalarý gibi eylemleri devrimci eylemler
olarak niteliyor. Bunlarla baþa çýkabilmek için iktidar en sert yasalarý çýkartýyor ve örneðin ancak Nazizmde bulunabilen polis terörünü sahneye çýkarýyor. Ama iktidarýn bu gaddarlýðý, ayný zamanda
düþmanlarýný da güçlendiriyor. Halkýn hoþnutsuzluðu artýyor. Artýk
diktanýn siyaseti haklý gösterilemiyor. Ýþte bu ortamda örgütümüz,
baskýya devrimci militanlara yapýlan iþkence ve öldürmelere ve

56

Carlos Marighella
Þehir Gerillasýnýn Elkitabý

teröre kaþýn geliþiyor.
Devrimci Örgütlerin Geniþleme Süreci
Denemelerinin Tahlili
Geliþmek için devrimci bir örgüt þu iki yöntemden birisini
seçmek zorundadýr.
Birincisinde, baðnazlýk ve kadrolarý eðitme yöntemi uygulanýr, belgeler, programlar tartýþýlýr. Bu yöntem Brezilyada geleneksel bir durum aldý. Düzeni kökünden deðiþtirmeyi düþünmeden,
rejim çerçevesi içinde düþmana karþý çýkýlabilirliði ileri sürerek,
burjuva siyasetçileriyle siyasal çözümler, anlaþmalar, uyuþmalar
arayan örgütler tarafýndan kullanýldý. Birçok durumlarda baðnazlýðýn saptýrdýðý militanlar uyuþturulduklarýný anlayýnca örgütlerinden ayrýldýlar. 1968in baðnazlýða saplanmýþ örgütleri ilerleyemediler.
Diðer yöntem. Devrimci hareketin baþlatýlmasý, þiddet ve radikalizme yönelme. Ýþte bizim yöntemimiz. Burjuva kiþiler ve gruplarla siyasal oyunlara giriþmek yerine, diktayý devirme olanaðýna
sahip silahlý mücadeleyi ve kitlelerin gücünü, mücadele yöntemimiz olarak benimsiyoruz.
Bize katýlanlar gerçekten savaþmak isteyenlerdir. Bilirler ki,
sýcak savaþtan baþka alternatif yoktur. Yolumuzun þiddet, radikalizm, terörizm (diktanýn iðrenç þiddetine karþýlýk verebilecek mücadele) yolu olduðunu bilerek örgütümüze yönelenler, þiddeti
seçtikleri halde lafazanlýða kapýlýrlarsa, mücadelemize katýlmazlar.
Bize katýlanlar sonuna dek savaþmayý görev edinmiþ devrimcilerdir. 1968 yýlýnda düþman, öðrencilerin üzerine ateþ ederek, genellikle silahsýz sokak savaþçýlarý arasýndan bir çok kayýplara yolaçtý.
Deney bize gösterdi ki, sýnýrlý olanaklarýna karþýn, soygun ve adam
kaçýrmalar için örgütlenmiþ silahlý küçük gruplarýmýz, bu gibi durumlarda düþmanýn üstün ateþ gücüne karþýlýk verebilmek için
kullanýlabilir. Bu küçük gruplarýn eylemleri, elbette, ne mücadelenin, ne de kitle hareketinin dýþýna düþmez. Tam tersine, onlara gereklidir. Silahlanmýþ kiþiler olmaksýzýn diktaya karþý hiçbir þey yapýlamaz.
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Bize Yöneltilen Eleþtiri ve Ýtirazlar
Yasal solun gelenekselliðine kökten karþý fikirlerle devrim
sahnesine çýkýþýmýz devrimci çevrelerden gelen birçok þimþeði üzerine çekti.
1. Stratejimiz yokmuþ, ne yaptýðýmýzý bilmiyormuþuz.
2. Gerilladan baþka birþeyden sözetmiyormuþuz.
(Kendi kendimizi tecrit ettiðimiz suçlamasý).
3. Fokocuymuþuz ve böylelikle Brezilya devrimini
zayýf düþürerek kendimizi karþý devrimciler tarafýndan
yokedilmeye mahkum ediyormuþuz.
4. Ulusal Kurtuluþ mücadelesine önem vermiyormuþuz, böylelikle hareketimizin anlam ve içeriði açýk
deðilmiþ.
5. Hiçbir kitle çalýþmasý yapmýyormuþuz, bu davranýþý
küçümsüyormuþuz ve böylece halktan kopmuþuz.
6. Mücadeleyi kendi baþýmýza götürmeyi gözetiyormuþuz. Birleþik Cepheyi önemsemiyormuþuz.
7. Devrimci bir örgüt olmadýðýmýza dek uzanan bir
sýra suçlama...
Devrimci mücadelenin þiddetlenmesi ve bu mücadeleye somut katýlýþýmýz eleþtirmenlerimizin birçoðunun eylem yeteneðinden yoksun olduðunu veya ciddi hatalar iþleyerek çok gerilerde
kaldýklarýný gösterdi. Devrimci eylemimiz, bize, bu mesnetsiz suçlamalarý reddetmek hakkýný vermektedir. Bu eylem, bir stratejik plana dayanmaktadýr.
Stratejik Planýmýz
Stratejimizin olmadýðý tek bir gün yoktu. Bu stratejiyi organýmýz O Guerriheiro (1968 Nisanýnda daðýtýldý) gazetesinin birinci sayýsýnda yayýnlanan ve kavgaya giriþimizi duyuran belgede açýklamýþtýk. Bu belgenin adý daha sonra Brezilyadaki gerillalar üzerine
bazý sorular baþlýklý yazý ile tamamlanan Sao Paulo Komünist
Birliðinin Duyurusudur. Bu belge, halen izlemekte olduðumuz genel stratejik planý içermektedir. Duyuruyu tekrar okuyacak olanlar,
bu stratejiden sapmadýðýmýzý göreceklerdir. Biz, baþarýsý üç evrenin tamamlanmasýna baðlý olan gerilla, Brezilya devrimci mücade-
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le stratejisidir diyoruz.
l. Gerilla planlamasý ve hazýrlýðý,
2. Gerillanýn baþlatýlmasý,
3. Ulusal Kurtuluþ Ordusunun oluþumu ile beraber gerillanýn konvansiyonel savaþa dönüþümü.
Bu planý izleyerek içinde bulunduðumuz evreye ulaþtýk. Þehir
gerillasý eylemleri ve kýr gerillasýna hazýrlýðýn sonu.
1968 sonunda deneylerimizi þu yazýlarda özetledik.
Gerilla harekât taktikleri,
Stratejik sorun ve ilkeler üzerine,
Örgütlenme sorunlarý.
Örgütümüzün Stratejik Ýlkeleri
Ortaya çýkýþýmýzdan beri, siyasal ve devrimci görüþlerimizi
gizlememeye özel özen gösterdik. iktidarý ele geçirmek için tek
yolun devrimci savaþ olduðunu söylemeyi hiçbir zaman unutmadýk.
Ýlkelerimiz
1. Ýktidarý ele geçirmenin ve emperyalizmi kovmanýn gerilla
savaþý stratejisi ile gerçekleþebileceðini ileri sürüyoruz. Bir evren
savaþý ile karþý karþýya bulunmadýðýmýz kapitalizmin genel buhraný
aþamasýnda uygulanabilecek tek strateji budur.
2. Gerilla sadece halklarýn kurtuluþ stratejisi olmakla kalmamýþ, onlarýn yaþantýsýna yerleþmiþtir. Dikta güçlerini yokedebilecek tek araç olan Devrimci Ulusal Kurtuluþ Ordusu ancak gerilla
ile yaratýlabilir. Devrimci savaþýn bütünleyicisi olan gerilla, kitleleri
iktidara götüren yoldur.
Bizi, gerilladan baþka söz etmemekle ve halktan soyutlanmakla suçlayanlar, aslýnda Brezilya halkýnýn özgür olduðu yolundaki oportünist görüþlerini gizlemek gayreti içindedirler. Doðrusunu
söylemek gerekirse, olaylarýn zorlamasýyla gerillayý, yalnýzca ikili
görüþmeleri sürdürecek ve kendilerinden tarafa kazandýracak, siyasal anlaþmalara imza koyacak, seçimleri düzenleyecek, kýsacasý
tam anlamýyla burjuva görüþünü uzlaþma iþlemlerine giriþecek bir
kýsýrlýða gelmesi koþuluyla kabul etmektedirler. Bize göre ise geril-
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la bunun tam karþýtýdýr. Gerilla iþçi ve köylü kitlelerin ve Emperyalizmi kovacak ve sosyalizmi kuracak olan devrimin yolunu týkayan
burjuvaziyle uzlaþma oyunlarýna hiçbir zaman izin vermemelidir.
Emperyalizme karþý savaþýmýz yeni formülleri izleyerek, kendine özgü bir yolda ilerlemektedir. O halde, Brezilyada herhangi
bir gerilla ocaðý foko kurmak istediðimiz yolundaki iddialarýn
tümü yalandýr. Üç yönüyle birden, devrimci savaþýn geliþimlini
amaçlayan genel bir strateji çizgisi izliyoruz. Þehir gerillasý, psikolojik savaþ kýr gerillasý. Kýr gerillasýna ocak þeklinde deðil, de gerilla
enfrastrüktürünün kökleþmesinin sonucu olarak, örgütümüzün
geliþeceði her yerde düzenleyeceðiz. Ve Brezilya, topraðýnýn büyüklüðü ile tanýnan geniþ bir ülke olduðundan, gerillayý bir ocak olarak deðil, de bir hareket savaþý olarak gözönüne alýyoruz.
Brezilya gerillasýnýn ana stratejik görevi, bize göre Brezilyanýn
kurtuluþu ve Kuzey-Amerikan emperyalizminin kovulmasýdýr. O halde Savaþýmýz, anti-oligarþik bir ulusal kurtuluþ savaþtýr. Bundan dolayý, ayný zamanda anti-kapitalist bir savaþtýr. Halkýmýzýn ana düþmaný Kuzey-Amerikan emperyalizmidir. Ama, Kuzey, Amerikalý
emperyalistler ile Brezilyalý büyük kapitalist ve büyük toprak sahipleri arasýndaki sýký iþbirliði kýrýlmadýkça ve karþý devrimci güçlerin
yerlerini devrimci halk iktidarý ile silahlý halkýn alabilmesi için Brezilya büyük kapitalistlerden ve büyük toprak sahiplerinden arýndýrýlmadýkça, ülkenin kurtuluþu olanaksýzdýr.
Kitle Çalýþmasý ve Halk ile Ýliþkiler
Brezilyalý devrimciler arasýnda kitle çalýþmasý ve halk ile iliþkiler konusunda iki görüþ çatýþmaktadýr.
Birisi, halkýn acil gereksinimlerinden yola çýkan ve böylelikle kitleleri devrime kazanmaya uðraþan örgütlerce savunulmaktadýr.
Ama askeri dikta, kitlelerin acil gereksinimlerinden çýkarak
onlarý devrimci davaya kazanmayý amaçlayan ekonomik mücadeleyi engelleyecektir. Olaðanüstü yetki ve yasalar bu mücadeleyi
yasaklar, ordu da alýnan kararlara saygý duyulmasýný saðlamak üzere
hazýr ve nazýrdýr. Dikta sokaklarda göstericilere karþý ateþ etmekten hiç çekinmez.
Kitle çalýþmasýnda, siyasal mücadeleye dönüþtürmek üzere
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bu ekonomik mücadeleye giren örgütler, düþmanýn askeri üstülüðü
karþýsýnda güçsüz düþmektedirler.
Diðer görüþ, yerini hemen silahlý savaþ alanýnda alan ve
ateþ gücüne öncelik tanýyan örgütlerin savunduðu görüþtür. Gittikçe güçlenen bu görüþ çerçevesinde kitle toplanýr, birliðini oluþturur, iktidarý ele geçirmeye doðru yürür.
Kitle hareketleri, silahlý savaþýn büyümesini gözönüne almalýdýr. Çünkü, kendi gücüne veya devrimci gruplarýn ateþ gücüne
dayanmaksýzýn varlýðýný sürdüremez. O halde, açýkladýðýmýz böylesi bir görüþü izlediðimiz ortadayken, kitle çalýþmasýndan nefret etmekle suçlanamayýz.
Askeri yaný önemsenmeyen ve Kurtuluþ mücadelesine önderlik edemeyen örgütler ergeç yokolacaklardýr.
Bizim gibi, hangi örgüt þiddet ve silahlý savaþ yolunu seçerse belirli sonuçlara ulaþacaktýr. Bu gibi örgütler kitlelerin ilgi ve güvenini toplar, halk ile iliþkidedirler.
Örgütümüzün Devrimci Niteliði
Yöntemlerimiz, örgütlenme biçimlerimiz, iktidarýn devrimci
savaþýn þiddeti ile ele geçirilmesini öngören devrimci harekete baðlýdýr. Bizi sýnýrlamaya veya baltalamaya çalýþanlarla iþimiz yoktur.
Kötürümleþmiþ, hareketsiz ve bürokratik yönetimle, taban arasýndaki basamaklarý çoðaltan kumandanlýk sistemini kaldýrdýk örgütümüzden. Ýlk iþimiz, toplantýlar düzenlemek deðil, eyleme girmektir.
Eylem için eksiksiz bir planlama þarttýr. Sonuca ulaþabilmesi için
her hareket planlanmalýdýr. Baþarýsý üzerinde kehanette bulunan
hiçbir iþe giriþmedik. Gösteriþ olsun diye de hiçbir harekete katýlmadýk.
Askeri ve siyasal durumlarý birbirinden ayýrma eðilimleri, en
belirsizcesine dahi olsa, bizim dýþýmýzdadýr. Brezilya devrimci savaþýnda, askeri kadrolarý yöneten siyasi komiserler yoktur. Örgütün
üyeleri, siyasal kadrolarý oluþturduklarý gibi, askeri kadrolarý da
oluþtururlar. Bu kadrolarýn oluþturulmasý için hemen harekete geçirilir. Askeri ve siyasal yanlarý biraraya getiremeyenler, hayatta kalabilmek için gerekli saydýðýmýz koþullara sahip deðildirler. Sonuç,
kitle cephesindeki veya lojistik cephedeki militanlar için farklý deðildir. Örgütün geliþme ritmini izleyebilmek için militanlar, siyasal ve
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askeri bilgilerle donanmýþ olmalýdýrlar.
Ýþte örgütümüzün devrimci niteliði üzerinden her çeþit
kuþkuyu kaldýran pratik ilkelerimiz.
Devrimci Hareket ve Birleþik Cephe
Biz Brezilyada çarpýþan tek örgüt deðiliz. Baþka bir çok örgütler programlarýna silahlý savaþý geçirmiþlerdir. Ancak, biz silahlý
küçük gruplar taktiðini kullanmaya karar verdiðimizde, somut bazý
durumlar ortaya çýktý. Diðer bazý ülkelerin tersine, silahlý devrimci
savaþ Brezilyada Birleþik Cepheden çýkmamýþtýr. Bu cephe hayati
bir gereksinimdir. Ancak, ileri sürülen tekliflerin birbirleri ile olan
uygunsuzluðu, bir grubun kesin olarak silahlý eyleme giriþmeden
önce Birleþik Cephenin gerçekleþmesini olanaksýz kýlýyordu. Acelecilikle ve maceracýlýkla suçlansak da, devrimci görevimizi yerine
getirdiðimize inanýyoruz. Savaþ bir kez baþladý mý, devrimci yol
açýktýr artýk. Birleþik Cephenin oluþturulmasý olanaklýdýr. Ancak,
devrimci ateþ grubunun yaratýlmasý, geniþletilmesi ve sürekli hareketliliði, elde silah çarpýþan güçlerin birleþtirilmesini geçekleþtirebilir.
Brezilya Devrimci Eyleminin Sorunlarý
Ýçinde bulunduðumuz anda sorun, herbiri liderliði ele geçirmek için mücadele eden devrimci örgütlerin yayýlmasýdýr. Pratik
tek ölçüdür. Kent kesiminde silahlý savaþa baþladýðýmýzda ölçü
olarak ele aldýðýmýz pratikti. Ve böylece, hareket yeteneði olan örgütlerle bundan yoksun olanlar arasýnda bir ayaklanma süreci
baþlar. Kumandanlýðý ele geçirmek için direnenler vardýr hâlâ.. Ama
þimdi silahlar eldedir ve daha öncekilerin yaptýklarý gibi, programlar ve Brezilya toplumsal gerçeðinden kopmuþ doktriner teklifler
üzerine yapýlan tartýþmalarla yönetici iþlevini yüklenmeyi baþarmak
olanaksýzdýr.
Bununla beraber, bunun karþýtý bir hata ile de karþýlaþtýk.
Liderlik için mücadelede bir tez yaygýnlaþtý. Ýlk ateþe baþlayan diðerlerini peþinden sürükler. Bu tez, halen bazý örgütleri, ya kendi
yeteneðini aþan, ya da henüz koþullarý tam olarak saðlanmamýþ
eylemlere giriþmeye götürmektedir. Bu tip hatalar, felakete götürecek tehlikeler doðurur. Bunlarý iþleyen örgütler, militanlarýnýn ve
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kendilerinin hayatlarýný yitirme tehlikesi ile karþý karþýyadýrlar. Mesele, ilk önce kimin ateþ ettiði meselesi deðildir. Unutmamalýyýz ki,
bizler devrimci kavgaya girdiðimiz de ilk ateþ çoktan açýlmýþ da
olabilir. Bizler için en önemli sorun, herkesin üstüne düþen görevi
yapmasýdýr ve her devrimcinin görevi de devrim yapmaktýr.
Hiçbir devrimci örgüt, sadece kendisini lider olarak isimlendirmekle ya da kendisinde bu kudreti vehmetmekle liderliði
üstlenemez. Brezilya devrimi için kaçýnýlmaz olan liderliði ihdas
etmeden önce, devrimci eylemlerin sayýsýný artýrmaya bakmalýyýz.
Ve bu eylemleri, Brezilya devletinin bürokratik-askeri mekanizmasýna kesin darbeyi indirinceye kadar sürdürmeliyiz. Böyle bir hedefe, tek bir organizasyonun eylemiyle ulaþýlamaz.
Brezilya devrimci hareketinin bir baþka noksaný da, tecrübe
eksikliðidir.
Ülkemizde devrimci hareket henüz pek gençtir. 1968de,
þehir gerillasýyla birlikte baþlamýþtýr. Üstelik, tamamen gençlerden
kuruludur. Hareketin mensuplarý arasýnda evvelce hiçbir devrimci
eylemde yeralmamýþ kadýnlar vardýr, öðrenciler, iþçiler, köylüler,
aydýnlar, sanatçýlar ve birçok serbest meslek sahipleri vardýr. Ülkemizde devrimci hareketi yürüten bu kiþiler 1968den itibaren, alýþýk
olmadýklarý bir mücadele biçiminin karmaþýk ve ciddi sorunlarýyla
karþý karþýya kaldýlar.
Tecrübesizlik, bizleri, kendi örgütümüzde, Ulusal Kurtuluþ
Hareketi içinde dahi ciddi yanlýþlara ve yenilgilere sürükledi.
Yanlýþlýklar ve terslikler, ayný zamanda, edindiðimiz tecrübelerin kaynaðýdýr. Önceden kestirilmeyecek yanlýþlýklar, baþýmýza
geldiði zaman, ileride ayný türden yanlýþlýklara düþmememizi saðlayacak tecrübeyi kazandýrmaktadýr.
Ülkemizde devrimci hareket, teknisyen kýtlýðýndan, modern
silahlarý tanýyan ve kullanmasýný bilen eðitim görmüþ savaþçýlarýn
yokluðundan da güçlük çekmektedir. Bir gecede savaþçý yetiþtirilemez. Bu iþ zaman ister. Bu yüzdendir ki, Amerikan emperyalizmine ve askeri diktatörlüðe karþý savaþýmýzýn niteliðinin süratle deðiþmesi ve mücadelemizin kýsa zamanda geliþmesi mümkün olamamaktadýr.
Bu, zamana ve detaylý tablolara sýðdýrýlamayacak uzun bir
savaþtýr
Devrimci savaþýmýza þehir gerillasý eylemleriyle baþladýk, aðýr,
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fakat istikrarlý bir geliþme ile yerli ve yabancý büyük kapitalistlerin
çýkarlarýna saldýrdýk, egemen sýnýflar için bir güvensizlik ve huzursuzluk ortamý yarattýk. En önemlisi, gorillerin askeri gücünü yýpratarak morallerini beþ paralýk ettik.
Þehir gerillasýndan sonra kýr gerillasý ile latifundistalara karþý
silahlý savaþa baþlayacaðýz. Ýþçilerin ve köylülerin silahlý ittifaký ile
öðrencilerle, taþrada hareketli gerillalara Brezilyanýn dört bir yanýna yayýlacak ve devrimci ulusal kurtuluþ ordumuzu, askeri diktatörlüðün konvansiyonel ordusu ile karþý karþýya getireceðiz.
Ulusal Kurtuluþ Hareketinde yeralan bizler inanýyoruz ki,
hedefimiz iktidarýn ele geçirilmesi ve halkýn devrimci hükümetinin
kurulmasýdýr.
O zaman Kuzey Amerikalýlarý Brezilyadan kovacaðýz. Onlarla iþbirliði yapan yerli özel teþebbüse elkoyacaðýz. Latifundistalarýn büyük topraklarýna elkoyarak toprak reformunu sonuna kadar
gerçekleþtirecek, köylüleri özgürlüðe kavuþturacaðýz. Brezilyayý,
politik ve askeri bloklarýn bir peyki olmaktan kurtaracaðýz ve sömürgeciliðe karþý savaþan geri kalmýþ ülkeleri destekleyen kesin politik
çizgi izlenmesini saðlayacaðýz.
CARLOS MARÝGHELLA
Mayýs, 1969
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ÞEHÝR GERÝLLASININ
ELKÝTABI

Bu el kitabýný kaleme alýrken, öncelikle iki ithafta bulunmak
istiyorum. Birincisi, Brezilyayý pençesinden inleten askeri diktanýn
ordusu ve polisi (D.O.P.S.) tarafýndan katledilen Edson Luis Souto,
Marco Antonio Bars de Carvalho, Nelson Jose de Almeida (Escoteiro) gibi sayýsýz savaþçýya ve þehir gerillalarýna... Ýkincisi, diktanýn
zindanlarýnda çürüyen ve Nazilerin zulmüne rahmet okutacak
þekilde iþkencelere uðratýlan yiðit kadýn ve erkek yoldaþlarýmýza...
Bizim de tek görevimiz, onlar gibi her þeyi göze alarak, savaþmaktýr.
Askeri diktaya muhalif ve ona karþý savaþmaya istekli her
kiþi, eylemi ne denli mütevazý olursa olsun, mutlaka bir þeyler
yapabilir. Bu el kitabýný okuyan ve bundan böyle pasif kalýnamayacaðý sonucuna varan herkesi, okuduklarýný hemen uygulamaya ve
derhal kavganýn içine girmeye davet ediyorum. Çünkü durumlar
ve koþullar ne olursa olsun, devrimcinin görevi devrim yapmaktýr.
Bir baþka önemli mesele de, bu el kitabýnýn sadece okun-
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masýyla yetinmeyip, içindekileri daha baþkalarýna da duyurmaktýr.
Bu duyurma, el kitabýnýn içindekileri teksir etmek ya da broþür
halinde bastýrmak þeklinde de olabilir. Ancak unutulmamalý ki, el
kitabýnýn bastýrýlmasýný, silahlý tedbir olarak yapmak gerekecektir.
Nihayet bu el kitabý benim imzamý taþýyorsa, bu içinde
yeralan ve sistematize edilen düþüncelerin, Brezilyada benim de
aralarýnda bulunmak þerefine sahip olduðum bir avuç insanýn silahlý
mücadelesinin sonuçlarýný yansýtmýþ olmasýndandýr. Öyle ki, meseleye ciddi olarak eðilen hiç kimsenin, yazýlanlardan kuþkuya düþmemesi, gerçekleri yadsýmamasý ve mücadelenin gerekli koþullarýnýn varolmadýðýný ileri sürememesi için yapýlanlarýn ve söylenenlerin sorumluluðunu üstlenmem gerekmektedir. Ýmzanýn gizlenmesi, bu durumlarda büyük bir problem yaratmaktadýr. Bunun
için imzamý koyuyorum. Ama önemle belirtmeliyim ki, sýradan nefer gibi çarpýþmaya baþkoymuþ daha birçok vatanperver vardý ve
daha da yeteneklidirler.
ÞEHÝR GERÝLLASININ TANIMI
Brezilyada düzeni belirleyen yapýlarýn evrimsel buhraný ve
bundan doðan siyasal huzursuzluk, ülkeyi devrimci savaþýn patlama noktasýna getirmiþtir. Devrimci savaþ, þehir gerillasý, psikolojik
savaþ ya da kýr gerillasý biçimlerinde kendini gösterir. Þehirlerdeki
gerilla savaþý veya psikolojik savaþ, þehir gerillasýna baðlýdýr.
Þehir gerillasý, askeri diktaya karþý yasa dýþý metodlarla savaþ
veren kiþidir. O, bir siyasi devrimci ve ateþli bir vatansever, ülkesinin kurtuluþu uðrunda savaþçý, halkýn ve özgürlüðün dostudur. Þehir
gerillasýnýn kavga alaný, Brezilyanýn büyük þehirleridir. Büyük þehirlerde ayný zamanda, genellikle kanun kaçaðý olarak tanýnan
zorbalar da faaliyet gösterir. Çoðu kez bu zorbalar tarafýndan yönetilen saldýrýlar þehir gerillasýna maledilir.
Ancak þehir gerillasý, bu haydutlara temelden karþýdýr. Haydutlar eylemden kiþisel çýkar amaçlarlar ve sömüren ile sömürülen arasýnda ayrým yapmaksýzýn, istisnasýz herkese saldýrýrlar, bu
yüzden kurbanlarý arasýnda pek çok halktan kimseler bulunmaktadýr. Þehir gerillasýnýn ise politik bir amacý vardýr ve sadece iktidara,
büyük kapitalistlere ve baþta Kuzey Amerikalýlar olmak üzere bütün
yabancý emperyalistlere saldýrýr.
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Haydutlar kadar zararlý bir diðer unsur da, gene büyük þehirlerde boy gösteren sað kanat karþý-devrimcileridir. Bunlar kargaþalýk
çýkarýr, bankalara saldýrýr, bomba atar, adam kaçýrýr, alçakça
cinayetler iþler ve þehir gerillalarýna, devrimci din adamlarýna, öðrencilere ve özgürlük arayan anti-faþist vatandaþlara karþý akla hayale gelmedik en iðrenç suçlarý iþlerler.
Þehir gerillasý, diktanýn amansýz düþmanýdýr. Ülkeye egemen olan, dikta kuran yetkililere ve kiþilere karþý sistemli zararlar
verir. Temel görevi, bir yandan militaristleri, askeri diktayý ve her
türlü baský gücünü sarsmak, gözden düþürmek ve tedirgin etmek,
öte yandan, Kuzey Amerikalýlarýn, yabancý yöneticilerin ve Brezilya
egemen sýnýflarýnýn servet ve mülklerine saldýrmak, onlarý tahrip
etmektir.
Þehir gerillasýnýn hedefi, kýr gerillasýna destek olmak, silahlý
halk kuvvetleriyle birlikte yepyeni bir devrimci sosyal ve politik yapý kurmaktýr. Bu amaçla, Brezilyanýn mevcut ekonomik, politik ve
sosyal düzenine zarar vermekten, bunlarý yýkmaktan korkmaz.
Þehir gerillasý en azýndan belli bir politik anlayýþa sahip olmak zorundadýr. Bu anlayýþý kazanmak için yayýnlanmýþ ya da teksir edilmiþ belli baþlý þu eserleri okumak zorundadýr.
Gerilla Savaþý - Che Guevara
Bir Teröristin Anýlarý
Brezilyanýn Bazý Sorunlarý
Gerilla Harekatý ve Taktikleri
Stratejik Sorunlar ve Taktikler Üzerine
Yoldaþlar Ýçin Bellibaþlý Taktik Prensipler
Gerilla Harekatlarý
Örgütsel Sorunlar
O Guerriheiro - Brezilya devrimci gruplarýnýn gazetesi.
ÞEHÝR GERÝLLASININ KÝÞÝSEL NÝTELÝKLERÝ
Þehir gerillasýnýn özelliði, cesareti ve kararlý tabiatýdýr. Ýyi bir
taktisyen, mükemmel bir niþancý olmak zorundadýr. Silah, cephane ve donatým yönünden yeterince güçlü olamama gerçeðini, zekasýyla dengeleyebilmelidir.
Dikta kuvvetlerinin modern silahlarý, ulaþým araçlarý vardýr
ve bunlar iktidardan aldýklarý güçle, her yere serbestçe girip çýkabi-
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lirler. Þehir gerillasýnýn emrinde bu kaynaklar yoktur ve varlýðýný
gizli kapaklý sürdürmek zorundadýr. Bazen mahkumiyet yemiþ ya
da hakkýnda tutuklama kararý verilmiþ bir kiþi de olabilir. Þehir
gerillasý ve bu durumda sahte hüviyet kullanmak zorundadýr.
Bunlara karþýlýk þehir gerillasýnýn düzenli dikta kuvvetlerine
karþý kesin bir avantajý vardýr. Bu dikta kuvvetlerinin halkýn nefret
ettiði düþman adýna hareket etmesine karþýlýk, þehir gerillasýnýn
savunduðu haklý davanýn halkýn kendi davasý olmasýndandýr.
Silah ve cephane bakýmýndan düþmandan zayýf olan þehir
gerillasý, moral açýdan inkar edilemez bir üstünlüðe sahiptir.
Þehir gerillasýný ayakta tutan, bu moral üstünlüktür. Bu sayede hücum etmek ve hayatta kalabilmek görevlerini yerine getirebilir.
Þehir gerillasý, savaþabilmek için düþmanýn silahlarýný zaptetmek ya da kullanýlmaz hale getirmek zorundadýr. Çünkü çeþitli
yollarla eline geçen silahlar düzenli bir teçhizat niteliðinde olmayan gerilla, cephane yetersizliði ve silahlarýn farklýlýðý gibi güçlüklerle karþý karþýyadýr. Bunlarýn yanýsýra gerillanýn bir baþka soruna da
atýþ ve niþancýlýk talimleri yapabilecek bir yerden yoksunluktur.
Þehir gerillasý, hayal gücünü ve yaratýcýlýðýný zorlayarak bu
güçlüklerin üstesinden gelmelidir, bu niteliklere sahip olmadan
devrimci görevlerini yürütmesine imkan yoktur.
Þehir gerillasý insiyatif sahibi, hareketli, çok yönlü bir teçhizat niteliðinde olmayan gerilla, cephane yeter olduðu kadar da esnek ve her þarta uyabilmek yeteneðinde olmalýdýr. Özellikle insiyatif,
temel niteliktir. Çünkü herþeyi önceden tahmin etmek mümkün
deðildir ve gerilla hiçbir zaman þaþýrýp kalmamak ya da emir gelmesini beklememek zorundadýr. Ortaya çýkan her sorun karþýsýnda
derhal harekete geçmeli, en uygun çözüm yolunu bulmalý ve hiçbir zaman ricat etmemelidir. Hatadan kaçma endiþesiyle hiçbir
þey yapmama yerine, hareket etmek ve yanlýþa düþmek daha iyidir. Ýnsiyatifsiz þehir gerilla savaþý olamaz.
Þehir gerillasýnýn diðer önemli nitelikleri þunlardýr. Sýcaða
dayanýklýlýk, gizlenmeyi bilmek ve ihtiyatlý olmak, kimliðini gizleyebilmek, hiçbir zaman tehlikeden korkmamak, gece, gündüz temkinli olmak, aceleci olmamak, son derece sabýrlý olmak, en kötü
þartlar altýnda bile sükünet ve soðukkanlýlýðýný kaybetmemek, geride en küçük bir iz býrakmamak, hiçbir zaman cesaretini yitir-
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memek.
Þehir savaþýnýn yenilmez gibi görünen güçlükleri karþýsýnda,
yoldaþlar bazen yýlgýnlýða düþebilir, kavgayý terkedebilir, iþi býrakabilir.
Þehir gerillasý, ne ticari bir firmada iþadamý, ne de bir tiyatro
eserindeki karakterlerden biridir. Þehir gerilla savaþý, týpký kýr gerillasý gibi, gerillacýlýðýn kendiliðinden baþkoyduðu bir eylemdir. Gerilla olmak için gerekli temel niteliklerden açýkça yoksun bulunan
kiþinin, güçlüklere karþý koyamayacaðýnýn ya da bekleyecek sabrý
kalmadýðýnýn farkýna vardýðý an, günün birinde taahhüdüne ihanet
etmektense hemen kavgadan çekilmesi yeðdir.
ÞEHÝR GERÝLLASI NASIL YAÞAR VE NASIL DAYANIR
Þehir gerillasý halk arasýnda yaþamasýný bilmeli normal þehir
hayatýna aykýrý düþmeye dikkat etmelidir. Baþkalarýndan farklý giyinmemeye dikkat etmelidir. Ýþçi kesiminde, ya da frapan giyimin
tabii karþýlanmadýðý yerlerde görev alan kadýn ve erkek gerillalarýn
çarpýcý ve son moda kýyafetler giymesi çoðunlukla aleyhtedir. Giyim þekillerinin deðiþtiði kuzey bölgeleriyle güney bölgelerine gidip gelen gerillalar da, gittikleri bölgenin geleneklerine uygun biçimde giyinmeye dikkat etmelidirler. Þehir gerillasý, hayatýný çalýþarak kazanmalýdýr. Eðer polis tarafýndan tanýnýyor veya aranýyorsa,
mahkumiyet yemiþ ya da hakkýnda tutuklama kararý verilmiþse,
yeraltýna inmeli ve bazen de gizlenerek yaþamalýdýr. Böyle durumlarda gerilla, çalýþmalarý hakkýnda kimseye bir açýklama yapamaz.
Çünkü bu husus daima ve sadece saflarýnda görev aldýðý devrimci
örgütün sorumluluðundadýr.
Þehir gerillasýnýn çok güçlü gözlemcilik yeteneði olmalý, hemen her konuda, özellikle düþmanýn hareketleri hakkýnda saðlam
bilgisi bulunmalý, ve yaþadýðý, eylem koyacaðý ya da gideceði bölgeyi çok iyi tanýmalý ve bu konuda araþtýrma yapabilmelidir.
Fakat þehir gerillacýsýnýn temel ve kesin özelliði silahlý savaþ
veren kiþi olmasýdýr. Bu þartlar altýnda uzun süre teþhis edilmeden
geçimini saðlayabilecek bir iþ yürütebilmesi çok zayýf bir ihtimaldir. Bu durumda soygun yapma zorunluðu açýklýk kazanmaktadýr.
Þehir gerillasýnýn soygun yapmadan varolmasý ve yaþamasý imkansýzdýr.
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Sertleþmesi gerekli ve kaçýnýlmaz olan sýnýf mücadelesi çerçevesinde, þehir gerillasýnýn silahlý savaþý bunun için iki ana hedefe yönelir.
a) Diktanýn zorba kuvvetlerinin yöneticilerinin ve yardýmcýlarýnýn varlýðýný ortadan kaldýrmak.
b) Diktanýn, büyük kapitalistlerin, latifundistalarýn ve emperyalistlerin kaynaklarýný gasbetmek. Küçük soygunlar, þehir gerillalarýnýn çeþitli günlük ihtiyaçlarýný karþýlamada, büyük soygunlar
ise devrimi beslemede kullanýlýr.
Þehir gerillasýnýn silahlý savaþýnýn þüphesiz baþka hedefleri
de vardýr. Fakat biz burada hepsinden önemli olan ana hedef üzerinde duruyoruz. Her þehir gerillasý, varlýðýný ancak, diktanýn zorba
kuvvetlerini yoketmeye kararlý olmak ve büyük kapitalistlerin, latifundistalarýn, emperyalistlerin servetlerine el koymaya kesin olar
azmetmekle sürdürebileceðini bir an olsun aklýndan çýkarmamalýdýr.
Brezilya devriminin temel niteliklerinden biri, baþýndan beri,
büyük burjuvaziyi, emperyalistleri, latifundistalarý ve ithalat, ihracatla uðraþan en güçlü ve zengin tüccarlarý mülksüzleþtirme yolunda geliþmiþ olmasýdýr.
Ve Brezilya devrimi, baþlýca halk düþmanlarýnýn servetine el
koyarak, öncelikle banka þebekesine sistemli saldýrýlar yaparak onlarý candamarýndan vurmuþtur ki bu, kapitalist sistemin sinir sistemine en etkili darbeyi indirmek demektir.
Brezilya þehir gerillacýlarýnýn bugüne deðin sistemli bir biçimde yaptýðý banka soygunlarý, Moreira Salles gibi büyük kapitalistleri, banka kapitalinin güvenliðini saðlayan yabancý firmalarý,
emperyalist kumpanyalarý, federal ve merkezi yönetimleri büyük
zararlara uðratmýþtýr.
Bu soygunlarýn ürünleri, þehir gerillasýnýn eðitimine ve teknik mükemmelliðe ulaþmasýna, kýr kesimi için silah ve cephane
alýmý, imalatý ve taþýnmasýna, savaþçýlarýn, silah zoruyla hapisten
kurtarýlanlarýn, poliste iþkence görmüþ ve yaralanmýþ olanlarýn günlük ihtiyaçlarýna ya da hapishaneden kaçýrýlmýþ veya askeri dikta
tarafýndan alçakça katledilmiþ yoldaþlara iliþkin her türlü sorunun
çözülmesine ayrýlmýþtýr.
Onlar ki sömürgen ve zalimdir, devrimci savaþan onlara 
emperyalizme, latifundistalara, diktatörlüðe pahalýya maledilm-
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elidir.

Dikta çetesi, dikta ve özellikle Kuzey Amerikan emperyalizminin ajanlarý Brezilya halkýna karþý iþledikleri cürümlerin bedelini
hayatlarýyla ödemelidirler.
Brezilyada þehir gerillalarýnýn yürüttüðü, ölümleri, infilaklarý, silah, cephane ve patlayýcý madde zaptlarýný banka ve hapisanelere yapýlan baskýnlarý v.b. içeren þiddet hareketleri devrimcilerin
gerçek amaçlarý hakkýnda en ufak bir þüpheye yer býrakmayacak
kadar önemlidir. Brezilya öðrenci hareketine sýzmak için Vietnamdan gelen CIA casusu Amerikan subayý Charles Chandlerin
cezalandýrýlmasý, þehir gerillalarýyla yapýlan kanlý çarpýþmalarda dikta
uþaklarýnýn öldürülmesi, bütün bunlar, topyekün bir devrimci savaþýn içinde olduðumuzu ve savaþýn ancak þiddetle kazanýlabileceðinin kanýtlarýdýr.
Ýþte bu yüzden Þehir gerillasý silahlý savaþ verir, bu yüzden
eylemlerini, baský ajanlarýnýn varlýklarýnýn imhasý üzerinde yoðunlaþtýrýr ve 24 saatini halk sömürücülerinin mülksüzleþtirilmesine
adar.
ÞEHÝR GERÝLLASININ TEKNÝK HAZIRLIÐI
Hiç kimse teknik hazýrlýk aþamasýndan geçmeden þehir gerillasý olamaz.
Þehir gerillasýnýn teknik hazýrlýðý, fizik eðitimden, bütün alanlarda bilgilenmeye, eðitimden geçmeye, her konuda yeteneðe,
özellikle el ustalýðýna kadar uzanýr.
Þehir gerillasý ancak düzenli talim yaparak saðlam bir fizik
dayanýklýlýk kazanabilir. Eðer savaþmak sanatýný öðrenmezse, iyi
bir savaþçý olamaz. Bu yüzden þehir gerillasý, kavganýn, saldýrýnýn
ve savunmanýn çeþitli biçimlerini öðrenmeli ve talim etmelidir.
Uzun yürüyüþ yapmak, kamp kurmak, ormanda yaþamaya
alýþmak, daða týrmanma, kürek çekme, yüzme dalýþ yapma, kurbaða adam eðitimi, balýk tutmak, zýpkýncýlýk, kuþ avlama, her türlü
küçük ve büyük sporlar da, fizik hazýrlanmada diðer faydalý biçimlerdir.
Araba kullanmasýný, uçak pilotluðunu, motorlu ya da yelkenli deniz aracý idare etmeyi, makinelerden, radyodan, telefondan, elektrikten anlamayý öðrenmek, elektronik teknikleri hakkýnda
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az da olsa bilgi edinmek çok önemlidir.
Topografik bilgi sahibi olmak, bulunulan yeri aletlerle ya da
baþka imkanlardan yararlanarak tayin edebilmek, mesafeleri hesaplayabilmek, harita ve planlar yapabilmek, çizelgeler çýkartabilmek, kronometre tutabilmek, pusuladan ve ölçek aletlerinden
anlamak da önemli özelliklerdir.
Kimyadan, renk karýþýmlarýndan, mühür kazýnmasýndan anlamak, kaligrafi tekniðine ve yazý kopya etmek gibi hünerlere sahip
olmak, þehir gerillasýnýn teknik hazýrlýðýnýn gereklerindendir. Bir
gerilla, daha sonra cezalandýracaðý düþmanýn içinde bir süre bulunabilmek için sahte belgeler de taþýmalýdýr.
Týbbi yardýma ihtiyaç duyulan yerlerde bir gerilla, doktorluk
edebilecek, hiç deðilse ilaçtan, hemþirelikten, farmakolojiden, reçeteden, temel cerrahiden ve ilk yardýmdan anlayacak kadar týp bilgisine sahip olmalýdýr.
Þehir gerillasýnýn teknik hazýrlýðýndan temel soru hiç þüphesiz,
makineli tüfek, revolver, otomatik, fal, çeþitli tabancalar, karabina,
top, bazuka gibi silahlarýn nasýl kullanýlacaðýný öðrenmektir. Çeþitli
cephane ve patlayýcý maddeler hakkýnda bilgi sahibi olmak da asla ihmal edilmemelidir. Patlayýcý maddeler arasýnda özellikle dinamit çok iyi öðrenilmelidir. Yangýn bombalarý, sis bombalarý ve diðer
bombalarýn kullanýlmasý da ilk aðýzda öðrenmek gerekir.
Silah yapýmý ve onarýmý, molotof kokteyleri, elbombalarý,
mayýnlar, çeþitli tahrip aletleri nasýl imal edilir ve onarýlýr, köprüler
nasýl uçurulur, tren yollarý nasýl tahrip edilir ve yolcu trenleri nasýl
seferden alýkonulur, bütün bunlar bir gerillanýn teknik hazýrlýk safhasýnda öðrenmesi zorunlu olan hususlardýr.
Þehir gerillasý için hazýrlýðýn en üst seviyesi ise, teknik eðitim
merkezidir. Buraya ancak ilk denemeleri baþarýyla geçmiþ olan bir
gerilla gidebilir. O da, ateþle imtihanýný devrimci eylemde, yani
düþmanla çarpýþmada vermiþ kiþidir.
ÞEHÝR GERÝLLASININ SÝLAHLARI
Þehir gerillasýnýn silahlarý, kolayca taþýnabilen, düþmandan
her zaman için ele geçirilebilecek olan, satýnalýnabilen, hatta savaþ
yerinde imal edilebilen hafif silahlardýr. Hafif silahlarýn çabuk hareket ettirilebilme ve kolay taþýma gibi avantajlarý vardýr. Hafif silahlar,
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genellikle kýsa namlulu silahlardýr. Bu kategoriye birçok otomatik
silahlar da girer.
Otomatik ve yarýotomatik silahlar, þüphesiz, þehir gerillasýnýn savaþ gücünü adamakýllý artýrýr. Bizim için bu tip silahlarýn dezavantajý, çok miktarda cephane ziyan etmesi ve ancak yakýn ve
kolay isabet alabilecek hedefler için kullanýlabilmesidir. Ýyi eðitim
görmemiþ kimselerin otomatik silah kullanýlmasý, çok miktarda
cephane kaybýna yol açar.
Tecrübeler göstermektedir ki, þehir gerillasýnýn temel silahý,
hafif makinalý tüfektir. Bu silah þehir kesiminde etkili ve kolay atýþ
imkaný saðladýðý gibi, düþmanda da gerillaya karþý büyük saygý ve
çekingenlik uyandýrýr. gerilla makineli tüfeðin nasýl kullanýlacaðýný
çok iyi bilmelidir. Halen Brezilya þehir gerillasýnýn en popüler ve
vazgeçilmez silahý budur.
Þehir gerillasý için ideal makineli tüfek, 45 kalibrelik Ýnadýr.
Deðiþik kalibreli baþka tiplerde makineli tüfekler kullanýlabilir, ancak o zaman cephane problemi ortaya çýkmaktadýr. Cephanenin
standardize edilebilmesi bakýmýndan þehir gerillasýnýn sýnai potansiyelinin tek tip makineli tüfek imalatýnda göre ayarlanmasý gözetilmelidir.
Þehir gerillasýnýn her ateþ grubunda, iyi bir niþancý tarafýndan kullanýlacak bir makineli tüfek bulunmalýdýr. Grubun diðer
mensuplarý bizim standart silahýmýz olan 38lik revolverle silahlandýrýlmalýdýr. 32lik de kullanýlabilir ama, diðeri daha isabetli olduðu
için tercih edilmelidir.
El bombalarý ve sisbombalarý da, ricatta ya da savunmada
çok yararlý olan hafif silahlardýr.
Uzun namlulu silahlar fazla hacimli olduklarý için, gerek
taþýnma ve gerekse bakým yönünden þehir gerillasýna elveriþli deðildir. Uzun namlulu silahlar arasýnda FAL, mavzer, Winchester tipi
av tüfekleri ve benzerleri sayýlabilir.
Av tüfekleri, özellikle gece yapýlan kýsa menzilli ve destekli
atýþlarda etkili olabilirler. Niþancýlýk talimleri için gerilla birliðinin
bir hava tüfeði de bulundurulmalýdýr. Harekatta bazuka ve havantopu da kullanýlabilir, ancak bu silahlarý kullanacak kiþilerin çok
mükemmel yetiþtirilmesi ve kullanýlma koþullarýnýn çok iyi saptanmasý gerekir.
Þehir gerillasý harekâtýný asla aðýr silahlar kullanma esasý
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üzerine planlamamalýdýr. Özellikle geri çekilme durumlarýnda hareketliliði ve hýzlýlýðý saðlayacak hafif silahlar zorunludur.
El yapýsý silahlar, genellikle, fabrika mamulatý silahlar kadar
mükemmel olmakta, hatta namlusu kýsaltýlmýþ bir av tüfeði çoðu
kez diðer silahlardan daha fazla iþe yaramaktadýr.
Þehir gerillasýnda silahçýlar da büyük önem taþýrlar.
Bir silahçý, silahlarýn bakým ve tamirini yapacaðý gibi, çoðu
kez küçük bir atölye kurarak etkili küçük silahlar imal edebilir ya
da silahlarýnýn yapýsýný deðiþtirebilir.
Maden iþçiliði ve tornacýlýk þehir gerillasýnýn el yapýsý silahlar
imalini saðlayabilecek sýnai faaliyetinin temelini teþkil eder.
Patlayýcý madde yapýmý ve sabotaj tekniði için de kurslar
düzenlenmelidir. Ýlkel maddeler saðlanarak bu kurslarda deneyler
yapmak suretiyle gerilladan mükemmel þeklinde yetiþtirilmelidir.
Boru ve kutular kullanarak molotof kokteyleri, patlayýcý madde fýrlatmaya yarayan mancýnýk ve havantoplarý, el bombalarý, sis
bombalarý, mayýnlar, dinamit ve potasyum klorid gibi patlayýcý maddeler, plastik bombalar, kapsüller ve her çeþit cephane imal etmek, þehir gerillasýnýn mutlaka yerine getirmesi gereken görevleridir.
Gerekli maddeler ve mühimmat, satýnalmak suretiyle olduðu kadar, planlý eylemlerde soygun yapýlmak suretiyle de elde edilebilir.
Þehir gerillasý, patlayýcý maddeleri taþýrken de, hedefe fýrlatýrken de, herhangi bir kazaya meydan vermemek için çok dikkatli
olmalýdýr.
Þehir gerillasýnýn silahlarý ve onlarý kullanma kabiliyeti ateþ
gücünü tayin eder. Modern silahlarýn kullanýlmasý ve silahlarda yapýlacak yenilikler, þehir gerillasýnýn daha deðiþik ve baþarýlý taktikler uygulayabilmesini de saðlar. Brezilyada þehir gerillasý tarafýndan
getiren bir yenilik, bankalara yapýlan baskýlarda makineli tüfek
kullanýlmasý olmuþtur.
Eðer tek tip makineli tüfek kullanýlmasý mümkün hale getirebilirse, o zaman þehir gerillasýnýn taktiklerinde önemli deðiþiklikler
yapýlabilir. Ateþ gruplarý, tek tip silah ve ona baðlý olarak tek tip
cephane kullandýklarý taktirde, gerek bakým kolaylýðý, gerekse etki
bakýmýndan daha üstün bir seviyeye ulaþacaklardýr. Þehir gerillasý
etki seviyesini, ancak ateþ potansiyelini artýrmak suretiyle yüksel-
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tebilir.
ÞEHÝR GERÝLLASININ VAROLUÞ NEDENÝ: ATIÞ
Þehir gerillasýnýn varlýk nedeni, eylemlerini ve ayakta kalabilmesinin temel þartý atýþ gücüdür. Þehir gerillasý, atýþ yapmasýný
çok iyi bilmelidir. Çünkü kendisinden en baþta istenen budur.
Konsansiyonel muharebelerde, uzak mesafelerden uzun
menzilli silahlar kullanýlýr. Fakat gerilla savýþýnda, özellikle þehir
gerillasýnda çarpýþma yakýn mesafede, hatta burun buruna olur.
Hayatýný kaybetmemesi için, þehir gerillasý ilk defa ateþ edebilecek
ve atýþta da tam isabet kaydedebilecek yetenekte olmak zorundadýr. Fazla cephanesi bulunmadýðý için mermilerini asla israf etmemeli, çok tutumlu davranmalýdýr. Mermi deðiþtirmede azami sürat
gereklidir. Þehir gerillasýnýn kaybedecek zaman yoktur ve derhal
ateþ etmek zorundadýr.
Üzerinde özellikle durmak istediðimiz ve asla gözden ýrak
tutulmamasý gereken bir temel kural, þehir gerillasýnýn sürekli ateþ
etmemek ve cephanesini bitirmemek zorunda olmasýdýr. Eðer düþman ateþe mukabele etmiyorsa, bu gerillanýn cephanesinin bitmesini beklemesinden dolayýdýr. Böylece bir durumda cephane deðiþtirecek kadar dahi zaman olmadýðýndan þehir gerillasý mermi yaðmuruna tutularak öldürülebilir, hiç deðilse esir alýnabilir.
Silah kullanmasýný gereksiz kýlan sürprizli durumlarda bile
þehir,gerillasý, silahýný nasýl kullanabileceðini hesaplamadan asla
çatýþmaya girmemelidir. Düþmanla karþý karþýya kaldýðý zaman da,
sýk sýk pozisyon deðiþtirmelidir. Zira sürekli ayný pozisyonda kalmak düþmana sabit bir hedef teþkil eder, gerillanýn vurulmasý ihtimali artar.
Þehir gerillasýnýn hayatý, atýcýlýðýna silah kullanma kabiliyetine ve vurulmaktan kaçýnabilmesine baðlýdýr. Atýcýlýk derken, tabii
ki, mükemmel bir niþancý olmayý kastediyoruz. Atýcýlýk, bir þehir
gerillasý tarafýndan bir refleks, insiyaki bir hareket halini alýncaya
kadar çok iyi talim edilmelidir.
Atýcýlýðý ve hedefe isabet ettirebilmeyi çok iyi öðrenmek için,
þehir gerillasý, kendi kendisini sistematik þekilde eðitmeli, her türlü
yardýmcý metotlardan yararlanmalý, hatta bu iþi parklarda ve evde
bir eðlence, bir zevk konusu haline getirmelidir.
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Atýcýlýk ve niþancýlýk þehir gerillasýnýn havasý ve suyudur. Atýcýlýk sanatýndaki mükemmeliyeti, þehir gerillasýnýn tek baþýna eylem yürütebilecek, suikastlar yapabilecek usta bir savaþçý durumuna
getirebilir. Suikastçý yakýn ve uzak mesafelerden nasýl atýþ yapýlacaðýný iyi öðrenmeli ve her iki atýþ þeklini de baþarýyla uygulayabilecek surette silahlanmalýdýr.
ATEÞ GRUPLARI
Görevlerini yerine getirebilmek için, þehir gerillalarý küçük
gruplar halinde örgütlemelidir. Ateþ Grubu denen bir grup dört
ya da beþ kiþiden fazla olmamalýdýr.
Diðer gruplardan ayrýlmýþ olup bir ya da iki kiþi tarafýndan
yönetilen iki ateþ grubu, birlikte, ateþ tim meydana getirir.
Ateþ grubundaki yoldaþlar arasýnda mutlak bir güven bulunmasý lazýmdýr. En iyi atýþ yapabilen ve makineli tüfeði en iyi kullanabilen, kiþi harekatýn yöneticisi olur. Ateþ grubu, þehir gerillasý eylemlerini planlar, yürütür, silahlarý ele geçirip muhafaza eder, kendi
taktikleri üzerinde çalýþmalar yapar, iþlediði hatalarý düzeltir.
Eðer stratejik komutanlýk tarafýndan planlanmýþ görevler varsa, bunlar öncelik kazanýr. Fakat, ateþ grubu daima kendi insiyatifiyle hareket eder. Ateþ gruplarýnýn tam bir insiyatifle hareket etmelerini saðlamak için, örgütte her türlü katýlýktan kaçýnmak gerekir.
Geleneksel solun eski tip hiyerarþisi, bizim örgütümüzde asla
olmamalýdýr. Bu demektir ki, stratejik komutanlýðýn verdiði öncelik
taþýyan görevler dýþýnda, her bir ateþ grubu, banka soymak, diktatörlüðün bir ajanýný, gerici bir kimseyi veya bir Amerikan casusunu
kaçýrýp gerekirse cezalandýrmak, propaganda ya da sinir savaþýný
yürütmek gibi iþleri, genel komutanlýða danýþmak gereðini
duymadan kendi baþýna yapabilmelidir.
Hiçbir ateþ grubu, yukarýdan emir gelmesini bekleyerek boþ
durmamalýdýr. Onun görevi eylem yapmaktýr. Herhangi bir þehir
gerillasý bir ateþ grubu kurmak ve eyleme geçmek istiyorsa, bunu
yapabilir ve örgütün bir parçasý haline gelebilir.
Bu eylem yöntemi, kimin hangi eylemleri kotaracaðýný bilmek zorunluluðunu ortadan kaldýrmakta, gruplarý insiyatif sahibi
kýlmaktadýr. Önemli olan nokta. Bu grup eylemlerini mümkün olduðu kadar artýrmak ve diktayý yýpratarak savunma durumuna geç-
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meyi zorlamaktýr.
Ateþ grubu, organize eylemin aracýdýr. Grubun içinde gerilla
hareketleri ve taktikleri planlanýr, yürürlüðe sokulur ve baþarýya
ulaþtýrýlýr. Genel komutanlýk bu guruplarý daima göz altýnda bulundurur, stratejik görevler verebileceði gibi, ülkenin herhangi bir yerinde bir eylemle de görevlendirebilir. Genel komutanlýk, karþýlaþtýklarý güçlükleri gidermede ve ihtiyaçlarýný temin etmede ateþ gruplarýna yardýmcý olur.
Örgüt, ateþ gruplarý arasýnda koordinasyonu saðlayan yýrtýlmaz bir aðdýr. Koordinasyonu saðlayan genel komutan da saldýrýlarda doðrudan doðruya yer alýr. Çünkü örgütün varoluþ nedeni,
sadece ve sadece devrimci eylemdir, baþka bir þey deðildir.
ÞEHÝR GERÝLLASININ LOJÝSTÝÐÝ
Konvansiyonel bir lojistik. Y.Y.D.C. formülüyle ifade edilir.
Y- Yiyecek
Y- Yakýt
D- Donatým
C- Cephane
Konvansiyonel lojistik, bir ordunun, ya da düzenli bir silahlý
gücün ikmal sorunlarýyla meþgul olur, belirli üsler ve ikmal hatlarýyla ulaþýmý saðlar. Þehir gerillasý, ise aksine, ordu deðil, küçük silahlý
gruplardýr ve darmadaðýnýktýr. Ne taþýtlarý, ne de sabit üstleri vardýr.
Ýkmal hatlarý güvenilmez ve yetersizdir, herhangi bir evde kurulmuþ
küçük bir silah atölyesinden baþka üssü yoktur.
Konvansiyonel lojistiðin amacý, þehir ve kýr gerillasýný ezmekle görevli kuvvetin her türlü savaþ ihtiyaçlarýný karþýlamak iken, þehir gerillasýnýn lojistiði, konvasiyonel bir savaþ için hiçbir þeyi bulunmayan, buna karþýlýk ülkeden Amerikan egemenliðini ve diktatörlüðü yakmaya yönelmiþ hareket ve taktikleri desteklemek durumundadýr.
Þehir gerillasý sýfýrdan baþladýðý için baþlangýçta hiçbir þeyi
yoktur ve lojistiði de M.P.C.S.P. formülü ile belirlenir.
M- Motorize olmak
P- Para
C- Cephane
S- Silah
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P- Patlayýcýlar
Devrimci lojistik, motorize olmayý baþlýca öðelerinden biri
olarak alýr. Hiç þüphesiz, motorize olmak þoförlük demektir. Bu
bakýmdan þehir gerillasýnda þoförlük, makineli tüfek kullanmak
kadar önemlidir. Yoksa motor çalýþmaz ve otomobil de, atýcýsý olmayan bir makineli tüfek gibi, ölür hale gelir. Usta bir þoför de bir
günde yaratýlamaz, bunun için gerillalarýn þoför eðitimi bir an önce
baþlatýlmalýdýr. Her þehir gerillasý mükemmel bir þoför olmalýdýr.
þehir gerillasý, ihtiyacý olan taþýtlarý, parasý yoksa gasbetmelidir.
Para, silah, cephane ve patlayýcý maddeleri gibi, otomobil
de soygunla elde edilebilir. Þehir gerillasý bankalarý ve cephanelikleri soymalý, nerede bulursa bulsun, patlayýcý madde ve cephanelere derhal el koymalýdýr. Bu operasyonlardan hiçbiri sadece tek
amaçla yapýlmamalýdýr. Örneðin para soygunu yapýlýyorsa, banka
muhafýzlarýnýn silahlarýný almak da ihmal edilmemelidir.
Soygun, bizim lojistik organizasyonumuzda ilk adýmdýr. Silahlý
ve daimi hareketli yapýyý ancak bu yoldan kazanabiliriz. Ýkinci adým
tuzak kurarak düþmaný þaþkýnlýða uðratýp silah, cephane, araç ve
diðer kaynaklarýna el koymak suretiyle lojistik imkanlarýn artmasýný
saðlamaktýr.
Silah, cephane ve patlayýcý maddeleri ele geçirdikten sonra
þehir gerillasýnýn en ciddi lojistik problemlerinden biri daha meydana çýkmaktadýr. Ele geçirilen malzemeler nasýl sýnayacak, nerelerde muhafaza edilecektir?
Düþman her yaný göz altýnda tutsa, hatta yollarý kesse de,
bu iþ mutlaka baþarýlmalýdýr.
Þehir gerillasýnýn bölgeyi ve eylem alanýný çok iyi tanýmasý,
bu görev için hazýrlanmýþ usta yol göstericilerinin bulunmasý, ele
geçen araçlarý ustalýkla kullanabilmesi, devrimcilerin karþýlaþtýklarý
çetin iþin baþarýlmasý için temel unsurlardýr.
ÞEHÝR GERÝLLASI TEKNÝÐÝ
Genel anlamýnda teknik, insanlarýn herhangi bir eylemi sonuca götürebilmek için kullandýklarý metotlarýn bütünüdür. Þehir gerillasýnýn faaliyeti, gerilla savaþlarýyla birlikte psikolojik savaþý da
içerir.
Þehir gerillasý tekniðinin beþ temel öðesi vardýr.
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1. Durumun özeli karakteristikleriyle ilgili olanlar.
2. Þehir gerillasýna özgü avantajlar.
3. Þehir gerillasýnýn yürüttüðü eylemlerdeki hedeflerle ilgili
olanlar.
4. Þehir gerillasý için eylem tipleri ve karakteristik eylem
usulleriyle ilgili olanlar.
5. Þehir gerillasýnýn özgül aksiyon yürütme metoduyla ilgili
olanlar.
ÞEHÝR GERÝLLASI TEKNÝÐÝNÝN KARAKTERÝSTÝKLERÝ
Þehir gerillasý tekniði, aþaðýdaki karakteristiklere sahiptir.
a) Saldýrgan bir tekniktir. Savunma eyleminin bizim için ölüm
olduðunu bilmeliyiz. Gerek ateþ gücü, gerekse diðer kaynaklar bakýmýndan düþmandan daha zayýf olduðumuz sürece, goriller tarafýndan bize yöneltilecek bir saldýrýya karþý kendimizi asla savunamayýz. Bu yüzdendir ki, þehir gerillasý tekniði hiçbir zaman sürekli
olmamalý, bir belli yerde çakýlýp kalýnmamalýdýr.
b) Kuvvetlerimizi koruyabilmek için kullanýlan saldýrý ve ricat tekniðidir.
c) Þehir gerilla savaþýnýn geliþtirilmesini amaçlayan bir tekniktir. Ýþlevi, düþman kuvvetlerini yýpratmak, demoralize etmek ve
safdýþý býrakmaktýr. Böylece kýr gerillasýnýn meydana çýkmasýna ve
yaþamasýna imkan hazýrlar, kýr gerillasýnýn devrimci savaþta kesin
rol oynamasýný saðlar.
ÞEHÝR GERÝLLASINA ÖZGÜ AVANTAJLAR
Þehir gerillasýnýn dinamiði, diktatörlüðün güçleriyle en þiddetli
çarpýþmalarý yapmasýnda yatmaktadýr. Bu çatýþmalarda gorillerin
üstünlüðü vardýr. Þehir gerillasýnýn gücü daha zayýftýr. Ne var ki, þehir gerillasý, zayýflýðýna raðmen, daima saldýrgan durumdadýr.
Diktanýn zorba kuvvetleri, saldýrýya cevap vermek ve þehir
gerillasý çýkýþta kendisine özgü avantajlarý olmasý nedeniyle, bu
avantajlardan yararlanarak karþý saldýrýda hiçbir zaman yenik
düþmez.
Çýkýþtaki bu avantajlar.
1) Düþmaný daima sürprizlerle karþý karþýya býrakýp þaþkýna
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döndürmek.
2) Üzerinde savaþtýðý alaný düþmandan daha iyi bilmek.
3) Baský güçlerine göre daha büyük bir hareketliliðe ve sürate sahip olmak
4) Düþmanýnkine göre daha mükemmel istihbarat saðlamak.
5) Þehir gerillasýnýn durumu devamlý kontrol edebilmesi,
yönlendirebilmesi, bütün mensuplarýna cesaret veren bir kararlýða
sahip olmasý, buna karþýlýk düþmanýn daimi bir tereddüt ve þaþkýnlýk
içinde bulunmasý.
SÜPRÝZ
Düþmana göre daha zayýf ve silahlarý yetersiz olan þehir
gerillasý, sürprizlerde yararlanýr. Düþmanýn þehir gerillasý tarafýndan
yaratýlan sürprizleri önlemesi mümkün olmadýðýndan, þaþkýnlýk içinde bocalamasý ve daima yenik düþmesi mukadderdir. Brezilyada
þehir savaþý patlak verdiði zaman, tecrübeler göstermiþtir ki, þehir
gerillasý harekatýnýn baþarýsýnýn temeli, sürprizdir.
Sürpriz teknikleri de dört ana öðeden ibarettir.
1) Biz saldýracaðýmýz düþmanýn durumunu, gerek istihbaratla, gerekse gözlemlerle çok iyi biliriz. Düþmanýn ise saldýrýya uðrayacaðýný önceden haber almasý ve saldýrý yapanlarýn kimler olacaðýný
bilmesi imkansýzdýr.
2) Bir saldýracaðýmýz düþmanýn gücünü biliriz, fakat düþmanýn bizim gücümüzü bilmesi mümkün deðildir.
3) Sürpriz saldýrýsýnda biz kuvvetlerimizi hesaplý þekilde kullanabiliriz. Düþman ise ayný þeyi yapamaz, olaylarýn seyrine kapýlýr.
4) Biz saldýrýmýzýn yerini, saatini, ne kadar süreceðini ve
neyi amaçladýðýný kesinlikle biliriz. Düþman ise ne yapacaðýný asla
önceden bilemez.
ALANININ TANINMASI
Þehir gerillasýnýn en iyi müttefiki eylem alanýdýr, çünkü orayý
avucunun içi gibi bilir. Þehir gerillasý eðer alanýn kendisinden yana
olmasýný istiyorsa, onun engebelerini, yüksek ve alçak yerlerini,
dönemeçleri gizli geçitlerini, metruk yerlerini, aðaçlýklarýný çok iyi
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bilmeli, silahlý hareketlerde, kaçma, ricat, gizlenme durumlarýnda
alandan azami faydalanmayý saðlamalýdýr.
Çýkmaz sokaklar, dar geçitler, boðazlar, tamir halindeki yollar, polis kontrol noktalarý, askeri bölgeler, trafiðe kapatýlmýþ caddeler, tünel giriþ ve çýkýþlarý düþmanýn kapatabileceði yerler, köprüler,
polisler tarafýndan kontrol edilen köþeler, trafik lambalarý, iþaretler...
Bütün bunlar herhangi bir hata yapmamak için adamakýllý etüd
edilmeli ve bilinmelidir.
Bizim baþlýca problemimiz gerillanýn geçtiði yerleri çok iyi
tanýmasý, nerede ve nasýl gizlenebileceðini bilmesi, düþmaný hiç
tanýmadýðý bir alanda þaþkýna döndürebilmesidir.
Bulvarlarý, caddeleri, geçitleri, giriþ ve çýkýþlarý, þehir meydanlarýnýn bütün köþelerini, patikalarý, yeraltý pasajlarýný, kanallarý, parklarý, yapým halindeki binalarý iyi tanýyorsa, þehir gerillasý diktanýn
kuvvetlerini periþan edebilir, hatta onlarý kurduðu tuzaða bile düþürebilir. gerilla alaný iyi tanýyorsa, orayý koþarak, bisikletle, otomobile, jeep ya da kamyonla aþabilir ve asla kapana kýsýlmaz. Az
mevcutlu küçük gruplar halindeyseler, eylemden sonra, daha önce
tespit edilmiþ bir yere kolaylýkla toplanabilirler.
Þehir gerillasýnýn çok iyi tanýdýðý bir alanda, hiç görmedikleri
bir kimseyi yakalamak, yakalamayacaklarý bir kimseye baský yapmak, asla ele geçiremeyecekleri bir kimseye yaklaþmak goriller
için imkansýzdýr.
Tecrübelerimiz gösteriyor ki, ideal þehir gerillasý, caddeleriyle, kenar mahalleriyle, trafik problemleriyle çok iyi tanýdýðý kendi
þehrinde eylem yapan gerilladýr. Dýþarýdan gelen bir gerilla hiçbir
yerini tanýmadýðý þehirde eðer ciddi eylemlere giriþmeye kalkýþýrsa,
çok geçmeden yakayý ele verir. Ciddi yanlýþlýklardan kaçýnmak
için bir gerillanýn eylem yapacaðý þehri önceden çok iyi tanýmasý
zorunludur.
HAREKETLÝLÝK VE SÜRAT
Gorillerin eline düþmeyecek biçimde bir hareketlilik ve sürate ulaþabilmek için þehir gerillasý.
a) Motorize olmalýdýr.
b) Alaný iyi tanýmalýdýr.
c) Düþmanýn haberleþme ve ulaþým araçlarýný sabote
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etmeli,hiç deðilse iþlemesini engellemelidir.
d) Hafif silahlý olmalýdýr.
Birkaç dakika sürecek olan eylemleri kotardýktan sonraki
kaçýþ sýrasýnda þehir gerillasý motorlu araçlarla mümkün olduðunca süratli hareket etmelidir.
Þehir gerillasý yollarý en küçük ayrýntýsýna kadar bilmeli, örneðin, çýkmaz sokaklara sapmak, trafiðin kesilmesine sebep olan
tren geçiþ saatlerine rastlamamak, trafik keþmekeþine dalmamak,
trafik iþaretleri yüzünden kapana kýsýlýp kalmamak için çok dikkatli olmalýdýr. Düþman, þehir gerillasýnýn hangi yollardan kaçacaðýný
kesinlikle bilememelidir. Araziyi çok iyi tanýyan þehir gerillasý hýzla
kaçarken polisin onu takip edip yakalamasý imkansýzdýr.
Þehir gerillasý, eylemlerini dikta kuvvetlerinin lojistik merkezlerinden uzakta yapmaya da bilhassa dikkat etmelidir.
Þehir gerillasý, düþmanýn haberleþme sistemini de aksatmak zorundadýr. ilk hedef ise, en önemli haberleþme aracý olan
telefondur.
Baský güçleri, çok modern ulaþým araçlarýna sahiptir. Bu
yüzden büyük þehirlerin en sýkýþýk merkezlerinden geçerken büyük
ölçüde zaman kaybeder. Bu durum, þüphesiz, düþman için büyük
dezavantajdýr. Ne var ki, þehir gerillasý, aþaðýdaki yollarý izleyerek,
kendisi lehine olan bu ulaþým avantajýný daha da artýrmalýdýr.
1) Düþman arabasýyla baþka bir arabayý çarpýþtýrarak trafiði
adamakýllý çýkmaza sokmak. Ancak bu durumda, mutlaka sahte
plakalý arabalar kullanýlmalý, asla ipucu verilmemelidir.
2) Devrilmiþ aðaç kütükleri, kayalar, çukurlar, sahte trafik
iþaretleriyle yollarý trafiðe kapatmak.
3) Düþman arabalarýnýn geçeceði yollara mayýnlar yerleþtirmek, benzin ya da molotof kokteylileriyle düþman arabalarýný yakmak.
4) Makineli tüfek ya da baþka silahlarla düþman araçlarýnýn
motorlarýný ya da lastiklerine ateþ ederek hareketlerini imkansýz
hale getirmek.
Faþist diktanýn uþaklarý, her zamanki kendini beðenmiþlikleriyle tepeden týrnaða kadar silahlanmýþ olarak karþýmýza çýkarlar.
Þehir gerillasý, aðýr silahlý düþman kuvvetlerine, kolayca taþýnabilen
hafif silahlarla karþýlýk vermek zorundadýr. Ayrýca, düþmanýn ateþine,
hedef olmadan kaçmasýný da bilmelidir. Þehir gerillasýnýn görevi
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saldýrmak ve ricat etmektir.
Eðer aðýr silahlarla ve bu silahlarýn gerektirdiði fazla miktarda cephane ile donanarak çatýþmaya girmeye kalkýþýrsak, en büyük
özelliðimizi, hareketliliðimizi kaybedeceðimiz gibi, aðýr bir yenilgiyi
de kaçýnýlmaz hale getirmiþ oluruz.
Eðer düþman bize süvarileriyle saldýrýyorsa, altýmýzda motorlu araç bulunduðu sürece endiþe edecek bir þey yoktur, çünkü
atýn motorlu araca yetiþmesi mümkün de deðildir. Ayrýca, motorlu
araçta bulunduðumuz sýrada, ata binmiþ düþman mükemmel bir
hedef teþkil eder, makineli tüfek, rovelver, molotof kokteyli ya da
elbombasýyla derhal elimine edilebilir.
Buna karþýlýk düþman helikopteri þehir gerillasý için en büyük
dezavantajdýr. Zira at otomobile göre ne kadar yavaþsa, helikopter
de otomobile göre o kadar hýzlýdýr. Saatte 200 kilometre hýzla seyredebilen helikopterdeki polisler, topluluklara ve araçlara tepeden
inme ateþ açabileceði gibi, gerillalarý yakalamak üzere her hangi
bir yere de kolaylýkla inebilir. Ne var ki, alçaktan uçtuðu sýrada, helikopterler de, gerillalarýn ateþlerine mükemmel bir hedef teþkil
ederler.
ENFORMASYON
Baský kuvvetlerinin þehir gerillalarýný tespit ve imha edebilmesi ihtimali, diktatörlüðe karþý düþmanlýðýn artmasý ve bu
düþmanlýðý halk arasýnda yaygýnlaþmasýyla ters orantýlý olarak azalýr.
Bu düþmanlýðý, muhalefetin artmasý, baský kuvvetlerinin
kararlarýný, zamanýnda öðrenmek, buna karþýlýk þehir gerillasýnýn
eylemlerini daha gizli yürütebilmek bakýmýndan çok önemlidir.
Düþman, kasten yanlýþ bilgi verilmek suretiyle büyük kayýplara uðratýlabilir.
Þehir gerillasýnýn enformasyon kaynaklarý, potansiyel olarak
düþmanýnkine göre çok daha mükemmeldir. Goriller daima halkýn gözlemi altýndadýr. Oysa halk içinden þehir gerillasýna kimlerin
enformasyon saðladýðýný öðrenmek düþman için çoðu zaman mümkün deðildir. Giriþtikleri zulüm ve yaptýklarý adaletsizlikler nedeniyle halkta büyük nefret uyandýran ajanlarýn faaliyeti hakkýnda halktan
bilgi saðlamak son derece kolaydýr.
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Halk desteðinin küçük bir bölümünü teþkil eden enformasyon þehir gerillasýnýn elinde olaðanüstü bir kuvvettir. Mükemmel
organize edilmiþ bir istihbarat servisi yaratmamýz zorunludur.
Düþmanýn hareket planlarý, nerede bulunduðu nereye ve nasýl hareket ettiði, bankalarýn kasa mevcudu, haberleþme araçlarý ve
düþmanýn gizli hareketi mutlaka þehir gerillasý tarafýndan öðrenilmelidir.
Þehir gerillasýna doðru istihbarat gelmesi diktatörlük üzerinde önemli bir üstünlük saðlar. Unutmamalýyýz ki, düþman da, bizim ne þekilde hareket edeceðimizi öðrenmek ve bu bilgiler
sayesinde icabýmýza bakma için çýrpýnmaktadýr. Bu yüzden daima
ihanete uðramamýz söz konusudur, düþman aramýzdan bize ihanet edebilecek ödlekler bulabilir, ya da örgütümüzün içine ajanlarýný sokabilir. Düþmanýn bu taktiðine karþý þehir gerillasýnýn tekniði
hainleri, ajanlarý, provokatörleri kamuoyuna ismiyle cismiyle açýklamaktýr.
Zulüm, yolsuzluk ve kokuþmuþluk içinde bulunan diktatörlüðe karþý nefret gün geçtikçe artarken kitleler arasýnda þehir gerillasýnýn kavgasýna karþý sempati güçlendiði için, ajanlar, hainler ve
diktanýn uþaklarý derhal halk düþmaný durumuna düþmekte, þehir
gerillasýnýn isimlerini açýkladýðý bu halk düþmanlarýna hak ettikleri cezayý doðrudan doðruya halk vermektedir.
Þehir gerillasý, dikta hesabýna ajanlýk yaptýðý sabit olan kimseyi fiziki olarak da tasfiye etmekten asla çekinmemelidir. Halk tarafýndan da tasvip edilen bu doðru yöntem, içimize sýzma ya da dikta hesabýna casusluk yapma ihtimalini büyük ölçüde azaltacaktýr.
Ajanlara ve ispiyonculara karþý mücadelede tam bir baþarý
saðlamak için, ise, mutlaka bir karþý, haberalma ya da karþý casusluk þebekesi kurulmalýdýr. Kaldý ki, enformasyon faaliyeti, sadece
düþmanýn hareketlerini öðrenmek ya da içimize ajanlar sýzmasýný
önlemekten ibaret deðildir, çok daha geniþtir. En küçük ayrýntýlara
kadar bilgi saðlayacak bir haberalma faaliyeti þehir gerillasý için
son derece gereklidir. Esasen zamanla þehir gerillasýna istihbarat
saðlamak, halkýn günlük yaþantýsýnýn bir parçasý haline gelecektir.
Halkýn içinde yaþayan ve halkýn baðrýnda eylemde bulunan
þehir gerillasý, tüm konuþmalara ve insan iliþkilerine dikkat etmeli,
kendisini gizlemesini öðrenmelidir.
Halkýn çalýþtýðý, yaþadýðý yerlerde, özellikle para, iþ gibi ko-
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nularda, halkýn politik düþünceleri hakkýnda, binalarýn, diktanýn
emrindeki dairelerin, bürolarýn, hareket merkezlerinin dýþ ve iç yapýsý hakkýnda sürekli bilgi toplamak mümkündür.
Eylem alanýnda yapýlacak gözlem, soruþturma ve keþifler,
en mükemmel istihbarat kaynaklarýdýr. þehir gerillasý, devrimci temkinliði olmadan hiçbir yere gözü kapalý dalmamalýdýr. Her an baþýna
bir þey gelebilecekmiþ gibi dikkatli olmalýdýr. Gözlerini ve kulaklarýný
açmalý, gerekli her þeyi hafýzasýna kaydetmelidir.
Gazeteleri özel bir dikkatle okumalý, haberleri, istatistikleri,
yararlý gördüðü bilgileri not etmelidir. Elde ettiði bilgileri diðer gerillalara da duyurmalý, onlardan da bilgi almalýdýr. Ýstihbarat konusundaki baþarý, þehir gerillasýna mutlak bir üstünlük saðlayacaktýr.
KARARLILIK
Þehir gerillasý için sürpriz, sürat, alan bilgisi ve enformasyon
da yeterli deðildir. þehir gerillasý, her duruma hakim olabilmek ve
bütün avantajlarýný kullanarak en doðru kararlarý verebilmek durumunda olmalýdýr. Herhangi bir hareket, ne kadar mükemmel planlanmýþ olursa olsun, eðer uygulayacak olan gerilla kararsýz, çekingen
ve mütereddit ise, baþarýya ulaþamaz.
Bir hareket çok baþarýlý baþlamýþ olsa bile, eðer icra sýrasýnda gerilla duruma hakim olamýyor ve kesin kararlar verme yeteneði gösteremiyorsa, sonuç hezimet olur. Duruma hakim olma ve
kesin karar verme yeteneði yoksa, o zaman þaþkýnlýk ve terör eðilimi belirir, ki bu gibi kararsýz tutumlar düþmanýn iþine yarar.
Ýster basit ister karýþýk olsun, ister kolay ister zor olsun, herhangi bir eylemin baþarýsý, tamamen inançlý kiþilerin varlýðýna baðlýdýr. Hemen belirtelim ki, hiçbir eylem, hiçbir hareket o kadar basit ve kolay deðildir. Zira her bir eylemin baþarýya ulaþmasý, her
þeyden önce insan unsuruna baðlýdýr. Eylemde önderlik edebilecek ve yerinde kararlar verebilecek adamýn seçilmesi birinci problemdir. Bu bakýmdan eyleme katýlacak gerilla adaylarýnýn, hazýrlýk
aþamasýnda sýký kontrol ve denetimden geçirilmesi lazýmdýr.
Buluþmalara geç gelenler, kiþileri birbirine karýþtýranlar, unutkan
olanlar, bir iþin en basit kýsmýný dahi yapamayanlar, kararsýzlýðý
sabit olanlar, ileride topyekün baþarýsýzlýða uðramamak için, derhal
þehir gerillasýndan uzaklaþtýrýlmalýdýr.
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Kararlý olmak, herhangi bir planý, inançla, cesaretle, saðlamlýkla uygulamaya sokabilmektedir. Zamanýnda feda edilmeyen kararsýz bir kiþi, bir gün bütün bir grubun yokolmasýna sebep olabilir.
ÞEHÝR GERÝLLASI EYLEMLERÝNÝN HEDEFLERÝ
Brezilyada þehir gerillasýnýn saldýrý esasýna dayanan eylemlerinin amaçlarý þunlardýr.
a) Brezilya diktasýnýn ve Kuzey Amerikan egemenliðinin dayandýðý Rio-Sao Paulo-Belo Horizonte üçgenini, ülkede bütün kudreti elinde tutan büyük sanayi maliye-ekonomi-politika-kültürordu-subay kompleksinin dayandýðý bu üçgeni sarsmak.
b) Diktatörlüðünün mahalli emniyet ve muhafaza sistemini
zaafa uðratmak, devamlý saldýrýlarýmýz kaçýþýnda diktanýn güçlerini
daima savunma durumunda býrakmak böylece düþmaný hareketsiz bir durumda kalmaya mahkum etmek, nereden, nasýl ve ne
zaman geleceðini bilmediði saldýrýlarla düþmanýn stratejik sinir merkezlerini tahrip etmek.
c) Diktanýn kuvvetlerini daðýtmak için, kendi baþýna hareket
edebilen ayrý ayrý gruplarla birçok noktadan saldýrýya geçmek. düzenli bir kuvvetle karþý çýkýlýp diktaya baský mekanizmasýný ve
kuvvetlerini belli noktada yoðunlaþtýrma fýrsatý verebileceðine, bütün
ülke çapýnda mücadeleye girmesi zorunlu kýlýnmalýdýr.
d) Rejimden hoþnut olmayan herkese, bizim gibi hareket
etmeleri için, savaþçýlýk, kararlýlýk, saðlamlýk, inanmýþlýk ve dayanýklýlýk örnekleri vermek zorundayýz. Böyle hareket edildiðinde diktatörlük, bankalarý, sanayii silah depolarýný, kýþlalarý, hapishaneleri,
resmi binalarý, radyo ve televizyon istasyonlarýný, Kuzey Amerika
þirketini, gaz depolarýný, petrol rafinerilerini, elçilikleri gýda ambarlarýný, limanlarý, hava alanlarýný, hastaneleri, gemileri, uçaklarý, gorilleri ve rejimin diðer kiþilerinin evlerini zulüm merkezlerini ve
karakollarýný v.b. korumak zorunda kalacaktýr.
e) Ýzlenmesi mümkün olmayan bitmez tükenmez eylemlere giriþerek karýþýklýklarý sistemli þekilde artýrmak, böylelikle diktayý, kýrlarda baský kuramayacak ve birliklerinin büyük kýsmýný þehirlerde tutmak zorunda kalacak bir duruma düþürmek.
f) Diktanýn güçlerini alýþýk olduklarý yaþamýn konfor ve rahatlýðýný terke mecbur etmek, kendilerini sürekli alarmda ve sinirleri
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gergin bir halde tutmak, ya da hiç bir sonuca götürmeyen yanlýþ
izler üzerine çekmek.
g) Açýk muharebeden ve kesin sonuçlu çatýþmalardan kaçýnmak, çok seri yapýlan ve çok kýsa süren yýldýrým hücumlarýyla yetinmek.
h) Kýr gerillasýnýn eyleme giriþmesine ve daha sonra da ulusal kuruluþun devrimci ordusunun kurulmasýna ortam hazýrlayabilmesi için þehir gerillasýna çok geniþ bir hareket ve eylem serbestliði saðlamak.
ÞEHÝR GERÝLLASININ EYLEM BÝÇÝMLERÝ
Yukarýdaki amaçlara ulaþabilmek için þehir gerillasý, mümkün olduðu kadar deðiþik eylem biçimlerine baþvurmak zorundadýr. Bu eylemlerden bazýlarý basit, bazýlarý daha karmaþýktýr. Yeni
bir gerilla basitten karmaþýða giden bir sýrayý izlemelidir. Bir iþi yüklenmeden önce o iþi yerine getirmek üzere kullanacaðý kiþileri ve
yöntemleri düþünmelidir. Teknik hazýrlýklarý olmayan kiþilerle iþbirliðine gidilmemelidir. Bu hususlar göz önüne alýndýktan sonra bu
eylem biçimlerine baþvurulabilir.
1) Saldýrý,
2) Bir yerin basýlmasý,
3) Bir yerin iþgali,
4) Pusu kurma,
5) Sokak taktikleri,
6) Grev ya da boykot eylemleri,
7) Silah, cephane ve patlayýcý madde depolarýnýn boþaltýlmasý,
8) Mahkumlarýn kurtarýlmasý,
9) Ýdamlar,
10) Adam kaçýrmalar,
11) Sabotajlar,
12) Silahlý propaganda,
13) Sinir savaþý.
SALDIRILAR
Soygun yapmak, mahkumlarý serbest býraktýrmak, patlayýcý
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madde, makineli tüfek ve diðer çeþit silah ve cephane ele geçirmek için düzenlenen silahlý hücumlardýr. Gece de, gündüz de yapýlabilir. Gündüz saldýrýlarý, örneðin bankaya para taþýyan bir posta
arabasý sadece gündüz saatlerinde faaliyette bulunduðu için, gerekli
olabilir. Ancak gece saldýrýlarý genellikle daha elveriþlidir, zira hem
sürpriz etkisi daha fazladýr, hem de saldýrýya katýlanlarýn teþhis
edilmesi gündüz olduðu kadar kolay deðildir. Þehir gerillasý, kendisini, gece ya da gündüz, her þart altýnda saldýrýda bulunacakmýþ
gibi hazýrlanmalýdýr.
Saldýrýlarýn en isabetli hedefleri þunlardýr:
a) Kredi kurumlarý,
b) Ticari ve sýnai teþebbüsler, özellikle silah ve mühimmat
imal eden yerler,
c) Dikta kuvvetlerinin askeri tesisleri,
d) Karakollar,
e) Hapishaneler,
f) Resmi binalar,
g) Kitle haberleþme araçlarý,
h) Kuzey Amerikalýlara ait firmalar ve mülkler
i) Diktaya ait otomobiller, kamyonlar, zýrhlý araçlar, para nakleden vasýtalar, trenler, gemiler ve uçaklar.
Kurumlara yapýlan saldýrýlarýn ana niteliði, hemen hemen
hepsinde aynýdýr. Zira hepsinde de binalar sabit bir hedef teþkil
ederler. Ancak, binalara saldýrý þeklindeki gerilla eylemleri, binanýn
bankalara, ticarethanelere, sanayi tesislerine, karakollara, hapishanelere, radyo istasyonlarýna, emperyalist firmalarýn depolarýna ait
olmasýna göre, bazý deðiþiklikler gösterir.
Para kamyonlarýna, zýrhlý otomobillere, trenlere, gemilere
ve uçaklara yapýlan saldýrýlar da, hepsi hareketli hedeflere yöneltildikleri için, ana nitelik itibariyle hareket ya da bekleyiþ halinde olmalarýna göre, elbette deðiþiklikler gösterir.
Zýrhlý arabalar, mayýn gibi patlayýcý maddelerden zarar görmezler. Bunlara kaþý saldýrlar, ancak yollarý týkamak, tuzaklar kurmak, diðer vasýtalara çarpýþtýrmak, molotof kokteyli kullanmak,
aðýr silahlarla ateþ etmek suretiyle baþarýya ulaþtýrýlabilir.
Aðýr kara taþýtlarý, alanda bekleyen uþaklar, demir atmýþ gemiler de þehir gerillasý tarafýndan ele geçirilebilir, personel ya da
mürettebatý kolaylýkla altedilebilir. Uçuþ halindeki uçaklarýn rotasý
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bir gerilla tarafýndan kolaylýkla deðiþtirilebilir ve baþka yerlere götürülebilir. Hareket halindeki gemiler ve trenler ise, silah ve cephane
ele geçirmek ya da düþman birliklerinin yer deðiþtirmesini önlemek üzere gerillalar tarafýndan saldýrýlýp ele geçirilebilir.
EN POPÜLER MODEL : BANKA SOYGUNLARI
En popüler saldýrý þekli, banka soygunlarýdýr, Brezilyada þehir
gerillasý, bankalara saldýrý þeklindeki gerilla eylemleriyle baþlamýþtýr.
Bugün bu saldýrý biçimi çok yaygýn þekilde uygulanmakta, bir gerilla için devrimci savaþ tekniklerini öðrenmekte ilk eðitim teþkil etmektedir.
Bugün banka soyma tekniðinde birçok yenilikler yapýlmýþtýr
ki bu yenilikler paralarýn gaspedilmesi, kaçýþ ve eyleme katýlanlarýn teþhis edilememesi bakýmýndan birçok garantiler saðlamamaktadýr. Bu yenilikler arasýnda, takip edilmeyi önlemek için otomobillerin
lastiklerine ateþ etmek, banka personelini helalara ve banyolara
kilitlemek, ya da yere oturtmak, banka muhafýzlarýný hareketsiz
hale getirerek silahlarýna el koymak, vezneden kasayý açmaya zorlamak, düþmana izini kaybettirmek için kýyafet deðiþtirmek de vardýr.
Amerikadan gelme alarm tertibatý ya da elektronik araçlar,
soygunun politik amaçlý olmasý ve þehir gerillasýnýn savaþ tekniðini
çok iyi bilmesi karþýsýnda etkisiz kalmaktadýr. Bu gibi koruyucu
teknikler artýrýldýkça, þehir gerillasý da taktiklerine deðiþiklikler
yapmakta, ateþ gücünü her geçen gün biraz daha artýrmakta, soygunu tam baþarýya ulaþtýrmak için en küçük detayý dahi hesaplamaktadýr.
Bankalara saldýrýlar, tipik bir elkoyma biçimidir. Ancak bu
tür saldýrýlarda iki türlü rekabetle karþý karþýyadýrlar.
a) Mesleði haydutluk olanlarýn rekabeti
b) Sað kanat karþý-devrimcilerin rekabeti.
Bu rekabet karýþýklýklara sebep olmakta, halkýn tereddüde
düþmesine yolaçmaktadýr. Bu karýþýklýðý önlemek için þehir gerillasý iki yönteme baþvurmak zorundadýr.
1) Meslekten haydutlarýn tekniðini kullanmaktan kaçýnacaktýr. Haydutlar gibi yerli yetersiz þiddete baþvurmayacak, bankada o
sýrada bulunan müþterilerin ve çalýþanlarýn þahsi paralarýna ve eþyasýna dokunmayacaktýr.
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2) Banka soygununu þehir gerillasý bir propaganda aracý
olarak kullanabilmelidir. Soygun yapýlýr yapýlmaz, derhal broþür, el
ilaný gibi araçlarla þehir gerillasýnýn emperyalizmi, egemen sýnýflarý
ve diktayý soymasýnýn amaçlarý ve ilkeleri halka açýk seçik anlatýlmalýdýr.
BASKINLAR
Baskýnlar, kenar mahallelerde, hatta þehrin merkezinde bulunan küçük birliklere, karakollara, hastanelere karþý, þehir gerillasý tarafýndan, düþmaný rahatsýz etmek, silahlara elkoymak, düþmaný cezalandýrýp gözünü korkutmak, misilleme yapmak, yaralý
esirleri, tutuklu bulunanlarý kurtarmak amacýyla yapýlan hýzlý saldýrýlardýr.
Baskýnlar, ayný zamanda, Kuzey Amerika firmalarýna ait araçlarý tahrip etmek üzere garajlara da yapýlabilir. Baskýnlar uzak mahallelerde ya da þehrin güzergahýnda yapýldýðý taktirde, çok miktarda
düþman kuvvetini takip için þehir dýþýna çýkmaya mecbur etmek
suretiyle þehirde zaafa uðratmak bakýmýndan da yararlý olabilir.
Esasen ne kadar kuvvet sevkedilirse edilsin, gerillalarýn yakalanmasý da mümkün deðildir.
Diktanýn emrindeki binalara, bürolara, arþivlere, baskýn yapýldýðý zaman gerillalar, diktanýn kepazeliklerini ortaya koyacaklar dokümanlarý ve özellikle Kuzey Amerikalýlarla çevrilen kirli iþleri kanýtlayan belgeleri ele geçirmeye dikkat etmelidirler. Baskýlarýn en
etkili olanlarý, gece yapýlanlarýdýr
BÝR YERÝN ÝÞGALÝ
Gerçekleþtirmek üzere belli bir süre bir yere hücum edebilir, orayý iþgal edip içine yerleþebilir ve düþmana karþý koyulabilir.
Okul, fabrika ya da radyo istasyonu iþgalleri çok büyük yanký yarattýklarý için özel önem taþýrlar. Ama adam ve malzeme yitirme tehlikesi büyük olduðundan, kaçýþ planýnýn çok iyi hazýrlanmasý gereklidir. En iyisi de, propaganda amacýyla yapýlan iþgallerin uzun sürdürülmemesi, en seri þekilde tamamlanmasýdýr.
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PUSULAR
Pusular, sürpriz þeklinde gerçekleþtirilen hücumlardýr. Yanlýþ
bir iþaret vererek düþmaný pusuya düþürmek suretiyle silahlarý ele
geçirebilir. Eðer yaþamasý gerilla için tehlikeyse düþmaný vücudu
ortadan kaldýrýlabilir. Yolcu trenlerinin pusu kurularak durdurulmasý propaganda amacý güdeceði gibi, eðer trenle düþman kuvvetleri naklediliyorsa, bu kuvvetler yokedilerek silahlarýna el konulabilir.
Þehir gerillasýnda özel suikastçý olarak yetiþtirilenler, pusu
için en mükemmel savaþçýlardýr. Bunlar alanýn özelliklerine çok iyi
uyabilecekleri gibi, binalarýn, inþa halindeki yapýlarýn damlarýna
gizlenerek pusu kurabilirler. Seçilen canlý hedefi pencerelerden ya
da karanlýk oyuklardan ateþ ederek temizleyebilirler.
Pusular, düþmaný korku ve güvensizlik içinde periþan eder,
sinir kontrolü diye bir þey býrakmaz.
SOKAK TAKTÝKLERÝ
Sokak taktiklerinin amacý, gerillalarýn sokakta kendileriyle
çarpýþan düþmana kitlelerin de karþý çýkmasýný saðlamaktýr. 1968
yýlýndaki Brezilya öðrenci hareketlerinde düþmana karþý mükemmel sokak taktikleri uygulanmýþtýr. Caddelerde trafiði aksatacak
þekilde yürüyüþler düzenlenmiþ, karþýlarýna dikilen dikta kuvvetlerine sapantaþlarýyla meydan okunmuþtur.
Diðer sokak taktikleri. barikatlar kurmak, kaldýrým taþlarýný
sökerek silah olarak kullanmak, apartmanlarýn ve iþhanlarýnýn damlarýndan düþmanýn üzerine þiþeler, tuðlalar v.b. çeþitli þeyler atmak, kaçmak için ve yeni sürpriz saldýrýlar düzenlemek üzere inþa
halindeki yapýlardan yararlanmak...
Düþmanýn taktiklerine nasýl karþýlýk verileceðini bilmek de
çok önemlidir. Miðfer takýnmýþ, kalkan ve zýrh kuþanmýþ kuvvetler
üzerimize gelirse, derhal ikiye ayrýlmalýyýz. Bir grup düþmana önden, diðer grup arkadan saldýrmalýdýr. Bir grup saldýrýya geçerken
diðer grup mutlaka geri çekilmelidir. Aksi halde her iki grubun
düþmana attýðý taþlar, birbirlerine isabet edip kendi kendilerini kýrmalarýna sebep olabilir.
Düþman aðýnýn nasýl parçalanacaðýný bilmek de çok önemlidir. Eðer düþman kuvvetleri kitlenin arasýna girip eylemcileri tu-
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tuklamaða kalkýþýrsa, daha kalabalýk bir þehir gerillasý grubu derhal
düþman grubunun çevresini sarmalý, bir yandan silahlarýný alýp döverken, bir yandan da yakalanmak istenen eylemcinin kaçmasýný
saðlamalýdýrlar. Þehir gerillasýnýn bu tip eylemlerine, Að içinde að
denilir. Eðer düþman aðý bir okul binasýnda, bir fabrikada ya da
kalabalýðýn bulunduðu herhangi bir yerde kurulursa, þehir gerillasý
tabii ki keklik gibi avlanmayacaktýr. Düþman, aðýný kurabilmek için,
otomobillerle gelerek stratejik noktalarý tutmak zorundadýr. Bu bakýmdan þehir gerillasý, böyle bir yere girmeden önce, düþmanýn
daha sonradan tutmasý mümkün olan stratejik çýkýþ noktalarýný
tutmalý, aðýr parçalama yollarýný ve düþman arabalarýnýn geçmek
zorunda kalacaðý noktalarý çok iyi saptamalýdýr. Kaçýþ halinde
geçtikleri yollara mayýn döþenmeli ve bir þehir gerillasý grubu, bir
propaganda eylemini düþman kuvvetler kayba uðratýlmalýdýr. Aðý
parçalamanýn en kestirme çaresi, düþmanýn bilmediði yollardan
kaçmaktýr. Eðer bir kaçýþ planý hazýrlamak imkaný yoksa, þehir
gerillasý toplantý düzenlemeye yeltenmemelidir.
Sokak taktikleri yeni bir þehir gerillasý tipi yaratmýþtýr. Kitle
gösterilerinde yeralan þehir gerillasý. Þehir gerillasýnýn göstericileri,
saflara karýþýr, kitle yürüyüþlerinde yeralýr, gösterilen yön verir. Þehir
gerillasý, göstericilere saldýrmak isteyenlere ateþ açar, arabalarýný
yakar dikkati çekmemek için uydurma plakalý arabalar içinde yürüyüþü izleyen dikta ajanlarýný, provokatörleri ele geçirir, silahlarýna
elkoyar, eðer halka zulmetmekle iþkence yapmakla tanýnmýþ bir
kimse ise cezalandýrýr.
Þehir gerillasý, gerektiðinde, gösteriye katýlan gruplara kaçýþ
yollarýný da gösterir. Mayýn döþer, molotof kokteyleri atar, pusu
hazýrlar, patlayýcý maddeleri infilak ettirir.
Þehir gerillasý göstericileri, að içinde að taktiðini de uygulayabilmelidir. Düþman taþýtlarýný çembere aldýrabilmeli silahtan tecrit
edebilmelidir.
Bu gibi durumlarda suikastçiler de, stratejik noktalara gizlenerek tüfek ya da makineli tüfekle, halk düþmanlarýný kolaylýkla
temizleyebilir.
GREVLER VE BOYKOTLAR
Grev, þehir gerillasý tarafýndan iþyerlerinde düþmana zarar
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vermek için çalýþmayý durdurmak üzere uygulanan baþarýlý bir eylem þeklidir. Sömürücülerin ve zalimlerin en korktuðu eylemlerden biri grev olduðu içindir ki, grev yapanlara karþý sonu hapse,
iþkenceye, katledilmeye kadar varan baskýlar uygulanýr.
Þehir gerillasý, grev hareketlerini, elebaþýlarý asla teþhis edilmeyecek ve yakalanmayacak þekilde organize etmelidir. Bir grev,
ancak küçük bir grup tarafýndan gizlikapaklý hazýrlandýðý taktirde
tam baþarýya ulaþabilir.
Grev halinde, düþmanýn herhangi bir saldýrýsýný göðüsleyebilmek için silah, cephane, molotof kokteyli el yapýsý tahrip ve saldýrý araçlarý önceden hazýrlanmýþ olmalýdýr.
Boykotlar ise daha kýsa sürelidir, ancak o da düþmana ciddi
zararlar verir. Ayný alanýn çeþitli kesimlerinde ayrý ayrý zamanlarda
baþlatýlacak kýsa süreli hareketler, etkili gerilla hareketleridir.
Grevlerde ya da kýsa süreli boykot hareketlerinde tutuklanmýþ
grevcilerle deðiþtirilmek üzere rehineler almak, özellikle düþmanýn
en tanýnmýþ casuslarýný týkmak amacýyla, þehir gerillalarý uygun
gördükleri bir yeri de iþgal edebilirler. Bu grevler, vatanseverlere
uygulanan iþkencelerin sorumlularýný fiziki olarak tasfiye etmek
amacýyla pusu kurmayý da mümkün kýlar.
SÝLAH, CEPHANE VE PATLAYICI MADDE
DEPOLARININ BOÞALTILMASI
Silah kaçýrma iþlemleri, öncelikle, dikta kuvvetlerinin kýþlalarýna, gemilerine, hastanelere v.b. uygulanýr. Ayný zamanda dikta
kuvvetlerinde silah altýnda bulunan þehir gerillalarý da, devrimin
hizmetine sunmak üzere, mümkün olduðu kadar çok modern silah
ve cephaneyi en uygun zamanda beraberinde kaçýrmalýdýr.
En uygun zamanlardan birisi, gerillanýn, arkadaþlarýna karþý
çarpýþmak üzere görevlendirildiði zamandýr, böyle bir ortamda silahlarý, kullandýðý araba ya da uçaðý gerillaya teslim etmesi çok daha
kolay olacaktýr.
Bu yöntemin avantajý, devrimcilerin büyük bir gayret sarfetmeden, üstelik diktanýn ulaþým araçlarýndan yararlanarak dikta kuvvetlerinden çok miktarda silah ve cephane ele geçirebilmesidir.
Dikta kuvvetleri kadrosunda bulunan arkadaþlar, devrimcilere yardým etmek için her an fýrsat kollamalýdýrlar. Eðer onlara
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kumanda edenler yumuþaksa, bürokratizme saplanmýþlarsa, görevlerini tam anlamýyla yerine getiremiyorlarsa, bunlarý düzeltmek
için hiçbir gayret sarfetmemeli, bu durumdan, baðlý bulunduklarý
devrimci örgütü haberdar etmeyi unutmamalýdýrlar. Bu arada, yalnýz ya da bir baþka arkadaþýyla birlikte, mümkün olduðu kadar
çok malzemeyi alarak kaçmayý planlamalýdýrlar.
Eðer beraberlerinde silah kaçýrarak firar etmeleri olanaksýzsa, o zaman sabotaj yapmayý göz önünde bulundurmalýdýrlar. Silah,
patlayýcý madde ve cephane depolarýný ateþe vermek, havaya uçurmak. Tüm bu davranýþlar düþmaný zayýflatýr, cesaretini beþ paralýk
eder. Þehir gerillasýnýn, düþmanýn silahýna elkoymasýnýn nedeni
silah sahibi olabilmektir. Bu da çoðu kez, þiddete, hileye tuzaða
baþvurularak gerçekleþtirilebilir. Bir düþmanýn elindeki silahý almakla yetinilmemeli, kendisini yakalayana karþý kullanabileceði saklý
baþka bir silahý olup olmadýðýný anlamak üzere her zaman üzeri
aranmalýdýr.
Harekete geçmeye karar vermiþ vatanseverlerin sayýsý arttýðý ölçüde bir silah ele geçirme iþlemlerine gittikçe daha fazla gereksinim duyulacaktýr. Genellikle, gerilla satýn aldýðý veya çaldýðý silahla
savaþmaya baþlar, sonra cesaret ve kararlýlýkla hareket etmesi gerekir. Tek silahýn dahi gerilla için büyük güç olduðu unutulmamalýdýr...
Bankalara hücumlar sýrasýnda, banka yetkililerinin ve veznedarlarýn silahlarýndan baþka, buralarý korumakla görevli sivil muhafýzlarýn da silahlarý sistemli bir þekilde ele geçirilmelidir.
Nihayet, gorillerin karakollarýna ve bu tür madde satýmýnda
ihtisaslaþmýþ maðazalara ve silah fabrikalarýna baskýnlar yapýlarak
patlayýcýlar çalýnmalýdýr.
MAHKUMLARIN KURTARILMASI
Bazý silahlý eylemler, zindandaki gerillalarý kurtarmaya ayrýlmýþtýr. Her devrimci, bir gün kendisi de senelerce hapishaneye
düþürecek bir tutuklanma tehlikesiyle karþýlaþabilir. Ýçeri düþtüðü
için kavgasý bitmiþ sayýlmamalýdýr, hapishane deneyi bir katký olmalý
ve hapishanede de her an kavgayý sürdürmelidir.
Kaçmaya kalkýþmadan önce, hapishaneyi iyi tanýmalýdýr.
Adeta, kentte veya kýrda nerede bulunursa bulunsun, devrimcilerin zekasý, ve ateþ gücü karþýsýnda dayanabilecek hiçbir hapishane
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yoktur.
Dýþarýdaki gerillalar da, zindanlarý, hücreleri tanýmaya çalýþmalýdýrlar. Çünkü bilmektedirler ki, silah arkadaþlarýndan birçoðu
buralarda çürümeye býrakýlmýþtýr mahkumlarýn kurtuluþu, dýþarýdaki
ve içerideki gerillalarýn çalýþmasýna baðlýdýr.
Mahkumlarý kurtarabilmek için giriþilecek eylemler þunlardýr.
a) Ýslahanelerde, zindanlarda, mahkumlara ayrýlmýþ odalarda, mahkum taþýyan gemilerde isyanlar çýkartmak.
b) Mahkumlarýn bulunduðu yerlere dýþtan yapýlan saldýrýlar.
c) Trenlere ve mahkumlarý taþýyan arabalara yapýlan saldýrýlar.
d) Hapishanelere baskýnlar,
e) Mahkumlarý taþýmakla görevlendirilmiþ gorillere karþý pusu
kurmak
ÖLDÜRME
Amerikan casuslarý, dikta ajanlarý, iþkence uzmanlarý, vatanseverlere karþý cinayet iþlemekten sorumlu faþist kiþiler, ispiyoncular ve provokatörler, militanlarý ele verenler, diktaya bilgi toplayanlar,
þehir gerillasýnýn eline düþerlerse, cezalandýrýlmalýdýrlar.
Bu öldürmeler gizli eylemlerdir, mümkün olduðunca az sayýda gerilla katýlmalýdýr bu iþlemlere. Genellikle, alabildiðine gizli ve
soðukkanlý çalýþan, sabýrlý ve kimliði meçhul suikastçiler bu görevi
üstlenebilir.
ADAM KAÇIRMA
Dikta ajaný, Kuzey Amerikan casusu, politik bir þahsiyet veya
devrimci harekete zararlý ve tanýnmýþ bir düþman, gizli bir yerde
rehin tutulmalýdýr. Kaçýrýlan kiþi, ancak kaçýranlarýn ileri sürdüðü
koþullar saðlandýðý takdirde serbest býrakýlmalýdýr. Hapisteki devrimcilerin tekrar serbest býrakýlmasý veya diktanýn zindanlarýnda
yapýlan iþkencelerin kaldýrýlmasý gibi.
Politik görüþleri ile deðil de sanat, spor veya baþka uðraþlarla
tanýmýþ þahsiyetlerin kaçýrýlmasý, devrimciler için elveriþli bir propaganda saðlayabilir. Ancak bu kaçýrma iþine, çok özel durumlarda
ve halkýn sempatiyle karþýlamasý koþulu ile giriþilmelidir.
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Brezilyada oturan veya ziyarete gelen Amerikalý þahsiyetlerin
kaçýrýlmasý, ülkemize yerleþmiþ Birleþik Devletler emperyalizmine
karþý önemli bir protesto þeklidir.
SABOTAJ
Sabotajlarýn amacý, yok etmektir. Çok az adam, bazen bir
kiþi, bu iþlemleri gerçekleþtirebilir. þehir gerillasý bir sabotaj iþlemine
girmeyi düþündüðünde, bunu önce tek baþýna yapar, Sonra, bu
hareketin halk arasýna yayýlmasý ve halk tarafýndan sabotajlar yapýlmasý safhasý baþlar. Ýyi bir sabotaj inceleme planlama ve hatasýz
bir uygulamayý gerektirir. Sabotajýn en belirgin biçimleri dinamitleme, yangýn çýkarma ve mayýn döþemedir. Biraz kum, bir damla
yakýt, kötü bir yaðlama, gevþek býrakýlmýþ bir vida, kýsa devre, bir
odun veya demir parçasý onarýlmaz felaketlere neden olabilir.
Sabotajýn amacý, aþaðýda gösterilen alanlarda düþmanýn can
damarlarýný zayýflatmak, yýpratmaktýr.
a) Ülke ekonomisinin özellikle iç ve dýþ ticaret þebekesi,
bankacýlýk ve maliye sektörü.
b) Tarým ve sanayi üretim,
c) Ulaþým ve haberleþme sistemi,
d) Dikta kuvvetlerine ait tesisler,
e) Ülkede yeralan Kuzey Amerikan þirketleri ve mülkleri.
Sanayi sabote etme iþlemleri için en uygun unsurlar iþçilerdir.
Çünkü, çalýþtýklarý fabrikalarý ve kullandýklarý makinalarý çok iyi
tanýrlar.
Ulaþým araçlarýna karþý giriþilen hücumlarda, banliyö ve uzun
yolculuk trenlerinde bulunan yolcularýn ölümüne sebep olmaktan
sakýnýlmalýdýr. Çünkü yolculuk edenler halktan insanlardýr. Zaten
herþeyden önce ortadan kaldýrýlacak olanlar, diktaya hizmet için
kullanýlan ulaþým servisleridir. Bir trenin yakýt yüklü vagonlarýný
raydan çýkarmak, düþmaný can noktasýndan vurmak demektir. Bu
iþlemler köprü ve demiryollarýnýn dinamitlenmesine dek uzanýr.
Yaratýlan zararlarý onarmak aylar gerektirir. Telgraf ve telefon telleri
sistemli bir þekilde kesilmeli ve haberleþme merkezleri iþe yaramaz duruma getirilmelidir. Yakýt stoklarý, cephane ihtiyatlarý, savaþ
gemisi tersaneleri, dikta kuvvetlerine ait ulaþým araçlarý ve kýþlalar
düzenli olarak sabote edilmelidir.
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Kuzey Amerikan þirket ve mülklerine karþý giriþilen sabotaj
eylemlerinin hacmi, yerli hedeflere karþý yapýlanlarýnkiyle eþit, hatta ondan fazla olmalýdýr.
TERÖRÝZM
Biz terörizmden bombalý suikastlara giriþimi anlýyoruz. bu
iþlemlere, patlayýcý yapýmýnýn teknik bilgisine sahip olanlar ile en
soðukkanlý kiþilerden baþka kimse katýlmamalýdýr. Bazen, terörist
eylemlerin içinde, insan hayatýný sona erdirme ile Kuzey Amerikalýlarýn yerleþme yerleri veya bazý büyük tarým iþletmelerinin yakýlmasý da yer almaktadýr.
Eðer gýda maddeleri stoklarýnýn yaðmasý planlanýrsa, bundan halkýn da yararlanmasý düþünülmeli, özellikle açlýk ve hayat
pahalýlýðýnýn ortalýðý kavurduðu yer ve zamanlarda bu gibi eylemlere giriþilmelidir. Gerilla, her zaman devrimci teröre yararlý olmalýdýr.
SÝLAHLI PROPAGANDA
Þehir gerillalarýnca tekrar edilen eylemler, her silahlý eylem,
genel olarak silahlý propaganda çalýþmasýný oluþturur. Bugünün
kitle haberleþme araçlarý, devrimcilerin ne yaptýklarýný açýða kavuþturma açýsýndan önemli propaganda araçlarýdýr. Ancak bunlarýn
varlýðý, militanlarýn kendi öz gizli yayýnlarýný örgütlemelerini, satýn
alamazlarsa gaspedecekleri teksir makinelerine sahip olmalarýný
ikincil düzeye indirtmez, çünkü halk arasýnda her zaman, diktanýn
kötülüklerini açýða kavuþturan veya ajitasyonu artýran gizli gazete,
duyuru ve bildiri daðýtmak gerekir. Bu yayýnýn varlýðý bir çok kiþinin
davamýza katýlmasýna yararlý olur.
Yaratýcý yetenekteki arkadaþlar bu bildiri ve duyurularý atmada kullanýlacak sapanlar yapmalýdýrlar. Banda alýnmýþ devrimci içerikli duyurularý radyo istasyon antenlerine iletme yollarý aranmalýdýr.
Duvarlara ve geçitlere sloganlar yazýlmalýdýr. Ayrýca bazý kiþilere,
propaganda, tehdit mektuplarý, bazýlarýna da halký etkilemek üzere
yaymaya çalýþacaklarý, savaþýmýzýn anlamýný açýklayan mektuplar
gönderilmelidir.
Hiçbir zaman tüm vatandaþlar birleþtirilemeyeceði için þu
slogan yaygýnlaþtýrýlabilir. Devrimciler yararýna birþey yapmak iste-
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meyen, devrimcilere karþý da bir þey yapmasýn
SÝNÝR SAVAÞI
Sinir savaþý veya psikolojik savaþ, kitle haberleþme araçlarý
veya fýsýltý gazetesinin dolaylý veya doðrudan kullanýlmasýna dayanan bir savaþ tekniðidir. Amacý diktanýn moralini kýrmaktýr. Bu
amaca, rejimin casuslarý arasýnda uydurma, çeliþkili haberler yayarak, þaþkýnlýk kuþku ve kararsýzlýk tohumlarý ekilerek ulaþýlýr. Psikolojik savaþta dikta zafiyete sürüklenir ve hatta haberleþme
araçlarýna sansür koyar. Bu sansür de kendisine karþý iþler, çünkü
onu halk dýþý ilan eder. Bundan baþka, fazlaca gayret sarfýný gerektiren sürekli nezaret etme iþlemine giriþmesini de zorunlu kýlar
ona bu savaþ. Sinir savaþý araçlarý þunlardýr.
a) Telefon ya da mektupla asýlsýz ihbarlar yapmak saatli
bomba yerleþtirildiðine, önemli bir kiþinin kaçýrýlacaðýna, suikast
yapýlacaðýna dair uydurma bilgiler vererek baský güçlerinin bir hiç
için seferber olmasýný, zaman kaybetmesini ve herþeyden kuþkulanmaya mecbur olmasýný saðlamak.
b) Asýlsýz hücum planlarýný polise ulaþtýrmak,
c) Aslý olmayan dedikodular yaymak,
d) Bazý yöneticilerin yolsuzluk, hata ve kötülüklerini istismar ederek, bizzat kendilerinin sansür ettikleri haber araçlarýnda
bu konuda açýklamalar yapmaya zorlamak. yabancý elçileri,
Birleþmiþ Milletler Örgütünü, papalýk sarayýný, enternasyonal insan
haklarý komisyonlarýný, basýn özgürlüðünü savunmakla görevli örgütleri, dikta casuslarýnýn iþledikleri iþkencelerden haberdar etmek.
dokümanlar, kartvizitler, mektup ve biletler, polisin gözden kaçýrmayacaðý belirtilerdir. Adres karnesi, üzerinde telefon numarasý,
isim, biyografik notlar, harita ve plan bulunan kaðýtlar yokedilmelidir. Buluþma yerleri bellekte tutulmalýdýr. Bu ilkelere uymayan gerillacý, fark eden ilk arkadaþ tarafýndan uyarýlmalýdýr. Þayet hatada
inat ediyorsa, onunla çalýþmamalýdýr.
Alýnacak güvenlik tedbirleri, düþmanýn davranýþlarýna göre
deðiþebilir. Elbette bu iyi bilgi toplanmasý, enformasyon servisinin
normal çalýþmasý halinde söz konusudur. Gazeteleri özellikle polis
haberlerini dikkatli okumak yararlý olur.
Tutuklanma durumunda, gerilla, örgüte zararlý olabilecek,
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baþka arkadaþlarýn tutuklanmasýný veya silah ve cephane depolarýnýn bulunmasýna sebep olabilecek hiçbir ipucu vermemelidir.
ÞEHÝR GERÝLLASININ YEDÝ HATASI
Þehir gerilla,güvenlik ilkelerini yerine getirse de yine bazý
hatalarý olabilir. Mükemmel, kusursuz gerilla yoktur, bu hatalar dizisini aza indirgemeye zorlanmalýdýr. Savaþacaðýmýz yedi hata görüyoruz.
1. Tecrübesizlik. Düþmaný aptal yerine koyma, yeteneklerini
küçümseme, yapýlacaklarý basit bulma ve buna baðlý olarak feci
sonuçlar doðuracak izler býrakma. Ayný tecrübesizlik gerillayý
düþmanlarýný olduðundan büyük görmeye de götürebilir. Kendine
güvenini, kararlýlýðýný cesaretini yitirebilir, yýlgýnlýða uðrayabilir.
2. Boþboðazlýk. Yaptýðý silahlý eylemleri dört bir tarafa yaymak.
3. Þehir savaþýnýn büyütülmesi. Þehirlerde gerilla eylemlerinin baþarýsýndan sarhoþluða kapýlanlar, kýr gerillasýnýn eyleme geçmesini pek düþünmeme gafletine düþerler. Þehir gerillasýný nihai
güç olarak ele alýr, ve tüm örgüt gücünün burada yoðunlaþmasý
gerektiðinde karar kýlarlar.
Hangi durumda olursa olsun, yaralý bir gerilla, çarpýþma yerinde terkedilmemelidir. Ameliyat gerektiðinde týbbi müdahalenin
yapýlacaðý bir yer tayin edilmelidir. Örneðin bir otomobilin içine
monte edilmiþ seyyar bir revirden yararlanýlabilir. Ýdeal durum, örgüte özgü bir kliniðe sahip olmaktýr, ama bu öylesine pahalýdýr ki,
donatýmý ancak gerekli malzeme çalýnarak gerçekleþtirilebilir. Resmi hastanelerde silahla doktorlar zorlanarak da yaralýlar tedavi ettirilebilir. Kan bankalarýndan kan veya kan plazmasý satýn almamýz
gerektiði durumlarda, hiçbir zaman yaralýlarýn ve bunlarla uðraþan
kiþilerin kaldýklarý yerin adresini vermemek gerekir. Bu adresler,
sadece yaralýlarýn taþýnmasý ve bakýmý ile uðraþanlarca bilinmelidir.
Kanlanmýþ çamaþýrlar, sargýlar, mendiller, v.b.... tedavide
kullanýlmýþ ilaç ve her türlü nesne, yaralýlarýn bulunduklarý yerlerden mutlaka kaldýrýlmalýdýr.
4. Mevcut olan lojistik enfrastrüktür (yol köprü, v.b) dikkate
almadan ölçüsüz eylemlere giriþmek.
5. Sabýrsýzlýk, sinirlenme ve büyük kayýplara sebep olabilecek aþýrý acelecilik.
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6. Özellikle düþmanýn en saldýrgan ve hýrslý olduðu anda gereksiz yere düþmanýn üzerine gitmek.
7. Planlama yapmadan hazýrlýksýz eyleme giriþme.
GERÝLLANIN GÜVENLÝÐÝ
Þehir gerillasý devamlý tevkif edilme veya ortaya çýkarýlma
tehlikesi ile karþý karþýyadýr. Baþlýca güvenlik tedbiri çok iyi gizlenmek ve gerekli koruma tedbirini almaktýr. En aþaðýlýk düþmanlarýmýz, saflarýmýza sýzmýþ casuslardýr. Polise ispiyonluk yapanlara,
hainlere yapýldýðý gibi, ele geçirilirse, ölüm cezasý verilmelidir. Bu
sýzmayý önlemenin en iyi yolu, giriþ iþlemlerinde gözetilecek ihtiyat
ve sertliktir.
Tüm militanlarýn birbirini tanýmalarýna ve herþeyden haberdar olmalarýna olanak verilmemelidir. Kimse görevinin tamamlanmasýna iliþkin bilgilerden baþkasýný bilmeyecektir. Yürüttüðümüz
savaþ katýdýr, sýnýf kavgasýdýr ve uzlaþmaz çeliþme halindeki sýnýflarýn çalýþtýðý bir ortamda bu bir ölüm kalým sorunudur.
Uyanýk olmama yüzünden, gerilla, adresini veya ayný gizlilikle herhangi bir iþareti düþmanca sýnýftan birine kaptýrma ihtiyatsýzlýðýnda bulunabilir. Bu affedilir þey deðildir. Gazete sayfalarýna düþülen kenar notlar, unutulur.
ÝZLENMESÝ GEREKEN YÖNTEMLER
Gerilla olan bir kimse, izlenmesi gereken yöntemlere büyük
önem vermek zorundadýr. Haydutlar, bu noktada sýk sýk kendilerin
baþarýsýzlýða uðratan ciddi hatalara düþmemektedirler. Bu yüzden
vatanseverler, haydutlarýn yöntemini deðil de, devrimci yöntemi
özenle kullanmalýdýrlar. Ancak bu yöntem sayesinde, eylemini
baþarýya ulaþtýran iyi bir gerilla olunabilir. Ýzlenmesi gereken yöntemler aþaðýdaki noktalarýn göz önüne alýnmasý ve uygulanmasýyla
saptanabilir.
Enformasyon.
 Toplanan haberlerin birbirine uygun olup olmadýðýný kontrol etmek.
 Alanýn keþfi.
 Gidilecek yolun tanýnmasý ve kronometrajý.
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 Planlama.
 Motorize olma.
 Personel seçimi.
 Atýþ yeteneklerinin saptanmasý.
 Önerilen eylemin provasý.
 Eylemin yapýlmasý.
 Gizlenme.
 Geri çekilme.
 Mahkumlarýn serbest býrakýlmasý veya nakli.
 Yaralýlarýn kaldýrýlmasý ve taþýnmasý.
YARALILARA YARDIM
Þehir gerillasýnýn eylemi sýrasýnda gerillalardan birisi bir kaza
kurbaný olabilir veya düþman tarafýndan yaralanabilir. Þayet Ateþ
grubunda ilk yardým bilgisi olan biri varsa, yaralýya ilk tedaviyi
yapmalýdýr. Þehir gerillasýnda ilk yardým eðitimi çok önemlidir. Mesleði doktor, týp öðrencisi, saðlýk memuru, eczacý olan gerillalar varsa, bunlar, arkadaþlarýna sunulmak üzere ilk yardým hakkýnda küçük
bir el kitabý kaleme alabilirler.
Edebileceðimiz baský çemberine ilk darbeleri vurmak bakýmýndan elveriþlidir. Kýr gerillasý ortaya çýkmadýkça, düþman, .her
zaman bize aðýr darbeler indirebilir.
HALKIN DESTEÐÝ
Þehir gerillasý, desteðini elde etme amacýyla, eylemini, her
zaman halkýn çýkarlarý doðrultusunda sürdürecektir. Diktanýn her
yolsuzluðunun görüldüðü yerde, þehir gerillasý buna karþý savaþtýðýný
göstermelidir. Hükümetin en büyük gereksinimlerinden birisi de,
çok yüksek vergi toplayabilmektir. Bu durumda, gerilla, hemen
diktanýn maliye sistemine saldýrarak, devrimci þiddetin tüm aðýrlýðý
ile iþleyiþini baltalayacaktýr. Yüksek fiyat artýþlarýnýn sorumlularý olan
rejimin kuruluþlarýna ve yetkililerine, Brezilyalý ve yabancý zengin
tüccarlara, büyük mülk sahiplerine, hayat pahalýlýðý düþük ücretler
ve fahiþ kiralar sayesinde astronomik karlar elde eden herkese
saldýrýlmalýdýr.
Gerillanýn halkýn yararýna iþe karýþmada gösterdiði inatçýlýk
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onun desteðini elde etmenin en iyi biçimidir. Vatandaþlarýn oldukça büyük bir bölümü eylemi ciddiye aldýðý andan itibaren zafer
garantilenmiþtir. Dikta baskýyý artýrmaktan baþka bir þey yapamayacaktýr. Bu da vatandaþlarýn hayatýný daha da dayanýlmaz hale
sokacaktýr. Bozulan fokolar, gorillerin ýsrarlý baskýlarý, tutuklanan
suçsuzlar, kapatýlan haberleþme yollarý... Dikta terörü tahtýna kurulacak, siyasi caniler çoðalacaktýr. Bunun sonucu, kitlesel siyasi baský
olacaktýr. Halk, zorluklarý yenmek için, muhaliflerin fiziki tasfiyesinden baþka yolu olmayan dikta ile iþbirliðine girmeyi reddedecektir.
Ülkenin siyasi düzeyi yerini askeri bir düzene býrakacaktýr ve goriller, halkýn cezasýný çektiði tüm þiddetin, hatalarýn ve eziyetlerin
tek sorumlusu olacaklardýr. Devrimci savaþýn geliþimin getirdiði
sonucun farkýna vardýklarýnda goriller çok geç kalmýþ olacak, uçuruma yuvarlanmaktan kurtulamayacaklardýr. Egemen sýnýflarýn
soyundan gelme uyutucular, sað oportünistler, pasifistler, kitleleri
yanýltmak ve devrimin patlamasýný geciktirmek üzere gorilleri, demokrasiyi tekrar kurmalarý, meclisi yeniden toplamalarý v.b. için
iknaya çalýþacaklardýr. Bundan böyle halkýn gözünde seçimler soytarýlýktan baþka birþey olmayacaktýr. Ve iþte bu soytarýlýða karþý þehir gerillasý þiddet saldýrýsýný iki katýna çýkararak, savaþmalýdýr. Bu
þekilde hareket edilerek kongrenin tekrar açýlmasý, diktanýn aðzýna
layýk kukla partilerin, icazetli muhalefetin yeniden örgütlenmesi
engellenecektir.
iþte böylelikle gerillalar kitlelerin desteðini kazanacaklar, diktayý devirecekler ve Kuzey Amerikan egemenliðini sarsacaklardýr.
Þehirlerde baþkaldýrýnýn baþladýðý andan itibaren, hazýrlýðý þehir savaþýna baðlý kýr gerillasýnýn harekette giriþmesine çalýþýlacaktýr.
ÞEHÝR GERÝLLASI :
GERÝLLA YETÝÞTÝRME OKULU
Devrim, insan, silah ve parayý gerektiren toplumsal bir olaydýr. Bu dayanaklar ülkede mevcuttur. Ele geçirmek için elemanlara sahip olmak yeterlidir. Bu elemanlar kendilerine düþen iki belli
baþlý devrimci niteliði edinmelidirler.
 Kuvvetli bir politik bilinç,
 Ýyi bir teknik hazýrlýk.
Bunlar, diktaya ve Birleþik Devletlere düþman olanlarýn bü-
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yük kesiminden saðlanýlabilir. Aþaðý yukarý hergün, þehir gerillasýna katýlmaya gönüllü olanlar çýkmaktadýr. Bu olgu da, ne kadar
devrimci imha edilirse edilsin, diðerlerinin küllerinden bir yenisinin doðduðunu gösterir. Þehir gerillasý düzeyinde olduðu kadar, kýr
gerillasý düzeyinde en iyi eðitilmiþ, tecrübeli kiþiler, devrimci savaþýn
omurgasýný ve yakýn bir gelecekteki ulusal kurtuluþ ordusunun
temelini oluþtururlar. Aðýr bir siyasal mekanizmasý, bürokratlarý
oportünistleri, lafazanlarý ve tasdikçi beyleri olmayan bu ana çekirdek, devrimci eylemlere katýlmada tereddüt etmez. O çelik disiplin, uzun süreli taktik ve stratejik bir görüþ ve Brezilya gerçeðinin
somut koþullarýna uygulanan marksist teori, leninizm ve Castroguevarizm ile silahlanmýþtýr.
Bu gruptan, devrimin zaferinden sonra, yeni Brezilya toplumunu kurma görevini yüklenecek, siyasi-askeri bilinç bütünlüðüne sahip erkek ve kadýnlar çýkacaktýr. Bu erkek ve kadýnlar, iþçilerin,
öðrencilerin, aydýnlarýn, devrimci din adamlarýnýn, iþ bulma gereksinmesiyle þehirlere akan ve siyasi bilince sahip kýlýndýktan sonra
köylüleri silahlandýrmak üzere tekrar köylere dönecek olan köylülerin arasýna katýlacaklardýr. Ve ancak þehir gerillasýndan bu çeþit
silahlý gruplarýn nüvesi oluþacaktýr.
Ýþçiler, þehirlerin sanayi kesimini çok iyi tanýrlar. Þehir gerillasý için iþçiler en mükemmel militanlardýr. Silah yaparak, sabotajlar hazýrlayarak, dinamit saðlayarak, elde silah eylemlere bizzat katýlarak grevler, boykotlar, gösteriler düzenleyerek iþçiler þehir gerillasýnda yer alýrlar.
Topraktan gelen köylüler zekidirler ve ezilenler kitlesiyle
þaþýrtýcý bir biçimde iliþkiye geçebilirler. Kýrlardaki savaþ için gerekli destek noktalarýný düzenler, sýðýnaklarý, silah ve cephaneyi saðlarlar, baklagiller baþta olmak üzere yiyecek ihtiyatlarýný ayýrýr, gerillalarý besleyecek hayvan sürülerini yetiþtirir, yol gösterici bulur ve
haber alma servislerini örgütlerler.
Kesin kararlý öðrenciler, pasifist ve oportünist tabularý yerle
bir eder, kýsa zamanda siyasal, teknik ve askeri bir bütünlüðe sahip
olurlar. Ýleride uðraþacaklarý büyük bir iþ olmadýðý için, okuduklarý
okullardan bir kez atýldýklarýnda kendilerini baþtan sona devrime
adayabilirler.
Aydýnlar, keyifliðe, toplumsal adaletsizliðe ve diktanýn insanlýk dýþýlýðýna karþý savaþta temel bir rol oynarlar. Büyük bir etkinlik
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ve haberleþme olanaðýna sahip olduklarýndan, devrimci alevi
yaþatýrlar. Aydýn ve sanatçýlarýn þehir gerillasýna katýlmalarý Brezilya
devriminin en önemli kazançlarýndan biridir.
Çeþitli mezhepteki din idamlarýnýn davaya baðlanmasý, halk
ile ve özellikle ülkenin iþçi, köylü ve kadýnlarý ile iliþkiye geçme
konusunda önemlidir. Þehir gerillasýna girmiþ hemþehrilerimizden
bazýlarý, özellikle banka ve kýþlalara ve de hapishanelere yapýlan
hücumlar süresince müthiþ bir savaþçýlýk ve dayanýklýlýk örneði
verdiler.
Þehir gerillasý, mükemmel bir gerilla yetiþtirme okuludur.
Þoför, haberci, suikastçý, soruþturmacý, propagandist veya sabotajcý olsun, kadýn veya erkek olsun, gerillalar ayný tehlikelere karþý
beraber savaþýrlar, beraber acý çekerler ve göðüs gererler.
CARLOS MARÝGHELLA
Haziran, 1969
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MINIMANUAL OF THE URBAN GUERRILLA
CARLOS MARIGHELLA

I would like to make a two-fold dedication of this work;
first, to the memories of Edson Souto, Marco Antonio Bras de
Carvalho, Melson Jose de Almeida (Escoteiro) and so many other heroic fighters and urban guerrillas who fell at the hands of the
assassins of the Military Police, the Army, the Navy, the Air Force,
and the DOPS, hated instruments of the repressive military dictatorship.
Second, to the brave comradesmen and womenimprisoned in the medieval dungeons of the Brazilian Government
and subjected to tortures that even surpass the horrendous crimes
carried out by the Nazis. Like those comrades whose memories
we revere, as well as those taken prisoner in combat, what we
must do is fight.
Each comrade who opposes the military dictatorship and
wants to oppose it can do something, however small the task may
seem. I urge all who read this minimanual and decide that they
cannot remain inactive, to follow its instructions and join the struggle now. I ask this because, under any theory and under any
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circumstances, the duty of every revolutionary is to make the revolution.
Another important point is not merely to read this minimanual here and now, but to circulate its contents. This circulation will
be possible if those who agree with its ideas make mimeographed
copies or print it in a booklet, (although in this latter case, armed
struggle itself will be necessary.)
Finally, the reason why this minimanual bears my signature
is that the ideas expressed or systematized here reflect the personal experiences of a group of people engaged in armed struggle
in Brazil, among whom I have the honor to be included. So that
certain individuals will have no doubts about what this minimanual says, and can no longer deny the facts or continue to say that
the conditions for armed struggle do not exist, it is necessary to
assume responsibility for what is said and done. Therefore, anonymity becomes a problem in a work like this. The important fact
is that there are patriots prepared to fight like soldiers, and the
more there are the better.
The accusation of violence or terrorism no longer has
the negative meaning it used to have. It has aquired new clothing;
a new color. It does not divide, it does not discredit; on the contrary, it represents a center of attraction. Today, to be violent or a
terrorist is a quality that ennobles any honorable person, because it is an act worthy of a revolutionary engaged in armed
struggle against the shameful military dictatorship and its atrocities.
Carlos Marighella
1969
A DEFINITION OF THE URBAN GUERRILLA
The urban guerrilla is a person who fights the military dictatorship with weapons, using unconventional methods. A revolutionary and an ardent patriot, he is a fighter for his countrys
liberation, a friend of the people and of freedom. The area in
which the urban guerrilla operates is in the large Brazilian cities.
There are also criminals or outlaws who work in the big cities.
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Many times, actions by criminals are taken to be actions by urban
guerrillas.
The urban guerrilla, however, differs radically from the criminal. The criminal benefits personally from his actions, and attacks
indiscrimminately without distinguishing between the exploiters
and the exploited, which is why there are so many ordinary people among his victims. The urban guerrilla follows a political goal,
and only attacks the government, the big businesses and the foreign imperialists.
Another element just as harmful to the guerrillas as the
criminal, and also operating in the urban area, is the counterrevolutionary, who creates confusion, robs banks, throws bombs, kidnaps, assassinates, and commits the worst crimes imaginable
against urban guerrillas, revolutionary priests, students, and citizens who oppose tyranny and seek liberty.
The urban guerrilla is an implacable enemy of the regime,
and systematically inflicts damage on the authorities and on the
people who dominate the country and exercise power. The primary task of the urban guerrilla is to distract, to wear down, to
demoralize the military regime and its repressive forces, and also
to attack and destroy the wealth and property of the foreign managers and the Brazilian upper class.
The urban guerrilla is not afraid to dismantle and destroy
the present Brazilian economic, political and social system, for his
aim is to aid the rural guerrillas and to help in the creation of a
totally new and revolutionary social and political structure, with
the armed population in power.
PERSONAL QUALITIES OF THE URBAN GUERRILLA
The urban guerrilla is characterized by his bravery and his
decisive nature. He must be a good tactician, and a good marksman. The urban guerrilla must be a person of great cleverness to
compensate for the fact that he is not sufficiently strong in weapons, ammunition and equipment.
The career military officers and the government police have
modern weapons and transport, and can go about anywhere freely, using the force of their own strength. The urban guerrilla does
not have such resources at his disposal, and leads a clandestine
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existence. The guerrilla may be a convicted person or one who is
out on parole, and must then use false documents.
Nevertheless, the urban guerrilla has an advantage over the
conventional military or the police. It is that, while the military and
the police act on behalf of the enemy, whom the people hate, the
urban guerrilla defends a just cause, which is the peoples cause.
The urban guerrillas weapons are inferior to the enemys,
but from the moral point of view, the urban guerrilla has an undeniable superiority. This moral superiority is what sustains the urban guerrilla. Thanks to it, the urban guerrilla can accomplish his
principle duty, which is to attack and survive.
The urban guerrilla has to capture or steal weapons from
the enemy to be able to fight. Because his weapons are not uniformsince what he has are expropriated or have fallen into his
hands in various waysthe urban guerrilla faces the problem of a
variety of weapons and a shortage of ammunition. Moreover, he
has no place in which to practice shooting and marksmanship.
These difficulties have to be overcome, forcing the urban guerrillas to be imaginative and creativequalities without which it would
be impossible for him to carry out his role as a revolutionary.
The urban guerrilla must possess initiative, mobility and
flexibility, as well as versatility and a command of any situation.
Initiative especially is an indispensible quality. It is not always possible to foresee everything, and the urban guerrilla cannot let himself become confused, or wait for instructions. His duty is to act, to
find adequate solutions for each problem he faces, and to retreat.
It is better to err acting than to do nothing for fear of making a
mistake. Without initiative, there is no urban guerrilla warfare.
Other important qualities in the urban guerrilla are the following: to be a good walker, to be able to stand up against fatigue,
hunger, rain or heat. To know how to hide, and how to be vigilant.
To conquer the art of dissembling. Never to fear danger. To behave the same by day as by night. Not to act impetuously. To have
unlimited patience. To remain calm and cool in the worst of conditions and situations. Never to leave a track or trail. Not to get
discouraged.
In the face of the almost insurmountable difficulties in urban guerrilla warfare, sometimes comrades weaken and give up
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the fight.
The urban guerrilla is not a businessman in an urban company, nor is he an actor in a play. Urban guerrilla warfare, like rural
guerrilla warfare, is a pledge which the guerrilla makes to himself.
When he can no longer face the difficulties, or if he knows that he
lacks the patience to wait, then it is better for him to relinquish his
role before he betrays his pledge, for he clearly lacks the basic
qualities necessary to be a guerrilla.
HOW THE URBAN GUERRILLA LIVES
The urban guerrilla must know how to live among the people, and he must be careful not to appear strange and different
from ordinary city life. He should not wear clothes that are different from those that other people wear. Elaborate and high-fashion
clothing for men or women may often be a handicap if the urban
guerrillas mission takes him into working class neighborhoods, or
sections where such dress is uncommon. The same care has to
be taken if the urban guerrilla must move from the South of the
country to the North, and vice versa.
The urban guerrilla must make his living through his job or
his professional activity. If he is known and sought by the police,
he must go underground, and sometimes must live hidden. Under
such circumstances, the urban guerrilla cannot reveal his activity
to anyone, since this information is always and only the responsibility of the revolutionary organization in which he is participating.
The urban guerrilla must have a great ability for observation. He must be well-informed about everything, particularly about
the enemys movements, and he must be very inquisitive and
knowledgable about the area in which he lives, operates, or travels through.
But the fundamental characteristic of the urban guerrilla is
that he is a man who fights with weapons; given these circumstances, there is very little likelihood that he will be able to follow
his normal profession for long without being identified by the police. The role of expropriation thus looms as clear as high noon. It
is impossible for the urban guerrilla to exist and survive without
fighting to expropriate.
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Thus, the armed struggle of the urban guerrilla points towards two essential objectives:
1. the physical elimination of the leaders and assistants of
the armed forces and of the police;
2. the expropriation of government resources and the wealth
belonging to the rich businessmen, the large landowners and the
imperialists, with small expropriations used for the sustenance of
the individual guerrillas and large ones for the maintenance of the
revolutionary organization itself.
It is clear that the armed struggle of the urban guerrilla also
has other objectives. But here we are referring to the two basic
objectives, above all expropration. It is necessary for every urban
guerrilla to always keep in mind that he can only maintain his
existence if he is able to kill the police and those dedicated to
repression, and if he is determinedtruly determinedto expropriate the wealth of the rich businessmen, landowners and imperialists.
One of the fundamental characteristics of the Brazilian revolution is that, from the beginning, it developed around the expropriation of the wealth of the major business, imperialist and
landowning interests, without excluding the largest and most powerful commercial elements engaged in the import-export business. And by expropriating the wealth of the principle enemies of
the people, the Brazilian revolution was able to hit them at their
vital center, with preferential and systematic attacks on the banking networkthat is to say, the most telling blows were levelled at
the businessmans nerve system.
The bank robberies carried out by the Brazilian urban guerrillas hurt big businesses and others, the foreign companies which
insure and re-insure the banking capital, the imperialist companies, the federal and state governmentsall of them are systematically expropriated as of now.
The fruit of these expropriations has been devoted to the
tasks of learning and perfecting urban guerrilla techniques, the
purchase, production and transportation of weapons and ammunition for the rural areas, the security precautions of the guerrillas,
the daily maintenance of the fighters, those who have been liberated from prison by armed force, those who have been wounded,
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and those who are being persecuted by the police, and to any
kind of problem concerning comrades liberated from jail or assassinated by the police and the military dictatorship.
The tremendous costs of the revolutionary war must fall
upon the big businesses, on the imperialists, on the large landowners, and on the government tooboth federal and state
since they are all exploiters and oppressors of the people. Men of
the government, agents of the dictatorship and of foreign imperialism, especially, must pay with their lives for the crimes they have
committed against the Brazilian people.
In Brazil, the number of violent actions carried out by urban
guerrillas, including executions, explosions, seizures of weapons,
ammunition and explosives, assaults on banks and prisons, etc., is
significant enough to leave no room for doubt as to the actual
aims of the revolutionaries; all are witnesses to the fact that we
are in a full revolutionary war and that this war can be waged only
by violent means.
This is the reason why the urban guerrilla uses armed struggle, and why he continues to concentrate his efforts on the physical extermination of the agents of repression, and to dedicate 24
hours a day to expropriations from the peoples exploiters.
TECHNICAL PREPARATION OF THE URBAN GUERRILLA
No one can become an urban guerrilla without paying special attention to technical preparation.
The technical preparation of the urban guerrilla runs from a
concern for his physical condition to a knowledge of and apprenticeship in professions and skills of all kinds, particularly manual
skills.
The urban guerrilla can have a strong physical constitution
only if he trains systematically. He cannot be a good fighter if he
has not learned the art of fighting. For that reason, the urban
guerrilla must learn and practice the various forms of unarmed
fighting, of attack, and of personal defense. Other useful forms of
physical preparation are hiking, camping, the practice of survival
in the woods, mountain climbing, rowing, swimming, skin diving
and training as a frogman, fishing, harpooning, and the hunting of
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birds and of small and big game.
It is very important to learn how to drive a car, pilot a plane,
handle a motor boat and a sailboat, understand mechanics, radio,
telephone, electricity and have some knowledge of electronics
techniques. It is also important to have a knowledge of topographical information, to be able to determine ones position by instruments or other available resources, to calculate distances, make
maps and plans, draw to scale, make timings, and work with an
angle protractor, a compass, etc. A knowledge of chemistry, of
color combination and of stamp-making, the mastery of the skills
of calligraphy and the copying of letters, and other techniques are
part of the technical preparation of the urban guerrilla, who is
obliged to falsify documents in order to live within a society that
he seeks to destroy. In the area of makeshift medicine, the
urban guerrilla has the special role of being a doctor or understanding medicine, nursing, pharmacology, drugs, basic surgery
and emergency first aid.
The basic question in the technical preparation of the urban guerrilla is, nevertheless, to know how to handle weapons
such as the submachine gun, revolver, automatic pistol, FAL, various types of shotguns, carbines, mortars, bazookas, etc.
A knowledge of various types of ammunition and explosives is another aspect to consider. Among the explosives, dynamite must be well understood. The use of incendiary bombs,
smoke bombs, and other types is also indispensible prior training.
To know how to improvise and repair weapons, prepare Molotov
cocktails, grenades, mines, homemade destructive devices, how
to blow up bridges, tear up and put out of service railroads and
railroad cars, these are necessities in the technical preparation of
the urban guerrilla that can never be considered unimportant.
The highest level of preparation for the urban guerrilla is the
training camp for technical training. But only the guerrilla who has
already passed a preliminary examination can go to this school
that is to say, one who has passed the test of fire in revolutionary
action, in actual combat against the enemy.
THE URBAN GUERRILLAS WEAPONS
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The urban guerrillas weapons are light arms, easily obtained, usually captured from the enemy, purchased, or made on
the spot. Light weapons have the advantage of fast handling and
easy transport. In general, light weapons are characterized as being short-barrelled. This includes many automatic weapons. Automatic and semi-automatic weapons considerably increase the
firepower of the urban guerrilla. The disadvantage of this type of
weapon, for us, is the difficulty in controlling it, resulting in wasted
rounds or a wasteful use of ammunitioncorrected for only by a
good aim and precision firing. Men who are poorly trained convert
automatic weapons into an ammunition drain.
Experience has shown that the basic weapon of the urban
guerrilla is the light submachine gun. This weapon, in addition to
being efficient and easy to shoot in an urban area, has the advantage of being greatly respected by the enemy. The guerrilla must
thoroughly know how to handle the submachine gun, now so
popular and indispensible to the Brazilian urban guerrillas.
The ideal submachine gun for the urban guerrilla is the INA
.45 caliber. Other types of submachine guns of different calibers
can also be usedunderstanding of course, the problem of ammunition. Thus, it is preferable that the manufacturing capabilities
of the urban guerrillas be used for the production of one type of
submachine gun, so that the ammunition to be used can be standardized. Each firing group of urban guerrillas must have a submachine gun handled by a good marksman. The other members
of the group must be armed with .38 revolvers, our standard weapon. The .32 is also useful for those who want to participate. But the
.38 is preferable since its impact usually puts the enemy out of
action.
Hand grenades and conventional smoke bombs can also
be considered light weapons, with defensive power for cover and
withdrawal.
Long-barrelled weapons are more difficult for the urban
guerrilla to transport, and they attract much attention because of
their size. Among the long-barrelled weapons are the FAL, the
Mauser guns or rifles, hunting guns such as the Winchester, and
others.
Shotguns can be useful if used at close range and point
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blank. They are useful even for a poor shot, especially at night
when precision isnt much help. A pressure airgun can be useful
for training in marksmanship. Bazookas and mortars can also be
used in action, but the conditions for using them have to be prepared and the people who use them must be trained.
The urban guerrilla should not attempt to base his actions
on the use of heavy weapons, which have major drawbacks in a
type of fighting that demands lightweight weapons to insure mobility and speed.
Homemade weapons are often as efficient as the best weapons produced in conventional factories, and even a sawed-off shotgun is a good weapon for the urban guerrilla fighter.
The urban guerrillas role as a gunsmith has a basic importance. As a gunsmith, he takes care of the weapons, knows how
to repair them, and in many cases can set up a small shop for
improvising and producing effective small arms.
Experience in metallurgy and on the mechanical lathe are
basic skills the urban guerrilla should incorporate into his manufacturing plans for the construction of homemade weapons. This
production, and courses in explosives and sabotage, must be organized. The primary materials for practice in these courses must
be obtained ahead of time, to prevent an incomplete apprenticeshipthat is to say, so as to leave no room for experimentation.
Molotov cocktails, gasoline, homemade contrivances such
as catapaults and mortars for firing explosives, grenades made of
pipes and cans, smoke bombs, mines, conventional explosives
such as dynamite and potassium chlorate, plastic explosives, gelatine capsules, and ammunition of every kind are indispensible to
the success of the urban guerrillas mission.
The methods of obtaining the necessary materials and munitions will be to buy them or to take them by force in expropriation actions specially planned and carried out. The urban guerrillas
will be careful not to keep explosives and other materials that can
cause accidents around for very long, but will always try to use
them immediately on their intended targets.
The urban guerrillas weapons and his ability to maintain
them constitute his firepower. By taking advantage of modern
weapons and introducing innovations in his firepower and in the
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use of certain weapons, the urban guerrilla can improve many of
the tactics of urban warfare. An example of this was the innovation made by the Brazilian urban guerrillas when they introduced
the use of the submachine gun in their attacks on banks.
When the massive use of uniform submachine guns becomes possible, there will be new changes in urban guerrilla warfare tactics. The firing group that utilizes uniform weapons and
corresponding ammunition, with reasonable care for their maintenance, will reach a considerable level of effectiveness.
The urban guerrilla increases his effectiveness as he increases his firepower.
ENCE

THE SHOT; THE URBAN GUERRILLAS REASON FOR EXIST-

The urban guerrillas reason for existence, the basic condition in which he acts and survives, is to shoot. The urban guerrilla
must know how to shoot well, because it is required by this type
of combat.
In conventional warfare, combat is generally at a distance
with long-range weapons. In unconventional warfare, in which
urban guerrilla warfare is included, combat is at short range and
often very close. To prevent his own death, the urban guerrilla
must shoot first, and he cannot err in his shot. He cannot waste
his ammunition because he does not possess large amounts, and
so he must conserve it. Nor can he replace his ammunition quickly, since he is a part of a small team in which each guerrilla has to
be able to look after himself. The urban guerrilla can lose no time,
and thus has to be able to shoot at once.
One basic fact, which we want to emphasize completely,
and whose importance cannot be overestimated, is that the urban
guerrilla must not fire continuously, using up his ammunition. It
may be that the enemy is responding to this fire precisely because
he is waiting until the guerrillas ammunition is all used up. At
such a moment, without having the opportunity to replace his
ammunition, the guerrilla faces a rain of enemy fire, and can be
taken prisoner or killed.
In spite of the value of the surprise factor, which many
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times makes it unnecessary for the urban guerrilla to use his weapons, he cannot be allowed the luxury of entering combat without
knowing how to shoot. And when face-to-face with the enemy, he
must always be moving from one position to another, since to stay
in one place makes him a fixed tarket and, as such, very vulnerable.
The urban guerrillas life depends on shooting, on his ability
to handle his weapons well and to avoid being hit. When we
speak of shooting, we speak of accuracy as well. Shooting must
be practiced until it becomes a reflex action on the part of the
urban guerrilla. To learn how to shoot and have good aim, the
urban guerrilla must train himself systematically, utilizing every
practice method shooting at targets, even in amusement parks
and at home.
Shooting and marksmanship are the urban guerrillas water
and air. His perfection of the art of shooting may make him a
special type of urban guerrillathat is, a sniper, a category of
solitary combatant indispensible in isolated actions. The sniper
knows how to shoot at close range and at long range, and his
weapons are appropriate for either type of shooting.
THE FIRING GROUP
In order to function, the urban guerrillas must be organized
into small groups. A team of no more than four or five is called a
firing group. A minimum of two firing groups, separated and insulated from other firing groups, directed and coordinated by one or
two persons, this is what makes a firing team.
Within the firing group, there must be complete confidence
among the members. The best shot, and the one who knows best
how to handle the submachine gun, is the person in charge of
operations.
The firing group plans and executes urban guerrilla actions,
obtains and stores weapons, and studies and corrects its own
tactics.
When there are tasks planned by the strategic command,
these tasks take preference. But there is no such thing as a firing
group without its own initiative. For this reason, it is essential to
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avoid any rigidity in the guerrilla organization, in order to permit
the greatest possible initiative on the part of the flrlng group. The
old-type hierarchy, the style of the traditional revolutionaries, doesnt
exist in our organization. This means that, except for the priority of
the objectives set by the strategic command, any firing group can
decide to raid a bank, to kidnap or execute an agent of the dictatorship, a figure identified with the reaction, or a foreign spy, and
can carry out any type of propaganda or war of nerves against the
enemy, without the need to consult with the general command.
No firing group can remain inactive waiting for orders from
above. Its obligation is to act. Any single urban guerrilla who wants
to establish a firing group and begin action can do so, and thus
becomes a part of the organization.
This method of action eliminates the need for knowing
who is carrying out which actions, since there is free initiative and
the only important point is to greatly increase the volume of urban
guerrilla activity in order to wear out the government and force it
onto the defensive.
The firing group is the instrument of organized action. Within
it, guerrilla operations and tactics are planned, launched and carried through to success. The general command counts on the
firing groups to carry out objectives of a strategic nature, and to do
so in any part of the country. For its part, the general command
helps the firing groups with their difficulties and with carrying out
objectives of a strategic nature, and to do so in any part of the
country.
The organization is an indestructable network of firing
groups, and of coordinations among them, that functions simply
and practically within a general command that also participates in
attacksan organization that exists for no other purpose than that
of pure and simple revolutionary action.
THE LOGISTICS OF THE URBAN GUERRILLA
FFEA:

Conventional logistics can be expressed with the formula
Ffood
Ffuel
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Eequipment
Aammunition
Conventional logistics refer to the maintenance problems
for an army or a regular armed force, transported in vehicles, with
fixed bases and supply lines. Urban guerrillas, on the contrary, are
not an army but small armed groups, intentionally fragmented.
They have neither vehicles nor rear areas. Their supply lines are
precarious and insufficient, and they have no fixed bases except
in the rudimentary sense of a weapons factory within a house.
While the goal of conventional logistics is to supply the war needs
of the gorillas who are used to repress rural and urban rebellion,
urban guerrilla logistics aim at sustaining operations and tactics
which have nothing in common with conventional warfare and
are directed against the government and foreign domination of
the country.
For the urban guerrilla, who starts from nothing and who
has no support at the beginning, logistics are expressed by the
formula MMWAE, which is:
Mmechanization
Mmoney
Wweapons
Aammunition
Eexplosives
Revolutionary logistics takes mechanization as one of its
bases. Nevertheless, mechanization is inseperable from the driver.
The urban guerrilla driver is as important as the urban guerrilla
machine gunner. Without either, the machines do not work, and
the automobile, as well as the submachine gun becomes a dead
thing. An experienced driver is not made in one day, and apprenticeship must begin early. Every good urban guerrilla must be a
driver. As to the vehicles, the urban guerrilla must expropriate
what he needs. When he already has resources, the urban guerrilla can combine the expropriation of vehicles with his other methods of acquisition.
Money, weapons, ammunition and explosives, and automobiles as well, must be expropriated. The urban guerrilla must
rob banks and armories, and seize explosives and ammunition
wherever he finds them.
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None of these operations is carried out for just one purpose. Even when the raid is to obtain money, the weapons that
the guards carry must be taken as well.
Expropriation is the first step in organizing our logistics, which
itself assumes an armed and permanently mobile character.
The second step is to reinforce and expand logistics, resorting to ambushes and traps in which the enemy is surprised and
his weapons, ammunition, vehicles and other resources are captured.
Once he has weapons, ammunition and explosives, one of
the most serious logistics problems facing the urban guerrilla is a
hiding place in which to leave the material, and appropriate means
of transporting it and assembling it where it is needed. This has to
be accomplished even when the enemy is alerted and has the
roads blocked.
The knowledge that the urban guerrilla possesses of the
terrain, and the devices he uses or is capable of using, such as
scouts specially prepared and recruited for this mission, are the
basic elements in solving the eternal logistics problems faced by
the guerrillas.
CHARACTERISTICS OF THE URBAN GUERRILLAS TACTICS
The tactics of the urban guerrilla have the following characteristics:
1. It is an aggressive tactic, or, in other words, it has an
offensive character. As is well known, defensive action means
death for us. Since we are inferior to the enemy in firepower, and
have neither his resources nor his power base, we cannot defend
ourselves against an offensive or a concentrated attack by the
gorillas. That is the reason why our urban technique can never
be permanent, can never defend a fixed base nor remain in any
one spot waiting to repell the circle of repression.
2. It is a tactic of attack and rapid withdrawal, by which we
preserve our forces.
3. It is a tactic that aims at the development of urban guerrilla warfare, whose function will be to wear out, demoralize and
distract the enemy forces, permitting the emergence and survival
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of rural guerrilla warfare, which is destined to play the decisive
role in the revolutionary war.
THE INITIAL ADVANTAGES OF THE URBAN GUERRILLA
The dynamics of urban guerrilla warfare lie in the guerrillas
violent clash with the military and police forces of the dictatorship.
In this conflict, the police have superiority. The urban guerrilla has
inferior forces. The paradox is that the urban guerrilla is nevertheless the attacker.
The military and police forces, for their part, respond to the
conflict by mobilizing and concentrating greatly superior forces in
the pursuit and destruction of the urban guerrilla. The guerrilla can
only avoid defeat if he depends on the initial advantages he has
and knows how to exploit them to the end, to compensate for his
weakness and lack of material.
The initial advantages are:
1. He must take the enemy by surprise.
2. He must know the terrain of the encounter.
3. He must have greater mobility and speed than the police
and other repressive forces.
4. His information service must be better than the enemys.
5. He must be in command of the situation, and demonstrate a decisiveness so great that everyone on our side is inspired
and never thinks of hesitating, while on the other side the enemy
is stunned and incapable of acting.
SURPRISE
To compensate for his general weakness and shortage of
weapons compared to the enemy, the urban guerrilla uses surprise. The enemy has no way to combat surprise and becomes
confused and is destroyed.
When urban guerrilla warfare broke out in Brazil, experience proved that surprise was essential to the success of any
guerrilla operation. The technique of surprise is based upon four
essential requirements :
1. We know the situation of the enemy we are going to
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attack, usually by means of precise information and meticulous
observation, while the enemy does not know he is going to be
attacked and knows nothing about the attackers.
2. We know the strength of the enemy we are going to
attack, and the enemy knows nothing about our strength.
3. Attacking by surprise, we save and conserve our forces,
while the enemy is unable to do the same, and is left at the mercy
of events.
4. We determine the time and place of the attack, fix its
duration and establish its objectives. The enemy remains ignorant
of all of this information.
KNOWLEDGE OF THE TERRAIN
The urban guerrillas best ally is the terrain, and because
this is so he must know it like the palm of his hand. To have the
terrain as an ally means to know how to use with intelligence its
unevenness, its high and low points, its turns, its irregularities, its
fixed and secret passages, its abandoned areas, its thickets, etc.,
taking maximum advantage of all of this for the success of armed
actions, escapes, retreats, covers, and hiding places. Impasses and
narrow spots, gorges, streets under repair, police checkpoints, military zones and closed-off streets, the entrances and exits to tunnels and those that the enemy can close off, corners controlled or
watched by the police, traffic lights and signals; all this must be
thoroughly known and studied in order to avoid fatal errors.
Our problem is to get through and to know where and how
to hide, leaving the enemy bewildered in areas he doesnt know.
Being familiar with the avenues, streets, alleys, ins and outs, the
corners of the urban centers, its paths and shortcuts, its empty
lots, its underground passages, its pipes and sewer systems, the
urban guerrilla safely crosses through the irregular and difficult
terrain unfamiliar to the police, where the police can be surprised
in a fatal ambush or trap at any moment.
Because he knows the terrain, the urban guerrilla can pass
through it on foot, on bicycle, in a car, jeep or small truck, and
never be trapped. Acting in small groups with only a few people,
the guerrillas can rendezvous at a time and place determined
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beforehand, following up the initial attack with new guerrilla operations, or evading the police cordon and disorienting the enemy
with their unexpected audacity.
It is an impossible problem for the police, in the labrynthian
terrain of the urban guerrilla, to catch someone they cannot see,
to repress someone they cannot catch, and to close in on someone they cannot find.
Our experience is that the ideal guerrilla is one who operates in his own city and thoroughly knows its streets, its neighborhoods, its transit problems, and its other peculiarities. The guerrilla
outsider, who comes to a city whose streets are unfamiliar to him,
is a weak spot, and if he is assigned certain operations, he can
endanger them. To avoid grave mistakes, it is necessary for him to
get to know the layout of the streets.
MOBILITY AND SPEED
To insure a mobility and speed that the police cannot match,
the urban guerrilla needs the following:
1. Mechanization
2. Knowledge of the terrain
3. A disruption or suspension of enemy transport and communications
4. Light weapons
By carefully carrying out operations that last only a few
moments, and leaving the site in mechanized vehicles, the urban
guerrilla beats a rapid retreat, escaping capture.
The urban guerrilla must know the way in detail, and, in
this manner, must go through the schedule ahead of time as a
training, to avoid entering alleyways that have no exit, or running
into traffic jams, or being stopped by the Transit Departments
traffic signals.
The police pursue the urban guerrilla blindly, without knowing which road he is using for his escape. While the urban guerrilla escapes quickly because he knows the terrain, the police lose
the trail and give up the chase.
The urban guerrilla must launch his operations far from the
logistical centers of the police. A primary advantage of this method of operation is that it places us at a reasonable distance from
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the possibility of capture, which facilitates our evasion.
In addition to this necessary precaution, the urban guerrilla
must be concerned with the enemys communication system. The
telephone is the primary target in preventing the enemy from access to information, by knocking out his communications systems.
Even if he knows about the guerrilla operation, the enemy
depends on modern transportation for his logistics support, and
his vehicles necessarily lose time carrying him through the heavy
traffic of the large cities. It is clear that the tangled and treacherous
traffic is a disadvantage for the enemy, as it would be for us if we
were not ahead of him.
If we want to have a safe margin of security and be certain
to leave no tracks for the future, we can adopt the following methods:
1. Deliberately intercept the police with other vehicles, or
by seemingly casual inconveniences and accidents; but in this
case the vehicles in question should neither be legal nor have real
license numbers
2. Obstruct the roads with fallen trees, rocks, ditches, false
traffic signs, dead ends or detours, or other clever methods
3. Place homemade mines in the way of the police; use
gasoline or throw Molotov cocktails to set their vehicles on fire
4. Set off a burst of submachine gun fire or weapons such
as the FAL aimed at the motor and tires of the cars engaged in the
pursuit
With the arrogance typical of the police and the military
authorities, the enemy will come to fight us equipped with heavy
guns and equipment, and with elaborate maneuvers by men armed
to the teeth. The urban guerrilla must respond to this with light
weapons that can be easily transported, so he can always escape
with maximum speed without ever accepting open fighting. The
urban guerrilla has no mission other than to attack and quickly
withdraw. We would leave ourselves open to the most crushing
defeats if we burdened ourselves with heavy weapons and with
the tremendous weight of the ammunition necessary to use them,
at the same time losing our precious gift of mobility.
When our enemy fights against us with the cavalry, we are
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at no disadvantage as long as we are mechanized. The automobile goes faster than the horse. From within the car, we also have
the target of the mounted police, knocking him down with submachine gun and revolver fire or with Molotov cocktails and hand
grenades.
On the other hand, it is not so difficult for an urban guerrilla
on foot to make a target of a policeman on horseback. Moreover,
ropes across the street, marbles, and cork stoppers are very efficient methods of making them both fall. The great disadvantage
faced by the mounted policeman is that he presents the urban
guerrilla with two excellent targetsthe horse and its rider.
Apart from being faster than the horseman, the helicopter
has no better chance in pursuit. If the horse is too slow compared
to the urban guerrillas automobile, the helicopter is too fast. Moving at 200 kilometers an hour, it will never succeed in hitting from
above a target that is lost among the crowds and street vehicles,
nor can the helicopter land in public streets in order to capture
someone. At the same time, whenever it flies too low, it will be
excessively vulnerable to the fire of the urban guerrillas.
INFORMATION
The chances that the government has for discovering and
destroying the urban guerrillas lessens as the power of the dictatorships enemies becomes greater and more concentrated among
the population.
This concentration of the opponents of the dictatorship plays
a very important role in providing information about the actions of
the police and government officials, as well as hiding the activities
of the guerrillas. The enemy can also be thrown off with false
information, which is worse for him because it is a tremendous
waste.
By whatever means, the sources of information at the disposal of the urban guerrilla are potentially better than those of the
police. The enemy is observed by the people, but he does not
know who among the people transmits information to the urban
guerrillas. The military and the police are hated by the people for
the injustices and violence they have committed, and this facili-
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tates obtaining information which is damaging to the activities of
government agents.
Information, which is only a small segment of popular support, represents an extraordinary potential in the hands of the
urban guerrilla.
The creation of an intelligence service, with an organized
structure, is a basic need for us. The urban guerrilla has to have
vital information about the plans and movements of the enemy;
where they are, how they move, the resources of their banking
network, their means of communication, and the secret activities
they carry out. The reliable information passed on to the guerrillas
represents a well-aimed blow at the dictatorship. The dictatorship
has no way to defend itself in the face of an important leak which
facilitates our destructive attacks.
The enemy also wants to know what actions we are planning so he can destroy us or prevent us from acting. In this sense,
the danger of betrayal is present, and the enemy encourages betrayal and infiltrates spies into the guerrilla organization. The urban guerrillas technique against this enemy tactic is to denounce
publicly the spies, traitors, informers and provocateurs. Since our
struggle takes place among the people and depends on their sympathywhile the government has a bad reputation because of its
brutality, corruption and incompetencethe informers, spies, traitors and the police come to be enemies of the people, without
supporters, denounced to the urban guerrillas and, in many cases,
properly punished.
For his part, the urban guerrilla must not evade the duty
once he knows who the spy or informer isof physically wiping
him out. This is the proper method, approved by the people, and it
minimizes considerably the incidence of infiltration or enemy spying.
For complete success in the battle against spies and informers, it is essential to organize a counter-espionage or counterintelligence service. Nevertheless, as far as information is
concerned, it cannot all be reduced to a matter of knowing the
enemys moves and avoiding the infiltration of spies. Intelligence
information must be broadit must embrace everything, including the most insignificant material. There is a technique of obtain-
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ing information, and the urban guerrilla must master it. Following
this technique, intelligence information is obtained naturally, as a
part of the life of the people.
The urban guerrilla, living in the midst of the population
and moving about among them, must be attentive to all types of
conversations and human relations, learning how to disguise his
interest with great skill and judgement.
In places where people work, study, and live, it is easy to
collect all kinds of information on payments, business, plans of all
kinds, points of view, opinions, peoples state of mind, trips, interior layout of buildings, offices and rooms, operations centers, etc.
Observation, investigation, reconnaissance, and exploration
of the terrain are also excellent sources of information. The urban
guerrilla never goes anywhere absentmindedly and without revolutionary precaution, always on the alert lest something occurs.
Eyes and ears open, senses alert, his memory is engraved with
everything necessary, now or in the future, to the continued activity of the guerrilla fighter.
Careful reading of the press with particular attention to the
mass communication media, the research of accumulated data,
the transmission of news and everything of note, a persistence in
being informed and in informing others, all this makes up the
intricate and immensely complicated question of information which
gives the urban guerrilla a decisive advantage.
DECISIVENESS
It is not enough for the urban guerrilla to have in his favor
surprise, speed, knowledge of the terrain, and information. He
must also demonstrate his command of any situation and a capacity for decisiveness, without which all other advantages will
prove to be useless.
It is impossible to carry out any action, however wellplanned, if the urban guerrilla turns out to be indecisive, uncertain, irresolute. Even an action successfully begun can end in defeat
if command of the situation and the capacity for decision falter in
the middle of the execution of the plan. When this command of
the situation and a capacity for decision are absent, the void is
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filled with hesitation and terror. The enemy takes advantage of
this failure and is able to liquidate us.
The secret of the success of any operation, simple or complex, easy or difficult, is to rely on determined men. Strictly speaking, there are no simple operations: all must be carried out with
the same care taken in the most difficult, beginning with the choice
of the human elementswhich means relying on leadership and
the capacity for decision in every situation.
One can see ahead of time whether an action will be successfull or not by the way its participants act during the preparatory period. Those who fall behind, who fail to make designated
contacts, are easily confused, forget things, fail to complete the
basic tasks of the work, possibly are indecisive men and can be a
danger. It is better not to include them.
Decisiveness means to put into practice the plan that has
been devised with determination, with audacity, and with an absolute firmness. It takes only one person who hesitates to lose all.
OBJECTIVES OF THE GUERRILLAS ACTIONS
With his tactics developed and established, the urban guerrilla trains himself in methods of action leading to attack, and, in
Brazil, has the following objectives:
1. To threaten the triangle within which the Brazilian state
and North American domination are maintained, a triangle whose
points are Rio, Sao Paulo and Belo Horizonte, and whose base is
the axis RioSan Paulo, where the giant industrial, financial, economic, political, cultural, military, and police complex that holds
the decisive power of the country is located.
2. To weaken the local militia and the security systems of
the dictatorship, given the fact that we are attacking and the gorillas defending, which means catching the government in a defensive position with its troops immobilized in the defense of the
entire complex of national maintenance, with its ever-present fears
of an attack on its strategic nerve centers, and without ever knowing where, how or when the attack will come.
3. To attack every area with many different armed groups,
small in size, each self-contained and operating independently, to
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disperse the government forces in their pursuit of a thoroughly
fragmented organization, instead of offering the dictatorship the
opportunity to concentrate its forces in the destruction of one
tightly organized system operating throughout the country.
4. To give proof of its combatitivenes, decision, firmness,
determination, and persistence in the attack on the military dictatorship, in order to allow all rebels to follow in our example and to
fight with urban guerrilla tactics. Meanwhile, the government with
all of its problems, incapable of halting guerrilla actions within the
cities, will lose time and suffer endless attrition, and will finally be
forced to pull back its repressive forces in order to mount guard
over all the banks, industries, armories, military barracks, prisons,
public offices, radio and television stations, North American firms,
gas storage tanks, oil refineries, ships, airplanes, ports, airports,
hospitals, health centers, blood banks, stores, garages, embassies,
residences of high-ranking members of the regime such as ministers and generals, police stations, official organizations, etc.
5. To increase urban guerrilla actions gradually into an endless number of surprise raids, such that the government cannot
leave the urban area to pursue guerrillas in the rural interior without running the risk of abandoning the cities and permitting rebellion to increase on the coast as well as the interior of the country.
6. To force the Army and the police, their commanders and
their assistants, to give up the relative comfort and tranquility of
their barracks and their usual rest, for a state of fear and growing
tension in the expectation of attack, or in a search for trails which
vanish without a trace.
7. To avoid open battle and decisive combat with the government, limiting the struggle to brief, rapid attacks with lightning
results.
8. To insure for the urban guerrilla a maximum freedom of
movement and of action, without ever relinquishing the use of
armed action, remaining firmly oriented towards helping the formation of rural guerrilla warfare and supporting the construction
of a revolutionary army for national liberation.
ON THE TYPES AND NATURE OF MISSIONS
FOR THE URBAN GUERRILLA
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In order to achieve the objectives previously listed, the urban guerrilla is obliged, in his tactics, to follow missions whose
nature is as different or diversified as possible. The urban guerrilla
does not arbitrarily choose this or that mission. Some actions are
simple; others are complicated. The inexperienced guerrilla must
be gradually introduced into actions and operations which run
from the simple to the complex. He begins with small missions
and tasks until he becomes completely experienced.
Before any action, the urban guerrilla must think of the
methods and the personnel at his disposal to carry out the mission. Operations and actions that demand the urban guerrillas
technical preparation cannot be carried out by someone who lacks
the technical skill. With these precautions, the missions which the
urban guerrilla can undertake are the following:
1. assaults
2. raids and penetrations
3. occupations
4. ambushes
5. street tactics
6. strikes and work stoppages
7. desertions, diversions, seizures, expropriation of weapons, ammunition and explosives
8. liberation of prisoners
9. executions
10. kidnappings
11. sabotage
12. terrorism
13. armed propaganda
14. war of nerves
ASSAULTS
Assaults are the armed attacks which we make to expropriate funds, liberate prisoners, capture explosives, submachine guns,
and other types of weapons and ammunition.
Assaults can take place in broad daylight or at night. Daytime assaults are made when the objective cannot be achieved at
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any other hour, such as the transport of money by banks, which is
not done at night. Night assault is usually the most advantageous
for the guerrilla. The ideal is for all assaults to take place at night,
when conditions for a surprise attack are most favorable and the
darkness facilitates escape and hides the identity of the participants. The urban guerrilla must prepare himself, nevertheless, to
act under all conditions, daytime as well as night.
The must vulnerable targets for assaults are the following:
1. credit establishments
2. commercial and industrial enterprises, including plants
for the manufacture of weapons and explosives
3. military establishments
4. commissaries and police stations
5. jails
6. government property
7. mass communications media
8. North American firms and properties
9. government vehicles, including military and police vehicles, trucks, armored vehicles, money carriers, trains, ships, and
airplanes.
The assaults on businesses use the same tactics, because
in every case the buildings represent a fixed target. Assaults on
buildings are planned as guerrilla operations, varied according to
whether they are against banks, a commercial enterprise, industries, military bases, commissaries, prisons, radio stations, warehouses for foreign firms, etc.
The assault on vehiclesmoney-carriers, armored vehicles,
trains, ships, airplanesare of another nature, since they are moving targets. The nature of the operation varies according to the
situation and the circumstancesthat is, whether the vehicle is
stationary or moving. Armored cars, including military vehicles,
are not immune to mines. Roadblocks, traps, ruses, interception
by other vehicles, Molotov cocktails, shooting with heavy weapons, are efficient methods of assaulting vehicles. Heavy vehicles,
grounded airplaces and anchored ships can be seized and their
crews and guards overcome. Airplanes in flight can be hijacked by
guerrilla action or by one person. Ships and trains in motion can
be assaulted or captured by guerrilla operations in order to obtain
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weapons and ammunition or to prevent troop movements.
THE BANK ASSAULT AS POPULAR MISSION
The most popular mission is the bank assault. In Brazil, the
urban guerrillas have begun a type of organized assault on the
banks as a guerrilla operation. Today, this type of assault is widely
used, and has served as a sort of preliminary test for the urban
guerrilla in his training in the tactics of urban guerrilla warfare.
Important innovations in the tactics of assaulting banks have
developed, guaranteeing escape, the withdrawal of money, and
the anonymity of those involved. Among these innovations, we
cite the shooting of tires of cars to prevent pursuit, locking people
in the bank bathroom, making them sit on the floor, immobilizing
the bank guards and taking their weapons, forcing someone to
open the safe or the strong box, and using disguises.
Attempts to install bank alarms, to use guards or electronic
detection devices prove fruitless when the assault is political and
is carried out according to urban guerrilla warfare techniques.
This guerrilla method uses new techniques to meet the enemys
tactical changes, has access to firepower that is growing every
day, becomes increasingly more experienced and more confident,
and uses a larger number of guerrillas every time; all to guarantee
the success of operations planned down to the last detail.
The bank assault is a typical expropriation. But, as is true
with any kind of armed expropriatory action, the guerrilla is handicapped by a two-fold competition:
1. competition from the outlaw
2. competition from the right-wing counter-revolutionary
This competition produces confusion, which is reflected in
the peoples uncertainty. It is up to the urban guerrilla to prevent
this from happening, and to accomplish this he must use two
methods:
1. He must avoid the outlaws technique, which is one of
unnecessary violence and the expropriation of goods and possessions belonging to the people
2. He must use the assault for propaganda purposes at the
very moment it is taking place, and later distribute material, leaf-
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letsevery possible means of explaining the objectives and the
principles of the urban guerrillas, as expropriator of the government and the ruling elite.
RAIDS AND PENETRATIONS
Raids and penetrations are rapid attacks on establishments
located in neighborhoods, or even in the center of the city, such
as small military units, commissaries, hospitals, to cause trouble,
seize weapons, punish and terrorize the enemy, take reprisals, or
to rescue wounded prisoners or those hospitalized under police
guard. Raids and penetrations are also made on garages and depots to destroy vehicles and damage installations, especially if
they are North American firms and property.
When they take place on certain stretches of highway or in
certain distant neighborhoods, these raids can serve to force the
enemy to move great numbers of troops, a totally useless effort
since when they get there they will find nobody to fight. When
they are carried out on certain houses, offices, archives or public
offices, their purpose is to capture or search for secret papers and
documents with which to denounce deals, compromises and the
corruption of men in government, their dirty deals and criminal
transactions.
Raids and penetrations are most effective if they are carried
out at night.
OCCUPATIONS
Occupations are a type of attack carried out when the urban guerrilla stations himself in specific establishments and locations, for a temporary action against the enemy or for some
propaganda purpose.
The occupation of factories and schools during strikes, or at
other times, is a method of protest or of distracting the enemys
attention. The occupation of radio stations is for propaganda purposes.
Occupation is a highly effective model for action but, in
order to prevent losses and material damage to our forces, it is
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always a good idea to plan on the possibility of a forced withdrawal. It must always be meticulously planned, and carried out at the
opportune moment.
Occupations always have a time limit, and the swifter they
are completed, the better.
AMBUSH
Ambushes are attacks, typified by surprise, when the enemy is trapped on the road or when he makes a police net surrounding a house or estate. A false alarm can bring the enemy to
the spot, where he falls into a trap.
The principle object of the ambush is to capture enemy
weapons and to punish him with death.
Ambushes to halt passenger trains are for propaganda purposes, and, when they are troop trains, the object is to annihilate
the enemy and seize his weapons.
The urban guerrilla sniper is the kind of fighter specially
suited for ambush, because he can hide easily in the irregularities
of the terrain, on the roofs and the tops of buildings and apartments under construction. From windows and dark places, he
can take careful aim at his chosen target.
Ambush has devestating effects on the enemy, leaving him
unnerved, insecure and fearful.
STREET TACTICS
Street tactics are used to fight the enemy in the streets,
utilizing the participation of the population against him.
In 1968, the Brazilian students used excellent street tactics
against police troops, such as marching down streets against traffic and using slingshots and marbles against mounted police.
Other street tactics consist of constructing barricades; pulling up paving blocks and hurling them at the police; throwing
bottles, bricks, paperweights and other projectiles at the police
from the top of office and apartment buildings; using buildings
and other structures for escape, for hiding and for supporting surprise attacks.
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It is equally necessary to know how to respond to enemy
tactics. When the police troops come wearing helmets to protect
them against flying objects, we have to divide ourselves into two
teamsone to attack the enemy from the front, the other to attack him in the rearwithdrawing one as the other goes into
action to prevent the first from being struck by projectiles hurled
by the second.
By the same token, it is important to know how to respond
to the police net. When the police designate certain of their men
to go into the crowd and arrest a demonstrator, a larger group of
urban guerrillas must surround the police group, disarming and
beating them and at the same time allowing the prisoner to escape. This urban guerrilla operation is called the net within a
net.
When the police net is formed at a school building, a factory, a place where demonstrators gather, or some other point, the
urban guerrilla must not give up or allow himself to be taken by
surprise. To make his net effective, the enemy is obliged to transport his troops in vehicles and special cars to occupy strategic
points in the streets, in order to invade the building or chosen
locale.
The urban guerrilla, for his part, must never clear a building
or an area and meet in it without first knowing its exits, the way to
break an encirclement, the strategic points that the police must
occupy, and the roads that inevitably lead into the net, and he
must hold other strategic points from which to strike at the enemy. The roads followed by police vehicles must be mined at key
points along the way and at forced roadblocks. When the mines
explode, the vehicles will be knocked into the air. The police will
be caught in the trap and will suffer losses and be victims of an
ambush.
The net must be broken by escape routes which are unknown to the police. The rigorous planning of a withdrawal is the
best way to frustrate any encircling effort on the part of the enemy.
When there is no possibility of an escape plan, the urban
guerrilla must not hold meetings, gatherings or do anything, since
to do so will prevent him from breaking through the net which the
enemy will surely try to throw around him.
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Street tactics have revealed a new type of urban guerrilla
who participates in mass protests. This is the type we designate as
the urban guerrilla demonstrator, who joins the crowds and participates in marches with specific and definate aims in mind. The
urban guerrilla demonstrator must initiate the net within the net,
ransacking government vehicles, official cars and police vehicles
before turning them over or setting fire to them, to see if any of
them have money or weapons.
Snipers are very good for mass demonstrations, and along
with the urban guerrilla demonstrator can play a valuable role.
Hidden at strategic points, the snipers have complete success using shotguns or submachine guns, which can easily cause losses
among the enemy.
STRIKES AND WORK INTERRUPTIONS
The strike is a model of action employed by the urban
guerrilla in work centers and schools to damage the enemy by
stopping work and study activities. Because it is one of the weapons most feared by the exploiters and oppressors, the enemy uses
tremendous firepower and incredible violence against it. The strikers are taken to prison, suffer beatings, and many of them wind
up killed.
The urban guerrilla must prepare the strike in such a way
as to leave no track or clue that can identify the leaders of such an
action. A strike is successful when it is organized by a small group,
if it is carefully prepared in secret using the most clandestine methods. Weapons, ammunition, Molotov cocktails, homemade weapons of destruction and attack, all of these must be supplied
beforehand in order to meet the enemy. So that the action can do
the greatest possible amount of damage, it is a good idea to study
and put into effect a sabotage plan.
Strikes and study interruptions, although they are of brief
duration, cause severe damage to the enemy. It is enough for
them to crop up at different locations and in differing sections of
the same area, disrupting daily life, occuring endlessly, one after
the other, in true guerrilla fashion.
In strikes or in simple work interruptions, the urban guerril-
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la has recourse to the occupation or penetration of the site, or he
can simply make a raid. In that case, his objective is to take captives, to capture prisoners, or to capture enemy agents and propose an exchange for arrested strikers.
In certain cases, strikes and brief work interruptions can
offer an excellent opportunity for preparing ambushes or traps,
whose aim is the physical destruction of the police. The basic fact
is that the enemy suffers losses as well as material and moral
damage, and is weakened by the action.
DESERTIONS, DIVERSIONS, SEIZURES,
EXPROPRIATION OF AMMUNITION AND EXPLOSIVES
Desertion and the diversion of weapons are actions carried
out in military bases, ships, military hospitals, etc. The urban guerrilla soldier or officer must desert at the most opportune moment
with modern weapons and ammunition, to hand them over to the
guerrillas.
One of the most opportune moments is when the urban
guerrilla soldier is called upon to pursue his guerrilla comrades
outside the military base. Instead of following the orders of the
gorillas, the military urban guerrilla must join the ranks of the
revolutionaries by handing over the weapons and ammunition he
carries, or the military vehicle he operates. The advantage of this
method is that the rebels receive weapons and ammunition from
the army, navy, air force, military police, civilian guard or the police without any great work, since it reaches their hands by government transportation.
Other opportunities may occur in the barracks, and the
military urban guerrilla must always be alert to this. In case of
carelessness on the part of commanders or in other favorable
conditionssuch as bureaucratic attitudes or the relaxation of discipline on the part of lieutenants or other internal personnelthe
military urban guerrilla must no longer wait but must try to inform
the guerrillas and desert with as large a supply of weapons as
possible.
When there is no possibility of deserting with weapons and
ammunition, the military urban guerrilla must engage in sabotage,
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starting fires and explosions in munitions dumps.
This technique of deserting with weapons and of raiding
and sabotaging the military centers is the best way of wearing out
and demoralizing the enemy and leaving them confused.
The urban guerrillas purpose in disarming an individual
enemy is to capture his weapons. These weapons are usually in
the hands of sentinels or others whose task is guard duty. The
capture of weapons may be accomplished by violent means or by
cleverness and tricks or traps. When the enemy is disarmed, he
must be searched for weapons other than those already taken
from him. If we are careless, he can use the weapons that were
not seized to shoot the urban guerrilla.
The seizure of weapons is an efficient method of aquiring
submachine guns, the urban guerrillas most important weapon.
When we carry out small operations or actions to seize weapons
and ammunition, the materiel captured may be for personal use
or for armaments and supplies for the firing teams.
The necessity to provide firepower for the urban guerrillas
is so great that, in order to take off from the zero point, we often
have to purchase one weapon, divert or capture a single gun. The
basic point is to begin, and to begin with a spirit of decisiveness
and boldness. The possession of a single submachine gun multiplies our forces.
In a bank assault, we must be careful to seize the weapons
of the bank guard. The rest of the weapons will be found with the
treasurer, the bank tellers or the manager, and must also be seized.
Quite often, we succeed in capturing weapons in police stations,
as a result of raids. The capture of weapons, ammunition and
explosives is the urban guerrillas goal in assaulting commercial
businesses, industries and quarries.
LIBERATION OF PRISONERS
The liberation of prisoners is an armed action designed to
free jailed urban guerrillas. In daily struggle against the enemy, the
urban guerrilla is subject to arrest, and can be sentenced to unlimited years in jail.
This does not mean that the battle ends here. For the guer-
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rilla, his experience is deepened by prison, and struggle continues
even in the dungeons where he is held. The imprisoned guerrilla
views the prisons of the enemy as a terrain which he must dominate and understand in order to free himself by a guerrilla operation. There is no jail, either on an island, in a city penitentiary, or
on a farm, that is impregnable to the slyness, cleverness and firepower of the rebels.
The urban guerrilla who is free views the jails of the enemy
as the inevitable site of guerrilla actions designed to liberate his
ideological comrades from prison. It is this combination of the
urban guerrilla in freedom and the urban guerrilla in jail that results in the armed operations we refer to as liberation of prisoners.
The guerrilla operations that can be used in liberating prisoners are the following;
1. riots in penal establishments, in correctional colonies or
camps, or on transport or prison ships;
2. assaults on urban or rural prisons, detention centers, prison camps, or any other permanent or temporary place where
prisoners are held;
3. assaults on prisoner transport trains or convoys;
4. raids and penetrations of prisons;
5. ambushing of guards who move prisoners.
EXECUTIONS
Execution is the killing of a foreign spy, of an agent of the
dictatorship, of a police torturer, of a dictatorial personality in the
government involved in crimes and persecutions against patriots,
of a stool pigeon, informer, police agent or police provocateur.
Those who go to the police of their own free will to make denunciations and accusations, who supply information and who finger
people, must be executed when they are caught by the urban
guerrillas.
Execution is a secret action, in which the least possible
number of urban guerrillas are involved. In many cases, the execution can be carried out by a single sniper, patient, alone and
unknown, and operating in absolute secrecy and in cold blood.
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KIDNAPPING
Kidnapping is capturing and holding in a secret place a spy,
political personality or a notorious and dangerous enemy of the
revolutionary movement. Kidnapping is used to exchange or liberate imprisoned revolutionaries or to force the suspension of torture in jail by the military dictatorship.
The kidnapping of personalities who are well-known artists,
sports figures or who are outstanding in some other field, but who
have evidenced no political interest, can be a useful form of propaganda for the guerrillas, provided it occurs under special circumstances, and is handled so the public understands and
sympathizes with it. The kidnappings of foreigners or visitors constitutes a form of protest against the penetration and domination
of imperialism in our country.
SABOTAGE
Sabotage is a highly destructive type of attack using very
few personsand sometimes requiring only oneto accomplish
the desired result. When the urban guerrilla uses sabotage, the
first step is isolated sabotage. Then comes the step of dispersed
and general sabotage, carried out by the population.
Well-executed sabotage demands study, planning and careful action. A characteristic form of sabotage is explosion, using
dynamite, fire or the placing of mines. A little sand, a trickle of any
kind of combustible, a poor lubrication job, a screw removed, a
short circuit, inserted pieces of wood or iron, can cause irreparable damage.
The objective of sabotage is to hurt, to damage, to make
useless and to destroy vital enemy points such as the following:
1. the economy of the country
2. agricultural or industrial production
3. transport and communication systems
4. military and police systems and their establishments and
depots
5. the repressive military-police system
6. the firms and properties of exploiters in the country
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The urban guerrilla should endanger the economy of the
country, particularly its economic and financial aspects, such as its
domestic and foreign banking network, its exchange and credit
systems, its tax collection system, etc.
Public offices, centers of government and government depots are easy targets for sabotage. Nor will it be easy to prevent
the sabotage of agricultural and industrial production by the urban
guerrilla, with his thorough knowledge of the local situation.
Factory workers acting as urban guerrillas are excellent industrial saboteurs, since they, better than anyone, understand the
industry, the factory, the machinery or the part most likely to destroy an entire operation, doing much more damage than a poorly-informed layman could do.
With respect to the enemys transport and communications systems, beginning with railway traffic, it is necessary to
attack them systematically with sabotage. The only caution is
against causing death and injury to passengers, especially regular
commuters on suburban and long-distance trains. Attacks on freight
trains, rolling or stationary stock, stoppage of military transports
and communciations systems, these are the major objectives in
this area. Sleepers can be damaged and pulled up, as can rails. A
tunnel blocked by a barrier of explosives, or an obstruction caused
by a derailed car, causes enormous harm.
The derailment of a train carrying fuel is of major damage
to the enemy. So is dynamiting a railroad bridge. In a system
where the size and weight of the rolling equipment is enormous, it
takes months for workers to repair or rebuild the destruction and
damage.
As for highways, they can be obstructed with trees, stationary vehicles, ditches, dislocation of barriers by dynamite, and bridges destroyed by explosions.
Ships can be damaged at anchor in seaports or riverports,
or in the shipyards. Aircraft can be destroyed or damaged on the
ground.
Telephone and telegraph lines can be systematically damaged, their towers blown up, and their lines made useless. Transport and communications must be sabotaged immediately because
the revolutionary movement has already begun in Brazil, and it is
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essential to impede the enemys movement of troops and munitions.
Oil lines, fuel plants, depots for bombs and ammunition
arsenals, military camps and bases must become targets for sabotage operations, while vehicles, army trucks and other military or
police vehicles must be destroyed wherever they are found. The
military and police repression centers and their specialized organs
must also claim the attention of the guerrilla saboteur. Foreign
firms and properties in the country, for their part, must become
such frequent targets of sabotage that the volume of actions directed against them surpasses the total of all other actions against
enemy vital points.
TERRORISM
Terrorism is an action, usually involving the placement of
an explosive or firebomb of great destructive power, which is
capable of effecting irreparable loss against the enemy. Terrorism
requires that the urban guerrilla should have adequate theoretical
and practical knowledge of how to make explosives.
The terrorist act, apart from the apparent ease with which it
can be carried out, is no different from other guerrilla acts and
actions whose success depends on planning and determination. It
is an action which the urban guerrilla must execute with the greatest calmness and determination.
Although terrorism generally involves an explosion, there
are cases in which it may be carried out through executions or the
systematic burning of installations, properties, plantations, etc. It is
essential to point out the importance of fires and the construction
of incendiary devices such as gasoline bombs in the technique of
guerrilla terrorism.
Another thing is the importance of the material the urban
guerrilla can persuade the people to expropriate in the moments
of hunger and scarcity brought about by the greed of the big
commercial interests.
Terrorism is a weapon the revolutionary can never relinquish.
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ARMED PROPAGANDA
The coordination of urban guerrilla activities, including each
armed action, is the primary way of making armed propaganda.
These actions, carried out with specific objectives and aims in
mind, inevitably become propaganda material for the mass communication system. Bank robberies, ambushes, desertions and
the diverting of weapons, the rescue of prisoners, executions, kidnappings, sabotage, terrorism and the war of nerves are all cases
in point.
Airplanes diverted in flight by guerrillla action, ships and
trains assaulted and seized by armed guerrillas, can also be carried out solely for propaganda effect.
But the urban guerrilla must never fail to install a clandestine press, and must be able to turn out mimeographed copies
using alcohol or electric plates and other duplicating apparatus,
expropriating what he cannot buy in order to produce small clandestine newspapers, pamphlets, flyers and stamps for propaganda
and agitation against the dictatorship.
The urban guerrilla engaged in clandestine printing facilitates enormously the incorporation of large numbers of people
into the struggle, by opening a permanent work front for those
willing to carry on propaganda, even when to do so means to act
alone and risk their lives.
With the existence of clandestine propaganda and agitational material, the inventive spirit of the urban guerrilla expands
and creates catapaults, artifacts, mortars and other instruments
with which to distribute the anti-government propaganda at a distance.
Tape recordings, the occupation of radio stations, the use
of loudspeakers, graffiti on walls and other inaccessible places are
other forms of propaganda. A consistent propaganda by letters
sent to specific addresses, explaining the meaning of the urban
guerrillas armed actions, produces considerable results and is
one method of influencing certain segments of the population.
Even this influenceexercised in the heart of the people by
every possible propaganda device, revolving around the activity of
the urban guerrilladoes not indicate that our forces have every-
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ones support. It is enough to win the support of a portion of the
population, and this can be done by popularizing the motto, Let
he who does not wish to do anything for the guerrillas do nothing
against them.
THE WAR OF NERVES
The war of nerves or psychological warfare is an aggressive
technique, based on the direct or indirect use of mass media and
rumors in order to demoralize the government.
In psychological warfare, the government is always at a
disadvantage because it imposes censorship on the media and
winds up in a defensive position by not allowing anything against
it to filter through. At this point, it becomes desperate, is involved
in greater contradictions and loss of prestige, and loses time and
energy in an exhausting effort at control which is liable to be
broken at any moment.
The objective of the war of nerves is to mislead, spreading
lies among the authorities in which everyone can participate, thus
creating an atmosphere of nervousness, discredit, insecurity, uncertainty and concern on the part of the government.
The best methods used by urban guerrillas in the war of
nerves are the following:
1. Using the telephone and the mail to announce false clues
to the police and government, including information on the planting of bombs and any other act of terrorism in public offices and
other placeskidnapping and assassination plans. etc.to force
the authorities to wear themselves out by following up on the false
information fed to them;
2. Letting false plans fall into the hands of the police to
divert their attention;
3. Planting rumors to make the government uneasy;
4. Exploiting by every means possible the corruption, the
mistakes and the failures of the government and its representatives, forcing them into demoralizing explanations and justifications in the very communication media they wish to maintain
under censorship;
5. Presenting denunciations to foreign embassies, the Unit-
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ed Nations, the papal nunciature, and the international commissions defending human rights or freedom of the press, exposing
each concrete violation and each use of violence by the military
dictatorship and making it known that the revolutionary war will
continue with serious danger for the enemies of the population.
HOW TO CARRY OUT THE ACTION
The urban guerrilla who correctly carries through his apprenticeship and training must give the greatest possible importance to his method of carrying out actions, for in this he cannot
commit the slightest error. Any carelessness in learning tactics
and their use invites certain disaster, as experience teaches us
every day.
Common criminals commit errors frequently because of
their tactics, and this is one of the reasons why the urban guerrillas must be so insistently preoccupied with following revolutionary tactics, and not the tactics of bandits. And not only for that
reason. There is no urban guerrilla worthy of the name who ignores the revolutionary method of action and fails to practice it
rigorously in the planning and execution of his activities.
The giant is known by his toe. The same can be said of
the urban guerrilla, who is known from afar by his correct tactics
and his absolute fidelity to principle.
The revolutionary method of carrying out actions is strongly
and forcefully based on the knowledge and use of the following
elements;
1. investigation and intelligence gathering
2. observation and vigilance
3. reconnaissance, or exploration of the terrain
4. study and timing of routes
5. mapping
6. mechanization
7. careful selection of personnel
8. selection of firepower
9. study and practice in success
10. success
11. use of cover
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12. retreat
13. dispersal
14. the liberation or transfer of prisoners
15. the elimination of evidence
l6. the rescue of wounded
SOME OBSERVATIONS ON TACTICS
When there is no information, the point of departure for
planning the action must be investigation, observation and vigilance. This method produces good results.
In any event, even when there is information, it is essential
to make observations to see that information is not at odds with
observation or vice versa. Reconnaissance or exploration of the
terrain and the study and timing of routes are so important that to
omit them is to make a stab in the dark.
Mechanization, in general, is an underestimated factor in
the tactics of conducting an action. Frequently, mechanization is
left to the end, on the eve of the action, before anything is done
about it. This is a mistake. Mechanization must be seriously considered. It must be undertaken with considerable foresight and
with careful planning, based on careful and precise information.
The care, conservation, maintenance and camouflaging of stolen
vehicles are very important details of mechanization. When transportation fails, the primary action fails, with serious material and
morale problems for the urban guerrillas.
The selection of personnel requires great care in order to
avoid the inclusion of indecisive or wavering persons who present
the danger of contaminating others, a danger that must be avoided.
The withdrawal is equally or more important than the operation itself, to the point that it must be rigorously planned, including the possibility of defeat.
One must avoid rescue or transfer of prisoners with children present, or anything to attract the attention of people passing
through the area. The best thing is to make the rescue appear as
natural as possible, winding through different routes or narrow
streets that scarcely permit passage on foot, in order to avoid an
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encounter hetween two cars. The elimination of tracks is obligatory and demands the greatest cautionalso in removing fingerprints and any other sign that could give the enemy information.
Lack of care in the elimination of evidence is a factor that increases nervousness in our ranks, which the enemy often exploits.
RESCUE OF THE WOUNDED
The problem of the wounded in urban guerrilla warfare
merits special attention. During guerrilla operations in the urban
area, it may happen that some comrade is wounded by the police.
When a guerrilla in the firing group has a knowledge of first aid,
he can do something for the wounded comrade on the spot. Under no circumstances should the wounded guerrilla be abandoned
at the site of the battle or left in the enemys hands.
One of the precautions we must take is to set up first-aid
courses for men and women, courses in which guerrillas can
learn the rudiments of emergency medicine. The urban guerrilla
who is a doctor, nurse, med student, pharmacist or who simply
has had first aid training is a necessity in modern guerrilla struggle.
A small manual of first aid for urban guerrillas, printed on mimeographed sheets, can also be produced by anyone who has enough
knowledge.
In planning and carrying out an armed action, the urban
guerrilla cannot forget the organization of medical support. This
must be accomplished by means of a mobile or motorized clinic.
You can also set up a mobile first aid station. Another solution is to
utilize the skills of a medical comrade, who waits with his bag of
equipment in a designated house to which the wounded are
brought.
The ideal would be to have our own well-equipped clinic,
but this is very expensive unless we expropriate all of our materials.
When all else fails, it is often necessary to resort to legal
clinics, using armed force if necessary to force a doctor to treat
our wounded.
In the eventuality that we fall back upon blood banks to
purchase blood or plasma, we must not use legal addresses and
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certainly no addresses where the wounded can really be found,
since they are under our care and protection. Nor should we supply the addresses of those involved in the guerrilla organization to
the hospitals and health care clinics where we may take them.
Such caution is indispensable to covering our tracks.
The houses in which the wounded stay cannot be known
to anyone but the small group of comrades responsible for their
care and transport. Sheets, bloody clothing, medicine and any
other indications of treatment of comrades wounded in combat
must be completely eliminated from any place they visit to receive
treatment.
GUERRILLA SECURITY
The urban guerrilla lives in constant danger of the possibility of being discovered or denounced. The primary security problem is to make certain that we are well-hidden and well-guarded,
and that there are secure methods to keep the police from locating us.
The worst enemy of the urban guerrilla, and the major danger that we run into, is infiltration into our organization by a spy or
informer. The spy trapped within the organization will be punished with death. The same goes for those who desert and inform
to the police.
A well-laid security means there are no spies or agents
infiltrated into our midst, and the enemy can receive no information about us even through indirect means. The fundamental way
to insure this is to be strict and cautious in recruiting. Nor is it
permissible for everyone to know everything and everyone. This
rule is a fundamental ABC of urban guerrilla security.
The enemy wants to annihilate us and fights relentlessly to
find us and destroy us, so our greatest weapon lies in hiding from
him and attacking by surprise.
The danger to the urban guerrilla is that he may reveal
himself through carelessness or allow himself to be discovered
through a lack of vigilance. It is impermissible for the urban guerrilla to give out his own or any other clandestine address to the
police, or to talk too much.
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Notations in the margins of newspapers, lost documents,
calling cards, letters or notes, all these are evidence that the police
never underestimate. Address and telephone books must be destroyed, and one must not write or hold any documents. It is
necessary to avoid keeping archives of legal or illegal names, biographical information, maps or plans. Contact numbers should
not be written down, but simply committed to memory.
The urban guerrilla who violates these rules must be warned
by the first one who notes this infraction and, if he repeats it, we
must avoid working with him in the future.
The urban guerrillas need to move about constantly with
the police nearbygiven the fact that the police net surrounds the
cityforces him to adopt various security precautions depending
upon the enemys movements. For this reason, it is necessary to
maintain a daily information service about what the enemy appears to be doing, where the police net is operating and what
points are being watched. The daily reading of the police news in
the newspapers is a fountain of information in these cases.
The most important lesson for guerrilla security is never,
under any circumstances, to permit the slightest laxity in the maintenance of security measures and precautions within the organization.
Guerrilla security must also be maintained in the case of an
arrest. The arrested guerrilla must reveal nothing to the police that
will jeopardize the organization. he must say nothing that will
lead, as a consequence, to the arrest of other comrades, the discovery of addresses or hiding places, or the loss of weapons and
ammunition.
THE SEVEN SINS OF THE URBAN GUERRILLA
Even when the urban guerrilla applies proper tactics and
abides by its security rules, he can still be vulnerable to errors.
There is no perfect urban guerrilla. The most he can do is make
every effort to diminish the margin of error, since he cannot be
perfect. One of the means we should use to diminish the possibility of error is to know thoroughly the seven deadly sins of the
urban guerrilla and try to avoid them.
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The first sin of the guerrilla is inexperience. The urban guerrilla, blinded by this sin, thinks the enemy is stupid, underestimates the enemys intelligence, thinks everything is easy and, as a
result, leaves evidence that can lead to disaster.
Because of his inexperience, the urban guerrilla may also
overestimate the forces of the enemy, believing them to be stronger than they really are. Allowing himself to be fooled by this
presumption, the urban guerrilla becomes intimidated and remains
insecure and indecisive, paralyzed and lacking in audacity.
The second sin of the urban guerrilla is to boast about the
actions he has undertaken and to broadcast them to the four
winds.
The third sin of the urban guerrilla is vanity. The guerrilla
who suffers from this sin tries to solve the problems of the revolution by actions in the city, but without bothering about the beginnings and survival of other guerrillas in other areas. Blinded by
success, he winds up organizing an action that he considers decisive and that puts into play the entire resources of the organization. Since we cannot afford to break the guerrilla struggle in the
cities while rural guerrilla warfare has not yet erupted, we always
run the risk of allowing the enemy to attack us with decisive
blows.
The fourth sin of the urban guerrilla is to exaggerate his
strength and to undertake actions for which he, as yet, lacks sufficient forces and the required infrastructure.
The fifth sin of the urban guerrilla is rash action. The guerrilla who commits this sin loses patience, suffers an attack of nerves,
does not wait for anything, and impetuously throws himself into
action, suffering untold defeats.
The sixth sin of the urban guerrilla is to attack the enemy
when they are most angry.
The seventh sin of the urban guerrilla is to fail to plan things,
and to act spontaneously.
POPULAR SUPPORT
One of the permanent concerns of the urban guerrilla is his
identification with popular causes to win public support. Where
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government actions become inept and corrupt, the urban guerrilla
should not hesitate to step in and show that he opposes the government, and thus gain popular sympathy. The present government, for example, imposes heavy financial burdens and
excessively high taxes on the people. It is up to the urban guerrilla
to attack the dictatorships tax collection system and to obstruct its
financial activities, throwing all the weight of armed action against
it.
The urban guerrilla fights not only to upset the tax collection systemthe weapon of armed action must also be directed
against those government agencies that raise prices and those
who direct them as well as against the wealthiest of the national
and foreign profiteers and the important property owners. In short,
against all those who accumulate huge fortunes out of the high
cost of living, the wages of hunger, excessive prices and high
rents.
Foreign industries, such as refrigeration and other North
American plants that monopolize the market and the manufacture of general food supplies, must be systematically attacked by
the urban guerrillas.
The rebellion of the urban guerrilla and his persistance in
intervening in political questions is the best way of insuring popular support for the cause which we defend. We repeat and insist
on repeatingit is the way of insuring popular support. As soon as
a reasonable portion of the population begins to take seriously the
actions of the urban guerrilla, his success is guaranteed.
The government has no alternative except to intensify its
repression. The police networks, house searches, the arrest of
suspects and innocent persons, and the closing off of streets make
life in the city unbearable. The military dictatorship embarks on
massive political persecution. Political assassinations and police
terror become routine.
In spite of all this, the police systematically fail. The armed
forces, the navy and the air force are mobilized to undertake routine police functions, but even so they can find no way to halt
guerrilla operations or to wipe out the revolutionary organization,
with its fragmented groups that move around and operate throughout the country.
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The people refuse to collaborate with the government, and
the general sentiment is that this government is unjust, incapable
of solving problems, and that it resorts simply to the physical liquidation of its opponents. The political situation in the country is
transformed into a military situation in which the gorillas appear
more and more to be the ones responsible for violence, while the
lives of the people grow worse.
When they see the military and the dictatorship on the
brink of the abyss, and fearing the consequences of a civil war
which is already well underway, the pacifiers (always to be found
within the ruling elite) and the opportunists (partisans of nonviolent struggle) join hands and circulate rumors behind the scenes
begging the hangmen for elections, re-democratization, constitutional reforms, and other tripe designed to fool the people and
make them stop the rebellion.
But, watching the guerrillas, the people now understand
that it is a farce to vote in any elections which have as their sole
objective guaranteeing the survival of the dictatorship and covering up its crimes. Attacking wholeheartedly this election farce and
the so-called political solution, which is so appealing to the opportunists, the urban guerrillas must become even more aggressive and active, resorting without pause to sabotage, terrorism,
expropriations, assaults, kidnappings, executions, etc.
This action answers any attempt to fool the people with the
opening of Congress and the reorganization of political parties
parties of the government and of the positions which the government allowswhen all the time parliament and the so-called
parties only function thanks to the permission of the military
dictatorship, in a true spectacle of puppets or dogs on a leash.
The role of the urban guerrilla, in order to win the support
of the population, is to continue fighting, keeping in mind the
interests of the people and heightening the disastrous situation
within which the government must act. These are the conditions,
harmful to the dictatorship, which permit the guerrillas to open
rural warfare in the middle of an uncontrollable urban rebellion.
The urban guerrilla is engaged in revolutionary action for
the people, and with them seeks the participation of the people in
the struggle against the dictatorship and the liberation of the coun-
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try. Beginning with the city and the support of the people, the rural
guerrilla war develops rapidly, establishing its infrastructure carefully while the urban area continues the rebellion.
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