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YAZAR HAKKINDA

Engin ERKİNER 1950’de doğdu. ODTÜ’yü bitirdikten 
sonra aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. 

1971’de Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu’nun 
yayın organı İleri’nin 6. ve son sayısının yazı işleri sorum-
luluğunu üstlendi. Bir süre cezaevinde kaldı, 1980 sonun-
da ülke dışına çıktı. Almanya’da 26 yıl Yazın Dergisi’nin 
genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2006’da Frankfurt’taki 
Goethe Üniversitesi Politik Bilim Bölümü’nü, 2019’da aynı 
üniversitenin Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Elinizdeki kitapla 
birlikte birisi Almanca 21 kitabı yayımlanmıştır. Birkaç ta-
nesi şöyle sıralanabilir:

• Avrupa Birliği ve Türkiye / Soldan Bir Bakış 

                (Öteki Yayınevi, 1998, 1999)

• Alt Emperyalizm ve Türkiye (Pencere Yayınları, 2000)

• 1989 Berlin Duvarı (İmge Kitabevi, 2005)

• Yazın’dan Seçmeler (Ütopya Yayınları, 2005)

• 40 Yıl Sonra TDAS (Türkiye Devriminin Acil Sorunları) 

                (TDAS Yayınları, 2015)

• Mülteciler Göçmenler (TDAS Yayınları, 2016)

• Geleceğe Dönüş (TDAS Yayınları, 2016)

• Che Guevara (Kısa Uzun Bir Hayat) (TDAS Yayınları, 2017)

• Küresel İç Savaş ve Türkiye (TDAS Yayınları, 2019)

• TDAS’ın Tarihi (TDAS Yayınları, 2020)

• Vladimir İlyiç Ulyanov (TDAS Yayınları, 2020)
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İNTERNET BASKISINA ÖNSÖZ

Gerilla Savaşı ve Yeni İnsan 2010 yılında 1900’den 
Günümüze Büyük Düşünürler kitap dizisinin üçüncü cil-
dinde yayınlandı. 2017 yılında yayınlanan Che Guevara – 
Kısa Uzun Bir Hayat kitabı bu metnin genişletilmiş halidir 
ama metindeki her konuyu da içermemektedir. Bu ne-
denle 2010 yılında yayınlanan metni internete koymaya 
karar verdik. 2017’deki kitabın ise internette yayınlanma 
için daha zamanı bulunuyor.

Che’nin sosyalizmin temel amacının yeni insanın 
ortaya çıkarılması olduğu konusundaki görüşleri ne ka-
dar tekrarlansa yararlıdır. 
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CHE GUEVARA: GERİLLA SAVAŞI VE YENİ İNSAN

 

GİRİŞ

“1900’den Günümüze Büyük Düşünürler Kitap Dizi-
si’nde Che Guevara’nın ne işi var?” diye sorulabilir. Che, 
sonuç olarak, gerilla savaşı komutanı olarak değerlendi-
rilirse, soru haklıdır. Ne ki, Küba’da başlayan, Kongo’da 
süren ve Bolivya’da sona eren “emperyalizme ve yerli or-
taklarına karşı gerilla savaşı”, Che’nin iki önemli yönün-
den sadece bir tanesidir. Öteki yönü ise, sosyalizmde yeni 
insanın önemi ve nasıl geliştirilebileceği konusundaki gö-
rüşleri oluşturur. 

1960’lı yıllarda reel sosyalizme karşı, sadece Çin 
Halk Cumhuriyeti ve Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan ay-
dınlardan değil, özellikle Orta Avrupa’daki sosyalist ülke-
ler ile Küba’dan da eleştiriler yükselir. “İçerden” yapılan 
eleştiriler, seçenek politikalar önerdiklerinden ve bunları 
uygulamaya yöneldiklerinden, “dışardan” yapılanlardan 
daha somutturlar. 

Che, 1960’lı yıllarda “Sovyet bloku” olarak da ad-
landırılan ve reel sosyalizmin ana gövdesini oluşturan 
ülkeleri “içerden” eleştirenlerden bir tanesidir. Che, eleş-
tirmekle kalmamış, Küba’da Sanayi Bakanı ve Merkez 
Bankası Başkanı olduğu yıllarda görüşlerini uygulamaya 
da çalışmıştır.
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Che’nin bir başka özelliği, SSCB’ye yönelik eleştirile-
rini dar bir çevreyle sınırlı tutmaması ve –o yıllarda ola-
bildiği ölçüde- dünya kamuoyuna açık olarak yapmasıdır. 
Bu durum zamanın SSCB yönetimini ciddi olarak rahatsız 
eder. Küba’nın, ABD’nin yakınındaki küçük ve ekonomik 
kaynakları oldukça kısıtlı bir ülke olarak artan oranda 
SSCB ile yakınlaşmak zorunda kalması, Che’nin hareket 
alanını artan oranda kısıtlar.

Che, “ileriye doğru kaçmayı” hayat ilkesi haline ge-
tirmiştir denilebilir. Emperyalizme karşı silahlı mücadele, 
kapitalizmin yıkılması ve sosyalist yeni insanın geliştiril-
mesi kapsamında sürekli “ileriye doğru kaçar”. 

Küba’da devrim yapılır ama Latin Amerika ülkeleri-
ne yayılamaz. Küba’da Che’nin yeni insanın geliştirilmesi 
yönündeki uygulamaları başarı kazanamaz ve Küba artan 
oranda SSCB ile yakınlaşır. Emperyalizme karşı gerilla sa-
vaşının başka bir önemli alanına, Kongo’ya gider; başarılı 
olamaz. Sonuçta, Bolivya’da ileriye doğru kaçılan yol bi-
ter. 

Che’nin yaşamı başarılardan çok başarısızlıklarla 
doludur. Görüşlerini hayata geçirememiş, çözüme ulaşa-
mamış ama reel sosyalizmi “içerden” eleştiren çağdaşları 
gibi önemli sorular sormuştur.

SSCB’nin 1991’de tarihe karışmasının ardından 
Che’nin reel sosyalizme yönelik eleştirileri yeniden gün-
celleşir. Che, tıpkı Demokratik Almanya Cumhuriyeti’n-
den Fritz Behrens gibi, reel sosyalizmin yıkılışını yaklaşık 
çeyrek yüzyıl öncesinden öngörmüştü. Che ve Behrens’in 
çıkış noktaları ve reel sosyalizmin değişmesi gereken 
yönleri üzerine görüşleri birbirinden farklı olmakla birlik-
te, vardıkları sonuç aynıydı: böyle devam edilirse çöküş 
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kaçınılmazdır.

Yazıda, Che’nin hayatı ve eserlerinin ardından 
Küba devrimi ve 1960’lı yıllarla ilgili bir bölüm bulunuyor. 
Che’nin görüşleri ve dönemindeki işlevi ancak 1960’lı yıl-
ların ve sembolik bir yıl olan 1968’in dünya çapında yarat-
tığı büyük hareketlenme bağlamında anlaşılabilir. 

Che’nin klasik “devrime hazırlık” anlayışını değişti-
ren görüşleri gerilla savaşı bağlamında ele alınırken, Regis 
Debray’ın “devrimde devrim” başlığı altında savunduğu 
görüş üzerinde durulmayacaktır. Her iki görüş de teme-
linde Küba devriminin değerlendirilmesi ve Latin Ameri-
ka’ya yayılması hedefinden hareket etmekle birlikte, Che, 
gerilla savaşına dışardan bakan bir entelektüelden daha 
sağlam temellere oturan düşüncelere sahiptir.

Bu bölümde ek olarak, aynı dönemde yaygınlaşan 
halk savaşı söyleminin bir başka önemli ismi Mao’nun 
konuyla ilgili görüşleriyle Che’nin görüşleri arasındaki 
benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durulacaktır.

Che’nin devrimci mücadele ve gerilla savaşı hak-
kındaki görüşlerinin Orta ve Güney Amerika ülkelerinden 
sonra en etkili olduğu ülke Türkiye’dir. 1970-71 yıllarında 
ortaya çıkan iki silahlı mücadele örgütü, THKO (Türkiye 
Halk Kurtuluş Ordusu) ve THKP-C (Türkiye Halk Kurtuluş 
Partisi ve Cephesi) Che’nin devrimci gerilla savaşıyla ilgili 
görüşlerinden büyük oranda etkilenmişlerdir. Mahir Ça-
yan’ın Kesintisiz Devrim II-III adlı yazısında açık ifadesini 
bulan bu etkilenme, Türkiye koşullarının prizmasından 
geçerek kendisini gösterir. Mahir Çayan’ın özgün “Che 
yorumu” üzerinde de durulacaktır. 

Yazının sonraki bölümü, devrimin yaygınlaşması 
amacıyla devrim ihracıdır. “İki üç daha fazla Vietnam” 
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olarak da ifade edilen bu görüş, döneminin belirli bir em-
peryalizm, sosyalizm ve sömürge ülkeler dünyası anlayı-
şına dayanmaktadır. Bu çerçevede Che’nin Kongo deneyi-
mi üzerinde durulacaktır.

Daha sonraki bölümlerde Che’nin sosyalizmde eko-
nomik gelişme ve yeni insanın oluşumu hakkındaki gö-
rüşleri üzerinde durulacaktır.

Son bölüm, Che’nin evrensel imajının oluşmasıyla 
ilgilidir. 20. yüzyılın ikinci yarısının en tanınmış kişiliği 
olarak bilinen Che, bu konuma nasıl ulaşmıştır?

 Almanca referanslardan yapılan çeviriler bana ait-
tir.
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HAYATI VE ESERLERİ

Che Guevara 14 Haziran 1928’de Rosario’da (Arjan-
tin) doğdu. Küçük yaştan itibaren astım hastalığıyla bir-
likte büyüdü. Tıp eğitimi görmüş olmasına karşın, “orta 
sınıftan bir doktor” olarak yaşayamayacağına üniversiteyi 
bitirmeden karar vermişti. 1952’de bir arkadaşıyla birlikte 
Arjantin’den Meksika’ya kadar değişik ülkeleri kapsayan 
bir Güney Amerika gezisine çıktı. Geniş bir bölgede işçile-
rin ve özellikle köylülerin zor yaşam koşullarını gördü ve 
etkilendi. (Che bu gezisini “The Motorcycle Diaries” (Mo-
tosiklet Anıları) kitabında anlatır.)

1953’te yeni bir Güney ve Orta Amerika seyahatinde 
Guatemala’ya kadar gelir. Sonraki yıl bu ülkedeki reform-
cu Arbenz yönetiminin CIA’nın düzenlediği darbeyle dev-
rilmesini yaşar. Direniş için halka silah dağıtılması çabası 
sonuçsuz kalır ve Meksika’ya kaçmak zorunda kalır. Bu 
ülkede Kübalı devrimciler ve Fidel Castro ile karşılaşır. 
Onlarla birlikte Alberto Bayo’dan teorik ve pratik gerilla 
eğitimi alır. 1956 yılı sonunda Granma gemisiyle Kübalı-
larla birlikte Sierra Maestra’da gerilla savaşını başlatmak 
üzere adaya çıkar.

1959 yılı başına kadar süren iki yıllık savaşta Che 
gerilla komutanlığına kadar yükselir ve Fidel ve Raul’dan 
sonra “devrimin üçüncü adamı” olur. Che katıldığı bütün 
savaşlarda Günlük tutar. Küba’daki savaşı “Kubanisches 
Tagebuch” (Küba Günlüğü) kitabında anlatır.

1961’de Sanayi Bakanı olur. Küba ekonomisinin ge-
niş olanda devletleştirilmesini planını uygular, toprak 
reformunu hayata geçirir. Küba ekonomisini sosyalist in-
sanın oluşturulması doğrultusunda ve önceliği moral de-
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ğerlere vererek geliştirmeye çalışır.

Che, sosyalist planlama ve sosyalist ekonomiyle il-
gili görüşleri “Aufsätze zur Wirtschaftspolitik” (Ekonomi 
Yazıları) kitabında toplanmıştır.

1965’te Kongo’ya, emperyalizme karşı savaşın Afri-
ka’da da başlatılması için gider. Başarılı olamaz. Bu ko-
nudaki yazıları “The African Dream” (Afrika Rüyası) adlı 
kitabında toplanmıştır.

Gerilla savaşının Latin Amerika’da başlatılmasına 
karar verir ve bu amaçla 1966’da Bolivya’ya gider. 8 Ekim 
1967’de Bolivya ordusuyla çatışmanın ardından yaralı ola-
rak yakalandıktan sonra, ertesi gün öldürülür. Bolivya’da 
tuttuğu günlüğü daha sonra “Bolivya Günlüğü” adıyla ya-
yınlanır.

Che’nin değişik ülkelerde ve toplantılarda yaptığı 
konuşmalar sınıflandırılarak değişik kitaplarda toplan-
mıştır. Yazılarının toplandığı kitapların sayısı yayınlanan 
dile göre değişmekle birlikte genellikle beş ya da altı tane-
dir. (Türkçe’de sekiz tanedir)
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KÜBA DEVRİMİ

İki yıl kadar süren gerilla savaşıyla diktatör Batis-
ta’nın devrilmesi, başlangıçta kapsamlı bir toprak re-
formu ve öteki demokratik taleplerle karakterize olan 
devrimin hızla sosyalist aşamaya geçmesi, sadece Latin 
Amerika’da değil, çok sayıda başka ülkede de özellikle sol 
çevrelerde büyük yankı yaratır ve “devlet” sorununu ye-
niden gündeme getirir: Bu devlet nasıl ele geçirilebilir ve 
yıkılabilir? Küba devrimi, teorik tartışmanın ötesinde, bu-
nun, hem de ABD’nin yanı başında yapılabileceğini gös-
terdiği için özellikle dikkat çekicidir.

1960’lı yıllar dünyasında Che’yi ön plana çıkaran, 
görüşlerinin özellikle dikkat çekmesini sağlayan, Küba 
devriminde “üçüncü adam” olması ve Raul Castro ile bir-
likte devrimin sosyalist karaktere bürünmesinde önemli 
işleve sahip olmasıdır. 

Küba’nın ABD ile SSCB arasındaki soğuk savaşın 
odak noktalarından bir tanesi olması, ülkenin değişik Af-
rika ve Latin Amerika ülkelerine “devrim ihracı” amacıyla 
sürekli çaba harcaması ve Che’nin bu çabanın önde gelen 
aktörü olması, Küba devriminden hareketle devrim teo-
risine getirdiği değişiklikler, O’nun sosyalist ekonominin 
kurulması ve yeni insanla ilgili görüşlerinin geri planda 
kalmasına yol açmıştır. 

Che faaliyetlerinin ve görüşlerinin eksenine devrim 
öncesi ve sonrasındaki Küba’yı oturtur. Devrim, öteki yeni 
sömürge ülkelerde de Küba’daki gibi yapılabilir; sosyalist 
ekonominin kuruluşu ve yeni insanın ortaya çıkmasında 
Küba örneği önemlidir. Yazılarından birisi, “Küba: Ayrı bir 
olay mı, yoksa öncü mü?” başlığını taşır. 
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Küba devrimi başka bir tarihsel dönemde olsaydı bu 
kadar dikkat çekmeyebilirdi. Latin Amerika için “1968’in 
açılışı” sayılan Küba devrimi, “sömürüye ve baskıya karşı 
ilk küresel kalkışma” sayılan 1968’in Vietnam’dan sonra 
gelen ikinci sembol ülkesidir.
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UZUN 68

1968’in incelenmesinde son yıllarda tek tek ülkeler-
den ya da belirli bölgelerden küresel ölçeğe yönelik bir ge-
lişme görülür. 68’in bu küresel değerlendirilmesinde iki 
özellik dikkat çeker:

Birincisi: 1968’in değişik ülkelerdeki ortak paydası 
“daha fazla özgürlük” isteği olarak tanımlanabilir. Deği-
şik ülkelerdeki 68’ler birbirlerini etkilemiş olmakla bir-
likte, ülkelerin ve bölgelerin özgünlüklerini taşıyan ken-
di 68’leri de vardır. Her durumda 68, ABD’de başlayan ve 
Batı Avrupa ülkelerinde doruk noktasına ulaşarak dün-
yanın geri kalanını etkileyen bir süreç değildir. Sosyalist 
ülkelerin (özellikle Polonya, Yugoslavya ve Çekoslovakya) 
Batı’dakilerden önemli farklılıklar taşıyan kendi 68’leri-
nin yanı sıra, Latin Amerika ülkeleri, Türkiye, Japonya ve 
öteki ülkeler 68’lerinden söz edilebilir.

İkincisi: 68, bir ya da birkaç yılı değil, ülkelere ve böl-
gelere göre değişik dönemleri kapsar. Latin Amerika için 
68, 1959-1974 arasıdır ya da Küba devrimiyle Allende’nin 
askeri darbeyle devrilmesi arasındaki dönemi kapsar.

Türkiye için bu dönemin 1965’te Türkiye İşçi Parti-
si’nin TBMM’ne 15 milletvekiliyle girmesinden, 12 Eylül 
1980 darbesi arasını kapsadığı söylenebilir.

1968’in bütün ülkelerde ortak iki bileşeni vardır: 
Vietnam savaşı ve Che Guevara. Küba devrimi aynı za-
manda Che demektir. Değişik ülkelerdeki 68’lerde yaşa-
nılan farklılıklar ne olursa olsun, Vietnam savaşı protesto 
edilir ve 1967’de öldürülen Che Guevara bazen ön planda 
bazen daha geride duran ortak semboldür. 
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Bunun nedeni, Che’nin 68’in ortak paydalarından 
olan daha fazla özgürlük, yeni bir dünya ve yeni bir insan 
isteğini sembolize etmesidir.
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GERİLLA SAVAŞI

Che’nin gerilla savaşının temelleriyle ilgili görüş-
lerinde yeni bir yan yoktur. Çağdaşları Mao Tse Tung ve 
Giap, gerilla savaşının devrimci amaçlarla yürütülmesi-
nin genel ilkelerini daha önce ifade etmişlerdi. Buna göre:

a) Temel savaş alanı kırlardır, kentlerin rolü ikinci 
plandadır.

b) Devrimin temel kitle gücü köylülüktür. 

c) Devrim kırlardan kentlere doğru bir rota izler. Bu ge-
lişme, esas olarak, kurtarılmış bir bölgenin (*1) 

oluşturulması ve genişletilmesi temelinde şekillenir. Top-
rak devrimi, feodal ve yarı feodal ilişkilerin tasfiyesi, dev-
rimin kırsal alanda gelişmesini sağlayan anahtar uygula-
madır. 

Che, kırlardan kentlere doğru rota izleyen ve kısaca 
halk savaşı olarak da adlandırılan devrimci gerilla savaşı 
teorisine, Küba devriminden hareketle birkaç ekleme ya-
par.

Birincisi: Dışa bağımlı da olsa kapitalist bir ülkede, 
işçi sınıfının değil de köylülüğün bir kesiminin ve toprak 
devriminin devrimde belirleyici rol oynamasıdır.

Küba ve sosyo-ekonomik yapıları ona benzediği sa-
vunulan Latin Amerika ülkeleri, ABD’ye bağımlı kapitalist 
(*) Kurtarılmış bölge: Kırsal alanda dağlık ve/veya ormanlık arazide 
oluşturulan, bölgede yaşayan köylülerle iyi ilişkilere sahip olunan, ge-
rillanın kendi yönetim aygıtını oluşturduğu, ordunun ancak ağır kayıp-
lar pahasına girebileceği bölge.
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ülkelerdir ya da yeni sömürgelerdir. Bu ülkelerde kırsal 
alanda yarı feodal ilişkiler de bulunmakla birlikte bun-
lar belirleyici değildir. Küba’da olduğu gibi Latin Amerika 
ülkelerinde de kapitalizm sadece kentlerde değil, kırsal 
alanda da egemen üretim biçimidir. Başka bir deyişle köy-
lülük sınıfsal ayrışmaya uğramıştır.

O döneme kadar yapılan marksist-leninist analizler, 
bu tür ülkelerde toprak sorununun bulunmadığı, var olsa 
bile belirleyici olmadığı sonucuna ulaşmıştı.

Che’nin devrimci gerilla savaşı anlayışı ise, dışa ba-
ğımlı kapitalist bir ülkede toprak sorununun varlığının 
saptanmasından hareket eder. Che, yazılarında bu yönde 
açık bir belirleme yapmamış olmakla birlikte, devrimin 
kırsal alanda gelişmesinin, özellikle de başlangıç döne-
minde gerillanın yerleşmesinin (kurtarılmış bölgenin ku-
rulmasının) itici gücü olarak toprak devrimini görür.

Küba’da tarımın önemli oranda makineleşmesine, 
kapitalist çiftliklerle yoksul köylüler ve tarım işçilerinin 
varlığına karşın; gerilla savaşı Sierra Maestra’da, toprak 
kavgası veren ve ağırlıkla küçük-burjuva karaktere sahip 
köylülerin bulunduğu alanda başlamıştır. (Gerassi, 1968: 
133-134)

Dışa bağımlı da olsa kapitalist bir ülkede –en azın-
dan belirli bölgelerde- toprak sorununun bulunmasının 
nedeni, sadece yarı-feodal ilişkiler değildir. Küba’da ve 
bölgenin öteki ülkelerinde toprak kiracılığı yaygındır. Kü-
çük köylü, büyük toprak sahiplerinden toprak kiralar ve 
bu toprağın sahibi olmak ister. Sierra Maestra yıllardan 
beri kiralama yoluyla toprak işleyen ve bu küçük arazi 
parçasına sahip olmak isteyen köylülerin bulundukları bir 
bölgedir. Büyük toprak sahiplerinin mülksüzleştirilmesi-
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ni savunan gerillaların varlığını kısa sürede benimser.

“Gerilla Savaşı-Bir Yöntem” (Gerassi, 1968: 266-278) 
yazısında Che, İkinci Havana Deklerasyonu’ndaki belirle-
meyi kullanarak, bölge ülkelerindeki tarımın feodal ka-
rakterinden söz eder. 

Che için önemli olan, toprak devriminin gerilla sa-
vaşının itici gücü olmasıdır. Bu devrim yarı-feodal tarım-
sal yapıda geniş bir alanda uygulanabileceği gibi, Küba 
örneğinde olduğu gibi, öncelikle kurtarılmış bölgede de 
uygulanabilir.

Güney ve Orta Amerika ülkelerinde, gerillanın “top-
rak devrimi” uygulamasının silahlı mücadelenin geliş-
mesinde belirgin bir rol oynamasından söz edilemez. Kü-
ba’da olduğu gibi gerillanın önce “yok edilmesi mümkün 
olmayan bir güç” olduğunu göstermesinin ardından “top-
rak devrimi” uygulaması önem kazanmaktadır.

Nikaragua ve El Salvador gibi ülkelerde gerilla mü-
cadelesi uzun bir tarihsel geleneğe sahiptir (Rey, 2008: 57-
67) ve gelişmesinde de öncelikle bu geleneğe dayanmıştır. 
Buna karşın Uruguay ve Venezüela gibi nüfusun büyük 
kesiminin kentlerde yaşadığı ülkelerde “toprak devrimi” 
önemli bir işlev taşımayacaktır.

 Küba’dakine benzer bir yoldan devrim yapma gi-
rişimi Güney ve Orta Amerika’nın çok sayıda ülkesinde 
başarısızlıkla sonuçlanır.

İkincisi: Devrimci teori ve pratik arasındaki ilişkidir.

Lenin, Ne Yapmalı’da devrimci teorinin önemine 
dikkat çekerken, “devrimci teori olmadan devrimci pratik 
olmaz” saptamasında bulunur. Che Guevara, Küba devri-
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mi deneyiminden hareketle, devrimci teori ve pratik ara-
sındaki bu ilişkinin zorunlu olmadığını savunur. 

“Teori bilinmese bile, eğer sosyal gerçeklik doğru 
tahlil edilirse ve devrime katılan güçler doğru olarak kul-
lanılabilirse, devrim başarıya ulaşabilir.” (Che’nin 8 Ekim 
1960’da yaptığı konuşmadan aktaran: Gerassi, 1968: 120)

Sierra Maestra’ya Granma gemisiyle çıkan ve ilk aşa-
mada çoğu Batista ordusu tarafından öldürülen 82 gerilla-
dan sadece ikisi (Che ve Raul Castro) Marksisttir, ötekiler 
“devrimci demokrat” olarak tanımlanabilirler. 

Che’nin bu saptaması Küba pratiğinden hareketle 
“devrim süreci içinde öğrenmek” anlayışına dayandığı 
gibi, bölgenin komünist partilerine karşı duyulan tepki-
den de kaynaklanır. 

Latin Amerika ülkelerinin komünist partileri (dev-
rimden önce Küba’nınki de dahil) gerilla savaşına karşıdır. 
Bunun için gerekli koşulların oluşması gerektiğini savu-
nurlar, ne ki, bu koşullar da bir türlü oluşmaz. Devrimde 
kentlerin ve işçi sınıfının belirleyici rol oynayacağını sa-
vunmalarının ötesinde, devrimi demokratik ve sosyalist 
aşama olmak üzere belirgin iki ayrı aşamaya bölerler. Che 
ise hızlı biçimde sosyalist devrime dönüşecek bir devrim-
den yana olduğu gibi, diğer konularda da komünist parti-
lerinin görüşleriyle açık bir çelişki içindedir.

Küba’da devrimin önderi olan örgüt komünist parti-
si değil, 26 Temmuz Hareketi’dir. Ülkede “marksizm-leni-
nizmin tekelini elinde tutan” komünist partisinin yerine, 
bu parti dışında ve büyük çoğunluğu devrimci demokrat-
lardan oluşan bir örgüt devrim yapmıştır. 

Che’nin yazılarında ve konuşmalarında bölgenin 
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komünist partilerine yönelik tepki belirgin olarak görü-
lür. Bolivya’daki gerilla savaşı sırasında da Che, ülkenin 
komünist partisiyle anlaşamayacaktır.

Üçüncüsü: Che’nin yine Küba devriminden hareket-
le devrim teorisine getirdiği en tanınmış, etkili ve özgün 
katkıdır: 

“Devrim için uygun koşulların oluşması için her za-
man beklenmesi gerekmez; ayaklanan bir çekirdek de 
bunları yaratabilir.” (Gerassi, 1968: 267)

Che’nin bu ünlü saptaması, “Gerilla Savaşı – Bir Yön-
tem” yazısında yer alır. İlgili yazı, Che’nin toplu yapıtla-
rının yanı sıra, gerilla savaşıyla ilgili olarak yazılmış çok 
sayıda kitapta da yer almaktadır.

Latin Amerika ülkelerinde 1960’lı ve 1970’li yıllar-
da (bazı ülkelerdeki örnekler sonrasına da uzanmıştır) 
Nikaragua, El Salvador ve bir oranda Kolombiya dışında 
başarısızlıkla sonuçlanan gerilla savaşlarının tamamına 
yakını bu saptamadan yola çıkarlar: devrim için objektif 
koşullar hazırdır, subjektif koşullar da belirli oranda ol-
gunlaşmıştır ve dolayısıyla bir çekirdeğin silahlı eyleme 
geçmesi eksik olan aşamayı tamamlayacak ve devrim 
pratik olarak başlayacaktır.

Che’nin bu saptamasında Küba devriminin etkisinin 
yanı sıra, bölgenin komünist partilerinin mücadele anla-
yışlarına karşı olmasının önemli payı vardır. Komünist 
partilerin ortak görüşü olan “Güney ve Orta Amerika ül-
kelerinde devrim için subjektif koşulların olgun olmadığı” 
görüşüne karşı, Che, küçük bir çekirdeğin ayaklanması-
nın bu koşulları oluşturacağını savunur.
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MAO VE CHE’DE GERİLLA SAVAŞI

1960’LI YILLARDA Küba devriminin etkisinin Orta 
ve Güney Amerika’dan başlayarak dünya çapında yayıl-
masının yanı sıra, aynı dönemde yayılan başka bir gerilla 
savaşı anlayışı daha vardır: Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) 
tarafından savunulan ve Mao’nun adıyla özdeşleştirilen 
halk savaşı... 

Mao ve Che’nin adlarıyla özdeşleştirilen silahlı mü-
cadele anlayışları arasında benzerliklerin yanı sıra önem-
li farklar da bulunmaktadır.

Mao ve Che, kısaca “halk savaşı” olarak adlandırılan 
silahlı mücade anlayışını kabul ederler. Ne ki, halk sava-
şının içeriğini farklı olarak değerlendirirler.

Önce iki anlayış arasındaki benzerlikleri ele alalım:

Her iki halk savaşı anlayışında da temel savaş alanı 
kırlardır, dolayısıyla devrimin temel gücü de köylülük-
tür. Köylülükten ne anlaşıldığı ülkenin yarı-feodal ya da 
dışa bağımlı kapitalist olmasına göre değişmekle birlikte, 
kentlerdeki işçilerin devrimde ikincil rol oynayacağı ve 
özellikle mücadelenin ilerleyen aşamalarında önem ka-
zanacakları konusunda görüş birliği vardır.

Her iki anlayışta da halk savaşı, gerilla birliklerin-
den başlayarak düzenli orduya doğru gelişen uzun süreli 
silahlı mücadele olarak ele alınır. Kurtarılmış bir bölgenin 
kurulması ve devrim başka alanlara taşındığı oranda ge-
nişletilmesi de iki anlayışın ortak noktalarından bir tane-
sidir.
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Che, “Gerilla Savaşı-Bir Yöntem” yazısında halk sa-
vaşının gelişimini anlatırken, Mao ile aynı terminolojiyi 
kullanır: Stratejik savunma, stratejik denge ve stratejik 
taarruz aşamaları...

Gerilla savaşının nasıl gelişeceği konusunda Mao ile 
Che arasında uyum bulunmakla birlikte, nasıl başlanaca-
ğı konusunda tümüyle ayrı noktalardan hareket ederler.

Belirli bir bölgede politik propaganda ve ajitasyona 
dayanan kitle çalışmasıyla zemin oluşturulduktan son-
ra, bu bölgeden gerilla savaşına başlanabilir. Halk savaşı-
nın ilk aşamasından önce duruma göre uzun sürebilecek 
bir kitle çalışması dönemi vardır. Gerilla mücadelesi, en 
azından bir bölgede politik olarak hazırlanmış ve örgütlü 
olan kitleye dayanır.

Che’ye göre ise, gerilla kolunun belirli bir bölgede 
yaşamaya başlaması için kapsamlı bir ön çalışma gerekli 
değildir. 

“Başlangıçta zayıf olan gerilla birimi sadece bölgeyi 
tanımak, halkla ilişki kurmak ve destek üssüne dönüştü-
rülebilecek yerleri güçlendirmek için çalışmalıdır.” (Ge-
rassi, 1968: 276)

Che, gerillanın özellikle zayıf olduğu bu ilk aşamada 
ordu birlikleriyle çatışmaya girilmesini öngörmez. 

Aynı yerde Che, gelişmesinin başlangıç aşamasın-
da gerillanın sürekli hareketli, uyanık ve kuşkucu olması 
gerektiğini belirtir. Askeri taktiğin bu üç ögesinin uygun 
kullanımı olmadığında, gerillanın yaşaması mümkün de-
ğildir.

Che’nin gerillası dost ile düşmanın karışık olduğu 
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bir alanda faaliyetine başlarken, kapsamlı bir ön politik 
çalışmaya dayanmaz.

Che ve başka ülkelerde O’nun görüşlerini izleyenler 
“maceracı” olarak eleştirilmiş olmakla birlikte, Che’nin 
kapsamlı bir ön politik çalışma yapılmadan harekete ge-
çilmesi gerektiği, politik çalışmanın ancak gerillanın eyle-
miyle ileriye gidebileceği görüşü, onun “anahtar kavramı” 
olan “kararsız denge”de ifadesini bulur.

Che, aynı yazıda, bölge ülkelerinde oligarşik dikta-
törlüğün baskısıyla halkın tepkileri arasında kararsız bir 
dengenin varlığından söz eder. 

Giap’ın Halka Savaşı’nın Askeri Sanatı’nda, halk 
savaşı için yaptığı tanımdaki koşul; “halk savaşı, politik 
olarak tecrit olmuş düşmanı askeri olarak yenmek için 
verilir”, Che açısından belirli oranda yerine gelmiştir. Bir 
ülkede ya da bir bölgedeki ülkelerde oligarşinin (Che, oli-
garşinin içeriğini, toprak sahipleriyle burjuvazinin ittifakı 
olarak tanımlar) baskısıyla halk kitlelerin tepkisi arasında 
denge durumu oluşmuşsa, o ülkedeki yönetim meşrulu-
ğunu büyük oranda kaybetmiş demektir. Küçük bir çekir-
değin silahlı eylemlere başlaması, yok edilememesi ve gi-
derek genişlemesi, halkın oligarşiye tepkisini artıracaktır. 

Che, değişik kaynaklarda yayınlanan “Sosyalizm ve 
Küba’da İnsan” yazısında öncünün (silahlı küçük çekir-
dek) taşıdığı büyüt önemi şöyle belirtir:

“Öncü, zafer için gerekli olan subjektif koşulların 
oluşmasının katalizatörüdür.” (Che, Band: 6, 1995:15)

Che’nin anlayışına göre, politik çalışmanın ileriye 
götürülebilmesi, kitlede devrimci bilincin oluşması ancak 
gerilla eylemleriyle mümkündür.
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DEĞİŞİK BİR CHE YORUMU: MAHİR ÇAYAN

Che’nin devrimin gelişme yoluyla ilgili görüşleri, 
Güney ve Orta Amerika ülkelerinden sonra en çok Türki-
ye’de etkili olmuştur. 1970-1971’in silahlı mücadele örgüt-
leri, birisi dışında (TİKKO, Türkiye İhtilalci Köylü Kurtuluş 
Ordusu, teorik görüşleri İbrahim Kaypakkaya tarafından 
şekillendirilen bu örgüt daha sonra TKP/ML (Türkiye Ko-
münist Partisi/Marksist-Leninist adını alacaktır) Che’nin 
görüşlerinin hayata geçirilmesi doğrultusunda hareket 
ederler. TİKKO’da ise ağır basan Mao’nun halk savaşı an-
layışıdır. Türkiye’ye oldukça uzak ülkelerde yapılan eleş-
tiri burada da tekrarlanır: Mao’nun halk savaşı anlayışını 
savunanlar, Che Guevara çizgisini öne çıkaranları “küçük 
burjuva devrimcisi” ya da “maceracı” olarak nitelendirir-
ler. 

(1970’li yılların ortalarında ülkemizde bu konudaki 
görüşlerin geniş bir özeti ve karşılıklı eleştiriler ve Che 
yorumu konusunda bkz. http://thkp-c-acilciler-tarih.
blogspot.com adresindeki Türkiye Devriminin Acil Sorun-
ları (TDAS) linki, broşürün ikinci bölümü)

Mahir Çayan’ın Che yorumunda iki önemli nokta 
vardır:

Birincisi: Che’den sonra Latin Amerika’daki gerilla 
savaşlarında ortaya çıkan farklı değerlendirmeleri dikkate 
alır. Venezuela’da Douglas Bravo, Che’nin devrimde geril-
la savaşının rolü konusundaki anlayışını benimsemekle 
birlikte, ülkede nüfusun büyük bölümünün kentlerde ya-
şamasından hareketle, halk savaşını değil, şehir ve kırda-
ki savaşın diyalektik bütünlüğü olarak tanımladığı birle-
şik devrimci savaşı savunur. (Bravo’nun bu kitabı 1969’da 
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Ant Yayınları’nda çıkmıştı, yeni baskısı bulunmuyor.)

Mahir Çayan da Türkiye’de kentlerin öneminden 
hareketle bu tanımı aynen alır.

İkincisi: Che yorumunda önemli terminolojik deği-
şiklikler ve eklemeler yapar: gerilla savaşı yerine öncü sa-
vaşı ve silahlı propaganda terimlerini kullanır. 

Che Guevara, gerilla savaşı saptamasıyla kendisinin 
ve o dönemdeki Küba’nın devrim anlayışıyla, öteki çiz-
giler arasındaki farkı açık olarak ortaya koyabiliyordu. 
Bu çizginin karşısındaki tek anlayış bölgedeki komünist 
partilerin büyük bölümü tarafından temsil edilen, klasik 
politik kitle çalışmasıyla uzun bir bilinçlendirme dönemi 
ve ardından –eğer gerekirse- silahlı savaş idi. Bölge ülke-
lerinde Mao’nun görüşlerini savunan devrimci gruplar ol-
dukça azdı. Bu durumda, gerilla savaşı saptaması yeterli 
ayrımı sağlıyordu.

1970’li yılların Türkiyesinde ise benzer bir durum 
yoktu. Mao tipi halk savaşını savunan (Beyaz Aydınlık, 
sonraki adıyla PDA (Proleter Devrimci Aydınlık), bu grup 
daha sonra Perinçekçiler diye anılacaktı; Kesintisiz Dev-
rim II-III’ün yazıldığı yıllarda TİKKO’nun kuruluşu duyul-
mamıştı) ve Guevara çizgisinin yanı sıra Küba devrimini 
de eleştirenler vardı. 

Mao’nun görüşlerini savunanlar da gerilla savaşı te-
rimini kullandıklarından, Mahir Çayan, silahlı propagan-
da ve “silahlı küçük çekirdek tarafından yürütülen savaş” 
yerine de öncü savaşı terimlerini kullanır. (Bu konuda 
daha ayrıntılı bilgi için bkz. Erkiner, 2007: 536-42)

Che Guevara’da küçük çekirdeğin gerilla savaşının 
asıl işlevi Mahir Çayan’da da aynı kalır. Sadece “kararsız 
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denge” yerine “suni denge” terimi kullanılır. 

Che, temel savaş alanının kırlar, devrimin kitle gü-
cünün de köylülük olduğunu belirtir. Kentlerdeki işçi sını-
fının rolü devrimin ileri aşamalarında önem kazanacak-
tır. Mahir Çayan bunu “proletaryanın fiili değil, ideolojik 
önderliği” olarak kavramsallaştırır. 

Türkiye sosyalist hareketinde özellikle o dönemde 
kent işçi sınıfının devrimci mücadeledeki rolü fazlasıyla 
tartışma konusu olduğu, bu tartışma “kentlerde ayaklan-
ma ya da işçi sınıfının fiili önderliği mi?” yoksa “uzun sü-
ren bir halk savaşı ve köylülüğün devrimin temel gücü 
olması mı?” soruları arasında olduğu, ikinci görüşü savu-
nanların “işçi sınıfını görmezden geldikleri” suçlaması ya-
pıldığı için, “işçi sınıfının idelolojik önderliği” saptaması,  
dönemsel olarak gerekli bir ekleme özelliği taşımaktadır. 

THKO ise, temel belgesi “Türkiye Devriminin Yo-
lu”nda ifadesini bulduğu gibi, ülkeyi, Mahir Çayan’ın 
aksine, yarı-feodal olarak değerlendirir. Kentlerde adını 
duyurduktan kısa süre sonra kırsal alanda uygun bir coğ-
rafyada gerilla kolu olarak faaliyete geçer.
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DEVRİMİN YAYILMASI ÇABALARI

Küba devrimi özellikle Orta ve Güney Amerika ül-
kelerinde öğrenciler, aydınlar ve her meslekten gençler 
arasında büyük bir heyecan dalgası yaratır. Küba, üstelik 
de ABD’nin yanı başında bir ülke olarak “devrimin yapıla-
bileceği”ni göstermiştir. Kübalılar da devrimleri öncesin-
dekine berzer koşulların bölge ülkelerinde bulunduğuna 
inanmaktadır. Halk, gerilla hareketini desteklemeye ha-
zırdır. Eksik olan, subjektif koşulların olgunlaşmasını hız-
landıracak gerillanın varlığıdır. 

İlk teşebbüsler Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Nika-
ragua’da, başka bir deyişle görece yakın ülkelerde hayata 
geçirilir. Sierra Maestra’da savaşmış bir bölüm Kübalı ile 
birlikte, Küba’da askeri eğitim görmüş o ülkelerden dev-
rimciler gerilla kolları oluşturmaya çalışırlar, ancak başa-
rılı olamazlar ve bazıları ordu tarafından hemen yok edi-
lir.

Benzeri girişimler daha sonra bölgenin başka ülke-
lerinde, bu kez Küba’dan oldukça az bazen de hiç katılım 
olmadan denenecek; ne ki, gerilla mücadelesi, Guatemala 
dışında hiç bir ülkede, Küba örneği izlenerek başarılı ola-
mayacaktır. 

Che’nin önde gelen amacı, gerilla savaşını ülkesi Ar-
jantin’de başlatmaktır. Bu amaçla  Sierra Maestra’dan ta-
nıdığı bazı kişileri bu ülkede uygun bir alan bulması ve ilk 
hazırlıkları yapması için görevlendirir. Ne ki, Arjantin jan-
darmasının daha hazırlık aşamasında müdahale etmesi 
ve Arjantin Komünist Partisi’nin de ülkede gerilla savaşı 
başlatılmasına şiddetle karşı çıkması sonucu proje geçici 
olarak iptal edilir. Che, Bolivya’da başlayacak gerilla sava-
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şının daha sonra Arjantin’e yayılacağını düşünmektedir. 

İster çok sayıda Afrika ülkesi gibi İkinci Dünya Sa-
vaşı’ndan sonra politik bağımsızlığını kazanmış olsun, 
isterse Latin Amerika ülkeleri gibi bu konuma yıllardan 
beri sahip olsun, emperyalizme bağımlı ülkelerde devri-
min objektif ve önemli oranda da subjektif koşullarının 
varolduğuna inanılmaktadır. Che ve Kübalı devrimciler, 
ABD’nin yoğun çabasıyla çok sayıda bölge ülkesinin tavır 
alması sonucu tecrit edilmiş duruma düşen Küba’nın, bu 
durumdan kurtulabilmesi için devrimin yayılması gerek-
tiği ve bunun için de kendilerine önemli görevler düştüğü 
görüşündedirler. Che’nin ülkesi Arjantin ile özel olarak 
ilgilenmesi, burada gerilla savaşı için özellikle uygun ko-
şullar bulunmasından ziyade, Che’nin iyi tanıdığı tek hal-
kın yaşıyor olmasıdır.

Che, hayatı boyunca, iyi tanımadığı halklarla birlikte 
ve gerilla savaşı vasıtasıyla devrim için mücadele etmiş-
tir.

Kübalılarla aynı dili konuşuyor olmakla birlikte, ge-
rilla savaşında yer almadan önce bu halkı tanıması, yak-
laşık 80 kişiyle birlikte Meksika’da gördüğü askeri eğitim-
le sınırlıdır.

Küba’da iki yıl süren gerilla savaşı süresince bu halkı 
daha iyi tanımış, ancak daha sonra kendisinin de ifade 
edeceği gibi, savaş dışındaki bir alanda bu tanışıklığın hiç 
de yeterli olmadığı görülmüştür.

19 Ağustos 1960’da Küba’da yaptığı bir konuşmada, 
Che, “devrimden sonra birlikte çalışacağı halkı tanıması 
gerektiğini” (Guevara, Band: 3, 1995: 58) söyler. 

Benzer bir durum, gerilla savaşını başlatmak için 
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değil, ABD emperyalizmine ve ülkenin eski sömürgecile-
rine karşı süren bir savaşı desteklemek amacıyla politik 
bağımsızlığını yeni kazanmış Kongo’da da karşısına çıka-
caktır.
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KONGO’DA SAVAŞ

1960’lı yılların başlarında Orta Amerika ülkelerine 
yönelik gerilla birliği oluşturma girişimlerinin aksine, 1965 
yılında Kongo’da yürütülen savaşta Küba resmi olarak yer 
alır. Küba ülkeye 120 ve 200 kişiden oluşan iki askeri bir-
lik gönderir. Bunlardan bir tanesi Che’nin, diğeri ise Küba 
Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi J. Risquet’in ko-
mutasındadır. (Guevara, 2000: xiii, R. Gott’un önsözü)

Che, “The African Dream – The Diaries of the Re-
volutionary War in Congo” (Afrika Rüyası – Kongoda’da 
devrimci savaştan anılar) kitabına, “Bu bir başarısızlığın 
tarihidir” cümlesiyle başlar.

Che, Kongo fiyaskosunun nedenlerini birkaç madde-
de toplar ve politik bağımsızlığını yeni kazanmış eskinin 
sömürge ülkelerine yönelik olarak önemli bir saptamada 
bulunur:

Birincisi: Ülkede birleşik bir direniş hareketi yoktur 
ve olması da zor görünmektedir. Bunun nedeni, toplu-
mun yerel gruplar arasında bölünmüş olması ve her gru-
bun ötekilerini fazla dikkate almadan hareket etmesidir. 
Ülkedeki devrimci savaşın önderleri de “ulusal önder” 
özelliğine sahip değildir. Ülkede “Kongo ulusu” olarak ni-
telendirilebilecek bir ulus yoktur.

Che, yıllarca sömürge statüsünde bulunan Kon-
go’nun yaklaşık yüz yıldır politik bağımsızlığına sahip 
olan Orta ve Güney Amerika ülkelerinden oldukça farklı 
bir yapıya sahip olduğunu belirtir. 

İkincisi: Bu durum Kongolu direnişçilerin düşünce 
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ufkunu ve savaştaki tutumunu da belirler. Kübalıların ak-
sine Kongoluların “ABD emperyalizmine karşı savaşmak”, 
“emperyalizmi onun en zayıf olduğu Üçüncü Dünya ülke-
lerinden vurmak” gibi amaçları yoktur. Düşünce ufukları 
yerel çıkar ve istekleriyle sınırlıdır. 

Savaşta ısrarcı değillerdir. Silahlı çatışmalarda is-
teksiz davranmakta, ilk zorlukta kaçmayı tercih etmek-
tedirler. Gerilla savaşının tipik kurallarından birisi olan 
düşman askerlerinin silahlarını almakla ilgilenmezler, 
çünkü sosyalist ülkelerin yardımları sayesinde garip bir 
durum ortaya çıkmıştır: gerillanın silahları ordununkiler-
den daha iyidir.

Che, sosyalist ülkelerden gelen yardımların yerelde 
nasıl çarçur edildiğini görür. Bu durum Kongo’ya özgü de 
değildir.

Küba halkının bir bölümü Afrika kökenlidir ve bu 
nedenle de ülkenin Afrika’daki kurtuluş hareketlerini 
desteklemek amacıyla asker göndermesi sadece enter-
nasyonalizm ve devrimin yayılması çabası kapsamında 
değerlendirilemez. Afrika, Küba halkı için özel bir öneme 
sahiptir. Kongo fiyaskosu ve iki yıl sonra Che’nin ölümü-
nün ardından da Küba, Gine-Bisau ve Angola başta olmak 
üzere sömürgeciliğe karşı savaşı desteklemek amacıyla 
Afrika ülkelerine asker gönderecektir. 

Che, kitabının son bölümünde (Guevara, 2000: 219-
244) hatalardan ders alınması ve destek isteyen ülkelere 
koşullar iyice incelenmeden yardım yapılmaması gerek-
tiğini belirtir. Kongo’daki fiyasko büyük acemiliklerle do-
ludur. Örneğin, Kübalı askerlerle Kongoluların nasıl anla-
şacakları önceden düşünülmemiştir ve bu durum savaş 
sırasında büyük bir sorun olarak ortaya çıkar. Kongo’daki 



 - Engin ERKİNER - 35

savaşa destek, “deneyimlerin aktarılması” temelinde ele 
alındığı için, bu iletişimsizliğin büyük bir sorun olabilece-
ği düşünülmemiştir.

Che, kitabın başında, Kongo’ya gidiş amaçlarını şöy-
le açıklar:

“Amacımız, özgürlük savaşlarında (ek olarak gerici 
güçlere karşı mücadelede de) deneyim kazanmış olanla-
rın, buna sahip olmayanlarla birlikte savaşması ve Kon-
goluların –bizim adlandırmamızla- Kübalılaştırılmasıy-
dı.” (Guevara, 2000: 2)

Sonuç, tersidir; Kübalılar Kongolulaşırlar. Kübalı as-
kerler arasında disiplin bozulur, savaşta isteksizlik ortaya 
çıkar. Kongolular bile kendi ülkeleri için savaşmakta ıs-
rarlı değilse, Kübalılar neden böyle olsunlar!

Che, Kongo deneyiminden hareketle, sonkraki yıl-
larda sosyal bilimde önemli bir kategori oluşturacak bir 
saptamada bulunur. Kongo deneyiminden hareketle, po-
litik bağımsızlığını yeni kazanmış ülkelerdeki muhtemel 
gelişmeleri incelerken herhangi bir kavramsallaştırmada 
bulunmamakla birlikte,  dikkati çektiği süreç, sonraki yıl-
larda “politik kapitalizm” olarak adlandırılacaktır.

Kongo gibi politik bağımsızlığını yeni kazanmış ül-
kelerin karşısında iki yol bulunmaktadır: SSCB ile yakın 
ilişki içinde “kapitalist olmayan yol”dan gelişmeye yö-
nelmek ya da emperyalist ülkelerle, özellikle de ABD ve 
eski sömürgeci ülkeyle yakınlaşarak yeni sömürge olmak. 
İkinci yolun ilk adımı, devlet mekanizmasının önemli 
noktalarında bulunan genellikle küçük burjuva kökenli 
elitlerin devletin üzerinden zenginleşmesidir. Benzer bir 
durum gerilla birliklerinin başında bulunan komutanlar 
için de geçerlidir. Bunların bir bölümü ileride burjuvazi-
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ye dönüşerek, oldukça zayıf olan ve bağımsızlığın ardın-
dan emperyalistlerle geliştirdiği ilişki sonucu bu özelliğini 
kaybedecek olan “ulusal burjuvazi”ye katılırlar.

Politik kapitalizm; altyapısı henüz kapitalist olma-
yan, buna karşılık toplumda yönetici konumda bulunan-
ların gerekli dış ilişkileri de kurarak kapitalizm yönünde 
hareket ettikleri ülkeler için kullanılır. Bulunulan durum-
dan kapitalizme geçişte bir ara konumdur. Uzun sürme-
yecek bir geçiş dönemidir. 

Siyasi bağımsızlığını yeni kazanmış eski sömür-
ge ülkelerde kapitalizme geçişi anlatmak için kullanılan 
bu terim, 1985 sonrasında sosyalist ülkelerdeki durumu 
açıklamak için de kullanılacaktır.
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SOSYALİZMİN SORUNLARI

Kapitalizmi aşarak yeni bir toplum kurmak, yeni in-
sanı ortaya çıkarmak iddiasındaki sosyalizmin sorunları 
her zaman oldu; ne ki, bu sorunların tartışıldığı bazı özel 
dönemler vardır ve bunlardan bir tanesi de 1960’lı yıllar-
dır. 

Bu sorunlar o yıllarda sadece Batı Avrupa ülkelerin-
deki aydınlar ve 68 hareketinin militanları arasında değil, 
sosyalist ülkelerde de tartışıldı. O yıllarda sosyalist ül-
kelerdeki politik ortamı bilmeyenler için belirleme garip 
görünebilir. Sosyalist ülkelerde yıllarca egemen politik 
çizgi dışında görüş savunmak oldukça tehlikeli bir eylem 
oldu. Burada söz konusu olan sosyalizme karşı kapitaliz-
mi savunmak değildir. Marksist-Leninist teoriyi farklı yo-
rumlamak, sosyalist toplumun gelişmesinde izlenilenden 
farklı bir yol tutulması gerektiğini en azından tartışmaya 
açmaya çalışmak, kişinin başını kolayca derde sokabilir; 
bu dert, işini kaybetmekten kitaplarını yayınlatamamaya 
ve hapis cezasına kadar uzanabilirdi. 1953 öncesinde ya 
da Stalin’in sağlığında bu tehlike, iz bırakmadan ortadan 
kaybolmaya, Sibirya’ya sürgüne gönderilmeye veya uy-
gun bir mahkeme kararıyla idam edilmeye kadar uzana-
bilirdi. 

1956’da yapılan Sovyetler Birliği Komünist Parti-
si’nin (SBKP) 20. Kongresi’nde Hrusçov’un Stalin’in uy-
gulamalarını eleştiren konuşması, sosyalizmin geleceği 
konusunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasını biraz olsun 
kolaylaştırdı. 1960’lı yıllarda Demokratik Almanya Cum-
huriyeti’nde Fritz Behrens örneğinde görüldüğü gibi, izle-
nilen gelişme çizgisini eleştirmek ve farklı görüş savun-
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mak, kişinin işini kaybetmesiyle sonuçlanıyordu, ama 
en azından hapse atılmıyor ya da iz bırakmadan ortadan 
kaybolunmuyordu.

Sosyalist toplumun gelişme çizgisinin ve geleceğinin 
–en azından geçmişe göre- daha serbestçe tartışılması, 
dönemin özelliklerine ve ulaşılmış olan gelişme aşaması-
na da uygundu. SSCB’nin Lenin’in öngördüğü gelişme çiz-
gisini izleyerek kapitalist olmayan yoldan sanayi ülkesi 
haline gelmesi (sosyalist modernleşme konusunda, bkz. 
Erkiner, 2005: 25-35), ana hatlarıyla tamamlanmış, İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra sosyalizmin bir dünya sistemi 
haline gelmesiyle de SSCB’nin kuşatılmışlık ve sürekli 
yok edilme endişesiyle yaşama dönemi sona ermişti.

SBKP yöneticileri, sosyalist blokun kapitalistlerle ba-
rış içinde yaşayarak ona olan üstünlüğünü ortaya koyabi-
leceği görüşündeydi. SSCB, 15 yıl gibi kısa bir sürede sana-
yi ülkesine dönüşerek, sosyalist üretim ilişkilerinin üretici 
güçlerin gelişmesine getirdiği büyük ivmeyi göstermiş, 
sadece Sovyet insanının özverisiyle değil, sahip olduğu 
teknik gelişme düzeyiyle de savaşta Nazi Almanyasını 
yenen asıl güç olmuş, ardından savaşın ülkede yarattığı 
büyük yıkımı kısa sürede onarmış ve ek olarak da Kızıl 
Ordu vasıtasıyla Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde sosya-
list iktidarlar kurmuştu. Bunlara 1957’de uzaya fırlatılan 
ilk uzay aracı Sputnik de eklenince, SSCB’nin “barış içinde 
bir arada yaşama süreci içinde sosyalizmin üstünlüğünü 
göstermesi” tezi son derece haklı gibi görünüyordu.

“Sosyalizmin üstünlüğünün gösterilmesi”nden an-
laşılan, üretici güçlerin geliştirilmesinde kapitalizmin ge-
ride bırakılmasıdır. Üretici güçlerin gelişme düzeyi emek 
verimliliğiyle ölçülür. SSCB, emek verimliliğinde ABD’den 
geridedir ve amaç en gelişmiş kapitalist ülke ile aradaki 
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bu farkın kapatılması, ardından da öne geçilmesidir.

Sosyalizm üstünlüğünü gösterdiği oranda insanlık 
da sosyalizme yönelecektir.

Sosyalist ülkelerdeki tartışmalar bu amaca nasıl ula-
şılabileceği üzerinde yoğunlaşır. Tartışmanın başlıca iki 
tarafı bulunmakla birlikte, esasa ilişkin saptamada ayrım 
bulunmamaktadır. Sosyalist ekonomide merkezileşme-
nin azaltılması, büyük üretim birimlerinin özerkleştiril-
mesi ve pazar mekanizmasının daha etkin kullanılma-
sı konularında taraflar arasında ayrım yoktur, bunların 
hangi oranda kullanılacakları konusunda farklı görüşler 
bulunmaktadır.

Sosyalist ülkeler yönetiminde bulunan; politik, eko-
nomik ve kültürel olarak üçe ayrılabilen ve Rusça’daki 
adının benimsenmesiyle anılan Nomenklatura’da, Pazar 
mekanizmasının daha etkin kullanılmasını ve kumanda 
ekonomisinin gevşetilmesini özellikle ikinci kesim sa-
vunmaktadır. Böylesi bir uygulama Nomenklatura için-
deki güç dengesinin değişmesi ve belirleyiciliğin ilk ke-
simden ikinci kesime kayması anlamına da gelir. (Bkz. 
Erkiner, 2008: 12-35)

Burada dikkat çekici nokta, Nomenklatura’nın her 
iki kesiminin de ana sorununun “üretimi nasıl daha fazla 
artırabiliriz?” sorusu çevresinde şekillenmesidir. Bunun 
pratikteki anlamı, sosyalist ülkelerde sıkıntısı çekilen 
daha fazla ve kaliteli dayanıklı tüketim malları üretilme-
sidir. Sosyalist toplumun gelişmesinden anlaşılan esas 
olarak budur.

Sosyalist ülkelerde Nomenklatura’nın politik ve 
ekonomik kesimleri arasındaki mücadeleyi ilk kesim ka-
zanmış ve buna rağmen büyük üretim birimlerinin belirli 
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oranda özerkleştirilmesi ve pazar mekanizmasının kulla-
nımındaki artış bütün ülkelerde hayata geçmiştir. Sade-
ce bu uygulama politik Nomenklatura’nın egemenliğini 
sarsmayacak oranda gerçekleşmiştir.

Che’nin itirazı bu alanın dışından gelir. Ekonomik 
gelişmeyi önemser ama sosyalist toplumda esas ola-
nın insanların bilincindeki gelişme olduğunu savunur. 
Dönemin öteki sosyalist ülkelerinde de insan bilincinin 
gelişmesi dışlanmaz; ne ki, bu gelişme büyük oranda 
ekonomideki gelişmeye bağlanmakta, eğitimin de rolü 
bulunmakla birlikte esas olarak ekonomik gelişme sonu-
cu gerçekleşeceği varsayılmaktadır.

Che, pazar mekanizmasına aşırı vurgu yapılmasına, 
üretimin artırılmasında maddi teşviklere önem verilme-
sine ve üretim birimlerinin özerkliğine karşıdır.

Che’nin sosyalist ekonomi konusundaki görüşleri 
yeni insanın oluşturulmasıyla doğrudan ilgilidir. Değer 
yasası, pazar mekanizması, maddi teşvik gibi kategorileri 
insanın değişmesi ve yeni insanın oluşmasında sahip ol-
dukları işleve göre değerlendirir.
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YENİ İNSAN VE TARİHTE KATALİZATÖR OLARAK 
BİLİNCİN ROLÜ

Che’ye göre sosyalist bir toplumun gelişmesi üç bile-
şenden oluşur: üretim araçlarında özel mülkiyetin kaldı-
rılmasıyla oluşan yeni üretim ilişkileri, bilim ve tekniğin 
gelişmesiyle üretimin artması ve yeni insanın oluşması. 
İçiçe olan bu üç bileşenin arasında, Che, önceliği yeni in-
sanın bilincinin gelişmesine verir ve bu bilincin yeni üre-
tim ilişkileri çerçevesinde üretici güçlerin gelişmesiyle 
kendiliğinden oluşmadığını özellikle vurgular. (Guevara, 
1990: Band: 6, 137)

Che için bilinç, gerilla savaşı gibi bir katalizatördür; 
ileri aşamalar için gerekli koşulların ortaya çıkmasını hız-
landıran, bazı aşamaların atlanarak geçilmesini sağlayan 
bir katalizatör...

Che, Marx ve Lenin’in konuyla ilgili tezlerini şöyle 
yorumlar:

“Marx, bilincin insanın yaşadığı ortam ve bu ortamın 
da üretim ilişkileri tarafından belirlendiğini gösterdi. (...)

Daha sonra Lenin bu analizi derinleştirdi ve bir top-
lum biçiminden ötekine geçişin şematik bir sıra izleme-
diğini, bu geçiş için gerekli koşulların katalizatör adı ve-
rilebileceklerle hızlandırılabileceği –bu Lenin’in ifadesi 
değildir, bana aittir- temel görüşene ulaştı.” (a.g.e., s: 137)

Che, devamla, proletaryanın öncüsü olan partinin 
sınıfın isteklerine sahip çıkması ve ulaşılması gereken 
hedefi açık olarak belirleyerek iktidarı ele geçirmesi du-
rumunda, yeni bir toplumun oluşturulmasına girişilebile-
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ceğini ve böylece bazı aşamaların atlanabileceğini belirtir. 

“Böylece Sovyet devletinin ilk yıllarında olduğu gibi 
ağır emperyalist kuşatma koşullarında bile tek ülkede 
sosyalist toplum inşa edilebilir.

Görüldüğü gibi, toplum biçimlerinin tarihsel gelişi-
mi belirli koşullarda kısaltılabilir.” (a.g.e., s: 138)

Che bu saptamasını 24 Mart 1963’te Ariguanabo 
tekstil fabrikasında yapılan işçi toplantısındaki konuşma-
sında yapar.

24 Şubat 1964’te bütçe ve finans sistemi hakkında 
yazdığı bir yazıda (Guevara, 1995, Band 3: 60-101) bilin-
cin rolünü Sovyet devriminden örnek vererek ele alır ve 
Lenin ile İkinci Enternasyonal arasında “Rusya’da üretici 
güçlerin gelişme düzeyinin sosyalizmi olanaklı kılıp kıl-
madığı” tartışmasını aktarır.

1917 Ekim sosyalist devrimi sırasında Rusya üretici 
güçlerin gelişme düzeyi geri olan bir ülkedir. Bu konuda 
görüş ayrılığı yoktur. Lenin ile İkinci Enternasyonal ve 
özellikle onun teorisyeni sayılan Karl Kautsky arasındaki 
farklılık, mevcut durumdan sosyalizme gidiş yolu üzerin-
de çıkmaktadır. 

Kautsky’ye göre izlenmesi gereken yol, burjuvazinin 
egemenliğinde üretici güçlerin sosyalizm için yeterli dü-
zeye ulaşmasından sonra sosyalist devrimin gerçekleşti-
rilmesi ve sosyalizmin kurulmasına yönelinmesidir. 

Lenin’e göre ise, koşullar uygun olduğunda işçi sınıfı 
müttefikleriyle birlikte iktidarı ele geçirip burjuvaziyi ve 
büyük toprak sahiplerini mülksüzleştirdikten sonra, üre-
tici güçlerin sosyalizm için gerekli olan düzeye çıkarılma-
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sına yönelebilir. Böyle bir yönelim marksist tarih anlayı-
şına aykırı değildir. Üretici güçlerin sosyalizm için gerekli 
düzeye ulaştırılması (ülkenin sanayileşmesi, modernleş-
me) mutlaka burjuva düzeninde gerçekleşir diye bir kural 
yoktur. Aynı gelişme üretim araçlarında özel mülkiyetin 
bulunmadığı koşullarda da sağlanabilir.

Che, yazısında, Lenin’in ilgili pasajını da aktarır:

“Sosyalizmin gerçekleşebilmesi için belirli bir kültür 
düzeyi gerekli ise, (belirtelim,, her Batı Avrupa ülkesinde 
farklı olduğu için kimse bu gerekli üzeyin tam olarak ne 
olduğunu söyleyemiyor), bu durumda biz neden devrimci 
yoldan bu düzeye ulaşmak için gerekli önkoşulları oluş-
turmaya girişmeyelim ve sonra işçi ve köylü iktidarı ve 
Sovyet düzeni temelinde ileriye giderek diğer halklara ye-
tişmeyelim?”  (Lenin, 1970: 220) 

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Erkiner, 2009: 56-
59.

Bilinç (burada kastedilen dönemin koşullarını doğru 
değerlendirmek, örgütlenebilmek, sınıfın temsilcisi ola-
rak iktidarı ele geçirebilmek ve yeni bir toplumun inşası 
için gerekli bilgi ve motivasyona sahip olmaktır), tarihte 
katalizatör rolü oynayabilir ve bazı tarihsel aşamaların 
atlanmasını ya da hızla geride bırakılmasını sağlayabilir. 
Che, ilgili yazılarında, üretici güçlerle üretim ilişkileri ara-
sındaki bağlantının iki değişik durumuna işaret eder. 

Marx, üretici güçlerin gelişme düzeyiyle üretim iliş-
kileri arasındaki uyumdan ya da dengeden söz eder. Bu 
denge üretici güçler lehine bozulduğunda, üretim ilişkile-
ri bu güçlerin gelişme düzeyine uygun düşmemeye baş-
ladığında, toplumsal altüst oluş dönemi yaklaşmış de-
mektir. Bu durum, politik iktidarın yapısının değişmesini 
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(devrimi) gerekli kılar. Ne ki, bu dengenin başka türlü bo-
zulması da mümkündür. Üretim ilişkileri üretici güçlerin 
gelişmesinin gerektirdiğinden daha ileri düzeyde olabilir.

1917 Ekim sosyalist devriminin ülkenin geniş bir 
kesiminde feodal ilişkilerin ağırlığını koruduğu Rusya’da 
gerçekleşmesi; doğal kaynakları kıt, ekonomisi büyük 
oranda dışarıya bağımlı Küba’da 1959 yılı başında Batis-
ta’nın devrilmesinin ardından kısa sürede sosyalist dev-
rime geçilmesi de bunu göstermektedir.

Che’nin önemle üzerinde durduğu, gelişmiş bilinç 
vasıtasıyla bazı tarihsel aşamaların atlanabilmesi ya da 
hızla geride bırakılabilmesi subjektif bir tespite dayanmı-
yor. 20. yüzyıl sosyalizm tarihindeki önemli gelişmelerin, 
başarıların ve başarısızlıkların “tarihte bilincin kataliza-
tör rolü” ile ilgili olduğu söylenebilir. Bütün mesele ne-
rede, ne zaman ve hangi oranda sorularına doğru cevap 
verilebilmesindedir.

“Devrim için gerekli koşulların olgunlaşması zorunlu 
değildir, bazen harekete geçmenin kendisi (silahlı eylem) 
bu olgunlaşmada katalizatör olabilir” görüşüyle; sosyaliz-
me geçiş ve sosyalist toplumun daha hızlı gelişmesinde, 
üretici güçlerin gelişme düzeyinden ziyade kitlelerin bi-
lincinin önemli rol oynaması, özünde aynı ilkenin iki ayrı 
durumdaki varlığını gösterir. Che, bu nedenle, bilincin 
önemini belirtirken Sierra Maestra’yı sürekli olarak örnek 
verir.
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BİLİNÇ NASIL GELİŞİR?

Sosyalist bir ülkede insan bilincinin gelişmesi ne de-
mektir ve nasıl gerçekleşebilir?

Soru ayrıntılı olarak şöyle de sorulabilir: Sosyalist bir 
devrimden sonra büyük oranda eskiden yaşanılan kapi-
talist ülkenin koşullarıyla belirlenmiş insan bilinci hangi 
yöntemlerle değiştirilebilir? Sosyalist bilinç nedir ve nasıl 
geliştirilebilir?

Che Guevara’nın tartıştığı ve çözüm üretmeye çalış-
tığı sorular, 20. yüzyıl sosyalizminin temel sorunları ara-
sındadır.

1989-1991’de reel sosyalist ülkelerin tarihe karışma-
larının ardından, bu ülkelerde yıllardan beri üretim araç-
larında özel mülkiyetin bulunmadığı bir toplumda yaşa-
yan insanlarda, bilincin, kapitalist ülkelerdeki ortalama 
insan bilinciyle karşılaştırıldığında, çok da farklı olmadığı 
ortaya çıktı. 

1990’lı yıllarda sosyalist toplumda insanın gelişme-
siyle ilgili sorular, gerçekte daha önce, 1960’lı yıllarda, 
SSCB’de sosyalizmin 40 yılı ardında bırakmasının ardın-
dan açık olarak sorulmuş ve eski cevapların yeterli olma-
dıkları anlaşılmıştı.

Önceki yıllarda, üretim araçlarının özel mülkiyeti 
kaldırıldığında ve bununla ilgili öteki üstyapı düzenleme-
leri yapıldığında, ötesinin kendiliğinden geleceği düşünü-
lürdü.

Böyle olmadığı 1960’lı yıllarda bile görülebiliyor ve 
eski cevapların yeterliliği sorgulanıyordu.
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Sosyalist ülkelerde bilinç, üretim araçlarında özel 
mülkiyetin bulunmadığı farklı üretim ilişkileri içinde ve 
eğitimle gelişir denildiğinde, zamanla bütün sosyalist ül-
kelerinde yıllardan beri hayata geçirilen bir cevap veril-
miş olur. Che, bunu yeterli görmez ve dört önemli ekleme 
yapar: gönüllü ek çalışma, gelişmiş kişisel örneklerin or-
taya çıkması, Küba halkının dikkatinin dünya halklarının 
düşünce ve eylemlerine çekilmesi ve onlarla dayanışıl-
ması (enternasyonalizm) ve üretimde maddi teşvikin geri 
plana atılması...

Sosyalist bir ülkede insan bilincinin gelişmesi; in-
sanın artan oranda toplumsallaşması, kendi çıkarlarıyla 
toplumun ve giderek insanlığın çıkarları arasında fark 
görmemesi demektir. Toplum için çalışmanın zorunluluk 
ya da angarya olarak değil, insan yaşamının doğal bir par-
çası olarak görülmesidir.

Bu, eskiden beri bilinen bir konudur ve önemli olan 
bu amaca nasıl ulaşılacağıdır.

Daha önce, üretim araçlarında özel mülkiyetin kal-
dırılması ve eğitimle bu bilinç değişimine ulaşılabileceği 
düşünülürdü. 

Che, bu amaçla yapılan eğitimi yeterli görmez ve te-
orik eğitimin pratikle birleştirilmesi gerektiğini savunur. 
Bu pratik, herkesin kendi işyerinde yaşadığı pratik değil-
dir. Sosyalist ülkelerde herkes çalışır ve çalışmasının kar-
şılığında da belirli bir gelir elde eder. Bu çalışma, sosyalist 
üretim ilişkileri kapsamındadır. 

Che, sosyalist insanın bilincinin gelişmesi için bunu 
yeterli görmez ve sosyalist ülkelerde yıllardan beri yapı-
lan uygulamaya önemli eklerin yapılması gerektiğini sa-
vunur.
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GÖNÜLLÜ EK ÇALIŞMA

Burada söz konusu olan, iş saatleri dışında gönüllü 
olarak çalışmaktır. Çalışma yeri işyeri olabileceği gibi baş-
ka bir yer de olabilir.

Che, 15 Ağustos 1964’te Sanayi Bakanlığı’nda “Ko-
münist çalışma için sertifika verilmesi” toplantısında 
yaptığı, “Gönüllü Çalışma ve Bilinç Değişimi” başlıklı 
uzun konuşmasında, konuyu değişik yönlerden ele alır. 
(Guevara, 1995, Band 6: 156-176)

Konu, “gönüllü çalışma” ya da iş saati dışında gönül-
lü olarak ücret almadan çalışma olmakla birlikte, popü-
ler deyimle “mahalle baskısı”nın, özellikle bu çalışmanın 
ilk dönemlerinde zorlayıcı etkisi olduğu görülür. Gönüllü 
çalışma, insanların iş saatleri dışında gidip herhangi bir 
yerde çalışması değildir. Bağlı bulundukları sendika bün-
yesindeki çalışma ekiplerinde yer alırlar. Çalıştıkları her 
fazla saat kaydedilir. Ekipler arasında rekabet örgütlenir 
ve belirli bir dönem sonra en başarılı olanlara sertifikaları 
verilir. 

“Gönüllü çalışma, bilincin gelişmesi için bir okuldur; 
toplumda toplum için bireysel ve kolektif olarak çaba har-
camaktır ve komünizme geçişi hızlandıracak daha yük-
sek bilinç düzeyinin oluşmasını sağlar.” (a.g.e., s. 166)

Che’ye göre gönüllü çalışmanın bir başka özelliği, 
değişik çalışma alanları, özellikle yönetim ve düzenleme 
işiyle uğraşanlarla, kol emeğiyle çalışanlar arasında bağ-
lantı kurmasıdır.

Küba’da gönüllü çalışmanın tipik alanı, adanın baş-



48 -             - Engin ERKİNER

lıca ürünü olan şekerkamışının kesilerek toplanmasıdır. 
Zor ve yorucu olan bu iş, değişik çalışma alanlarından ki-
şileri bir araya toplar ve herkes karşılıksız olarak toplum 
için çalışır. (Che’nin de şekerkamışı keserken fotoğrafları 
vardır.)

Çin Halk Cumhuriyeti’nde “Kültür Devrimi” sırasın-
da yaşanılan, kafa emekçilerinin yılın belirli aylarında 
köylerde kol emeği ağırlıklı çalışmaya yönlendirilmesiy-
le, Küba’daki gönüllü çalışma uygulamasının ne oranda 
bağlantılı olduğunu bilmiyoruz. Her durumda Küba’daki 
uygulama, “zorunluluk” gibi doğrudan değil, dolaylı zor-
lama içermektedir.

Hafta sonlarında gönüllü çalışma kısa sürede Kü-
ba’da moda haline gelir. (Castaneda, 1997: 231)
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KİŞİSEL ÖRNEKLER

Toplumda ön planda bulunan kişiler, savunulan 
ilkelerin uygulanması konusunda örnek olmalıdırlar. 
Bunun aynı zamanda bir gerilla savaşı kuralı olduğu da 
söylenebilir. Birlik komutanı savaşı savaşın ortasında yö-
netir. Komutan örnek olmalıdır; aksi durumda birliğin sa-
vaş potansiyeli büyük oranda azalır.

1962 yılında yaşanılan ekonomik sıkıntılar sonucu 
değişik yiyecek maddelerinin karneye bağlanmasına ka-
rar verilir. Che, devrimin ahlaki ilkelerine uymaya büyük 
özen gösterir. O sırada Sanayi Bakanı’dır ama konumu-
nun getirdiği ayrıcalıkları kullanmaz. İkinci eşi Aleida’dan 
öteki Kübalı kadınlar gibi alışverişe otobüsle gitmesini ve 
karneyle yiyecek almak için sıra beklemesini ister. Sık sık 
gittiği dış ülkelerde kendisine verilen hediyeleri paketle-
rini bile açmadan gençlik eğitim merkezlerine verir. (Cas-
taneda, 1997: 294-295)

Che sık sık gittiği sosyalist ülkelerde yöneticilerin 
ayrıcalıklı yaşam biçimini mutlaka görmüştür. Ziyaret et-
tiği ülkelerde halkla ilişkisi son derece sınırlı olmakla bir-
likte, yöneticiler tarafından sergilenen yaşam biçiminin 
halkta hiç de iyi duygular uyandırmadığını mutlaka fark 
etmiştir. 

Sosyalist bir toplumda ön planda olanlar örnek ol-
malıdır, halktan farklı bir yaşam sürdürmemelidir. İyi ki-
şisel örneklerin sosyalist bilincin gelişmesindeki rolüne 
inanan Che, bu konudaki görüşlerine titizlikte uymuştur.
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MADDİ TEŞVİKİN AZALTILMASI VE DEĞER YASASI

Che, üretimin artırılmasında maddi teşvikin ön 
planda rol oynamasına karşıdır ve böyle bir uygulamanın 
sosyalizmi yozlaştıracağını, sosyalist bilincin gelişmesini 
engelleyeceğini ve özünde kapitalizmi arka kapıdan içeri-
ye sokmak anlamına geleceğini savunur.

1960’lı yıllarda sosyalist ülkelerde reform rüzgarla-
rı esmektedir. Reformların amacı, sosyalist ekonominin 
daha iyi çalışmasını sağlamak ve hedef olarak özellikle 
tüketim malları konusunda daha kaliteli ve daha fazla 
üretim yapılmasıdır. SSCB’de Liberman tarafından savu-
nulan görüşe göre, bu amaçla maddi teşvike önem veril-
meli ve üretim birimleri de özerkleştirilmelidir. 

Che, Hrusçov döneminde gündeme gelen iki uygula-
maya da karşıdır.

Che, “Sosyalizme Geçiş Döneminde Planlama ve Bi-
linç” yazısında  (önemli bir saptama yapar:

“İnsan zekasının bu anıtının (Kapital’in) yüceliği, 
onun uğraştığı konuların insancıl niteliğini (kelimenin en 
iyi anlamıyla) çoğu kez unutturur. Üretim ilişkileri düze-
neği ve verdiği sonuçlar, ayrıca sınıf mücadelesi, belirli 
bir ölçüde, tarih sahnesinde rol alanların insanlar olduğu 
nesnel gerçeğini gözden saklar. Bu anda, bizi ilgilendiren 
insandır.” (Guevara, 2005:124-25)

Tarihin objektif yasaları, sosyalizmin kapitalizme 
karşı üstünlüğünü göstermesi gerektiği, iki sistem ara-
sındaki yarış konuları arasında, insan, yasaların sonucu 
olan bir nesneye indirgenmiştir. Komünizmin hedefinin 
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insanı değiştirmek ve geliştirmek olduğu, insandaki ya-
bancılaşmanın her çeşidinin ortadan kaldırılması olduğu 
unutulmasa bile oldukça geri plana itilmiştir.

Che, analizinin merkezine insanı koyar ve ekonomik 
sorunlara da buradan hareketle yaklaşır. Hangi uygulama 
insan bilincini yükseltebilir veya tersi yönde sonuç verir?

Che, üretimde maddi teşvikin, kapitalizmden kalan 
ve insanların üzerindeki etkisi halen süren bir uygulama 
olarak birdenbire ortadan kaldırılamayacağının bilincin-
dedir. Sosyalizmde üretimde maddi teşvik –azalan oran-
da- gereklidir, ancak giderek ortadan kalkmalıdır.

“Bir noktayı açıklığa kavuşturmak zorunludur: Biz, 
maddi özendiricilerin nesnel gerekliliğini inkar etmiyo-
ruz. Ama ana hareket kolu olarak kullanılmasına karşıyız. 
Ekonomide, bu tür bir hareket kolunun çabucak bir ka-
tegori değeri kazanacağına, sonunda insanlar arasındaki 
ilişkilerde, kendi gücünü zorla kabul ettirmeye başlaya-
cağına inanıyoruz. Onun, kapitalizmden çıkıp geldiği ve 
sosyalist düzende kaderinin ölmek olduğu unutulmama-
lıdır.” (a.g.e., s: 137)

Değer yasası konusunda da Che’nin yaklaşımı ay-
nıdır: Bu yasa, SSCB’de olduğu gibi, sosyalizmde bilinçli 
olarak kullanılabilir, ama etkisini giderek kaybetmek zo-
rundadır. Aksi durumda sosyalizm komünizme değil, ka-
pitalizme doğru gidecektir.

“Değer yasasının kullanıldığı her yerde kapitalizmin 
dolaylı olarak arka kapıdan girdiği benim için açıktır.” 
(Che’den aktaran: Castaneda, 1997: 325)

Che, fiyatların belirlenmesinde ve devlet işletmeleri 
arasındaki ilişkide değer yasasının olabildiğince geri pla-
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na itilmesinden yanadır.

Sosyalizmde değer yasası denetim altındadır ve bi-
linçli olarak kullanılabilir; kapitalizmdeki gibi işlevini 
denetimsiz rekabet içinde göstermez. Che, sosyalizmde, 
kapitalizmden kalma bir kategori olarak kullanılabilecek 
değer yasasına iki önemli kısıtlama getirilmesini ister:

Birincisi: Değer ile fiyat arasındaki ilişkinin sosyalist 
ülkenin dışarısıyla (kapitalist ülkelerle) yaptığı ticarette 
geçerli olması; ülke içindeki fiyatların belirlenmesinde ise 
dışarısının referans alınmamasıdır. Sosyalist bir ülkede 
üretim, kapitalist ülkelerde olduğu gibi daha fazla kazanç 
hedeflenerek yapılmaz. Bazı mal ve hizmetler önemli bir 
kazanç getirmeyebilirler ama halkın bunlara ihtiyacı var-
dır. Bu nedenle üretilirler ve fiyatları düşük tutulur.

Che’nin değer yasasının işleyişine getirdiği bu kı-
sıtlama zamanın sosyalist ülkelerinin tümünde ve kapi-
talist ülkelerin de bir bölümünde hayata uygulamıştır, 
uygulama alanı daralmış olmakla birlikte halen de uygu-
lamaktadır. Söz konusu olan, değişik mal ve hizmetlerin 
fiyatlarının sübvansiyonla bazen değerlerinin oldukça al-
tında belirlenmesidir. Sosyalist toplumların çöktükleri ve 
ekonomilerinin dünya pazarıyla bütünleştiği dönemde, 
bu ülkelerde görülen büyük fiyat artışlarının nedeni, süb-
vansiyonların kalkması ya da çok azalmasıdır. 

İkincisi: Bir malın üretim süreci genellikle tek işlet-
mede tamamlanmaz, bir dizi işletmeden geçerek tamam-
lanır. Bu işletmeler kapitalist ülkelerde genellikle farklı 
kişilerin mülkiyetinde iken, sosyalizmde devlet mülkiye-
tindedir. Bu nedenle, sosyalist ekonomide bir işletmeden 
ötekine geçen mal “satılmaz”, üretim süreci içinde değeri 
artar.  İşletmeler arasında para ilişkisi bulunmamalıdır. 
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Buradan hareketle Che, devlet işletmeleri arasın-
daki ilişkilerde değer yasasının ve paranın kullanılma-
masından yanadır. Böyle bir işleyiş, üretim birimlerinin 
özerkleşmesini değil, tersine daha fazla merkezileşmiş 
bir ekonomiyi gerekli kılar.

Che, sosyalist planlamanın esnekleştirilmesinden 
değil, daha fazla merkezileştirilmesinden yanadır.

Che, 1960’lı yıllarda sosyalist ülkelerde uygulanan 
ekonomik reformlara neden karşı olduğunu, 5. Aralık 
1964’te Sanayi Bakanlığı’ndaki çalışma arkadaşlarıyla 
yaptığı son toplantılardan birisinde yaptığı uzun konuş-
mada açıklar.

Che, Moskova’da Kübalı öğrencilerle yaptığı bir top-
lantıyı anlatarak söze başlar. Yaklaşık 50 öğrencinin ken-
disini dikkatle dinlediğini ve anladığını aktarır. Bunun 
nedeni, orada yaşamaları ve anlattıklarıyla her gün kar-
şılaşmalarıdır.

Ardından şunları söyler:

“Paul Sweezy, bir makalesinde, Yugoslavya’nın ka-
pitalizme yöneldiğini yazmıştı. Değer yasası Yugoslav-
ya’da egemendir ve bu egemenlik her geçen gün güçlen-
mektedir. Hrusçov, Yugoslavya’da olanı ilginç buluyor ve 
incelenmesi için insan gönderiyor. (...) Yugoslavya’da bu 
kadar ilginç bulduğu, ABD’de çok daha güçlü gelişmiştir, 
çünkü orası kapitalist bir ülkedir. Yugoslavya’da fabrika-
lar karlı olmadıkları için kapanıyorlar. Bu ülkede İsviçre 
ve Hollanda’dan gelmiş ve işsiz işçileri emperyalist ülke-
lerine yabancı işgücü olarak götürmek isteyenler var. Bu 
şimdi Yugoslavya’da oluyor. Polonya’da aynı yolu izliyor; 
kolektivizasyonun yönü geriye çevrildi, toprakta yeni-
den özel mülkiyete dönüyorlar, özel değişim yöntemle-
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ri gerçekleştiriyorlar ve ABD ile ilişkilerini geliştiriyorlar. 
(...) Çekoslovakya ve Almanya da (Demokratik Almanya 
Cumhuriyeti kastediliyor, benim notum) Yugoslavya’daki 
sistemi kullanabilmek amacıyla inceliyor. Birçok devlet 
rota değiştiriyor. Bunun nedeni artık görmezlikten geli-
nemeyecek bir gerçektir. Kimse söylemese bile, Batı blo-
ku halk demokrasilerinden öne geçiyor. Neden? Konuyu 
temelden incelemek ve sorunu çözmek yerine, yüzeysel 
yanıt aranıyor; bu ise, pazarın güçlendirilmesi, değer ya-
sasının uygulanması ve maddi teşviklerin artırılmasıdır.” 
(Che’den aktaran Castaneda, 1997: 336-7)

Beklenildiğinin aksine kapitalizm üretici güçleri sos-
yalist ülkelerden daha hızlı geliştiriyor ve aradaki gelişme 
düzeyi farkı giderek artıyor. Sosyalist ülkelerde –araların-
da farklılıklar bulunmakla birlikte- genel kabul gören çö-
züm, daha sonra “Pazar sosyalizmi” olarak da adlandırı-
lacak uygulamaya yönelmektir. Burada söz konusu olan, 
sosyalizme, kapitalizme ait olan bazı kategorilerin dahil 
edilmesidir: esnek planlama, Pazar mekanizmasının be-
lirli oranda kullanılması, üretim birimlerinin özerkliği ve 
maddi teşviklerin artırılması.

Che’nin sosyalizmin güncel sorunlarına getirdiği ce-
vap, dönemin sosyalist ülkelerindeki genel eğilime karşı-
dır. O, kapitalizme ait bütün kategorilerin tasfiye amacıy-
la azaltılmasından yanadır.

Küba gibi doğal kaynaklar bakımından zayıf ve kü-
çük bir ekonomide Che’nin görüşlerinin uygulanabilme-
si neredeyse mümkün değildi. Küba’nın yaşayabilmesi, 
SSCB’nin ve başta Demokratik Almanya Cumhuriyeti ol-
mak üzere diğer sosyalist ülkelerin sürekli desteğine bağ-
lıydı. (Sonraki yıllarda bu ülke Küba’nın en önemli ihraç 
ürünü olan şekerin tamamını alacaktır.) Katı ABD ambar-
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gosu ve Latin Amerika ülkelerinin büyük bölümünün açık 
karşı tutum alması koşullarında Küba’da devrimin yaşa-
yabilmesi için başka seçenek bulunmuyordu. 

Che’nin önce Merkez Bankası Başkanı ve daha sonra 
da Sanayi Bakanı olarak Küba ekonomisinde önemli so-
rumluluk taşıdığı yıllarda, deneyimsizlik ve çok şeyi bir-
den başarma arzusundan gelen hataları da bulunmakla 
birlikte, kendisinin aşamalı olarak ekonominin kilit nok-
talarından uzaklaştırılmasında, Küba yönetiminin SSCB 
ile ilişkileri germemek düşüncesi önemli yer tutar. (Konu, 
Che ve SSCB bölümünde ele alınacaktır.)
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ENTERNASYONALİZM

Che, yeni insanın gelişmesinde enternasyonalizme 
üç yönden önem verir. Burada sözü edilen enternasyona-
lizm, marksist-leninist enternasyonalizm ya da proletar-
ya enternasyonalizmi olmakla birlikte, Che’nin bundan 
anladığı ve sonraki yıllarda Küba yönetiminin uyguladığı 
anlayış, SSCB ve öteki sosyalist ülkelerinkinden farklıdır.

Birincisi: Küba’nın öteki ülkelerle karşılaştırılması 
enternasyonalizmin önemli bir bileşenidir. Che, bunu, 
Küba’nın Latin Amerika devrimi üzerindeki etkisini ince-
lerken (Guevara, 1997, Band 4: 94-122) ve öteki yazılarında 
sürekli vurgular. SSCB ile Doğu ve Orta Avrupa’daki sos-
yalist ülkeler kendilerini ABD ve öteki gelişmiş kapitalist 
ülkelerle karşılaştırırlarken, Küba bu karşılaştırmayı ön-
celikle Latin Amerika ülkeleriyle yapar. Küba, devrimin 
hemen sonrasındaki yıllarda bile halkın yaşam düzeyi 
bakımından bu ülkelerden ileri durumdadır. 

“Herkes Küba’ya bakmaktadır” ve bu da halka baş-
ka ülkelerdeki ezilen insanlara umut olmak anlamında 
önemli görevler yüklemektedir.

Küba için enternasyonalizmin ikili işlevi vardır ve 
bu işlev Che’nin ölümünden sonraki yıllarda daha büyük 
önem kazanacaktır:

Enternasyonalizm sadece başka halkların mücade-
lesinin yanında olmak, onları şu veya bu oranda destek-
lemek değildir; aynı zamanda Küba’daki toplumsal eko-
nomik sistemi sağlamlaştırmada da önemli role sahiptir. 

Genelleme bağlamında, öteki sosyalist ülkelerde 
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enternasyonalizmin ağırlıkla tek yönlü, Küba için ise çift 
yönlü işlevi olduğu söylenebilir. 

İkincisi: Che’nin 20 Ekim 1962’de Komünist Gençlik 
Örgütü’nün Kuruluşunun İkinci Yılı’nda yaptığı ve “Ko-
münist Gençliğin Görevleri” başlığını taşıyan konuşmada 
(Guevara, 1995, Band 6: 111-127) yine aynı çift yönlülük 
görülür.

Che, gençlere, “insanlığın sorunlarını kendi sorunla-
rınız olarak görün” derken, aynı zamanda Küba insanının 
özel yerine ve taşıdığı sorumluluğa da işaret etmektedir. 

Küba, başlangıçtan itibaren, öteki sosyalist ülkelerin 
aksine, dışarıya açık olan ve dikkati sürekli başka halkla-
rın durumuna çeken bir ülke olmuştur.

Üçüncüsü: Başka ülkelerdeki devrimlere destek ol-
mak, hatta Orta ve Güney Amerika ülkelerinde olduğu 
gibi Küba’dan gidenlerle o ülkelerde devrim başlatmaya 
çalışmak, Che’nin enternasyonalizminin önemli bir bile-
şenini oluşturur.

Kongo’da silahlı mücadeleye katılımın fiyaskoyla 
bitmesinin ve kısa süre sonra da Che’nin Bolivya’da öl-
dürülmesinin ardından, Küba yönetimi, Güney ve Orta 
Amerika’da değil, ama Afrika’da aynı çizgiyi sürdürmüş, 
çok sayıda Kübalı asker ve subay değişik Afrika ülkelerin-
deki ve özellikle Angola’daki çarpışmalara katılmıştır.

Küba halkının bir bölümünün Afrika kökenli olduğu 
dikkate alınırsa, bu kıtadaki kurtuluş savaşlarına katıl-
manın halkı özellikle olumlu etkilediği de düşünülebilir.

Enternasyonalizm sadece o ülkelerdeki halkın mü-
cadelesine katılarak destek olmak değil, aynı zamanda 
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yeni insanın oluşmasında ve içerdeki rejimin sağlamlaş-
tırılmasında da işlev görmektedir.

Küba yönetimi sonraki yıllarda çok sayıda doktoru 
Afrika ve Latin Amerika ülkelerine göndererek aynı çizgi-
yi sürdürmüştür.
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CHE VE SOVYETLER BİRLİĞİ

Che ile SSCB arasındaki ilişki iyiden kötüye doğru gi-
der. Yaşamının son yıllarında durum, SSCB Hükümeti’nin 
Che’yi Küba yönetimine şikayet etmesine varacak kadar 
kötüdür. (Castaneda, 1997: 364-7) 

Küba yönetimi katı ABD ambargosu koşullarında 
SSCB’nin ekonomik ve askeri desteğinin yaşamsal önem 
taşıdığının bilincindedir. Küba ile SSCB arasındaki ilk ger-
ginlik füze krizinde görülür. 1962’de Kennedy yönetimi 
Küba’ya Sovyet füzeleri yerleştirilmesini önlemek ama-
cıyla, füze parçaları taşıyan Sovyet gemilerinin engellen-
mesine karar verir. Dünyayı nükleer bir savaşın eşiğine 
getiren kriz, yapılan pazarlıklar sonucu ABD’nin Türki-
ye’deki nükleer füzeleri çekmesi ve Sovyet gemilerinin de 
geri dönmesiyle sona erer. Küba yönetimi kriz süresince 
devre dışı bırakılmasını ve füzelerin adaya yerleştirilme-
sinden vazgeçilmesinde kendisine bilgi verilmemesini 
eleştirir. (Castaneda, 1997: 280-90)

Sonraki yıllarda Küba yönetimi, SSCB dış politikasıy-
la tümüyle uyum içinde bulunmamakla birlikte, gergin-
likten kaçınan bir çizgi izler. Che ise artan oranda çatış-
maya yönelir.

SSCB yönetimi, Latin Amerika ülkelerindeki komü-
nist partilerinin isteğine uygun olarak, bölgede Küba’nın 
desteğiyle gerilla savaşı başlatılmasına karşı çıkmakla 
birlikte, Afrika ülkelerine Küba askerleri gönderilmesini 
onaylar ve kendisi de bu ülkelerdeki emperyalizme karşı 
güçlere silah desteğinde bulunur. 

Che, SSCB ve öteki sosyalist ülkelerin yöneldikleri 
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reform politikasına karşıdır. Sorunların daha fazla mer-
keziyetçilik ve insan bilincinin geliştirilmesine verilen 
önemle çözülebileceği düşüncesindedir. Che, Sanayi Ba-
kanlığı sırasında Küba’da benzeri görüşlere sahip olan 
SSCB yanlısı değişik düzeydeki yöneticilerle de mücadele 
eder.

25 Şubat 1965’de Cezayir’de yapılan İkinci Asya-Af-
rika Dayanışması Ekonomi Semineri’nde yaptığı ve SSC-
B’yi emperyalist ülkeler gibi davranmaya son vermeye 
çağıran konuşması sonucu “ipler kopar”.

Che, uzun konuşmasında, bir halkın bağımsızlığını 
kazanmakla yetinemeyeceğini belirttikten sonra, emper-
yalizmin ekonomik egemenliğinin de sona erdirilmesi ge-
rektiğini belirtir ve “bu yönde ilerleyen ülkeler sosyalizmi 
masrafa sokmaktadır” anlayışı üzerinde durur, insanlığa 
yönelik kardeşlik duygularının doğmasına götüren derin 
bir bilinç değişikliği olmadan sosyalizmin mümkün olma-
dığını belirtir.

Che’ye göre, hammadde fiyatlarının ucuz, makine 
fiyatlarının pahalı olduğu uluslararası eşitsiz değişim iliş-
kileri içinde, değer yasası temelinde belirlenen fiyatlar-
dan hareket ederek karşılıklı çıkara dayalı ticaretten söz 
edilemez. Bu eşitsiz ticarette sosyalist ülkelerle emperya-
list ülkelerin tutumu aynıdır, her iki kesim de azgelişmiş 
ülkelerle yapılan eşitsiz ticaretten yararlanmaktadır. (Gu-
evara, 1995, Band 3: 161)

Che, Küba’nın da aralarında bulunduğu azgelişmiş 
ülkelerin, emperyalizmin ekonomik baskısından kurtul-
maları için, sosyalist ülkeler tarafından desteklenmeleri 
ve bu ülkeler arasındaki ticaretin uluslararası piyasa fi-
yatları üzerinden yapılmamasını ister. Aksi durumda, 
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sosyalist ülkelerin de tıpkı emperyalist ülkeler gibi azge-
lişmiş ülkeleri –bu ülkelerle ticaretleri genel ticaret ha-
cimleri içinde küçük bir oran tutsa bile- sömürmeleri söz 
konusudur.

Che, Küba’ya döndüğünde, ülkenin SSCB ile ilişkile-
rini dikkate almadan konuştuğu için eleştirilir. (Castane-
da, 1997: 364-367) Küba’da artık hiç bir sorumluluğu yok-
tur ve zaten Bolivya’ya gitmektedir. 

Küba yönetimi, SSCB karşı olmasına rağmen, Che’ye 
gereken desteği sağlar. 

Kongo’da söz konusu olan varolan bir savaşa katıl-
maktı, Bolivya’da ise olmayan bir savaş başlatılmaya ça-
lışılacaktır.
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CHE VE BÜROKRASİ

Che Guevara’nın Ekonomi Yazıları’nda yer alan ve 
Nisan 1963’de yazılan “Bürokrasiye Karşı” (Guevara, 1995, 
Band 3: 9-37) yazının başlığından hareketle, sosyalist ül-
kelerdeki bürokrasi hakkında bazı belirlemelerde bulun-
duğunu düşünmek yanlış olur. Che, başında bulunduğu 
Sanayi Bakanlığı bünyesinde işlerin ağır yürümesine ve 
kırtasiyeciliğe yol açan uygulamalardan söz etmekte ve 
bunların nasıl ortadan kaldırılabileceği konusunda görüş-
lerini açıklamaktadır. Bu anlamda, Che’nin bürokrasiden 
anladığı, kelime anlamında bürokrasidir denilebilir. Bu 
tür bürokrasi her yerde vardır, sosyalizme özgü değildir. 
Belirli bir birim içindeki ya da birimler arasındaki ilişkinin 
farklı düzenlenmesiyle ortadan kaldırılabilir, en azından 
azaltılabilir.

Devrimi gerçekleştiren kadroyla, devrim sonrasında 
toplumun dönüştürülmesinde önemli görevler üstlene-
cek kadronun sahip olması gereken özellikler birbirinden 
oldukça farklıdır. Gerilla savaşına katılmış olanların daha 
sonra değişik alanlarda sorumluluk üstlenmeleri, devri-
min güvenilir kadroları arasında bulunmaları nedeniyle 
tercih edilir olmakla birlikte, bu kişiler yeni konumları-
nın gerektirdiği eğitime ve beceriye sahip değildirler. Ek 
olarak, devrim sonrasında teknik elemanların önemli bir 
bölümü de ülkeyi terk ederek ABD’ye gitmiştir. SSCB’den 
gelen teknisyenler bu açığın bir bölümünü doldurmakla 
birlikte, sıkıntı her alanda hissedilmektedir.

Che’nin Merkez Bankası Başkanlığı (1959) ve Sanayi 
Bakanlığı (1961) (May, 1973: 136) da Küba’nın devrim son-
rasındaki sıkıntılı durumunun sonucudur. Che tıp eğitimi 
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görmüştür ve o güne kadar ne sanayi ne de para politi-
kasıyla ilgilenmiştir. Che’nin bütün biyografilerinde her 
gece ekonomi çalıştığı bilgisi yer alır. 

Durum hem ülke ekonomisi hem de Che açısından 
oldukça zordur. ABD ambargosu ve 1961’de Domuzlar 
Körfezi çıkarması başarısızlıkla sonuçlanmakla birlikte, 
süreklilik gösteren işgal tehdidi, Küba’nın yaşayabilmek 
için ekonomik ve askeri olarak SSCB ile yakınlaşmasını 
zorunlu kılar. Ne ki, Che, üretim birimlerinin özerkleşti-
rilmesi, merkeziyetçiliğin azaltılması ve maddi teşvike 
önem verilmesi gibi önemli konularda SSCB’nin ekonomi 
politikasıyla önemli anlaşmazlıklara sahiptir. Harcadığı 
büyük çabaya rağmen ya işler yürümemekte ya da boşluk 
önemli görüş ayrılıklarına sahip olduğu kadrolar tarafın-
dan doldurulmaktadır. 

Che, Sanayi Bakanlığı’nda bürokratikleşmenin ne-
denlerini sayarken, yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı 
özellikle vurgular. Burada söz konusu olan yeni Sovyet 
teknisyenleri ya da gerilla savaşına katılmamış Kübalı 
eski komünistler değil, yeni yetiştirilecek kadrolardır.

Che, Sanayi Bakanlığı’ndaki bürokratikleşmeyi üç 
nedene bağlar. 

Birincisi: Devrimci bilinç eksikliği ya da konfor-
mizmdir. İnsanlar karşılaştıkları sorunları aşmaya çalış-
maktansa, onlarla birlikte yaşamayı tercih etmektedirler.

İkincisi: Örgütlenme eksikliğidir. Bu konudaki en 
büyük sorun, mevcut sorunla ilgili çözüm yönteminin 
bulunamamasıdır. Che’nin de belirttiği gibi, örgütlenme-
yi istemekle olmuyor. Nasıl örgütlenilecek, neye karşı ve 
hangi aşamalardan geçilerek örgütlenme yapılacaktır? 
Özellikle üst organların yeterli otoriteye sahip olmadık-
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ları durumlarda verdikleri direktifler somut ve mevcut 
duruma uygun olmamakta ve bu da işlerin karmakarışık 
yürümesine neden olmaktadır.

Üçüncüsü: Teknik eleman sıkıntısıdır. Konudan an-
lamayan insanların saatlerce tartışması genellikle hiç 
bir somut sonuca yol açmıyor ve sürekli olarak sonuçsuz 
toplantılar yapmak giderek alışkanlığa yol açıyor. Bürok-
rasinin önemli özelliklerinden bir tanesi de verimsizliktir. 
Sürekli olarak konular hakkında konuşulur ve tartışılır 
ama sonuç yoktur.

Sosyalizmde bürokrasi farklı bir içeriğe sahiptir ve 
şu veya bu ilişkinin düzenlenmesiyle ya da yeterli eleman 
bulunmasıyla ortadan kaldırılabilmesi söz konusu değil-
dir.
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SOSYALİZMDE BÜROKRASİ

Che’nin dönemindeki reel sosyalizmde bürokrasi-
nin ortadan kalkması ya da azaltılması toplumsal yapıda 
önemli dönüşümleri gerektirir. Bu ülkelerdeki bürokrasi, 
kapitalist ülkelerde aynı isimle anılan kesimden farklıdır. 
Burada bürokrat sadece memur değil, aynı zamanda reel 
ve daha da önemlisi potansiyel olanaklara sahip bir yö-
neticidir.

Sosyalist ülkelerde Nomenklatura olarak da anılan 
bu kesimin ortaya çıkma ve gelişme koşullarının incelen-
mesi bu yazının kapsamını aşar. (Söz konusu inceleme, 
“1920’den Günümüze Büyük Düşünürler Kitap Dizisi”nin 
ileriki ciltlerinde yer alacak olan Stalin maddesinde yer 
alacaktır.)

Sadece şu kadarı belirtilebilir: sosyalist ülkelerde 
Nomenklatura’nın sadece üst kademesinde bulunanların 
değil, orta kesimin de önemli bir inisiyatif alanı bulunur. 
Bunu, duruma göre kullanıma açık ya da kapalı potansi-
yel bir alan olarak değerlendirmek daha doğru olur.

1930’lu ve 1940’lı yıllarda yöneticilik yetkilerini zen-
ginleşme aracı olarak kullanmanın sonu genellikle önce 
azledilmek ve sonra da idam olurdu. 1960’lı ve 1970’li yıl-
larda bu uygulamanın yerini görevden almak, hapse at-
mak, tecrit etmek aldı. 

1980’li yıllarda Nomenklatura’nın burjuvaziye dö-
nüştüğü dönemde ise, devleti soyarak büyük bir hızla 
zenginleşenler, öncelikle daha fazla soygun imkanına sa-
hip olanlar arasından çıkacaktı. Bir üretim biriminin yö-
neticisiyle herhangi bir parti üyesinin devleti soyma ola-
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nakları kuşkusuz aynı değildir.

Che Guevara bürokrasiyi kelime anlamında değer-
lendirirken, sosyalist ülkelerdeki durumu gerçekçi bir 
temelde ele alır. Bu yanıyla, reel sosyalizme yönelik ola-
rak sistem içinde özellikle 1960’lı yıllarda gelişen sosya-
list muhalefetle görüş birliği içindedir. Sorun, SSCB ku-
rulduğu yıllarda ne yapılmalıydı, Stalin mi yoksa Troçki 
mi haklıydı, tek bölgede sosyalizm anlayışı doğru mudur, 
hızlı sanayileşme yerine Lenin’in (NEP) (Yeni Ekonomik 
Politika) uygulamasına devam mı edilmeliydi sorularıyla 
çözülemezdi. Doğrusuyla-yanlışıyla kapitalizme karşı se-
çenek olarak ortaya çıkmış bir sistem kırk yılı geride bı-
rakmış ve önemli başarılar da kazanmıştı. Bundan sonra 
nasıl devam edilmesi gerekirdi?

Soru, reel sosyalizmin yetersizliklerinin de belirgin-
leştiği bir dönemde sistemin geleceğinin belirlenmesi açı-
sından da önem taşıyordu. Üretici güçlerin geliştirilme-
sinde kapitalizmi gerçekten geçebilecek miyiz sorusuna, 
eskisi kadar güvenle “evet” cevabı verilemiyordu. Sosya-
lizm, üretici güçlerin geliştirilmesinde kapitalizmden ge-
ride kalmaya başlıyor ve bu durum giderek belirginleşi-
yordu. 

Sosyalizmin 1980’li yıllarda patlarcasına ortaya çı-
kan sorunları yirmi yıl önce görülmüş ve çözümler aran-
maya başlanmıştı.

Fritz Behrens’in (Behrens, 2010) içinde bulunduğu, 
özellikle aydın ve teknotrat kökenli kesim, bu soruya, 
üretim birimlerinin özerkleştirilmesi, küçük üretimde 
özelleştirme, değer yasasının etkin kullanımı gibi yanıtlar 
verirken; Che’nin yanıtları ters yöndeydi.

Her iki kesim de reel sosyalist sistemi veri olarak ele 
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alıyor ve bundan sonra izlenilecek yol konusunda farklı 
düşünüyordu. 1960’lı yıllarda bir dünya sistemi olan reel 
sosyalizmi, “baştan beri bu yol izlenmemeliydi” teme-
linde herhangi bir anlamı olmadığı konusunda iki kesim 
arasında görüş birliği vardı. Sonuçta bu sosyalizm önemli 
başarılar kazanmış ve kırk yılı da geride bırakmıştı. 

İlk bakışta oldukça zıt görüşlere sahip olduğu düşü-
nülebilecek bu iki kesimin anlaştığı önemli bir nokta daha 
vardır: sosyalizm tarihinde Nomenklatura ya da başka bir 
ifadeyle sosyalist elitlerin işlevi. Reel sosyalizmin güçlü 
bir dünya sistemi olmasında “bürokrasi”nin (sosyalist 
elitlerin) önemli payı vardır. “Başarılar işçilere, hatalar 
elitlere aittir” gibi bir ayrım anlamsız olmaktan öteye, cid-
di değildir.

Che’nin ölümünden yirmi yıl sonra sosyalist ülke-
lerde, 1960’lı yıllarda reel sosyalizmi içerden eleştirenle-
rin iki kesimince de öngörülemeyen bir gelişme ortaya 
çıkmaya başlar: bürokrasinin, Nomenklatura’nın ya da 
sosyalist elitlerin burjuvaziye dönüşmesi...

Sosyalizmin en büyük iddiasını, üretici güçleri ka-
pitalizmden daha hızlı geliştirme iddiasını gerçekleştire-
meyeceğini 1970’li yılların sonlarında açık olarak anlayan 
Nomenklatura, 1980’lerden itibaren sosyalizm sonrası 
toplumda iyi bir elde etmek çabasına girer. Bunun da kes-
tirme yolu, sahip olduğu olanaklardan yararlanarak dev-
leti soymak ve hızla zenginleşmektir.

1990’lı yıllarda eski sosyalist ülkelerde (özellikle Ma-
caristan, Polonya ve Çekoslovakya) yapılan araştırmalar, 
bu ülkelerdeki yeni burjuvazinin önemli oranda (adı ko-
münist partisi olsun veya olmasın) eski yönetici partinin 
değişik alanlardaki önde gelen kadrolarından oluştuğunu 
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gösterir. Orta Avrupa’nın eski sosyalist ülkelerinde No-
menklatura’nın ekonomik bölümü (üretim sürecinin her 
kademesindeki yöneticiler) sosyalizmden sonra gelen ka-
pitalizmde de yerlerini büyük oranda korurlarken, politik 
görevlerde bulunan kesimde emekli olarak ya da köşesine 
çekilmeye zorlanarak tasfiye edilenlerin oranı daha faz-
ladır.

Yukarıda adı geçen üç ülkede 1993 yılında yapılan 
bir araştırmaya göre ekonomik Nomenklatura’nın yüzde 
70.7’si yeni düzende yerini korurken, bu oran politik No-
menklatura’da yüzde 39.3’e, kültürel Nomenklatura’da 
ise yüzde 44.2’ye düşmektedir. (Eyal, Szelenyi, Townsley: 
120)

Sosyalizm sonrası kapitalizmde politik kadro ala-
nında ortaya çıkan boşluk, Orta Avrupa’nın eski sosyalist 
ülkelerinde yıllardan beri varolan sosyalizm karşıtı mu-
halefet tarafından doldurulurken; Doğu’ya doğru gidildik-
çe (Bulgaristan, Ukranya, Rusya Federasyonu) eski politik 
kadroların da artan oranda isim değiştirmiş makamlarda 
yer alarak yerlerinde kaldıkları görülür. (Erkiner, 2008: 29-
30)

Sosyalizm ile sosyalizm sonrası kapitalizmde elit-
lerin büyük oranda değişmesi değil, ülkelere göre değiş-
mekle birlikte, önemli bir süreklilik söz konusudur.
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CHE VE TROÇKİZM

Che’nin Troçkizme yakın olduğu açıkça ifade edil-
mese bile, Che hakkında bu akımın yandaşları tarafından 
yayınlanan yapıtlarda böyle bir imaj verilir. (Löwy, 1987 
ve New International, 1991)

Teorik olarak bakıldığında üç konuda böyle bir ya-
kınlıktan söz edilebilir.

Birincisi: Che, Latin Amerika ülkelerinde ulusal bur-
juvazinin emperyalizmle işbirliği sonucu, demokratik 
devrimin gündemden çıktığı ve sadece sosyalist devrimin 
mümkün olduğu görüşündedir. (Guevara, 1999: 237-239) 

Latin Amerika ülkelerindeki komünist partileri ise, 
ulusal burjuvazinin bir bölümünün de katılacağı demok-
ratik ve ardından da sosyalist devrimden yanadırlar. 

Sovyetler Birliği Komünist Partisi de emperyalizme 
bağımlı ülkeler için aynı görüşü savunmaktadır.

Troçkizmin alameti farikalarından bir tanesi aşama-
lı devrimin reddidir.

İkincisi: Che, SSCB’yi hem içerdeki ekonomik re-
formlar ve hem de azgelişmiş ülkelerle ilişkileri açısın-
dan eleştirmektedir. Che’nin reel sosyalizme yönelik ağır 
eleştirileri vardır.

Üçüncüsü: Che, değişik yazılarında sürekli vurgula-
dığı gibi, en azından Latin Amerika’da bölgesel devrim-
den yanadır. ABD’nin ikinci bir Küba’ya izin vermeyeceği 
ve bu nedenle de devrimin bir ülkeden ötekine yayılması 
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gerektiği görüşündedir.

Ek olarak, Troçkistlerin söylemiyle olmasa bile, “İki 
üç daha fazla Vietnam” gerektiği belirlemesiyle, devrimin 
dünya çapında yayılmasından yana olduğu da söylenebi-
lir.

Che’nin önemli anti-Troçkist görüşleri de vardır.

Maurice Zeltlin ile yaptığı söyleşide Che, en azından 
Küba’da Troçkistlerin karşı devrimci olduklarından söz 
eder. Devrimci yönetimi küçük burjuva bulan Troçkistler, 
işçi sınıfına yönetimin devrilmesi çağrısı yapmaktadırlar. 
(Guevara, 1995, Band 6: 182)

Ek olarak, Che’nin insan bilincinin yükseltilmesiy-
le tarihteki belirli aşamaların atlanabileceği ve böylece 
tek ülkede sosyalizmin mümkün olabileceği görüşünü de 
unutmamak gerekir.

Buna ekonomide katı merkeziyetçilik savunusu da 
eklendiğinde, Che’nin Troçki’den ziyade Stalin’e yakın ol-
duğu söylenebilir. 

Che, özellikle Ekonomik Yazılar’ında Stalin’in yapıt-
larından alıntılar yapar ve SSCB’nin hızlı sanayileşmesine 
yönelik hayranlığını da belirtir. 
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CHE’DEN SONRA KÜBA

Bu bölüm, iki alt bölüme ayrılabilir: sosyalist blokun 
dağılmasından önce ve sonra. 

Küba ekonomisinin sosyalist blok olmadan çalışma-
sı 1989 öncesinde düşünülemezdi. Akaryakıttan makine-
lere, yiyecek maddelerinden silaha kadar çok sayıda ürün 
sosyalist ülkelerden ithal ediliyor; Küba’nın başlıca ihrac 
ürünü olmayı sürdüren şeker ise yine bu ülkeler tarafın-
dan satın alınıyordu. 

Küba’nın ABD’nin yakınındaki sosyalist bir ülke ola-
rak yaşaması, sosyalist blok için önemliydi. ABD’nin sıkı 
ekonomik ambargosu, bu koşullarda fazla etkili olamıyor-
du.

Fidel Castro, 8 Ekim 1987’de, Che Guevara’nın 20. 
ölüm yıldönümünde, Pinar del Rio kentinde yeni kurulan 
bir fabrikada yaptığı konuşmada, sosyalist blok önem-
li sorunlarla boğuşmakla birlikte henüz dağılmamışken, 
Küba’da çalışan insanların durumunu ortaya koyar. 

Che Guevara yeni insanın gelişebilmesi için –üretim 
artışını gerekli bulmakla birlikte- önceliği moral değerle-
rin geliştirilmesine verir ve gönüllü çalışmayı da bu geliş-
menin önemli unsurları arasında sayar.

Fidel Castro, Che’nin ölümünden 20 yıl sonra karşı-
lıksız çalışmanın durumunu şöyle açıklar:

“... Che’nin mirasının en değerli öğelerinden biri 
olan, onun devrimimize katkısını oluşturan gönüllü ça-
lışma terk edilmeye yüz tutmuş, neredeyse bir formalite 
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olup çıkmıştı. Ancak Pazar günleri ya da bazı özel günler-
de yapılır olmuştu. Bazen halk koşup geliyor, fakat dü-
zensiz biçimde çalışıyordu, bu çalışmalarda hiçbir şey ör-
gütlü değildi.” (Guevara, Önsöz, 2005:16)

Gönüllü çalışmanın aradan geçen yirmi yılda önem-
li bir gelişme göstermemesinin hatta düzensizleşmesinin 
yanı sıra, Küba’da, öteki sosyalist ekonomilerde görülen 
önemli aksaklıklar da ortaya çıkmıştır. Bunların başında 
Büyük Ekonomik Plan hedeflerinin kağıt üzerinde kalma-
sı, çeşitli alanlarda gerçekleştirilememesi, buna karşılık 
rakamlar şişirilerek gerçekleştirilmiş gibi gösterilmesidir. 

Sosyalist ülkelerdeki yönetimlerin rakamlarla oyna-
maları ya da gizlemeleri Bulgaristan’da belirli kentlerde-
ki hava kirliliğinin “normal” ya da “normalin biraz üzeri” 
gibi gösterilmesi gibi örneklerle vahim boyutlara da ula-
şır. Yoğun sanayileşme sonucu havadaki zehirli maddeler 
normalin 17 katına kadar yükseldiğinde, halkın resmi ra-
kamlar yerine nefes aldığında hissettiğine inanması söz 
konusuydu. (Erkiner, 2008: 39)

Yalanın yaygın olduğu yerde yolsuzluk da kaçınıl-
mazdır.

Fidel Castro devamla şunları belirtir:

“Eğer Che, bir gün devrimini yapmış Küba’da işlet-
melerin talan edildiğini duysaydı çok üzülürdü.Che, Kü-
ba’da kara geçmek isteyen, bu yüzden ikramiye, daha ne 
bileyim, bono, ödül dağıtan işletmeler olduğunu, bu işlet-
melere inşaat ve benzeri işler için teslim edilen malze-
menin, sanki bu işler bitirilmişçesine satışa çıkarıldığını 
duysaydı çok üzülürdü.”

Bütün bu yolsuzlukların cumhuriyetimizin başken-
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tinin onbeş belediyesinde, evleri onarmaktan sorumlu 
onbeş işletmede yapıldığını, bunun da örneklerden yal-
nızca biri olduğunu da söylemeliyim.”

Che’nin ölümünden yirmi yıl sonra Küba’da insa-
nında belirginleşen olumsuz özellikler, öteki sosyalist 
ülkelerin insanlarında ortaya çıkanlardan farklı değildir: 
çalışmamak ve olabildiğince kaytarmak, devletin olanak-
larını kişisel çıkarlar için kullanmak... 

 Küba katı ABD ambargosu ve sürekli işgal tehdidi 
altında yaşamakla birlikte, halkın ihtiyaçlarının önemli 
bir bölümü de sosyalist ülkelerin yardımlarıyla sağlan-
maktadır. 

Görüldüğü kadarıyla devrimin ilk yıllarındaki heye-
can dalgası sönmeye yüz tutmuştur.

Burada, 1960’lı yıllarındaki sömürgecilik karşıtı mü-
cadelelerin önemli kişilerinden birisinin, Frantz Fanon’un 
konuyla ilgili düşüncelerine eğilmek gerekir. Cezayirli bir 
psikolog olan Fanon, Afrika’daki sömürgecilik karşıtı mü-
cadeleler hakkında yazmakla birlikte, sömürgecilik son-
rası toplumların durumu hakkında da önemli saptamalar 
yapmıştır. 

Fanon, bağımsızlığını yeni kazanan sömürgelerden 
söz etmekle birlikte, görüşleri, Küba gibi, uzun süredir po-
litik olarak bağımsız olmakla birlikte, yıllarca neredeyse 
her alanda ABD’ye bağımlı olmuş bir ülke için de geçer-
lidir.

Devrimden sonra halk büyük heyecan içindedir. 
Herkes yoğun çalışmanın gerekli olduğu konusunda gö-
rüş birliği içindedir. Çalışılacak, üretilecek ve yıllardır sö-
mürgesi olunan Avrupa ülkelerine yetişilecektir. 
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Bir süre sonra ise, politik bağımsızlık kazanılmış 
olmakla birlikte, ülke ekonomisinin önemli değişimler 
yaşamasının hiç de kolay olmadığı görülür. Ülke ihraca-
tının yapısını değiştirmek oldukça zordur. (Küba’nın bü-
yük gayret göstermesine karşın “tek ürün ihracatı”ndan 
(şeker) yıllarca kurtulamaması ve Che’nin özellikle iste-
mesine karşın kömür, petrol ve demir kaynaklarına sahip 
olmayan ülkenin sanayileşmesinin bir türlü gerçekleşe-
memesi gibi...)

Çalışmak, büyük çaba göstermek yetmez. Çok sayı-
da kalifiye eleman ve yatırım kaynakları da gereklidir.

“... insan istihdamının dışında başka şeyler de ge-
rekiyor: her tür sermaye, teknisyenler, mühendisler, ka-
lifiye elemanlar vb. Dürüst olalım: Liderlerin azgelişmiş 
halklara yaptığı büyük çaba çağrısının istenen sonuçları 
doğuracağına inanmıyoruz. Çalışma koşulları değiştiril-
mezse, emperyalist güçlerce hayvan düzeyine indirgenen 
bu dünyanın insanlaşması yüzyıllar gerektirecektir.” (Fa-
non, 1994: 78-79)

Küba’da Che’nin büyük önem verdiği gönüllü fazla 
çalışmanın zamanla azalması ve düzensizleşmesinde, 
insanların sadece daha fazla çalışmakla fazla bir sonuca 
ulaşılamayacağını anlamaya başlamaları etkili olmuştur. 
Gerekli teknik ve yeterli kalifiye eleman olmadıktan son-
ra, yoğun çaba harcandığında bile ulaşılan sonuç sadece 
moral bozucu olmaktadır. 

Beklenilen sonuç alınamayınca daha fazla gönüllü 
çalışmanın anlamı da kalmıyor. Fanon’un da değişik ke-
reler belirttiği gibi, insanların ajitasyonla uzun süre diri 
tutulmaları mümkün değildir. Büyük bir heyecanla girilen 
işlerin ve harcanılan yoğun çabanın tatmin edici sonuçlar 
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vermesi gerekir. 

Ülkenin ekonomik olarak ne kadar kötü durumda ol-
duğu, gerçek bağımsızlıkla birlikte daha açık olarak görü-
lür. Daha önce emperyalizme bağımlılık ya da doğrudan 
sömürge olmak, ülkenin gerçek ekonomik durumunun 
görülmesini engelleyen bir perde işlevini de görüyordu. 
Perde kalkınca gerçek durumun tahmin edilenden daha 
da feci olduğu görülür. (Fanon, 1994:77)

Küba’nın karşısına çıkan gerçeklik de, sosyalist ül-
kelerin büyük yardımlarına karşın, Fanon’un yaptığı sap-
tamalardan farklı değildir. 

Frantz Fanon, “1900’den Günümüze Büyük Düşü-
nürler Kitap Dizisi”nin ileride yayınlanacak ciltlerinden 
birisinde yer alacaktır.

1989’da sosyalist blokun dağılması ve 1991’de SSC-
B’nin tarihe karışmasının ardından Küba büyük bir eko-
nomik şokla karşılaşır. Küba’nın sonraki yıllarda izlediği 
gelişme yolunun Che’nin sosyalist toplumun gelişmesiy-
le ilgili görüşlerine ters olması fazla bir anlam taşımaz. 
Che’nin görüşleri, Küba’ya her konuda destek olan sos-
yalist bir bloğun varlığı koşullarında geçerlidir. Adaya ya-
bancı yatırımcıların çağrılması, ABD Dolar’ının Küba pa-
rası Pezo yanında ikinci para birimi olarak kabul edilmesi, 
ABD’deki çok sayıda Kübalı göçmenden gelen Dolarların 
belirli kişilerin elinde toplanması ve toplumda önemli bir 
gelir eşitsizliğinin ortaya çıkması, sadece dövizle alışveriş 
yapılabilen mağazaların açılması ve son olarak da küçük 
mal ve hizmet üretiminin özelleştirilmesi...

Bunları kendisini halen sosyalist olarak tanımlayan 
Küba’nın yaşama savaşının zorunlu uygulamaları olarak 
görmek mümkündür.
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Küba sosyalizminin öteki sosyalist ülkelerden farklı 
özellikleri bulunmakla birlikte, bunlar, Che’nin görüşleri-
nin önemli oranda hayata geçirilmesi sonucu ortaya çık-
mış özellikler değildir. 

Küba’nın sosyalist elitlerinin, özellikle de 1989 sonra-
sında sosyalist sistemin çözülmesi sonucu ülkenin derin 
bir ekonomik krize girmesiyle birlikte burjuvaziye dönüş-
memiş olmasının nedenini ABD’deki Kübalı göçmenlerin 
varlığında aramak gerekir. Küba’nın devrimden önceki 
burjuvazisi ABD’ye gitmiş ve ağırlıkla Florida’ya yerleş-
miştir. Küba’da rejimin yıkılması için sürekli çalışmakta, 
ABD ambargosunun gevşemeden sürmesini savunmakta 
ve beklemektedir. Küba’nın sosyalist elitleri isteseler bile 
burjuvaziye dönüşemezler, zira burjuvazi –komşu ülkede 
de olsa- zaten vardır ve beklemektedir. 

Küba’nın 1989 öncesindeki sosyalist ülkelerden 
önemli bir başka farklılığını da “devri sabık” tehlikesi 
oluşturuyor. Hiç bir eski sosyalist ülkede, halkın sosya-
lizm döneminde edindiği ev gibi taşınamaz mallar, kapi-
talizme dönüşten sonra kendilerinden alınarak devrim 
öncesindeki ilk sahiplerine geri verilmedi. Bu olanağın 
en fazla bulunduğu Federal Almanya Cumhuriyeti’nde 
bile, Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DAC) dönemin-
de o bölgedeki mallarına el konulan ve Batı’ya göç eden 
ailelerin mallarını geri alma talebi, Anayasa Mahkemesi 
tarafından “DAC ayrı bir devletti” gerekçesiyle reddedildi.

Küba’da rejimin yıkılıp ABD’deki burjuvazinin –elin-
deki tapularla- geri gelmesi durumunda ise, devri sabık 
yaratılacaktır. 

Küba’nın –ek faktörlerin yanı sıra- sosyalizmin çer-
çevesinden çıkmamaktan başka geleceğinin olmamasın-
da bunlar önemli etmenlerdir.
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CHE, YAŞAMAYAN VE ÖLMEYEN

Che Guevara, 9 Ekim 1967’de, Bolivya’da yakalandık-
tan bir gün sonra öldürüldü ve sonraki yıldan başlayarak 
dünyanın her tarafında adı ve fotoğraflarıyla başkaldırı ve 
daha fazla özgürlük talebinin sembolü oldu.

Bu sembol kırk yıldan fazla zamandır varlığını sürdü-
rüyor. Belirli bir dönemde sembol olmayı geride bırakma-
nın yanı sıra, belirli bir kesimin –devrimcilerin- sembolü 
olmayı da aştı. Che, “küreselleşmiş dünya”da insanlığın 
sembol isimlerinden birisi oldu. 

Castaneda, Che’nin “tam zamanında öldüğünü”, 
1965’de Kongo’da ölseydi böylesine sembolleşemeyece-
ğini söyler. (Castaneda, 1997: 486) Che’nin öldürülmesin-
den kısa süre sonra Vietkong’un büyüt Tet saldırısı başlar 
ve ABD’nin Vietnam’daki savaşı kaybedeceği ilk kez açık 
olarak görülmeye başlanır. Ardından çok sayıda ülkede 
özgün özelliklerle gerçekleşen 68 gelir.

Castaneda’nın açıklaması önemli olmakla birlikte, 
Che’nin 68’de ve sonrasındaki yıllarda önemli bir sembol 
isim olmasını açıklamakta yetersizdir. Che, hayat çizgi-
siyle, bir neslin özlemlerini kendisinde sembolleştirmiş-
tir, ama, yine de 68 ile bitmeyen, daha sonra 40 yıl süren 
ve halen de bitecekmiş gibi görünmeyen bir sembol ola-
bilmek için önemli ek nedenler gereklidir.

Herkesin kendisine ait bir Che’si vardır. Che resimli 
tişört giymek, evine Che’nin fotoğrafını asmak için dev-
rimci olmak gerekli değildir. “Ölüm nereden ve nasıl ge-
lirse gelsin” diye başlayan Che’nin ünlü cümlesi, Beşiktaş 
taraftarlarınca da değiştirilerek kullanılabiliyorsa, Che’de 
herkese hitap eden bir yan var demektir.
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Castaneda, Che’nin kültürün ayrılmaz bir parçası 
durumuna geldiğini belirtirken haklıdır, ama bu kültürü 
sadece 68’e ve 68’de yaşanılan büyük kültürel değişimin 
günümüzdeki uzantılarına bağlamak doğru olmaz.

Che, önemli bir tarihsel şahsiyet olmak için başa-
rılarla dolu bir hayat şart değildir, saptamasını doğrular. 
Che’nin hayatı başarıdan çok başarısızlıklarla doludur. 
Küba devriminin önderlerinden birisi olması dışında ba-
şarısı yoktur. Gerilla savaşı anlayışı sınırlı bir başarının 
ötesine geçememiş, sosyalist ekonomi konusundaki gö-
rüşlerini Küba’da bile hayata geçirememiş, insan bilinci-
nin değiştirilmesinin büyük önemini yeterince anlatama-
mış ve SSCB’nin reel sosyalizm anlayışına karşı tutumu 
etkili olamamıştır. 

Che’yi yıllar sonrasına kadar taşıyan, başarısızlık 
belirleyici olsa bile yeterince başarıyı da içeren hayat tar-
zıdır. Che, her insanda bilinçli ya da bilinçsiz olarak va-
rolan “hayatın karşısında cesur olabilecek miyim?” so-
rusuna cevap verir. Hayatın karşısında cesur olabilmeyi 
devrimcilik kapsamında görmemek gerekir. Burada cesa-
retin toplumsal bir işlevi olabileceği gibi, bireysel sınırlar 
içinde de kalabilir. Hayatın karşısında cesur olabilen in-
san, aynı zamanda kendini gerçekleştirebilen, en azından 
bunu ciddi olarak deneyebilen insandır. 

İnsanın kendisini gerçekleştirmesi, sahip olduğu bü-
tün yetenekleri sonuna kadar geliştirebilmesi demektir. 
Ne ki, insanın yeteneklerinin sınırlarına çarpması için, o 
sınırı aşmayı denemiş olması gerekir. Başka türlü o sınıra 
ulaşabilmek mümkün değildir. 

İnsanın yeteneklerinin sınırını aşması, aynı zaman-
da başarısızlık anlamına gelir. Hayatın karşısında cesur 
olmak, kendini olabildiğince gerçekleştirmeye çalışmak, 
başarısızlığın faturasını ödemeyi de göze almak demektir.
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Che, gerilla savaşından sosyalist ekonominin işleyiş 
kurallarının belirlenmesine, insan bilincinin öneminden 
reel sosyalizmin eleştirilmesine kadar, birçok alanda, ge-
rek kendi yeteneklerini aşmasından ve gerekse de koşul-
ların yeterince elverişli olmamasından dolayı sınırlara 
çarpmıştır. 

Sınırlara çarpmak, önce o sınırlara kadar gidebilme-
yi gerektirir. Buradan hareketle, Che’nin başarısızlıkları-
nın, başarılarının üzerinde yükseldiği söylenebilir.

Düşündüğü gibi yaşamak, yapmak istediklerini yap-
mak ya da en azından onları yapmayı ciddi olarak dene-
mek; kısacası hayatın karşısında cesur olabilmek... 

Che, hayat tarzıyla bunu göstermiş ve kuşaktan ku-
şağa aktarılan bir sembol haline gelmiştir. 

Koşullara göre bu sembol, devrimciliğe ve genel ola-
rak politik mücadeleye uzak hayat tarzlarına da tercüme 
edilebilir. 

Che, değişik hayat tarzlarına tercüme edilebilen kül-
türel bir semboldür. Böyle bir sembolün insanlığın en eski 
ideolojisi olan dinden tümüyle bağımsız olması düşünü-
lemez. Che, ateisttir, ama bu durum öldürüldükten son-
ra çekilen fotoğraflarında yüzünün İsa’ya benzetilmesini 
engellememiştir. Çok sayıda Hıristiyana göre Che de, tıpkı 
İsa gibi, insanlığın kurtuluşu yolunda öldürülmüştür. Che 
ve İsa’nın kurtuluş anlayışlarının birbirinden çok farklı 
olması, özellikle Latin Amerika ülkelerinde Che’nin İsa-
laştırılmasına engel olmamıştır.

Her hayat tarzına, her dönemin koşullarına uyarla-
nabilecek kültürel bir sembol olarak Che, daha uzun yıllar 
yaşayacak gibi görünüyor.
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SONUÇ

Che’den bugüne kalan, 20. yüzyıl sosyalizminin 21. 
yüzyıla devrettiği büyük sorudur: yeni insan nasıl şekille-
nebilir? 

Yeni insandan kastedilen; kimliğini başka insanla-
ra karşıtlık ve düşmanlık temelinde oluşturmayan, kendi 
özgünlüklerine sahip olarak kendisini toplumla bütünleş-
tirebilmiş insandır. Güçlü bir bireydir, ama bireyci değil-
dir. Kendi çıkarlarını toplumun çıkarlarıyla bütünleşmiş 
olarak düşünür.

Marx ve Engels ile ve 1848’de Komünist Manifes-
to’nun yayımlanmasıyla başladığı kabul edilen “bilimsel 
sosyalizm”in amacı da, böyle bir insanın oluşturulmasıy-
dı. Che, uzun bir süreçte şekillenecek bu insana, “komü-
nist toplum insanı” adını verir.

Burada sorun isimlendirmeden ziyade, böyle bir in-
sanın nasıl oluşabileceğidir.

Üretim araçlarında kolektif mülkiyet, yeni insanın 
oluşmasının olmazsa olmaz koşuludur. Üretim araçların-
da özel mülkiyetin kaldırılması, işgücünün meta olmak-
tan çıkması, işsizlik ve gelecek korkusunun ortadan kaldı-
rılması ve sonuçta herkese eşit oranda kendini geliştirme 
olanağının sağlanması, toplumsal yaşamın her alanının 
–eğitim dahil- bu yönde düzenlenmesiyle, zaman içinde 
yeni insan oluşacaktır.

Che, bunların tümünü gerekli bulmakla birlikte, 
yeni insanın şekillenmesinde yetersiz oldukları görüşün-
dedir. Che, insanın, tarihin objektif yasaları ve yaşanılan 
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toplumsal koşulların belirlediği bir varlıktan ibaret olma-
dığını savunur. Toplumsal koşulların değiştirilmesi yeni 
insanın şekillenmesi için yeterli değildir.

20. yüzyılın “reel sosyalizm”inde; üretim araçlarında 
özel mülkiyetin bulunmamasının ve bunun değişik top-
lumsal alanlardaki yansımalarının, yeni insanın şekillen-
mesinde yeterli olduğu düşünülüyordu.

Che Guevara, 1960’lı yılların ilk yarısında sık sık zi-
yaret ettiği sosyalist ülkelerde, yeni bir insanın oluştuğu-
nu, ancak bu insanın tüketim düşkünü ve bireyci kapita-
list ülke insanından çok da farklı olmadığını görmüş ve 
yeni insanın şekillenmesi konusundaki farklı düşüncele-
rini pekiştirmiş olsa gerektir.

Che, üretim birimlerinin özerkleştirilmesine ve mad-
di teşvik uygulamasına önem verilmesine, yeni insanın 
oluşumunu engelleyecekleri temelinde karşı çıkar. Che, 
dönemin reel sosyalist ülkelerinde yaygın düşünce olan, 
daha fazla tüketim-daha gelişmiş insan ilişkisini redde-
der. Üretimin kalite ve miktar olarak artması gerektiğini 
savunurken, bunu, yeni insanın oluşumunda gerekli ko-
şullardan sadece bir tanesi olarak değerlendirir.

Che’nin cevabı nedir?

Gönüllü ek çalışma, enternasyonalizm ve maddi 
teşviklerin giderek tasfiye edilmesi; üretim artışında esas 
olarak insanın moral değerlerinin yükseltilmesine daya-
nılması...

Bu yanıtın yeterli olmadığı ve uygulanmasında da 
önemli sorunların ortaya çıktığı, Che’nin Küba’da üst dü-
zeyde sorumluluk taşıdığı dönemde bile ortaya çıkmıştı.
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Burada dikkati çeken nokta şudur: Che, üreticilerin 
demokratik örgütlenmesinden söz etmez. Marx’ın sosya-
lizm anlayışında önemli yer tutan “özgür üreticilerin gö-
nüllü birliği” ve buradan hareketle yerel örgütlenmelerin 
–özellikle de belediyelerin- önemli yetkilere sahip olması 
ve bu vasıtayla insanların kendi yaşamları hakkında doğ-
rudan karar almaları ve uygulamaları, Che’nin sosyalizm 
anlayışında yer bulmaz. 

Che, “özgür üreticilerin gönüllü birliği”nin toplu-
ma yayılmasından ve buradan hareketle devletin önemli 
oranda işlevini kaybetmesinden söz etmez.

Che, son sınırına kadar zorlamakla birlikte, realist 
bir teori ve pratik insanıdır. ABD’nin yanı başında katı am-
bargo uygulaması ve işgal tehdidi altında bulunan küçük 
bir ülkede, Küba’da, merkeziyetçiliğin gevşetilmesinin ve 
devletin işlevlerinin artan oranda azalmasının mümkün 
olmadığını düşünmüş ve bu nedenle de bu önemli sapta-
madan hiç söz etmemiş olsa gerektir.

Devrimin yayılması için bu denli çabalamasında, 
yeni insanın oluşması sorununun ancak varolandan daha 
geniş bir çerçevede gerçekten çözülebileceğini düşünme-
sinin önemli etkisi vardır. Ne ki, bu düşünce realist soru-
yu ortadan kaldırmıyor: kapitalizmin, onu ortadan kaldır-
mak için harcanan tüm çabalara karşın, güçlü bir sistem 
olarak sosyalizmle birlikte varolduğu koşullarda, yeni bir 
insanın oluşumu için neler yapılabilir?

Che’nin cevap aradığı soru gerçekte budur.

19. yüzyıl sosyalizminde, iki sistemin birlikte yaşa-
ması öngörüsü söz konusu olmadığı için, böyle bir soru 
yoktur. 20. yüzyıl sosyalizmi ise, bu soruya yanıt bulama-
mış ya da bulduğu yanıt doğru çıkmamıştır.



 - Engin ERKİNER - 83

Che’nin cevabını aradığı soru 21. yüzyıla kalmıştır.

“Özgür üreticilerin gönüllü birliği”nin ve buradan 
hareketle ekonominin ve devletin topluma geri verilme-
sinin uygulamada içerdiği büyük sorunlar, dizinin ileride 
yayınlanacak kitaplarından birisinde yer alacak olan Alex 
Demirovic’in görüşleri açıklanırken ele alınacaktır.
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Che Guevara’nın bütün yazılarının yanı sıra söyleşi-
leri ve bazı konuşmaları Nadiye R. Çobanoğlu’nun çeviri-
siyle sekiz kitap olarak 1991 yılında Yar Yayınları tarafın-
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Che Guevara’nın yazıları 2008 ve 2009 yıllarında 
Everest Yayınları tarafından farklı başlıklar ve farklı çe-
virmenlerle yeniden yayımlandı.

Ek olarak Che’nin bazı yazıları tek kitap olarak de-
ğişik yayınevleri tarafından yayımlandı. Örneğin Şiirler, 
Adnan Özer çevirisiyle 2005 yılında Yar Yayınları, Savaş 
Anıları, Seçkin Selvi çevirisiyle 1999 yılında Çivi Yazıları 
tarafından yayımlandı. 

Che Guevara’nın tanınmış biyografileri bulunuyor. 
Bunların arasında yeni bir şey söylemeyen biyografiler 
bulunduğu gibi, titiz bir araştırmaya dayanan yapıtlar da 
yer alıyor.

Che’nin en bilinen biyografisi John Lee Anderson 
tarafından yazılmış ve Che Guevara: Devrimci Bir Hayat 
başlığıyla 2005 yılında Yavuz Alagon tarafından Türkçeye 
çevrilmiş ve İthaki tarafından yayımlanmıştır.
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