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Küba devrimi gerek dünya çapýnda yaydýðý
etki ve saygýnlýkla; gerekse de kökleri
Komintern ve SSCB çizgisine dayanmayan ilk
muzaffer devrim olmasý bakýmýndan toplumsal
mücadeleler ve ulusal kurtuluþ mücadeleleri
tarihinde önemli bir rol oynar. Küba devrimi
ulusal kurtuluþ savaþý veren bir çok sömürge
ülke için ilham kaynaðý olmuþtur. Özellikle Latin
Amerika ülkeleri söz
konusu olduðunda,
kýta genelinde verilen
mücadelelerde geril-
lacýlýk ve fococuluðun
ön planda olmasý,
Küba devriminin etk-
isinden kaynaklanmak-
tadýr. Ýspanyolca
"ocak" anlamýna gelen
foco terimini Sierra
Maestra Daðlarý'nda
mücadele eden gerilla
gruplarý kullanmýþtý.
Her gerilla birliði devri-
mi ateþleyecek bir
ocak olarak kabul
görüyordu. Fococuluk
daha sonra Fransýz yazar Regis Debray
tarafýndan teorileþtirilecekti. Küba devriminden
sonra Latin Amerika ülkelerinde kendisini mark-
sist gerilla birlikleri olarak tanýmlayan birçok
yapý oluþacak; gerilla ve fococuluk hareketleri
baþta Arjantin, Peru ve Bolivya olmak üzere
kýta çapýnda yaygýnlaþacaktý. 
Küba devrimi ayný zamanda Komintern

anlayýþýnýn hakim olamadýðý bir çizgi izledi.
Komintern'e baðlý Küba Komünist Partisi'nin
iþçi sýnýfý içinde azýmsanmayacak derecede
etkisi vardý. Fakat KP'nin izlediði politikalar iþçi
sýnýfýný sýnýf iþbirliðine zorluyor, stalinist poli-
tikalarla toplumsal devrim yatýþtýrýlýyordu. KP
1940'lý yýllar boyunca anti-emperyalist poli-
tikalarý terk ederek, Batista yönetimiyle iþbirliði
politikalarý güdüyordu. Bu süreç içerisinde
kitlelere yönelik hiçbir açýlým geliþtirilemedi.
Batista rejiminin uygulamalarý onaylanýyor, bun-
larýn toplumun faydasýna olduðu yönünde pro-
pagandalar yapýlýyordu. Sýnýf iþbirlikçi bir tutum
benimsenerek "giriþimciler ile iþçilerin birliði"
suvunuluyordu. Küba KP'si daha sonra
Sosyalist Halk Partisi'ne dönüþecekti. Fakat
politikalarýnda radikal bir farklýlýk olmayacaktý.
Parti, Batista'nýn 1952'deki darbesine karþý bir

çýkýþ yapmadý. 1958'e kadar 26 Temmuz
Hareketi'ne destek vermeyerek, onu mahkum
etti. Partinin savunduðu politikalar barýþcýl yol-
lardan deðiþimi ifade ediyordu. 26 Temmuz
Hareketi'nin diktaya karþý verdiði mücadeleyi
ancak 1958'de desteklemek zorunda kalacaktý.
Fakat devrimin burjuva demokratik amaçlarýn
dýþýna çýkmasýný savunuyor, ulusal burjuvaziyle
blok kurulmasýný savunuyordu. 
Aralýk 1958'de Che Guevara önderliðindeki

gerilla birlikleri önce Santa Clara kentini kuþat-
týlar. Kentin kuþatýlmasý
ayný zamanda
Batista'nýn da sonu
anlamýna geliyordu.
Santa Clara'dan sonra
bir çok kent -Leoncia
Vidal, Cabaiguan,
Blacetas, Remeidos,
Las Vilas- tek tek geril-
la birliklerince ele
geçiriliyordu.  31 Aralýk
gecesi Batista ülkeyi
terk eder. 1 Ocak'ta 6
gün boyunca sürecek
olan ve tüm ülkeyi felce
sokan genel grev
çaðrýsý yapýlýr. Dikta
rejimi artýk yýkýlmýþtý. 8

Ocak 1959'da Fidel Catro gerilla birlikleriyle,
yüz binlerce kiþinin doldurduðu Havana
Meydaný'na girer.
Küba devrimi sosyalist bir devrim deðildi,

fakat içinde anti-kapitalist nüveler de barýndýrýy-
ordu. Fidel Castro ilk yýllarda ABD ile anlaþma
taraftarýydý. Ancak bunun olanaksýzlýðýný
anlayýnca ülkedeki ABD mülklerine müdahale
eder ve sosyalist politikalara yakýnlaþýr. Ýlk yýl-
larda maddi yardýmdan öteye geçmeyen
Sovyetler Birliði ile iliþkiler daha sonraki yýllarda
sýcak bir karaktere bürünecekti. Ancak
Küba'nýn ulusal kurtuluþ mücadeleleri konusun-
daki farklý tavrý iliþkilerin bozulmasýna sebab
verecekti. Küba'da kurumsallaþmýþ bir iþçi ikti-
darýndan bahsedemesekte, kýsa zamanda
insanlar arasýnda eþitsizlikler büyük oranda
azaltýldý. Eðitim, saðlýk ve týp alanlarýnda çok
büyük ilerlemeler saðlandý. Küba'da eðitim ve
saðlýk hakký hala ücretsiz. Tüm ambargo ve
müdahalelere raðmen bugün Küba anti-
emperyalist ve halkçý karakterinden taviz ver-
meden ayakta durmayý baþarabiliyor. Latin
Amerika'daki sol dalgalanmalar, özellikler de
Venezüella ile kurulan sýký ve samimi iliþki
Küba'ya yeni nefes kanallarý açtý.��
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Kasým 1946: Romanya’da Ulusal
Demokratik Cephe iktidara geldi.
Kasým 1990: KDYÖG (Kýbrýs Devrimci
Yüksek Öðrenim Gençliði) yayýn organý
Somut'un son sayýsý yayýnlanýr.
1-4 Kasým 1956: Macaristan’ýn Varþova
Paktý'ndan çýkmasý üzerine Sovyetler
Birliði Macaristan'ý iþgal etti.
14 Kasým 1956: KTAMS kuruldu.
22 Kasým 1978: Kýbrýslý Türk devrimci
Ercan Turgut Türkiye'de faþistler tarafýn-
dan öldürüldü. 
29 Kasým 1945: Yugoslavya’da, monarþi
kaldýrýlarak ''Yugoslavya Federal Sosyalist
Cumhuriyeti'' ilan edildi.
29 Kasým 1947: BM, Filistin topraklarý
üzerinde biri Arap öteki ise Yahudi iki
devlet oluþturulmasý kararýný alýdý.
29 Kasým 1957: TMT'nin ilk bildirisi. Bu
bildiride Kýbrýslý Türkler'e emirlere itaat
etmesi talimatý verildi. 
29 Kasým 1973: Yunanistan'da darbeci
baþkan Papadopulos yeni bir askeri dar-
beyle devrildi.
Aralýk 1914: Almanya parlamentosunda
savaþ bütçesi için yapýlan oylamada bir
tek Karl Liebknecht red oyu verdi.
2 Aralýk 1956: Aralarýnda Fidel Castro ve
Che'nin de bulunduðu gerilla birlikleri
Küba’ya vardý.
Aralýk 1997: Baðýmsýz Gençlik
Platforumu yayýný ÇATI'nýn 6. ve son
sayýsý yayýnlandý.
7 Aralýk 1941: Japonya ABD donanmasý-
na saldýrý düzenledi. ABD 2. Paylaþým
Savaþý’na resmen giridi.
7 Aralýk 1977: Kýbrýslý Türk devrimci
Muharrem Özdemir Türkiye'de faþistler
tarafýndan öldürüldü. 
14 Aralýk 1955: Ýngiliz Valisi AKEL'i ve
Ýnkýlapçý Gazetesi’ni kapattý.
15 Aralýk 1986: Narenciye Kesim Ekipleri
Birliði Lefkoþa'da bir yürüyüþ gerçekleþtir-
di
17 Aralýk 1966: Berlin’de Kýzýl Rudi
önderliðindeki öðrencilerin eylemleri
27 Aralýk 1979: Sovyetler Birliði
Afganistan'ý iþgal etti.
28 Aralýk 1967: Geçici Kýbrýs Türk
Yönetimi kuruldu.
30 Aralýk 1947: Romanya'da Krallýk
kaldýrýldý. Halk Cumhuriyeti ilan edildi.
30 Aralýk 1976: Dev-Ýþ kuruldu. 
Ocak 1990: Özgürlük 36. ve son sayýsý
yayýnlandý.
Ocak 1928: Merkez Komite ve partiden
atýlan Trotsky, karýsý Natalya Sedovla bir-
likte Alma-ata'ya sürgüne gönderildi.
1-2 Ocak 1959: Devrim ordusu
Havana'ya girerek Batista diktasýný yýk-
mayý baþardý.
9 Ocak 1905: Petersburg'da Kanlý Pazar.
Tüm Rusya'da gösteriler.
12 Ocak 1976:  Kýbrýslý Türk devrimci
Özer Elmas Türkiye'de faþistler tarafýndan
öldürüldü.
15 Ocak 1919: Berlin'de Rosa
Luxemburg ve Karl Liebknecht öldürüldü.
Alman devrim hareketi bastýrýldý.
15 Ocak 1950: Kilise Yönetimi Enosis
talebiyle plebisit gerçekleþtirdi. 
25 Ocak 1986: K.T. Karikatürcüler
Derneði kuruldu. 
27-28 Ocak 1958: Kýbrýs'da ''Ya Taksim
Ya Ölüm'' gösterileri düzenlendi. 
28 Ocak 1968: Yunan Albaylar Cuntasý
dünyada ilk kez TC tarafýndan tanýndý.
28 Ocak 1974: EOKA ve EOKA-B lideri
Grivas öldü.
30 Ocak 1933: Hitler ''Führer'' ünvanýyla
Almanya'da iktidara geldi.
30 Ocak 1948: Gandhi küçük bir tapýnak-
ta yapýlan bir dua toplantýsýnda öldürüldü.

26 Temmuz Hareketi: Batista egemenliðini garanti altýna almak ve Ortodoks
Partinin kesinleþmiþ gözüken zaferini engellemek için 1952'de "þafak" diye adlandýrýlan bir
darbe yapar.  1940 Anayasasý yakýlarak, anayasal dönemin sona erdiði açýklanýr. Üniversitel-
erden yükselen Batista karþýtý hareketin içinden Movimento (hareket) grubu doðar. Fidel
Castro'nun da içinde bulunduðu Movimento 26 Temmuz'da Moncada'ya bir baskýn düzenler.
Fakat baskýn baþarýlý olmaz. Yakalananlarýn çoðu iþkence edilelerek öldürülür. Fidel Casto 15
yýl hapse mahkum olur. Üç yýl sonra aftan yararlanarak hapisten çýkar. 1955 yýlýnda
Movimento'nun "26 Temmuz Harteketý" adýný almasý kararlaþtýrýlýr. Moncada baskýný yenilgiyle
sonuçlansa da Küba devriminin baþlangýcý olarak kabul görür.��
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