


                                                                                                      

                                                        İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER

GERÇEKLİK, ZORUNLULUK, ÖZGÜRLÜK… SİLAHLI MÜCADELE...  ‘’Y. GÜN’’

ZOR KAVRAMI VE TEORİSİ  ‘’NİDAL KANAFANİ’’

SİLAHLI MÜCADELEDE KADINLAR ‘’RAPERİN SİNAN’’

GENÇLİK RAHTINI, SİLAHINI KUŞAN! ‘’ROZERİN DELAL’’

SİNANLAŞMAK ‘’B. DENİZ’’

TUTKU ‘’A. G.’’

TAYLAN YOLDAŞIN GÜNLÜĞÜNDEN...  

SUİKAST TAKTİĞİNE DAİR  ‘’SİNAN ATEŞ SUİKAST BİRİMİ’’

BİKSİLİ KADINLAR VARDIR  ‘’ARJİN SARYA’’

ŞİİR  ‘’ROZERİN DELAL’’

1

3

8

12

14

16

18

21

25

28



Merhaba,

           Dünya bir devrim dalgasından geçiyor. Yeni evrenin devrimleri her yerde kendini öyle ya da 
böyle hissettiriyor. Kimi yerlerde zafere ulaşıyor, kimi yerlerde yarım kalıyor. Fakat yeni evrenin 
devrimleri, için için kendini çürüten kapitalist-emperyalist sisteme karşı saldırılarını sürdürüyor. 
Bazıları politik iktidarı almış, bazıları ise hala politik iktidar mücadelesini devam ettiriyor.  Dünya-
da bir hayalet dolaşıyor. Tıpkı Marx ve Engels'in iki yüzyıl önce kıta Avrupası için değerlendirmesi 
gibi.
 
 Marksizm ve zor kavramı birbirinden ayrılamaz. Zor, kimi yerde çıplak olarak gözle gö-
rülebilir bir unsur olsa da, sınıf savaşı bağrında zor'un her türlü unsurunu barındırır. Politik zor 
bunlardan sadece biri. Politik zor, egemen sınıfın ezilen sınıfa karşı yasa, kararname vb araçlarla 
saldırısıdır. Fakat hiçbir egemen sınıf sadece politik zor ile egemenliğini sürdüremez. Politik zor 
devamında başka araçları da devreye sokmayı gerektirir. Bu sefer de çıplak zor'u kullanmaya baş-
layan bir egemen sınıfın, egemenliği tartışmaya girer. Çünkü yönetenlerin yönetemediği durum 
işte burada ortaya çıkar. Bir başka açıdan ise yönetilenlerin yönetilemediği durum ispatlanmış 
olur. Çünkü yönetilenler yönetenleri alaşağı etmek istiyordur. İşte diyalektiğin bizlere sunduğu 
muazzam bakış açısı.
 
 Politik zor keskinleşen uzlaşmazlık ile birlikte artan oranda çıplak zora ihtiyaç duyacaktır. 
Bu durum çürümüş kapitalizmin kendisinin devamı için faşizm'e başvurması ile üst aşamalara va-
rır. Faşizmde artık sınıf savaşı iç savaş olgusuna gelip dayanmıştır. Burada artık politikanın başka 
araçlarla devamı söz konusudur. 
 
 İç savaş olgusuna burada özellikle bakmak gerekiyor. İç savaş burjuva medyada bilirkişi 
olarak konuşan uzmanların yaptığı gibi sokaklarda mitralyözlerin kullanılması mıdır? İç savaş, sı-
nıf savaşının en üst aşamasıdır. Sokaklarda mitralyözlerin takırdaması ise halkın iki kutba ayrılma-
sı ve iç savaşın, en doruk noktasında yaşandığı andır. İç savaş kapitalistlerin yönetemediği ve zor 
unsurlarından başka çare bulamadıkları, sistemin acizliğinin pratiğidir. Eğer iç savaşı mitralyöz-
lerin takırdamaları olarak ele alsaydık Marx'ın iç savaşa dair değerlendirmelerini tamamen boşa 
düşürmüş olurduk. Oysa ki Marx Fransız burjuvazisinin işçi sınıfını silahsızlandırmasını, 'iç savaşın 
başlangıcı' olarak değerlendirmemiş miydi?
 
 Bütün olarak bu nesnel değerlendirmelerin dışında politik iktidarın fethi anlamında bir 
devrimin başarıya ulaşmasının ‘ESAS’ yolu silahlı mücadeleden geçer. Dergimizin de sloganı ‘Zo-
run esas olayı silahlı mücadeledir’. Silahlı mücadele, ihtiyaçtan çok bir zor’unluluktur. Dinci faşist 
iktidarın zor yolu ile yıkılacağını söylüyoruz. Zor, hedeflediğimiz iktidar mücadelesinde belirleyici 
bir araçtır. 
 
 Görevimiz silahlı mücadeleyi  yaygınlaştırmak ve yükseltmektir. 
  
 ESAS, bu esaslı hedefe varma yolunda mütevazi bir katkıyı ve hedefe doğru yürüyenlerin 
sesi olmayı amaçlıyor. Tümüyle Leninist Gerillanın üretim ve deneyimleriyle oluşan ESAS, sesinin 
ulaştığı herkesi yine Leninist Gerillanın her sabah içtimasında yaşamı selamladığı gibi selamlıyor:

YAN ŞOREŞ YAN MIRIN!
YA DEVRİM YA ÖLÜM !



 Burjuvazinin bir düzeni var. Şu veya 
bu biçimde hala egemenler. Egemenlikleri-
ni sürdürmek için ellerinde baskı ve katliam-
dan başka hiçbir  temel araçları kalmamış ve 
bu anlamda artık egemenliklerini kaybetmiş 
olsalar bile, egemenler. Bu egemenlikte yani 
bu düzende ezilenlere yaşam diye sunulanlar/
dayatılanlar yoksulluk, kimliksizlik, açlık ve ge-
leceksizlik. Bu “yaşam” dayatmasının etrafı ise 
baskı ve katliam çitiyle çevrelenmiş durumda. 
Yani burjuva yasalar, mahkeme, polis, ordu, 
zindan, işkence, ölüm... Bunlar bu düzenin si-
lahları. Çırılçıplak zor araçları, silahlar, silahlı 
örgütlenmeler. (sivil faşist milislerini, paralı 
askerlerini, özel katliam birliklerini saymıyoruz 
bile...) bu düzenin sürmesi için ezenlerin elin-
de bunlar var. 

 Peki bu düzenin yıkılması ve değişmesi-
ni isteyenlerin, ezilenlerin elinde ne var? Ezi-
lenler bu gerici zor ile çepeçevre sarılmış ya-
şamdan kurtulabilmek için neyi kullanacaklar? 
Bu düzenin içerisinde varlar. Peki ya bu düzene 
karşı olan başkaldırıda, savaşta nasıl ve neyle 
var olacaklar? 

 “Zor”la ayakta duran ancak “zor”la yı-
kılabilir. Onu yıkacak büyük altüst oluş, yani 
devrim ancak egemenlerin zorunu alt edecek 
bir “zor” un ortaya çıkarılmasıyla mümkündür. 
Ortaya çıkarılması, örgütlenmesi, büyütülmesi 

gereken şey zora dayalı devrim ve onun esas 
olayı olan silahlı mücadeledir.

 Silahlı mücadelenin gerekliliğini/zorun-
luluğunu, kendi güncel akışında ortaya çıkan 
bir çok somutlukta ve çarpıcı bir yalınlıkta is-
patlayan bir sürecin içerisinden geçiyoruz.  Ya-
şam neredeyse bütün görüntü ve gerçekleri 
ile içinde varolabilmenin bir savaş gerektirdi-
ğini gösteriyor. Hem de her gün daha çarpıcı 
ve dolaysız bir biçimde. Alt alta sıralayabile-
ceğimiz olgular ve bu olguların toplamından 
ortaya çıkan, yaşanılan şeyin dolaysız olarak 
amansız bir mücadele, bir savaş olduğu sonu-
cudur.

 Mücadelenin bütün gereklilikleri yaşa-
mın kendisinden çıkar. Bu anlamda yaşam en 
büyük öğretici, yol göstericidir. İnsan o yaşa-
mın içerisindedir. Ama çoğu zaman yaşamın 
anlattıklarından yeterli derecede sonuçlar çı-
karacak fırsatı olmaz. Yaşananlardan elde edi-
len kendiliğinden yorumlama ve kavrayış her 
zaman doğru yönde bir hareketi doğurmak 
için yeterli olmaz. Bunca burjuva propaganda, 
dezenformasyon, manipülasyon ve tehditle 
yaratılan ortamın içinde bu bir ölçüde anla-
şılabilirdir. Ama tüm bu yaşananın bir savaş, 
bir mücadele olduğunu gören ve ileriye dogru 
akışın içerisinde yerini alan birey için bizzat ya-
şamın kendisi mutlaka ikna edici olacaktır.
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 Bir kez daha soralım, silahlı mücadele-
nin gerekliliği sonucu nereden çıkar? Cevap 
yaşamdır... Ezilenlerin yaşamından çıkar. Bü-
tün yanıltıcı etkenlerden arınarak, öz ve yalın 
haliyle çıkar. Öyle bir sürecin içinden geçiyo-
ruz ki bu sorunun cevabı attığımız her adımda 
karşımızda duruyor çünkü savaşsız, kavgasız, 
mücadelesiz, tek bir adım dahi atılamıyor!

 “... Bir süre önce bir okulda yoğun bir 
GKB faaliyeti ve çevrelerinde epeyi bir genç ve 
bu gençlerin içerisinde de mücadeleye sem-
pati ile bakan, bir şeyler yapmak isteyen ama 
uzunca bir süredir örgütsel planda ilerleme 
kaydetmeyenler vardı. Bunlardan biri yakın 
çevremizde duruyor, eylem ve etkinliklerimi-
zin hemen hepsine ya katılıyor ya yardım edi-
yor ama iş örgütsel planda daha ileri bir adım 
atmaya geldiğinde duraksıyor ve “... ama siz 
insan öldürebileceğinizi söylüyor, bunu savu-
nuyorsunuz” deyip, bunu doğru bulmadığını; 
buna kendisini ikna edemediğini söylüyordu. 
Uzun uzun tartışmalar “... biz kimseyi öldür-
meyi değil faşizme ve faşistlere karşı mücade-
leyi, onlara anladıkları dilden cevap vermeyi 
savunuyoruz..” mu denmedi, “...ama faşizm 
katliamlar yapıyor” dan mı dem vurulmadı, 
“Engels der ki ...” deyip uzun alıntılarla “zorun 
rolü” mü anlatılmadı... Hiç biri para etmedi... 
Ne ikna oluyordu ne de daha ileri bir adım atı-
yordu ama GKB ‘lilerin çevresinden de ayrılmı-
yordu.

 
 Bir süre sonra açık alanda epeyi kavga 

dövüşlü geçen bir eylem sonrası kalabalık bir 
gençlik grubu bir mekanda oturup bu eylem 
hakkında sohbet ediyor, yaşadıklarını heya-
canla birbirlerine aktarıyorlardı. Epeyi bir hır-
palanmışlardı. Sesler birbirine karışıyor, za-
man zaman eylemden kalan allı morlu anıların 
verdiği acıyla çıkan ''off puff'' sesleri arasında 
koyu bir sohbet süregidiyordu. Seslerin azal-
dığı, hararetli sohbetin biraz durulduğu ve 
sessizliğin hakim olduğu  bir anda yüksek bir 
tonda olmayan ama çok sert ve çok net bir ses 
duyuldu... 

 “hepsini keselim... kıtır kıtır keselim 
hepsini...”

 Herkes dönüp sesin geldiği yere baktı-
ğında , o bir türlü ikna olmayan, “ben insan-
ların canını acıtamam.. ama siz..” diyen genci 
gördü...” Aslında o genç değil, yaşam, yaşamın 
ta kendisi konuşuyordu... 

 İşte size Clausewitz’in temel savaş ta-
nımlarından birinin gerçek ve yaşayan bir gün-
cellemesi. Ne diyordu Clautsewitz: “Savaş bir 
şiddet hareketidir ve bu şiddet hareketinin 
sınırı yoktur... taraflardan her biri diğerine 
iradesini kabul ettirmek ister, bundan da kar-
şılıklı bir eylem doğar ki kavram olarak ve 
mantıken sonuna kadar gitmeyi gerektirir.” 

 Endişelenmeyin, hazır Clautsewitz’i de 
yanımıza almışken kimseyi kıtır kıtır kesmenin 
teorisini yapmayacağız:) Amacımız sadece sa-
vaşın bir kendi gerçekliği olduğunu ve bunun 
bugün yaşamdaki bütün olgularda temel ve 
köklü bir uzlaşmazlık olarak ortaya çıktığını 
göstermekten başka bir şey değil. 

 Kapitalizm tarihsel sınırlarını zorluyor. 
Kan ve irin saçıyor. Yeni bir toplumsal doğumun 
önüne geçebilmek için ezilenlerin üstünde uy-
guladığı ‘zor’unda sınır tanımıyor. Sallanıyor 
ama yıkılmamak için, bütün çürümüşlüğüne 
rağmen sonuna kadar zorluyor. Bu zorlanma 
burjuvalar için bir yok oluşun yani ölümün, 
ezilenler için ise, yeniden ve gerçekten bir va-
roluşun yani doğumun belirtisi olarak bütün 
görüntüleriyle ortada duruyor. Ve işte tam da 
burada  o yüce bilge, yaşamın içinde baktığı-
mız her yerden bize gülümseyerek ve “hadi” 
diyerek tekrarlıyor;  “Zor, yeni bir topluma 
gebe olan her eski toplumun ebesidir”. Ve, 
işi, Marx’ın bu belirlemesini, ne kağıt sayfalar-
da ne de dijital ortamlarda değil yaşamın içe-
risinde bulmak ve onu örgütlemek olan bizler 
için söz, bitiyor...

            FAŞİZME KARŞI SİLAH BAŞINA !
                                                         Y.GÜN 
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 “Zora dayanan devrimin oynadığı ta-
rihsel role değer, Engels’te zora dayanan dev-
rimin gerçek bir övgüsüne dönüşür…Engels’in 
zora dayanan devrime yaptığı övgü, Marx’ın 
bir çok bildirimi ile tam bir uygunluk halinde-
dir. (Zora dayanan devrimin kaçınılmazlığını 
yürek pekliğiyle, açıkça ilan eden Felsefenin 
Sefaleti ve Komünist Manifesto’nun vargısı-
nı hatırlayalım; otuz yıl kadar sonra, 1875’te 
ise, Marx’ın Gotha Programı’nın oportünist 
içeriğini yerin dibine batırdığı Gotha Progra-
mı’nın Eleştirisi’ni anımsayalım) Bu övgü, hiç 
de bir ‘tutkunluk’, bir tamturaklılık, geçici bir 
polemik hevesi sonucu değildir. Tüm Marx 
ve Engels öğretilerinin temelinde, bu zora 
dayanan devrim düşününü -ve bu düşünün 
kendisini- sistemli biçimde yığınlara aşılama 
zorunluluğu yatar.” (Devlet ve Devrim, sf 26-
27, Lenin)

 Lenin, ölümsüz eseri Devlet ve Dev-
rim’de, zora dayanan devrimin kaçınılmazlığını 
bu kelimelerle ifade etmekte. Faşizmin daha 
gündemde olmadığı (bir devlet biçimi olarak 
daha ortaya çıkmadığı) burjuva demokratik 
cumhuriyetlerin olduğu koşullarda zor mese-
lesini gündeme alan, kitlelere kaçınılmazlığını 
aşılama çabasında olan büyük ustaların önse-
zisi ve kavrayış yeteneği defalarca kez kanıt-
landığı gibi bugün daha berrak bir şekilde gö-
rülüyor. Emperyalist- kapitalist sistemin çöküş 
çağında, yıkılmamak ve yok olmamak için nasıl 
bir direnç gösterdiği; nükleer yıkımı, insanlığın 
her yönlü felaketini göze almasından anlaşıla-
bilir.

 Zor gerek kapitalist sınıfın egemen ol-
masında gerek sermaye birikimi yaratmasın-
da başat rolü oynarken tarihsel misyonunu 
tamamladığı, tek atımlık devrimci barutunu 
attığı günden bugüne değin iktidarını ayakta 
tutmak için dayandığı temel, karşı devrimci 
zordan başkası değildir.

Siyasal bir kavram olarak zorun sınıf savaşı-
mındaki yerini açıklamak, devrimci mücadele 
ve silahlı savaşımı sürdüren güçler açısından 
bir zorunluluktur.

 Siyasal Bir Kavram Olarak Zor
 Zor, eylemi politik bir üstyapı kurumu-

dur. Zor, toplumların yaşamında hiçbir zaman 
amaç olmamıştır. Toplumların yaşamında eko-
nomik amaç esastır. Ekonomik amaç; iktisadi 
evrimin, insanlığın ileriye doğru ilerleyişinin 
sürmesi, geri üretim ilişkilerinin yerini ileri 
üretim ilişkilerine bırakması, en nihayetinde 
de özel mülkiyet kabuğunun parçalanıp top-
lumsallaşmış üretim ilişkilerinin egemenliğinin 
(komünizmin) sağlanmasıdır. Zor, bu nedenle 
bir araç olarak işlev görür.  Materyalist tarih 
anlayışı ile hareket eden komünistler, bu bağ-
lamda zoru, ne her şeyin temeli sayar ne de 
olması gerektiğinden daha az önem atfeder. 
Tarihte zoru her şeyin temeli sayan Dühring’e 
karşı yazdığı eseri, Anti-Dühring ile Engels zo-
run tarihsel misyonunu ve rolünü kapsamlı bir 
şekilde açıklamıştır.

 Bilimsel sosyalizm, işçi sınıfının devrim-
ci teorisi, toplumların yaşamında esas belirle-
yici olanın maddi yaşamın üretimi ve yeniden 
üretimi olduğunu, bu anlamda iktisadi teme-
lin yani üretim ilişkilerinin diğer tüm ilişki bi-
çimlerine hakim olan öğe olduğunu gösterir. 
Marx, Kapital’de kapitalizmi incelemeye me-
tayı ele alarak başlamış ve kapitalist sistemin 
tüm üretim ilişkilerini ortaya sermiş, toplum-
ların tarihinde ve gelişiminde üretici güçlerin 
ve üretim ilişkilerinin temel (altyapı) olduğunu 
açıklamıştır.  

 Kapitalizm gibi diğer sınıflı toplum bi-
çimleri de aynı temel yasaya dayanmıştır. İk-
tisadi bakımdan egemen olan sınıf, siyasal ba-
kımdan da egemen olmuştur. 
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  İlkel komünal toplum biçiminden köle-
ci (ilk sınıflı) toplum biçimine geçiş insanlığın 
üretim tekniğinde ve yaşamında yarattığı iler-
lemenin bir sonucuydu.

  Çünkü insanlar artık ihtiyaçlarından 
daha fazlasını üretebiliyor ve bunu ilerde kul-
lanmak üzere saklayabiliyordu. Eskinin ucu 
ucuna yeten, insanların zorunlu olarak ortak 
yaşamak ve ortak üretmek zorunda olduğu 
durum yerini özel mülkiyetin sağladığı (kendi 
dönemi açısından) daha iyi üretim koşullarına 
bırakmıştır. Üretimin artması ve gelişmesiyle 
birlikte artı ürün miktarını arttırmak için daha 
önceleri ihtiyaç duyulmayan köleler, üretim 
sürecinin bir parçası hatta dayanağı haline gel-
miştir. Köle emeğinin sömürülmesi insanlık ta-
rihinin fiziksel zora dayanan ilk sömürü biçimi 
olmasından dolayı incelenmesi gerek. Engels 
Anti-Dühring (“Zor Üzerine” ismi ile bu bölüm-
ler kitap olarak da basılmıştır.) ve Ailenin, Özel 
Mülkiyetin ve Devletin Kökeni isimli eserlerin-
de özel mülkiyetin, sınıfların -bu noktada köle-
ciliğin- ortaya çıkışını ve koşullarını ele alıyor, 
zorun kölecilikteki rolünü açıklıyor:

 “Bir köle herkesin harcı değildir. Bir 
köle kullanabilmek için, iki şeye sahip olmak 
gerek: İlkin kölenin çalışması için zorunlu alet 
ve nesnelere, ikinci olarak da onu dar darına 
besleme araçlarına. Öyleyse, köleciliğin ola-
naklı olmasından önce, üretimde belirli bir 
düzeye ulaşılmış ve bölüşümde belirli bir eşit-
sizlik derecesinin ortaya çıkmış olması ge-
rek. Ve köle çalışmasının bütün bir toplumun 
egemen üretim biçimi durumuna gelmesi için 
üretim, ticaret ve servet birikiminde daha da 
büyük bir artışa gereksinme vardır. Toprak 
üzerinde ortaklaşa mülkiyetin bulunduğu 
eski doğal topluluklarda, kölelik ya kendini 
göstermez ya da çok ikincil bir rol oynar… Bu 
servet nasıl doğdu? Varsayım olarak bunun 
çalınmış, yani zor üzerine dayanmış olabile-
ceği ama bunun da hiç de zorunlu olmadığı 
açık. Bu servet çalışma, hırsızlık, ticaret, do-
landırıcılık ile kazanılmış olabilir. Ama çalına-
bilmeden önce, çalışma ile kazanılmış olması 
gerekir… O daha, bazı nesnelerle sınırlı da 

olsa, bütün uygar halkların eki doğal toplu-
luklarında vardı. Daha bu topluluğun içinde 
meta biçimini alana değin, önce yabancılar 
ile değişim içinde gelişir. Topluluk ürünleri 
ne denli meta biçimini alır, yani ne denli az 
üreticinin öz kullanımı ve ne denli çok bir de-
ğişim ereğiyle üretilirse, değişim, hatta top-
luluk içinde bile, ne ilkel doğal işbölümünün 
yerini alırsa, çeşitli topluluk üyelerinin servet 
durumu o denli eşitsiz bir duruma gelir, eski 
toprak mülkiyeti ortaklığı o denli derin bir bi-
çimde aşınır, topluluk bir küçük toprak sahibi 
köylüler köyü olarak dağılmaya o denli çabuk 
gider… Ortaklaşa mülkiyet yerine tarlaların 
özel mülkiyetinin geçmesini kendi çıkarlarına 
bulanlar, köylülerdir… Özel mülkiyetin kurul-
duğu her yerde bu, değişmiş üretim ve deği-
şim ilişkilerinin sonucudur, ve üretimin art-
ması ve ticaretin gelişmesine yarar, öyleyse 
özel mülkiyetin kuruluşu, ekonomik neden-
lere dayanır. Zor, bu işte hiçbir rol oynamaz. 
Hırsızın, başkasının malını kendisine mal ede-
bilmesinden önce, özel mülkiyet kurumunun 
var olması gerektiği, yani zorun eldeciliğe 
(possession) gerçi yer değiştirtebildiği ama 
özel mülkiyeti özel mülkiyet olarak meydana 
getiremediği açıktır!” (Anti-Dühring, sf. 183 
vd, Engels, Sol Yayınları)

 Üretimin belirli bir düzeye gelmesinin 
ve özel mülkiyetin ortaya çıkmasının ardından 
köle emeğinin kullanılması gündeme gelir. 
Öncesinde topluluk yaşamı açısından önemi 
olmayan köleler, özel mülkiyet ve sınıf sömü-
rüsü ortaya çıkınca temel olmuş ve üretimde 
belirleyici bir konuma yükselmiştir. Kölelerle 
sömürücü köleci sınıf arasındaki uzlaşmaz çe-
lişkiyle beraber devlet de gündeme gelmiş ve 
ezilenler üzerinde baskı aygıtı olarak tarihteki 
yerini almış, rolünü oynamaya başlamıştır. İşte 
zor da, bu noktada devlet aygıtının ezilen sınıf-
ları baskı altında tutması amacıyla uyguladığı 
toplumdan bağımsız özel silahlı birliklerdir. 
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 Mahkemeler, zindanlar, vergiler vs bu an-
lamda devletin zorunun, bu birliklere dayanarak 
işlevselleşen diğer parçalarıdır. Bu anlamda zorun 
uygulanması, diğer her üst yapı ilişkisi gibi üretim 
ilişkilerine bağımlıdır. Lenin’in, Engels’in ‘Ailenin, 
Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni’ isimli eserin-
den yaptığı alıntı ve değerlendirmesi bu konuda 
kafa açıcıdır:

 “ ‘… İkinci olarak, bizzat silahlı güç halinde 
örgütlenen halkla artık doğrudan doğruya aynı 
şey olmayan bir kamu gücünün kuruluşu gelir. 
Bu özel kamu gücü zorunludur; çünkü, sınıflara 
bölünmeden sonra, halkın özerk bir silahlı örgüt-
lenmesi olanaksız duruma gelmiştir… Bu kamu 
gücü her devlette vardır; yalnızca silahlı adamlar-
dan değil, ama maddi eklentilerinden de, gentili-
ce toplumun bilmediği hapishaneler ve her türlü 
ceza kurumlarından da bileşir…’

 Engels, toplumdan doğan, ama onun üs-
tünde yer alan ve gitgide ona yabancılaşan ve 
devlet denilen bu ‘güç’ kavramını geliştirir. Bu güç 
başlıca neye dayanır? Elleri altında hapishaneler 
vb. bulunan özel silahlı adam müfrezelerine. Özel 
silahlı adam müfrezelerinden söz etme hakkına 
sahibiz; çünkü her devlete özgü kamu gücü, silahlı 
halkla, ‘halkın özerkli silahlı örgütlenmesi’ ile, ‘ar-
tık doğrudan doğruya aynı şey değildir’.

 Bütün büyük devrimci düşünürler gibi, En-
gels de, bilinçli işçilerin dikkatini, egemen hamka-
falığa en az dikkate değer ve en alışılmış görünen, 
yalnızca katı değil, taşlaşmış denebilecek önyar-
gılar tarafından onaylanmış bulunan şey üzerine 
çekmeye çalışır. Sürekli ordu ve polis, devlet ikti-
darının başlıca güç aletleridir; ama başka türlü 
nasıl olabilirdi?” (Devlet ve Devrim, sf. 16-17, Le-
nin, Sol Yayınları)

 Halka yabancılaşmış bir güç haline gelen fa-
kat özünde sınıflar arasındaki uzlaşmaz çelişkinin 
ve toplumsal gelişmenin bir ürünü ve belirtisi olan 
devlet, silahlı güçlerine dayanarak ezen sınıf adına 
ezilenleri baskı altında tutar. Özcesi devlet, “Marx’a 
göre, bir sınıf egemenliği organı, bir sınıfın bir 
başka sınıf üzerindeki baskı organıdır; sınıflar 
arasındaki çatışmayı hafifleterek, bu baskıyı ya-
sallaştırıp pekiştiren bir ‘düzen’in kurulmasıdır.” 
(Devlet ve Devrim, sf. 15, Lenin, Sol Yayınları)
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 Köleci ve feodal devletlerden farklı ola-
rak, burjuva devlet her ne kadar kendi sınıf 
egemenliğini gizlemeye çalışsa da, burjuva 
devlet biçimlerinin tümü burjuva egemenliği-
nin bir aracı olmuştur. Köleci ve feodal devlet-
ler sınıf özünü gizleme ihtiyacı duymamıştır. 
Ezen sınıflar da sınıf ayrıcalıklarını ve iktidarla-
rını dolaysız olarak sergilemişlerdir.  

 Zor kavramı; egemen sınıfın egemen-
liğini tesis etmek, devam ettirmek için temel 
araçlarından birisidir. Burjuva sınıf da iktida-
rını ele geçirdiği dönemlerde hem feodalizmi 
yıkmak (siyasal iktidar) ve tasfiye etmek (eko-
nomik iktidar) için hem sermaye birikimini 
sağlamak için hem de geçmişte ve günümüzde 
proletaryanın sınıf mücadelesini baskılamak 
ve devrimci mücadeleyi ezmek için zoru kul-
lanmış ve kullanmaktadır.

 Zorun politik bir kavram olarak üstyapı 
ilişkisi olduğunu açıklamıştık. Zor, eylemi po-
litik olan bir araç olarak tamamen maddi ya-
şamın üretimi ve yeniden üretimine bağlıdır. 
Tarihte zorun rolünü yanlış değerlendiren ve 
kendisine gereğinden fazla anlam atfeden sa-
dece Dühring olmamıştır. Ezen sınıfların tama-
mı zoru ezilenlere karşı uygulayarak kendi son-
larını geciktirmeye, yıkımlarını durdurmaya 
çalışmışlardır. Bugün ne köle isyanlarını kanla 
bastıran imparatorlar ve dayandıkları köleci sı-
nıf ne de feodal beyler, krallar ve dayandıkları 
feodal sınıf ayaktadır. Tarihin çarkı her zaman 
ileriye gitmiş, tarihteki misyonu sona eren, ro-
lünü oynayan tüm iktidarlar ve ezenler tarihin 
eski sayfalarında yerini alıp tarihçilerin konusu 
haline gelmişlerdir.

 Yaptıkları nice zülme rağmen burjuva sı-
nıf da aynı kaderi paylaşacaktır. Tarihin teker-
leğini durdurmak isteyen, tarihin sonunu ilan 
eden burjuvazi de zorun derdine derman ol-
masını ummaktadır. Karşı devrimci, gerici zo-
runu kullanarak insanlığın gelişimi önünde en-
gel olan, çürüyen ve eskiyen kapitalist üretim 
biçimini sürdürmeye çabalamaktadır. Zorun 
iktisadi evrimle yani insanlığın ilerlemesiyle 
ilişkisini Engels Anti-Dühring adlı eserinde şöy-
le açıklamaktadır: “… siyasi zor iki yönde etkili 

olabilir. Ya normal iktisadi evrim yönünde; bu 
durumda, ikisi arasında bir çatışma yoktur, 
iktisadi evrim hızlanır. Ya da zor, iktisadi evri-
me karşı çıkar, bu durumda, bir kaç istisna dı-
şında, iktisadi evrim karşısında yenik düşer.” 
(Anti-Dühring, sf. 207, Engels, Sol Yayınları) 

 Özcesi, zor iktisadi evrimle aynı yönde 
kullanılması halinde, insanlığın ilerlemesine 
hizmet eder, önündeki engelleri temizler ve 
gelişimin önünü açar. Marx’ın deyimiyle zor, 
yeni topluma gebe her eski toplumun ebesi-
dir. Bugün kapitalist üretim tarzının ve kapita-
list özel mülkiyetin neden olduğu açlık, sefalet, 
toplumsal çürüme vs. ortadan kaldırılması için 
proletaryanın devrimci zoru kullanarak  kapi-
talizmi yıkması zorunludur.  

 İktisadi evrime karşı zoru kullanan fakat 
sonunda savaşımı kaybeden tarihten silinen 
nice örnekler ortadadır. Rus otokrasisi ve çar-
lık; Batista, köleci Roma İmparatoluğu, feodal 
sayısız krallıklar, Vietnam ve Cezayir’deki halk 
devrimleri tarafından yenilen emperyalistler, 
sayısız emperyalist devletle beraber halkın sö-
mürüldüğü halk düşmanı Çin hanedanları ve 
egemenleri…

 Bugün hala karşı-devrimci zor ile sonuç 
almaya dünyayı felakete uğratmaya çalışan 
burjuva sınıf da tarihteki yerini- taş balta ve 
mızrağın yanını- alacaktır.

 Tarihte son tahlilde yaşamın yeniden ve 
yeniden üretimi yani iktisadi ilişkiler belirleyi-
cidir. Zor iktisadi evrim yönünde kullanıldığı 
süreçte ilerletici ve yol açıcıdır. Bu anlamda da 
zor zorunludur. Tarihteki esas belirleyici teme-
le iktisadi ilişkilere etki etmektedir. Determe-
nist bir bakış açısı ile zorun -tüm üstyapı ku-
rumlarının- etkisini ve etkinliğini reddetmek 
bizi kendiliğindenci bir konuma götürür, ve 
nihai olarak “kapitalist sistem nasıl olsa yıkıla-
cak” diyerek mücadeleden ve devrimci zordan 
kaçınmamıza neden olur. Devrimci bilimsel 
sosyalizmin ustalarının bakış açısını aktaran 
pasajı, makalemizin başında ele almamızın ne-
deni devrimci zorun aynı zamanda bizler açı-
sından zorunluluğunu vurgulamaktır. 
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 Kapitalizmden sosyalizme geçişte, diğer 
tüm araçlar gibi zor da bir araçtır fakat burjuva 
devletin her adımda egemen sınıf tarafından 
yetkinleştirildiği ve güçlendirildiği unutulma-
malıdır. Burjuva devletlerin militarist yapısı ve 
terörist karakterinin bütün yönlerden gelişti-
rilmesi, uzlaşmaz emek sermaye çelişkisinin 
ve burjuva sınıfın baskısının hangi boyutlara 
vardığının göstergesidir.

 Bugüne kadarki sosyalizmin tüm mü-
cadele örnekleri bizlere göstermiştir ki sos-
yalizme barışçı geçiş istisnadır. Zora dayanan 
devrim, sosyalizme geçiş için tipiktir. Şili’de Al-
lende bunun en bilinen örneğidir. Bugün –pek 
çok eleştiri ve tartışma yürütülmesi gerekse 
de- Venezüella’nın ve diğer Latin Amerika de-
neyimlerinin yaşadıkları ortadadır. Sosyalizme 
geçiş için burjuva devletin parçalanması ve 
burjuva sınıfın elindeki bütün ayrıcalık ve ola-
naklara zor kullanılarak el konulması gereklil-
likten öte bir zorunluluktur.

 “Eğer devlet, sınıflar arasındaki çelişki-
lerin uzlaşmaz olduğu gerçeğinden doğduy-
sa, eğer toplumun üzerinde ve ‘ona gitgide 
yabancılaşan’ bir iktidar ise, açıktır ki, yalnız-
ca zora dayanan bir devrim olmaksızın değil, 
ayrıca egemen sınıf tarafından yaratılmış 
bulunan ve o ‘yabancı’ niteliğin maddeleştiği 
devlet iktidarı aygıtı da ortadan kaldırılmak-
sızın, ezilen sınıfın kurtuluşu olanaksızdır.” 
(Devlet ve Devrim, sf. 16, Lenin)

 Burjuva devletin parçalanması ancak 
zor ile sağlanabilir. Burjuvazi, esas olarak ordu 
ve polis birliği demek olan karşı-devrimci zo-
runa başvurmaktan asla çekinmemiştir. Dünya 
halklarına karşı ilan edilen 3. Dünya Savaşı bir 
küresel iç savaş olarak devam ediyor. Dünya-
nın pek çok yerinde tekellerin egemenliği için 
halkların kanı akmakta. “Burjuva demokrasisi” 
ile faşizm arasında incecik bir sınırın olduğu, 
faşizmin bizzat burjuva demokrasisinin bir ço-
cuğu olduğu tekrardan beliriyor. Ukrayna’daki 
faşist iktidara karşı Donbass devrimci cumhuri-
yetleri tarafından başlatılan savaş, bütün bur-
juva Avrupa devletlerinin genlerinde bulunan 
komünizm düşmanlığını hortlattı. Sosyalizmin 

simgeleri silinmeye çalışılıyor. Sovyet hakları-
nın yarattığı değerler faşist ve ırkçı saldırılara 
maruz kalıyor.

  Zorun sınıf savaşımına sınırlı ve esa-
sen de belirleyici olmayan etkisi ve etkinliği 
olduğunu söylemiştik. Tarihsel ve bilimsel an-
lamda durum budur. Fakat konuyu somutluk 
içinde ele aldığımızda, bu tarihsel ve bilimsel 
durumun, tarihin akışını tersine çeviremeye-
ceğini, en nihayetinde iktisadi evrimin yoluna 
devam edeceğini söylemiş olsak da bu tıkayıcı 
etki göz ardı edilemez. Bu bağlamda, tekelci 
kapitalizmin tarihteki rolünün bitmiş olma-
sına rağmen hala nihai olarak yok edilmemiş 
olması karşı-devrimci, faşist zor -yani bu tıka-
yıcı etki- yok sayılarak açıklanamaz. İnsanlığın 
sosyalizm yürüyüşü burjuva sınıfın tüm zor 
araçlarına rağmen devam etmekte ama gerici 
burjuva zoru burada akışın hızını yavaşlatıyor 
ve bunun devrimci güçler tarafından kırılması 
bu nedenle zorunludur.

 Burjuva sınıfın egemenliğini yıkmak için 
ilk önce burjuva devletin yıkılması zorunludur. 
Tarihteki bütün devrim örnekleri de bizlere 
bunu göstermiştir. Egemen tekelci burjuva sı-
nıfın ekonomik iktidarını yıkmanın, sosyalist 
üretim ilişkilerinin gelişmesi önündeki özel 
mülkiyet düzenini yıkmanın yolu da burdan 
geçmektedir. Her adımda daha da yetkinleşti-
rilen burjuva devlete ve dünya çapında emek-
çi kitlelere karşı elinde çıplak zordan başka bir 
şey kalmamış olan emperyalist kapitalist sis-
teme karşı zora dayanan devrimi gerçekleştir-
mek; zorun asıl olayı silahlı mücadeleyi geliş-
tirmek devrimci güçlerin esas görevidir.

 Burjuvazi, kaçınılmaz sonunu gördükçe 
gerici şiddet ve saldırganlığını arttıracağı bilin-
melidir. Proletarya ve emekçi sınıflar en şid-
detli sınıf savaşına göre hazırlanmalıdır.

                        NİDAL KANAFANİ
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 Tarih sahnesinden zor yoluyla indiri-
len kadınlar o günden beri savaşmaya devam 
ediyor. Savaşın amacı, biçimi, boyutu, araçları 
değişkenlik gösterse de; değişmeyen bir ger-
çeklik, savaşan kadın güçlerinin bin yıllardır 
özgürlük mücadelelerini sürdürüyor olmasıdır.

 Bin yıllardır özgürlüğe susamış kadınla-
rın mücadelesi, iktidarını kaybetmek isteme-
yen erkek egemen sistem için ciddi bir tehlike 
oluşturdu. Böylece sınıf mücadelesinin önemli 
bir parçası olan biz, kadın kitlelerine karşı sa-
vaş açtı. Tekelci sermaye, içerisinde bulundu-
ğumuz sınıf savaşımından zaferle çıkmak için, 
kendi topraklarımızda dinci faşist iktidar eliyle 
en otoriter araçları devreye sokuyor. Bugün de 
dinci faşizmin eliyle, kadınları toplumsal mü-
cadeleden uzaklaştırabilmek için kadınlara yö-
nelik her türlü saldırının, şiddetin ve baskının 
önünü açıyor ve örgütlüyor. Kadınları mücade-
leden uzak tutmak için toplumun gericiliğini 
son noktaya kadar kullanma çabasında. Bunu 
yaparken tek amacı ezilen kesimleri bölerek 
güçsüz bırakmaktır. 

 Tekelci sermaye ve onun temsilcisi din-
ci-faşizmin hesaba katmadığı bir şey var. Bu 
savaşı, biz kadınlara karşı onlar başlatmadı. 
Kaybettiği saygınlığını, yaşam hakkını ve öz-
gürlüğünü yeniden elde edebilmek için kadın-
lar çoktan savaş ilan etmişti. Bugün ise karşı-
laştığımız görüntünün tek  bir açıklaması var. 
O da çoktan başlayan bir savaşın yeni bir bo-
yut kazandığı, biçim değiştirdiğidir.

 Tam da bu noktada  cevaplanması gere-
ken soru ''Savaşta kadınların rolü nedir?'' de-
ğil, ''Hangi araç ve yöntem kadınları özgürleş-
tirebilir?'' sorusudur. 

 Kadın kitlelerinin özgürlük mücadelesi-
nin zafere ulaştırılması ancak erkek egemen 

sistemin cepheden karşıya alınmasıyla müm-
kündür. Bu mücadelenin en ileri cephesi silahlı 
mücadeledir! Buraya gelmeden önce düşman 
cephesine, onun bu alandaki örgütlenişine ba-
kalım.

 
 Tekelci sermayenin tüm ideolojisinde 

‘’kadın ve savaş, bu olanaksızdır’’ görüşü ege-
mendi ve hala da egemenliğini devam ettir-
mektedir.  Uzun zamandır toplumda yaygın-
laştırmaya çalıştığı ‘’kadından savaşçı olmaz’’ 
algısı çok geniş kitlelerde de karşılığını buldu. 
Hatta öyle tehlikeli bir boyut kazandırdı ki, ka-
dınlar bile kabullendi. Egemenlerin savaş ve 
ordu anlayışlarına bir göz attığımızda çok çar-
pıcı görüntülerle karşılaşırız. Komutan olan er-
kektir, savaşçı olan erkektir, savaşan erkektir, 
silah kullanan erkektir; ordu bir bütün olarak 
erkektir... Anlayışlarına göre; savaş yalnızca 
erkek işidir. Kadınlara biçtiği görev ise cephe 
gerisinde, savaşa uğurladığı erkeğini bekleme-
sidir. Yine de haksızlık etmeyelim. Ordu kad-
rolarında -sınırlı sayıda- yer ayırdıkları kadınlar 
da var. Operasyon güçleri olarak alındıkları da 
hiç düşünülmesin.  Cephe gerisi işler yaparlar-
ken karşılaşırız onlarla da. Sonuçta bu ordula-
rında reklama ihtiyaçları var. Orada da kadınla-
rı vitrin yüzü olarak kullanmayı amaçlarlar. Ve 
kapitalizm kadını her alanda metalaştırmaya, 
değersizleştirmeye, iradesizleştirmeye devam 
eder... 

 2018 yılında, tarihin ilk kadın ‘’Genel-
kurmay Başkanı’’ unvanını alan Slovenya’da 
Alenka Ermenc oldu. Sizce de çok ilginç bir du-
rum değil mi? Bu noktada sorulması gereken 
soru ‘’Kimin tarihi?’’, ‘’Kimin ordusu?’’ sorusu-
dur. Egemenler her konuda yaptıkları gibi, ka-
dınları savaş tarihinden ustalıkla silmişlerdir.
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 Haber de bu anlamda kanıt niteliği taşımaktadır. Oysa-
ki devrim cephesindeki kadınların askeri olarak ilklerine sık sık 
rastlarız. Elde silah düşmanın üzerine yürüyen savaşçı kadın-
lar, bir kadının uyması gereken bu toplumsal kurallara tümüyle 
ters düşüyorlardı. 

 Oluşturulmuş bütün yargıları alaşağı ettiler, etmeye de 
devam ediyorlar...

 Kuşkusuz kadınların faşizme karşı silahlı mücadeleye ka-
tılmalarıyla  ortaya çıkan tablo çok etkileyicidir. Litvanya'dan 
Yugoslavya'ya, İspanya'dan Vietnam'a, Rusya'dan İtalya'ya, 
Bulgaristan'dan Nikaragua'ya, Türkiye'den Kürdistan'a kadar 
kadınlar elde silah faşistlere karşı savaşmışlardı, hala da savaşı-
yorlar.

 Litvanya’daki ilk sabotaj eylemi bir kadın tarafından ger-
çekleştirildi. Vitka Kempner, 19 yaşında, Vilna Yahudi yeraltı ör-
gütü FPO üyesi, üç gün boyunca Vilna demiryolu hattını gözet-
ledi, sonra gizlice gettodan bombayı getirdi. Bombayı, iki silah 
arkadaşının yardımıyla raylar üzerine yerleştirerek 8 Temmuz 
1942’de bir Alman ikmal trenini havaya uçurdu.

 Sima Perston, 12 yaşında, aylarca Minsk’in yoksul ma-
hallelerinden insanları gizli yollardan ormanlardaki partizan-
lara götürdü. Tabancasını sürekli olarak mantosunun gizli ce-
binde taşıyordu. Yakalandığında ne yapacağı sorulduğunda 12 
yaşındaki kız şu yanıtı verdi: “Hiç korkmayın. Fritzler beni canlı 
ele geçiremeyecekler. “

 Yugoslavya’da 100.000’den fazla kadın Tito’nun par-
tizanlar ordusunun üyesiydi. 25 Ağustos 1942’de çok sayıda 
kadın taburunun ilki kuruldu. Sloven dokuma işçisi Pavle MC 
de ‘’Katarina Pohor Taburu’’ kadınlar bölüğünün komutanıydı. 
1943 Ocak’ında Pohorje dağında Almanlarla girdiği bir çatış-
mada ölümsüzleşti.

 Yunanistan’daki ordular grubu genel karargahı “Düşman 
bülteni No: 14 Temmuz/Ağustos 1944” başlıklı bir raporda -Yu-
nan partizanlarına karşı verdikleri savaşta- şunları bildiriyorlar: 
“Kadın bölüklerinin oluşturulduğu genel olarak doğrulanmak-
tadır.
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  Çoğunlukla 20-25 kadınlık örnek grup-
lar söz konusudur. Bunlar tüfek ve makineli 
tüfek talimi görmüşlerdir.  Söylendiğine göre 
bu kadınlara karşı işlenen herhangi bir suça en 
ağır cezalar (ölüm cezası) verilmektedir.  Bazı 
bölgelerde nöbet tutmaktalar ve sık sık antifa-
şist propaganda yapmaktadırlar."

 Nikaragua'da kadınlar, ileri hatlarda 
FSLN militanı olarak çarpıştılar, cephe gerisi 
bütün işleri örgütlediler, hükümet daireleri-
ne sızdılar ve düşmanlarına ölümcül darbeler 
vurdular. Sandinist Ordu'nun %30'unu kadın-
lar oluşturuyordu, küçük birliklerden büyük 
taburlara kadar her kademede önemli ve ön-
der konumlarındaydılar. Komutan Dora Maria 
Tellez onlardan yalnızca birisidir. 

 18 Mayıs 1942'de Yahudi Berlin "Her-
bert Baum Grubu" Goebbcls'in propaganda 
servisi "Sowjet-Paradies"e (Sovyet Cenneti) 
bombalı bir suikast düzenledi. Bu Alman dire-
nişinin çok ender silahlı eylemlerinden biriydi. 
Bombayı yerleştiren eylemcilerden üçü erkek 
ve dördü kadındı. 

 2. Dünya Savaşı'nda Kızıl Ordu'da; tank 
taburu komutanlığı, ağır tank sürücüleri, maki-
neli tüfek bölümü komutanlığı, hafif makineli 
tüfekçiler, ve suikastçiler arasında çoğunlukla 
kadınlar vardı. Tek başına Komsomol Örgü-
tü(KGÖ) 200.000'i komsomol üyesi olmak üze-
re toplam 500.000 kadın savaşçıyı -cepheye- 
gönderdi. Orduya katılanların %70'i bizzat en 
ön cephede çarpıştı. 

 Türkiye ve Kürdistan, şehirlerinden dağ-
larına kadar onlarca kadın savaşçı; faşizme 
karşı giriştikleri amansız savaşta  cüret, irade 
ve ısrarın vücut bulmuş hali oldu. Kan akıttı-
lar, kan döktüler. Yapılamazlara, olmazlara 
rağmen umutsuzluğun teorilerini tarihin çöp-
lüğüne gönderdiler. Onlarcası komutanlaştı, 
yüzlercesi ''savaşçı'' tanımlamasını yeniden 
yazdı. 

 Rojava'da binlerce kadın savaşın en ön 
cephelerinden, tüm dünyaya kadın savaşçıla-
rının varlığını, askeri sahada derinleştiklerini, 
uygulanması gereken yöntem ve kullanılması 
gereken araçları kanıtladı. Milyonlarca kadına 
özgürlüğün kapılarını açan anahtarı verdi. 

 Bizzat gerilla sahasının içerisinden bir 
kadın olarak daha öznel değerlendirmeler 
yapmak gerekirse; bizlere yapamayacağımızı 
söyleyenler bunu neden söylediklerini biz ka-
dınlardan daha iyi biliyorlar.

 Bir kadının bu alanda ne kadar yaratıcı 
sonuçlar doğurduğu, sunulmuş değil, her zer-
resi hak edilmiş özgürlüğün bu alanda bir ka-
dında nasıl somutlandığı, devrim tarihimizdeki 
yüzlerce örnekle kanıtlanmıştır. 

 Peki öyleyse, neden özgürlüğünü iste-
diği için vurulan, yakılan, bıçaklanan, tecavüz 
edilen, üzerine beton dökülen, boğazı kesilen, 
dövülen hala biz kadınlarız? Bunun elbetteki 
politik sebepleri var. Burada uzun uzun tahlil-
ler yapmayacağız. Çünkü daha kısa daha net 
bir cevabımız var. O da, biz kadınların ellerine 
silahını tam anlamı ile almamış olmasıdır. On-
larcamızın, yüzlercemizin değil binlercemizin, 
milyonlarcamızın silahını elleriyle sıkı sıkı kav-
ramasının zamanı gelmiştir. 

 Erkek egemen sistem ve onun temsilci-
leri olan gerici hükümetlerin çıkarları uğruna 
gözlerini kan bürümüştür. Her geçen gün daha 
da vahşileşmekte, alçaklaşmaktadır.

 Kadınları öldürenlerin ellerine silah, bı-
çak, kezzap, benzin veren ve sırtlarını sıvazla-
yan kimler? ‘’Kadının katilleri kim?’’ Erkek eliy-
le sistematik bir vahşet gerçekleştiren bizzat 
erkek egemen sistemin kendisidir. Eğitimiyle, 
hukukuyla, meclisiyle, anayasasıyla, diniyle, 
medyasıyla, aile kurumuyla hepsi bir bütün-
dür.



 Katilleri her şeyden soyutlayıp bireye indirgemek yaşananlara göz kapatmaktan başka bir 
şey değildir. Gerçekliğimizden kaçıştır. Ama bu vahşeti uygulayan erkek elini de acımasızca 
kırmak gerekir. Bir başka ''erkek aklı'' buna cesaret edemesin diye... Ve erkek egemen sistem 
de bilsin ki; sıra ona da geliyor. İktidarını elinden alacak, egemenliğine son verecek, tarih 
sahnesinden zor yoluyla sileceğiz! Sonu, ''Bunlardan savaşçı olmaz, savaş kadınlar için değil-
dir'' dediği kadınlar tarafından hazırlanıyor. 
 Düşman bize yaşam hakkı tanımıyor. Ki bizler de erkek egemen sistemden bir yaşam 
talep etmiyoruz. Bizim olanı, ''zor'' yoluyla almasını bileceğiz. Düşman bu katliamları nasıl 
örgütlü ve sistematik gerçekleştiriyorsa, aynı şekilde cevap vereceğiz. Biz kadınların bu ya-
şananlara cevapsız kalma şansı kalmamıştır. Bu sebepten bütün kadınlar, ellerinde silahları, 
çantalarında cephaneleri, akıllarında özgürlük şiarlarıyla en ön cephede yerlerini almalıdır. 
 Kadınlar öne, en öne! Kadınlar için, "Yeniyi var etme savaşında öncü olmalıdır" deme 
zamanı çoktan geçti. Kadın artık öncü olmak zorundadır! Mücadelede, kendi silahını kuşana-
cak ve kendi birliklerini var edecek, özgürleşmenin yolunu açacaktır!

                                                                                                                                         
                                                                                             RAPERİN SİNAN
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 Sırtlarına daha en toy zamanlarında 10 ton ağırlığında bir kum torbası verilmiş; haydi 
şimdi yürü yürüyebiliyorsan demişler ve sırtları büküldükçe bükülüyor şimdi. Bazıları sadece 
kendisinin taşıdığını düşünüyor bu yükü ve sonu hazin bitiyor bir çok genç hikayenin. Sırtları-
na yükleri yükleyenler kader diyorlar, rahmet diliyorlar şatafatlı odalarından. Biz biliyoruz ki o 
odalar kanla dolu ve  bir sürü gencin umuduyla...

  Bir kısmı fabrikalarda canhıraş çalışıyor, bir kısmı da çoğu zaman hayallerinin önünde 
bir parmaklık gibi duran okul kampüslerinin içinde. Ya işssizlik sopasıyla sömürülüyorlar ya da 
mezun olduktan sonra  işsizler ordusunun bir parçası olmaya hazırlanıyorlar. Evet bir de işsiz-
ler ordusu var. Ne kadar çabalasa da iş bulamıyor, üstelik ''isteyen, her yerde iş bulur, bizim 
gençler iş beğenmiyor.'' safsataları ile öğüt yağmuruna tutuluyorlar. Sorunlar çoğalıyor, üstü-
ne üstüne geliyor, sıkıyor bunaltıyor, nefes aldırmıyor. Ve bunlara isyan eden kabullenmeyen 
herkes karşısında devletin çıplak yüzünü, ‘zor’u,  yani polisi, orduyu, baskıyı, işkenceyi, zinda-
nı, ölümü buluyor.

 Fakat bunları ortaya koymak yetmez, artık sorunlarımızı dinleyecek zamanı geçtik. Artık 
çözümleri konuşma zamanı; çözümleri ve pratiği... Gençlik bir doğum sancısını yaşıyor.  Yeni-
den doğuşunun  ve yeni  bir sisteme doğuşunun sancısını... 

  Kapitalist sistem genç zihinleri, genç bedenleri kendi bozuk mekanizmasının bir parça-
sı olmaya zorlar. Gençliğin dinamik, atılgan ruhunu kendi sistemine katmaya çalışır. Bazıları 
katılmayı, o bozuk mekanizmanın bir parçası olmayı kabul eder. Bazıları da oraya ait değildir. 
Kapitalizmin bir piyonu olmayı reddeder. İşte bizim sözümüz reddedenlere...
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 Faşist güçlere karşı kendi silahlı güçle-
rimizi yaratamadığımız ve karşı devrimcilerin 
zoruna karşı devrimci zoru örgütlemenin araç-
larını bulamadığımız sürece, pasif ve cansız bir 
noktanın ötesine geçemeyeceğiz. Çok açık ve 
net ortaya koyalım düşman bize sopa ile ge-
liyorsa biz silahla gideceğiz! Silahımızı biz ya-
ratacağız! Ancak bu şekilde ölü derilerimizi 
atarız bedenimizden! Ancak o zaman yeniden 
doğarız, genç olduğumuzu o zaman hissede-
riz.

  Nefes almak istiyorsak bazılarının nefe-
sini kesmeyi göze almalıyız. Gençlik düşmanın 
nefesini kesmeli çünkü faşist iktidar ve onun 
her türlü silahlı gücü de yukarıda bahsettiğimiz 
sorunların farkında. Kitlelerin özelde de genç 
kitlelerin homurdanmalarının ve bunların do-
ğuracağı tehlikenin yani yok oluşlarının kıyısın-
da olduklarının bilincindeler. Açlar ordusunun 
ellerinde silahlarla kapılarına dayanacakları 
güne hazırlık yapıyorlar. Bunu şuradan görebi-
liriz; faşist iktidarın özel olarak eğitilmiş silahlı 
milislerinin emekçi mahallelerde çok yoğun 
bir biçimde yuvalanması, şehir merkezlerin-
de stratejik noktalara yerleştirilmesi tesadüf 
değildir. Silahlı güçlerinden tutun da istihbari 
birimlerine kadar karşı devrim hazırlıklarını 
sıklaştırıyor. Gençliğin ise onları görünce kü-
für etmek, kin ile bakmak dışında bir şeyler 
yapması gerekiyor. Karşında tepeden tırnağa 
silahlı bir ordu var ve ilk hedefi en hareketli, 
en dinamik kesimi olacak yani sen olacaksın.  

Bir gece ansızın evinden alınarak ya da  so-
kak ortasında bir kurşunun hedefi olacaksın, 
bir eylemde işkence ile meçhullara karışacak-
sın... Onlar zor aygıtını işte böyle üzerimizde 
uyguluyorlar, bizim de silahtan ve devrimci 
zordan başka çaremiz yok. 

İşte bu yüzden silahımız yaşamımız olmalı. 
Denklem basit,ya bu düzeni kabul ederek çü-
rüyecek ya da başkaldırarak yeşereceğiz,  ya 
savaşacak ya da öleceğiz ! Onurlu ve insanca 
bir yaşam istiyorsak bunu ellerimiz tetikte ol-

madan başaramayız.  

Bende LGB'li bir genç olarak bu sorunların 
bağrından kopup da ''silahlı mücadelenin'' 
orta yerine attım kendimi. Ve biliyorum ki be-
nim gibi daha niceleri var bu ateşle yanıp tu-
tuşan. Demem o ki gençliğin atılganlıkla silahlı 
mücadele alanlarını doldurması, canlandırma-
sı gerekiyor. Toplumun motor gücü gençlikse 
ateşi harlayan fırtınayı koparan da gençlik ola-
caktır.

Açık alanın sarhoşluğuna kapılmak bizi im-
kansızlıkların teorisine götürmemeli. İmkan 
yaratmak leninist gençlerin işi olmalı.  Faşist-
lere tek bir alan bırakmamak hedefimiz olma-
lı. Hedef olmamalı hedef belirlemeliyiz artık.   
Bizim savaşımız güçsüzün güçlüye karşı sava-
şıdır. Ve bu ancak adımlarımızı sıklaştırıp sal-
dırıya geçmekle mümkündür. Düşmandan bir 
adım öne geçmek için gençliğin dinamik, atıl-
gan ruhuna ihtiyacımız olduğu tartışmasız.

 Bu paletin en canlı rengi olan genç kitle-
lere, sözüm, çağrım size ;

İpin ucu kopuyorsa toparlamak, düğümle-
mek (seçim, toplumsal barış, uzlaşma vs vs) 
bizim işimiz değil, reformistlerin işi. Bizim işi-
miz ipin ucunu ateşe vermek olmalı. Fitili ateş-
leyecek olanlar bizleriz! Eğer devrim dalgasını 
tsunamiye dönüştürmek istiyorsak bunun için 
açlar ordusunun içindeki sıtkı sıyrılmış genç-
leri bulup rahtlarını, silahlarını kuşanmalarını 
sağlamalıyız.  Düşmanın cüret edemez, yapa-
maz dediğini yapmak, ona cüret etmek en çok 
biz gençlerin doğasında var. Tam da şimdi fi-
tili ateşlemenin zamanı. Özgür bir dünya için 
rahtlarımızı, silahlarımızı kuşanma zamanı.

 Haydi işe koyulalım! Faşistlere meydanı 
bırakmayalım! Haydi!..

    
      GENÇLİK RAHTINI, SİLAHINI KUŞAN!
      SAVAŞTA EN ÖNE ATIL, LGB'YE  KATIL!
                                                         
                                   ROZERİN DELAL
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 Sağlam, iradeli ve çelikten yoğrulmuş Leninist bir Gerilla ''Si-
nan Ateş''...

 Sinan yoldaşı yazılan birçok yazıda okumuşsunuzdur. Anlatı-
lanların hiç birinde abartılı bir yanının olmadığı gerçeğini görebil-
mek için onunla bir gün geçirmek yeterliydi. O bir işçiydi. O bir parti 
militanıydı. O bir savaşçıydı. Devrim için ihtiyaç ne ise o idi.

 Profesyonel devrimciliğe adım atarak sömürü düzenine baş-
kaldırdı. Onunla ilgili birkaç anı anlatmaya çalışacağım. Daha fazla 
anlatmak isterdim ama onu kaybetmenin acısı her geçen gün öf-
kemi arttırıyor. Ve yazarken zorlanıyorum. Çünkü onu ne yazarlar 
kitaplarında, ne şairler şiirlerinde, ne de besteciler şarkılarında an-
latabilirler.

 İstanbul'dan Rojava'ya uzanan bir yolcunun hikayesi, Si-
nan'ın hikayesi...

 Yoldaşla tanışmamız benim için çok özel bir andı, hala da 
hafızamda o an bütün ayrıntılarıyla canlanıyor. Günlerden bir gün 
akşam üzeri saat 5 civarı parkta işçi arkadaşlarla oturuyorduk. Ya-
nımıza yaklaştı ve ‘’Yanınıza oturabilir miyim?’’ diye sordu. Biz de 
‘’Oturabilirsin’’ dedik. Parkın hemen karşısındaki dernekte daha 
önce beni görmüş. ‘’Orada ne yapıyorsunuz’’ diye sordu. Ben de 
orasının işçi derneği olduğunu söyledim ve uzun uzun sohbet ettik. 
Bizim sohbetimiz uzadıkça, yoldaşın yüzündeki mutluluğu sizlere 
anlatacak kelime bulamıyorum. ‘’Yarın yanına gelebilir miyim?’’ 
diye sordu, ben de ‘’Tabi ki...’’ dedim. Evine dönerken çok heyecan-
lı görünüyordu. Telefon numarasını almıştım, sabah arayıp kahval-
tıya davet ettim.  Meğerse o derneğe çoktan gelmiş. ‘’Ben geldim, 
seni bekliyorum’’ dedi. Ben de ona yetişmek için adımlarımı sıklaş-
tırdım.

 İstanbul’da, Bedaş sayaç okuma işçilerinin greve başlaması 
üzerine Sinan yoldaş da işçilerin eylemlerinde yerini almıştı. Bedaş, 
işçilerin grevini kırmak için, günlerdir sayaç okuması yapılmayan 
bölgelere yeni işe aldığı işçileri gönderiyordu. Bu haberin mahalle-
de duyulması üzerine mahalledeki bazı devrimci kurumlar ve halk, 
grevdeki işçilerin yanında olduğunu, eylemlerini desteklediklerini 
göstermek amacıyla elektrik sayaçlarını okutmuyorlardı.
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Sinan yoldaş denk geldiği yeni işçilerle ko-
nuşup, onlara bu yaptıklarının grev kırıcılığı ol-
duğunu ve onların da bu grevi desteklemeleri 
gerektiğini anlatıyordu. Bazı işçiler kendi oku-
ma sayaçlarını gönüllüce yoldaşa veriyorlardı. 
O da sayaçların tekrardan okuma yapmasını 
ve eylemin sabote edilmesini engellemek için 
kırıyordu. Onun oradaki tavrı işçilerin içeri-
sinde güven duygusu uyandırıyordu. Sınıfının 
mütevazi, kararlı ve atılgan bir evladıydı. Bu 
ve buna benzer birçok işçi eyleminde en ön 
saflarda yerini aldı. Tekelci kapitalist sistem ve 
onun dinci-faşist temsilcilerine karşı duruşu 
hep netti. İşçi sınıfının kurtuluşu için mücade-
leyi ileri taşıdı.

   Çevremiz tarafından cana yakınlığıyla 
bilinirdi. Kimseyi kırmazdı. Bir gün bile kimse 
ile küs kalamazdı. Yoldaşları onun için çok de-
ğerliydi. Çok severdi bizi, beni... Bizim aramız-
da büyük bir sevgi bağı vardı. Ne yoldaş, ne de 
yoldaşlığımız tarif edilebilir. Onu, en iyi onun-
la yaşamak anlatabilir.  Ben yaşadığım için iyi 
bilirim. Bu yazıyı yazarken birden fazla duygu-
yu aynı anda yaşıyorum. Bir yanım çok mutlu. 
Yoldaşı anlatmayı görev biliyorum.

 Çok uzun yollara birlikte çıktık. Yol 
uzundu... Yol arkadaşım Sinan'dı... Sinan yol-
daş, beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İs-
tanbul'da başlayan yolculuğumuz Kobane'ye 
uzandı. 2015 yılında    Rojava'da enternasyo-
nalizm bayrağını dalgalandırmak ve Kürt hal-
kının özgürlük mücadelesinde yerimizi almak 
için Kobane'ye geldik. Kobane'ye geleceğimiz 
gün çok heyecanlıydı. Ve gözlerinde bir savaş-
çının doğuşunu görüyordum. Biz geldiğimizde 
Kobane Savaşı çoktan başlamıştı. Çok kısa bir 
sürede eğitimlerimizi tamamlayarak savaşın 
ön saflarında yerimizi aldık. Kobane'ye girdi-
ğimiz gün şehir harabeye dönmüştü. Barbar 
Işid çetelerinin onursuzca saldırıları yüzünden 
binlerce insan aç ve evsiz kalmıştı. Bu görüntü 
ikimizde de öfke yaratmıştı. Bu barbarlığa kar-
şı insanlığın kurtuluşu için savaşılmasının bir 
zorunluluk olduğunu ortaya koymuştuk. Bili-
yorduk ki, bu savaşı da, kendi topraklarımızda-
ki savaşı da kazanacak ve yeni bir dünya inşa 

edecektik.
 Sinan yoldaşla Kobane Savaşı'nda bir-

çok çatışmada yer aldık. Sinan hep cephenin 
en ön saflarındaydı. Örnek alınması gereken 
bir savaşçıydı. Bir savaşçıyı tanımlamak gerek-
seydi eğer, onun adını söylemek yeterdi... Si-
nan demek, yeterdi. Defalarca kez ölümlerden 
dönmemize rağmen, bir kez olsun geri çekil-
mek gibi bir tereddüte düşmedik. Sinan'dan 
duyacağınız tek şey ''Öne, en öne!'' olmuştu. 
Her zaman şunu söylerdi:

 ''Yoldaşlar, ilerleyelim''.
  Onun sorumluluk anlayışı, görev bilinci, 

cesareti; dosta güven, düşmana korku veriyor-
du. O çelikten yoğrulmuş bir bilinçle, yürekle 
ve silahla Leninist Gerilla'ydı...

 Yoldaş çok atik ve pratikti. O kadar hare-
ketliydi ki, arkamızı bir dönerdik ve onu orada 
göremezdik. Sinan mutlaka bir yerlerde bir işle 
meşgul olurdu. Her yerdeydi. Koşturmacasını 
izlerken başınız bile dönebilirdi. Onun için bü-
yük iş, küçük iş diye bir şey yoktu. Her işe aynı 
ciddiyetle, aynı özenle yaklaşırdı. Saf emekti. 
Emekçiydi....

 Cephedeki bütün arkadaşlarla sohbet 
ederdi, herkes onu tanırdı. Yanında, onunla 
sohbet etmek isteyen farklı farklı arkadaşları 
görürdünüz.

 İşlerimizi bitirince ateşin üzerinde çay 
demler, içerdik. Bir yandan sigarasını içerken 
bir yandan da düşlerini anlatırdı. Kendi devri-
mimizi gerçekleştirdiğimizde neler yapacağı-
nı o kadar coşkulu anlatırdı ki, etkilenmemek 
elde değildi. Kurduğu bütün cümleler sadeydi. 
Bu sadelik anlattıklarının bir düşten fazlası ol-
duğunu kanıtlardı.

 İşte tam da bu sadelikle bugün bizlere 
düşen görev, Sinanlaşmak... Ona sözüm, dün-
ya emekçi halklarının özgürlüğü için kanımın 
son damlasına kadar bu savaşın içerisinde yer 
alacağımdır. Sinan'ın bizlere bıraktığı silahı za-
fere taşıyacağımızdır...

                                                  B.  DENİZ
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 Tutku, tutmaktır. Bir eli tutmaktır. Bir 
sözü tutmaktır. Bir davayı, bir tarihi, bir hedefi 
tutmaktır. Çıplak elle tutmaktır ama!.. Kanasa 
da, yansa da, kesilse de, acısa da, kopsa da bı-
rakmamaktır.

 Gerçekten istemektir tutku. Başka her 
şeyin, onun dışındaki tüm olguların istenilene 
bağlanmasıdır.

  Zafer değildir her zaman, belki de çoğu 
zaman yenilgidir ama her yeni başlangıçta, 
yenilmeyi akla dahi getirmemektir. Tutku he-
defe bağlılıktır, yürüyüşteki inattır. Engel tanı-
maz bir istek ve istenilen şeyin her şartta, her 
koşulda en başa koyulmasıdır. Korkutucudur, 
meydan okur, engel tanımaz, sınırları umursa-
maz. Yıkılması gerekeni yıkar, yıkılmaması ge-
reken her yıkıldığında ise tükenmez bir güçle 
yeniden başlar. Yeniyi keşfeden insan yüreği-
nin muhteşem direnişi, karşı konulamaz taaru-
zudur tutku.  

 “Leninistiz Biz, Yaparız!..” dedi Sinan. 
Ve o gün, o anda bizim için bir çıta koydu or-
taya. “Yapamam edemem”lerle uzlaşarak, “ol-
mazın teorileriyle” anlaşarak kendini var ede-
bilen pratik BİTTİ!  Şimdi çıta orada, Sinan’ın 
koyduğu yerde.  Soru ve denklem basit. Biz  
neredeyiz, çıtanın neresindeyiz?

 Yapamamanın edememenin kendisi, 
devrimcinin yaşamında varolabilir ama bunla-
rın teorisi ve bu teoriye teslimiyet sonrası or-
taya çıkan hareketsizlik, kabullenme durumu 
ASLA! Çünkü ‘yapmak’ta bütün olgular gibi bir 
süreçtir, “yapacağım” dediğinde başlar ve baş-
ka hiçbir yerde, hiçbir koşulda değil, biz “ya-
pamam” dediğimizde biter ancak. Durum bu 
iken bir devrimci “yapamıyorum” ile biten bir 
cümleyi ancak ve ancak bir yardım isteği ola-

rak kurabilir. (Bu istek her koşulda baş göz üs-
tünedir) ama kısa veya uzun olsun farketmez, 
cümle eğer “yapamam” ile bitiyorsa, bitenin 
sadece cümle olmadığı kesindir. Bu tutkunun 
yitimi, ölümü demektir. Cümle daha öteye 
“yapılamaz”a, bunun teorisine gitmişse eğer, 
bu, üstüne söz söylenecek bir şey değil karşısı-
na geçilip savaşılacak bir şeydir artık.

 Somut olgular yapılacakları çıplak göz-
le görünür hale getirmişken, çıplak gözlerimiz 
bunu görüp kalemimizle yapılacakların resmi-
ni çizmişken ve yiğit yoldaşlarımız çıplak elle-
riyle ateşi tutmuşken; yapmak, kuramsal bir 
gerçeklik olarak kalamaz. Göze görülmeli, elle 
tutulmalı, yürekte hissedilmelidir! Devrimci-
nin tutkusu burda ortaya çıkar. Çünkü amacın 
ruh kazanmasıdır tutku, (devrim ya ruhumuz-
dadır ya hiç bir yerde...) yolun amaçla bütün-
leşmesi...  Yol ve yolun güzelliğinin olağandışı 
keşfidir... İşte o zaman, ancak o zaman, her 
türlü sonuçtan bağımsız olarak, tutku, (dev-
rim) yapmak olur,  (devrim) yapmak ise tutku.  
“...Ve eğer gerçekten istiyorsak bunu yapaca-
ğız!” (Stalin)  diyebilir, bu kadar rahat böyle-
si cümleler kurabilir ve o cümleleri taşıyabilir, 
yaşayabilir insan.

 Aklın tutku karşısındaki hükmü, Bedret-
tin’in nehre savurduğu kitaplar kadardır. İman 
ettirir tutku. Çünkü bir noktadan sonra ilerle-
mek için tek başına akıl yetmez ve “Dünyada 
harika olan hiç bir şey tutku olmadan başa-
rılmamıştır.” (Hegel) Ama korkunçtur tutku... 
Yakar ama kül etmez. Eritir ve yeniden yakar... 
Her yiğidin harcı, her yüreğin tanıdığı değildir.  
Sadece istemek titretir onu başka hiç bir şey 
kılını kıpırdatamaz. 
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 Hep cesurdur bir kelebek kadar ve ge-
rektiğinde kendinden vazgeçmiş, inatçı bir 
ayrık otu.  “Devrim için yaşamak ile ölmek 
arasında bir fark görmüyorum.” demişti ya 
Sibel... İşte odur, oradadır tutku. 

 Bugün, “Bugün”ü “dün”den ayıran en 
temel, en önemli tespit devrimin güncelliğidir. 
Peki ya onun üzerine bina edilecek pratik poli-
tika, hareket ve tespitimizde güncel olan dev-
rimin, yaşamımızda, yürüyüşümüzde, yürüyüş 
tempomuzdaki güncelliği? Bu saydıklarımızda 
neyi ne kadar değiştiriyor devrimin güncelliği? 
Değiştiriyor mu? Yoksa devrim bugün güncel 
ama biz dünkü gibi mi yaşıyoruz? Bugün top-
lumda patlayıcı bir durum hakim, her şey bir 
anda patlayacak denli sıkışmış daralmışken 
biz geniş geniş dünkü pratiklerle mi yetiniyo-
ruz? İşte can alıcı sorular bunlardır ve devrimci 
bu sorulara yaşam pratiğiyle cevap arayandır. 
Yaşam bunca güçlü, bunca büyük bir alt üst 
oluşa gebeyken yaşamını altüst etmeyi göze 
alamayandan devrimci olur mu? Devrimci de-
ğiştirendir. Durmadan, sürekli dönüştürendir. 
Bunu tutkuyla yapandır. Kendisinde bu alt üst 
oluşu istemeyen, bu isteği bir yangına çevirip 
tutkuyla yüreğini beslemeyen nasıl yürüyebilir 
ki?

 Hedefi  devrim olanın yürüdüğü yol, her 
türlü sonuçtan bağımsız mutlaka güzeli yara-
tır. Ama sadece güzeli gören, onu bulan değil, 
ona hesapsızca bağlanan ve ne olursa olsun 
bağlı kalandır; hedeften  başka bir şeyi “asla 
kabul etmeyen”, hedeften ve hedefe yüreyen-
lerden “asla vazgeçmeyen”dir tutku. Ve işte 
bu yüzden devrimciler tutkularıyla vardır... Ve 
yine bu yüzden tutkulu devrimcilik şarttır çün-
kü sadece “... güçlü tutkular her şeyi ezip ge-
çecektir.”(Oscar Wilde)

 Tutku vardır!  Ama yoktur tutku!

 Gözaltına alınmış bir LGB’liye polis gö-
zaltında şöyle diyordu, “Size ne oluyor lan! 
Etiniz ne budunuz ne? Bir avuç deli, onca ka-

labalık örgütlerin kalkışmadıklarına kalkışı-
yorsunuz! Biz çok deli gördük! Yok siz deli de 
değilsiniz! Manyaksınız oğlum siz! Bu devrim 
dediğiniz şeyin manyağısınız!”

 
 “Her arayış hakikat sevgili/Cümle ka-

vuşmalar yalan...” (A.H.Kaytan)

 Çoğu zaman akıl işidir tutku (ki bizimki 
kesinlikle öyledir) ama ‘akıllı’ işi değildir! “Çün-
kü ‘kimse’ düzeninin bozulmasından hoşlan-
maz ve pek çokları bu tehlikeyi kontrol altında 
tutmayı başarır.” Bundandır ki  ‘kimse’ler hep 
cennetlik ve tutku, hep günahkardır. Sadece 
yolunda tutku ile yürüyen göze alır her biçi-
miyle bedel ödemeyi. Sadece ölmeyi, tutsak 
alınmayı, işkence görmeyi vs. değil defalarca 
yanılmayı, düşmeyi kalkmayı, yanlış yapmayı, 
utanmayı hatta ‘rezil rüsva’ olmayı göze alır. 
Sadece Ferhat’ın Şirin’i ya da Şirin’in Ferhat’ı 
olmayı değil, Leyla’nın mecnunu olmayı da 
göze alır.  Sadece uzun bir öykünün yitik kah-
ramanı olmayı değil düpedüz köyün delisi ol-
mayı da göze alır.

 Hedeflenene varana kadar gitmek ve gi-
derken hedefle arana  hiç bir şeyin girmesine 
izin vermemektir tutku. Yola çıktığın yeri sade-
ce bir kere değil, attığın her adımda yadsımak, 
ardında kalanları düşünmeden gitmek, sadece 
gitmektir tutku.  Ve her vardığında bir yerlere, 
yeniden ve yeniden sonuçların gerçekliğine 
meydan okuyup, arayışın hakikatine, en baş-
ta yürüyüşün sonundaki değil içindeki zafere 
inanmaktır tutku.

 Devrime tutkulu devrimciler lazım. 
Devrimcilere ise yaşamın/kavganın akışı kadar 
kuvvetli bir tutku. Bu yüzden yaşamın/kavga-
nın tüm getirdiklerini tutacağız.

 
 Başka yolu yok... Çıplak ellerimizle tuta-

cağız.
                          
                                                     A. G.
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''Cephe hattından saldırmadılar'' dedi ...Heval. Afrin 
ağır silahlar komutanı arkadaş. Onunla ağır silahlarda eği-
tim alırken tanışmıştık. Son derece eğlenceli birisi. Daha 
önce Amonos dağlarında gerillacılık yapmış, PKK'nin dev-
letle yürüttüğü barış görüşmelerinde, geri çekiliş sürecin-
de Afrin'e gelmiş ve şimdi burada ağır silah taburlarını yö-
netiyor. ''Üstelik hazırlığımızın en zayıf olduğu yerlerden 
saldırdılar'' diye devam etti. Gerçekten'de Afrin'e saldırı 
başladığında en zor alınabilecek yerler, savaşın daha ilk 1-2 
gününde ele geçti. Faşist TC devleti ve paralı askerleri Azez-
Tel Rıfat-Şehba hattından değil, Raco-Bilbile Şiye ve Cinde-
resse'den saldırdı. Bu bölgelerin hepsinin Türkiye ile sını-
rı var. Cinderesse Reyhanlı'ya, Şiye Kırıkhan'a, Bülbüle ve 
Raco ise Hassa ve Kilis'e bakıyor. TC ordusu cepheden diye 
tabir edilebilecek bir nokta olan Costel tepesine de saldır-
dı. Kilis'i ve Azez'i çok rahat görüyor. Bu tepe aynı zaman-
da Afrin'i de görüyor ve Afrin'in nefes borusu olan Halep 
yolunun da TC sınırında başlangıç bölümünde bulunuyor. 
Gerçekten stratejik bir bölge. Faşist devlet buraya Burse-
ya dağı diyor. Orayı 10 günlük bir savaşın sonunda ancak 
alabildiler. Uçaklar, tanklar, obüslerle saldıran işgalci ordu 
çok çetin bir direnişin sonunda ancak girebildi. Bu tepenin 
düştüğünü haber aldığımızda ben ve .....Yoldaş Afrin'e geli-
yorduk. Neden bu kadar geç gelebildiğimiz başka bir yazı-
nın konusu ama zaten Afrin'de uzun süre bulunuyorduk ve 
çoktan cephelerde yerimizi almıştık. Hatta savaşın daha ilk 
günlerinde Teğmen Ali Yoldaş Medya TV'ye bağlanmış ve 
''Enternasyonalist Leninist Savaşçılar'' olarak Afrin'de bu-
lunduğumuzu partimiz adına ifade etmişti. Aynı günlerde 
LGB (Leninist Gerilla Birlikleri) Rojava Komutanlığı olarak 
da bir açıklama yayınlanmıştı. Savaşa geç dahil olan bizden 
sadece ben ve ......Yoldaş'tı. Afrin'in işgal saldırısına gelin-
ce ...Heval'in belirttiği gibi ''TC'nin teknikten başka hiçbir 
üstünlüğü yok'' teknikten kast edilen de uçak-keşif ve seri 
halde çalışabilen ağır silahları. Ama uçak-keşif olmasa TC 
ordusu tek başına obüs ve tanklarla çok bir şey yapamaz. 
Zaten şu haliyle bile karada çok zor ilerleyebiliyorlar ve 
bazı noktalarda da çakılı kaldılar. 
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Bugün ilk hedefimizi vurduk. Hedefimizin 
olduğu yerin arkası Bilbile merkezine bakan bir 
tepe, tepenin adı yok. Burada bazı tepelerin 
adı var ama onun yok. Bu tepeyi bir grup çete-
ci üstlenmiş durumda. Ve mevziler yapmışlar. 
Bir de çadırları var, fazlasıyla belli oluyor ve 
mavi renkli. Sabah erken denebilecek bir saat-
te hedefin olduğu yeri keşfetmek için iki grup 
gitti. Bir süre sonra biz de çıktık. Hedefin oldu-
ğu yerde tank, araba ya da zırhlı araç var mı 
diye bir süre izledik. Tüm bu işlemler epey za-
manımızı aldı. Bu kadar uzun sürmesi işin do-
ğasında her zaman yoktur. Galiba atış yapaca-
ğımız yeri çeteciler direk görüyor ve buna karşı 
uygun bir yöntem aranıyordu. Bir de gerçekte 
orada ne var? Ne kadarlık güç var anlaşılmaya 
çalışılıyordu. Neyse sonunda atış yapacağımız 
köye girdik. 1-1.30 saatte orada bekledik. Son-
ra motorla gelen bir Heval acele gelmemizi 
söyledi. Hızla gittik. Araçtan füze ve kaideyi al-
dık. Ben füzeyi aldım, ...Heval kaideyi aldı. Atış 
yapacağımız, yan tarafında bir dam olan ahırın 
üzerine çıktık. ....Heval kaideyi ayarlıyordu ki 
birden bir ses duyduk ve eğildik. Obüs yan ta-
rafımızdaki bir binanın tepesine inmişti. Dün-
ya gözümüzün önünde beşik gibi sallandı. Et-
rafa parçalar uçuştu. Obüs patladıktan hemen 
sonra aşağıya indik. Ortada tam bir kargaşa 
vardı. Aşağıya inerken Ağit Heval roketi alma-
mı söylemişti. Anladığım kadarıyla ahırın içe-
risine koymamı istedi ve ben de öyle yaptım. 
Ahırdan çıktığımda herkes çoktan uzaklaşmış-
tı. Koşarak onların yanına gittim. Açıkcası ucuz 
yırtmıştık. Yan taraftaki damın duvarı olmasa 
parçalar üzerimize gelirdi. Ya da 5-10 metre 
öne değse belkide hepimiz ölmüştük. Gerçi 
Afrin Savaşı'nda her savaşçının belki de anla-
tabileceği en az bir olayı vardır böyle. Çünkü 
bu çok sık karşılaşılan bir durumdu. Faşist TC 
devleti en çok obüs kullanıyor. Obüslerin sesi 
hiç eksik olmuyor. Gece gündüz patlamalarını 
ve artık neredeyseniz zangırdama sesini du-
yuyorsunuz. Şimdilik güvende görünüyorduk. 
Çetelerin görüş alanından çıkmıştık. Ama kai-

de ve roket orada kalmıştı. Onları almamız ge-
rekiyordu. Herkeste heyecan tavan yapmıştı. 
Ucuz yırtmanın getirmiş olduğu bir gülme krizi 
kimilerini sarmıştı bile. Biz eğilmiş beklerken, 
köylünün biri hemencecik ne toparlayabildiyse 
alıp oradan uzaklaştı. Ne diyebilirsiniz ki...Hiç 
ummadığınız bir anda tepenize obüs mermisi 
inebilir ve ölebilirsiniz. Bu savaşta şuana kadar 
pek çok aile böyle can verdi ya da yaralandı. ... 
Heval bana ve orada bulunan bir başka hevale 
kaide ve füzeyi almamızı söyledi. Bozuk ve az 
olan Kürtçe’mle benimle gelen hevale kaideyi 
almasını, füzeyi de benim alacağımı söyledim. 
İlk denememiz başarısız oldu. Görüş alanına 
girdiğimiz an bir obüs daha yolladılar. Bir süre 
bekledik. Bu sefer daha dikkatli olarak silah-
ların olduğu yere gittik. Ben hızla füzenin ol-
duğu ahıra girdim ve füzeyi aldım. Diğer heval 
diz çökmüş bekliyordu. Ahırın olduğu yerden 
çıktım. Yavaşça ilerliyordum. Yeniden aynı sesi 
duydum. Ve kendimi yere attım. Bir obüs daha 
patladı. Patlama sesinden hemen sonra füzeyi 
alıp koşarak daha önce beklediğimiz yere gel-
dim. Orada bir araçla başka bir heval bekliyor-
du. Füzeyi arabaya koyduk. Ama kaideyi alacak 
heval obüs gelince oradan almadan çıkmış. 
Yani kaideyi alamamıştık. Sonrasında araçla 
gelen heval  gidip kaideyi aldı. Araçla oradan 
uzaklaştık. Keşif ya da uçağa karşı önlem için 
bir süre yine ağaçların altında bekledik. İlk sal-
dırı girişimimiz başarısız olunca başka bir yer-
den saldırmak için hazırlandık. Zeytinliklerin 
içinden neredeyse tam karşılarından saldıra-
caktık. Her şey hazırlandı ama bu defa da füze 
çürük çıktı. Atışı yapan Çekdar Heval öyle söy-
ledi. Çok neşeli, hareketli, ve dost canlısı bir 
arkadaş. Yedekte bulunan füzeyi getirdiler. Bu 
defa atış isabetliydi. En sonunda hedefi vur-
mayı başardık. Yaklaşık 7 ölüleri ve yaralıları 
vardı. Biz saldırıdan sonra hemen o bölgeden 
uzaklaştık. Çünkü orayı ve çevresini obüs yağ-
muruna tuttular. Bu olayı bu kadar uzun an-
latmamın bir sebebi var. Hem benim füze gru-
bundaki ilk günüm hem de Afrin’de kazanılan 
başarıların esas sebebinin bu ısrarın ve kararlı-
lığın kendisi olduğunu göstermek içindi.
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Bunu her eylemde, her mevzi savunmasında ya da saldırıda görmek mümkün. Sadece bu da 
değil, örneğin füze grubuna beni götürmek için gelen Gevera Heval, öncesinden bir doçka 
silahının tamiri için gideceğimizi söyledi. Gittik. Saatler süren uğraşın sonunda 23,5'luk doç-
kayı tamir ettiler ve hemen kullanmaya başladılar. Bir bölgeyi taradılar. Ama Gevera Heval'in 
ısrarı olmasaydı ilk denemeden sonra, yarın hallederiz diyip bırakırdı ordaki doçka grubu. 
Savaş böylesi çalışkan ve fedakar savaşçıların sayesinde kazanılacak buna eminim. Gecenin 
2.5- 3'ünde ancak kalacağımız yere gelmişken; Gevera Hevale saat 5-5.30 civarı gelen bir 
telefonla, bir aracın tamiri için gittiğini de belirtmeliyim.  Doğru insanı doğru işe verdiğinizde 
o iş mutlaka olur. Afrin'i işgal saldırısına karşı savaşa katıldığım ilk gün dikkatimi ilk çeken şey 
bu olmuştu. Bugün şanslıydık...
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 Savaş stratejilerinin hayata geçirilme-
sinde; stratejinin ayaklarını oluşturan  savaş 
taktiklerinin birbirini  güçlendirecek temelde 
aktif uygulanabilmesi, savaşta başarının yolu-
nu açar. Taktik yaklaşımın kapsamında yer alan 
eylem taktikleri, savaşın seyrini etkileyecek en 
temel nokta olması bakımından;  her bir taktik 
ne kadar güçlü uygulanırsa ve diğer taktikler-
le birbirini destekleyecek temelde örgütlenir-
se kazanım açığa çıkar. Taktikte zenginlik, çe-
şitlilik ve buna denk gelecek bir pratikleşme, 
savaşta üstünlük sağlamak isteyen taraf için 
bir zorunluluktur. Dünya savaşlar tarihi ince-
lendiğinde; tüm savaşlardaki büyük zaferlerin 
altında yatan temel nedenlerin başında savaş-
taki taktik ustalık ve savaş sanatında kabiliyet 
kazanmış, derinlik sahibi belli bir askeri bran-
şta yetkinleşmiş, uzmanlaşmış savaşçıların oy-
nadığı rolün önemi görülmektedir. Taktikteki 
zenginlik ve çeşitliliğe; suikast taktiği, sabotaj 
taktiği, füze taktiği vb gibi örnekler verebiliriz. 
Her bir saydığımız eylem taktikleri başlı başına 
uzmanlık isteyen branşlardır. Bizlerin burada 
özellikle değineceği konu; suikast taktiğidir. 

 Savaşta en önemli şeylerden biri onu 
psikolojik olarak kazanma noktasına gelmek-
tir. Bu ise düşmanının sinir uçlarına yapılacak 
saldırılarla olur. Bu ölümcül saldırılar, onu felç 
edecek ve kontrolden çıkaracaktır. İşte böyle-
si bir anda birbiriyle uyumlu hareket eden ve 
bir bütünün parçaları olan tüm güçler üzerine 
düşeni yapacak ve düşmanının sırtını yere se-
recektir. 

 Geçmişin bütün büyük komutanları, 
usta stratejistleri on binlerin hatta milyonla-
rın oluşturduğu orduları, eş güdümlü hareket 
ettirerek bu teoriyi hayata geçiriyordu. Fakat 
son yüzyılın ikinci yarısından bu yana giderek 

egemen olan düşünceye göre; artık bunu yap-
mak için on binlerce kişilik askeri güçlerden zi-
yade, iyi eğitilmiş ve sonuca odaklanmış küçük 
birimler büyük oranda yeterlidir. 

 Çok daha iyi örgütlenmiş güçlere göre 
ise savaşı lehlerine çevirmek için belki de özel 
eğitimli tek bir savaşçıya ihtiyaç vardır. Bu sa-
vaşçıya suikastçi, kullandığı savaş taktiğine de 
suikast denir. 

 Suikast taktiği savaşın içerisinde oyna-
dığı rol ve etkisi açısından önemli bir yer tut-
maktadır. Suikastin temelinde yürütülen sava-
şın kendi lehine dönmesi için uygulanan en az 
kişiyle gerçekleştirilebilinen en sonuç getirici 
taktiktir. En az kişiyle en sonuç alıcı taktik de-
memizdeki amaç hedeflediği kesimin genellik-
le yürütülen savaşta belirleyici rollerinin olma-
sından kaynaklanmaktadır. 

 Savaşın amacı düşmanının sırtını yere 
sermektir. Eğer bunu en az güçle ve en az ka-
yıpla yapabilirsen, o zaman sen bir savaş usta-
sı sayılırsın ki; modern savaşta bunu başara-
bilecek strateji ve taktik üzerine kafa yormak, 
savaş biliminin dün olduğu gibi bugün de en 
önemli konusudur. Kaldı ki bilim ve teknoloji-
deki gelişim, askeri örgütlenmenin de giderek 
küçülmesine ve daha etkili olmasına kapı ara-
lıyor.

 Bizler öncelikli olarak komünistiz. Hangi 
işi yapıyorsak yapalım, hangi görevi üstleni-
yorsak üstlenelim bunu akıldan çıkarmama-
mız gerekir. Bu akıldan çıkartıldığında en hafif 
deyimiyle düşünmede ve değerlendirmelerde 
darlaşma olacaktır ki; bir komünist açısından 
bu hedefini şaşırmasının ilk adımıdır. 
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 Bir savaşçı ''Neden savaşıyoruz?'' soru-
suna cevap veremezse eğer, savaşamaz. İçeri-
sinde bulunduğu savaşta amacını ve aracını iç-
selleştiremezse,  savaşın sonucunu etkileyecek 
olgular yaratmış olur. Çünkü bir savaşçı, birliği; 
bir birlik, gerilla hareketini; bir gerilla hareketi, 
partiyi; bir parti, tüm savaşı etkiler.  Savaşa da 
bu bilinçle yaklaşmamız bir gereklilik değil, zo-
runluluk olarak önümüzde durmaktadır.

 Bizim savaşımımız, eskiyen ve çürüyen 
bir toplum olan kapitalizme karşı sömürüsüz 
ve sınıfsız bir toplum olan komünizm içindir. 
Ve bu savaş verili haliyle çok boyutlu ele alın-
malıdır. Çok boyutlu ve bütünlüklü! Çünkü 
savaş bütünlüklü ele alınması gereken, bir sa-
nat inceliğinde değerlendirilmesi gereken bir 
olaydır. Ve suikast ise bu sanatın en özel, en 
etkili ve emek isteyen dallarından biridir. 

 Öyleyse suikast nedir? Bu soruyu ce-
vaplamaya çalışarak konuya giriş yapalım. 

       Suikast kelime kökeni Osmanlıca ve Far-
sça karışımı bir kelimedir. ''Sui'', kötü anlamına 
gelmektedir; ''kast'' ise amaçlı, planlı bir eyle-
mi ifade eder. Böylece ''Suikast'' kötü kasıt an-
lamına gelmektedir. Bilinçli ve planlı bir eylem 
''iyi'' ya da ''kötü'' bir amaç güder. Bu nedenle 
tarih boyunca siyasette, askerlikte, bürokrasi-
de önemli mevkilerde bulunan kişilerin öldü-
rülmesi suikast olarak nitelendirilmiştir. Bu ey-
lemlerin kesiştiği nokta ise çoğunlukla iktidar 
savaşları ya da hakimiyet savaşlarıdır.

 Suikast'ın tarihine baktığımızda 4 aşa-
malı bir süreçle gelişim gösterdiğine şahit 
oluyoruz. Neolotik dönem, MS. 1200 sonrası 
dönem, 1. Dünya Savaşı dönemi ve 2. Dünya 
Savaşı dönemi.  

 Neolotik dönemde, insanlar ilk olarak 
avcılık için -adına suikast demeseler de  taktik-
sel olarak- kullandıkları görülmektedir. Avcılık 
için gelişmiş araçlar kullanmadıklarından kay-
naklı,  günümüz teknolojisinin yarattığı rahat-

lığın tam tersine bir durum söz konusu olduğu 
için avlarına dikkatli yaklaşma zorunluluğu açı-
ğa çıkmıştır. Bu da pusu ve sızma yöntemlerini 
keşfetmelerine ve geliştirmelerine yaramıştır. 

 MS. 1200 sonrası dönemde ise Hasan 
Sabbah tarafından suikast taktiği sistematik-
leştirilerek kullanılmaya başlandı. Bilinen en 
eski ve organizeli suikast timi -ki neredeyse 
günümüz özel kuvvetleri gibi eğitimlidirler- 
Hasan Sabbah’ın fedaileridir. Hasan Sabbah’ın 
suikast yöntemi, bu branşın ilk adımları ol-
muştur. Özel olarak eğittiği fedailerini, özel 
görevlendirmelerle eylemlere göndermiştir. 
Bu eylemler siyasi sebeplerden ötürü gerçek-
leştirilmiştir. Hasan Sabbah’ın suikast mantığı; 
kimsenin göremeyeceği düzeyde bir kamuf-
laja, düşmanının hissetmeyeceği düzeyde bir 
gizliliğe, eylemcinin kendini imha etmesi söz 
konusu olsa bile eylemi sonuna kadar götüre-
ceği bir kararlılığa, hedefin kesin imhası için ise 
yakın temasa dayanır. Bundan kaynaklı Hasan 
Sabbah’ın fedailerinin en etkili silahı hançer-
di. Günümüz suikastçileri ise çoğunlukla uzun 
menzilli atışlar yapabilen son derece etkili si-
lahları kullanmaktalar. Silah teknolojisindeki 
gelişim bu alanı daha özel ve etkili kılmaktadır. 
Ama genellikle suikastçiler hemen her tür sila-
hı kullanabilecek şekilde eğitilmektedirler.

 Öyleyse suikast; stratejik bir hedefe dö-
nük değişik yol ve yöntemlerle (silah, sabotaj, 
bıçak, zehir vb.) hedefin tek bir hamlede yok 
edilmesidir. Bu nedenle düşman cephesinde 
yer alan her hedefin  yok edilmesi suikast ola-
rak tanımlanmaz. 

 Suikast olması için ya iktidar odağında 
ya orduda ya da bürokraside önemli bir yer 
işgal etmesi gerekmektedir ve kaybı düşmanı-
mız için önemli düzeyde olmalıdır. Bazen tek 
hamlede vurulan asker ya da polislerin suikas-
te uğradığının söylenmesi sadece; tek hamle-
de imha etmeye dönük bir benzetmedir.
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 Bir suikastçının ilk ve öncelikli hede-
fi düşman askeri gücünün stratejik-taktiksel 
noktaları ve güçleridir. Bu hedefler savaşın 
nerede, nasıl yaşandığına bağlı olarak değişe-
bildiği gibi; suikastin düşman cephesinde et-
kili olabilmesi için bu kişilerin belirli olması, 
bir düzeyi ya da niteliği ifade etmesi gerekir. 
Örneğin bir saldırı anında düşmanın termalci-
si, otomatik tüfek mevzileri, ağır silahçıları ve 
tabi ki komuta kademesi gibi. Bir suikastçi he-
defini seçer, rastgele ateş etmez ya da düşman 
askeri gücüne saldırmaz. Onun hedefi her za-
man belirlidir ve belirli bir amaca dönüktür. Bu 
amaç çok geniş bir çeşitliliğe sahip olabilir. Bu 
şartlara ve zamana göre değişir ama burada 
önemli olan belirli bir amaca hizmet etmesidir. 
Elbette yoğun bir düşman saldırısında ya da 
cephe hattında bir suikastçi, düşman hattında 
hareket eden her hedefi yok ederek düşmanı 
hareketsiz kılmalıdır. Bu aynı zamanda psikolo-
jik bir savaştır. 

 Peki suikast savaşımımızda nasıl bir oy-
nuyor?

 İhtiyaç, doğada ve yaşamda pek çok 
şeyin ortaya çıkmasının asıl sebebini oluştu-
ruyor. Suikast taktiğinin ortaya çıkma sebebi 
de yetersiz, sayıca az ve olanakları kıt güçle-
rin bir buluşu olsa gerek. Tek bir mermin var 
ve bunu öyle kullanmalısın ki savaşı, başladığı 
gibi bitirebilesin. Böylece düşman cephesi için 
en gerekli ve vazgeçilmez olanı koparıp almak, 
savaşı da kazanmanın anahtarı oluyor. 

 Suikast, savaş maliyeti açısından değer-
lendirdiğimizde, savaş gücünün neredeyse en 
az maliyetli olan taktiğidir. Kullandığı araç, tec-
hizat ve mühimmat hesaplaması yaptığımızda 
bunu görebiliriz. Düşmanın tekniğinden tutun 
da sayı üstünlüğüne kadar her türlü çabası bir 
suikastçinin düşman hattına sızmasıyla boşa 
çıkarılabilir. Başarılı bir suikast eylemi kendi 
saflarımızda moral yaratırken, düşman saf-
larında ise moralsizlik yaratır. Tam da o anda 
düşman açısından savaşa harcanan milyonlar 

anlamını yitirir. 

 Tarihsel gelişim gösteriyor ki, hem si-
yasette hem de savaşta beklenenin aksine 
gelişmeleri doğurmak suikastle mümkündür. 
Bu nedenle iktidarın kapısına çıkan merdiven-
lerde yatan her ölü, ardında suikast şüphesini 
barındırır.

 
 Siyaset arenasında önündekine çelme 

takmak ne kadar sık görülen bir hamle ise; su-
ikast savaşta da, az sayıdaki güçlerin ihtişamlı 
zaferlerinin kapısını aralayan bir araç rolünde-
dir. 

 Taktik bir hamle olarak, suikast zayıf ola-
nın güçlü olanı yenmesinin en etkili araçların-
dan biridir. Suikastin ve suikastçinin savaştaki 
esas rolü de bundan ibarettir. Doğru kullanıldı-
ğı taktirde politik ve askeri alandaki sonuçları 
muazzam önemde olur. 

 Dikkat edilirse, suikastten bahsedilir-
ken politik alandan da sık sık bahsedilir. Çünkü 
suikastler planlanırken en az askeri değerlen-
dirme kadar politik değerlendirme de yapılır. 
Kimi zaman askeri alan kimi zamanda politik 
alan öne çıkar ama bir suikast söz konusu ol-
duğunda mutlaka iki yanlı değerlendirme ve 
hesaplama yapmak gerekir. 

 Bu kadar etkili bir alan olmasına ve geç-
miş savaşlarda farklı görünümlerde ortaya 
çıkmış olmasına rağmen askeri açıdan başlı 
başına bir alan olarak ele alınmaya başlanma-
sı, yüzyıllık bir tarihi ancak bulur. Bildiğimiz 
kadarıyla Almanlar 1. Dünya Savaşı’nda -ki bu 
dönem suikast tarihinin gelişim sürecinin as-
keri sahaya taşınmasını, 2. Dünya Savaşı dö-
nemi ise yaygın olarak kullanılmasının yolunu 
açmıştır- 12.000 keskin nişancı eğitip savaşa 
göndermiştir. Bu alanın etkinliği savaşta gö-
rüldükçe giderek her ülke bu alana özel önem 
vermeye başlamıştır. Bunun aynı zamanda si-
lah teknolojisinin gelişimi ile de doğrudan iliş-
kisi vardır. 
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 Daha uzak mesafelere isabetli atış ya-
pabilen silahlar üretildikçe, bu alanın etkinliği 
artmış; suikast alanı geliştikçe de özel olarak 
suikast silahları diye gelişmeye başlayan bir 
alan ortaya çıkmıştır. Birbirini besleyen bu 
alanlar savaş strateji ve taktiklerinde de doğ-
rudan etkili olmuştur. Bugün keskin nişancısı 
olmayan ordu yok gibidir. 

 Bizim gibi gerilla mücadelesi yürüten 
hareketler için de suikast özenle incelenme-
si gereken bir alandır. Zira suikastçi şehirde 
ve kırda düşmana öyle darbeler indirebilir 
ki düşman hareket edemez, yatağında rahat 
uyuyamaz hale gelebilir. Suikastin en önemli 
özelliklerinden biri de işte budur; düşmanın 
psikolojik dengesini bozmak ve baskı altına al-
mak. 

 Düşmanın psikolojik dengesini bozmak, 
onun bütün organizmasında bozulmaya ve da-
ğılmaya yol açar. Düşmana yönelen her başa-
rılı suikast eylemi, düşman güçleri içerisinde 
korku ve panik yaratmaktan tutun dağılma-
ya kadar pek çok sonuç yaratır. Bu da savaş-
ta bizleri üstün konuma getirir. Savaşta üstün 
konumda olmak demek, neredeyse düşmanı-
nızdan daha üstün olmaya denktir. Bu son de-
rece zordur. Ama başarılı olduğunda düşman 
tarafından mutlak hesaplanması gereken bir 
kuvvet olarak yerini alır. 

 Sadece düşman üzerinde mi bu etki 
ortaya çıkar? Hayır. Kitleler üzerinde de etkili 
olur. Sempati toplar. Kitleler kendini ulaşılmaz, 
dokunulmaz sanan düşmanın yere düştüğünü 
gördüğünde, bunu gerçekleştiren gerilla ör-
gütlerine karşı güven duyar. Sonuçta işçi ve 
emekçileri baskı altına alan, sınıfının özgür-
lüğü için mücadele eden savaşçılara işkence 
yapan, hapseden düşmanın alacağı darbeler, 
kitlelerin sevgisini kazanır. 

 Bir suikastçi uzun ve zahmetli bir sürecin 
sonunda yetişir. Mesele sadece tetiği çekmek 
değildir. Bilinmelidir ki suikastçi adına layık 

bir savaşçı için en kolay olanı tetiği çekmektir. 
Ama suikastçiyi tetik çeken bir savaşçıdan ayı-
ran şey, her şeyden önce suikastçinin eylem 
öncesi ve sonrası hazırlığını nasıl ele aldığıdır. 
‘’Görünmeden gör’’ suikastçi için temel paro-
ladır. 

 İşe bir kere böyle başlandığı zaman her 
şey başka bir anlama bürünüyor. Modern sui-
kastçiyi Hasan Sabbah’ın fedailerinden ayıran 
belki de en büyük özellik suikatçinin hedefi 
imha ettikten sonra sağ salim yeni görevi için 
beklemeye çekilmesidir. Bunun için ise güven-
li bir şekilde eylemin yapıldığı bölgeyi terk et-
mesi gerekir. Düşman saldırının nerden yapıl-
dığını o an fark etmemeli ve suikastçi bu sonuç 
için bütün hazırlıklarını yapmış olmalıdır. Yani 
suikastçi için mesele tetiği çekeceği an değil, 
o anın hazırlanması sürecidir. İşte burada su-
ikastin kapsamını ve suikastçinin özelliklerini 
ele almak gerekiyor. Böylece bu branşın ne ka-
dar zorlu ve etkili, ne kadar emek gerektiren 
ve belirleyici olduğunu görmek mümkün ola-
bilir. 

                                           DEVAM EDECEK...

NOT: Bu çalışma, Taylan Demircioğlu ve Si-
nan Ateş yoldaşlar tarafından başlatılmış fa-
kat yoldaşların  Afrin Savaşı’na katılmasıyla 
beraber yarım kalmıştır. Bizler  bu çalışmayı 
yoldaşların bıraktığı yerden tamamlamayı 
kendimize görev bildik. Bu anlamda, çalışma 
ve çalışmanın sonuca ulaşması bizler için ayrı 
bir önem taşımaktadır.

                          

   SİNAN ATEŞ SUİKAST BİRİMİ
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 Yaşamın koşullarını belirleyen şey zo-
runluluklardır. Eğer fakir bir ailede doğmuşsa-
nız sizin için yaşamın belirleyicisi ve sürdürül-
me biçimi de yoksulluktur. Tabi bir Türk filmi 
misali zengin adamın gelip sizi bulunduğunuz 
koşullardan kurtarması hikayesine inanmıyor-
sanız... Ve inanın ki, zengin adamın arabası-
nın tekerlekleri sizin sokaklarınızda hiçbir za-
man dolaşmayacaktır. Bu hikaye yoksulların 
umutlarını diri tutmak için her dönem başka 
bir biçimde bizlere yutturulmaya çalışılmıştır. 
Yaşamın koşullarını belirleyen zorunlulukların 
her bireyin zihninde aynı şeyleri yaratmadığı-
nı; bazılarımızı sabırla katlanmaya, bazılarımızı 
ise isyan ve öfkeye yönelttiği olmuştur. Beni is-
yan ve öfke ile donatan koşullar, bugün bu zo-
runlulukları yıkmak için ''zor''un yöntemlerini 
öğrenme yolculuğumun ilk adımları oldu. Bir 
bebek gibi emekleyerek başladığım bu yolcu-
luk, sırasıyla küçük adımlara ve sonrasında be-
denimi ve bilincimi dik tutan bir duruşa evrildi. 
Yoksul yaşamımız içinde günlük koşuşturma-
calarla harcayıp duruyorduk günlerimizi. Kıt 
kanaat geçinip, kıt kanaat düşünüp, kıt kanaat 
duruyorduk bir köşede; milyonların içinde bir 
minicik noktada. Milyonların içinde bir minicik 
nokta olan bilincim bir ünleme dönüştü atöl-
yelerde. Nokta bir cümlenin bitişini ifade eder 
cümlelerde; tamamlanmış ve bitmiş sanıyor-
dum herşeyi. Yaşamımın sınırları belirlenmişti. 
Ömrüm atölyelerde, bana verilen azıcık maa-
şa yaşımı uzatmaktı, nokta.

 Etrafımızdaki nesnelere belirli bir süre 
dikkatle baktığımızda o nesnelerin gerçekliğini 
de yitiririz, yaşam da böyledir. Sürekli maruz 
kaldığımız olaylar bizi etkilese de karşıtlarına 
rastlamadığımız sürece bu olaylar giderek ya-
şamımızda normalleşir. Benim için atölyelerde 
çalışırken itilip kakılmak ya da sömürülmek 

çok normaldi. Normal-di. Ta ki O'nu tanıyana 
kadar... Bu bilinci dik duruşu, sabırla bir bir 
tuğlaları ören, gözümün önündeki perdeleri 
bir bir kaldırarak yaşamın gerçeklerini kavra-
tan O'dur. O ve ben ve diğerleri... İlmek ilmek 
işlemeye başladık bilincimizin ince nakışları-
nı...

 
 Şimdi ben bir eşiği aşıp, diğer bir eşiği 

atlamak üzere çıkıyorum yola. Bir ufkun ardın-
daki, kazanılmış, uğruna savaşılmış topraklara, 
yoldaşlara... Heyecandan bütün geceyi uyku-
suz geçirip, üzerine hiçbir şeyi yiyemeyerek 
başlıyor yolculuğum. Besinsiz ve uykusuz... 
Tek motivasyonum beni bekleyen yoldaşları-
mın dost sıcaklıkları. Bu eşik sadece topraklar 
arasında değil. Bu eşik gölgesine basarak ken-
disinden sıyrıldığım bir başka benliğimdir. Bu 
başka benlik; yepyeni bir çizgiden, kendinden 
daha iyi bir biçimini almalıdır diyerek koyulu-
yorum yola. Zorlu engelleri aşmaya çalışırken 
benliğimi de geride bırakabildim mi? Bilmiyo-
rum. Çünkü çok hızlı hareket ediyoruz ve ben 
bu hıza ayak uydurmaya çalışıyorum. Bu hız-
lı tempoda belki de benliğimin bir kısmından 
sıyrılamadan ulaşıyorum yoldaşlara. 

 Uzun ve yorucu bir gün oluyor. Yoldaş-
lara ulaştığımda yorgunluğum heyecanımdan 
daha belirgin bir durumda görünüyor. Kısa bir 
‘’merhaba’’ seromonisinin ardından kısa bir 
sohbet sonrası kadın mangasına gidiyoruz. Yol-
daşlar bana kamuflaj veriyorlar. Ve heyecan-
la beni izliyorlar. Ben bir yandan kamuflajımı 
giyerken, bir yandan da savaşçı kadın yoldaş-
larıma gurur ve hayranlıkla, utangaç bakışlar 
atıyorum. Aç olup olmadığımı soruyorlar, aç 
değilim; heyecan ve gururdan besleniyorum. 
Uyumak isteyip istemediğimi soruyorlar.
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 Çok yorgunum ama uyuyamam. Onlar da uyumuyor ve koyu bir sohbete başlıyoruz 
hasretle. Bana mangada dikkat edilmesi gereken kurallardan bahsediyorlar bu arada. Gece 
yarısı nöbete kalkmaları gerektiği için çok uzatmıyoruz muhabbeti, bana yatak hazırlıyorlar 
gayretle, biri battaniyesini öteki yastığını vermek için yarışıyorlar. Bu çabaları gözlerimi ya-
şartıyor, içim yoldaş sıcaklığı ile sıcacık ısınıyor ve belki de bininci kez hayranlık duyuyorum 
yoldaşlığa. Bütün günün heyecanı ve yorgunluğuyla ağırlaşmış başımı usulca bırakıyorum 
yastığa. Hızla gelişen olayları sıralamaya çalışıyorum zihnimde, olmuyor. Uzunca bir süre yür-
düğümü, süründüğümü, koştuğumu, uçtuğumu, yüzdüğümü; ufuklar aştığımı yollar geçtiği-
mi biliyorum, ama hangi sırayla bunları yaptığımı bilmiyorum.

 Günler geçmişti yollardaydım …... sonra üzerimi temizlemem için bir yere götürdüler. 
Ben ise bir an önce yoldaşlarıma kavuşmak istiyordum. Üzerimi değiştirmeyeceğimi, beni gö-
türmelerini söylediğimde ise… “ama pissin” dediler. O an gülmemek için kendimi zor tuttum 
ve bir süre kendi kendime ‘ama pissin’ diye tekrarladım. Bana getirdikleri kıyafetleri alarak 
banyoya girdim. Banyoda kendi durumumun gerçekliğini daha net gördüm. Evet sadece pis 
değilim, çok pis idim. ………… Temizlenip, yeni kıyafetlerimi giydim ve yeniden bir bekleyiş 
başladı. Yemek isteyip istemediğimi sordular. Aç değildim, bütün benliğim heyecanla doluy-
du, heyecanımla besleniyordum. 
 
 Ve Kürdistan….

 Yiğit savaşçılarının kanıyla suladığı, bedenini yatırdığı, bu topraklarda ne zaman kızıl 
gelincikler boy verecek? Ne zaman özgür bir sonsuzluğa koşacak çocuklar? Ne zaman anala-
rın suskun gözyaşları yanaklarından süzülmeyi bırakacak?

 Daha çok iş var. Daha kazanılması gereken savaşlar. Yaşam koşullarını belirleyen zorun-
luluklardır demedik mi? O zaman yaşamı ‘zor’ ile yani savaşla yeniden yaratmak gerekmez 
mi? Bizim savaşımız yaşamı yaratmalı ve yaşamı da savaşımız.
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Savaşmayı insanlığa yakıştırmayıp, öldürmeyi 
canice bulanlarınız olacaktır hiç kuşkusuz. O 
zaman bunca zulme, bunca sömürüye ve yok 
edilmeye karşı çıkmanın, insanı nasıl bir çü-
rümeye, insan onurunu ayaklar altına almaya 
götürdüğünü sormalıyız.
 Zihnimin kıvrımlarında ritmik bir dansla 
ileri geri adımlayan düşünceler yavaşça bir sa-
lınıma ve sonunda bir hareketsizliğe evriliyor. 
Karmakarışık bir uykuya dalıyorum. Uyku ile 
uyanıklık arasında, yoldaşların nöbete kalkış-
larını ve nöbet devirlerini duyuyorum.
 Sabah kahvaltı saatinde kaldırıyorlar 
beni. Bu “nokta”daki ilk kahvaltım. Yoldaşlar 
sofranın etrafına dizilmiş bekliyorlar. Herkes 
hazır olmadan ve kahvaltıyı hazırlayan yol-
daş ‘Afiyet Olsun’ demeden başlamıyoruz. Bu 
bütün öğünler için geçerli. Peki neden? Bunu 
anlamam biraz zaman alıcak sanırım ve anla-
dığımda hepimize anlatacağım.
 İlk günüm biraz serbest ilerliyor. Yoldaş-
lar bana “nokta”yı tanıtıyorlar, kıyafet, çanta, 
defter gibi ihtiyaçlarımı karşılıyorlar. İhtiyaç-
larımla ilgilenirken, çay, yemek ve bulaşık gibi 
işlerin halledildiği çekiyor dikkatimi. Her şey o 
kadar sessiz ve sade biçimde hazırlanıyor ki. 
Yoldaş afiyet çekince anlıyorum bütün bu lez-
zetli şeyleri onun hazırladığını. Yemekten son-
ra hep birlikte çay, kahve içiyoruz. Hep bera-
ber günlük politikalar tartışılıyor.
 Akşam yemeği sonrası hep beraber ha-
berleri izliyoruz ve benim gözlerim uykusuz-
luğa karşı koymaya çalışıyor. Yoldaşların gö-
zünden kaçmıyor tabi ki. Beni dinlenmem için 
mangaya gönderiyorlar. Bu sabah ilk nöbeti-
me kalkacağım. Şevbaş...(iyi geceler) evrenin 
tüm hareketleri, tüm canlıların devinimi, tüm 
sevdiklerim ve içimdeki benlikler. Benlikler de-
yince aklıma ne geldi bak. Bugün yeni bir isim 
aldım. Yeniden doğuşumun adını.
 Uyumuşum, yeni ismimin mutluluğunu 
paylaşamadan. Bir nöbet gecesinde yazıyo-
rum. Yıldızlar asılı göğün bağırına, kocaman 
ay kendine dokunmamı istercesine yakın, yap-
rakların rüzgarda oynaşırken çıkardığı hışırtılar 
ve kendini bir an unutturmayan sivrisinekler. 

Hep beraber nöbet tutuyoruz. kısacık manga-
nın yeryüzüne bakan kısmına doğru volta atı-
yoruz yoldaşla, arada sohbet ediyoruz.
 Biraz yazıyorum,biraz dinliyorum ve bi-
raz yoldaş sohbeti….

                       DEVAM EDECEK...

                                         ARJİN SARYA
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Soluklandım bir kentin omzunda. 
yorgunluklar, 
mutluluklar,
umutlar
hepsi,
vermiş başını dinleniyor 
aynı yaşlı omuz başında...
nasır tutmuş ayaklarım,
daha yürümeye yeni başlamıştım oysa .

Ve sonra
Kaygan taşların arasından 
elleri uzanıyor,
inci dişli,
elma suratlı çocuğun. 
hatırlatıyor bir kez daha 
yıllanmamış nasırlarıma,
asırlık bir ağacın 
sarsılmaz kökleriyle tutunduğumuzu toprağa.

Açlığın rüzgarıyla.
bir kez daha sarsılıyor kent 
sivri bir taş değiyor ayağıma
karanlık, dar sokaklarda. 
Kaygan taşların arasından sıyrılıp boy verenler çağırıyor. 
Soluğum karışıyor rüzgara,
koşuyorum...
yüce bir ağacın 
sarsılmaz köklerine yol alıyorum.
Koşuyorum...
kısraklar şahlanıyor göğüs kafesimde
yüklendim dünyayı sırtıma ama,
umrumda değil,
koşuyorum ayaklarım omuzlarıma değe değe...
koşuyorum erişmek için
inci dişli, 
elma suretlere.
                                                                                                                                               ROZERİN DELAL
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 Murat yoldaş, LGB'nin 1992 yılında kurulması üzerine gönüllü olarak LGB'ye 
katılarak ilk savaşçılarından biri oldu. Pek çok eylemde yer alarak faşizme anladı-
ğı dilden cevap veren öncü savaşçı bir yoldaş olarak,faşizme ve kapitalizme karşı 
mücadele etti. Murat yoldaş, işçi sınıfının bir neferi, bir proleter gerilla ve komü-
nist idi. Bir eylem sırasında tutsak düşen yoldaş, tutsak olduğu sırada, faşizmin 
zindanlara genel saldırısı olan 19-22 Aralık Zindan Savaşları'nda Bayrampaşa Zin-
danı'nda savaşırken katledildi. Anısı önünde saygıyla eğilirken Leninist Gerillalar 
olarak faşizme karşı savaşımızda ölümsüz Leninist savaşçılarımıza söz veriyoruz; 
devrimi başarıya ulaştıracak, faşizmi yıkacağız. 

 

                                                     MURAT ÖRDEKÇİ ÖLÜMSÜZDÜR!
                                FAŞİZMİ DÖKTÜĞÜ KANDA BOĞACAĞIZ!
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