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ZEKİ YOLDAŞ'IN HASTALIGI VEFATI VE CENAZE TÖRENİ 

• 
İlk sancıları ölümünden 6 ay önce, Ortadoğu' da ba§laınış

tr: Suriye ve Lübnan sahasında b3§vurduğu doktarlar, bel 
ağnsı, romatizma vb. tahminde bulunarak ona uygun ağn 
kesici ilaçlar önermişlerdi. 
Yoğun çalı§ınalarım bırakmak istemeyen Zeki Yoldaş, üç 

aylık bir süreyi dayanılmaz sancılar içinde geçirmiş ve ol
dukça zayıflaınıştı. Son olarak Suriye'de b3§vurduğu bir 
doktor, kanser hastalığından şü phelendiğini, ancak kesin 
teşhis olanağımn olmadığım belirtınesi üzerine Şubat 
1990'da Avrupa'ya çıktı. 

F .Almanya'mn Köln şehrinde hemen hastahaneye ya tml
dı. İlk tahliller sonucu hastalığımn 'Broll§ial Kanser" ol
duğu tesbit edildi. Algılanan kanser tümörü akciğerin üst 
kısmında idi. Cinsi ise, kanser türünün en kötüsü ve en hızlı 
yayılamydı. Bu ilk tesbitlerden sonra 
l§ın tedavisine b3§landı. Vucut akci
gerde tümöre karşı savunma sistemi 
geliştirdi ve hastalık Akciğer' de geliş
me zemini bulmadı. Ancak kısa süre-

•

de vucudun diğer yerlerine sıçraması 
önlenemedi. İlk sıçrama yeri 1979 yı
lında Diyarbalor işkencehanesinde kı-
rılan kaburga kemiği oldu. Ardından 
karaciğere sıçradı. Daktarlar daha 
b3§tan beri bu tür tümörün karaciğer
de gelişme zemini bu1acağım biliyor ve 
onu önlemeye çalışıyorlardı. Ancak 
uğr3§ları sonuç vermedi. Karaciğere 
sıçrayan hastalığa müdahale olanağı 
yoktu. Tıp aciz kalffil§tı. 

Hastalığın ilk tesbitinde tahlil so
nuçları ve raporları yold3§lan tarafın
dan Danimarka, F.Almanya'mn Bonn 
ve Hanafer Kanser Ar3§tırma Enstitü
lerine sunuldu. Bu konuda uzman olan 
Yurtsever Kürt daktarları en son bul
guları yeniden ar3§tınp soruşturdular. 
Daha iyi bilen olur umuduyla, tüm ola
naklarım kullandılar. B3§vurulan her 
kurumdan ayıu sonuç alındı, uygula
nan tedavi doğruydu, ancak bu hasta
lıkta sancılar b3§ladığı an, tedavide 
geeikilmiş demekti. Bu nedenle kurtu-

Iuş umudu yoktur, deniyordu. Ve iyi niyetli tüm insanlarımı
zın çabası, birzat O'nun yüksek morali Zeki'yi kurtarmaım
za yetmedi. 

Zeki Yoldaş, hastalığımn ciddiyetini ve ölümcül olduğu
nu biliyordu. Ve son ana kadar, onu kendi iradesiyle yene
ceğine inamyordu. Hastalığında O'nu ziyaret eden bir dost 
bu konuyu am defterine şöyle yazıyordu. "Bana ölümden 
korkınuyorum, ancak, henüz yapacak işim var; demi§tin. 
Yüzüne baktım korkuyu okuyamadım, ama Işini bitiremey
çnlerin endişesi yazılıydı orada.' Gerçekte de O, sonuna 
kadar yold3§lanna, arkad3§larına ve dostlanna moral ver
meye çall§ıyordu. 

Son güne kadar politik gelişmeleri yalandan takip ediyor 
vaıııvc1rdu. Nusaybin-Cizre olaylanmn geliştiği 

günlerde 'Halkım ayaktanıyor 
doktor, beni onlara kavll§lur" 
diyordu. Her sevindirici haber 
onu adeta yeniden canlandıny· 
ordu. 

Ölümünden 1 ay önce doktar· 
ları son 48 saat içinde yaşamım 
yitireceğini yakınlarına ilettiler. 
Ama O herkesi yanılttı. Çevre· 
mizde mucizeye inananlar bile 
oldu. O, düşmana inat bir gün 
fazla yaşamak için direndi. Dok
torlar bu durumu 'O'nu yaşatan 
savaşkan ruhudur, yaşamak 

için kendisiyle savaşıyor' diye 
izah ediyorlardı. Ve artık ölüm 
günü için "O kendisi hissedip 
bizlere söyleyecek" diyebiliyor
lardı 

16 Nisan 1990'da yoldaşlarım 
yaruna çağırdı. "Çok geeiklim' 
diyerek aramızdan aynlacağım 
ima etti. Ortadoğu' daki, Kürdi
stan dağlarındaki yold3§larla il
gili son haberleri sordu. Ve 
'Örgütlü ve kollektif çalışmayı 
elden bırakınayın, Kürdistan 
devriminin çıkarlarını her şeyin 
üstünde tutun ve bunun için ça-
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lışın, çaii§ID kazanmak için çalışın" diye vasiyet etti. Sag
lıgıııda hiç kimseye yük olmayan onurlu önder, naşını da 
kimseye yük etmek istemeıııi§ olacak ki, nerede topraga ve
rilmesi gerektigi konusunda suskun kaldı. Bunun üzerin biz, 
"Seni Kürdistan'a gönderecegiz" dedigimizde gülümsedi ve 
kafasını saliayarak onayladı. 

Son gün birşeyler sormak istiyordu. Ağırlaşan kanıışına
sını anlamadıgınuzı farkedince, elleriyle kelepçeye vurul
ınlllj insan işareti yaparak, cezaevindeki yold3§lannın 

durumunu sordu. Son durllljma iki gün önceydi. Onu onut
maDIIIjtı. Tahliye olmadıgım söyledik, içi burkuldu, gözleri
ni kapayıp daldı. Son 6 saatini komada geçirdi. 17 Nisan 
1990'da saat 19.20 de gözlerini hayata kapadı. O ölürken 
bile gülüyordu. 

O; Kürt halkuno ulusal kurtullllj ve sosyalizm sav3§ında 
ölümsüzleştigini biliyordu. 

Zeki Yoldaş'ın cenaze töreni 22 Nisan 1990' da çok sayı
da dost-kardeş örgüt temsilcilerinin ve binlerce kürt yurtse
verinin katılımıyla Köln'de yapıldı. 

Ardından, Zeki Yoldaş'ın naşann K.Kürdistan'a gönde
rilmesi için hazırlıklar yapıldı. 1981'de TC. Vatand3§lıgın
dan atılan Yolda§'ıınızın n3§J önce kabul edilmek istenmedi. 
TC'nin İçişleri Bakanlıgı olumsuz cevap veriyordu. Bunun 
üzerine Bingöl Milletveli SHP'den ihraç edilen Kürt köken
li milletvekilleri ve eski DİSK yöneticileri ile birlikte demo
kratik kuruluşlann baskısıyla cenazenin ülkeye kabulü 
sağlandı. 

Zeki Yolda§'ın n3§J 23 Nisan 1990' da Hava yoluyla Diy
arbakır'a yaiiandı. Cenazenin kabulü, yolculanması ve Diy
arbakır'a varışı arasında 1 gün gibi kısa bir süre olmasına ve 
polisin tüm tedbirine ragmen O, Diyarbakır'da sevdiklerin

kaırsıl:ınclı. Havaalaruna girişi engellenenler Seyrante-

pe'den sonra cenaze arabasının konvayıma katıldılar. Silvan 
yolayrunına kadar ugurladılar, orada cenazeyi Bingöl'den 
gelen gruba teslim ettiler. 

Cenazenin Köln'den yolculanması ile birlikte Bingöl'de 
polis tedbiri, kitleyi tedirgin eder bir biçimde, arttınldı. So
kak ba§lan tutuldu. Ancak şafakla birlikte korku zinciri kı
rıldı, arabasına binen, taksi, kamyon kiralayanlar cenazeyi 
kacylamak üzere Genç-Diyarbakır yolona diziidiler. Cena
ze 24 Nisan 1990'da akşama dogru Bingöl' e ul3§tıgında bin
lerce insan yollarda ve cenazenin gidecegi yerin çevresinde 
birikıneye ba§laDIIIjtı. Gözlemciler, 80 sonrası en büyük tö
ren diyerek sevinçlerini dile getiriyordu. Halkı ugruna ya
şamını veren Zeki Yoldaş'ı halk bağrına basDIIIj ve büyük bir 
kitle katılımıyla O'nu sevdiklerinin yanına, Kürdistan devri
minin ölümsüz şehitlerinin yamna yolcuiaDIIIjtı. 

Şimdi, sokaktaki sıradan insan bile O'nu, Şeh Said'lerin 
yolunda giden ve halkı ugruna yürüttügü mücadeleyle şeha-
det mertebesine erişen olarak, amyor. O'nun çok sevdigi 
halkı O'nu efsaneleştiriyor. Biz bu satırlan yazarken, köy'. 
lerden, kasabalardan inenler grup grup mezarını ziyaret et
meye ve taziyeılerini sunmaya devam ediyor. 

Yurtdışında da anma ve taziye toplantıları b3§latıldı 22 
Nisan Günü F.Almanya'mn Köln şehrinde binlerce yurtse
verin katılımıyla yapılan cenaze töreninden sonra 29 Nisan 
1990'da Danimarka'nın b3§kenti Kopenhag'da ve 5 Mayıs 
1990'da İsveç'in b3§kenti Stockholm'da dost ve kardeş ör
güt temsilcileri ve yüzlerce ilerici devrici insanın katılınoy
la taziye ve anma toplantılan yapıldı. 19 Mayıs Cumartesi 
İsviçre ve ardından Fransa-Pariste anma ve taziye toplantı
ları için çalışmalar devam ediyor. 

Devrim §ehitlerinin ölümsüzlüğü bir kez daha kanıtlamy-

Köln'de yapılan cenaze töreni 
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ONURLU KİŞİLİGİ VE KARARLI MÜCADELESiYLE 
ZEKİ AD SIZ (K.SALEH) 

ı 7 Nisan ı990'da Tevgera Sosyalist a Kordıstane (TSK) 
Genel Sekreteri, Ordiya Rızgariya Kurdistan (ORK) Yük
sek Askeri Konsey Ba§kaıu, DİSK 10. Bölge Temsilcisi ve 
Genel-iş Diyarbakır Eski §Ube Ba§kaıu Zeki Adsız'ı örgüt 
adıyla K.Saleh'i yitirdik. 

Evli, Filinta ve Şervan adında iki çocuk babası olan Zeki 
Adsız ıo.ı.ı948 yılında K.Kürdistan'ın eski isyan merkezle
rinden biri olan Bingöl'de dogdu. Orta halli bir çiftçi ailesi
nin üçüncü çocuguydu. Annesini çocukken yitirdi, Babası 
1980 sonrası hasretliğe da;~anamadı, 

Zeki yolda§, çocu
kluk çaıiında bile pratik 

• zekası, fedakarlıgı ve 
atılganlığıyla çevresine 
kendini sevdirendi. 
O'nun bu yıllardaki ya
:;amım çocukluk arka
da§lan §U satırlarla am 
defterine işlediler; "Se
nin büyüklügünü, ön .. 
derliğini daha 
çocukluk yıllanmızda 

görebilmiştik. Sen o 
zaman da önderi
mizdin." 

Zeki Adsız, ilk ve or
taokulu Bingöl'de bitir- • 
di. Bingöl Lisesi 2. 

Zeki Adsız 

sınıfına devam ederken haksızlıklara karşı ba§kaldınsı ile 
yönetimin dikkatini çekti. Boyun eğınez kişiliğini kontrole 

• 
alamayanlar O'nu sürgün ettiler. ı%4-65 öğretim yılında 
Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesinde öğrenimine devam et
rnek zorunda kaldı. Burada da yönetim O'na ancak ı yıl ta-
hanımül edebildi. Yeniden sürgün edilince tekrar Bingöl 
Lisesine döndü. Ayın yıllise 3.smıfa devam ederken, hak
sızlığa tahamülsüzlügü ve hareketliliği genç ya§ta cezaevi- · 
ne dÜ§mesine neden oldu. Elinden kaza çıkını§tı. Sonradan 
samimi birer dost oldukları bir arkadışnın yaralanması 
O'nun 4 yıl 4 ay ı5 gün cezaevinde yatmasına neden oldu. 
İçerdeyken, yönetime ve sivil cezaevlerinde görülen "Koğuş 
ağalan"na karşı diger mahkumlan korudu. O, bu tavrıyla 
mahkumların sevgilisi ve önderiydi. Ve kU§kusuz bunun da 
bir bedeli oldu. Zeki Yoldaş, yönetimin haksızlıgına karşı 
tavrını sert koyınll§tu. Bir gardiyamn bıçakla yaralanması ile 
olay sonuçlamnca, O'nun meyuten tahliye hakkı yandı, 
hakkında yeni dava açıldı ve Solhan cezaevine sürgün edil
di. 

O'nun onurlu ba§eğınezliği ömrünün sonuna kadar dik
kati çeken bir meziyetiydi. O'nu son yıllarda tanıyan bir dost 
anı defterine şu notlan dÜ§ecekti; 

"Yedi yıldır tanıyorum. Hiç bir zaman, hiç bir güç karşı
sında baş eğdiğini gönnedlm. 

B3§1 dik insan güzeldir 
Zeki güzel bir insandı 

Hepimize örnek olsun." 
O'nun başeğınez ki.şi1iği mücadelede kaı:arlılığıyla atlıa

şı gidiyordu. ı2 Mart'ı içerde karşılanıı§tı. Içerden olaylan 
takip ediyor, okuma ve kendisini yetiştirme olanağını iyi de-. 
gerlendiriyordu. Cezaevinden politik olarak temel bilinci 
ahnış olarak çıktı. İçerdeyken lise sınavianna girdi ve bitir
di. Cezaevinden çıkınca İstanbul Basın Yayın yüksek oku
lu'na kayıt yaptı; okul Derneginin kurulU§ çalışmalanna 
katıldı, yönetirnde yer aldı, dernek adına düzenledi. 

DİSK 10. Bölgede konuşurken - 1979 
Bingöl'de Mahalli bir gazetede kii§e yazan ve redaktör ola
rak çalıştı. Yoksul, ezilen insaniann sorunlannı dile getirdi. 
Bingöl'de köylülerle röportaj ilk kez O'nun aracılıgıyla ya
pıldı. Bu dönemde Bingöl'de, Depremin yıkınıısı üzerine 
keselerini doldurmaya çalı:;an mahalli yöneticilere ve tefe
cilere karşı aktif bir çaba içine girdi. Hileli konut yapımını, 
dağıtımım ve bu konudaki haksızlıklan dile getirdi. ya~: 
klan yazılardan ötürü hakkında dava açıldı. Gazete sahıbı 
yönetimin haskılanna dayanamayarak, gazetedeki işine son 
verdi. 
Ayın dönemlerde ı973 seçimleri yakl3§1yor CHP Genel 

af ile birlikte nisbi bir demokrasi vadediyordu. Zeki yol
daş'ta bu dönemde CHP gençlik kollannda yer aldı. Bing
öl ili gençlik kollan ha§karu olarak gençligin politize 
olmasına ve örgütlenmesine öncülük etti. 40 kişilik CHP 
Parti Meclis üyeligi yaptı. 

1973 seçimleri ardından Genel afın çikması ve devrimci 
örgütlenmelerin yeniden yeşermesiyle O' da bu saflarda ye
rini aldı ve ı974'den itibaren TKSP içinde çalışmalanna ba
§ladı. Ayın döneme denk dÜ§en CHP kongresinde 
savundugu görüşlerden ötürü Ecevit'in işaretiyle çömezle
rinin saldınsına ugradı, yaralandı ve Kınkoglu gruboyla 
CHP'den koptu. 

1973'ten sonraki nisbi demokratik ortamdan yararlana
rak, legal çalışmayla illegal çalışınayı diyalektik bir bütün
lük içinde yürütmeye koyuldu. Tüm maddi olanaklannı 
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kendisi sunarak DENG kitabevini Bingöl'de açtı. Sol yayın
lar açısından yörenin en zengin kitabeviydi. Bu girişimle 
gençliğin okuma alı§kanlıgı geliştirildi. Yeni neslin politik 
olarak daha ileri bir hata kanalize edilmesi sağlandı. Bin
Genç-Der adında ilk gençlik demeginin kuruluşuna destek 

verdi. Bu süreçten sonra Zeki yolda§, çalı§malannı işçi sını
fını örgütlerneye kaydırdı. Bayındırlık Müdürlügüne işçi 

olarak girdi. Bay-sen'i örgütledi. Bingöl'de Genel-İ§ ve 
Gıda-İ§'in örgütlenme çalı§malanna yardımcı oldu. Politik 
bilinci ve pratik deneyimiyle Bingöl'de sınıf sendikacılıgının 
gelişmesine önderlik etti. 

O, bu yogun faaliyetlik içindeyken, gazetecilik dönemin
de yazdıklanndan ötürü devam eden davası sonuçlandı. 10 
ay hapis ve 6 ay sürgün cezasına çarptınldı. Testirniyeti ka
bullenmeyen Zeki yoldaş, mücadelesine yeni bir alande de
vam etmek üzere Bingöl'ü terketmek zorunda kaldı. O, 
Bingöl'den aynlırken, kendi boı;lugunu dolduracak örgüt 
birimini yaratnuştı. TKSP içinde yer alan sağlıklı kadrolar 
yeti§tirmi§ ve harekete genİ§ bir çevre oluşturmuştu. O'nun 
önderliginde yapılan çalı§malar sonucu TKSP Bingöl' de 
politikayı belirleyen güç konumuna gelmi§ti. 

1975'ten sonra İstanbul'da Özgürlük Yolu dergisinin çı
kanlması çalışınalanna katıldı. Bir yılı 8§kın bir süre bu bi
rimdeki kollektif çalı§mada yer aldı. 

1977 yılında Diyarbakır'da politik faaliyetlerini sürdürür
ken yakalandı ve 10 aylık hapislik cezasını çekmek üzere tu
tuklandı. Ardından 6 aylık sürgüne yollandı. 

Diyarbakır' da sürgündeyken sendikal faaliyetlere katıldı. 
1978'de Genel-i§ Diyarbakır Şube B8§kanlıjiına seçildi. Sı

mf sendikacıbgımn geiİ§mesi ve İ§çilerin örgütlü müca
deleye çekilmesi için olaganüstü bir çaba harcadı. Sınır 
tanımaz fedakarlıjiı ve yorulmak bilmeyen çalışmasıyla 
kısa sürede, yanlız Diyarbakır değil, tüm bölgede i§çi sınıfı
mn güvenini kazandı. Bu dürüst çalı§ması ve devrimci ki§i
ligi ile O, Kürdistan'da işçi sınıfının önderi olmayı hak etti. 

6 Mayıs 1979 günü DİSK 10.Bölge alanına giren -ki bu 
alan Kuzey Kürdistan'ın büyük çogunlugunu kapsıyordu
Diyarbakır, Urfa, Mardin, Bingöl, Elazıg, Muş, Malatya, Si
irt, Bitlis, V an, Adıyaman, Tunceli ve Hakkari il ve 
ilçelerinden seçilip gelen 63 delegenin katılımıyla yapılan 
DİSK 10.Bölge temsilciligi seçimlerinde Zeki yolda§, oyla

no üçte ikisini alarak DISK 10. Bölge temsilciligine seçildi. 
Bu seçimlerde O, işçi sımfım bölen sag teslimiyeıçı akınıla
ra kacy işçileri uyanyor, bugün de geçerli olan bu uyanyı 6 
mayıs 1979' da şöyle yapıyordu: 

1lerlemeciler (TKP- H.G.notu) her zaman oldugu gibi, 

işçilerin blrligini, sınıf kardoşligini ve sınıf sendikacılıjiını 
bir yana iterek yine bnıjuvazinin temsilcileriyle birleştiler. 
Devrimciler, ilericiler işçilerin birilgi ve sınıf kardeşligini 
&gzından düşürmeyen, özünde işçilerin birligini bozup on
Jan birbirine düşürenlere karşı uyanık olmalıdırlar.' 

(6Mayıs-1979 günkü konuşması-Özgürlük gazetesi s.1-15 
Haziran 1979) 

Yine ayın konuşmasında faşizmin ayak seslerinin duyul
dugunu belirterek politik ileri görüşlülüğünü ortaya koyu

yordu: 
"Türkiye, eğemen sınıDannın kendi sözcülerinin de iti

raf ettigi gibi, ciddi bir bunalım süreci Yıt§3maktadır. Ezi

len, sömürülen geniş halk yıjiınlarıyla, sömürgeci 
burjuvazi ve müttefikleri arasındaki çelişkiler giderek 

sertleşmektedir. Burjuvazi sömürüsünü arttınDak lçl0• 
işçi sınıfına, emekçi yıjiınlara ve bu arada özellikle halkı
mıza yönelik baskı ve terörü arttırarak fasışi bir dikta kur-
ma yolunda yogun çabalar Içindedir.' (6 Mayıs 1979'daki 

konuşmasından. a.g. gazete) 
Gelişmeler O'nu haklı çıkanyordu. Sıloyönetim ilan edil

mi§ ve baskılar yogunl8§nuştı. O, TKSP Merkez Komitesi 
üyesi ve sınıf sendikacılıgıuın Kürdistan' daki önderi olarak 
işçilerin mücadele içinde deney kazanmasını sağlayan ey
lemliligi yükseltiyordu. Zeki yolda§, bu dönemde Diyarbak
ır tarihinde görülen en uznn ve kitlesel grevierin 
örgütleyicisi oldu. 7.Kolordu ve Sıkıyönetimin haskılanna 
ragmen kısa aralıklarla 6 ayı ll§kın bir süre devam eden grcv
ler İ§çi sımfırun egitim alanı oldu. Yüzlerce i§çi bu eylemli
lik içinde sınıf bilincini kazandı ve devrimci politik 
mücadelede saf tuttu. Yine ayın süreç, 'Çöpçüden devrim
ci mi çıkar' diyen ve i§çileri küçümseyen küçük burjuva dev
rimcilerinin yüzünü açıga çıkardı. Akla kara yav8§ yav8§ 

ayrt§llla sürecine giriyordu. 
Diyarbakır'da sıkıyönetimin tüm haskılanna ragmen. 

Zeki yoldıt§'m önderliginde sürdürülen eylemlilik 1979'da 
15-16 Haziran eylemlerinin 9.Yıldönümünde uç noktaya 

vardı. Zeki Yolda§, bu anlamlı gün için şöyle diyordu. 'Kür
distan işçi sınıfı ilk kez ve sıkıyönetimin agır baskı, saldı
n koşnllannda, görkemli bir Bölge Temsilciler Meclisi 
toplantısıyla bu geleneği Yıt§3tıyOrdu.' (R.W.-s.15-16) 

Toplantı, genİ§ bir kitle katılımıyla, sıkıyönetimin tüm 
provakasyonlan boı;a çıkanlarak h8§3nyla bitirilıni§ti. Ar
dından toplantıda konuşmacı olan Zeki Yolda§ bir grup sen
dikacı arkadaşıyla birlikte tutuklandı. Agır i§kencelere 
maruz kaldı. Polis TKSP'yi Zeki yolda§ nezdinde açıga çı
karmaya çalı§tı. Bu kavgada O'nun kaburga kemigini, kalça 
kemigini kırdılar, ama O'na boyun eğdiremediler. Bu sın
avdan da alnı pak olarak çıktı. Bll§ta İ§çi arkadaşlan, sendi
kalar ve diger demokratik kuruluşlarm yogun protestolan 
ve müdahalesiyle tahliye edildi. 1980 Mart ayına kadar Diy
arbakır'da politik ve sendikal çalı§malanm sürdürdü. 

1980 Mart'ında Diyarbakır'da istibarat görevlisi bir üst
teğmenin ölüm olayından sonra, TKSP'ye yönelik operasy
on başlaması üzerine parti karanna uyarak Diyarbakır' dan 
aynldı. Örgütsel çalı§malanna Ankara ve İstanbul'da de

vam etti.12 Eylül'de faşist diktatörlügün iktidara el koyma-
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sıyla birlikte, çok ciddi bir biçimde aranmasına rağmen, 
ülke içinde birinci derecede görev üstlendi. Devrimci ıle
gerlerin yaşatılmasında ve karlrolann korunınasında olaga
nüstü çaba sarfetti. De§ifre olmll§, aramr duruma düşmüş 
parti kadrolanmn Dogu Kürdistan'a (İran Kürdistan'ı) ak
tarılmasırn sagtadı. Ülkeye giriş çıkı§larda birçok belalan ve 
ölüm tuzaklarım atiatmasım becerdi. MK üyesi olarak ülke 
içindeki görevini yerine getirdikten sonra kendisi de Dogu 
Kürdistan'a (İran Kürdistan'ı) çıktı. 

TKSP'de Iç Tartışınalan 
Yenilgi döneminin, genel olarak devrimci hareketin ve 

özel olarak TKSP'nin zaaflanm açıga çıkardıgına inanan 
Zeki yoldaş, geçmişin saglıklı bir degeriendirilmesi ve gü
nümüze uygun yeni politika ve mücadele anla)'l§lmn belir
lenmesi dogrultusunda ç~ma içine girdi. O, yenilginin 
açtıgı yaralan sanp yeniden temel mücadele alanına dön-
mekten başka nedenlerini 

.lı: izah ediyordu: 
'Kürdistanlı, Türkiyeli 

devrimci güçler açısından 

faşızm karşısında ugranılan 

yenilgi, bir sonuçtur. Dev
rimci güçler cephesinde de
rinle§en · bunalıma 
kaynaklık eden sorunlar, 
salt yenilgi döneminin bir 
ürünü değil, temelde geçmi· 
şin objektif ve subjektif ko
şullannın bünyesinde 
geliştirdigi sorunlardır. Fa
şizm sadece bu sorunlan 
daha bir gün ışıWna çıkar· 
mış ve ağırlaştırmıştır.' 

(R.W. s.B-14) 
'Faşist diktatörlügün bu 

süreçte aldığı mesafe, elbet· 

7 

dı. 

1981 sonunda parti karanyla Avrupa'ya çıktı. 82 Merkez 
Komitesi toplantısında eleştirilerini ve yeni döneme uygun 
düşüncelerini topluca MK'ye sundu. Ancak, hizipçilik ya
panlar Zeki yoldıış'ı bizipçilikle suçlayarak 1 yıl parti ilişki
lerini dondurma kararım çıkardılar. O, bu haksızlıga ve 
ayyuka çıkan sag reformisı anlayışa açıkça bayrak açtı. 
MK'ye s undngo görüşlerini 'zorunlu bir açıklama" adıyla 
büroşür lıaline getirdi ve parti karlrolanna sundu. Örgütlü 
mücadelenin emrettigi disipline sonuna kadar baglı kalına
rak, Parti birligi için Kongrenin yapılması çagnsıiıı yaptı. 
'Partimizin Leninist birligi, temel ideolojik, politik ve örg
ütsel sorunlanmızın yaşadığımız ağır yenilgi döneminin 
ögreticiligi ışıiiinda taban nezdinde tartışılarak, tabanın 
mümkün olan en geniş katkısı sagtanarak yapılacak ger
çekçi bir kongreyle sağlanabilir ancak. .• Bu inançla, parti· 
mizin Leninist Birliginin inşa edilmesi yolunda her türlü 
fedlakarlığa bazu- belirti riz." 

• te onun uzun ömürlü olabil
eceğini göstermez. ( ... ) Ancak, 

Zeki Adsız ORK kampında 

jik bölgesinde, emperyalist gerici güçlerin kaçınılmaz so· 
nunu yakınlaştırmak, faşist diktatörlügü yerle bir etmek 
sanıldığı kadar da kolay olmayacaktır. Çünkü bu, bir bak· 
ıma, Kürdistanlı ve Türkiyeli devrimci siyasal örgütlerin 
faşizm güçleri karşısında ugranılan yenilgiyl, yaşanılan 
süreci ve bu sürecin dayattığı görevleri dogru değerlendir
melerine ve buna uygun perspektifler geliştirmelerine bag· 
lıdır. Bu da, öncelikle, devrimci siyasal güçlerin temel 
teorik tesbitlerini, örgütsel yapı ve işleyişlerini geçmiş dö· 
nemin acı deneyimleri ışıWnda yeniden gözden geçirmele· 
rini, ( •• ) batalannın temelinde kendilerini, tabanliınnı ve 
daha sonra da geniş emekçi yığınlan eğilip yönlendirme
lerini gerektirir.' (TKSP'de Oportünizm ve bir eleştiri üze
rine s.l) 
Geçmişin saglıklı değerlendirilmesi ve günümüze uygun 

politikanın tesbitinde -özellikle askeri politikanın belirlen
mesinde- ısrarlı davranan Zeki yoldaş, kısa sürede parti 
içindeki sag oportüniznıin boy hedefi haline geldi. O, daha 
İran'da iken, Avrupa' da, ülke içinde ve Ortadogu'da 'Zeki 
silahı seviyor', 'harekette sol tehlike var', 'hareketi bölmek 
istiyor" türünden basit dedikodularla cadı kazanı kaynatıl-

önerilerimiz bilinen yöntem ve anlayışla karşılarursa doga
cak durumun sorumlusu bizler olmayacagız.' (TKSP'de 
Op.ve Bir eleştiri üzerine) 
Amacı mücadele degil, kadro kıyma olan sag anlayış bu 

çagnya kulak tıkadı. Zeki yoldaş, bir grup kadroyla TKSP'yi 
terk etmek zorunda kaldı. K.Saleb imzasıyla 1983'te 
"TKSP'de Oportünizm ve Bir Eleştiri Üzerine" adlı 320 say
falık büroşürü yayınlayarak geçmişi degerlendirdi, kendis
ine yöneltilen suçlamalan cevapladı ve döneme uygun 
politikanın ana batianın belirledi. 

TKSP-Roja Welat Hattının Oluşması ve Birlik Çalışma
Ian 

1982 sonunda başlatılan açık tartışma 1983 boyunca 
TKSP-Devrimci muhalefet adıyla sürdürüldü. Muhalefetin 
tüm olumlu yaklaşımlan sonuçsuz kalınca Şubat 1984'te 
Roja Welat'ı yeniden yayın hayatına sokarak yeni bir hatta 
mücadelesine devam etti. Zeki yoldaş Roja Welat'ın 13-14. 
sayısında "Yeniden Çıkarken' başlıklı yazısında bu çıkışı 
şöyle degerlendiriyordu: 

" ••• Sol yalpazade yer alan devrimci siyasal örgütler, gru· 
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plar batta tek tek kadrolar açısından yaşanan sürecin day
attığı sorunlar ciddidir. Sorunlarm üstesinden gelmek ise, 
öncelikle bu sorunlan yaratan, geli§tiren objektif-subjek
tif koşullan doğru bir biçimde kavramayı, yenilginin ne
denlerini kadrolar, kitleler önünde yüreklice açıklığa 

kavıı§turmayı ve buna uygun perspektiDer geli§tirmeyi ge
rektirir. Bu da, her§eyden önce kuru ajitasyonlarla, içi boş 
birlik teranelerlyle, hedef şaşırlmalarla orlalığı bulandır
mayı dı§lar; hayatın canlı pratiğinin dayattığı sınavı geçe
memiş ideolojik, politik ve örgütsel yapılada devrimci 
sürece Ivme kazandırma hayallerini yadsır. Ve statükola
rını korumak için sorunlarm üstünden atlayan, yaşanan 
sorunlara kaynaklık eden nedenleri kendi dışında arayan 
ve çıkar temeline dayalı kof 'birlikler'le devrimci sürece ket 
vuran eğilimiere kal"§l geçmişin deneyimleri ve mirası te
melinde toplumsal gelişmelere müdahale edebilecek dev
rimci alternatifler geliştirmeyi gerektirir. 

"İşte Roja Welat, böylesi bir dönemde, karşı karşıya bu
lunduğu maddi, teknik sorunların bilincinde, yaşanan süre
cin ve parti yaşanumızın dayattığı ağır, karmaşık ve fakat 
onurlu bir görevi omuzlayarak yayın hayatına kaldığı yerden 
devarn etmek karanndadır. O, üstlendigi bu zorlu, onurlu 
işlevi gereği, geçmİ§İn acı ve öğretici deneyimleri temelin
de yeni bir öz, yeni bir mücadele ruhuyla, halkınuzın ulusal, 
toplumsal kurtuluş savaşında kadrolann, kitlelerin yolunu 
aydınlatacak, onlara savaş perspektifleri sunacak bir me§3-
le olmaya çalışacaktır. 

"Daha işin başındayken bunun kolay olmayacağımn bilin
cindedir Roja Welat. Ancak O, sömürgeci faşist güçlere 
karşı bilinen inanç ve kiniyle, Marksizm-Leninizm ve prole
tarya enternasyonalizmine olan sarsılmaz baglılığıyla, 

marksist-leninist ilkeleri revize etmeyi hedefleyen oportü
nist, feodal, burjuva ve küçük burjuva ideolojilere karşı il
keli mücadelede göstereceği kararlılıkla, faşizmin işkence 
çarklannda devrimci onuru yüksekte tutan halkımızın yiğit 
eviatianna karşı duyduğu derin sorumlulukla, TKSP-Roja 
Welat bayrağım mücadelenin her alanında yüksekte tuta
cak yiğit kadrolara, emekçi Kürdistan halkına duyduğu gü
venle ve yaşanan karmaşık süre
ce ilişkin doğru tesbitleriyle kar
şılaşacağı engelleri aşacağına 

inanıyor." (R.W. s.13-14. s.2) 
TKSP-Roja Welat bu inançla 

ve kararlılıkla, Avrupa bataklığ
ında çürümenin kol gezdiği bir 
dönemde, Zeki yoldaş'ın önder
liğinde sömürgeciliğe ve faşizme 
karşı mücadelede Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş güçleri arasında 
yerini aldı. Devrimci mücadele
de üzerine düşeni yerine getirir
ken geçmİ§İn eğitici ve öğretici 
deneyimlerinden de yararlana
rak yeni bir hattın da harcı dö
külmüş oldu. TKSP-Roja Welat 
adıyla sürdürülen iki yıllık müca
dele süresince, siyasal sürecin 
belirgin özellikleri bilince çıka
nldı. Bu konuda cesur bir politi
ka izlendi. Devrimci süreci 

bulandıran egilimlere, "Bagunsızlaşma" örgütsüzlügü ge
liştirme ve çürümeye karşı bilimsel, kararlı ve açık bir mü
cadele yürüttü. 

Yine bu süreçte halkımızın hayati çıkarlannı ilgilendiren 
ana halkayı yakaladı. "Birlik" sorununu, temel görevlerin
den biri olarak ele aldı. Sorunu kapalı kapılar ardmda tar
tışılan bir sorun olmaktan çıkardı. Açık ve ilkeli 
yaklaşımlarda ısrarlı oldu. (Bak.R.W. 19-20 den 37-38'e 
kadarki sayılar) 

Kürdistan sosyalist hareketinin birliği yolunda Zeki yol
daş'ın öncülügünde yapılan çalı§malar 1986'da ilk meyvesi-
ni verdi. Sınıf hareketinin yaratılmasına yatkın olan güçlerle, 
bu eksene çekilebilecek yapı, egilim ve gruplarla pratik ili
§kiler geliştirildi; somut ilkeler üzerinde tartışmaya hazır 
olan bazı güçlerle kapsamlı görüşmeler yapıldı ve sonuçta 
KİP -GBK ile TKSP-Roja Welat'ın, Tevgera Sosyalist a Kur
dıstane çatısı altında birle§mesi saglandı. Bu birliğin yeter-
li olmadığım bilen Zeki yoldaş şöyle diyordu; "Diğer bazı 
örgüt, egitim ve grubun, özellikle 'nasıl bir örgüt' konusun-· 
da henüz netle§mediklerine, ya da sorunun ciddiyetini kav
ramak istemediklerine tanık olduk. Dolayısıyla bu yolda 
somut adım atarak, birlik sürecine ivme kazandırmayı 
yeğledik. Ki bugünkü koşullarda olanaklı ve doğru olan da 
buydu." (R.W. Özel sayı-Mayıs 1986) 

Zeki Yoldaş Önderliginde TSK Kuruluşu ve Mücadele-
si 

Açık, ilkeli ve samimi olarak sürdürülen birlik çalı§mala
raı Mayıs 1986'da KİP-GBK ve TSK-Roja W eJat'ın ortak 
birlik deklarasyonunu yayınlayarak TSK'da birle§Meleriyle 
sonuçlannuştı. Zeki Yoldaş, TSK'da Genel Sekreter olarak 
birinci derecede sorumluluk yüklendi. Bu yükün ve sorum
lulugun bilincinde olan Zeki Yoldaş, TSK-MK ilk toplantı
sında kollektif karar halina gelen 1 nolu MK genelgesini 
kaleme alırken şöyle diyordu: 

"Biz henüz işin başındayız. Diğer bir değişle, hedefledigl-
miz örgütün temellerini atıni§ bulunuyoruz. Sözkonusu • 
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örgütün inşası ve iışı sürecine tekabul eden sav3§lm için
de O'nun çelikleşnesi önümüzde duran bir numaralı gö
revdir. Bu bakımdan eylemimiz, zaferin kendisi degil, 
sadece zafer istemi demektir. Zaferi belirleyen ise, sav3§lm 
sürecinin öne çikardığı ve özellikle pratik sornotann çözü
mü, kısaca örgüt çulışınasının kendisidir. Aynca örgüt çn
IIŞID8sında, mevcut olana
klar, araç-gereç, insan unsu
ru ve kadrolann niteliği ile 
kandisini yakıcı bir biçimde 
dayatan görevlerin ağırlığı 

arasında dogru bir orantı 
var. Bu oraniının göstergele
ri başanyı etkileyen faktör
lerdir. ( ..• ) Ileri dogru atılan 
her ciddi adım, göğüstenme
si zorunlu belirli sorunlar 
getiriyor. Bütün bunlar, 

~omuzladığımız yükü kat kat 
• 3gırtaştınyor. Bu bakımdan 

işimiz zor, sorumlulugumuz 
büyüktür. 

• 

"Fakat Marksizmi-leni
nizmi klavuz edinen, nesnel 
gerçekliği kavrayan ve leni
nist örgütlenme ilkelerini 
hayata geçinnekte ısrarlı olan hareketimiz, inanç, cesaret 
ve kararlılığı; fedakarlık, atılganlık ve yaratıcılıkla yilğu
rarak karşı karşıya olduğumuz güçlükleri aşacaktır. Bu
nun yolu ise, ideolijik yetkinleşme sürecini hızlandırma, 
politik duyarlılığı ve tutarlılığı titizlikle kornmanın yanı 
sıra, bizatihi sav3§Jm içinde yığınlann dikkat merkezini 
oluşturacak savaşkan bir örgütü yaratmaktan geçer. Bu, 
aynı zamanda, yaşadığımız partileşme sürecinin tamam
lanması demektir." (H. Gel S.l, s.2 Eylül1986) 

Pratik Atılganlığı ile önderıli 

Bir örgütün ancak savışm içinde, kitleler arasında dal 
budak salmasıyla ol~cağına inanan Zeki yol d~ A vru
pa'daki çürümeye bayrak açllll§, mücadeleyi ülke zeminin· 
de geliştirmek için tüm yaşanıını ortaya koynıU§tu. O, bu · 
tavnn önemini şu tümcelerle sergiliyordu: 

"Devrimci bir örgüt gücünü yığınlardan, mücadele yete· 
neğinden alan, yığınlarta kaynaşabilen bir örgüttür. Bu 
ise, herşeyden önce, yığınlar içinde çalışmayı, outann 
özlemlerine tercüman olmayı gerektirir. Oysa, son yıliann 
acı deneyimleri, bu bakımdan ilginçtir. Örnegin, Avrupa 
metrepollerinden alternatif arayışlan içinde bulunan, yığ· 
ıniara devrim ihraç eden, hiç sıkılmadan onlan direnişle· 
re çağıran parii ve örgütler az değildir. Açıktır ki, bu 
tutum, her türlü güçlüğü göze alarak kitlelerin devrimci 
potansiyelini harekete geçirmekte karar kılan Parti ya da 
örgütlerin başvuracağı bir yöntem degildir. Ve düpedüz 
hokkabazlıktır. Çünkü yığınlan ılirenişe çağırmak, en 
azından onlar içinde örgütlenmeyi, hatta söz konusu dire
nlıji örgütlemeyi ve onlara öncülük edilmesini gerektirir. 
( ... ) Işte bu nesnel gerçegi gören MK'miz, ülke zemininde 
gücünü ve çalışınasını yoğunlaştırmayı, politikasının bir 
köşet3§1, örgütsel çnlışınalannın ana halkası olarak ele 
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aldı." (H.Gel S.l) 
O sadece teorik belirlemelerin ve birtakım doğrulann 

kağıt üzerine aktanlmasımn yeterli olmadığını; teori ile pra
tik arasındaki diyalektik bütünselliğin mutlaka sağlanması 
gerektiğinin ısrarlı savunucusuydu. Bu konuda: 

"Teorinin yol göstericiliği ve politikanın pratik gerçek-

leştiriciliği bir bütünün halkalan gibi birbirini ksrşılıklı 
olarak etkiler, tamamlar.( ... ) Pratik, hem insan düşünce
sinin sistemi olarak teorinin, ve hem de sınıl'ın, bir grubun 
ya da bir örgütün gereksinimlerini en ileri boyutlarda kar
şılayacak çalışınalar, eylemler sisyemi olarak politikanın 
yargılayıcısıdır. Toplumsal eylemi planlama, proğramla
ma politikanın yalnızca bir öğesidir. Bu eylemin örgütlen
diritmesini içeren pratik çalışmalar, politikanın temel 
belirleyici öğesi hatta gelecegidir." (TKSP'de Opr. ve Bir 
El. Üzerine S.41) 

O, inandıklaruu pratik yaşarnda hayata geşirmede ikir
cirnliğe düşmedi. Ahnan kararların uygolanınası doğrultu
sunda pratik adım attı. Başta Kek Sedar (U.Alparslan) 
olmak üzere, bir grup yoldaşıyla birlikte ülke zeminine yö
neldi. Kadroların yeteneğine göre degişik mücadele alaula
nna yerleşmesinde önderlik etti. Zeki Yoldaş, önderlerin 
pratik olarak eylemlilikte ve atılan her adımda fıilen yare
kete önderlik etmelerinden yanaydı ve onu TSK MK 1 nolu 
genelgesinde şöyle formüle ediyordu: 

"MK'miz başta temel mücadele alanımız olan K.Kürdi
stan olmak üzere, örgütsel çalışmamızın gerekli kıldığı her 
alanda, fiilen hareketin pratik öndediğini üstleurneyi ka
rarlaştırdı. Ve hareketin pratik önderliği alanında şu ya 
da bu nedenle meydana gelehilecek boşluklan, koşullar ne 
olursa olsun doldurmaya, yeni yeni ihtiyaçlan karşılamak
ta teredüte yer verilmemesine karar verdi." (H. Gel s.l) 

O, alınan bu karariann sadık bir uygolayıcısı ve takipçisi 
oldu. O'nun bu tutumu ve ülke zemininde mücadele karar
hhğı tüm yurtsever-devrimcilerin dikkatini çeken bir özel
liği idi. Bu konuda anı defterine dostlan şöyle yazdı : 
"Avrupa arenalannda mülteci hareket olma eğilmine kar
şı cesaretle bayrak açtın, koşullara teslim olmadın. Dev
rimcilikte fedakarlığın ve cesaretin önemini yaşamıola 
ispatladın. Örnek alınacak bu tavırlanula belleklerde yer 
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edoceksin' 
Zeki yolda§, örgüt adıyla K.Saleh ağır hastalıgına karşın 

son üç aya kadar sıcak mücadele alanlanın terk etmedi. 
Ölüm dii§eğinde bile oralan aradı. 

Teorik Yetkinligi ile Önderdi 

Zeki Yolda§, TSK kuroldugunda ideolojik-teorik tesbit
lerinin açılmasında, önder olarak, üzerine düşeni layıkıyla 
yerine getirdi. Yaptığı yogun ara:ıtırmalar sonucu, pratik 
deneyim ~da, 'Kürdistan'da Ulusal Sorunun Konulu
şu' adlı yapıtı Şubat 1987'de yayınlandı. Bu yapıtında O, 
Kürdistan Devriminin Karekteri'ni, Yakalanması Gereken 
Ana Halkalar'ı, ve İttifaklar Politikası'ın ortaya koydu. 

Kürdistan' da sımflann mevzilenrnesi, diŞnan güçlerin 
durumu, dost güçlerin aynnu ve geli§tirilecek mücadelenin 
dogru tesbiti için, Kürdistan'ın sosyo-ekonomik yapısını in
celemeye koyuldu. Bu ara:ıtınnası H.gel ve Denge Welat'da 
'Kürdistan'da Kapitalizmin Gelişmesi" adıyla dizi halinde 
yayınlandı. 

Ulusal Kurtuluş mücadelesinde Askeri politika ve geril
la sava:ımuna değer biçen Saleh Yolda§, Dünya devrimci 
hareketinin bıraktığı zengin deneyimleri, Kürdistamn tari
hi ve sosyo-ekonomik yapısı üzerine yapılan ara:ıtırmasıyla 
birleı;tirerek, elde ettiği sonuçlara göre 'KIIrdistan Devri
minin Askeri Stratejisi"ni kaleme aldı. Bu araştırmasında: 

"Ekonomik toplumsal yapı, somut tarihi ve siyasal ko
şullar, hangi milcadele hiçiminin temel alınması gerektiği
ni belirlemelde kalmıyor; başa alınan SBVB§lm biçimi 
yanmda önem kazanan diğer mücadele türlerini de bilin
ce çıkarıyor ve bir bütün olarak devrimin gelişme seyrini 
etkiliyor." diyor ve burdan hareketle Kürdistan devriminin 
farklılığını şu belirlemelerle ortaya koyuyor: 

"Toplumsal farlddaşmanın boyntlan, mücadele biçimle
rine yön veriyor. Bu nedenle Kürdistan devrimi silahlı mü
cadele çizgisinde ve fakat kendine özgü bir yolda 
geli§ecektir." 

gua ya da El Salvador'dur. Kürdistan, kapitalizmin eğe
rneo olduğu bir sömürgedir. Bu nedenle Kürdistan devri
minin askeri stratejisinde ve buna denk düşen taktilderde, 
kır ve şehir bağlantısının önemi, silahlı mücadele ile to
plumsal örgütlenme ve savaş biçinderinin diyalektik bir
liği, yolumuzun özünü bilince çıkarıyor." diyordu. (Kür. 
Dev. As. Stratejisi Denge Welat S.2) 

O, Büyük Bir Kornotandı 

Bu tesbitler ~da en yakın yol arkadaşı K.Serdar ile 
birlikte, kırsal alanda silahlı mücadeleyi geliştirecek olan si
lahlı propaganda birliklerini oluşturmaya çalıştılar. Bu ça
balar sonucu Mayıs 1988' de Ordlya Rızgariyn Kurdistan 
kuruldu. Ülke zemininde toplumsal örgütlenmeyi sağlaya
cak çalışmalar başlatıldı, birimler oluşturuldu, yayın faaliye
tine geçildi. 
üRK'nın kuruluşunda birinci derecede emeği geçen 

Zeki Yolda§, üRK Yüksek Askeri Konsey başkanlığı görç. 
vini de üstlendi. Bir yıl gibi kısa bir sürede K.Serdar'm sınır 
tanımaz fedakarlığı ve mücadelede kararlılığıyla üRK'ya 
bağlı silahlı propaganda birlikleri savaşıma hazır hale geti
rildi. Bütün bu süreçte Onlar, binbir türlü belalarla tıogıış • 
tular, dökülmeler ve ihanete varan olaylar yaşandı. Ancak 
engel tammayanlar hedeflerine dogru kararlıca yürümesini 
bildiler. Zeki Yolda§, bu i§in zorluğunu ve dökülınelerin ka
çınılmazlığım baştan bilerek, "TSK 1 Yaşında" adlı yazıda 
şöyle diyordu: 

"Her yil dönümü, geçmişle gelecek arasında bir köprü 
oluşturur. Dolayısıyla belli bir muhasebeyi gerektirir. ( .•• ) 
TSK, tasfiyecilige, tekelciliğe, süreci geri çekmek isteyen 
reformisi yönelimlere ve Avrupa batakll!Pnın sürekli ola
rak ürettiği çürümeye karşı zorlu bir mücadelenin yanısı
ra, bin bir türlü güçlülde bogıışarak bugüne geldi. ( ... ) 
küçümsenmeyecek mesafeler katedildi( ... ) 

'Ancak, sapla saman yeni yeni ayrışıyor." (H.Gel Sayı 13) 
1988' de temel gerilla eğitimini tamamlamış bir 

K.Serdar temel mücadele alaruna yöııel(lit 

Saleh yoldaş Kek Serdar ile Lübnan'da e~itim alanında 
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Botan'da Torisan dağlannda düşmanla karşılaşan birlik, 
zorlu bir ça~maya girdi. Bu çatl§lllada Zeki yoldaş, en ya
kın çaii§IIla arkadaşı, ORK askeri konsey üyesi ve TSK Ge
nel Sekreter yardımcısı olan K.Serdar'ı yitirdi. Serdar 
yoldaşın §!'hadeti, hareketimiz ve ordumuz için büyük bir 
kayıptı. O'nun bıraktığı bO§lugu doldurmak oldukça zordu. 
Saleh yoldaş bu zor olam başarmak için uğraştı. Yüksek As
keri Konsey B aşkarn olarak yeni yeni gerilla gruplanmn olu
§Umunda ve eğitiminde üstün çabalar sarfetti. Ve bu 
grupların ülke zemininde K.Serdar'ın yanın bıraktığı müca
delesini devralmasını sağladı. 

O, son yolculuguna çıkarken ardında örnek alınacak bir 
mücadele tarihi ve Kürdistan Ulnsal KurtulU§ savaşında 
O'nu her zaman yaşatacak olan ORK ve TSK'yı miras bır
aktı. 

O, Devrimci bir önderde bulunması gereken meziyetleri 
benliğinde özümlemi§ bir önderdi. 

Teorik yetkinliği ve pratik atılganlığıyla önderligi hak 
• edendi. 

· · Yiğitliği, fedakarlığı ve mücadeledeki kararlılığıyla tar
tı§masız bir önderdi. 

O, kariyer tutkusu olmayan, sade samimi bir önderdi. 
Yeri ve zamarn geldiğinde yetkilerini başka yoldaşma dev
retınesini ve bir militan gibi üzerine dii§eni aynı inanç ve ka
rarlılıkla · yerine getirmesini bilen ve bunun örneğini 

TKSP-RW döneminde pratikte gösteren bir önderdi. 
Önderliği kendi §ahsıyla sımrlı tutma hastalığına kapı!-
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mayan, kurum olarak örgütlü yapıyi yetkinle§tirmeyi hedef 
alan ve Kollektif çal~mayı her şeyin üstünde tutan bir ön
derdi. Bu nedenle son sözünde "örgütlülügün ve kollektif 
çalışmanın elden bırakılmaması"m vasiyet etti. 

O, örgüt çalı§malannda Demokratik merkeziyetçi ilkeye 
sonuna kadar bağlı kaldı. Bürokratik merkziyetçiliğin 

amansız düşmamydı. Kadrolan göz bebeği gibi korumasını 
bilen bir önderdi. Avrupa konferansı çalı§malannda, şu ya 
da bu nedenle örgütün dışına düşmüş ve hala devrimci kişi
liğini koruyanlara, Konferansa katılma, görii§lerini sunma 
ve kendilerini savunma hakkım taruyarak bunu pratikte ka
mtlayan önderdi. 

Özüyle sözü bir, verilmeyecek hesabı olmayan bir önder
di. O, " ... Alnımızaçık ... verilmeyecek bir hesabımızyok. Bu
nun böyle bilinmesi gerekir." diyordu. 

O, ardında berak bir mücadele tarihi bıraktı .. Atılan ça
murlar Onda iz bile bırakmamıştı .. Alm ak u pak idi gider
ken .... 

O'nun, açık sözlülüğü, alçakgönüllülüğü ve devrimci ya
§3ID tarzı, içinden geldiği Kürdistan i§çi sımfı ve devrimci 
kadrolarına mücadelede örnek olacak. 

Kürdistan halkı O'nu ebediyen y8§3tacak. 
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Cenaze töreni ve al1111a toplllritılannda, Zeki yoldaşı 
nısına TSKadına yapılan koııuşma metnin! okuyucıilar 
unuyoruz-. 

Saygıdeger Dostlar, 
Yoldaşlar! 

Konuşmama başlamadan önce, 17 Nisan 1990'da ara
nuzdan ayrılan Tevgera Sosyalist a Kordisıane TSK. Genel 
Sekreteri ve Ordiya Rızgariya Kurdistan (üRK) Yüksek 
Askeri Konsey Başkam, önderimiz Zeki Adsız, örgütsel 
adıyla Kek Saleh yoldaşı son yolculoguna ugurlamak için 
düzenledigirniz törene gelen tüm kardeş örgütlcrc, yolda
şlannuza ve tüm yurtsever dostlanmıza hoş geldiniz der; 
böylesi bir günde acıınızı paylaşııgımz için TSK adına hepi
nize te§ekkürlerimizi sunarız. 

Dostlar, Kardeşler! 
Kürdistan halkının degerli bir önderini, büyük bir kom

utanını son yolcuinguna ugurlamak amacıyla burada to
plannuş bulunuyoruz. Kek Saleh gibi silahını ve kalemini 
birlikte kullanabilen yigit ve degerli bir önderi, büyük bir 
kumutam anarken, yaşamını, huzurunuzda kısa bir zaman 
dilimine sıgdırarak anlatmak mümkün degildir. Bu yüzden 
önderimiz Kek Saleh yoldaşın, çocukingundan başlayarak 
yaşanunı anlatmayacagım. 

Genç yaşlarda devrimci mücadeleye atılan Zeki yoldaş, 
sahip oldugu teorik ve pratik yctenegi ile ~çiler arasında 
başarılı çalışmalar yaptı, önemli örgütlenmeler yarattı. Kür
distan devriminin örgütlü mücadeleyle zafere ulaşacagıua 
inanan Zeki yoldaş, 1974'ten itibaren TKSP içinde yerini 
aldı. Zeki yoldaş, TKSP-MK üyesi olarak önemli görev ve 
sorumluluklar yürüttü. Ancak TKSP'deki sag-reforınist ya
pıyla Kürdistan devriminin zorlu görevlerinin omuzlana
mayacagına inanan Kek Saleh yoldaş, 1980 öncesi ve 
sonrasında söz konusu yapıya kar§! tutarlı ve aktif bir mü
cadele yürüttü. 1982 sonlarında bir gurup yold3§1yla birlik
te TKSP'den ayrılarak 1983'te TKSP-ROJA WELA T 
hattımn oluşmasına önderlik etti. Zeki yoldaş, bu oluşumla, 
bir yandan sömürgecilige-faşizme kaf§l aktif bir kavgamn 
gel~tirilmesi için ugraş verirken, diger yandan devrimimi
zin dayattıgı devrimci birlikleri oluşturma çalışmalanna da 
önderlik ederek, 1986 Mayısında TKSP-ROJA WELAT ve 
KİP-GBK'den oluşan TSK'da birinci derecede sorumluluk 
yüklendi. TSK'nın kuruluşu ve bir yıllık çalışmaları hakkın
da Zeki yoldaş şöyle diyordu; 

''TSK, devraldıgt ınirasla birlikte, ağır yenilgi dönemi
nin çetin koşullan içinde ve belli bir ihtiyaçtan dogdu. Tas
fiyedliğe, süreci geri çekmek isteyen reformisi yönelimlere 
ve "Avrupa batakhgı" om sürekli olarak ürelilgi çürümeye 
karşı zorlu bir mücadelenin yanısıra bin-bir türlü güçlük
le boıinşarak bugüne geldi .. Ama bütün bunlara rajjmen, 
bir yıl içinde ideolojik, politik ve örgütsel alanda küçüm
senemeyecek mesafeler katedildi." 

Birlikler konusunda son derece samimi davrandıgını pra
tiktede gösteren Zeki yoldaş, hiç bir zaman dar gurup çıkar
larını Kürdistan devriminin genel çıkarlan önüne koymadı; 
kariyerizm tutkusona asla saplanmadı. Ama O, birlik tüc-

carlıgı yapanlara karşı da en ufak bir taviz vermedi. Onlara 
karşı amansız bir ideolojik mücadele yürüttü. 

Tüm yaşamım bagımsız, özgür, demokratik ve birleşik so
syalist bir Kürdistan'a adayan Kek Saleh yold3§1n k~iligi ve 
yaşamım, Onun mücadelesinden ve TSK'nın ideolojik hat
tından ayrı ele almak mümkün degildir. Çünkü O, TSK'nın 
ideolojik, politik ve örgütsel olarak şekillenmesinde birinci 
derecede sorumluluk aldı; Olagan üstü emek ve çaba sar
fetti. Y orulmak nedir bilmeyen, gecesini gündüzüne kata-
rak tüm enerjisini Kürdistan halkımn kurtul~ 
mücadelesine harcayan büyük önderimiz Kek Saleh yoldaş, 
Kürdistan'ın sosyo ekonomik yapısım inceleyerek buna 
denk düşen saglıklı bir politik hat oluşturdu. Kürdistan dev
riminin perspektifleri ve ittifaklar sorunu konusunda Kek 
Saleh yoldaş, şöyle diyor; 

"Devrimimizin düşmanlan, dışta emperyalizm ve sö
mürgeci-tekelci Türk devleti, içte ise, halkımıza karşı sö
mürgecilerle işbirliği içinde bulunan işbirlikçi burjuvazi, 
büyük toprak sahipleri ve diger gerici güçlerdir. Buna kar
şı başta işçi sınırı, köylülük, kent burjuvazisi ve objektif 
konumu itiban ile ulusal burjuvazi, devrimimizin toplum
sal tabanını oluşturuyor •. " 

Kuzey Kürdistan devrimimizin en yakın müttefıgi, Kürdi
stan'ın diger parçalarındaki ulusal kurtuluş güçleridir. TSK 
bu inançla, her parçada kendi seyri içinde gel~en ulusal 
kurtuluş savaşınonda yer alan tüm yurtsever demokrat ve 
devrimci güçlerle, bunların iç ~!erine kanşmadan en yakın 
dayanışmanın örgütlenmesi konusunda çaba harcamayı gö-
rev olarak kabul eder. Ulusal kurtuluş güçleri arasında eş. 
güdümün ve giderek ulusal bir organizasyonun 
örgütlenmesi için çalışır. .. TSK. Türkiye ~çi sımfı ve demo
krasi güçlerini de en yakın müttefiklerinden biri olarak gö
rür. Ortak sava§lnun örgütlenmesi için çaba harcar ... 
Devrimimizin uluslararası stratejik müttefikleri, dünya dev
rimci hareketi; anti-emperyalist ulusal kurtuluş hareketleri 
ve kapitalist ülkelerdeki ~i sımfı hareketleridir. 

Kek Saleh yoldaş, pratik bir eylem adanu ve bir teorisyen 
olarak politik tesbit ve pratik çalışmalannda ikircimlige gir
meyen, Kürdistan devriminin yet~tirdigi e§SİZ önderlerden 
biridir. O, TSK'nın Kürdistan gel~e yolu hakkındaki tes
bitini belirlerken de şöyle diyordu; 

"Devrimimizin bağımsız gelişme yoluna uygun olarak si
lahlı mücadeleyi zorunlu görür. Ve bu amaçla uzun vadeli 
bir halk savaşının örgütlendirilmesi için gerekJI hazırlıkJa
n yapmayı önüne görev olarak koyar." 

TSK Genel Sekreteri ve ORK Yüksek askeri Konsey Ba
şkanı, degerli önderimiz Kek Saleh yoldaş, dört parçalı sö
mürge Kürdistan'ın Ortadogu'daki konumunu göz önüne 
alarak TSK'mn enternasyonalist yakla§lnunı şu belirleme
leric somutla§tınyor; 

"Dünya devrimci hareketinin kopmaz bir parçası olan 
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örgütümüz TSK, milli dar görüşlülüğe karşı ~i sınıfının 
ulusal ve enternasyonalist çıkarlarını korur. Kürdi· 
stan'daki azınlıkların haklarını tanır. ~i sınıfının ulusal 
ve uluslararası çıkarlarını diyalektik bir bütünlük içinde 
ele alır. Dünya devriınci sürecinin temel çıkarlarının belir· 
!ediği politik perspektifleri esas alır, bagımsız ve kişiliidi 
bir politika Izler.' 

Dostlar, Kardeşler, Yolda§lar! 
Gerçek bir devrimcinin tüm özelliklerini ki§iliginde bir

leştiren, yigit bir önder ve büyük bir komutan olan Kek Sa
Ieh yoldaş, Kürdistan'lı yurtsever güçler arasında var olan 
ve bir ölçüde kan davasına dönüşen örgütler arası sorunla
rın çözümlenmesi için, yanlış yaklaı;unlar kal'§lsında ısrarla 
durarak, bu yanlış yaklll§lmların halkınuzın kurtulll§nna za
rardan baı;ka bir §eY getirmedigini defalarca vurguladı. 
Örgütler arası sorunların demokratik ve barışçıl yöntemler
le çözümlenmesi gerekligini belirten Saleh yoldaş bu kon
uda örgütüne düşen görev ve sorumlulukları, son nefesine 

A!adar yerine getirdi, büyük çabalar sarf etti. Kürdistanlı 
W yiırtsever örgütler arasındaki gergin atmosferin yumll§3ma

sına katkıda bulundu. 
Kek Saleh yoldaş, büyük bir önder ve komutan olarak 

aranuzda y3§ayacak. Ancak buna ragmen k aybmuz büyük
tür .. Çünkü, Kek Saleh gibi açık yürekli, disiplinli, çalışkan, 
fedakar, korkusuz ve gösteri§siz önderler kolay yctİ§miyor. 
Ayrıca onu, halkınuza, hareketimize ve ordomuza büyük 
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hizmetler verebilecegi; bagunsız ve özgür sosyalist mücade
lemizc en fazla yararlı olabilecegi bir dönem de yitirdik. Bu 
bakımdan üzülmernek elde degil.. Fakat üzülmekle, Kek 
Saleh'm düşüncelerini, fedakarlıgım, atılganlıgıru, yigitli
ligini, kısacası Kek Salehi-Kek Serdar ve uludere şehitleri
mizi yaı;atamayacagız. Kek Saleh-Kek Serdar ve kürdistan 
§ebitlerimizi yaı;atmarun yolu; çalışmada ve çarpışmada on
ları örnek almaktır .. Onların kanlarıyla boyadıgı mücadele 
bayrajiıru Kürdistan'ın her alaronda dalgalandırmak üzere 
ileri atılmaktır. 

Kek Saleh'ın kişiliği ve yaşanu, bugün bizlere miras bır
aktıgı TSK ve üRK'da somntlll§lfll§tır. Kek Saleh yoldaş, 
son olarak bize şöyle seslenmi§ti; 

'Kürdistan devriminin zafere ulaşması için kollektif ça
lışma ve örgütlü mücadele her zaman esas alınmalıdır. 
Kürdistan devriminin çıkarları her şeyin üstündedir. Bu
nun için çalışmak, çalışmak ve kazanmak için çalışmak ge
rekiyor.' 

Yigit önderimiz Kek Saleb'in arusı önünde bir kez daha 
saygıyla egilirken, vasiyetine bağlı kalacajiınuza, Kürdistan 
devriminin zaferi uğruna tüm güç, olanak ve yeteneklerimi
zi harekete geçirecegimize ant içeriz. 
Acınuza ortak olan tüm degerli dostlara bir kez daha te

şekkür ederiz.22.04.1990 
TSK 

Kürt Halkı Yıgit bir önderini yitirdi 

• Zeki yoldaş'ın aranuzdan zamansız ayrılışı, sadece Tev
gera Sosyalist a Kurdistan ve Ordiya Rızgariya Kurdıstan 
için degil, genel olarak Kürdistan devrimci hareketi açısın
dan da büyük bir kayıptır. Onun önderliginde yapılan çalış
malar, Kürdistan devriminin önündeki sorunları açığa 
çıkarıyorve ona çözümler sunuyor. Kürdistan'ın her parça
sında, halkınuzın degişik biçimlerde yürüttügü ulusal kur
tulll§ mücadelesi, Ortadoğu ve dünyadaki gelişmeler, 

Kürdistan devriminin bölge düzeyinde giderek artan öne
mini dikkate alarak Kürdistan devriminin genel çıkariarım 
her türlü gurupsal çıkarların önünde gören Zeki yoldaş bu 
konuda §Öyle diyordu; 

'Ülkemizin önünde bulunan tarihsel devrim aşaması 
ulusal demokratik devrimdir. Devrimimizin bu aşamasın
da, degişik sınıf ve tabakaların, onların politik ve demo
kratik örgütlerinin de yerleri vardır. Yine bu aşamaya 
deng düşen bağlaşıklar politikasında kavranması gereken 
ana halka, kimin ne ölçüde devrimci oldugu değil; siyasal 
eğilimleri ve dini inançları ne olursa olsun, Vatanın bağ
ımsızlık ve özgürlük davasına olan baghhktır. Ve zaferin 
garantisi, bir anlamda, söz konusu farklı toplum kesimle
rinin çıkarlarını uyum içine sokmaya, toplumsal sınıf ve 

tabakalar arasında kaçınılmaz olan ideolojik mücadeleyi 
ulusal kurtulıış hedeflerine uyarlamaya ve buna uygun po
litik tutumlar geliştirmeye bağlıdır. Ayrıea halkımızın blr
lige, devrimci yurtsever örgütlerin birbirlerine her 
zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Aynı toplumsal 
ihtiyacın, ülkemizin en büyük parçasında silah elde döğü
şen, halkımıza dayatılan imha savaşına müdahale hazır
lıiii içinde olan ve hatta sömürgeci burjuvazinin şu veye bu 
kesiminden udemokrasi" beklentisi içinde bulunan tüm 
Kürdistan 'lı örgüilere de ciddi görev ve sorumluluklar 
dayattıgı açıktır.' 

Bu belirlemeleri yapan, bize bu yönde ışık tutan ve bunu 
tüm pratik yaı;anunda uygulamaya çalışan Saleh yoldaş bu 
anlamda Kürt halkırun önderlerinden biridir. Bu nedenle 
kayıp hepimizindir. 

Tüm yaşanu boyunca ulusal kurtulll§ ve sosyalizm dava
sına sıkı sıkıya bağlı kalan Zeki yoldaş, henüz politik yaşam
ın bll§lndayken, gençlik ve i§çi sımfı içinde çalışmaya 
baı;ladı. Bu konuda üstün baı;arı sağladı. O, teorik üretken
liği ve paratik atılganlıgıyla girdigi her yerde örgüt yarat
ınasım bilen bir önderdi. 

O, sadece bir teorisyen degil; düşündüklerini ve inandı-
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klannı pratikte hayata geçirmek için, savaşta da önde giden 
ki§iligi ile önderliği hak edendi. 

İ§)< en ce çark lan, sürgünler, ölüm tuzaklan onun yaşamı
mn bir parçasıydı. Engel tanımayan, yorgunluk nedir bil
meyen, kollektif çalşnamn enırettiği disipline sıkı sıkıya 
baglı, kararlı adımlarla ileriye atılan bir önderdi. 

Sömürgeci zulnıün kol gezdiği Kürdistan' da binbir türlü 
belalarla bogıışarak yürüttüğü çalşnalarla engin bir deney
im kazaııntl§ ve politik yaşamının en verimli çajiına ulaşmış
b. 

Kendisini, bajiımsız ve özgür Kürdistan'ı yaratmaya aday
an Zeki yoldaş, Kürdistan'ın sosyo-ekonomik yapısım, düş
man güçlerin mevzilenmesin~ dost güçlerin durumunu en 
ince detayianna kadar inceleyerek, Kürdistan' da ulusal so
runun konoluşu ve Kürdistan devriminin askeri stratejisini 
belirledi. 

Politik örügtümüz TSK, Onun önderliğinde kurulurken, 
Kürdistan devriminin silahlı mücadele çizgisinde başanya 
ulaşacagıru da belirledi. 1986'dan sonra, diger adıyla K.Sa
leh önderliginde Serdar yoldaş'ın sınır tanımaz fedakar
lığıyla askeri politikanın belirlenmesi ve gerilla birimlerinin 
oluşturulması çalışmalan başlattldı. Ülke zemininde müca
deleyi yükseltmek şianyla Avrupa bataklığında mülteci ha
reket olmaya karşı bayrak açıldı. Tüm zorluklara ragmen 
büyük bir ÇO§ku ve yüksek moralle yürütülen çalışmalar so
nucu 1988'de Ordıya Rızgariya Kurdistan kuruldu. Bu ça
lışmalarda birinci derecede emegi geçen Saleh yoldaş, 

üRK'nın Yüksek askeri Konsey başkanlıgı görevini de üst
lendi. Bir yıl gibi kısa bir sürede üRK'ya baglı silahlı pro
paganda birlikleri oluşturuldu. Sürekli egitimden geçen 
birlikler temel mücadele alanına yöneldi. Serdar yoldaş, 
önderliginde bir gurup, 1 Ekim 1988'da düşmanla amansız 
bir çatışmaya girdi. Ve bu çattşmada Zeki yoldaş'ın en ya
kın çalışma arkadaşı, ORK Yüksek askeri Konsey üyesi ve 
TSK Genel sekreter Yardımcısı Serdar yoldaş şehit düştü. 

Zeki yoldaş önderliğindeki ORK Yüksek askeri Konseyi 
çahşmalannı aralıksız sürdürerek, kısa bir sürede yeni yeni 
ekipleri egitimden geçirerek, bu bo;lugu doldurmaya çalı
ştılar. Bugün üRK'nın silahlı propaganda birlikleri Botan 
ve Tarisan daglannda bu nöbeti devralnuş durumdadır. 

Askeri politikaya ve gerilla savaşımına önem veren Zeki 
yoldaş, bu konudaşöyle diyordu: "Bağımlı ve sömürge ulu
siann kurtuluş savaşlan açısından siyasi mücadelenin bir 
başına geliştirilmesi yeterli değildir. Çağımızda ulusal 
kurtuluş savıt§lan çok yönlü ve zorlu bir gerilla savaşıyla 
başlayıp giderek kitleleri kucaklayan ve halk savaşına dö-

nüşerek iktidara yönelen devrimler biçiminde gelişmekte
dir." Bu genel belirlemelerin l§liltnda Kürdistan'ın sosya
ekonomik yapısı incelenerek Kürdistan' da askeri strateji 
tesbit edildi. Zeki yoldaş, "Toplumsal farklılaşmanın boy
utlan, mücadele biçimlerine yön veriyor; bu nedenle Kür
distan devrimi, silahlı mücadele çizgisinde ve fakat 
kendine özgü bir yolda gelişecektir. 

Kürdistan ne bir Çin veya Vietnam ve ne de bir Nikara
gua ya da El Salvadordur. Kürdistan, kapitalizmin egemen 
oldugu bir sömürgedir. Bu nedenle Kürdistan devriminin 
askeri stratejisinde ve buna deng düşen taktiklerde, kır ve 
şehir baglantısınm önemini, silahlı mücadele ile toplumsal 
örgütlenme ve savaşım biçimlerinin diyalektik birligi, yolu
muzun özünü bilince çıkanyor." diyordu. 

Bu tesbitlerle yolumuzu aydınlatan Zeki Yoldaş, silalum 
ve kalemini, nerede, ne zanıan ve kime karşı kullanacajiıru 
bilerek, elden brrakmadı. Karde§ kavgasına, yılgınlıga, tes
tirniyete ve ikiyüzlülüge asla pirim vermedi. Farklı mücade-
le biçimlerini devrimin gelİ§me yoluna uyarlamak, atılan. 
adımlarda kısa vadeli çıkarlan mücadelenin uzun erimli çı
karlanna bajiımlı kılmak esasından taviz vermedi. 

V ataruna ve halkına karşı duydugu sorumlulukla ve so
syalizm davasına olan sarsılmaz inancıyla en üstün fedakar
hkta bulundu. Son nefesine kadar örgüt militanlanm 
bajiımsız ve özgür Kürdistan mücadelesinde daha verimli 
çalışmaya çajiırdı. Onlan bu dogrultuda egitti. Örgütünü ve 
örgüt militanlanm göz bebegi gibi korudu. Kürdistan'da hiç 
bir degerin, hiç bir kadronun harcanmasına, karalanması
na, mücadele dışna itilmesine asla razı olmadı. 

Son nefesine kadar hangi örgütten olursa olsun, Kürdi
stan daglarında çarpışanlan, işkence çarklannda kan ve irin 
kusanlan düşündü. Ve onlara bir an önce kavuşmak için 
adeta kendisiyle savaştt. Sıcak mücadele alanından üç ay 
gibi kısa bir süre aynlıga bile tahammül edemedi: Serdar 
yoldaş'ına, Türkiye ve Kürdistan devriminin ölümsüz şehit
lerine kavuşmak için acele etti. Onu sevdiklerinin yaruna 
yolluyoruz. 

O'nu bu son yolculoguna ugurlarken; • 
Zeki Yoldaş'ın, bize bırakııgı mirası koruyup geliştire

cegimize, Onun açtıgı çıgıtda yürüyecegimize, Onun bu ak-
tıgı bayragı karumızın son damlasına kadar omuzlanmızda 
yükselterek bajiımsız ve özgür Kürdistan'ı kuracagımıza, 
Onun anısı önünde Ona ve halkımıza söz veriyoruz. 

22.04.1990 
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Dosten Heja 
Hevalno! 

ı 7'e Nisane sekretere gişti ye Tevgera Sosyalist a Kurdi
stane ii Seroke Konseya Le§keri ya Bilind a Ordiya Rizga
riya Kurdistane, pO§enge me Zeki Adsiz, bi nave wi ye 
rexisıini h evre Kek Saleh ji nav me qetiya. Em xerhatina di
din hernil rexistin, dosten welatparez ii hevren xwe ku beı;-

•

darl merasima biranina wi biine. Herweha bi nave TSK'e 
s pasi we hernilyan dikin ku hiin ji te vi me b üne xemgirewi. 

Geli Dost il hira! 
Em bo biranina pO§engeki beja ii serokeki mezin ye gele 

Kurdistan li ve dere kombiine. Ji bo me gelek zehmet e ku 
jiyana vi seroke egı( ii mezin ku qelem ii çeka (tifing) xwe bi 
hostahf di gel hev bi karta ni, di demeki kurt da vebejin. Ji 
her ve yeke hewce nine ku em deme zaroktya Kek Saleh ve
bejin. 

Heval Zeki bej di ciwaniya xwe da bi zanina xwe ya teo
rik ii bejayiya xwe ya pratik di nav karker ii civanan da xe
bitl, ew rez kirin. Hevre Zeki bo serketina §oreı;a 

Kurdistane, baweribo tek "§ina rexistim hebii. Ji her ve ye k e 
ew sala 1974'e kete nav rezen PSKT'e. Bu endama Komita 
Merkezi ii kar ii berpirsiyariyen beja anin cih. U hele Kek 
Saleh bawer nedikir ku PSKT de bi veriya rastreviii refor
misı ji bin bare §Oreı;a Kordisıane derkeve. Lewma wi bej 
beri 1980'e diji ve nerine dest bi tekO§ineke jir kir. 1982'e ji 

• digel refek hevalen xwe ji PSKT'e ciida bii ii 1983'an de pe
§engiya damezrina rexisıina PSKT-Roja Welat kir. Hewre 
Zeki ji altki dijt kolonyalizm ii f"§izıııe §Cre xwe didomand 
li aliye di ji pO§engiya pekanina yekbiiyine dikir. Di Gulana 
1986-e da TSK li ser zemine yekbiiyina PSKT-Roja Welat ii 
KIP-GBK pekbat ii hevre Zeki bii berpirsiyare yekemin. 
Hevre Zeki di damezrin ii xebata yeksaleya TSK'e da wisa 
digot: "TSK digel mirasa ku dewir sitandibii, ji lazimiyeke 
kifşkiri ii di nav şerten çetin yen dema tekçiina giran de ava 
hii- Li hemher teswiyeeitiye, basken reformisi ku dixwazin 
pevajoye pll§la bibin ii li hemher mihandina ku bi daimi ji 
aliye 'çala Awrupa' ve tel çekirin, digel tekO§ineke bi 
zehmet ô bi bezaran dijwariyen re lihev xist ii ta roja iroy
in hat •• U li hemher van hernil tiştan, di nav saleki de di 
ware rexistini, politik ii idolojik de mesafeyen nepiçiik hat 
sitandin!" 

Heval Zeki, di pratike de da ni§andan ku, pirsa yekbiiyi
ne da gele k samimi bii. Wi m af e §Oreı;a Kordisıane her dem 
di pil§iya her tİ§ti da didit. Wi tu car menfegeten griibi yen 
teng nexist pil§iya menfeeten tevayiya §Oreı;a Kurdistane; 
neket nav nexweı;iya kariyerlzrne. U wi di ware tdolojik da 
§Creki dijwar ji dida li hembere kesen ku Ii ser pirsa yekbiiyi
ne ticaret dikirin. 

Kek Saleh, timarni jtyana xwe feda yi Kurdistaneke azad, 
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serbixwe, demokratik, yekbılyi il sosyaüst kiribii. Ji her ve 
yeke mirov nikare jiyana wi ji bir ii baweri, tekO§in il tdeo
lojiya wi ciida bike. Ji her ku di danin ii pekanina ideoloji, 
siyasi ii rexisıini ya TSK' e darola derece yekemin wi hilgir
tibii ser ınile xwe. Kar ii bizaveke mezin kir. H evre Kek Sa· 
leh, §CV ii roja xwe kiribii yek ji bo §Oreı;a Kurrustane 
bewestan dixebiti. Wl, ev siyaseta rast li ser lekolina xwe ya 
aboriu civatiya Kurdistanedant. Hevre Kek Saleh, li ser pir
sa tifaqan ii perspektifen şoreı;a Kurdistane jt wisa digot: 
"Dijminen şore§B me li derve, emperyalizm ii dewleta tirk 
ya kolonyalist il monopolisi e. Di nav daji, burjuvaziye hev
deste kolonyallsta, xediyen erde mezin ô kevneperesten din 
in. Li aliye di jl, çlna karker, gunditi, burjuvaziye piçiike 
bajari illi gor rel>ŞI xwe ya objektifburjilvaziye netewi, ze
mine civaki ye §Oreşl: me pektlnin .. ." 

"Piştevanen nezik yen ŞOre§B Kurdistana bakiir ji, hezen 
rizgarixwazen beşen di yen Kordisiane ne. TSK, bi ve bir ii 
baweriye, bi hernil h ezen şoreşger, demokrat ii welatparez 
en ku di tekoşina rizgariya netewayiya her beşen Kordisia
ne de cih standine ii di nav pôşveçiine de dixebitin, eleqe
dere xebaten wan en bondiri nake ii di babeta hunandina 
hevkariya beri nezik, xirete serf dike ii evaya wek vatinl qe
biil dike. Dixebite da ku di nav hezen rizgarixazen netewi 
de nezikbilyln çl:bibe ii hunandina organizasyoneki nete
wayl avabibe ... TSK, çina karker a Tirkiye ii hezen demo
krasiye jl wek xwe ra piştevan dizane. De ji bo tekoşineke 
hevrayl xebata xwe bidomine ... Piştevanen stratejik yen şo
reşa me ji; tevgera şoreşger a cihan@, h@Un rizgarixaz@n 
netewi yen dij emperyalizme il çina karker ya welaten ka
pitalist in." 

Kek Saleh, wek teorisyen ii pratisyeneki §Oreşger, di kar 
ii xcbata xwe da çu eara dudilt nedikir. Ji vi alt ve ji ew pe
şengeki nimune ye §Oreı;a Kordisıane bii. Wi, dema tespita 
derbare riya pil§veçiina §Oreı;a Kordisıane jibo TSK'e kir, 
wehadigot: 

"Tekoşina çekdariya ku li gor pôşveçôna riya serbixwe
tiya şoreı;a me li hev tet, pewist dibine. O ji bo ve armance, 
ji bo hnnandlna sereke geleri ye dem direj, li pôşiya xwe wek 
vatini daniye da ku beziriyen pevisti bihet kirin." 

Sekretere gişti ye TSK u seroke Konseya Le§keriya Bil
ind a ORK'ye, pil§evaye me ye beja heval Kek Saleh, re"Şll 
Kurdistana koloru ya çar perçekiri li Rojhelata navin tine 
her çav fi nezikbiiyina enternasyonalizrne ya TSK'ye bi ve 
tesbite dide zelalkirin: 

"TSK parçeyekji tevgera şoreşger ya cihani ye. Ji her vil 
yeke ew, diji tenguezariya netewi de di qada netewi ii nav
netewi da mefe çina karker bipareze. Ew mafe kilmaniyen 
li Kordisiane qebôl dike. Maren çlna karker yen netewi O 
navnetewi di hevraylyek diyalektik da dibine. Ew, perspek
tlfen pevajoya şoreşgerl ya cihanil bingehln qebill dike ll dil 
siyaseteke bişexsiyet bajo . ." 
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Geli dost, bira ô hevreyan! 
Pt.§evaye merxas ô qumandare mezin heval Saleh, hemô 

xisôsiyeten §Oreşgereki rastirin di şexsiyeta xwe de bi hev 
dabô giredan; di navbeyna hezen welatparezen Kordisıane 
de pirsen ku hebô fr di pivanek de bfrbfr dawa xwine, jibo 
helkirina van pirsan, li hemher nerinen şaş xeyne xisare tiş
teki din neaniye ji rizgariya gele me re. Heval saleh, dida 
xfryakirine ku dive gel§en nav rexisıinan bi metoden demo
kratik fr aııiti bihete çarcserkirin fr Wi, di vf babete de vali
ni U berpirsiyarfyen ku ji rexistina wi re diket, ta nefesa xwe 
ya dawiye ani şftne, xireten mezin xerc kir. E w bu alikar jibo 
nermkirina atmosfera bilind ku di nav hezen welatparezen 
Kordisıane de hebfr. 

H evre Kek Saleh, wek pt.§eng fr serokek de her di nav me 
da biji, U disa xema me giran e. Ji ber ku pt.§engen egı'l, fe
dakar, xebatkar, netirs il bi disiplin yen mina K ek S ale h, zu 
bi zu nagihin. Li aliye di me E w di demekiwisa da winda kir 
ku bej dikare xizmeten mezintir bide Tevger fr Ordiya me. 
Ji ber ve yeke xema me mezin fr girane. Le bele her weha bi 

Dosten Heja 
Hevalno! 
Di demeke be wext de çfryina Heval Zeki ji nav me, ne tene 

jibo TSK fr ORK'e, bi awaye tevayi ji bo hereka şoreşger a 
Kordisıane ji wendabfrneke mezin e. Xebaten ku di bin pi\şe
vatiya Wi de hat kirin, pirsen ku li pt.§iya şoreşa Kordisıane 
bfrn derxist ronahiye, ji we re heliye tine. 

Heval Zeki ku menfeeta tevayiya §Oreşa Kordisıane li pe
şiya hernil menfeeten grubi didit, di derheqe tekO§ina rizga
riya netewi de ku gele me li her beşen Kordisıane bi avayen 
cuda dide darnandin fr pt.§veçfrnen li cihane ü li rojbilata na
vfn ü di çarçova hererne de giringiya şoreşa Kordisıane ku ze
dctir bfrye, bala van ti§tan daye kişanilin fr weha gotiye: 

"Merhala şoreşa diroki ku di pôşiya welate me de ye, şore
şa demokratik a netewi ye. Di we merhala şoreşa me de, ciye 
rexistinen demokratik ô politik hene ku evana temsildaren 
çin ô tebeqeyen cfire cfire ne. Disa helqe ya bingeh ya di po
litikaya tifaqan de, ku raste ve merhaleye tet, di ve bihet te
gihiştin; ki çikas şoreşger e nine ye, meyla wan a siyasi ô 
baweriyen wan en dini çi dibe bila hibe, giredana doza 
serxwebôn ô azadiya welat e. () garantiya sertiraziye di ma
nayeki de, giredaye pekanin ô pôşvebirina politikayeke ye ku 
ev politika bikaribe menfeeta hemô tebeqeyen civate li hev 
bine, tekojina Ideolojik ku di nav çin ô tebeqeyan de heye, 
bide eyarkirin, da ku bike bedefa rizgariya netewi. W eki din 
Iazimiya gele me bi yekitiye ô ya hezen welatparez, şoreşger 
ji ber deme redetir lazimiyen wan bi hev u du re heye. Yeld
riye ku ji ber van eyni lazimiyan ji hemô rexistinen Kurdi
stani re ji vatini ô berpirsiyariyen ciddi dikeve. Ku li beşa 
beri mezln ya welate me, hlnik di dest de çek şer dikin, bini k 
beziriya mudexelaya şere qirkirin@ dikin, ku ew şer pt!şbere 
gele me bôye ô bela hinikji,ji bezen burjuvaziya kolonyali
stan repane 'demokrasiye• dikin." 

xemgiriye em nikarin bir fr baweri, fedakarl fr egidiya Kek 
Saleh, Kek Serdar fr şchiden Uludere bidine jiyandin. Dive 
em Kck Salch, Kek Serdar fr şehiden di di xebat fr tekO§ina 
xwe da bidin jiyandin. Dive em ala tekO§ina wan ya ku bi 
xwina wan hatiye sorkirin li her dere Kordisıane bilind bi
kin. 

Jiyan il şehsiyeta Kek Saleh, iro wek TSK fr ORKji mera 
maye. Kek Saleh dawiye ji mera wisa gotibu: 

'Ji bo serketina şoreşa Kordisiane xebata kollektif (bev
rayi) ô rexislini dive bingehin be qebiilkirin. Mate şoreşa 
kordisıane bi ser bemfi tiştiraye. Ji bo ve yekô xebat, xebat 
fi bo serketine xebat phist e." 

Em careki di li ber biranina Kek Saleh bi rezdari radiwes
tin. Em soz didin ku heta serketina şoreşa Kordisıane em' c 
li ser golina wi bin ü bi hemü heza xwe bixebitin. 

Em careke di sp asi dosten bej a d iki n ku ı eve xema me bfrn 
ft her veha beşdari ve merasime bfin. 

22 041990 
TEVGERA SOSYAUSTA KURDISTAN • 

Heval Saleh ku van prensman tesbit kir; di vf wari de riya 
me roni kir ô xebiti da ku van hernil ti§tan di jiyana xwe ya 
pratik de bikarbine, di vfmanaye de heval Saleh, ji pt.§evaye
ke gele kord e. Ji ber ve yeke, wendabun ye me hernilyan c. 

Heval Zeki ku di hemfrjiyanaxwe de bi avayeke jidandi gi
redaye doza sosyalizm ô rizgariya netewi ma. Dema ku dest
peka jiyana xwe ya politik da bil, di nav ciwanan u karkeran 
de bi çôkirina teoriye fr xebaten pratik ve, li her dere ku ket 
wir, dikaribil rexistin ava bike. E w pi\şevayeki weha bô. 

E w, ne tene teorisyenek bu, E w ji bo ku bir u baweriya r. 
manen xwe texe jiyane, bi şexsiyeta xwe ya ku di şer de ji dı 
sefen pt.§iye de dimeşiya, pi\şevayetiye heq kiribil. 

Çerxen şkence, sirgün fr labiker1 mirine, bubu parçeyeke 
beşa jiyana wi. E w, wer pt.§avayek bil ku, bi gaven emin p€.§
ta diçô, bi awayek jidandi giredaye disipline bil ku jibo xeba
ta kollektif emir dil<ir, rawestandin çi bu nizanibô, asteng nas 
nedikir. 

E w ji jiyana xwe ya politik de batibil merhela xwe ya beri 
kerhati ku di meşandina kar u baran de leeruben mezin qe
zenc kiri bu ku van xebaten wi li Kordisıane bi hezar te wir be
layanve, li hember zulma kolonyalist di ber xwe da. 

Heval Zeki ku xwe amadeye avakirina Kordistaneke ser
bixwe ô azad kiribô, rewşa aboriya-civaki ya Kurdistane, 
mewzibfrna hezen dijmin, rewşa hezen dost bi avayil fireh le
kolinan çôkir, danina pirsa netewi li Kordisıane fr Stratejiya 
leşkerlya Şoreşa Kurdistane da xuyakirin. 

Dema Rexisıina me TSK, di bin pt.§engiya wi de hat da
mezrandin, wi da xuyakirin ku, §Oreşa Kordisıane li ser xeta 
tekO§ina çekdari dikare bi serkeve. 

Pi§ti 1986'an de pekanina xebaten hezen gerillayil il rastki
rina politika Ieşkeri ku di bin pi\şengiya bi na ve wi ye din K ek 
Saleh fr bi fedakariya me zina be sin or a Heval Serdar ve des!
pekir. Bi şiara bilinkirina TekO§Ine li ser zemina welat li hem-
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ber boyina hereka macirtiy@, al bat vekirin. Li bember hem u 

zehmetiyan, di daviya xebaten ku bi moraleke bilind u şew

qeke mezin bat ajotin, di 1988'an de ürdiya Rizgariya Kur
distan (üRK) hat avakirin. 

Di van xebatande heval Kek saleh di dereca yekemin de 

keda wi çtbU, valiniye Serokatiya Konseya L~eriya Bilind 

a üRK' e ji girt ser xwe. Di demeki kurt, wck salek de, he

zen propaganda a çekdari ku giredaye üRK' e ava bu. He
zen ku di hindekariya daimi re derbasbiln, çun qaden 

tekO§ina bingeh. Grubeki di bin p&;evatiya Heval Serdar de 

di l'e üktobra 1988'an de bi dijminre ket şereke dijvar. Ü 
di vi şere de aligire Sekretere Gişti ye TSK'ye u Endame 
Konseya Leşkeriya Bilind a üRK'ye heval Serdar, ku heva

le xebate ye nezik e heval Zeki, di ve şere da şehit ket. 

Konseya Leşkeriya Bilind a üRK'ye, di bin p&jevatiya 

Heval Zeki de xebaten xwe her tim domand ft demeke kurt 
de qefleyen nu di bindekariye de derbaz kir, il xebitin da ku 

ve valahiye tije bikin. !ro hezen propagandayen çckdari yen 

• üRK'ye li çiyayen Torisan illi Botan ve nobcdariye dewir 
sitandiyc. 

Heval Saleh ku giringi dida şer€ çekdari il politika leşke

ri, di vi wari de weha digot: 
"Ji boşeren rizgariya neteweyen koloni O. girMayi, pCşve

birina tekoşina siyasi bi sere xwe ve bes nineye. " 
'Şeren rizgariya netewi di sedsala me de bi şere gerilaye, 

ye pirali ô çetin ve dest pedike u her ku diçe qefleyan hem

bez dike il jibo şere geleri dizivire u bi şikl@ şoreşôn kn di

xebite jibo bibe alternatife iqtidare." 
Di bin ve rohniya tesbitan de, li ser abori-civati ya di Kur

ctisıane de lekolin çe bu, li Kordisıane Stratejiya leşkeri tes

bit bfı, heval Zeki; 
'çerçoven rerqiyeta civate, riya şiklen tekoşine nişan 

di de; ji ber ve sedeme, şoreşa Knrdistane li ser xeta teko

şina çekdari u le li gor şerten xwe di riyeki de geş bi be. 
"Kurdistan ne yek Çin an Vietnam u ne jl yek Nikaragua 

anjl El Salvador e. Kurdistan, koloniyeke ku kapitalizm le 

hakime. Bo ve yeke stratejiya leşkerl Y'd şoreşa kordisiane 

• de O. di taktikan de li hevhati giringiya giredana gund u ba-
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jaran, tekoşina çekdari bl hunandina civakire u yekitiya şi

Iden şer, esas e ri ya me derdixe zanine" digot. 
Bi van tesbiten xwe ve Heval Zeki, Ri ya me rohni kir. Qe

lem (penus) il çeke (tifmg) xwe dizanibil li kedere, çi wext 

il li hemher kf b ide xebitandin, il h eta dawıye, qelem ft çek e 

xwe ji deste xwe berneda. Li hemher şere biratiye, westfya

bilne, teslimfyete u d uruliye tawiz neda. Ji bo eyarkirina şi

klen tekO§ine, li riya p&;veçôna şoreşi:, di gaven aveti de, 
menfeeten demen kurt ji bo girerlayina menfeeten direj yen 

şoreşC, di van esasan de tawiz neda. 
E w, şfkle berpirsiyarfya ku li hemher welat ft gele xwe di

dft, bi bawcrfya qefm il ji bo doza sosyalizme di fedakarfya 

he rf mezin de beşdar bô. Heta nefesa xwe ya dawi ye E w, 

gaziye milftanen rexisıine kir, da ku di tekO§fna Kurdistana 

Serbixwe u azad de bin baştirin bixebitin. Di viwari de bind

ekariye da wan. 
RCxistin i'i militanCn rCxistinC wek rohniya çavC xwe pa

rast. Tu car qebôl nekir ku, li Kordisıane tu qimetek, qad
royek bet xerckirin, bet rureşkirin, an derkeve dervaye 

tekoşine. 

Ew, heta dawiya nefesa xwe, yen ku li Eşkencexanan xwin 

il nema xwe vedireşand, yen ku Ii sere çfyayen Kurdistane 

şer dikirin, evana ji kijan rexistin dibô bila bibana, her tim, 

ewana difikirf. Ü ji bona ku demek zutirfn bigihfşe wan, bi 

xwe re şer kir. Tehemul nedikir ku, demeke kurt, wek 3 meh, 

ji qaden tekO§fne yen germ dôrkctibô. Ecele kir da ku lczti

rfn bigihfşe hevale xwe ye serdar, şehfden nemir yen Kurdi

stane ii TirkiyC. 
Em wi re dikin cem yen ku ew ji wan hezdike. 
Em di ve rewitiya dawiye ya Heval Zeki de soz didin ku, 

mirasa ku wi ji mere h&;tfye biparezin, p€şta bi bin, di riya 

wi ya nu de bimeşin, ta dilopa xwina xwe ya dawiye ala ku 
wi h&jtiye, li ser mil e xwe bilind bikin ft Kordisıana serbix
we U aza damezrinin, em li p~iya na§C wi ji wire ii. ji gele 
xwe re soz didin. 

22 041990 
ORDIYA RIZGARiYA KURDISTAN 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



18 
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1- Ala Rızgari 
2- Ala Şoreş (Irak Kür.) 
3-DEV-SOL 
4- Devrimci i§çi-Danimarka birimi 
5- Devrimci Komünist Partisi (DKP)- İsveç 

Birimi 
6- Kürdistan Demokrat Partisi-Irak (1-KDP) 
7- Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye 
8- Kürd. Demokrat partisi- Suriye 

• · 9- Kürdistan Ulusal Kurtuluşçulan-(KUK) 
10- Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) 
ll- Kürdistan Halk Partisi (KHP) 
12- KAWA -Yekitiya Proleteryaye Kurdıstan 
13- Kürdistan İşçı Partisi (KIP) 
14- Kürdistanlı Devrimciler 
15-TEVGER 
16- Türkiye Komünist Partisi (Birlik)-

TKP(B) 
17- Türkiye Birleşik Komünist Partisi 
18- TKP/ML-Hareketi İsveç örgütü 
19- Tekoşina Sosyalist 
20- Partiya Rızgariya Kurdıstan (RIZGARİ) 
21- Partiya Demokrata Peşveru a Kurd lı Su-

rye- İsveç örgütü 
• 22- Partiya Gel 

23-PARHEZ 
24- Yekitiya Demokraten Kurdıstan 
25- Yekitiya Sosyalist a Kurdıstan (YSK) 

Y avın Temsilcileri 

1- Bergeh Redaksiyonu 
2- Berbang 
3- Berbanga Kurdistan 
4- Toplumsal Kurtuluş 
5- Kürdıstan Pres 
6- 2000'e Dogru 

Demokratik Kitle Örgütleri 

1- İsveç Kürt Dernekleri Federasyonu 
2- K.K.D.K- F.Almanya 
3- K.S.S.E- F.Almanya 
4- K.S.S.E - Danimarka 
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5- Komela Jmen Demokrat en Kurdistan@ li 
S wed 

6- Mala Kurd- Danimarka 
7- Kürdistan İnsan Haklan Giri§imi 
8- Komela Kurd Spanga 
9- Yekitiya Ciwanen Kurd Li Swed 

1- Devrimci Birlik Platfonnu- Ortadogu 
2-DEV-SOL 
3- El-Parti 
4- Filistin Kurtulu~u için Halk Cephesi 
5- Lübnan Komünist Partisi 
6- Irak Komünist Partisi 
7- Irak-Kürdistan Demokrat Partisi (1-KDP) 
8- Yekitiya Ni§timanen Kurdistan (YNK) 
9- Irak- Kürdistan Demokratik Halk Partisi 
10- Hızbi Kadıhi Kurdıstan (Kürdistan 

Emekçiler Partisi) 
11- Kürdistan Ulusal Kurtuluşçulan (KUK) 
12-KUK-SE 
13- PPKK-Ortadoğu Temsilciliği 
14- Halkm Birliği Partisi-Suriye 
15- Suriye Kürtleri Sol Partisi-$am örgütü 
16- Suriye Kürtleri Demokrat Partisi (Konfe-

rans) 
17- Suriye Kürtleri Sosyalist Partisi 
18- Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi (THKC) 
19- Türkiye Komünist Emek Partisi (TKEP) 
20- 16 Haziran Hareketi Ortadoğu temsilci-

liği 

21- Dr. Mahmut Osman 
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TSK Merkez Komitesi'ne 
Bütün TSK üyeleri ve ORK sav<l§çılanna, 
Degerli Yoldaş/ar, 
Kürdistan hallanlll degerli önderlerinden Zeki Adsız yolda

ŞI, kahu/ı mücadele yıllarınlll ve işkence/erin yol açtığı aman
sız bir hastalık nedeniyle yitirdiğimizi büyük bir üzilntüyle 
ögTendik. Kürdistan hallanlll Ulusal ve Sosyal kurtuluş kav
gasuılll bu en parlak, ama o kadar da kritik günlerinde Zeki 
yolda§'lll ölümü, kuşkusuz ki, halklarunız ve on/ann devrim
ci öncüleri için çok ciddi bir kayrpıv. 

Kürt halkllllll mücadelesi yükseliyor ve sömürgeci/er bunu 
bastlTabitmek için hem insanlık dışı yöntemlerle sa/dtnyor, 
hem de bir nihai hesapla§manlll planilll hazvlıyor/ar. Bizim 
içinse çok açıktv ki, nihai hesapla§ma Diyarbakv kalesine 
kurtuluş bayraguılll dikilmesi ile bilecektir. 

Zeki Yolda§ buna inanıyor ve bunun için mücadele ediyor
du. 

Onun ölümünde bizi tek teselli eden şey, yüzlerce, binlerce 
devrimcinin hayatı pahasllla yakılan kurtuluş ateşinin 
Cizre'de, Silopi ve Nuseybin'de ve herbiri birsav<l§ mevzisi ha
line gelmiş daha bir çok yerde Kürdistan halkllllll ellerine 
ulaşmış oldugunu gömıesi oldu. 

Zeki yolda§'lll özlemi buydu. 
TSK ve ORK savQ§çılannlll, bu ateşin gürleşmesi, tüm Kür

distan 'ı sannası ve Türkiye işçi Slllifı ve yoksul yığtnlaruıuı 
mücadelesiyle birleşerek sömürgeci faşist sennaye egemen
ligini boğması kavgasoıda Zeki yolda§'uı bu özlemi doğml
tusunda ve O'nun karar/ılıgı ve inançlılığıyla yürüyeceklerine 
olan inancunızı belirtmemize izin verin. 

AcilliZI paylaşrr, mücade/enizde başanlar dileriz. 
4.5.1990 

Devrimci Birlik Platformu 
Ortadoğu 

Tevgera Sosyalist a Kurdistan 'lı kardeşlerimize 

Hareketinizin önderi Zeki Adsız'lll ölümü, bizde derin bir 
acı uyandumıştiF. 

Ölümüne çok yalan svada ziyaretine geldiğimizde siz arka
da§lanna dediğim sözil yineliyorum: 

ZekiAdsız, Kürdistan musa/ Kurtuluş Mücadelesi'nin ken
disine ihtiyaç duyduğu bir dönemde aramızdan ayrılıyor. 

Mücadele arkada§lan ile ailesine başsağlıgı dileklerimizin 
iletilmesi dilegiy/e devrimci selam ve b<l§an di/eklerimizi su
nanz. 

21.04.1990 
Partiya Rızgariya Kurdistan 

adll!a 
RuşenArslan 

TSK Merkez Komitesine 
Deger/i arkada§lar, 
Kürt hallanlll değerli evlatlanndan Zeki Adsız Yolda§'lll 

ölüm haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 
Zeki Adsız yolda§'lll erken ölümünü Kürt halkllllll ulusal 

demokratk mücadelesinde bir kayrp olarak degerlendiriyoruz. 
Halkvnızlll değerli bir eviadilll daha kaybettiği bu günde ha
reket olarak aclllızı pay/aşrr,· ba§sağlıgı dileklerimizi bildire
rek, böyle bir günde sizlerle birlikte olduğumuzu bilmenizi 
isteriz. 

Devrimci selamlanmız/a ... 
20 Nisan 1990 

Kürdistan Ulusal Kurtuluşçulan 
(KUK) • 

Avrupa Temsilciligi 

Dostlar; 
Kürdistan değerli bir evladlll; Türkiye devrimci hareketi gü

venilir bir dostunu yitirdi. 
Yaşamlll ı halkilla adayan bir dosta yitip gitti demek anlam

sız kaçabilir. Yolda§lannlll ifade ettiği gibi çalışmasuıa en çok 
ihtiyaç duyulduğu bir zamanda ö/ümsüzlüge gidişi böyle ifa
delendinnek gereyi duyduk. 

Kürdistan ve Türkiye ha/klannuı başı sağolsun diyornz. 
22.04.1990 

Devrimci Sol 
Y.D.K 

Yoldaş Zeki Adsız'uı ani ve zamansız ölümü büyük bir acı. 
vesi/esi olmuştur. 

O, Kürt halkınlll yetiştirdiği yurtsever mücadelenin yiğit ve 
militan önderlerinden biriydi. 

Kürt halkı O'nu yitinnenin derin acıslllı daima duyacaktv. 
TSK'ya ve Kürt halkilla başsağlıgt dilerken anısı önünde 

saygıyla egiliyornz. 
22.04.1990 

TKP(B) Genel Seka. 
YAteş 

Zeki Yo/d<l§lll ani ölümü hepimizi elim acılara gark etti. 
Zeki, bütün y<l§amuıı Kürt hallanuı kurtuluş mücadelesine 

adadL Bu yolda yigitçe savaŞIL O aynı zamanda Kürt ve Türk 
halklannuı kardeşliginin gelişmesine katkıda bulundu. 
Anısı önünde saygıyla egiliyornz. 
22.041990 

Türkiye Birleşik Komünist Partisi 
Genel Sekreter yardoncısı 

Osman Sakalsız 
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TSK Merkez Komitesi'ne 
Değerli yoldaşlar 

TSK Genel Sekreteri Zeki Adsıı yoldaş'ı kaybetmenin 
üzüntüsü içerisindeyiz. TSK ve Kürdistan halkına başsaglıgı 
di/er, derin acınızı paylaşınz. 

Kapitalizme ve faşııme karşı yürüttügü mücadeleyle Kür
distan ve Türkiye devrimci hareketinin gelişmesine önemli 
katkılarda bulunan, yaşamını Kürdistan halkının kurtuluş da
vasına adayan Zeki Adsıı yoldaş'ı saygıyla an!)'or, mirasuıı 
yaşatma mücadelenizde başarılar diliyoruz. 

• 
27.4.1990 

Türkiye H akl Kurtuluş Cephesi 
Merkez Komitesi 

Tevgera Sosyalist a KurdistaneMerkez Komitesine 

Degerli arkadaşlar, 
ÖTgiitünüz genel sekreteri Zeki Adsıı'uı ölüm haberi, her 

yurtseven· ve yurtsever çevreyi üzdügü gibi; öTgiitleme komite
nıizi ve tüm yoldaşlanmııı da üzdü. Zeki Adsıı kardeşimizin 
çok genç yaşta, beklenilmeyen ve if/ah olmaz bir hasta/ılda, 
gözlerini yaşama kapatmasının; üziintüyü birkaç kat arttudıg
uıdan da şüphe yoktur. 

HaJkunız, Zeki Adsıı ile de bir mücade/eci yurtseverini kay
betmiştir. Onun, örgiitünüz aç«uıdan önemli bir boşluk yara
tacagı da hemen görülebiJmekte. Umudumuz odur ki, TSK, 
belirli bir süre içinde bu boşlugu doJdunır. 

Halkumzuı, sizin ve tüm Kürdistanlı yurtseverlerin başı sa
go/sım. Görev, yurtseverlerimizin yaraıııgı boşlugu doldumı
aktu. 

• İçten/ik/e, ÖTgiitleme komitemizin selamJannı iletiriz. 

26.04.1990 
Yekitiya Sosyalist a Kurdistan 

Örgütleme komitesi adına 
SELİMKEYA 

Tevgera Sosyalist a Kurdistan Merkez Komitesine 
Değerli yoldaş/ar, 
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Hareketinizin Genel sekreteri Zeki Adsıı yoldaş'uı ölümü 
aramııda derin üzüntü yaratmış/ll". 

Bir ulus olarak varlrklanmııa, insanlanmııa sahip çıktıgı
mıı oranda ulusal benligimizi, mücadelemizi yükseltebiliriz. 

Ha/kunııuı kurtuluş mücadelesinde ugraş veren tüm un
surlar er geç baijımsıı ve özgür bir Kürdistan da mücadelele
riyle anılacak/ardu. Sizlere bir kez daha başsaglıgı 

dilekJerimizi bildirir, üzüntü/erinizi paylaşır ve Kürdistanlı 
devrimciler aduıa dayanışma di/ekJerimizi iletiriz. 

22 Nisan 1990 
Kürdistanli Devrimciler 

Genç yaşta ölümcül bir hastalıga yenik düşmeniz, Türkiye 
ve Kürdistan halklan ve devrimci güçleri aç«uıdan önemli bir 
kayıp o/uştıırdugunuz muhakkak. Örnek devrimci yaşamuııı 
ve kişiliginiz, halklanmııuı ulusal ve suııfsaJ birleşik devrim
ci mücadelesinde saygıyla anı/ıp yaşatılacaktu. 

Hepimizin başı sagoJsun. 

28.04.1990 
Türkiye Komünist Emek Partisi adına 

Faruk 

Zeki Yoldaş'unızı Kürt halkına ve onun kurtuluş mücade
lesine olan inancı ve inatçı direnci ile tanıyoruz. Zamansız 
kaybettik. Zeki yoldaş ve mücadele arkadaşlannuı, ulaşmak 
için yıJmadan yürüdük/eri yolda, Kürt halkuıuı kendi davası
na sahip çıkması yolunda önemli gelişmelerin yaşandıgı gü
nümüzde, Kürdistan halkuıuı, Zeki yoldaş gibi önderiere her 
zamankinden daha çok ihtiyaç duydugu bir dönemde O'nun 
kaybı önemli bir boşluk doguracaktu. Ancak biz bu boşlugun, 
TSK savaşçı/an tarafuıdan dolduru/acagına ve mücadelenin 
daha da gelişecegine inan!)'or, yoldaş/ara başarılar diliyoruz. 

Zeki yoldaş şehidimizdir, unutmayacagız. 

Cemil Çetin 
16 Haziran Ortadogu Bölge Sorumlusu 
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li Komfta Merkeziya Tevgera Sosyalist a Kurdistan ra 

H evalin Heja, 
Me xebera windakirina Sekreter€ Giştiya we, Heval Zeki 

Adsiz girl u ge/ek berketin. 
Em bi nave TevgeraRizgariya Kurdistan ji we ra sersaxi dix

wazin u silaven heva/bendi a piştgiri ye bi re dikin. 
Di tekaşi'na we da serketin dixwazin. 

li bo, 

22041990 
TEVGER 

Komfta Merkezi ya Tevgera Sosyalist a Kurdistan 

H eva/en heja, 
VefataSekreteri we ye Gişti Zeki AD SIZ em pir xemgin u 

dilkul kiri11. Zeki Adsiz kadroyeki peşketi u tekaşereki heja ye 
ıevgera rizgariya geli Kurdistan€ bu. Çuna wi ji bo me hemuy
an xisareki girane. Gele Kurdistan€ xebat u tekoşina vi heva
le qehreman we ji bimeke. 

Em li gel sersaxiya, silaven xwe yen dostani u şoreşgeri ji bo 
hemu e11dam u terefiaren TSK' e dinerin. 

Bila sere gele Kurdistan€ sax be. 

Komfta MerkezfyaAla Rizgaıi 

H eva/en Komfta Navmdi ya TSK, 

Wefatkirina hevale ZekiADSIZ, bi guman, me gel ek eşsnd. 
Bi rasti me bawer di kir kU, dile şoreşgerekiwek h ev al Zeki AD
SIZ bi Mbextiya 11ixweşeki be sekinandin. 

H eva/ Zeki ADSIZ, wek Sekreter€ Tevgera Sosyalist a Kıır
distane liyana xwe bi şeweki milftani dabtı amadekitina şo
reşa Kurdistan. li bo vi u ge/ek tiştbı di11 tu11ebana wi 
kemasiyeki ge/ek mezin e. 

Tevgera me her tim bi awaki gemı li milftaniya heval Zeki 
ADASIZ mezekir. Ew li diji reformizm u pasijizme derket u 
bi teori ll pratik reya berxedane nişanda. Ev tişteki ge/ek gran
biha bU. 

Em ji dil il can Ô§a we paridikin il serxwe§i didine we. 
21.04.1990 

Yekitiya Proletaryaye Kurdistan (KAWA) 
Komfta Navendf 

Oxira hevale Zeki ziyanek mezin buji me teva re. li ber ku 
xebatkar u tekaşereki bilind btl. Omida me xurl e ku, we he
va/eli wi xebatbı xwe ji bo ser.xeban il azadiya Kurdistan€ bi
dominin. 

Em hev çavnerin ku dosıaniya me bi we rexurl bibe. 
Cemal 

li Partiya Demokrata Kurdf ya Suri 

li Hevalen TSK' e ra 
Bi helketina şehidbana heva/ Sa/eh, em di partiya gel aDe

mokrata Kurdistan/i de ser.xweŞiye li we ll gelf xwe dikin. Na
mirin, ewen di dile gel de dijin. Em bawer in gele ku heva/e 
Saleh ani u peŞihanf, wedisa lawan bine ıl perwende bike. 

Ziyan ne ya we tene ye, ziyana Tevgera Rizgarfxwaza Gele 
Kurdistan€ ıeve ye. 

29.041990 
Partfya Gel a Demokrata Kurdistane 

li Hevalen TSK' e ra 
Em bi xemgi'niyek mezin bi wefata hevale hija a xebatkar 

Zeki Adsiz, Sekreter€ Gişti ye riixistina we TSK hesiyan. He-
va/ Zeki hem u jiyana xwe ji bo rizgaritl peşketina netewa kurd 
xerc kir. Mirine ew di demek ne xweş de girt, ji ber ku Tevgera 
rizgarixaziya Kurd bi taybeli di roja iro de ge/ek pewiste kad
royen weki heval Zeki ye. Em bi Mvf nin ku xebata wi we ne
sekine a be berdewamkirin. Mirina wf xeseretek mezin e ji bo. 
Tevgera Rizgarfxwaziya netewa Kurd. ~ 

Bila sere we u gele Kıırd sax be. 
27.41990 

Nunere PPKK li Rojhilata Navfn 

Bo Hevalen Tevgera Sosyalist a Kurdistan€ liqe swed bı 
heja 

Bi vefata Serok€ Gişti ye Tevgera Sosyalist a Kurdistan€ 
(TSK) a Serok€ Konseya Leşkeri ya Ordiya Rizgariya Kurdi
stane (ORK) kak ZEKI ADSIZ xisareteke pir mezin gihişte 
gele Kurd. 

Em bi were ıl bi malbala wi re xemginin u ji Tevgera Sosya
list a Kurdistan€ re peşveçune a seifiraziye dixwazin. 

P.D.P.KS • 
Partfya Dfmokrat a PeyverCt a Kurd li Swye 

rexistina Swed 

li Tevgera Sosyalist a Kıırdistane liqe SwM'ra 
Hevalen hija, di va rojen giring da, bi we[atkiri11a serok€ 

Tevgera Sosyalist a Kurdistan€ heval Sa/eh (Zeki Adsiz) der
beke mezin li tevgera kurdi ket. Be guman ew ji serok€ gele 
kurd yek bu, Ew ji yek zanevane sosya/fsten Kurdistan€ bu. 
Gele Kurd dewlemendiyeka heja wendakir. 

Karker a xebatkaren Kurdistan€ di va rojen teng da bi! re
ber a be seri, di bin nire ketxwarida dipelçixin. U çi mixabi11 
ku gelf me roberen wan hfn bi werisan ji hev durin. Karker ıl 
xebatkaren Kurdistan€, roje iro hin zede muhtaca rebere xwe 
ne. Daxwaza wan ji me, yekitiya riberan e. Dive em daxwaza 
wan rojeki peşta binin cih. Jibo ve yeke dive em rojek€ peşta 
yekitiya sosya/fstan pek binin il bi vi awayi em bere xwe bidin 
gel€xwe. 

Bes bi vi awayi em dikann ala di dest heva/ sa/eh a h.emıi 
şehiden Kıırdista11e da hin bilind bikin, bi vi awayi em dika
rin /ayiqa şehiden xwe bibin. E ger em vi yeke bi cih nin in, şe
hiden me a gele me qet me eftı nakin. 

Xebata heval sa/eh i ronahiye li nya karker ll xebaıkaren 
Kurdistan€ bike. Gele kıırd ew di dile xwe da veşarl. 
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Bi sere gele Kurd, sere karker a xebatkaren Kurdistan€, sere 
we a sere me hemayan xweşbe! 

5.5.1990 
Tekoşfna Sosyalist Komfta Ewrupa 

li Komtıa Merkezi ya Tevgera Sosyaüst a Kurdistan ra 

H eva/en Heja, 
Me bi xemgfnfyek mezin mirina damezrener u Sekreteri 

Gişıt ye Tevgera we, hevale tekaşer Zeki ADSIZ bilılst ... Em 
dxwazin bejin ku xema metemettya we giran e. Be/e xema herl 
giran ewe ku şoreşa Kurdistan , bi giştt gele me kadirekt xwe 
yi! tekaşer a pi!şeng windakir. Eve cihi daxe ye ... 

H eva/ Zekt timanıt jtyana xwe fedayt şoreşa Kurdistan€ ki
ribU. Di ve riye da wt ge/ek dijwarl a şkence dft, zindan 
keşa ... Heval Zeki herweha ji wan dezgeha bi serbilindi derket. 
H eva/ Zeki ne li hember dijmin ne jf li hember zora zehme-

.yen jtyane xwe çu cara bemeda. li ber ve çende ji nıirov di
kare bi!je ku berxwedant herdem jtyana wf bu. Ew bi bir tl 
bawenya şoreşgerl a rika tekoşfni! ve ti!r tl tiji bii. E w hem za
nyareki siyasi hem jt peşnıergeyeki şoreşa Kurdistan€ bı1. 

W e nexweşfya bebab ge/ek zu heva/ Zekf ji nav me rakir ... 
Valahtya wi za bi zı1tijt nabe. Le beli ci/ıe şahtya ewe ku ala 
tekoşfna wt bilind e. Baye tekoşfna wf ya birnmet de herdem 
wi! alayi! pi!l bide. 

Sere we, ya rasti sere gele me sax be. Partfya me cu cara ti!
koşerlya heval Zekf ya birtım et ji bir nake. Partfya me, serxwe
şfye dide hema endam a altgiren Tevgera Sosyalist a 
Kurdistan. 

• 

H eva/ Zeki, de df n av dile gele me ye ti!koşer de herdem bijf. 

18. Nisan 1990 
Komfta Merkezi ya 

Partfya H eza Welatparez a Kurdistan 

li bo Komfta Navbendf a 
Tevgera Sosyalfst a Kurdistan re, 

Revalen hija, 
Xebera reş; xebera mirina H eva/ Zekt me ge/ek eşand. He

va/ Zeki, di tevgera rizgarlya gele Kurdistan de kadrek bi ni
met, tekaşer tl wek fnsan, mirovek di/soz ü fidekar bU. Çi 
mixabin, ew nexweşfya be dennan, wt ji nav me bewext girt tl 
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bir. Şik tune, wt lıi! dikaribü xiznıeten Jıeja ji geli! Kurd re pek
bahaniya. .. Le mirine neMşt, Ku ew, xwezt a xizmeta xwe bi 
cfbtne. 

Mirina H eva/ Zeki xeserek mezitıe, ji bo Tevgera Sosyalfst 
a Kurdistan, le usa jt ji bo Tevgera netewf-demokrat a geli! 
Kur d. 

Redaksiyana Kovara BERGEH, dixwaze eşa Revala par
ke, serxweşeye di de a bo kara xebata we serfirazfyi! hi!vf d ike. 

Si/aven Birali 

H eva/en Heja 

20 Nisan 1990 Koln 
Redaksiyana BERGEH 

Di I Te Nisan a 1990'an de Sekreteri giştf ye Tevgera So
syalist a Kıırdistane seroki! Konseya Leşkerl ya Ordtya Rizga
rlya Kıırdistane Zeki Adsiz ji n av me bar kir. Mirina bebext pir 
zu xwe gilıand tekoşeri! bibiryar, lawi! gemasi geli! laırd. 

Be gııman vefata -kek sa/e/ı- Zekf Adsiz di ve deme nazik 
de, ji bo gele laırd xisareke pir mezin e. Wı' di qonaxeke welıa 
de bar kir ku geli! w; ji hema deman betir mulııact lawin xwe 
yen wek wf bzi. 

Xema heva/Cn wf yen xebat€, ya malbala wi, dosten wi, 

xema me ye, xema gele me ye. 
Ez bi nave Federasyona Komelen Kurdistan€ li Swide, dax

wazen sersaxfy€ digilıinim endamen Tevgera Sosyalfst a Kur
distaııi, yen Ordfya Rizgarlya Kurdistan e, malbata wi tl tev 
dost ıllıevaten wi. 

Zeki Adsiz nem ir e. 

05.05.1990 
Keyalzol 

Serok€ Federasyona Korne/en Kurdistan€ li 
S wed€. 
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KÜRDiSTAN ULUSAL KURTULUŞ SAV AŞlNIN MODERN 
ÖNCÜSÜ ZEKİ YOLDAŞ ÖLDÜ 

Zeki Adsız öldü. Bu bir kaç kelime gökyüzünde soguk bir 
tonla Kürdistan'a kadar yaylidığında hepimizi bir hüzün ka
plaml§lı: Zeki Adsız Öldü! ... 

Ancak O, yaşamıyla oldugu kadar zamansız aramızdan ay
nlrşıyla da kitlelere mesajlar venneye devam etti. Diyarbakır, 
Bingöl ve Kürdistan 'uı degişik illerinden cenazeye katiian bin
lerce kişi O'nun, ulusal kurtuluş mücadelemize kazandır
maya çalıştıgı işçi suıtfuıuı önder rolünü ömıızlamakta bir an 
olsun tereddüt etmediler. Tüm baskı ve sıkı önlemlere ragmen 
yüzlerce işçi ve köylü önder cenaze törenine katiiarak, O'nun 
son yolculugunda beraber yürüdüler. 

Zeki Adsız'ı anmak, O'nun tüm yaşamı boyunca adadıgı 
ilkeleri bulmak, izlediği politik hattı bilince çıkannak ve bu
günlere ulaştırmak, Kürdistan 'daki politik ve sosyal gelişme
lerin seyrini de analiz etmek demektir. Ulusal Kurtuluş 
Savaşuıuzoı suıtfsal içeriğini kavramak demektir. Sömürge 
bir ülkenin bireyi olarak izlediği çizgi ve geldiği aşama aynı 
zamanda bizim toplumsal gerçekliğimizin bir aynası duru
mwıdadır. O'nun ölümü bu nedenle daha bir anlamlı olmak
ta, bıraktıgı yerin boşlugu daha bir anlaşiiır olmaktadır. 

Zeki Yoldaş için bu anlamuı dquıda dökülücek bir tek 
gözyaşı yoktur, olmamalidır. Yüce Kürdistan davasuıuı savaş
çiian olarak bize düşen görev bu bayragı daha yükseklere dik
mektir. Sömürgeci bayunduruğa karşı mücadeleye on kez, yüz 
kez, bin kez daha bilenmiş olarak hazır olmaktrr. Y arat@ ha
reketin m alt kademelerine kadar saygı, sevgi ve güven bıra
karı bir önder içirı herlıalde söylenecek en doğru söz bunlar 
o/sa gerek. 

Zeki Yoldaş inançlı bir komünist olarak politik yaşamuıa 
işçi suıtfuıuı politik dünya görüşlerinin genel kavramlan için
de baş/ad• O, içinden geldiği toplumun sorunlarou ve görev
lerini azerinden atmad• Çok yönlü genel politik kavramlar 
içirıde Kürt ulusunun ve Kürdistan işçi suıtfuıuı içinde bulun
dugıt durumu gözardı etmedi. Ya da bu sorunlan teorik bir
kaç formülle "işçi suıtfuıuı" sözde genel çıkarlanadina ekietik 
bir hale getirnıedi. Kürt ulusunun ve Kürdistan işçi suıtfuıuı 
sorun/aruıuı çözümünün esas olarak yine bu katmanlaruı ana 
sorunu oldugunu sürekli vurgu/ad• Genel-iş sendikasuıda ve 
DİSK içinde bu bilinç/e ça/1§11- Türkiye işçi suıtfı hareketinde 
var olan şöven ve sömürgeci etkileri kırmak için suıtf hareke
tinin enternasyonalist birliğini sürekli savundu. Ancak bu bir
lik aduıa Kürdistan işçi suııfuıuı sorunlannuı örtbas 
edilmesine göz yummadı. "Suıtfuı genel çıkar/an" aduıa Kürt 
ulusunun sömürgeci boyunduruga karşı mücadelesini erteley
en veya gönnezlikten gelen anlayışlarla sürekli mücadele etti. 
Türk ve Kürt solu içindeki ''parçayı", "bütüne"feda eden i/hak
çı ve sömürgeci anlayışla dişe diş bir mücadele verdi. O, tüm 
olumsuz koşullara ragmen dünya işçi suııfuıuı enternasyona
list dayanışması esprisi içinde politik çalışmalanna yön ver
di. Yıne bu nedenlerle TKSP-Özgürlük Yolu içinde yer ald• 
Bu kanalla Türkiye işçi suııft hareketiyle, Kürdistan ulusal ve 
suıtfsal kurtuluş hareketi arasuıda bag kunnaya çall§l• Ama 
ilkesizliği, politik prensiplerinden taviz venneyi, göz bayama-

c!llftı sürekli reddetti. İlke adamı olmayı prensip edindi. 
O'nun davranışiuruıda gösterdiği bu ilkeler, kadrolar ve peş
mergeler arasuıda sagladlftı güvenin, yoldaşça sayguıuı ve gö
nüllü birliğin ayduı/attcı ve geliştirici etkileriyle doludur. 

Kürdistan 'uı sorunlannuı agırlığını ve günümüzde taşıdlftı 

uluslararası önemini sürekli vurgu/ad• Kürdistan işçi suııft

nuı sömürgecilige karşı mücade/esin~ ulusal kurtuluşun ana 
halkası olarak kavrad• Türkiye'de sol akımlaruı sömürgeci
lige karşı k!luıı kıprrdatmayan tavularuıuı yarattıgı boşlugun 
bir çok dengesiz gelişmelere yol açtığını ve Kürmstan işçi sı
ntfuıuı görevlerini geri plana ittiğinitespit etti. "Türkiye'ye De
mokrasi" sloganuıı kendilerine şiar edinenierin Kürdista. 
yeniden "feda edilen bir parça" haline getirdiklerini gördü. 
Kürt gruplaruıuı bu slogan peşinde yürümelerini kabul etme-
m. Ve O nihayet, Kürdistan işçi suııfuıuı öncü gücü olarak 
tüm anıi-sönıürgeci, demokratik, ulusal ve sosyalist görevleri 
işçi suııfuıuı politik hedefleri arasuıa sokan ve kendi kaderini 
kendi eline alan devrimci bir anlayışla refonncu, oportünist 
ve uzlaşmacı eğilimlerle bagını kopartiL TKSP'den ayrıldL 

Kürdistan işçi suııfuıuı içinden gelen bir disiplinli önder ola
rak suıtfuı anti-sömürgeci ulusal ve toplumsal kurtuluş sava
şındaki önemini belirledi. Yıne Kürdistan işçi suıtfuıuı 
devrimci hattrnuı görevlerini, ulusal sonın içindeki yerini, ge
rilla savaşuıuı siyasal karekıerini ve uluslararası önemini vur
gu/ad< Bu anlayışla tüm gücünü ülkeye yöneltti. İşçi suıtfuıuı 
ve yoksul köyliilügün Kürmstan'da toplumsal uyanış içinde-
ki rollerinin ulusal kurtuluşun ana halkası olarak kavranma-
sı için önemli etkinlikler gösterm. Bu anlamda aşiret ve 
feodal/ere prim veren anlayışlarla mücadele etti. Yıne bu ne
denlerle O'nun tarihteki yerini ulusal kurtuluş hareketimizin. 
modem anlamda öncüsü olarak şimdiden belirleme hakkuı 
sahibiz. 

Ve O, bu bilinç/e bugünlere gelen Tevgera Sosyalist a Kur
dıstane'nin gelişmesine önderlik etti.' 

Ne var ki kah pe bir ölüm O 'nu görevlerinin en olgun ve ve
rimli çaijında aramiZdan ald• 

O, hasta yataijında bile bu görevlerin ısrarlı savunucusu ve 
takipçisi oldu. Hareket kabiliyetinin kalmadıgı güne kadar 
dünya ve Kürdistan' daki olaylan takip etti. Ülke zeminindeki 
yoldaşlarıyla yaptıgı görüşmelerde adeta yeniden toparlanıp, 
dirilir oluyordu. Bu heyacan içinde ülkeye dönmekten başka 
bir şey düşünmüyordu. O, son nefesine kadar bir kişiyi daha 
ulusal kurtuluş savaşına nasıl kazandırabileceğini düşündü. 

Zeki Yoldaş öldü. O'nun varlığını azmini, mücadelesini 
anlamayanlar için Zeki Yoldaş gerçekten öldü. Ancak Zeki 
Yoldaş'uı adı sömürgecilige karşı bagunsız ve özgür Kürdi
stan 'uı sesi olarak dünden daha fazla kitlelere kök salacak, 
ölümsüzleşecektir. 

Zeki Yo/daş'uı ad; sömürgecilige karşı oldugu kadar opor
tünizme, devrim kaçkınlığına ve komploculuğa karşı Kürdi
stan 'da sosyalistlerin gönüllü birlikteliğinin ışıklı yolu olarak 
sürekli yaşayacaktır. 

Rahat uyu Zeki Yoldaş, Kürdistan, sevgili ülkemiz, üıerine 
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çöken çaglann karanllğlnı mutlaka parçalayacak, özgür, de
mokratik ve sosyalist bir toplum olarak çagdaş uluslar ara
sında yerini mutlaka alacaktrr. 

O'nu son yolculuguna gözyaşlarıyla degi~ özgürlük ve mü
cadele türküleriyle ugurluyoruz: 

Gözyaşıyok 

Hay/an§ var, çagların karanllğlnı yutan 
Y aşasuı Bagtrnsız ve Özgür Kürdistan. 

N.Heval 
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"Her ölüm bin y8§amdır, her damla kan yannlara armagandır." 

BAŞÖGRETMEN ve BAŞKO~UT~LA!U .:VAŞATMAK, 
KU'fS~ ~AVAYA BAGLILI91N OLÇUSUDUR. HER 
DEVRİMCI ve YURTSEVERIN BOYUN BORCUDUR. 

• Yoldaşlar ve dostlar, 
Bilindigi gibi 17 Nisan 1990 günü, saat 19.20 sulannda Ha

reketmiz TSK Genel Sekreteri ve Ordumuz ORK Yüksek 
Askeri Konseyi Ba§kaıu seçkin önderimiz Zeki Adsız yol
da§, bir diger adıyla Kek Saleh arannzdan aynlıp, Kürdistan 
§ehitler kervaıuna katılarak ölümsüzle§ti. Böylesi degerli ve 
e§Sİz kayıplar çok acı gerçekten. E§siz Önderimiz Zeki Ad
sız yoldaşın, daha halkımıza ve vatanımıza bir çok degerli 
hizmetler sunabilecegi bir dönemde bizimle vedala§ffiası, 
acıınızı kat-kat artırıyor. 

Büyük Önder Zeki Adsız yolda§ gibi devrimciler istisnad
ır. Sömürge uluslarda -hele bu Kürdistan gibi çok parçalı ve 
geri ise- e§ine zor rastlamr. Ba§komutan Kek Saleh gibi 
büyük komünist bir önderi tarif etmek çok zor dogrusu. O, 
devrimci bir önder ve komutanda var olması gereken tüm 
özellik, dii§ünce ve davralU§lan fazlasıyla hazmetmi§ti. O, 
direnİ§siz y8§8nnyordu, direnİ§ onun ya§am biçimiydi. O, 
Kürdistan devrimine önderlik edebilecek ustalık ve yete-

.nekte bir önderdi. O, halk savaşına komuta edebilecek ve 
savaşı zaferle taçlandıracak kabiliyette bir ba§komutandı. 
O, bir teorisyen ve pratisyendi. O, korkusuz bir militan sa· 
Va§ÇI bir komünist idi. O, gösteri§siz ve §ekilciliktcn uzak 
sade bir önderdi. O, bir eylem adannydı. 
Kaybımız büyük, acınnz derin ve sonsuzdur. Böylesi za

mansız vedala§Malan hazınetmek mümkün degil. Önder ve 
Komutanlannnz Zeki Adsız ve Urran Alparslan yolda§lan 
hem Hareket -TSK- ve Ordu -ORK- olarak, hemde halk ve 
devrim olarak, bizlere bir çok r ... 
degerli hizmetler sunahil
ecekleri bir dönemde, ara
mızdan aynimatan acınnzı 

sonsuz ve derinle§tiriyor. Kut
sal dava ve vatan ugruna, 
"Özgürlük agacınm kansız 
sulanmayacağına" iknayız. 

Bu onurlu dava ugruna bin
lerce devrim komutanı ve eri
nin dii§üp ölümsüzlC§ecegi 
muhakkak. Boyunmuzun bor
cu olan, onların bizlere devr 
ve emanet ettikleri kutsal da· -~ 

vaya baglı kalarak, onu zarer-

le taçlandırmak. Onlar ki, kalpleri son nefeslerine kadar 
"Bağımsız ve sosyalist Kürdistan diye" çarparak ölüm
süzle§tiler. Onlar ki kanlanmn son damlasına kadar çarpı
§atak hasret ve özlem duyduklan mukaddes amaçlan 
ugruna §ehitler kervanına katıldılar, onları örnek alarak ça
lı§ıp-çarpl§lllak. 

Ölümsüz önder, ba§komutan Zeki Adsız yolda§, bizlere 
sürekli yol göstericilik yapacak çok degerli eser ve miraslar 
bıraktı. Halknruzı ve Vatanımızı tarnınada bizlere rehber 
olacak eserler kaleme aldı. Halk savaşınnzda yönümüzü tay
in edebilmemiz amacıyla pusula emanet etti. Kürdistan dev
rimini zafere ula§tırmak için sömürgeci TC'yi kacy sava§ta 
iki güçlü silah-TSK ve ORK- emanet etti bizlere. Biz TSK 
militanlan ve üRK pe§mergelerinden istenilen bu silahları 
gözümüzün nurundan daha iyi korumak ve onlan nerede, 
ne zaman ve kime karş kullanacagınnzı iyi kavramak ve hal
kınnzın dii§manlarına isabetli vurU§lar yapmaktır. 

Zeki Adsız ve Unan Alparslan yolda§lann anılan sava§ 
yolumuzu aydınlatan sürekli me§alelerdir. 

Onlar, her zaman halkınnzın sava§kan kalbinde ya§aya

caklar. 

üRK-Eğitim Kampından 

N.Çekdar 
ORTADoGU 

' 
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DEVRİMCİ SOSYALİST BİR ÖNDER ZEKİ ADSIZ 

İnsan yaşanu acılarla doludur. Acılı yaşamın en acılı ve kalıredici yanı, 
İnsanın sayg. duydugu, çok sevdiği birinin ölüm haberini duymaktır. De
gerii önder Zeki adsız'ı kaybetmenin acısım kalbimin en derininde hisset
tim. Onunla ilgili o kara haberi duydugtımda inanamadım, inanmak 
istemedim. Kim ne derse desin, bana göre Zeki Adsız ölmedi. O faziki ola
rak aramızdan aynldı, ama onun adı, anısı ve mücadelesi hep kalbimizde 
yaı.yacak. 

Evet, Zeki Adsız ölmedi. O §ehit düştü ve ölümsüzleşti. Şeyh Said'le
rin Seyit Rıza'lann, Malısun Korkmaz ve Urfan Alpaslan'lann ş:hitler 
kervanına bir ş:hit daha katıldı. Evet, gökyüzünden bir yıldız kaydı şehit
ler k.ervanının içine, bu yıldız devrimci sosyalist önder Zeki Adsız'dı. 

Zeki Adsız (K.Saleh) yoldaş'ın katilleri sömürgeci faşist i§kenceciler
dir. 1979'da faşist sömürgecilere tutsak düşen Zeki Adsız yolda§ o dönem 
en agır işkencelerden geçirildi. Günlerce ona en ağır işkence yapan faşist 
polisler onu çözemedikleri ve onun agztndan tek kelime atamadıklan için 
kodurarak onun kaburga kemiklerini kırarak hınçlannı almaya çalıştılar. 
Zeki Adsrı yolda~m ölümüne sebep olan esas neden o dönemde ona ya
pılan ağır işkencedir. 

Devrimci sosyalist önder Zeki Adsız'ın kaybı salt TSK için bir kayıp 
degildir. O, Kürdistan işçi sınıfı ve emekçi halkı ve bir bütün olaı<ik Kür
distan devrimi için büyük bir kayıptır. Onun gibi deg:erli bir kadro, örnek 
devrimci bir militan ve yig:it bir önderio yeri öyle kolay kolay doldurula
maz. 

Zeki Adsız (K.Saleh) yoldaş'ın yaşamı mücadele içerisinde geçti. O, bir 
ey;i ve halk önderi olarak mücadelenin en ön safında yerini aldı. Kürdi
stan'da işçi sınıfı hareketinin gelişmesi ve sınıf sendikacılıgının rayına 

oturtulmasında onun büyük katkılan oldu. Baysen-İş sendikasında, Ge
nel-İş'te ve DİSK lO.Bölge temsilciliginde yaptığı çalışmalarla işçi sınıfı
na layık bir şekilde görevlerini yerine getirdi. 

Zeki Adsız yoldaş, işçi sınıfı hareketi ile sosyalist politik hareket ara
sındaki diyalektik bağı kavradığı. için çahşmalannı salt işçi sınıfının se ndi· 
kal hareketiyle sınırlandırmadı. İşçi sınıfının ve emekçi halkin politik 
hareketi içerisinde yer alarak sendikal ve siyasal mücadelenin senteziyle 
devrimci S8V8§Uillnı sürdürdü. 

O dönemde (1974'1erde) Kuzey Kürdistan'da gelişen sosyalist politik 
hareket içerisinde yer alan Zeki Adsız yoldaş, pratikte yaptığı degerli ça
lışmalarla, sürdürdügü kararlı mücadeleyle devrimci önder bir kadro kon
umuna gelerek, politik hareketin Merkez Komitesinde saygın yerini aldı. 
1980'lerin o karanlık ve zorlu günlerinde yılmadan, gözünü kırpmadan 
siyasal çahşmalannı sürdürdü ve üzerine düşen tüm politik görevlerini ye
rine getirdi. 1982'1erde içerisinde yeraldıgıpolitik hareketle yol aynınma 
geldi. TKSP-ROJA WElAT'ın oluşmasına önderlik etti. Daha sonra 
TKSP-ROJA WElAT ve KİP-GBK'nin birleşimiyle kurulan TSK (fev
gera Sosyalist a Kurdistane-Kürdistan Sosyalist Hareketi)nin ilk genel se
kreteri oldu. 

Zeki Adsız yoldaş hem devrimci militan bir kişilige sahipti, hemde çok 
zengin bir teorik cevhere sahipti. TKSP-ROJA WELATve TSK'nın tüm 
teorik tezleri ve politik belirlemeleri onun kaleminden çıktı. Zorlu ve yo
gun bir inceleme ve ar8§Urma sonucunda büyük bir çaba ve çalışma sarf 
ederek, yüzlerce belge, kaynak ve metaıyalleri tarayarak Kürdistan'ın so
syo-ekonomik yapısının tahlili olan "Kürdistan'da Kapitalizmin Gelişme
si" adlı degerli çalışmasını devrimci kamuoyuna sundu. Yine Kürdistan 
devriminin izleyeceği silahlı mücadele sürecini analiz ederek "Kürdistan 
Devriminin Askeri Stratejisi"nin Marksist-Leninist formülasyonunu ülke
nin özgül koşuHanna göre degerlendirerek yazılı teorik bir mateıyal eser 
ortaya koydu. Ve bununla yetinmeyerek pratikte somut adımlar atıp 
üRK'yı (Ordiya Rızgariya Kordıstan-Kürdistan Kurtuluş Ordusu) kurdu. 
üRK'nın kuruluşuyla devrimci militan kadrolar askeri egitimden geı;:iri
lerek yogun bir şekilde silahlı mücadele ha:urtıgına geçildi. Zeki Adsızyol
daş, ORK Yüksek askeri Konsey Başkani® görevini üstlenerek, üRK'nın 
askeri kamplannda askeri ve siyasi egitimi birzat kendisi organize edip, 

denetledi. 
Zeki Adsız yoldaş'ın, geçmişin değerlendirilmesi, Leninist örgüt an· 

layışı (Bazılannın yurtsever-demokrat örgüt savunuculuğunu yaptığı gü
nümüzde bu daha da anlamlıdır) veMarksist-Leninist ulusal sorunun 
devrimci kuranuyla ilgili yazdıgt yazılar birer teorik hazinedirler. 

Zeki Adsız yoldaş, Kürdistan ulusal kurtuluş hareketinin daha da çok 
gelişip serpilmesi için, özgürlük ve bağımsızlık bayrağının daha da yükse
tilmesi ve ileriye doğru götürütmesi için yigit bir mücadeleci ve örgütleyi
ci olm.aıun yanısıra, aynı zamanda Marksist-Leninist bir teorisyen ve 
devrimci sosyalist bir önder idi. 

Komünist ülkülere ve proletaıya enternasyonalizmine içten bağlı olan 
Zeki Adsız yoldaş, ulusal kurtuluşun toplumsal kurtuluşla tamamlan m:. 
sı, nihai hedef olan komünist bir toplumun inşası ve sınınfsız, sömürüsÜz 
ve baskısız bir dünya için verilen mücadelenin yılmaz bir savunucusu ve 
örgülleyicisi idi. 

Zeki Adsız yoldaş'ın, sosyalist kişiligi, devrimci pratik yaşamı ve örgüt
leyici yapısı üzerine ne kadar çok söz söylense de azdır, eksiktir. Çok sıkı 
bir şekilde aranmasına ragmen o hiç bir zaman yılmadı, umutsuzlug:a ka
pılmadı. Çok zor koşullar altında kararlı, dirençli ve mücadeleci tutumuy
la çevresine moral ve güven verdi. Sosyalist kişilig:iyle, Marksist·Leninist 
bir üstün inancıyla, bükülmez devrimci direnciyle örnek bir devrimci so
syalist önder kadroydu Zeki Adsız. 

Zeki Adsız yoldaş'ın, Kürdistan şehitler keıvanına katıliŞI çok erken 
oldu. Kürdistan işçi sınıfırun, halkın ve devrimcilerin daha çok ona ihtiya
cı vardı. 

Acımız büyük. .. Zeki Adsız yoldaş Kürt halkına, TSK ve üRK'ye büyük 
hizmet vereceği, Kürdistan ulusal kurtuluş ve sosyalizm kavgasında en 
fazla yararlı olacağı bir dönemde şehitler ketvaruna katıldı. Onun gibi açık 
yürekli, inançlı, fedakar bir önder öyle kolay kolay yetişmiyor. 

Tarihsel sürec baktıgımızda ~Kürdistan halkımızın bağımsızlık ve 
özgürlük mücadelesi, yüzbinlerce şehidin kanı üzerinde yükseliyor. Ve bu 
yoldaki her "Ölüm" vatan toprağına işleyen "Bir damla kan" olmanın öte
sinde, yeni bir yaşamı müjdeliyor. Aynca bazı "Ölümler" bunun da ötesin-
de, tarihsel bir anlam ifade ediyor. Ömegin, Urfan Alpaslan (Serdar 
Ararat), Mahsun Korkmaz (Agit), Zeki Adsoz (K.Saleh) (bn) vb. önde. 
!erin "ölümleri" tarihimizin derinliklerinden süzülüp gelen direniş gel 
n eğimize yeni bir öz katıyor. Üzülmek, bu nesnel gerçegi doğru kavramak; 
Kek Serdan, Zeki adsız'ı (bn) ve Kürdistan şehitlerini örnek almak; onla
n yaşamak ve yaşatmakla özdeşleşiyor. Kürd)stan, baştan başa vahşet sa
çan operasyonlann, kitlesel kınmlann, kahpece ~lenen cinayetlerin, 
işkencenin ve insanlık onurunu ayaklar altına alan binbir türlü alçakça ey
lemin acımasızca sergilendiği bir alan haline getirilmiş bulunuyor. Fakat 
tarih boyunca sömürgeciliğe boyun egmeyen halkımız ve onun öncü güç
leri, bugün de on urlanna sahip çıkıyorlar. Ve orman yasalannı, açık kav· 
gayla; ~kenceyi, insanlık onurunu yüksekte tutmakla; saldınlan, direnişte 
karşılıyorlar. Bu umudun, kan ve zulme üstün geldigini gösteriyor." 

(Yukandaki alıntıyı, Urfan Alpaslan'ın ölüm yıldönümü nedeniyle 
Zeki Adsız yolda§ tarafından kaleme alınıp TSK ve ORK imzalı bildiriden 
aldım.) 

Urfan Alpaslan (Serdar Ararat), Zeki Adsız (K.Saleh) ve Kürdistan 
şehitleri ulusal kurtuluş ve sosyalizm mücadelesinin yolunu aydınlatıyor
lar. Onlar özgürlük ve bagımsızlık mücadelesini kanlanyla beslediler ve 
Kürt halkına büyük tarihsel bir miras bıraktılar. 

Zeki Adsız ve Urfan Alpaslan yoldaşlar, Kürdistan ulusal kurtuluş ve 
sosyalizm mücadelesinde yaşıyacak birer simgedirler. 

üRK'nın kurucusu ve Başkomutanı, TSK'nın Genel Sekreteri Zeki 
Adsız yoldaş, Kürdistan devrimci mücadelesinin bir sembolü olacak. 
Onun adı Kürdistan tarihinin şanlı sayfalannda altın harflerle yazılacak. 
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