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ARGKIDEN EYLEM DALGASI 
PKK Genel Sekreteri A. ÖCALAN 
yolda~n. ' PKK OI!TADDGU ŞEHIT
LiGi"nin açılış töreninde yaptıQ ı 
konuşma : 

HAKKARi: 36 asker, ~ 7 korucu öldürüldü. 1 gerilla şehit düştü. ELAZIG: 1 O özel tim elemanı öldürüldü. Demiryoluna iki ayrı yerde Do gr u 
yaşam 

şehitlerin 
kendileridir 

ŞIRNAK: 2'si üstağmen Ve 4'ü subay olmak üzere 89 asker, 24 sabotaj düzenlendi. 
çete öldürüldü, 13 çete yaralandı, 2 helikopter düşürüldü ve e araç DERSiM: 4 özel tim elemanı öldürüldü, 20'ye yakını yaralandı ve 
tahrip ~!=li Idi. Toplam 10 gerilla şehit oldu ve 1 o çoban katiedildL 1 helikopter düşürüldü. 
siiRT: 2 ,çete öldürüldü. DiYARBAKlR: 7 özel tim elemanı ve 1 korucu öldürüldü. 
MARDiN: 17 öze! tim elemanı ve 20 asker öldürüldü. 1 yurtsever BiNGÖL: 1 yük treni yakıldı ve bir ilkokula ERNK bayrağı çekildL 
şehit düştü ve ayrıca kitlesel gösteriler ... 
VAN: 1 'i çavuş 3 asker öldürüldü. 
MUŞ: 4 özel tim elemanı ve 6 asker öldürüldü. 3 gerilla şehit düştü . 

AÖiRI: 3 özel tim 'elemanı , 15 asker öldürüldü ve 5 .isker kayıp, 3 
gerilla şehit düştü . 

Kürdistan'da 
Türk 

sömürgeciliginin 
iflası 

derinleşiyor 

Türk sömürgeciliğinin adeta bir 
can simidi gibi sarıldı~ı ve Kür
distan'daki çıkmazının çözüm gücü 
olarak gördüğü 28 Mart Ka
rarnamesi'nin yürürlüğe girmesinin 
üzerinden bir ay ı aşkın süre geçti. 
Kürdistan ulusal kurtuluş mücadele
sini bu yıl içinde en azından büyük 
darbeler indirerek felce uğratma he
defiyle tüm güçlerini harekete geçi
ren sömürgeciler, her geçen gün 
daha da batağa sapianman ın çırpı 

nışiarını yaşıyorlar. Kararname ile 
sömürgeciler, görülüyor ki , zaten 
güdümlü olan basın organlarını iyice 
yalan ve demagojilerinin sesi haline 
getirmekten öteye Oir şey elde ede
mişlerdir. En azından şimdi mevcut 

olan durum, bundan öteye bir şey 
değil. Bu şüphesiz ki, sömürgecilerin 
Kürdistan ulusal kurtuluş mücadele-

Devamı 2. sayfada 

PKK Genel Sekreteri Abdullah ÖCALAN yoldaşın Mahsum Korkmaz 
Akademisi 'nde kadrolara ve yurtsever kitlelere yönelik yaptıQı konuşma: 

Dünyada bagıms1z bir Kürdistan, 
Kürdistan'da özgür ve 

eşit bir halk yaratmak için 
görevierimize yönelelim 

Hepinizin Newroz'u kutlu olsun. 
Bu Newroz, halkın isyan Newroz'udur. Umutluyuz ki , bundan sonra 

bu şekilde, kendi ülkemizde zafere ulaşıp bağımsızlığı gerçekleştire
ceğiz. Biz, bu temelde birbiriı;nizi göreceğ iz . 

Biz, 1990 yılından sonra, binlerce yıldır sömürgeci egemenlik 
altındaki Newroz'umuzu, ülkemizin toprakları üzerinde kutlayacağız 
ve gereklerini yerine getireceğiz. Önümüzdeki yıllarda Newroz'umuzu 
bu şekilde kutlayacağımıza inanıyoruz. 

PKK önderliğ i altında kendimizi bu aşamaya kadar ulaştırmamız az 
bir şey değildir. Şimdiye dek bizim için tarih yenilme ve boğulma idi. 
Bugün insan, kendi üzerinde nasıl durmalı? Kendini nasıl tanımalı? 
Önünü nasıl açmalı? Biz bu soruları kendimize sormalıyız . Bu sorular, 
bizim için yeme-içme kadar önemlidir. Dünyaya ve tarihe bakın , bizden 
daha geri kalan var mı? Egemenlik ve ölüm darbeleri altında olan var 
mı? Yok. Sadece biziz bu durumda olan. insanın, bu darbeler ve bu 
öiOm tehlikesi yOzOnden biraz dOşOnmesi, kendi kaderi üzerinde 
durması gerekiyor ve daha çok da insan,' davası üzerinde durmahdır. 
Nasıl ve ne yapmal ıdır? Şimdiye kadar biz ne yapmışız? Yetersizlikle· 
rimiz nelerdir? 

Şimdi biz neşe ile birbirirtızin karşısında bulunuyoruz. Birbirimizi 
büyük bir yurtsever ruh içinde kardeşçe ve arkadaşça dinliyoruz. 
Ancak bazen de kaderimiz üzerinde durmak istiyoruz. Kurtuluşumuz 
üzerinde durmak istiyoruz. Düşmanımızın üzerine yürüyerek hakkımız 
ne ise alacağız. Diyebiliriz ki, tarihte ilk kez bu yıl Kürt halkı gözlerini 
açıyor, ölümün kader olmadığını, kurtuluş ve bağımsızlığın mümkün 
olduğunu görüyor. Dünyanın tümü bizim karşımızda dursa da gene 
isyana kalkacağız ve kalkmışız da. Biz kaderimizi tayin edeceğiz. Bu 
ortaya çıkm ışt ır ve görünmüştür. istediğimiz gibi olmasa da kanıtlanan 

Devamı 14. sayfada 

URFA: 1 'i tegmen 2 asker, 1 polis öldürüldü, 4 asker yaralandı. Urfa 
Kalesi'ne ERNK bayragı çekildi. 3 gerilla şehit düştü . •insan kanını nasıl yerinde döke· 

cek? Görüyoruz ki bir siyasetimiz var 
şimdi, günden gOne yükseliyor. Hal
kımızın da, düşmanın da üzerinde 
hakim oluyor. Kendisini dünyaya 
duyuruyor. Bizim içimizde de böyle 
yürütülüyor, dinele de bu böyle. Siya
seti böyle yerinde yürüteceğiz. Biz 
böyle yaptıktan sonra ölüm gelse de 
bir şey değil. Ölüm zaten burada 
ölüyor. Bir şiarımız daha var. Biz 
diyoruz ki, PKK yaşamında ölümü 
öldürdük. Hangi ölümü? Kötü ölümü; 
bizim amacımııda ve yolumuzda 
olmayan ölümü. Biz Partimiz ve 
şehitlerimiz için ölümü öldürdük. Bu
nun üzerine derin düşünen; bizi, bu 
gerçekliQi rahat görür. Bunun bi· 
lincine ulaşan, bundan böyle bilinçli 
bir şekilde kanını dökmelidir. Bir 
damla kanınız boşa gitmemelidlr. 
Kanınız içinizde bozulmasın. Niye 
kanımızı boşa akıtahm , niye za
mansız bozulsun? Bundan böyle 
kendinizi ne kadar büyütecekseniz 
bu kanla büyütün ... " 

Kürdistan'ın dörtbir tarafı eylemlerte çalkalanıyor. 

Eylem haberleri 3-4. sayfalarda 

Yazısı 6 sayfada 

ismail Beşikçi gerçeginin ögrettikleri 

Direniş şehitlerimizden 
Vahdettin KlT AY, Ha
san KAYA, Tahir KURT, 
Men ar, Reşat YEL, Zl
nar, ibrahim BÜLBÜL, 
Veysi GEZER, All ÇiN
KILIÇ, Halil TOPTAN 
ve Saityoldaşların mü
cadeleleri ve yaşam
ları. . . 

"Yazdıklarından öyle anlaşı
lıyor ki , Beşlkçl. politik mücade
leye katılmayan bii incelemeci ve 
araştırmacıdır. Örgütlerle, örgütlü 
politik mücadeleyle, dışardan iz
lemek dışında bir lllşkisi yoktur. 
Kendini örgütleyen ve bu temelde 
inceleyip , düşünüp bilgi üreten 

Ulusal kurtuluş 
mücadelemize karşı 
TKP teslimiyetçiliği 

eliyle yeni bir 
komplo hazırlanıyor 

"öyle bir hava verilmek istendi ki, 
işte TKP şefleri sanki hıJkümetle 
anlaşarak değil de, sözümona dire
nerek çtkmtş oldular. Aç/tk grevi ve 
ölüm orucu gibi an/amlt devrimci 
eylemleri böylesine gülünç biçimde 
bayağtlaşttran bu kapazelerin he
sapları farklıydı. Böyle 'canli ceset' 
durumunda çtksalar faşist rejime de 
bir faydalan olmayacaktı. işte sözde 
açlik grevi ve direniş, bu 'ceset'leri 
canlandırma, biraz olsun prestij ka
zandırma oyunurıda başka bir şey 
değildi. üstelik zamanlama açı
smdan bir de gündemi sapfırma an
lamında rejime hizmet etmiş oldu. 
Hem Hasan Celal ile Hande olayı 
gibi, kamuoyunun dikkatini muhtıra 
ve 413 saytil kararnameyle getirilen 
yeni baskı yasalarmdan biraz uzak
laştımuş oldu; hem de, gerçekleşen 
tahliye ile faşist rejime, Avrupali 
dost/anna karşi bir 'demokrasi gös
terisi' yapma olanaği sundu. !If 

Yazısı 24. sayfada 

bir kişidir. Buna rağmen, Kürdis
tan, Kürt halkı ve ulusal kurtuluş 
mücadelesi üzerine tespitlerl, y o
rumlan ve ortaya koyduğu so
nuçlar. gerçeklerle çok büyük 
oranda çakışmaktadır. Bu da, bi
limsel ölçülere ne denli bağlı kal
dığını, objektif davrandığını, iyi 
blr gözlemci olduğunu ve Kü.r
dlstan 'ı iyl tanıdığını gösteriyor. 
Bilimsel ineelemeel olarak vardığı 
sonuçlarla, PKK'nin politik müca· 
delede ortaya çıkardığı gerçekler 
ve ulaştığı sonuçlar; temel nokta
larda büyük çoğunlukla çakı

şıyor. .. !lf 

Yazısı 21. sayfada 

8-11. sayfalarda 

PKK-Ortadoğu 

Temsilciliği bildirisi : 

1 MAYIS 
KUTLU OLSUN! 

Son sayfada 

Federal Almanya-PKK Davası savunmalanndan ... 

H. Hayri Güler: 

"PKK direnen insanlıgın 
Kürdistan' daki temsilcisidir" 
t6su davanın sahipıeri hiçbir zaman unutmasınlar ki, bugünün KUrt ve 

Kürdistan' ı lle geçmişin Kürt ve KOrdistan' ı birbirleri ile kıyaslanamaz. 
Günümüz Kürdistan'ındaki Kürtler PKK öndef1iği altında uyanmış ve 
ôzgür1ükleri için savaşıp yaşıyorlar. 

Hiçbir güç ve kuwet PKK şahsında Kürt halkının bağımsızlık ve özgürlük 
talebini hiçbir zaman yargılayamaz. PKK'nin yargılanması insanlık tarihinin 
yargılanması demektir. insanlık tarihini yargılayanlar kendilerini hiçbir 
zaman yargılanmaktan kurtaramazlar. 

Bu mahkeme, önüne Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesini engelleme 
görevini koymuştur, fakat PKK ve Kürt halkını yargılama hakkına sahip 
değildir. Onlar insanlık kanunlarını ayakları ahında ezerek gerici kararlar 
verebilirler, fakat ben onların hiçbir kararını tanımıyorum. Doğru karar 
insanlık tarihinin kararıdır ve benim tanıyacağım karar da bu karardır." 

Yazıaı 12. sayfada 
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Kürdistan' da 
Tür~ sömürgeciliginin iflası derinle§iyor 

Baştarafı 1. satfada süre, her gün gerillalara indirdikleri tan halkı silahlarını tanıdı artık: Ne-
sine karşı yöntemıerinde daha da darbeler ve kendi zaferleri üzerine rede bir saldırı , nerede bir baskı 
insanlıkdışı birdurum ortaya koyma- yayınlattıklan düzmece haberlereve varsa orada elde taşlarla düşmanın 
dıklan anlamına gelmiyor. Aksine, sömürgeci yetkililerin bu yöniU de- üstüneüstüne yürüyor. Songünlerde 
Kürdistan'daki savaşta yaygmca meçlerine rağmen, Kürdistan'da sö- bir kez daha Cizre'de ve Midyat'ta 
kimyasal silah kullanmaktan sürgün- mürgeci varlığa i ndirilen etkili darbe- yaşanan bu tür örnekler intifadenın 
lere. halka karşı zorbalık, bask ı ve !erin yankısı önlenemiyor, gerillanın derinden derine sürdüğünü ve her 
zulmün dahada katmerleşmesinden yoğunlaşan ataklarının önüne geçi- an herhangi bir yerde patlak verebi-
ırkçı-faşist kadroların ve donanımlı lemiyor. Demirel verdiği demeç- leceğini gösteriyor. işte sömürgeci-
askeri güçlerin Kürdistan'a daha lerde, Kararnamenin fiyasko ile so- lerin uykusunu kaçıran esas nokta 
fazla yığılmalarına kadar. birçok nuçlandığını ve savaşın TC aleyhine da burası. 
çağdışı uygulama hızlandırılmış bu- gelişmesinin önlenemediğini itiraf TC'nin güdümlü muhalefet liderieri 
lunuyor. Ancak, tUm bu yöntemler, etmek zorunda- kalıyor ; lnönlı du- ve özel savaşın baş destekçilerinden 
TC'nin çıkmazını- iyice artırmaktan rumu içaçıcı bulmadığını Ustlıne inönü ve Demirel geçtiğimiz gün
öteye bir, sonuç vermiyor. Türk sö- basabasabelirtme+rtenkaçınamıyor. lerde Kürdistan'a geziler düzenledi· 
mürgeeileri kısa si.irede etkin darbe- Evet, sömi.irgecilerin telaşı ve umut- ler. Sömürgeci devlet ile Kürdistan 
lerle sonuca ulaşmaya çalıştıkça suzluğu bi.iyüyor. Nasıl büyümesin halkı arasında kopmanın eşiğine 
daha fazla savaşın içine sü- ki! gelmiş köprüleri yeniden inşa etme, 
rüklenmekten ve darbe üstüne darbe Kürdistan halkı Cizre ve Nu- en azından biraz onarma umuduyla 
almaktan kurtufamıyor. saybin'de yakılan serihildan ateşini Kürdistan'da boy gösteren bu sahte 

Sayfa 2) 

Kürdistan ulusal kurtuluş müca- her gün Kürdistan'ın bir başka kö- kurtarıcılar tüm konuşmalarında, 28 1:-:_ 

delesi bugün Kürdistan ' ın hemen şesine taşıyor. "Bölücülere" destek Mart Kararnamesi'ne karşı oldukları ...... 
her köşesine yayılmış olarak ve olanlara verilen cezaların iki katına sahtekarlığını dile getirerek ANAP 
dörtbir tarafta düşmana peşpeşe çıkarılmış olması , sürgün ve ölüm hükümetini eleştirdiler ve Kürdistan 
darbeler indirerek büyük bir at ılım tehditleri de artık halkın gözünü kor- halkına kendileri adına vaadlerde 
içinde olduğunu ortaya koyuyor kutamıyor. Kürdistan kadınları ve bulundular. Hatkın TC'ye olan kin ve 
Düşmanın basına getirdiği sık ı san- çocukları başta olmak üzere Kürdis- nefretini ANAP'a kanalize ederek, 

devlete güveni yeniden tesis etmeye 
çalışan bu sahtekarlar Kürdistan 

Kürdistan Sosyalist Hareketi-TSK ~~~~~:~~d~ı:;·~~~~~~:~~~~~~~ 
Genel Sekreteri Zeki ADSIZ, Küodistan'dasilindiğitespitinihemen 

tüm burjuva gazeteleri ve politikacı-
yakalandıgı hastalıktan Ise yapmak zocunda kalmaktadorlac. 

kurtulamayarak yaşamını yitirdi ~i~,~~::::~:;~;~nS:~~~~ delesini askeri zorla bastıramaması yer alıyor . Bu haberlere göre; TC, 
böylesine silinmesi'Türk sömürgeci- halinde düşünüyor. Yani, mümkün sırasıyla Amerika ileAvrupa ve Orta-

Zeki ADSIZ OAK Yüksek Askeri terinin Kürdistan hcilkını büsbütün olduğu kadar, askeri zorla çözüme doğu ülkelerinden Kürdistan soru-
Konsey Başkanlığı görevini de üst- kaybettiği anlamına geliyor. işte bu gitmeyi amaçtıyor ve bunun için nuna karşı açık destek talep edecek. 
lendi. Kürdistan'da si lah lı mücadele nedenle de hangisi olursa olsun, her çalışıyor. "Kissinger reçetesi" otarak TC'nin bu ülkelerden bu konuda 
vermek amacıyla ülkeye giren hangi bir sömürgeci partinin adlandırılan teoriye göre, TC, Kür- zaten destek aldığı dikkate alındı
üRK'nin bir silahlı grubu ülkeye Kürdistan'da yeniden güven kaynağı distan ulusal kurtuluş mücadelesine ğında sözü edilen "açık" desteğin 
girişten kısa bir süre sonra olması hayati anlam taşıyor. Bu etkili darbe indirmeden herhangi bir Kürdistan halkının toplu imhasında ~ 
Uludere'de sömürgeci güçlerle gir- amaç çerçevesinde gerçekleştirilen tavize yaklaşmak istemiyor, çünkü destek almak olduğu açıktır. Bu 
di ği çatışmada savaşarak şehit son geziler sömürgecilerin panik te- bunun mücadelenin daha da güçlen- amaçla TC, yer yer karşı karşıya 
düştü. rini arttırdı. Zira, sömürgeci parti mesine hizmet edeceği endişesini kaldığı insan haklan ihlalleri vb. 

Zeki ADSIZ, yaşamı OOyunca belli liderleri Kürdistan'da halkın açık nef- taşıyor. Bu nedenle de sömürgeciler eleştirileri de bartaraf ederek, 
ilkelere bağlı kalan ve bu ilkeler reti ile karşılandılar; taşlandılar, yu· önlerine, bu yıl sonuna kadar müca- Kürdistan'a daha peıvasızca yö
uğruna mücadele veren bir Kürdis- halandılar, arkalarından tenekeler delarnizi tüm güçlerini sarfederek nelmek için destek aramaktadır. Bu 
tan devrimeisi olarak onurlu bir ya- çalındı! Bu Türk sömürgeci otoritesi- darbeleme, felce uğratma amacını durum, TC' nin giderek artan boyut
şam sürme çabası içinde olmuştur. nin iflası anlamına geliyordu. Baba- koymuş bulunuyorlar. Bu amaca larda ve yaygınca kimyasal silah 
Silahlı mücadeleyi reddeden ve ilik- sının o{ılu inönü'nün, Kararnameye ulaşabilmek için de askeri-siyasi- kullanması ve sürgünlere başvur-
lerine kadar işbirlikçi bir hareketten karşı olduğu , Kürt halkının dostu ekonomik-diplomatik tüm güçlerini ması dikata alındığında daha da 
gelmesine rağmen bu reformist- olduğu , Kürtçeninserbestbırakılma- seferber etmiş bulunuyorlar. ciddiyet kazanmaktadır. 

Tevgera Sosyalist a Kurdistan€! i şbirlikçi çizgiden kopmayı göze ala- sını istedikleri tarzındaki söz ve Kürdistan'a yoğun askeri yı{lınak ya- Ancak TC tüm çabalarına rağmen 
(Kürdistan Sosyalist Hareketi) -TSK bitmiş ; uzun ömürlü bir silahlı müca- vaadleri de, bu sahtekarların gerçek parak, sUrgünlere hız vererek, ope- Kürdistan'da giderek daha fazla ha-
Genel Sekreteri Zeki ADSIZ yaka- deleyi örgütleyemediysa de en yüzünü artık çok iyi tanıyan Kürdis· rasyonlarını arttırarak, işbirlikçi -hain tağa saptanmaktan kurtulama-
l andığ ı kanser hastalığından kurtarı - azından bunun çabası içinde olmuş- tan halkını kandırmaya yetmedi. çevreleri daha çok harekete ge- maktadır. Mücadelemizin haklı ka-
lamayarak 17 Nisan 1990 günü tur. Bu çabalar şüphesiz ki saygı Kürdistan halkı tercihini kimden ve çirmeyeçalışarakve savaştakimya- rakteri ve istikrarlı gelişmesi 
hayatını kaybetti. 1948 yılında duyulacak çabalardır. Ancak ne ya- neden yana koyduğunu artık daha sal silah kullanma da dahil, her türlü uluslararası kamuoyunda giderek 
Bingöl'de doğan Zeki ADSIZ, genç zık ki, fazla yol katedemem iştir. üst perdeden haykırıyor. alçakça yönteme başvurarak sonuç daha fazla ilgi ve destek bulmaktadır. 
yaşta atıldığı devrimci mücadelede ZekiADSIZ, PartimizPKK'nin ön- Sömürgecilerin, Kürdistan ulusal almaya çalışıyorlar . TC,1925'1erinkaranlıkkoşullarınıbir 
çeşitli faal iyetler içinde yer ald ı, za- derlik ettiği ulusal kurtuluş mücade- kurtuluş mücadelesine karşı aldıkları Kürdistan'da bu yollarla sonuç daha asla bulamayacak, halkımızı 
man zaman tutuklanarak düşünce- lesine düşmaniıida yeminli olan Kürt önlemlerin salt Kararname ile sınırlı almaya çalışırken , uluslararası sessiz-sedasız katliamdan geçtre-
leri ve eylemierinden dolayı sö- küçük-burjuva reformislierinden bir olmadığ ı . gizli bazı kararların daha alanda da yoğun bir diplomatik faa- meyecektir. 
mürgecilerce yargıland ı. 12 Mart yönüyle daha ayrılmaktadır; o da alındığı şeklindeki , bizzat TC Cum- liyelle destek almaya çalış ıyorlar. Bugün Kürdistan halkı artık ölüm-
döneminde cezaevinde bulunan mücadelemize saygılı ve dost bir horbaşkanı Özal'ın ağzından dile Geçtiğimiz günlerde sömürgeci baş- den kurtuluşun tek yolunun ulusal 
Zeki ADSIZ, daha sonra yürüttüğü tutum takınmış olmasıdır. ideolojik getirilen sözleri pratik anlamını bul· bakan Yıldırım Akbulut lrak'a bir kurtuluş mücadelesini yükseltmek-
gazetecilik mesleği sırasında yazdığı ayrılıklara rağmen , Kürdistan'da ve- maya başlıyor. TBKP liderleri Haydar ziyaret gerçekleştirdi. Görünüşte su ten geçtiğini bilmelde ve bu ruhla 
yazılardan dolayı 10 ay hapis, 6 ay rilen silahlı mücadeleye en azından Kutlu ve Nihat Sargın düzmece ey- sorunu başta olmak üzere ekono- mücadele etrafında giderek daha 
sürgün cezasına çarptı rı ld ı. Daha inkarcı yaklaşmamış, Partimizle lemler ardından salıverildiler. Böy- mik-ticari işbirliği ziyaretin temel ge- fazla kenetlenmektedir. Yine ARGK 
sonraki yıllarda sendikal ve siyasal dostluk ilişkileri içinde olmuştur. Bu lece, Takrir-i Sükün yasasının ta- rekçelerindendi. Ancak esasta bu gerillaları, düşmanın her türlü saldırı 
faaliyetlerini sürdüren Zeki ADSIZ, yönüyle de dürüst bir Kürdistanlı 'nın mamlayıcı ögesi güdümlü Komünist gezl başta Kürdistan halkı olmak ve komplolarını bir birboŞaçıkararak 
Genel- i ş Sendikası Diyarbakır Şu- sergilernesi gereken tutumu göster- Partisi'nin kuruluşu yolunda bir adım üzere Ortadoğu halklarına yönelik sürekli yükselen bir atağ ı gerçekleş-
besi başkanlığ:ı ve DiSK 10. Bölge meyi bilmiştir. daha atıld ı. Kutlu ve Sargın ' ı sahve- kanlı işbirliğinin temellerini canlan- tirmektedirler. Bugün artık yalnızca 
temsilciliği görevlerinde bulundu. Zeki ADSIZ, ideolojik ve politik rerek, bir yandan Batı'da hakkında dırma amacını taşıyordu. Kürdistan Botan'da değil, Kürdistan'ın dörtbir 
1979'da bir kez daha tutuklandı. birçok ayrılıklarımıza rağmen dost uyanan şüphe ve hoşnutsuzluğu ulusal kurtuluş mücadelesine karşı tarafında kurtuluş savaşı giderek 

1974 yılından itibaren TKSP saf· gördüğümüz, dostça ilişkiler içinde hertaraf edip demokratik bir imaj ortak savaşı m ve Bağdat Paktı ' nı boyutlanmakta ve her gün yeni mav-
larında yer alan ve merkez komite olduğumuz bir politikacıydt. Yurtse- yaratmayı ve böylece Kürdistan'daki yeniden canlandırma çabası TC-Irak ziler kazanılmaktadır. Kürdistan artık 
üyeliği yapan Zeki ADSIZ, 12 Eylül v~rliği ve Kürdistan halkının kurtu- katliamlarını daha da serbest bir görüşmesinin ana gündem madde- her gün eylemlerle çalkalanmakta; 
cuntası ardından Doğu Kürdistan ve luşu için çabasıyla halkımıza daha ortamda gerçekleştirmeyi he- siydi. Gerçi taraflar aralarındaki bazı sömürgecilerin tüm gizleme çabala-
Avrupa'da faaliyetlerde bulundu. çok hizmette bulunabilecekken defleyen sömürgecilik, diğer yandan çıkar çekişmeleri yüzünden tam bir rı na rağmen darbe üstüne darbe 
TKSP'nin sağ-reformisı yapısıyla hayatını kaybetmesi bir talihsizliktir. da arkasına aldıği ülke içi cepheyi anlaşma sağiamam ış görünüyortar aldıkları, buna karşılık ARGK gerilla-
çelişen Zeki ADSIZ, 1982 sonia- Inanıyoruz ki, eğer yaşasaydı ulusal genişletmeyi hedefliyor. Böylelikle, ama her iki faşist diktat&lüğün ka- larının savaş gücünün giderek yet-
rında bir grupla birlikte TKSP'den kurtuluş mücadelemizia daha da 1925'1erde başvurduğu oyuna bir rakteri ve tarihi suç ortakhkları gele- kinleştiği görülmektedir. Gerilla or-
ayrılarak TKSP-Roja Welat kanadını gelişkin dostluklar kurabileceği bir kez daha başvurup Kürdistan ulusal cekte de halkımıza ve Ortadoğu dusuna toplu katılımlar hız 
kurdu. 1986'da TKSP-Roja Welat ile yönde yol alacaktı . kurtuluş mücad~esini boğazlamayı halklarına karşı ortak saklırı cephe- kazanmakla, ARGK nicelik ve nite-
KiP-GBK'nin birleşmesiyle oluşturu- Daha verimli çalışmalar içine gire- amaçlıyor. sinde yeralmalarını kaçınılmaz kı la- likçe bir büyüme atağını yaşamak-
lan TSK'nin önderliğini üstlendi. bileceği bir dönemde yakalandığı Diğer yandan sömürgeciler, caktır. tadır. Bütün bu gelişmeler 1990 Ba-
Kürdistan'da silahlı mücadelenin te- hastalıktan kurtulamayarak hayatını ispanya-Bask örneğini gelecekte al- Diğer yandan, TC'nin diplomatik har Atılımı'nın Kürdistan ulusal 
mel mücadele yöntemi olduğuna kaybeden Zeki ADSIZ'ın aramızdan ternatif bir model olarak düşünüp bir bir atağa hazırlandığı ve üç aşamalı kurtuluş mücadelesi tarihindeönemli 
inanan TSK, 1988'de ORK (Ordiya ayrılması dolayısıyla ailesi ve dava yandan da bu alternatife göre ha- bir planla Kürdistan sorununa karşı biryertutaca{lını şimdiden müjdele-
Rizgariya Kurdistan) adıyla silahlı arkadaşlarının üzüntüs9nü payla- zırltklarını yapıyor. Ancak bu altema- dış destek sağlamaya çahşacağt mektedir. 
birimlerinin oluşturulmasına geçti . şıyor, başsağlığı diliyoruz. tifi, Kürdistan ulusal kurtuluş müca- yönünde burjuva basınında haberler D 
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ARGKIDEN EYLEM . DALGASI 
BEYTÜŞŞEBAP: Ulusal kurtuluş 

mücadelemize karşı sömürgeci sa· 
vaşın en azıh işbirlikçilerinden olan 
J iı1ı:i aşireti çetelerine darbe üstüne 
darbe vuruluyor. Bizzat aşiret reisi 
çetebaşı Tahir Adıyaman'a yönelik 
geliştirilen eylemlerden biri daha 27 
Nisan günü gerçekleştirildi . Şeker 
Bayramı'nın ikinci günü Jirkilerin 
ikinci ağası Hacı Dırbas'a bay· 
ramtaşmaya giden ve içinde Tahir 
Adıyaman'ın da bulunduğu 4 araba· 
lık bir konvoy, Beytüşşebap'ın Ber· 
kevir ve Kespiyaniş köyleri arasında 
ARGK'nin mayınlı pususuna düştU . 

Mayına çarpan ve ardından otomatik 
silahlarla taranan ilk iki araç tahrip 
olurken. içindeki 5 çete de öldürüldü. 
Öldürülenler arasında Tahir Adı· 
yaman' ın amcası ve kay ınbabası 

olan Çavuş isimli çete ile bir yeğen i 

de bulunmaktad ı r. Üçüncü araçta 
olan Tahir Adıyaman ise pusuya 60 
metre yaklaşmışken . ilk iki aracın 

tahrip edilmesi üzerine geri kaçmayı 
becermiş ve şimdilik intikam eyle
minden kurtulmuştur. 

9 Mayıs günü ise, yine Jirki aşire · 

tine mensup olan ve operasyon ya
pan sömürgeci güçlere kı lavuzluk 

eden 6 çete. Beytüşşebap'ın Turanış 

(BoQazören) köyü civarında ARGK'li 
gerillaların pususuna düşmüş ve 
ölümle cezalandırılmışlardı r. Çetele· 
rin silahlarına da el koyan gerillalar 
kayıp vermeden üslerine geri çe
kilmişlerdir. 

ŞIRNAK: Sömürgeci ordu güçle
rine yönelik ARGK eylemleri giderek 
daha kapsamlı boyutlara sıçrarkan 
sömürgecilerin verdikleri kayıplar da 
yükseliyor. Şırnak ' ın Gundikiı Melle 
(Milli), Xirbike Beste (Dedeören) ve 
Bişireş köylerinde bölük düzeyinde 
konumlanan sömürgeci güçlere, 
ARGK birlikleri 25 Nisan akşamı 
aynı anda birer baskın eylemi ger
çekleştirdiler. Ağır silahlarla do
nanmış olan kalabalık sayıdaki ge
rillaların 26 Nisan sabahına kadar 
süren baskın eylemlerinde her üç 
köydeki askeri binalar yerle bir edi · 
lirken, say ıs ı 50'yi aşkın düşman 

askeri öldürüldü, birçoğu da yara
landı. Ölenler aras ında çok sayıda 
subay da bulunmaktadır. 

ARGK güçlerinin kayıp vermeksi
zin sömürgecilere böylesine ağır bir 
darbe indirmeleri Kürdistan halkı 

üzerinde büyük etki yaranı , sö· 
mürgeeileri ise büyük bir panik içine 
soktu . 28 Mart Kararnamesi ardın
dan saldırılarını artırarak sonuca 
gitmek isteYen sömürgeciler. bıraka
lım saldırıda olmay ı , Kürdistan top
rakları üzerinde yaşama imkanlarını 
dahi artık bulmakta zorlanmakta
dırlar. 

3 Mayıs günü, çetelerle takviyeli 
sömürgeci güçler ile ARGK gerillaları 
arasında büyük bir çarpışma ya· 
şandı. Uludere'nin azılı çete gücü 
Mala Bayreler ve özel tim elemanla
nndan oluşan 20 kişi lik bir grup, 
gerilla kılığına girerek Şırnak'ın 

Avyan (Oereler) köyünden 10çobanı 
gerillaların yerlerini göstermeleri için 
tehdit ettiler. Kendilerini gerilla olarak 
tanıtan bu çete ve özel tim elemanla
rının tehditleri sonucu çobanlar ken
dilerini geriHaların üslendiği Besta 
Biga'nın Geliye Baraza (Domuzlar 
Deresi) mıntıkasına götl.ırdüler. Ge
rillaların yerini tespit eden bu grup, 
Hilal, Segirka, Uludere, Osyan (Per· 
vari), Çeman (Beytüşşebap) ve 
Şırnak'tan takviye kuvvet istedi. 

Sayısı binlere varan sömürgeci 
güçler ve çeteler ile 150 kişilik ARGK 
birliği arasında akşam saat 5'te baş
layan çarpışma 4 Mayıs sabahına 
kadar devam etti. Gerillaların kahra· 
manca direnişi , söml.ırgecilerin ağır· 

kayıplar vermesi ile sonuçland ı . 1'i 
üstağmen ve 4'ü subay olmak l.ızere 
36 düşman askeri ôldürüldl.ı, düş· 
man cesetlerini helikopterle Şırnak'a 

kaldırdı. Çatışmada Mala Bayre çe· 
teleri, sömürgecilerin verdiği kimya
sal silahları kullandılar. Ancak silahı 
kullanmayı iyi bilmedikleri için kendi
lerine de zarar verdiler. Gerillaların 
d i renişi sırasında ve çeteterin ara
sında patlayan kimyasal silahla 10 
çete öldü, 13'ü de yaralandı . Öldürü
len çeteler Segirl<:a'ya gömülürken, 
yaralananlar da hastanelerde sıkı 

güvenlik altında tedaviye alındı. Bu 
çatışmada da görüldüğü gibi , sö
mürgeciler, kendileri ve uşakları 

eliyle Kürdistan'da yaygın olarak 
kimyasal silah kullanmaktadırlar 

Gerillalar ile sömürgeci güçler ve 
çeteter arasındaki çarpışmada ay
rıca 1 helikopter geri/lalarca çar
pışma alanına düşürüldU ve içinde
kiler öldü, yara alan 1 helikopter de 
çarpışma alanınıterketmek zorunda 
kaldı. Bu helikopterin de çarpışma 
alanı dışında düştüğü belirtilmekte
dir. 

Stratejik bir tepede konumlanarak 
gerilla birliğini koruyan 7 ARGK ge
rillası kahramanca çarpışarak şehit 

düşerken . sömürgeciler yanlarına 
zorla aldıkları 1 O çobanı da hunharca 
katıeni ler. 

Sömürgeciler, bu büyük çarpış

madaki kayıplarını gizlerken, gerilla 
kayıplarını ise 17 kişi olarak açıkla
dılar. Böylece hezimetlerini ka
muoyundan gizleyip kendilerini 
başarılı olarak göstermeye çalıştılar. 

Ancak gerçekleri bilen halk kitleleri 
SÖmürgecilerin aldıkları büyük 
kayıplar ve bir çete odağının daha 
çökertilmesinden coşkuya kapıldılar 
ve gerçekleri dörtbir tarafa duyurdu
lar. Çökertilen çete odağı Mala 
Bayreler'e ait Axyan ve diğer iki köy, 
daha önce gerillalarca kamutaştı

rılmış ve yurtsever köylülerin hizme
tine verilmişti. Bu nedenle çeteler 
halkı sürekli tehdit etmekteydiler. 
Ancak son aldıkları darbe ile bellerini 
doğrultamaz hale gelmişlerdir. 

Di!)er taraftan 5 Mayıs tarihinde 
Şırnak'ın Dergule köyü civarında 

azı lı çetebaşı Mehmet Özden ile bir 
çetesi daha ölümle cezalandırıldılar. 
Sömürgecilerin silahlarını almayı 

reddeden Batuyan aşiretinden olan 
Mehmet Özden isimli hain 16 yıllık 
mahkumken, sömürgecilerden silah 
alıp gerillalara karşı savaşmak şar
tıyla affedilmiş ve Kürdistan halkına 
karşı çete örgütlenmesinin başını 

çekmişti. Bu konumundan dolayı 

ölümle cezalandırılan çetebaşının 

cesedi, ibret için yol üzerindeki bir 
telefon direğine asıldı ve uzun süre 
burada asılı kaldı . 

Yine 10 Mayıs tarihinde Şırnak
Cizre karayolu üzerindeki Kasrik 

Bağazı 'nda pusu kuran ARGK ge- şandı . Çatışmadasömürgecilereçok 
riliaları bir sömürgeci askeri birliğini sayıda ölü ve yaralı verdiren gerilla
pusuya düşürdüler. Pusuya düşen lar hiç kayıp vermeden operasyon 
güçlerden 1 teğmen, 8 asker ve 10 alanından uzakiaşmayı başardılar. 
köy korucusu öldürülürken, silahla- YÜKSEKOVA: 5 Mayıs tarihinde 
rı na da gerillalarca el kondu. Ayrıca Dibekli köyüne bir baskın eylemi 
8 araç da tahrip edildi. Tahrip edilen düzenleyen gerillalar, 4 köy korucu
araçlardan bir kısmı askeri araç, bir sunu ölümle cezalandırarak silahla
kısmı da askerlere erzak taşıyan rına el koydular. Eylemden sonra da 
araçlard ı r. Sömürgeciler her zaman köyde pusu kurdular ve takviye için 
yaptıkları gibi, bu olayda da gerçek gelen sömürgeci askerleri pusuya 
kayıplarını gizlediler ve ölülerini 7 düşürdüler; 13 asker öldürüldü. Sö
kişi olarak açıkladılar. mürgeciler kayıplarını kamuoyundan 

Pusu eyleminden sonra meydana gizlediler. 
gelen çatışmalarda 3 gerilla da şehit Sömürgeci askerlerle çıkan ça-
düştü. tışmada 1 ARGK savaşçısı kahra-

Şırnak'tan ulaşan bilgilere göre, manca çarpışarak şehit oldu. 
burayı il yaparak özel savaş merkez- ERUH: Siirt'in Eruh ilçesine bağlı 
lerinden biri haline getiren sömürge- 300 haneli Aval (Tünekpınar) 
ciler, her türlü yığınak ve tedbirlerine köyünde 10 Mayıs tarihinde bir top
rağmen, gerillaların yoğunlaşan sal· lantı yapan ARGK gerillaları köydeki 
dm eylemleri sonucu ecel terleri tüm korucuların silahlarını kamu
dökmektedirler. Memurlar bile, askeri laştırchlar. Ayrıca suçlu bulunan 2 
araçlarla ve büyük güvenlik önlemleri köy korucusunu da ölümle ceza
altında çalıştıkları dairelere getirilip landırdılar. 
götürülmektedirler. Bu da göster- ŞEMDiNU: Şemdinli'nin De (Sa
mektedir ki , sömürgeeller işgalci bir manlı) köyünde 14 Mayıs'ta gerçek
güç olarak Kürdistan'da yaşam şansı leştirilen bir eylemde ARGK gerilla
bulamamalda ve şehir merkezle- ları 2 çeteyi ölümle cezalandırdılar. 
rinde de kapana kısılmış bulun- 23 Mayıs'ta da Gani (TekeiQ köyü 
maktadıriar. yakınlanndaki Mamustanlı Dağı'nda 

23 Nisan tarihinde operasyon ya- pusu kuran ARGK gerillalan ile sö
pan yüzlerce kişilik tim, asker ve mürgeci güçler arasında çıkan ve 
çete gücü ile ARGK gerillaları ara- 3-4 saat süren çarpışmada 9 sö· 
sında Kırkkuyu köyü yakınlarında mürgeci asker öldürüldü, aniareası 
çatışma çıktı. Saatlerce süren ça- yaralandı. Helikopterlerin Van'a sü
tışmada ARGK güçleri üstün savaş rekli yaralı taşıdıkları bildirilmektedir. 
yetenekleriyle kayıp vermezken, sö- Yine, Mayıs ayı ortalarında SÖ· 
mürgeeilere çok sayıda ölü ve yaralı mürgeei işgal güçlerinin konum· 
verdirdiler. Ancak sömürgeciler landığı bir karakala baskın dü· 
kayıplarını sadece 1 askerin öldüğü zenleyen ARGK gerillaları , karakolu 
şeklinde duyurdular. imha ederek çok sayıda askeri öldü-

26 Nisan tarihinde de gerillalar rüp, bir~unu yaraladtlar. 
Geçitboyu köyündeki bir ajanı n evine KERBORAN (OARGEÇiT): ARGK 
baskın düzenlediler. Baskında Salih gerillaları 5 Mayıs'ta Karboran ya
Çoban isimli ajan ve onun gibi işbir- kınlarında yola pusu kurdular. iki 
likçi olan oğlu Ayhan Çoban ölümle araçlık düşman konvoyu pusuya 
cezalandınldılar. düştü . Her iki araç da imha edildi ve 

ÇUKURCA: Mayıs ayı ortalannda içinde bulunan en az 20 asker ve 
Çukurca'nın Marusan (Kurudere) subaydan çoğu öldü, bazıları da 
köyü civarında, sömürgeci askerlerin yaralandı. Düşman, kayıplarını giz· 
her zaman pusu kurdukları bir nok- leyerek sadece 2 askerin öldüğünü 
taya erkenden gidip yerleşen gerilla- duyurdu. 
lar, pusu kurmaya gelen askeı1eri SiLOPi: 28 Nisan günü Silopi'den 
kendileri pusuya düşürerek ağır Cizre'ye gitmekte olan Halil KILIÇ 
kayıp verdirdiler. Ava giderken gafil isimli yurtsever, karşı yönden gelen 
avianan sömürgeci askerlerden 14'ü bir özel tim aracı nı kamyonuyla eza
öldürüldü. rek, içindeki özel tim elemanlarını öl· 

Diğer yandan 1 O Mayıs'ta Çu- dürdü. Kamyonuyla Cizre'ye gl
kurca merkezindeki tabur, gerilla- derken karşıdan özel time ait aracın 
larca kuşatmaya alındı. Kuşattıkları • gekli{lini gören yurtsever, ulusal ki· 
taburu raketatar ateşine tutan ARGK ni ni eyleme dönüştürerek kamyo
gerillaları sömürgecilere çok büyük nunu özel tim aracının Uzerine sürdü. 
zayiat verdirdiler. Henüz ayrıntıları Eylemiyle 6 özel tim elemanını 
hakkında bilgi alınamayan eylemin ölümle cezalandıran yurtsever de 
çok boyutlu olduğu ve hallrta büyük hayatını kaybetti. 
coşku yaranığı bildirilmektedir. Halkımızın düşmana kin i ve dava-

öte taraftan Oibek köyü yakınla- sına sahip çıkışının soylu bir öme{ıi 
n nda operasyon yapan sömürgeci olan bu kahramanca eylemi, düşman 
askerlerle ARGK gerillaları arasında özünden boşattmaya çalıştı ve olaya 
23 Nisan'da büyük bir çatışma ya- kaza süsü verdi. Ancak artık ayak· 

lanmalarla sesini haykıran bu yöre 
halkımızın, düşmana karşı kininin 
her yerde ve her biçimde eyleme 
geçtiği gerçeği giderek daha fazla 
kendini ortaya koymaktadır. 

Yine aynı günlerde Silopi'de 
ARGK gerillaları ile düşman güçleri 
arasında bir çarpışma meydana 
geldi. Uzun süren çarpışmada ge~ · 
riliatar ~ 1 özel tim elemanını öldür· 
dü~r. birçok tim elemanı ve askeri 
de yaraladılar. 

CizRE: Serihildanı ile Kürdistan 
ulusal kurtuluş mücadelesine en 
büyük desteklerden birini veren ve 
direnişçi ruhunu dost-düşman her
kese kanıtlayan yurtsever Cizre hal
kının eylemliliği sürüyor. 

15 Mayıs Salı günü Cizre halkı 
kitlesel bir gösteri daha gerçekleş
tirdi . Uludere'deki bir çarpışmada 

şehit düşen Cizreli bir ARGK sa
vaşçısının cenaze töreni, binlerce 
yurtseverin katı ld ı ğı büyük bir göste
riye dönüştürüldü . Salı günü yapılan 
cenaze törenine katılan çocuk-yaşlı, 

kadın-erkek onbini aşkın kitle ulusal 
kurtuluş mücadelemizi destekleyen 
ve sömürgeciliği lanetleyen slo
ganlar anı. Sömürgeci güçler, olayı 
kamuoyundan gizleyebilmek ve tep
kinin daha da üst boyutlara sıçrama
sını engellemek için törane katılan 
ve sloganlar atan kitleye müdahale 
etmedi. 

Diğer yandan Cizre halkının mü
cadele ruhundan ürken sömürgeci
ler, yurtseverleri tek tek veya gruplar 
halinde tutuklama faaliyetine başvu
ruyorlar. Mayıs ayı başında 11 yurt
sever "yataklık ve kuryel ik• iddiasıyla 
gözaltına alındı . 

ÇATAK: Son bir yılda ulusal kur
tuluş mücadelemizin gözle görülür 
bir atağa geçtiği Çatak ve çevresinde 
sömürgeetler özellikle aşiret güçle
rine dayanarak ve büyük güç yığarak 
varlıklarını korumaya çalışıyor. Son 
dönemlerde daha da yoğunlaştırılan 
baskı ve tehditlerle koruculuk yay· 
gınlaştırılmaya çalışılıyor. SHP Van 
il Başkanı ile aşiret reisi Sadun 
Ağa'nın başını çektiği koruculaştırma 

çabalannda sürgün de dahil her 
yönteme başvuruluyor. Bu tehdit ve 
çabalar sonucu bugüne kadar 2000 
dolayında kişinin silahiandınidığı bil
diriliyor. Çoğu zorla silahiandırıian 

bu kişilerden ancak 300 kadarının 
gönüllü silah aldı{lı belirtiliyor. Silah 
almayı reddeden köyler ve kişiler 

sürgüne tabi tutuluyor. Örneğin ; 
Mayıs ayı içinde silah almayı redde
den Graviyan aşiretinin Urulu köyü 
boşattılmıştır. Sürgünetabi tutulanlar 
Çatak merkezi, Van ve izmir'e göç· 
ettiriliyor1ar. Çeteleşmenin başını çe· 
ken hain ağa ve işbirlikçiler, si· 
lahlandırdıkları her kişi başına sö· 
mürgeei/erden 100.000 TL alıyorlar. 

Diğer taraftan sömürgeciler Mayıs 
ayının ikinci yarısından itibaren 
Çatak'a yeni güçler konumlan· 
dırmaya başladılar. Eskişehir'den 
hava indirme birlikleri, BcMu'dan da 
komando birlikleri alana aktarılmış 
bulunuyor. Sömürgeciler tüm bu ça· 
balar1a mücadelemizin gelişmesini 
önlerneyi ve silahlı güçlerimlze darbe 
vurmayı amaçlıyor. Ancak, mücade· 
lamizin giderek yükselmesinin önüne 
geçemiyor. 

Sömürgecilerin koruculaştırma 

faaliyetine karşı mücadeleyi yoğun· 
laştıran gerlllalar Mayıs ayı içinde 
Xelilan aşiretineten çok sayıda koru· 
cuyu silahsızlandırdılar. 

Diğer yandan 1 O Mayıs'tan itiba· 
ren yörede yaygın çarpışmalar 

yaşanıyor. Sömürgeciler yöreye gi· 
riş-çıkışları denetim altına alarak 
zaman zaman yasaklıyortar. 

21 Mayıs'ta i~ Çatak·Bey-
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tüşşebap-Pervari üçgenindeki Farki
nis (Ovecek) köyü yakınlarında. Kata 
Dağı'nda büyük bir çarpışma mey
dana geldi . Uç sömürgeci bölük ve 
bir bölük gücündeki çetelerle ARGK 
gerillaları arasında çıkan çarpışma 

tüm gün sürdü. Gelen ilk bilgilere 
göre, 1 çavuş ve 2 asker gerillalarca 
öldürüldü. Çatışmanın boyuttarının 
büyük olduğu dikkate alındığında. 

sömürgecilerin kayıplarının daha 
fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

MiDYAT: 21 Mayıs 1990 günü 
sömürgeci işgal kuwetleri. yurts"ever 
bir Kürt köylüsünü hunharca katletti
ler. Midyat merkeze bağlı 150 hanelik 
Kerşave (Budaklı) köyünde Beşi r 

Algan isimli yurtsever köylü sabah 
namazından sonra çifte gitmek 
üzere köy çıkış ı na yönelir. Ancak 
köyün etraf ı nda pusu kuran özel 
timler ve .askerler tarafından kurşun 
yağmuruna tutularak katledilir. Asker 
ve ÖZ€!1 timler. daha önceki örnek
lerde görüldüğü gibi. olaya çatışma 
süsü vermek amac ıyla yurtseverin 
cesedin i dağa götürmek isterler. An
cak silah sesleri üzerine olay yerine 
giden köylüler durumu görerek mü
dahale ederler. Kadın ve çocuklar 
katil asker ve özel timleri taş yağmu
runa tutarlar. Kitleye doğrudan ateş 
etmekten korkan sömürgeci güçler 
baş larının üzerinden ateş ederek 
ürkütmeye çalışır lar. Ancak kitle ce
sedin yerinden alınmas ı nı önler. 

Daha sonra öfkeyle Midyal'a 
doğru yürüyüşe geçen halk kitleleri . 
şehrin girişinde özel tim. asker ve 
polislerin kurduğu barikatta durduru
lur. Hal k ı n tepkisinin yaygınlaşma

s ı ndan ürken sömürgeci ler. Midyat 
Belediye Başkanı 'n ı devreye so
karlar ve köylüler köylerine geri gön
deril ir. Köylü ler, askerlerin cinayetle
rinin tespiti için direnişlerini sürdürür 
ve uzun süre cesedi o lduğu yerde 
bekletirler. 

Kerşave köyü şehit Mustafa Bil
MEN yoldaşın köyüdür ve halkı yurt· 
severdir. Kerşave köylü leri, sö
mürgecilere karşı koyduk l arı tutarlı 

tavırla cinayetlere sessiz kalmaya
caklarını göstermiş ve halk isyan ı mı 

zın yaygın laşacağının kanıtı olmuş

lardır 

NUSAYBiN: Nusaybin Lisesi öğ
rencileri. I şçi sınıfının Birlik, Daya
nışma ve Mücadele günü 1 Mayıs'ı 

boykot eylemiyle kutladılar. Okulu 
boykot eden öğrenciler yaptıkları 

gösteride, "Yaşasın 1 Mayıs " , "Ya
saklara son", "Kahrolsun faşizm " 

sloganların ı attılar. Tüm gün ey
lemleri ni sürdüren öğrenciler, sö
mürgeci güçlerin tüm saldırı ve teh
ditlerine rağmen eylemlerinden taviz 
vermediler. 

iDiL: ARGK gerillaları 23 Nisan 
akşamı idil Emniyet Arnirliği'ne yö
nelik, roketatarların da kullanıldığı 

büyük bir saldırı eylemi gerçekleştir

diler. Roketatarlarla dövülen Emniyet 
Arnirliği binas ı büyük hasar gö
rürken, karş ı koyma gücünü dahi 
gösteremeyen sömürgecilerden çok 
say ıda polis öldü, birçoğu yaralandı. 
Sömürgeciler aç ıklamalarında yal
nızca 2 polisin yaralandığını iddia 
ettiler. 

PERVARi: 23 Nisan günü 
Pervari'nin Doğanca bucağı Sığırlı 
mezrasında operasyon yapan sö
mürgeci güçler, gerillalar tarafından 
pusuya düşürüldüler. Gafil avianan 
sömürgeci askerlerden çok sayıda 
ölen ve yaralanan oldu. Sömürgeci
ler kayıplarını, 1 jandarma onbaşısı
nın öldüğü tarzında açıkladılar. 

KURTALAN: 13 Mayıs gecesi 
Saribe köyünün Helere mezrasında 
3 kişilik bir ARGK grubu ile sö
mürgeci güçler arasında büyük bir 
çarpışma yaşandı. Bir görev gereği 
Helere mezrasına giden ARGK ge
rillaları mezrada pusuyayatmış olan 
özel tim ve askerlerin pususuna 
düştüler. Son merrniterine kadar di
renerek şehit düşen ARGK gerillaları 

4 özel tim elemanı ve 6 sömürgeci 
askeri de öldürdüler. 

Çatışmada büyük kayıplar veren 
sömürgeciler hunharca gerillaların 

bedenlerine saldırıp parçaladılar. 

Parçaladıkları gerillalardan ikisinin 
parçalarını ailelerine testim eden 
sömürgecilerin, gerillaları yaralı ele 
geçirip hunharca işkencelerle katıet

tiğ i söyleniyor, yurtseverlerce . 
Şehit düşen ARGK gerillalarından 

Hallt BALTA, aslen Kurtalantı olup 
Batman'da işçilik yapan bir ailenin 
oğludur. Şehit Ali AGAL Beşiri'nin 
Bazıveren (Kumgeçit) köyündendir. 
Diğer şehit sayaşçının kod isminin Ken
dal olduğu bildiriliyor. Halkımız şe

hitlerini bağr:na bastı, çok sayıda 

yurtsever, şehillerin ailelerini ziyaret 
ederek, başsağlığı diliyor ve onların 
direnişiyle gururlandıkları n ı dile geti
riyorlar 

BATMAN: 28 Mart Kararnamesi 
ile il yap ı lması kararlaştırılan Bat
man. özel savaş karargah iarından 

biri haline getiriliyor. Resmi 
Gazete'de yayınlanan özel bir ka
rarnameyle. Şırnak ile birlikte Ozel 
Hal Bölgesi'ne dahil edilen ve 6 ay 
süre için özel hal ilan edilerek özel 
valiliQe bağlanan Batman, il olmanın 
"nimetleri"nden yararlanmaya baş
ladı• Diyarbakır'da üstenmiş olan 7. 
Kolordu Batman'a taşınıyor. Böylece 
Batman, özel savaşın merkezle
rinden biri haline getirilmeye hazırla

nı lıyor. 

Diğer yandan. Kararname'de yer
alan. Kürd istan'a 90 bin işçi ve me
mur kadrosunun verilmesi kararının 
içyüzü de pratikte kendini göster
meye baş l adı. TPAO (Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı-Batman 

Rafinerisi)'ya sivil savunma adı al
tında 1000 özel "işç i" alınıyor. Bu 
" işçi"lerin ezici kesimi Türk. Bunların 
görevi, işyerin in güvenliği ad ı altında 

işçileri izlemek, işverene ve askeri 
yetkililere durumlarını rapor etmektir. 
Bu " işçi"lerin Rafineri'de görevlendi 
rilmesiyle, her dört işçiye bir muhbir 
düşmüş oluyor. Böylece, Kürdistan 
i şçisinin candamarı olan Batman 
Rafineri'sinin etkisiz kılınması 

amaçlanıyor. 

Sömürgecilerin bu yönelimleri sü
rerken, Batman'daki 100 Mobil işçisi 
açl ık grevi eylemine başladı. işçiler, 
ücretierin artırıtmasını talep ediyor 
ve kötü çalışma koşullarını protesto 
ediyorlar. 

Diğer taraftan, B Mart 1990'da 
silah l arı gerillalarca alınan Gökçe
bağ köyü korucularından B'i tu
tuklandı. Kemal Çiçek, Adil Demir, 
Ramazan Demir, Mirza Balık, 

Hamza Çiçek, Mahmut Aydın, llhan 
Demir ve Mehmet Balık isimli koru
cular, silahlarını direnmeden ve da
nışıklı olarak gerillalara teslim ettik
leri iddiasıyla 3-5 yı l arası ceza 
istemiyle yarg ılanıyorlar. Aynı olay 
nedeniyle gözaltına alınan ve uzun 
süre ağır işkencelere maruz bırakı
lan 12 yurtsever ise serbest bırakıldı . 

ELAZIG: ARGK gerillaları 1 O 
Mayıs tarihinde Elazığ-Tatvan 
demiryolunu iki ayrı noktada kestiler. 
Kale ve Suveren-Beyen istasyonları 
arasında durdurulan iki ayrı yük treni 
yakıldı. Trenlere yüklenmiş bulunan 
sömürgecilerin ihraç mallarının imha 
edilmesiyle sömürgecilere ağır 

maddi kayıp verdirildi. Ayrıca, ge
rillaların "dur" ihtarına uymayan ve 
k8rşı koymaya katkışan 4 görevli de 
ölümle cezalandırıldı. 

PALU: Son dönemlerde mücade
lemizin giderek gelişme kaydettiği 

bir alan olan Elazığ'ın Palu ilçesi 
kırsal kesiminde 20 Mayıs'ta sö
mürgeci işgal kuwetlerine yönelik 
gerçekleştirilen bir eylemde 6 özel 
tim elemanı gerillalarca öldürüldü. 
Çok sayıda yaralı da veren sö
mürgeciler aldıkları darbeyi ka
muoyundan gizlediler. 

KARAKOÇAN: Mayıs ayı içinde 
Karakoçan'da meydana gelen bir 

Mayts 1990 

çatışmada, ilk ulaşan bilgilere göre, 
4 özet tim elemanı ölümle cezalandı

rı ldı. Gerillaların kayıp vermedikleri 
çatışmanın ayrıntıları henüz öğreni

lemedi. 
NAZiMiYE: 20 Nisan günü Nazi

miye merkezindeki özel tim binasına 
raketatartı saldırı düzenleyen ARGK 
gerillaları, 4 özel tim elemanını öldü
rüp, 20'ye yakınını da yaraladılar. 

Kendilerini en çok güvenlikte hisset
tikleri inierinde saldırıya uğrayan 

bu katil sürüsüne vurulan darbe 
halkımızda büyük coşku, düşmanda 
panik yarattı. 

Yine, Nisan ayının son hattasında 
Nazimiye'de kurtuluş kuwetlerimiz 
ile sömürgeci işgal güçleri arasında 
meydana gelen bir çarpışmada 1 
helikopter düşürüldü. Helikopterdeki 
tüm askerler öldürölürken silahlarına 
da el konuldu. Düşürülen bu heli
kopterle birlikte son iki ay içinde 
Dersim'de düşürülen helikopter 
sayısı 2'ye çıktı. 

BiNGÖL: Bingöl'ün Çılkani (Yeni
köy) köyünde 1 Mayıs günü okul 
direğinden sömürgecilerin bayrağını 
indiren köy çocukları, kadın ve genç
lerin de desteğiyle yerine ERNK 
bayrağını göndere çekip dalga
landırdılar. Eylemi haber alan sö
mürgeciler, kadın, çocuk ve gençler
den oluşan 19 yurtseveri gözaltına 
aldılar. Bağımsızlık özleminin tüm 
halk ımızı dalga dalga sardığının bir 
ifadesi olan bu eylem, sömürgecile
rin ne kaPar çaresiz ve yenilgiye 
mahkum olduklarının yeni bir kanıtı 

dır. 
Diğer yandan Bingöl'de giderek 

gelişen mücadelemizi engellemek 
ve geriliayı halktan koparmak isteyen 
sömürgeciler, köy boşaltma ey
lemlerini hızlandırıyorlar. Son dö
nemlerde çok sayıda köyün baskı ve 
zorla göçe zorlandığı , bazılarının da 
boşaltıldığı bildiriliyor. 

GENÇ: 3 Mayıs'ta Genç'in Suve
ren istasyonu yakınlarında bir yük 
trenini durduran ARGK gerillaları, sö
mürgecilere ait maltarla yüklü treni 
yakarak ağır maddi zarar verdirdiler. 

AÖRI: Son dönemlerde yoğun 
çatışmaların yaşandığı Ağrı Da
ğı 'nda ·25 Nisan günü meydana ge
len bir çatışmada gerillalar sömürge
cilere ağır darbeler indirdiler. 
Gerillalar kendilerini çembere alıp 
imha etmek isteyen sömürgeci güç
lerin amaçlarını boşaçıkardıkları gibi 
çok sayıda ölü ve yaralı da verdirdi
ler. Üstün savaş güçteriyle çemberi 
yaran gerillalar kayıp vermeden ça
tışma alanından uzaklaşmayı ba
şardılar. 

DOÖUBEYAZIT: 17 Mayıs 'ta 
ARGK gerillaları ile sömürgeci güçler 
arasında saat 17.30'da başlayan ve 
uzun süre devam eden büyük bir 
çarpışmada 3 özel tim elemanı ve 15 
asker öldürüldü. 5 asker ise kay
boldu. Bu askerlerin gerillalarca bir
likte götürüldükleri sanılıyor. Sö
mürgeciler aldıkları büyük darbeye 
rağmen kayıplarını ısrarla gizlediler. 

Çarpışmada ayrıca 3 ARGK geriliası 
şehit düştü . 

KARS: Mayıs ayı başlarında Tuz
luca ve Kağızman çevresinde mey
dana gelen çarpışmalarda gerillalar 
sömürgeci askerlere çok sayıda ölü 
ve yaralı verdirdiler. Günlerce süren 
bu büyük çarpışmalarda aldığı dar
beleri sö"mürgeciler kamuoyundan 
gizlediler. 

URFA: Kırsal kesim ve kasaba
larda boyutlanan mücadelemiz kent 
merkezlerinde de giderek daha fazla 
gelişme kaydediyor. 1 Mayıs akşamı 
Urfa Kalesi'ne ERNK bayrağı çekildi. 
Bombalı süsü verilen bayrak uzun 
süre asılı kaldı. Sömürgecilerin en 
çok denetim sağladıkları şehir mer
kezinde gerçekleşen eylem halkla 

büyük coşku yarattı. 

CEYLANPINAR: 15 Mayıs'ta sö
mürgeci güçlere yönelik bir saldırı 
eylemi gerçekleştiren ARGK gerilla
lan, 1 teğmen, 2 polis ve 1 askeri 
ölümle cezalandırdıtar. ARGK ge
rillalarının kayıp vermediği eylemin 
halk üzerindeki etkisi büyük oldu. 

Yine, ilk alınan bilgilere göre, 23 
Mayıs'ta Ceylanpınar'ın kırsal kesi
minde ARGK gerillaları ile sömürge
citer arasında çıkan ve iki gün süren 
bir çatışmada çok sayıda özel tim 
elemanı öldürüldü, 4'ü de yaralandı. 
Ayrıca 2 gerilla şehit düştü. Büyük 
darbe alan sömürgeci güçler, Mardin 
ve çevre illerden takviye güç aktara-

rak sonucu lahlerine çevirmeye ça
lıştılar, ancak başarılı olamadılar. 

LiCE: 30 Nisan'da ARGK gerilla
ları ile özel timler arasında büyük bir 
çarpışma meydana geldi. Saatlerce 
süren çarpışmada gerillalar 6 özel 
tim elemanını öldürdüler, birçoğunu 
da yaraladılar. Sömürgeciler yaralı
larını helikopterlerle Diyarbakır'daki 
hastanelere taşıdılar. Yaralanan Ah
met Kardal isimli özel tim elemanı da 
hastanede öldü. Çarpışmayı ve 
kayıplarını gizleyen sömürgeciler, 
hastanede ölen özel tirnin de bir 
trafik kazasında yaralan ıp öldüğünü 
iddia ettiler. 

Ayrıca, son dönemde Uce'de on
larca köy korucusu da gerillalarca 
silahsıziandıni ıp silahlarına el kondu. 

KULP: 4 Mayıs tarihinde Kulp'un 
Kelesor köyüne bir baskın eylemi 
düzenleyen gerillalar köyün tüm ko
rucuları nı silahsızlandırdılar. Köy 
halkı ile toplantı yaptılar. Silahını 

vermemekle direnen ve katil olan 1 
korucuyu da ölümle cezalandırdılar. 

DiYARBAKlR: Nusaybin ve Cizre 
halk ayaklanmalarımızda gözaltına 
alınan çok sayıda yurtsever mah
keme önüne çıkarılıyor. 

Nusaybin'de gözaltına alınan 175 
kişiden 145'i bir süre işkenceden 
geçirildikten sonra serbest bırakı

lırken 30 yurtsever ise tutuklandı ve 
haklannda dava açılmak üzere sav
cılığa sevkedildiler. 

Cizre ayaklanmamızda gözaltına 
alınan 200 kişiden ise 129'u bırakıldı. 
Tutuklanan 71 yurtsever ise 21 
Mayıs'ta mahkeme önüne çıkarıldı
lar ve halen yargılanmaları sürüyor. 

Sömürgeciler, ellerinden her gün 
biraz daha kayıp giden Kürdistan'ı 
tutabiirnek için halkımızı silah, zor
balık, işkence ve hapislikle sindir
meye çalışıyorlar. Ancak, gözünü 
kırpmadan ölümün üstüne yürümeyi 
bilen bir halkı durdurmanın örneğini 
tarih yazmamıştır, yazmayacaktır. 

iSTANBUL: 18 Mayıs'ta istan
bul'un Beyazıt Meydanı civarında 

sayısı 200'ü aşkın Kürdistanlı yurt
severlerden bir grup, şehit Haki 
KARER yoldaşı ve bedenlerindeki 
ateşle ölümsüzleşen DÖRT'leri an
mak için bir gösteri düzenledi. Şe
hitlerin anısına atılan sloganlar hay
kıran yurtseverler, bulundukları her 
alanda mücadeleyi ve şehitleri yaşa
tacaklarını gösterdiler. 

1 Mayıs, sosyalizme ve halkların 
mücadele birligine inançla kutlandı 

Sömürgeci-faşist Türk rejiminin al
dığı olağanüstü önlemlere rağmen, 
1990 yılı 1 Mayıs'ı eylemlerle karşı
landı. Kürdistan'da 90 Newrez'unda 
başlayan halk ayaklanmamız Tür
kiye'de de etkisini gösterdi. Mücade
lemiz, başta Türkiye işçi sınıfı olmak 
üzere, Türkiye halkına da bu çağdışı 
rejimden kurtulma cesaret ve azmi ni 
aşıladı. Kürdistan'daki direnme ve 
kazanımların derin etkisini hisseden 
Türkiyeli emekçiler, bu ruhla ve coş
kuyla dünya proletaryasının Birlik, 
Dayanışma ve Mücadele Günü olan 
1 Mayıs'ı kutladılar. 

1 Mayıs kutlamalarının en çok 
kitlesel ve çatışmalı geçtiği yer istan-

bul oldu. istanbul'daki hemen hemen 
bütün işyerlerinde işçiler üretimi dur
durdular. Yapılan toplantılarda saygı 
duruşlan yapıldı, 1 Mayıs bildirileri 
okundu ve yapılan konuşmalarda 1 
Mayıs'ın işçi sınıfının mücadele
sindeki yeri ve önemi üzerinde du
ruldu. Bazı işyerierindeki işçiler de 
toplantılar sonrası yürüyüşe geçtiler. 
Olağanüstü önlemler alan polis, yü
rüyüşçülere coplu ve silahlı saldırılar 
düzenledi. Bu saldırılar sonucu çıkan 
çatışmalarda çok sayıda işçi ve öğ
renci yaralandı. Çatışmalar en fazla 
Taksim ve çevresinde yoğunlaştı. Bu 
çatışmalarda SO' ı aşkın gösterici ya-

Devamı 27. sayfada 

J 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( Serxwebıln 

Bugün, Türkiye ve Kürd istan hal
kın ı yakından ilgilendiren gelişmeler 

yaşan ıyor. Bir halkın var olma müca
delesinin vahşetle bastırılmasından 
en basit demokratik haklarına kadar 
uzatılacak bir plan devreye soku
luyor. Bu dizginsiz saldırıya ilgisiz 
kalmak, ha lklarımızın geleceğinin 
karartılmasına izin vermek demektir. 
Son günlerde televizyondan, radyo
dan, basından sık s ık duyulan Tür
kiye emekçi halkının toplumsal kur
tuluş mücadelesine ve Kürt halkının 
ulusal ve toplumsal kurtuluş müca
delesine yönelik tehditler. Bakanlar 
Kurulu taraf ı ndan uygulamaya 
konulan zora dayal ı sıkının sıkısı 

tedbirler ve halkımızın üzerinde do
laştırılan karabulutlar niye? 

Bilindiği gibi, Kürdistan'da New
rez'un coşkusunun yaşandığı bu
günlerde Nusaybin, Cizre. Kızıltepe , 
Batman ve diğer il ve ilçelerde Kürt 
halkının ulusal kurtuluş özleminin 
dışa vurumu olan intifada ve kepenk 
kapatma eylemleri devleti çileden 
çıkardı . Çünkü, son yıllarda her 
alanda boyutlanan özgürtük müca
delesi temelinde yükselen intifada 
TC'nin Kürdistan üzerindeki yüz
yıllardır süren egemenliğini ve_gele
nekseı politikasını iflas ettirdi. Özgür 
bir ülke ve halk demokrasisine 
ulaşma yolunda sokaklara dökülen 
kadın , çocuk, yaşlı tüm halk ı n öz
lemlerine tahammül göstermesi 
beklenemezdi. Halkın özgürlük mü
cadelesini , Kürdistan 'ın elinden kay
ması olarak değerlendiren ırkçı
şoven devletin koruyucusu ve 
kollayıc ıs ı ordu, partilerin derhal bir 
araya gelerek ulusal ve toplumsal 
kurtuluş mücadelesini bastırmada 

kayı ts ız şartsız destek vermelerini 
istedi. Bunun sonucu hizaya gelen 
burjuva siyasal partileri Kürt halkının 
özgürlük mücadelesinin bastırılma
s ı nda derhal milli mütabakata vardı
lar. Her zaman Kürt halkın ın müca
delesinin zorla bastırılmasından 
yana olan burjuva partilerin, egemen 
güçlerin koruyucusu olan ordu gibi , 
estirilecek teröre, işlenecek suçlara 
büyük bir hevesle ortak olmak iste
meleri şaşırtıcı değildir. Aslında 
Türkiye'de gerçek tek siyasal parti 
gibi hareket eden Milli Güvenlik 
Kurulu'nun bugüne kadar Tür1< siya
sal yaşamındaki etkisi düşünülürse, 
diğer siyasal partilerin esas duruşa 
geçmelerine şaşmamak gerekir. 

Partilerin zirvesi sonucunda Ba
kanlar Kurulu tarafından çıkarılan 
kararla Tür1<iye'de oynanan de
mokrasicilik oyununun sahteliğini 
çok güzel biçimde ortaya koydu. 
iktidar-muhalefet çekişmesinin ülke
nin önemli sorunlarında söz sahibi 
olmadığı; siyasal partilerin fazla 
önemli sorunlarla ilgilenmediği ya da 
başka yerlerde pişi rilen politikalar ı n 

perde önündeki oyuncuları olduğu 
anlaşıldı. Türkiye'deki burjuva parti
lerinin halkın temel sorunlarına çö
züm getirmeyeceği bir kez daha açık 
biçimde görüldü. Çözüm olmayı bir 
yana bırakalım , halk ın ve onun mü
cadelesinin açık düşmanları olduk
larını gözler önüne serdiler. Son 
kararlar bunun kanıtıdır. Tüm bunlar 
şu gerçeği bir daha gözler önüne 
serdi : Türkiye'de ancak: belli odak
Iara boyun eğmeyen, Kürt ulusunun 
kendi kaderini tayin hakkına saygılı 
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Türkiye halkına! 

olan, egemen güçleri ve gizli iktidar 
odaklarını hizaya getiren, tasfiye 
eden devrimci -demokratik halk güç
leri gerçek iktidar olabilir ve sorunları 
çözebilir. 

Kürdistan halk ı nın ulusal ve kurtu
luş mücadelesinin tüm halka karşı 
terör estirilerek bastırı lmak isten
mesi, Türkiye'de demokrasi müca
delesinin saflarını ve gerçek de
mokratların kimler olduğunu 
netleştirecek tutum ve gel işmelere 
yolaçması bakımından da önem ka
zanmaktadır. Demokrasi ve devrim 
konusundaki ciddiyet , devletin 
Kürdistan'daki özgürlük mücadele
sini ezmek istemesine karşı gösteri
lecek tavırla ölçülecektir. 

Her dönemde Kürdistan'da estiri
len baskı ve terör Türk halkına da şu 
veya bu düzeyde yansımıştır. 1925 
yı lı nda Şeyh Sait ayaklanmasından 
sonra Kürdistan'da estirilen baskı ve 
terörün Tür1<iye'ye yansımas ı bi
linmektedir. Yine Türkiye'de de
mokratik hak ve özgürlüklerin ge
lişmesi önünde "Kürt sorununun" 
çözümsüz kalmasının çok önemli bir 
engel olduğu bugün tüm devrimci
demokratik gü9ler tarafından teslim 
edilmektedir. I şte bugün Kürdis
ıan'da ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesine yönelik terör ve faşist 
tedbirlerden Türkiye halkı ve işç i 
s ı nıfı da nasibini şu veya bu biçimde 
alacaktır. Nitekim Türkiye'de bazı 
çevreler Kürdistan'la ilgili alınan ted
birlerin Türi<iye'ye yansıt ı lmasından 
rahatsız olduklar ın ı ortaya koy
muşlardır. "Başka ulusu ezen bir 
ulus özgür olamaz" deyimi, bugün 
bir daha doğrulanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti, özellikle son 
yıllarda Kürdistan'daki ulusal ve top
lumsal kurtuluş mücadelesinin nitelik 
bir gelişme göstermesi karş ıs ında 
faşizan tedbirlerin uygulandığı özel 
bir savaş ı uygulamaya sokmuştur. 

Türkiye'deki tüm politikalar -eko
nomik, diplomatik, politik- bu özel 
savaşın hizmetine koşulmuştur. Özel 
savaşın . sürdürülmesi için atınan 
tedbirlere harcanan milyarlar, daha 
doğrusu özel savaşın hizmetine 
göre işleyen ekonomi politika enflas
yonu körükleyerek ekonomik buna
lımı derinleştirmekte, bu da halkın 
sırtına ağır yükler getirmektedir. 10 
Nisan'da yürürlüğe giren Bakanlar 
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Kurulu kararı özel savaşa milyarlar 
aktararak Türkiye halkının cebini 
daha da boşaltmış , sofrasındaki ek
meği biraz daha küçültmüştür. 

Kürdistan halkın ı n ulusal kurtuluş 
mücadelesine karşı Olağanüstü Hal, 
Özel Valilik, Özel Kolordu, Özel Tim, 
Pişmanlı k Yasası , Koruculuk, Kelle 
Avcılığı , tüm Kamu Personeline Ola
ganüstü Hal Tazminatı ve daha 
başka birtakım tedbirler uygu
lanmaya konmuştu . Bunlar yetme
miş , geçmişte olduğu gibi devlet 
eliyle halkın üzerinde yüzyıllardır 
egemenlik kurmuş aşiret reisieri ve 
ağalar örgütlendirilerek halkın üze
rine sürülmüştür. Yani tüm bu uygu
lamalarla yüzy ı llardır halkiara karşı 
uyguladığı ezme politikasını bir daha 
yaşama geçirerek sorunu böyle çöz
mek istemiştir. Bu anlayışlad ı r ki, 
Nusaybin, Cizre'de halkı katiederek 
intifada ve kepenk kapatmayı dur
durmaya çalışmıştır. Ne var ki o 
güne kadar uygu ladığı tedbirler kitle 
hareketi dahil tüm alanlardaki özgür
lük mücadelesini önleyemeyince, 
uyguladıği faşist teröre yenilerini ek
lemiştir. Bu tedbirlerin bazılarının ne 
anıama geldiğini izah edelim: 

Basma sansür koyarak, özellikle 
de sosyalist basının sesini kısarak 
Kürt halkını daha rahat ezmenin 
ortamını yaratmak istiyor. "Tüm 
yayınlar devletin baskı ve şiddetine 
göz yummal ı, yoksa ezerim" diyor. 
Zaten sürüngen basın devletin bas
kısına dün olduğu gibi bugün de göz 
yummaya hazırdır. Yapılmak iste
nen, Kürdistan'daki gelişmeler hak
kında özel valiliQin verdiği bilgiler 
d ışında halkın bilgi al ması nı engelle
mek ve düzen savunucusu burjuva 
basını yönlendirerek zulme uygun 
ortam hazırlamaktı r. Yine bu ka· 
rarlarla istediği aileyi ya da köyü en 
kısa zamanda yerinden ve yurdun
dan ederek mecburi iskana tabi tuta
caktır. Birkaç yıldır devlet baskısı 
nedeniyle Türkiye'deki il ve ilçelere 
göçenlere, bu defa resmi olarak 
sürgün ve iskana tabi tutulan yüzbin
ler eklenecektir. Yine, insan öldür
mek, bu tür kararlarla birtürgüvence 
aıt ı na alındığından, "ha bir köpek, ha 
bir Kürt ö ldürmüş" anlayışıyla · öldü
rülen insan manzaraları, doğal bir 
görüntü olarak karşımıza çıkacaktır. 
Kürdistan halkının özgürlük müca-

delesini bastırmakla görevlendirilmiş 
valiliQe, mahkemeler üzerinde etkili 
olma hakkı verildiğinden , binlerce 
Kürt insanı sorgusuz-sualsiz esir 
kamplarına gönderilecektir. Cezala
rın iki kat arttınldığı düşünülürse, 
binlerce Kürt insanı yaşamını esir 
kamplarında geçirmek zorunda ka
lacaktır. Özcesi , Kürdistan halkının 
ulusal kurtuluşa gönül bağlılığı , ulu
sal özlemleri dile getirmesi , öldü
rülmesi ya da yıllarca dört duvar 
arasında tutulmasına yol açabile
cektir. Böylece intifadaya kat ı lan ka
dın. çocuk, yaşl ı , düşman muame
lesi görecek, estirilen terörden 
fazlasıyla nasibini alacaktır. 

Tüm anlatılanlardan anlaşılıyor ki, 
Kürt halkı üzerinde akla hayale gel
medik baskı uygulanacaktır. Bir yan
dan ulusal ve toplumsal kurtuluş 
özlemiyle ayağa kalkan halk, diğer 
yandan bir halkın en doğal ulusal, 
sosyal , siyasal alanda eşitlik , özgür
lük, bağımsızlık mücadelesini ez
meye çalışan ır1<çı-şoven politika 
uygulayıcıları. Bu durumda de
mokratım, çağdaş insanım diyen her 
insanın bir tarafta yerini alması zo
runludur. Ya Kürt halkının yanında 
olmak ya da ona karşı yapılacak 
zulümden; suskunluk, Kürt halkına 
karşı işlenecek suçlara ortakhk yap
mak olur, suçu işleyeniere cesaret 
vermek olur. ötesi Türkiye halkın ı n 
kendisini de köleleştiren, bask~ alt ı na 
alan bu devlete boynunu uzatması 
otur. Almanların , egemen güçlerin 
temsilcisi olsa da Hitlerili yaptıkla
nndan dolayı eziklik duymalarını 
Türk hal kı yaşamak istemiyorsa se
sini yükseltmeli, Kürt halkına dost 
elini uzatmahdır. 

Bir Kürdistanlı idam edilince Tür
kiye halkının hangi çıkarı koruna
caktır?! Binlerce Kürt insanı işkence 
görürse, esir kamplarına sokulursa 
Türkiye halkının hangi sorunları çö
zülecektir. Türkiye halkın ın cebinden 
çıkan milyarlarca parayla tank, top, 
tüfek alınırsa ve bunlarla Kürdistan 
halkının özgürlük özlemi ezilmek 
istenirse, Türi<iye işçi sınıfının , Tür+ 
k iye aydınının ya da gencin in, özeesi 
tüm halkın hangi ç ıkarları koruna
caktır? ! Kürt ulusunun kaderini tayin 
hakkı gerçekleşirse Türkiye halkının 
hangi ulusal, siyasal hakkına hale! 
gelecektir?! Ya da Kürdistan halkı 
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özgürlüğüne kavuşursa Türkiye hal
kının hangi ulusal ve siyasal ç ıkarını 
elinden alacaktır?! Tüm bunlara 
olumlu yanıt vermek imkansızdır. 
Aksine Kürt halkının üzerindeki baskı 
kalkar, u l us ların kendi kaderini tayin 
hakkı gerçekleşir ve Kürt halkı öz· 
gürlüğe kavuşursa Tür1<iye'deki de
mokrasi ve ekonomi dahil birçok 
alandaki tıkanıklık çözülecek, Tür
kiye halkı geleceğine daha umutlu 
bakabilecektir. Bunun da yolu dev
rimci mücadeleden geçer. 

Türkiye halkının Kürdistan halkı
n ın köleleştirilmesinden çıkarı yoktur, 
olamaz da. Bu nedenle, Kürdistan 
halkının özgürlük mücadelesini ve 
kendi kaderini tayin hakkını destek
lemek, demokratım, çağdaşım diyen 
her insanın görevidir. Bu tutum aynı 
zamanda Tür1<iye ve Kürdistan halk
larının dost olmasın ın , kardeşçe il iş
kiler içerisinde olmasının da en etkili 
aracı olacaktır. 

Bu nedenle, biz Türkiyeli ve Kür
distan lı devrimciler Türkiye halkına 
bu çağrıyı yapıyoruz : 

Kürdistan halkına uygulanacak 
ırkçı-şovenist tetör uygulamalarına 
karşı ç ıkahm. Basma sansür konu
larak, halk güçlerinin diline ket vuru
larak, zor ve baskının pervas ızca 

uygu lanması na karş ı ç ı kahm . Kür
distan üzerine ölü toprağı serpilme
sine izin vermeyelim. Kürt halk ı üze
rine daha kolayca cinayet ve suç 
i şlenmesi çin Türkiye halkının ortak 
ve alet edilmesine karşı çıkalım. 
Emekçilerin boğazından kesilerek, 
silaha ve özel savaşa milyarlarca 
para akıtılmasına engel olalım. Uy
gulamaya konulan politikaları boşa 
ç ıkararak , Kürt halkına dost olduğu
muzu gösterelim. Ooştluğun, kar
deşliğin ciddi sınavları bugünlerde+ 
dir. 

Yukardaki tüm görevler seni bek
liyor. Çünkü her şeyden önce Kür
distan ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesi, ayn ı zamanda Türi<iye 
halkının özgürleşme mücadelesidir. 
Bu mücadele yine aynı zamanda 
Türkiye'deki devrimci-demokratik 
mücadeleye büyük imkanlar sağ
layan bir potansiyeldir. Po
tansiyelden öte, Tür1<iye devrimci
demokratik hareketinirı gelişeceği 
maddi ve manevi zemindir. 12 
Eylül'de bastırılan Türi<iye devrim
ci-demokratik hareketine sağlı kl ı bir 
soluk aldırmadır. Yani onu yeniden 
ayağa kaldıracak iklimi ve olanakları 
yaratmaktır. O halde seni baskı ve 
sömürüye tabi tutan burjuva düze
niyle savaşarak, kendi mücadelen 
olan Kürdistan halkının özgürlük 
mücadelesine ve u lus l arı n kendi ka
derini tayin hakkına sahip çıkahm. 

CEYHAN ÖZEL TiP CEZAEvi 
TUTSAKLARI ADlNA: 

TiKB {Tahsln Alptar), PKK (Se
lim Çürükkaya), THKP/C ACiLCi
LER (Salman Altınöz), DEV
SAVAŞ (Hüseyin Gevher), 
THKO·TOY·DiRiLiŞ (Hasan Ak· 
baba), TKEP (Nihat Şeker), TBKP 
(Ekrem Ertlk), TKP.ML HAREKETi 
(Hüseyin Çapartat ). TDKP (ilker 
Dllcan), KAWA (Fahrl l9'ksal), 
TiKH (M. Şeh Yıldırım), PPKK 
(Mehmet Clbran), TKP.ML·TiKKO 
(Ramazan Kılavuz)-
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PKK Genel Sekreteri Abdullah ÖCALAN yokiatın , ~PKK OrtadoQu Şehitligi • nın açılış töreninde yaptığı konutma: - . . . . . 
DOGRU YAŞAM ŞEHITLERIN KENDILERIDIR 

Tüm şehit anne ve babaları! Tüm 
şehitlerin yoldaşlani Parti tarihimizde 
ilk defa şehitlerimiz için böyle bir yer 
hazrrtadık. Burda, yurtdışında böyle 
bir yeri ilk defa hazırladık . Tarihi· 
mizde şimdiye kadar ülke içinde ve 
dışında birçok şehit verdik. Halkımız 
şehitlerin halkıdır. Onların acısı bu· 
dur. Biz bu acının Ustünde büyüdük. 
Bizim halkımız kadar şehit veren 
hiçbir halk olmamasına rağmen, hal
kımız bunun karşılığını alamamı ştır. 

Bu, halkımızın acısını daha da arttır
maktadır. Burada biz böyle bir şe
hitliği yapacak kadar şehit vermeyi 
istemezdik. Bu yeri dışarıda yapmayı 
hiç nıi hiç istemezdik. Amacımız 
buydu. Fakat gerçek olan, mücade
lenin bizden içte de, dışta da şehit 
istediğidir. Eğer biz burada bu kadar 
şehidimizi vermeseydik, bunca işi de 
yapamazdık . Bu şehitlerimiz, her 
şeyden önce bizim dost halklarta 
bağlarımızın kurulmasını , birlik ve 
dayanışmanın gelişmesini sağladı

lar. Bizim ismimizi dost halkiara 
duyurdular. Bunun için buradaki şe

hitlerimiz en de{ı:erli şehitlerimizdirler. 
Ülkede düşman; şehitlerimizi yı

kamadan, kefensiz toprağa gö
müyor. Düşman korktuğu ıÇın bunu 
yapıyor. Bu, düşmanın korkusudur. 
Bizim şehitlerimizden, ölülerimizden 
bile bu derece korkuyor. Bu, şehitle· 
rimizin büyüklü{Jünlı gösteriyor. Şe

hitler Uzerine çok şey söylendi ve her 
zaman da söylüyoruz. Gerçekten 
insan şehitler için, •ökftıler" diyebilir 
mi? Biz bunun üzerinde çok durduk. 
Yaşamımıza bakıyoruz, tarihimize 
bakıyoruz; yaşamın ne olduğunu, 
ölümün ne olduğunu çok iyi görüyo
ruz. Eğer insan üzerinde daha derin 
durursa, halkımızın üzerinde yürü
düğü yol, yaptığı şey ölümdü. Daha 
önce, şehitlerden önce içinde 
olduğumuz yaşam neydi? Biz yaşa
dığımızı sanıyorduk, amaderinliğine 

baktığımızda gerçekten ölü olan biz
dik. insan kendi durumuna baksın. 
kesinlikle diyemez ki, •biz yaşamı 
temsil ediyoruz. • Gerçekte, ölüm 
nedir? Eğer şerefli, seni yücelten, 
sana ait olan bir yolda değilsen kesin 
gidersin, vurulursun. Sen de öldü
rürsen, vurursan, o zaman olur. Fa
kat diğer biçimiyle ölümün fazla bir 
kıymeti olmaz. Ama eğer insan 
büyük bir amaç uğruna, tüm yaşa
mını sonuna kadar adarsa ve bu 
yolda şahadeta ulaşırsa buna ölüm 
denilmez. Bu yaşamdır, yaşamın ta 
kendisidir. Biz bunun için diyoruz ki , 
burda gerçekleşen yaşamdır. Bu 
yolda düşen şehiöer öllımsiizdür . Bu 
gerçektir ve doQrudur. Niye doğru
·dur? Düşman her türlü zoru altında, 
her türlü hükmü attında her gün yerin 
altına sokuyor, her gün insanı şe
refsizleştiriyor; bu hüküm, bu düzen 
attında yaşam ölümden bin kat daha 
kötüdür. Ve bizim yaşamımız da 
böyleydi. Şimdiye kadar, dirildiğimiz , 

şehit vermeye baştadığımız ana ka· 
dar da halimiz böyleydi. Onun Için 
insan, "o yaşamadı ve PKK şehitleri 
ölmüş• diyemez. Bu söylenemez. 
PKK'nin ortaya çıkışından bugüne 
kadar, ilk şehitkırden bugüne kadarki 
şehitler halkasına baktığımızda, bir 
hakikat ortaya çıkar ki; ülke kansız, 

şehitsiz kurtarılamaz. 

En zor olay, insanın şehit verme
sidir ve biz bunu yaptık. ilk şehidimlzi 
verdtğimiz zamanı iyi hatırlıyorum . 

Haki'yi şehit verdiğimiz zaman sanki 
dünya başımıza yıkıld ı. Sanki gök 
üstümüzde ters döndü. Tabii ki me
sela, hazır almadığımız bir anda bir 
arkadaşın aramızdan ayrılması de
ğildi. Mesela; dökülen kana nasıl 

sahip çıkılacak? iık atılan adımlar 
devam ettirifecek mi, ettirilmeyeceK 
mi? Oluşturduğu birlik yürlıyecek mi, 

0rUc:togt.ı ~ltlerlmlz: A. Kadlr ÇUBUKÇU, Veli ÇAKMAK, Emin YAŞAR, Şerif ARAS, 
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ylirlımeyecek mi? Yıkılacak mısın , 

yıkılınayacak mısın? Eğer sen bu
rada kendi şehitlerinin kanı üzerinde 
durmazsan, onların kanına sahip 
çıkmazsan, ondan sonra nefes bile 
alamazsın. Düşman da üzerimize 
geldiği ve ilk yoldaşlarımızı böyle 
şehit ettiğ i zaman istedi ki biz böyle 
yapalım, kendimizi uzaklaştırahm, 

pişman olalım, eski yaşamımıza dö
nelim. Amacı buydu. Biz bunu baş
langıçta farkettik. Arkada devlet var 
ve her yönüyle üzerimize geliyor. O 
halde biz de kan üzerinde yürüyece
ğiz. Mücadetemizi daha da yayaca
ğız, genişleteceğiz, bir adım daha 
ileriye ataca~ız. Bunun dışında şe

hitlerin anısına sahip çıkamazdık ve 
biz de öyle yaptık. Orda insan tek bir 
şey söyleyebilirdi: ilk şehidimizin 
anısına bağlılığın bir gereği olarak 
dedik ki, •PKK'yi kuracağız , ilan 
edeceğiz. Ne kadar yetersizliklerimiz 
de olsa, ne kadar hazır da olmasak, 
Partiyi , Partlya Karkeren Kurdistan'ı 
ilan edeceğiz. " Onların anısınasahip 

çıkmak ancak PKK'yi ilan etmekle 
mümkündü. Başka türlü anıya sahip 
çıkılamazdı ve öyle de yaptık. 

Şimdiye kadar is patianan ne oldu? 
Kendi şehitlerinin anısına, yerinde 
ve zamanında mücadeleyi yüksel· 
ten , anıtanna anında sahip çıkan , 

bUyük bir davanın sahibi, yünitüeüslı 
olur. Onlar büyük bir yaşam, halkın 

tümünün yaşamı olurlar. insan kendi 
tarihi üzerinde bir kez daha durdu
ğunda, yine Parti tarihi üzerinde 
durduğunda rahatlıkla diyebilir ki, bu 
tarih şehitlarin tarihidir. Hepimizi bı · 

rakalım , bu tarihi kendi kanlarıyıa 

yazantar şehitl8fin kendileridir. Bazı

ları belki kötü yola girer, belki bazıları 
kendilerini kandırır ve kendileriyle 
oynar, belki bazıları döner ama, 
şehiUer için dönmek yoktur; şehitler 
için düşmek, şehitler için teslim ol· 
mak, şehitler için korku yoktur. Bu
nun tçin de diyoruz ki, bizim esas ve 
daimi önderlerimiz şehitlerimizin 

kendisidir. Eğer sen tamamen şe
hitleri ne dayanarak kalkıyorsan , bu 
böyledir. Kendi şehitleri üzerinde 
ucuzca duran, onları erken unutan, 
anıtarına sahip çıkmayal;'lardan 

daha namussuz kimse yoktur. Kendi 
şehitlerinin kanı üzerinde küçük he-

saplar yapan, onları hem unutan ve 
hem de basit bir yaşam peşinde 
olan, bunu onların kanı üzerinde 
yapmak isteyen, kötünün en kötüsü
dür. Biraz kendisini tanıyan bir insan, 
onların yoldaşıyım diyen bir insan, 
her şeyden önce onların anısına 

sahip ç ıkmatıdır. Belki her şeyi yapa
bilirler, her türlü yetersizfiğe girebi· 
lirler. Fakat şehitterin emirleri karşı

sında yüzde yüz yürünecektir. insan 
şehitleri böyle anmahdır. Şimdiye 

kadar yürünüQümüz önderlikte şe

hitlerimizi asla unutmadık. Ben ken
dim, ilk şehitlerimizden şimdiye ka
dar, çevremde ne kadar farklı yaşam 
yolları vardıysa da "her şey onların 
yolunda· dedim. ilk büyük eylemim 
vardı; birşahidi kaldırdı m. Ankara'da 
ilk öoce, onu düşmanın elinden ata
lım dedik. Bir Kürt şehidiydi. Gittik, 
zorta düşmanın başkentindeki me
zarlıktan aldık , bir tabut yaptırdık 

ona. Çevremiz polislerle dolmuştu. 
Şehidin babası ve ben kendim o 
şehidi Ankara'dan ülkeye kadar ge
tirdik ve yaklaşık on bin kişiyle birlikte 
yünJdük. Biz, PKK'yi böyle baştanık 
ve ondan sonra kendimizi bu biçimde 
şehittarimize bağlayarak bugüne ka
dar ulaşablldik . Ama bakıyorum, siz 
kendinizi onların yaşamları içinde 
eritmiyorsunuz. Onlar şehit düştük
lerinde, ·onlar gittiler" deniliyor. Oysa 
böyie değil. Bu görüşü, bu yaklaşımı 
kabul eden, büyük yanlışlık içine 
giriyor. 

25-30 yaşında geneacik insanlar, 
gençler, kızlar toprağa düşüyor. 

Bunlar unutulur mu? Unutursanız 

kendinizi anlamlı bir yaşamdan yok
sun bırakmış olursunuz, kendinizi 
düşürürsünüı, belki de kendinizden 
haberiniz olmaz, bu durumda da 
iflah olmazs ınız. Bu doğrudur . .. Ne
den unutuyorsunuz, neden başınız 
hep önünüzdedir? Neden hatalara 
düşüyorsunuz? Tüm bunlar kendi 
kendinize sahip çıkamamanızdan 
kaynaklanıyor , şahilierimize sahip 
çıkmamanızdan kaynaklanıyor. 

PKK'de niye savaşı sonuna kadar 
götüremiyorsunuz? Şehitleri tanı

mıyorsunuz da ondan. 1 OOO'in üze
rinde şehtdimiz var. Bu şehitlerimiz 
diğer şehitlere benzemiyor. Bunlar 
karanlığın içinde tek başlarına , yü-

raklerine dayanarak o büyük zulüm, 
büyük korku ortamından kalktılar , 

buna cesaret ettiler, yaşamlarını 

feda ettiler sizin için. Bu gerçekten 
daha büyük gerçek, bu mücadele
den daha büyük mücadele yoktur. 
Evet, başka halkların da şehitleri 

çoktur. Ama binlerce kişilik orduları 
vardır. Güçleri düşmanın gücünden 
az değildir. Onun için ne kadar şehit 
verseler de zahmet değil onlar için. 
Ama bizim için öyle değildir . Bizde 
bir insanı şahadet yoluna koyuncaya 
kadar, Kürt halkı için -o Kürt ki 
kendisini unutmuş, sadece kişiliQ,ini 
değil, ismini bile unutmuş, hep ken
disinden ulanmış ve başını hep öne 
eğmiş, hep kendisinden kaçmış, en 
önen11i meselesini hep unutmuş, 
yurtseverlik, özgürlük meselesini 
unutmuş , kimse buna kıymet bile 
vermemiş· bir insanımız ı şahadet 

yoluna koyuncaya kadar büyük çaba 
veriyoruz. 

Bu dönemde düşman da bir ta
raftan, "sen bir adım atıyorsun, ben 
de seni yutacağım" diyor. Düşman 
bu, üzerine geliyor. Kendisini böyle
sine kaybetmiş , kendinden böylesine 
uzaktaşmış başka halk var mı? Şe

hitlerinden uzaktaşmış bir halk var 
mı? Düşman bu kadar güçlü üzeri
mize geliyor. PKK şehitleri bu or
tamda doğdular. insan şehitle ri 
unutmaz, onları unutmamahdır . On
ları unutmamak, hatıriayıp ağlamak 
değildir. Bu ayıpt ır, şehitterin huzu
runda PKK'de ağlamak ayıptır. insan 
şehitterin huzurunda kendisini güç
lendirmelidir. Ancak böyle yapılırsa, 
"şehitleri andık" diyebiliriz. " Şöyle 

biriydi, şöyle yürüyordu, şöyle konu
şuyordu" demek, şehitleri anmak 
değildir. Hayır, gece-gündüz, her 
gün şehiUerle birlikte olur insan. Bu 
ne anlama gelir? Bu, nefes nefese 
her an güç büyütmek, savaşı yük
seltmek anlamına gelir. Bunun dı

şında, şehitleri anmak mümkün de
ğildir. Şehitterin sahipleri çok değil , 

şehitterin arkadaşları çok değil, kıy
metini tam bilmiyorlar. Neden bil
miyorlar? Gerçekten tek bir kişi desin 
ki, "ben şehitler için varım" o tek 
başına bir yaşamdır. Kişi şehitterin 
gücünü arkasına alırsa, onların hu
zurunda yola çıkarsa, kimse onun 
önünde engel olamaz. Biz her za. 
man söylüyoruz: kendinizi güçlen
dirmek mi istiyorsunuz, o halde, 
şehitlerimizi temsil edin. Ben bir şehit 
için söyledim ya, PKK'li de değildi 
ama ona sahip çıktık. Halkı ayağa 
kaldırdık . ilk şehidimizin anısını ye
rine getirdik; PKK'yi ilan ettik. Şehit 
Mazlum'u andık ; ülkeye erken dö
nüşü gerçekleştirdik. Şehit Mahsum 
KORKMAZ'• andık; eskiden ülkede 
on kişi barınamıyordu; dedik ki , si
lahlı 50 kişi, 100 kişi gece-gündüz 
kalacağız ve kesinlikle çıkmayaca

ğız . Önümüzdeki yıllarda, onların 
anısına amacımıza ulaşacağız diyo
rum. Agit'in anısının gereklerini, 
gücü on misline ulaştıtarak yerine 
getireceğiz dedik. Gerilla oluştu, 

O'na sahiplik ettik. Şehit düşenler 

bunu yerine getirdiler. Tüm arka· 
daştar için dilerim ki, •biz de bazı 

şeyler yaptık, biz de şehitleri andık• 

diyebilsinler. Bizim en büyük görevi
miz neydi? Gece-gündüz demeden 
mücadelemizi güçlendireceğiz de
dik. Madem ki hedef budur, ne kadar 
yokluk cMursa olsun biz yine de var 
edeceğiz . Biz öyle yaptık. Birçoğu 
böyle değil . Bizim önderliğimiz zaten 
siyasi olarak güçlüdür. Bunu biz mi 
yarattık? Hayır, her şeyden önce 
şehitterin yaşamı, bizim için bir emir
dir. Biz onların emirleri doQruttu
sunda yürüdük. Ben kendim müca
deleyi bu aşamaya vardırdım. Bu 
neyi ispatlıyor? En bUyük kuwet, 

şehtilerdir . Ben bunu söylüyorum. 
Benim şehittera olan bağhlığım, or
taya çıkardı{Jım mücadele ve yü
rüttüğüm işti r. Her şeyden önce ne
den budur diyorum. insan kendi 
yoldaşının kanını unutamaz. Unut
mak, insanın yanlışlıklara girmesidir, 
erken düşmesidir , erken şehit olma
sıdır. 

Şehitterin istediği yaşam nedir? 
Erken düşmeyeceksin, çok gelişe
ceksin, günbegün düşmanı vura
caksın, ondan alan kurtaracaksın. 

Şehittera bağlılık gerçekten budur. 
Onlar ne diyor: •biz mücadeleyi belli 
bir aşamaya kadar getirdik, bundan 
sonra siz devam ettireceksiniz, erken 
şehit düşmeyin. " Şehitler bize şunu 
emrediyorlar: "Daha erken yürüyün, 
yanlışhklara , eksikliklere az düşün. 
Bizi düşüren eksikliklerfarklıydı ama 
düşürdüler , siz düşmeyin .' "Bizim 
dönemimiz d ardı , olanaklar da azdı. 
Bundan sonra imkanlarınız çoktur. 
Bizim kanımız üzerinde imkanlar 
çoğalmıştır. Biz kan verdik size , siz 
üzerinde yürüyün" diyorlar. Bu ne 
aniamam gelir? Bu, onların emirleri . 
manevi komutanlıklan altmda yü
rünmesi anlamına gelir. Bunun dı
şında insan htçbir şey anlayamaz. 
Eğer bağımsızlığı , özgürlüğü ya
ratmak istiyorsak, tamamen Kürdis
tan şehillerinin , PKK şehitlerinin et
rafında kenetlenmeliyiz ve kendimizi 
bir güç haline getirmeliyiz. O arka
daşlar ki, her biri birer kahraman 
gibi. Onları kellmelerle ifade etmek 
olanaks ızdır . Onları erken unutmak. 
onlar için "gittiler" demek hakarettir. 
büyük bir hakarettir. Şehitler karşı
sında içine girilebilecek en büyük 
namussuzluktur. Her şeyi yapın , 

oyun aynayın ama şehitlerimizin 

üzerinde bu biçimde durmayın. Her 
bir arkadaşımız şehit düştüğünde, 
yaşamla ölüm içiçe gelip eşitleniyor 
bizde. PKK'nin yaşamında biz bir 
şey çıkardık ortaya; ölü kimdir. ya
şayan kimdir? Her şeyden önce, 
kalan arkadaşlar ve tüm Kürdistan 
halkı , onların amaç ve arzularını 

yerine getirmezlerse, onların ya
şama haklan yoktur. Benim yeminin 
böyledir. Ve onların yolunda onlarca 
şehit vereceğiz . Halk ölüm korku
sundan kurtulacak, kurtuluyor ve 
kendisini şehittera ulaştıracaktır . Es
kiden mesafeler birbirinden çoK 
büyüklü . Öleni erken unutuyorlardı, 
kalanlar da zaten kendilerini ölüm
den çok uzak tutuyorlardı. Fakat bu 
bir aldatmacaydı. Kendi mücadele
mizle bu gerçeği ortaya çıkardık . 

Bizim mücadelemizde ne ölüm öyle 
ölümdür, ne de yaşam öyle ya
şamdır. Ne biz öyle yaşamı kabul 
ederiz, ne de öyle ölümü kabul 
ederiz. Biz bunu ortadan kaldırdık. 
Bir yerde biz, ölümü ortadan kaldır

dık . O sahte yaşamı ortadan kaldır· 

dık . 

Şimdi biz buraya 10-15 şehidin 
resmini asmışız. Onlara bu mezarlığı 
yaptık. Onlar binlerce şehidimizi sa
dece temsil ediyor, bir semboldürler. 
Onların yaşamına bakıyorum , onları 

hatırtayıp anıyorum. Ben olanca gü
cümle her şeyi yapacağım. Şehi«erin 

istedikleri neydi , verdikleri son nefes 
ne uğrunaydı? Geriye kalanlar da 
canlarını sizlerin uğruna vermesini 
bilecekler. Ölümleri sizin uğrunuza 
olacaktır . Yaşamları da yine sizin 
tçindir. Şehitleri tanıyan biri, şehitle
rio yolctaşı olmak isteyen biri bundan 
başka bir şey diyemez, başka ye
minler içmez. 

Tarihte şehitler vardır. islamiyat 
tarihinin şehitlerine bakıldığında, bi
zim şehitlerimiz onlara çok benziyor. 
Şehit Hamza, şehit Hasan onlar 
gibiydi. Şimdiki şehitlerimiz bu asrın 
kiri üzerine, tüm insanlığın içinde 
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bulunduğu kirin, pasın üzerine yü
rüyen şehitlerdir. Uzerimizde oluşan 
o kir-pas, en kötüsünden bir kirdi. Biz 
çok iyi biliyoruz ki, dünyanın tüm kiri 
üzerimizdedir. Dünyanın zulmü, kö
tülüğü, baskısı, sömürüsü ne varsa, 
üzerimizde vardır. Bu az bir olay 
değildir ve islamiyat tarihindeki ce
halet işte budur, şehitlerimiz buna 
karşı kalkmışlardır . insan, düşma
nını tanımalıdır. Düşman, sadece 
Türk faşizmi değildir . Hayır; dostlar 
vardır. Kürdistan'ın içinde de, dı
şında da her halkın dostları vardır. 
Bir tek halkımızın dostlan azdır, hele 
dışarda hiç yoktur. Bunun için şe
hitler sadece gerçekler üzerinde yü
rüyor. Etlerindeki teı< silahlan ya
şamlarıdır. En büyük silahları budur 
ve bunu da veriyorlar. Şehitlere layık 
olmak için daha çok şey yapılmalıdır. 
Bu dönemden daha zor bir dönem 
yoklur. Kürdistan halkı kadar kendi
sini kaybetrrıiş, kendisini güçsüz bı 
rakmış, kendisinden bu kadar uzak
laşmış bir halk var mı? Yok. Şehitler 
bu noktadan kalkıyor, onlar bu nok
tada hakikati temsil ediyorlar. Temiz 
bir yaşamı, insan şerefi diyebileceği
miz bir yaşamı temsil ediyorlar. Bu 
az değildir. Geriliklerinize sevda
lanmayın , eski geçmiş zemine bak
mayın, eski yaşamı arzulamayın . 
Onlar hiçbir şey değildir, hiçbirdeğeri 
yoktur. Eski geri yaşam beni kalk
maya zorladı. Benim kendi kalkı
şımda en büyük etkiyi bu yaşam 
yaptı . Ben o yaşamdan kaçtım . O 
kadar korkuyordum o yaşamdan , 
sıkılıyordum, nefret ediyordum. Be
nim o yaşamdan gördü!':jüm, insanı 
şerefe ulaştırmadığıdır, bu yaşam 
bizi PKK'ye ulaştırdı. En büyük adım 
şehitlerin attığı adım oldu. O eski 
yaşamdan kurtulmak uğruna en 
büyük adımı attılar. Bundan ne çı
kıyor ortaya? insanın her şeyden 
büyük göreceği, yollarında yürümeyi 
farz bileceği, şehitler ve onların yol
larıdır. 

Şimdi PKK'nin birçok şehidi 20-25 
yaşındadır . Neden bu böyledir? Bu
nun bir sebebi vardır. Evet, şimdi 
ihtiyarlarımız bile kalkmış. Bugün 
onlar da başeğmiyor, en önde yü
rüyorlar ama, eskiden böyle değildi. 
Eskiden yaşlılarımız kendilerini kay
betmişlerdi . Ülke meselesini, namus 
meselesini unutmuşlardı ve kirin 
içindeydiler. Eski yaşamın içindeydi
ler. Iyi olmayan şeyler üzerine birbir
leriyle dövüşüyorlardı, kavga ediyor
lardı. Esas maseieierimize kulak bile 
asmıyorlardı. Onun için bizde yaşı 
50'yi bulan şehit yoktu. Neden? Ken
dilerini buna ulaştırmıyorlardı , şehit 
olmuyortardı. Onların şehit olmayı 
göze almaları mümkün değildi. Bu
nun için olmadılar. Bu yüzdendir ki, 
şehitlerimiz 20 yaşında 25 yaşında, 
genceciktirler. Temizdirler, doğruları 
biliyorlar, gerçekleri görüyorlar ve 
kendilerini erkenden feda ediyorlar. 
Bunun için feda ediyorlardı. Kimse 
Kürdistan' ı kabul etmiyordu. Yürekli, 
en dürüst, insanlı!':ja bağlı kalan, 
şerefine bağlı kalan, doğru bir yolda 
bilinçli bir sahiplenmeyi yapan yine 
bu gençler oldu. Bunlar kendilerini 
erkenden gerçekiere ulaştırdılar, 
başka bir şeyi akınarına bile getirme
diler. Devlet var, tehlike var; bunları 
bile akınarına getirmediler. Doğrusu 
da budur. Başımıza ne geliyorsa 
gelsin. Onların gerçekliğimize verdiği 
değeri hiç kimse vermedi. ŞehiUeri
miz bu yolda doğdukları için nimetleri 
bir kat daha artıyor . Onlar kendi 
şahısları için tek bir gün yaşamadı
lar, böyle bir yaşam peşinde koşma
dı lar. Evim vardır, çocuklarım vardır, 
bireysel çıkariarım vardır demediler. 
Kendilerini büyük amaç uğruna feda 
ettil-er. En büyük gerçeklik böyledir. 
Burda herkes, "doğrudur, böyledir" 
diyor. Ama şehitterin kanıyla yazılan 
bir şey daha kıymetlidir. Şehitterin 
kanıyla belirginleşen bir dava için hiç 
kimse bir şey diyemez. Biz bin yıl 

söylesaydik ispatlayamazdık, ta ki 
şehitlerin kanı döküldü, ondan sonra 
meseleleri halka çok erken kavrattık . 

O büyük sorumsuzluk, o büyük ha
fiflikle nerden bir hafif rüzgar eserse, 
kendilerini önüne veriyorlar ve böy
lece kendilerini tamamen kaybe
diyorlardı. Sorumluluk yoktur burda, 
ağırlık yoktur. Hepiniz böyleydiniz, 
şehitterin kanı ortaya dökülünce bi
raz olgunlaşmaya, ağır almaya baş
ladık. Sorumluluk anlayışımız gelişti . 
Bunda kan vardır, güçlüdür. 20-25 
yaşındaki gençler düşmüş, biraz vic
danın ız varsaonların yaşamları üze
rinde durun; biraz namusunuz varsa, 
biraz insanlığınız varsa, onların ya
şamları üzerinde durun dedik. O 
zaman dediler ki, "doğrudur , biz falan 
şahidi tanıyorz. dürüsttü, bizim ço
cuğumuzdu, gözümüzdü. Biz hepi
miz ondan memnunduk, tanıyorduk , 
iyi bir insandı. Saygı duyuyoruz so
nuna kadar. • PKK'nin siyaseti halkın 
üzerinde böyle bir etki yarattı. Bu 
sözle değildir. Boş bir sözle, basit bir 
çaba ile olmadı. insan böyle bakarsa 
kanla olduğunu rahat görür. Eğer ilk 
şehitlerimiz olmasaydı , ben de bir iş 
yapamazdım. Ben bunu da söy
leyeyim. Belki bir kitaptan daha fazla, 

M&y~s 1990 

Onlar, bizim şerefimizi , Kürt halkının 
şerefini temsil etmiyorlar. Bizi temsil 
eden, bizi ayağa kaldıran şehitlerdir . 

Burda şehitlerin hakkını vermek ge
rekir. Biz kendimizi erken unutuyo
ruz. Bunun nedeni nedir? Biz onları 
yeterince hatırlamıyor , anamıyoruz. 
Biz bilincine ulaşamamışız, fakat 
PKK gerçekliğini hakkıyla temsil 
edenler onlardır. PKK'nin siyasetini 
temsil edenler onlardır. Şimdi bizim 
halkımız biraz ayaklanıyor , sesini 
dünyaya duyuruyorsa. bunun tek 
gücü yine şehitlerimizdir. O halde, 
yaşam şehitlerin kendileridir. Böyle 
değil diyen biri çıksın ve bunu ispat
lası n! Kimse bunu yapamaz. 
Kürdistan'da bugün hiç kimse böyle 
bir şeyi ispatlayamaz. Benim en 
büyük gücüm nedir? Ben şehitlerin 
yoldaşıyım, budur benim gücüm. 
Yoksa ben herkesten güçsüz olur
dum. Ama benim bir özelliğim vardır , 
ben şehitlerin yolundan çıkmıyorum. 
Bir tek kişinin onların yoluyla oyna
masına kesinlikle müsaade etmiyo
rum. Budur benim gücüm ve bu 
yoldaşlar da bizim adımıza şehit 
düştükleri zaman buna olan inanç ve 
bağlılıklarıyla son sloganlarını atarak 
şehit düştüler. Siz belki başka bir şey 

PKK OrtadoQu ŞehttliQI açılış töreni... 

ilk şehitlerimizin döktüğü kan beni 
davaya bağladı. Belki ben biraz bi
linçliydim, biraz yoldaşlarıma bağlıy
dı m, başka da bir şey değildi beni 
yürüten. Eğer bu şehitler olmasaydı , 
acaba ben davayı süreklileştirebilir 
miydim? Her gün bunu düşünüyo
rum. 

Söylemek istediğim; mücadelemi
zin bu düzeye ulaşmasının, halk 
ayaklanmamızın bugün bu aşamaya 
ulaşmasının , şahillerin kanı teme
linde gerçekleştiğidir. Bu önderlik, 
şehitterin kanları pahasına oluşmuş
tur. Halkların davaları üzerine insan 
yalan söylememelidir. Tüm bu ge
lişmeler, kanlarını dökenierin emek
lerine bağlıdır. insan bunu unutma
malıdır. Şimdiye kadar hep başkalan 
için kan döküldü. Birileri geçenlerde 
şöyle bir şey söylüyordu: "Kürt insanı 
başka halkın askeri olunca insan 
utanıyor." Tabii , do{lrudur. Biz şim
diye kadar başkalarının askeriydik. 
Döktüğümüz kan, bizim için değildi. 
Bizim döktüğümüz kan kötülüğümüz 
içindi. Fakat PKK şehitlerinin dök
tüğü kan bizim içindi , onlar bizim 
şehitlerimizdir. Bir kabile, aşiret veya 
bir ailenin şehitleri de!':jildirler. Yüzde 
yüz Kürdistan halkının şehitleridirler. 
Ne kadar halk şehitleri olmuşlarsa, o 
kadar da dönemin şehitleri olmuşlar
dır . PKK şehitleri , Kürtleri başkaları
nın askeri olmaktan çıkardı , dünya 
halklannın dostu haline getirdi. Şimdi 
dünya alem bizi tanıyor. Bu da şe
hitlerin kanıyla saQianmıştır, başka 
bir şeyle değil. Bazıları, bu Avrupa'da 
olanlar, kendilerini satıyorlar. istiyor· 
lar ki, şehitterin kanını pazarlasınlar . 

de isteyebilirsiniz. Yok, ben her şey
den önce onların yoldaşıyım, daha 
sonra ailelerinin, anne-babalarının 
yoldaşıyım. Gerçi tüm Kürdistan 
halkı için yoldaşım, ama onları daha 
iyi anlıyorum . Hepinizden daha çok 
ben onlardan sorumluyum. Bunun 
için de ağlamak yoktur benim ya
nımda. 

Siz onlara gereken kıymeti ver
miyorsunuz. Şehitleri tanıyın . Siz, 
"önderlik şöyle emir sahibi , böyle 
kuwet sahibidir" diyorsunuz. Yüzey
sel yaklaşmayın , hafif yaklaşmayın . 
Ben sürekli söylüyorum; var oldu
ğum müddetçe sorumluluğum altında 
ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Göz· 
lerinizi açın! Kürt halkının tümü, 
dostlarımızın tümü gözlerini açsın! 
Hiç kimsenin şehitlerin bir damla 
kanıyla oynamasına müsaade et
meyeceğim. Şehitterin kanı ucuz 
değildir. Siz her birinin nasıl oldu
ğunu bana sorun. Ben bazen şe
hitlerin anne-babalarını getirin diyo
rum. Onlar da tam anlamıyorlar, 
benim kadar onları anlamıyorlar. 
Budur size izah etmeye çalıştığımız; 
şehitlerin yaşamıdır. Bugün halk bu 
kadar ayaklanıyor, ben yine de 
acaba kendilerini düşürürler mi, 
acaba dönerler mi diyorum. Ama 
kendilerini düşürmezlerse , dönmez
lerse, büyük şehitler ordusu budur. 
Oağlarımız şehitlerimizin yaşa
mından bunu çıkarmış , şerefli yaşam 
çıkarmış ortaya. Başımızı biraz yük
seltmiş, bizi utançtan, yokluktan, bin 
yıllık kirin içinden biraz kurtarmış. 
Tüm bu yarattıkları için diyoruz ki ; 
onlar yaşamdır. Eskiden biz var 

mıydı k? Yaşamımız var mıydı, şeref 
var mıydı? Yok. Bunlar, kanla yara
tıldı . Biz şimdi varız . Bizi yaratan, 
onların yaşamıdır ve bu doğrudur. 
Bu gerçeklerimizi görün, şehitlerimi 
zin üzerinde durun, onların kendi 
yaşamlarını durdurduklarını, sizin 
yaşamınızı yarattıklarını bileceksi
niz. Burda onların eksikliği nedir? 
Gençtiler, insan o el<siklikleri ortadan 
kaldırabilmelidir . Bundan böyle tüm 
arkadaşlar ve dostlar, şehit! ere ye
tersiz yaklaşımı ortadan kaldıra
caklar. Şehitlere yaraşır tarzda işte
rini yürütecekler, az hata yapacaklar. 
Şehitlerin düştükleri hataları ortadan 
kaldıracaklar . Büyük şahidimiz Meh
met Hayri, •sen devrime borç
luyum, mezar taştma bunu yazm • 
diyordu. Bu doğru bir sözdür. Hepi
mizin borcu var. Ve şimdi borçlu 
gitmememiz için, bir fırsat , bir imkan 
var elimizde. Ben kendi üzerimde 
duruyorum. Borcum var mıdı r diye, 
her gün kendime soruyorum ve diyo
rum ki; ben bir şeyler vermişim. Belki 
henüz küçük borçlarım olabilir ama 
en büyük borcumu ödediğimi sa
nıyorum. Benden daha çok sizin 
borçlannız var. Bu borçları nasıl 
ödeyeceksiniz? Mücadelede az hata 
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duyuruyor. Bizim içimizde de böyle 
yürütülüyor, dinde de bu böyle. Siya
seti böyle yerinde yürüteceğiz . Biz 
böyle yaptıktan sonra ölüm gelse de 
bir şey değil. Ölüm zaten burada 
ölüyor. Bir şiarımız daha var. Biz 
diyoruz ki, PKK yaşamında ölümü 
öldürdük. Hangi ölümü? Kötü ölümü; 
bizim amacımııda ve yolumuzda 
olmayan ölümü. Biz Partimiz ve 
şehitlerimiz için ölümü öldürdük. Bu
nun üzerine derin düşünen; bizi, bu 
gerçekliği rahat görür. Bunun bi
lincine ulaşan, bundan böyle bilinçli 
bir şekilde kanını dökmelidir. Bir 
damla kanınız boşa gitmemelidir. 
Kanınız içinizde bozulmasın . Niye 
kanımızı boşa akıtalım , niye za
mansız bozulsun? Bundan böyle 
kendinizi ne kadar büyütecekseniz 
bu kanla büyütün. Bu bizden iste
niyor. Benim en büyük korkum, kanı
nızı istenmeyen bir biçimde dökme
nizdir. Çünkü Kürt insanı bir karış 
toprak için, bir tavuk için birbiriyle 
dövüşüyor. Komşu komşuyla, köy 
köyle dövüşüyordu. Birbirlerini vu
ruyorlardı ve bir şey yapmadan bo
şuna kayıp veriyorlardı. Ben bu 
ölümden çok korktum ve bu ölümü 
kesinlikle kabul etmem diyordum. 
Nitekim kabul etmedim de. 

Şimdi kendimiz için bir yaşam 
yarattık. Ölümü kaldırdık ortadan, 
ölümsüzlüğü yaratıık. Kürt halkı için 
bu zorluydu ve lazımdı. Bundan 
böyle de kötü ölümden kendinizi 
kurtarın , şerefli yolda, şehitlerin yo
lunda yürüyün , kan dökseniz de bu 
yolda yürüyün ama güçlü yürüyün . 
Böyle yaparsanız , bir günlük ömür 
yeter size. Biz bu yaşamı kabul 
~iyoruz , bu şerefli bir yaşamdır. 
Insan bu yaşamı kabul eder. Bunun 
dışındaki bir yaşam haramdır. Şe· 
hitler için içtiğimiz yeminin gereklerini 
yerine · getirmek için, onların 
yaşamlarını Kürdistan'a değil, gücü
müz yettiğince dünyaya mal edece
ğiz. Bizim şeh itlere verdiğimiz söz 
budur. Düşmanın kaybettiği şehitle
rimizin nereye konulduğunu bilmiyo
ruz. GötürUp attılar, Siirt'te Kasaplar 
Deresi diyorlar, Şırnak'ta bilmem 
naresi diyorlar. Buralara en az 1 00 
şahidimiz atılmıştır. Bu, düşmanın 
küçüklüğüdür ; düşmanın erkekli{li , 
yiğitliği değild ir; bizim şehitterim iz in 

yaparak ödeyecefo;siniz. Eğer kanı - büyüklüğüdür. Biz şimdiye kadar 
nızı erken dökerseniz, ödeyemezsi- belki de bazı şeh itlerimizin nerede 
niz. olduğunu bilmiyoruz, fakat şunu çok 

Eskiden şehitlik gerekiyordu. iyi biliyoruz ki, onlar yaşamlarını 
Çünkü bir şehit döktüğü kanla büyük kahramanca, PKK adına, PKK'nin 
gelişmeler yaratıyordu . Döktüğü önderliği adına verdiler. Kürdistan 
kandan, mücadele yaratılıyordu . Bu- · halkı bugün 20-25 yaşlarındaki ev
gün kanınızı bir günde dökmeye· latlannı bu anlamda şehit verdi. 
ceksiniz, damla damla dökerseniz işte bu temeller üstünde Kür· 
kanınızı eğer, işte bugünkü borcu- distan'da yeni bir yaşam doğacak . 
nuzu böyle ödeyebilirsiniz. Büyük bir Yeni özgür toplumda herbiri bir gül 
devrimcinin bir sözü var. Diyor ki; gibi, hani derler ya, "Muhammed 
"Kammz1 öyle damla damla verin ki, gülü" gibi dipdiri yaşayacaklar, kıpkı
düştüğünüzsonandabiledökülecek zıl bir gül gibi herbiri toplumun bir 
bir damla kanmız olma sm, bir damla köşesini süsleyecek. Onlar özgür 
kan sizden akmasm." Bu sözler ye- Kürdistan ' ın , vatan ın çiçekleridirler. 
rindedir. Ne anlama geliyor? Elinden Bu şehitliği yeni yaptık, ilk defa 
ne geliyorsa yapmalısın. Büyük işler burada yaptık. Bundan sonra 
yapıp, kendini tam katacaksın ki , o Kürdistan 'ın her parçasında, her 
zaman borcun kalmasın . Biz bundan dağda her şehidimizin kanı için bir 
sonra da kendi üzerimizde böyle makber yapacağız . Tabii bu sadece 
duracağız. Siz de bundan böyle bu semboldür, başka bir şey deği l. On
biçimde kanınızı dökeceksiniz. Şim- ları anmanın en büyük gereği; bugün 
diye kadar Kürtler birbirlerini vurmuş bir Kürdistan, özgür ve diğer halklarta 
ve boşa kan dökmüşterdir. Hiç kimse kardeşliği sağlanmış bir halk ya
Kürtler kadar birbirine düşmemiş ve ratmakdır. Biz bu görevi tam yerine 
böyle kan dökmemiştir. Bu haramdır. getirirsek onları anmış olacağız . 
Bunu ne din kabul eder, ne de Şimdiye kadar inanıyorum ki ben 
siyasette böyle btr şey vardır. Bun· şehitlerin yolunda yürümüşüm, 
dan böyle şehitterin kanı üzerinde, PKK'yi şehitlerin yolundan yürütmü
hiç olmazsa bildiğimizi uygulama- şüm. Bugün Kürt halkını da şehitterin 
lıyız. Bu zorunludur, bildiğimiz de yolunda ayağa kaldırdık. Bundan 
budur. Bu konuda din de böyle yapın sonra, bu kadar şehit için ben diyo· 
diyor, siyaset de böyle yapın diyor. rum ki; PKK'de eskiden daha fazla 
En önemlisi de, PKK de böyle yapın şehitlere yoldaştık yapacağız. Halk 
diyor. insan kanını böyle dökmelidir. ayak.lanmalarıyla şehitlerin yaşamını 

insan kanını nasıl yerinde döke- . sürdüreceğiz. Her zaman söylüyo
cek? Görüyoruz ki bir siyasetimiz var rum; PKK şehitleri ölümsüzdür, 
şimdi, günden güne yükseliyor. Hal- doğru yaşam şahltierin kendileridir. 
kımızın da, düşmanın da üzerinde 
hakim oluyor. Kendisini dünyaya 26 Mart 1990 
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.. . . VAHDEı:riN KITAY YOLDAŞI 
KURDISTAN SERIHILDANI.NDA YAŞATlYORUZ 

Vahdettin KITAY (Veli) yoldaş, 
1958 yılında Bingöl'ün Derenazik 
köyünde dünyaya getir. Veli yoldaş 
daha küçük yaşta babasını kaybe
der. Annesi de evden ayrılır. Bu 
durum Veli yoldaşın yoksulluk ve 
sefalet içinde büyümesine neden 
olur. Bu nedenle daha küçük yaşta 
üretimle içiçe, toprak ve doğa ile 
bütünleşen bir özelliği vardır. Emekçi 
özellikleri O'nda muazzam başarılı 
bir yetenekler yumağını ortaya çıka
rır. insanlarla ilişkileri, alçakgönüllü· 
lüğü ve yardımsev~rliğiyle örnek bir 

insandır, Veli yoldaş. Bencil, çıkarcı 
ve lümpence yaşamın karşısında 

Veli yoldaşı mutlaka bulmak müm
kündü. Öğrenimine komşu köyü olan 
Yeniköy'de başladığında üstün ze
kası ve kavrama kabiliyetiyle iki sınıfı 
birden atlayarak, ilkokulu 3 yılda 
bitirir. Ortaokulu aynı köyde okur ve 
girdiği yatılı okul sınavını da kazana
rak 1976 yılında Tunceli Öğretmen 
Usesi'ne başlar. 

Veli yoldaş, yaşamın her alanında 
bir arayış içindedir. 1976, Ulusal 
kurtuluşçu düşüncelerin Dersim'e 
taşınldığı yıldır. Öğretmen lisesinde 
yüzlerce Kürt genci bu düşünceleri 
tartışmaktadır. Veli yoldaş te
reddütsüz bir biçimde ulusal kurtu
luşçu grubun yanında yerini alır. 

Cuma TAK, Seyfettln ZOÖURLU, 
Mehmet SEVGAT ve daha onlarca 
şehit yoldaşımız ile, bugün zindan
larda ve dağlarda direnen birçok 
yoldaşımızla daha o yıllarda tanışa
rak, ulusal kurtuluşçu grubun ilk 
çekirdek elemanlarından biri olma
sını bilmiştir. 

Bu yıllar, saldırıların ve ola
naksızlıkların yoğun olduğu yıllardı . 
Veli yoldaşın ihtilalci ve eylemci 
özelliği bu olanaksızlıklar içinde tam 
bir dayanak olmaktaydı. O, ola
naksızlıklar ortamında olanak yara
tan, zor görevlere hemen talip olan, 
gönüllü biryoldaştı. Yoldaşları içinde, 
alçakgönüllü, fedakar ve uyumluydu. 
O'ndaki yaratıcı ve emekçi özellikler 
sınıf bilinci ve ulusal kurtuluşçu dü
şüncelerle bütünleştiğinde daha 
saygın ve olgun bir kişilik ortaya 
çıkarıyordu. Halk arasında konu
şulan, sevilen ve sayılan bir kişiliğe 
sahipti. Gerçekten korku nedir bil
meyen, atik, olgun, ağırbaşlı kişiliği 
ve alçakgönüllülüğü , halk içinde 
O'nu doğal bir önder konumuna 
getirmişti. O'nun bu özelliği kendisini 
ulusal kurtuluşçu grup içinde de 
adından en çok bahsedilen ve ara
nan bir yoldaş durumuna getirmişti. 

Veli yoldaşın ömek alınması ge
reken en güzel özelliklerinden biri 
de, halk ile en geniş ilişki ağı oluştur
ması ve bu ilişkilere değer verme
siydi. Bingöl ve çevre köylerinde 
O'nun tanımadığı çok az insan vardı. 
1978'de PKK ilan edildiğinde , Veli 
yoldaşın diğer arkadaşlarıyla en çok 
tartıştığı konu şudur: KPartiye en 
doğru katılimı nasıl yapacağız? .. 
Daha ileri bir çalışmayı nasıl gelişti
receğiz?H Bu soruların yarattığı so
rumluluk, komiteleşmenin zorunlulu
ğunu açığa çıkardı. Veli yoldaş, hem 
köy komitesinde yer alıyor, hem şehir 
çalışmalarına pratik olarak yardımcı 
oluyor ve hem de şehir ile köy 
arasında bir köprü rolü oynuyordu. 
O'nun en önem verdiği ilişkiler yol
daşlık ilişkileriydi. Bu durumundan 
dolayı, bazı çevrelerce O, aile ve 
akrabalarına önem vermemek ve 
her şeyini Kürdistan için feda eden 
biri olmakla suçlanıyordu. Ailesel 
çıkarların her şeyin üstlınde tu
tulduğu bu yıllarda sergilenen bu 
fedakarlık, Kürdistan'ın köle kaderini 
değiştiren PKK'nin bir ahlakı ve ya
rattığı bir kişiliktir. Veli yoldaş her 

türlü ailesel çıkarları ve maddiyeti 
Partinin hizmetine sunmuştur. Silah 
mı lazımdır? Veli yoldaş hemen 
hazırdır. Para mı lazımdır? Veli yol
daş yine hazırdır. Ulaşılması gere
ken bir hedef mi vardır? O yine orada 
hazırdır. Yoldaşları aranıyor mu? 
O'nun çözlımünü Veli yoldaş yapar. 
Bu nedenle O'nu bir tek alanda 
görmek zordur. O adeta her yerdedir. 
O'nun bu fedakarliğı yöre halkı tara
fından, HApocular daha KıJrdistan'ı 

kurmadan insanlar arasmda eşitliği 
sağlamaya başladılar. Yoksullara 
yardımcı oluyorlar. Bunlar gerçekten 
kurtarıcı ve adalet/i insanlardı r. .. • 
şeklinde değerlendiriliyordu. 

Veli yoldaş, yaz aylarında köye 
döner, tırpancı (işçi) tutardı. O bu 
noktada da örnek bir insan. En 
yüksek ücret tespitini kendisi yapar 
ve bu tespit bütün yörede işlenirdi. 
işçileri işbaşından zaman zaman 
alıkoyarak onlarla ulusal ve sınıfsal 
mücadele üzerine tartı şırdı. Daha 
fazla çalışmak isteyen işçilere kı 

zardı. Bu nedenle, Kürt işçileri bu 
durumu hayretler içinde dile geti
riyorlardı. Köyde topraksız olan köy
lülere kendi topraklarını ot biçmeleri 
için sunardı. O'nun bu özelliği yoksul 
köylülüğü daha çok etkiliyor ve Par
tiye güvenini arttırıyordu. 

1979 yılının sonlannda bir sorunu 
çözmek için Almanya'ya giden Veli 
yoldaş, gittiği alanda çatışmalarını 
ara vermeden sürdürür. O'nun niyeti 
kısa bir slıre sonra Ulkeye geri dön
mektir. Ancak gittiği Almanya'nın 

Hamburg kentinde geniş bir Kürt 
kitlesi ile karşılaşınca burada ça
lışmaların içinde yer almasının daha 
yararlı olacağını düşünür. Fakat bir 
ikil em içinde kalır. Ülkeye gönderdiği 
mektuplarında gerçek amacını, "Yol
daşlanmı unutmadım, Partinin alan
daki (Avrupa'daki) saygmlığı ve ya
ratılan değerler başka güçler 
tarafından parsellenmektedir. Buna 
karşı kayıtsız kalamıyorum. Biraz da 
olsa bu güçlerin sahtekarlığını teşhir 
ederek o çok özlediğim yoldaşları
mm arasına döneceğim. SömıJrge
cilere karşı çarpışacağım. Belki ba
zıları vahdettin kaçtı diyebilir/er. Ama 
bunun böyle olmadığını ispatfayaca
ğım ... • şeklinde dile getiriyordu. Veli 
yoldaş, bulunduğu Almanya'da kitle
leri aydınlatmak için bitmez tü
kenmez bir çalışma ylırütür. Bir süre 
sonra Partimiz Avrupa alanına mlı
dahale ettiğinde hemen ilişkiye girer 
ve Hamburg bölgesine bir köprlı olur. 
Hamburg bölgesi bu yıllarda önemli 

bir yere sahiptir. Düşman ve işbirlik
çiterin politik oyunlan Kürdistanlı kit
leler içinde doruğa çıkarılmıştır. 1982 
yılında Hamburg komitesi içinde yer 
alır. Şehit Ömer AKKAYA {Zaza 
Hasan) ile birlikte çalışmalarını yü
rütür. Bölge komitesi, dernek yöne
tim kurulu ve bahçelerde çalışan 

Klırdistanlılar içindeki faaliyetlerde 
yer alır. Onlarca atanda seminerler 
verir, toplantılar gerçekleştirir. 

Veli yoldaş, 1982 yılının sonla
rında Semir provokatörünün Ham
burg alanında geliştirmek istediği 
yozluk ve komite çalışanlarını birbi
rine dlışürme faaliyetlerine karşı 

glıcü oranında mücadele eder. Doğal 
özelliği olan dürüstlüğü ve yoldaşla
rı na karşı açık olması , bu provokas
yonların boşa çıkarılmasında etkili 
rol oynar. Bu yapıcı özelliklerinden 
dolayı, Semir provokatörü, Veli yol
daşı hedef tahtası olarak seçer. 

Veli yoldaş, Hamburg dışında da 
çalışmalarını sürdürür. Oldenburg ve 
Bremen alanlarında kitlelerle ilişki 

kurar, onları eğitmeye çalışır. Bu 
çalışmaları sonucu geniş bir çevre 
safiara akın eder. 

Veli yoldaş, 1984'ün Nisan ayında 
düzenlenen uzun yürüyüşün Hanno
ver-Bonn (500 km'lik) kolunda, tertip 
komitesi üyesi olarak yer alır. Yü
rüyüş boyunca gösterdiği direnç, 
yürüyüşçülerin takdirini toplar. 
1984-1985 yıllarında Frankfurt bölge 
sorumluluğuna atanır. O'nun bu 
alanda da kitlelerle ilişkileri; olgun, 
eğitici ve cesaret vericidir. Halkın 

taktir ettiği dürüstlüğü ve resmlyeti 
ile çok kısa sürede PKK'nin örnek 
militan kadrosu olarak gösterilir. Kit
leler bu yoldaşımız şahsında Partiye 
duydukları güveni günümüzde de 
dile getirmektedirler. 

Veli yoldaş, ülkeye dönme iste
mini sık sık raporlarında dile getirir. 
1985 yılında Parti Önderliği'nin çağ
rısı üzerine eğitim kampına gider. 
Veli yoldaş PKK'nin tarihi hazırlık 

süreci olan lll. Kongre dönemini bir 
bütün olarak yaşama şansına kavu
şur. PKK lll. Kongresi'nde kişiliğini 
daha kapsamlı çözümleyen Veli yol
daşın komutan özellikleri öne çıkar. 

foldaşlık ilişkilerinde uyumlu, feda
kar, alçakgönlılllı ve atik olan Veli 
yoldaş , Mahsum Koı1ı:maz Aka
demisi'nin yönetiminde yer alır. Bu 
dönem tarihi öneme sahiptir. lll. 
Kongre çözümlemeleri ve hedefler 
programı temelinde ülkeye yö
nelmenin son hazırlıklarının yapıldığı 
1e özgürlüğe yürüyüş hamlesinin 

başlatıldığı dönemdir. Veli yoldaş, 

sergilediği başantı pratik sonucu, 
Diyarbakır-Bingöl Eyaleti sorumlulu
ğuna atanır. Veli yoldaş, Lübnan'dan 
Diyarbakır'a özgürlük yürüyüşünde 
bir kılavuz ve önder olarak yer alır. 

1987 bahar atılımında Diyarba
kır-Bingöl Eysieti'ne ulaşan Veli yol
daş, yoğun bir çalışma içine girer. 
Ülke pratiğinde 2 yıl boyunca sürdür
düğü siyasi ve askeri faaliyetter kü
çümsenmeyecek gelişmelere yol 
açar. işbirlikçi hain çeteterin dağı 
tılması , düşmanın askeri kurumla
rına, talan kuruluşlarına , asimilasyon 
yuvalarına, geliştiritmek istenen köy 
koruculuğu ve teritoryal sisteme 
karşı sayısız eylemlerde rol oynar. 
Halk ile ilişkilerinde eğitici olur. Sayı

sız köy toplantıları düzenleyerek, 
kitleleri döneme göre eğitmeye çalı 

şır. O'nun bu çabası düşmanı çılgına 
çevirir. Türk basını O'nu " yılanın 

başı " olarak hedef gösterir. 
Veli yoldaşın Diyarbakır-Bingöl 

Eysieti'nde sergilediği direniş ve şa

hadeti, alanda ortaya çıkan her türlü 
eksikliğe ve yetmezliğe verilen bir 
cevaptır. O'nun şahadelinden çıka

racağımız önemli dersler vardır. 8 
Ekim 1989 tarihinde birliğine yeni 
savaşçı almak için gittiği Bingöl'e 

- bağlı Yamaç bucağın ın Haz köyünde 
düşman pususuna düşerek 3 yoldaş ı 
ile birlikte şehit düşer. 

Veli yoldaştaki cesaret tedbirsizli
ğıne neden olur. Düşman alana ver
diği önemle, Veli yoldaşın ilişki içinde 
olduğu en yakın akraba çevresini, bir 
Rayber ve bir Kör Sado'yu Seyit 
Rıza'ya ve Şeyh Sait'e karşı kullan
dığı gibi, Veli yoldaşa karşı kullan-

mayı becerir. Veli yoldaşın şahadeti 

bizi tekrar tekrar Parti çözümlemeleri 
üzerinde yoğunlaşmaya iten bir tali
mattır. 

Veli yoldaşın , kitlelerin gönlünü 
fetheden militan kişiliği, şahadetine 
binlerce insanı selama durdurdu. 
Cenaze törenine 5000 insan katıldı. 
Yürüyüş konvoyu 1 O km'yi aştı. Evet, 
Veli yoldaşın cenaze törenine katılan 
kitleler, sömürgecilere karşı kinlerini 
bu biçimde ortaya koyarken, şe

hitlere bağlılığı da gayet açık bir 
biçimde ortaya koymuşlardır. Veli 
yoldaşın anısı yoldaşlarının savaş 

andı, halkım ızın serihildan'ının temel 
harcıdır. O'nu ve tüm şehitlerimizi 

zafere kadar yaşatacağız. 

Abdullah BUCUKA: 8 Ekim 
1989'da Bingöl'ün Haz köyünde V. 
KlTA V yoldaşla birlikte şehit düştü. 

Ercan yoldaş; Zagros'ları 
sırtiayan gencecik bir beden, ölüme 
alnını açan bir kahraman ve yaşama 

susayan bir kardelendi 

Hasan KAYA (Ercan) yoldaş, 1974 
yılında Kars'ın Digor ilçesinin Arpalı 

köyünde orta halli kalabalık bir ailenin 
en büylık çocugu olarak dlınyaya geldi. 
ilkokulu kendi köyünde okuduktan 
sonra ailesinin geçimine yardımcı 
olmak için küçük yaşta üretime ka

ı lmaya başladı. Üretim faaliye
ıindeyken en ağır işlere büyük bir 
dirençle koşar, yaşının çok üstünde 
olan kişilerin yapamayacağı işleri 
yapmaya çahşırdı. Bu, ondaki so
rumluluk duygusu ve zorlukların 

üzerine gitme özelliğinden kay
naklanıyordu. Canlı ve atılgan ya
pısı, sevecenliği ve şirinliğiyle, bu
lunduğu her ortamda hemen öne 
çıkar, dikkatleri üstüne çekerdi. Ne
rede canlı bir ortam varsa orada 
belirir, somurtkanhk ve miskinliği asla 
sevmezdi. Aile içinde olduğu gibi 
çevresinde de yaşamı canlı ve renkli 
tutmaya çalışır, hiçbir zaman ka
ramsarllğa ve durgunluğa yer ver
mezdi. Bu hayat dolu özelliklerine, 
dürüstlüğü ve sadeliği de eklenince, 
Ercan yoldaş çevre gençliği ara-

sında adeta doğal bir önder olarak 
ilgi görüp kabul ediliyordu. 

O'nun kişilik olarak güçlü özellik
lere kavuşması nda, yakını olan mili
tan-devrimci şehit Mahir CAN yol
daşın etkisi büyüktür. Mahlr CAN 
yoldaşın 1978'1erde sosyal-şo

venierin kurşunianna hedef olma
sıyla yere dökülen kan, Ercan gibi 
gençlerin çekirdekten yetişme bir 
militan olarak o topraklardan çiçek 
gibi filizlenmeleri için yeterliydi. Er
can yoldaşın sömürgeciliğin baskı 
ve imha politikalarına tanıklığı bu 
olaylarla başlıyordu . O dönemlerde 
yaşça küçük olmasına rağmen, kav
rama kabiliyeti sayesinde uygulanan 
baskıları algılıyor ve daha sonra 
sömürgeciliğe karşı savaşmak için 
bunları içinde biriktiriyor, kine dö
nüştürüyordu . 

12 Eylül faşizminin iktidara geli
şiyle birlikte, tüm köy halkının yanı
sıra Ercan yoldaşın ailesi de gün
lerce işkence görür ve sömür
gecilerin köy halkına yönelik bu 
baskı ve işkenceleri daha sonra da 
sistemli bir şekilde devam eder. An
cak köy halkı her türlü baskıya rağ
men testirniyeti kabul etmez, dev
rimcilere olan bağlılığına gölge 
düşürmez. işte Ercan yoldaş böylesi 
ortamda, ilerde sömürgeciliğe döne
cek bir namlu olarak çelikleşiyordu. 
Bu çelikleşmeele ise, Mahlr CAN 
yoldaşın özelliklerini kendisine örnek 
almayı amaç ediniyordu. Şöyle 
diyordu yanındakilerine: "Ben o yi
ğide, o şahide hayramrol Mahir ağa
bey gibi kahramanca şahadete ka
vuşmak ne giizel!" Bu O'nun daha o 
zamanlar devrimci bir öze sahip 
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olduQunun ve devrim uğruna devrim 
şehitlerinin bayraQını dalgalan
dırmak için seve seve ölüme atılaca
Qının göstergesiydi. Mahlr CAN yol
daştan kalan bayrağı PKK ruhuyla 
yükseümeyi kendi kendistıe karar 
kılmıştı. Baskı ve işkencelerden so
nuç alamayan sömürgecllerin, çev
redeki işbirlikçi köyleri silahlandınp 
Ercan yoldaşın köyüne saldırlması 
sonucu Şemlstan CAN adh yurtse
ver köylüsünün şehit edilmesi , O'nu 
daha da etkiledi. içinde biriken kini 
boşaltma isteminin ateşiyle yanıp 
tutuştuğunu ruh haliyle belli edi
yordu. 

9-1 O yaşlarındayken ailesinin 
. maddi yönden zayıf konuma düş
mesi, O'nu en çok rahatsız eden bir 
durum oldu. Bu nedenle küçük yaşta 
Türkiye metropollerine çalışmaya 
gitti . Tam üç yıl gibi utlJn bir süre bu 
alanlarda ağır ve zor işlerde çalışa
rak ailesine yardımcı olmak istedi. 
Ama hiçbir zaman vatan toprağından 
kopmadı. Bu nedenle gann ya
nından geçerken, hareket etmekte 
olan trenterin siren seslerinden son 
derece etkiterl9rek, bu duygularını 
daha sonra şöyle dile getirir: "Bu ses 

yine Insanın niyetini bozuyor. Adeta 
diyor ki, hemen yarın sabah biletini 
kes, ülkeye git ... • işte O'ndaki yurt 
özlemi, yurt sevgisi.. . 

1988 aUhmı her Kürdistanlı yurt
sever genç insanı etkilediği gibi, 
Ercan yoldaşı da derinden eU<iledi. 
Bunun üzerine, büyük özlemini duy
duQu köyüne döndükten sonra coş
kulu bir şekilde geriliaya katılmanın 
arayışı içine girer. Geliştirilen ey
lemlilik yöre halkını yeniden etki
leyince, artık Ercan yoldaş kendisi 
gibi yurtsever olan ar1<adaşlanyla bir 
çıkış yapmanın tartışmasını yürütür. 
içinde yer aldığı gençlik grubuna, 
köylerine inen gerillatarla ilişkiyi sıkı 
tutmanın gerekliliğini hep vurgular . 
Nihayet gerillalar kendisfyle ilişkiye 
geçince, hemen onlara katılarak yola 
düşer; mücadeleye katılımı o kadar 
içten ve coşkuludur ki, daha ilk 
adımda gayet ciddi bir şekilde , 
"Haydi vuralım" der. Gerilla birliğine 
katıldığı gibi, her işe koşarak ça
lışkanlığını ve fedakarlığını sürekli 
gösterir; son derece yorgun düşme
sine rağmen bunu hiç yansıtmaz, 
özellikle canlı ve şen yapısıyla birli
ğin yaşamını bir anda renklendirir. 

Tahir KURT yoldaşın şahadeti 
yürüdüğümüz yolda güç ve 

onur kaynağımızdır 

Direniş kalemizin yiğit savaşçıla
rından Tahir KURT (Serdar) yoldaş, 
1. 7.1972 tarihinde Nusaybin ilçesinin 
Güneybakan köyünde orta halli bir 
ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 

Kısa fakat anlamlı yaşamıyla yol
daşLarına ve halkına çok anlamlı biı 
mesaj bırakırken; "nasıl yaşanmalı
dır" sorusunu hiçbir ikircikliğe yer 
bırakmadan cevaplayan Tahir yol
daş, halkımızın arasında yaygın olan 
fakat gerekleri bir türlü yerine geti
rilmeyen, "Alçakça bin sene yaşaya
cağına; mertçe bir sene yaşa, bin 
seneden daha iyidir" özdeyişinin 
canlı pratik örneği olmuştur. 

insanca yaşama ulaşmanın ne 
yaşta, ne cinsiyelle ve ne de milli
yelle ilişkisi vardır. Çünkü Kür
distan'da yaşam denilen olay, insan
lıktan çıkmanın adıdır. Oysa ki, 
gerçek yaşam; bir gün, bir saat de 
olsa; insanlık onuru, halkın ve vats
nın kutsal değerleri için yaşamak, 
onun için mücadele etmek, onun için 
ölümlerde yaşamı yaratmaktır. 

Tahir yoldaş, Mardin'In Nusaybin 
i~nde kendi köylerine yakın Si
reçte köyünde ilkokulu okudu; oku
maya çok hevesli olmasına rağmen, 
ailesinin isteksizliğinden dolayı öğ
renlmlne devam edemedi. Geneacik 
bedenindeki yürekte doktor olmak, 
halkının yaralarını sarmak vardı. Bu 
isteğini gerçetdeştiremedi; ama yük
seltti~ ulusal kurtuluş mücadelesiyle 
Kürdistan'da insanlıOın iterterne
sinde rol oynayan PKK'nin saflarında 
yer alarak, toplumumuzun tarihi
toplumsal yaralarını tedavi eden 
doktor olmuştur. 15 Agustos 1984, 
halkımızın tarihinde kıpkızıl bir sayfa 
olurken; halk ordumuzun görkemli
liQI, gerillanın çekiciliOi ve yaşatma 
arzusu halkımıza umut vermiş, Kür
distan gençliğinin kalbinde yatan 
aslanın kükremesine yol açmıştır. 

Kahraman gerillalar'ımızın w-

ruşları düşmanı telaşa iterken, özel
likki gençliğimizi hareketlendinniş , 
onları daha çok ülke gerçekliğine 
yaklaştırmıştır. işte böyle bir dö
nemde Tahir yoldaş şehitterin yaşa
mından derinden etkitenmiş, Partiyi 
daha iyi tanımak , onun gerçekliğini 
daha derinden özümsemek tçin ça
balarını yoğuntaştırmışhr. Sömür
geci Tüı1< devletinin bunaltıcı baskı
sını haksız görmüş, polislerin 
rüşvetçiliğine, çapulculuğuna büyük 
bir kin duymuştur. Bunların şahsında 
Tüı1< devletine kin duyarak izmir'den 
köyüne dönmüş, arkadaşlan aramış , 
gerillalan büyük bir arzu ve istekle 
beklemiştir. 

Tahir yoldaş arzusuna, Parti mi
lisleri kanalıyla 7 Ağustos 1987 tari
hinde kavuşmuştur. Sevinçlidir, tarihi 
hesaplaşmasını artık yapabilecektir. 
Halkına layık olması gerektiğinin, 

bağımsıztık ve özgürlüğün yara
tılması mücadelesinde yer aldığının 
ve insanca bir yaşamın ancak böyle 
yaralılabileceğinin bilincindedir. Bu 
bilinçte Partiye yazdığı bir rapo
runda, "Düşmanımla daha iyi savaşa
bilmem için, üzerimde bulunan ek
siklikleri gidermek için eğitim 
istiyorum" diyerek, mücadeleyle bü
tünleşme arzusunu dile getirmiştir. 
Bu arzusuna ulaşmanın derin çaba
sıyla hareket etmiş, tüm olgunluğunu 
göstererek, pratiğin Içinde; Partiye, 
halka, şehittera bağlılığın sonucu 
olarak 1988'de Oerik-Bayraklı köyü 
Gresor mıntıkasında, barbar düş
manla girilen bir çatışmada kahra
manca direnerek şehitler kervanına 
katılmıştır. Şahadeliyle mücadele 
yoldaşlarına, halkımıza önemli gö
revler yüklemiş; Kürdistan halkını 
daha çok düşünmeye, sömürgecile
rin barbarlıkianna müsaade etme
maya, evlatlarına, oQullanna ve kız
Iarına sahip çıkmaya davet eder1<en, 
bunun yolunun, binlerce üyesini hal
kın geleceğini yaratmak için şehit 
vererek, hintereesini bugün ordu
taşıırarak savaştıran PKK'ye sahip 
çıkmaktan geçtiğini de göstermiştir. 
Akan kanların halkın kanı olduğunu, 
bunu akıtanın da sömürgeci, barbar 
Tüı1< devleti olduğunu bir kez daha 
pratiğiyle dile getirmiştir. 

Tahir yoldaşın mücade4eye katı 
lımı, binlerce Kürdistanlı yurtsever 
gencimizin gerçek yaşam yolunu 
göstennel<tedir. Sömürgeci zulüm 
aıtında bugün binlerce kez ölümü 
yaşayan Kürdistan gençlerinin, ba
ğımsız ve özgür Kürdistan'ın yara-
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Ercan yoldaş, Parti ortamında bu 
üstün özelliklerini PKK'nin devrimci 
proleter kişiliğiyle birleştirmek için 
yoğun çaba içine girdi. Devrimin 
yüksek sorumluluğunu her an bi
linçte tutarak Partiye yaraı1ı olmak, 
mücadeleye daha fazla katılım gös
termek ve ileride büyük bir komUtan 
olmak için yetersizliklerine karşı üs
tün bir yönelim gösterdi. Bu çabaları
nın sonucu olarak kısa sürede Parti 
kişiliğine ulaşma yolunda büyük 
adımlar attı. Sahip old~u yüksek 
sorumluluk anlayışı ve değerlere 
bağlılık özelliğiyle, kendisine verilen 
her göreve büyük bir titizlikle sarı
lıyor, hata yapmadan işini başarıyla 
yerine getirmek için bütün çaba ve 
yetenek~rini sergikmıekten kaçın· 
mıyordu. 

1988-89 Benavok Direniş Şehitleri 
Eğitim Devresi'nden başarıyla çıkan 
Ercan yoldaş, kış ortalarında Botan 
ı . Savaş Bölgesi'nefaaliyet yürütmek · 
için giden grupta yer aldı. Grupla 
birlikte Ercan yoktaş . Zağros'ların 
amansız kış koşullarında karfırtınası 
ve dondurucu soğuk ta boğuşa bo
ğuşa yol alıp hedefine ulaşmaya 
çalışır. irade gücüyle zorluklara karşı 

tılmasıyla onurlu ve şerefli bir ya
şama kavuşacakları , dökülen şehit 
kanlarıyla ispatlanmıştır. Tahir yol
daşın şahadeti , Kürdistan gençliğine 
yürümesi gereken yolda güç ver
mekte, onlara onur kazandırmakta
dır. 

Tüm halkımızın olduğu gibi, Kür
distan yurtsever gençliğinin de esas 
alacağı daimi önderler şehitleri
mizdir. 

gösteidiği direngenliği sonucu üstün 
özelliklere sahip olduğunu bir kez 
daha kanıtlar. Büyük çabalara rağ
men soğuktan, grup üyelerinin birço
ğunun yanısıra Ercan yo6daşın da 
ayağı yanmaya başlar. Fakat O bu 
durumda bile, ar1<adaşlarını , zor du
rumda bırakmamak için kendisine 
yapılmak istenen hiçbir yardımı ka
bul etmez ve henüz körpe bünyesine 
rağmen kararlılıkla yoluna devam 
eder. Ayağının soğuktan yanmasına 
rağmen hiçbir zayıflık , kararsızlık ve 
moralsizlik göstermez, aksine ayak
ıarı iyice yanmış ve zor durumda 
oıan arkadaşlarına yardımcı olmak 
ve moral vermek için yoğun çaba 
sarfeder. Yine o fedakarlık ve ça· 
hşkantık özelliğiyle kar, fırtına, soğuk , 
düşman tehlikeleri ortamında günlük 
yaşamın yUkünü omuzlamak ve sa
kat kalmış arkadaşlarına hizmet et
mek için, o işten bu işe koşar, öylesi 
acı ve yalnızlık koşullarında ortamın 
moral atmosferini yükseltmek, ar1<a· 
daşlannı neşetandirmek için, o küçük 
yaşında tertemiz kalbi ve duygula
rıyle her türlü çabaya başvurur. Tür
küler söyler, fıkralar anlatır, espriler 
yapar.. . Ve adeta her anın 'neşe 

Sayfa 9) 

kaynağı olur. 
Ercan yoldaş ayağının yanmış 

olmasına rağmen, özel bakım ve 
dinlenmeye girmeden, fiziki acı 
çekse de kaldığı yerden yolculuğuna 
devam eder. ZOfluklar ve ölüm tehli
keleriyle geçen uzun bir yolculuktan 
sonra çalışma alanı Botan 1. Savaş 
Bölgesi-Çukurca'ya ulaşır. Burada 
1989 yılı faaliyetlerine aktif olarak 
katılır. Savaşın geliştirilmesi için ce
saretini konuşturur ve gecesini gün
düzüne katarak çalışır. Alanda sava
şın geliştirilmesi ve beklenen 
gelişmelerin önemli ölçüde yara
tılmasından büyük bir mutluluk ve 
coşku duyar. Safiara katılımların art
ması, içini sevinçle dokturur. Cesa· 
reti, yeteneği ve enerjik çalışması 
sayesinde kısa sürede manga 
komutanlığı görevine getirilir. Bunun 
coşkusu, sevinci ve azimli çalışması 
Içindeyken ve henüz mücadelesine 
doymadan üç yoldaşıyla birlikte şehit 
düşer. Ercan yoldaş , PKK direnişçi
liğinin layık bir temsilcisi olmasını 
bildi . O halk savaşımının kahraman 
bir savaşçısı olarak anılacak ve 
yaşatı lacaktır. 

D 

f6Kendislnl tanıyan bir insan, onların 
yoldaşıyım diyen bir insan, her şeyden önce 

onların anısına sahip çıkma/ıdır. Onların 
uğruna savaştığı bağımsız ve özgür 

Kürdistan Için, görevlerine sımsıkı sarı/ma/ı, 
onlardan devraldığı bayrağı doruk/ara 

dikebilmelidir. .. "' 
PKK Genel Sekreteri A. ÖCALAN 

Menar}<lOidaşın anısı 
yükselen müca8)1emizde yaşayacaktır 

Soylu özgürlük ağacını kanlarıyla 
sulayarak büyüten şehitlerimiz, mü· 
cadelemizin en yüksek değerleridir. 
Yeniden dirilişe geçen bir halkın 
kavgasında şehitterin oynadığı rol, 
her şeyin üstündedir. "Ölümde ya
şamı yaratma" şiarıyta toprağa dü
şen yoldaşlarımız , her türlü insanlık 
değerinin yüceieşmesinde rol oy
ııuyorlar. Bu yolda bağımsızJık ve 
5zgürlük gibi soylu değerter uğruna 
yaşamını mücadeleye katık eden 
yoldaşlarımızdan biri deMenar yol
daştır. 

Yurtsever bir ailenin en küçük 
bireyi olan Menar yoldaş , 1967 yı 
lında Batman'da dünyaya geldi. 
1980 öncesinde bölgede oldukça 
yaygınlaşan mücadelemiz, bu yurt
sever ailenin bireylerini de etkisi 
altına aldı. Kendisinden büyük kar
deş~rinin Hareketimiz içinde yer 
alması , Menaryoldaşın da erkenden 
mücadeleyle tamşmasını sağladı. 
Yaşı çok genç olmasına rağmen, 
kavgada safını tutan bu yoldaşımız, 
istihbarat ve kuryelik çalışmalarına 
gücü yettiğince katılmaya çalıştı. 12 
Eylül faşist darbesinden sonra Parti 
<adroları alandan yurtdışına geri 
;e4<ilince Partiyte ilişkisi kesildi. Diğer 
1andan, sömürgeetler tarafından 
a.ramr duruma düştü. Partiyle ilişkisi
nin kesilmesi ve aranması nedeniyle 
Batman'dan ayrılmak zorunda kaldı. 
(oğun baskılar sonucu, 1981 
~isan'ında metropota gitti. işçi olarak 
çalışmaya başlayan llenar yoklaş, 
yeniden Hareketle ilişkiye geçtiği 
1987 başlarına kadar metropolde 
;aldı. Metropoldeki yoz, kişiliksizteş

tirici ve kendi benliğine yabancılaştı
ncı yaşam ortamı yoldaşımızdaki 
Parti sevgisini ve yurtseverlik duygu
larını köreltmedi. Partiye olan bağh
lıOı ve iki ağabeyinin Parti dava
sından Diyarbakır cezaevinde 
yatmaları Menar yoldaşın sömürge
ciliğe olan kinini daha çok arttırmak
taydı. 

Kürdistan dağlarında geliştirilen 
savaşın etkisiyle mücadeleye ka· 
tılma arzusu daha da artan Menar 
yoldaş, Partiye yeniden katılımını 
şöyle dile getiriyordu: "Beni ka
tılmaya iten nedenlerin başmda 
PKK'ye olan sevgim, inancım ve de 
1980 öncesi Harekete katılmış ol
mam oldu. Amac1m ise, PKK ilkeleri 
doğrultusunda hareket etmek, s6-
mürgeci Türk ordusuna karşı sa-

va şmak ve bundan önceki PKK'lifare 
layık olmaktır. · Bu özlü düşüncelere 
sahip olarak sıcak savaşı m alanında 
yerini alan Menar yoldaş , 1988 yılı · 
nın Mayıs ayında Derik'e bağlı Bay
rak! ı köyünün Gresor mıntıkasında 
çıkan çatışma sırasında kahra
manca savaşarak şehit düştü . Anısı . 
yükselen mücadelemizin dorukla
rında yaşayacaktır. 

Silah arkadaşları 

M. Reşat YEL (Ramazan) 
yoldaş unutulmayacak 

M. Reşat YEL yoldaş, 1963 yı 
lında Mardin'e bağl ı Nusaybin ilçesi
nin Kutlubey köyünde yoksul bir 
ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 
ilkokulu kendi köyünde okudu. iıko
<uldan sonra maddi olanak
sıziıkiardan dolayı yatılı okul sı
navlarına girdi. Bu sınavları 
kazanarak Isparta'nın Yalvaç ilçe
sinde bulunan Atatür1< lisesinin yatılı 
bölümü nU okuma olanağ ını elde etti. 
Artık bundan sonra Rept yoldaş 
için, kemalizmin en koyu politikaları
nın beyiniere şırınga edildiği yatılı 
okul yılları başlamış oldu. Yatılı okula 
lise 2. sınıfına kadar devam etti . 
Siyasi nedenffirden dolayı yatılı oku
lun lise 2. sınıfından sonra ayrılmak 
zorunda kaldı. Use 3. sınıfı Midyat'ta 
okudu. Useyi bitirdikten sonra ailesi
nin geçimine katkıda bulunmak için 
lzmlr'e gidip garsonluk, şeförtük ve 
31diven imalatı gibi işlerde çalıştı . 
Yine bu süreçte üniversite sınavıa
nna katılan Refat yo«jaş, Parti saf
larına katıldığı 1987 yılına kadar 
açık öğretim fakültesinde öğrenimine 
devam etti. Partiye katılırken bu 
okulun 3. sınıfında okuyordu. 

Reşat yoldaşın Partiyle tanışması 
1978 yılına dayanmaktaclır. Bu dö-

nemde Kürdistan'da faaliyet yürüten 
Kürdistan Devrimcileri'nin Ref81 
yoldaşın köyüne de ~ramaları , O'nu 
Partiyle tanışma şansına ka
vuşturdu. Bu tanışmadan sonra 
atanda amatör düzeyde çalışma yü
·üten Ref&t yoldaş. bu faaliyetlerini 
okuduğu yatılı okul çevresinde de 
sürdürdü. Bu faaliyetleri yürütür1<en 
yer yer faşist gruplarla sürtüşiııeye 
girdi. Yürüttüğü çatışmalar sonucu 
okuldan ayrılmak zorunda kalır1<en, 
kısa bir süre de cezaevine girdi. 
Daha sonra yönetime gelen ı 2 
Eylül faşist rejiminin baskı ortamında 
devrimcilerle olan ıtışklsini kaybetti. 
Bu ilişki kopuklu{lu. o döneme hakim 
oıan ve anlayış haline getirilen "dev
rimin hayal olduğu" mantığı, R ... t 
yoldaşın henüz yeni filizlenen umut
larını da yerle bir etmişti. Re .. t 
yoldaş bu durumu bir raporunda 
şöyle di~ getirmekteydi: "Arka
daşlarla ilişkimin kesildiği 1980'den 
83'e kadar bizler gerçekten devrim
ciliğin bittiğini samyorduk. Var olan 
devrimciler, sanki 12 Eylül faşist 
rejimiyle beraber doğmuş ve 
1980'den ewel yaşamamış gibiydi
ls<.. • Böyle bir ortamda fleıat yoi
Jaşa göre, artık yapılacak tek şey; 
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varolan toplumsal duruma zor da 
olsa uyum sağlamaktır. Çünkü bir 
toplumda yaşayacaksan ya onun 
yargıları na boyun eğecek ya da farldı 
bir alternatif geliştireceksin . Retet 
yoldaş bu dönemde toplumsal yargı 

laraboyun eğerek , düzenin sunduğu 
yaşam tarzını sürdürmaya çalıştı. 

Yine bu dönemde evlenen Retat 
yoldaş, aynı zamanda açık öğretim 
fakültesindetc:i eğitimine de devam 
etti. Oi~er yandan maddi geçimini 
sa~lamak için garsonluk, şoförlük 

vb. işlerle de uğraşıyordu . 

Ulusal kurtuluş mücadelemizin si
lahlı şekilde yeniden başlatıldığı 15 
Ağustos 1984yılındaRef8tyoldaşın 

bağrında taşıdığ ı özgürlü{ıe olan 
inanç ve yurt sevgisi; kış mevsi
minden sonra baharda açılan çi· 
çekler gibi yeniden ve daha coşkulu 
bir şekilde yaşama isteğini ortaya 
çıkardı . Bu yaşama isteğinin güçlü
lüğü uğruna, ölüme gidabilecek ka
dar kendini mücadeleye en kısa 

süreae ulaştırmaya çalışıyordu . Bu
nun için Partiyle sürekli bir ilişki 

kurma arayışına geçti. Çünkü Rept 
yoldaşın PKK'nin Kürdistan'ın kurtu
luşunu sağlayacak tek güç olduğu 
konusundaki inanc ı kesindi. Retat 
yoldaş bir raporunda bu inancın ı şu 

şekilde aktarıyordu: •HRK, devrimci 
birliklerin Kürdistan'dan bir daha atıl
mamacasma yer/eşlik/erini, Kür-

distan'da savaşmancak Kürdistan'm 
kurtuluşuyla son bulacağm1 müjde
liyordu ... • 1986 yılında metropolde 
Partiyle ilişki sağladıktan sonra, yak
laşık bir yıl kadar bu metropol ala
nında (izmir) faaliyet yürüten Reşat 
yoldaş, 1987 yılından itibaren büyük 
arzusuolan sıcak savaşımın içindeki 
yerini aldı . R.,at yoldaş mücade
leye katılma gerekliliğini dile geti
rirken şöyle demekteydi: ·.. . Kür
distan'da ulusal bağımS1ZI1k savaş1 
verilirken, benim metropolde kal
mam ve savaştan uzak durmam, bir 
nevi ulusal ihanet/e 6zdeştir." 

Silahlı mücadele ortamına bu is
tekle atılan Retat yoldaş , mücadele 
arkadaşlarına son derece bağlı , sü
rekli onların gefişmesine hizmet 
eden ve her zaman arkadaşlarını 

neşelendiren bir canlılığa sahipti. 
Her eylemde düşmana olan kinini en 
güçlü şekilde kusmaya çalışt ı . Her 
eylemde sürekli atıl9anhğını korudu. 
En son Mardin'in Omerli kazasına 
bağlı Mıstine köyü yakın larında sö
mürgeci kolluk kuwetleriyle girdiği 

bir çatışmada şehitler kervanına ka
tıldı. Reşat yoldaşın mücadelesi ve 
son şehitlik eylemiyle de ispatladığ ı 

gibi, izlenmesi gereken bir mücadele 
pratiği sergiledi. Anısı mücadele
mizde bize ışık olan yoldaşımızı 

saYgıyla anıyoruz. 
o 

Şehitlerimiz; bağımsızlık ve 
özgürlük umudumuzu yaşerterek 

büyüten ve yaşatan en büyük 
değerlerimizdir 

Ba{lımsız ve özgür bir Kürdistan 
yaratmak için verilen ulusal kurtuluş 
savaşımızda, sömürgeci-faşist TC'
nin saldırgan güçlerine karşı 9 Ekim 
1989 tarihinde Mardin'in Nusaybin 
ilçesine bağlı Pınarbaşı köyü ya
kınlarında çatışmaya giren bir grup 
ARGK geriliası içinde bulunan Zlnar 
yoldaş, büyük bir kahramanlık ve 
destansı bir direniş sergiteyerek dört 
yoldaşıyla birlikte vatan topraklarını 
kanıyla sulayarak ölümsüzleşti. 

Nusaybin'in Çaltı köyünde yoksul 
bir ailenin çocuğu olarak 1969 yı

lında doğan Zinar yoldaş , küçük 
yaşta babasını yitirerek yaşam kav
gasına erkenden atıldı. Köyde ço
banlık , bağ ve bahçe i şlerinde 

çalışarak yaşamın ı sürdürmaya ça
lıştı. Küçük yaşlardan beri sömürge
cilere duyduğu kin ve nefret şanlı 15 
Ağustos atılımı ile doru~a çıktı. 

Kürdistan'ın dörtbir tarafından, 

barbar sömürgeci güçlerden bin yılın 
Intikamını almak ve baskının, işken

cenin, katliamların hesabını sormak 
için ayağa kalkan halkımız , direniş 

saflarını güçlendirdi ve mücadeleye 
çağrısınınsesiolanşantı 15A{Iustos 
özgürlük atılımını kucakladı. "Kürt
ıüaü , Kürdistan'ı tarihten sildim, yok 
ettim" diyen faşist-sömürgeci Türk 
devleti, yediği darbenin etkisiyle ser
c;emlerken, halkımız dağların do
ruklarında özgürlük ve bağımsızlık 
meşalesini yakan öncülerine ka
vuşmanın sevincini, coşkusunu ya
şadı. Bu sevinç ve coşku bütün 
Kürdistan'da olduğu gibi Nusaybin'in 
Çaltı köyünde de yaşandı. 

Mücadelemizin gelişimi ve güç
lenmesi karşısında neye uğradı{lını 
şaşıran sömürgeciler halkımız üze
rindeki terörünü boyuttandırmaya 

başlarken; halkımız da direnişçi bir 
ruhla bağımsızlığın ve özgüliüğün 
ancak savaşılarak kazanılacağının 
bilincine ulaştı. Sömürgeeller ·ool
yönet, birbirine kırdırt• politikasını 

hayata geçirerek özel savaş yön
temlerini uygulamaya koydular. Bu 
politikanın bir gereği olarak, köy 
muhtarı olan Zlnaryoldaşın amcası, 

sömürgeciler tarafından koruculuğu 
kabul etmesi ve geliştirmesi için 
zoliandı. Ancak o, yapılan baskılara 

direndi. Daha sonra ise köyü terke
derek göçünce, Zinar yoldaş köyde 
yalnız kaldı ve bab~nnesi ile kalıp 
direnişten yana taVrırı ·ı sürdürdü. 
Gerillalara çeşitli düzeylerde yardım 
etti. iki kez ihbar sonucu yakalanarak 
işkenceye alınd ı , fakat direnerek 
sömürgecilere yanıt verdi. Ba
baannesi ölünce tümden yalnız ka
lan Zin ar yoldaş , metropol kentlerde 
aralıklı olarak inşaat ve garsonluk 
gibi işlerde çalı ştı. Özgürlüğe ve 
bağımsızlığa olan tutkusu O'nu met

ropollerde de arayışa itti. Yıllardır 

özlemini çektiği Partisine, metro
polde kavuşan Zlner yoldaş , müca
dele azmi ile yanı p Muşurken, sö
mürgeciler tarafı ndan yine gözaltına 
alındı. Bu tutuklanmeda yine direndi. 
ilişki kurduğu yoldaşların yaka
lanması üzerine ilişkisiz bir ortama 
düştü. Bu dönemde sömürgeciler 
tarafından askere alındı. izin döne
minde Parti ile yeniden ilişki kurarak 
mücadele saflarına katıldı. Zlnar 
yoldaş , daha önce de askerlikten 
firar etmiş ve fakat yakalanmıştı. 

Buna rağmen O, yılmadı ve sonuçta 
özlemini çektiği halk ordusunun bir 
neteri oldu . Artık O'nun için tek hedef 
vard ı: Vatsnın özgürlüğü ve ba
ğımsızlığı için savaşmak. 

Zlnar yoldaş, birliği içerisinde mo
ralin ve coşkunun kaynağı idi. On
daki üstün moral ve coşku son ana 
kadar yitmedi. Hiçbir şeyi sorun yap
mazdı ; kollektif çalısmanın ve üret
menin yetkin bir temsilcisi idi. Sö
mürgecilerle girilen çat ışmalarda, 

cesur ve atak yapısıyla, yüzyılların 
intikam hırsıyla ön saflarda yer alırdı. 
Silahıyla özdeşleşmişti sanki; çünkü 
silahının , halkının özgürlük ve ba
ğımsızlık umudu oldu{lunu biliyordu. 
Bu umut artık gerçe{le dönüşüyordu. 
Zlnar yoldaş , sömürgecilere karş ı 

direnerek ölümsüzleşirken , kanıyta 

suladığ ı topraklarda bir volkan gibi 
halk ayaklanmalarının patıayacağını 
~iliyordu. Bugün halkımız, en büyük 
jeğerlerinin şehitlerimiz olduğunun 

oilinciyle ayağa kalkarak özgürlüğe 
koşmaktadır. Yaşamı ölümde yara
tarak ölümsüzteşan Zlner yoldaşın 
an ısı, mücadelemizde yaşayacaktır. 

o 

MIIY'S 1990 Sayfa 10) 

Rüstem yoldaşın anısı ölümsüzdür 

1990 hamlesinin tüm hazıliıkları 

içerisinde yer alan Rüstem (ibrahim 
BÜLBÜL) yoldaş, " Bağımsız bir 
Kürdistan yaratmak için, önü
müzdeki 10 yılın zafer tohumlarını 1 
yıla sığdıralım" şiarı ile hareket etti 
ve bunun büyük sorumluluğunu 

duydu. Görev ve sorumluluklarının 

derin bilincinden hareket ederek, 
Partimizin sürdürdüğü hazıliıktar te
melinde ülkeye dönüşü gerçekleş
tirdi. Mahsum Korkmaz Akade
misi'nde siyasi ve askeri eğitimini 

tamamladıktan sonra prati~e yö
neldi. Sömürgeci Türk devletinin ge
liştirerek dayattığı, ulusal kimlikten 
uzaklaştırma, yabancılaştırma vb. 
politikaları şahsında yerle bir etmeyi 
başard ı . Kürt insanının y!Jrdundan 
sökülerek sürgüne tabi tutulması ve 
hana giderek dünyanın dörtbir ya
nına savrulması karşısında büyük 
acı duydu. Sömürgeciliğin ulusal 
eritme ve yok etme politikasına kar· 
şın kendi şahsında kaynağa dönüş 
hamlesini gerçekleştirdi. Kaynağa 

dönüşün en seçkin örneği ve çağrısı 
oldu. 

Yoksul bir aileden gelen ibrahim 
BÜLBÜL (Rüstem) yo ldaş, .1958 
yılında Kayseri 'nin Sarız ilçesine 
bağlı Tavla köyünde dünyaya geldi. 
ilkokulu kendi köyünde okuduktan 
sonra, yatıh bölge okulları sınavı 

sonucu Aydın ilinde ortaol<ula baş

ladı. E{litim kurumlarının birinci sını
fın sonunda yatılı okuma hakkını 

yitirdi ve böylece okuldan ayrılmak 
zorunda kaldı. 

Ailesinin yoksul o l uşu nedeniyle 
küçük yaş larda çalışmaya başlayan 

Rüstem yoldaş, böylelikle sö
mürgeci yaşam koşullarıyla erken
den tanışt ı . Sömürgeeller tarafından 
vatan topraklanndan sürgüne uğ

rayan ailesi, süreç içinde ulusal ya
bancılaşmaya uğradı. Ülke toprakla
rında bile ulusal gerçekliğe ya
bancılığın egemen olduğu ve 
bununla ancak Hareketimizin ortaya 
çıkmasıyla birlikte mücadele edildiği 
hatırlanırsa, vatan toprakları dışında 

f&Şamak durumunda bırakılan Kür
jistanltnın ulusuna yabancılık dü
zeyini çıkarmak mümkün. 

Geçimini sa{llayabilmek amacı ile 
Ankara'da çeşitli işlerde çalışan 

Rüstem yoldaş, bir süre sosyal
şoven örgütlenmeler içinde yer aldı. 
Ancak ilişkide oldu{lu örgütlerin 
mevcut anlayışlarıyle hiçbir zaman 
başanya ulaşamayacaklannı , bun
ların 12 Eylül faşizmi ard ından içine 
girdikleri tavırlarda daha iyi bilince 
çıkard ı. 

Evli ve bir çocuk babası olan 
Rüstem yoldaş , mücadele saflarına 
1984'te işçi olarak gittiği Ubya ala
nında katıld ı. Eaitimde gösterdiğ i 

duyarlılık kısa sürede ulusal gerçek
liği kavramada önemli sonuçlar çı
karmasında belirleyici oldu. Alanda, 
kitle eğitim faaliyetlerinde görev ve 
sorumluluklar üstlenmesinin ardın
dan, 1986 başlarında Partinin mer
kezi eğitim alanı olan Mahsum Kork
maz Akademisi 'ne gitti . Bu eğitim 

sürecinde Partinin 3. Kongre'sine 
katılma olanağ ını glıçlü değerlendire

bilmek için yo{lun çalışmalar içine 
girdi. Kongre sonucunda alınan ka
rarları hayata geçirmek üzere görevli 
olarak yeniden Libya alanında so
rumluluk üstlendi . 

1989 yılı sonlarında tekrar Aka
demi alanına gittiğinde, vatan top
raklarına büyük özlem duyuyordu. 

Yoldaştarına büyük saygı ve sevgi 
içinde olan Rüstem yoldaşın göze 
çarpan özelliklerinden biri de, sı 

nıfdışı anlayış ve e{ıilimler karşısında 
acımasız ve acımasız olduğu kadar 
da geliştirici olmasıydı . 

Halk demokrasisini inşa etme ve 
ı kili iktidarın temellerini atma gö
revleri ile ülkeye dönüşü gerçekleşti
ren ve mücadelemiz uğrunda ağa
beyi Hasan Bülbül de şahadeta 
ulaşan Rüstem yoldaş , ülke toprak
larına ulaşlıktan kısa bir süre sonra, 
Nisan 1990 ortalarında barbar ve 
çapulcu geleneğ in sahibi olan Türk 
ordu sürüleriyle girmiş olduğu ça
tışmada son kurşununa kadar sava
şarak şehit düştü . RUstem yoldaş 
devrim andına bağlı kalarak, şaha
deti ile manevi komutanlanmız ara
sındaki yerini aldı . 

Rüstem yoldaş ; sana söz veriyo
ruz: Vatanımızda tek bir sömürgeci 
ve uşak kalmayıncaya kadar, kanınla 
rengine kızıllık kattı {l ın bayrağımız 

dağlarımızın doruklarında özgürce 
dalgalanıncaya dek silahlanmtz el
lerimizden düşmeyecektir. 

Silah arkadaşları 

Veysi GEZER (Lokman) yoldaşımızı, 
1-KDP'nin alçakça bir komplosu sonucu şehit verdik 

Lokman yoldaş, 1968 yılında 

yoksul bir ailenin çocugu olarak dün
yaya geldi. Çok yoksul olan ailesi
rıin geçimine küçük yaşlarda katkıda 
'Julunmak zorunda kaldı. Bu ne
denle, ilkokul öğrenimini bile görme 
şansı elde edemedi. Çeşitli işlerde 
çatışarak onbeş yaşına kadar, yaşa

mını Batman'da geçirdi. 
12 Eylül cuntası öncesinde Bat

man şehir merkezi, ulusal kurtuluş 
mücadelemizin en çok gelişme gös
terdial alanlardan biriydi. 

Silahlı mücadelemiz, şehirde ve 
kırda yan-proleter kesimlerin güçlü 
sempatisini kazanmış ve aynı za
manda halktan yüzlerce insanı saf
Iara çekmişti. 

Mücadelemizin bu şekilde Bat
man'da geliştiği bir dönemde Partiye 
sempati duyan Lokman yoldaş, bil
diri da{lıtma, pullama vb. propa
ganda çalışmalarıyla mücadeleye 
katkıda bulundu. 

12 Eylül darbesi sonrasında, Lok~ 

man yoldaşın Parti ile ilişkileri koptu. 
Bundan sonra, Parti ile sürekli ilişki 

aramakla birlikte metropol kentlerde 
inşaat işçiliği yaptı. O'nun Parti ile 
i lişki arzusu 1987 yılında gerçekleşti. 
1987 Mayıs'ında Parti ile yeniden 
ilişki kurma şansına kavuşan Lok

man yoldaş, Haziran 1988'de 
izmir'den Mardin Eysieti'ne geldi ve 
ARGK'nin saflarına katılarak silahlı 
mücadelede yer ald ı. 1988'den şehit 
düştüğü ana kadar Mardin'in Savur 
ilçesinde ARGK'nin kahraman bir 
savaşçıs ı olarak devrimci faaliyet 
yürüttü. Bu sürede düşmanın işbir
likçisi çetelere, yerli işbirtikçi-ajan 

yapılara ve Türk ordu güçlerine karşı 
düzenlenen eylemlerde güçlü dire
nişler sergiledi. 1989 Eylül'ünden 
itibaren, Eyalet Konseyi'nin kararı 

uyannca IL ve lll. bölgeler arasında , 

illegal kuryelik görevini üstlendi. Si
lah ve savaşçıların gerekli yerlere 
aklarımı görevine coşku ile katıldı. 

Lokman yoldaş, 2 Kasım 1989 
tarihinde, Kızıltepe'deki peşmerge 

kampından safiara gelen 1-KDP zih
niyetli bir peşmergeyi Botan'a ak
tarma amacı ile beraberinci" götü-

rürken, Örnerli'nin Xirbe Tıxüp köyü 
yakınlarında, uyuduğu bir sırada, 

nöbet tutan 1-KDP'Ii unsur tarafından 
katiedildL Bu kati l unsurun alçakça 
sergilediği tutum, 1-KDP'nin komp
locu geleneğinden ayrı düşünüle

mez; ulusal kurtuluş mücadelesine 
karşıt bir anlayışın konuş

turulmasıdır bu. 
Lokman yoldaşın şehit olma

sından sonra olay ı duyan her Kür
distan insanı, 1-KDP'nin alçakça 
komplosunu büyük bir nefretle kı na
mıştır. 

Lokman yoldaş , kendisine verilen 
bir görevi gerçekleştirirken, 1-KDP'Ii 
unsur tarafindan katiedildL Bu unsur 
ve ona yön verenlerin kime ve ne için 
hizmet ettikleri artık çok iyi bilindi
ğinden , izah etmeye gerek yok. 

Komplo sonucu ölümsüzleşen 

Veysi GEZER yoldaş , di reniş müca
delemizin sürekli yanan meşale

sinde, her türlü ihanete ölüm diyen 
intikam alevimizdir. 

Silah arttada,ıarı 
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Şahadetlerinin 9. yılında Partimizin kahraman savaşçıları 
All ÇiNKILIÇ ve Halil TOPTAN yoldaşlarımızı anıyoruz 

Sait (Yalçın) yoldaş, 
mücadelemizin yaşayanıdır 

Partimizin tarihinde 1980'1erin başı 
bir dönemeçtir. Bir yandan milyonlar 
ayağa kalkarken, diğer yandan ise 
Parti kadrolarının şahsında örgütsel 
bir kriz yaşanır. Tarihin bu kritik 
evresinde Partimiz, saldırı sanatı 
kadar önemi büyük olan geriye çe
kilme taktiğ i ni uygular. Bu doğru takli
ğin sonucudur ki, halkımız bugün 
savaşan halk gerçekliğine doğru 
büyük adım atmış ve dolayısıyla 
dünya halklan nezdinde itibarh bir 
yer kazanmıştır. Şüphesiz bu sü
reçlerin başarısı, Partimizin ve onun 
şahsında halkımızın büyük feda
karlıkları sonucu gerçekleşmiştir. 

Geriye çekilişin devam ettiği 
1980-1981 süreci, Maraş'ta ve esas 
olarak da Pazarcık'ta Partimizin kit
leselleştiği ve onlarca gencin özgür
lük uğruna dağlara çekildiği bir dö
nemdir. Ne var ki, genelde olduğu 
gibi, Pazarcık'ta da kitleleri Parti 
çizgisi doğrultusunda harekete ge
çirme görevini yerine getirmeyen bir 
kadro yaklaşımı sözkonusudur. 12 
Eylül darbesiyle örgütlenmesini daha 
da yetkinleşti ren ve saldırıya geçen 
faşist Türk SÖmürgeciliği, geçici de 
olsa bu yörede Parti örgütlenmesini 
dağıtmıştır. Ancak her şeye karşın , 
yine genelde olduğu gibi Pazarcık'ta 
da elde edilen mevziler hemen düş
mana teslim edilmemiş, PKK'nin di· 
renişçi geleneği, şehitler pahasına 
kitlelerin derinliğine kök salarak sür
müştür. 

işte Ali ÇiNKILIÇ ve Halil TOP.. 
TAN yoldaşlarımız, kan dökmeksizin 
mevzilerin düşmana tesJim edilmesi
nin kabul edilmezliğinl bilen ve henüz 
ömrünün baharını bile yaşamayan 
gencecik arkadaşlar olmalarına kar
şın, direnerek kendilerini ulusal kur· 
tuluş mücadelesine feda edenler
dendir. Görkemli kahramanlıkların 
yaşandığı bu dönemde, bir gelişme 
daha vardır ki, o da,tarihimizin ka· 
ranlık sayfalarını teşkil eden ihanet 
ve teslimiyettir. Sınıf mücadelesinin 
gerici güçler lehine ağırlık kazandığı 
hemen her yerde, ihanet ve tesli· 
miyet, halkların veya ezilen sınıfların 
yakasına yapışan illet olmuştur. Pa
zarcık yöresinde de karabasan gibi 
halkın üstüne çökertilmek istenen 
ihanete karşı , d~r direnişçi şehitta-
rimizle aynı yolu izleyerek ölümde 
yaşamı yaratan Halil ve All yoldaş
ların, bu tavrı benimserneleri tesadüfi 
d~ildir. Çünkü, Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesinden en çok çı
karı OOın yoksul ai~lerden gelmek
teydiler. 

Her iki şehit yoldaşın; yaş ve 
yaşamları ve aynı zamanda gelişme 
tarzları aynıdır. Bu nedenle her iki 
şehit yoldaşı aynı ifadeleı1e izah 

etmek daha do{Jrudur. Yoldaşlarımız, 
Pazarcık-Ortadehliz köyü-Bölükçam 
mezrasında yoksul iki ailenin ço
cukları olarak dünyaya geldiler. Her 
ikisi de ilköğrenimierine aynı köyde 
başladılar. Öğrenimle birlikte, ağır 
işlerde de çalıştılar. Öğrenim istem
leri olmasına karşın, yoksulluk nede
niyle bunu gerçekleştiremediler. He
nüz çocuk yaşta iken, et<onomik 
olarak ailelerinin yükünü hafifletmek 
için Türkiye metropollerinde, daha 
çok inşaat işçili!}i yaparak yaşamla· 
rını sürdürmüşlerdir. 

Kısacası, zorluklarla boğuşarak 
yetişen Halil ve Ali yoldaşlar, ulusal 
ve toplumsal çelişkiterin yoğunca 
işlendiği 1979'1ara doğru Partimizle 
ıanışmışlardır. Bundan sonra Halil 
ve All yoldaşlar bir yandan ailelerinin 
mali yükünü hafifletmek için çeşitli 
işlerde çalışırlarken , di\)er yandan 
asıl kurtuluşun toplumun kurtuluşuna 
bağlı olduğunu görerek, ulusal kur
tuluş davaşına daha yoğun çaba ile 
katılmışlardır. Ve 1981 'in başında 
profesyonel devrimci yaşama atıl· 
mışlardır. Sömürgeciliğe duydukları 
soylu kinle, koşulların çok ağır ol
duğu 1981 yılında böyle bir karar 
vermeleri, onların halka ~an bağlı
lıklarının bir sonucudur. Zira bölgenin 
Parti ile bağlantısı kesilmiş, yetkin 
kadrolar ya daha önce ayrılmış , ya 
da şehit düşmüşlerdir. Örgütsel ya
pıdaki kriz derinlik kazanmıştır. 
1980'in ortalarından başlayarak 
düşmanın yo{ıun baskıları kitleleri 
belli bir panik içine itmiştir. Kısacası ; 
karanlık yıllar diy~imiz yıllar baş
lamıştır. işte böyle bir ortamda yıl
gmlık göstermeyen Halil ve All yol
daşlar, değerli yaşamlarını halkın 
kurtuluş davasına adamışlardır. Ni
tekim, profesyonel devrimci yaşama 
geçtikten yaklaşık bir ay gibi kısa bir 
süre sonra, Musalar (Payamlıbağ) 
köyü çevresinde çıkan bir çatışmada 
Besey ANUŞ yoldaşla birlikte All 
yoldaş şehit düşmüştür. 16 Mart 
1981 günü, düşmanın yüzierce as
kerle oluşturduğu çemberde kahra
manca çatışarak şehit düşen bu 
yoldaşların elindeki bayrağı yere 
düşürmernek için, bu kez Halil yol· 
daş, bu çatışmadan bir ay sonra 
kendisi düşman çemberine düştü· 
ğünde soylu bir direniş sergilayerek 
şehit düşmüştür. 16 Nisan 1981 günü 
KarnıkAn (Yarbaşı) mıntıkasında çı
kan çatışmada, Partimizin direniş 
gelene!}lni sürdüren Halil yoldaş, 
bağımsızlık ve özgürlük için yol gös
teren şehitler kervanına katılarak 
ölümsüzleşmiştir. 

Biz devrim çalışanları olarak, tüm 
şehittarimize olduğu gibi, All ve Halil 
yoldaşlarada sahip çıkmanın , onları 

mücadelede yaşatmakla ve onları 
mücadelede yaşatmanın ise Partinin 
önümüze koyduğu görevlere sonuna 
kadar sahip çıkmakta mümkün oldu
ğunu biliyoruz. 

-Anıları mücadelemlze önderdlr. 

ARGK-Sinan CEMGiL intikam 
Bir11Qi Savaşçıları 

Salt yoldaş , 1962 yılında Nizip'in 
Gamij köyünde oldukça yoksul bir 
ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. 
iık öğrenimini köyde bitirdikten 
sonra, orta öğrenimini Halfeti 
Usesi'nde devam ettirir. Bir yandan 
okula giderken, diğer yandan ailesi
nin geçimini sağlamak amacıyla 
yazları ırgat olarak Çukurova'ya ça
lışmaya gider. Ailesinin yoksul ya
şan-u ; San yoldaşı küçük yaşlarda 
olgun ve arayışçı bir kişiliğe ulaştıra
caktır. 

Parti hareketimizin çalışmasının 
aydın gençlik içinde en yoğun ge
liştiği; alanlardan birisi de Hatteli 
Usesi'ydi. Bu alandaki mücadelede 
aktif rol alan Salt yoldaş Partimizi 
köy gençliğine taşırmeda olduğu 
kadar, köy halkına kavratmada da 
büyük fedakarlıkla çalıştı . 

Cesaretli çalışmasıyla örnek olan 
Salt yoldaş , kısa sürede köyde ajan 
kesimlerin de korkulu rüyası duru
muna geldi. Kısa aralıklarla so
ruşturmaya alınmasında bile, Parti
sine ve halkına bağlılı ğını hiçbir 
zaman unutmayarak, her defasında 
örnek bir direniş sergiledi. 

12 Eylül askeri-faşist diktatörlüğü· 
nün yönetime gelmesi sonucu, Ha
reketimizin alanlardan güçlerini geri 
çekmesi nedeniyle Sait yoldaşın 
Partiyle ilişkisi kesildi. Düşman he
men her gün O'nu ve tüm köy halkını 
yıldırmak için akla gelebilecek her 
türlü baskıcı yöntemlere başvu· 
ru_yordu. Başta Salt yoldaş olmak 

üzere, yüzlercesini gözalt ılarda iş
kencelerden geçirdi. Düşmanın bu 
saldırganlığına karşı kendisini ve köy 
gençliğini en iyi korumasını bilen 
Sait yoldaş , köy ve çevre halkının 
tümünün sevgi ve saygısını kazandı. 

Tek başına o işkenceter ortamında 
köy gençliğiyle yaptıOı bir toplantıda, 
büyük bir inançla şunu haykırmıştı: 
"Arkadaşlanmız mutlaka dönecektir. 
Partimiz güçlüdür, bizlere mutlaka 
ulaşacaktır. Yeter ki biz bağlıl!ğı 
mızda kararlı olalim. • 

1980 baharında dağda tek başına 
gezerken, kendi av tüfeğiyle bir kaza 
sonucu hayatını kaybeden Salt yol
daş , bir yandan tüm çevre ve köy 
halkın ı materne boğarken , diğer 
yandan şehitler zincirine bir halka 
daha ekliyordu. Şehit düşüşüne , 
çevrede acı bir kayıp olarak bakı
hrken, düşman ise bu olaya çok 
seviniyordu. Yörenin karakol astsu
bayı , Sait yoldaşın cenazesini gö
rünce alçakça, "Bir beladan kurtul
duk" deyimini kullanır. Bu, düşmanın 
Sait yoldaşın cesareti karşısında ne 
kadar acizlik içine girdi!}ini gösteriyor. 

Salt yoldaş ölmedi;o, çevreve köy 
gençliğinin simgesi olmaya devam 
ediyor. O'nun cesareti i yol göstericili
ğinde. çevre ve köy gençliği bugün 
daha emin adımlarla yürümeye de
vam ediyor. 

Cesareti ve fedakarlığı önünde 
saygıyla eğiliyoruz . 

Bir mücadele arkadaşı 

Kürdistan ve Türkiye halklarının 
Mayıs ayı şehitleriniı ölümsüzlüklerinin 
yeni yıldönümünde saygıyla anıyoruz 

Yaşasın Kürdistan ve Türkiye halklarının mücadele birilgli 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Federal Almanya-PKK Davası savunmalarından ... 
Savf• 12 

PKK DiRENEN iNSANLIGIN KÜRDiSTAN.DAKi TEMSiLCiSiDiR 

Geçen Sllyımızds, F. AltNnp· 
PKK DIIVMI'nM yBtJJIIMJan tüm 
Kürrllstıınl1 politikllellM Mlına Se
lahattin Erdem'In yaptıği ortlık sa
vuntMdan bir b61üm yayınla

mlfllk. Bu Nyınuzdll fiile fiile poli
tikacilann savuntNIM7na ~iyo
ruz ve prgllanan Kürt poll· 
tilcacl/anndan Hasan Hayri Güler'In 
mMılremed<> y,mğm ....,.. 

SIIKMn bir b61ümünü pyınltyO
ruz. 

PKK'nin ortaya çıkışı 
Kürt Insanı lle Kürt halkının 

kendi kaderlerine sahip 
çıkmalan demektir 

Acaba ben neden PKK saflarında 

yer aldım? Ben artık gökyüzünde 

yaşamıyorum. Ben KUrdistan top

rakları üzerinde, bir köyde dünyaya 

geldim ve (orada) yaşadım. Kürt 
insanlarının Kürdistan genelinde 

çekmiş <Mdukları zulüm ve zorbalığı 

babam, dedem ve ben de bu köyde 

çeşitli şekillerde çektik. 12 yaşıma 
kadar köyümüz ile çevre köylerden 

başka bir yer görmedim ve hiçbir 

zaman şehre gkfemiyordum. Köyü
müzde yol, elektrik, hastane, posta

hane, okul vb. hiçbir şey yoktu. Türk 

askerierinden başka Türk devletinin 
varlıQına tanık olmadım. Makina, 

telefon, radyo ve doktor nedir ne 

de{lildir tanımaz ve bilmezdim. Açık

çası köyümüz ve çevramizde din

leme, aydınlatma, ulaşım vs. araçian 
yoktu. Kör ve saQır gibi yaşamaya 

mecbur kalmıştık. Bu şartlarda çok 

fakir, çıplak, bir gün aç ve bir gün tok 

bir şekilde yaşıyordum. Bu yoksul, 

cahil ve hayvanca yaşantı içinde 
insanca yaşamanın nasıl olduğunu 

bitmiyor ve dünyayı köyümüz gibi 

tasavvur ediyordum. 
Yedi yaşımda bize komşu olan bir 

köyde Türk okuluna başladım. Bana 

bu okulda ilk önce bir Türk öğretme
nin şahsında Tüı1dük aşılandı. Öğ
retmenimiz tarafından bize hem 

okulda hem de evde Kürtçe konuş

mak yasaklanını ştı. Biz o denli cahil 

ve geri kalmıştık ki, asimilasyon 

kurumu olan Türk okulları beynimizi 

rahatçıi yıkayabiliyordu. Fakat bize 

dil ve kOitürümüzü kolayca unuttura

mıyorlardı. Ben likokulu bilirane ka

dar ancak çok az Türkçe öğrene
bildim. 

Kasabamızda orta okul yoktu, bu

nun için herkesin büyük şehirlere 

gitmesi gerekirdi. Orta okula başıe

mak için 12 yaşımda şehre gittim. 

Ancak şehir benim için yeni bir dünya 

gibi idi. Neden? Çünkü köyümde hiç 

görmedtğtm ve duymadığım şeyleri 

şehirde gördüm ve duydum. Makina 

sesini ilk defa şehirde duydum. Türk 

devletinin memurlarının varlı{lı da 

şehirde görülüyordu. insanların gün

lük yaşantıianna hizmet eden araçtar 

da şehirde mevcut idi. Evet, ben 
köyden yeni bir dünyaya gelmiş 

oluyordum. Fakat, insan beyninin 

şehirde kısa bir sürede kemalist 

fikirler ile yıkandığını bilmiyordum. 

Kendime sürekli, insanlara hizmet 

eden araç ve Q8feçferin neden köyü

müzde bulunmadığına dair sorular 

soruyordum. Yine gördüğüm Türk 
şehirlerinde hayat çok yüksek bir 

düzeyde idi. Türk ile Kürt şehirleri 

arasında ve Kürdistan'ın şehir ve 

köyleri arasında dağlar kadar fark 

vardı. Kafamda yavaş yavaş çelişki

ler oluşuyordu. Acaba Kürt halkı 

neden bu denli fakir ve yoksul bir 
hayat sürdürüyor ve baskı, zulüm ve 

zorbalığa maruz kalıyor? Ben bu 

~arın cevaplarını arıyordum . 

Türk okulları beni günbegün asi

mile ediyor, bana Kürtlüğümü unut-

turuyor, kemalist ideoloji ile kemalist 

atııakı ve Türklük ruhunu aşılıyordu . 

Ben artık kişisel yaşantımla uğra

şıyor ve Türk devletinin egemenliği 

altında bir Türk memuru olma ama

cını güdüyordum. Onlar beynimili o 

denli yıkamışıardı ki, biz geçmiş 

yaşantımıza ve Kürtlüğümüze sahip 

çıkmıyorduk. Gerçi Türk devleti ya

şantımı değiştirmemişti ; fakirliğim ve 
yoksulluğum eskisi gibi devam 

ediyordu, ama beynimi kendine bağ

layıp kendi etkisi altına almıştı. Bun

dan dolayı da kendi var1ığıma artık 

sahip çıkmıyordum. 
Türk devletinin baskısına karşı 

ilerici ve devrimci örgütlerin ortaya 

çıktığı dönemde okuyan gençler 
arasında devrimci ve ilerici düşünce

ler gelişti. Tabii ben de bu bilinç ve 

uyanmadan payımı aldım. 
1970 senesinden sonra Türk sis

temine karşı birlo:aç ilerici örgüt or

taya çıkmıştı. Tüm devrimci öğrenci

ter bu örgütter etrafında ideolojik 

faaliyet yürütüyorlardı. PKK'nin or

taya çıkışından önce mevcut olan 
Türk sol grupları Kürdistan adını 

ağızlarına almıyor ve Kürt halkına 

inkarcı bir gözle bakıyorlardı. Her ne 

kadar Türkiye devrimi adına yola 
çıkıyorlardıysa da ideoloji ve politi

kaları ile sosyal şovenizmin çerçe

vesinden dışarı çıkamıyorlardı. Bun
lar program ve faaliyetleri ile Kürt 

insaniarına güvence vermiyorlardı. 

Yine PKK'nin ortaya çıkışından 

önce bazı Kürtler birkaç demek etra

fında toplanmışıardı. Bunlar da Kür

distan adına sahip çıkmaya cesaret 

edemiyorlardı. Onlar aynı sömürge

ciler gibi Kürdistan'a " Doğu" diyor

lardı . Amaçları da ~u'ya yol, su ve 

elektrik getirmek idi. Bu gruplar daha 

sonra Türk devletinin Izni ile birkaç 
dergi çıkardılar; onlar kendi iplerini 

Türk devletinin elinden hiçbir zaman 

kurtaramadılar. 

Bu dönemde ben de her Kürt 

talebesi gibi bu politik gelişmelerden 

eti<ilendim; ben de okuyor, dinliyor 

ve doğru yolu arıyordum. Ancak 

mevcut olan gruplar beni ikna ede

miyorlardı ; onlar ulusal sorunadoğru 

bir tarzda bakmıyorlardı . 

1973'te bir Kürt öğrenci grubu 

ortaya çıktı. Onların düşünceleri biz 

Kürt öğrencilerini ikna etti. Doğru bir 

düşünce ile ulusal sorunu, Kürt ve 

Kürdistan'ı ilk kez bu Kürdistan dev

rimcilerinin a{lzından duyuyordum. 

Onların ideolojisi bizi çok iyi aydınta

tıyordu. Kürdistan tarihi, Kürt halkı 

ve Kürt insanlannın yaşamı , sö

mürgeci güçler, Kürdistan ulusal kur

tuluş mücadelesi vb. hakkındaki ileri 
sürdükleri düşünceler beni her halü

karda aydınlatıyotdu . Kürdistan tari

hinde bilimsel ve ~ımsız ideoloji 
ile politikayı (ilk kez) bu Kürdistanlı 

devrimcilerin ağzından duyuyorduk. 

Evet bu ideoloji ve politika A. ÖCA
LAN yoldaşın önderfi{linde ortaya 

çıkmıştı; O kemalist zehir ile ze

hirlenmiş olan beyinlerimili te

mizJedi. 
PKK'nin ideolojik ve politik çizgisi 

kısa bir sürede Kürt insanlarının 

beyinlerinde yer edindi. Bu ideoloji 

ve politika Kürt halkına inanç ve 
güven veriyordu. Ben kendim de 
PKK'nin düşüncesi sayesinde ölüm 

uykusundan uyandım. Senelerce 

karanlıkta yürüyen bir insan aniden 

aydıntık lle karşılaşırsa, ne yapar 

acaba? Geniş adımlar ile bu ay

dınlığa do{ıru koşar. 

PKK'nin ideolojik-politik çizgisinin 

ortaya çıkışı da Kürt halkı tçin bu 

anlama geliyor; o insanları kendine 

çekiyordu. PKK'nin ideolojik-politik 

çizgisi Kürt halkının ulusal birliQine 
rehberlik ediyor ve Kürt halkının 

ulusat cıkarlarını temsil ediyordu. 

Kürt halkının ist~i , bağımsız ve 
özgür bir Kürdistan idi. PKK'nin ideo-

fojik-politik çizgisi bu isteği y8fine 

getiriyordu. Ben, kısa sürede bin

lerce insanın PKK'nin düşüncesi et

rafında toplandı{lına tanık cMdum ve 

bu durum beni de PKK'nin ideokıjik

politik çizgisine çekiyordu. 
PKK, kendi hedeflerini progra

mında çok net bir şekilde ortaya 

koymuştur; bu program Kürt halkının 

arzusunu yerine getiriyordu. Halkı

mız bu program sayesinde yerinin 
hangi cephede olması gerektiğini 

biliyor ve dost ile düşmanlarının 

kimler olduğunu anlıyordu. Ben PKK 

programını okuduğum zaman, bu 

senelerden beri kafamda mevcut 

olan çelişkilerin çözümüne deva <Mdu 

ve Kürt halkının bu program etra

fında birliğini pekiştireceğine inan

dım. Ancak Kürt halkı sadece doğru 

sözlere inanmıyordu , bundan dolayı 

da bu programa göre PKK'nin adım 
atışını izleyip gözlüyordu. 

PKK programını Kürt halkına su

nup halkın içinde örgütlenme faa

liyetfet'ine başlandı{lında, kısa bir 

süre içerisinde güven ve inanç verip 

dürüstlüğünü ortaya koydu. Ülkenin 
her tarafından binlerce Kürt insanı ; 

köylü, işçi, aydın , erkek, kadın vs. 
PKK'nin önderliğinde birleşiyorlardı. 

Evet, ben binlerce insanın PKK saf
larında yer aldıkiarına tanık oldu

ğumda, artık Kürt halkına bağımsız 
ve özgür bir Kürdistan yolunun açıl

dığına inandım. 

PKK insanlara nasıl de{ler ve

riyordu? Yine PKK'nin bu durumunu 

da kendi gözlerimle gördüm. PKK, 

senelerce sömürgeci güçlerin bas

kısı ahırıda ezik, değersiz ve onursuz 

bir şekilde yaşayan, kalp ve beyinteri 

karartılmış olan Kürt insanlarını 

aya{la kaldırdı, yükseltti, onlara onur, 

değer ve bilinç verdi. PKK, Türk 

dEMetinin baskısı aıtında beş paralık 

değere düşürülmüş olan Kürt insan

tarının kalbine insan ve ülke sevgisini 

yerleştirdi. Türk sömürgecilerinin 
baskı ve zulmü altında •ben Kördüm, 

ben Insanım" diyemeyen, ülkesi ve 

insanlıQa sahip çıkmayan Insanlar 

PKK saflarında dil sahibi olup 
Kürdistan' ın ktı1uluşu için baş kal

dırdılar. Ben, PKK'nin ezilen ve yok

sul insanlara bu denli sahip çıktığına 

tanık olduğumda, kendimi PKK'ye 

daha sıkı bir şekilde bağtadım. 

Ben, aynı şekilde PKK'nin feodal 

güçlerin düşünce ve otoritelerine 

karşı olan mücadelesine tanık ol

dum. PKK Kür1 halkını ağatığa, aşi

retçiiiQe, mezhepçili{le ve alleciliğe 

karşı ulusal birlik temelinde bi

linçlendirip örgütlüyordu. PKK, ülke

sinin topraklan üzerinde bin parçaya 

ayrılmış ve her parçası bir mezhep 
veya bir aşiretin peşinde giden bir 

halkı ulusat birlik etrafında örgüt

lüyordu. PKK, Kürt halkı içerisindeki 

feodal çelişkileri ortadan kaldırıp 

halkımızı kardeşlik, insanlık ve yurt

severlik bağları ile birbirine ba{lladı. 

Düşman kardeşi kardeşe, komşuyu 

komşuya düşman etmiş ve birbirine 

karşı savaştırıyordu. Fakat PKK, 

Kürt insanlarını bilinçlendirip arala

rındaki anlamsız çatışmaları ortadan 

kakfırıyordu. Köylü kesiminden çok 
insan PKK'nin bu faaliyetlerinden 

dolayı saflarına geliyorlardı; feodal 

güçler ise PKK'ye karşı sava

şıyortardı. PKK, halkımızın ulusal 

birliQi ve ezilen halkların kardeşliği 

için mücadele ediyordu. Ben de bu 

hizmetinden dolayı PKK saflarında 

yer akfım . 

Ben, binlerce Kürt kadınının aynı 
şekilde PKK saflarında yer aldıkia

rına tanık oldum. Daha önceleri dört 

duvar arasından çıkamayan bu ka

dınlar, PKK önderiillinde mücadele 

veriyorlardı. Kim çok ezilmiş ise, kim 

çok baskı ve zulüm görmüş ise PKK 
de en çok ontara sahip çıkıyordu. 

PKK özellikle Kürt kadıniarına değer 

veriyor, onların bitinçlenme ve örgüt

lenmeferi için özel bir faaliyet yürü

tüyordu. PKK kendi saflarını Kürt 

kadıniarına konuşma, propaganda 

ve örgütlenmeleri için sınırsız bir 

şekilde açıyordu . Kürt kadınları da 

herkesten fazla kendi kurtuluşianna 
canı gönülden sahip çıkıyorlardı. 

PKK feodalizme karşı verdiği mü

cadelesi ile, Kürt kadınları ve insan 

haklarına sahip çıkması ik! doğru bir 

demokrasi için verilen mücadeleyi 
temsil ediyor. Ben de bu hizmetinden 

dolayı PKK saflarına kallldım. 
PKK, sömürgeci güçler tarafından 

katiedilip göç ettirilen yüzbinlerce 

Kürdü, yak ıl ıp yıkılan şehir ve köyleri , 

dökülen kanı, halkımıza zindana 

çevrilen yaşamı, sömürgeci Türk 

devletinin katliam ve vahşetini tek 

tek ele alıyordu. Ben de PKK'nin bu 

hizmetinden dotayı saflarına girdim. 

PKK Kürt halkının sesi, kalbi, 

beyni, gözü, ruhu, bilinci , direnişi ile 
Kürt halkının bağımsızlık ve özgürlük 

silahı idi. PKK, Kürt halkının kurtulu

şunu Türk halkı iletUm dünyahalkla

rının kurtuluşunun bir parçası otarak 

gören enternasyonalist bir hareket 

idi. Ben de kendisinin bu konu

mundan dotayı saflarına girdim. 
PKK'nin kuruluşundan sonra yüz

binlerce insan saflarına katıldı veya 

taraftan oldu . Bu sayı bugün mil

yonları bulmuş. Bu kadar insan yUrt
severlik görevlerini yerine getiriyor. 

Bu PKK'nin halkımız ile milyonların 

gönül birliğin i temsil ettiği anlamına 

geliyor. Oysa bugün, halkımızı sene

lerden beri baskı ve zulüm ile kendi
sine kul köle yapan kan emici bir 

düşmanın "PKK insanları zor ile 

kendi saflarına çekiyor" dediğini 

duyuyoruz. Sömürgeci Türk devleti 
bu vahşet ve kan emicitiği ile halkı

mıza ve insanlığa nasıl bir hizmette 

bulunmuştur ki, halkımız da ona hala 
kölelik yapsın? 

Bir hareket, bir halka önderlik 

yapıyor ve bu halk da canı gönülden 

ulusal kurtuluş görevini yerine geti

riyorsa, bu ne anlama gelir acaba? 
Bu, partinin önderlik edip halkın 

kurtuluşuna sahip çıktığı ve halkın 

da bu partiye sahip çıktıQı anlamına 
gelmektedir. 

Bizim dedelerimiz okuma yazma 

bilmiyorlar, ama PKK'yi canı gö

nülden destekliyorlar. Çünkü onlar 

sömürgeci güçterin zutmünU kendi 

yaşantıtarında yaşamışlardır. Bunlar, 

PKK'nin Kürt halkının kurtuluşuna 

hizmet ettiğini gözleri ile görerek 
inanıyorlar. Türk devleti Kürdistan 

toprakları üzerinde, doQmamış be
belerden Kürt insanların kemiklerine 

kadar düşmantık yapmıştır. Her Kürt 

i nsanı bu düşmanlıktan nasibini al

mıştır. 

PKK sömürgeci güçlerin halkı· 

mıza uyguladıkları baskı ve zulmün 

tek tek hesabını soruyor. Halkımız 
da, PKK'nin bu görevini kahra

manlıkla yerine getirdiğine inanıyor. 

Ülkesinin toprakları üzerinde bu ka

dar zorluk çeken ve insanlık onuru

nun bu denli kırıklığını anlayan bir 

insanın görevi PKK önderliğinde ye

rini almaktır. Evet biz, tüm devrimci 

ve yurtsever insanlar olarak A. ÖCA
LAN yoldaşın önderli{li attında Kür

distan ulusal kurtuluş mücadelesi ile 
ilgili görevimizi yerine getirmekten 

gurur duyuyoruz. 
PKK ile Türk devtatinin oynadıkları 

roll8f de{lişiktir. Devrimci, ilerici, de
mokrat ve yurtsever insanlar Türk 

devletinin oynadığı rol ve uyguladığı 

vahşeti iyi tanıyorlar. Emperyalist ve 

sömürücü güçler de kardeşlerinin 

uyguladığı vahşetin iyice açığa çık
masını istemiyorlar. Çünkü emper

yalist güçler iyi biliyortar ki, Türk 

devleti onlardan aldığı destek ve 

dayanışma ile ülkemizde egemenli

{lini sürdürüyor. 
Açıklamamda Türk devSetinin ül

kemizde oynadığı rolü kısaca dile 

getirdim. Batı Alman emperyalistleri 

Türk devletini nasıl adlandırırlarsa 

adlandrrsıntar, ama Türk sömürgeci
lerinin vahşetini gizleyemezler. Onlar 

PKK ve Kürt halkını birbirinden ayrı 

gösteremez ve kanlı etlerini çelişkili 

açıklamalar ile gizleyemezler. Onlar 
uyguladıkları baskıları ile hiç kimseyi 

PKK'den soğutup ayıramazlar. Kür

distan toprakları üzerinde tek bir 

Kürt insanı kalsa dahi PKK önderli

ğinde Kürdistan ulusal kurtuluş mü

cadelesi devam edecektir. Hiçbir 

kuwet beni, arkadaşlarımı ve tüm 

Kürt halkını PKK'ye bağlayan bağı 

kaparam az. 
Ben Türk devletinin rolünü tüm 

şekli ile tanıdıktan ve uyan ıp kurtulu

şun yolunu gördükten sonra, artık 
hiçbir güç beni Türk devletinin ege
menliği altında tutamazdı. Artık Türk 

devletinin egemenliği altında yaşa

mak köleliğe ve onursuz bir ölüme 

bilinçli olarak boyun eğmek olurdu. 

Bu kadar düşkün bir yaşamı ne ben 

ne de hiç kimse kabullenmezdi. Be

nim görevim artık PKK saflarında yer 

almak idi. PKK kısa bir sürede, Türk 

okullarında senelerce pasianan bey

nimi temizleyip beni yeni bir aşa

maya kavuşturdu. 

Sömürgeci Türk devletinin 
egemenliği altında yaşamak 

Kürt halkının soykırımını 
kabullenmek demektir 

Sömürgeci boyunduruk altında 

yaşamak hiçbir zaman kabullenile
mez. insanlık bağımsız ve özgür bir 

yaşam için savaşmış ve sa
vaşmaktadır. Fakat sömürgeci Türk 

devleti PKK'nin do{ıuşundan önce 

kendi zulüm ve egemenliğini Kürt 

halkına kabul ettirmişti. Halkımız 

öyle bir seviyeye gelmişti ki, sö
mürgecilerin silahı ile kendi varlığına 

ve insanlığa karşı savaşıyordu. Ne 

ad ve ne şekilde olursa olsun, köleli
ğin devam etmesine hizmet etmek 

büyük bir suçtur. Sömürgeci güÇfare 

boyun ~rnek bir Kürt insanı için her 

zaman için ölüm demektir. Acaba, 

sömürgeci Türk devletinin hükmü 

altında böyle onursuz bir yaşamı 

sürdürse idim, bu ne anlama getirdi? 

Ben Türk ordusunun bir askeri 

olsa idim, ne yapardım? Ben Türk 

devletinin bir askeri olsa idim, onların 

sömürgeci egemenliQinin devam et
mesi için kendi halkıma ve insanlığa 

karşı savaşıp onların silahı ile Kürt 

halkının kanını akıtmam gerekirdi. 

Benim Kürdistan utusal ·kurtutuş mü

cadelesine karşı savaşıp kendi hal

kıma baskı, işkence , zulüm ve zor

balık uygulamam gerekirdi. Benim 
Kürdistan şehirierirıe, köylerine, 

dağlarına, ovalarına, taş ve a~açla

rına zehirli bomba yağdırmam , bu 

zehirli bombalar ile binlerce çocuk, 

erkek, kadın vs. imha etmem ve ayn ı 

şekilde yüzlerce Kürt şehir ve köyte

rini yıkmam gerekirdi. 

Yine, eğerben birTürk askeri olsa 

idim, gece gündüz Kürdistan'ın şehir 

ve köylerine baskın düzenleyerek 

halkıma çok ağır işkenceler uygula

mam ve (Kürt) evlerini talan etmem 

gerekirdi; Kürdistan ulusal kurtuluş 

mücadelesini destekleyenleri yaka

layıp işkence ile öldürmem veya göç 
ettirmem gerekirdi . 

Yine, Kürdistan ulusal kurtuluş 

mücadelesinin önder ve savaşçıla-
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·PKK Genel Sekreteri Abdullah ÖCALAN yoldaşın Mahsum Korkmaz Akademisi'nde kadrolara ve yurtsever kitleye yönelik yaptığı konuşma: 

DÜNYADA BAGIMSIZ BiR KÜRDiSTAN, KÜRDiSTAN'DA ÖZGÜR 
VE EŞiT BiR HALK YARATMAK iÇiN GÖREVLERiMiZE YÖNELELiM 

Battarafı 1. sayfada 
odur ki, kalkabiliyoruz, yürüyebiliyo
ruz ve kendimizi yaşatabiliyoruz. 
Halkımız özgürlüQe. ülkemiz ba
ğımsızlıQa kavuşuncaya ve eşitlik 
tümü ile oluşana dek halkımız , bu 
amaçlara ulaşmak için hızla ilerleye
cektir. Bu ayda verdiğimiz şehitler, 
bunun sonucu meydana gelen halk 
isyanları ve özellikle Nusaybin ve 
Cizre halk isyanları , tüm Orta
Kuzey-Bat ı Kürdistan'da artık ; halkı
mızın gözlerini açtığını ve uyandığını 
göstermektedir. Düşman, gerçekten 
şimdi tek bir kurşun atmaya cesaret 
edemiyor. Bunu kori(udan yapa
mıyor. Yo«sa düşman, duygulu ve 
vicdanlı deOIIdir. Koı1o:udan buna ce
saret edemiyor. Büyük bir korkuya 
kapılmıştır. Eskiden de düşmanın bu 
duruma gireceğini söylemiştik. Fakat 
bu dönemde ateş içinde iken, bize 
eskiden yaptı~ı gibi geri adım attır
manın imkanı yoktur. 

Kalkışımızın başlangıcında diyor
lardı ki; "Siz başkaldırsanız ve birtek 
Türk askerinin bile bir damla kanını 
dökseniz, sizi yerin dibine sokarlar. • 
Kirndi bu sözleri söyleyenler? Bazı
ları Kürtlük adına, yurtseverlik adına 
bu sözleri söylüyorlardı. Ben de 
diyordum ki , bu en büyük yalandır. 

Kırk yıldır Kürt halkı ve Kürdistan 
üzerinde bu mantıkla yürüyenler 
bunlardır. Biz, bunların kim oldukla
rını ve kim~re bağlı olduklarını çok 
iyi bilmekteyiz. Çok iyi hatırlıyorum; 
biraz kendimizi, insanlı!}ımızı tanı

maya başladığımız dönemde dedim 
ki, bu durum kabul edilecek bir du
rum değildir. O zaman kimse yoktu. 
Kimse kendisine sahip çıkmıyordu, 
kendi adına bir şey yapmıyordu. 

"Bundan uzak durun" diyorlardı. Üs-' 
telik bunlar bize en yakın olan ailele
rimiz ve arkadaş çeVrelerimizdiler. 
"Eğer bu konularla llgllenirsen, biz 
seninle de{liliz" diyorlardı . Bu, yıl

larca sürdü. Ve birtek bizdedik ki; bu 
yaşam, bu biçimiyle kabul edilmez 
ve böyle devam edemeyiz. Bunun 
için de iki sözcük, bizim ağzımııda 
silah oldu. Neydi bu sözler? Diyorduk 
ki, "Kürdistan vardır ve Kürdistan 
sömürgedir" . Bu, kalkış gerekti
riyordu. Ve her şeyden önce bu 
düşünce hayata geçirilmeliydi. Fakat 
biz bunları yıllarca yalnız kaldığımız 
bir ortamda söyledik. Diyebilirim ki, 
insanlarımız yirmi yıl önce derin bir 
karanlık ve sonuna kadar bir bi
linçsizlik içinde idiler. Kimse silaha 
sanlmayı, ayağa kalkmayı aklına 
getirmiyordu. Kimse ortaya çıkıp 
kendine isim takmıyor ve sor
muyordu; "Ben kimim?", "Ben 
neyim" diye. Aksine, 'bu gerçekler
den utanıyorlar ve sıkılıyorlardı. Tabii 
ki düşman korkusu da çok güçlüydü. 
Düşmandan yediği darbeler ölüm 
darbeleriydi . Ne kadar isyan edildi 
ise düşman ezmişti. Bu korkudan 
dolayı, "Aman yaklaşmayın" diyor
lardı. Çahşmamızın, direnişimizinen 

büyüğü başlangıçta böyleydi. Ger
çekten, bu iki sözcük üzerinde dü
nJstçe durulmalı ve nerede olursa 
olsun, her yerde ve her zaman bun
ları savunmak için direnilmeliydi. 
Buydu bizim işimiz. E !}er o zaman bu 
adımı atmamış olsaydık, son adımı 
da atmazdık. 

Şimdi ben, bu sözleri; "Bugünü ve 
önümüzdeki günleri nasıl anlamamız 
gerekir" sorusuna cevap için söy
lüyorum. insan, zorlukları aniaya
maısa rahatlıkları da anlayamaz. 
insan, ilk adımı atmasını bitmezse 
son adımı da atmasını bitmez. insan 
küçük olanakların nasıl oluştuğunu 

bilmezse, sonradan büyük olanakla
rın da değerini bilemez. Bu yüzden 
PKK'nin hangi karanlıklarda, hangi 
zorluklarla doğduğu ve çıkış yaptığı 
her zaman hatırtanmah ve dile geti
rilmelidir. Gerçekten halk, düşmanın 
uygulamalan ile kendisinden çok 
uzaklaşmıştı. Bu uzaktaşma çok de
rindi. Ne kadar sesieniidiyse de duy
muyordu, kendine gelmiyordu. 
Diyordu ki, "Yok, bu benim için de
ğildir, bu ben değilim!" Biz diyorduk 
ki , "Sen bu k~isin , bu senin ismi ndir!" 
O ise, "hayır" diyordu, "Bu benim 
ismi m değildir.· Kendi kendisini unu
tuyordu, kendini tanımıyordu. Türkler 
bir-iki isim takmıştardı, kendini bu 
isimlerle tanıtıyordu. Diyordu ki , "ÜI· 
kem Türkiye'dir, benfalankesim, sen 
ne söylüyorsun, başımızı belaya so
kup ağrıtmek mı istiyorsun?" Elbette 
ki bu düşüş, çok kötü bir düşüştü. Bir 
halk, bu şekilde kendini düşürürse, 
dünyada en kötü halk durumuna 
gelir. Bunu siz kendiniz de çok iyi 
biliyorsunuz, sizin başınıza da gel
miştir. Çocukluğunuzdan büyüdü{lü
nüz ana kadar kulağınıza bunları 

okuyorlardı, siz de kendinizi böyle 
tanıdınız. Biz, her şeye rağmen 
kendi yolumuzdan kendi inancı
mızdan vazgeçmedik ve tersini sa
vunanlara ise; •Sen bu değilsin , 

senin ülken Türkiye değildir, sen 
Türk değilsin" dedik, ondan sonra da 
adımlarımızı attık. Yıllarca çaba har
cadık; "Nasıl kalkacağız; düşmanın 

üzerimizdeki egemenliği bu kadar 
güçlüdür, bizim elimizden tutacak 
güçlü bir dost eli yoktur, neye daya
narak kalkacağız ; kendimizi nasıl 
koruyacağız?" soruları üzerinde dur
duk. Sonunda dedik ki, " Doğrudur; 

dostlarımız yoktur ama, eğer biz 
özgücümüze dayanırsak ve içimizi 
biraz aydınlatabilirsek ayakta kal
mamız mümkündür. "Elbette ki bu da 
çok zorlu bir süreç gerektiriyordu. 
Çünkü düşman, her dakika her sa
niye halkın beyni ve kalbi üze
rindeydi. Bir yandan beyniyle oy
nuyordu, bir yandan yüreğine korku 
tohumları ekiyordu ve bu korku orta
mında egemenliğini gerçekleşti· 

riyordu. Bu durumda olan sadece bir 
kaç kişi de değildi ; halkın tümü bu 
durumdaydı. 

Güney Kürdistan'da o dönemde 
Kürtlük adına bazı şeyler ya
pıyorlardı. Ama sonunda, siz kendi
niz de çok iyi biliyorsunuz ki, dış 

yardımları -dış yardım dediğimiz. 
başka devletlerin de değil, düşmanın 
yaptığı destektir- kesildiği anda yir
midört saat içinde silahlarını bıraktı
lar ve kaçtılar. Bu Kürtlük değildir. 
1923'te de meydana gelen yenilgi ve 
teslimiyet ölüm yenilgisiydi. Burada 
yürütülen siyaset, bağımsızlık ve 
özgürlük siyaseti değildi. Hayır! O 
siyaset, ölüm siyasetiydi; teslimiyet 
ve bağımlılık siyasetiydi. 1975'te 
ispatlanan budur. 

Biz, bu tarihlerde kalkışa hazırla
nıyorduk. Bağımsız, birieşik ve özgür 
bir Kürdistan için yürümeyi gerçek
k!ştirmek istiyorduk. Bunlar da kaçışı 
gerçekleştiriyorlardı . Şimdi bazıları 
diyortar ki, "PKK, herşeyi kendi çıkı · 
şına bağlıyor." Burada insan gerçek
Iere bakmalıdır. Bunlar 75'te ne yap
tılar? Sadece Güney'de de değillerdi . 
Tüm Kürdistan genelinde adamlan 
vardı. Her yerde birdiler. Bunun için 
insan tüm bunları hesaba katmahdır. 

"Bu parçada böyledirler, şu parçada 
şöyledirler" denilemez. Her yerde 
birdiler. insan bunları bir görmelidir. 
Kendilerini teslim ettiler ve kaçtılar. 

Bundan sonrası i!in de hiç bir şey 

bırakmadılar. Şimdi de şöyle bir 
yanlışlığa düşüyorlar; diyorlar ki , "Biz 
hepimiz Kürdüz ve biz Kürtlük adına 
kan dökmüşüz. • Doğrudur; siz, onbin 
insanın kanını dökmüşsünüz, fakat 
sonunda kendinizi nereye uıaştır

mışsınız? O kanın üzerinde ne yü
rütmüşsünüz? insanın bu noktaları 
çok iyi bilmesi gerekiyor. Eğer insan 
bunları tam bilmezse, PKK'nin 
çıkışının anlamını da tam bilemez. 
Bazıları kalkıp diyebilir ki, "Nasıl ki 
PKK kalkış yaptı , dokuz-on parti 
daha kalkıp yaptılar.· Ama, gerçek 
öyk! değildir. Bu partiler, halkın kaderi 
ve yazgısıyla oynuyortardı , halkı sa
tıyorlardı , teslim ediyorlardı. Bir tek 
bizimki yüzde yüz ülke ve halk ger
çeğini esas alan bir çıkıştı. Halk için 
insan kendisini yüzde yüz feda et
melidir. Büyük fark burdadır. Biz bu 
bakımdan birbirimizden ayrılıyoruz. 

Bunlar kendi sütaleleri için herşeyi 
sattılar, kendilerini kurtarmak için 
halkı ölümün üzerine sürdüler. O 
dönemde, onların var olan ordularına 
karşılık biZim hiçbir şeyimiz yoktu. 
Kimse bunun tersini ispatlayamaz, 
75'te durum aynen böyleydi. Bunlar 
ne yapıyorlardı? Herşeyle oy
nuyorlardı. Her gün duyuyOfduk; fa
lanı falan düşmanın yanındadır. O 
düşmandan bu düşmana gidi
yorlardı . Buydu halleri. Biz 70'lerden 
sonra kalkışa karar verdiğimiz za
man, halkın kendisini yok saydığım 
biliyorduk. Bu güçler birşeyler yap
mak isteyenlerle de tüccarlar gibi 
oynuyorlardı. Kürdistan meselesini 
ticaret meselesi haline getirmişlerdi. 
Yanaşmak istediklerimiz ise, kendi
lerini kör, sağır, dilsiz sayıyorlardı. 
Yine de biz bu durumu kabul etme
dik. Çok iyi hatırlıyorum, bize; "Eğer 
siz bu sıcaklıkla ülkenin üzerine 
yürürseniz büyük bir tehlike ola
caksınız" diyorlardı. üzerimize bu 
biçimde geliyorlardı . "Biz isimsiz ola
lım, dilsiz olalım ama bu halde de 
kendimizi bir şey yerine koyalım" 

diyorlardı. Biz, "yok" dedik, "Bu insan 
tabiatı na aykırıdı r, böyle olmaz. • On
dan sonra tüm güçleriyle üzerimize 
geldik!r, yüz isim taktılar bize. Çok iyi 
hatırlıyorum; diyorlardı ki, "Falankes 
kalkmış, ismi nedir; hangi aşi

rettendir; hangi hanedendir? Biz o 
kadar aşiret sahibiyiz, hanedanız, 

malikiz ama birşey yapamıyoruz, 

bunlar nedir, bunlar kimdir ki, ne 
yapacaklar?" Böyle geliyorlardı üze
rimize. 

Siz çok iyi biliyorsunuz ki, dar 
antarda iman ve inanç gereklidir. 
Insan sabırla dayanacak, kendisini 
kaybetmeyecek. Eğer şimdi insanla
rımız rahatlıkla kendilerini kaybe
derlerse, dar anlarda kendilerini yere 

atarlar. Biz iki açıdan kendimizle 
oynamadık: Dar dönemde sabır ve 
direnişte kendi üzerimizde durduk. 
"Yurtseverlik" adına, "sosyalizm• 
adına kalkanların hepsi bize karşı 
durdular. "Böyle olmaz, böyle yapa
mazsınız" diyorlardı . Daha düşman 
üzerimize gelmeden. onlar üzerimize 
geldiler. Hareketlmizi , 1975 yılından 
19BO'e kadar hiçe sayıyorlardı , ken
dilerini ise üstün görüyorlardı. Diyor
lardı ki; "Bu yol doğru yol değildir, bu 
yolda yürüyemezsiniz. • 

Biz, daha bir-iki adım atmadan 
düşman, bizim varlığımızın onun 
ölümü olduğunu farkeni. 76'dan 
sonra, "Düşmanın başkentinden çı
kacağız ve ülkeye yöneleceğiz" de
dik . Ve birkaç genci ülkeye göndere
rek cesareti böyle oıuşturduk. 

Teoride kendimizi tanıdık ; "Ülke var
dır, halk vardır ve ülkenin özgürlüğü 

için bir örgütün oluşturulması gere
kiyor" dedik. 76 yılında biz bu inanca 
ulaştık . Diyebilirim ki, çevramizde 
onbeş-yirmi genç ya vardı ya yoktu. 
O dönemde bizim en büyük eylemi
miz, bir devrimcinin cenazesini 
Nusaybin'den Suruç'a getirmemizdi. 
Halktan yaklaşık onbin insan bu 
cenazeyle birlikte yürüdü. Bu bir 
adımdı. ilk defa halkla birlikte ortaya 
çıkıyorduk . 19n yılında bir adım 
daha attık . Mayıs ayında ülkede 
dolaştık . Serhad'den tutalım 
Dersim'e, Diyarbakır'a, Antep'e ka
dar dolaştık . Buralarda dokuz-on 
toplantı yaptık , elli-yüz kadar insan 
toplantılarımıza katıldı . Bu dönemde 
tohumları ektik. Artık düşmanın bizi 
sökmesi mümkün değildi. Düşman 
ondan sonra peşimize düştü, bizi 
hedefledi. Ve fedakar yoldaşımız, 
büyük devrimci Haki KARER, düş
manın planı sonucunda bir komp
loyla şehit edildi. Yine, Kürttük adına 
hareket edenlerin eliyle vuruldu. 
Bunların arkalarında düşman vardı. 

Henüz ilk adımlarımızı atmadan de
ğerli bir yoldaşımızın şehit düşmesi
nin etkisi bUyük oldu. Eğer, sen, o 
şehidin kanı üzerinde zamanında 
durmazsan ve kendine, "Ben onun 
intikamını nasıl alabilirim" diye sor
mazsan, sen, kendi şehidinin kanına 
sahip çıkmıyorsun demektir. Böyle 
bir şeyi yapan , kötünün en kötüsü
dür. Elbette ki, biz o yaklaşımı kabul 
etmedik. 

Bu olay; devrimimiz, ayağa katkı · 
şımız için ne anlama geliyordu? Ne 
yapacaktık? intikamını nasıl ala
caktık? Bu sorulara yanıt bulmamız 
zorunluydu. Diğer yandan düşman 
ağzını açmış ve yüzlercesini yut
muştu. Bunu iyi görmeliydik. Bir 
kurdun bir çocuğa saldırması gibi bir 
durum. işte , düşman üzerimize böyle 

geliyordu, bizi korkutmak istiyordu 
ve adeta, "Kaçın, bir daha da bu 
meseieyi ağzımza almayın " diyordu. 
Biz bunu kabul etmedik ve "Haki 
arkadaşın anısına bir adım daha 
atacağız" dedik. Bu adımla, kendi 
adımıza, PKK'nin adıyla konuştuk . 

Biz eskiden azdık , parti olmayı göze 
alamıyorduk. Fakat ondan sonra 
kendimizi daha güçlü ve hızlı bir 
biçimde partiye ulaştırmalıydık . Bil
diğiniz gibi, 1978 yılında , PKK'yi, 
"Partiya Karkerin Kurdistan· ı kur
duk. Bu büyük adımdan sonra, bir 
adım daha anık. Hilvan'da atıldı bu 
adım. Ve diyebiliriz ki, 1978 yılı 

Hilvan yılıydı. Burada mücadelemiz 
bir halk mücadelesi boyutuna ulaştı. 
Bu dönemde düşman da artık bizi 
iyice farketmişti. Onun için planlı bir 
biçimde gericilerin eliyle Halil ÇAV· 
GUN yoldaşı şehit ettiler. Bu, bir 
tehdit ve korkutmaydı. "Siz nerde 
başkaldırsanız, orada başınızı eze
ceğiz" diyorlardı. Düşman hepimizi 
ortadan kaldırmak istedi . Biz, "Geri 
adım atmıyoruz ve düşmanın üze
rine yürüyeceğiz" dedik. O zaman 
büyük yoldaşım Kemal PiR'le bir· 
likte, kırk gün bir evde kaldık ve 
arkadaşlarımızın intikamını aldık . O 
dönemde biz bu biçimde dolaşarak 
mücadeleyi büyütüyorduk. Düşman 
tamamen bizim farkımızdaydı , 

"Bunlar Kürdistan'a aldılar" diyordu 
ve üzerimize geliyordu. Düşman, 

"Devletimiz, dokuz-on ayda bunları 
bitirmelidir, eğer bitiremezse, devle
timiz de gider, ülkemiz de parçalanır" 
diyordu. Buydu düşmanın bizim hak· 
kımızdaki hükmü. Ve bunu gerçek
leştirmek için de üzerimize geliyordu. 

Burda; yurtdışına çıkmak geldi 
aklıma. Baktık ki, ülkede kalsak en 
fazla bir ay ya da iki ay kalabilecek 
ve sonunda boğulacağız . Yurtdışına 
çıkışımız. Hz. Muhammed'in Mek
ke'den Medine'ye hicretine benziyor. 
O zaman Hz. Muhammed oldukça 
sıkıştırılmıştı , eğer bir gece daha 
kalsaydı boğulacaktı. işte bizimki de 
tamamen böyleydi . Eğer kalsaydık, 
bir-iki ayda boğulurduk . Mesela 
kişilerin boğulması da değildir, bir 
dava boğuluyordu . Kürdistan'ı ger
çekten tanıyan , durumun böyle oldu· 
ğunu çok iyi bilir. Diğerleri kendile
riyle oynuyorlardı , yok lardı. Ayağa 

kalkacak, parti kuracak başka bir 
güç de yoktu. Burada sosyalist 
devletieri de katıyorum; bağımsızlığı· 
mız için yardım yoktu. Ve üzerimize 
tüm güçleriyle gelen. meselanin ÜS· 

tünü örtrnek isteyenler en başta bun
lardı. Kendilerini komünist sayıyor
lardı. "Türkiye Komünist Partisi" 
adıyla meseleyi bozmak, çıkmaza 
sokmak istiyorlardı . Bunun için, tek 
başımıza kendimize yer açmalıydık . 

Biz bu nedenden dolayı bu alanlara 
(Ortadoğu) kaydık . 

Buraya geldiğimiz dönemde ger
çekten de tek bir dostumuz yoktu. 
Kimse bizi duymamıştı ve yalnızdık . 
Bu zorluktar içerisinde birçok ilişkinin 
üzerine gittik. Dayata dayata bir-iki 
ilişki yarattık. Bugün siz, düz yolda 
ylın.Jyorsunuz. Yün.Jmeniz için yol 
açılmıştır. Silah vardır, önderlik var
dır, bilinç oluşmuştur. Fakat başlan

gıçta öyle değildi . Biz, düşmanın 
başkentinden kalkışı gerçekleştirdi

ğimiz zaman, evin içinde, köyün 
içinde, arkadaşların içinde fazla bir 
dayanağımız yoktu. Hem çıkışı ger
çekleştirdik, hem de buna denk dü
şen adımlar attık. Biz, bu biçimde 
buralara ulaştık. O dönemde çevre
mizdekiler; "Biz partiyiz, biz yurtse
veriz• diyorlardı. Fakat gerçekten 
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rını yakalamak ve öldürmek için 
vatanımın toprakları üzerinde adım 
adım gezerek hatkıma hiçbir kurtuluş 
imkanı vermemem lazımdı. 

El)er bir Türk askeri olsaydım, 
Türi< burjuvazisinin sömürüsü için 
Türk işçi ve emekçilerine baskı yap
mam ve ekonomik-politik haklarını 
arayan işçilerin göOsüne silah nam
lusunu dayamam gerekirdi. 

Yine, eğer Türk ordusunun bir 
askeri olsaydım, Türk devleti emper
yalistlerin sömürücO çıkarları için 
büyüklerimi nasıl Kore'de sa
vaştırmışsa benim de onların işgalci 
amaçları uğruna Kıbrıs'ta savaşmam 
laıımch . 

Türk ordusu , NATO içerisinde 
dünyanın ezilen halkları ve işçilerine 
karşı gerici bir görevi yerine getiriyor. 
Ben bir Türk askeri olsaydım, dünya 
halkları ve işçilerine karşı NATO'ya 
hizmet etmeliydim. 

Türk devieti tüm uygulamalarını 
askeri zor ile yerine getiriyor; o 
Kürdistan' ın her taşının ve ağacının 
yanına bir Türk askeri yerleştirmiştir. 
Kürt insanı için böylesi bir devlete 
askerlik yapmak, Kürt halkına yapı
lan büyük bir düşmanlıktır. 

Türk askeriiği Kürt gerıct'erine 
bUyük bir etki yapmaktadır. Türk 
ordusu içerisinde Türk dilini öğretiyer 
ve orada kölelik ruhunu aşılıyorlar. 
Ben bilinçtendikten sonra Kürt, Kür
distan ve insanlık tarihini iyice tanı
dım; eğer o dönemde sömürgeci 
Türk devletine askerlik yapsaydım, 
bu Kürt halkına karşı büyük bir düş
manlık anlamına getirdi. Bu denli 
onursuz bir görevi kabul edemezdim. 

Ben, Türk devletinin egemenli~i 
altında bir hakim olsaydım ne yap
malıydım? 

Sömürgeci Türk devfetinin ka
nunları Kürt ve Kürdistan'ın inkarı 
temelinde çıkarılmıştır. Onların ka
nunlarına göre; Kürdistan adını dahi 
a~zına almak, Türk devletinin bö
lünmesine hizmet etmek imiş. Onla
rın kanuniarına göre; Kürtlük adına 
olan her şey yasaktır. E {»er birülkede 
bir Türk askeri istediği zaman Kürt 
insantarını serbestçe öldürüyorsa, o 
zaman bu ülkede "orman kanunları" 
hüküm sürüyordur. Türk devletinin 
kitaplarda yazmış oldu~u kanunları 
hiçbir zaman halkımız için uygu
lanmamıştır. HaJkımızın hayatı ve 
ötü mü ile ilgili karar ya Türk askerleri 
ya da özel mahkemeterin savcı ve 
hakimleri tarafından veriliyordu ve 
veriliyor. 
Şu misal Türk devleti hukukçuları

nın hedef ve görevlerini çok açık bir 
şekilde ortaya koymaktadır (2000'e 
QoOru Dergisi, sayı 51 , Musa Anter 
adına): 

1926 yılında Amed'de Şeyh Sait 
olayı ile ilgili bir istikl&l Mahkemesi 
kurulmuştu . Mahkeme heyeti bir 
yandan •• hakimlerden öte yan
dan da Ahmet Süreyya Özgövren 
adındaki bir genel savcıdan olu
şuyordu. Ahmet Süreyya Bey anıla
rını 1960 yılında Dünya gazetesinde 
yayınlattı ve daha sonra da bir kitap 
yazdı. Ahmet Süreyya Bey kitabının 
bir paragrafında şöyle diyordu: 

"Günün birinde kahraman btr genç 
mahkemeye getirilip hakimler tara
fından sorguya çekildi. Hakimler bu 
gencin Türkçe bilmedl{lini anladıkla
rında , idam etme kararını aldılar. 
Gerekçe şöyle idi: Türkçe bilmeyen 
bir Insanın bu ülkeye yararı olamaz. 
Bu sebepten dolayı idamı kararlaştı
rıldı . Bu genç o gece idam edildi. " 

"Ben Yalova-Dal}kapı'da küçük bir 
otelde kalıyordum . Uykuda iken 
Türkçe bilmeyen bu çocuk rüyama 
girip elini boğazıma geçirerek Türkçe 
oAarak: Neden beni beraat ettin? 
Beni idam elsinler diyerek, beni kor
kutlu. Bu olay sabaha kadar birkaç 
kez tekrarlandı ve ben deliye dön
düm.• 

"Sabahleyin mahkemeye giderek 
hakim arkadaştarıma şunu söyk:Ktim: 

Arkadaşlar, eğer biz her Türkçe bil
meyeni idam edersek o zaman 
Amed ve Doğu'daki bütün insanlan 
idam etmemiz lazım . Biz buraya 
suçluları cezalandırmaya geldik. 
Onlara rüyamda başıma tüm ge
lenleri anlattım. Mazhar Müfit ve 
dil}er hakimler bana şunu dediler: 
Sen karı şma, bu bizim işimiz. Ben de 
savcılığı mı i~ sürdüm ve aramızda 
kavgaya kadar kızışan bir münakaşa 
çıktı ve bunun üzerine mahkeme 
durduruldu. Ben bu durumu şifreli 
olarak Ankara'ya bildirdim ve bir 
hafta sonra şöyle bir telgraf aldım : 
'Amed istikl&l Mahkemesi Başsav
c ısı Ahmet Süreyya Bey! Amacımız 
Kürtlerin ve Kürtlüğün kafasını ez
mektir. Hakim ari<adaşların ile barış . 
Gözlerinden öperim. Türkiye Hükü
meti Başkanı ismet lnönü.' " 

Sadece bu örnek bile Türic: devleti
nin amacını ve hukukçuların gö
revlerini açıkça gözler önüne ser
mektedir. Evet onlar Kürt ve 
Kürtlüğün kafasını ezmek için her 
zaman bu tip özel mahkemeler kur
muş ve sadece dillerini konuştuklan 
Için binlerce Kürt insanı faşist ha
kimlerin eli ve kararı ile idam edilmiş
lerdir. Sadece dilini konuşan bir in
sanı idam ettiren böylesi bir dEMet, 
kurtuluşu için savaşan insanları da 
zehirli bombalar ile rahatça imha 
etmektedir. 

Evet, ben böyle bir devletin ege
menl+ği altında hakimlik yapsaydım, 
her şeyden önce tek ke4ime bile 
Türic:çe bilmeyen annemin ceza
landırılmasına karar vermeliydim. 
Tek bir kelime Türkçe bilmeyen 
komşu ve köylülerimin yakalanıp 
cezalandırılmalarına karar vermem 
gerekirdi. Küttürüne, ülkesine, hal
kına ve kurtuluşuna sahip çıkan Kürt 
insaniarına ağır cezalar verrnem ge
rekirdi. Açıkçası, hukuk perdesi al
tında sömürgeci Türk devletinin çı
karı uğruna ve de faşist Türk 
devletinin emri uyarınca Kürt halkı
nın ve insanlıl}ın katiedilmesini ka· 
rarlaştırmak gerel<ecelcti. Ama ben 
insan idim, hem de bir Kürt insanı 
ldim. Ben, düşmanın çıkariarı uğruna 
hakimlik adı altında halkıma karşı 
cellatlık yapamazdım. 

Köle bir halkın bağımsızlık ve 
özgürlük talebi yargılanamaz! Eğer 
ben faşist Türk devletine hakimlik 
yapsaydım, o zaman halkırnın bu 
talebini yargılamam gerekirdi. Bu da 
insanlığın yargılanması anlamına 
getirdi. Fakat hiçbir güç bizi artık 
kendi sömürgeci egemenliği altında 
tutamıyordu ve tutamaz da. Görevi
miz, insanlık tarihinin hak ve huku
kuna göre PKK saflarında yer almak 
idi. Biz de bu görevimizi yerine 
getirdik. 

Eğer Türk devletinin egemenl+ğl 
altında öğretmenlik yapsaydım , ne 
yapardım? 

Türk sömürgecileri, Kürt insanları 
nın beyinterini zehiriemek için her 
şeyden önce kemalist düşüncelerin 
aştianmasına ağrıiık vermişlerdir. 
Onlar, beyni zehirlenmiş olan bir 
Insanın öyıe kolayca uyanamayaca
ğını iyi biliyoı1ardı . Onlar buna ilişkin 
görevlerini kendi ôl}retrnenlerinin eli 
ile yerine getiriyorlardı . Türk öğret
menleri Kürt çocuklarına "kışla kül
türCınüM aşılamışlardır. Onlar, Kürt 
çocuklarına sömürgeci düşünceleri 
öğretip çocukların beyinkwini ze
hirtemişlerdir. Türk öğretmenleri Kürt 
ve Kürdistan'ın , Kürt halkının tarihi, 
dili, kültürü ve tüm varlığının unu
tulmasına hizmet ediyorlar. Onların 
uyguladı~ı asimilasyon un etkisi Türk 
askerlerinin yaptıl}ı baskı ve zu
lümden daha büyük bir rol oyna
mıştır. 

El}er ben bir Türk öğretmeni ol
saydım, o zaman Kürt çocuklarına 
Kürtçe dilinde konuşmayı yasaklar 
ve Kürtçe dilinin konuşulmasına asla 
izin vermezdim. Bunlara hergün 
Türklük andını içirtip ontara Türklük 
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ruhunu aşılamarn gerekecekti. Kürt 
çocuklarının TlKkl~ün etkisi altında 
kalabilrne6eri için, tüm konuş
malarımda TOO: ve Türklüğü övmem 
gerekecel<ti. Benim Kürt halkının tüm 
ulusal variı~ını Türklerin varlığı ola
rak gösterip tanıtmak gerekecekti. 

Yine, Kürt insanlarını çok düşük 
ve bilinçsiz göstermek gerekirdi ki, 
Kürt çocuklan böyJece kendi Kürtlü
l}üne sahip çıkmasınlar. 

Kürdistan'daki TOrk okulları Türk 
askerinin işkencehaneleri duru
mundadırlar. Türk askerleri bu okul
larda gözlerimin önünde Kürt ka
dınlarına, m eklerine ve çocuklarına 
işkence ettiklerinde benim de tş
kence gören bu Kürt i nsanlarının 
haykırışiarını dinlemem gerekirdi . 

Ancak faşist Türk devleti sadece 
bu görevim ile ikna olamazdı. Onlar 
bana ajanlık ve muhbirlik görevini 
dayatıp uygulatacaklardı . Evet, 
Kürtlüğe ve kurtuluşuna sahip çıkan 
Kürt insanlarını Türk askerlerinin eli 
ile yakalaimam ve Türic: devletine bu 
şekilde hizmet etmem gerekecekti. 

Fakat ben yaşantımda, Türk öğ
retmenlerinin vatanımın toprakları 

üzerinde yaptıkları asimilasyon ile 
beyin zehiı1emesini görüp çekmiş 
iclim. Türic: öğretmenlerinin asıl dü
şünceyi ve Kürt çocuklarının beyin
lerini sömürdüklerlni, Kürt insanları 
nın kendilerine yabancılaşmasına 
nasıl hizmet ettiklerini ve Türk devle
tinin talimatlarını nasıl uyguladıkla
rını çok iyi anladım . 

Ben yine aynı şekilde anladım ki, 
faşist Türk devletinin (bu tip) emirle
rine göre hizmet etmeyen bir insan 
hiçbir zaman yaşama hakkına, onur
suz ve düşük bir yaşama dahi sahip 
olamaz. Bir Kürt insanı için böyle bir 
devtetin egemenliği altında öğret
menlik yapmak ve onun tüm emirle
rini yerine getirmek çok onursuz ve 
de?Jersiz bir görevdir. Ve hiçbir insan 
bu denli ucuz bir yaşamı kabullene
mezdi. 

Türk dEMetinin baskısı altında bir 
işçi olsaydım ne yapardım? 

Eğer bir ülkede Insanların %80'i 
köylü ise ve bu köyiCıler köylerinde 
Insanca bir hayata sahip olamayıp 
Türkiye şehirlerinde ve dış ülkelerde 
iş arıyeri arsa, o zaman bu ülke işçiler 
ordusu ülkesi olarak tanınır. Kürt 
insantan aç kalmamak için savaşıyor 
ve ışgücünü çok ucuza satıyorlar. 
Böyle bir ülkede işçilerin işgücü de
ğeri burjuvazinin yanında pek yoktur. 
Onlar işçileri her gün işten çıkarabilir 
veya çok ucuza çalıştırabilirler. 

Eğer ben Türk burjuvazisine işçilik 
yapsaydım, o zaman ekonomik ola
rak çok yoksul bir hayat sürdürmek 
zorunda kalırdım. Bana verecekleri 
aylık, bir evin iki aylık kirasına yet
mezdi. Benim işgücümü su ve kuru 
bir ekmek için saımarn gerekecekti. 
Ayhğım i~ kendime gazete ve kitap 
dahi alamazdım. Senelerce ça
hşsaydım bile yine de bir ev sahibi 
olamazdı m. 

Türk devleti işçilere tüm demokra
tik eylemleri yasaklamıştır. Onlar 
benim, ekonomik haklarım tçin de
mokratik eytemlere (yürüyüş, grev 
vs.) kattimama müsaade etmezlerdi. 
Onlar işçilerin 1 Mayıs'ı kuliamalarını 
bile yasaklamışlardır; eğer ben 1 
Mayıs yürüyüşüne katılsaydı m, beni 
zaten işten atacakları gibi ayrıca da 
Türk polis ve askerieri tarafından 
ö&dürülmemi bile göze almam gere
kirdi. Onlar Kürtlük adına olan her 
şeyi zaten yasaklamışlardı; bana 
Türklük adına ekonomik ve politik 
halklarımı savunmamı bile ya
saklarlardı . EOer ekonomik hakla
rıma sahip çıksaydım o zaman da 
işten atılır ve senelerce çalışmış 
olsaydım bile herhangi bir yardım 
alamazdım. 

Şurası kesindir ki, e?Jer Türk dev· 
!etinin egemenlil}i altında işçi olsay
dım , o zaman kuru bir ekmek için 
onların tüm haskılarına boyun eğ-

mem gerekecekti; aynı şekilde işçi 
haklarına ve Kürtlüğüme de sahip 
çıkamazdım. E{»er haldarıma sahip 
çıksaydım, o zaman da işsizliği ve 
açlığı göze almam gerekecekti . Va
tanının topraklan üzerinde aç ve 
susuz olan bir insan ne yapar? 
Açlıktan ölrnemek için dış ülkelerde 
iş arar. 

Ben bir Kürt insanı idim ama, eğer 
Kürtçe konuşsaydım o zaman işten 
atılır ve Avrupa veya Ortadoğu ülke
lerinde iş ararnam gerekirdi. Açlıktan 
ölmemekiçin de bu sefer dış ülke
lerde acı bir hayat çekmek ve kirli 
işlerde çalışmak zorunda kala
caktım. Üikemden. insan&arımdan ve 
silernden kopmam ve böy\e kölece, 
baskı altında, değersiz ve yoksul bir 
yaşam sürdürmem gerekecekti. 

Ama ben bir kuru ekmek için böyle 
şerefsiz bir hayata kölelik yapa
mazdım. Görevim; Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesinin saflannda 
yer almaktı. 

Türic: devletinin bir memuru olsay
dım ne yapardım? Türk devletinin 
memurları Kürt halkına karşı kullanı
lan baskı araçlandırlar. Onlar ulusal 
yabancıtaşmaya hizmet etmişler ve 
egemenlikleri kendisini ağır bir yük 
gibi tesirli bir şekilde halkımızın 
omuzlarında göstermiştir. Bunlar 
halkımıza sürekli tepeden bak m ış ve 
Kürt insanlarını küçük görmüşlerdir. 
Yine onlar halkımızın boğulması için 
sömürgeci Türic: devletinin (idam) 
ipini ellerinden hiçbir zaman bı 
rakmamışlardır. Ömek: Bir daktorun 
görevi insanların sağlı~ına hizmet 
etmektir. Fakat Türk devleti, doktor
ların halkımıza hizmette bulunma
sına imkan vermemişlerdir. Eğer bir 
Kürt insanı Türk polisi ve askerleri 
tarafından işkence ile öldürülür ve 
bir Türic: doktoru da raporunda böyle 
bir işkencenin yapılmış olduğunu 
reddeder ise, o zaman bu doktor 
kime hizmet ediyor acaba? Evet, o 
katil güçlere hizmet ediyordur. Şurası 
açıktır ki, Türk devtatine hizmet eden 
bir doktor sömürgeci politikaya göre 
davranıyordur. 

Türk devleti içerisinde memurluk 
yapan Kürtler anne ve babalarına , 
akraba ve komşuları na, Kürt ve Kürt
lükterine asla sahip çıkmıyorlardı. 
Onlar anne ve baba!arı ile gezip 
konuşmaya utanıyortardı. Evet, 
Kürtlükten bu denli uzaklaşmışlardı . 
Anne ve babasılle gezip konuşmaya 
tenezül etmeyen bir memur nasıl bir 
kişi olarak tanınır? Bu kişi halkı 
açıs ından artık yabancı, insanlıktan 
uzaktaşmış ve kalbinde ülke sevgisi 
~mayan bir i nsandır. 

Evet, Türk devletine memurluk 
yapan Kürtler onursuz ve değersiz 
bir şahsiyete sahip olmuş ve kendi
lerini tanıyamaz bir seviyeye gelmiş· 
!erdi. 

içindeyaşadıl}ımız asırda insanlık 
hayvaniara sahip çıkıp onların ço
l}alması ve yaşamaları için gayret 
sarfetmektedir. Ama Kürt insanı böyle 
bir dönemde halkına ve ülkesine 
sahip çıkmaya utanmıştır. 

Ben bir halkın imha edilmesine 
göz yumamazdım. Türk ~tine 
memurluk yapmanın beni insanlık
tan uzaklaştıraca~ını çok iyi bi
liyordum. Böylesi köle ve ucuz bir 
hayat benim için her halükarda ölüm 
olurdu. Ama ben Insan gibi yaşamak 
Istiyordum. Kürdistan'da insanca ya
şamak da ba{lımsız ve özgür bir 
Kürdistan'dan geçer. Ve PKK de 
Kürdistan'da böyle bir mücadelenin 
temsilcisi idi. Ben her Kürt insanı gibi 
PKK'nin önderiiQi altında insanlık 
görevimi yerine getirdim ve getiriyo
rum_ 

Kürdistan'da Insan olmak 
PKK'nin mücadelesinde 

yer almaktan geçer 

PKK beni nasıl özglırteştirdi? PKK 
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her şeyden önce kemalizm ile yı 
kanmış ve zehirlenmiş beynimi bu 
zehirden tem(zledl. Beynim PKK'nin 
ideokljik-politik çizgisi tarafından ay
dınlatıldı. Ben ulusal kurtuluş dü
şüncesi sayesinde ülkemi ve insan
lığı tanıdım. Ben Türk devletinin 
egemenliği altında ölüm uykusunda 
yaşıyordum. PKK beni bu uykudan 
uyandırıp yeni bir dünyaya ka
vuşturdu . 

Türic: sömürgeciliği beni halkım
dan, vatanımdan ve ailemden uzak
laştırmıştı; ben Kürtlü~ümü unutmuş 
ve Kürt halkının ulusal varlığını inkar 
ediyordum. Fakat PKK bana ulusal 
kişiliğimi, dünyayı , Kürt ve Kür
d istan'ı tanıtıp öOretti. Ben PKK'nin 
ortaya çıkışından önce Sömürgecile
rin menfaatı ve kendi özel çıkarım 
Için çalışıyordum . Ama PKK bana 
vatan sevgisi ve ezilen halkiara ve 
insanlığa olan sevgiyi aşıladı. Türk 
devleti bana kendi baskı , zulüm ve 
zorbalığı altında kölelik ve korkaklık 
ruhunu kabul ettirmişti . Fakat PKK 
bana direniş ruhunu aşıtadı ve ben 
bu ruh ile ayağa kalktım. 

Ben PKK saflarında Kürdistan ta
rihini, Kürt küttürünü, sanatını , dilini 
vs. okuma imkanına sahip ok:tum ve 
bunları gerçekleştirdim . Yazıp konuş
tuğum bu Kürtçe dilimi PKK safla
rında geliştirdim . Türk devleti bana 
diğer ülkelerde ve halkiara karş ı 
şovenlik ruhu aşrlamıştı ve ben de 
bu kirli ruh ile- dünyada hiç kimseyi 
Türklerden daha değefli görmüyo· 
rum. 

Onlar bu sömürgeci politikaları ile 
kalbime Türk insanlan hariç, Kürt ve 
diğer tüm insanlara karşı düşmanlık 
ruhunu yerieştirmişlerdi. Ama PKK 
kalbime ve beynime yurtseverlik ile 
entemasyonalizmin ruhu ve düşünce
sini yerleştirdi. 

Türk devleti sürekli ordusunu 
övüyor ve insanlara diğer devletere 
karşı savaşın ruh ve düşüncesini 
aşılıyordu . Fakat PKK bize halkların 
sömürüsüz bir temel üzerindeki kar
deşlik ruh ve düşüncesini öğretti . 
Kürdistan'da barış ve demokrasinin 
yolu bağımsız ve özgür Kür
distan'dan geçer. Bağımsız ve özgür 
bir Kürdistan'ın yolu da silahlı müca
deleden geçer. Evet, ben doğru de
mokrasiyi ve barış sevgisini PKK 
saflarında öğrendim. 

Kimler Kürt halkı ile insanlık için 
dost, kimler düşmandır? Kimler ne
den dost, kimler neden düşmandır
lar? Sömürgeci güçlerin vahşeti ile 
emperyaltst güçlerin sömürüsü nedir, 
ne değikiir? Bu soruların doğru ce
vaplarını PKK'nin ideolojik-politik 
çizgisinden aldım . 

Kürt insanlan Türk devletinin ege
menliği altında örgütsüz oldukla
rından dolayı kişiliklerini kay
betrnişlerdi . Fakat biz PKK'nin ortaya 
çıkışı ile örgütlenme fırsatına ka
vuştuk; A. ÖCALAN yoldaşın önder
liğinde bağımsız ve özgür bir çizgiye 
ulaştık. Ben PKK saflannda yeni
den dile geldim ve hainliğe, vatan 
satıcılı~ına ve kalleşliğe karşı kinim 
yül<seldi. . 

Yine, bana bağımsızlık , özgürlük 
ve insanlık için nasıl konuşulduğu, 
nasıl savaşıldı!)ı ve nasıl yaşanıldı
ğını PKK'nin hayat okulu öğretti. 

PKK saflarında 
ne yapıyorum? 

Tüm dünyadaki köle ve ezilen 
Insanlar sömürgeciliğe karşı her şe
kilde savaşmış ve bu yolla kurtu
luşlarını elde etmişlerdir. Hiçbir halk 
ve hiçbir insan köıelik boyunduruğu 
altındaki bir yaşamı kabullenme
miştir. Her halk ve her insan gibi Kürt 
halkı ve Kürt insanı da yaşama 
hakkına sahiptir. Biz artık havada 
yaşamıyoruz ; biz Kürdistan toprak
ları üzerinde yaşiyoruz ve dünyanın 
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gördük, bunlar tüccardan başka bir 
şey değillerdi. Komünizm adına yola 
çıkanlar ·da tüccardı. Ben, çok iyi 
biliyordum ki, doğru yolda değillerdi 
ve esas meselemizle alakatarı yoktu. 

1980'de bu alanlara geldiğimizde, 
diyebilirim ki; en büyük adımları

mızdan birini attık. O dönemde bu
rada bize ait üst üste iki taş bile 
yoktu. Şehit düşen bazı arkadaşları
mız, "Biz bundan sonra ülkeye dö
neceğimize inanmıyorduk" diyor
lardı. Ama hepsi de gittiler. Biz, o 
dönemde anladık ki, tüm arkadaşlar, 
ülkeden kopuşu bir kader olarak 
görüyorlar ve "Dönüşümüz artık 

mümkün değil" diyorlar. Bunu kafa
sına koyan biri yürüyemez. Onun 
için dedik ki, "Yok, bu mümkün de
ğildir. Bizim ülkeden çıkışım ız ne 
anlama geliyor? Biraz nefes almak, 
eksikliklerimizi görmek ve daha 
güçlü bir şekilde kendimizi dağları 

mıza yetiştirmek içindir. Bunun dı

şında hiçbir şeyi de kabul etmiyoruz. 
Her şeyi bizden isteyin ama bizim 
dönüşümüzün önünde engel ol

· mayın." Bazıları daha sonra arka
daşlık adı altında oyunlar çevirmek 
istediler. 

1980-81 yılında biz dürüstçe, dö
nüşümüz üzerinde dursaydık şimdi 
ülke kurtulmuştu . Burda büyük ye
tersizlikler çıktı ortaya. Her dönemde 
insan nasıl kalkmalıdır, mücadeleyi 
nasıl geliştirmelidir? Bunu akılları na 
getirmiyorlar, akılları hep sonradan 
başlarına geliyordu. Arkadaşlarım ız 

' böYle yaptılar; öylesi günlerde vazife 
nedir, usul nedir, mücadele nasıl 

yürütülür konuları üzerinde bazıları 
yeterince durmadılar. inanç zayıfla
mıştı, kataları karışmıştı, yürek gev
şekliğini yaşıyor, ülkeyi dü
şünmüyorlardı . Fakat bizim ülkeye 
dönüş için kesin kararımız vardı. Ve 
1982-83 yılında bu dönüşü gerçek
leştirdik. 

Biz, ülkeye döndüğümüz zaman 
kimse kalacağımıza ve savaşı yük
selteceğimize inanmıyordu Ne 
diyorlardı? "Bir ay yadayanırsın ız ya 
dayanmazsınız!" Bunu söyleyenler, 
yabancı değildi, bizdendiler. Ayakları 
ülkedeydi ama kafaları başka yer
deydi. Biz birçok mektup ve talimat 
gönderdik, dedik ki, "Kendinizi o 
eksikliklerden, hatalardan kurtarın. 

Siz böyle, tarihimizle, davamızia oy
nuyorsunu;z, böyle yapmayın. Attığ ı 

mız adımlar az değildir. Her şeyden 
önce, biz iki kelimeyi ağzımızdan 
çıkarttığımızda onun üzerine yat
mayın, yine ufak bir adım attığımızda 
onunla yetinmeyin. " Biz parti kurduk, 
yine yeterli görmediler. Bu sahada 
yirmidört saat onlar için çalıştık, yine 
yeterli görmediler. Silahlandırdık, ül
keye gönderdik, dağlara ulaştırdık. 
1982'de bir yazı yetiştirdik onlara, 
ülkeye dönüşün anlamı üzerine ya-

i zılan biryazıydı bu. Bu yazıda , "Eğer, 

o dağlara ulaşırsan ız, o dağlara kut-
. sal bir tapınak gibi kıymet vereceksi

niz. Böyle yaklaşacaksınız" dedim. 
"Aç da kalsanız, karda-kışta dansa
nız da, düşseniz de yine o dağların 
hakkını vereceksiniz. Bundan başka 
yaşam yoktur. Elinize verdiğimiz si-

r lah, yanınıza verdiğimiz kadrolar az 
değildir. Birbirinize çok kıymet verin, 
halkınızın kıymetini bilin, ve yaşamı
nızı bu biçimde sürdürün" dedim. 
Yine de anlamadılar, yine de ' Kürt
vari" kendileriyle oynadılar; kendile
rini, ağaların, gericilerin kuyruğuna 
taktılar. Bir gözleri de sürekli dı 

şardaydı. Diyebilirim ki, bu yılarda 
yüzde biri kendisini savaşa ya vermiş 
ya vermemiş. 

Eğer, başlangıçta kendilerini canla 
başla verseydiler, yüzde yüz en 
azından Botan'ı kurtarırdık ve şim
diye kadar verdiğimiz şehitleri de 
vermezdik. Hem de bundan bin kat 
daha fazla ordulaşırdık. Fakat, de
dim ya, Kürdün bir özelliği var: za
manında kendisini doğru olan şey
lere vermiyor, dürüst olmayan işlerle 
çok uğraşıyor. Ve yine tekrarhyorum, 

dışarda yüzde yüz yaşam yoktur. 
Avrupa'da yaşam var mı? Yok. in
san, dışardaki yaşama yaşam de
mez. Ülkede kalmanın imkanları ol
duğu müddetçe insan, buralardaki 
yaşamı hiçbir zaman te"rcih etmez. 
Tüm dünyayı da üzerimize tapulasa
lar yine de, bizimdir demeyiz. Ger
çekten de, burda bizim için yaşam 
yoktur. Bireysel yaşam hiçbir şeydir. 

Kendine ev yapmışsın, yemek yap-

" ... Bugün, bağımsızlık ve 
özgürlük yolunda, doğru 

temel/erde, özgür bir 
Kürdistan'a doğru 
i/er/iyoruz. Sadece 

gerillalar, parfizanlar 
değil; Kürt halkı bile 
bugün artık ayağa 

kalkıyor. Bu yeni bir 
olaydır. Eskiden de halk 
kalkıyoi'du ama bugün 
kalktığı biçimiyle değil. 
Şimdi bu kalkış bütün 
Kürdistan genelinde 
yaşanıyor. Geçmişteki 

kısmi dar durumlar 
tamamen ortadan kalkmış
tır. Halkın ayaklanmasıyla, 

denilebilir ki bin yıllık 
darlık ortadan kalkmıştır ... " 

mışsın, eşya yapmışsın; bu neyi 
kurtaracak? Hepsi bunun için 
Avrupa'ya kaçmışlar. Yüzlerce de 
değil, binlercesi, güneyden, kuzey
den kaçmışlar. Buna karşı bir tek biz 
direndik; "Avrupa'nın size sunduğu 
bir oyundur. Belki size birkaç kuruş 
veriyor, size Kürdistan'da görmedi
ğiniz yaşamı gösteriyor. Ama bu 
oyundur' dedik. Bu oyunu farketme
dikleri için ve Avrupa yaşamına bağ
landıkları için de insanlarımıza, ' Parti 
sizi ölüme gönderiyor, o koşullarda 
adım atmanız mümkün değil" çağrı
larını yaptılar. Bunlar bizim içimizden 
çıktılar. Bizim onlara yaptığımız hiz
met az değildir, omuzlarımızda ta
şıyarak sınırlardan geçiriyorduk. 
Bunlardan bazıları namussuz çıktı. 
Arkadaşlık adına bizi arkadan han
çerlerneye hazırlandılar. Kendilerini 
Avrupa'ya yerleştirdikleri an emper
yalistlerin adamı oldular. "PKK'yi or
tadan nasıl kaldırabiliriz" planları 

kurmaya başladılar. Elbette dürüst 
arkadaşlarımız onlara karşı durdular 
ve, "Siz neyin uşaklığını yapıyorsu
nuz? Çok iyi biliyoruz ki, bu ölümü
müz için yapılan bir çağrıdır. Siz belki 
bir gün rahat yaşayabilirsiniz ama en 
kötü yaşam odur" dediler. Tabii ki 
zayıf olan bazılarını da düşürdüler, 
bazılarını gevşettiler, bir taraftan 
düşmanın korkusu, bir taraftan 
Diyarbakır zindanlarında uygulanan 
vahşet, bazılarını safdışı edebildi. 

Ancak, 1982 Newroz'unda Maz
lum yoldaşın şahadeti. bağaza ka
dar dayanan düşman zulmünü, tesli
miyet çağrılarını, ihaneti etkisiz hale 
getirdi. Yoksa düşman, bir yandan 
yüzdeyüz ölümü dayatıyordu, bir 
yandan direniş ve ihaneti içiçe ge
çirmek istiyordu. Birçok kişi de düş
manın eliyle dışarı çıkıyordu. Bunlar 
düşmanın eliyle, bizi 1983'ten önce 
bitirmek istiyorlardı. Elbette ki bunla
rın tümü, bir plan doğrultusunda, 

birbirine bağlı olarak, bize yöne
liyorlardı. 

Böyleleri, hem içimizde vardı, hem 
dışımızda. O dönemde biz çok yazı 
yazdık, "Kendinize gelin, biz bu mü
cadeleyi birkaç kişi için geliştirmiyo
ruz. Eğer bu dönemi de, mücadele
siz geçirirsak bu halk ortadan kalkar, 
dünyada Kürt halkı diye bir halk 
kalmaZ, tarihimiz sonuna kadar kay
bolur, bundan sonra kimse birşey 

yapamaz, doğru olan budur" d~ik. 
Eğer bu dönemde arkadaşların zin
dan direnişi olmasaydı ve ihanet 
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sonuna kadar gitseydi, Kürdistan 
elden gitmişti. Biz bu yıllarda ve her 
bakımdan burda, ülkede mücadeleyi 
yükseltmeseydik, ölüm tamdı. Yine 
söylüyorum; insanın kendisini, dar 
anlarda tanıması gerekiyor. Dar dö
nemlerde halkın kaderi üzerinde 
durmayan, kendisini dürüstçe da
vaya vermeyen. geliştirmeyen biri, 
gelecek için de hiçbir şey yapamaz. 
Gerçekten, o dönem öyle bir dö
nemdi. 70'1erin başında ve 80'1erde 
de böyledir. 70'1erin başlarında iki 
doğru kelime söylememiz, "Kürdis
tan bir ülkedir ve sömürgedir" belirte
melerinde bulunmamız, gelecekte 
ne yapacağımızında ispatıydı. Yine 
80'1erde düşman, ihaneti ve tesli
miyeti dayatmak istiyordu, bu dö
nemde de "direniş " demek zo
rundaydık. Arkadaşlar bunun için 
zindanlarda "Direniş yaşamaktır" 

şiarını yükselttiler. Bu o dönem için 
çok doğru bir şiardı. Bir kişi için değil, 
bir halk için direniş yaşamaktı. 

Bu dönemde halkı kim temsil 
ediyor? Elbetteki zindanlardaki dire
niş temsil ediyor. Mazlum yoldaş, 
direnişin yaşamla bağını gördüğü 

içindir ki, ölümün üzerine yürüyor. 
Bunun için; o direniş, o yaşam, bu 
yılki Newroz'umuzda da halkımızın 
yaşamını temsil ediyor. Tarihimiz 
budur, bundan başka tarih yoktur. Bir 
insanın yaşamı bir hatkın tarihi 
oluyor. Çünkü o halkın yaşamını 

temsil ediyor. Mazlum'dan sonra 
Kemal-Hayri-Ferhat grup grup bunu 
devam ettirdiler. Belki sayı olarak 
azdılar ama, onlar yaşamı temsil 
ediyorlar. Onların anısına bağlılığın 
bir gereği olarak ülkeye yapılan dö
nüş de yaşamın kendisini temsil 
ediyor. O tarihi anın üzerine yü
rüyenler sayı olarak azdılar, fazla 
güçlü değillerdi, hazırlıkları tam de
ğildi, ama yine de tarihe yüklenme
sini bildiler. Diğerteri ne yapıyorlardı? 
içimizde, dışımızda, "Bu ölümdür, 
doğru olan bizim kaçışımızdır. ya
şam bizim teslim olmamızdadır" 

diyorlardı. Şimdi tamamen açığa 

çıktı ki bunlar gerçekten halkın kaderi 
üzerinde büyük bir oyun oynamak 
istiyorlardı. Eğer başarılı olsalardı, 
bir şeyimiz kalmazdı. Bu yıllarda 

büyük bir tehlikeyi, ölüm tehlikesini 
ortadan kaldırdık. 

1984-85 yılında bir adım daha 
attık. Mücadelemizi bir üst aşamaya 
sıçratma cesaretini gösterdik. 15 
Ağustos'ta patlayan silah ilk defa 
Kürdistan tarihinde gerçekleştirilen 
bir olaydı. Bu aynı zamanda oldukça 
zorlu bir dönemdir de. Düşman ken
disini oldukça güçlü sayıyor ve "Her 
şeye çare bulmuşuz, her şeyi hallet
mişiz, karşımızdakilerin hepsini dü
şürmüşüz ve bundan böyle de
mokrasiye geçeceğiz" diyordu. 
Avrupa, Amerika ve hatta sosyalist 
devletler bile, •iyidir, yerinde yaptın" 
diyorlardı. Düşman ne kadar sahte
kar varsa hepsiyle ittifak geliştirmişti. 
"Komünist Partisi" de alttan alta, "Bana 
da küçük bir yer ver, PKK'ye karşı 
ben de seninleyim" diyordu. Biz bu 
dönemde mücadeleyi daha da yük
selttik. Düşmanın, neredeyse tüm 
dünyayı kandırmaya çalıştığı oyun 
neydi? "Biz demokrasiyi temsil 
ediyoruz" diyordu. Biz, eğer bu 
oyunu kabul etseydik, bizim ölümü
müzdü. Sadece Kürt halkının ölümü 
de değil, Türkiye ve Ortadoğu halk
ları da bu oyun altında on yıl geriye 
gideceklerdi. Biz, zaten yok ala
caktık. Onun için 84'te attığımız adım 
Kürt halkının tarihinde atılan güçlü 
adımlardan biriydi. Bildiğiniz gibi, bu 
adımı devam ettirdik. Zorluklar oldu, 
hatalar oldu ama devam ettirdik. 
Üstelik dünyada ikinci sırada yer 
alan Türk ordusuna karşı -ki dünya
nın yarısı onunladır ve biz yalnızız
kendi ayaklarımız üzerinde durma
sını bildik. 

içimizde savaşa gönülsüzce katı
lanijlr yaygındı ve savaşla oy
nayanlar da çoktu. Diğer yandan 

Güney Kürdistan'daki ilkel-milliyetçi 
öndertik bu tarihlerde düşmanla 

güçlü bir birlik içerisine girdi. 1985'te 
bunlar açıktan, "Bu savaşı durdurun, 
bu savaşın zamanı değildir, bize 
zarar verecek, Amerika ve Türkiye 
ile ilişkilerimiz var, biz otonemi ala
cağız" demeye başladılar. Ölümü 
getiren bir yaklaşım da buydu. Ve 
bugün bu yaklaşımın, gerçekten 
ölümden başka bir şey getirmediği 
ispatlanmıştır. O dönemde Kürdis
tan'ın ortasında, Botan'da üstten 
düşman, alttan bunlar birleştiler ve 
üzerimize geldiler. Bazı arkadaşları
mızı komplo ile şehit ettiler. Ve en 
kötüsü de dostlarına, "Türkler dost
tur' düşüncesini kabul ettirdiler. Köy 
koruculuğu adı altında yüzlerce ar
kadaşımızı şehit edenleri bunlar ör~ 
gütlediler. Bunların tarihlerini iyi bil
mek zorundayız. Kırk yıldır Kürtlük 
adına Kürtlüğe karşı savaşıyorlar. 

Kendi şahısları, sülaleleri, hane
danları için bunu yaptılar. Üzerle
rindeki kılıf Kürtlük adınaydı, ama 
kılıfın altında gizledikleri vücutları 

Kürt değildi, Kürtlükle alakası yoktu. 
Bizim ortaya çıkışımızia birlikte bun
ların sahtekartıkları ispatlandı. Hal
kın çıkartarı uğruna savaşma gibi bir 
sorunları olmadığı için tüm çabaları
mıza rağmen bunlar, Partimizi kabul 
etmediler. Ne yaptılar? Alttan alta 
kendilerini düşmana ulaştırdılar ve 
birtikte PKK'yi ortadan kaldıralım 

dediler. Ama bunu gizli ve alttan alta 
yaptılar. Açıktan yapsalardı, halk 
onları keştederdi, bunun için kapalı 
yaptılar ve şimdiye kadar da ya
pıyorlar. Şimdi açıktan meydana çık

mışlar. Bunların karşıtlığı mücadele
ınize düşmandan daha büyük 
zararlar vermiştir. Eğer, bunların ver
diği zarar olmasaydı ve alttan alta 
kendilerini düşmana ulaştı np . düş
manla uzlaşmasalardı; şimdi Botan 
kurtulmuştu, devlet inşa edilmişti. 

Biz SO' leri n başlarında ve ortalarında 
bunlara, "Gelin birlik olalım. Her 
açıdan bir olalım, birlikte bu savaşı 
götürelim. iran-Irak savaşı orta
mında büyük bir fırsat doğmuştur, 

" ... Bugün bazı bölgelerde 
ayaklanmalar oluyor, 
yarın bu ayaklanmalar 
daha da çoğalacaktır. 

Birçok şehirde, dağlarda 
savaş daha da 

boyutlanacaktır. Bunun 
için de; insan, her gün 

kendi üzerinde 
durmalıdır. Biz, artık düze 

geldik, işte kendimiz/ 
ispatladık, dünya-alem 

bizi tanıdı, halk birbirine 
yakınlaştı, PKK her gün 

güçleniyor deyip, 
bununla yetinemeyiz. 

Eğer bununla yetinirsek, 
yine eksikliklere gireriz, 
işin içine yine 'Kürtvarl' 
girmiş oluruz. Niye? 

Bu sefer de, bolluk içinde 
kendimizi kaybederiz ... " 

onbin silahlı insanımız var. Bu dağ
larda onbin silahlı insanı düşmanın 
üzerine sürersek devlet kurabiliriz" 
dedik. Bunlar kabul etmediler. Peki 
neyi kabul ettiler? Bir yandan alttan 
alta TC ile ilişki geliştirdiler, bir yan
dan da iran islam Cumhuriyeti'ne 
dayandılar. Arkada da Amerika 
vardı, kendilerini pazarladılar. Para 
için Amerika'ya yamanmaya çalıştı
lar. O zaman düşman, Güney 
Kürdistan'a girmişti. Bunlar düşma
nın üzerine gitmediler. Hatta diyebili
rim ki; düşmana karşı savaşmayı 
bırakıp, bizim üzerimize geldiler. 
Bize savaş açtılar, alttan alta her gün 
toplantılar yaptılar. Tabii savaşın bit
mesinden önce biz, yine bir kez 
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daha, "Gelin kaçmayın" dedik. 88 
kaçışından önce bunlarla yine bir 
toplantı yaptık, "Birlik oluşturalım" 

dedik. Ama buna yanaşmadılar. 

Sonra kaçmaya başladıkları zaman 
bize haber gönderdiler; "Savaşı dur
durun, mücadelenizi durdurun, bizim 
hatırımız için, bizim kaçışımız için" 
dediler. Bunlar bu kadar haindirler. 
' Bizim hatırımız için savaşı durdurun 
ve Turgut Özal'a da bir mektup gön
derin" dediler bize. O, Kürtlerin kökü 
üzerinde duran, Kürtler'in kökünü 
kurulmak isteyen Turgut Özal'a bir 
mektup gönderdiler ve dediler ki; 
"Bizi kabul ettiğin için sana teşekkür 
ederiz"! Otuzbin kişi silah bıraktı. 

Namuslarını bunlara teslim ettiler. 
Bunlar da düşmandır. Hepsini ce
zaevi gibi yerlere yerleştirdiler, şimdi 
düşmanın eli ahındadırtar. Otuzbin 
silahlı insan; belki de daha fazla! 
Bunlar güçlerini birleştirseydi, yani o 
iran'a gidenler, şuraya buraya o 
kadar dağılanlar durdurolsaydı ve 
hepimiz birlik olsaydık, gerçekten 
halk da on kat daha fazla buna 
yanaşırdı, o zaman üçyüzbin kişilik 
bir ordu rahatlıkla kurulabilirdi. Burda 
insan yine ihaneti görüyor. Tarihini 
bilmeyen biri, önünü aydınlatamaz 
ve yürüyemez. Bunların bu dönemde 
Kürt halkının .kaderine darbe indir
diklerini insan rahatlıkla görebilir, 
görüyoruz ve hesap da sorulacaktır. 

Şimdiye kadar ne olmuşsa, kim 
ölümcül darbeyi vurmuşsa sürekli 
yanına kalmış. Niye? Halk uyku
daydı da ondan. Dedim ya; herkes 
kendisini inkar ediyor, ülke yoktur, 
isim yoktur. Ve tabii bunlar her şeyi 
yapacaklardı, daha beterini yapa
caklardı. Ama biz "yeter" dedik. Şim
diye kadar yaptılar ama bundan 
sonra böyle olmaz. PKK'nin ortaya 
çıkışından sonra, 'Böyle olmaz" de
dik. Belki gücümüz, tam değildi fakat 
yine de biz, "Hesap soracağız" de
dik. Bu, Kürdistan tarihinde il~ defa 
yaşanan bir olaydır. Ve o zaman da 
söyledik; "Bizi ölüme götüren lhane
tin ortadan kaldırılması, kurutulması 
gerekir" dedik. "Bizim çıkışımız, ta
mamen ihanete karşı bir çıkıştır" 

dedik ve ihanete karşı dikitdik. Ger
çekten bunlar ülkeyi terk etti. Onbin 
yıldır üzerinde yaşanan topraktan 
yirmidört saat içinde bıraktılar. Şimdi 
tek bir köy bırakılmamış. Yine o 
topraklarda biz kaldık. 
Düşman o zaman bizim üzeri

mizdı;ı hangi politikayı yürütmek is
tiyordu? 88 yılında bizi tamamen 
ortadan kaldırmak istiyordu. O dö
nemde savaşını farklı boyutlara 
ulaştırdı. Savaşı özel bir aşamaya 
vardırdı, kendisine güç topladı. Ka
muoyuna, "PKK teröristtir" dediler. 
Avrupa'nın tümüne bunu kabul ettir
diler: Komünistler bile alttan alta 
onlarta görüştüler. Türkiye ile Sov
yetler bu temelde anlaştılar, yine 
komşu devletlerle ittifaka gitmek is
tediler. Dışta bunları yaptılar, içte ise 
özel güçlerini oluşturmaya başladılar 
ve bunlar da bu dönemde teslim 
oldular, düşmanla birlikte aynı dö
nemde harekete geçtiler. Bunlar ki, 
kaç yıldır, "Biz önderiz" diyorta"rdı. 
Tümü düşmanla birleştiler. O di
ğerleri; sosyalizm adına, yurtseverlik 
adına, Kürdistan adına Avrupa'da 
boy gösterenler, Tevger ve diğerleri, 
düşmanla birleştiler. 
Düşman, 88 yılında meseleyi kök

ten halletmeyi planlamıştı. "Meseleyi 
88 yılında halledeceğiz" diyordu. 
Ama bu amacına ulaşamadı. Burda 
bile başımıza oyun örmek istediler. 
Düşman birçok öğeyi gönderdi bu
raya. Bunlar bizi tahrik etmek istedi
ler, ellerinden gelen herşeyi yaptılar. 
Avrupa'da da bunu yaptılar." PKK'ye 
Avrupa'da bir adım attırmayacağız" 
dediler. Bunlar erkekliklerini(!) Avru
pa'da gösterdiler. Buna karşın düş
man, "Biz ülke içinde gereken ön
lemlerimizi aldık . Orduyu daha da 
büyüteceğiz. Avrupa'cta da meseleyi 
köklü halledeceğiz" diyordu. Düş-
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man umutluydu, "içte orduyla halle
deceğiz, Avrupa'ya da adamlanmızı 
gönderdik, meseleyi kökten hallede
ceğiz" diyordu. Ama biz yine direnişi 
yükselttik, güçlendirdik. Avrupa'da 
bize karşı komplolar oldu, arka
daşlarımız yakalandı, aylarca direniş 
yaşandı . Dağlarda yine direniş güç
lendirildL Burada da mücadelemizi 
güçlendirdik. Neticede; düşmanın, 

PKK'yi düşürme planını tersyüz ettik. 
Düşmanın PKK üzerinde yürütmek 
istediği savaşın önüne geçtik ve 
zorla kendimizi 89'a ulaştırdık . 

89 yılında mücadelemiz daha 
güçlü ilerledi, daha da genişledi. 

Düşmanın, her açıdan savaşımı dar
madağın edildi diyebiliriz. Cezaevle
rinde, Avrupa'da, bu sahada ve her 
şeyden önce de ülkede, mücadele
miz güçlendi, her alanda geniş bir 
nefes aldık. Yanlışlıklar da epey 
yapıldı. Fakat bunlar çok görülme
melidir. Çünkü ölüm-kalım yıllarıdır, 
direnişi yükseltmezsek, şehit ver
mezsak hiçbir şey alamayız , düş

mandan hiçbir şey koparamayız. 
insan geniş düşünmeli, dar 
düşünmemelidir. Bu yıllarda imkan
larımızı çoğaltmasaydık, binlerce 
şehit verecektik. Ama bu imkanları 
da, yüzlerce şehit vererek yarattı k ve 
direnişi bugüne ulaştırdık. Bu kaç 
yılda oldu, kaç yerde oldu, ama yine 
de oldu. Ve sonunda biliyorsunuz, 
bu yıla girişimiz yerinde oldu. 

Bugün, bağımsızlık ve özgürlük 
yolunda, doğru temellerde, özgür bir 
Kürdistan'a doğru ilerliyoruz. Sadece 
gerillalar, partizanlar değil; Kürt halkı 
bile bugün artık ayağa kalkıyor. Bu 
yeni bir olaydır. Eskiden de halk 
kalkıyordu ama bugün kalktığı biçi
miyle değil. Şimdi bu kalkış bütün 
Kürdistan genelinde yaşanıyor. Geç
mişteki kısmi dar durumlar tamamen 
ortadan kalkmıştır. Halkın ayaklan
masıyla, denilebilir ki bin yıllık darlık 
ortadan kalkmıştır. Bin yıllık kölelik, 
bin yıllık zulüm yıkıhyor. Geçmişte 
böyle değildi. Geçmişte; Kürtler 
ayaklanıyordu , isyan da ediyorlardı; 
25'1erde yaşanan Şeyh San isyanı, 
yine Seyit Rıza isyanı gibi. Binlerce 
şehit de verdiler. Fakat ancak bir-iki 
yıl devam edebildi. Sonunda düş
man hepsini ezdi, kimisini öldürdü, 
kimisini astı, kimisini teslim aldı. 

Diğerlerinin de, sonunda üzerle
rinden buldozer gibi geçti. Düşman , 

"Mezara gömdük, üzerini de be
tonladık , artık kalkamazlar" diyordu. 
Öyleydi de. Kemalizmin hükmü öy
leydi. 70'1erde başkalarının da, 
"Başkaldıracağız" dediği gibi, Güney 
Kürdistan'da da söylüyorlardı, "Biz 
de kalkacağız" diyorlardı. 1960'tan 
90'a kadar otuz yıl , neyi ispatladı? 
Bunun için, şimdi Güney 
Kürdistan'da tek bir silahlı insan 
kalmamıştır, köyler kalmamıştır, 

dörtbin köy ortadan kaldırıldı. Gidin 
görün, şimdi tek bir insan Güney 
Kürdistan'da dolaşmıyor. Bu, neyi 
ispatlıyor? Bu, doğru yolda olma
dıklarını ispathyor. Geçmişte ger
çekleşen isyanlardan bir şey kal
madı. Şimdiye kadar sad~ korku 
kaldı, düşme kaldı, kendini inkar 
etme kaldı. Bugün bunları hatırlama
m ız az bir şey değildir. Sonuçta, 
60'tan bugüne kadar otuz yılda Gü
ney Kürdistan'da çok kan döküldü 
Kürtlük adına. Ama, şimdi geriye 
hiçbir şey kalmadı, köyler bile kal
madı. Bu, bir gerçektir. 

Peki, buna karşılık bizim direnişi
miz neyi ispatladı? Bu dönemde 
ispatlanan nedir? Gerçekten Kürdis
tan genelinde ve yüzde yüz halk 
adına -ne falan ağa, ne falan aşiret, 
ne de filan aile- her aşiret ve kabile
den yoksul insanlar, emekçiler, Parti
nin önderliği ahında tüm Kürdistan 
ayağa kalktı. Şimdi düşman kendi 
ağzıyla, "Korku kalmamış" diyor. Bu 
korku nasıl ortadan kalktı? Düşma
nın yayınlarını okuyup dinlediysaniz 
eğer, kendi ağızlarıyle yedi yaşındaki 
çocukların bile, •Yatasın Kürdl• 

tan" dediğini itiraf ediyorlar. Yetmiş 
yaşındaki insanlarımız bile artık "Ya
şasın Kürdistan" diyor. Daha dün 
düşman, camiden çıkan insanlarımı
zın sloganlarıyla karşı karşıya kaldı. 
Düşman, artık halkın bu öfl<esine 
yanaşamıyor. Kadın ve çocuklar, 
taşlarla polislere saldırdı, ve Kürdis
tan adına, PKKadı na, PKKÖndeı1iği 
adına düşmanın üzerine böyle yürü
düler. Parti kendilerine cesaret ve
riyor, önlerini açıyor. Onlar imanla
rına, inançlarına, cesaretterine da
yanarak ayaklandılar, düşmanın 
üzerine yürüdüler ve düşman korku
dan gücünü konuşturamadı. Doğru
dur, bu ayaklanmada dört-beş şehit 
verdik, birkaç yüz kişi yakalandı, 
ama insan buna takılmamatıdır. in
san, burada şunu bilmelidir ki; bu, 
tamamen yeni ve tarihi bir olaydır. 

Başlangıçta biz dedik ki, bizim 
önderliğimizde, PKK siyasetinde 
düşmanın yok edilmesi, sadece tahtil 
değildir. O diğeı1eri, etrafımızdakiler 
bizden önce ne diyorlardı? "Siz düş

manın tek bir jandarmasını öldü-

rürseniz ortadan kaldırılırsınız, yok 
edilirsiniz" diyorlardı; cevremize de 
durmadan, "Tanklara, toplara, uçak
lara bakın' diyorlardı. Biz nereye 
gidiyorduysak, bunu söylüyorlardı. 

Böylesine kendilerini teslim etmiş
lerdi, zaten kendisini bu biçimde 
teslim eden, hiçbir şey yapamaz. 
Tank, top, uçak, insanı düşüremez. 
Biz kendimize, şunu şiar yaptık; 
•insan, tank ve toptan daha güçlüdür. 
insandan daha büyük hiçbir şey 
yoktur. Bir halkın gücünden daha 
büyük hiçbir güç yoktur." Biz şiarımızı 
bu temele dayandırdık ve sonuçta 
bir neticeye ulaştık. ispatladık ki; 
diğerlerinin söylediklerinin tümü ya
landı, tümü düşürmeydi , ölümdü, 
teslimiyetti. Bizim söylediklerimizin 
ise hepsi doğ:ruydu, direnişti, şerefti , 
yaşamdı. Belki Kürt halkının kendisi, 
bu gerçeğin tam bilincine ulaşma
mıştır. Ama bunlar gerçektir ve var
dır. Ben kendim, bundan önce ne 
demişsem, şimdi de aynı şeyi söy
lüyorum. Yani bir yerde hakikatle 
oynanıyorsa ve insan bunu görüp 
kabul etmiyorsa, başından sonuna 
kadar öyle olmalıdır. Eğer bir güç 
temsil ediliyorsa, bunda yanlışlık 

yapılmamalıdır; insan kendi eliyle 
kendisini düşürmemelidir. Böyle ol
mazsa, tüm dünya da o insanla olsa, 
hepsi tanklı-toplu da olsa, o yine 
düşer. Bugün, bu gerçek belki tam 
ispatlı değildir ama, hepinizden daha 
çok ben buna inanıyorum. Halkımız 
zafere dair kaygılar taşımıyor, tama
men inancı ile gidiyor. Bizim işimiz 
de halkı bu temel üzerinde yürütmek, 
hedefe ulaştırmaktır. Bugün bizim 
açımızdan şu gerçek ispatlanmıştır 
ki; artık Kürt halkı için ölüm sözko
nusu değildir ve düşman bunu her 
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gün itiraf ediyor; "Kürt vardır, Kürdis
tan vardır" diyor, hatta "Biz bazı 

şeyler vereceğiz" deyip, kendisini 
bunun için hazırlıyor. Dedim ya, her 
şeyden önce milleti kabul ediyor. 
Çünkü zoru çok denedi, olmadı."En 
büyük kuwet benim kuwetimdir, 
masele halloldu" dedi , olmadı . De
mek ki, bizim açımızdan atılması 

gereken en büyük adım atılmıştır. 

Bundan böyle, çağa yaklaşıyoruz. 
Çünkü dünya ve insanlık, bu çağda 
artık Kürdistan üzerindeki, bu orta
çağ gericiliğini, zulmü ve sömürüyü 
kabul etmiyor. Ne kapitalizm kabul 
ediyor, ne sosyalizm. Her bakımdan, 
faşist Türk rejimi artık kabul edil
miyor. Niye? Şu anda halktarla oy
nayan, insanlıkla oynayan faşist Türk 
rejimidir de ondan. Otuz milyon in
sanı kabul etmeyen, inkar eden, bu 
rejimdir. Onlara göre, "Bu halk hay
vandır"! Halka hakkını vermeyen, 
onun düşmanıdır. Bunun için, kendi 
içine girdikleri çözümsüzlük, en 
büyük çözümsüzlüktür. insanlıkla bu 
kadar oynama, bir halkla bu kadar 

oynama, dünyada ender rastlanan 
bir olaydır. Bunun içindir ki, faşist 

Türk rejimi her geçen gün daha da 
gerilemektedir. Tarihte halkımızın 

başına örmek istediği oyunlar, şimdi 
tersine dönmüştür; onun başına bir 
bela gibi musallat olmuştur. Bize 
uyguladığı zulüm, şimdi onu dü
şürmektedir. Şimdiden düşmüştür ve 
korkuyor. 

Düşman, daha ilk adımımızı 

'ittığımız anda korkuyordu ve halen 
1e çok ~orkuyor. Çünkü tarihi bo
uktur. Bütün korkusu bunun içindir. 
lu meselanin içinden nasıl çıkaca
Jinı bilmiyor, biz ise yüzde yüz haki
<ati, doğruyu, yeniyi temsil ediyoruz. 
3erçeklik budur, bunun için de daha 
:ok çalışmamız, çaba sarfetmemiz 
rerekiyor. Geçmişteki adımlardan 

Jaha büyük adımlar almamız gere
;iyor. Güçlü bir usulle bu adımları 
ıtmak, imanı güçlendirmek gere
<iyor. Biz bugün, düşman üzerinde 
jurduğumuz kadar arkadaşlarımız 
üzerinde de duruyoruz, sorumlu 
kadrolar üzerinde çok duruyoruz. 
Çünkü; iman vardır, ölüm her an 
göze alınıyor, fakat usul yoktur. ' Na
sıl savaşılır, güçlü adımlar nasıl atılır, 
savaş nasıl büyütülür, halk nasıl 
ayaklanmaya kaldırılır, şehirlerde 
savaş nasıl yükseltilir,' tüm bunları 
oturtmak için, yapımız üzerinde du
ruyoruz. Dağlarda ne yapılmalıdır, 
nasıl yapılmalıdır? Unutmamamız 

gerekir ki Kürt halkı savaşmasını 

bilmiyor, savaşmayı unutmuş. iki 
Kürdü, öldürsen bir araya getire
mezsin, bir saat içinde birbirleriyle 
dövüşürler. Kardeş kardaşte dövü~ 

şüyor. Kendi çıkarları için aralarında 
birlik oluşturoneaya kadar insan pat
lıyor. Düşmana karşı savaşımda; 

" ... Biz doğru yoldayız ve 
şimdi dünya da 

karşımızda dursa, yine 
hükmümüz sürecek, 

fakat en büyük korkum; 
yine kendimizle 

oynamamızdır. zaten 
geçmişten beri bizimle 

oynayanlar çoktur, 
içimizde gevşekler 
çoktur, bir de biz 

kendimizle oynarsak, 
bu savaşı, 

kendi kendimizi nasıl 
geliştireceğiz? Böylesi 

günlerde önemli bir 
mesele daha var, o da 

insanın kendisini 
tam yetiştirmesi, 

mücadelenin seviyesine 
ulaştırmasıdır ... " 

Kürt insanını birleştirinceye, yürü
tüneeye kadar gerçekten insan pat
lıyor. Bunun için de, usul önemlidir, 
insan savaştığında usullü savaşma

l ıdır. Bu son yıllarda halk olarak, 
düşmanı tanıma olayını ne kadar 
gerçekleştirmişiz? Var olma savaşı
mında ne kadar ilertemişiz? Bunun 
için ben, sorunlarımız üzerinde bu 
':adar duruyorum. Bu zaruri bir şeydir 
re üzerinde daha da durulmalıdır. Bu 
(Onuda eksiklik vardır. 

Bugün bazı bölgelerde ayaklan
nalar oluyor, yarın bu ayaklanmalar 
jaha da çoğalacaktır. Birçok şehirde, 
dağlarda savaş daha da boyutlana
caktır. Bunun için de; insan, her gün 
kendi üzerinde durmal ıdır. Biz, artık 
düze geldik, işte kendimizi ispatladık, 
dünya-alem bizi tanıdı, halk birbirine 
yakınlaştı, PKK her gün güçleniyor 
deyip, bununla yetinemeyiz. Eğer 

bununla yetinirsek, yine eksikliklere 
gireriz, işin içine yine "Kürtvari ' gir
miş oluruz. Niye? Bu sefer de, bolluk 
içinde kendimizi kaybederiz. Geç
mişte yokluk içinde kendilerini kay
bediyorlardı, şimdi bolluk içinde ken
dilerini kaybederler. Bu diğerinden 
daha tehlikelidir. Bunun için, böylesi 
günlerde insan ne yapmalıdır? El
bette ki her şeyden önce, kendi 
üzerinde durmalıdır. Ben kendim, 
bunun üzerinde çok duruyorum: Çok 
iyi görüyorum ki sizler çok istekli ve 
sıcakkaniısı n ız. Bu daha da gelişe
cektir. Fakat bizim korkumuz, geç
miştekinden daha fazladır. Parti için, 
arkadaşlar için, halk için korkumuz 
daha fazladır. Yanlış bir adımın atıl
ması, şehit aimaiara yol açabilir. Bu 
davada verilen şehitlerimiz oldukça 
fazladır. Bu kadar mücadelemiz var, 
fakat yine de şehit olmuşlar. Usu-
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lünce yürünmüş olsaydı bu kadar 
şehit düşme olayı olmazdı. insan, 
sadece bir ay değil, yıllarca savaşa
bitirdi. Bunun için ellerine imkan 
verilmiştir, ama sıcakkanlıdırlar. 
Düşmanla çok erken karşılaşıyorlar, 
çok erken kendilerini açığa vu
ruyorlar ve tabii ki erkenden dıştata
nıyorlar. Benimki yirmi yıl oluyor, ben 
de o arkadaşlar gibi yapsaydım ne 
olurdum? Öyle yapmadığım için, tüm 
tehlikelere rağmen hiçbir şey olmadı, 
yani bu koruma yanlız benim için 
değil, bu koruma tüm arkadaşlar 
içindir. Böyle olmazsa biz birbirimizi 
idare edemeyiz. Tamam, siz önderli
ğimi istiyorsunuz, korunmamı is-
tiyorsunuz ama bir tek kişiyle devrim ... 
yürümez. Tüm Partili arkadaşlar ve 
tüm Parti dostları kendilerini koru
malıdırlar. Eğer böyle olursa, insan, 
"Bu mücadele yıllarca sürebilir" 
diyebilir. 

Benim korkum düşman değildir. 

Biz doğru yoldayız ve şimdi dünya 
da karşımızda dursayine hükmümüz 
sürecek, fakat en büyük korkum; 
yine kendimizle oynamamızdır. Za-
ten geçmişten beri bizimle oy
nayanlar çoktur, içimizde gevşekler 
çoktur, bir de biz kendimizle oy
narsak bu savaşı , kendi kendimizi 
nasıl geliştireceğiz? Böylesi gün-
lerde önemli bir mesela daha var, o 
da insanın kendisini tam yetiştirmesi , 

mücadelenin seviyesine utaştırma-

sıdır. PKK'nin önderliği, PKK'li yol
daşların önderliği büyüktür. Niye? 
Bizim önderliğimiz altında binlerce 
insan ölümün üzerine yürüyor. Eğer 
bir yanlışlık yapılırsa düşülür. Bizim 
yıllarca yaratmaya çalışt ığımız bir 
insanı bir yanlışlık bir dakikada 
düşürür. Biz de arkadaşın kıymeti 
nedir? Arkadaşını koruyacaksın, 

kendinden daha fazla arkadaşı ko
ruyacaksın ki yürüyebilesin. Eğer 

böyle olmazsa, Kürdistan'da tek bir 
adım atamazsın. Bir şehri ayağa 

kaldırıncaya kadar, ne kadar şehit 
verdik! Bunu öyle kolay düşürmeye

ceksin. Diğerleri kalktıkları gibi ezil-
diler. Eğer biz de böyle otursak 
bizden kötüsü yoktur. Çünkü PKK'nin 
düşmesi, PKK önderliğinin düşmesi, 
Kürdistan halkının ölümüdür. Bunun 
için, Partiyle oynanmaz. PKK'nin 
siyaseti yürütülmezse, kendi elimizle 
PKK'yi öldürmüş oluruz. Tarihimizde 
böyle örnekler çoktur. Eğer biraz 
dönüp tarihe ve bugüne bakarsak, 
durum böyledir. Bunun için hiç kimse, 
"Ben kendim içinim; ben kendimi bir 
dakikada şehit edebilirim" diyemez. 
Hayır, kendimizi erkenden şehit et
meye hakkımız yoktur. Bazıları 

ölümden öteye benden daha ne 
istiyorsunuz diyebilirler. Yok, biz, 
ölümden başka çok şey istiyoruz. 
Her şeyi sadece benden istemeyin, 
kedinizden de isteyin. Tüm arka
daşlar da kendilerinden istemeli- 1." 
dirler. Ben, yirmi yıldır sürekli ken
dimden katıyorum. Önderliğimizi 
böyle yarattık, yoktan başlayarak 

ougüne kadar çok şey elde ettik. 
Genişleme vardır ve insan onu koru
mayı her yerde yapabilir. Sizlerin 
elinde çok imkan vardır ve çok şey 
yapmanız gerekiyor. Şimdi Kür- \' 
distan'da, yedi yaşından yetmiş ya
şına kadar kadın, erkek, çocuk her-
kes savaşabilir; öldürebilir, yü
rüyebilir, örgütleyebilir. Camilere, 
düğünlere , köylere, şehirlere, her 
yere girip çıkabilirler. Birçoğu, taş
larla, sopalaı1a, silahlarla düşmanın 
üzerine yürüyebilir. Bunun için im
kanlar her zamankinden daha çoktur. 
Onun için bugün, hepinize görev 
vardır. Yedi yaşındaki çocuklardan 
tutalım , yetmiş yaşındaki ihtiyarlara 
kadar herkesin görevi vardır. Görev 
sadece benim değildir. 

içine girmiş olduğumuz dönemde, 
savaş kızgınlaşmıştır. Biz diyoruz ki, 
bu halk savaşıdır; halkın bağımsızlık 
ve özgürlük dönemidir. Herkes bu
nun için, kendine düşen işi yapacak, 
yaratıcı olacak, kafasını çalıştıracak, 
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kendi eliyle dUşmanı taşlayacak , 

sapa sallayacaktır. Eğer böyle ol
mazsa, savaşımız halk savaşı ol
maz. Savaşımız halk savaşı olmadı 
mı da kurtuluşumuz olmaz. Bakın, 
diğerleri bunca yıldır savaştılar, so
nunda ne yapabildiler? Hiçbir şey. 
Fakat txz şimdi bazı şeyler yaratmı

şız. Nasıl yaratabilmişiz? Halkın 

usulü ile, halkın ~iyle yaratmışız, dış 
yardımıana değil . Dışımızdakiletin 
birçoOu düşmandır, dost değildirler. 
Bunlara karşı biz, halkımızın yardt· 
mıyla savaşımımızı bu aşamaya 

varchrdık. Halkın desteği belki baş
langıçta tam değildi ama özellikle de 
bu yıl ve bu Newrez'da biz kendimizi 
tamamen tanıdık, ordumuzu tanıdık, 
yaşamımızı tanıdık ve bu yaşamı 
nasıl gmıştirebileceğimizi , daha iyi 
anladık . Bunlar daha çok başlangıç 
sayılır. Bundan sonra daha büyük 
gelişmeler yaşayacağız. Bugün biz 
rahatlıkla diyebiliriz ki halkımız artık 
büyUk bir inançla adımlarını atıyor; 
son ayaklanma bu yUrüyüşte bir 
adımdır. Nasıl ki bizim, 84'te o kıt 

olanaklar içinde, dünyada gOrUime
miş bir biçimde attığımız adım, mU· 
cadelemizi o dartıktan çıkaraisk bu
güne ulaştırdı ; bugün yaşanan halk 
ayaklanmaları da, o düzeyde atılan 
büyük bir adımdır. 

Bundan böyle, birçok şehirde ve 
köyde halk güçlü bir inançla kendi 
savaşını yükseltecektir. Bunun için 
gereken güç. kendi içlerindedir. Şu 
gerçek unutulmamalıdır ki bir halkın 
Uzarinde ne kadar kötü bir ege
menlik, haksızlık ve zulüm varsa o 
halk da, o oranda direnişi yükselte
cektir. Bu devrimierin bir kanunudur. 
Düşman sana ne kadar zor uygula
mışsa, sen de o kadar devrimci zoru 
uygulayacaksın. Seni ne kadar orta
dan kaldırmak, yok etmek istiyorsa, 
sen de o kadar onun egemenliğinden 
kurtulmaya çalışacaksın. O ne kadar 
seni yutmaya çalısırsa, sen de o 
kadar yaşama savaşı vereceksin. 
Burda •imkanım vardır, yoktur; bil
miyorum ben neyim, ne değilim" 
demek doğru değildir. insan bir hay
vanı bile ezdiğinde, o ya direnecek, 
ya kaçacak, ya da ezenin üzerine 
saldıracak, kendisini koruyacaktır. 

Düşman daha beter bir zulüm uygu
luyor bize. Eskiden bizi ölüm uyku
suna yatırmıştı , ama şimdi bu durum 
ortadan kalktı ve bundan böyle eğer 
insanlarımız biraz gözleıini açmış

larsa, büyük işler yapabilirler. Unut
mayalım ki, her insanım ız düşmana 
bir taş atarsa, herbiri evindeki , 
köyündeki, şehrindeki gizli, açık 

hainlere bir taş atar, bir sopa sallar, 
evini ateşe verirse ve gizliden bir 
bıçak sapiarsa düşman bir yıl ayakta 
kalamaz. Hainleri öldürmek isteyen 
biri, her şeyle ökjürebilir. 

Şimdi olanaklar geçmişteki gibi 
değil. Eskiden kılıç herkesin eline 
geçmiyordu. Şimdi bıçak çoktur, na
sıl öldürmek Isterseniz öldUrebilirsi
niz. Silahlar da vardır, vasıta da 
vardır. Insan vuracak bir haini ve 
gidip başka bir köyde saklanacak. 
Vur ve saklanı "Kim yaptı?" "Gerilla
lar yaptı ve kaçıp dağa gittiler. • PKK 
gerillalan daQda çoktur, yani şimdi 
kim köyünde ne yaparsa geriliaya 
malolacaktır. Kişi biraz dikkatli yapıp 
kendini koruyabilirse, yaptığı eylem 
onun Ozerine kalmaz, rahatlıkla daO
daki gerlllaya, savaşa malolur. 

Savaşın dışında da yapacak çok 
iş vardır. Nedir bunlar? Kendi evinizi 
aydınlatacak, çocuklarınızı bundan 
böyle bu şekilde büyüteceksiniz; yrr 
lumuz budur, imanımız budur, yay
mamız gereken budur diyeceksiniz; 
komşulan n ız, akrabalarınız arasında 
cesaret yaratacaksınız. Bu da bOyük 
bir iştir. E!)er güç getirebiliyorsanız , 
tüm çevrenizde bunu yapmalısınız. 

Şimdi herkesin ağzı-dili açılmıştır. 
DOşman kimsenin dilini kesemez, 
KUrt ve Kürdistan sorunu hakkında 
herkes istediOi şeyi sôyteyebilir, bu 
serbesttir. Bundan yararlarvnanız 

gerekiyor, içinizden yUzde biri hain 
çıkar ama eğer yüz kişi bir haini 
dıştalarsa, hain korkar ve yerin di
bine girer. Böyle hainlerin gözünün 
içine bakın ve yüzUnün ortasına 

tükürün, ona sıkılabilecek en büyük 
kurşun budur. Eğer herkes her yerde 
bôyJe yaparsa, dOşman kalmaz. Bi
zim şimdiye kadar zayıflıOımız hangi 
noktadaydı? Biz kendimizi tanı· 

mıyorduk ve gücUmUzü ortaya ç ı 

karmamıştık. Eğer do{lruluğumuz, 
yolumuz, imanımız , birlialmlz her 
yerde anlatılsaydı, bugün savu
nulduğu kadar zamanında savu
nulsaydı; biz şimdiye kadar çoktan 
kurtulmuştuk. ÇUnkü bunun için ge
reken her şeyimiz vardı. Savaşan 
hiçbit halka nasip olmayan dağ!arı
mız bile bunun için yetiyordu. 
Kürdistan'ın dağları az d~lldir, bu 
gerçek hiçbir zaman unutulmamalı· 
dır. Yine KUrt insanı çok cefakardır, 
çok cesaretlidir. Fakat bunları bu
güne kadar, kendisi için deOil başka

lan için harcamıştır. 
Türkler bin yıl, başka halkları kendi 

egemenlikleri ahında tuttular. Ana
dolu'ya geldikleri zaman, KUrt aşi

retlerinin gücünden yarartandılar, 

onların üzerinden geçerek Ana
dolu'ya ulaştılar. Bizansllları kovarak 
kendileri Anadolu'ya yeıleştiler. 

Türkler Arabistan'a geldikleri zaman, 
Yavuz Sultan Selim Kürt aşiret l erini 

savaş gücü olarak kullandı . Mısır ve 
Arabistan' ı böylece aldı . Avrupa'nın 

üzerine yürüdükleri zaman da yine 
yanlarında Kürtler vardı. Bunların 

gücünü kullanarak Avrupa'nın üze
rine yürüdüler. Atatürk zamanında 
Türkler gerçelden ölmüştü . M. Kemal 
kaçıp, KUrtleri n içine geldi. AOa. şeyh 
ve Kürt aşiretlerini yanına alarak 
düşmanını ortadan kaldırdı. işte Tür
kiye Cumhuriyeti'ni böyle kurdu. Yani 
kendilerini bizim elimizle kurtardılar 
ve bizim üzerimizde halk haline ge
tirdiler. Bizim sırtımızdan . başka 

halkları egemenlik ahına aldılaı. 

Cumhuriyetlerini kurdular ve Kür
distan'da neyimiz var neyimiz yoksa 
hepsini talan etmeye başladılar. Bizi 
kendileri için asker yaptılar, 

Kürdistan'ın yeraltı ve yerüstü zen
ginliklerini talan ettiler. Sonunda bizi 
yok olmayla yüz yüze getirdiler. Bi
zim kanımızla, bizim ülkemizde ken
dilerini her şey yerine koydular. Bu 

• ... Şu gerçek 
unutulmamalıdır k/ bir 

halkın üzerinde ne kadar 
kötü bir egemenlik, 

haksızlık ve zulüm varsa 
o halk da, o oranda 

direnişi yüksenecektlr. 
Bu, devrimler/n bir 

kanunudur. Düşman, 
sana ne kadar zor 

uygu/amışsa, sen de o 
kadar devrimci zoru 

uygu/ayacaksın. Seni ne 
kadar ortadan kaldırmak, 
yok etmek istiyorsa, san 

de o kadar onun ege
menliğinden kurtulmaya 
çatışacaksın. O ne kadar 
seni yutmaya çalışırsa, 
sen de o kadar yaşama 
savaşı vereceksin ... • 

bir gerçektir. Bu gerçekli!)i tam bilince 
çıkaran biri , "Yeter artık , sen bunu 
müslümanlık adına yaptın ama ga
vur bile senin yaptığını yapmaz• 
diyecektir. Tlifk egemenlerinin tarihte 
halkımıza yaptıkları budur. Halkımı
zın gücünü, cesaretini böyle kullan
mışlardır. Bunun için insan bunları iyi 
tanımalıdır-ki onları tanımak, o tarihe 
karşı başkaldırmak anlamına gelir. 
Fakat bazıları halen, "Biz ne yapa
lım, biz çaresiziz" ciyor. Yok, sen 
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şimdiye kadar çaresizdin, bi· 
linçsizdin, kendi kendini aldatmıştın. 
Halkımız bugüne kadar kötülerin 
eliyle, din adına dinle oynuyordu, 
siyaset adına siyasetle oynuyordu. 
Yüzde yüz din karşıtı olanlar, "Biz 
dört dörtlUk müslümanız" diyorlardı; 

kötü yolda olanlar, "Biz iyi yoldayız• 
diyorlardı . Onların aktatmacalarıyla 

halk ~üm uykusuna girmişti. Ama 
şimdi biz halkı uyandınyoruz. Tıpkı 
islamiyetin kalkışı gibi! Biz de o 
dönemdeki gibi yapıyoruz. Hz. Mu
hammed nasıl yapmışsa biz de öyle 
yapıyoruz. Aynıyız, en doğru "müs~ 
IUmanlık" yüzde yüz bizimdir. Ben 
diyorum ki, bizden dürüst "müslü
man" yoktur, bizim siyasetimizden 
daha doğru siyaset yoktur. Hak da 
budur, adalet de budur, insanlık da, 
demokrasi de, sosyalizm de, her şey 
budur. iman bu şeyler üzerinde yük
selir. Eğer bunların üzerinde imanı

mız oluşursa yürürüz. Eğer insan 
yürürse, isterse dünya alem gelsin 
durduramaz. Aslında bu durumda 
kimse de gelmez, insan kendini ko
ruduğu zaman düşman üzerine gel
mez. Biz kendimizi unuttuğumuz için 
düşman üzerimize geliyordu. Bizim 
kalkışımız, düşmanın düşüşüdUr. Bi
zim kalkışımız, halkların dostluğudur. 
Kendi şerefini koruyamayan birine 
kimse kıymet vermez; kendi kendini 
düşüren birine, kendi kendisiyle oy
nayan birine, kimse selam bile ver
mez. Bunun için bizim kalkışımız, 

dünyanın dostluğudur, düşmanın 
şerefsızlıQı ve kaçışıdır ve biz şimdi 
o döneme ulaşmışız . 

Bundan sonra, böyte olacak. Yani 
biz, '"90'dan 2000 yılına kadar tam 
özgür ve baOımsız bir Kürdistan, eşit 
bir halk yaratacağız" diyoruz. Kür
distan böyle bir Kürdistan olacak. 
ispat; biz yoktan, 1970'den BO'e 
kadar doğru bir hat yarattık. Çevre
mizde, içimizde yüzlerce sahtekar, 
bizim doğru bir hat oluşturmamızı ve 
bu hat için bir inanç yaratmamızı 
istemiyordu. Çok uğraştılar ama srr 
nunda hepsi yok oldu, gitti ve biz 
kaldık. BO'den 90'a kadar düşman 
her yönden üzerimize geldi. Şimdi 
ise düştü, dUnyaya, halka rezil oldu. 
Hatta Türk halkının kendisi bile, bizi 
tutuyor. Şimdiye kadar halkın üze
rinde oyun oynayanlar keşfoldu , 

açığa çıktılar. Kaçıyorlar ; eskiden 
düşmana teslim oluyorlard ı . şimdi 

bize teslim oluyorlar. Madem ki bu on 
yılda bu kadar şeyler yaratılmış ve 
bunlar ispat! ıdır, bundan sonra daha 
büyük şeyler rahatlıkla yaratılabile
cektir. 

Eskiden biz dille söylüyorduk, 
şimdi siz kendi gözlerinizle bakın, 
söylediklerimizin hepsi ispatlanmış
tır. Bu ispatların üzerinde önü
müzdeki on yılda , eski geriliğimizi , 
eski hatalarımızı içimizden atarsak, 
arzuladığımız ve ulaşmayı amaçta
dığımız hedefe varırız. Her şeyden 
önce, PKK üyeleri halk savaşında 
önderlik yaparlarsa, bu önderlik al
tında Kürt halkının tümü, yedi ya
şından yetmiş yaşına kadar herkes 
savaşır. Dua eden dua eder, silah 
kaldıran silahla savaşır. Bir de şu 
gerçek önemlidir, biz dostlarımızı da, 
düşmanımızı da tam tanıyalım . Düş

manı hep sıkıŞtıralım, aldatalım ve 
dostları çoOaltalım. iyileri öne kaya
lım, kötUierini ise arkaya bırakalım. 
Yani herkesi aynı biçimde dost yap
mayın, herkesi de aynı biçimde düş· 
man yapmayın, dostu düşmandan 
ayırın. Burada da insan kendisiyle 
oynamamalıdır. Böyle yaparsak, bu 
on yıl içinde KUrdistan kurtulur. Bu 
bağımsız bir devletin kurulmasıdır. 
Bu dEMetle h&Jkın demokrasisi tam
dır. Yani içinde eşitlik ve sosyalizm 
vardır. Herkes em&Oine göre yaşa
mını sürdürecektir. Bu rüya değildir, 
mücadelemizle lspatlanmıştır. 

Tabii siz, M~iz nerde, bu amaç 
nerde" diyeceksiniz. Elbette, şimdiye 
kadar, bin yıldır nasıl bir hükUm vardı 
üzerimizde. biz ne hayal ettik. ve 

bunları nasıl ortaya çıkardı k? Doğru 
olmayanı, yalanı, ki~. ölüm uyku
sunu, saoırlığı, dilsizliği, işte tüm 
bunları nası l kaldırdık ortadan? 
Şimdi hepinizin dili açılmış. Eskiden 
böyle miydi? Eskiden çok korkuyor
dunuz, şimdi yol birdir, amaç birdir ve 
birlikte yürüyoruz. En büyük ordu 
budur. Bu biçimde kendimizi tanımı
şız ve halk şimdi PKK önderliğinde 
ayaOa kalkıyor, ayaklanmalara gi
diyor. Eğer bu durmazsa, günbegün, 
aybeay daha da güçlenecektir. 
PKK'yi tanıyan biri, iki kelimeden 
şimdiye kadar biz nasıl başarılı oı 
muşuz, yoktan nasıl varlık olmuş, iki 
kelimeden görüşlerimiz ne kadar 
genişlemiş, işte bütün bunları çok iyi 
anlar. Biz baştangıçta borçluyduk; 
şimdi milyonlarca yardım o(uyor. 

" ... Bundan böyle işin 
Içinde ölüm vardır. 
Halkımız için her 

dönemde ölüm vardı, 
fakat en kötü ölüm, 

düşmsnın zulmü anındaki 
ölümdür. 14!! zaten gerçek 
ölüm budur. Bağımsız bir 
yaşamda, direnişçi bir 
yaşam ve ortamda ölüm 

yoktur. Şimdi ölüm 
aklımıza bile gelmiyor, 

niye? Şehitlerimiz vardır. 

Böyle bir durumda ölüm 
ne demek! Doğru 

olmayan yolda zulüm 
anında gidersen 
o zaman ölmüş 

olursun ... " 

Tüm bunlar ılasıl oldu? Eskiden bir 
sopamız yoktu, bir silahımız yoktu ; 
şimdi bu kadar silah yaratılmış. Ma
dem ki yokluktan bu kadar imkan 
oluşmuş, bu kadar rriaddi yardım 
yapılıyor; tüm bunlar ispatlıyor ki, biz 
bundan sonra da, her şeyi kendi 
ellerimizle yaratabiliriz; her şeyi ele 
geçirebiliriz. 

Amacımız; bağımsız bir Kürdis
tan, özgür bir halk yaratmak; de
mokrasi ve sosyalizme ulaşmaktır. 

Birçokları bundan yönlerini çevi
riyorlar, ne için? Eskiden diyorlardı 
ki, •önderlik yoktur, para yoktur, silah 
yoktur. Biz birlik olamıyoruz.• Şimdi , 

biz diyoruz ki , ·aakın, her şey vardır, 
halkın birliOi güçlüdür, silahlar güçlü· 
dür, önderlik güçlüdür, cesaret güç
lüdür. Başka ne istiyorsunuz?" Bun
dan böyle işin içinde ölüm vardır. 

Halkımız için her dönemde ölüm 
vardı, fakat en kötü ölüm dUşmanın 
zulmü ahındaki ölümdür. Ve zaten 
gerçek ~üm budur. Bağımsız bir 
yaşamda, direnişçi bir yaşam ve 
ortamda ölüm yoktur. Şimdi ölüm 
aklımıza bile gelmiyor niye? Şehitle
rimiz vardır. Böyle bir durumda ölüm 
ne demek! Doğru olmayan yolda, 
zulüm altında gidersen o zaman 
ölmüş olursun, o zaman murdar 
gitmiş olursun. Yaşamı ne kadar 
temsil ediyorsan ölümsüzlük de o 
kadar seninledir. Bunun için diyoruz 
ki, şaMler ölümsüzdür. ÇünkU onlar 
bir halkın yaşamını temsil ettiler. 
Halkın yaşamını bizzat temsil ettiler. 
Bundan dolayıdır ki insan, şehitler 
için "öldü" diyemez. islamiyette de 
böyledir; şehitler ölümsüzdür. EQer 
bu inkar edilemeyecek bir gerçekse 
ve doğ:ruysa, o halde milyonlar bu 
yolda yürüsün. Otuz mityon insanı
mız var, vars ın onbeş milyonu şehit 
olsun. Çünkü ne kadar şehit verilirse, 
ne kadar kan dökülürse o kadar 
temizleniriz. Eğer biz, bin yıllık kiri, 
kanımızla temizlemezsek; şereften 
bahsedemeyiz, tarihte yerimizi ala
mayız, dünyada kendimize yer bula
mayız. insan kendisini kandırma
mah, kan dökmekten korkmamalıdır. 
Benim korktLJOum şey kanın dö
~;t:;ı~ de{ıil; kamn durmasıdır. Na-
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sıl olsa ölüyoruz. Murdar olacaQı
mıza, öiUmsüzlük yolunda kanımızı 
dökelim. Bu hepimizin amacı olmalı
dır. Benim eskiden en büyük korkum, 
halk olarak boşuboşuna ölüp gitme
mizdi. Çünkü biz Kürtler birbirimizi 
vuruyoruz. Birbirimizi mahfediyoruz. 
Bu biçimde ölüme gidersek, bu en 
kötüsü olur diyordum. Şimdi aldığı 
mız cesaretle, nerde olursak, nereye 
gidersek, ölsek de kalsak da Kürdis
tan içindir. Bunun için korku yoktur. 
Yerinde ve yanlış olmayan bir ölüm 
yeterlidir. O zaman ölüm nereden 
gelirse gelsin, insan önemsemez. 
insan elinden gelen her şeyi yaptık
tan sonra, kendini mücadeleye tam 
kattıktan sonra, o insan, hiçbir za
man ölmez, onun için •öldü" diye
meyiz. Çünkü elinden gefeni yap· 
mıştır, ömnJ o kadardı, onu da 
mücadele uğruna verdi ve bir sonuca 
ulaştı. Tüm bunlar için, sonuna kadar 
onların yolunda yürümeliyiz. Ölüm 
nereden gelirsen gelsin, fazla önemli 
de~ildir. Bugün halkımızın tümü bu 
biçimde kalksın, her yerde kalksınlar, 

günde isterse bin kişi şehit olsun. 
Vatan yolunda ne kadar kan dökü
lürse, vatan o kadar yakınlaşır. O 
kanın kendisi, bizim için vatandır, 
bizim için vatan olacaktır. Vatanı, 

dille, boş kelimelerle, mümkün değil 
hiçbir zaman alamayız. 

Kandan korkmayın, kan dökmek
ten korkmayın; yerinde dökülmeyen 
ve sonunda duran kandan korkun. 
E~er biz, yerinde kan döküyorsak ve 
bunu durdurmuyorsak, korkmanın 

hiçbir anlamı yoktur. Diğerleri tama
men hatalı ve yanlış ideallerin sahi
bidirler. "Barış ve diplomasi dönemi
dir• diyorlar. Bu halkımızın müca
delesine verilebilecek en büyük 
zarardır. Bu dönem bir savaş döne
midir, kan dökme dönemidir. Bunlar, 
bu iddialanyla, bu e{ıilimleriyle zarar 
veriyorlar. Geçmişte o kadar savaştı
lar, kan döktüler, o zaman •savaş 

dönemidir- diyorlardı. Ama şimdi biz 
doğru yola girmişiz, kendi yolu
muzda biraz iş yapıyoruz , kendi 
kanımızı döküyoruz; "Yok, olmaz, bu 
bizim için ölümdür" diyorlar! Biz şimdi 
kendimiz için biraz fedakarlık ruhu 
yaratmışız, kanımızı dökme cesare
tini yaratmışız, onlar yürUyüşümüzü 
engellemek istiyorlar. Tamam, belki 
larış adına, dostluk adına istiyorlar 
ama, gerçekte düşmanirk yapıyorlar. 

Kimin istemiy\e yaparlarsa yapsınlar, 

hangi biçimde yapmak isterlerse is
tesinler, hiçbir zaman inanılınamalı 

dır bunlara. Biz kendimiz biliyoruz ki, 
bugünkü imkanlar az d90ildir. Biz 
biliyoruz; bu yolu açıncaya kadar, bir 
damla kan döküneeye kadar, halkın 
birliğini ve yürUmesini sağlayıncaya 
kadar ne yapmışız; ne yapmamışız; 

hangi işkence ve zorluklarla yapmı
şız! 

Bu aşamadan sonra düşman, bazı 
.aklar vermeye hazırlanıyor. Öyle 
ıörünüyor ki, barışçı yollarla mese· 
eyi halletmek isteyecektir. Biz de, 
.:>arışçıl yollarla, siyasal yollarla me
seleyi halletmek isteriz ama, her 
şeyden önce, düşmanın barış içinde 
ordusunu ülkemizden çekmesi şart
tır. Her gün halkımıza zulüm ve 
işkence yapmaya htçbir hakları yok
tur. Halkımızı rahatsız etmeye hak
ları yoktur. Çekilsinler. Düşman, or
dusunu çeksin ülkemizden, biz de 
barış içinde kendi işlmizl yapalım, 
yani biz, kendi işimizl yürütünce 
engel olmasınlar, kaderimizia oyna
masınlar. Biz halkımızla birlikte kendi 
kaderimizi tayin edebiliriz. Ba· 
ğımsızlığımızı kendimiz yaratırız; 
demokratik, eşit ve özgür bir toplumu 
kendimiz istediğimiz gibi yaratırız; 
yerahı ve yerüstü zenginlikleri
mizden kendimiz yararlanırız; kendi 
gücümüzle yaşamımızı idare ederiz. 
Bunlar, bunu kabul ediyorlarsa, ta
mam, barış içinde sorunu hallederiz. 
Ama düşmanın siyaseti altında, düş· 
manın gücü ahtnda, hem de barış 
içinde meseleyi halletmet<; bu gülünç 
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bir şey olur. 
Şimdi bazı güçler, düşmanın 

eliyle, emperyalistlerin eliyle bu siya
seti yürütmek istiyorlar. Nitekim, alt
tan alta düşmanla birleşmişler. Bun
lar en büyük hainlerdir. Eskiden, 
Kürdistan'ı inkar ediyorlardı. Şimdi 
kabul edecekler, ama bunların eliyle, 
kendi egemenlikleri altında. Bu son 
oyunları , ama en kötü oyunlardan 
biri de budur. Tam da yıllardı r kıh kırk 
yararcasana yürOttüğlımüz mücade
leyi bir neticeye ulaştıracakkan bun
lar ortaya çıkıyor. Bunlara fırsat ve
rilmemelidir. Bunlar yine bizim üze
rimizde bazı oyunlar oynamak 
istiyorlar ve kendi is1edikleri biçimde 
oynamak istiyorlar. Hem de bizim 
adımıza, bizim kanımız üzerinde. 
Bunlar çok pişman olacaklar. Bun
larla nerede karşılaşılırsa; "Siz ne 
kadar kan dökmüşsünüz, hangi 
yolda, nerde, şimdiye kadar nerdey
dini.z, nerden geliyorsunuz" soruları 
kesin sorulmalıdır. Cevaplandırma
dılar mı ; "Yerinizde oturun, dürüst 
olun , sizler büyük düşmanlığı , en 
büyük kötülüğü yapıyorsunuz" de· 
nilmelidir. Böyle gidilmelidir üzerle· 
rine. PKK üzerinde oynamak iste
dikleri oyunlar, böyle boşa çıka· 
nlabilir. Önemli bir aşamada birisi 
kalkıyor, bizimle oynuyor. Bizim içi· 
mizden de çıkıyorlar, PKK'de de 
böylelerinin çıkması mümkündür. 
Dar anlarımızı ve fırsatları kolluyor1ar 
ve kendilerini alttan düşmana yetişti · 
riyorlar, düşmanla ilişkiye geçiyorlar. 
Şimdiye kadar böyleleri çok çıktı. 
Bundan sonra hem de önderlik adına 
çıkanlar olacaktır. 

Ben, her zaman söylerim; önder
lik, neye bağlı olarak gelişir? Önder-

da, sınırsız yapıyorum. Bundan 
sonra kimsenin önderlikle oynama
ması için yapıyorum bunu. Çünkü bu 
sorun, hepsinden önce gffiir. Ben 
diyebilirim ki , şimdiye kadar Kürt 
halkının içinde önderlikle oynandığı 
kadar, hiçbir hallrta aynanmamıştır 
ve önderlikle oynamanın verdiği za
rarlar da az değildir. Bunun için, 
bundan böyle önderlik yapmak is
teyen, PKK önderliğine baksın . Biz 
şimdiye kadar bu işi nasıl yürüttük? 
Bu kadar gelişmeyi nasıl yarattık , 
yoktan nasıl bu kadar gelişme ya
rattık? Her şeyden önce şunu bilelim 
ki, yoklukta yaratamayan biri , bol· 
lukta hiç yaratamaz. Belki yarın sen, 
devlet sahibi de olursun ama, böyle 
biri devlet sahibi de olsa devleti yine 
satar. Nasıl satacak? Kendisini kay
bedecek ve öylece satmış olacak. 
Eğer kişi kendisini kaybetmezse, 
halkı o dönemde kalkındırır, daha da 
geliştirir. Ama e{ıer kendisini kaybe
derse, kendi çıkarları üzerinde durur 
ve halkı satar. Çünklı KUrt halkı zayıf 
bir halktır, onu ucuzca satabilecekler 
çıkar. Bu diQer önderlerin bir tek 
günlerini bile idare etmek milyonları 
gerektiriyor. Milyonları kim verecek 
ya da niye verecek? Bunlar, ülkeyi 
satıyorlar; siyasetle satıyorlar, oyun 
ve entrikalarla satıyorlar. Sadece 
satmakla da kalmayıp halkın kade
riyle oynuyorlar. Halkın kaderiyle bu 
kadar oynayanların karşısında du· 
rulmalıdır. Ölünceye kadar da kabul 
edilmemeli ve oynamak istedikleri 
oyunları tüm yönleriyle ortaya çıka · 

rı lmalıdır. 

Eskiden bir tek dostumuz yoktu. 
Ben şimdi düşünüyorum da; biz 
geldiğimizde bu kadar dostlarımız , 

• ... Bu dönem, her dönemden daha çok cesaret istiyor. 
Şehitler/n üzerinde durun ama ağlamak geri bir olay. 

Buna da müsaade edilmemelidir. Bunu 
artık halk olarak bir gelenek haline getirmemiz şarttır. 

Başka türlü savaştan, bağımsızlıktan, 
özgürlükten söz edemeyiz. 

Başka türlü yaklaşımlar onların değerini 
düşürmektedlr. Biz bundan sonra 

bu biçimde işimiz/ yürütelim. Ben, kendim 
yapabilirim. Eğer biz on yıl daha böylesi toplantılarda, 

halk karşısında hazır olabil/rsek, 
Kürdistan kurtulabilecektlr ... • 

lik, günbegün. adım-adım mücade· 
leyi geliştirmekle mlımklın olur. E\}er 
biz bugün, önderliğimizi kanıtla· 
mışsak, ancak bu biçimde kanıtlaya
bilmişiz. Şimdiye kadar yaptığımız 
önderliği ve bugünkü önderliğimizi 
onaylıyorsunuz, bu iyi ve arzulanan 
bir şeydir. Ben mücadeleyi bu kadar 
geliştiriyorum, daha da geliştirece
ğim. ÖnderliQi kabul etmek her şey
den önce gelir ama, halk benim 
üzerimde de durmalıdır. Eksiklikleri· 
mizi ortaya çıkarabilmeliyiz. Ben 
mücadeleyi geliştirmediğimde ben· 
den hesap sormalıdır. Buna hakkı 
vardır. Benden hesap sormal ı, Parti· 
den hesap sormalıdı r, halkın kendisi 
sormalıdır. Mücadeleyi daha iyi ge
liştirebilecek birini ortaya çıkarmaları 
da mümkündür. Mücadeleci, dürüst, 
her açıdan mücadeffiyi geliştirebile
cek birini çıkarın ortaya, önderlik 
sorununu, insan böyle halleder. 
Şimdi, iyi güzel bir şey; "önder" 
diyorsunuz, "Başkan şöyle , Başkan 
böyle" diyOfsunuz. Fakat mesele ben 
değilim . Ben de, ortaya yeni önderler 
çıkarmayı istiyorum. Sadece bugün 
için de değil, yarın için. Şimdiye 
kadar yürüttüğümüz mücadeleyle, 
nasıl önderler yaratacağız, önderle· 
rin özellikleri nelerdir, önderlerin ya
şamı nasıldır, mücadelesi nasıldır, 
bunları çıkardık ortaya. Ben şimdi 
kendimi tam önder saymıyorum. Fa
kat önderlik özellikleri üzerinde du· 
ruyorum, önderlerin imkanları üze· 
rinde duruyorum. Önderlik ülkeyi 
nasıl temsil ediyor; teoride, pratikte, 
nasıl temsil etmelidir? Ben bunu 
ortaya çıkarıyorum ve yapıyorum 

bu kadar olanaklarımız var mıydı ? 
Olanaklar yoktu, silah yoktu, hiçbir 
şey yoktu, am~ biz yoktan var etme
sini bildik. Madem biz yoktan bu 
kadar şey yarattık; bundan sonra 
bunun değerini katt>ekat bilmeliyiz. 
Bugün her bir arkadaş, ülkeye gitti
ğinde bu kadar silah, bu kadar kitle, 
bu kadar zaman veriyoruz eline. 
Yoktan var ettiğimiz bunca olanağı 
eline verdikten sonra, "Bu kadar 
daraldım , dost yoktur, kitle yoktur" 
biçimindeki bahaneteri kesinlikle ka
bul etmeyeceğiz. En büyOk ola· 
nakları eline verdik, sen kusur 
arayamazsın bundan sonra. Madem 
ki biz yokluk içinde sana bu kadar 
olanak yarattık ve eline verdik ; o 
halde sen de bundan sonra tam 
koruyacaksın , her zaman koruya
caksın, yükselteceksin; önderliğ in 
şartı budur. Bizim içimizde bazıları 
var; istiyorlar ki yükselsinler. Yüksel· 
rnek, PKK'de ancak böyle olur. Biz 
yoktan nasıl var ettik? imanı, bilinci 
öğreneceksin herşeyden önce. Eğer 
yerinde önderlik yapmak istiyorsan, 
bunlan tam öğreneceksin. Halkın 
silahlı birliğini daha da güçtendire· 
ceksin; imanı, bilinci güçlendire
ceksin ve her bakımdan sorumlulu· 
ğu nu geliştirip güçlendireceksin. Sen 
parti sitahına , partinin sorumlulu· 
ğuna nasıl yaklaşıyorsun? PKK'nin 
adıyla sen hava atarsan, düşmanın 
yaptığı işi yapmış otursun. Eskiden 
jandarma hava atardı, ağalar hava 
atardı, · sen senin ağanım, ben senin 
jandarmanım, bana falan şeyi getir, 
şöyle yap" derlerdi. Böyle önderlik 
olmaz. Böyle önderler içimizde 

Mayıs 1990 

• ... Önderliği kabul etmek her şeyden önce gelir ama, 
halk benim üzerimde de durmalıdır. Eksikliklerimlz/ 
ortaya çıkarabilmeliyiz. Ben mücadeleyi geliştirmedi
ğimde benden hesap sormalıdır. Buna hakkı vardır. 
Benden hesap sormalı, Partiden hesap sormalıdır, 
halkın kendisi sormalıdır. .. " 

çokça çıkıyor. Bunlar öndertikle oy
nuyorlar. Bunlar sahte önderlerdir. 
insan böyle önderiere fırsat verme· 
melidir. Sen "önderim" diyorsun; peki 
yerinde ve zamanında bağımsızlık 
için ne kadar hizmet verdin? ikinci 
şart da budur; kendi hizmetine bak, 
amacımız uğruna, maneviyatımı zı, 
insanımızı , inancımızı ne kadar ge
liştirdin? Birliğimili ne kadar ge
l iştirdin? Senkirine kadar temizle
din? Ve halkımızı ne kadar bir-
1eştirdin? Ne kadar silahlandırdın? O 
zaman önderlik derecen belli olur. 
insan meseleye böyle bakmalı, on· 
dan sonra kendisine 'önder' demeli· 
dir. Bizim şimdiye kadar arkadaşiann 
gelişmesi ve halkın birleşmesi için 
önderlik adına yaptığımız ve yapmak 
istediğimiz budur. insan bu bakış 
açısıyla PKK önderliğine bakarsa 
gereken sonucu rahat çıkarabil ir, 

Bundan sonra kendim olsam da 
olmasam da, burdaki arkadaşlar olsa 
da bir tek kişi de kalsa, on yıl bile 
kendisini yürütebilir. Yeter ki dürüst 
olsun, yapabilir. Bizim on yılda yaptı· 
ğımız bunun ispatıdır. On yılda biz 
nasıl yaptık? Bu kadar imkan olduk· 
tan sonra, bir kişi tek de kalsa 
yapabilir. Yerinde, bizim yaptığım ız 
gibi yapar ve kendisiyle, Partiyle, 
halkla oynamazsa, rahatlıkla yapa
bilir. Bunun için mesele, falan şahıs, 
falan usül değildir. Yarattığımız de· 
ğerlerin kıymetini bilirse, bir tek kişi 
de kalsa sonuna kadar götürebilir. 
Bunun için ben diyorum ki, eğer biz, 
kendimizle oynamazsak, adımızla 
oynamazsak bu dava sonuna kadar 
yürlıtülür, bağımsızlığa kadar bu bi· 
çimde yürür. Bunu yapmak için ima· 
nımrz tamdır. Bunu söylerken, ispat· 
tıyor ve öyle söylüyorum. Şimdiye 
kadar ne söylemişsem hepsi ispat
lanmıştır. Eskiden böyle ispatlar 
yoktu, onun için biz kelimelerden 
tutuyorduk. Şimdi meydana çıkan 
şeylerin gücünü görüyorum. Hepini· 
zin de gözlerinin önündedir. Yaz· 
makla, pratikle, gerçeklerle her gün 
biz mücadeleyi geliştiriyoruz . Dün
yaya yayılıyor, her gün biraz daha 
ispatlanıyor. Bundan sonra da ya
şam, bu biçimde ve bu yolda süre· 
cek. Eğer böyle olursa bu dava 
devam edecek. Eğer gerçekler yıkı· 
hrsa biz de yıkılınz . Fakat sonuna 
kadar böyle devam ederse, dava
mızda başarılı olmamamız için hiçbir 
neden yoktur. insan bundan daha iyi 
bir şey yürütemez. Bundan daha iyi 
bir yol da yoktur. Biz bu yaşamdan 
daha iyi bir yaşam vardır diyemeyiz. 
Bunun için kendimizi, on y ıl , yüz yıl 
öteye ulaştırmah , taparlamalı ve bir 

top haline getirmeliyiz. Ancak böyle 
kendi yolumuzda yürüyebiliriz. 

Eskiden biz, böyle söyleyenler 
nerededir diyorduk? Biz, ne zorluk· 
larla ve neyi nasıl yaparak bugüne 
ulaştık? Şimdi Kürdistan'da bizden 
daha iyi kim var? Bizim sesimizden 
daha yüksek ses, bizim kahramani ı· 
ğımızdan daha büyük kahramanlık 
kimde vardır? Bu ispatlanm ı şlır. Ben, 
niye eskiden böyle yürümüyordunuz 
veya n iyEı böyle kalmadıntz diye 
sormuyorum. Şimdiye kadar halk 
için şunu söyleyemiyordum, fakat 
bundan sonra artık söyleyebilirim: 
Madem ki siz kendi gözlerinizle bu 
kadar şeyi görüyorsunuz, bundan 
böyle kendinizi toparlayacaksınız ve 
yürüteceksiniz. Siz buna mecbursu· 
nuz, çünkü artık yaşam bunu istiyor 
ve bu yaşamdan başka bir yaşamla 
yürüyemezsiniz. Gözlerinizi açıp 
beyninizi çalıştırın, durmasın; insa· 
nın her glın kendisini tanıması, ken
disini görmesi, kendisi için yakala· 
ması ve yapması şarttır. Yaşamı 

isteyen kimdir? Siz kendinizsiniz. 
Benden daha fazla siz yaşamı is· 
tiyorsunuz. Ben, kendim için yaşam ı 
durdurdum. PKK için, sizler için, 
kişisel yaşamımı durdurdum. Benim 
yaşamım; PKK'li yoldaşların yaşamı , 
halkın yaşamıyla birdir. Bir bütün 
olarak PKK'lilerin yaşamı, Kürdistan 
halkının yaşamıyladır, onun içindir. 
Bu kadar büyük fedakarlık var. Siz 
de bundan sonra kendi fedakarltğı

nızı yapın . Madem ki siz doğru bir 
yaşamı istiyorsunuz, işte şerefli olan 
budur. Şerefsiz bir yaşam, yaşam 
değildir; kendinizi k ı rk kat yerin di· 
bine sokun ama, "Yaşam budur" 
demeyin. En büyük ayıp budur. Ben 
i nanıyorum ki , bizim halk ımız için de 
şerefli bir yaşam gereklidir. Mümkün 
değil ki tek bir dürüst insanımız bile 
şerefsiz bir yaşamı kendisi için iste
sin ve "Bu kaderimizdir" desin. An
cak kötünün en kötüsü böyle bir şeyi 
isteyebilir, yaşlı olsun genç olsun 
3izler hepiniz de glızel bir yaşam 
istiyorsunuz. işte yaşam budur. Eğer 
ölüm de gerekiyorsa, bu bedeli vere
ceksiniz. Bundan kendinize bir ya
şam yaratacaksınız, kötü bir yaşamı 
kabul etmeyeceksiniz. Ölüm kabul 
edilir fakat bu kabul edilmez. Eğer 
bundan böyle yaşama böyle biçim 
vereceksek, kendi yerimizi, dünya 
özgür halkları arasındaki yerimizi 
alabiliriz. Ve bugün mücadelemiz 
bunu ispatlıyor. 

ÖnderliQimiz altında bu aşamaya 
kadar getirdiğimiz mücadeleyi, ben 
inanıyorum ki bundan böyle de yürü
tebi li riz. Biz elimizden geleni yapa-

Sayfa 18) 

cağız, eskisinden daha çok derin ve 
geniş bir mücadele vereceğiz , eski· 
sinden daha çok dostluklar kuraca
ğız . Partinin içinde en büyük arl<a· 
daşhğı yapacağız ve halkla en iyi 
bağları kuracağız, zaten her şey 
halk içindir. Eskisinden daha çok 
halka hizmet edeceğiz. Yine söy
lüyorum, ben kendim de her şeyden 
önce hizmetkanm, yani, işte "Kendini 
böyle koru, kendini böyle yaşat" 
diyorlar ama, esas olarak mücadele 
için elimden geleni yapacağım . Ben 
de insanım , ben de emekçiyim ve bir 
savaşçıyım . Şimdi binlerce arkadaş 
var. milyonlarca çocuk yetişiyor, 
büyüyorlar. Bunlar benden daha çok 
iş yapabilirler. Bu yolda bizim öğren· 
diklerimizi, bizim yaptıklarımızı kendi 
önünüze koyun , bizim gibi iş yapın. 
Tüm arkadaşlar bu işi yürütebilirler. 
Bunun için düşmanın oyunu şimd i 
bu noktadadır. " işte falan yerde 
PKK'li şöyle demiş, böyle demiş" 
deyip halkın umuduyla oynamak is
tiyorlar, arkadaşların cesaretiyle oy
namak istiyorlar. Bu tür şeylere karşı 
uyanık durulmalıdır. Dedim ya, bizim 
için ölüm yoktur. Biz kendimizi ölmüş 
saymayacağız, kim kalı rsa sonunda, 
kalan tüm işi yürütebilir. Diğerleri hep 
düşmanın oyuntar ı dır ve bizim geç
mişteki mantığımızdır. 

Çok ağlamak iyi bir şey değildir. 
Ağlamak ne içindi? Eskiden düş
tüğümüz içindi. ama şimdi kalkı ş var. 
Onun için aQiamamn yerini glılmek 
almalıdır. Günde onbin şehidimiz de 
olsa yine gülmesini öğrenmeliyiz . 

Şimdiye kadar bu işi yapmışız, bu 
da, bizden öğrenmeniz gereken bir 
şeydi r. Bizim içimizde de çok arka· 
daş kendisini yere atıyor. Benim 
binlerce şehidim oldu ve bunları ben 
kendi elimle yarattım , benden bir 
parçaydılar, ancak şimdiye kadar 
gözümden tek bir damla yaş akma
m ıştır; eğer aksaydı, düşmanın oyu
nuna gelmiş olurdum. Ben, sizden 
daha çok arkadaşlarımı düşünüyo
rum. Siz onların analarısımz, baba· 
larısınız , ama onlar benim arka· 
daşlarımdı. Sizden daha iyi onları 
anlıyorum , sizden daha çok biz on· 
lardan sorumluyuz. Bunun için, ağla· 
mak yok. Bu dönem her dönemden 
daha çok cesaret istiyor. Şehitlerin 
üzerinde durun ama ağlamak geri bir 
olay. Buna da müsaade edilmemeli
dir. Bunu artık halk olarak birgelenek 
haline getirmemiz şarttır. Başka türlü 
savaştan , bağımsızlıktan, özgürlük
ten söz edemeyiz. Şehitlerin üze
rinde durun. Başka türlü yaklaşımlar 
onların değerini düşürmektedir. Ge· 
rici bir şeydir. Onların üzerine ağla· 
mak geri bir olaydır. insan buna yol 
vermemeli. Biz bundan sonra bu 
biçimde işimizi yürütelim. Ben, ken· 
dim yapabilirim. Eğer biz on yıl daha 
böylesi toplantılarda, halk karşısında 
hazır olabilirsek, Kürdistan kurtula
bilecektir. Bu düşman ülkemizden 
çekilirse, halk kendi kaderi üzerinde 
hakim olacaktır. Kürdistan böylece 
kurulmuş olacaktı r. Ben buna kefilim. 
Mlıcadelemle ,önderliğimle , hizme
timle bunu yapabilirim. Eğer ka· 
lırsam , yine başkalan da kalırsa bu 
biçimiyle yapılmal ıdır. Eğer hazır 
olurlarsa ve bizim yönetimimiıle bu 
işi yürütürlerse, yapabilirler. Eğer 
doğru yolda gerekenler yapılırsa, 
önlımüzdek i on yıl dünyada Kür
distan ' ın yıllan olacaktır. Kürdis
tan'da halk, özgür ve eşit olacaktır. 
Bölgede komşu halklarta birlik ve 
kardeşlik sağlanabilecektir. Onlar ne 
kadar hak sahibi iseler, biz de o 
kadar hak sahibiyiz. Bunun için, 
dünyada böyle bir Kürdistan ve 
Kürdistan'da da böyle bir halk yara
tabilmek için, bu on yılı kendi yılları 
m ız haline getirebilmeliyiz. Elimizden 
ne geliyorsa yapabilmeliyiz. Sonuna 
kadar büyük bir inançla hizmet et· 
meli, kendimize ve halkımıza bir yer 
yapabilmeliyiz. 

26 Mart 1990 
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3 NİSAN KÜRDiSTAN'DA 
İHANETi EZME GÜNÜ OLARAK ANILACAKTIR 

1990 NEWROZ'uyta birlik1e girctiOi 
yeni mücadefe yılında, Kürdistan en 
güzel, en yoğun ve en anlamlı günle
rini yaşadı. Kürdistan toprakları en 
azından yakın tarihinde tanık olma
dığı ölçüde kapsamlı kitle ayaklan
malanna sahne oldu. 15 AOustos 
1984 tarihinde başlayan ve kararlı 

bir biçimde sürdürülen gerilla savaşı, 
halkımızın kabaran siyasal eylemlili
ğiyle bütünleşerek sözcüğün gerçek 
anlamında bir halk savaşına dö
nüştü. Faşist-sömürgeci düşman ku
şatmasınr yaran yurtsever halk kitle
lerinin doğrudan mücadele are
nasına atılması, ulusal kurtuluş 

savaşımızın yeni bir döneme girdi
ğini haber verdi. işte tam da böylesi 
bir tarihsel dönemeçte gerçekleştiri
len bir devrimci intikam eylemi yeni 
dönemin niteliği ni iyice pekiştirdi ve 
döneme yeni bir anlam kattı. Bu 
eylem, insanlık tarihinin yüzkarası 
ve çağımızın en büyük utancı olan 
Türk sömürgeciliğinin tanınmış ajanı 
hain Şahin Dönmez'e karşı düzenle
nen ve başarıyla sonuçlanan imha 
operasyonuydu. Kürt insanının yedi
den yetmişe bağımsızlık ve özgürlük 
değerlerine sımsıkı sanldığı ve bu 
değerleri Kürdistan'a yerleştirmek 

için ölümü hiçe sayarak sömürgeci 
düşmana karşı başkaldırdığ ı bir dö
nemde, düşmanın büyük umutlar 
bağladığı ulusal ihanetin bu en önde 
gelen temsilcisinin cezalandırılması , 

1990 Newroz'unu tarihimizin karşılı 

ğını en güzel bir biçimde bulan 
Newroz'u haline getirdi. Yıllardır 

PKK'nin önder1iğinde kesintisiz ola
rak devam eden devrimci direnişin 
geniş kitlesel boyutlara ulaşmasına 
bu eylemle ihanete indirilmiş ölümcül 
bir darbenin eşlik etmesi, Kür
distan'ın fazla sonuç vermeyen kla
sik direniş geleneğinden kopuşunun 
açık bir göstergesi oldu . 

Kuşkusuz direnme Kürdistan açı
sından yeni bir olgu değildir. Aynı 

biçimde toplumun direnme gücünü 
azaltan, zayıflatan ve giderek çö
kerten ihanet de Kürdistan için kök
leri geçmişe uzanan korkunç bir 
toplumsal hastalık olarak karşımıza 
dikilmektedir. Dünyanın hiçbir ülke
sinde ihanet olgusu Kürdistan'daki 
biçimi kadar süreklilik arzetmemiş 
ve bu denli tahripkar olmamıştır. 

Geçmiş yıllarda (veya yüzyıllarda} 
ülkemizde ortaya çıkan direnme ha
retc:etlerine baktidığı zaman, bu ha
retc:eUerin hemen hepsinin bastı

nimasında ve ezilmesinde ihanetin 
son derece belirgin bir rol oynadığı 
görülecektir. Özellikle sömürgeci 
Türk burjuvazisinin Kürdistan üze
rinde egemenliğini kurup ge
liştirmeye çalıştığı dönemin gerçek
liği budur. ihanete karşı gösterdiği 
şiddetli tepkiye ve duyduğu büyük 
öfkeye karşın, halkımız lhanete 
darbe vuramamış ve her defasında 
yabancı saldırganlarla yerli hainlerin 
ittifakı üstün gelmiştir. Kuzey Kürdis
tan açısından yakın tarihimizin başka 
bir önemli gerçeği de, hainleri ceza
landıran güçlerin yine Türk sö
mürgecileri olmasıdır. Sömürgeciler 
Kuzey Kürdistan'daki ulusal bü
tünlükten yoksun direnişleri ve 
isyanları ezdikten sonra, bu süreçte 
yararlandıkları hainkHi de ceza
landırmış ve çoğunlukla imha etmiş

lerdir. Halkımız bir türlü ihanete karşı 
savaşma ve hainleri cezalandırma 
olanağı bulamamış: direnişi kı
rıldıktan sonra, sömürgeci güçlerin 
ve giderek kurumlaşan lhanetin bas
kısı altında soluk alamaz duruma 
düşmüştür. 
Çağdaş ilkeler temelinde gelişen 

ve sağlam bir devrimci önderliğe 
kavuşan ulusal kurtuluş savaşımızın 
ayırdedici özelliklerinden ve başlıca 

güç kaynaklarından biri işte bu ~

tada yatmaktadır. Kürdistan gerçek
liğinin somut çözümlenmesinden 
yola çıkan PKK hareketi, henüz poli
tik bir akım olarak biçimlendiği dö
nemde, ajaniaşmış hain güçlere ve 
kurumlara karşı savaşımı öne çı 

karmış; ulusal kur1uluşçu düşünce
leri halka götürme ve kitlelere ma
letmenin böyle bir savaşımın 

yoğunlaştırılmasından geçtiğini or
taya koymuştur. Buna karşılık, sö
mürgeci Türk burjuvazisi de, PKK 
hareketinin ideolojik bir grup döne· 
mini yaşadığı andan başlayarak gü· 
nümüze gelinceye detc: geçen sü
reçte, devrimci gelişmeye karşı 

ihaneti vazgeçemeyeceği bir silah 
otarak kullanmıştır. Devrimci direni
şin karşısına ulusal ihanetin çıka

rılması , . en ağır ve en çılg ınca uygu
lamasını , tezgahianan 12 Eylül 
askeri-faşist darbesi ile birlikte ce
zaevlerinde bulmuştur. Toplumumu
zun en dinamik güçleriyle halkımızın 
seçkin önderlerinin tutulduğu zin
danlarda ihanet bil"icik yaşam yolu 
olarak dayatılmış, bunun için her 
türlü zulüm ve zorbalık sergilenmiş, 
bütün bu güçler Türkçülüğün en 
ateşli savunucuları haline getirilmek 
istenmiştir. Zindanlardan başlayarak 
bütün Kürdistan toplumuna yeniden 
egemen kılınmaya çalışılan bu iha· 
net ettirme ve ajaniaştırma operas
yonunda, ünlü dönet< Şahin 

Dönmez'in büyük rolü ve tartışılmaz 
katkısı mevcuttur. Bu yüzden "Genç 
Kemalistter Birliği• adındaki ihanet 
çetesinin başını çeken ve ulusumuz 
için hazır1anıp yürür1üğe konan yo
ketme planında başa soyunan bu 
hainin cezalandırılması gör1<emli bir 
eylemdir; bu halnin kişiliğinde en üst 
düzeyde temsilini ve uygulamasını 
bulan ihanet geleneğinin pa
ramparça edilmesidir. Bu eylemin 
gerçek anlamı budur. 

Burada bir gerçeğin ısrarla vurgu
lanması gerekir. Hayvanlaşmanın 

zincirlerinden boşalması anlamına 
gelen 12 Eylül faşizmi, Diyarbakır 
Cezaevi başta olmak üzere, 
Kürdistan'daki zindanlarda dünyada 
eşine ender tanık olunan bir zulüm 
sergiledi. Savaş tutsakları üzerinde 
görülmemiş işkence yöntemleri de
nedi. Zindan yaşamının her saniye
sini işkenceyle doldurdu. Bu korkunç 
zulüm ve zorbalık temelinde tutsak
ları insanlıklarını kusmaya, içinde 
yer aldıkları tarihin en insancıl içeriğe 
sahip davasına ihanet etmeye ZOf"· 

ladı ve kendi davalarına karşı sa
vaştırmaya çalıştı . Bunun sonu
cunda zulüm ve zorbalığın geçici 
başarılar kazandığı kısa süren dö
nemler oldu. Tutsak kitlesinin bir 
kesimi cezaevi yönetiminin koyduğu 
kurallara uydu. içlerinden bir bölümü 
"itiraf'larda bulundu. Ne var ki bu 
teslimiyet dönemi kısa sürdü. Kür
distan halkının en değer1i evlatları 

tutsaklara dayatılan ölüm silahını 

düşmanın elinden alarak düşmana 
karşı kullandılar. Düşmanın kendileri 
şahsında Kürt ulusunu yoketme 
planlarını boşa çıkarmak için kendi 
yaşamlarını ortaya koydular. Direni· 
şin testirniyete gaJebe çalması için 
açlık grevlerinde ve ölüm oruçlarında 
can verdiler. Küllenen direniş ateşini 
yeniden tutuşturup aleıAendirmek 

amacıyla kendi bedenlerini çıra gibi 
yaktılar. Bu süreçte sadece Diyarba
kır zindanlarında sayılan otuzu bulan 
halk önderi ve PKK kadrosunun şehit 
düşmesi, zindanları devrimci direnişi 
yıkılmaz kalelerine dönüştürdü. Tut
saklar kitlesi topyekün direniş çizgi
sinde birleşti. 

Devrimci mücadele hiçbir yerde 
ve hiçbir zaman düz bir rota izlemez. 
Mücadele süreci boyunca çok çeşitli 

savaşım biçimteri bulunup uygulanır. 
Bu zindanlarda da böyle oldu. Zin
dan direnişinin önderleri en yüce 
değer insandır ilkesinden hareket 
ettiler. Düşman, insanlara insanlığını 
kusmayı ve hayvaniaşmayı daya
tırken, onlar insanlık onurunu yü
celttiler, yükseklerde tuttular. insan
lık uğruna savaşımı zafere götürmek 
için olağanüstü bir çaba harcadılar. 
Teslimiyet günlerinde düşman uygu
lamalarına boyun eğmiş tutsakları 
yeniden direnişe kazandırdı lar. Öyle 
ki , faşizmin en karanl ı k günlerinde 
ölçüsüz düşman uygulamaları karşı
sında boyun eğmiş , hatta televizyon 
proğramlarına konuk edilerek düş· 
man propagandasına alet edilmiş 

tutsaklar bile yeniden direniş safla
rına çekildiler. Kısacası zindan dire
nişinin önderteri, düşmanın yoketme 
politikasını yenilgiye uğratmak için 
yaşamlarını insanlık davasına katık 

ettiler, bilinç ürettiler, değerleri net
leştirdiler ve insanları kanla yo
Qurdukları insanlık değerleri etra· 
fında birleştirdiler. 

Ancak Şahin Dönmez haini fa
şizmin bu karanlık günlerinde düş

mana teslim olmuş biri değildi. O 
daha 1979 yılında Elazığ'da tu
tuktandığı zaman, polisin bir tek 
fiskesini bile yemeden, ruhunu ve 
bedenini Türk sömürgecilerine sattı. 
Tutuklandıktan çok kısa bir süre 
sonra düşman polisiyle birlikte ça
lışmaya başladı . Ülkeçapında bildiği 
bütün örgütsel i l işki leri ve Parti çalı 
şanlarının adlarını düşmana sundu. 
PKK Genel Sekreteri Abdullah ÖCA· 
LAN yoldaşın yakalanması için özel 
bir çaba harcad ı ; kalabileceği olası 

yerler hakkında düşmana kapsamlı 
bilgi verdi. Bu hain için ÖCALAN 
yoldaşın yakalanması veya imha 
edilmesi esas alınmadıkça, PKK'nin 
varlığına son vermek olanaksızdı. 
Hain Rayber'inardılı , tutuklamaope
rasyonunu yöneten MiT yetkililerine, 
"PKK'y1 yok etmek istiyorsamz 
APO'yu ortadan kaldlrmal1s1mz; 
çünkü APO yaşadikça, PKK'yi yok 
etseniz bile, yine kuk tane PKK 
yarat1r" diyordu. 

Şahin Dönmez'in faşist-sömürgeci 
düşmanın hizmetindeki asıl faa
liyetleri, 12 Eylül darbesinden sonra 
Elazığ'dan Diyarbakır Cezaevi'ne 
aktanlmasıyla birlikte başladı. Aske
ri-faşist darbenin ardından Diyarba
kır zindanları PKK'nin önder kadro
ları ve militanlarının teksit edildiği bir 
toplama kampına dönüştürüldü. En 
üst düzeyde hazırlanan planların 

hızla uygulanması ve yakından de
netlenmesi için, kampın yönetimi 
doğrudan Genelkurmay Başkan
lığı'na ve Özel Harp Dairesi'ne karşı 
sorumlu olan özel bir ekibe devre
dildi . Ekibin başınadaNazi kasapia
rına rahmet akutturan Türk faşist 

kasabı Esat Oktay Yı ldıran getirildi. 
Faşist yüzbaşının komutasındaki 

zulüm ekibinin ilk işi savaş tutsakla
rına dünyada benzeri görülmedik bir 
işkenceyi dayatmak oldu. Her daki
kası ölüme bedel bir işkenceye yalı 
rılan bütün tutsaklara tek bir çıkış 
yolu gösteriliyordu: Kendi ulusal 
kimliğini reddederek "Türküm" de
mek! Aralık tutulan biricik yaşam 
yolu buydu. 

Şahin Dönmez Elazığ Ce-
zaevi'nden Diyarbakır cehennemine 
adım atar atmaz, özel işkence etc:ibi
nin bütün istemlerine olumlu karşılık 
verdi. Ruhu ve bedeniyle bu korkunç 
zulüm makinasının hizmetine girdi. 
Ama hain sadece makinanın pasif 
bir dişlisi olmakla yetinmedi; sadece 
makinanın Istemlerine göre davra
nan ve emirle iş gören bir öge olarak 
kalmadı; daha ileriye gitti. Zulüm ve 
işkence makinasının en aktif ögele-

rinden biri oldu. Savaş tutsaklarının 
kimlikleri, konumları ve fonksiyonları 
hakkında efendilerine kapsamlı bil
giler sundu. Tutsaklara diz çökerta
cek daha etkin işkence yöntemleri 
konusunda gorillere yol gösterdi. 
Onlarla birlikte tutsaklara uygulanan 
işkence seansları na katıldı. Bu tutu· 
muyla kısa zamanda faşist Yüzbaşı 
Esat Oktay Yıldıran'ın yönettiği iş· 

kence ekibinin en gözde elemanı 
haline geldi. Yaratılmak istenen iha
net zincirine daha sonra yeni halka· 
lar kalıldı. Yıldırım Merkit, Ali Gün· 
düz ve Erol Değirmanc i gibi hainler 
de Şahin Dönmez'in yanında yer 
aldılar. Hiçbir öiçü tanımayan uşak

lıkları , bu hainleri kendi aralarında 
yarışa itti. Şahin Dörmez-Aii Gündüz 
bir ekibi, Yıldırım Merkit-Erol De
ğirmenci başka bir etc: ibi oluşturdular 
Tam bir köpek sadakatıyla efendile
rine bağlı olduklarını göstermek için 
tutsaklara daha hayvanca saldır

maya, daha çok insanı "itiraf"a zorla
maya başladılar. Öyle ki , bütün bu 
konularda meslekten işkencecileri 

dahi geride bıraktılar. 

12 Eylül faşizminin bu ihanet çete
sini "Genç Kemalistler Birliği " adı 
verilen bir örgütlenme etrafında bir
leştirdiği biliniyor. Aynı şekilde bu 
ihanet örgütlenmesinin bir kolunun 
da dışarda oluşturulmak istendiği ve 
başını Semir provokatörünün çektiği 
anımsanacaktır. Düşmanın planlar ı 
çok netti. Düşman PKK'y ı sadece 
yoketmeyi tasarıarnakla kalmıyor, 

ayn ı zamanda kendi karşıtma dö
nüştürmeye çahs ıyordu . işkence , 
zulüm ve zorbal ığın esas hedefi 
buydu. Hedefe ulaşmak için işe ilkin 
cezaevlerinden başlanıyordu . Zin· 
danlar tutsakların dinrnek bilmeyen 
bir işkence ve terörle Türkieşiiriirnek 
istendiği birer "okul"du. Şahin
Yıldırım çetesi , efendilerine sunduk
lan yazılı değerlendirmelerde , zin· 
danlara "okul" adını veriyorlardı. 

Faşist yüzbaşı komutasındaki işken· 

ceciler ekibi "öğretmenler topluluğu " , 
kendileri de Türklük şuuruna varmış 
"öğrenciler"di. 12 Eylül faşizm i 

açıkça hayvanlaşmadan medet 
umuyordu. Yıldırım Merkit ve ötekiler 
gibi birkaç zavallının içinde uyuyan 
bir parça insaniiQı da öldürüyor; ilkin 
bunları köpek gibi havlattırıyOf, eşek 

gibi anırtıyor ve "ben hayvanım" 

dedirtiyor; insanlığı nı kusup hay
vanlaşan bu yarailkiara "özbeöz 
Türk" olduklarını söyletiyor ve ardın · 
dan kendilerini •şahıanan Türklüğün" 
hizmetine koşuyordu. *Özbeöz Türk" 
ünvanına sahip olmanın yolu, kendi 
benliğini öldürmekten ve bütün in
sani deQerlerden arınmaktan ge
çiyordu. Işte "Genç Kemalistler Bir
liği " adındaki ihanet çetesi bu yolla 
"gerçe{li bulmuş" yaratıklardan olu
şuyordu. 

Sonuçta başarısızlığa uğratıldığı 
ve yenilgiye mahkum edildiği için, bu 
politikanın içerdiği tehlikenin kü
çümsenmesi ve başını Şahin 

Dönmez'in çektiği çetenin sergilediği 
lhanetin korkunçluğunun görmezlik
ten gelinmesi kesinlikle doğru de
ğildir. Şahin Dönmez, 12 Eylül fa· 
şizminin biçimlendirip bütün Kür
distan'& egemen kılmak istediği tipin 
ta kendisidir. Gerçekte bir dönemin 
Kürdistan politikası pratik ifadesini 
Şahin Dönmez'in ve "Genç Kema
listler Birliği "nin şahsında bulmuştur. 
12 Eylül faşizminin Kürdistan için 
öngördüğü gelecek, başlangıçta bu 
hainin ve ihanet örgütlenmesinin 
özgülünde dile gelmiştir. Faşizm, 
toplumun öncü güçlerı üzerinde sür
dürdüğü bu uygulamanın başarı 
sından yola çıkarak, aynı uygula
mayı Kürdistan halkına dayatmış ve 
kendisini bu işi başaracağına inan-

dırmıştır. Zindanlardaki dizginsiz zu
lüm uygulamasının amacı bellidir : 
Devrimci kişiliğini ve ulusal benliğini 
korumakta sonuna değin kararlı 
davrananların "kelleleri koparılacak" , 

kimi işkencelerde katiedilecek ve 
darağacına gönderilecektir. Önder· 
lerinden koparılan geniş tutsaklar 
kitlesi ise, kesintisiz devam eden 
işkence uygulamalarına boyun eğe

rek, "Genç Kemalistler Birliği "nin 

bünyesinde toplanacaktır. Bu konu· 
da başarı sağlandığı ölçüde halkın 
canlanan kurtuluş umutlan da kırıla · 
cak ve Kürdistan gerçeğ in in Si· 
linmesi daha kolay olacaktır. 

Kemalizmin karşıtıarını kendisine 
benzetmede ve bir dönem sa· 
vundukları davaya karşı sa
vaştırmada deneyim birikimine sahip 
olduğunu kabul etmek geretc:ir. As
lında bu genelde Türk burjuvazisinin 
belirgin özelliklerinden biridir. Eski 
bir Kürtçü olan Ziya Gökalp, sonra
dan Türk milliyetçiliğinin babas ı ola
rak anı lmıştır. Yaşam suyunu burju
vazinin kucağında bulan "TKP 
Pişmanları", Kadro dergisinin etra· 
fında örgütlenip kemalizmin bir ideo
loj i olarak sistemleştiri\mesinde en 

• ..• Bu görkemli eylemı. 
Kimlllltıın'm direnif 

güçleri, fllrfhimlzde lik 
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derin Iletiann 

hll8ablnt ddetmifllr ... • 

büyük rolü oynamıslardır. Türkiye 
solunun bir türlü düzenin sınırları 

dışına ç ı kmamasında, bu olgunun 
büyük etkisi vardır. Türkiye solu , 
kendi bağrından çıkan güçler eliyle 
geliştirilen kemalist ideolojinin ka
buğu içine hapsolmuş ve "Kadro• 
çizgisinden fazla uzaklaşamamıştır. 

Zamanla bazı olumsuz çıkışlar gö
rülse bile, sol'un geneldeki durumu 
böyledir. Şahin Dönmez'in başını 
çektiği "Genç Kemalistler Birliği" ·hem 
"Kadro" çevresinin işlevini , hem de 
Ziya Gökalp'ın misyonunu üstlenmiş; 

buradan yola çıkarak PKK'yi ve Kür
distan ulusal kurtuluş hareketini tas
fiye etmeye ve dönüşüme uğrat
maya çal ışmıştır. 12 Eylül faşizminin 
bu iğrenç hesapları boşa çıkarılmış 
ve planları kağıt üzerinde bıra

kılmışsa, bu kendiliğinden gerçek· 
leşmemiştir. Bunun temelinde fa
şizmin bir ulusu tümden yoketmeyi 
amaçlayan planlarını bozguna uğ
ratmak için yaşamlarını feda eden 
halkımızın en değerli önderlerinin 
ölümsüz şahadeti, savaş tutsakları
nın kahramanca direnişleri ve insan
lık bayrağını her koşul altında yük
seklerde tutan PKK'nın harcadığı 
engin çabalar vardır. 
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Kürdistan'da tanık okiuğumuz 

ihanet gerçeOinin uzun bir tarihsel 
geçmişi ve sosyal dayanaklan bu
lunmaktadır. Esas otarak 16'ıncı 
yüzyılda idris-I Bitlisi'nln Kürdistan'ı 
Osmanlı imparator1~'na peşkeş 
çet<mesiyle derinleşip kökleşen iha
net geleneOi. TC egemenliQi döne
minde Kürdistan ve KUrtlük gerçeği
nin TC içinde eritilmesine öncülük 
etme noktasına vardırılmıştır. Deni
tebilir ki: ihanet olgusu dünyanın 
hiçbir ülkesinde Kürdistan'daki kadar 
y<>Oun boyutlar kazanmamış ve uzun 
bir tarihsel sürece yayılarak toplumu 
çürüten ve da~ıtan bir güç haline 
gelmemiştir. Gezegenimizin hiçbir 
yerinde ve tarihin hiçbir döneminde, 
bir ulusun dokunulmaz, devredilmaz 
ve vazgeçilmez hakları ve değerleri 
Kürdistan'da görOkh)s')ü kadar per
vasız bir biçimele çiğnenmemiştir. 

Proletarya devrimleri ve ulusal kur
t~uş hareketleri çağı olan Çağımızın 
temel gerçekleri ışı~ında yaklaşıldı
ğında, Kürdistan'daki durumun va
hameti ve ihanet boyutlan daha iyi 
görülecektir. Günümüzde sömürge 
durumundaki ülkelerin sayısı ala
bildiğine azalmış ve sömürgecilik 
sistemi dağılmıştır. Henüz kabile dö
nemini yaşayan Afrika halklan da 
içinde olmak üzere, bütün sömürge 
uluslar yabancı egemenliğe karşı 
ayaklanarak kendi ulusal devletlerini 
kurmuşlardır. Buna karşılık, en azın
dan 30 milyonluk nüfusu ve ortalama 
550 bin kilometrekare toprağıyla, 

Kürdistan hala adının anılmasına 

bile izin verilmeyen ve parçalanmış 
bir sömürge ülke statüsü altında 
tutulmaktadır. Bir ulus ve onun bütün 
bireyieri için, bu dayanılmaz bir 
utançtır. Kürt halkının uzun yıllar 

boyunca bu utano bir günah gibi 
omuztarında taşımasının baş so
rumlusu, yabancı egemeniere uşak
hğı ve ajaniiğı bir meslek haline 
getiren Kürt egemen sınıflarıdır. Bu 
sınıflar ve yakın dönemde kendileri 
adına politika yapan güçler, ulusu
muzun temel değerlerine ihanet et
meyi adeta tek geçer akçe say-

mı~~:~·ir ülke düşünün ki, görülme
miş bir vahşi sömürgeci egemenlik 
altında tutulmaktadır. Öyle bir halk 
dUşünün ki, 500 bin kişilik saldırgan 
bir orduya karşı dişe diş bir varoluş 
ve direniş mücadelesinin içindedir. 
Yaşamın her saniyasi korkunç bir 
zulüm ve zorbalık attında geçmekte
dir. Ve öyle örgütler düşünün ki, 
adları ulusal kurtutuşçuya çıktığı 
halde, kendi toprak1arından binlerce 
kikxnetre uzakta bulunmaktadır; 

kendi Ulkesinde gelişen ~usal kurtu
luş savaşının dışındadır, vebadan 
kaçar gibi sıcak mücadele orta
mından kaçmaktadır. Bununla da 
yetinmez; bir yandan kendi ulusunun 

cellatlarıy1a uzlaşabilmek için lhane
tin en alçakça biçimine yeşil ışık 
yakarken, öbür yandan en aşal}ılık 
yöntemleı1e halkın varoluş mücad&
~sinin başında bulunan g~e 
karşı savaşır. EmperyaJizme tutsak 
düşmUş devrimciterin cezalandı
rılması için, emperyalist devletlerin 
polisiyle işbirliği yapar. Emperyalist 
metropollerde siyaset tüccarlığına 
soyunur. Hayvaniaşmış bir faşist
sömürgeci saldırganlığa karşı yük
selen direniş savaşının ortaya çı

kardığı kanla yoğrulmuş değerleri 
uluslararası karşı-devrim güçlerine 
peşkeş çekmeye çalısır. Gezegeni
mizin başka bir yerinde işbirlikçi Kürt 
milliyetçileri dışmda kendilerine yurt
sever, sosyalist ve hatta komünist 
adını yakıştıran, ancak başlıca uğ
raşları emperyalist metropollerde 
kendi ulusunun değerlerini pazarla
mak olan başka bir glice tanık olmak 
mümkün değildi r. ilerici insanhOın 
lrteratüründe, bu utanç verici ıxatiğ in 
teslimtyet ve ihanetden başka bir adı 
yoktur. 

Kürdistan'da ihanetin köklerinin 
uzun bir tarihsel geçmişe dayan
ması , egemen sınıfların hemen her 
dönemde halkın temel değerterine 
karşı tam bir ihanet içinde bulunma
ları ve hainlerin cezasız kalması, 
uzun yıllar gerçek yurtseverlikle ulu
sun temel değerlerine düşmanlık 

arasındaki keskin ayrımı önemli öl
çüde bulanıklaştırmıstır. Başka halk
ların teslimiyet ve lhanetle özdeş 
saydığı ve yaşam hakkı tanımadığı 
işbirlikçi politikalar, Kürdistan somutu 
sözkonusu olunca, kitlelere yurtse· 
verlik ve yurtsever politika olarak 
sunulmuştur. Başka sömürge ülke
lerde sömürgecikme işbirliği ha
lindeki yerli egemen sınıfların temsil 
ettikteri ve ulusal kurtuluş hareketleri 
tarafından düşman ilan edilen politi
kalar, Kürdistan'da devrimci politika 
olarak lanse edilmiştir. Bu tür politi
kaJara yakışan bir tek addan söz 
edilebilir. O da şerefsizlik politikası
dır. Bu korkunç çarpıklığın teme
linde, Kürt egemen sınıflarının ulu
sun değerlerine ihanet etmeyi bir 
gelenek haline getirmeleri ve milli
yetçilik savıyla ortaya çıkan güçlerin 
gerçekte bu geleneği sürdürmeteri 
kadar, Türk sömürgeciliğinin özgül 
karakterinin de büyük payı vardır. 

TOrk sömürgecil iğinin Kürt ulusunun 
varlığını tamamen yadsıması ve 
Kürdistan gerçekliğini tarihten sil
ıneye çaltsması , adlarının başında 

Kürt sözcüğünün yeralmasında ısrar 
eden güçler1e Türk ulusal yapısı 

içinde erirneyi seçmiş güçJerin iha
neti arasında sanıldıOı ölçüde ckk:li 
bir farklılığın bulunmadığını gizte
meye hizmet etmiştir. Kürdistan ze
mininde ulusal inkar ve imha politi
kasını terketmiş bir sömürgeci 
egemenliği hedeflemanin ötesine 
geçmeyen, Türk sömürgecilerinden 

PKK, direnen Insanlığın Kürdistan'dakl ... 

Elaflaroh 13. aoyloda 
.Jir par~ıyız. DOnyanın bir parça
sında halkımızın şahsında kölelik, 
zulüm ve zorbatık tüm yönleri ile 
devam ediyor ve halkımız yok olma 
aşamasına getirilmiştir. 

Nasıl ki ba{ıımsız ve özgıX bir 
yaşam, hiiklann ve insaniann hakkı 
ise, aynı şekifde böyte bir hayat Kürt 
halkının da hakkıdır. Içinde bulundu
ğumuz asırda hiçbW halk Kürt halkı 
kadar, bu denli ezilmiyor. Dünya 
~alklarının ki gibi Kürt halkının da 
.<urtuluş hakkı asla inkar edilemez 
ve engellenemez. 

Ben de Kürdistan toprakları üze
rinde Türk sömOrgeciilğinln baskı ve 
zulmünü görüp yaşadım. Ba
ğımsızlık ve özgürlüğün ne anlama 
geldiğini çok iyi anlıyorum. Ve her 
şeyden Once de insanlık görevinin 

ne olduğunu ve ne anlama geldiğini 
iyi biliyorum. Kürdistan'daki insanlık 
görevi Kürt halkının kurtuluşu için 
sömürgeciliğe karşı mücadele et· 
mektir. Ben de PKK önderliği aıtında 
~ insanlık görevimi yerine getiriyor 
•te Kürt halkının kurtuluşuna hizmet 
ediyorum. Ben PKK öndeftil)i attında 
sömürgeciltğe, sömürüye, zuiOm ve 
zorbalığa karşı savaşıyorum. Bu da 
her devrimci, demokrat, yurtsever ve 
ilerici insanın görevidir. Evet, dünya 
demokratları hayvan haklarına sahip 
.yıkark:en biz de Kürt halkının hakla
rına sahip çıkıyoruz; bu da bizim 
vazifemizdir. Hiç kimse ve hiçbir güç 
bize bu görevi çok göremez. 

Ülkemizde tüm insan hakları sö
mürgeci güçler tarafından ortadan 
kaldırılmıştır. Fakat PKK insan hak
larına hizmet ediyor ve biz de buna 
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kendi etnik kimlikleriyle kabul edil- · yakın tarihte buna kanıt teşkil eden 
melerini isteyen ve öbfir sömürge- pek çok ömek vardır. Türk burjlNazi
ferdeki işbirlikçiliğe benzer bir işbi r- sinin 1915·23 yılları arasında ger
likçiliğe razı olan güçlerin halk çeldeştirdtği Ermeni soyfurımında, 

saftarında değerlendirilme4eri buca- KUrt feodallerinin komuta ettiği Ha
dan kaynaklanmaktadır. midiye Aşiret Alayları büyük bir rol 

Kürdistan üzerinde hala varlığını oynamışlard ı r. Yine Güney ve Doğu 
sUrdüren Türk sömürgeci egemenli- KUrdistan parçalarındaki ilkel milli
ğinin bu niteli!)inin kavranmamış ol- yetçi önderlikler halkımızı sömürgeci 
ması , sadece KUrt milliyetçisi olarak devletler arasındaki savaşın yedek 
adlandırılan yapıtanmaların işbirlikçi gücü durumuna düşürmüş, Kürt hal
ve uşak karakterlerinin gizlenmesine kını katlettirmişlerdir. Sömürgeci 
hizmet etmekte kalmamakta; bunun devletler ateşkes ilan ettikleri zaman, 
yanısıra Türkiye solunun da bir türlü yıllarca devam eden "savaşın mağ
sa~lam devrimci ölçülere ulaşma- lupları " Künler olmuşlardır. Aynı şe
maaının en önemli nedenlerinden kilde bugün halkımızı ulusal kurtuluş 
biri otarak karşırrııza çıkmaktadır. mücadelesinden uzak tutmak is
Türk sömürgeciliğinin dünyada bir teyen Türk sömürgecileri , yaptıklan 
benzeri daha olmayan inkarcı ve propagandalarda "Kıbrıs'ta Rumiara 
soykımncı karakteri ile Kürt egemen karşı sizinle birlikte savaştık, Kıbrıs'ı 
sınıflarının tarihsel ihanet geleneği- birlikte aldık" demektedirler. 
nin birleşmesi, Türkiye'de toplumun Bütün bunlar emperyalist devlet
bilincini köreitmiş ve devrimci bilinci lerin sözkonusu c!eQerlendirmelerini 
alabildtğine çarpıtmıştır. Dünyanın pekiştiren gerçeklerdir. Kuşkusuz 

en iğrenç sömürgeciliğinin resmi sömürgeci devletler Kürtleri sadece 
ideokljisi olan kemalizmin Türkiye kendi sınırlarının ötesindeki ~düş

solu tarafından iıericilik adına layık manlarına" karşı kullanmakta kal
görülmesi, bu temelde Hitler fa- mamakta; bizzat Kürdü Kürde kır-

şizmini bile katbekat geride bırakan dırtmaya çalısmaktadır. Faşist 

bir soykırım mantığına dayanan Saddam yönetiminin Güney 
böyle bir ideolojinin etkisini ve etkin- Kürdistan'da sayıları yüzbini aşan 
liğini sürdürmesi, Türk bu~lNazisinin bir silahlı milis örgütlenmesini ya
en büyük başarısı, Türkiye solunun ratması , Doğu Kürdistan'da benzer 
ise en ağır utancıdır. Kürdistan üze- bir oluşumun örgütlendirilmesi ve 
rinde hüküm süren Türk sömürgeci Kuzey Kürdistan'da örgütlendirilen 
egemenliğini görmemek ve bu ege· "köy koruculuğu" bunun en açık 

menliğin özgül karakterini tanıyıp göstergeleridir. Sömürgeci devletle
kavramaya yanaşmamak, buna rin Kürt işbirlikçilerini silah
bağlı olarak soykırımcılığı dışında landırmalda hiçbir sakınca görme
kemalizme değişik nitelikler atfet- meleri, Kuzey Kürdistan'da olduğu 
rnek, koca bir ulusu tarihten silmek gibi "köy koruculuğu"nu toplumun 
isteyen Türk sömürgeciliğinin soykı- bütün kesimlerine yaymaya ça
rım şuçuna ortak olmak demektir. lışmatarı ve"itiitekı rdırtma" taktiğine 

A{ıır ve acı da olsa gerçeğin kendisi umut bağlamaları , Kürt milli
budur. Denilebilir ki, ~başka bir ulusu yetçiliğinin işbirlikçi karakterine dağ
ezen bir ulus kendi zincirlerini ha- rudan ba{ll ı dır. 
zırlamaktadır" sözü, en çok Tür- PKK hareketinin do{ıuşu , aynı za
kiye-Kürdistan ilişkisinde geçerlidir. manda Kürdistan somutunda gö
içinde bulunduğumuz koşullarda bu rülmemiş boyutlarda çarpıtılan ve 
gerçeği en çıplak bir biçimde tersyüz edilen gerçeklerin yerli ye
duyuyor, görüyor ve yaşıyoruz. rine oturtulması sürecinin de başla-

Emperyalist çevreler, bugUn, Kür- masıdır. PKK hareketi ihanet ile 
distan adına politika yapmak üzere yurtseverlik, teslimiyet ile direniş , 
yola çıkan (eski ve yeni) çeşitli çev- özgürlük ile kölelik arasına net ve 
reterin tiksindirici pratiğine bakarak, keskin sınır çizgileri çekmiş; birinci
Kürtleri "herkesin askerleri" biçi- sine karşı amansız bir savaşım ve
minde değerlendirmekte; Kürt ulu- rirken, ikincisini yüceltmiş ve ege
sunu •başka patranlar için çarpışan men çizgi düzeyine yükseltmiştir. 
bir ulus" olarak adl8ndırmaktadır. Abdullah ÖCALAN yoldaşın da be
Uiusumuz için bu müthiş aşağılayıcı, lirttiği gibi, PKK hareketi , "tarihimizin 
ancak önemli ölçüde gerçekleri yan- nerdeyse bir yazgısı haline gelen 
sıtan bir olgudur. Hemen her emper- ihanete ve işbirlikçiliğe kesin set 
yalist devlet, ulusal kurtuluş müca- çeken ve bundan sonra yasaktır 
deıemizin yükseldiği bir dönemde, hükmünü veren bir harekettir". PKK 
bu de{Jerlendirmeden hareket ede- hareketinin KUrdistan halkını sa
rak, kendisine bağlı işbirlikçi bir çevre vaşma ve kazanma kararlılığıyla 
oluşturmaya ve böylece kendi politi- dopdolu bir halk düzeyine çıkaran, 
kasını uygulamaya çalışmaktadır. buna karşılık açık ya da maskeli her 
Kendi egemen sınıfların ölçU tanı- türlü ihanetakımınınöfkesini üzerine 
mayan ihaneti yüzünden, KUrt nU- çeken en temel ve en soylu özelliği 
fusu sömürgeci devletler tarafından budur. 
tam bir cephanelik olarak kulla- •içteki hainin hesabi görülmeden 
nılmıştır. Geçmiş dönemlerde ve dıştaki despota karşı başari kazanı· 

Ilişkin vazHemizi yerine getiriyoruz. 
Biz Kürt halkının dünya insanlığı

nın gözleri önünde eritilip imha edil
mesine göz yumamazdık. Dünyayı 
tanıyan bir insanın en başta gelen 
görevi Kürt halkının bağımsızlık ve 

özgürlüğüne sahip çıkmadır. 
Kürt halkının bağımsızlık ve öz

gürlüğüne sahip çıkmak tarihi göre
vimizdir, hatta bu tarihi görevimizi 
geç bile yerine getirdik. Şayet bu 
görevimizi yerine getirmesaydik o 
zaman insanlık tarihi karşısında 

suçlu duruma düşerdik. 
Kürdistan ulusal kurtuluş müca

delesi ile bu mücadelenin temsilcisini 
ve taraftarlarını yargılayan güçler 
kendilerini yargılanmaktan kurtara
bilirler mi acaba? 

Batı Alman emperyalistleri, bu 
dava ile PKK ve Partimizin üye ve 
taraftarları olan bizlerin şahsında 

Kürdistan ulusal kurtuluş mücadele
sini ve insanlık tarihini yargılamak 
Istiyorlar. Nasıl ki faşist Türk mahke-

melerl PKK ile Kürt ve KUrtlüğün 

kafasının ezllmesl Için faşist gö
revlerini yerine getlrlyorlarsa, Batı 

Alman empeıyalizmi de Kürt ile Kürt
lüğün, PKK ve Kürdistan ulusal kur
tuluş mücadelesinin kafasını ezmek 
amacı ile bu davayı açmıştır. Astında 
hepsinin amacı birdir. 

Bu davanın sahipkwi hiçbir zaman 
unulmasınlar ki, bugünUn Kürt ve 
Kürdistan'• ile geçmişin Kürt ve 
Kürdistan' ı birbirleri ile kıyaslana

maz. Günümüz Kürdistan'ındaki 
Kürtler PKK ônderliOi altında uyan
mış ve özgürlükleri için savaşıp' ya

şıyor1ar. 

Hiçbir güç ve hiçbir kuwet PKK 
şahsında Kürt halkının bağımsızlık 
ve özgürlük taJebini hiçbir zaman 
yargılayamaz. PKK'ninyargılanması 

insanlık tarihinin yargılanması de· 
mektir. insanlık tarihini yargılayanlar 
kendilerini hiçbir zaman yargıla
maktan kurtaramazlar. 

Bu mahkeme, önüne Kürdistan 
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lamayacağını çok iyi bilen PKK, 
ihanet ve ceza ikilemini art1k baş
başa koşturan bir harekettir. (PKK 
hareketi) Nerede ihanet varsa orada 
ceza da vardır gerçel<li~ini ya
şatmaya, o büyük Kürt ihanetini 
yerlebir etmeye kararli olanların ha
reketidir. Ve bütün bunlar~ da en 
hayati Ozelliği haline getirmenin, 
bUyük bir kin ve öfkeyi ihanet üzerine 
boşaltmanın gereğine inanan bir 
güçtür. Bu aynı zamanda Kürt halki
mn yurtsever görevlerinin de ba
şında gelmektedir. HalktmlZin di
renme hakkı nas1l meşruysa, 

kendisini savunma hakkı da meşru 
ve kaçm1/maz birgOrevdir. Hiç kimse, 
hangi nedene dayandırı/mak iste
nirse istensin, halkımızdan ihanete 
özgürlük tamnmasım isteyemez. Ta
rihimizde derin kökleri bulunan ve 
halkımızın kö/e/eştirilmesinin baş 
sorumlusu olan ihanetin affe
dilmeyeceğini, ajan(taşmanın) ve iŞ· 
birlikçiliğin Uzerine ac1masızca gidi
/eceğini çok aç1k olarak s6yfüyoruz". 
(Abdullah ÖCALAN, Parti Gerçek
liğimizde Devrimin Zaferini Görmek, 
Seçme Yazılar, Cilt-11. sayfa 112). 

Evet, idris-i Billisi'nin ve Raybar'in 
ardılı Şahin Dönmez'in cezalandı 

rılması yalnızca soluk atıp veren bir 
kadavranın toprağa verilmesi değil, 
en üst ve en tehlikeli ifadesini "Genç 
Kemalistler Birliği" çetesinde bulan 
Kürdistan'daki tarihsel ihanet gele
neğinin de toprağa gömülmesidir. 
Kuşkusuz bundan sonra da ihanete 
ve hainlere tanık olacağız . Ancak bu 
durum y ıllarca orta yerde bekletilmiş 
bir kadavranın çevresine saçt ı ğı 

mikropların etkilerini bir süre daha 
sürdürmesinden başka bir anlam 
taşımayacaktır. Hainin cezalandı

rılması eylemi bu denli güçlü, köklü 
ve anlamlı bir içeriğe sahiptir. Bu 
görkemli eylemle Kürdistan' ın direniş 

güçteri tarihimizde ilk kez ihaneti 
cezasız bıralc:mamış ; halkın dava
sına karşı çıkarılan ihanete direniş 
süreci içinde ölümcül bir darbe indi
rilmiştir. PKK hareketi bu eylemiyle 
Mazlum, Hayri , Kemal ve Ferhat 
yoldaşlar başta olmak üzere ölüm
süz zindan direnişçilerine karşı taşı 

dığı sorumlutuğurı gereklerini yerine 
getirmiş; devrimci tutsaklara çektiri
len derin acıların hesabını ödetmiştir. 

Bu eylem, Kürdistanlı kimliğini 

taşımaya hak kazanmak isteyen 
herkese yapılmış; Türk sömürgecili 
ğine, işbirlikçiliğine ve ihanete karşı 
sonuna kadar savaş çağrısıdır. in
sanlık değerlerine sahip çıkan ve bu 
değerlerin yUcettilmesinden yana 
olan herkesi bu savaşa katılmaya ve 
omuz vermeye çağırıyoruz . 

3 Nisan Kürdistan tarihindelha
neti ezme günü olarak anılacaktır! 

OOzettme: Daha önce+;l sayımızda Ş. 
Dönmet i cezalandırma eyleminin tarihi 4 
Nisan olarak yazılmıştır. Doğrusu 3 Nisand ı r. 

ulusal kurtuluş mücadelesini engel
leme görevini koymuştur, fakat PKK 
ve Kürt halkını yargılama hakkına 
sahip değildir. Onlar insanlık ka
nuntarını ayakları altında ezerek ge
rici kararlar verebilirler, fakat ben 
onların hiçbir kararını tanımıyorum . 

Doğru karar insanlık tarihinin kararı
dır ve benim tanıyacağım karar da 
bu karard ır. 

-Emperyallst mahkemeter haıt

kımızı yargıtayamazlarl 

·Yofnon dlrenlfln önderi llııt
kanAPOI 

·Yqastn inMnlıOın Kürdis
tan'daki temalleisi PKK! 

-Yataaın ezilen halkiann ve tOm 
dünya emekçilerinin blrtll)l ve kar
defiiQII 

-Kahrolsun emperyalist ve eö
mürgeci güçler! 

-Kahrolsun hıflat Türk devletli 
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iSMAiL BEŞiKÇi GERÇEGiNiN ÖGRETTiKLERi 
ismail Beşikı;i'nin · sır Aydın, Bir 

Örgüt ve Kürt Sorunu• adlı kitabı
nın 57 ve 58. sayfalarında şunlar 

yazılı : 

"Aziz Nesin-(. .. ) Bu Doğu mesele
sinin arkasında daima ingiliz par
mağı, emperyalizmin çıkarlan var
dır. Ben hep böyle düşün

müşümdür. Peki Birinci Dünya 
Savaş1'nda Ermenileri kıranlar kim
lerdir? Kürt Kürt dedi~iniz yerlerde 
Ermeniler yaşamıyor mu? 

wismai/ Beşikçi- Ermenistan da 
vard1r. Kürdistan da. Bunlar birbirine 
komşu ülke/erdir. Sorunun arkasında 
ingiliz parmağJ. emperyalizmin ÇI

karları olduğu doğrudur. Fal<at bunu 
1919 yılından itibaren, en az 1919 
y1fmdan itibaren ele almak gerekir. 
Kürdistan 1923'e varan yıllarda ingi
liz emperyalizmi ve işbirlikçileri tara
tmdan böfünmiiştür. Kürt ulusuna 
böl-yönetpolitikası uygulanmıştır. Bu 
süreç içinde kemalistler ingiliz em
peryalizmi ile işbirliği yapm1şlardlf. 

"Tahsin Savaç- Doğu. süphesiz ki 
Türkiye'nin ayr1lmaz bir parçasıdır. 

"Aziz Nesin-Ben senden kuşkula

m yorum, arkadaş. Şu sırada herkes
ten kuşku/anıyorum, senden de kuş
kulamyorum. Hem Türk olacaksın, 
hem de Kürt meselesinin ısrarla 

üzerine gideceksin. Bu kuşkuyu ge
tirir. Kürtlerin kendileri bu kadar ilgi
lenmiyor. Harta yerli yersiz çıkışları 
yok. Sen ne karışworsun? 

"ismail Beşikçi· (. . .) Bu işlerle 
uğraşmaya gelince! Devlet bu konu 
ile ilgilenen/ere olaganüstü baskılar 
uygulanıyor diye geri çekilmek oJ. 
maz. Bilim her türlü konu üzerinde 
açıklamalar yapabilir. Kürt sorunu da 
bunlardan biridir. Devletin baskılan 
karşısında sinmek, geri çekilmek 
bilimsel gelişmeyi durdurur. Devletin 
bask1/arına kölece boyun eğmek, 
sinrnek geri çekilmek devrimci ve 
demokrat kişilere ve kurumlara yakı

şır bir davranış değildir. insan doğru 
bildiğini aksi ispat edilineeye kadar 
her zaman ve her yerde savunma/ı· 

dır. .. " 
1978 yılının son ayında Türkiye 

Yazarlar Sendikası (TY$) üyeleri 
arasında böyle tartışmalar oluyor. 
"Bir Türk olduğu halde ısrarla Kürt 
meselesi üzerine gitmesi" nedeniyle, 
TYS üyesi sosyolog ismail Beşikçi. 
TYS başkanı A. Nesin tarafından 
"kuşkulu kişi olmakla" itharn ediliyor. 
Tabii, "Doğu meselesinin arkasında 
daima ingiliz parma{lının varlığı " da 
eklenerek. Aynı dönemde böyle bir 
ithamla karsılaşan kuşkusuz sadece 
i. Beşikç! değildir. ÖrnB9in, bir de 
Kemal PIR var. Kemal PIR de, aynı 
gerekçe nedeniyle. Türkiye ve 
Kürdistan'ın sol hareketi denen yapı 
içindeki birçok kişi. grup ve örgüt 
tarafından benzer şeylerle ve hem 
de daha yaygın bir biçimd~ itham 
edilmişti. Demek ki , i. Beşikçi'nin 
m~ruz kaldığı suçlamalar bir istisna 
veya tesadüf değildir. 

Türkiye'de "Kürt meselesi"nin ar
kasında ingiliz parmağı olduğu ve bu 
meselayle ilgilenenlerden kuşku 

duyulması gerektiği tezi, kemalizmin 
tezkfir. Hatta daha genel anlamda 
diğer halkları da kapsamak üzere 
Osmanlı'dan kalan bir görüştür. Ke
malizm ve onun politik kururnlaşması 
olan TC, başından beri Kürdistan 
üzerindeki politikaları Ofdu ve istih
barat güçleriyle oluşturmuş, devletin 
ve toplumun tüm kuruluş ve kişilerini 
bu inkar ve imha politikasının uygu
lanmasına hizmet ettirmiştir. Türki
ye'de yasal kurum ve kişi olabilmek, 
böyle bir hizmeti yerine getirmeye 
bağlı kılınmıştır. Bu durum öyle dev
letin ve toplumun Ileri bir noktaya 
vardırılmıştır ki Kürdistan ve Kürt 
halkı sonunda inkar ve imha dışında 

bir politik yaklaşım geliştirme •em
peryalizmin parmağı• veya "polis 
olayı " olarak herkesçe algılanır ot
muştur. Çünkü, devlet tUm gücünü 
buna harcamış, ordu ve polis dışında 
herkesi bu sorunda politika ge
liştirme dışında bırakmıştır. Bu du
rum, PKK gerçeği karşısında çok 
daha net olarak görülebilmektedir. 
Kendisi tepeden tırnağa kadar em· 
peryalizme bağımlı ol~n. emperya
lizmin beslernesi durumunda bulu
nan, emperyalizmin verdiği solu
numis yaşamaya çalışan TC, PKK 
önderliğindeki ulusal kurtuluş müca
delesinin "dış güçlerin oyunu olduğu• 

iddiasını hala ileri sürebilmektedir. 
Elbette onun bu iddiası fazla önimli 
değildir. önemli olan, bir yandan 
TC'nin her şeyiyle emperyalizme 
bağımlı olduğunu söyleyenlerin, öte 
yandan Kürdistan sorunu karşıs ında 

TC'nin bu iddialarını olduğu gibi 
kabul etmeleri ve bu iddialar doğrul· 

tusunda görev yapmaya çalışmala
rıdır. Bütün yasal kurum ve kişilerin 
durumu budur. Bu konuda, PKK'yi 
daha yakından tanımak isteyen sos
yalist, ilerici güçlerin sergilediği tu
tum bile oldukça ilginçtir. Bunların en 
çok üzerinde durdukları husus, 
PKK'nin dış ilişkileri olmaktadır. Öyle 
ya, ABD'den Sovyetler'e, Çin'e kadar 
herkesle ilişki kurmakTC'nin hakkı· 
dır, ama Kürtlerin , Kürdistan ulusal 
kurtuluş hareketinin siyasal ilişkileri 
asla olamaz ve olmamalıdır; eğer 
olursa, bu emperyalizmin veya 
revizyonizmin ya da bölge güçlerinin 
parmağı demektir. Türkiye'nin .sol 
güçleri , Filistiniiiere övgü dizmekle 
biliremezter, fakat PKK'nin Filistinli
lerıe ilişkileri bile onlar için kuşku 
verici bir husus olabilmektedir. işte 
bütün bunlar, kemalizmin, Kürdistan 
sorunu karşısında Türkiye toplu
munda yarattığı etkiyi göstermekte· 
dir. Demek ki, Aziz Nesin'in söyle
dikleri kişiye özgü, niyete baQh ve 
tesadüfü olan şeyler değildir. 

Tahsin Savaç örneğinde gö· 
rüldüğü gibi, Kürdistan'dan gelip 
Türkleşmeler, TC politikalarını sa· 
vunmakta ve Beşikçi'yi suçlamakta. 
A. Nesin'i bile geride bırakmakta· 
dırlar. Benzer durum Kemal PiR 
örneğinde çok daha açık ve yaygın 
olarak yaşanmıştı. Sosyal-şoven sol, 
bu işte özellikle özümsenmiş, ulusal 
inkarc ı kesimleri kullanmıştı . Hatta, 
bunlardan daha fazla, ulusal kurtuluş 
mücadelemizin gelişimine paralel 
olarak Kürt milliyetçisi yanlarını gi
derek öne çıkarmaya çalışan re
formist-teslimiyetçi Kürt çevreleri, bu 
işi üstlenmişlerdi. ÖY, DDKD, KUK 
gibi güçler, hem yazılı ve hem de 
sözlü propaganda ile Kemal PiR'in 
"ajanhğı" üzerine söylemedikleri söz 
bırakmamışlardı. PKK'nin ideolojik· 
politik çizgisi karşısında tutuna
mayan bu güçler, PKK'ye karşı mü
cadeleyi tamamen böyle bir yönteme 
oturtmuşlardı. Bu durum. kema
lizmin Kürdistan'da sağladığı etkiyi, 
yarattığı yapıyı, Kürdistan'da ortaya 
çıkan sözümona aydıntaşmanın ne 
denli bir düşürülmüşlük olduğunu 
göstermesi bakımından önemlidir. 
işte buna dayandığı içindir ki, A. 
Nesin, Beşikçi'ye "sen ne karı 

şıyOfsun?" diyebilmektedir. 
insanların "ajanhkla•, "kuşkulu kişi 

olmakla· itharn edilmeleri sonderece 
ciddi ve önemli bir olaydır. Kişi

liklerde etkisi her zaman duyulan 
derin bir etki bırakmaktadır. Nitekim 
i. Beşikçi, oniki yıl gibi çok uzun bir 
süre sonra bile, (ki yaklaşık dokuz 
yılı zindanlarda geçmiştir,) bu du· 
rumu gündeme getirmekte, so
rumlulannı ispata davet etmektedir. 
Kemal PiR, Diyarbakır zindanında 
dünyada eşi görülmemiş bir zulme 

karşı direnişin en ön saflarında yıl
larca direndiği ve savunulacak çok 
şeyin bulunduğu bir ortamda bile, 
faşist-sömürgeci mahkemelerde 
"Benim için dışanda böyle şeyler 
söylendi, tArih karşısında sorumlulu
ğurnun bir gereği olarak bunlafl da 
belirtmek istiyorum • diyerek, hak
kında söylenenlerin üzerinde ne 
denli derin bir etki bıraktığını göster
miştir. Bunlara karşın, bu sözlerin 
sahipleri, kemalizmin bir düdük gibi 
öttürdüğü güçler, yıllardır hala sus
maktadırlar. Susmaktan da öte, 
mesleklerini olduğu gibi hala icra 
etmeye çalışmaktadırlar. Fakat A. 
Nesi n susmuyor, 1986 yılında yayın
ladı~• bir yazıda , • ... ismail Beşikçi 
söz alarak, gündem ve konu dışı ve 
ne yazık ki, aynı zamanda yasa diŞI 
bir konuşma girişiminde bu
lunmuş ... • (aynı kitap sayfa 65) diye
rek, kendini savunmak istiyOf. "Özürü 
kabahalinden büyük" diye, Işte buna 
denir. Savunmak isterken de, kendi 
gerçe{ıini daha açık ortaya koyuyor. 
TC'nin ırkçı , sömürgeci ve faşist 
yasalarının bekçili~ini yapanlar, söz 
ve eylemleriyle bu yasaların dışına 
çıkanları, bekçilik görevlerinin gereği 
olarak, "kuşkulu kişi olmakla" itharn 
ediyorlar. Bütün bunlar sonderece 
açık de{ıil mi? Gerçekte kimlerin, 
neyin ajanları olduklarını göster
miyor mu? 

Haki KARER ve Kemal PiR, dü
şünce ve eylemleriyle Türk ve Kürt 
halklarının ölümsüz önderleri olduk
lann ı kanıtlamışlardır. Buradaki 
amacımız bu kişiliklerde dile gelen 
derin anlamı açıklamaya çalışmak 
de{ıildir. Yine Beşikçi 'nin durumuna 
kısmen benzediği için örnek olarak 
Kemal PiR'i aldık. Burada, Haki 
KARER'in cenazesi başında Kemal 
PiR'in söylediği "Bu adam Tür
kiye'nin geleceğidir, önder ve yol 
aç1c1dtr, bunun anlamını iyi bilmek 
gerekir" biçimindeki söylevini de be
lirtmek, tarihi açıdan gereklidir. Ay
rıca amacımız, i. Beşikçi ile Kemal 
PiR'i aynı göstermek veya karşı
taştırmak da değildir. Kuşkusuz ortak 
anlamları oduğu gibi, çok önemli 
ayrılıkları da vardır. i. Beşikçi , Kür
distan sorununda gerçekleri ortaya 
koymaya çalışan , mevcut durumun 
bu temelde değişmesini isteyen, bu 
konudaki düşüncelerini her türlfı be
delini göğüslayerek ısrarla savunan 
ve geliştiren gerçek bir aydın, kararlı 
ve dürüst bir bilim adamıdır. Haki 
KARER ve Kemal PiR, bu düşünce
leri politika alanına aktaran, sadece 
doğru düşüncelerin hayatta geçerlilik 
kazanmasını istemekle kalmayıp 

bunları gerçekleştirmaya çalışan, 

bunun için örgüt ve eylem yaratan 
devrimci militanlardır. Buna rağmen, 
istemlerinde önemli ortaklıklarvardır 
ve bu nedenle i. Beşikçi gerçeğini 
dile getirirken, bu kapsamda Haki 
KARER ve Kemal PiR'e de yer 
vermek hatalı değildir. 

Bildiği doğru düşüncelerin ısrarlı 

savunucusu olan L Beşikçi, bugün 
Türkiye siyasal ortamının güncel ve 
önemli bir olayı haline gelmiştir. Yaz· 
dığı üç kitap (1-Devletlerarası Sö
mürge Kürdistan, 2-BIIim-Resml 
ideoloji, Devlet-Demokrasi ve Kürt 
sorunu, 3-Bir Aydın, Bir örgüt ve 
Kürt sorunu) anında toplatılmış ve 
kendisi de üç kez tutuklanmıştır. 
Şimdi, bu temelde bir yargılama olayı 
sürmektedir. Faşist-sömürgeci TC, 
Beşikçi şahsında Kürdistan gerçe
ğini, Türk aydınının ve devrimciliğinin 
tutumunu yargılamak istemektedir. 
ismail Beşikçi de, kitaplarında yap
tığı sorgulamayı mahkemelerde de 
sürdürmektedir. Kürdistan gerçeği 
karşısında Türkiye'deki egemen du
rumu , ırkçı , sömürgeci ve soykırımcı 
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Mumu, TC'den başlamak üzere top
lum içinde bu tutuma ortak olan tüm 
yapıları, bunları Kürdistan'da ta
mamlayan işbirlikçiliği ve ihaneti sor
gulamakta ve tarihi meşruiyet 

önünde yargılamaktadır. Bu konuda 
yayınlanan kitapları, mahkeme
lerdeki savunmaları ve yaptığı söy
leşileri oldukça öOreticidir ve gerçek
lerin açıklanmasıyla doludur. Burada 
bunları aktarmak hem mümkün de
ğildir, hem de gerekli . Fakat 
Beşikçi'nin eserlerini her devrimci ve 
yurtseverin mutlaka okuması ve 
yaygın olarak ~utulması gereklidir. 
Biz sadece kısa birkaç örnek aktar
makla yetinelim. 

i. Beşikçi , 18 Nisan 1990 tarihli 
savunmasında, TC'nin ırkçı, sö
mürgeci gerçeğini, Inkar ve imha 
politikasını savunan Türk kurum ve 
kişileri için şöyle diyor: 

"Türkiye'de profesörler, yazarlar, 
dip/omat/ar hem yoğun bir ırkçılık 
yapmakta, hem de yazılarına 'Türk
ler ırkçılık gütmez' diye başlamakta

dır/ar. Türkler 'Ben Türküm' diyeni 
kendinden sayarmış ... Sorun burada 
değil. Sorun, 'Kürdüm' denildiği za
man ortaya çıkmaktadır. işte devlet 
terörii burada kullanılmakta, amaç 
da Kürtleri 'Türke benzetmek' ol
maktadır. 

•au ırkçı ve çifte standartll yakla
şım sadece bu profesörlere, bu ya
zarlara has bir düşünce. tavır ve 
davranlŞ değildir. Türk üniversitesi
ninbütünü tarafından, Türkbasmınm 

çok büyük bir çoğunluğu tarafından 
savunulmuştur. Bunların dışında 

Türk siyasal partileri. Türk işçi kuru
luşları, Barolar Birli9i gibi Türk hukuk 
kurumları, Diyanet işleri Başkanliğı, 
Türk spor kuruluşlan hep bu dü
şüncede, bu tavır ve davranış içinde 
olmuşlardır. " (sayfa 1 O) 

öteden beri, Türk sömürgeelliği
nin Kürdistan'da yarattığı yapı üze
rine PKK'nin geliştirdiği d~er
lendirme ve eleştiriler, reformist-

teslimiyetçi Kürt çevreleri tarafından 
yanlış görülmektedir. Bu güçler, 
PKK'nin değerlendirmelerini, kendi· 
lerinin Türk sömürgeciliğinin uzantı· 

ları olma durumlarını açığa çıkardığı 
için Kürt halkına yapılan bir hakaret 
olarak göstermeye çahşmaktadırlar. 

i. Beşikçi, son dönemlerde kendi· 
siyle yapılan bir röportajda, tu· 
tuklanmasının gerekçesi olan ki· 
taplarının içeriğini açıklarken , bu 
konuda da şunları belirtmektedir: 

• ... Kürtler ise geniş bir ülkeye ve 
büyiik bir nıJtusa sahip olmalarma 
rağmen sonsuz derecede aşağı
/anmlŞ, hor/anmış, küçümsenmiş, 

kendi kendine ihanet etmesi sağlan
mış bir ufustur. Türkiye'de Kürtlerin 
Türklerle eşitliği ulusal kimliklerini, 
yani özbenliklerini, Kürt benliklerini 
inkar koşuluna bağlanmıştır. Kürt 
dili, Kürt kültürü olağanüstü dere· 
cede horlanmalda aşağıfanmaktadır, 
Kürt insanı, PKK Genel Sekreteri 
Abdullah ÖCALAN'ın çeşitli vesile· 
ler/e sık sık vurguladığı gibi düşü· 
rülmüş bir insandır. Kürt halkı düşü· 
rülmüş bir halktır. Fakat Kürdistan'da, 
özellikle Kuzey Kürdistan'da Kürtle
rin kendilerine dayatılan, kendilerine 
layık görülen bu süreci benimse· 
dik/erini, aşağılama/ara, onursuzluk· 
/ara, katlandık/arım da görüyoruz. 
işte konunun Kürdistan cephesiyle 
ilgili olarak belirtilmesi gereken yönü 
de budur. Direnme ve başka/dm 

ruhunun yok edilmesi ve dağı-

tt/ması ... Onursuz yaşamaya kat/s· 
m/ması ... Aşağı/anmış, düşUrü/müş 
bir toplum olma durumunun sindi· 
rilmesi ... işte son kitaplarda bu ilişki· 
leri açıklamaya hizmet eden bazı 
sorular sormaya çalışttm. Bilim
resmi ideoloji ilişkilerini incelemeye 
gayret ettim.· Kürt sorununa ilişkin 

düşüncelerinden, tavır ve davra· 
nışlarmdan dqlay1 bir Türk üniversl· 
teşini, profesör/eri, Türk basınını, 
yazarları, anayasal kurumları eleştir· 
meyeçallştım .. 15Ağustos 1984'ten 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( Serxwebün 

sonra Kürdistan'daki siyasal ve top
lumsaf değişmeyi belirtmeye de 
özen gösterdim. "(sayfa 9) 

Direnme ve başkaldı rı ruhunu yi
tirmiş olan, onursuz, aşaQılanmış ve 
düşkünce yaşamı kendilerine mes
lek edinen reformist-teslimiyetçi Kürt 
çevreleri, direnişi geliştirdiği için, 
bugün hala PKK'ye karşı azgınca 

sald ırmaya çalışıyorlar. Legal parti 
kurabilmek için taşist-sömürgeci re
jimdem izin istiyorlar. TBKP şefleri 
bu konuda kendilerine öncülük yap
tılar, bunlar da onların peşinden 

yürümeye hazırlanıyorlar. TC'nin 
PKK'yi tecrit etme planı bunların 

hepsini içine alarak yürütülmeye ça
lı şıyor, bunun için sözümona Kürt 
haklarını da kollayan yeni partiler 
kurulmaya çaba harcanıyor. Çok 
aç ı k ki bunların hepsi geriliayı tasfiye 
amacı güdüyor ve sömürgeci özel 
savaş çerçevesinde başvurulan tak
tikler oluyor. PKK'yi inkar eden, PKK 
çizgisi dışında olan tüm gi rişimleri n 

anlam ı ve durumu budur. Adı geçen 
söyleşide i. Beşikçi de, bu durumu 
çeşitli yönleriyle değerlendiriyor. 

Şöyle diyor! 
"Dikkat ederseniz olayın köke

ninde Kürt kökenli milletvekilleri var
dsr. Kürt sorunu vardsr. Buna rağmen, 

öu milletvekilleri yeni oluşumfarm, 

yeni girişimlerin figüranlafl gibidirler. 
Örneğin yeni bir girişim başlatmak, 
yeni örgütlenmelerin öncülüğünü 
yapmak, sorumluluk almak, vs. mil
letvekillerinde görUimemektedir. Bu, 
Kürdistan 'ın sömürge yapıssyla ilgili
dir. Sömürge ilişkilerinin Kürt insanı 
nın ruhsal yapısmm nassl şe

killendirdiği ile ilgili bir kOnudur. 
Çünkü, Kürtler hep yönetilmişlerdir. 

Bu süreçte Kürdistan 'ın iç dinamikleri 
parçalanmış, diri güçler ezilmiş, in
sanlarda, kitlelerde liderlik fonk
siyonlarmm gelişmesine engel ol
mak için her türlü önlem a1mmsşt1r. 
Insanlar kendilerine, ai/e/erine, ulus
larma güvenemez bir hale geti
rilmişlerdir. Bugün Kürdistan da ken
dine güvenen, halka güvenen, 
bağ1ms1z programs olan, siyasal is
tekleri olan, Türk siyasal sistemiyle 
temel çelişkisini belirleyen, bu çe
lişkiyi çözüme ulaştsrabilecek kuv
vetleri saplayan ve bunlan ortaya 
çskarmaya ça/sşan en önemli güç 
PKK'dir. Türk devleti, şimdiye kadar 
Ortadoğu 'da 30 milyondan fazla nü
fusu olan Kürt ulusunu nasJI inkar 
ettiyse, PKK gerçekliğini de inkar 
etmektedir. PKK'yi, Kürdistan 'daki 
ulusal kurtuluş mücadelesini. kendi 
sömürgeci konumunu anlamazlıktan 
gelmektedir. Fakat. PKK kendini artık 
iyice dayatmsşt1r." (sayfa 6) 

Evet: Aziz Nesin'in Aralık 1978'de 
Beşikçi 'ye sorduQu "Sen ne karı 

şıyorsun" sorusunu, ş imdi de yeni
den TC soruyor. Beşikç i , "Yirmiüç 
yıldff benim düşüncelerim gelişti, 

değişti, devinleşti, fakat hakkimdaki 
iddianame/erin sözcükleri bile de
ğişmedi" diyor. Yalana dayalı ve 
düşünmenin yasaklanması üzerinde 
şekillenen kemalizm ve TC'de ne 
degişiklik olabilir ki?! Sadece bir A. 
Nesin yaşlan ıp yok olur, yerine ikinci 
A. Nesin geçer, o kadar. 

Faşist Tü!1( sömürgeciliği , i. 
Beşikçi 'nin kitaplarında olduğu gibi, 
mahkemede de yarQııanıyor. Be
şikçi , Türl< tOplumunun bütün ke
simlerine s i nmiş olan ırkçı , sö
mürgeci ve soykırımcı anlayış ve 
davranışları sorgulamaya ve yargı

lamaya devam ediyor. Beşikçi olayı 

Türkiye ve dünya kamuoyunun gün
demindeki en önemli olaylardan biri 
haline gelmiş bulunuyor. Kuşkusuz 
bunda Kürdistan'da gelişen müca
delenin belirleyici düzeyde etkisi 
vardır. Zaten bunu bildi{li için, Beşikçi 
de, mücadele gerçeğ i üzerinde daha 
çok açıklayıcı oluyor. Yirmiüç yıldır 
araştırıyor, inceliyor, düşünüyor ve 
gerçekiere daha çok ulaşıyor, ger
çekiere ulaştıkça da doğru bildiklerini 
daha bir kararlılık ve cesaretle savu-

nuyor. Bu gerçek bir aydının yaşam 
ve çalışma tarzıdır. Beşikçi bunu 
temsil ediyor ve Türkiye'de aydın 
örneğini yaratıyor. Böyle bir sürece 
girerken A. Nesin'le tartışma ve mü
cadele içinde olması kuşkusuz tesa
düf değildir. A. Nesin, bir kişi değil, 
bir kurumdur; Osmanlı'dan beri Türk 
toplumuna egemen olan ve kema
lizmin de •aydın" diyerek piyasaya 
sürdüQü yapının temsilcisidir. Be
şikçi-Nesin tartışması , tarihten beri 
gelen bir çatışmanın günümüzde 
ulaştığı düzey ve aldığ ı biçimdir. 
Sahte ile gerçeQin, gerici ile ilericinin 
tartışması ve mücadelesidir bu. 

i. Beşikçi, Türk toplumuna sindi
rilmiş ve egemen kılınmış gericiliği 
sadece kendisi sorgulamıyor. Be
şikçi olayı da, başta sosyalist ve 
ilerici kesimler olmak üzere he!1(esi 
kendi kendini sorgulamak zorunda 
bı rakıyor. Türkiye'de ve dünyadaçok 
çeşitli çevreler Beşikçi olayı üzerine 
yazıp çiziyor, değerlendirme yap
mayaçalışıyor. Sorgulama yapmaya 
yönelenler, değerlendirmelerin i ge
nişletiyorlar, bundan uzak durmak 
isteyenlerse günah savma biçiminde 
birl<aç paragraMa işi geçiştirmeye 

çal ışıyorlar. Ne var ki, ikinci durumun 
daha yaygın olduğu görlılüyor. 
Türkiye'de Beşikçi olayı üzerine ya
zılanları n içeriği iki noktada topla
n ıyor: Onurlu aydın, Beşikçi yalnız 
değildir. Sanki ağız birliQi etmişce
sine herkesin ayn ı sözcükleri kullan
mas ı elbette ilginç ve anlamlıdır. Bu 
durum, bir kez, hala fazla bir şey 
söyleyecek durumda olmadıklarını 

gösteriyor sahiplerinin; ikinci olarak 
da Kürdistan sorunu ve Beşikçi olayı 

karşısında gerçek durumlarının itirafı 
oluyor. Kürdistan sorunu karşısında 
Türkiye insan ı onurlu ve ahlaklı dav
ranamamı şt ır; kemalizm ve TC, top
luma ağır bir leke olan onursuzluğu 
yaşatm ı ştı r. Beşikçi ise dünyada eşi 
az görülen bir yalnızlıkla yüzyüze 
kalmıştır y ı llardı r. Hala da bu yalnız 

hQın gerçek anlamda aşıldıQı söyle
nemez, olanlar çoğunlukla göster
meliktir, öz ve içerikten yoksundur. 

M Onurlu aydın " ne demektir? Peki 
onursuz aydın olur mu? Beşikçi 

onurlu aydın ise, Beşikçi gibi düşü
nüp davranmayanlar, Beşikçi ' nin de 
yoğun olarak eleştirdikleri onursuz 
mudur? Yoksa aydın bile değil mi
dirler? Aydın , içinde yaşadığı toplu
mun onurudur. Kendi onurunu bile 
koruyamayanların toplumun onuru 
olabilmeleri mümkün müdür? Tür
kiye toplumu yüzyıllardır ciddi bir 
gelişme katedememişse, emperya
lizm boyu nduruğundan kurtulama
mışsa, başta Ermeniler ve Kürtler 
olmak üzere halklar karşısında alın 

lar ı nda leke taşıyan bir onursuzluk 
durumuna düşmüşse, bütün bun
larda •aydın" sıfatıyla geçinenlerin 
sorumluluğu esastır. "Kürt aydını· 

denenler ise, Türkiye'deki bu yapın ın 

daha düşkün bir izdüşümü duru
mundadı r. Elbette genel ve egemen 
yapılar böyledir, bunlar karşısında 
istisna durumunda olanlar, her iki 
toplumda da hemen her dönemde 
vardır. Türkiye ve Kürdistan'da aydın 
kavramı çok ucuzlatılmıştı r. Her ya
zar ve çizere, yazıp ve çizdiklerinin 
niteliğine bakılmaksızın •aydın" de
nilmişti r. Gerici l iğ i savunanlar, sos
yalizm ve ilericilik adına mevcut 
düzeni savunanlar aydın olarak gö
rülmüş ve gösterilmiştir. Mevcut dü
zenin propaganda takımına "aydın" 

denilmiş, bunun dışına çıkmak is
teyenler ezi lmiştir. Elbette bunu ya
ratan Osmanlı ve TC'nin yapısı, 
topluma egemen kılınan devletçilikti r. 
Fakat bunun aynı zamanda emper
yalizm ve reel sosyalizmle de yakın 
baQı vardır. Ekim Devrimi'nin etkisi, 
Fransız Devrimi'nin etkisi bütün dün
yada aydın yaratıyor, toplumların 
gelişimini müthiş bir şekilde hızlan
dırıyordu . Emperyalizm düşünce ve 
aydın katliamı demektir, her şeyin 
emperyalizmin çıkarlarına hizmet et-
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tiri lmesini öngörür. Ekim'in ruhundan 
ve ilkelerinden uzaklaştıkça sosya
lizm de aydın yerine memurluQu, 
propagandacılığı esas alm ıştı r. Sos
yalizmin günümüzde yaşadıQı so
runlarda ve gerilemelerde bu duru
mun etkisi belirleyicidir. Türkiye'nin 
sözde en ileri beyinleri, çok büyük bir 
çoğunlukla işte böyle bir yapının 

ancak silik bir uzantısı olabilmiştir. 
Kürdistan ise uzantının uzantısı olma 
durumunu yaşamıştır. 

Aydın , içinde yaşadığı toplumda 
ekonomiden siyasete kadar egemen 
düzenin toplumsal gelişmeyi engel
leyen yanlarını eleştiren, toplumsal 
gelişmeye hizmet etmeyen düşünce 
kalıplarını parçalayan, toplumsal ya
şamdaki çelişkileri açıQa çıkaran, 

toplumsal gelişmeye yön veren yeni 
düşünceler üreten ve toplumu bu 
temelde eğ ilip ileriaten kişi demektir. 
Peki, Türkiye'de aydın denen kişile
rin durumu böyle midir? Sayıları çok 
kabarık olan bu kesim araştırılsa 

böyle kaç kişi bulunabilinir? Aydın , 

ça lı şma ve yaşamında sadece ta
rihsel gelişmenin meşruiyetini ken
dine esas alır, yoksa A. Nesin gibi 
egemen düzenin yasalarını ve on
larla uyumu değil. Beşikç'nin de 
belirt iği gibi, toplumsal gel işmeye 

ters düşen, gelişmeyi engelleyen 
yasal mevzuatı n bir aydın için hiçbir 
meşru iyeti yoktur. O halde, Türkiye 
ortamına bak ı ldığında görülen ne
dir? Egemen düzenin yasalarına, 

hana hiçbir yasa tanımayan askeri
faşist diktatörlüklere boyun eQiştir. 
Bundan da öte mecut rejime hizmet 
ediş , onun bir memuru gibi propa
ganda görevlerini yürütüş tür. Geç· 
mişten beri "aydın kesim" diye top
luma lanse edilen bu güçlerin gerçek 
yüzü, Kürdistan sorunu karşısında , 
PKK önderliğindeki Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesine karş ı tutumda 
iyice açığa çıkmış ve teşhir olmuştur. 

Bu güçler, sözde düzenin aksaklıkla· 

rı nı eleştirirler, emperyalizme bağımlı 
olduğunu söylerler, fakat böyle halk 
düşmanı bir dtizenin yıkılması ve 
değiştirilmesi durumu ortaya çıkınca 
hep birden düzenin paşaları gibi 
egemen yapıya sahip çıkarlar. Sözde 
dünyan ın her tarafındaki ulusal kur
tuluş hareketlerinin destekleyicisi
dirler, gerilla için övgü düzmekle 
bitiremezler, fakat bunlar Kür
distan'da olunca ve Türk devletine 
karşı gelişince bütün sözlerini bir 
çı rpıda yalar geçerler, ırkçı , sö
mürgeci yaklaşımın , devlet terörü ve 
soykırımın propaganda görevlerini 
üstlenmekte asla sakınca görmezler. 
Sağcısından solcusuna kadar bu 
kesimin bütünü böyledir. Bu birlik, 
PKK karşısında çok net ortaya çık

mıştır. Yazılanların kime ait olduQu 
bile artık ayrılamaz, aniaşılamaz 

hale gelmişti r. i. Beşikçi , çok doğru 

ve haklı olarak, basından yazarlar 
sendikasına ve üniversitelere kadar 
hepsinin birer MiT bürosu gibi ça
lıştıQını söylemektedir. O halde, ay
dın ile devletin propaganda görevlili
ği ni, devlet memurluğunu birbirinden 
kesin olarak ayırmak gerekir. 
Türkiye'de aydın adına atan me
murluklar, kemalizmin bilimsel bilgi, 
roman, hikaye, inceleme, tarih, vb. 
ad altında propaganda edilmesidir. 
Bunların ürettikleri yeni bir düşünce 
yoktur. Bir şeyi tekrar tekrar propa
ganda etmek hiçbir zaman yeni bir 
düşünce üretmek değildir. Bir propa-
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gandacı ise, bir memur olabilir, fakat 
asla aydın olamaz. 

Türkiye'de aydın kesim denen şey 
tarih boyunca böyledir. Osmanlı top
lumunda paşalarıyla , ulama takı

mıyla, saray eylendiricileriyle hepsi 
devletin ve düzenin en önde gelen 
savunucuları ve koruyucuları olmuş
lardır. icra ettikleri meslek devlet 
memurluğu, egemen düzene, sınıfa, 

devlete uşaklık , hizmetçilik, dalka
vukluktur. Egemen sınıf ve devlet, 
toplumu ve halklan ezmiş, bunlar da 
bunun propagandasını yaparak kit
leleri itaat etmeye ve katlanmaya 
çağırmışlardır. Bunlar dışında istisna 
olarak halkı isyana çağıran, yeni 
düşünceler üretmeye çalışan kişi ler 

çıkmış, bu tür kişiler de devletin halkı 
egemenliğiyle birl ikte ~itmişlerdir. 
Osmanlı tarihinde bu durum çok 
nettir ve tarih bir de böyle bir müca
dele olarak işlemiştir. Devlet dalka
vukluğunun en ileri düzeye düşünce 
durumu ise meşrutiyet ve kemalizm 
olaylarıdır; bunların özü de devleti 
koruma, ele geçirme ve üstten bazı 
biçimsel değişiklikler yapmadır. 

Sayfa 22) 

Tü!1(iye'de köklü toplumsal ve siya
sal devrimlerinin yaşanmayışından 
bu durumun rolü belirgindir. Bu gele
nek, Türkiye'de sosyalizmin de güçlü 
bir devrim hareketi haline gelarneyi
şinin temel nedenlerinden biridir. 
Sosyalizm iddiasıyla ortaya çıkanlar, 
meşrutiyet ve kemalizm benzeri dö
nüşüm durumunu nitelik olarak aş
mamaktadırlar. 

TC egemenliQi altındaki tarih, bu 
açıdan diğer bakımlarda olduğundan 
çok daha fazla Osmanlı'nın devamı 
niteliğindedir. Bu tarihi dönemde ay
dın denen kesimin taşıdığı sıfata 

yaklaşması değil , ondan daha çok 
uzaklaşması, devletle daha fazla 
bütünleşip iyice dalkavuklaşması 
yaşanmıştır. Bu durum, devletin du
rumuna paralel olarak askeri-faşist 
diktatörlüğün ve özel savaşın bir 
parçası olma noktasına varmıştır. 
Kemalizm, işçi sın ıfının ve Kürt hal
kının inkarı , bu alanlarda düşünme

nin, düşünce ve politika üretmenin 
yasaklanması ideolojisidir. lrk.çı , sö
mürgeci, soykırımc ı ve anti-de
mokratik ideoloji ve politikanın adıdır. 

Komplıo ve terörle, sahte TKP'lerle 
işçi sınıfı hareketi tasfiye edilmiş, 
Kadro dergisi hareketiyle sosyalist 
aydınlar, Köy Enstitüleri ile de kırsal 
kesimdeki aydın potansiyeli kema
lizmle, devletle, düzenle iyice bü
tünleştirilerek toplumda aydın gelişi
minin önü tamamen tıkanmaya 

çalışılmıştır. Kürdistan ise zaten 
soykınmlarla ezilmiş, toplumun her 
türlü varlığ ı en katı bir yasak ku
şatması altına alırimıştır. işte Cum
huriyet aydını denen kesim böyle bir 
yapının ünJnüdür ve buna hizmet 
etme göreviyle yükümlüdür. Bu çer
çeveyi aşmaya yönelenler en vahşi 
yöntemlerle ezilmişler, cumhuriyet 
aydını denen bu dalkavuk takımına 
da yazılarla taşlatılmışlardır. Örneğin 
Hikmet Kıvılcımlı gibi istisna kişiler, 

zaman zaman bu çerçeveyi aşmaya 
yöneldiklerinde başlarına nelerin ge
tirildiği bilinmektedir. Yine bir Nazım 
Hikmet, Yılmaz Güney örnekleri var
dır. Politik alanda da değil, şiir, si
nema gibi kültür ve sanat alanında 
bile bu çerçeveyi biraz aşanlann, 
halktakalıcı etki bırakanlann , kema
lizmin propagandac ıs ı olmayanların 

ölülerine dahi Türkiye toprakları ya
saklanmıştır. Neden Nazım ve Yıl
maz gibilere bu yasak uygulanırken , 

örneğin Behice Boran'a uygulanma
maktad ı r? işte burada kemalizme 
bağımlılığı aramak ve görmek gere
kir. Bugün bazıları , sosyalist ve 
komünist adıyla parti kurmaya hak 
kazandıklarını , büyük bir demokrasi 
kazanımı elde ettiklerini söyle
mektedirler. Bunlar toplumun gözü
nün içine baka baka yalan söyleyen 
sahtekarlardır. Sen işçi sınıfını ve 
işçi sınıfı iktidarını , s ınıf mücadele
sini reddettikten sonra, Kürdistan 
ulusal kurtuluş hareketine karşı sa
vaşmayı, sömürgeci özel savaşın bir 
kolu haline gelmeyi kabul ettikten 
sonra, senin lafzından başka sosya
listlikle, komünistlikle ne ilişkin kalır? 
SHP'den, DYP'den, ANAP'tan farkın 
nedir? Onların da adları birbirinden 
farklı , seninki de sadece onlardan 
böyle bir fark olmuyDf mu? Kemalizm 
gerçekte bu değil mi? Ve sen, kema
list-faşist dtizenin bir figüranı olmak
tan başka ne özellik taşıyorsun? 

Görtınüşte birbirlerine karşı ol
duklarını söyleyen, birbirleriyle ay
dınlık mücadelesi veren, hatta birine 
karşı diğeriyle zaman zaman ittifak 
yapan üç ismi alalım: K. Evren, S. 
Demirel , A. Nesin'i. Bunlar paşaları , 

siyasetçileri ve bilumum yazar-çizer 
takımını temsil etmeleri bakımından 
cumhuriyet aydınının top{amıdırtar. 
Peki, Türkiye toplumunun bugünkü 
yaşam içinde tutulmasında bunların 
birbirlerinden ne farkı vardır? Hepsi 
de değişik alanlarda aynı göreviicra 
eden bir bütünün parçaları değil 
midirler? Hepsi de bugünkü devleti, 
düzeni korumayı ve halkı bu ege-
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menlik altında. böyle bir yaşam 
içinde tutmayı kendilerine görev 
edinmemişler midir? Biri bastırıyor, 
eziyor, diğeri bunu politika yapıyor 
sahtekarliğı ile halkı aldatıyor, üçün
cüsü ise bı,ınun propagandasını ya
parak, binbir türlü yalanta halkı uyu
tarak buna katianmasını sağlamaya 
çalışıyor. Hiç kuşku olmasın, A. 
Nesin'in böyle bir güldürü ustası 

haline gelmesi ne bir tesadüftür, ne 
de kendi yeteneğinin ürünüdür. Bu 
durum, tamamen Türkiye toplumu
nun yaşadığı koşullarla, TC ege
menliğindeki yaşamla ilgilidir. Bastı

rılan, ezilen, aldatılan, düşürülen bir 
kişi ve toplum, bir noktadan itibaren 
artık herşeyi gülerek karşılar, her 
şeye gülrnek ister. Yaşanan acının 
ve acıklı durumun bir dışa vuruş 

biçimidir, bu gütmek. Türkiye'de hi
kaye, fıkra , vb. yazarhğının , günlük 
basının dünyada eşi bulunmaz bir 
hale gelmesinin, bilim adına yalan 
şeylerin tekrarının bu denli ge
lişmesi , tamamen bu duruma bağlı

dır. Kendilerine aydın denen bu ya
zar-çizer takımı, paşalar ve 
politikacılar gibi, belki de onlardan 
daha fazla mevcut düzenin koruyucu 
memurları durumundadırlar. Aldatı 

cıdırtar, yalan ve yanlış şey l eri pro
paganda ederek halkı aldatırlar, in
sanların beyinlerini zehirler, düşün
me yelilerini köreltirler. bu nedenle 
çok daha tehlikeli ve zararlıdırlar. 

işte ı. Beşikçi, bu yapıya karş ı savaş 
açan. kemalizmin propaganda takı

mına karşı gerçek halkaydını olma
nın örneğini veren. bir alternatif ola
rak gelişen , dürüst, inançlı , kararlı 

aydın yapısının seçkin ve değerli bir 
temsilcisi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Devlete dalkavukluğu deği l , top4uma 
ve halka hizmeti esas alan, her 
gerçek aydın gibi yaşamını bu yola 
koyan bir kişilik çizmektedir. 

Beşikçi gerçeği , kemalizmden ve 
mevcut düzenden kopuşun en canlı 
örneklerinden biridir. Zaten onu Kür
distan sorunuyla bu denli ilgilendiren. 
Kürdistan sorununa bu denli bağ
layan da budur. Çünkü, mevcut dü
zen en fazla Kürdistan sorununda 
yalancı, sahtekar, hilebaz. vahşi ve 
haksızdır, en çok burada çaQdışı, 
meşruiYet d ış ıd ır. Düzenin gerçekle
rini anlamak, onun yalaniarına karşı 
gerçekleri geliştirmek olanağı en 
fazla Kürdistan sorununda vardır. 

Bunun tersi de doğrudur. Yani Kür
distan sorunundaki tutum, aydın ve 
demokrat olmada tam bir mihenk 
taşıdır. Her1c:esin rengi bugün bu 
sorun karşısındaki tutumuyla çok 
net görülebilmektedir. ister Türk, is
terse Kürt çevreteri olsun, herl<esin 
kemalizmden ne kadar kopmuş ol
duğunu, ne kadar kemalizme baQiı 
bulunduğunu burada görmek müm
kündür. Haki KARER ve Kemal PiR 
Türkiye'de bu kopuşu en erkenden 
ve tam olarak yapan öncü devrimci 
militanlardır. ısmail Beşikçi de, bu
nun değerli bir örneğini vermektedir. 
1970'1erin ilk yıllarındaki direnişçiler 
de, pratik bakımdan belli bir kopuşu 
yaşamışlardı, fakat düşüncede bu 
tam olmamıştı. Zaten bu açıdan 

zayıflıkları , onların bu denli kolay 
yenilmelerinin ve hata yapmalarının 
temel nedenlerinden biri oldu. Daha 
sonra, devrimci siyasal hareketler, 
merl<ezi olarak daha da geri duruma 
düştüler, 12 Mart terörünün etkisiyle 
sağa savruldular ve düzene yaklaş
tılar. 12 Eylül bunu tamamlamayı 
hedefiemişii ve başarılı da oldu, eğer 
PKK ve Kürdistan direnişi olmasaydı 
Tür1c:iye'de devrimcilik adına eski 
yapılan elle tutulur hiçbir şey kal
mayacaktı. 

Yanlış anlaşılmamalıd ır, Türki
ye'de her devrimcinin Kemal PiR 
gibi, her aydının i. Beşikçi gibi dav
ranması tamamen Kürdistan soru
nuna kendini vermesi gerektiğini 

söylemiyoruz. Beşikçi'nin de belirttiQi 
gibi bu bir ahlaksal sorun ve kişisel 
tutumdur. Fakat, Kürdistan ulusal 

kurtuluş mücadelesini meşru ve 
haklı görmek, onunla dayanışma 
içinde olmak, çalışmalan içinde Kür
distan üzerindeki ırkçı , şoven, sö
mürgeci uygulamalara, sömürgeci 
savaşa ve soykırıma karşı çıkmak , 

bunlara karşı mücadele etmek her 
Türk aydınının, gerçekten aydın 

olma vasfı ve aydınlık görevidir. 
Türkiye'de sosyalist ve devrimci ol
mak ise; bu tutumu Kürdistan ulusal 
kurtul'uş hareketiyle en sıkı daya
nışma ve ittifaka vardırmayı, kema
lizme ve burjuva düzenine karşı her 
alanda savaşmayı gerektirir. Kema
lizmden ve düzenden kopuş, gerçek 
anlamda ancak böyle sağlanmış 

otur. Bu olay ve Kürdistan sorununda 
doğru tutum almak, öyle çok bilgi
lenmeyi gerektiren bir husus da de· 
ğildir. Kemalizmden ruhen ve dü
şünce olarak tam kopuşu ger
çek leştiren herkes, Kürdistan 
sorununda doğru tutuma ulaşabilir. 

Çünkü, durum son derece açıktır. bir 
ulusun parçalanıp yok edilmesini, 
ona bağımsız ve özgür olma hakkı

nın tanınmamasını hiçbir düşünce 
kabul etmez. Tür1c: insanına bu açık· 
lığı kapatan kemalizmdir, onun ırkçı , 
sömürgeci ve soykırımcı yapısıdır 

Türkiye'de burjuva düzenine gerçek
ten karşı olan, ondan kopan , onun 
işçi ve emekçi halkın ç ıkarına düş
man gören ve onu yıkmak, halkın 
çıkarlarını egemen kılmak isteyen 
herkes Kürdistan sorununda doğru 
tutum alabilir. Çünkü, Kürdistan'ın 
sömürgeci egemenlik altında tu
tutmasında Tür1c: halkının hiçbir çıkarı 
yoktur, tersine büyük zararları var, 
halkın sınıf düşmanları, burjuvazi, 
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rargahı bu propagandayı yayıyor, 

bazı ilerici güçıetin , insaniann da 
buna kulak kabarttığı, olumluladığı 
görülüyor. Peki, TC, her gün katlet
tiği , soykırımauQrattıQı insanları , çok 
sevdiği ve daha iyi beslemek istediği 
için mi sömürgeci egemenliği ya
şatmak istiyor? Bunun için mi bunca 
savaş ve katliam yapıyor? Madem 
öyleyse ~ıraksın insanları kendi hal
lerine, bakalım Kürdistan kendini 
yaşatabilecek mi, yaşatamayacak 
mi? Madem öyleyse, neden Kürtleri 
"Türk yapmak" için !ler şeyini ortaya 
koyuyor? "Kürdüm" diyen herkes 
üzerinde neden katliam uyguluyor? 
Herhalde nüfusunu 15-20 milyon 
daha arttırmak için değil. Zira bir 
yandan da nüfus planlaması uygu
luyor. Demek ki her şeyin temeli 
ekonomik sömürüdür. Bu sömürüyü 
sonsuz kıtabilmek için Kürt ulusal 
varlığını yok etmek istiyor. Kürdistan 
öyfe zengin bir ülke ki, kaybelrnek 
istemiyor, yüzyıllardır emperyalist 
güçler, Ortadoğu'nun egemenleri bu 
ülkeden pay kapabilmek için savaş 
yürütüyor. Türk sömürgeciliği ve 
onun propaganda memurları , yani 
cumhuriyet aydınları, işte bu kadar 
açık olan bir gerçeği bile her türlü 
yalanla gizlemeye, ters göstermeye 
çalışıyorlar. 

Türkiye devrimci hareketi içinde 
Kürdistan sorununa doğru yaklaşım 
konusunda belli bir gelişme var. 
Doğru yaklaşım giderek daha çok 
gelişiyor. Ancak bu, hem genel içinde 
henüz çok zayıftır, hem de Kür
distan'da getişen mücadele dü
zeyine cevap vermekten çok uzaktır. 
Faşist-sömürgeci TC ile PKK önder-

mi? insanı doQru tutum ve sonuçlara 
götürebitir mi? Kürdistan'da işçi sınıfı 
partisinin ve halk kitlelerinin örgütlü
lüğü geliştlkçe, Kürdistan ulusal kur
tuluş mücadelesi kendini daha çok 
dayattıkça , Tür1c:iye'de kendine sos
yalist grup ya da örgüt diyenler binbir 
türlü yöntem bulmaya, biçim ya
ratmayaçalışıyorlar. Bazıları adlarını 
değiştirip bir de Kürdistan kelimesi 
ekliyorlar. Fakat gelişmeleri karşıla
maya bu yetmiyor. Bazıları örgütleri 
içinde "Kürdistan seksiyonları " oluş

turuyorlar, bu da yetmiyor. Bazıları 

ise, bütün iyiniyetleriyle, hala, 
PKK'nin de kendini da~ıtarak onunla 
birlikte bir "Türkiye proletarya partisi" 
örgütleyeceklerini, birliğin böyle 
sağlanacağını umut ve hayal ediyor
lar. Bütün bunlar ne için yapılıyor? 
Kürdistan işçi sınıfının ba~ımsız par
tisinin örgütlenmesini engellemek 
için. Peki, böyle bir örgütlenme 
olursa, ne ~ur? Ne bilelim, herhakte 
"bölücülük• olur. Bunun, Türkiye bur
juvazisinin, kemalizmin , TC'nin yak
laşımından ciddi bir farkı var mı? 
Peki , neden sorun örgütlenmede 
yoğunlaşıyor? Sınıflar, uluslar kendi 
bağımsız iradelerini siyasal örgütle
riyle ortaya koyuyorlar da ondan. 
Sınıflafın ve ulusların bağımsız irade 
ortaya koyabilmeleri örgütlülük du
rumlarıyla ortaya çıkıyor da ondan. 
Demek ki, Kürdistan işçi sını fı ve 
Kürt ulusu kendi kimliğiyle örgütlen
mesin demek, onlar iradeterini ortaya 
koymasın demekle aynı anlama ge
liyor. Peki, bu, gerçekte sömürgeci 
bir yaklaşım değil midir? Kürtlerin 
söz söylemeye, iradelerini ortaya 
koymaya hakları yOk mu? Türkiye'de 
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sömürgecilikten önemli güç kaza· 
myor. Kürdistan ulusal kurtuluş mü
cadelesi ise, burjuva düzene öldü
rücü darbeler vuruyor, yani Türk 
halkının kurtuluş mücadelesini de 
geliştiriyor, gerçekleşmesine, başarı 

kazanmasına hizmet ediyor. Ger
çeklerin bu denli net olmasına rağ 
men, Türkiye'de sosyalist ve dev
rimci olduklarını söyleyenler, 
Kürdistan sorununda doğru tutum 
atamıyorlar, bu konuda şeytanı n ak· 
lı na gelmeyecek anlayış ve davranış 
bulup çıkarıyorlar. Neden? Kema· 
lizmden ve burjuva düzenden gerçek 
anlamda ve tam otarak kopama
dıkları için. Sözie ne kadar karşı 

okjuklarım söylerse söylesinler, ru· 
hen ve düşüncede kemalizmin etki
sini yaşıyorlar, politika ve pratik tu
tumlanna da bu yön veriyor. 
Türl<iye'deki kadar sosyal -şove

nizmin inceltildiği ba~a bir ülke 
bulmak zordur. Bu da, kemalizmin 
beyiniere nasıl sindirilmiş olduğunu 
ve küçük-burjuvazinin etkinliğini 

gösterir. 
Son dönemlerde yaygın olarak 

propaganda ediliyor ki, "Kürdistan 
bağımsız bir devlet olursa kendini 
yaşatamaz, her tarafı dağ-taştır in· 
sanlar kendini doyuramaz. Türklerle 
Kürtler karışmıştır, bu şekilde sorun 
çözülemez. • Türk özel savaş ka· 

liğindeki Kürt halkı arasındaki vu- kendine sosyalist ve devrimci diyen 
ruşma adeta kenardan seyredilmek bütün güçler, bugün hiç durmadan 
isteniyor. Bu seyircilik tutumu da Kürt ulusundan sözediyorlar ve Kürt 
sosyal-şovenizmin bir biçimi ve mü- ulusunun kendi kaderini tayin hakkım 
cadele kaçkmhğı oluyor. 1978 yılında savunduklarını söylüyorlar, fakat he
A. Nesin, "Doğu halkı eziliyor, fakat men kendilerinin ayrılmaktan yana 
sömürge değil" diyor. i. Beşikçi ise, olmadıklarını, özgür ve eşit birlikten 
Kürdistan gerçeğinin kavranma- yana olduklarını ekliyorlar. Peki, hani 
sındasömürge tezininçokönemlive bu Kürt ulusunun hakkıydı? Neden 
temel bir kavram olduğunu belirtiyor. bu hakkın kUllanılmasına önkoşul 
PKK Genel Sekreteri A. ÖCALAN koyuyorsunuz? Bundan da öte, ne
yoldaş da, "Kürdistan sömürgedir ve den bu hakkı s ız kullanıyorsunuz? 
ulusal kurtuluş savaş1 gereklidir" Tür1c:iye'de kendine sosyalist ve dev
diyebilmenin, 1970'1erin ilk yarısının rimci diyen bütün güçler, Kürt ulusu
en devrimci tutumu ve bir savaş nun kendi kaderini tayin hakkından 
kazanmaya bedel olduğunu söy- yana olduklannı söylüyorlar, fakat 
lüyor. Türkiye devrimci, sosyalist Kürdistan işçi sınıfının (ve diğer sınıf 
hareketi içinde sayılan grup ve ör- ve tabakalarının) siyasal partilerini 
gütkMin çok büyük bir kesimi ise, kurmalarına karşı çıkıyorlar. Peki , bu 
Kürdistan ' ın sömürge olmadığı id- ulus kendi kaderini nasıl tayin ade
diasında ısrar ediyor. Tıpkı A. Nesin eel<? Kürdistan işçi sınıfının ba
gibi . Bu kadar ısrarlı davranmaları na ğımsız iradesini ortaya koymasını bile 
yol açan temel kuşku ise, sömürge istemeyenlerin, Kürt ulusunun kada
derlerse Kürdistan işçi sınıfının ba- rini tayin hakkından yana olduklarını 
ğımsız partisini kurması gerekirmiş, söylemelerinin bir anlamı ve ciddiyeti 
sömürge denmezse böyle olmaz- var mı? Buna karşı, "partimiz, bütün 
mış, onlarsa " ayrı örgüUenme" de- milliyetlerden Türkiye proletaryası

dikleri bu şeye karşıymışları Bundan nın partisidir" diyorlar. Peki, bu "Tür
daha önyargılı ve kuşkulu bir tutum kiye" denen yer neresi? Kürdistan 
olabilir ml? Bir olgunun niteliği be- bunun neresinde kalıyor? Devlet ne
lirlenmeden ondan elde edilmek is- dir, ülke nedir? " Misak-ı Milli"ye Tür
tenan sonuç belirleniyor ve olgu bu kiye demek, Osmanlı kalıntısını ve 
sonuca göre tarif edilmeye çalışılıyor. kemalizmi kabul etmek olmuyor mu? 
Böyle bir yaklaşım, marksist olabilir TC'de. kendine, Misak- ı Milli içindek 
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herkesin devleti demtyor mu? Böy· 
lesi güçleri, biraz daha sıkışınca 
partilerinin "Kürdistan seksiyonu• ol
duğunu söylüyoffar, •işçi sınıfının 
vatanı yoktur" diyoı1ar, Kürdistan işçi 
sınıfını da kendilerinin örgütlediğini 
iddia ediyorlar. Madem vatanı yoksa, 
neden Türkiye adına parti örgüt
lüyorlar. Kendilerinin de başka bir 
partinin uzantısı veya •seksiyonu" 
olması gerekmez mi? Neden Kürdis
tan Tür1c:iye'nin "seksiyonu" oluyor? 
Diyelim ki, Türkiye Kürdistan' ın "sek· 
siyonu" olsun? Kaldı ki, mücadelenin 
gelişmişlik düzeyine bu daha uy
gundur. Fakat, bunun gerçekle bir 
ilgisi ve gerçekleşma olana~ı var 
mıdır? "Kürdistan seksiyonu•, "bütün 
milliyetlerden proletarya partisi", "or
tak parti", "Kürdistan işçi sınıfının da 
partisiyiz", vs. Ne demektir bütün 
bunlar? Bütün bunlar, Kürtler kendi· 
lerini yönetemezler, Kürtleri ancak 
Türkler yönetir. sosyalizm de o.ısa, 
işçi sınıfı partisi ve iktidarı da o.ısa bu 
böyledir, demektir. Bu anlayışın ve 
tutumun, Türk egemen sınıfının , ke
malizmin anlayışı ve tutumu olduğu , 

onun sola yansıması olduğu , sosya
lizm ve işçi sınıfı sözleriyle cilalanmış 
hali olduğu açık değil midir? Bu 
anlayış ve tutum içinde olanların, 
Kürt ulusunun kendi kaderini tayin 
hakkından yana olduklarını söyle
meleri, tam bir ikiyüzlülük ve aldatma 
değil midir? işte Türk sosyal
şovenizminin günümüzde ulaştığı en 
demagojik, en aldatıcı ve en inceltil
miş görüntüleri böyledir. Bütün bun· 
lar, kemalizmden ve burjuva dü· 
zenden kopmamak, onun inceltilmiş 

ve maskelanmiş hali, sosyalizm için
deki uzantısı olmak demektir. 

Türk burjuvazisi ve faşist-

sömürgeci rejim, bu işte artık çok 
usta olmuştur, taşınan anlayışlardaki 
sosyal-şovenizmin izleri çok iyr seçi~ 
liyor. Böyleleri üzerinde bazı baskılar 

uygulasa da, örneğin PKK önderli
ğindeki ulusal kurtuluş mücadelesi 
karşısında bunlardan yarartanmak 
istiyor, bu doğrultudaki propa· 
gandaya izin veriyor. Öıne{ıin, za
man zaman toplatılsa da, böyle der
giler yayınlanabiliyor. Fakat, i. Be
şikçi ' nin kitaplan daha matbaadan 
çıkmadan hemen top4atıiıyor. Ne
den? Bu nedeni, işte taşınan an
layışlarda, yazılanların içeriğinde 
aramak gerekiyor. i. Beşikçi , kitapla
rında, sadece ırkçı, sömürgeci, şo

ven yaklaşımı eleştiriyor, gerçekleri 
görebildiği kadar ortaya koymaya 
çalışıyor. Ömeğin, bunları politika 
alanına aktarmıyor, politik program
lar, açık çözüm yolları önermiyor. 
Fakat, birçok dergi hep politik durum 
üzerine yazıyor, programlar ve çö
zümleri ileri sürüyor. Buna ra{ımen, 
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ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELEMiZE KARŞI 
TKP TESLiMiYETÇiLiGi ELiYLE YENi BiR KOMPLO HAZlRLANlYOR 

Ulusal kurtuluş mücadelemizin 
yeni ve güçlü atılımına faşist Türk 
sömürgeciliğinin bir cevabı olarak 
gündeme gelen 413 sayılı karama
menin en yoğun biçimde tartışıldığı 
günlerde, ikibuçuk yıl önce faşizme 
teslim olmak üzere yurtdısından 

Ankara'ya döndüklerinde tutuklanan 
Haydar Kutlu ile Nihat Sargın ' ın ölüm 
orucuna başladıkları haberi duyuldu. 
Daha sonra haberin beklenen de
vamı da gecikmedi; 4 Mayıs 1990 
tarihinde, adı geçen ik i zatın salıve 

rildikleri açıklandı. Hem de, 
Türkiye'de şimdiye dek hiç görülme
miş son derece-ilginç bir gerekçeyle; 
henüz tasarı halindeki bir yasa deği
şikliğine dayanılarak. Yani faşist reji 
min bir "özel af"ıyla tahliye edildiler. 

Tabii aklı başında ve ruhunu fa
şizme teslim etmemiş olan herkesin 
kafasında hemen bir soru i şareti 

belirdi: Ne oluyor? Faşist rej imin , 
özet savaş yönetimi eliyle ortal ı ğı 
kas ıp kavurduğu bir dönemde, yalnız 
Kürdistan'da değil Türkiye'de de en 
katı yasakların uygulamaya kon
duğu, işçi grevlerinin ertelendiği. 1 
Mayıs'ın kana bulandığı , getirilen 
yeni sansür uygulamasıyla nere
deyse Kürt ve sosyalizm sözcüklerini 
yazmanın bile yasaklandığı , matbaa 
kapatma tehditlerinin savrulduğu ve 
tüm bunların bir karamarneyle 
hükme bağlandığı bir ortamda, 
"komünist" liderler nasıl oluyorda 
tahliye editebihyorlar? Yine böyle bir 
ortamda, yasal 'komünist" veya 
"marksist" partilerin kuruımasını fa
şist rejim kendisi için bir tehlike 
olarak görmüyor ve sa~mıyor! iık 
bak ışta inanı lacak gibi görünmese 
de, aslında ortada hiç de şaşılacak 
ve yadırganacak bir durum olmad ı 

ğını , bu ayrıcalık sahiplerinin kimlik
leri hakkında biraz bilgisi olanlar. 
özellikle TKP teslimiyetçiliğini ve 
takipçiterini biraz olSun tanıyanlar iyi 
bilirler. Faşist rejim ortalığı ne denli 
bulandırmaya çalışırsa çalışsın , ne 
denli kavram karış tkiiğı yaratırsa 

yaratsın , bellekleri sağl ı klı olanlar 
bundan asla etkilenmezler, etki
lenmemelid irler. Adlar ı nın başındaki 

sıfarlar ne olursa olsun TKP tesli
miyetçilerinin neyi temsil ettiğ i ve 
korumaya çalıştığı çok açıktır. PKK 
Genel Sekreteri A. ÖCALAN yoldaş, 
TKP teslimiyetçiliğinin tarihsel ve 
güncel temellerini konu atan bir de
ğeriendirmesinde bunu şöyle ifade 
ediyor: 

·Adi komUnist, gerçekte ise burju
vazinin resmi komünist partisi olan 
TKP'nin korumak istediği çtkarfar. 
son tah/ilde, şoven Türk burjuva 
milliyetçifiği taratmdan yönlendirilen, 
Türk kapitalizminin en gerici, tekelci 
ve işbirlikçi çevrelerinin çtkarlartdır. • 
(Seçme Yazılar, Cilt IV, s . 26) 

Böyle olunca, bu çıkarıarın ulusal 
kurtuluş hareketimiz tarafından teh
dit edilerek tehlikeyle yüzyüze bıra

k ı ldığı bir süreçte, TKP şeflerinin, 
sömürgeci özel savaşın yönetiminin 
"sol"dan destekçiteri olarak karşı

mıza dikilmeye çalışmasına hiç şaş

mamak gerekir. 
TKP teslimiyetçiliğinin bir ucu ke

malizme dayanı rken, bir ucu da geç
mişte sosyalizm içindeki "kapitalist 
olmayan yol" gibi sapkın tezler lle 
günUmüzde her türlü sosyalizm ve 
insanlık değerlerini emperyalizmin 
ayakları altına sermekle sınır tanı 
mayan -hem de bunu sosyalizm 
adına yapan- politikalara dayan
maktadır. Yine TKP testimiyetçiliği
nin, Kürdistan halkının haklı ulusal 
talepleri ve bu uğurdaki mücadelesi 
ile Türkiye devrimci-demokratik ha
reketine karşı, Türk burjuvazisinin 
bir silahı olarak kullanılması olayı da 
eskilaf e, ta t 925'1ere dek uzanmak-

Haydar Kutlu 

tadır. Hatta bu olumsuzluğun etkileri 
sadece Türkiye ve Kürdistan ile de 
sınırlı değild i r ; TKP'nin teslimiyetçi
likteki ünü ve etkisi uluslararası alana 
da yansımış, Mısır ve Irak başta 
olmak üzere birçok klasik komünist 
partileri, teslimiyetçilikte TKP'yi ör- ~ 

ne k alm ış ve onu izlemişlerdir. Bugün 
yeniden karşımıza çıkan olayın 

boyutları , görüldüğü gibi oldukça 
kapsamhdır. Fakat biz burada sa
dece Kürdistan ve Türkiye'deki gün
cel gelişmelere bağlı yönU üzerinde 
duracağ ız . 

Kürdistan'daki 
halk ayaklanmaianna karşı 

seferberlik ilan eden TC, 
bütün "ihtiyat kuvvetularini 

harekete geçiriyar 

Parti ve ulusal kurtuluş hareketi
mizin her yeni gelişme ve atılım ı gibi, 
Orta Kürdistan'daki bahar ayaklan
malanyla birlikte kaydedilen son 
devrimci atılımımız da sömürgeci 
Türk burjuvazisini yeni arayışlara 

zorladı. Bu arayışın bir sonucu ola
rak son birkaç aylık süre içerisinde 
siyasal, askeri ve ekonomik tüm 
atanlarda önemli ve ilginç gelişmeter 
ve dalgalanmalar yaşandı, ya
şanmaktadır. Benzer bir hareketlilik 
ve hocalama TC'nin dış ilişk i leri 
alanında da sözkonusudur. PKK ön
derliğindeki Kürdistan devrimi gide
rek büyüyen bir ivmeyle geliştiği için, 
her yeni atıtımımız öncekilerden ge
rek nitel gerekse nicel açıdan daha 
etkin ve gelişkin olmakta, bunun 
doğal bir sonucu olarak da düşman 
cephede çok daha büyük çalkantılar 
ve dalgalanmalara yol açmaktadır. 
Bu anlamda, TC'nin resmen ilan 
etmemiş de olsa, pratikte eksiksiz 
uyguladığı genel seferberlik olayı 

yadırganacak bir durum değildir. Ve 
işte TKP teslimiyetçiliğinin bir ihtiyat 
kuwet olarak harekete geçirilmesini 
de bu çerçevede ele almak gerekir. 

Sözkonusu seferberlik kapsa
mında de?jinilebitecek somut ge
lişmeler nelerdir? Her şeyden önce 
serihildan'ın vermiş olduğu büyUk 
korku ve telaşın etkisiyle bilinen o 
413 sayılı kararname gündeme 
geldi. Genelkurmaylık ve özel savaş 
yönetiminin istem ve diraktifleri üze
rine uygulamaya konan ve günlerce 
birçok çevreler tarafından çeşitli bi
çimlerde tartışılan bu kararname 
gerçek anlamda bir terör ve katliam 
planı niteliğindedir. Bunun için gerekli 
olan tüm hususları ihtiva etmektedir 
ve son derece kapsamlıdır. Kürdis
tanlı halk kitlelerine yönelik her türlü 
şiddet ve vahşeti yasa maddesi ha
line getirip "meşru ' laştırdığı gibi, bu 
vahşeti Türkiye halkı, devrimci
demokrat kamuoyu ile dünya ilerici 
insanlığının dikkatinden uzak Mmak 
amacıyla da, basın üzerinde Abdül-

Nihat Sargın 

hamid dönemini aratacak cinsten 
sansür uygulamasına elveren dü
zenlemeler getirmiştir. Daha da 
önemlisi , faşist yönetici ve elebaşı la· 
n n geleceklerinden kaygı duymaksı · 

zın "gönül rahatlığıyla" katliamlara 
girişmalerini sağlamak amacıyla . 
bunlar hakkında gelecekte dahi her
hangi bir biçimde dava açılamaya

cağı , hesap sorulamayacağı husu
sunda maddeler konmuştur. Tüm 
bunlar sadece işin görünen kesimidir 
ve tartışmalar da hep bu kesim 
üzerinde olmaktadır. Nedense ka
rarnamenin görünmeyen, karanlıkta 
tutulmak istenen kesimine pek doku
nan olmamaktadır. Oysa asıl önemli 
yan da, faşist rejimin özenle gizli 
tutmaya veya başka türlü göster
meye çal ı ştığı yandır. Yalnız ulusal 
kurtuluş hereketimize karşı değil , 
Türkiye devrimci-demokratik hare
ketine karşı da kemalizmin vazge
çilmez yöntemi olan en kirl i komplo 
ve oyunlar, bu gizli tutulmak istenen 
alanda tezgahlanmaya çalışılmakta

dır. 

Nitekim, özel savaş yönetiminin 
sivil görünümlü sözcüsü niteliğindaki 
Özal ' ın , TÜSiAD yöneticilerine hita
ben sarfettiği , "Önlemler sadece ka· 
ramame ile sınırli değil, hepsini bu
rada açık/ayamam• tarzındaki 

sözleri de faşist rejimin daha başka 
çabaları olduğunu göstermektedir. 
Aynı konuşmasında Özal ayrıca her
kesin kendilerine -yani özel savaş 
yönetimine· tartışmasız destek ol
masını isterken, işin önemini · şu 

sözlerle anlatmaya çalış ıyordu: "Bu 
mücadele kısa bir mücadele değildir. 
Bir yan/IŞ yaparsak hepimiz kaybe
deriz.• 

Özal'ın "açıklayamam" dediği kirl i 
oyunlar yavaş yavaş su yüzüne çık
maya başlıyor. Hiç kuşkusuz, Haydar 
Kutlu ve Nihat Sargın unsurlarının 
göstermelik bir açlık grevinden sonra 
salıveritmesi olayı bu doğrultuda bir 
adımdır. Olay sadece TKP ile de 
sınırl ı d~il tabii, başka boyutlan da 
var ve önümüzdeki süreçte benzer 
yeni adımlara da tanık olacağımız 
açıktır. Kürdistan'daki halk ayaklan· 
malarından sonra hazırlıkları daha 
da hızlandırılan bir sözde marksist 
parti kurma girişimi var ki, bu da ayn ı 

bütünün farklı bir parçasıdır. Ayrıca 
Kürdistan cephesinde de bunlara 
paralel çaba ve girişimlerin olduğu 
muhakkaktır. öteden beri Partimiz 
öndertiğinde6ci ulusal kurtuluş müca· 
delesine karşı en tehlikeli katliamcı
tarla ilişki ve uzlaşma içerisine gir
mekte bii- sakınca görmeyen 
ilkel-milliyetçilik, TC'nin sözkonusu 
komplo ve oyunlarının Kürdistan 
ayağını pekala oluşturabilir. Diğer 
yandan, bugün birçoğu lEVGEA adı 
altında bir araya gelmiş bulunan, 
TKP'nin Sol Birlik içindeki hempaları 
işbirl ikçi reformisUer de, sömürgeci
lerin bu amaçla rahatlıkla kullanabi-
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!eceği kesimler arasındadır. Özal'ın 
açıklamakta sakınca gördüğü "ön
l emleri~ arasında , bu tür çevrelerle 
i l işk i ve görüşmeler olabilmesi ihti
mali de yok değildir. 

Demek ki. TC'nin ilan edilmemiş 
genel seferberliği kapsamında şimdi 
daha çok harekete geçirilmak iste
nen ve asıl üzerinde durulması gere
ken kesim budur. Yoksa ordusu, 
polisi, özel tim ve milisteriyle sö
mürgecilerin silahlı güçleri zaten 
beş-altı yıldan beri seferber olmuş 
durumdadır. Hükümeti, muhalefeti 
ve burjuva basın ı ile rejimin diğer 
kurumları da son kararname ile bir
likte tam tekmil seferber edilmiş 

oldular. Şimdi hep birlikte, 
Kürdistan'a, "halkı PKK'nın etki
sinden kurtarma seferleri" düzenle
mekteler. Bunlar bilinen ve açıktan 
yürütülen faaliyetler olduğu için, bu
rada yeniden üzerinde durmaya ge
rek kalmıyor. 

Fakat bunların ~soı~dan bir uzaf"!
tısı olarak, TKP önderliğinde gelişti 

rilen yeni teslimiyet dalgasının 

gidişalına bakmak gerekiyor. Çünkü 
bu çerçevede ulusal kurtuluş müca
delemize yönelik çok sinsi ve kirli 
oyunların tezgahlanmaya çalışıldığı 
anlaşılıyor. H. Kutlu ve N. Sargın'ın 
salıverilmesiyle bu gidişat nasıl bir 
seyir izleyebilir? Ortak hedef silahlı 
direniş mücadetemizi tasfiye etmek 
olduğuna göre, bu tür kirl i oyunlarla 
sonuç alma şansları olabilir mi? Bu 
ve benzeri sorulara yanıt verebilmek 
için TC'nin mücadelemize yönelik 
uzun vadeli planlarının özü ve kap
samının ne olduğu, günümüze dek 
bu doğrultuda ne tür somut adımlar 
atıldığı hususunda, çok kısa bir özet 
biçiminde de olsa bazı hatırlatmalar 
yapmak gerekiyor. Zira bugünkü sa· 
lıverilme olayı ile bunun çevresinde 
dönen gelişmeler, bu genel planın bir 
parçası niteliğindedir. 

TC'nin uzun vadeli Kürdistan 
planı neydi? 

Hesaplar nasıl bozuldu'? 

Partimizin yürüttüğü ulusal kurtu
luş mücadelemize yönetik faşist Türk 
sömürgecilerinin uzun vadeli planla
rının, bu doğrultudaki birtakım arayış 
ve hazırlıklarının 1986 yılı ile birlikte 
gündeme geldiğini söylemek yanlış 
olmayacaktır. Hatırianacak olursa 15 
Ağustos Atılımı'nın hemen ardından 
yaptıklan açıklamalarda faşist rejim 
yetkilileri direniş mücadetemize gün
lük ve aylık ömürler biçiyorlardı . 

Fakat 15 Ağustos'un üzerinden aşa· 

ğı-yukarı bir yılı aşkın bir süre geçtik
ten ve rejim sözcülerinin ilk günler
deki o pervasızca atıp tutmalannın, 
ömür biçmelerinin ne denli saçma ve 
gerçeklerden uzak olduğu bizzat 
kendilerince de anlaşıldıktan sonra 
işin uzun vadeli boyutları üzerinde 
durulmaya başlandı. "PKK ile uzun 
süre birlikte yaşamaya alışmalıyız" 
tarzındaki itiraflar, o dönemele askeri 
ya da sivil bazı sömürgeci yetkililerin 
açıktamalarında yer almaya başladı . 
Başkan'ın birçok değerlendirmele

rinde de dikkat çekildlği Uzere, 1985 
yılı bir ölüm-kalım yılı niteliğindeydi. 
TC, 1985 yılını, geriliayı ve silahlı 
mücadeleyi imha etme yılı olarak ele 
almış ve bu amaçla muazzam bir 
güçle yüklanerek sonuç almaya ça
lışmıştı . 85 kışının ağır doğa koşulla
nndan da yararlanarak bazı alan
larda biriikierimize birtakım darbeler 
vurmayı başard ıysa da, esas ama
cına ulaşamadı . Daha sonra büyük 
komutan Mahsum KORKMAZ (Agit) 
yoldaşın pratik önderliğinde, Parti 
taktiğini hayata geçirme doğrultu 

sunda sarfedilen çabalar sonucu 
gerçekleşen 1986 Bahar Atılımı, 

düşmanın imha hayallerini tümüyle 
suya düşürdü . işte bu dönemde TC, 
denilebilir ki ilk kez, uzun vadeli 
planlar üzerinde ciddi olarak dur
maya başladı . Ve bazı sömürgeci 
yetkililer yine o dönemde ilk kez, IRA 
ve BASK gibi bazı örnekler anarak, 
ingiltere ve ispanya bunlarla nasıl 
uzun sürelerden beri yaşıyorsa, 

TC'nin de PKK ile işi böyle fazla 
tehlikeli boyutlara varmadan idare 
edebileceği tarzında açıklamalar 

yaptılar. Yani mücadelemizin tümden 
imhasının olanaksız oktuğunu kav· 
rayan sômürgeciler, artık imha ye. 
line, silahlı mücadelenin büyümesini 
engellerneyi ve belli sınırlarda tuta
bilmeyi esas alan uzun vadeli politi
kalara yönelmek zorunda kaldı. 

O günden bu güne geçen süreç 
içerisinde birçok şey değişti, fakat 
TC'nin bu politikası esasteaynı kaldı. 
Öncelikle mücadelemiz hem askeri 
ve hem de siyasal açıdan , düşman 
planlarını ve beklentilerini boşa çıka
rarak çok daha geniş boyutlara 
ulaştı. Yine süreç Içerisinde ulusal 
kurtuluş mücadelemizin seyrine 
bağlı olarak sömürgecilerin pek çok 
yeni uygulamaları sözkonusu oldu. 
Özel savaş, gün geçtikçe hayatın 
her alan ında egemen kılınmak üzere 
genişletildi. Kürdistan'da her şey 

özel savaş yönetimine bağlı kılındı , 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği adıyla 
sömürge valiliği oluşturuldu; askeri 
alanda Özel Kolordu teşkiline gidildi. 
Ayrıca özel timler ve köy koruculuğu 
sistemi yetkinleştirilmeye çahşıldi. 

Bütün bunlar süreç içerisinde yaşa· 
nan belli başlı gelişmeter oldu. 

Bu arada sömürgeCiler, her ne 
kadar sınırlandınnayı esas alsalar 
da, mücadelemizi tasfiye ve imha 
sevdasından da tümden vazgeçme
diler. Özellikle özel savaş ku
rumlaştırıldıktan ve pek çok gü
vendikleri genel valilik uygulamasına 
geçildikten sonra, yani 1987'nin 
ikinci yarısı ve aaırlıklı olarak da 88 
yılında düşmanın bu tür beklentileri 
oldu. Dışta , NATO ve Pentagon 
karargahiarından verilen işaret ve 
emirle Alman emperyalistlerinin sal· 
dı n ya geçişi. buna paralet olarak içte 
de bazı provc:M<atörlerin girişimleri 

sömürgecileri hayli umutlandırdı. Ne 
var ki, ulusal kurtuluş mücadelemi· 
zin 1989 yılında kaydattiği atılım bu 
umutları da boşa çıkardı. Dolayısıyla 
1990 yılına gireı1<en TC'nin planının 
esası yine silahlı mücadelenin sı · 

mrlandırılmasına dayanmaktaydı. 

Bir değerlendinnesinde faşist rejimin 
1990'daki olası yönelimleline deği· 
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nirken Parti Önderliği, sömlırgecite
rin, geriliayı derinliğine ve genişliğine 
yaymamızı engellemeye çalışacak
larını söylüyor ve şunları ilave 
ediyordu: 

" ... Yani PKK'yi tam tasfiye ede
meyecek, o da bunu biliyor. Silahli 
mücadeleyi de tamamen tasfiye 
edemeyecektir. Mesela bir BASK 
gibi zaman zaman eylem yapabile-. 
cek, yine irianda'daki gibi, Peru'daki, 
kısmen Kolombiya'daki ve hatta 
Kürdistan'ın diğer parçalarmdaki gibi 
tasfiye edilmiş bir sitah/ı mücadele 
öme(}ine fiZ8 gösterilebilir. Yani ikti
darı zorlamayan, özel savaş uygufa
ması gerektirmeyen, nitelikçe ve ni
celikçe oldukça düşürülmüş bir 
silahlı mücadeleyi kabul eı.Jebilir. • 
(1989 Kasım Konuşmaları) 

Silahh mücadeleyi tasarladıkları 

biçimde güdükleştirdikten ve ge
liştirme yeteneğinden yoksun, do
layısıyla da rejim için ciddi bir tehlike 
olmaktan uzak bir hale getirdikten 
sonra. planın ikinci bölümünün uy· 
gulamasına geçilecek, yani adına 

kültürel özerklik dedikleri bazı aldat· 
macalarla, silahlı direnişin tasfiyesi 
daha da derinleştirilecek ve böylece 
sonuç alınmış olacaktı. Kültürel 
özerklik temelinde bir "çözüm", aynı 
zamanda TC'nin koruyucuları olan 
ABD ile di~er Avrupa emperyalistle
rinin de istemiydi. AT kapılarını aşın
dıran TC'ye, ancak bu takdirde kabul 
edilebilece{ıi her vesileyle hatırla · 

tılmaktadır. Ayrıca Fransa, Federal 
Almanya, isveç ve ingiltere gibi her 
bir emperyalist ülkenin bir reformisı 
Kürt grubunu kanatlan altına alarak 
beslernesi ve ileriye dönük hazırla· 
ması da aynı amaca yöneliktir. Yine 
aynı amaçta Fransa'nın "madam" ı 

ile ABD ve ingiltere'nin bazı sana
törlerinin öncülüğü ve inisiyatifinde 
Paris'te "Kürt Konferansı " dü
zenlendi. Reformisi takımı ile bir 
emperyalist ülke başkentinde "Kürt
lerin kültürel hakları• konuşulurken , 

aynı günlerde diğer bir emperyalist 
ülkede, F. Almanya-Düsseldorfta da 
PKK'yi "terörist" ilan etmek amacıyla 
dava başlatıhyordu. Ve kuşkusuz 

bunlar aynı bütünün parçalan olarak 
birbirine sımsıkı bağh olgulardı. Kı 
sacası planın özü; bir yandan şiddet. 
provokasyon ve komplolar yoluyla 
silahlı direniş hareketini tasfiye et· 
rnek, diğer yandan kültürel özerklik 
temelinde bu tasfiyeyi derinleştirip 

sonuçtandırmaktı. Böylece hem em
peryalistlerin, hem Türk sömürgeci
lerinin ve hem de işbirlikçi re· 
formistlerin öngördükleri çözüm 
gerçekleşmiş olacaktı. 

Bir de, bu planını uygulamaya 
geçirirken TC'nin dayandığı ve kul· 
landığı çok çeşitli güçler var. Duruma 
ve koşullara göre bunlardan bazıla

rına daha önemli rol atfedilebilmekte; 
bugün TKP teslimiyetçilemin yeni
den öne sürütmesi gibi, zaman za
man bu unsurlardan kimileri öne 
çıkarılırken bazısı önemini yi
tirmekte, ya da gerektiğinde biri 
diğerinin yerine devreye sokula
bilmektedir. Neler ve kimlerdir bunlar, 
hangi unsurlardır? En başta bugün 
ipleri tamamen özel savaş yönetimi
nin elinde bulunan ordusu, polisi, 
basını , iktidarı , muhalefeti ile resmi 
ve sivil tüm devlet kurumlarıdır. Dev
letin çeşitli kademelerinde görev ve
rilen ve kraldan daha kralcı işbirlikçi 

uşaklardır. Köy koruculuÇu adıyla 
Hamidiye Alaylan biçiminde örgüt
lendirilen milis ve aşiret güçleridir. 
TKP ve benzeri sosyal şovenlerdir. 

Kürt ilkel-milliyetçiliği ile küçük
burjuva reformist teslimiyetçilerdir. 
Her türden ve her soydan provo+o;a
törler ve ajanlardır. Ve tüm bunlara 
ilaveten dışta da NATO'su, ATsiyle 
emperyalizmdir. 

Görüldüğü gibi sömürgecilerin 
ulusal kurtuluş mücadelemize yöne
lik planlarını hayata geçirmede 
dayandı~ı güçler, ayrı ayrı rolleri ve 
işlevleri olmakla beraber, öteden beri 

d~işmeyen, aynı güçlerdir. 
TC'nin planının başanya ulaş

ması, yani silahlı mücadelenin önce 
belirli sınırlarda tutulması, gelişme
sinin durdurulması ve giderek gerile
Webilmesi için en önemli koşul ge.:
rillanın halk kitleleriyle bütün
leşmesini engel~mektir ki, özel 
savaş yönetiminin başlangıçtan beri 
üzerinde en çok yoğunlaştı~• nokta 
da burasıdır. Bunun için başvu

rulmadık yöntem, denenmadik yol 
kalmadı. Zor kullanmaktan sırt sı

vazlamaya; çeşitli biçimlerde tehdit 
etmekten satın almaya; Kuran ayet
lerine başvurup halkın dini Inançla
rını istismar etmekten Ermeni, gavur, 
moskof uşağı, namus düşmanı vb. 
halkın kötü beliediği ve halk değerle
rine ters düşen ne kadar sıfat varsa 
hepsini yakıştırmaya kadar kullan
madıÇı yöntem kalmadı . Yeter ki, 
hatkın gözünde PKK'yi karalamaya 
yarasın, halkı PKK'den nefret ettir
meye hizmet etsin. Eğer bu doğrul· 
tuda işe yarayacaksa, varsın hukuk 
ve ahlak kurallarına istediği kadar 
ters düşsün, böyle yöntemlerin kul· 
lanılmasında hiç bir sakınca gö
rülmedi. Zaten adı üzerinde. özel 
savaş en kirli ve kural tanımaz savaş 
demektir; en çirkef yöntemterin kul
lanılması demektir. 

Yukanda saymaya çalıştığımızın 
dışında, faşist rejimin, Kürdistanlı kit
lelerle hareketimiz arasındaki bağları 
sabote etmede kullandı~ı önemli bir 
öge de, reformiSI güçler oldu. Deni
lebilir ki, reformisı unsurların en 
önemli görev ve faaliyetleri yıllar yılı 
bu oldu. Tek tek güçleri az gekıiyse 
üçü-beşi-altısı-sekizi bir araya gele
rek , dünün UDG'si, Sol Birlik'i ve 
bugünün TEVGER'i gibi birlikler ku
rarak -ki bunların çoğunda testi· 
miyetçiliğin piri TKP'nin belirleyici 
rolü oldu- güçlerini ve etkilerini arttı
rarak saldırmayı denediler. Bunların 
"solculuk" ve "ulusal klXtuluşçuluk" 
adına PKK'ye yönelttikleri saldırı , 

karalama ve iftiraların Partimizi yıp

ratacağı , kitleler üzerindeki etkinl iğini 

kıracağı sanı ldı. Ancak bütün çaba
lar gerillanın halkla bütünleşmesini 
engelleyemedi; silahlı mücadele ge
lişmeye ve büyümeye devam etti ve 
1990 yılınanitel ve nicel açıdan çok 
daha yetkinleşmiş olarak girdi . Bu 
durum aynı zamanda sömürgecilerin 
şimdiye dek uyguladı~ı yöntemlerin 
başarısızlığa uğratıldıQ'ının ve boşa 
çıkarıldığının da somut kanıtı atmak
taydı. 

işte bu noktada rejim açısından 
yeni bir boşluk ve kaçınılmaz olarak 
yeni arayışlar sözkonusu oldu. Parti· 
mizin kitle ile bağını kesrnek ama
cıyla başvurulan yöntemlerin önemli 
oranda etkisiz kalması , PKK'yi kitle
lerden tecrit etmeye çalışan reformisı 
teslimiyetçilerin kendilerinin bu sona 
uğramaktan kurtulamaması ve dü
zen partilerinin işlevlerini büyük 
oranda yitirmesi sonucunda oluşan 
bu boşluk , sömürgeciler açısından 
son derece ürkütücüydü ve ge
cikmeden doldurulması gerekiyordu. 
Silahlı qirenişin sürdüğü bir ortamda, 
faşist rejimin böyle bir bOşlu~a ta
hammül etmesi daha da ola
naksıztaşıyordu. 

1990'a girerken ve bu yılın ilk 
ay1annda TC yetkililerinin bu doğru!-

~~~ ::~~kt~~~~- iÔ~!~~ ~~r~ig~ 
nemde gündeme gelen yasal bir 
"Kürt partisi" kurma çabaları, bu tür 
girişimlerden biri olarak belirtilebilir. 
SHP'den ayrılan ya da ihraç edilen 
bazı " Doğulu milletvekilleri" ve muh
temelen birtakım reformıst çevrelerin 
de şu ya da bu ~ilde katılımıyla 
oluşturulacak yeni bir partinin, hele 
bir de "Kürt partisi" alacaksa, kitleleri 
bir süre daha faşist rejimin yede
ğinde tutabiieceği ve böylece mevcut 
boşluğu da kısmen doldurabileceği 
umulmaktaydı. Bu amaçla dışarda 
TEVGER vb. reformisi çevrelerle 
birtakım ilişki ve temaslar olduğu, 
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içerde de hazırlıkiann epey ilerle
tildiği bilinmektedir. 

Aynı doğrultudaki çaba ve arayış
Iann başka bir örneği de, Ge
nelkurmay Başkanı da dahil bazı üst 
düzey TC yetkililerinin ispanya'ya 
yaptığı seyahatlerdi. Bu seyahatler 
için bazı göstermelik neden~ öne 
sürütse de, kuşkusuz esas neden 
ispanya~SK mücadefesini ya
kından incelemek, yıllardır sürmekte 
olan BASK mücadelesinde ispan
ya'nın edindiği deneyimlerden ya
rarlanmak ve buradan Kürdistan için 
kendilerince bazı dersler ve taktikler 
çıkarmaktı. Nitekim Özal başta ol
mak üzere sömürgeci yetkililer açık
lamalarında sık sık oradaki durumu 
örnek gösteriyor ve benzer bir çözüm 
düşündüklerini belirtiyortardı. Bu, 
hem birtakım kültürel hakların ta
nınması hem de silahlı mücadelenin 
belli dar sınırlar içerisinde ve bir 
tehlike arzetmeyecek biçimde tu
tulması açısından uygun bir örnek 
olarak görülmekteydi. 

Ne var ki, 1990 Newroz'u ile bir
likte yaşanan görkemli seri~ildan 
gerçeği , TC'nin hesaplarını bir kez 
daha bozarak aıt-üst etti. Halk ayak
lanmalanmızdan büyük bir korkuya 
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kapılan faşist rejim, böy1ece, PKK'nin 
ariı:asındaki artık milyontarla ifade 
edilebilecek kitle desteğinin boyutla
rını daha açık görebilme olanağı 

bulduğu gibi, şimdiye dek uygulana
gelen yöntemlerle bu desteği kes
menin olanaksızlığını da daha iyi 
anladı. O nedenle şimdi, "milli birlik 
ve bütünlük" ça~rılarıyla ve adeta bir 
ölüm-kalım mücadelesine soyu
nurcasına , bütün yöntemleri tali 
plana iterek şiddet unsurunu başa 
almış bulunuyor ve katliamlarla kök 
kazımaktan sözediyor. Yani kitleleri 
şiddet yoluyla PKK'den koparmak 
istiyor. Dikkat edilirse, 413 sayılı 

kararname, sansüre ilişkin bölümü 
dışında, bütünüyle halk kitleterine 
yönelik şiddet uygulaması içermek
tedir. Geriliaya karşı zaten altı yıldan 
beridir bütün güeünü ve tekniğini 
ortaya koyarak -kimyasal silahlar da 
dahil- savaşan ve başarısız kalan 
TC'nin, son karamarneyle yünJrtüğe 
koyduğu uygulamalany\a, doğrudan 
doğruya yurtsever kitleteri hedef al
dığı açıktır. Ulusat kurtuluş mücade
lemizden yana yurtsever kitleler sUr
günle, cezaların iki katına çıka

rılmasıyla , daha da olmazsa kitlesel 
katliamlarla sindirilmek, mücadeleye 
sunduklan destekten caydırılmak ve 
gerilla i~ bağları koparılmak iste
niyor. Bu şekik:le PKK'nin, bir türlü 
kıramadıkları, kitleler üzerinde gide
rek güçlenen etkisini kıracaklar ve 
silahlı mücadele umdukları biçimde 
sınırlandınlmış ve geriletiimiş ola
caktır. 

Şimdi bütün ipleri eline almış bu
lunan özel savaş yönetiminin, bir 
yandan böyle dört elle kör şiddete 

sarıtarak bununla sonuç almayı 

planladığı, diğer yandan dil yasa.Oı
nın kaldırılması, bazı kültürel hakla
rın tanınması doğrultusunda da ha· 

~~::~ 6::~~~· ·=i~i-~~=:=~· ~~ 
mirel ve inönü'nün çeşitli açıklama
larından da anlaşılıyor. Demirel, "Zir
veda 'dil meselesi'ni söy1edi Özal, 
bunu kabul ettik• diyor. O zirve de
dikleri toplantıda gündeme getirdiği 
görüşlerin Milli GUvenlik Kurulu'ndan 
çıkan karar1ar, yani özel savaş yöne
timinin diraktifleri olduğunu Özal'ın 
kendisi de itiraf ediyor zaten. inönü" 
ise, Türkiye'de Türkiye halkına ve 
kamuoyuna o kadar net açıklamalar 
yapmıyor, ama Brüksel'de efendile
rine sundll!}u raporda durumu netçe 
ortaya koyuyor, şöyle diyor: 

•Hükümet, 'terörizm bitmeden 
başka önlem düşünülemez, zira 
ödün olur' diyor. Biz ise güvenlik 
önlemleriyle birlikte 6meğin Kürtçe
nin serbest bırakılması gibi başka 
önlemlerin de getirilmesinden ya
nayız. " 

Yani hükümet, daha doğrusu özel 
savaş yönetimi, Pentagon yasala
rına göre davranmayı , CIA taktikle
rini esas almayı tercih ediyor. Çünkü 
istisnasız hepsi CIA okullanndan 
mezun TC Genelkurmayiiğı ile özel 
savaş yöneticileri pozisyonunda bu
lunanlar, "silahlı direniş durdurulma
dan taviz verilirse bu direnişi daha 
da azdırır" diye düşünmektedirler. 

Görüldüğü gibi , faşist Tüı1ı: sö
mürgecilerinin uzun ya da kısa vadeli 
plan dediği , dönüp dolaşıp başvur
duğu yöntemler öteden beri de· 
ğişmeyen iki temel olguya dayanıyor: 

Şiddet ve bazı kültürel haklar ta
nınması . Zaten çürümüşlük ve çö
zülmüştük giretabında kıvranmakta 

olan faşist rejim, daha değişik seçe
nekler, farklı çözüm yolları ve politi
kalar üretabilecek durumda da de{! il . 
Benzer biçimde, uygulamada dev
reye soktuğu güçler de değişmiyor, 
önceden saydıklarımızın aynısı 
oluyor. De{ıişen tek şey, yeni duruma 
ve koşullara göre bu unsurlardan 
hangisinin ne şekilde kullanılacağı, 
hangisine ne tür roller atfedilece
~inden Ibaret kalıyor. 

Şimdi bir yandan 413 sayılı ka
rarnameyle şiddet doruğa tırmandı
rılıı1ı:en diğer yandan TKP tesli
miyetçilerinin öncülüğünde tüm 
reformisi ve döküntü çevrelerin ha· 
rekete geçiritmek istenmesi olayı da 
bu karamamanin arka yüzü, bir ta
mamlayıcı unsuru otarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

TC' nin 
Kürdistan ulusal kurtuluş 

mücadelesi ve 
Türkiye devrimci harekeflne 

dayattığı bu kamplo 
yenligiye mahkumdur 

Bu hatırlatmalar ışığında baktıQt· 
mızda, her şeyden önce, Haydar 
Kutlu ile Nihat Sargın'ın salıverilme 
olayının bir sürpriz olmadı~ını , ak
sine bu kadar süre içerde tutulmala
rının bir anlamda sUrpriz sayılabile
ceğini belirtmek geiekiyor. Çünkü 
eğer bugün ortam faşist rejim açı
sından, kemalizmin 1920'1erden 
kalma Takrir-i Sükün ve sansür gibi 
yasalarının yeniden yürürlüOe kon
masını gerektiriyorsa, o halde bu 
yasaların bir tamamlayıcısı niteli
ğindeki M. Kemal'in resmi komünist 
partisine de ihtiyaç var demektir. 
Burada anlaşılmayacak bir yan yok. 
Fakat hani "tarihte bir olayın ilk 
ortaya çıkışı tra}edi ise tekerrOrü 
'komedi olur" gibi bir deyim kullanı
lıyor ya, TKP teslimiyetçili!)i açı

sından, bu, kimbilir kaçıncı tekerrür 
olduğundan artık komedi sözcüOO 
de hafif kalıyor. Özal'ın ayaOına ka· 
panmalar ve göstermelik açlık grev
leriyle bugünkü durum olsa olsa ilkel 
bir "orta oyunu" olarak tanımlanabilir 
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belki. 
Gerçekten bugün etkinliği seri

hildan yaratacak ölçüde büyüyen 
silahlı direniş mücadetemizin, Tür
kiye işçi sınıfı ile devrimci, sosyalist 
kesimlerini de önemli oranda etkile
di{ıi ve hareketlendird~i bir ortamda, 
TKP'ye ayrıatılmak istenen rol, ta· 
mamen M. Kemarin kurdurtluğu 
resmi TKP'ye atfediten rolün aynısı
dır. Ve bu baylar 1987 sonunda daha 
teslim olmak üzere döndüğü zaman 
durumun bu noktaya varacağı açıktı. 
Nitekim Parti ÖnderliOI, daha iki yıl 
öncesinde işin nereye varacaQını şu 
sözlerle ortaya koymuştu : 

·eunun sonuçları ne olacak? Halk 
direnmeleri adına ne varsa, sosya
lizm adına ne varsa hepsini peşkeş 
çekecek ondan sonra dört başt ma
mur bir karşı-devrim güruhu olarak 
6rg0tlendirileceklerdir. Bunlar de· 
mokrasi, sosyalizm maskesi ile yo
ğun bir tasfiyeyi daha çok bizim 
önderliğimizde geliştirilen ulusal di
renişe karşt ve Türkiye devrimci
demokratik gelişimine dayatacak ve 
bunu da bir karşt-devrimci savaş 
tarzmda yapacaklardtr. .. PKK'ye 
karşı savaş açtıklarını ve ona karşı 
Çlktıklannı Paris'te basın toplantisı 
ile açıkladılar: Ve Türkiye'deki bütün 
direniş ögelerine ter6rist damgasi 
vurarak lanet/ediler. Bunlar, aynı za
manda Özal'a, demokratik açılımr 
sağladi diye imzayı basanlardtr. 
Şimdi ise, eh/i/eştiriliyor, görevlerini 
yürütecek provokatörler haline geti
ri/iyorlar. Sağlam iş yürütecek konu
ma getirildiiden sonra bunlara örgUt 
de kurduracaklar. (abç.) Yalnız bu
nunla yetinmiyorlar. Dev-Yol içindeki 
bazı/anna da böyle 6rgüt kurdurabi
lirler. Bunlar dışarı çıkar Çikmaz 
icazetli parti kuracak ve daha sonra 
bizim esas doğrultumuzda, saye
mizde, önderliğimizde gelişecek olan 
veya müttefikliğimizde ortaya Çikan 
Türkiye devrimci haleketine saldıra
caklardır. • (agy, s. 47-48) 

Bugün Haydar Kutlu'ların serbest 
bırakılması, eski Dev-Yol çevre
sinden Murat Belge gibilerinin de 
katılımıyla "marksist• parti ku
rulmaya çalışılmasından amaçlanan 
tam da budur. O bakımdan şimdi, 
"nasıl oldu da bıraktılar" sorusundan 
ziyade, neden döndüklerinde hemen 
bırakilmayıp da, bir süre içerde tu
tuldular, sorusu akta geliyor. 
Başkan'ın değef1endi~nclen yu
karıya aldığımız satırlarda bir yö
nüyle bu soruya da açıklık getiriliyor; 
iyice ehlileştirmek ve görevlerini 
daha iyi yürütecek provokatörler ha
line getirmek, nedenlerden başlıcası 
oluyor. Başka nedenler de beliıtilebi
lir. Bunların dönüş tarihi 1987 sonia
ndır. Bu süreç, bir önceki başlık 

attında gördüğümüz gibi, TC'nin, 
Kürdistan'da özel savaşı ku
rumlaştırdığı ve buna paralel olarak 
dışta da emperyalist saldırılar 

-özellikle FAC'daki saldırılar- ile pro
vokasyon hazırlıklarının tamam
lanmak üzere oldu~u bir süreçtir. Bu, 
Partimize yönelik bir imha planıydı 
ve TC bu planına son derece gü
venmekteydi. O nedenle, TKP'Siz de 
bu işi halledecekse, bunun için ay
rıca onlara prim vermenin ne gereği 
kalıyordu? Ancak phının boşa çıktığı 
iyice anlaşıkiıldan sonradır ki, bir 
anlamda kaldıkları yerden sürdü
rüyorlar, o gün kurdurtmadıklan ör
gütü, Haydar Kutlu ve benzerlerine 
bugün kurduruyorlar. Ayrıca, TKP. 
başlangıçtan beri Tüı1ı: bu~wazisinin 
emrinde olmasına ve ona büyük 
hizmetler sunmasına raQ:men, olayın 
perde aO<asını pek kavramayan 
Türkiye'deki sa{l kesimler nezdinde 
TKP adı komünizmin bir nevi simgesi 
gibi algılanmaktaydı. Tabii bu ya
nılgılı bir durumdu ama bir bakıma 
doğaldı. Hem bu oy potansiyeli sağ 
kesim açısından hoş görOimedi
Oinden, hem de zaman zaman "Bi
zim Radyo"nun yayınlarıyla da olsa 
Evren gibilerinin canını sıklığından 
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ötürü, biraz "burunlannın sürtülmest 
de uygun görülmüş olabilir. 

Peki o açlık grevi hatta ölüm orucu 
olayı neydi, diye sorulabilir. Öyle 
sanıyoruz ki, bazı aydın bozuntuları, 
Milliyet ve özettikle Cumhuriyet gibi 
"yalnız bizim takım için demokrasi " 
diyenlerle, -bağışlasınlar ama- bir
kaç çok iyi niyetli aydın ve sanatçı 
dışında bu olayı faDa ciddiye alan 
olmadı. Hatta günlük burjuva bası
nında bile, bunun bir " danışıklı dö
vüş" olduğunu yazanlar çıktı. Ancak 
oyunun bilincinde olanlar, örne{lin 
Ecevit, inönü gibileri övgülerini yük
sek sesle belirttiler. Öyle bir hava 
verilmek istendi ki , işte TKP şefleri 
sanki hükümetle anlaşarak değil de, 
sözümona direnerek çıkmış oldular. 
Açhk grevi ve ölüm orucu gibi anlamlı 
devrimci eylemleri böylesine gülünç 
biçimde bayağılaştıran bu kapazele
rin hesaplan farklıydı. Böyle "can lı 

ceset" durumunda çıksalar faşist 
rejime de bir faydaları olmayacaktı. 
işte sözde açlık grevi ve direniş. bu 
"ceset"leri canlandırma , biraz olsun 
prestij kazandırma oyunundan 
başka bir şey değ i ldi . Üstelik za
manlama açısından bir de gündemi 
sapiırma anlamında rej ime hizmet 
etmiş oldu . Hem Hasan Celal ile 
Hande olayı gibi, kamuoyunun dik
katini muhtıra ve 413 sayılı kararna
meyle getirilen yeni baskı yasala
rından biraz uzaklaştırmış oldu ; hem 
de. gerçekleşen tahliye ile faşist 
rejime , Avrupalı dostlarına karşı bir 
"demokrasi gösteriSi" yapma olanağı 
sundu . 

Yazının girişinde , mevcut darbe 
ortamında Kürt ve sosyalizm adına 
yayın bile yapılamazken , "ko
münist"lerin nasıl olup da serbest 
bırakıldığına dikkat çekmiştik . Fakat 
bu olay çerçevesindeki gariplikler bu 
kadar da değil, daha ilginç durumlar 
da yaşanıyor. Orneğin Demirel, bir 
anti-komünist olduğunu üstüne basa 
basa vurgulayarak, "Eğer ben bu 
adamlarm serbest bırakı/masını is
tiyorsam, blfaktlmalıdlf• diyor. Salı 

verilme olay ından üç gün önce yap
tığ ı açıklamada ise, Haydar Kutlu ile 
Nihat Sargın'ın hala serbest bıra
kılmamalarının büyük haksızlık ol
duğunu söylüyor ve bu haksızlığa 

isyan ettiğini ilave ediyor. Aynı gün
lerde TÜSiAD adına yapılan çağrıda 
da, bu kişilerin derhal serbest bıra
kılması isteniyordu. Ayrıca daha bir
kaç ay öncesinde ANAP genel baş
kan yardımcılanndan Metin Gürdere, 
"TBKP'nin göriişleri bizimkine çok 
yakın. Liderleri neden hala cezae
vinde tutuluyor. an/ayamtyorum"tar
zından sözlerle şaşkınlığını be
lirtiyordu. Benzer örnekler daha da 
sayılabilir, ama hiç gerekli değil. 
Çünkü Evren ve ÖZal'a kadar bütün 
azıt ı devrim düşmanlarının benzer 
açıklamalar yaptıkları biliniyor. 

Peki bütün bunlar ne anlama ge
liyor. neyin göstergesi oluyor? Işçi 
sınıfı ve halk düşmanı çevreleri, 
işveren örgütü yöneticileri ile Demirel 
gibilerini "isyan ettiren" ne? Herhalde 
halk sevgisi, adalet, demokrasi ve 
sosyalizm aşkı olmasa gerek. Durum 
çok açık , herkes kendi adamını çol< 
iyi tanıyor. işçi sınıfının , haklı olarak, 
hiç um urunda değilken ; TKP şefterini 
Demirel ve TÜSiAD savunuyorsa, 
hararetle salıverilmelerini istiyorsa 
bu sadece ve sadece sözkonusu 
kişiterin sosyalizm ve komünizm gibi 
kavramlarla hiçbir ilgileri kalmayan 
halis birer burjuva ajanı, faşizm 

uşağı olduklarını gösterir. Bir de bu 
olayın, KUrdistan ulusal kurtuluş mü
cadelesiyle Türkiye devrimci
demokratik güçlerine karşı faşist re
jim tarafından tertiptenmiş bir komplo 
olduğunu .. . 

TKP teslimiyetçilerinin bundan 
sonraki rolleri ne olacak? Ortada 
örgüt diye bir varlıkları pek kalmadı

ğı na göre, sosyalizm, demokrasi gibi 
bir amaçları baştan beri bulunmB:d•
ğına ve onyıllardır peşinden koştuk-

lan icazetli bir yasal komünist parti 
kurabilme hülyaları da terkedilip, 
teslimiyetçi cephede "komünist ' 
adından da vazgeçme düşünceleri 
ağır bastığına göre, şimdi nasıl bir 
işlevleri olacak? 

Burada hemen belirtmek gerekir 
ki, sözkonusu komplonun boyutları 
sadece TKP ile sınırlı değil, çok 
daha geniş . Gerek Kürdistan'da ge
rekse Türkiye'de dayandığı farklı 

ayaklar var. TKP'ni.n rolü, burada bir 
kez daha teslimiyetçilikte öncülük 
yapmak, diğer Kürt ve Türk tesli
miyeiçi çevreleri harekete geçirmek 
ve faşist rejimin istem ve planlan 
doğrultusunda yönlendirmek oluyor. 
Yani teslimiyelin kirli bayrağı yıne 

TKP'nin omuzları nda, başı o çekiyor. 
Sömürgeci Türk burjuvazisi, 4 Mayıs 
tarihli bülteniere Haydar Kutlu ile 
Nihat Sargın'ın serbest bırakıldıkları 
haberi yanına iki "özel haber" daha 
koyarak mesajını veriyor. Bu "özel 
haber~lerden biri, Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliğine dayanılarak verilen 
' Şırnak'ta 17 PKK'lı öldürüldü' ha
beri; bunun bir uydurma haber ol
duğu belliydi, nitekim daha sonra 
BBC radyosu da bu haberin yatan 
olduğunu duyurdu. ikincisi ise, 
TKP'nin yurtdışındaki iki merkez 
komite üyesinin yurda döneceği yo
lundaki haberdi. Mesaj açık. PKK'li 
olanlara, direnişten yana olanlara 
yaşam hakkı tanımak Istemediğini 

gösteriyor, faşist rejim . Bunlara karşı 
olduklarını kanıtlayanlara ise, af ve 
serbestçe çalışma olanağı var. diyor. 

TKP teslimiyetçiterinin ulusal kur
tuluş mücadelemize yönelik nasıl bir 
komplonun başını çekmekte oldu
ğunu, bir de kendi üyelerinin ağzın
dan dinlemekte yarar var. Sekiz 
TBKP üyesinin yaptığı "TBKP mer
ke~ komitesineaçık sesleniş" başlıklı 

açıklamada şu satırlar yer alıyor: 
~Bugün ortaya çıkan Kürt ulusal 

direniş hareketi burjuvazi açısından 
ciddi bir sorundur. Bu yangmı sOn
dürrnek için askeri yöntemler yet
miyor. Burjuvazinin politik çözümler 
de üretmesi gerekiyor. .. KUrt sorunu
nun devrimci yoldan çözümüne şid
detle karş1 olan burjuvazi devrimci 
çözümü isteyen. destekleyen her 
siyasi harekete de şiddetle karşı 

o/acaktlf. Her şeyini /ega/ çalişmaya 
bağlamiŞ olan TBKP.. yeni ha
zırlayacağı k1sa 'programında ' KUrt 
sorununu veçözümUnü, burjwazinin 
kabul edebileceği şekilde yeniden 
dUzenleyecektir. . 

"Güncel politikalarmda da, /ega/ 
alana sığmayan Kürl hareketlerini, 
bu alana s1ğdırabilmek için, kendisini 
örnek a/masmı isteyecek, burjuvazi
nin kabul ettiği Stnlflart aşmayan 
tutumunu kamuoyuna daha aç1k 
gösterecektir. · (1 O Eylül dergisi, Şu

bat 1990, sayı : 6) 
Üyeleri, şeflerinin yeni rolünü, bir 

yönüyle aslında hayli de isabetli 
biçimde ortaya koyabilmişlerdir. 

Evet, TKP, Kürt reformislierinin her 
zaman olduğu gibi yine "kendisini 
örnek almalarını " istemekte ve bu 
işe dünden hazır reformisıterin de, 
şimdi, sınavdan başarıyla çıkmanın 
yoğun çabasında oldukları gözlen
mektedir. ilkel -milliyetçiler Sosyalist 
Enternasyonal toplantılarında, şurda 

burda TC temsilcileriyle göriişmeler 
yapıyorlar. lEVGER denen güruh 
Tahir ağa gibi çetebaşları ve Nurettin 
Yılmaz türünden işbirlikçilerle, ya da 
"Kürt partisi" kurma hazırlığındaki 
grupla benzer ilişkiler sürdürüyor. 
Tabii bunlar el altından yürütülen 
işler oluyor. Ayrıca TKP izinden dö
nüş için "vize" gerekiyor, bunun yolu 
da sınavı başarmaktan geçiyor. Re
formist takımının sınavı geçmek için 
bir de açık çaba ve faaliyetleri sözko
nusu. 

Denilebilir ki bunca yıldır PKK'ye 
ve direniş mücadelesine karşı faa
liyet yürüten bu güçler hala kendile
rini kanıtlayamadılar mı , böylelerinin 
yeni bir sınavdan geçiritmesine ge-
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rek var mı? Var. Sömürgeci burjuvazi 
gerek görüyor, emin olmak istiyor. 
Çünkü temeli zayıf ve kendine fazla 
güveni yok. TKP için bile bunu ya
pıyor. Örneğin, bütün hazırlık ve 
görüşmeler ve açlık grevi denen 
oyun tamamlanıp da teslimiyeiçi şef· 
ler salıverilmek üzereyken bile, bur· 
juvazi son bir sınava daha gerek 

1 
görüyor. 2 Mayıs günü Ankara 
DGM'de yap ılan bu sınavın haberi 
basına şöyle yansıdı: 

"88 sanıkil yeni TBKP davasmm 
ilk duruşması 2 Maytş günü Ankara 
DGM'de yapiidi. Mahkeme başkanı 
sorgu s/fasmda sanıkiara tek tek, 
'Kürt sorununa yak/aşımlarmı' 

sordu. • (2000'e Doğru, 6 Mayıs 

1990) 
Herhalde bu bir "mezuniyet sı

navı " olarak kabul ediliyor ve iki zat ın 
tahliyesi 4 Mayıs'ta gerçeldeşiyor. 
Görüldüğü gibi burjuvazi tedbiri el
den bırakmıyor, en has adamlarını 
bile tekrar tekrar sınavdan geçirme 
gereği duyabiliyor. 

işte geçmişte Sol Birlik gibi olu· 
şumlar altında TKP'nin peşine takı
lan Kürt reformistleri, yine onu iz
leyerek yürümek üzere şimdi böyle 
bir sınavdan geçiyortar. Fakat bu kez 

işleri çok daha zor. Çünkü 
Kürdistan'da serihildan yaşanırken 
PKK'ye "terörist" demek eskisi kadar 
kolay olmuyor; milyonla ifade edilen 
Kürdistanlı kitleler, hem de beş ya
şındaki ç~undan ak sakallı ih
tiyarlarına kadar, "Biji PKK" sloga
nıyla ayaklanırken, "birkaç maceracı 
çoluk-çocuk" diyebilmek de mümkün 
olmuyor. Bu nedenle işleri zor, ama, 
sınavı geçmeleri için de mutlaka bir 
şeyler yapmaları gerekiyor. Onun 
için çırpınıyorlar ve çırpındıkça da 
faşist rejim sözcü~rinden daha gü
lünç durumlara düşüyorlar. 

Bilindiğ i gibi, PKK'nin gücü ve 
etkinliği duyulmasın ve yay
gınlaşmasın diye, özel savaş yöne
timi sansür uygulamasına başvur
mak zorunda kaldı. Halk ayak
lanmalarımızın gerçek anlamını 
örtbas etmek isteyen sömürgeci yö
netici~r. kargatan bile güklürecek 
ddialar ortaya attılar. Örneğin , TC 
içişleri Bakanı "Dağlarda sıkıştırdık. 
bannamıyorlar, o nedenle kentlere 
indiler" türünden aptalca iddialarda 
bile bulundu. Reformistlerin iddiaları 
da bunlardan daha ciddi ve tutarlı 
değil , Rızgarl'sinden lEVGER'ine 
kadar bütün reformist takımı, gerilla
nın yıllar süreri çabası ve öncülü
!)üyle gerçekleşen halk ayaklanma
larının kendi liğinden gelişen olaylar 
olduğunu iddia edebiliyortar. Kemal 
Burkay gibileri hala inönü ve 
Demirel 'in demokrat olup olmadıkla· 
n nı tartışıyorlar. Böyle kağıt ve mü
rekkep tüketip yorulmarına hiç gerek 
yok . Bunu, "Biji PKK, Biji Kurdistan" 
sloganlarıyla Demirel ve inönüleri 
taşlayan beş-on yaşlanndaki Cizrell 
çocuklardan rahatlıkla öğrenebilirler. 

Bu aşa{lılık şarlatanların demokratlı
ğını tartışacakianna kendilerinin ge
lişmeler hakkındaki çarpıtmaları ile 
örneğin Demirel'in itiraflarını yan
yana koyup kıyaslasınlar. Kendileri, 
binlerce şehit kanıyla yaratılan seri
hildan için "kendiliğinden oluyor" 
deyip, bir kalemde PKK'yi silip ata
cak kadar gözlıkara bir inkarcılık 

sergilerken, bakın Demirel ne4er itiraf 
ediyor, Urfa'ya giderken uçakta ga
zetecilere şunları söylüyor: 

"Güneydoğu'da olaylarm olduğu 
yerlerde, partiler kalmtyor. PKK tesi
rinin olduğu yerde politika yapmak 
kolay değil. Cizre gösterdi. Bu olay 
partileri süpürüyor. · (Milliyet, 7 Mayıs 
1990) 

Evet, sormak gerekir, kim daha 
"dürüst", Demirel mi , sizler mi? in
karcılıkta ve çarpıtmada Demirel 
demagogunu bile geride bırakmıyor 
musunuz? Fakat çok da yadırgama
mak gerek, böyle yapmasalar sı

navdan nasıl geçecekler? 
Son derece ilginç bir duruma daha 

burada değinmelde yarar var. Özel 
savaş yönetimini öteden beri en çok 
rahatsız eden konulardan bir tanesi
nin de, ger€41: burjuva, gerekse ilerici 
basında PKK üzerine tarafsız bir 
haber çıkması veya yayın yapılması 
ya da herhangi bir yayın organının 
PKK'nin görüşlerini çarpıtmadan 

yansıtması olduğu biliniyor. Bundan 
müthiş bir rahatsızlık duymaktadırlar, 
sömürgeciler. Onlara göre PKK üze
rine yazılan her şey karalama ve 
küfür olmalıdır. Bu işin ne kadar çok 
yapıklığı da biliniyOf. Zaman zaman 
tek tük tarafsız haberter oldu mu 
derhal müdahale edilip, yapanlara 
hesap soruluyor. Örneğin , 1988'de 
PKK Genel Sekreteri A . ÖCALAN 
yoldaşlayaptığı bir röportajı yayınla
maya kalkışen Milliyet'in yayını 

Özal'ın emriyle durduruldu. Uluslar
arası basın çevreleri ve ka
muoyundan bu karara ·duyulan yo
ğun tepkilerle ortalık çalkalanırken 
nedeni şimdiye dek hala ania
şılmayan daha doğrusu devlet tara
fından aydınlanması engellenan bir 
Özal suikasti olayı yaşandı ve gün
dem bir anda değişiverdi. 1989 yı
lında benzer bir girişimde bulunan 
Toplumsal Kurtuluş dergisinin yazar 
ve yöneticileri hakkında da dava 
açıldı . Tabii Toplumsal Kurtuluşçular 
Milliyet ve M. Ali Birand'ın ayrıcah
ğından yoksun olduklarından , gün
lerce DAL hücrelerinde tutulup sor
gulamalardan da geçtiler. Aynı 

nedenle ikibine Doğru dergisi de 
Kozakçıoğlu'nun hedeflerı arasına 

girdi ve şimdi matbaa bulmakta güç
lük çekiyor. 

Değil bu tür yayınlar, Kürdistan'a 
ilişkin sıradan haberlere bile artık 

tahammülü kalmayan faşist rejim, 
sonunda 413 sayılı kararnameyle 
sansür uygulaması getirerek pe
şinden ve toptan yasaklama yoluna 
gitti. Sömürgecilerin bu ta
hammülsüzlüğü ve hassasiyetinin 
anlaşılmayacak bir yanı yoktur. Ya 
peki özel savaş yönetiminin tüm bu 
yaptıklarıyla yetinmeyip de aynı 

konuda bir de kendileri saldırıya 

geçen şu reformisliere ne oluyor? 
Onları bu denli hırçinlaştıran ne? 
ABD emperyalistlerinin raporla
rından, Türk Genelkurmaylığı 'nın ve 
Mirin kitap, broşür, ve afişlerlne; en 
büyüğünden en küçüğüne dek tüm 
burjuva basınından kendi reformist 
yayınianna kadar herkesin PKK'ye 
ve ulusal kurtuluş mücadelemize 
veryansın ettiği bir ortamda, Toplum
sal Kurtuluş ve ikibine Doğru gibi 
bir-iki derginin bu, haçlı seferini an
dıran küfür kampanyasına katılma
ması bu bayları neden o kadar ra· 
hatsız ediyor? 

Gelişmeleri az çok Izleyenler far
ketmişlerdir, ikibine Doğru dergi
sinde PKK Genel Sekreteri ile yapı
lan röportaj yayınlandığında 

Kozakçıoğlu'nun özel tim ele
manları, Mardin, Batman, Van gibi 
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alanlardan sıradan Kürt insanlarının 
adlarını kullanarak adı geçen dergiyi 
küfür yüklü mektup yağmuruna tut
muşlardı. Milliyet yayınının durdu
rulduğu günlerde yaşanan Özal sui
kasti gibi, bu kez de ikiyaka köyü 
katliamına tanık olundu. Faşist reji
min rahatsızlığı bu kadar açıktı. il
ginçtir, aynı rahatsızlık ve tepki bir de 
Kürdistan Press ve lEVGER gibile
rinde görüldü . Ankara emniyetinin 
işkenceleriyle ünlü DAL grubu, Top
lumsal Kurtuluş dergisinin sahibi 
Yalçın Küçük'ü sorgularkan ısrarla 

şunu soruyor: "Neden PKK'yi e/eştir
miyorsunuz da hep destekleyici ve 
övücU yazılar yazıyorsunuz?" 

Adı geçen dergilerin yaptığının 

sadece sıradan ve Türkiye'de pek 
yapılmayan dürüst bir gazetecilik 
olayı olduğu ortada iken, reformisi 
grupların hemen hepsinin DAL grubu 
işkencecileri ve Kozakçıoğlu'nun 

timlerinin mantığıyla olaya yaktaş
maları ve tepki duymaları gerçekten 
de düşündürücüdür. Ve her dürüst 
insan, bu ibret verici durum karşı
sında ne kadar düşünse yeridir. 

işte reformisi takımının TKP'nin 
peşine takılıp yürümenin vizesini 
alabilmelc: için içine düştüğü içler 
acısı durum bu. Belli ki tüm bu 
çırpınışlar, TKP teslimiyetçiteri ön
cülüğünde geliştiriirnek istenen 
komplonun Kürdistan ayaklarının 

örülmesi çabaları oluyor. 
öte yandan olayın bir de Türkiye 

ayağı var ve bunun da salt TKP ile 
sınırlı tututmadığı görülmektedir. 
Çünkü TKP'nin Türkiye halkına ve 
işçi sınıfına söyleyebilecek pek bir 
sözü kalmadığı gibi, örgütsel an
lamda da bir etkinliğ:inden sözedile
mez. O nedenle bu alandaki zayıflığı 
gidermek amacıyla, ortalıkta ne ka
dar TKP, TiP, TSiP artığı varsa bira
raya getirilip M. Ali Aybar, Sadun 
Aren, Aziz Nesin, Halit Çelenk gibi
lerinin yönetiminde bunlarla •yasal 
martı:sist parti• denilen yeni bir olu
şum yaratılmak isteniyor. Ayrıca 141 . 
ve 142. maddelerin teslimiyetçiler 
için bir "özel ar biçiminde değiş
Iirildiği düşünülürse, ihtiyaç duyuldu
ğunda, cezaevlerinden, bu işe uygun 
başkalarının da salıverilmesi pekala 
mümkün. Bu, mevcut oluşumları 

güçlendirmeye yönelik olabileceği 
gibi, benzer yeni örgütler oluşturma 
yofuna da gtdilebilir. 

Sözkonusu yeni partinin önderli
ğine soyunanlardan bir tek Aziz 
Nesin'in kimliği bile, bu tür çabaların 
aıtında yatan asıl nedeni anlamak 
için yeterlidir. Aziz Nesin, hangi 
konuda olursa olsun faşizmin çizdiği 
sınırları kattiyen aşmamaya adeta 
yeminlidir. Onu biraz tanıyanlar, dün
yanın neresinde olursa olsun fa
şizmin koydu{ıu sınırları zorlayan bir 
soruyia karşılaştığında hep aynı ya
nıtı verdiğini bilirler: •sencten yanıt 
beklerken, TUrkiye'nin yasalarmi 
çiğneyecek bir yanıt beklemeyin• 
der her zaman. Bu yasalar halktan 
yana mıdır, ne kadar meşrudur, üç
beş darbeel generalin eseri midir? 
Bu tür sorular onu pek ilgilendirmiyor. 
işte Kenan Evren'le 8ydınlar konu
sunda tartışmayı pek çok seven Aziz 
N esin'in aydınhğı da bu kadardır .. O 
kıvrak ve mizahçı zekasıyla hiç dü
şünmüyor :nu acaba, eğer tarih 
boyunca bütün aydınlar ve bilim 
adamları mevcut düzen yasalarına 
bu denli kölece itaat etselerdi, hala 
ilkel çağlarda yaşıyer olacağımızı? 
A. Nesin'in Kürdistan sorununa ba
kışı da faşist rejimin sınavından 

başarıyla geçmesine etvermektedir. 
Çü,.ü bu konuda öngördüğü çö
züm, empetyalizm ve Türk sö
mürgeci burjuvazisinin çözümünden 
fazla farklı değildir; Misak-ı Milli sı
nırları içerisinde Kürtlere kültürel 
özerklik biçimindedir. TC'nin uzun 
vadeli çözümü de budur zaten. Sa
dece inönü ile Özal arasında "bu 
haklan şimdi mi tanıyalım, yoksa 
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i. Beşikçl gerçeğinin öğrettikleri ... 

Bqtarafı 23. sayfada 

faşist-sömürgeci rejim , en azgın bir 
biçimde Beşikçi'nin üzerine gidiyor. 
Devlet, tek kişinin üzerine gitti~inin 
yarısı kadar dergi faaliyetlerinin üze
rine gitmiyor. Örneğin , PKK'yi eleş 
Iirmek koşuluyla Kürtçe yazan dergi
lerin yayınianmasına bile izin 
verebiliyor, fakat Beşikçi'nin ince
leme kitaplarını ilk günden toplatıyor. 
Bu durum, yazılanların içeriğinden 
ileri geliyor. Burjuva düzen, yukarda 
belirttiğimiz türden politik anlayış

ıarda ve onların yazımında kendine 
bir yakınlık görüyor, kendisiyle ortak 
bir bagın varlığını saptıyor. Fakat, 
Beşikçi 'nin düşüncelerinde işte böyle 
bir yakınlık ve bağ yok, köprüler 
tümden uçurulmuş . Beşikçi, Kürdis
tan ve Kürt ulusu gerçeğini olduğu 

~ ~~~nbaJı~;l~ri~a~~k t:e{al~z~ri~: 
oturtuyor. Bilimsel ahlaka sonuna 
kadar bağlı kalıyor. Ve gerçekleri 
açıkça ifade ediyor, Kürt tarihini , 
bugünkü durumu en iyi Kürtler de· 
ğerfendirebilirler ve değerlendirmel i-

i
, dirler diyor. Kürtlerin durumunda olan 

dünyada başka bir ulus yoldur, bu n-

." ~=~d~0g~l:r~ı,:ı.rl:~n~i~C:~:~~ 
riyle kurtolabileceklerini söylüyor. 
Beşikçi ' nin ortaya koyduğu yakla
şım, Türk sömürgeciliQindenveonun 
her türlü maskelanmiş biçiminden 
tam kopuşu sağlayan bir yaklaşım 
oluyor. 

ısmail Beşikçi. Kürt ve Türk halk
ıarının kardeşliğinde canlı bir köprü
dür. Türk halkının ileri yürümesi ve 
tarihi utancından kurtulması için yol 
açıc ı bir öncüdür. Bazen, halklar 
kendi iradelerini ortaya koyama
dıkları bir durumu yaşadıklannda, 
halkların iradeleri kişilerde , ay
dınlarda, öncülerde somutlaşıyor. 
Kemalizm att ında Türk halkının ger
çek yaşamı da böyledir. Kemalizm, 
Türk egemen sınıfı. özellikle Ermeni 
ve Kürt halklarına karşı insanlık suçu 
işlemiş bir güç ve böyle bir gücün 
devamıdır. Kendi yaptıklarıyla da 
kalmamış , bu utancı toplumun tüm 
kesimlerine bulaştırabilmek için elin
den gelen her türlü çabayı harca
mıştır. Türk toplumu, Türk halkı 
yaşamıyla kültürüyle böyle bir ırkçı 
şoven yapının zehiriyle kirletilmiştir. 
Bugün de, bu kirletmenin ve utancın 
arttırılması için her türlü vahşet ve 
barbarlık , çılgınlık ölçüsünde ya
pılmaldadır. Türk halkı . iradesini or
taya koyamamakta , bu vahşet uygu
lamalanndan kendini kurtara
mamaldadır. işte böyle bir ortamda, 
kişilerin tutumu çok önemli , anlamlı 
ve değerli olmaktadır. Haki KARER 
ve Kemal PiR, Türk halkının bu 
utançtan kurtuluşunun eşsiz de
ğerleri olmuşlar, Türk ve Kürt halkla
rının kardeşliQinde temel köşe taşları 
olarak yer etmişlerdir. i. Beşikçi de, 
tutum ve çalışmalarıyla böyle önemli 

r.. bir değer haline gelmiştir. Bunlar, 
Türk halkının yüzakları olarak, halkın fr onur kaynakları ve gericiliğin üzerine 

J yürüyüşte sönmez meşaleleridir. 
Türk insanının, Türkhalkınınönünde 
bu meşalelere sıkı sıkıya sanlma ve 
tarihi utançtan kurtuluşu sağlarncı 
görevi vardır. Kürt halkı, zaten her 
şeyiyle yoksul düşürülmüş bir halktır. 
Kendine uzanan her dost ele sımsıkı 
sarılmakta, onu oldugundan da fazla 
bir değer haline getirmektedir. Be
şlkçi olayı, bu bakımdan da öğretici
dir. Cumhuriyet aydınlarının yalnız 
bırakmasına ve Türk halkının duyar
sızlığına karşın, Kürt halkı •san 
Hoca• diyerek Beşikçi'yi bağrına 
basmıştır, zindanda ve mahkemede 
bile yalnız bırakmamaktadır. TC'nin 
vahşeti ve sosyal-şovenizmin aldat-

macalan karşısında haklı olarak içe 
kapanan ve güvensizlik duygulan 
gelişen en milliyetçi çevreler bile 
Beşikçi olayından derinden etki
lenmekte, olumsuzduygularını buna 
dayanarak yenmektedir. işte sô
mürgeciliği ve şovenizmi kırmadave 
halkların kardeşlik duygularını ge
liştirmede bir kişinin yerine getirdiği 
görevin büyüklüğü ve tarihiliği böyle
dir. işte güven duygusu böyle geli
şiyor ve geliştiriliyor. Türkiye'de bazı 
çevreler milliyetçi olmadığına dair 
PKK güven versin, kendisiyle ilişki 
kuralım diyorlar. Kendini tanımazlık 
tam da buna denir işte. Böyleleri 
anlamıyorlar - ya da anlamak iste
miyorlar ki; PKK'nin değil, kendileri· 
nin güven verme sorunu var, Kürt 
halkının değil, Türk halkının güven 
verme görevi bulunuyor. Çünkü bas
kıyı ve zulmü, soykırım düzeyinde 
uygulayan Türk egemen sınıfıdır ve 
Türk halkı bunun önüne geçmiyor, 
geçemiyor. Kürtler kimseye baskı 

uygulamıyorlar, baskının eşi gö
rülmemişini yaşıyorlar. Buna rağ
men. bazı çevrelerin ileri sürdüğü bu 
tür anlayışlar da sosyal-şovenizmdir, 
egemen ulus şovenizminin biryansı

masıdır işte . Beşikçi'nin anlayış ve 
tutumu, bütün bunların yıkılmas ı 
oluyor. Tüm devrimci ve ilerici güçle
rin , halkın bu anlayışı ve tutumu 
benimsernesi gerekiyor. Ancak bu 
biçimde, halkların kardeşliğinin tek 
tek köprülerden topluma yayılması 
ve kardeşliğin somut bir yaşam ha
line gelmesi gerçeklik kazanabilir. 

Yazdıklarından öyle anlaşılıyor ki, 
Beşikçi. politik mücadeleye ka
tılmayan bir incelemeci ve araştır
macıdır. Örgütlerfe, örgütlü politik 
mücadeleyle, dışardan izlemek dı 
şında bir ilişkisi yoktur. Kendini ör
güJieyen ve bu temelde inceleyip, 
düşünüp bilgi üreten bir kişidir. Buna 
rağmen, Kürdistan, Kürt halkı ve 
ulusal kurtuluş mücadelesi üzerine 
tespitleri, yorumları ve ortaya koy
duğu sonuçlar, gerçeklerle çok 
büyük oranda çakışmaktadır. Bu da, 
bilimsel ölçülere ne denli bağlı kaldı 
ğını , objektif davrandığını , iyi bir 
gözlemci olduğunu ve Kürdistan' ı iyi 
tanıdığını gösteriyor. Bilimsel incele
meci olarak vardığı sonuçlarla, 
PKK'nin politik mücadelede ortaya 
çıkardığı gerçekler ve ulaştığı so
nuçlar, temel noktalarda büyük ço· 
Qunlukla çakışıyor. Reformist
teslimiyetçi Kürt çevreleri, böyle bir 
gelişim sağlaması nedeniyle PKK 
hakkında söylenmadik söz bırak
mıyorlardı, kendi güçleri yetmedi
ğinde sosyal-şoven ve sömürgeci 
çevrelerden medet umuyor, hatta 
emperyalistleri bile yardıma çağı
nyor1ardı . Bu doğrultuda yapma
dıklan yalvarma biçimi ve başvur
madıklan ihbarcılık türü kalmadı. 
Beşikçi bütün bunları da değerlendi
riyor, kaynaklarını ve anlamlarını çok 
çarpıcı bir üslupla ortaya koyuyor, 
teslimiyetçiliği Kürt halkının utancı 
olarak eleştiriyar ve aşağılıyor. 

Beşikçi 'nin çalışmaları , bir de re
formist-teslimiyetçiliğin tanınması ve 
aşağılanması oluyor. 

Beşikçi 'nin son eserleri ve mahke
medeki savunmalan, gelişen ulusal 
kurtuluş mücadelesi karşısında yaşa
dığı coşkuyu , hislerini çok açık bir 
tarzda yansıtıyor. Adeta yaptığı de
neyle başarılı sonuç alan bir bilim 
adamının duygularını yaşadığı anla
şılıyor. Olaylara bakışı , yorum tarzı, 
olayları bağlayışı ve her olaydan 
çıkardığı sonuçlar hep büyük ge
lişmeyi ve ileriyi gösteriyor. Bu ne· 
denle, Beşikçi olayı, herl<es açı
sından sonuç çıkarılması gereken 
bir olaydır. itiraf etmek gerekir ki, 
olaylar karşısında duyduğu coşku, 
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mücadele içindeki birçok güçte, 
çoğumuzda yoktur. Demek ki, bir 
bilim adamının durumundan, en 
önce biz mücadele içindeki güçlerin 
öğreneceOi çok şey vardır. Beşik
çi 'nin ortaya koyduğu görüşler, Tür
kiyeve Kürdistan'da yaşayan herkes 
için bir sorgulama arenası olma 
özelliği taşımaktadır. 

Türkiye'nin ve Türk toplumunun 
Kürdistan karşısındaki durumu, Haki 
KARER ve Kemal PiR gerçeği te
melinde, i. Beşikçi'nin anlayış ve 
tuturJu temelinde değerlendirilecek 
ve sorgulanacaktır. Gelişen Kürdis
tan ulusal kurtuluş mücadelesi, her 
aşamada bu sorgulamayı derin~ti
rerek yapacaktır. Bu mücadeleye 
dayanarak ve bundan güç alarak i. 

Beşikçi yapacaktır, yeni Beşlkçiler 
ortaya çıkacak ve onlar yapa
caklardır. içine girilmiş olan bu süreç 
gelişerek devam edecektir. D~ruyla 
yanlış, haklıyla haksız , meşru olanlar 
gayrimeşru olan bu sorgulama ile 
ayrışacak, ortaya çıkacaktır. Tür
kiye'de herl<es, her şey bu sorgula
manın içinde olacaldır. Halk kitleleri
nin umursamazlığı, duyarsızh~ı ve 
taşıdığı kirler ortaya çıkacaktır. Sos
yalizm adına nasıl şovenizme sarı
lındığı görülecektir. Cumhuriyet ay
dınlarının devlet dalkavukçuluğu ve 
memurluğu ortaya serilecektir, Ege
men sınıfın ve egemen rejimin soy
kırımcı baskıcı ntteliği herl<esçe gö
rülüp kabul edilecektir. Türkiye 
toplumunda ileri doğru bir gelişme 

1 Mayıs, sosyalizme ve ... 
Baştarafı 4. sayfada 

ralanırken , Gülay Seeeren adlı iTÜ 
öğrencisi de akiığı kurşun yaralarıy$a 
felç oldu. istanbul 1 Mayıs gösterile
rini bastırmak için, 24 binin üzerinde 
özel eğitilmiş polis ve çevik kuwet 
Alman kurt köpekleriyle biriilde sal
dırılarda yer aldı. 

öte yandan Kürdistan ve Tür
kiye'deki büyük şehirler başta olmak 
üzere, hementüm kentlerde 1 Mayıs 
kutlamalan oldu. Bu kutlamalar, 
işyerlerinde yapılan toplantılarda bil· 
dirilerin okunması ve yine bir saatle 
tam gün arasında deQişen süreler 
içinde iş bırakma, çeşttli gösteriler 
yapma tarzında oldu. Batman'daki 
bütün işyerlerinde yarım gün iş bı
ral<rna eytemi yapıldı . Diyarbakır'da 

ise, Petrol-iş'e bağlı işyerlerinde bir 
saat, Yol-iş'e bağlı işyerlerinde de 
birbuçuk saat üretim durduruldu. 
Türl<iye ve Kürdistan genelinde ya
pılan gösterilere onbinlerce işçi, 
emekçi ve ~renci katıldı. Çıkan 
çatışmalarda göstericiler, polise 
karşı taş ve molotof kokteyli kullan
dılar. Polis saldırılannda çok sayıda 
kişi yaralanırken, sadece istanbul'da 
2000'i aşkın işçi , emekçi ve öğrenci 
gözaltına alındı. Ayrıca Türkiye ve 
Kürdistan'da yarım milyon işçi üre
timi durdurdu. 

Avrupa'daki Kürdistanlı ve Tür
kiyeli emekçiler de 1 Mayıs gösteri
lerine kitlesel olarak katıldılar. Bu 
gösterilerde özellikle YKWK kortej
lerinde birleşen binlerce Kürdistanlı 

Ulusal kurtuluş mücadelemize ... 

Baştarafı 26. sayfada 

PKK'nin kökünü kuruttuktan sonra 
mı?• gibi bir zamanlama farkı ve 
tartışması kalmıştır ki, A. Nesin'in 
yaktaşımı herhalde inönü'ye daha 
yakın düşüyor. 

Yaşamı boyunca herhalde tanıdığı 
tek örgüt Türkiye Yazar1ar Sendikası 
olan Aziz Nesin'in böyle bir girişime 
önayak olmaya kalkışması ister iste
mez akla şu soruyu getiriyor: Türkiye 
gibi görülmemiş bollukta siyasal parti 
ve örgütlerin kurulup dağıldığı bir 
ülkede, vebadan kaçar gibi örgütler
den uzak duran sayın Nesin'e ne 
oldu da, hem de bu darbe ortamında 
•marksist• parti kurmak üzere koliSli 
sıvadı? Anlaşılan özef savaş yöneti
minin herkese birlik ve beraberlik 
çağrısı yaptığı şu günlerde, sayın 
Nesin, "Bu vatanın bana da ihtiyacı 
var" diyerek çağrıyı daha fazla karşı
lıksız bırakmak istemedi. Türkiye 
aydını adına gerçekten üzücü bir 
durum, faşizme bu kadar da alet 
olunmaması gerektiğini düşünüyo
ruz. Gerçekte sayın Aziz Nesin'in 
de kuruluşuna önaya}( Ok:lugu )'asaı 
marksist parti• ile amaçlanan, kitle
leri yanlış yönlere kanalize edip, 
faşist rejimin ömrlınü biraz daha 
uzatabilmektir, başka bir şey değil. 
Diğer bir deyişle Kürdistan ve Tür
kiye devrimlerine karşı tezgahlanan 
ve TKP'nin başını çektiği kampioya 
hayat vermektir. 

Görüldüğü gibi, TKP teslimiyetçi
k!rine böyle bir süreçte atfedilen rol 
hayli kapsamlıdır. En azından faşist 
rejim biraz daha manevra yapma 
olanağı bulmuş olacak; içerden ve 
özellikle dışardan rejime yöneltilen 
yoğun ~tiri8in bir ktSmı bu tesli
miyetçiler aracılığıyla savuştu
rolmaya çalıştlacaldır. Özel savaş 
yönetimi Kürdistan halkına yönelik 
katliamlara girişirken arkasına 
TKP'yi de almış olacaktır. 1925 ve 

38'1erde kemalizmin katliamianna 
TKP nasıl ki "gerici ve vahşi Kürtlere 
karşı uygarlık harekatı" diyerek alkış 
tuttuysa, bugün 12 Eylül faşist rejimi
nin olası katliamları na da "teröristlere 
karşı demokrasi harekatı" diye alk ış 
tutacaktır. 

Evet, TKP'nin teslimiyeiçi liderleri 
faşist rejime milislik yapacak, diğer 
teslimiyeiçi güruhlan da peşinden 
aynı yola sürüklemeye çalışacaktır. 
Fakat bu tür komplo ve oyunların dev 
gibi gelişen ulusal kurtuluş mücade
lemiz karşısında artık hiçbir şansı 
yoldur. TKP ve hempalarının PKK 
hareketi karşısında eğer yapabile
cekleri bir şey olsa, bir etkinlikleri 
bulunsaydı bu belki birkaç yıl önce, 
1985-86 yıllarında sözkonusu olabi
lirdi. Ancak bugün milyonlara mal 
olan ve 1990 Newroz serihildan'ı ile 
Kürdistan tarihinde yeni bir sayfa 
açan Parti ve ulusal direniş hareketi
miz önünde bir engel teşkil ede
mezler,. Diğer yandan TÜSiAD gibi 
işveren örgütleriyle Demirel, Özal, 

Sayfa 27) 

ancak bu temelde yaşanabilecektir. 
Herkes, yaşadığı durumun hesabını 
verecektir. Doğru anlayış ve tutum 
ve ileri d~ru gelişme halk kitlelerinin 
es~ri olurl<en, toplum kemalizmin 
ırl<çı, şoven ve sömürgeci zehirle
rinden temizlenirken, sömürgeciler 
ve işbirlikçileri de tarihi suçlannın 
cezasını çekeceklerdir. Başka ge
lişme yolu yoktur ve Türl< toplumunu 
sorgulayacak birinci ölçü budur. 

Beyinlet"e işleyen kemalizmin ze
hirinden ve onun yarattığı kirlerden 
annalım. Kürdistan üzerindeki ırl<çı, 
şoven, sömürgeci ve soykırımcı tu
tum ve uygulamalara karşı savaşa
lım . Kürdistan halkının ulusal kurtu
luş mücadelesine güç katalım ve 
onunla birleşelimi 

serlhildan coşkusunu yaşadı . Kür
distanlı yurtsevefler böytece, müca
delemizin görkemlili!}ini bir kez daha 
Avrupa proletaryasına taşımış oldu
lar. 

1990 1 Mayıs'ı , dünyada sosya
lizmin en fazla saldınlara maruz 
kaldığı bir ortamda gerçekleşti. Em
peryalizm bütün cephelerden sosya
lizme saldırarak , inançsıziiğı ge
lişlirmeye çalışmaldadır. Böylece 
halkların kurtuluş inançfarını körehe
reK, sömürgeci emellerini geniş
letmek istiyor. Böylesi bir ortamda ve 
TC'nln bütün komplocu saldırılarına 
rağmen, halklanmızın 1 Mayıs' ı gör
kemli kutlaması, sosyalizme inancın 
canlılığını ortaya koymuştur. Ayrıca 
halklarımızı, ortak mücadele ve kur
tuluşa biraz daha yaklaştırmıştır. 
Açık ki, bunda PKK'nin önderlik ettiği 
kurtuluş savaşımızın rolü belirleyici 
olmuştur. 

Evren gibi halk düşmanlarının keta
letiyle salıverilen ve piyasaya sürü
len bir TKP'nin Türkiye halkı ve işçi 
sınıfı üzerinde herhangi bir etkinliği
nin olabileceği de düşünülemez . Kı
sacası TKP'nin önderliğinde gelişti
rilen bu yeni teslimiyet furyası ile 
tezgahianan oyun da, sahiP'erine 
pek yarar sağlayamayan bir ölü do
ğum olacaktır. 

Halk ayaklanmalarımiz karşısında 
sömürgecilerin almış olduğu yeni 
önlemler ve son katarname için De
mirel, •eunlar hükümetin son çırpını
şıdır• nttelemesi yaptı. Bu niteleme, 
politik hesap ve çekişmelerden do
layı yapılmış olsa da, önemli bir itiraf 
nitell{lindedir. Daha birkaç yıl önce 
sömürgeeller hem de şu anda baş
bakan bulunan dönemin içişleri Ba
kanı Akbulut'un ağzından sık sık, 
•PKK'nin son çırpınışı•ndan söz 
ederlerdi. Oysa bugün kendi son 
çırpınışları olduQunu kendileri ilan 
ediyorlar. Buna aslında hükümetin 
değil, kemalist TC'nin; TKP'li tesli
miyetçileri, işbirlikçi reformistleri, 
sosyal şovenleri ve dtğer tüm payan
dalarıyla faşist Türk sömürgeciliğinin 
son çırpınışı demek daha doğru 
olacaktır. 
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1 1\tlayıs kutlu olsun! 
Dünya halkları 1990'da yeni bir 1 

Mayıs'ı oldukça ağ ı r koşullarda kar+ 
şılamaktadırlar. Gericilik ağır bir sal
dırıyla proletaryanın , ezilen halkların 
üstüne üstüne yürümektedir. Emper
yalizm belki de bu kadar yoğun ve bir 
o kadar da kolay bir saldırıyı hiçbir 
zaman gerçekleştirmedi. Buna mu
kabil devrim güçleri: yani proletarya, 
yani ezilen halklar hiçbir zaman bu 
kadar zayıf düşmediler. 

Proletaryanın tarihi; yükselen mü

cadeleler ve kazanılan zaferler. 
mevziler tarihidir. Bu, emekle, kanla 
burjuvaziden parça-parça "tırnakla 

sökülürcesine" kazanılan bir tarihtir. 
Ve bu tarih, bugün, uluslararası bur
juvazinin ve onun her türden uzantı
larının, truva atlarının saldırıları al
tında geri alınmak isteniyor. Son on 
yılı duraklam ış olarak geçiren prole
tarya önümüzdeki yıllar için de elin
dekini kaybeden proleteryaya dö
nüştürülmek istenmektedir. 

Emperyalizmin bir önceki başı 

Reagan, ' Benim yönetimim altında 
komünizm bir karış toprak bile kaza
namadı" diyerek, kendi tarihine mu
zaffer bir komutan olarak geçmeyi 
başardı. Emperyalizmin yeni başları 
ise, ' Benim dönemimda komünizm
den şu kadar toprak kazandı k" diye
rek tarihe geçmenin hazırlıkların ı 

yapmaktadırlar ve görünen odur ki, 
daha şimdiden bunu önemli oranda 
becerdiler. 

Devrim cephesi dıştan ve içten 
ağır kıskaç harekatına uğramıştır. 

Burjuvazi, kudurgan emperyalizm 
açık cepheden saldınrken . onun 
proletaryanın saflanndaki mütte
fikleri reformistler, her türden sağ 
teslimiyetçiler arkadan bir sarmada 
bulunmuşlardır. Öyle ki, bugün "sos
yalizm öldü" diyenler burjuvaziden 
ziyade sözde sosyalistlerdir. Düne 
kadar sosyalist maske ile işleri idare 
etmeye çalışıyorlardı ve bu şekilde 
sosyalizme ölümcül darbeleri içten 
vurarak, kendileri için elverişli ortamı 
yarattıktan sonra maskelerini çı 

karmaya başladılar. Proletaryanın 

mevzilerine açık atışa geçtiler. 
Ve proletarya, tıpkı 191 O' ların 

dünyasında olduğu gibi bir kez daha 
en saldırgan burjuvasından en dö
nek "komünistine" kadar uzanan 
büyük bir düşman cephe karşısında 
kaderini eline almak zorunda kal
mıştır. Ancak, proletarya zamanın 
en umutsuz olduğu anlarda zaferler 
çıkarabileceğini göstermiştir. Karşı

devrimci cephenin en güçlü gibi 
göründüğü anlar, proletaryanın en 
büyük zaferleri çıkard ığı alanlar ol
muştur hep. 1910'1arın dünyasında, 
birleşik dünya burjuvasına karşı 17 
Ekim devrimi zaferini yarcı.tan prole
taryadır; ve yine, dünya gericiliğinin 
faşist çılgınlıkla halkiara saldırdığ ı 

1940'1arın insanlık adına zaferle ka
panmasını sağlayan yine proletar
yadır. 

Şüphesiz bu tarihin ne bir şakası , 

ne de bir oyunudur. Hayır, burjuvazi 
en zortandığı anda gücünü doruğa 
çıkartarak saldırganlaşır ve gerçek
ten, en saldırgan olduğu anı en zayıf 
anıdır. Ve bugün, proletaryanın, ezi
len halkların boğazına dişlerini geçi
ren burjuvazi dişlerini sıktıkça karnı 
zayıflamaktadır; burjuvazinin zayıf

ladıkçazayıflayan, yumuşadıkça yu
muşayan ve patlamaya yüz tutan 
karnı sömürge ve bağımit dünyadır. 

20. yy'ın son on yıltna girdtğimiz 
bu dönemde, dünyanın siyasi hari
tası değişmeye yüz tutmuştur. Em
peryalizm kazanıyor gözüküyor; 
dünyanın sosyalist parçası olarak 
bilinen Doğu Avrupa ülkeleri birbiri 
ardı sıra bayraklanndaki kızıl yıldız
ları söküp atıyorlar; ulusal reiıkler 

adı altında burjuvazinin renkleri ile 
süsleniyor ve bu, tarihe "sosyalizmin 
iflası" olarak geçirilmak istenmekte
dir. 

Gerçek olan şu ki, bayraklardan 
sökülüp atılan kızıl yıldızlar proletar
yanın kay ıbı olmakla birlikte, hiç de 
sosyalizmin iflası değil , aksine bu~u

vaziden alınan bürokrasinin, her tür
den burjuva hastahğın ın iflasıdır. Ve 
bu bağlamda kaybeden sosyalizm 
olmuyor, kaybeden burjuvazidir. 
Proletaryanın bugün kaybettiği mev
ziler gerçekte işlemez duruma düş
müş olan hastalıklı yanları oluyor. 
Kazanıyor gözüken burjuvazi, sa
dece ve sadece sağlıksız bir ge
lişmeyle katasını büyütmekte, şi

şirmektedir. Dünyanın dörtte üçünü 
teşkil eden sömürge-bağımit zayıf 
gövdesinin üstüne oturtulmak iste
nen bu kocaman sağlıksız kafanın 
taşınacak bir yanı kalmamıştı r. 

Büyüyen kafa gövdeye yüklen
dikçe yükleniyor. Dünyanın ku
zeyindeki bu yükleome karşı-dev

rimin rüzganarını estirirken, sömür
ge-bağımlı halklar aç orduların 

yürüyüşünü hazırlayarak, devrimin 
ateşini gürleyerek, dipten gelen bir 
dalga misali 1 Mayıs' ı karşılıyorlar. 

Hiç şüphe yok ki , sermaye dünya
sına karşı savaşımla ı Mayıs'lara 

varan proletaryanın ruhu bugün ser
maye dünyasının en ağır baskıları 
altında inim inim inleyen dünya halk
larının ulusal ve sınıfsal kininde yaşa
maktadır. Ve emperyalizm kendini 
güçlendirmeye çalışiıkça halkiara 
ylıkleniyor, yüklendikçe de, yaşamak 
için, halkiara başkaldırıdan başka bir 
yol bırakmıyor. 

Emperyalizmin bugün en fazla 
yüklendiği alanlardan biri de Orta
doğu'dur. Öteden beri Ortadoğu'da 
hüküm süren emperyalist baskı ve 
sindirme politikası günümüzde do
ruğa çıkmış bulunmaktadır. Emper
yalizm, faşist TC, siyonizm ve gerici 
Arap iktidarianna oturtmuş olduğu 
saldırgan politikasıyle bölge halkla
rını boyunduruk altında tutmakla ye
tinmemekte, buna karşı direnme 
içinde bulunan anti-emperyalist güç
lerin direnişlerini de kırıp, egemenlik 
alanlarını genişletmeye çalışmakta

dır. Avrupa'da ulusal hakların savu
nuculuğuna soyunarak, ta Sovyet
ler'e kadar elini uzatan uluslararası 
gericilik, bölgemizde halklarımıza 

ebed-müebbed bir boyunduruğu ya
şatmanın en aşağılık tezgahlarını 

kurmaktadır. israil, Filistin halkının 
bağımsızlık ve özgürlük talepleri ile 
adeta alay edercas ine, işgal attındaki 
Filistin topraklanna yeni Yahudi yer
leşim alanları kumıakla meşguldur. 

ilerici anti-emperyalist Arap ikti-

darları lam bir tecrite alınarak çö
kertilmeye çalışılmaktadır. Emper
yalizm tecavüzkar tavrı o kadar aşırı 
boyutlarda konuşturmaktadır ki, 
siyonizm en yetkin nükleer silahlarla 
besiliyken, kendini savunma duru· 
munda olan güçlerin sanayi tesisle
rine askeri tesisler adı altında saldır

maktadır. 
Emperyalizm bunca ağır bir saldı 

rıyı geliştirirken, halklarımız ise bir . 
başına ama onurlu bir şekilde di· 
renmenin yolunu tutuyorlar. işte tüm 
bu çabaları na rağmen, siyonizmin 
engelleyemedıgi Filistin halkının di· 
renişi intifada gün geçtikçe daha 
karanı ve döğüşken bir tarzda yük
seliyor. Filistin halkı karan ı direni
şiyle, halk olarak kaderini ele alanla
rın , yaşamak için ölmekten başka 
yolu kalmayanların neler yapabile
ceğini göstermektedir. Yine emper
yalizm, Ortadoğu halklarının direni
şini kırmada, en önemli saldırı 

hedeflerinden biri haline getirdiği 

ilerici Suriye iktidan ve halkının ka
rarlt ve bir o kadar onurlu direngen 
tutumu karşısında, istediğ i gibi hare
ket edernemenin çaresizliği içinde 
kıvranmakta ve bundan dolayı da 
arzuladığı statükolara istikrar ka
zandıramamanın acizliğine mahkum 
olmuş bulunmaktadır. Emperyalizm, 
artık sıfı ra doğru giden sosyalist 
sistemin desteğinden yoksul Orta· 
d~u halklarına yaptığı yüklemenin 
hiç de arzuladığı sonuçları vermedi
ğini görmektedir. 

işte bu noktada, 90'1ara girdiğimiz 
bu dönemde, Partimizin öncülü
ğünde yükselen ulusal kurtuluş sa
vaşımız ayaklanmalar düzeyine 
vararak, emperyalizmi, bölge gerici
fiğini en zayıf noktasında, her geÇen 
gün artan bir şiddetle vurmaktadır. 

YURTSEVER KÜRDiSTAN HALKI 
VE ORTADOGU HALKLARI! 

Kürdistan proletaryasının öncü 
gücü PKK, günümüzde gerici saldı· 
rıyla yok edilmek, döneklikle özün
den boşaltılmak istenen sosyalizmin 
militan direnişçiliğini kendinde temsil 
etmenin onur ve gururu içinde, 
Kürdistan'da yükseltmiş olduğu ulu
sal kurtuluş savaşımıza, sadece hal
kımızın bağımsızlık ve özgürlük kav
gası olarak değil, başta bölge olmak 
Uı:ere , tüm dünya halklarının onur ve 
namus sorunu olarak yaklaşmanın 
bilinciyle 1 Mayıs'lara selam dur
mal<ta, 1 Mayıs'ların gerçek özünü, 
yanı direniş ve savaşın anlamını 

daha yakıcı bir tarzda kavramaktadır. 

Partimiz, 1 Mayıs'ın günümüzde, 
halklar için anlam ve öneminin geç
mişe nazaran çok daha yüce oldu-

ğunu görmektedir. Sermaye dünya
sına karşı, zincirlerinden başka 

kaybedecek hiçbir şeyi olmayaniann 
savaşçılığıyla saldıran proletarya, 
kendinden başka, emek ve bi
llncinden başka hiçbir olanağa sahip 
olmadan zaferden zafere yürüyerek, 
köhnemiş dünyayı delik·deşik et
mişti. Bu, yaşamanın direnmekten 
başka bir şey olmadığının ispatıydı 
ve salt proletarya için d~il . tüm 
ezilenlerin yaşam yolunun direnme 
olduğu praüğiydi. 20. yy., proletarya
nın savaş ruhuyla yüklenen ezilenle
rin zafer yürüyüşüne sahne oldu 
adeta. 

işte, emperyalizm duvarlarını 
örerken, esas olarak proletaryanın 
bu ruhuna yUklenerek zaferini ga· 
rantilemek istemektedir. Direnme ru
hundan yoksun kılınmış sınıf ve 
halkiara istediği her türlü biçimi kabul 
ettirebileceğinin bilinCiyle hareket et
mektedir. Partimiz PKK, dünya in
sanlığı karşısında, dünya ezilenleri 
karşısında yerine getirilecek en 
büyük görevin, gericiliğin bu hevesini 
kursağında bırakmak olduğunun sa
vaşına durmuştur. 

Emperyalist saldırı, "dünyanın tüm 
proleterteri birleşiniz" şiarıyla gö
ğüşlenmişti zamanı da. Bu şiar zafere 
götürmüştü. Günümüzün şiarı, hiç 
kuşkusuz "dünyanın tüm ezilenleri 
birleşin ve saldırıya karşı direnin, 
savaşın"dır. 

' Bu, kendi gücünden başka hiçbir 
güce yasianmanın olanaklı olmadığı 
ezilen halklar için günümüzde daha 
bir anlamlıdır ve hele Ortadoğu halk
Iatı için daha bir net, daha bir gerçek
tir. Partimiz bu gerçeğin namuslu 
sorumluluğuyla, emperyalizmin böl
gedeki en gerici mevzilerinden biri 
olan TC faşizmine, sömürgeciliğine 

karşı savaşımını sürdürürken, gün
den güne zorlanan düşmanın bey
ninde bir çaresizlik içine saplandığını 

ve çaresizliğe mahkum olan gericili
ğin kendini kurtarmak ıçın, alabildi
ğine yükselen bir kudurganlıkla hal· 
kımıza saldırdığını, bölge halklarını 
tehdit ettiğini görmektedir. 

Bu, direnmeyle, savaşla elde edi
len başanlar karşısında, ezenlerin 
tipik tavrıdır ve ölüm öncesi son 
çırpınışlarıdır. Bunun derin bilinci 
içinde olan Partimiz, artan saldırıyı 
bartaraf etmenin ve yok etmenin tek 
yolunun savaşı daha da yükseltmek· 
ten geçtiğini görüyor. Proletaıya ta
rihte zaferlerini çırpındıkça çırpınan 
düşman karşısında savaşı yükselte
rek, kazanıyordu. Bu pratik ezilenle
rin zafer bilincidir. 

Partimiz, emperyalizm ve bölge 
gericiliğine karşı KUrdistan'da yük
seltmiş olduğu savaşta bölge halkla
rının direnişinin temsilini yaparken, 
başta Suriye olmak üzere, tüm ilerici, 
anti-emperyalist Arap dünyasının 

siyonizme ve emperyalizme karşı 

savaşında da kendi temsilini gör
mektedir. 

Saldırgan emperyalizm, faşizm, 

siyonizm ve her tUrden bölge gerici
liği, halklarımrzın derinleşen direniş 

ve birlik, dayanışma bilinci ve bu 
bilinçle yüklenen savaşımı karşı· 

sında eninde sonunda alkçakça bir 
yenilgiden yakasını kurtaramaya
caktır. Ve yine halklarımız , destekle
rini demoldesin kılıcı gibi başımızda 
sallayanlara karşı, emperyalizme, 
faşizme, siyonizme verilecek hiçbir 
tavizleri olmadığını tamamen kendi 
öz güçlerine dayanarak yürüttükleri 
direniş savaşında gösteriyorlar, gös
tereceklerdir. 

Yaşamı kazanmada kararlı olan
ların en büyük gücü, zafer için tama
men ellerinde bulunan savaş ve 
ölüm hakkrdır. Bu hakkını bilinçle ele 
alıp uygulayanları zaferlerden alı-

Sayfa 28) 

koyacak hiçbir güç yoktur. Partimiz, 
bu bilinçle yükselen direniş sahiple
rinin 1 Mayıs'ını savaş ve zafer 
şianarı Y.Ia karşıtamanın anlamlı onu
runu yaşıyoruz . 

YURTSEVER KÜRDiSTAN HALKil 

Halkımızın öncü gücü PKK, 1 
Mayıs'ların her zamankinden çok 
daha anlamlı olduğu 90'11 yıllara 

girerken, ordu yürüyüşümüzün baş
komutanı Abdullah ÖCAlAN yoldaş , 
"Savaşımız her ne kadar bir ulusal -, 
kurtuluş olayt ise de, bir o kadar da 
enternasyonalist özelliği vardir. Ve 
devrimimizin enternasyonalist yam, 
bugünkü uluslararası durumda, her-
hangi bir devrimin enternasyonalist 
yanından çok daha belirgin. ve 
önemlidir. Tarih, günümıJzde, Kür- ·'; 
distan devrimine, bir dönemlerin -
Fransız Devrimi, 17 BiiyUk Ekim 
Devrimi rolünü yükfemiştir" diyerek, 
Kürdistan halkının, insanlığın gidi-
şine yapacağı müdahalenin anlamını 
dile getirmektedir. 

Proletarya cephesinde gerileme
nin görülür gibi olduğu 90'lı yıllara, 
2000'e doğru ulaşırken, "tam ba- -~ 

ğımsız ve özgür Kürdistan'a ulaşma• 

hedefini sığdırma şiarıyla başlangıç 
yapan Partimiz PKK, bahar atılımıyla 
birlikte, bu şiarın altında yürümenin 
ispatını yapmıştır. 

Gerilla güçlerimiz açık savaş 

alanlarında düşmana darbe üstüne 
darbe vururken, onun, savaşı 

Kürdistan'ın Botan bölgesinde sı

nırlaması planlarını işlemez kılarken, 

aynı zamanda savaşı ülke geneline 
yaymada ve önemli başarılar elde 
etmektedir. Öyle ki, bugün gerillanın 
eylem çıkarmadığı tek bir bölge dahi 
kalmamıştır. 

Yine 90'1ara girerken, "halk ayak
lanmasına doğru ileri" şiarını yüksel
ten Partimizin bayrağı attında, Kür
distan halkı •serihildan jiyane" 
sloganı altında bütün ülkede ayakla
narak, gerillanın yükseltmiş olduğu 
savaşa anlamlı bir cevap vererek, 
tarihimizde ilk defa, tam binik, daya
nışma ve ulusal ruhla düşmana karşı 

dikildi. "'· 
Nusaybin'den, Cizre'den başlayan 

ve Dersim'e kadar uzanarak, dalga 
dalga düşmanın üstüne yürüyen hal· 
kımız, yaşamak için, bağımsız ve 
özgür bir yaşam için ölmekten başka 
bir seçeneğinin olmadığının bilincini .....,.. 
kitlesel olarak yükselterek, öncü 
gücü PKK'nin proleter kızıl bayrağını 
köhnemiş gericili{Jin, sömlırgeciliğin 
üstünde sali andırarak savaş yürüyü-
şüne, Ofdu yürüyüşüne geçmiştir. .. 

"90'1ı yıllara bağımsız Klırdistan'ı 

sığdıralım• buyruğunu veren Abdul
lah ÖCALAN yoldaşın komuta
sındaki Partimiz, 1 Mayıs'ı karşıla

manın en onurlu ve anlamlı tavrı 

olarak, Kürdistan'da ·devrime ulaş

manın savaşkan çabasıyla, proletar
yanın burjuvaziya karşı açılmış bay
raS ' ı daha da yüksettmektedir. 1 
Mayıs'ta somutlaşan proleter sa· 
vaşçıhkla yüklenen halkımız, Parti
mizin öncülü{Jünde, dünya devri
mindeki bayrak koşusunu her gün 
daha da artan blr tempoyla sürdüre
rek zaferi daha da yakınlaştırmakta
dır. 

-Kahrolsun emperyalizm, 1aflzm, 
slyonlzm ve bölge gericiliği! 
-Yatum ezllenktrin .. vq ve dlre
nl' sembolü 1 Mayıs! 
-Yetuın halkların enternasyona
list dayanı,maaı! 
-Yapsın PKK! 

PKK-Ortadoğu Temsileliiği 

1 Meyıo 1990 
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