Jl SERXWEBÜN
Sayı:

ANilARI MÜCADELEMİZDE YAŞAYACAKTlR!

Mayıs

günü PKK-Birecik davaverilen 7 idam kara n ile toplam
ölüm cezası 42'ye yükseldi.
Saat 17oo.de biten duruşmada
karann
açıklanmasandan
sonra
PKK'li savaş esirleri toplu halde
sloganlar atarak sömürgeci mahkemeyi tanımadıklannı bir kez daha
gösterdiler. Savaş esirlerinin karara
karşı yükselttikleri direniş üzerine tutuklular üzerine saldıran sömürgeci
cellatlar çok sayıda savaş esirini yaraDevamı S: 23'te
sında

kişilik

davada 13 idam isteniyor!

PKK-HATAY GURUBU DAVASI

luş Mücadelesine olan inanç ve bağlı·
bklannı haykırdılar. Askeri savanın

sorulan ve iddialaona karp, Kürdistanlı ~tdi"iklaıiıu ve ülkelerinin bagarnSiz
lıgı için savaştlklannı söyleyen devrimci tutuklular, daha mahkemenin
başladıga ilk günde tarih önünde yar-
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6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komu1 Numaralı Askeri Mahkemesinde görülmekte olan, Adana,
Adıyaman, Gaziantep, Hatay İçel ve
Maraş illerini kapsayan toplam 620
kişinin "yargılandıga" PKK davasın
da, PKK Hatay grubu davasının sorgulamalan da başladı. 6. Kolordu ve
Sıkıyönetim Komutanlığı bünyesinde
görülmekte olan bu davalarda, 162
kişilik Antep ve 209 kişilik Adana gurubunun sorgulamalan daha önce tamamlanmıştı. Hatay grubundaki 237
kişinin sorgulamalannın tamamlanmasa ardından ise, İçel grubundaki 75
kişinin sorgusuna geçileceği bildiriliyor.
Geçtiğimiz günlerde başlayan Hatay grubu davasında da, PKK'li tutuk·
lular, mahkeme karşısında iddialan
reddederek, Kürdistan Ulusal Kurtu-

gılanan değil, yargılayan olduklannı

ortaya koydular. Büyük güvenlik tedbirleri ve baskılar altında başlayan Hatay grubu davaSinda da, sömÜrgeci
yargının aczi ve dava karşısında duyduklan korku, açıkça görülmekteydi
Devamı S: 23'te
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Gazetemiz Serxwebtın'a ulaşan
haberlere göre 2 Mayıs 1.983 günü,
PKK'nin kuruculanndan ve halen
Merkez Komitesi üyesi olan Mehmet
KARASUNGUR ile Parti militanı
İbrahim BİLGİN, Güney Kürdistan'ın
Kandil Dagı bölgesinde KYB (Kürdistan Vurseverler Birliği) güçlerinin kurşunlanyla şehit düşmüşlerdir. ·
Irak Demokratik Vatan Cephesi
(KDP, IKP, PASOK.) ile Kürdistan
Yurtseverler Birliği arasında aylardır
devam eden ve günde onlarca kişinin
ölümüne yol açan çatışmalann olduğu
kamuoyunca bilinmektedir.
Daha önceleri de gerek Güney Kür·
distan ilerici-yurtsever güçleriyle ve
gerekse Irak devrimci-demokratik
muhalefet güçleriyle çeşitli görüşme
leryapan Mehmet KARASUNGUR'un
bu güçler arasında da doğru bir ilişki
ve ittifak anlayışını egemen kılmak
için çok değerli ve giderek somut neticelere varan çalışmalan vardır.
Aylardır devam eden bu çatışma
lan durdurmak, Saddam diktatörlüğüne karşı savaşan muhalefet güçlerinin silahlan nı birbirlerine değil düş
mana yöneltmelerini sağlamalan için
çalışmalar yürüten Mehmet KARA·
SUNGUR ve ibrahim BİLGİN yine bu

rs

BAŞLADI!

kaybetmiştir.
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PKK-Olyarbakar Davasanda SavatEsirlerinden Bir Gurup

237

Kürdistan halkı, yıllardır devam edegelen ve çeşitli iç ve -dış nedenlerden
kaynaklanan anlamsız ve zarar veren
iç çatışmalann durdurulması. Kürdistan ilerici-yurtsever güçleri arasın
daki ilişki ve ittifakiann ve giderek
ulusal birliğin sağlanması · uğruna verilen mücadelede iki yiğit eviadını
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bozularak 24 yıla indirildi Devrimci
tutuklulardan 331'i için de 3 ile 24 yıl
arası nda değişen hapis cezalan verildi. 178 kişi ise beraat etti

181 Haziran 19831 2,-DM

ak
u

sına çarptınldı. Ancak yaşlannın küçük olması nedeniyle lO'u için karar

3

AZADiYE Bl RÜMET'TIR TIŞTEK NİNE

..
PKK-Merkez Komit~si Uyesi ~eh!llet KARASUNGUR
Ve PKK Militanı Ibrahim BILGIN Şehit Düştüler

35 PKK ÖNDER VE
MiLiTANININ iDAMI
CUNTANIN KÜRDiSTAN'D AKi
SONU OLACAKTlR!
13 Nisan 1981 günü Diyarbakır Sı·
kı yönetim Komutanlıga 2 No' lu Askeri
Mahkemesinde başlayan PKK-Diyarbakır davasında karar 25 Mayıs 1983
günü açıklandı. Savaş esirlerinden
35'i için ölüm cezası verilirken, 28
savaş esiri de ömürboyu hapis ceza-
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Bu Maceranın da Sonu
Hüsran Olacaktır.

Mehmet KARASUNGUR

ihrahim BiLGiN

amaçla bulunduklan IKP karargahın
daki bir toplantının KYB'ye ait silahlı
güçler tarafından basılması ile çıkan
şiddetli bir çatışma esnasanda şehit
düşmüşlerdlr. Yine aynı çatışma sonucu tKP'nin içinde Merkez Komite
üyelerinin de bulunduğu 40 kadar üye
ve savaşçısı öldürülmüştür.

tavn; iran ile devam eden savaş. em·
peryalizmin ileri karakolu Saddam
diktatörlüğünü oldukça sarsmış ve yı·

BU ÇATIŞM_A4\R KiME
HIZMET EDIYOR?
Ortadoğu'nun ilerici, devrimci
güçleri ile Irak ve Güney Kürdistan
muhalefet güçlerinin mücadelesi ve

kım noktasına getirmiştir.

İç ve dış koşullar, Saddam dikta·

törlüğünün yılolması

içi!l elverişlidir.
Ama ne yazı k ki, muhalefet güçlerinin
yetmezliği ve gerekli birliği sağlaya
mamalan; ve bunun da ötesinde bölge, Kürdistan ve Irak halkianna ve
devrimlerine büyük zararlar veren ve
onun önüne engel olan sorumsuzluk örneği iç çatışmalar Saddam diktatörlüğünü yaşatmaktadır.
Devamı
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SÖMÜRGECİ-FAŞiST CUNTA GÜNEY KÜRDiSTAN' A SALDlRDI

..Kl!.KH '!E P~K, Bp ALÇAKÇA SALDIRIY~
BUYUK BIRDIRENIŞLE CEVAP VERECEKTIR!

25 Mayıs 1983' de dünya, Türk egemen sınıflannın alçakça girişimlerin
den birine daha tanı k oldu. Tüm dünya
kamuoyu. her türlü uluslararası hukuk kurallannı bir yana iterek, Irak
faşist yönetimi ile arası nda ki "korsanlık" anlaşmalanna dayanan sömürgeci faşist Türk yönetiminin, Irak egemenliği (!)altındaki Güney Kürdistan'ı
Istilasını şaşkınlık, öfke ve tiksinti ile
izledi.

Dünya ajanslannın belirttiği gibi
bu isgaki istila hareketini
başlangıcta gizlerneye kalkan faşist
Türk cuntası, Kürdistan ulusal kurtuluş güçlerinin direnişi ve uluslar arası
ilerici-demokratik kamuoyunun teP"
kisi karşısında, içine düştüğü gafleti
çabuk kavrayarak, bu kezde yalan
yanlış açıklamalarla bir güç gösterisine giriştl.
Gerek bb:v ulaşan haberler ve gegiriştiği

'ÇEViK KUWETLER" Tatbikatı
Sinsi Bir Savaş Tertipçiligidir.

Sömürgecl-faşist cuntanın işgalci
ordulannın Güney Kürdistan'a saldır
dıgı günlerde "Adventure Express83" adı verilen NATO tatbikatı da
Erzurum' da başladı.
28 Mayıs 1983 günü başlayan ve
26 Haziran tarihine kadar sürecek
olan "Adventure Macera 83" tat·
bikatı, Türkiye, Belçika, İtalya, ingiltere, F. Almanya ve ABD kara ve
hava kuwetlerine bağlı birliklerin katılımı ile gerçekleştiriliyor. 4500 kişi
lik olduğu belirtilen NATO Çevik Kuvvetlerinin bu tatbikatında hakiki merrnilerin kullanıldıga ve çeşitli savaş
araçlannın katıldıga bildiriliyor. ABD
Genel Kurmay Başkanı John Vassey
ise, bizzat tatbikatı izlemek üzere
Acze Düşen Sömürgecl Fatisder Halktan Binlerce insam Tutukladılar.
Türkiye'de bulunuyor.
Devamı S: 22'de '

rekse uluslararası haber kaynaklan•
nın belirttiğine göre Türk faşist cuntasa25 Mayıs 1983'de Hakkari yöresi
başta olmak üzere Güney Kürdistan'a
karşı büyük bir askeri harekete girişti
Aylar süren bir ön haznbktan sonra
gerçekleştirilen bu hareketa yalan
resmi açıklamalar ve ajans haberleri-

nin aksine, tüm hareketin başansın
dan soruflllu 45 OOO'nin üzerinde bir
askeri gücün katıldıgı ve hareketin
Batman havaalanı nda üslendirilen savaş uçak ve helikopterleriylede desteklendiği belirtilmektedir.
Yoğun bir çatışma içinde gelişen
bu sömürgeci-faşist saldınnın. yöredeki Kürdistanlı yurtsever halk kitleleri ile PKK başta olmak üzere yurt·
sever-devrimci Kürdistanlı güçlerin
büyük bir direniş ile karşılaştıganı, yi·
ne yabana ajansiann gün ışığına çı·
kardığı ilk yardım ekipleri, Sahra ve
Kızılayın Sahra hastahanelerinin hız
la bu alana sevkedilmesi haberi açık·
ça ortaya koymaktadır.
İsrail siyonlsderinin Lübnan' da gl- .
riştiği imha hareketinin bir benzerini
Güney Kürdistan'da sahneleyen faşist
Türk yönetimi, karadan ve havadan
bomba ve kurşun yağmuruna tuttuğu
yurtsever Kürdistan halkı ve onun önder güçlerine karşı bir katliam hareketine girişti. Bu katliam girişimi özellikle Hakkari yöresi ve Güney Kürdistan'daki silahlı halk güçleri taraftndan büyük bir direniş ile karşıbk görürken. verilen şehitlere rağmen sivil
Devamı
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İNSANLIK NAMINA~ OLAN' HERŞEYE DUŞMAN: ..I

Gazetemiz Serxweblkn, birbuçuk yıldır sürdürdügü yayın
faaliyetinde, sorumluluklannın
bilincinde olarak ulusal kurtuluş
mücpdelesinin sorunlanna, dün·
ya ve bölgedeki gelişmelere iliş·
kin çok yönlü ve zengin bir prog·
ramı başanyla hayata geçirdi.
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mü·
cadelesinin karşı karşıya bulun~
duğu tarihi sorumluluk ve görevlerinin bir parçası olarak sürdürülen bu yönlü faaliyetler, giderek
daha da önem kazanmakta ve görevi n agırlı§ı artmaktadır.

Gazetemizin Temmuz sayısın
iki yıldan fazla bir zamandır iktida geniş açıklamasını bulaca§ınız dara oturan faşist generaller çetesinin
bu konudaki görüşlere bağlı ola- emperyalizmin jandarmalığını üstlen·
mesinin amaçlanndan biri de. Kürdisrak. halen yayınlanmakta olan tan'ın diger parçalanndaki Kürt yurt"Örgütlenme Üzerine" ve "Dev- sever mücadelesinin ve Ortadoğu
rimci mücadelede Küçük-Burju- halk hareketlerinin gelişmesini engel·
vazi ve Küçük-Burjuvazinin Kür- !emek için jandarmalığını bir tehdit
distan'daki Rolü Üzerine" başlığı unsuru olarak kullanmaktı . Bugün
görebildiğim i z kadanyla sömürgeci
altındaki teorik yazılar, bu sayı
faşist
Türk devleti bu görevi
dan başlayarak Serxweblkn' da yerine getirebilmek için, en ağınndan
yer almayacak. ama önümüzde- en basitine kadar uygulayabildigi her
ki aylarda çıkacak olan aylık si- türlü yönteme başvurmakta ve bu uyiçine girdikçe de ne kadar
yasal ve teorik yayın organı nite- gulamalar
barbar ve ne kadar adi bir sınıfın yöneligindeki bir derginin sayfalanna tim biçimi olduğunu ve içinde taşıdıgı
gelecektir.
gizli niyetleriyle neyi amaçladıgı nı her

geçen gün biraz daha dışa vurmakta·
Böyle oldukça
da halkımız
ve böl. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . dır.
ge halklan
bu yönetimin
niyetlerini

Yıllardır sömürgeci faşist kuvvetlerce sürdürülen operasyonlar. estiri·
len terör amaçlanan doğrultuda ve
dozundan hiç bir şey kaybetirilmeden
sürdürülüyor. Yoksul halkımız her
gürı.,yeni bir operasyona ve bu operas·
yonlarda amaçlanan yeni yeni oyun·
lara tanık olmaktadır. Bu oyunlar dün
de devam ettirildi. Bu gün de devam
ettiriliyor. Yalnız biçimsel olarak bazı
farklılıklar gösterse bile. Ama tüm
baskı. operasyon ve oyunlan n özü ay·
nı. vanlmak istenen amaç açıktır.
Halkı yıldırma ve birbirine kırdırma
dır.

Halk. yanlannda herhangi bir silahın
söyleyince, faşist güç·
ler. kadın-kız. çoluk-çocuk, genç-ihtiyardemeden meydana topladığı halka
işkence ve hakaret etmeye başlamış
tır. Her geçen dakika sonucu halkın
özellikle de kahraman yoksul köylü
Kürt kadının daha kararlı ve öfkeli di·
renişi karşı sı nda. yalnız başı na da olsa
halkın kininden. öfkesinden ve daha
bulunmadığını

kararlı direnişinden başka umduğunu
bulamayan. halkı yıldıramayan faşist
kuvvetler umutsuzluk ve perşanlık i·
çinde köyü terk edip başka köylere yönelmişlerdir.

daha iyi anlamaktadır.
Verecegimiz bir kaç örnek veya an·
lataca9Jmız olaylar çok basit gibi de
görünse, aslında bu basit gibi görülen
uygulamalann altında geleceğin gizli
ve önemli imha niyetleri yatmaktadır.
Evet Kürdistan'ın Suriye kesimindeki
halk üzerinde geleceğin imha bulut·
lan birikmektedir. Bundan bir-kaç ay
önce, Suriye Kürdistan' ın da küçük bir
kasaba olan Rasılayne bağlı Tıl Xenzir
köyünün yoksol bir çobanı. sınır kesiminde koyunlannı otlatırken faşist
Türk devletinin sınır muhafızı olan bir
jandar111anın açtığı ateş sonucu katledildi. Yine aynı yörede. sınıra yakın olan tarlasında çalışan yoksul bir köylü
açılan ateş sonucu ağır bir şekilde ya·
ralandı . Büyük Türk devletinin(!) Su ri·
ye sınır kesimindeki Kürt halkına kar·
şı geliştirdiği Nisan ayı bilançosu ise
şöyledir:

ı-5

Nisan 1893 faşist devletin sınır
a-

muhafızlan tarafından açılan
teş sonucu bir inek öldürüldü.

2- 10 Nisan 1983

aynı

fından açılan ateş

güçler tara·
sonucu bir at

öldürüldli.

3- 20 Nisan 1983 aynı güçler tarafından açılan ateş

Bu defa da gittikleri Kesrik isimli
köy, kan davası yüzünden aralan açık
olan güçlerin birlikte yaşadıklan bir
köydü. Nitekim sömürgeci güçlerin
eskiden beri uyguladıklan. eski klasik
yöntemler burada da uygulandı. Düş
manın suni olarak yarattı bu çelişkiler
bir yandan halkın birliğini parça·
larken. diğeryandan da halkı birbirine
kırdırtmada sömürgecilerin işini kolaylaştınyordu. Köye giren faşist güç·
ler önce, iki güçten bir kesimi köy
meydanına topariayıp halka bir sürü
hakaret ettikten sonra diğer kesim ih·
bar etmiştir imajını yaratarıık köylü·
lerden silah istiyorlar. Köylülerde bi·
raz da bilinçsizliklerinden dolayı artık
gizlemenin gereksiz olduğuna ina·
na rak. yanlanndaki silahlardan üç ta·
nesini teslim ediyorlar. Tabi bunda
bazı aşiret ileri geleni soysuz ajan·
muhbirlerden de yararlanmışlardır.
Düşman hem silah toplamayı, köylüler arasındaki düşmanlıgı körükleyip
güçleri parçalamayı hem de köylüleri
yıldırmayı amaçlıyordu. Bu amaç·
lanndan biri olan silah toplamayı ba·
şarmakla birlikte. düşmanlıgı daha da
körükleyerek köylüleri biribirierine
düşürmeyi başaramadılar. Çünkü fa·
şist !ıuvve.tler aynı operasyonda bir
kaç uşak dışında kalan diğer kesime
mensup köylülere de aynı baskı ve ha·
kareti yaptılar. Bu durum; sömürgeci
faşist güçleri ve bazı uşaklannı teşhir
ederken. düşman tarafından aynı baskı, hakaret vb. uygulamalan gören
yoksul köylüleri ise doğal olarak bir·

.a

Bilindigi gibi dünyadaki bütün istive sömürgeci güçler; bir halkı egemenlikleri altında tutmak istediklerin·
de o halkı yıldırmadan ve birliğini par·
çalamadan egemenliklerini uzun sü·
re li sürdüremeyeceklerini çok iyi bilir·
ler. Yine bilindiği gibi baskı ve krt·
liamlara karşı yı lmadan. her türlü zor·
luga göğüs geren ve birliğini sağlayan
bir halk sürekli direnebilmiş. kendisini
yok olmaktan kurtarabildiği gibi daha
da geliştirmiştir. Diğer etmenlerin yanında birlik ve direniş halklan mut·
laka zafere götürmüştür. Ve götürecektir.
Halkiann sergilediği görkemli ulusal kurtuluş mücadeleleri zaferle taç·
landıgında, bu gerçekleri de artık hiç
bir gücün inkar edemiyeceği bir biçimde ortaya çıkmıştır. Bundan misibini
alan dünya karşı-devrim güçleri. bu
durumlarla karşılaşmamak veya en
azından kendi ömürlerini biraz daha
uzatabiirnek için sürekli halklan yıl·
dırmaya ve birligini parçalamaya ça·
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sonucu yedi
koyun öldürüldü.
4- 22 Nisan ı 983 aynı mıntıka da
ve aynı güçler tarafından açılan
ateş sonucu iki koyun öldürüldü.
5- 24 Nisan ı 983 bu defa da bir
faşist komutanın (köylüler yüz·
başı olduğunu tahmin ediyorlar)
açtıgı ateş sonucu bir inek öldürüldü.

w

w

w

lacı

lışmıştır.

Operasyonlannı aralıksız olarak
sürdüren sömürgeci faşist kuvvetler
Nisan'ın ilk haftasında Derik·Mazı·
dağ yöresindeki bir kaç köye düzenledikleri operasyonlarda bahseutiğimiz
aynı şeyi amaçlıyordu. Bu yöreler geçmişte hareketimiz önderliginde geliş
tirilen Ulusal Kurtuluş Mücadelesin·
den önemli oranda etkilenmiş. ulusal
kurtuluşçu düşüncelere sahip yaygın
halk tabanının oluştuğu yörelerdir.
Yöre halkı bu konumunu. bugün de
devam ettiriyor.
Faşist kuvvetler Nisan'ın ilk günlerinde. Derik-Mazıdağ ınıntıkasında
bulunan Golik. Kesrik ve aynca bir
kaç köye silah arama bahanesiyle geniş çaplı bir operasyon düzenlem işler·
dir. Önce Golik ve çevresindeki birkaç
köyü basmışlar, bu köylerdeki halkın
tümünü meydana toplayıp. bu köyle rde bazı silahiann oldugunu ve hemen teslim etmelerini söylemişle rd i r.

leştirdi.

Düşman

tüm bu

baskı

ve operasparçalan·
mışlığı derinleştirmeyi ve imhayı a·
maçlarken. tüm bu uygulamalar yok·
sul halkımızın kin ve öfkesinin geliş
mesini. mücadele azminin çelikleş
mesini ve birlik istem ini daha da ka m·
çı lamayı dogal olarak beraberinde getiriyor ve geti recektirde.

yonlarla

halkı yıldırmayı.

iner. Daha sonra kulübede nöbet
iyi nişan aldıktan sonra. açtıgı ateş sonucu
ineği göbeğinden vurur. Bravo doğru·
su zavallı bir inek karşısında ne kadar
güçlü olduğunu ispatlar. (!) Tüm bu
olaylar yurtseverlig in alabildiğine gelişkin olduğu Kamışlı ilçesinin Hileliye
mahallesinde geçmiştir.
Görüldüğü gibi tüm bu eylemler
basit gibi görülmekle birlikte. daha
şimdiden halkımızın bir parçası olan
bu kesimdeki insanlar üzerinde uygulanmak istenen bazı oyunlar vardır.
Daha şimdiden bu parça halkı KuzeyBatı Kürdistan'daki kurtuluş mücadelemize destek saitlamasınlar diye sin·
dirilmek ve çeşitli biçimlerde uyanl·
mak isteniyor.
Bilindiği gibi bu parçada yaşayan
halk; Güney Kürdistan'da gelişen mücadeleye yıllarca en aktif desteği sağ
lamıştır. Güney Kürdistan'daki mü·
cadeleyi maddi ve manevi alanda desteklemiş ve hatta en değerli evlatlan nı
peşmerge olsun diye Güneye gönder· ,
miştir. Bununla da kalmamış 1975
yenilgisinden sonra en baskılı koşul- .
larda dahi yılınadan Güneyli peşmer·
gelere sahip çıkmış. gerekli desteği
esirgernem iştir.
jandarmanın tüfeğini alıp

Daha dün Güneye yıllarca destek
yurtsever halkımız her ne
kadar 75 Güney yenilgisinden sonra
biraz olumsuz bir biçimde etkilenmiş
sede. Kuzey-Batı Kürdistan'da proletarya hareketi önderliğinde gelişen
Ulusal Kurtuluş Mücadelemizden er·
kenden ve çok olumlu bir biçimde etki·
lenerek. Kurtuluş mücadelemize bağ
lanmaya. maddi ve manevi desteğini
sağlamaya başlamıştır. Özellikle de
ı 2 Eylül faşist darbesinden sonra içine
girdiğimiz geri çekilme sonucu, bu
parça halkıyla olan bağlanmız daha
bilinçli. daha samimi ve sıcak bir hal
almıştır. Artık bu parça halkı, diğer
parçalara da destek sağlamakla bir·
likte, ağırlıklı olarak destek sağladığı
ve daha çok destek sağlayacağı parça
Kuzey-Batı Kürdistan olmuştur. Doğal olarak iki parçanın kaderi bir·
birine bağlanmıştır.
sağlayan

ak
u

YENİ BİR OPERASYON DAHA

aşagı

tutan

En ilginçte bu faşist yüzbaşının
koyduğu eylemdi. Sının kontrol eden
faşist yüzbaşı, karşı tarafta otlayan
zavallı inegi görünce Cip'ini durdurup

sında önemli bir destektir. ilerde hal·
kımızın vereceği daha büyük destek.
faşist yönetimin yıpranması için çok
daha önemli bir destek ve değer ola·
cak tır. Daha şimdiden önemi bu kadar
açık olan bu parçanın halkına düşma·
nın içine girdiği uygulamalan anla· '
mamak saflık olur.
Evet önemi böyle olan bu alana
düşmanın bu yönlü saldınlarla yeti·
neceği düşünülebilir. Ama inkar edil·
mez bir gerçek vardır ki; Ulusal Kur·
tuluş Mücadelemiz geliştikçe mücadelemizebu parça halkının desteği ar·
tacak. bu destek arttıkça da düşmanın
saldınlan boyutlanacaktır. Daha bu
aşamada düşman yoksul bir çobanı
katlediyor. bir kaç hayvanı öldürüyorsa. yan n bir köyü ve hatta bir şehiri
birden imha etmeye yöneleceği açık
değilmidir? Sömürgeciliğin, emper•
yalizmin ve hele hele faşizmin mantığı
bu değilmidir?
Saidıniann ana nedeni parçanın.
bu öneminden kaynaklanmaktadır.
Ama birde faşizmin insanlık karşısın·
daki mantıgına bakalım: bilindiği gibi
faşizm; asalaklaşmış tekelci burjuvazinin en barbar. en şoven ve en bağnaz
kesiminin kanlı diktatörlüğüdür. Böyle bir yönetimin insan lı k narnma olan,
karşı çıkmayacagı sey ve işlemiyecegi
suç yoktur. Amerikan istilacılan Viet·
nam halkını yok etmek için bu ülkeye
onlarca yıl, bomba ya!;)dırdı, en geliş
kin silahlan nı denedi. )srail siyonizmi
bu yöntemin daha gelişkin biçimini Filistin halkı üzerinde uyguladı . Hitlerci
faşistler yahudileri kadın· kız. genç· i h·
tiyar demeden fınnlara attı. Musoloni
faşistleri İtalyan halkını kamplarda ölüme terk etti. Bununla da yetinmedi·
ler. Bunlann tümü insanlığa karşı iş
lenen suçlardı. Ama birde bunlar bit·
kilere, ekinlere. hayvaniara ve hatta
dogaya karşı suç işlediler. Yine Amerikan istilacılan Vietnam'da partizan·
lan saklıyor diye serptikleri zehirli
gazlar ve attıklan napalm bomba·
lanyla ormanlan kurutınaya çalıştı·
lar. Halk besleniyor diye ekinleri· zehirlediler. Batı Sahra'dıa kuyulan zehirlediler. Hiroşimaya attıklan atom
bombası sonti€U insanlar yanında t tiili
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Bu parçanın önemini birazcık ol·
sun anlamak. faşist Türk devletinin
niçin bu yöntemlere başvurduğunu ve
daha ilerde yani kurtuluş mücadelemizin gelişip desteğin arttığı bir dönemde içine girecegi uygulamayı an·
lamakla birdir. Sömürgeci faşist cun·
tanın içine girdiği basitlik ve barbar·
lığa şaşmıyoruz ve şaşmayacağız.
Çünkü bu parçanın kurtuluş mücadelemize şimdiden verdiği destek sömürgeci faşist yönetimin yıpranma·

dogayı cansızlaştırdılar.

Bunlar sadece

insanlıga düşman

değil. bunlar insanlığın hizmetinde o-

lan her şeye düşman. bunlar hayvana,
bitkiye. suya ve hattjl dogaya düşman
karşımızdaki faşist Türk sömürgeci·
liği bu soydan barbar bir düşmandır.
Buna karşılık yapacağımız tek şey
vardır: bu düşmanı iyi tanımalı ve ona
karşı iyi hazırlanmahyız. ·
28 4 ı983
Bir S.erxwebfın okuyucusu

FAŞiST TÜRK SÖMÜRGECİLİGİNİN VAHŞİLİGİ
Dünya halklannın mücadele tarihinde de görüldüğü gibi Ulusal Kurtuluş Mücadelesi bir halkın düşmana
karşı herşeyi ve her yönüyle içine gir·
diği topyekün bir savaş biçimidir. Ba· ·
sitten karmaşığa. küçükten büyüğe
doğru gelişen bu savaş; yavaş yavaş
halk kitlelerini kucaklayarak gelişip
güçlen ir. Gücünü halk kitlelerinden a·
lan böylesi bir mücadele giderek düş
manı her alanda yıprattı9Jndan dolayı
onu kudurganlaştınr. Yıprandıkça
kudurganlaşan ve barbarlaşan düş
man; bu mücadele içinde bu veya şu
oranda yer alan ve hatta tarafsız kalan
bütün halk güçlerini kendisine düş
man görür ve bu savaşı önlemenin yolu olarak tüm bu güçleri yıldırma ve
imha yönteminde bulur.
Ulusal Kurtuluşu sıcak savaş aşa·
masına getiren halklar düşmanın büyük çaplı katliamianna maruz kalmış
lardır. Ama biz buna ulusal kurtuluş
mücadelemizin henüz sıcak bir sava·
şım aşamasına girmedlgi birdönemde
tanık olabilmekteyiz. Daha bu aşa·
mada ulusal kurtuluşa önderlik eden
veya bu saflarda yer alan binlerce insan imha edilmiştir. Bugün bu yıl
dırma ve imha her alanda ve halk saf·
lan nda yer alan her insan üzerinde uygulanmaktadı r.
Kürdistan'da bunun bir çok örneğine. birçok alanda tanık oldugumuz
gibi, bugün de, Nusaybin'de bunun basit bir örneğine tanık olduk. Bu olay
kısaca şöyle gelişmiştir:

26.4.ı 983 günü saat 11-30 dolaylannda istasyonun bitişigindeki ekil·
m i ş tarlasında hayvanlan için ot top-

lamaya giden bir gurup kadının üzerine ateş açılmıştır. Ateş sınırdaki gözetleme kulesinde nöbet tutan jan·
darma eri tarafından açılmıştır. Açı·
lan ateş sonucu Kadriye YE LAN isimli
hamile bir kadın göğsünden ve karnın·
dan aldığı iki kurşun sonucu agır bir
şekilde yaralanmıştır. ilçe hastahanesine kaldınlan bayan. yarası ağır ol·
duğundan dolayı Mardin'e yetişeme
yeceği anlaşılı nca. acil olarak Kamışlı
(Suriye) hastahanesine gönderilmiş
tir. Daha sonra yaralının yakınlan izin
almak için askerlik şübesine başvur·
duğunda. seyyar jandarma tabur üsteğ
meni yetkililerden izin verilmemesini
istemiştir. Üstegmen dilekçe sahiple-

rine dönerek "bizleri şikayet etmişsi·
niz, ne yapabilirsiniz" dedikten sonra
"bir gün eli me düştüğünüzde size gös·
teririm" tehditini savurmuştur.
Bu olayda da görüldüğü gibi. faşist ·
devletin en sıradan unsurlan dahi hem
keyfince adam vurabiliyor, hem de üstelik vurulan tarafın insanlan tehdit
ediliyor. Bu sadece sıradan bir örnek·
tir. Buna benzer yüzlerce örnek yaşan·
mıştır. ve daha da yaşanacaktır. Ama
bütün bunlara rağmen halkımız sin·
memekte. faşist Türk devletine karşı
halkımızın kin ve nefreti her geçen gün
daha da artmaktadır.
Mardin' den bir
Serxwe biın okuyucusu
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2 PKK Partizanı

SON .N EFESE - SON KURŞUNA ~D~R S_!}MÜRGECİLERLE

FAŞIST CUNTA, MAHKEMELERİNDEN
ARDARDA ÖLÜM İlANlARI ÇlKARIYOR!

ÇARPlŞARAK ŞEHIT DUŞTULER!

Çatışmada

2 asker öldürüldü. Çok sayıda asker de yaralandı.

Bir bölgeden başka bir bölgeye geçerken 7 .3 . ı 983 günü sömürgeci güç·
lerle karşılaşan partizan birliğinden
iki bağımsızlık savaşçısı şehit düştü.
Cevdet Günerhan ve Ferhan it adla n n·
daki Iki PKK Partlzanı. aldıkiari ·yaralara rağmen lnançlanru haykıran
slogantarla bağımsızlık uğruna severek ölümün üzerine yürüdüler.
Gazetemize gelen haberlere göre
olay şöyle gelişti:
Sömürgecl-faşist baskılara ve halk
kitleleri üzerinde estirilen tehdit ve savaş provalanna rağmen. ülkede mücadeleyi daha da geliştirmek için yogun bir çaba içinde bulunan partizan
guruplanndan biri, yer değiştirmek üzere başka alana geçerken 7 .3.ı983
günü sömürgeci ordu birlikleriyle kar·
şılaştı . ilk çatışmadan başanyla çık·
mayı bilen partizan gurubu, bir müdo
det sonra ikinci bir pusuyla karşılaştı.
Çok sayıda askeri ve zırhlı araçlarla
çevreyi kuşatmış bulunan sömürgeciler, aydınlatma cihazlannı da kulla·
oarak partizanlan tesbit etmek iste-

diler. Ancak partizanlar sayılan ve silahlannın azlığına aldırmaksızın çevrelerini üç .)toldan saran dütmanla
çarpışarak çemberi yarmaya çalıştı·
lar. Aydınlatma cihazlannın da yardı·
mıyla partizanlar üzerine ateş eden
sömürgecilerin zırhlı araçlardan aç·
tıklan ateş sonucu Ferhan il aldığı
kurşun yarasıyla hemen ölürken; Cevdet Günerhan da ağır şekilde yaralandı. Yaralı olmasına rağmen "Yaşasın BaSımsızbk Mücadelemiz,
Yaşasın PKK. Kahrolsun Sömürgecdlk" sloganlan nı haykıran Cevdet
Günerhan elindeki bombayı da hazır
layarak kendisini sırtına almak isteyen arkadapna sdahıru verip hemen
geri çekllmesiniistedL
Düşmanın yaklaşması ile bombanın pimini çeken PKK Partizam sömürgecilere önemli kayıplar verdirerek, uğruna kan döktüğü vatan toprağında son nefesini verdi. Birlikteki diğer partizanlar çatışarak geri çekildiler ve izlerini kaybettirmeyi bildiler.
Sayılan yüzleri aşan askeri güç·

lerine rağmen partizanlann kararlı direnişi karşısında paniğe kapılan düş

man. şehit düşen iki PKK Partizamnın
ölürken bile gösterdikleri cesaret ve
inançtan duyduklan korkuyu onlann
cesetlerini tank paletleriyle ezerek
gösterdiler. Halkımıza karşı besledik·
leri tarihi kin ve yoketme duygusunun bir kez daha sergilenişi olan bu
barbarlık sonucu partizanlar ezilmiş
cesetleriyle tanınmaz durumdaydı·
lar.
PKK Partizanlannın köye getirilişi
ve cesetlerin durumunu anlatan köylüler, aynca bir çavuş ve bir askerin öldüğünü ve iki askerin de yaralandığını
askerlerden aldıklan bilgilere göre
haber vermektedirler. Ancak, çatış
ma sırasında askerler arasında çıkan
panik ve sesler ölü ve yaralı sayısının
daha fazla olduğunu göstermektedir.
Askerlerdeki ölü sayısını gizli tutan
sömürgeciler, olayla ilgili bir açıkla
ma da yapmamışlardır.

THKP-C Devrimci Kurtuluş
Davasında 2 idam Verildi
Adana Sıkıyönetim Komutanlığı ı
No'lu Askeri Mahkemesinde görülmekte olan THKP-C Devrimci Kurtu·
luş davasında 2 devri~.ci için .idam
cezası verildi. Mustafa OZDEMIR ve
Kenan DOGAN'ın idam cezasına çarptın ldığı davada Süleyman GÖKÇE·
OGLU adlı devrimci tutuklu da 10 yıl
hapis cezasına çarptınldı .

THKP-C HDÖ Üyesi
9 Devrimci Daha
İdama Mahkum Edildi

istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı
3 Numaralı Askeri Mahkemesinde görülmekte olan 96 kişinin yargılandığı

ak
u

müştür.

Yaralı olmasına rağmen çatışmayı

dı .

sürdüren Ferhan it, bir Parti militanı
olarak taşıdığı devrimci inanç ve ruhu
son nefesine kadar yaşatmayı bildi. ı ·
Ferhan yoldaş da her PKK militanı
gibi kendisini düşmana karşı yılmaz
bir savaşçı olarak hazırlıyordu. Konuşmalannda ve yazılan nda; «Tarihin
çarklan daima ileriye doğru döner,
geriye doğru dönüşüm sözkonusu değildir. Tarihte hiçbir ulus baskıyla
ortadan kaldınlamamıştrr. Bizi de yok
edemezler. Ancak, ulus olarak varlığı·
mızı sağlamak, bağımsızlık da diren·
meden geçer. Fiziki canlar feda ol·
madıkça Kürdistan Bağımsızlık Mü·
cadelesinden bahsedilemez. Bağım·
sızlık, cesaret, fedakôrlık ve direnmeden kanını alır, böylece halkın omuzunda yükselir. Canım ülkem için
feda olsun.,. diyordu ve o son nefesinde
de aynı inancı haykırdı.

rs

bölgede devrimci hareketin giderek etkisini duyurması Ferhan İl'i de etkilemiş ve
ı 978'1erden başlayarak PKK Hareketi içinde çalışmaya başlamıştır. Bir
işçi olarak, ve proJeterin güçlü sınıf
sezisiyle Kürdistan'ı sömürgeci boyunduruktan kurtaracak tek sınıhn
proletarya oldugunu kavrayarak PKK'·
nin ideolojisini kararlılıkla savunan
Ferhan il ı 980' e kadar bir PKK ta·
raftan olarak degerli hizmetlerde bulunmuştur.
ı2 Eylül faşist

askeri darbesinden
sonra da gizlilik içinde kuryelik görevini sürdürmüş ve Partinin geri çekil·
me sürecinde bulunduğu bu yıllarda

w

3 Mart ı972 ' deaskerealınan Ferhan
iı ı8. ıO . ı973 askerlik dönüşünde evlenmiştir. Ferhan İl 4 çocuk babasıy

ı 977·78 yıllannda

.a

mıştır.

Ferhan iL

iv

Harbe köyünde geçim olanaklan
1967 yılında Nusaybin
merkezine göç etmek zorunda kalmış
lar ve burada dükkancılık ve kahvecilik işlerinde çalışmaya başlamıştır.
Köy yaşamı süresince dünyayı ta·
nıma olanağı bulamayan Ferhan it için küçük bir merkez olmasına rağ
men şehir, sömürü ve baskıyı görebilme ve anlayabilmede önemli bir arac olmuştur. Burada farklılıklan da·
ha Iyi görebilmit ve bu durum onu
kendi halkının içinde bulunduğu sefaJet, baskı ve yoksulluğun nedenlerini
aramaya itmiştir. Yurtsever duygu·
tarla ülkesi üzerindeki baskılarakarşı
tepkisinin geliştiği bu yıllarda Güney
Kürdistan' daki hareketlerden etkilenmlt ve bir müddet T·KDP içinde çabtkalmayınca

w

TKP-ML TİKKO DAVASlNDA
iKi MÜEBBET CEZASI VERiLDil

Adana2 Numaralı SıkıyönetimAs
keri Mahkemesinde görülmekte olan
TKP-ML TİKKO davasında iki devrim·
ci 3 ı . ı .1983 günü verilen kararda müebbet cezasına çarptınldılar. Mahkeme karannca önce idam cezasına
çarptınlan devrim<;i tutuklular. hafif·
letici nedenlerden dolayı karann bo-

zulması üzerine müebbet hapse mahkum edildiler. Mahkemede aynca t 1
devrimci hakkında da 2 ile ı 3 yıl ara·
sında değişen çeşitli hapis cezalan verildi. Müebbet cezasına çarptınlan
devrimci __tutuklulann isimleri ~öyle;
Hasan GULBAHAR ve Ali ŞAHIN.

FAŞiST BASKI VE OPERASYONLAR

DEVAM EDiYOR!

e

46

kişi gözaltına alındı.

Mayıs ı983 günü yapılan açıkla·
malara göre 46 kişi daha gözaltına ah·
oarak işkence IT!erkezlerine götürül·
müştür. Türkiye Ihtilalci Komünistler
Birliği'ne üye olduklan iddiasıyla tu·
tuklanan 46 kişi. uzun süre gözaltında
tutularak ağır işkencelere maruz bı ra·
kılmış ve suçlamalan kabule zorian·
mıştır.

Devrimcileri yokettiğini söyleyen
hızından bir şey kaybet•

meyen kanlı operasyonlan sonucu-46
kişinin tutuklanması ve işkencelere
maruz kalmalan cuntanın yüzünü bir
kez daha teşhir etmiş ve "teröristlerin
kökünü kazıdık" iddialanna kendi·
lerinin dahi inanmadıklannı ortaya
koymuştur. Yakalanan ve gözaltına
alınan diger birçok demokrat ve devrimci için oldugu gibi 46 kişinin hayatı
konusunda da endişeler artmaktadır.

cuntanın,

Zin ar

İSRAiL SiYONİSTLERİ

"PKK'ye Olanİnancımız Sonsuzdur"

KÜRDiSTAN BAGIMSIZLIK

ve bu seminerde Özgürlük Yolu kendi
deyimleriyle Apocular diye bildikleri
Kürdistan Devrimcilerini eleştirdiler.
Onlann bu eleştirisini ... cevaplandırdı. O yoldGfln konutmalan 11e diirüstluğü beni etklledl. Ama aynı zamanda Kürdistan Devrimcileri olarak
ortaya çıkan hareketin pratikte attığı
sağlam adımlar 11e sağlam ideoloji
beni etkiledi ve yavaş yavaş yaklaş
maya başladım. Yıl 1978 olması 1Jerek bunlarla kahvelerde konuştum ve

w

7 .3. ı 983 günü şehit düşen PKK
Partizanlanndan Cevdet Günerhan
ı.t.ı958'de Bingöl-Sancak nahiyesine bağlı Kurtuluş köyünde doğmuştur.
Tüm yaşamı boyunca fedakarlısı ve
insanlarla olan dürüst ilişkileri nedeniyle sevilen ve ~ayılan bir kişi olan
Günerhan, bu sıfatlannı devrimci mü·
cadelede cesareti, inancı ve fedakarlı·
ğıyla daha da geliştirmiş. hallun güvendigi bir önder, bir Parti militanı oJ.
ma sıfatına her yönüyle layık olmuş
tur. Cevdet Günerhan'ın yaşamı ve
mücadelesini kendi yazısından en iyi
şekilde bulabileceğimiz için hakkında
fazla bir şey söyelemeye gerek görmüyoruz. 2.2 . ı982 günü yazdığı ya·
zısında Cevdet Günerhan yaşamı ve
mücadelesini şöyle dile getiriyor:
«ilk okulu köyde okudum. Orta okulu Bingöl'de okudu m. Bu sırada genelde solcuydum. Bazı romanlar oku·
dum. Daha sonra sanat okuluna girdim. Bu sırada yavaş yavaş bazı broşürler okudum. · örneğin. emperyalizm nedir, sosyalizm nedir, işçiler nasıl ve ne şekilde sömürülüyor? vs. O
sıralar Kürt solunda bazı hareketler
vardı. TÖB·DER'de bir seminer oldu

Özgen KALKAN. Orhan GÜMÜŞ.
Cumali YAVER. Tank YÜCEL. Ali
KI UÇ, Murat ZENGiN, Ali ÖZYÜREK
ve Seydi TALAN.

THKP-C Halkın Devrimci Öncüleri örgütüne mensup 9 ve THKP-C
Devrimci Kurtuluş örgütüne mensup 2 devrimcinin daha idama mah·
kum olmalan, Türkiye ve dünya çapında büyük tepki/ere yolaçtı. Cu n ta·
nın bu yasal cinayetlerini protesto eden devrimci, ilerici ve demokrat
çevreler karar karşısındaki tepkilerini dile getirirken. çeşitli çevrelerde
protestolarda bulundular.
Türkiye ve Kürdistan halklannın en yiğit ve fedekar insanlan, deurimciler için verilen bu ölüm kararlan, halklanmızın mücadele birliğini
ve kardeşliğini daha da güçlendirecektir. Cuntanın azgınfaşist baskı ve
cinayetlerine karşı direnen halklanmız, her idam karannı birlik ve mü·
cadeleyi artırmada bir neden daha kabul edecek ve idam/ara faşizme
kaf'JI direnişi yükselterek ce11ap uerecelctir.

"Canım Ülkem İçin Feda Olsun"
partizanlann korunması ve bannması
görevini büyük bir titizlikle yerine getirmiştir. ı 981' de bir şüphe üzerine
sömürgeeller tarahndan yakalanan
Ferhan it, düşman karşısında göster·
digi kararlı direnişi ile düşmana bilgi
vermemiş ve tekrar serbest bırakıJ.
mıştır. Cezaevinden çıkışı sonrasında
da, Partinin vermiş olduğu görevleri
büyük bir cesaret ve inanç la ve JJizlilik
içinde yerine getiren Ferhan ll, yine
görevli olarak içinde yer aldığı parti·
zan birliği başka bir bölgeye geçerken
düşmanla çıkan çatışmada 7 .3 .1983
günü şehit düşmüştür.

şöyle:

İDAM VE iŞKENCELERE KARŞI MÜCADELE
BİRLiK VE DiRENiŞTEN GEÇER

ANILARI GÜÇ KAYNAGIMIZDIR

ı952 yılında Nusaybin'e bağlı
Harbe (Dallıağaç) köyünde dünyaya
gelen Ferhan iı, yoksul bir köylü çocuğudur. Küçük yaşta annesini de kaybeden Ferhan iı. yoksulluk nedeniyle ancak ilkokulu okuyabilmiş ve daha
sonraki yıllarda evin geçimini kendisi
karşılamaya başlamıştır. Çok yoksul
durumda olan ailesinin geçim ihtiyaç·
lan nı karşılayabilmek için inşaat işçi
liği. tan m işçiliği ve harnallık gibi çok
çeşitli işlerde çalışmış, çok g~nç yaşta
üstlendiği ailesinin sorumluluğunu a·
imli ve fedakar bir çabayla sürdür-

1lfKP·C Halkın Devrimci Öncüleri
davasında da 9 devrimci tutuklu için
idam cezası verildi. 8 devrimcinin
müebbet hapis cezasına çarptınldığı
mahkemede 38 devrimci hakkı nda 24
yıla kadar değişen ağır hapis cezalan
verilirken 3ı kişi de beraat etti. Hak·
lannda idam karan verilen devrimci
·
tutuklular şunlar:
Süheyla KAYA, Halil YAVAŞ,
Sadık YAVER. Bilgihan GENÇKAR·
Ali ARKAN, Emrullah
DEŞLER,
GEMCi, Mehmet İŞBiLEN. Haydar
YILMAZ ve Mehmet ÖZER.
Ömürboyu hapis cezasına çarptı n·
lan 8 devrimci tutuklunun adlan ise
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devrimci hakkında daha
idam karan verildi!

ıı

bazı eğitim çalışmalanna katıldım.

Bu dönemlerde yavaş yavaş bilimsel
kitaplar okumaya başladım. Okul
gençliği içinde propaganda yaptım lle
bazı anti·faşist direnişiere katıldım.

Cevdet GÜNERHAN

Devamı

S: 22'de

HAREKETİNİN DEGİL,
ABD
. İLE
..
..
. EMPERYALiSTLERİ

FAŞIST

.
.
..
TURK SOMURGECILERJNIN
DOSTUDUR!

Geçtiğimiz günlerde. israil Dışiş
leri Bakanının Güney Kürdistan'ın
Türk faşist cuntası tarahndan lşgali üzerine. büyük Ihtimalle gazeteci sıfatlı
bir CIA ajanı tarahndan yöneltilen bir
soruya verdiği cevap, İsrail slyonlst·
lerinin ne iflah olmaz bir halk düşmanı
ye emperyalizmin nasıligrenç bir uşa
ğı olduklannı bir kez daha 9östermiş
tir. Bu değerlendirmemlzl, lsrail siyonistlerinln Kürdistan bağımsızlık hareketi hakkında ileri sürdükleri halisane (!) fikirler karşısında şaşkınlıkla
kartılayanlar da olabilir.
Ama tüm ilertcliru;anhk ve dünya
devrimci halk güçleri ne demek Istediğimizi anlamakta geclkmeyecektir.
israil Dıtltleri Bakanma bir gazeteel (!)Kuzey Irak'ta olup bitenler hakkında ne düşündüğünü soruyor ve o da

buna "kendi topraklannda bağımsız
olarak yaşamak Isteyen bir halkın
haklannı.tanımayan Türkiye, Suriye,
Irak ve Iran yönetimlerinin sürdürmekte ısrar ettikleri haksız bir tutumun yolaçtığı gelişmeler" olduğu
yolunda bir görüşle karşı b k veriyor(!)
Eli bağımsızlık ve özgürlük savaş
çılannın kanına bulanmamış her Insan için, büyük anlam Ifade eden yukardaki sözler. israil slyonlstleri gibi
bağımsazbk ve özgürlük düşmanı ve
azgın halk katillerinin ağzından döküldüğünde milyonlarca beyin; "acaba israll siyonistIeri ne demek Istiyor"
"yoksa Kürt daoası oe Kürdistan bağımsızlık harelcdl. .. " diye dü,Unecek·
lerdlr.
Devamı

S: 22' de

Haziran ı 983

Sayfa 4

•

PKK'LI SAVAŞ ESIRLERININ
MAHKEMELERD~
••
•
HA YKIRAN GUR SESI ONURUMUZDUR
ı 980 sonrası cezaevlerinde ise, izahı dahi yapıla·
mayacak denli insanlık dışı uygulamalara tanık olundu.
Tıklım tıklım doldurulan cezaevlerinde, işkenceleri,
açlığı. hastalığı, katliamlanyla tam bir vahşet yaşa·
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Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketinin önder gücü
PKK'ye karşı daha ortaya çıkışından itibaren başlatılan
tutuklama ve saldın operasyonlan ı 979 Elazığ tutukla·
malanyla daha da hızlandınldı. Bu operasyonlarda
onlarca parti taraftan ve halktan insan gözaltına alı·
narak günlerce en ağır işkencelere tabi tutuldu. Bu
operasyon. daha sonraki tutuklamalar için bir başlan
gıç olarak düşünülüyor ve sürdürülecek operasyonlar·
la Partinin imhası planlanıyordu. Ancak. hızlı bir baş·
langıç olan Elazığ operasyonlan. sona giderneden kal·
maya mahkümdu. ve öyle oldu. Halk. devrimcileri bağ
n na basarak evlerinde ve köylerinde hanndırmaya devam etti ve çok çeşitli alanlarda mücadelenin içinde
bizzat yer aldı.

73'ü kadın 233ı kişiden oluşan PKK-Diyarbakır da·
vası ı3 Nisan ı98ı günü, ağır işkenceler ve tüm bu
kamoanyalar altında başlada.

ak
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Sömürgeciler, insan aklının düşünemeyeceği işken
ce metodlannı bulma ve uygulamadaki hünerlerini,
ama tarih boyunca sahip olduklan bu tek hünerlerini,
uygulayarak devrimci savaş esirlerini imhaya çalışır·
.ken, bir yandan da iddianamenin hazırlıklannı sür·
dürdüler.
ı 980'de hazırlıkianna başlanan iddianame,I98ı 'in
ilk aylannda tamamlandı. 207 sayfadan oluşan ve PKK
Hareketini bir çete hareketi biçiminde göstermeye çalışan iddianame. PKK'li savaş esirlerinin sorgulanndaki ifadelerinde belirtükleri gibi. gerçekten de sömürgeci kafalann manbksızlığının en açık biçimde sergilenmesiydi. Karalama, yalan ve iftirayla yazılmış olan
sayfalardaki binbirleriyle çelişik ve aSJlSJz iddialar, kaleme alaniann durumunu hemen ele veriyordu.
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Tüm 79

ve 80'1er tutuklama ve operasyonlann
köy meydanlannda, sokakortalannda Kürdistan insanlannın sömürgecii~. tarafından
işkenceye maruz bırakıldığı ve katiedildiği yıllar oldu.
Bu yıllarda mücadelenin geliştiği Hilvan, ve Siverek
devlet ve feodal gerici güçlerin azgın terörüyle karşı
karş~ya idi Adeta açık savaşın yaşandığı bu alanlarda
yoksul köylülük, katliam ve tutuklamatarla sindiril·
meye çalışılıyordu. Ancak. sömürgeci ve feodal gerici
güçlerden kaynaklanan saidıniann artışına bağlı ola·
rak hal~.n kin '!e öfkeside gelişiv.ordu.

w

w

w

iddianame hazırlıklannın sürdürüldüğü aylarda, bir
yandan da mahkemeler devam ediyor ve açalacak yeni
davalar için kamu yoklamalan yapabyordu. Sömür·
geciler. basan ve yayın yoluyla sürdürdükleri karalama
ve iftira kampanyalan içinde, mahkemelerinden bir
ölüm karan da çıkardalar. Kanıtlanmamaş bir suçtan
ötürü yargılanan Orhan AYDIN idama mahkum edildi.
9 Arabk ı 980 günü askeri yargataya gönderilen
idam kara n, yoğun tepkilerin etkisi ile 24 Nisan ı 98 ı
günü bozuldu. Ancak. bu karar. PKK davalannda verilecek mahkeme kararlannın gerçekte daha önce kesinleşmiş imha politikaSinın resmi ağızdan itirafl olarak
artacağına gösteriyordu. Yalnızca PKK'li olmak ve düş
mana boyun eğmemek bile ölüm karan için yeterliydi.
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ı 980

Eylül' ünde genaraller cuntası, sivil hükümet·
lerin ezemedikleri ve boyun eğdiremedikleri Kürdistan
Ulusal BağımSizlık Mücadelesini ezme karannda olduklannı ilan ederek iş başına geldiler. Cunta sonrası.
Kürdistan üzerindeki imha hareketi daha da hızlan
dınldı. Silah toplama ve devrimci ava adı altında ger·
çektende Kürdistan insanianna karşı kınm hareketi
gerç~kleştirildi. Halkın tüm değerler( 'ayaklar altına
alınarak. insanlık haysiyet ve onuru rencide edildi.

'

Mahkemeler başlarken, sömürgecilerin korku ve tedirgin likleri basından açıkça görülüyordu. 27 Nisan
ı 98 ı günü gazete sayfalannda okunan bu korku, Türk
sömürgecilerinin PKK davasa karşısındaki acizliklerinin en açık kambydı. Boy boy resimleriyle aym tarihli
gazeteler "Apoculann yurda girişi ve çıkışı için önlem
alındı'·ğım bildiriyordu.

APO CU LAR

alabildiğine hızlandı ğı.

Mahkemeterin nasal sürdürülecegi konusunda tar·
mahkemelerin başlamaş olmC~sına rağmen
hala devam ediyordu. 5 Arabk ı 980 tarihinde yaptık·
lan açıklamaya göre davalar Diyarbakır'da merkezileştirilecekti. Ve bu amaçla Ankara-PKK davaSJ da
Diyarbakır'a gönderilmişti Gazeteler, alanan bu kararla.233 ı kişi olan PKK davasa tutuklulan mn sayısınan ek
iddianamelerle artacağını bildiriyorlardı. Ancak. ayn
ayn ma. yoksa bir kerede mi sorusuna "uygun'' cevap
yine de tartışma konusuydu.
tışmalar,
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ı.ası Askeri Yarııtay ~
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b<Ruldu.

1 98ı •;n Ocak ayından itibaren mahkemeler için
kamuoyu hazarbğı hızlandınldı. Sömürgecilerin basın
ve yayın organlan yoğun propagandatarla PKK'yi bir
çete hareketi olarak göstermeye çalişıyor, iddialanru
uşak ağızlardan kanatlama gayretlerini en iğrenç bi-

ı4 Nisan ı98ı günü iddianame sava tarafindan
okunmaya başlandı. 20 Nisan ı 98ı günü ise 270'i tutuklu 44 7 devrimci ve yurtseverin sorguianna geçildi.
ı 3 Nisan ı 98 ı günü başlayan davada istenen 97 idam
karan da. 21 Nisan günü ı08'e yükseldi.
Mahkemeterin nasal sürdürüleceğine dair tarhşma
lar sürerken 22 Nisan ı 98ı 'de Diyarbakır'da devam
eden davada tutuklulann eylem yaptıklan il ve ilçe
gruplaona göre yargılanmalan karan abncb. 7 Mayıs
ı 98 ı günü, PKK-Urfa grubunun yarga lanmasına baş
landa.

Haziran 1983
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dı şan çıkardı."

Cezaevlerinde ve halk üzerinde uygulanan tüm bu
mahkemeler hızlandınlmaya, idam
talepleri giderek artmaya başladı. Nisan 1982'de 3.
Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlıgı tarafından Mehmet
Kara hakkında idam karan verilirken, 2 Mayıs 1982
günü Diyarbakır 2 Nolu Askeri Mahkemesinde baş·
layan Elazığ grubu davasında 22 idam karan daha istendi.

1981 Temmuzu'nda yapılan Parti I. Konferansı ve
ardından daha örgütlü ve güçlü bir mücadelenin gelişimi, sömürgecileri telaşa boğmuş, cezaevleri üzerindeki faşist işkence ve zulüm alabildiğine hızlandınlmış,
1981 yazından itibaren giderek azgmlaŞan bu zulüm
ve işkenceler 1982 babannda bir katliam düzeyine
ulaştınlmıştır. 21 Mart 1982 günü PKK-MK üyesi
Mazlum DOGAN, 22 Mart 1982 günü ise PKK önder
kadrolanndan Ferhat KURTAY ve Eşref ANYAK bu
uygulamalar sonucu yakılarak ve boğularak katledildiler. PKK davasında siyasi savunmanın hazırlayıcı lanndan olan Mazlum DOGAN'ın katledilmesi ardından,
cezaevleri, işkence ve zulüm adına bile tanık olunmamış en korkunç uygulamalarla boguşmak zorunda kaldı. Katliam ve ölüm tehdidiyle devrimcileri teslim alacaklan nı sanan sömürgeci faşistler, tüm uygulamalannarağmen direnişi kıramadılar.

5)

vahşet ortamında
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Daha mahkemelerin başladıgı ilk günden itibaren
savaş esirleri,rnahkeme salonlan nı sömürgecilige karşı
bir silah haline getirmeye başladılar. işkence ve uygulamalan protesto eden devrimciler ki"mlik tespiti yaptır·
madılar: ı5 Nisan ı 98ı tarihli gazeteler olayı şöyle
veriyordu. "30 kişi cezaevlerinde elverişsiz koşullar
içinde bulunduklannı öne sürerek kimlik tespiti yaptır
mayacaklannı bildirdiler. Bazılan nı duruşma .hakimi

Sayfa

Ancak cezaevlerinde ve dışarda direniş durmadı.
PKK. düşmandan gelen saldınlara rağmen, sıcak bir
savaş içinde bulunan Ortadoğu'da 2. Parti Kongresi'ni
yaparak artık yeni bir dönemin başladıgını ilan eder·
ken, cezaevleri direnişi de artan baskılara karşı sürekli yükseliyordu.
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Baskı, işkence altında ve namlutann gölgesinde
devam eden mahkemelerde idam istegi ek iddianamelerinde hazırlanmasıyla sürekli artıyordu.
Mahkemelerde ve cezaevlerinde işkence ve baskı·
lar. boyun egmeyen direniş karşısında giderek daha da
artış gösterdi Savaş esirlerinin, cezaevlerinde ağır işken
celer altında artık teker teker öldürülmesi planı uygulanmaya koyuldu. ı981 Agustos'unun Şeker Bayrpmı·
na denk gelen günlerde devrimci tutuklutara yöneltilen bu işkence ve zulüm sonucu Ali EREK adlı PKK savaşçısı katledildi. Çeşitli yerleri yara içinde olan Ali
EREK'in vücudundan çok sayıda cam parçalannın çı
kanldığı ve tanınamaz duruma getirildigi gelen haberler arasındaydı.
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Mazlum DOGAN ve arkadaşlannın katledilmesi
Kürdistan'da olduğu gibi Avrupa'da da büyük
tepkilere yolaçtı. Türkiye ve Kürdistanlı devrimciler,
PKK'li savaş esirlerinin direnişine sahip çıkarak. açlık
grevi ve gösterilerle katliam ve işkencelerin karşısına
dikildiler. Yabancı kuruluşlar ve basının da büyük bir
ilgi ve tepkiyle izledigi bu olaylar, PKK davalan üzerindeki amaç ve uygulamalan dünyanın gözleri önüne en.
açı k biçimde seriyordu.
olayı,

Mazlum DOGAN ve arkadaşlannın katledilmesi ar·
giderek artan işkence ve baskı!ar yeni katliamlan haber veriyordu. Cezaevi ve mahkemelerdeki uygulamalara ve katliam girişimlerine karşı direnişi yükselten PKK'li savaş es.irleri, 14 Temmuz günü M. Hayri
DURMUŞ ve Kemal PIR'in açıklamalan ardından ölüm
orur.unu başlattılar. 55 gün süren ölüm orucu sonucu M.
Hayri DURMUŞ, Kemal PiR ve Akif YILMAZ şehit düşerken, bir çok PKK savaşçısı da koma halinde bulunuyordu.

.a

dı ndan
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Ali EREK

"
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Ali EREK'in işkenceler sonucu katiedilişi ve bir çok
savaş esirinin bu uygulamalar neticesinde sakatlanmala n, cezaevlerindeki direnişi daha da büyüttü. işkence
ve baskılan protesto eden devrimciler, açlık grevine
başladılar. Açlık grevinin nedenlerini ve başladığını,
PKK-Merkez Komitesi üyesi M. Hayri DURMUŞ, mahkeme salonundan bizzat duyurdu. Bir deri ve kemik
yıgını haline gelmiş olmasına ragmen M. Hayri
DURMUŞ, tüm arkadaşlan adına yaptığı bu konuş
masında devrimci kararlılık ve inancın büyüklügünü bir
kez daha sergiliyordu.
işkence, baskı ve direnişin iç içe geliştiği mahkemelerde) 5 Aralık 198 ı günü Erzurum' da başlayan 136
kişilik PKK-Kars davasında 38 idam karan daha istendi.
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Erzurum'da 136 Apocu
ile ilgili davanın iddianamesi hazırlandı. 38
Apocu hakkında Idam
isteniyor.
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Sömürgecl-ıa,ist cuntaya karşı. Diyarbakır zindanlannda
onlarca devrimcinin 15 Temmuz' da başlattığı ölüm orucunda

düstü
Bes, devrimci sehit
'
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DiRENiŞ DEVAM EDiYOR
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Haziran

( SERXWEBÜN

PKK'li önder devrimci ve savaşçılann 55 gün süren
ölüm orucu sonucu şehit düşmeleri ve katliam girişim
leri, dünya çapında büyük yankılar yarattı. Elazığ cezaevindeki PKK'li savaş esirleri Diyarbakır zindanlanndaki arkadaşlannın başlattıgı ölümorucunu desteklemek için 20 Eylül ı 982'de açlık grevine başlarken,
Almanya ve Avı;upa'nın bir çok merkezinde açlık grevi,
yürüyüş, işgal vb. eylemler gerçekleştirildi.
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Sayfa 6)

Kesinleşen ve istenen bu idam kararlan dışında 607
kişinin bulunduğu PKK-Adana ve 800 kişilik Antep dava lannda da yüzlerce devrimci idam talebiyle yargılan
maya devam edildi. 600' e ulaşan idam talebiyle PKK
davası, TC. tarihinin en çok idam istenen, daha doğrusu
bir devletin acizliginin en açı k sergilendigi dava oldu.

Tüm TC. davalannda siyasi suçlardan idam edilen
kişilerin sayısının l l l olduğu dikkate alınırsa, bir dava
da 600 idam isteminin anlamı kendiliğinden ortaya çık
maktadır.

ı ı Haziran 1983 gunu. BiRKOM içinde yeralan

~üçler ve diger bazı devrimci-demokratik örgü~lerinde
katılımıyla. Almanya'nın 8 ayn ilinde ve lsveç'te
idam kararlan ve işkencelere karşı büyük kitle gösterileri düzenlendi. Almanya'nın Köln. Hannover. Frankfurt. Stutgart. Nürnber. Hamburg. Berlin ve Münih şe
hirlerinde ve Stokholm'da düzenlenen gösteri ve yürüyüşlerde binlerce Kürdistanlı ve Türkiyeli idam kararlan. işkenceler ve son Güney Kürdistan saldısına
karşı tek bir yumruk olarak seslerini yükseltiler.
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Ve şimdi sömürgeci mahkemelerde kesinleşen toplam 42 idam karan: 7'si PKK-Birecik davasında kesinleşen bu idam kararlanndan 35'i, PKK-Diyarbakır davasında verildi. ı 9 devrimci savaş esirinin de müebbet
hapse mahkum edildiği Diyarbakır davasında karar
açıklanırken. söylenebilirki gerçekte PKK davalan için
verilmiş olan imha kara n bir kez daha ifade edilmekten
öte geçmedi.

rs

Mahkemeler, dünya kamuoyundan ve halkımızdan
gelen tepkilere rağmen aynı işkence ve zulüm altında
devam etti. ı35 kişilik PKK-Adıyaman davasında ı3
Mart ı 982 günü 29 idam istemi, 8 Ekim günü 2ı0 kişi
lik PKK-Viranşehirdavasında ı5 idam istemi ardından
ı Aralık ı982 günü Mardin ek davasında da 2ı idam
talebinde bulunuldu. Yine aynı gün ı Aralık ı982 günü,
Erzurum 9. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanbgı 2
Numaralı Askeri Mahkemesinde bir idam karan daha
kesinleşti. Bu kararla PKK savaşçılanndan Dursun Ali
KÜÇÜK idama mahkum olurken, yaşının küçüklüğü
nedeniyle idam karan bozulan Mehmet SAVAŞ ise 20
yıl agır hapis cezasına çarptı n ldı.
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İ dam kararianna tepkiler Kürdistan ve dünya çapın
da yükseliyor. Burjuva çevrelerini bile tepkiye iten bu
karar, devrimci ve ilerici güçler ve örgütlerin dünya çapındaki protestolaona yolaçmaktadır. Avrupa Konseyi
Başkanı. 30 Mayıs ı 980 günü cu n ta başı Kenan Evren' e
gönderdiği mesajında idam kararianna olan tepkilerini
dile getirirken, Alman Sosyal Demokrat Partisi, Yeşil
ler ve diğer örgütler de çeşitli girişimlerde bulunarak
idamlan protesto ettiler. Bir çok Avrupa gazete ve dergisi de, idam kararianna geniş şekilde yer vererek Kürdistan üzerindeki baskılara değindiler.
PKK'li 42 ve HDÖ'lü 9 devrimci için verilen idam
kararlan. Türkiye ve Kürdistanlı devrimci güçler tarafından çeşitli eylemlerle protesto edildi. İdam kararlannın açıklanması ardından bir bildiri yayıniayan
Serxwebün, taraftarlanyla1 konulan her eylemin içindeydi.
.
idam kararlannın açıklanması ardından BIRKOM'un girişimi ile hazırlanan ortak bir bildiri kitlelere dağı
tıbrken 3.6.ı983 günü Almanya' nan Bonn tehrinde Av.
Hüseyin Yıldınm ve Yeşiller'den 4 Milletvekilinin de
katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. idamlan protesto etmek için Ankara'ya giden. fakat orada protesto
mektuplan bile faşist Türk yetkililerince geri çevrilen 4
Milletvekili, Ankara izienimlerini de anlattıklan basın
toplantısında, idamlann derhal durdurulması gerektiğini belirterek. Alman Parlamentosuna Türkiye'ye yapılan yardımiann durdurulması için 2 maddelik soru
önergesi verdiklerini açıkladılar. Çok sayıda basın
mensubu ve kuruluşun izlediği basın toplantısı geniş
yankılara yolaçtı.
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, DURSUN ALİ KÜÇÜK
İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDII

Basın toplantısı ardından

Bonn büyükelçiliği önünde katıldığı bir protesto mitingi yapıldı.
7.6.ı983 günü ise, Bonn basın ve meclis binasının
bulunduğu alanda bir haftalık oturma grevini başlat
mak için çok sayıda Kürdistanlı alana toplandı. Ancak
alana gelen çok sayıda polis eylemcileri da9Jtmaya çalıştı. Tüm milletvekilleriyle alanda hazır bulunan Yeşil
ler, polisin dağıtmaya çalıştığı göstericileri kordon altı
na alarak eylemi desteklediler. Ve etraftaonda halka oluşturarak onlara uzun bir yol boyunca eşlik ettiler.
İdam kararianna karşı protesto hareketleri Berlin'de de büyük yankılara yolaçtı. İsviçre, Hollanda,
Fransa ve Almanya'nın birçok şehrinde düzenlenen basın toplantılan ve gösterilerde Türkiye, Kürdistan ve
Avrupa demokratik çevreleri Türk faşist cuntasının katliamianna karşı tepki ve düşüncelerini dile getirerek.
kamuoyunu cuntaya karşı tavır almaya çağırdılar.
de,

Yeşiller'in

PKK davalannda verilen 42 idam kara n Avrupa bada geniş yankılar uyandırdı.
Fransa'da çıkmakta olan Liberation gazetesi 26
Mayıs tarihli sayısında "35 Kürt militam ölüme mah·
kum edildi" başlıgını atarken. yüksek trajlı bir Alman
gazetesi olan Die- Tageszeitung'da konuya ilişkin haberinde idam kararlannı duyururken. cezaevindeki ve
halk üzerindeki katliam ve uygulamalara da deginerek
şöyle yazmaktaydı: "Kürdistan'daki askeri hapishaneler tutuk/anmalannın sebebi bile söylenmeden Kürtlerle
dolup taşmaktadır. Umumiyetle bütün Kiirt tutuklu/ara
işkence edilmektedir. Sadece Diyarbakır'da 15 tutuklu
işkenceyle öldürülmüştür. İşkencey/e öldürülenler arasında PKK'nin 4 ileri gelen üyeside bulunmaktadır.
Bunlardan birisi. örgütün baş teorisyenlerinden Mazlum
DOGAN'dır. Verilen bu 35 idam cezasına dat'Olrlar henüz itiraz edebilirler. Fakat. Kürtler'in Tiirk askeri hukukuyla şimdiye dek yapmış oldugu tecrübden' göre;
bu kararda her hangi bir şeyin degişme şansı hemen
hemen bulunmamaktadır...
DKP'nin gazetesi UZ (Unsere Zeit) ise 27 Mayıs 1983
günü haberi "DKP-Prezidyumunun açıklaması: Türkiye'deki ölüm cezalanm protesto ediyor" başlıgı
altı nda vermiştir.
F. Almanya gazetelerinden Frankfurter-Rundscher'da 30 Mayıs 1983 tarihli sayısında . "35 idam karan
Bonn'da protestolara yol açtı" başlıgını atarak. konuya ilişkin haberinde şöyle de\'am etmiştir.
"FDP Milletvekili Nofgang Rump.f. Ankara hükümetine yazdıgı bir yazıda. Kürtler hakkında verilen
idam kararlannın durduru/masını istedi.
SPD'nin Dış-İşleri sorumlusu Karsten Voigt ise bir
açıklamasında: Türkiye'yi insan hak/anna. demokrasiye ve özgürlüge saygılı olmaya çagırdı ...
Aynca diğer birçok gazete ve dergi de konuya
ilişkin degişik haber ve yorumlara yer vermiş. uygulamalar teşhir edilmiştir. Olayın yankılan hala devam
etmektedir.
sınında

c
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Sayfa 7)

PKKDAVASI
BAGIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK
DAVASlDIR

mıyordu.

Halkımız açısından yaşanan dururnsa
bu yıllarda gerçektende olumsuzluklarla
doluydu. Hakim sınıflar, düşmanın dayattığı bu durumu çoktan benimsemişlerdi,
ve hatta Türk burjuvazisinden daha çok
Türklüğü savunarak kapatılmış bulunan
dosya üzeri.nde yaşamaya çalışıyorlardı.
Kürdistan'ı çağa ulaştıracak göreve sahip
çıkması gereken aydınlar ise, kendi ülke
ve halk gerçeklerinden öylesine uzak
bir konumdaydalar ki, onlarda böyle bir
davanın yeniden yaratılması doğrultusun
da değil, düşmanın çizdiği rotada yürüyorlardı.

Ancak. emperyalizm, Türk sömürgeci·
leri ve yerli kesimler açısından kapatılmış
olan bu dava, halkımız için elbette böyle
olamazdı. Kürdistan yurtsever köylülüğü
ve geniş emekçi kesimleri, üzerlerine ör·
tülmüş kapkara esaret şalına rağmen
halk varlıkianna sıkı sıkıya sanlmaya ve
yaşatmaya devam ediyordu. Ama yaşa·
yan bu gerçeğin sesi dünyaya nasıl ulaştı
n lacak, nasıl yükseltilecekti. Tüm dünya- .
nın unuttuğu ve ülkemizde de unutulma
noktasına getirildiği bu dava yeniden na·
sıl ortaya çıkanlacaktı.
Bu davanın savunucusu ve yükselticisi, yanlızca, çağ açısından yüklenmiş olduğu
toplumsal kurtuluş görevi yanında birde
ulusal canlanışı yaratma göreviyle yükümlü bulunan Kürdistan proJetaryası olabilirdi. Nitekim, 1970'1i yıliann başla·
nndan itibaren Kürdistan proletaryasını
ve proletarya ideolojisini kendilerine te·
mel alan bir grup komünist, bu ülke ve
halk gerçeğini itildiği tarihin karanlığın·
dan çağa ulaştırmanın savaşına atıldılar.
Sömürgeciliğin ve yerli hain sınıfiann
tarihinin, ve bu tarih içinde yaratılmış toplumsal tahribatiann en acımasız eleştirisi
ile, savaşı, yani halkımızın diriliş mücade·
!esini başlatan proletaryanın öncüleri, da·
ha Kürdistan adına ilk düşüncelerin oluş
turulduğu, ilk pratik adımiann atıldığı
andan itibaren, Kürdistan davasının kapanmamış olduğunu ve üstelik bu kez
yepyeni aydınlık ve mutlaka zaferi garantiteyecek bir sayfanın açıldığını gösterdiler. Bu gerçekte göstermektedir ki, bu gün
PKK davası biçiminde ifade edilen ve
mahkeme tutanaklanna bu tarzda geçen,
ve gerçekte de PKK de somutlaşmış bulunan halkımızın özgürlük ve bağımsızlık
davası bu yıllarda başlamıştır.

w
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PKK-Diyarbakır davası35 idam ve 19 müebbet cezasıyla "sonuçlandı". İki yılı aşan
bir süredir devam eden bu davanın ve van·
lan bu sonucun anlam ve önemi artık bütün ağırlığıyla ortadadır.
Özel olarak Diyarbakır-Merkez ve genelde ise tüm PKK davalan sömürgeciliğe
karşı bağımsızlık savaşı veren bir halkın
bu savaşının en acımasız ve kıyasıya sürdüğü; ama ne kadar zulüm ve barbarlık
uygulansa. düşman ne kadar güçlü görün·
sede, kölelikten kurtulmak için mücadeleye atılan bir halkın yenilmezliğinin ka·
m ılandığı bir dava olmuştur. Bu anlamda
PKK davası, sömürgeci egemenliğin uygulayıcısı olan bu güçlerin ve bu güçlere
uşaklık eden yerli hain kesimlerin tarihsel
Kürdistan
yapıldığı.
sorgulamalannın
halkının bugün bulunduğu koşullar içinde
ahip olduğu en ileri örgütü-İşçi Partisi'·
nin şahsında, bu partinin ideolojik. politik
e savaş çizgisini savunan insaniann ka·
rarlı ve inançlı direnişlerinde özgürlüğe ve
b agımsızlığa giden yolu açtığı. kendi da·
vasının kaçınılmaz zaferini' daha o nokta·
da garantilediği bir davadır.
Bu dava tarihseldir; çünkü, genelde
3 00 yıldır süren sömürgeciliğin ve özel
larakta 60 yıldır tüm vahşeti ve yoketme
pol itikasıyla halkımızın başına çöreklenmi bulunan kapitalist Türk sömürgecili·
ginin y argılandığı bir dava; yüzyıllar boyu
surse de kölelik boyunduruğunun kınlabi
leceği ni gösteren, Kürdistan halkının bağımsızlığa attığı köprüdür.
Bu dava haklıdır: özgür ve bağımsız
-Ya!amak uğruna savaş veren her halk gi·
bi. Kürdistan halkının da özgürlüğe ve ba·
ğı msızlığa olan tutkusunun sömürgeci
güçlere karşı duyduğu soylu kinin ifadesidir.
Bu dava yenilmezdir; çünkü, haklı bir
dava uğruna verilen bir savaş , bir halkın
oz gti r geleceğini yaratma mücadelesi,
tüm tarih boyunca kanıtlanmıştır ki her
za m a n zaferle taçlanmış, zorbalı k. zulüm,
ka tliam ve sömürü ile varlık bulmaya ça·
lışan egemen güçler, halkiann mücadele. ~ karşısında yenilmekten kurtulamamışl ardır. Sömürgeci egemenlikten kurtula rak bağımsız bir yaşama ulaşmak
ug runa mücadele eden halkımızın, bu
ha klı savaşı da yenilmez olduğunu daha
im diden kanıtlamıştır.
Tarihsel, haklı ve yenilmez bir dava
ol an PKK davası, halkımızın özgürlük ve
a gımsı z lık davası dır. Ve bu nedenlede bu
d a a. sadece mahkemelerle sınırlı değil
- d ır. ve mahkemelerin "sonuçlanması"
ile noktalanmamıştır.

durum -Kürdistan'ın inkan·, halkımızın
gün be gün tükenişi, bir yokluk sürecine girişi demekti.
Emperyalist sistem açısından da olum·
lu bir biçimde kapatılan bu dava artık bir
daha açılmama~ üzere tarihin karanlı
ğına atılmıştı. Türk burjuvazisi gibi em·
peryalizm de artık böyle bir sorun tanı

w

PKK DAVASI, KÜRDiSTAN
HALKININ ULUSAL BAGIMSIZLIK
DAVASlDlR
Kürdistan bağımsızlık
savaşının ilk düşünce ve pratiğinin yara·
tılması olayıyla başlamıştır. Kürdistan üzerinde uyguladığı kapitalist sömürgeci
hakimiyeti ile Kürdistan gerçeğini ortadan kaldırmaya çalışan Türk burjuvazisi,
1970'1ere gelindiğinde bu konuda gerçek·
ten de önemli mesafeler almış durum·
daydı. Katliamlar, sürgünler ile ezdiğini
zannettigi toplumsal direnme ruhunu
1960'1ardan itibaren geliştirdiği sömür·
geci devlet kapitalizmi ile artık tarihe
Kürdistan dagömdügünü düşünüyor
vasının böylece kapanmış olduğunu düşünmenin rahatlığı içinde Kürdistan' da at
koşturuyordu. Gerçekten de bu durum öylesine kabullendiFilmişti ki; 20 milyonluk
halkın yaşadığı Kürdistan ülkesi dünya
içinde unutulmuş bir gerçek haline gelmişti. Türk burjuvazisinin Kürdistan'a ve
dünyaya dayattığı ve işlene işlene bir ger·
çek haline getirmeye çalıştığı bu olumsuz
PKK

davası,

lannı yönelterek. Haki KARER'i katletti·
ler. Böylece, davaya karşı karar bir imha
hareketiyle yeniden kesinleşmiş ve uygu·
lanmış oluyordu.
Sömürgeci Türk burjuvazisinin Kürdistan Ulusal kurtuluş davası hakkında
verdiği bu imha karan karşısında. Ulusal
Kurtuluşun öncü çekirdeği ve halkımızın
karan da kesindi. Bu karar, düşmandan
gelen baskı ve barbarhğa, her türlü imha
politikasına rağmen direnişi yükseltmek
ve ulusal kurtuluşa adım adım yaklaş
maktı. Gerek 1980 öncesi ve gerekse son·
rası yıllarda. düşmandan gelen saldınlara
rağmen mücadelenin yükseltilişi bunun
aÇfk göstergesidir. Biliniyorki düşman,
kendi sonunu hazırlayan bu mücadelenin
gelişmesini önlemek için açık saldından,
ajan örgütleri kullanmaya kadar bir çok
yönteme başvurmuş. daha ilk adımiann
atıldığı yıllardan başlayarak savaş prova·
lan içine girmiştir. 1978 yılında Hakkari
de düzenlenen ve Kürt milli giysileri içinde
temsil edilen temsili düşman güçlerine
karşı yapılan tatbikat bunun sadece bir
örneğidir. Yine faşistleri n, feodal yerli gerici güçlerin devlet desteğinde yönelttikleri saldınlar. köy meydanlannda ve sokak
ortalannda insanlanmızın kurşunlan·
masıda öyle.
Tüm saldınlara, tutuklama ve işkence
lere rağmen mücadelenin engellenemediğini gören Türk sömürgecileri, giderek
halkın elinde bir isyan ve kurtuluş silahı
haline gelen bağımsızlık düşüncesi ve hareketini ezmenin, artık o güne kadar kul·
landıklan yöntemlerle mümkün olmadı·
ğını gördüklerinde, bu kez, sürekli hazır
lığı içinde bulunduklan açık savaş ilanını
yapmakta fazla gecikmediler. 1980 de
generaller cuntasının iş başına getirilmesiyle ilan edilen bu savaş, bu tarihten
itibaren günbe gün büyümektedir. 1980
sonrası köylerin adeta yeniden işgal edilm·esi, da.ğlann bombalanması. cezaevlerinin işkence ve katliam merkezleri haline
getirilmesi hep bu savaşın parçalandır.
Sömürgeciler, bir yandan devrimci hareketi boğmaya çalışırken, öte yandan da
Kürdistan'ın doğal kaynaklannı son bir
çabayla talan etmeyi hızlandırmış, ve
hatta bu talan ve soygunu insanlanmızın
mutfağına ve bir kaç hayvanına kadar

DOSYANIN AYDINLIÖA
ÇIKIŞI TÜRK SÖMÜRGECİLİÖİNİ
VE EMPERYALiSTLERİ ANINDA
TELAŞA BOÖDU!
dosyanın,

tümüyle
bir anda ve üstelik çağdan aldığı güçle her yerde zafere
giden proletaryanın elinde yeniden aydın
lığa çıkanhşı, Türk sömürgecileri ve ~m
peryalistleri anında telaşa boğdu. Ve ger·
çekte şaşkınlık içine düşenler sadece bunlar da değil tüm dünya oldu.
Türk sömürgecileri, daha düne kadar
· kapatmış olduklanna inanmış olduklan
bu davanın nasıl olupta yeniden karşı·
lan na dikildiğini düşün ür ve bunun telaştı
sancısını yaşarlarken, bu dava karşısında
tarihi tutumlannı bir kez daha sergiiernekte gecikmediler. Henüz ışıklannın yeni yeni saçılmaya başladığı ilk yıllarda ışı·
ğın kaynağını karartmak için, ilk saldın·
Onutturulan bu

yokediliğinin zannediliği

rarak, öldügüne inanılan bir halkı ulusal
canlanış içine iten devrimcilere tüm tarihi
kin ve barbarlıklanyla saldırdılar. Ülke
çapında yaygınlaşarak bir halk hareketi
düzeyine yükselse de, mücadelenin önder·
lerini içerde katiederek yada on lan davaIanna ihanet ettirerek gelişmeyi önlemeyi, tümüyle ezmeyi l)esaplıyorlardı. Bu
nedenle, daha ilk günden başlanarak cezaevlerindeki savaş esirlerine şu gerçek
dayatıldı: ya Türk burjuvazisinin Kürdistan üzerindeki hakimiyeti kabulenilecek.
halkın bağır:nsızhk talebine ihanet edilecek veya fiziki imhaya gidilecekti. Ölüm
ve yaşamın yüzyüze olduğu bu alanda,
devrimciler, yaşamak karannı aldılar.
Ama, ihanet ederek teslim olarak. fiziki
varlığı korumak anlamında yaşamak değil. Bağımsızlık ve özgürlük davası uğru
na ölümü göze alarak. sömürgeci faşist
Türk devletinin kendi zindanlannda dahi
yenilebileceğini göstererek. ulusal kurtu·
luş mücadelesinin zindanlanndaki temsil·
cisi ve yükselticisi olarak yaşamak. İha·
net ve teslimiyetin, Türk devletine boyun
eğişin gerçek ölüm olduğunu bilen savaş
esirleri, aldıklan bu kararla DİRENMEK
YAŞAMAKTIR sloganını kanlanyla yaz·
dı lar.
Böylece PKK davasındaki karar, zindanlardaki kıyasıya savaş içinde direniş
ve mücadeleyle bir kez daha kesinleşti. Bu
karar her ne pahasına olursa olsun direniş
bayrağını yükseltmekti.
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uzatmışlardır.

zulüm ve açlık altında halk yıl·
ezilmeye çalışılırken, Kürdis·
tan halkının bağımsızlık ve özgürlük talebi ve savaşının temsilcisi olan devrimci
tutuklular üzerindeki vahşet uygulamalannın hangi boyutlara ulaştığı ise bilinen
gerçeklerdir.
Baskı,

dınlmaya,

DiRENME KARARI
SAVAŞ ESiRLERİNİN KANlYLA
MÜHÜRLENDİ!
1979 ilkbahannda başlayan ve özel·
likle 1980 darbesi ile giderek hızlandın·
lan tutuklama operasyonlannda, bir çok
devrimci ve yurtsever sömürgeci zindan·
la ra dolduruldu. Köy köy, mahalle mahalle sürdürülen baskınlarda binlerce işçi ve
köylü sırf Kürdistanlı olduklan ve kölelikten kurtulmak istedikleri için birer toplama kampına dönüştürüten okul, hastahane, devlet daireleri ve cezaevlerinde
günlerce en ağır işkencelere maruz bıra·
kıldılar. Toplanan insanlarla dolup taşan
bu işkence merkezleri amaç için yetmedi·
ğinden, iŞkenceler köylere ve evlere kadar
götürüldü.
Kürdistan insanlan kendi davalanna
sahip çı kınaktan ötürü pişman ettirilmeye
çahşılırken, cezaevlerinde ise bu hesaplaşma en keskin ve acımasız biçimde sürüyordu. Sömürgeciler, tarihe gömdükle·
rini zannettikleri dosyayı günyüzüne çıka-

MAHKEMELERDEKi
UYGULAMALAR VE KARAR
TARİHİ HESAPLAŞMANİN

PARÇASlDlR!
Sömürgeciler, nasıl ki zindanlan bu
ve zulüm altında tükendiği alanlar haline getirmeye çalışmış
larsa, 13 Nisan 1981 günü başlayan mahkemeleri de aynı baskı ve işkencelerle bu
davanın mahkum edildiği alanlar haline
getirmek istediler. Ama, , cezaevlerinde
verilen direniş karan, bu kez mahkeme
salonlannda yükselerek mahkemeler sömürgecilerin yargılandığı yerler haline
getirildi. Hiçbir yasa ve kural tanımaksı·
zın sürdürülen mahkemelerde tıpkı ceza
ve işkence evlerinde olduğu gibi zulüm ve
vahşet içinde devam etti Savaş esirleri zincirli ve prangah bir şekilde Q~tirildikleri
mahkeme salonlannda sömürgeci asker·
lerin süngü ve namlulanyla tehdit altında
tutuluyordu. Savunma haklan olmadığı
gibi, avukatlan da sürekli baskt altında
tutuluyor, işkence ve tutuklama tehdidiyle susmaya zorlanıyorlardı. Birer iş
kence merkezi durumundaki cezaevlerinde, devrimci tutuklular mahkemelerde
pişmanlık göstermeye zorlanıyor, mahkemede mücadeleye bağlıhklannı bildiren
ifadelerinden ötürü her gün yeniden işken
ceye alınıyorlardı.
Cezaevi ve mahkemelerdeki uygulamalara. önder devrimcilerin tek tek hücrelere konulmasına rağmen direnişi kıra~
mayacaklannı anlayan sömürgeciler.
baştan beri aldıklan imha kara n nı hayata
geçirmekte fazla gecikmediler.
Amaçlananın tersine sömürgeciliğin
yargılandığı ve ölüme mahkum edildiği
mahkemeler, artık, Türk burjuvazisi için
ters tepen bir silahtı. ·Bir mücadeleye bir
halka yöneltilen s ilahın kendilerine çevril·
diğini gören sömürgeciler. mahkeme ka·
rarlan sonucu çıkacak idam cezalannı
bekleme gücünü bile göstererneden imha
hareketini hızlandırdılar.
Özellikle siyasi savunmanın hazır·
layıcısı olan önder devrimcilere yöneltti k·
leri bu saldınlannda, 1982-21 Martı'nda
davanın işkence
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DEVRiMCi LERE, DEMOKRATLARA, YURTSEVERLERE-YİGİT .KÜRDiSTAN HALKlNA!

lamıştır.

açıktır.

Bu gerçek sabit olmakla birlikte, halkımıza bu tarihi görevinden alıkoymaya çalışan ve kendisine yakıştırdığı çeşitli sıfatiara rağmen tam bir sorumsuzluk içinde olan, Kürdistan adına
hareket ettiğini iddia eden ~üçler de yok değil! Eskinin yanlış eğilimlerini önemli oranda üzerlerinde tap yan, özelllkle Güney Kürdistan ve Irak muhalefet güçlerinin; gurup, aşiret, kabile, aile ve
hatta dış güçlerin çı karlanndan kaynaklanan iç çatışmalan, düşmanı n ömrünü uzatan ve halk güçlerini zayıf düşürerek emperyalizmin bölge politikasını uygulamasına uygun zemin yaratan son
derece tehlikeli bir durum yaratmaktadır.
Böyle tarihi bir anda onlara buradan bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki, düşmanın dört bir
yandan saldı n ya geçip tüm gücü ile imhaya yöneldiği, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketini yaşat·
mak ve halkımızın bizden talep ettiği birlik. direniş bağımsızlık çizgisini hayata geçirebilmek,
ancak tüm yurtsever güçlerin ortak bir direniş hattı tutturması ve giderek bunun bir halk savaşı
düzeyine yükseltmesiyle mümkündür.
PKK tarahndan açılan bu bayrak. belirlenmiş program ve ilkeleriyle 5 yıldan beridir sürdürülen
ve günümüzde kapsamı daha da genişlemiş olan, tüm ulusal kurtuluş güçlerinin gerçek birliğini
yaratacak adı konolmamış bir direniş cephesinin bayrağı dır. PKK Kürdistan adına yola çıkan tüm
güçleri ve halkımıza, şehitlerimizin kanlaoyla çizdiği bu doğru devrimci yolda bi'rleşerek dirennıeye çağlrmaktadır. Gün devrimci ve yurtsever temellerden sağlanacak biriikiere dayanarak
mücadeleyi hızla yükseltme günüdür. Tarihsel ve güncel gerçekler her türlü güçlüğe rağmen bu
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Emperyalist güçlerin günümüzde bu politikalan nı eri çok yogunlaşbrdı klan alan Ortadoğu' dur.
Emperyalizm için yaşamsal bir öneme sahip olan Ortadoğu. 1970'1erden itibaren yükselen halk
hareketleri ile önemli gelişmelere sahne oldu. Filistin Direniş Hareketi, ira n ve Afganistan devrimleri ve daha bir dizi ilerici ve devrimci hareketin gelişmesi, 1960'1arda emperyalizmin lehine oluş
turulmuş olan bölge statüsünü parçalayarak. emperyalizm ve işbirlikçilerinin bölgedeki varlığını
bütünüyle tehlikeye soktu. Bu nedenle emperyalizm 1970'li yıllarda bunalımın derinleşmesini
engellemek. yeniden etkinliğini güçlendirmek için yeni statükolar yaratmaya çalışti. Özellikle de
ABD emperyalizmi1 hazırladığı Camp-Dawid planıyla Filistin Direnişini yok etmek istedl Fakat
bölgedeki devrimler, bazı alanlarda ortaya çıkan yeni ilerici politik gelişmeler ve Arap aleminin gelişen anti-emperyalist hareketleriyle emperyalizmin planlan boşa çıkan ldı. Ve emperyalizmin konumu daha da zayıfladı. Özellikle faşist şahlık rejiminin yı kı lması, Haliç üzerinde büyük emelleri
olan ABD'yi bölge halkianna karşı saldın ve tedbirlerini güçlendirmeye çaba harcamaya zorladı.
Bu nedenle iran devrimini provakasyontarla yıkmaya çalıştı. lrak'ı iran'a saldırttı. Türkiye'de
faşist darbe gerçekleştirildi. israil'i Lübnan ve Filistin halkianna saldırttı. Lübnan' ı işgal ettirdi.
Fakat emperyalizmin bu politikalan sonuç vermeyince bu defa da yeni planlar ve tedbirler geliştir
meye başladı. Bunlann en önemlisi bölgedeki petrol kaynaklanna ve güçlü devrimci hareketlerin
geliştiği alanlara yönelik olarak saldırgan NATO gücü içinde oluşturulan "Çevik Kuvvetler" dir.
Ardından Lübnan'ı ekonomik ve siyasi hakimiyeti altına almak için ve Filistin sorununu teslimiyet
temelinde çözmeyi amaçlayan israii·Lübnan-ABD anlaşmasıyla bölgeyi kendi denetimi altına
almaya çalışmaktadır.
"Çevik Kuvvetler" in faşist Türk cuntasının onayı ile Kürdistan'a yerleştirilmesi ise., emperyalizmin aldığı tedbirlerden diğeridir.
ABD, faşist Saddam rejiminin düşmesi halinde" çevik kuvvetler" i hemen Irak devrimci muhalefeti, Kürdistan ulusal-demokratik güçleri üzerine saldırtarak. Haliç ve bölge üzerindeki etkinliğini korumaya çalışacaktır. Faşist Türk ordusunun Güney-Kürdistan'a girmesi ve katliamlar
yapması emperyalizmin bu yeni planlannın birparçası dır. Bu nedenlefaşistTürkcuntasının Güney
Kürdistan' a harekAtı geçici bir harekAt değil: bölgede sarsıntı geçiren ABD emperyalizminin
hükümranlığını yeniden kurma, halklann· ulusal bağımsızlık ve özgürlük kazanımianna yoketmek. Irak rejiminin çökütünü engellemek. bunu baprmaması halinde Güney-Kürdistan'ı ilhak
ederek. petrol bölgelerini ele geçirmek ve Kürt ulusal güçlerini ezmek amaayla başlattıği bir işgal
hareketidir.
Emperyalizmin güdümündeki faşist Türk devletinin Ortadoğu' daki rolü giderek tehlikeli boyut·
lar almaktadır. O sadece bölge halkianna düşmanlık degtl, aynı zamanda Sovyetler Birliği'ni tehdit etme, Yunanistan'a gözdağı verme, Kıbns'ı NATO'nun bir üssü haline getirme gibi emperyalizmin kendisine yükledi~i ~örevleri de verine ~etirmektedir. Fasist Türk ordusunun Irak reiimi ile
anlaşmalı olarak Güney Kürdistan saidınsana denk düşen Kuzey-Bati Kürdistan'daki son NATO
tatbikati, Ege'de yapılan askeri tatbikat ve son zamanlarda Sovyetler Birliği'ne karşı alınan daha
da cüretkAr tavırlar tesadüf değildir.
Ancak emperyalizm ve işbirlikçilerinin günümüze dek uygulamaya geçirdikleri bölgeye ilişkin
planlar, bu yöndeki tüm çabalara rağmen gerçek sonuçlanna ulaşamamıştır. Tüm eksiklik ve hatalannarağmen bölgede Ilericl-devrimci güçler, bu saldınlar karşısında ezilmiş ya da yenilmiş değil
lerdir. Bölge Ilerici ve devrimci güçlerinin de kapsaınında bulunduklan ve odağında Suriye yönetimi, Filistin direniş ve Lübnan Vatan Hareketinin siyonizme ve emperyalizme karşı takındıklan
kararlı tutum, son gerici üçlü antlaşmayla birlikte örülmeye çalışılan emperyalist entrikalan
büyük oranda işlemez hale getirmiştir. Yine Irak-iran savaşı, emperyalizmin beklediği sonuçlan
yaratamadı. Savaş içinde yıpranan ve içte büyük bir muhalefetle karşı karşıya bulunan faşist Saddam rejiminin askeri ve siyasi olarak tükenmiş olması yıkıimasını kaçınılmaz kılmaktadır. Irak
rejiminin yı kılması ise, bölgede köklü değişiklikler yaratacaktır. Bölge ilerici, devrimci güçlerinin
emperyalizme, siyonizme ve gericiliğe ka-rşı bölgede sağlamaya çalıştıği denge, Irak rejiminin
yakılması ile sağlanacaktır. Bu nedenledir ki, emperyalizm, faşist Irak rejimini "çevik kuvvetler" ine, faşist Türk ordusuna dayanarak kurtarmaya çalışmaktadır.
Yine son yıllarda yükselen ve sömürgeci Türk devletini tehdit eden Kürdistan Ulusal Kurtuluş
Mücadelesi ile Türkiye proletarya hareketi de her şeye rağmen ezilememiş; aksine tüm kayıpianna
rağmen bugün daha güçlü bir konuma ulaşmıştır.
Özellikle PKK'ye yönelik ve onun şahsında Kürdistan ulusal değerlerini imha etme uygulamalan
her dönemdekinden daha büyük bir direniş le karşılık görmüş bundan daha da pervasulaşan düş
man, büyük bir öfke ile onlarca PKK önder ve militanını zindanlarda ve dağlarda alçakça katlederken, yine yüzlercesini idam etmeye hazırlanmaktadır. Bu uygulamalannı Güney-Kürdistan
işgali ile zirveye çıkaran faşist Türk yönetimi, bu saldın ve imha polltikasıyla bir pasifikasyon
ortamı yaratmak istemektedir.

PKK'nin 12 Eylül askeri faşist diktatörlüğü ile başlayan yeni dönemdeki mücadelesi de büyük
o ir direniş ortamında gelişmektedir. 12 Eylül faşist diktatörlüğü altında PKK' nin şah sı nda yokedilmek istenen Kürdistan Bağımsızlık ve Özgürlük Mücadelesi akıl almaz baskı, işkence ve katliam- ·
lara rağmen yükseltilmiş ve PKK bu direnişi sayesinde; birçok gücün dağılma ve çürümeye uğradı· '
ğı bu karanlık dönemden yüzünün akıyla çıkarak. halkımızın mücadelesine önderlik edecek güç ve ·
yetenekte olduğunu kanıtlamıştır.
Yürütülen direniş mücadelesi ile teslimiyet ve ihanet çemberi kınlmış, düşmanın silahlan bir bir
etkisizleştiriimiş ve başvurduğu tüm Imha uygulamalan daha keskin bir mücadelenin zemini
haline getirilmiştir. Ancak mücadelemizin bu kesim karakteri bir yandan düşmanı daha azgın yöntemlere yöneltirken,diğer yandan acze düşen sömürgecileri kurtarmak amaandaki emperyalistler
ve bölge geriellerini de açıktan sahneye çıkmaya zorlamaktadır. Bu nedenle Kürdistan Ulusal
Kurtu~uş Mücadelesi bugün, geniş bir düşman cephesinin çok yönlü karşı· devrimci politikalan ve
uygulamalanyla yüz yüze bulunmaktadır.
Uyguladığı tüm akıl almaz yöntemlere rağmen Içine düştüğü çöküntüden kurtulmayan sömürgeci·faşist yönetim "çareyi" yine halkımıza ve bölge halkianna yönelik saldınlannı arttırmakta
görmektedir. Kürdistan Bağımsızlık ve Özgürlük Hareketini yoketmek ve varlığını bu temelde güçlendirmek için tırmandırdığı Insanlık dışı çabalan nı Diyarbakır zindanlanndaki 35 PKK önder ve
milltan kadrosuna verdiği son idam cezalan, hemen ardından geliştirilen baskı ve operasyonlar ve
yine PKK ve diğer parçalardaki ulusal kurtuluş güçlerini hedef alan Güney Kürdistan'• işgal,
sömürgeci-faşistlerin kendi sonlanna mal olsa da halkımızın mücadelesini toz-duman içerisinde
boğmak istediklerini göstermektedir.
Ama tarihin hiç bir döneminde baş eğdirilemeyen Kürdistan halkının bu kez düşmanın bu
alçakça em ellerine, yurtsever devrimci güçler önderliğinde daha büyük bir di renişle cevap vereceği
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25 Mayıs 1983"de Güney Kürdlstan'a saldiran sömürgecl faşist Türk ordusu. yeni bir işgal
harekAti daha başlattı. Tarihi, Itgalistila vetalan hareketlerinden ibaret olan Türk egemen sınıfla
n, dünya halklannın bağımsızlık ve özgürlük tutkulannı hergün yeni kaleler fetbederek perçinledikleri günümüz dünyasında bile, bu çılgın ve iğrenç emellerinden vazgeçmemektedirler .
Türk sömürgecilerinin emperyalizmin destegt lle ellerinde tuttuklan Kuzey-Bab Kürdistan
günümüze dek vahşi ve alçakça uygulamalara sahne olmaktadır. Ama Türk sömürgecilerinin bu
barbar saldı n ve Imha politikalan na hedefolan yalnızca Kürdistan halkı değildir. Tüm dünya halklan. hafızalanndakl en canlı örnekleri lle bilirler ki, onlar tüm insanlığın, ileriye yönelik tüm geliş
melerin özgür ve bağımsız geleceğin düşmanıdırlar. Daha dün başka milliyetlerden milyonlarca
Anadolulu. Balkanlı, Ortadoğulu ve Kuzey Afrikalıyı çeşitli imha uygulamalaoyla katledenler
onlardır. Onlardır bir avuç işbirlikçi ve emperyalistin çıkarlan uğruna bugün Kıbns'ı ve Güney Kürdistan'ı işgal edenler. Bölgemizdeyükselen halk hareketlerini ve sosyalizmi boğmak için yeni işgal
ve Imha hareketlerine hazırlananlar da yine onlardır.
Peki tüm çağdaş gelişmelere ve gerçekiere rağmen Türk sömürgecilerini bu denli pervasızlaşb
ran şey nedir? Faşist Türk sömürgecileri çok mu güçlü ya da cesurdurlar? Hayır ne o, ne de diğeri
dir. On lan bu denli gözü dönmüş bir yola ve de sürekli sevkeden temel şey Türk burjuvazisinin
zayıflığı ve Türk kapitalizminin kendisini hiç bir biçimde bırakmayan bunalımlardır. Günümüzde
Türk kapitalizmi kendisini hiç bir biçimde yenileyememe, tekelci Türk burjuvazisi ise kendisini
ancak savaş içerisinde yaşatabilme durumuna düşmüştür.
Faşist Türk sömürgeciliğinin içine düştüğü bu durum. göbeğinden bağlı bulunduğu emperyaliz·
min ürünüdür.
Her alanda tam bir çürüme içinde olan emperyalizm. sosyalist güçler ve halk hareketlerinin
sı kı ş b rm ası karşı sı nda. tüm i nsan b ğı n geleceği ile oynayan saldı n ve savaş politikası izlemeye baş

zorunluluğu dayatmaktadır.

Türkiye. Irak ve İran devrimci güçleri!
ilerici yurtsever bölge halklan!
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Faşist Saddam rejimiyle tam bir anlaşma içerisinde Güney Kürdistan' ı işgal etmesi, çok açık
göstermektedir ki; sömürgeci-faşist Türk yönetimi, emperyalizm adına tüm bölge çapında çok tehlikeli roller yüklenmiştir. O , ABD emperyalizminin bölgedeki hakimiyeti uğruna. tüm Ortadoğu
halkianna ve onun devrimci yurtsever güçlerine karp alçakça bir savaş başlatmıştır. Bu savaşn.
hedefi şimdi, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketiyle onun önder güçleridir. Ama Güney Kürdistan
işgalinin en önemli nedenlerinden biri başta PKK olmak üzere Kürdistan yurtsever devrimci güçlerinin, Türkiye ve Irak devrimci demokratik güçleriyle girdikleri ittifak ve ilişkileri darbelemek ve
Imha etmektir.
Emperyalistler ve sömürgeci güçler, halklanmızın devrimci yurtsever temellerdeki özgür ve
eşit birliklerinden dehşetle korkuyorlar. Çünkü onlar biliyorlar ki, halklanmızın emperyalizme,
faşizme ve sömürgeciliğe karşı mücadele temelinde sağladığı birlik. onlann varlığını yerle bir
edecektir.
Emperyalizm ve uşaklannın bölgedeki hedeflerine ulaşması olası değildir. Ortadoğu'da yeni
direniş odaklannın güçlenmesi emperyalizme karşı halkmuhalefetlerinin tuzlanması buna olanak
tanımayacaktır. Elbette ki bu, bölge devrimci güçleri görevlerini layikiyle yaparlarsa böyle olacaktır. Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin saidınianna karşı direnmek. varolmak isteniyorsa uzlaş
macı ve teslimiyetçi tavırlar tecrit edilerek direnişi sonuna dek dayatmak gerekmektedir.
Emperyalizmin bölgede oluşturduğu karşı-devrimci cephe bölge halklannın ilerici güçlerinin
de anti-emperyalist bir cephede birleşmesini gerektirir. Güney Kürdistan' ın işgalinde görüldüğü
gibi karşı-devrimin bölge halk hareketlerine tam bir ittifak içinde saldırdığı günümüzde böyle bir
birliğin yaratılması hayati bir önem kazanmıştır.
Kürdistan'da yükselen devrimci-direniş tüm bölge halklannın kaderini etkileyen bir özelliğe
sahiptir. Bu nedenle Kürdistan devrimci yurtsever güçlerinin sömürgeci-faşist ve emperyalist güçlere karşı mücadelesinin, onlarla ortak direniş platformuna katılarak destekleyin!

w

Ylglt Kürdistan

halkı

ve yurtsever devrimci güçleri!

Bu tanık olduğumuz ilk işgal hareketi ve uğradığımız ilk katliam değildir. Biz tarihte bir çok
zorba ve tataneının işgal, istila. sömürü ve katliamianna maruz kaldık. Ama onlar bir bir karanlık
akibetierine gömülürken, biz, korkunç acılar ve fedakarlıklar pahasına da olsa bağımsız ve özgür
bir geleceğe doğru her gün yeni ve daha güçlü adımlar atmayı başardı k. Yaşadığımız yenilgiler ve
yediğimiz darbeler bu gidişi değiştirmedi. Bu gün geçmişin o kahredici yalnızlığının aksine Ilerici
insan lı k ailesinin bir ferdi olarak onlarla aynı cephede aynı düşmana karşı savaşıyoruz. Düsmansa
her türlü olanaklanıuıı rağmen ~ı7lıt dünvadan tecrit olmaya, tüm barutunu tüketmeye ve mukadder aklbeline doğru hızla geriye saymaya devam ediyor.
Ama bütün bunlann böyle olması , yürüteceğimiz mücadelenin kolay olacaği ve zafere kolay
vanlacağı anlamına gelmez. Aksine Kürdistan Bağımsızlık ve Özgürlük kavgası çok çetin, çok
kanlı ve çok uzun olacak ve zafer ancak bütün güçlükler aşılarak elde edilebilecektir.
Sizlerin bağondan çıkan PKK'nin zorlu direniş kavgası bunun en açık kanıtıdır. Kürdistan
Bağımsızlık ve Özgürlük Mücadelesinin en kararlı savunucusu ve onun önderi olan PKK, ortaya
çıktığı ilk günden bu yana kendisini sömürgeeller ve onun her soydan uşaklanyla boğaz boğaza bir
mücadele içinde bulmuş ve kendisini böyle bir kavganın ateşi içinde pişirerek bugüne ulaşabil
miştir.

2.06.1983

Tüm ilerici insanlık!
Bugün halkımız üzerinde varlığımızı tümüyle tehdit eden emperyalizmin azgın bir güröhu ve
faşist diktatörlük hüküm sürmektedir. Bunlar sadece baskı ve sömürüyle yetinmemekte Güney
Kürdistan'ın "şgalinde tanık oldugumuz gibi ulusal varlığımızı tümüyle imhadan geçirmeye çalış
maktadır.

Bu. yüzyıllardan beridir kurduğu tecrit çemberine ilave olarak. günümüzde emperyalist

gericiliğin tüm olanaklan nı kullanıp~n Incesinden en kabasına kadartüm yokedici yöntemleri üzerimizde uygulayarak bizi imha etmeye çalışan faşist bir lşgaldlr. Bu işgale karşı halkımız. tarihinde

ender rastlanan bir direnme sürdürecektir. Halkımız yıllardır sürdürdüğü bu direnmesiyle ilerici
insanlığa açılmak. onunla arasında bir köprü kurmak Istemektedir. Emperyalizm ve işbirlikçisi,
faşist Türk ve Irak rejimleriyse bunu engellemeye çalışmaktadırlar. Sizler özgiirdünyanın temsilcileri olarak buna müsade etmemellsinlz. Sizlerin tarihindeki bağımsızlık ve özgürlük mücadeleleri
bizim de mücadelemizdir. Biz, sizlerin Izlediğiniz yolda yürümenin bizim de hakkımız olduğuna
Inanarak direnmeye girdik.
Mücadelemizi, kendi mücadelenizle birleştirmekle sizlerin de kazanacaği çok şey vardır. Kürdistan halkının kendi mücadelesini çağdaş kılması ve çağdaş koşullarda sürdürmesi emperyalizme wrulacak ölümcül darbelerinden biridir. Mücadelemiz, sizin bağımsızlık. Özgürlük. .s osyalizm ve banş doğrultusundaki mücadelenizln en büyük destekçilerinden birisidir. Sizlerin en sınırb
bir katianız bile zor dönemlerden geçmekte olan mücadelemiz için büyük önem Ifade etmektedir.
Halkımız sizlerden biri gibi, çağdaş bir halk ve çağdaş bir ulus olmak Istiyor. Sizinle bağımsızlık.
özgürlük ve birlik temelinde. kardeş bir halk olarak yapmak istiyor. Böylesine bir tarihi ve haklı
bir arzuyu gerçeklqtirmek Için siz de elinizden geleni yapmalısınız.
Dünyada. şimdiye kadar çqitli güçlerin. çıkarlan nedeniyle yalmz biraktıkian Kürdistan
halkının; ulusal varlığım korumak ve en doğal hakkı bağımsız ve özgüryaşamını sağlamak Için verdiği mücadeleyi desteklemek. sadece Insanlığın alnındaki kara bir lekeyi silmekle kalmayacak. bu
mücadele bölgemizin en gerici güçlerini de tasfiye etmekle ilerici insanlığa karşı da en soylu göreVlerinden birisini yerine getirmit olacaktır.
faşist Türk ordusunu. girdiği bu en son Imha savaŞinda boğmak lçin,halkımızın ulusal birliğini
yaratmak ve silahlı direniş mücadelesini yükseltme yolunda ileri!

KAHROLSUN EMPERYALiZM VE BÖLGE GERİCİLİGİ!
KA~ROLSUN FAŞİST TÜR~ CUNTASI . . _.
YAŞASlN BOLGE HALKLARININ MUCADELE BIRLIGI!

PKK-MK
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.. SÖMÜJ!GEÇi FAŞiST TÜRK ORDUS NU~
GUNEY KURDISTAN' ASALDIRIS INA TEPKILER
DEVAM EDiYOR
etmişlerdir.

Saldınya ilişkin ilk ortak bildiri.
FKBDC tarafından kaleme ab nmış ve
bu bildiride saldınnın neden, amaç ve
yolaçacağı sonuçlan Izah edilirken,
bölge. Türkiye ve Kürdistan devrimci,
demokratik güçlerinin görevleri de ortaya konulmuştur. Bildiride bu konukonuda şöyle denilmektedir:

ve açıklamalarla da emperyalizm ve
Türk faşist cuntasının saldırgan yüzü
teşhir edildi.
Habere ilişkin bazı gazete başlı k ve
yorumlanndan kısa özetler şöyle:

"Türkler Irak İçierine Kadar
Giriyor"
Relnlsche Post - 28 Maya s ı 983

Die Tageszeitung ise olaya

"Baskı

"Kürtlere Saldı n Hareketi
Irak Sının nı ~ştı"

Die Tat· 3 Haziran ı 983

Yeni Doruk

şiyor" başbğı altındaki
görüşlere

Frankforter Rundschau •
28 Maya s ı 983

Eri-

haberde,

şu

yer veriyor:

«londra'da çıkan "New Stat~
man" gazetesinin verdiği bir habere
göre. bu operasyon Türk 11e Amerikan

yetkilileri

arasında

konuşulmuş.

"-Türkiye-Irak Sınınnda Savaş
-Türk Birliklerinin Kürt
Gerillaianna Açık Saldınsı"

ilişkin

Noktasına

daha bir yıl önce

Bu haberi "Milliyet" ad-

HarekAta tepkiler sürerken, isveç'in başkenti Stockholm'de tüm
Kürdistanb, Türkiyeli, Ortadoğulu ve
Latin Arnerikab guruplann katıldığı
büyük bir protesto mitingi yapıldı. ı
Haziran 1983 günü gerçekleştirilen
yürüyüş. Türkiye ve Irak Büyükelçilikleri önünde yapılan gösteri ve atılan
slogantarla sona erdi. Aynca federasyon adına yayınlanan bildiride, Güney

verdiği buna
benzer bir haber doğruluyor. Buna g~
re. Cumortui gününden beri de11am
eden 11e Kürt bölgelerinde uygulanon
bu operasyon Türkiye-NATO mone~
ralon adı altında ve Amerika yönet·
menllğinde gerçekleşmektedir. Monevra komutanı GeneralJohn W. Vassey bu yüzden. bu günlerde Ankara'da
bulunuyor"

Ir bir Türk gazetesinin

Kürdistan'a yapılan saldın, Çevik
Kuvvetler orperasyonu, faşist Türk
cuntası ve Irak diktatörlüğüne karşı
tavır belirtilerek. harekiltın amaa açıklandı.

Türk-faşist cuntasının. emperyalizm ve Irak faşist yönetimiyle işbirliği
içinde Güney Kürdistan'a yönelik saldınsı İsveç basınında da geniş yer tut·
tu. Gazeteler olaya geniş yer verdiler.

"Bağdat ve Ankara
Birlikte Kürtlere Karşı••

Frankforter Rundschau •
30 Mayas ı 983
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Kürdistan'a yönelik bu açık saldınnın zeminin bu derece hazırlana
bilmeslnde. Kürdistan'b ve lrak'b ilerici yurtsever güçlerin önemli hatalannın payının da olduğu aa bir gerçektir. iıerid yurtsever güçlerin
karp·devrime adeta bapn davetiyesi çıkanrcasına aralanndaki çeli~
kileri zora dayab yöntemlerle çözmekte ısrar etmeleri ve hatta kıran
kırana kanb bir çatışma ortamının sürekli canb tutulması tehlikeli bir
sorumsuzluktur.
Özellikle Irak muhalefet güçleri arasında; Kürdistan'da sürdürülmekte olan bu çatışmalar, böylesi bir tarihsei dönemde bölge halk güçlerini mücadeleden ab koymaanın da ötesinde düşmanın ömrünü uzatan
ve halk güçlerini zayıf düşürerek. emperyalizmin bölge politikasım uygulamasına uygun zemin yaratan sonderece tehlikeli bir gelişmedir.
Çatışmalar düşmanın cüretini artı np, ona yurtsever güçleri teker teker
ezme olanağım vermektedir. 12 Eylül öncesinde Türkiye'de varolan
kaos. naal cuntanın siyasi başanamn şartlannı yarattı ise cuntanın
emperyalizm lehine Irak Kürdistan'ına yaptiğı müdahalede ilerici güçlerin Içine girdiği karmaşadan yararlanarak da gerçekleştlrilebilmiştlr.
Bu bakımdan. Irak devrimci yurtsever güçleri. ~lge devrimlerinin
kendilerine yüklediği tarihi sorumluluğa sahip çıkarak bir an önce bu
çanşmalan durdurup devrimci yurtsever bir program çerçevesinde mü.
cadeleyi tuzla yükseltmeli, Güney Kürdistan sahaanı, iran-Irak savapnın tap n ldığı bir alan değil. faşist Türkiye ordusunun Işgaline ka rp daha
da anlam kazanan bir direniş ile. Saddam ve Evren faşist yönetimlerinin
şahsında. tüm bölge gericiliği ve emperyalizmin boğulduğu devrimci bir
üs haline getirmelidlrler. Böylesine güçlü bir içeriğe kavuşan. Kürdistan
Ulusal Kurtuluş Hareketi ile, Irak devrimci demokrat hareketin ı- görevlerini gerçekleştirmekten abkoyacak bir Iç çatişma. çatışan taraOann
durumu ne olursa olsun. onlann düşmanla yanyana düşürme tehlikesini
yaratacak ve hiçbir taraf bunun dağuracağı ağır tarihi sorumluluktan
kendini kurtaramayacakta r.
Diğer taraftan, Türkiye ve Türkiye Kürdlstan'ı güçlerinin önünde,
cuntanın kendisine karşı mücadele bayrağını yükseltme görevi durmaktadır. Irak deneyinin de çok a~k bir şeklide gösterdiği gibi, bunun
devrimci demokratik bir muhtevada ortak bir programa ve cephesel
lenmeye dogru yükseltllemediğl koşullarda. ayn kanallardan a6
kan savaşçılaun halklanmıza. uğrunda savaşabilecekleri güçlü. açık bir
alternatif sonabilmesi mümkün değildir. Hatta halklannuzı direnişçi
güçlere karşı hayırhah bir güvensizliğe götürebilecek bir kör döğüşünü
yaratabilmesi de olaaclır. Tüm olumsuzluklann aplabileci!Şi. Türkiye
devrimci demokrat hareketi ile Kürdistan ulusal kurtuluş hareketinin
ortak bir program ve mücadele arkadaşbğında cephesel bir örgütlenme
lle kaynaştınlabileceği birsüred, güçlendirerek yükseltmekte, tüm ile~
cl güçlere ağır sorumluluk düşmektedir. Bizler FKBDCyi bu anlamda
atılmışolumlu bir adım olarak görmekteyiz. Halklannuzın, Kürdistan ve
bölge halkianna karşı devrimci görevlerini yerine getirebileceği bir dayanışmayı gerçekleştirebilmesinl, cu n tanı n haksız savapnı, devrimci bir
iç sav~ş~~;_d~n~ştürme so~mluluğunu duyan. tüm güçlerin ortak çabasınınbır urunu olabllecegine Inanıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye ve
Türkiye-Kürdistan b tüm güçleri ortak blrtavnn oluşturulabilmesi Için
biraraya gelmeye çağınyoruz.
Türkiye cuntaanın emperyalizm adına. Kürdlstan'a gerçekleştirdiği
Işgal girişiminin, Ortadoğu halklan nezdinde teşhir edilebilmesi ve direnen ulusal güçlerle dayanışmanın gerçekleştirilebilmesinde böyle bir
platformun zorunluluğu olduğuna Inanıyoruz.

İşgalci Türk ordusunun 25 Mayıs
ı983 günü Güney Kürdistan'a saldınsı dünya çapında tepkilere yolaçtı.
Çeşitli basın-yayın kuruluşlan olaya
ilişkin geniş haber ve yorumlar verirken, düzenlenen basın toplantılan
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bağımazbk ve özgürlük mücadelesine
olan desteklerini bir kez daha ifade

ak
u

Türk faşist cuntasının son Güney
Kürdistan saldınsı ve katliam girişi
mine, bölge devrimci ve ilerici güçlerinin tepkileri devam ediyor.
Emperyalist ve sömürgeci planın
bir uygulaması olarak hayata geçirilen son saldın harekatı,başta Türkiye.
Irak. Suriye. Ubya vb. ülkelerin ilerici
ve demokrat çevreleri olmak üzer~
bölge ilerici güçleri tarafından büyük
bir tepkiyle karşıianmış ve bu güçler
Kürdistan halkının boğulmak istenen
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"Devletsiz Ulus"

FAŞiZME KARŞI BiRLEŞiK DiRENiŞ CEPHESi!

Öte yandan Libya'da dağıtılan

w

1.6.1983 tarihli. PKK. Devrimci-Yol.

w

THKP·C (Acilciler). Partlzan ve
Devrimci-Sol imzalı bir bildiride de

• Türk. Kürt 11e ul.,.al aanlrklar-

dan

halkımız;

Bu Işgal olayı hiçbir aoman halk·
lanmrarn onayı lle öagür lrade•lyle

gerçekleşmiş

değildir.

Emperyalla-

uşağı hakim •rnıflann (ıkar
menfaotlerinln amacını tCJfımakto
dlr. Bundan dolayıdır ki halklanmrarn
bu uğurda habra yerr kanı dökülmekte. açlık 11e •efalete •üriiklenmektedlr. Türkiyeli ftçl Dt' emekçiferinin bu Işgal olayından yoran olmodiğı gibi Türkiye emekçi hallanın gelf.
ten demokratik halk de11riml mücadelnlnl baltırmaya yöneliktir. Aynca
her türlü öagürlülc fltf!mlnllcon lll! beJ.
rutfa ba•ırnnaktır. Türkiye T. Kürdl ..
tanlı çqltll milli oanlrklardan Işçi Dt'
emekçiferin faşl•t Türk deliletinin bu
.aldırgan tutumuna ka"' omua om•
ao mücadele 1ürdünnek aorundodır-

mln .adı k

Mayıs ı 983

"Kürtlerin Katliamı
Devam Ediyor!"

l'Humanite • 30 Mayıs ı 983

Yürütme Komitesi

w

3 Haziran ı 983

Le Monde • 28

saldınya Ilişkin düşünceler Ifade edilerek. Türkiye ve Kürdistanlı halk kit·
lelerine bir de çağn yapelmıştır.

Çatnct. töYie denilmektedir:

lar.
Kürt Işçi 11e emekçiler. bllmenl~ gerekir ki. Türkiyeli Işçi 11e emekçiler
düşmonrnra değildir. 1lafn e101
düşmonınıa em~ryollamln 1odrk qoğı olon fOfilt cuntadır.

1lain

Dt'

F(Jfbt cuntonrn bu lf9ol olayına
ka"' koymak Türkiyeli 11e T. Kürdi ..
tanir emekçilerin ortale göre11idlr. Bu
nedenle biz. Libya'da faaliyet yürüten
Türkiyeli 11e T. Kürdi1tonı'ndon de~
rimeller olarak holklonmrao ko'lı olan 1orumluluğumuaun blflndnde horrkn ederrk bu Itgal olayına ko"'
eylf!m birliğinilağladı le. Fatbt cuntonın bu Işgal harrketlnl lanetlfyoruz.
Bu olayı prote1to etmek Için tüm antf.
ontf.em~ryolf•tlerillt' kendine
l111onım diyen herke•l bu lf9ole ko'lr

fOfl•t.

çoğrnyoruz.

Libya PKK Komitesi de. 1.6.1983
tarihli &ir bildiri yayınlamıştır. Filistin
Halk Kurtuluş Cephesi. Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi. Filistin
Mücadele Halk Cephesi. Mısır Vatan
Cephesi. Halk Kurtuluş Savaşı • El
Saika Örgütü, U mm an Halk Kurtuluş
Cephesi. Eritre Kurtuluş Cephesi ve
Nijer Kurtuluş Cephesi'nin de Imzalannın bulunduğu bu bildiri genelde.
emperyalizm. sömürgecilik ve siyonizmden kaynaklanan saldan ve imha
politikalanna. özelde ise Kürdistan
halkı ve onun önder gücü PKK'ye y~
neltilen sömürgeci-faşist saldınlara
karşı. bölge halklan ve ilerici güçleri-

görev olarak koymuş 11e bu doğrultuda
askeri hareketlere girişmiştir. Doho
dün Diyorbakır alndan/onnda korkunç katliamlar ve Imha sa11oşımrnr
gerçekleştiren 11e bu saidıniann ka~
samını daha do gı.:nlşleterek. PKK sovoşçı/onnın Güney Kürdistan'daki
me11zllerine so/dınno61, diğer direnişçi güç/eri ezme 11e yöre halkının bir
lasmını katlederken. bir kısmını do
göçe zorlama ve bu alanlarda istedigi
tip bir toplum modeli yaratmak Sf't~
da.,ndadır. Bu gelişmeler karşısında
Kürdistan hallanın yapobilecegi tek
çıkar yoL PKK'nin yüknitmiş oldugu
Ulusal Direniş Mücaddesi etrafında
kenetlenmesi. onu hem maddi hem
manevi açıdon aktif destekler ve re rf' k
üaerine düşen tarihi sorumlu/ugun
bilincinde olmalıdır.
TÜRKiYE.. BÖLGE VE iLERiCi
KAMUOYUNA!
27.5.1983 tarihinde. NA TO desteğiyle fOfllt Türk de11letlnln Kürdl•tan
halkına 11e onun önderi PKK'ye karp
glrifmlf olduğu lcarp·devrimcl lmhoplanlan aynı zamanda dünya Ilerici.
demokrat 11e det•rim güçlerine ko'lı
yönelik bir sa/dr n olarak kabul edilmelidir. Bu yüadenfaşlst Türk dellletlnin girişmiş olduğu Işgal ve imha sot•oş/anno karşı duro/ı m. onu heryerde
teşhir 11e tecrit edelim. PKK'nin açmış
oldugu bagımsızlık Vf' özgürlük kot>gosını destek/eye/im.
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FAŞİST.TU~K ORDUSUNYN GÜNEY KÜRDİSTAN'I

ISTILA HAREKETI, SONUÇLARI VE
.
DEVRİMCİ-YURTSEVER
GÜÇLERiN
GÖREVLERİ
••
•
UZERINE
GİRİŞ

cunta, Türk egemen sınıflannın
istila geleneklerine ve emperyaliz·
min en gerici, en şoven, en saldırgan egi·
limli odaklan na dayanarak. iç ve dış alanlarda sahneledigi gerici-faşist oyunlann
en sonuncusunu, hiç bir uluslararası hukuk kuralına sıgmayacak bir biçimde, ı
rak egemenligi altında \)ulunan Güney
Kürdistan' da oynadı. Askeri-faşist cu n ta,
25 Mayıs ı 983'te en seçkin birliklerinden
müteşekkil ı 5 bini aşkın askeri bir güçle
Güney Kürdistan'ı, sürüler halinde istila
etti. Olayın gelişimiaçısından şüphesiz bu
bir başlangıçtır. Bu istilanın yaratacagı
etkiler, gerek Kürdistan içinde ve gerekse
bölgede uzun bir süre ve hem de yoğun
taşarak devam edecektir. Şüphesiz yine
işgalin altındaki derin tarihsel, toplumsal,
bölgesel etkenler zaman geçtikçe çok daha açık olarak gün yüzüne çıkacak, ne
denli tehlikeli bir girişimin ilk adımianno
dan birisi oldugu süreç içinde çok daha iyi
aniaşı lacaktır.

istila girişiminin nedeni, faşist yönetimin sorumlulannın iddia ettikleri gibi,
"hudut bölgelerinde asayiş, emniyet, can
ve mal güvenliginin saglanması" degildir.
Hatta bu istilanın nedenleri salt Kürt silahlı direniş güçlerini ezmek ve Irak yönetimini içinde bulundugu durumdan kurtarmak da degildir. istila hareketinin bu·nu çok daha aşan nedenleri ve amaçlan
vardır.
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Bu açıdan konuya kapsamlı yaklaş
mak büyük önem taşımaktadır. Tarihte
nice istila girişimleri vardır ki; başlan
gıçta çok sınırlı bir karakterde gelişir.
Ama ne kadar sınırlı ve önemsiz görünürse görünsün, eger dayandıöı tarihsel
boyutlar, önemli iç ve dış ekonomik ve
sosyal etkenler ve gelecegin gelişimi açı
sından ele alınırsa; bu, başlangıçta basit
gibi görünen ve fazla kimseyi ilgilendirmemesi gereken girişimlerin -bu bir işgal
veya bir~iyasal çatışma olabilir- insanlıöı
büyük savaşiann içine çektiği ve büyük
kın m hareketlerinin gelişmesine yol açarak, halkiann yaşamında derin yaralar açtıöı: yine benzer olaylann, olumlu yönde
niteliksel dönüşümlere de başlangıç teşkil
edebildiği sık sık karşılaşılan bir gerçektir. Burjuva tarihçileri 1. Dünya Savaşına
yol açan şeyin bir suikast oldugunu yazar.
Ama herkes bilmektedir ki; o sadece olgunlaşmış bir savaş ortamının patlayan
ilk kurşunuydu. insanlıöın kaderini belirleyen şey ise, onun altındaki derin nedenler ve amaçlar olmuştur. Bunun gibi, baş
langıçta basit görünen ama gld~•~"- &
nemli gelişmelere yol açan daha bir yıgın
olay vardır.
Yine öyle savaşlar vardır ki, tam · bir
kör dögüşüdür ve gerek içte, gerekse dışta
fazla önemli sonuçlar doğurmazlar. Bunun da. bu savaşiann içinde cereyan ettiği
sosyo-ekonomik ortam, savaŞI yürüten
güçlerin amaçlan, bu savaşa ·yol açan et·
kenlerle izah edilebilecek nedenleri var·
dır. Bunun canlı örneğini teşkil eden, İran
Irak savaşıdır. Tarih. kör bir mantıkla işle
mez. Tarihi ilerleten güçler veya kuwet·
ler, nedenlerine ve arnaçianna uygun olarak rollerini oynarlar. Hiç bir zorlama ve

içinde bulunduklan toplumsal gelişmey
le yakından bağlantılıdır.
Toplumsal gelişmenin o zaman gelip
dayandıöı boyut, içerde yerleşik bir sınıf·
taşmanın yaratılması dır. Ama Türk topluluklan nın, bir de geleneksel göçebe bir
yaşantısı vardır. Egemen sınıfiann oluşu
mu daha çok bu göçebe topluluk yaşantısı
içinde gerçekleşmektedir. Bu ise, bu topluluklara güçlü bir istilao özellik kazandırmaktadır. Sürekli dağdan dağa at sır·
tında geçen bir yaşam içinde olmalan, sı
nıflı topluma dönüşmenin ilk basamakIanna ayaklan nı attıktannda bu topluluk·
lann daha gelişmiş istilacılar biçiminde
ortaya çıkmalan kaçınılmazdı. Gelişme
nin bu özellikte olması şüphesiz, Orta Asya Steplerinin tanma son derece elveriş
siz olması, hayvanalı wn artık artan nüfusun tüketimini karşılamaktan uzak oluşu
ve toplumsal gelişmenin barbartoplumun
üst evresinde ve askeri-demokrasi dedigirniz bir aşamada bulunması gibi, ekonomik ve sosyal gelişmelerin bir ürünüdür.
Ve bu durum göçebe topluluklannın serf·
lerine müthiş bir saldı n veya istila dürtüsü
ve karakteri biçiminde yansımıştır. Buna
bir de. Ortadoğu toplumlannın zengin uygarlıklan, ve gerek tanmda gerekse kent·
lerde yaratılan toplumsal zenginiikierin
iştah açıcı özelligi ile, Çin uygarlawnın bu
göçebe topluluklan doğudan sürekli sılaş
tırması eklenince, Türk istilalannın tarihsel ve toplumsal izahının yapılması daha da kolaylaşır. Evet, o bilinen barbar
saldınlar böyle başladı. Biz burda tarihi
aynntılara fazla girmeyeceğiz. Ama özel·
likle Türk egemen sınıflannın işgal ve isti·
la tarihlerinin bazı özelliklerinin bilinmesi, başan ve başansızlıklannın nedenlerinin kavranması için gereklidir.
X. yüzyıla yaklaştığımızda tüm İran'ı
etkisi altına alan bu istila girişimlerinin
geliştiği alanlarda yerleşik bulunan uygarlıklar, daha önceki Arap istilalan temelinde gelişen ve egemen hale gelen feodal uygarlıklardır. Bu yıllar, aynı zamanda, Arap istilalannın yıkıcı etkisi altında
bunalan h Ikiann bir kurtuluşarayıŞI içinde olduğu yıllardır. Özellikle Emevi hanedanlıöı tarafından temsil edilen ve tüm
Ortadoğu halklöi• ii~~. inde büyük bir lan m gerçekleştirerek. kötü bir iz bırakan
Arap egemenliğinden kurtulmak isteyen
halklar, gelen Türk boylannda bu anlarnda bir kurtuluş aramaktadırlar. Aynca
Türk istilalannın başladıöı dönem, bu hanedanlıöın yılalış dönemine tekabül eder.
Yüzyıllardır süren istilalar ve halkiann
başkaldıolan sonucu yıpranmış ve aŞin
mış Arap hanedanlıklannın yerine, enerjik ve taze bir kan taŞiyan yeni bir hanedanlıöın geçmesi bu yüzyıllarda son derece gerekli birşeydir. Hele hele Bizans saidıniannan daha o zaman, ta İran içlerine
ve Suriye'ye kadar, hem de aralıksız bir
biçimde devam etmesinin, islam toplumu
üzerinde yarattıöı tehlikeler de gözönüne
getirilirse. savaşkan bir hanedanlıgan feodal sınıf için ne kadar gerekli olduğu açık·
ça görülür. Buna, belirttiğimiz gibi, halk·
lan n Arap hanedan lıklanndan bı km ası da
eklenince, Türk egemen sınıfının önüne
büyük bir egemenlik sahası açılmış olur.
iste, Ortadogu'daki bu durumun etkisiyle, halkiann yaşamı açısından daha önemli bir rol oynaması düşünülen bu top-
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mantık kanşıklıgı, tarihin gelişmesini fazla etkileyemez. Bu gelişmeler ne kadar kan şık ve gösterişli olursa olsun böyledir.
Ama eğer nedenler ve amaçlar tarihi ilerIetebilecek özellikte ise, en basit bir kıvıl
omın bile ciddi niteliksel gelişmelere yol·
açacagı, insanlık tarihinin sıkça tanık ol·
dugu bir gerçektir. Evet, üç yılı aşkındır
süren İran-Irak savaşının pek ciddi bir sonuç yaratmadıöını söyledik! Bu savaş büyük kan, dökülerek, bölgedeki gelişmeler
açısından büyük maddi ve manevi kayıp
lara yol açılarak yürütülüyor. Ama sonuç.
tarihi gelişim açısından yine de, tam bir
kör dögüşüdür. Doğal olarak bu savaş, ancak, savaşı yürüten sınıfiann özelliği, tarihselliği ve oynayabilecekleri olumlu veya olumsuz rol kadar bir gelişmeye yolaçabilir.
Soruna böyle yaklaşıldıöında, Türk ordusunun giriştiği son istila hareketinin bu
savaştan daha önemli sonuçlar yaratabilecegini iddia etmek fazla mübalagalı bir
degerlendirme sayılamaz. Çünkü girişi·
min, az sonra açıklayacaöımız tarihsel, iç
ve dış ekonomik, toplumsal nedenlerini ve
gündemine koyduğu amaçlan incelersek.
bu sonucun ortaya çıktıga açıkça görülecektir. Bu yüzden biz, konuya kapsamlı
yaktaşma gereği üzerinde ısrarla durmalıyız. Basit bir hudut, asayiş, can, mal güvenliği gibi, faşist cu n ta yönetiminin lanse
etmek ve böylelikle de perdelemek istedigi olayı biz tüm açıklıgıyla ortaya koymak ve özellikle bundan taraf olan yurtsever-devrimci güçlerin görevlerine biraz
daha açıklık getirerek, bu görevlerin anlaşılmasına ve gerçekleştirilmesine yar·
dımo olmak zorundayız. O halde soruna
her şeyden önce, Türk egemen sınıflannın
geleneksel işgal, istila ve sömürgecilik politikalannın gelişim süreci içinde bak·
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A) KÜRDiSTAN'DA
TÜRK SÖMÜRGECİLİGİNİN TARİHSEL
GELİŞİMİ VE KURUMLAŞMASI

1· Türk

Boylannın

Göçleri ve

İstila Hareketleri

Türk egemen sınıflannın daha oluşurn
topluma dönüşmenin eşiğinde olduklan bir dönemde,
yaşadıklan Urta Asya steplerini, çeşitli
nedenlerden ötürü terk ederek. hızla İran
yaytatanna doğru saldınya geçtiklerini;
VIII., IX. ve X. yy.lar ile daha sonraki yüz
yıllarda yaşanan büyük istila hamlesini,
bu egemen sınıf temsilcilerinin gerçekleş
tirdiklerini; bu istila hareketleriyle, Türk
egemen sınıflannın Ortadoğu'da binlerce
seneden beri gelişmekte olan uygar topluıniann üzerine bir sel gibi akarak tarihin
tanık oldugu o en yılacı ve en tahripkar
rolü oynadıklannı biliyoruz. Şüphesiz, bu
saldınlar Türk topluluklannın o zaman
lannın başlangıcında smıflı

luluklann şeflikleri, aşılan feodal hanedanlıklar yerine hızla kendi hanedanlıkla
nnı oluşturuyorlardı. Kısaca, Türk boylan
feodal toplumun üst yapısında kendileri
için son derece uygun bir dayanak buluyorlardı. Enerjik ve sınıflaşmanın eşigine
henüz basan bu beyliklerin, daha X. yy.lara dogru toplumu tam bir kargaşa içine
sokan, aşınmış feodal hanedanlıklann yerine, daha disiplinli, daha güçlü bir hanedanlıöı geçirmeleri zor olmadı.
İstila hareketlerini başlatırken, sınıflı
topluma henüz ilk adımlannı atmakta olan bu boy beylikleri, daha sonralan Ortadogu'da irili ufaklı yüzlerce feodal hanedanlık kurmuş ve Ortadogu halklannın
üzerinde yüzyıllarca süren bir imparatorluğun başındaki feodal yönetici bir sınıf
haline gelmişlerdir. Tarih bu anlamda,
Türk boy beyleri için, gelişmelerle dolu bir
zemin ve zaman sunmuş, bu boy beylikleri
veya topluluklan da böylesine elverişli bir
rolü oynamakta fazla zorluk çekmemiş
lerdir. X. yy. dolmadan iran'ın büyük bir
kısmını ele geçiren Türk beylikleri, ilk
Türk feodal islam devletini oluşturmuş, X.
ve Xl. yy.larda Gazneliler, Salmanoğul
lan, Karahanlılar ve ardından Büyük Sel- çuklu Devleti gibi Türk hanedanlannın egemenligi altındaki feodal devletleri kurmuşlardır. Bütün bu Türk hanedanlıklan·
nın böylesine peş peşe kurulup gelişme
leri, Ortadoğu' nun yukarda belirttigirniz o
yüzyıllardaki durumundan ve Türk boy
beyliklerinin buna uygun özelliklerinden
ötürüdür. Ömegin; Büyük Selçuk hanedanlıöının Ortadoğu islam tarihinde böylesine önemli bir rol oynamasının nedeni,
feodal sınıfın çok istediği taze bir yönetici
güç olmalandır. Hatırlanırsa o dönemde
Bagdaı'taki Abbasi halifesi, adeta can çekişmektedir ve bu nedenle de Selçuklu
beylerini bir kurtanca gibi karşılamakta
dır. Tabii ki bunda gerek iç hanedan çatış
malan ve gerekse Bizans ordusunun sürekli saldıolan da önemli bir rol oyn~
maktadır. Aynı dönemde İran halk topluluklan, Arap feodal otoritelerine karşı sürekli savaş içerisindedirler. · İşte Selçuklu
İmparatorluğunun, halklar ve bu halkiann egemen sınıflan tarafından hemen
tasvip görmesine yol açan koşullar bunlardır.

Xl., XII. ve XIII. yy.larda tarih yine böyle gelişir. Feodal toplum daha güçlü bir
yönetici sınıfla yönetilrnek istemektedir.
Arap hanedanlıklannın yetmezliğe düş
mesi, ancak halklann, buna karşı kendi
milli hanedanlıklannı başa geçirernemeleri veya buna fırsat bulamamalan söz
konusudur. Bizans tehditi ile bu yüzyıllar
boyunca sürüp gitmektedir. İşte önde gelen Türk boy beylerinin tüm halklar üzerinde sürekli bir otorite (feodal) haline gelmelerinin nedenleri bunlardır. Ancak Türk
beylikleri halkiann bu gelişkinliğl nedeniyle milli Türk devletleri degll; yerli milliyetler ve halk topluluklannı ancak siyasal üst yapıya dayanarak yöneten hanedanlıklar ve aile iktidarlan kurabllmişler
dir. Bu devletler de aradan fazla zaman
geçmeden başta Selçuklu Devleti olmak
üzere giderek dört-beş devlete bölünmüş.
her biri bir dizi yeni beyliğe dönüşmüştür.
Bunlar milli Türk devletleri değildirler. A·
nadolu' dakiler de dahil olmak üzere, bu
yüzyıllarda henüz böyle bir oluşum yok·

Türk boylan süreç içinde çeşitli parçalanmalara ugramakla birlikte tüm islam
topluluklannın üzerinde büyük bir imparatorluk oluşturup, bunu giderek daha geniş alanlara yaymışlar, Xl., XII., XIII., XIV.
yüzyıllarda zaman zaman daSılmakla yüz
yüze gelmelerine rağmen, Ortadogu üzerindeki egemenliklerini sürdürebilmişler
dir. Ancak bütün bu n lan tümüyle birsaldı
n ve istila biçiminde gerçekleştirdikleri
açıktır. Onlar, feodal toplumun en güçlü
taşıyıcısı olmuşlardır. Resmi tarih. islamiyelin geliştirici ve kollayıcı gücü olarak
o zaman Türk egemen sınıflannı tarif eder. Özünde de onlar, feodalizmin koruyucu, geliştirici ve saglamlaştıncı gücüdür.
Ortadoğu'da feodalizmin kökleşmesi v~
etkisini günümüze dek göstermesi, Türk
egemen sınıflannın yapısı ile yakından ilişkilidir.

2· Türk Sömürgeciliğinin
Tarihsel Gelişimi ve Kururnlaşması

esas konusunu oluşturan,
birliklerinin -ki adına akıncı denilir- Kürdistan'a da girişi
bu yıllara rastlar. Daha X. yüzyıla gelmeden, Türk boylanyla Kürt boylan arasın
da, Kürdistan' da şiddetli bir çatışma baş
lar. Birkaç yüzyıldan beridir süre-gelen
Arap istilasının bir türlü boyun egdiremediği Kürt aşiretleri, Türk boylannın akınlanna karşı da şiddetli bir direniş içine
.J!!rer. Çünkü, Kürt aşiretleri de yan-göçebe, yan-yerleşik bir toplumsal aşamanın
ve coğrafik koşullan itibanyla dağlık bir
arazinin koşullandırdıgı savaşçı bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle, Türk boy beyleriyle Kürt beylikleri arasındaki çatışma
lar çok şiddetli olacak ve yüzyıllardan beridir, bu topraklarda yerleşik bir uygarlık
yaratan bir halk olması itibanyla Kürtler,
bu savaşlarda kolay kolay yenilmiyeceklerdir. Arabistan'da, İran' da ve hatta Analu' da egemenlik tesis etmeleri çok kolay olan Türk beyliklerinin, Kürdistan'da
bir türlü yerleşik, kurumtaşmış bir hanedanlık oluşturamamalannın, sık sık yüzgeri edilerek Kürdistan'dan atılmalan ve
Kürdistan üzerindeki akınlan n, bu akınlar
sürekli olmasına ragmen, yine de sadece
bir işgal ve istila biçiminde kalmasının
nedeni budur. Evet, Kürt topluluklan da
en az Türk topluluklan kadar savaşkan bir
özelliğe sahiptir. Ve hatta onlardan daha
gelişkin bir durumda bulunmaktadırlar.
Aynca Kürt aşiretlerinin bu savaşta başa
nh çıkmalanna yolaçacak daha avantajlı
bir konumlan vardır. Kürt aşiretleri yerleşik bir durumdadırlar ve uygarlıgın daha gelişmiş bir aşamasında bulunmaktadırlar. Türk boylan ise, sadece, dıştan gelen istilacı bir güç durumundadırlar.
Kürdistan'ı çevreleyen, Bağdat, İran,
Suriye, Anadolu ve hatta Kuzey Kürdistan'ın bir bölümü ile Azerbeycan'da devletçikler tesis etmeleri Türk beyliklerinin
Kürdistan üzerindeki akınlan için elverişli
bir ortam yaratsa da, burada yerleşik bir
devlet veya kurumtaşmış bir hanedanlık
tesis etmeleri kolay değildir. Denilebilir
ki, IX. yüzyıldan itibaren Kürdistan' da taYazımızın

boylannın saldın
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Türk

rih, bir yandan Türk istila ve işgal boylannın sürekli saldınlan ve kınm seferleri,
diğer yandan, buna karşı direnen Kürt
halk topluluklannın boyun eğmeyen, kendini savunma ve koruma savaşlan biçiminde gelişmektedir. O dönemin güçlü
Kürt egemenliği olan Mervani Devleti ile,
zamanın egemen gücü Büyük Selçukluiann karşı karşıya gelmesi sonucunda doğan savaş, onlarca yıl devam etmiştir.
Ama henüz gelişmenin başlangicında olan bu Kürt devletinin yenilmesi, hiç de
kolay olmamıştır. Onlarca yıl süren savaş
bir çok hile, ittifak ve komployla devam
ettirilmiş, ve yenilgi ancak bu devletin başında kilerin belli bir işbirliğine yönelmesi
ve bunlara çok geniş yetkilerin verilmesi,
yani adeta devlet içinde bir devlet ve imparatorluğun büyük bir kolu olma statüsü
elde edildikten sonra kabul ettirilebilinmiştir. Bu devletin gerek içe ve gerekse
dışa ilişkin otoritesi, daha sonralan yine
neredeyse hükümet düzeyinde yaşayan
Kürt beyliklerinin de temelidir. Ve bu statü
kolay kolay bozulmaz. Bu nedenle Türk
beylikleri, Kürdistan üzerinde bütünüyle
otorite kuramamış, Kürt hanedanbklan
ve beylilkleri ile ittifak halinde, bu statüyü
yaşatmakla yetinmişlerdir. Örneğin AJpaslan'ın Bizans'la savaşında görüldüğü
gibi askeri güç verme biçiminde somutlaşan bu ilişki, kesin bir baSımbitktan çok,
bir ittifak ilişkisi görünümü altında sür~
dürülmektedir. Bu açıdan bu yüzyılda
Türk ve Kürt hanedanlıklan arasındaki
çatışmalara rağmen Kürdistan, tam bir
istila ve işgal altına alınmış olmaktan uzaktır. Türk beyliklerinin Kürdistan üzerindeki etkileri sınırlıdır. Yukarda da deği
nildiği gibi Türk beylikleri, Kürt hanedanlannın şahsında daha çok bir müttefik
bulmaktadırlar. Özellikle o zaman en çok
korkulan Bizans tehdidi ne karşı, Türk saldı n güçlerinin en büyük yardımcısı, Kürt
beylikleri, Kürt hanedanlıklan ve aşiret
güçleridir. Denilebilir ki Bizans savaşı,
yan yanya Kürt savaşçılannın desteği ile
kazanılmıştır. Anadolu üzerindeki Türk
akınlannın yayginlaşmasına yolaçan bu
savaş, böyle kazanılmıştır. Bu durum daha sonraki tarihte bir çok kez tekrarlanmış, en son örneği ise, Türk Kurtuluş Savaşında yaşanmıştır. Daha 107l'lerde
Anadolu'yu Türk boylan na açan kader belirleyici Malazgirt savaşı da gerçekten
Kürdistan'da olur. Ve savaşın·büyük bir
gücü de Kürt savaşçı ve komutanlanndan
oluşmuştur. İşte, Kürt ve Türk beylikleri
böylesine bir ilişki içerisindedirler. Ve
Anadolu, Türk boylanna böylece açılır.
Dolayısı ile Türk boylan Kürdistan' da iran'da, Suriye'de ve Azerbeycan'da olduğu gibi, yerleşik bir düzen yaratıp orada
kurumlaşma yerine, burayı tümüyle Kürt
beyliklerine bırakmışlardır.

1\nadolu'ya yayılan Türk boylan, burada hemen yerleşik bir düzene geçerek, fe~
dal bir organ kurmakta geçikmediler.
Anadolu Selçuklu Devleti böyle bir geliş
menin ürünüdür. Burada hemen bir noktayı belirtelim ki; Kürdistan'ın statüsü tarihte ilk defa 1 040' da Büyük Selçuklu Devletinin başı Selçuk bey tarafından formüle
edilmiş ve o zaman bir fermanla belirtilmiştir. Bu fermanda Kürdistan eyaleti, ülkesi ve devletinden bahsedilmektedir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Kürt beyliklerinin desteğiyle kazanılan Malazgirt
savaşından sonra, Anadolu Selçuklu Devleti de önemli oranda böyle bir ittifakın
ürünü olarak ortaya çıkmaktaydı.
Bildiğimiz gibi XIII. ve XIV. yy.lara kadar devam eden süreç; Türk akınlannın
aralıksız kınmlarla gerçekleştirdiği ve giderek pekişen hakimiyetleri altında. Anadolu halklannın her geçen gün biraz daha
Türkleşmesi ve Türk hanedanlıklannın ise
yerleşik yeni temel üzerinde feodal bir sı
mf haline gelmesi sürecidir.
Aynşma yalnız yenilen halklar ile Türk
boylan arasında değil; Türk beyliklerinin
bünyesinde de, hem de en derin biçimde
boy vermeye başlamıştır. Bizans'a ve egemen yerleşik beylere karşı yürütülen savaşı m belki de daha fazlası, Türk topluluklan bünyesindeki "Türkmen" denilen bey
·olmayan Türk ezilen smıfına karşı yürütülmeye; onlar üzerinde sürekli seferler ve
katliamlar gerçekleştirilmeye başlanmış
tır. Türkmenler, üzerlerinde uygulanan bu
korkunç baskı nedeniyle büyük isyanlara
kalkışmış ve kitleler halinde yeniden Anadolu' dan göç etmeye başlamışlardır. Türk
egemen sınıftan, sünni mezhebi mensuplan olarak kurumlaşırken, Türkmenlerin
Şüliğe sı9Jnarak ayakta kalmaya çalış
ması ve daha sonra İran'a sı9Jnması işte
bu sınıf mücadelesinin bir ürünüdür.
Tarih bize, gelişip güçlenen ve artık
feodalizmin seçkin bir temsilcisi olan
Türk feodal sınıfının, yeni bir evreye ulaş
tıgında. Kürt beyleriyle yeniden bir kader
birliği içine girdiğini göstermektedir. Osmanlı hanedanbğımn giderek gelişip tüm
islam alemi üzerinde yayg~nlaşmak istemesi üzerine, Osmanlı sultanlan tekrar
Kürdistan' a yönelmişlerdir. Daha önce
doğuda başlatılan ve birkaç yüzyıldır sürmekte olan o büyük istila, işgal, kın m seferleri, Osmanlı sultanianna bağlı olarak
bu sefer batıdan yeniden gündeme konulmuştur. Bu arada ht>JI~en belirtelim ki,
Osmanlı İmparatorluğunun Kürdistan üzerine yeniden yönelmesine kadar geçen
sürede, yani X. yüzyıldan XV. yüzyıla kadar geçen yaklaşık 400 yıllık sürede bir
çok Türkmen ve Türk boyu işgal ve istila
amacıyla Kürdistan'a saldırmış, ama her
seferinde güçlü Kürt topluluklan arasında
sıkışmış, buraya yerleşmek istediklerinde
ise Kürt topluluklannın bünyesinde erimekten, kurtulamamışlardır. Bu anlamda
"yenenin, daha uygar olan yenilenin içinde erimesi" evrensel doğrusu bir kez daha ·
tekrarlanmış, Türk boylan Kürt boylan
içindeyüzyıllarca süren böyle bir gelişme
den kendilerini kurtaramamışlardır.
Evet daha sonraki yüzyıllarda da etkisinden bir şey kaybetmeyen bu gelişme,
açı k tır ki kendiliğinden ve rahat bir tarzda
değil, tümüyle, bir çatışma ortamında

ak
u

maktadır.
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tur. Ama, durum dagdmış beyliklerin başına geçerek bu süreci başlatmakamacın
daki savaşkan aşiret şeflikleri açısından
son derece elverişlidir. İşte Türk egemen
sınıflannın çok övündükleri tarih böylesine maddi koşullar tarafından belirlenmiş bir tarihtir.
Türk egemen sınıflannın ve onun çeşit
Ortadogu'da X. yy.larda
birimlerinin
li
sonlanna ve hatta
yüzyılın
XIX.
başlayıp
XX. yüzyılın ilk çeyregine kadar, büyük bir
feodal otorite tesis ettikleri bir gerçektir.
Geçerken, belirtelim ki; Ortadoğu karşı
sında iştahlan yeniden kabaran günümüz
Türk egemen sınıftan, bu tarihsel geçmişlerini, günümüz gerçekleri ve ihtiyaçIanna uygun olarak yeniden yorumlamaya ve bu tarihi bilince çıkarmaya çalış
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Xl., XII. ve XIII. yüzyılda Anadolu'da
yayg1n Türk seferleri böylelikle başlar.
Adeta Kürdistan'ın çevresi dolanılarak,
güneyinde Irak ve Suriye, kuzeyde ise Azerbeycan ve Ermenistan üzerinden Anadolu'ya girilir. Ama Kürdistan'ın ortasına
doğru, yani bugün Türk ordusunun yeniden bir işgal süreci içinde olduğu orta Kürdistan'a gelindiğinde, Türk istila ve yayıi
macı gücü fazla başanh olmamıştır. Evet
tarih X-Xl. yüzyıldan itibaren Kürdistan
gerçekliğinin daha çok böyle olduğunu
söylemektedir. Bu yıllarda Kürdistan'da
güçlü bir mahalli otoritenin -ki bunun en
bariz örneği Mervani devletidir. Bu devlet
980'1erden 1090'1ara kadaryaklaşık yüzyıl yaşar- ve yerleşik güçlü bir devletin varlıgı söz konusudur. Ama, büyük bir istila
gücü olan Türk boylannın bu otoriteyi hiçbir zaman kabul e~ek istememeleri nedeniyle, yine de bir çatışma durumu yaşanmaktadır. Mühim olan, bu savaşiann
tam bir hakimiyet ve başanyla sonuçlanamaması ve Kürt topluluklannın Ortadoğu' da öyle bir dönemde belli bir süre de
olsa adeta ba9Jmsız siyasal ve sosyal bir
güç olarak kalabilmesidir. Kürt topluluklan o dönem diğer halkla ra. örneğin; F ars.
Ermeni, Arap ve Anadolu halk toplulukianna nazaran en ba9Jmsızbkçı bir konumda bulunmakta idiler.

bjr çekişme içinher iki güç arade, kendi
sında yalpalanmakta ve hatta bölünmekte olduğudur. Bu çekişme ortamında
Kürt beyliklerinin önemli bir ·çoğunluğu,
bu beyilkierin o zamana kadar iç ve dış
çatışmalar nedeniyle kendi ba9Jmsız devletlerini veya ba9Jmsız, gelişmiş bir monarşik krallıklannı oluşturamamalan; ama ezilen diğer halkiann aksine mevcut
egemen güçlerle ittifak arayacak kadar
kendi güçlerini sürekli muhafaza etmeleri
ve bunu sürdürme istemleri; Kürt beyliklerinin sünni olması ve İran Safevi devletinden büyük zarar görmeleri, Osmanlı sultanlannın ise kendilerine adeta devlet düzeyinde ayncalıklar sunmalan nedenleriyle, Osmanlı hanedanbklannın yanında
yer almışlardır. Bunun sonucu olatak Kürt
beyliklerinin yedeğini alarak, Çaldıran'da
İran Şii devletine saldıran Osmanlı SultaniıSı bu savaşta başanlı olmuş ve Kürile, Azerbaydistan'ın büyük bir kesimi _
can'• ve Ermenistan'ı kendi imparatorluk
sahasına katmıştır. Yine aynı ittifakla bu
defa güneye yönelen Osmanlı sultanlan,
bu seferde Memluk devletini yıkmış ve
tüm Arap sahası ile Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünü Osmanlı İmparatorlu- .
ğu'na dahil etmişlerdir. Bütün bu savaş
larda. Kürtler önemli roller oynamışlar
dır. Selçuklu İmparatorluğu'nda olduğu
gibi, Büyük Osmanlı İmparatorlugu'nun
tüm islam alemi üzerinde etkinlik kurmasında da Kürt beyliklerinin rolü sonderece önemli olmuştur.
Osmanlılann islam alemi,üzerinde yürüttükleri bu nüfuz savaşı döneminde de
Kürt hanedanlan, otoritelerini büyük oranda korumuş, bunu devlete yakın bir
statü altında tutmuşlardır. Kürtlerin, Balkanlılann, Osmanlılar bünyesindeki iç
özerkliklerinin çok çok ötesinde bir statüleri vardır. Kürt hanedanlıklannın Araplar, Ermeniler vb. birçok halka göre durumlan böyledir.
XVI. ve XVII. yüzyıllardaki gelişmeler
böyledir. Ama ne zaman ki Osmanlı imparatorluğu batıda yükselen kapitalizm
karşısında giderek gerileme ve duraklama sürecine girmiş, üstün bir üretim biçimi kapitalizm, feodal Osmanlı toplumuna
karşın üstün sonuçlan nı peşpeşe vermeye
başlamış ve özellikle askeri alanda Osmanlı istilalan artık, ganimet ve çapul seferlerinden sonuç alamaz duruma düş
müşse, o zaman Kürdistan üzerinde de yeni bir işgal ve istila dönemi başlamıştır.
Osmanlı Türk hanedan lı Sı artık iyice gericileşmiştir. Çünkü sürekli istila ile beslenen ve tüm Avrupa'ya doğru yönelttiği istilalara ve bu istilalardan elde ettigi ganimetiere dayanarak yaşayan imparatorluk
artık bu yöntemle yaşayamaz duruma
gelmiştir. Halklar ise, Orta-Avrupa ve giderek Balkanlan da kapsamak üzere bu
agır yükü üzerlerinden atmanın hazırlıSı
içerisine girmişlerdir. Kapitalizm olllar için gerekli sosyo-ekonomik temeli sağla
maya, Osmanlı otoritesi ise özellikle üst
yapıda giderek sarsılmaya, Türk ordulan
da peşpeşe daSılmaya başlamışlardır.
Derlenmiş feodal ordular, bildiğimiz o ilk
büyük yenilgilerini XVII. yüzyıldan itibaren almaya başlamış, XVIII. yüzyıl ise
boydan boya yenilgilerle dolu hale gelmiş
tir. Ganimet gelmediği gibi, o ordulann
büyük masraflanm karşılayacak kaynak
bile tükenmektedir. Batıdan alınan artık
ganimet değiL peşpeşe yenilgidir. Bu durumda imparatorluk tek çıkış yolunu, yeniden Anadolu'ya. Ermenistan'a. Arabistan'a. Kürdistan'a yönetmekte bulur. Artık buradaki yerleşik halklan sağmak ve o
, büyük savaş masraflannı ve gereksinmelerini zorla bu halklardan sağlamak zorunluluğunu duymaktadır. İşte XVII. yüzyıliann sonlanndan itibaren gördüğümüz
o halklar üzerindeki büyük kın m, baskı ve
sömürü, böylesine bir temele dayanmak:
paratorluğu arasındaki

çıkarlan gereği
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gerçekleşmiştir.

itibaren Yavuz'un
Seferleri" yani, büyük
bir islam imparatorluğu kurma amacı
gündeme geldiğinde ilk başvurduğu güç
yine, Alpaslan'ın Anadolu'ya girmek için
başvurduğu Kürt topluluklan ve beylikleri
olmuştur. Batı'dan sonra bu sefer de Doğu'ya açılmak isteyen Osmanlı hanedanlan, Arabistan'• işgal etmek ve iran'ı ele
geçirmek için, yine en çok Kürt beyilkierine başvurmak zorunluluğunu duymaktadır. Tarihin bu dönemde karşımıza
çıkardıSı ve ondan sonraki tarihin belirlenmesinde önemli payı olan yerel otoritenin işbirlikçi temsilcisi ise, Şeyh İdrisi Bitlisi'dir. Yine tarihin kayd ettiği bir başka
gerçek vardır ki o da; sayılan onlarca olan
ve her birisi bir devlet konumunda bulunan, Kürt beyliklerinin o zaman, bir Türk
hanedam tarafından kurulan Osmanlı imXVI.

yüzyıllardan

bildiğimiz "Doğu

tadır.
Bilindiği gibi, babnın gelişen kapitalizmi karşısında tutunamayıp, doğuya y~
nelen ve tam bir asalak halini almış Osmanlı Sultanh9Jnın kendini yaşatmak amacıyla halkiara yönelttiği baskı ve sömürü bütün Anadolu' da. Kürdistan' da.

kullanılması

gibi.
Gelişen güçler olarak Alman-Avusturya İmparatorluğu ve Fransız sömürgeciliği de vardır. Ama Osmanlı hanedanlan·
nın en yakın müttefiki hep İngiliz sömürgeci imparatorluğu olmuş, ve Osmanlı
Sultanlıgı giderek bu gücün (İngiliz empfryalizmi) halklar üzerindeki bir baskı ve
sömürü aygıtına dönüşmüş ve imparatorluk ardına kadar İngiliz sömürgeci imparatorluğuna açılmıştır.

Evet, tarih başlangıçta Avrupa'ya kar·
direnen imparatorluğun XIX. yüzyıldan
itibaren bu özelliğini, Avrupa kapitalizminin uyandanp, bilinçlendirdiği halkiara
karşı bir baskı aygıtına dönüştürdüğünü
göstermektedir. Özellikle XIX. yüzyılda
tümüyle uyanan Balkan halklaima karşı
imparatorluk bir savaş aleti, Osmanlı beyleri, sultanlan ve paşalan ise tam bir kat·
liam makinası haline gelmiştir. Birçok
halkın tarih sahnesinden silinmesi böyle
bir gidişin sonucunda gerçekleşmiştir. O
bildiğimiz, Balkan halklan üzerinde ardı
arkası kesilmeyen savaşiann izahı budur.
Ama elbette ki bu, boş ve anlamsız bir
çabadır. Daha ileriyi temsil eden milli uyanış ve kurtuluş hareketleri henüz XIX.
yüzyıl sona ermeden büyük başanlara ulaşmış ve bu halklar peşpeşe imparatorluktan kopmuşlardır. imparatorluk artık
bu kadar acınacak bir noktaya gelip dayanmıştır. Avrupalı efendileri onun yıkıl
masına izin vermemiş, onu içine düştüğü
bu durumdan kurtarmışlardır. Ancak XVI.
yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar böylesine sı·
kışmış bir duruma gelen imparatorluğun,
bu savaş makinasını neyle besteyeceği sorunu yine de baş sorun olarak kalmıştır.
Artık Avrupa'dan ve Balkanlardan sağla
namayan giderleri karşıtayabilecek tek alan kalmıştır ki o da Anadolu, Arabistan,
Kürdistan ve Ermenistan'ın teşkil ettiği
Ortadoğu' dur. Bu alanlar bu kez, büyük
bir baskı ve sömürü cenderesinden geçiril·
miştir. Halkiann buna karşı tepkileri ise
XIX. yüzyılın bilinen isyanlan biçiminde
gelişir. O dönemde Kürdistan'da ortaya
çıkan ayaklanmalan n anlamı budur. Anadolu halkı ile orda yaşayan Türk. Ermeni
ve Rum halklan büyük bir baskı altına
alınmıştır. Bahsedilen bu halklar, uygulanan haskılara karşı pek fazla direnememiş, ortaya çıkan direnmeler ise Celali
isyanlan ve Türkmen ayaklanmalannda
olduğu gibi, çok kanlı bir biçimde ezilmiş
tir. Tarihte Kuyucu Mehmet Paşa Seferi
olarak bahsedilen olayda 40 bin küsur insanın kuyulara doldurulduğundan bahsedilir. Yine Celali isyanlannın çok hazin
sonu ile Ermeniler ve Rumiann başına gelenler bilinmektedir.
Osmanlı sultanlannın o dönemde bu
kez en çok göz diktikleri ve boyun eğdir
mek istedikleri alan Kürdistan' dır. Bir defa herşeyden önce buradaki Kürt beyleri
tam bir özerklik içerisindedirler, ve Kürdistan on lan n gerçekten gerek tanmsal ve
gerekse hayvansal yönden en çok besleneceği alandır. Burası imparatorluk için
hem asker ve hem de gıda kaynağı olacaktır. imparatorluk artık batı karşısında
dayanamayıp, yüzyüze geldiği çökme tehlikesini ise, Ortadoğu'daki varlıgını koruyup, geliştirerek gidermeye çalışacaktır.
Bu nedenle de Kürdistan'a yüklendikçe
yüklenecektir. Tarih bunun, daha çok IV.
Murat'la başlayıp 1840'1ardan itibaren
hızlandınldıgını yazar. Şüphesiz ki daha
önce Kanuniler zamanında örneğin Bağ
dat seferinde olduğu gibi, Kürdistan yine
boydan boya işgal edilmiş, fakat Kürdistan üzerine sistemli (iç otonomileri ve beylikleri ezme, Kürdistan'• diğer ülkeler, ör·
neğin Anadolu, Ermenistan ve Balkanlar
gibi tamamen zapturapt altına almak) yürüyüş XVII. yüzyılda başlamıştır. İlk Kürt
ayaklanmalan da bu yüzyıllarda ve buna
karşı gelişmiştir. Çünkü Kürdistan'a yeniden yönelen ve bu sefer beyliklerinin yıl
lardır sürdürdüğü otonomi statüsünü bütünüyle yıkmayı ve Ki.ırdistan'ı imparatorluğun her türlü hakimiyetine açık bir
alan haline getirmeyi amaçlayan imparatorluğun istila girişimi ve bu amaçla baş-
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XIX. yüzyılda doruk nok·
XIX. yüzyıldaki ünlü
Kürt ayaklanmalannın anlamı da bura-

dadır.

Yüzyıllardan beridir yerleşik bir durumda bulunan güçlü Kürt beylikleri ve
aşiret topluluklan bağımsızlıklan ve özgürlüklerinden; Osmanlı İmparatorluğu
ise, büyük birasker ve gıda deposu olarak
gördüğü Kürdistan'ı tümüyle hakimiyeti
altı na almaktan bir türlü vazgeçmemiştir.
Buna bir de İngiliz sömürgecilerinin Kürdistan'• bir kapitalist meta ihracı alanı olarak görmesi de eklenince, Kürdistan üzerindeki çatışma daha da şiddetlenmiş
tir. Bu konunun biraz daha açıklanmasın
da yarar vardır.
XVIII. ve XIX. yüzyıldan itibaren bir
yandan adım adım Basra Körfezine ve
Hindistan'a diğer yandan Kara Deniz'den
Mısır'a, Kızıl Deniz' e açılan İngiliz emper·
yalizmi buraya varan yollan da hakimiyet
ya da denetim altına almaya yöneldi. Bu
yo}lann önemli bir kısmının bir türlü zapturapt altına alınamayan Kürt boylannın
yaşadığı Kürdistan' dan geçmesi, İngiliz
emperyalistlerini en çok düşündüren hususlardan biriydi. İngiliz emperyalizmi,
Kürt boylannı, bu alanlara yapmakta ol·
d uğu meta ihra cı önünde bir engel olarak
görürken; Ermeni, Rum ve Süryani gibi
hıristiyan topluluklan kendisine bağlı bir
komprador kesim olarak geliştirmek istemekteydi. Yani İngiliz sömürgeciliği de
daha sonraki diğer sömürgeci devletler
gibi, Kürdistan'ı mutlaka dizginlemesini
talep etmekte ve onlann bu talepleri Osmanlı Türk sultanlannın istem ve çıkar·
lanyla da çakışmaktaydı. Emperyalizm
ve işbirlikçi sultanlığın Kürdistan üzerindeki çıkarlannın bu denli çalaşması üzeri·
ne, 1830'1arda Musul ve Bağdat'taki Fransız ve İngiliz konsoloslan, sultandan Kürdistan'ı dizginleyip, denetim altına almasını istemeye başladılar.
Bu dönem aynı zamanda, Osmanlı İm
paratorluğu'nun batının artan dayatmalan
karşısında giderek bir yan-sömürge durumuna girmeye başladığı bir dönemdir. İn
gilizler ile yapılan meşhur ticaret antiaş
ması ile Tanzimat Fermanı bu dönemin
bir ürünüdür. Ama Osmanlı İmparatorlu
ğu'nun girdiği sömürgeleşme sürecinin önemli bir özelliği vardır. O, doğu uygarlı·
ğına açılan yollan n kapısı olan Kürdistan
üzerinde tam bir denetim kurmakla görevlendirilmiştir. Bu dönemden sonra Osmanlı feodalizminin Kürdistan'a yönelik
saidıniannan amacı artık sadece feodal
devletin çıkarianna korumak değil, aynı
zamanda kapitalizmin çıkarianna da koruyup, kollamaktır. Bu nedenle Kürdistan' a yönelik istila seferlerinin kapsamı ve
boyutlan artık oldukça gelişmiştir. Bu anlamda XIX. yüzyılda istila ve işgallere
karşı gelişen, Kürdistan' daki direnmeierin de kapsamı genişlemiş, anlamı ise ol·
dukça derinleşmiştir. Osmanlı Sultanlı9J·
nın emperyalizmin güdümündeki bu yeni
saidınianna karşı Kürdistan'da ardı arka. sı kesilmeyen isyanlar patlak vermiştir.
Ama bilinen nedenlerden ötürü bu isyanlar başanya ulaşamama ş ve Kürdistan, bu
yüzyıliann sonuna doğru o eski otonom
yapısını büyük oranda kaybetmiştir. Böyle bir sonucun sağlanmasında Osmanlı·
lara akıl hocalığı eden emperyalist güçlerin en önde gelenlerinden biri de Almanlardır. Özellikle sultan Hamid'in uygulamaya koyduğu askerlik ve vergi ile ilgili
kurallar, o zaman Osmanblara danışman
olarak gönderilen Moltke'nin çabşmalan·
nın bir ürünüdür. Bu dönem aynı zamanda
Kürdistan'ın Osmanlı İmparatorluğu ile
Alman kapitalizmine açıldığı dönemdir
de.
1830'1arda Moltke'nin hazırladığı planlara ve yaptığı hazırlıklara dayanan em·
peryalizmin doğrudan yönlendirmesi aJ.
tındaki seferlerinde Osmanlı ordulan,
Mezopotamya'da bir boydan diğer boya
işgal ve kınm hareketlerine girişmişler
dir. Kapitalizmin çıkarlan temelindeki ilk
istila hareketleri bu seferlerle başlama~
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!attığı saldınlar

tasına ulaşmıştır.

yük isyanlar patlak vermiş ve yuzyılın sonuna kadar devam etmiştir.
Bu seferler 1880'1ere, yani Abdülhamid işbaşına gelinceye kadar yaygın bir
biçimde devam etmiştir. Kürt beylikleri
ise, bu döneme gelindiğinde artı k büyük
oranda yenilmiş, yeni bir egemenlik statüsü altına alınmıştır. Kürdistan halkı, bu
dönemde bir türlü önlenemeyen halk hareketleri sonucunda, XIX. yüzyılda petpeşe bağımsızlıkianna kavuşan Balkan
halklannın tam tersi bir durum içinde bulunmaktadır. Şüphesiz ki bunun önemli iç
ve dış nedenleri vardır; Kürdistan'daki ayaklanmalann bağımsızlıkla sonuçlanmasını engelleyen iç nedenler, kapitaliz·
min Kürdistan'a ulaşmaması sonucu bütünüyle egemen durumda olan aşiretçi feodal yapının objektif ve subjektif yetersizliği iken; dış nedenleri ise Avrupa devletleri ile Osmanlı Sultanlığının Kürdistan
üzerinde sağladığı çı karbirliğidir. Oysa
Balkanlarda tam tersi bir durum sözkonusudur. Ve Avrupa devletleri burada yerel devletlerin oluşmasına katkıda bulun-

rd
i.o
rg

diğer kapitalist güçlerin durdurulmasında

.a

Arabistan' da büyük bir başkaldan ya ve bir
isyanlar dönemine yolaçmıştır. XVIII.
yüzyılın başına tekabül eden bu tarihteki,
büyük Celali isyanlan, Türkmen isyan lan,
Baba İshaklardan başlayan ve o geleneği
devam ettiren isyanlar, Şeyh Bedrettin vb.
tüm isyanlar, Osmanlı sömürüsüne karşı
ortaya çıkan ve daha sonra onlarca kez
tekrarlanan halk ayaklanmalannın ilk
öncüleridir. Batı Avrupa' da XV. yüzyıldan
itibaren çürüyen bir sistem haline gelmiş,
feodalizmi, gelişen bir üretim biçimi olan
kapitalizme karşı bu yüzyılda zorla ayak·
ta tutmaya çalışan Osmanlı İmparator·
luğu, tam bir gericilik içindedir. Avrupa'·
nın sürekli gelişen ekonomik, sosyal, bi·
limsel, teknik ve giderek askeri üstünlüğü
karşısında. imparatorluk nafile bir biçim·
de kendisini zorla ayakta tutmaya çalış
mış, ama herşeye rağmen bunu başarması
mümkün olmamıştır. Ancak o yine de
bünyesine hapsettiği halktan. bu halkiann dinmeyen başkaldınlanna duyduğu
korkunç öfke ife ezerek sonuç almaya çalışmıştır. Bunu halklar üzerinde sürekli
kıldıgı işgal ve istila seferleriyle gerçekleştirmeye çalışan Türk egemen sınıftan,
bu amaç ve uygulamalanna günümüze
dek sürdürmektedirler. Dünya imparatorluklan kuran bir gücü temsil etme kompleksi, bu sınıfiann temsilcilerini sürekli
azgın bir şovenizme ve büyük devlet olma
hülyalanna sürüklemiştir. O kapitalizmin etkileyip, uyandırdıgı, bilinçlendirdiği ve kendi milli varlıkianna doğru yönelttiği halkiann üzerine her zaman böylesine gerici bir mantıkla saldırmış. ama
her zaman da yüz· geri edilmiştir. Özellik·
le Avrupa'da kapitalizmin Balkaniara
doğru yayılmasıyla daha da gelişen milli
hareketlere, o hep bu büyük devlet ünvanına dayanarak yürümüş ama her seferinde de yenilmiştir.
XIX. yüzyıla gelindiğinde ise iyice yıp
ranan Osmanlı İmparatorluğu, en ufak bir
halk hareketi karşısında bile acze düş
müş, küçük yerel isyanlan bile artık kolay
kolay bastıramayacak bir duruma gelmiş
tir. Evet, yükselen kapitalizmin etkisi al·
tında gelişen halkiann başkaldanlan, Avrupa kapitalist sömürgeci devletlerinin
doğması ve imparatorluk ile onun etki ve
egemenlik alanianna doğru saldınya geç·
meleri karşısında, imparatorluk, o koca
gövdesine sı9Jnarak eskiden yaşadığı şa
şalı dönemi yeniden yaşamak istemiş ve
bunu gerçekleştirmek için habire seferler
ve savaşlar düzenlemiştir. Ama bu yol·
• daki tüm çabalan, birkaç yüzyılın kan
deryasana çevrilmesinden, yüzlerce halk·
tan milyonlarca insanın boşu boşuna telef
olmasından başka bir sonuç vermemiştir.
Osmanlı istila ordulan bu yüzyıldan sonra
artık tarihin gidişini durdurmak için tam
bir kördöğüşüne başlamıştır. Osmanlı İm
paratorluğu'nun XVI. ve XVII. yüzyıldan
sonra yürüttüğü savaşın anlamı artık budur. Ve süreç bu yolda ilerledikçe imparatorluk halklar üzerinde tam bir asalak, ur
haline gelmiş, gericiliği daha da belirginleşmiş, gelişmeyi engelleyen bir güç olma
niteliği onu giderek, Avrupa kapitalizmi·
nin basit bir ajanı, kendisinin doğrudan
susturmadıgı halk hareketleri ile egemenliği altına alamadıgı geniş Ortadoğu ve
Balkan halklan m denetiettirdiği kukla bir
gücü durumuna düşürmüştür.
Avrupa başlangıçta kendisiyle çatışan
imparatorluğu yıkmak istemiş, ama daha
sonra kolayca anlamıştır ki; Osmanlı hanedanlığı , şahsında, kapitalist Avrupa i·
çin önemli bir müttefiki temsil etmektedir.
Özellikle Avrupa'nın efeıniisi olan İngiliz
kapitalizmi ve imparatorluğu, daha geliş
mesinin ilk evresinde ve özellikle de sömürgeciliğe başlaması ile birlikte, Osmanlı İmparatorluğu ile yakın bir ittifak
aramaya başlamıştır. İttifakın amacı onu
yıkmak değil, merkezi otoriteyi güvenlik
altına alacak, onu halk hareketlerinin tehditinden koruyacak sadık yönetimler yaratmaktır. Daha XVIII. yüzyıldan itibaren
.sorun, imparatorluğun yakılması değil, onun zorla da olsa halkiann başında tutul·
ması dır. Elbette bunun başka nedenleri de
vardır. Örneğin imparatorluğun kuzeyden
inecek Çarlığa karşı sürütmesi ve gelişen
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tır.

Bu geniş çaplı istila seferlerine karşı,
Kürdistan'da XIX. yüzyılın başlannda bü-

muşlardır:

XIX. yüzyılın sonuna dogru gelindiKürt beyliklerinin direnişi kınlmış
ve Kürdistan Osmanlı hanedanlan ve emperyalizmin çıkarianna uygun bir alan haline getirilmiştir. Kürdistan'ın yeni statüsü .. sultana sadık bir belde" biçiminde be-

ğinde,

lirlenmiştir.

Sultan Mahmud'un politikası sonucu
yenilen Kürt egemen sınıflannda teslimiyet ve uşaklık temelinde yeni bir işbir
likçi sınıfı oluşturulmuş, bu işbirlikçilik
"Hamidiye Alaylan" adı altında oluşturu
lan askeri bir güçde somutlaşmıştır. Bu
işbirlikçi askeri gücün oluşturulmasında
amaç, hem Kürt aşiretlerini feodal temelde yeniden örgütlemek, hem de başta
Kürt halkının başkaldanlan olmak üzere
bölgede ayaklanma halindeki tüm Ermeni
vb. halkiann direnişini ezmekti. Hamidiye
Alaylannın oluşturulması tarihte Kürdistan halkına karşı düzenlenen en alçakça
plan ve tertiplerden birisidir. Hain b•r i
birlikçi tabakanın halkiara karşı suç işle
me temelinde halkımızın başına bela edilmesinin yanında bu birliklerin, esas tahripkar rolü, halkımızla diğer halklar ve
hatta Güney Kürdistan'a yönelen saldın·
lar nedeniyle Kuzey ve Güney Kürdistan'·
daki halkımız arasına bile kin ve aynlık
tohumlan ekmesidir. Bu nedenle bir türlü
bütünlüğe kavuşamayan Kürt hareketleri
yine bu alaylar eliyle ezilmiştir. Hamidiye
Alaylannın oluşturulmasında somutlaşan

Osmanlı

İmparatorluğu'nun o dönem

Kürdistan politikası, topluma, milli bilinç
yerine kör, feodal çı karlan hakim kı lan bir
politikaydı. Ve bu özellikle de Abdülhamid'in anlayışı ve uygulamalannda somutlaşmaktaydı. Bu politikaya göre beylikler birbirlerine karşı kullanılm~lı ve
toplum bu temelde bir kördöğüş içine s~
kulmalıydı. Dış istila ve işgaller ve Osmanlı ordulannın aralıksız süren katliamlan yetmiyormuş gibi, toplum bir de bu
işbirlikçi hain feodal, savaş ağalıklan temelinde çağınndan çıkanlmalıydı. XIX.
yüzyıl sona erip, XX. yüzyıla girilirken
Kürdistan bir de böyle bir bela ile karşı
karşıya kalmıştır. Bu elbette ki, feodal
Türk sultanlannın işbirlikçi feodalizmi
Kürdistan'da güçlü bir temelde yeniden
üretme çabalannın bir sonucudur.
Bu dönem, yani Kürdistan'a ilişkin
köklü değişikliklerin gündeme konulduğu
XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başı aynı zamanda Türk burjuvazisinin doğuş ve
siyasal bir güç haline gelerek iktidara yürüyüş yıllan dır. Türk burjuvazisinin doğu
şu daha başında oldukça anlamlıdır. Biz
bu yazımazda bu sınıfın doğuş hikayesine,
diğer yazılanmızda aynntılı bir tarzda
değindigirniz için fazla yer vermeyecegiz.
Ama Türk burjuvazisinin iktidar aracı
olarak feodalizme karşı mücadele temelinde oluşturulmuş bir devleti değil de nasıl bizzat bu feodal despotizmi kullandığı,
nasıl bu feodal imparatorluğa dayanarak
halklan zorla baskı altına alıp Türkleştir·
meye çalıştığı bu alanda Abdülhamid politikasını nasıl kendisine temel aldığı,
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ve dünya çapında bunu yürütmüş, ama
Ele geçirdiği bu avı bir an
mutlaka yürütmüş, kimi zaman bir egeönce yutmak ve onun yaşamına son vermen sınıf olarak, kimi zaman da en sadık
mek için yoğun çaba harcayacaktır. Ama
azgın bir uşak olarak, doğuşundan güve
Kürdistan, Türk burjuvazisi için, adeta bir
nümüze dek bu özelliğini sürdürmüştür.
yılanın evire çevire yutmaya çalıştıgı, faİşte, bundan dolayı Türk egemen sınıfla
kat midesi kaldıramadıgı için bir türlü
nnı bu tarihsel kapsam içinde degerienhazmetroeye gücü yetmedigi ve bundan
dirrnek ve tanımak gereklidir. Özellikle
dolayı kursaöında kalan bir büyük tok·
bugünkü işgal, istila ve ilhak emellerini ve
maya veya ava benzemektedir. Türk egeKürdistan' da yürüttüğü kör dögüşünü anmen sınıftan, Kürdistan'ı gerçekten agzı·
lamak istiyorsak, bu sınıfın tarihsel gelişi·
na alır, fakat Kürdistan tokması bir çok
mini ve şekillenmesini iyi bilmek gerekir.
nedenden ötürü, coğrafyası, ulusal özelFakat bu sadece, tarihi bir bilinci oluş
likleri ve toplumsal gerçekleriyle Türk
tu~ak için değil, Türk egemen sınıftan·
burjuvazisinin öyle kolay kolay yutabinın karakterinin kavranması için gerekli·
leceği bir lokma değildir. Yutmaya kalktı·
dir. Çünkü tarih, herhangi bir egemen sı·
gında ise akibeti, yuttuğu büyük lokmayı
nıftan daha fazla Türk egemen sınıfianna
hazmedemeyip, sürekli kusan ve eninde
böyle bir biçim vermiş ve adeta Türk bursonunda onu dışan atmak zorunda kalan
şahsında tüm barbarlığını yejuvazisinin
.
yılanınki ile aynı olmuştur. Türk burjuvagünümüzde halklar
canlandırarak,
niden
ayzisinin 1940'1ardan sonraki durumu
saldırtmıştır.
üzerine
Türk
rağmen
buna
Fakat
nen böyledir.
Böyle bir tarihi ekonomik, sosyal ve
burjuvazisi günümüze kadar bu isteğin
siyasal gelişiminin temelleri üzerinde ve
den vazgeçmemiş, işgal ve istilalanndan
onun bir ürünü olarak dogan Türk kapitageri durmamıştır.
lizminin ve Türk burjuvazisinin güncel duO, feodal topluma girişte istilacı, işgal·
rumu, bölge ve dünya çapında oynayacaöı
ci bir güç olduğu gibi, feodal toplumun
rolü, iç ve dış ekonomik, sosyal, siyasal ve
yıkılış sürecinde de büyük bir istilacı. iş
ulusal özelliklerini biraz daha açmak da
galci, ilhakçı ve halklar üzerinde kan kos_hem konumuz açısından ve hem de söyturucu bir güçtür. Kapitalizmin geliştiği
leyeceklerimizin daha iyi anlaşılabilmesi
dönemde ise Avrupa kapitalizmi ve gideiçin yarar vardır.
rek emperyalizmin işbirlikçi bir gücü olaTürk burjuvazisinin gerek yapısını ve
rak baskı, sömürü, işgal ve istila yı bu sefer
gerekse amaçlannı anlamamız açısın
bu temelde geliştirdi. Görülen gerçek odan, günümüz gerçekleri ışı9Jnda dünya,
dur ki, Türk egemen sınıflan işgal ve istila
bölge, Türkiye ve Kürdistan gerçekliğini
döneminde
özelliklerinden tarihin hiçbir
izah etmek gerekmektedir. Çünkü Türk
de
sınıf·
bir
öyle
o
vazgeçmemişlerdir. Çünkü
burjuvazisinin bugün içinde bulundugu itır ki nereden geldiği veya nereden çıktıöı
deolojik, politik, askeri ve de birçok alana
ve nerededuracagı belli değildir. Biryerde
ilişkin yaklaşımlan amaçlan bu gelişme
imparatorluk kurar, dağılır, yeniden ilişki
lere yakından bağlıdır.
kurar, gelişmeye - çalışır, faaliyetlerinde
sınır yoktur. Örneğin Selçuklu devletinin
sının belli değildir, nereye kadar uzandıgı,
B) EMPERYALiZMiN
ne kadar alanı kapsadıgı kesin bilinmeGENEL BUNALlMI. VE ETKİLERi
mektedir. Anadolu'ya gelir Anadolu Selçuklu Devletini kurar, nekadar halkı kat1 • Emperyalist Sistemin Buna h mı
lettiği belli değildir. Balkaniara gider aynı
Çeşitli yazılanmızda ele alındığı için.
şeyi yapar. Yine Osmanlı Sultanlıöı kuruABD emperyalizmi ve başındaki yönetilur, daöılır. Halen Türk egemen sınıflan
Orta Avrupa'dan Hindistan'a, Kara Demin özelliklerinin izahına genişçe değin·
rnek yerine, bazı özelliklerini kısaca benizden Yemen' e kadar ucu-bucu belli olmayan büyük cihan imparatorluklan
lirtmekte yetineceğiz.
Yıkılışa giden köleci sistemin Roma
kurmakla övünür. Bugün mevcut yöneimparatorluğu ne ise. yine yıkılışa giden
tim böyle bir geçmişi ile, günün uyanış ve
feodalizmin Osmanlı İmparatorluğu ve
kapanışını bile maceraperestve tarihin bu
Rus Çarlığı ne ise, yıkılışa giden kapitalizki-rli düşünceleriyle açar, kapatır. Tüm
min ABD emperyalizmi de odur. Kölecilibunlarla söylemek istediğimiz, Türk egeğin Roma' sı. feodalizmin Petersburg'u ve
men sınıflannın mantı9Jnda ve ruhunda
İstanbul'u ne ise. kapitalizmin Waşingto
saldın işgal, istila isteginin hudutsuz olnu'da odur. ABD emperyalizmi. sosyaması ve bunun genişligine böyle oldugu
lizm ve ulusal kurtuluş devrimleri çağında
gibi, derinligine de böyle olduğudur. Halk·
çöküşe giden kapitalist sistemi ayakta tutlan n en azgın birbiçimde imha edilmesinmak için, gerekirse. bugün en açık ifaden tutalım da, en ince egemenlik yöndesini nükleer savaş sorununda bulan in·
temlerine kadar her türlü sömürü, katliam
san soyunun toptan imhası ile sonuçlana·
ve imha yöntemlerini bu hudutsuzluk içinbilecek bir savaşı bile göze alabilecek
de uygular. Bunun karşısında Türk egekadar çılgm ve çürümüş bir sistemin yü- '
men sınıflannın kendisi de en ince bir tarzrütücü. yönetici gücüdür.
bir
daki uşaklıktan tutalım da, en kaba
Bilindiği gibi, emperyalizmin jandar·
çeşitli
yöntemle
türlü
her
kadar
uşaklığa
üstlenen ABD emperyalizmi ll.
malığını
yaparuşaklığı-nı
devletlerin
veya
güçlerin
Dünya Savaşından sonra devraldığı bu
lar. Geçmişte, feodal dönemde Arap sulgörevi, oluşturdugu yeni·sömürgecilik potanl~mnın ince bir uşaklıöına girmişti. Yilitikasıyla yürütmektedir. Yeni·sömürgene kapitalizmin gelişmesi karşısında baş
cilik. yalnız ekonomik sömürüyü yürütta dirense de, giderek İngilizlerin uşaklı·
mek için değil. herşeyden önce devrimler
9Jnı yapmaya başladı. Günümüzde ise gelçağını durdurmak. proletarya ve ulusal
miş geçmiş en barbar, en vahşi, en korkurtuluş devrimlerinin gelişimini önlekunç ve en "güçlü" imparatorlugun ABD
mek için. bir karşı-devrim hareketi olarak
emperyalizminin en ince, en alçakça ve en
geliştirilmiştir.
akıllıca bir uşağı rolünü oynamaktadır.
ABD emperyalizmi. kapitalizmi restoBu açıklamalardan çıkanlacak en önemli
gerek ABD' de ve gerekse tüm
ettiğinde,
re
sonuç, tarihin Türk egemen sınıflannın
amacı: devrimi bastırmak.
ana
dünyada
ruhuna ve mantı9Jna böylesine bulaşmış
kuşatmak. ulusal kurtusistemi
sosyalist
böyle bir mantıgı oluşturmuş olduğu, doederek bu ülkeleri
tasfiye
hareketlerini
luş
kulannı, damarlan nı bu kadar derinliğine
ya yeni-sömürgecilik statüsü iie kendine
atmış olduğudur. Bu anlamda da o, tarihi
bağlama, ya da askeri diktatörlük altında
biraz da bu yönüyle yaşamak zorundadır.
kı np geçirmek ve sürekli bir savaş düzeni
Yani bugünkü Türk kapitalizmini ve dış
içerisinde tutarak. emperyalist-kapitalist
bağlantılannı ve gelişimini ele alırken,
sistemi yaşatmaktı. Kültürel yozluk ise,
bunu derin tarihsel boyutlanndan ayır
ABD emperyalizmi için bu amaca varmak mümkün degildir. Bugünkü Türk emada önemli bir silah olarak görül·
gemen sınıftan, işte böyle bir tarihi gelişi
mekteydi. ABD emperyalistleri. büyük iş
mi olan, Türk egemen sınıflannın en son
sizlik, açlık ve sefalete yolaçan bu poli·
kalıntısıdır. Açık ki bu bir edebiyat· kültür
tikalanndan vazgeçmek bir yana. giderek
meselesi değildir. Tamamıyla tarihsel
daha da azgınlaşmaktadırlar.
gerçekiere dayanan ve günümüzde de etABD emperyalizminin birinci özelliği·
kilerini sürdüren ekonomik-sosyal amaçnin. sosyalizm ve ulusal kurtuluş hareket·
lan olan bir gerçekliktir. Evet, o, her türlü
lerinin gelişimini engelleme çabalan olemperyalist sömürgeci saldınya katılmış
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saldıracaktır.
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Türk burjuvazisinin, demokrasiyi ele
Türk burjuvazisinin bir güç olarak Kürdisalış ve uygulama tarzı da aynıdır. O, detan'anasıl yöneldigi, bu gücün siyasal örmokrasiyi uygun buldugu zaman, uygun
gütü olan İttihat ve Terakkicilerin Balkanbulduğu kadar, uygun bulduğu biçimde ve
lardan Kürdistan'a kadar tüm halklar ve
uygun bulduğu kişilerle yürütür.
özellikle de Ermeniler üzerinde, daha sonBütün bu iki yüzlü ve entrikaa yöntemra Hitler'i bile özendiren soykınmlan naTürk burjuvazisinin sınıf olarak içinde
ler
sıl gerçekleştirdigi vb. birçok hususun adurumu gösterir. Biz bu konubulundugu
çıklanması bütünüyle Türk burjuvazisinin
faıla açmayacagız. Ama
daha
burada
yu
doguşu ve iktidara gelişi ile yakından ilinkavranması gereken ödikkatle
burada
tilidir. Türk burjuvazisi köhnemiş Osmanolumsuz diğer övardır;
husus
bir
nemli
bir
taze
ona
alıp,
b devlet aygıtını temel
burjuvazisinin
Türk
yanında
zelliklerin
emkan vererek Osmanlı Sultanlıöının
yani egemenlik sisteminin en yıkıcı yönüperyalizmle girdigi işbirlikçilik ilişkileri
ile, sömürgeci politika ve uygulamalannı . nü, sahip olduğu azgın şoven milliyetçilik
oluşturmaktadır.
aynen devralıp daha da ilerletmiştir.
Diğerlerini olduğu gibi, Türk burjuvaGerek emperyalizmle girilen işbirlikçi
zisinin bu özelliğini de belirleyen, onun
ilişkiler ve gerekse halklar üzerindeki basiçinde oluştuğu objektif ve subjektif koşul
kı, sömürü ve imha uygulamalannın Türk
lar ve gelişkinlik düzeyidir.
burjuvazisinin şahsında daha ileri boyut•
Türk burjuvazisinin iktidara yürümesi
lara varmasının nedeni, bir yandan gelive iktidari elinde tutabilmesi, ister dünya
şen kapitalizmin ve emperyalist güçlerin
savaşı içinde ve isterse cumhuriyetin ilanı
devlet üzerindeki baskılannın giderek art•
olsun hep egemenlik altındaki
sürecinde
ması; diger yandan, sömürge halkiann bir
karşı yürütülen saldır
halkiara
diğer
ve
bir kurtulmalan nedeniyle imparatorluortamında mümsavaş
bir
şoven
ve
gan
ğu besieyecek kaynaklann kurumaya yüz·
ile bu şoven mil·
Dolayısı
olabilmiştir.
kün
tutmasına rağmen, bir türlü durolmayan
harcı nı
Cumhuriyeti'nin
Türkiye
liy~tçilik
halk ayaklanmalandır.
oluşturduğu gibi onun yaşamasının da en
İşte Ermeni ve Rumiann hemen tüm·
temel etkenlerinden birisidir.
den imhası ve Balkanlan n bir kan deryası·
Her şeyden önce cumhuriyeti yönetenna dönüşmesinin nedeni budur. Arap topler, İran'da ve Arabistan'da saldın birlik·
lumu da, koşullan daha farklı ve gerek
lerini yöneten, ve halkiara karşı soykın mı
gelişme düzeyi, gerekse coğrafi k alan olayürüten Türk ordu ve çetelerinin komutarak bir hayli uzakta olmasına ragmen bu
landırlar. Aynca Türk burjuvazisi kat·
barbarlıktan nasibini almıştır.
liamlara rağmen henüz halledilmemiş bir
O yıllara dek uğraşıla uğraşıla ve en
Kürdistan sorunu ile yüzyüzedir.
son olarak da Abdülhamid'in uygulamaBu açıdan açıktır ki yayılma geleneği
lan altında kolay yutulur bir lokma haline
de en temel unsurlanndan
cumhuriyetin
getirilen Kürdistan ise, Türk burjuvazisi
ülkenin birliği ve
yaşayacak,
olarak
biri
tecrit
ve
tarafından uygulanan yeni baskı
bütünlüğü, dini bir ülkü gibi cumhuriyetin
politikalanna sahne olmuştur.
temeline kazmacak ve egemenlik altına
Türk burjuvazisinin egemenliğe yük·
alınıp da eritilememiş ve yok edilememiş
seldigi yı ll ar aynı zamanda 1. Dünya Savane kadar halk topluluğu varsa hepsi bu
şının patlak verdiği yıllardır.
parola altında ezilecektir. İşte bu amaçla
Türk burjuvazisi de bu savaşa ve hem
1940'1arda Kürdistan' a yeni bir saldı n sede emperyalist amaçlarla katılmakta gecikmedi ve dünya çapındaki emperyalist
feri daha başlatılmıştır. Bu seferkisaldı n,
isyanlardan temizlenmiş olan bu alanda,
kam~şınada çıkarlan onunki ile uzlaTürk burjuvazisinin ekonomik ve sosyal
şan 1tmran emperyalizminin yanında yer
gelişmesi için kaynak yaratmayı hedeflealdı. Ama çapı böyle bir savaşı kaldırabi
mektedir.
lecek büyüklükte olmadıöından Birinci
Çok gerici bir burjuva ve kapitalist yaDünya Savaşında agır bir yenilgi alarak,
geçen ve tüm feodal kalıntılan, geleşama
yüzyüze
neredeyse tarihten silinmekle
nekleri kendi kişiliğinde somutlaştıran
geldi.
Türk egemen sınıftan, bir yandan emperAncak Osmanlı İmparatorlugu'nun
yalizme sıkı bir ba9Jmlılık içine -girerken;
yüzlerce yıllık kururnlaşması ve emperyadiğer yandan ise, sosyalizm ile çeşitli iliş
lizmle girdigi bagımlılık ilişkileri temekiler temelinde gelişmeye çalışmakta idi.
linde ortaya çıkmış ve Türk burjuvazisinin
Böyle bir özelliği bünyesinde somutlaştı·
oluşumuna kaynaklık eden çok sayıdaki
ran Türk burjuvazisi sahip oldugu tüm osh!}.l ve askeri bürokrat, varlıklannı tehdit
lumsuz özelliklere rağmen o döneme geeden bu durum karşısında, yüzlerce yıllık
linceye dek tamamen güçten düşürülmüş
tecrübe birikimi ve olanaklara dayanarak
Kürt beylikleri ve kapitalizmin üstünlüğü
bir çıkış daha yaptılar. Dünya savaşı sonkarşısında eritilmeye, yutulmaya elverişli
lannda tam sömürgeleşme tehlikesi kar·
hale gelmiş Kürt toplumu üzerine ezici bir
şısında bir ulusal kurtuluş savaşı olarak
tarzda yürümek bakımından son derece
beliren bu çı kışın ana yönü, yine kendi var·
elverişli bir konuma sahiptir. Nitekim, bu
lıöını yaşatmak için halklar üzerindeki eKürdistan üzerine yürüyen bu güşekilde
gemenliğin ebedileşmesi ve bunun için yaulaşması zor olmamıştır.
başanya
-cün
tahareketlerinin
tenkil
n m kalmış olan
Modem askeri gücüne dayanan bu sınıfın
mamlanmasıdır. Nitekim başta Ermeni ve
karşısında, Kürt feodallerinin yapacagı
~mlar, daha sonra Kürtler üzerindeki
pek birşey yoktur. Tarih birçok nedenden
baskı ve imha uygulamalan 1 920'1erde
ötürü bu yı llarda Türk burjuvazisinin üsgiderek yogunlaştınlmış ve Kürtler bu tatünlüğünü ve tamamen işbirlikçileşen
rihten itibaren tam bir katliam süreci içine
Kürt feodal sınıfının fazla direnemeyecealı n mışlardır.
ğini yazdıgı gibi, Kürt toplumu bünyesinde
Rusya'da devrimin patlak vermesiyle
ise bir milli burjuva sınıfın ve proletaryadogan elverişli uluslararası ortamda ve
nın doğmadıgını da yazar.
özellikleri böyle olan bir gelişme sonucu
Çok kan dökülmesine, büyük acılar
iktidara oturmayı başaran Türk burjuvayaşanmasına rağmen, Kürdistan bu yıl·
zisinin, kendi iktidar biçimlerini yaratma
larda Türk burjuvazisi tarafından tamayöntemleri de, yine ancak bu sınıfın olumen zapturapt altına abnabilmiş, 1940'·
şum özellikleri ile izah edilebilecek son
la ra gelindiğinde artı k yepyeni bir Kürdisderece gerici nitelige sahiptir.
tan statüsü doğmuştur. Bu yıllardan itibaÖmegin cumhuriyet ve burjuva deren artık Kürdistan'da geçerli olan, Türk
mokrasisi gibi dünya burjuvazisi ve insansınıflannın Türk ulusçuluğu ve bu
egemen
verdigi,
bgın ugruna büyük mücadeleler
dayandıöı ekonomik, sosyal,
uluşçuluğun
yaratarak
partiler
ve
programlar
çeşitli
siyasal ve kültürel temelierin olduğu gibi
büyük savaşlara atıldığı ülküler, Türk burKürdistan'a aktanlması, Kürdistan'ın
juvazisi için sadece M. Kemal'in kafasın
Türkiyeleştirilmeye çalışılması, üst yapı·
daki, kimsenin bilmediği ve en yakın müda aşiret reisieri ve feodal beyleri n tümüycadele arkadaşianna bile yutturulması
le ajaniaştı n lması ve Kürt toplumunun gi·
gereken bir entrikadan başka bir şey dederek kendi ulusal ve toplumsal gerçekliğildir. M. Kemal bu gerçeği aynen şu söz·
ğinden kopartılmaya çalışılması doğrul
lerle dile getirir. "Bir Idare biçimi olarak
tusundaki çabalardır. Türk egemen sınıf·
cumhuriyeti dü,ündüğümde bunu benlan, Kürdistan'ın geri sosyal yapısından
den ba,ka kimse bilmiyordu. Ve ben
dolayı, adeta vahşi bir hayvanın avına yöbunu açıkladığımda doğan tepkiler yünelmesi gibi Kürdistan'a yönelecek ve ona
zünden onu zorla kabul ettirdi m."
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bılınmektedır.

2- Ortadoğu Üzerinde Çatışan Taraflar
ve Yerel Güçlerin Durumu

Ortadoğu. zengin enerji kaynaklan ve
stratejik-cografik bir konuma sahip olmasından dolayı. kaybedildiğinde emperyalizmi toptan çöküşe götürecek bir konuma sahiptir. Bu nedenle emperyalizmin
temsilcileri alabildiğine feryat ederek.
bölgedeki hükümranlıklannın ne pahası
na olursa olsun devam ettirilmesi gerektiginden bahsetmektedirler. Bundan ötürü de. ister doğrudan zor ve isterse ekonomik baskı yöntemleri ile olsun her türlü
karşı-devrimci yöntem kullanılarak. bölge. emperyalist sistem içinde tutulmaya
çalışılmaktadır.

w

w

w

Emperyalizmin yöneldiği ve yaşanan
dönemin bir ürünü olan tüm bu olumsuz
gelişmelerin yeni-sömürgelerdeki en tipik
ifadesi. Türk faşist cuntasının oluşturul
masıdır. Başta Haig olmak üzere. tüm
emperyalist generaller bunalımı aşmak
için. bağı m lı ve yeni-sömürge ülkelerde
döneme uygun bir yönetimi ve iktidar modelini nasıl oturtmalan gerektiği işi ile
uzun boylu uğraşmışlar ve sonuçta en
uygun model olarak Türk cuntasında karar kılmışlardır. Latin Amerika ve İspa
nya' da ABD işbirlikçisi birçok gücün. Türkiye modelinden özenle bahsetmeleri bu•
nedenledir.

Kenan Evren cuntası. emperyalizmin
Türkiye'deki baskı ve tahakküm
aygıtı değildir. O. ı 980'1erden itibaren
tamamen savaşa kalkmış ve savaş kışkır
tıcılığı yapmaya başlamış olan emperyalist sistemin "hazır ol" komutunu almış
işbirlikçilerinden biridir. Demek ki Türk
faşist cuntası, sistemin yaşadığı yoğun
bunalımın ve bunun doğurduğu siyasal ve
askeri-yapı nın bir ürünüdür. Türk cuntası
nın emperyalizmle bağlantısı bu kadar
doğrudan ve güçlüdür.
yalnız

emperyalistler. "çevik kuvvetler" denilen
askeri bir gücü bölgenin her yanı na yerleş
tirmeye başlamışlardır. Bu amaçla çeşit
li işbirlikçi yönetimlerin. ordulan nı hedeflerine uygun olarak yeniden düzenlemekte, onlan daha da modernleştir
mektedirler. Açık ki. bu konudaki tüm
dikkat ve olanaklannı daha çok Türk ordusu üzerinde yoğunlaştırmışlardır.
Bölgede, bir yandan son hızla savaş
hazırlık lan yürütülürken. diğer yandan da
ilerici-radikal hareketlerin ve güçlerin
tasfiyesine çalışılmaktadır. ABD. İsrail
Lübnan arasında yapılan bir anlaşma ile
Suriye'yi cendereye sokarak testirniyete
zorlamakta. yarattığı son derece gergin
durumla Filistin direniş hareketini bir
yandan teslimiyet. diğer yandan da imhayla yüz yüze bırakmaktadır. Emperyalizm amacına ulaşmak için her yolu denemesine ragmen. bölgedeki gelişmeler
ve tarafiann tutumu gözönüne getirildiğinde İsrail-Lübnan anlaşmasının da yürümeyeceği görülmektedir. Çünkü, özellikle Suriye böyle bir anlaşma metoini
kabul etmemekte ve buna karşı direnmektedir. Bunun yanısıra SSCB başta olmak üzere sosyalist ülkeler. yaklaşan büyük tehlikeyi farkederek Suriye'ye verdikleri büyük politik ve askeri destekle Filistin ve Lübnan hareketlerinin de teslimiyet
çemberini kırmalannda önemli bir rol
oynamaktadırlar. Giderek güçlenen bu direniş eğilimi yanında. bölgedeki diğer
gelişmelerde emperyalizm açısından pek
iç açıcı görülmemektedir. Saddam'ın İran
karşısında askeri başan elde edemeyip
siyasi yönden de tamamen tükenmesi: İs
rail'in yetmezliği. Arap kukla ordulannın
zayıf durumu ve yukarda belirttiğimiz gelişmeler karşısında emperyalizm, artı k
göstermelik demokrasi maskelerini. ara
yol ve yöntemleri bir kenara atarak tüm
kozlannı. hem de çıplak bir biçimde ortaya siırmeye yönelmiştir. Türkiye'nin durumu da. bu yönelimin en açık örneğidir.
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Sosyalist sistemin de. Ortadogu üzerinde aynı kararlılıkla durmak zorunda
olduğu ortadadır. Eğer. sosyalist sistemin
Ortadogu'daki etkinligi tümden kıntır ve
müttefikleri tümden tasfiyeye ugrarsa.
büyük bir tehlike içine girecegi açıktır.
Özellikle. Ortadogu çapında etkisini kaybeden bir SSCB. dünya genelinde de büyük bir tehlike içine düşmüş olacaktır.
Emperyalizmin Ortadoğu'da ulusal kurtuluş hareketlerine darbe indirmeyi başarması halinde İran. Afganistan. Libya.
Güney Yemen ve diğer bir dizi ülkede de
karşı-devrimierin peş peşe gelişmesi ve
başanya ulaşabilmeleri zor olmayacaktır. Bu nedenle Ortadoğu. sosyalizm ve
ulusal kurtuluş güçleri açısından hayati
önem taşıyan bir alandır.
Açık ki. emperyalist sistemin de bölge
üzerindeki amaçlan sadece bir İsrail'i
desteklemek ve bazı ekonomik ihtiyaçlannı karşılamaktan ibaret degildir. Yukanda da belirtildigi gibi. emperyalizmin
bölgede kurmak istedigi egemenligin kapsamı. gerek amaçlan ve gerekse hedefleri
bakımından oldukça geniştir. Bu nedenle
Reagan yönetimi ve Haig, Ortadoğu'yu
artık normal bir statükonun yaşandıgı bir
alan olmaktan çıkararak. savaş sistemine
göre bir mevzilenmeye tabi tutmuşlardır.
Bunun bir sonucu olarak Ortadoğu. günümüzde. bir yandan emperyalizme bagımlı
karşı-devrimci ordulan n. diger yandan ise
sosyalizme bağlı devrim ordulannın mevzilendiği bir savaş alanına dönmüştür.
Emperyalizmin mantıgı daima çıkar
lannı koruma ve geliştirme doğrultusun
da çalışır. Ve böyle olması da doğaldır.
Dolayısıyla emperyalizm. Ortadogu' da
da bu dogrultuda yol almakta ve 1 980'1erden itibaren bölgeye yönelik saldırılannı
artırmış bulunmaktadır. Ancak burada.
bu çıkar mantığının bir ürünü olarak emperyalistler arasındaki çelişkilere de değinmek gerekmektedir. Özellikle Fransa
ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin ABD'nin
bölge politikasına rağmen. yürüttükleri
politika buna örnek teşkil etmektedir.
Temelde birlik olmasına rağmen. direniş
güçlerinin üzerine açık şiddet yoluyla yürümenin sistemden kopuşu hızlandıraca
ğını söyleyen bu güçler. daha çok kendi
yandaşlan güçleri desekleyip geleceğe
hazırlama çabalan içindedirler. Fakat.
Ortadoğu'nun sıcak ve hassas konumunda bu durum bile. emperyalistler açısından kabul edilemez görülmektedir.
Bölge devrim güçlerinin zayıflıgı ve
bunun bir sonucu olarakta bölge devrimlerinin daha çok reformcu bir tarzda geliş
tirilmesi emperyalizmin işini bir hayli
kolaylaştırmış ve emperyalizm bu durumu kendi yaranna kullanmasını bitmiştir.
Küçük-burjuva ilericiliğinin sınırlı olması, İran devriminin istikrarsızlığı gibi olgulan değerlendiren emperyalizm, kendi
planlan nı çekinmeden sergilerneye başla
mıştır. Bunun için öncelikle, bölgede bir
istikrarsızlık kaynağı olan Lübnan'daki
devrimci gelişmeyi bogarak bu alandaki
direnişe öncülük eden Filistin direniş hareketini ezmeye karar veren emperyalizm. İsrail'i devreye sokup bir saldın komutu ile Lübnan topraıdannı işgal ettirmiştir. Bu işgal hareketi ile birlikte. müdahalenin çapını daha da genişletip bölgenin çeşitli alanianna yaygınlaştıran
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geciliği geliştirmesinde
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tlu amaç. yenı-somur
kesin olduğu gibi.
ll. dünya savaşı yıllannda ve bunalımlar
sırasında da iyice açığa çıkmıştır. Örnegin: Vietnam ve Küba devrimlerinin gelişi
minde. bu gerçeği bütün yönleriyle görebilmek mümkündür. Emperyalist sistemin bunalımının derinliğine ve genişliğine
ağırlaşarak süreklileştiği. bu bunalımın
bir sonucu olarak halkalann peşpeşe kopmaya başladığı Nikaragua'nın ve bugün
tüm Latin-Amerika'nın kopma noktasına
gittiği. Afrika'da bir çok alanın koptuğu.
Ortadoğu'nun kopmakla yüz yüze geldiği
ve emperyalizmin tüm bu alanlarda yaşamsal mücadele verdiği 1980'1i yıllarda
bu rol daha açık bir şekilde görülebilmektedir. Bu yıllarda. en bağnaz. en gerici
ve kışkırtıcı yönetimlerden birisi olan
Reagen yünetiminin başa geçirilişi bir tesadüf olmadıgı gibi. sıradan bir degerlendirmeye de tabi tutulamaz. Reagen yönetimi. yeni-sömürgecilik sisteminin üst üste darbeler yedigi. hem Carter yönetiminin ve hem de Avrupa sosyal-demokrasisinin durdurmakta mükellef olduklan halde, halk kurtuluş hareketleri ve sosyalist
sistemin gelişmesini engelleyemedikleri.
üzeilikle de Latin ve Orta Amerika ile
Ortadogu'da devrimierin hızla gelişmeye
başladıgı bir dönemde işbaşına getirilen
bir karşı-devrim yönetimidir. Reagen'ın
iktidara gelişi. yalnız ABD iç gelişiminin
degil. emperyalist sistemin genel bunalı
mının bir ürünüdür. Reagen ile birlikte.
Thatcher ve Kohl'un ve en ilginci de Kenan
Fvren'ın peşpeşe birer hortlak gibi ortaya
çıkmalan birrastlantı degildir. Sistem. alt
yapıdan üst yapıya kadar her alanda derin
bir bunalım ve çöküş içinde ve devrimle
parçalanmak durumundadır. İşte bu hortlakla n n böylesinepeşpeşe sahneye çıka
nlmalan. belirtilen gelişmenin engellenel-ıilmesi içindir. Örııegin: ABD başkanlık
!>ecimlerinde cumhuriyetçilerin pek başa
n şansı olmadıgı halde. tekellerin devreye
girmesiyle Reagen iktidar koltuguna oturtutmuş. Carter alaşagı edilmiştir. Unutulmamalı ki bu sonuç. İran'da şahlıgın
yı kılması ve İran devriminin engellenememe si ve bunun karşısında adeta bir şey
yapamaz duruma düşülmesi yüzünden
ortaya çıkan kayıplann Carter'e ödettirilmesidir. Bir NATO başkomutanının dışiş
leri hakanlıgı koltuguna oturttılduğu Reagen yoneliminin ilk işi. bilindiği gibi savaş
kışkırtıcılıgı olmuştur. Latin Amerika. El
Salvador ve Nikaragua' da sürekli karşı
devrim planlan hazırlatıp uygulamaya
koydurtmuş. Ortadoğu'da İsrail'i sonderece tehlikeli güçlerden biri olarak devreye sokmuş. bunu daha sonra Türkiye ile
tamamlamış. Avrupa'da ise nükleer silah
ve savaş tehditi ile gelişmeleri boğup. radikal bir egilimin oluşmasını engellemek
için yogun çaba sarfetmiştir.
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daha da.deriiileşmiştir. Her yıl birkaç milyar açık veren dış ödemeler dengesi her
geçen gün aleyhine bozulduğundan. altı
na girdiği 600 milyar dolarlık ağır borç
yükünün faizini bile ödeyemez duruma
gelmiştir. Bu durumuyla da Türkiye. dış
ödemeler dengesinde büyük açık veren ve
artık dış borçlan nı ödeyemez duruma gelerek iflas içinde olan Meksika ve Brezilya
gibi ülkelerden birisidir. Kısaca, I 980'lerde Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum böyledir.
Ekonomik yapıdaki bu alt-üst oluşlara
siyasal yapıda da J:>ir alt-üst oluş eşlik
etmiştir. Peş peşe iktidara gelen koalisyonlar sorunlan daha da ağırlaş
tınrken. işbirlikçi-tekelci burjuvazi ekonomide, toplumda ve devletteki etkinliğini giderek geliştirmiş ve sosyal-demokrasinin son çırpınışlanna rağmen faşist
tırmanışı hızlandırmıştır. OYAK ekonomide. toplumda ve devlette etkinliğini giderek artırmış, ordu muhtıralar. uyanlar
ve mektuplarla tümden hakimiyet sağla
maya başlamışr sivil yönetimlerin yıpra
nıp, kitlelerin gözünden düşmesinin yarattığı elverişli ortama dayanan emperyalizm. daha az yıpranmış olan ordu yönetimini. bu bunalım ve alt-üst oluş karşı sı nda
başa getirmiştir. Böylece başa oturtutan
cunta, burjuvazinin uğruna yıllarca gözyaşı 'döktüğü liderlerini bir çı rp ı da alaşağı
ederek, parlamento ve partileri feshetmiş,
tüm bunlar yapılırken de normal süreçlerin işletilmesine bile tenezzül edilmeyerek, artık işler "MGK" denileri generaller çetesinin emirnameleri ile yürütülmeye başlanmıştır.
Böyle bir planlı hareket karşısında hazırlıklannı tamamlayamayan. gerekli iç
ve dış ittifaklannı kuramayan. belli bir
program. strateji ve taktiğe dayalı bir örgütlenme yaratamayan sol'un yapabileceği ne olabilir: yine geleneksel despotik
otorite altında iterisi felç edilmiş. ordunun devlet kurtancılığına alıştınlmış ve
hep kurtaneıyı gökten bekler bir dıır-,-a 
getirilmiş olan bir toplum. bu darbe karşısında ne yapabilirdi?
Alternatif muhalefet güçlerinin yeter-
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3- Türk Kapitalizminin Bunahmı
ve Çıkış Yollan

Emperyalizmin genel bunalımının yakendi iç bunalımı da giderek ağır
laşan Türk burjuvazisi. içinde bulunduğu
ekonomik çöküntü ve siyasal iflas nedeniyle giderek daha da saldırganlaşmakta.
içte ve dışta çok tehlikeli bir konuma süniklenmektedir.
Daha cumhuriyetin ilk yıllan nda. yani
henüz gelişmesinin başında iken çarpık
bir sürece giren Türk kapitalizmi. dış pazar. temel enerji kaynaklan ve teknik olanaklardan önemli oranda yoksun ve daha
çok zorlama yöntemlerle geliştirilmeye
çalışılmıştır. Bu kapitalizmin daha sonraki gelişmesi ise. tümden uluslararası tekellere bağımlı bir biçimde gerçekleşmiş
ve esas olarak montaj sanayi üzerinde tenısıra.

mellendirilmiştir.

Bütün bunlar. Türkiye'deki kapitalizmin şartlannın çok yetersiz olduğunu ve
daha sonra bu temelde girdiği yeni-sömürgeeilik ilişkilerinin ise süreci bütünüyle belirleyen temel bir etken haline
geldiğini izah eder.
Türk kapitalizminin yeni-sömürgecilik
sürecine girmesiyle birlikte, bu sistemin
bunalımlanndan da şiddetle etkileneceği
açıktır. Nitekim ı 980'lere doğru gelindiğinde tam bir bunalım içine giren yenisömürgecilik politikasının bu durumundan en fazla etkilenen alanlardan birisi de
Türkiye' dir.
Ama Türkiye'nin emperyalist bunalım
Iara ek olarak kendi ekonomisinden kaynaklanan sorunlan da vardır.
Türk burjuvazisi, özelikle enerji vb. alt
yapı alanlannda dışa bağımlı ve daha çok
ithale dayalı olan ve iç tüketime göre ayarlanan ekonomisini; iç tüketimi kısıp, ihracata yü.-ndik bir ayarlama içine sokmaya çalıştıysada, içerisinde bulunduğu
enerji darboğazı. döviz kıtlığı vb. nedenlerden ötürü bunu başaramamı ş. bunalımı

sizliğinin yolaçtığı elverişli koşullardan

iyi yararlanabilen cunta, işleri artık askeri
yönetmelikler ve kurallar çerçevesinde
yürütecek ve içerisine girilen bu bunalım
dan çıkış yolu olarak toplumu ve devleti
faşistleştirme yolu tutulacaktır. Eğer
güçlü ve hazırlıklannı tamamlamış bir
devrimciler örgütü olsa. kolayca yıkılabi
lecek olan Türk kapitalizminin çürüdüğü
ve tıkandığı bu dönemde tutacağı yol,
elbette ki işbirlikçi-tekelci burjuvazi ve
emperyalizmin çıkarlan doğrultusunda
devletin faşistleştirilmesi olacaktı. Kaldı
ki, Türk egemen sınıflannın önünde, bunalımdan bu tarzda bir çıkışı den~?mekten
başka yol da kalmamıştı. Bunun için askeri-faşist darbenin yapılması. onlar açı
sından son derece hayati bir mesele olarak kaçınılmaz duruma geldi.
Madem ki, Türk kapitalizmi iç tüketime yönelik bir üretimle kendi bunalımını
aşamıyordu, öyleyse bunun yerine yeni bir
ekonomi-politika geçirilmeliydi. İşte o. iç
tüketimi kısıp ihracatı artırmaya yönelik
"24 Ocak Kararlan" denilen Turgut Özal
politikası. böyle bir yetmezlik ve bunalım
karşısında uygulamaya sokuldu. Açık ki.
bu yeni ekonomik-politikayı işietebilmek
içinde, dış pazarlara açılmak gerekecekti.
Gelinen bu noktada, Türk burjuvazisinin
önünde tek yaşam yolu bu şekilde gözükmekteydi. Eğer yaşamak istiyorsa. bu dışa
açılma politikasını uygulamak zorundaydı. Bunun içinde en başta askeri zor
gücüne dayanarak. halkın elinde-avucunda ne varsa çok ucuza ve hatta çeşitli
bahanelerle el koyup gaspederek. dış pazarlara yollaması gerekiyordu. Nitekim,
içerdeki yüksek fiyatlardan dolayı, halk
bir yılda bir kez bile olsa çeşitli maliann
yanına bile yaklaşamazken. o tüm bu mallan daha ucuz fiyatlarla dış pazarlara ihraç etmektedir. Yine halk aşın üretim
yapmaya zorlanmakta. hiç bir kural ve
sınır tanımadan çalışmaya mecbur kılın
maktadır. Ve bu aşın üretim zorlamasının
sonuçlan olarak kömür madenierindeki

savaşa

başvurarak.
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Ama o. çöken bir kapitalizm ve çürüyen
bir sınıf egemenliği altında yaşadığından.
bırakalım eskisinin o görkemli feodal im·
paratorluguna benzer bir imparatorluk
kurmayı. M. Kemal dönemindeki kadar bi·
le güçlü bir devlet kuramayacaktır.
Kısaca: Türk faşist cuntasının tarihsel
gelişimi, emperyalizmin günümüzde ya·
şadıgı bunalım, Ortadoğu'nun emperya·
list sistem içerisinde taşıdığı konum,
bölgemizdeki son önemli siyasal gelişme·
ler ve Türk kapitalizminin bugün vardığı
aşama; Güney(lrak) Kürdistan'a karşı gi·
rişilen istila teşebbüsünün altında yatan
·
etkenlerdir. ·

tır.

Türk faşist cuntası, güçlü-emperyalist
müttefiklerine dayanarak bölgede kendisine yer aramaktadır. Ve, eskisi gibi yine
bölgenin hakimi olmaya çalışmaktadır.

sistemin işbirlikçiligini savunan si·
yasal bir muhalefete bile tahammül ede·
memektedir. Bu öyle bir man h k ve öyle bir
uygulamadır ki, içine girilecek savaş dü·
zenini zedeleyecek her türlü gelişmeye
düşman olmak zorundadır. Nitekim Tür·
k iye' deki son gelişmeler. buna çok canlı
bir örnek teşkil etmektedir. Burada aynı
sistemin işbirlikçiligini savunan siyasal
bir muhalefete yer yoktur.
Batının ugruna gözyaşı döktüğü de·
mokrasiye Türkiye'de yapılanlar. en kötü
bir"demokrasi karikatürü"nün bile yaşa·
masının çok güç olduğu bir noktaya var·
mıştır. Ancak, özellikle Avrupa'nın. uğ
runda bu denli savaştığı demokrasiye ya·

aynı

pılanlar karşısında döktüğü

4- Emperyalizmin Türkiye'ye
TanıciıSı Rol

Türk cuntasının iç ekonomik-siyasal
durumu ve bölge üzerindeki amaçlanyla
emperyalizmin Ortadoğu politikası çakış
tı ğı nda, karşımıza gemsiz bir saldırgan
lık çıkmaktadır.

Emperyalizmin ihtiyaçlan açısından
ele alındığında, Türk cuntası önemli bir
yere sahiptir. Uluslararası tekellerin çı·
karlannı korumak için. NATO'nun Orta·
doğu'da bölgeye yönelik saldınlannda üs
olarak kullanabilecegi bir alana ve güce
ihtiyacı vardır. İşte böyle bir ihtiyacı en iyi
giderebilecek güç olan Türk cuntası. aynı
zamanda sosyalizme ve ulusal kurtuluş
hareketlerine karşı düşmanlığı da en iyi
biçimde yerine getirecek bir güçtür. Nite·
kim daha sonraki gelişmeler. Türk cunta·
sının bu görevini adına layık bir biçimde
yerine getirdigini göstermiştir.
Bölgenin en saldırgan gücünün Türk
ordusu oldugu bilinen bir gerçektir. Em·
peryalizm tarafından bölgedeki amaçlara
uygun olarak yeniden biçimtendirilen
Türk ordusu. siyasal erk dahil, tüm toplumsal ve ekonomik alan üzerinde· egemen kılınmış ve böylelikle Ortadogu'daki
muhtemel bölgesel savaşın en kuvvetli ve
en aktif bir potansiyel gücü olaraksavaşa
hazır bir duruma getirilmiştir.
Türk yönetimi ve ordusu. bir NATO
gücü olarak emperyalist-kapitalist siste·
min daha önce de azgın bir savunucusu·
dur. Bu denli saldırgan bir konuma sokulması ise. daha çok emperyalizmin böl·
gedeki diger kuklalannın içine düştügü
yetmezligin bir ürünüdür. Saddam yöne·
timini İran'a saldırtan emperyalizm iste·
digi sonuca ulaşamamış, İsrail'in yapısı
ve kaynaklan ile uzun süreli savaşlara da·
yanamadıgı ve yıprandığı ortaya çıkmış.
kukla Arap ordulan ise böyle bir görevi
gerçekleştirecek bir güçte olmadıklannı
daha başından ortaya koymuşlardır. Böl·
geyi saran devrim tehlikesinin her gün
daha da büyümesi karşısında, bölgede da~
yanacağı güçlü bir ordu ve yönetime şid·
detle ihtiyaç duyan emperyalizm, tercihi·
ni Türk faşist cuntasında yapmıştır.
Nitekim, çevik kuvvetlerin merkezi olarak Türkiye'nin yönetimindeki KuzeyBab Kürdistan saptanmış, karargahı
Türkiye'de kurulmuştur. ABD· Türk yük·
sek savunma konseyinın oluşturulması
yanında. Türkiye ile Kürdistan'daki üs ve
tesislerin savaş koşuHanna göre yeniden
hazırlanması, yeni üsterin ve tesislerin
açılması gibi daha bir dizi uygulama bu
yeni politikanın ürünüdür. Türk faşist
cuntasının bu dönemdeki politika ve uygu·
lamalannın yukanda belirtilen emperya·
list amaçlan gerçekleştirmeye yönelik olacağı açıknr. Aynca, bunun saldın temelinde ve daha çok" çevik kuvvetler" in bölgedeki faaliyet amacına bağlı bir biçimde
gelişeceği de görülen bir durumdur.
Bazı gözlemciler. Türk faşist cuntası·
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Fakat bu şekilde bir yaşam kavgası
sürdüren Türk kapitalizmine açılmak iste·
nen nefes borulan. Qir türlü istedikleri bi·
çimde ·yani yaşam tehlikesini hiç olmaz·
sa bir süre giderebilecek bir biçimde· açı·
lamamaktadır. İşbirlikçi·tekelci Türk bur·
juvazisi. emperyalist tekellerle rekabet
gücü diger bölgelere nazaran daha fazla
olan Ortadoğu'ya tüm imkan ve olanak·
lan çerçevesinde yönelmiş, fakat, ne ka·
dar ucuza pazariasa da emperyalist tekel·
terin mallan karşısında kendi mallan faz·
la bir rekabet gücü kazanamamıştır. Or·
tadoğu'ya olan cografik yakınlığı ve mal·
lan nı çok ucuza satmasına rağmen, ABD.
AET ve Japonya'nın bölgeye mal sürümü
karşısında, ihracatının değil gelişmek gi·
derek daha da geriteyeceği açıktı.r. Fakat
şu da bir gerçektir ki, cunta, halkın boğa·
zını ve kemerlerini sı ka sı ka geliştirdiği bu
ekonomik-politika vasıtasıyla, kendi ka·
pitalizminin ihtiyaçlannı sınırlı bir oran·
da karşılayabilmiştir. Ama şüphesiz ki bu,
onun bunalımdan çıkmasına yeterli değil·
dir. İhracatı s ürüne sürü ne, 2,5 milyar dolardan ancak 5 milyar dolara çıkarabil·
mesine ragmen, ithalat 9 milyar gibi bir
meblag tutmakta ve açık 4 milyar dolan
bulmaktadır. Tabii ki bu durumda, onun
dış borçlannın daha da artması sonucunu
beraberinde getirecektir. Bundan sonra·
da ne kadar çaba sarfederse sarfetsin ih·
racatını yükseltmeyecegi şimdiden açık·
ça görülmektedir. İşte bunun için, Libya'·
nın sıkışık durumundan, İran-Irak sava·
şından yararlanmaya çalışmakta, fakat
bu alanlar da kendisi için fazla umut ver·
memektedir. Bir Libya üzerine artık eskisi
gibi mal sürememekte, İran' a zoraki bir
biçimde yaptığı mal ihracatını da uzun bir
süre daha yürütebitmesi mümkün görül·
memektedir. Ve özellikle de kendisi için
önemli ihraç imkanı yaratan İran-Irak sa·
vaşının durması durumunda ne kadar zor
duruma düşeceği açıktır. Yine bu konu·
da, ABD. AET ve Japon emperyalistleri·
nin kendi pazar alanlannı Türkiye'ye bı·
rakması veya daha fazla yararlanabilme
olanagı sunması da olanaklı görünme·
mektedir. Çünkü, kapitalizm tamamıyla
kar mantığıyla hareket etmektedir. Bu ne·
denle. bu güçlerin kendi kfır olanaklannı
daraltmaya yanaşmalan düşünülemez. O
halde, Türk ekonomisindeki bunalım var·
lıgını en derin bir şekilde sürdürmekle kal·
mayacak, ekonominin tıkanıkhğtnı giderek
daha da artıracaktır. Nitekim bu gelişme·
nin ilk belirtisi olarak da, "24 Ocak Karar·
lan"nın artık işlemez hale gelişi göste·
rilebilir.
Fakat tüm bu gerçekiere rağmen, o, bu
çılgınca politikasını sürdürmeye devam
edecektir. Ama, ekonomi ancak belli bir
noktaya kadar geliştirilebilecek, ve artı k o
noktadan sonra ne kadar zorlarsa zor·
lasın ekonomi-politikasını fazla uygu·
layamayacaktır. Zaten cunta, ekonomik
politikasını bugünde olağan koşullarla
değil. bizzat şiddetin uygulanması ile ve
çok zor sürdürebilmektedir. Ekonomideki
tıkanmanın artması, ihraç olanaklannın
daha da azalması karşında şiddette gide·
rekdaha fazla başvuracak; nasıl ki ekonomiyi zor temelinde dışa açabilmişse, dış
politikasını da zor temelinde geliştirecek
tir. İçerde halk kitleleri üzerinde uygula·
dığı zor ile tüketimi kısabildiği gibi, dı·
şarda da aynı şekilöe zor ile pazarlannı
genişletmek ve yeni pazarlar açmak istemektedir. ABD. AET. Japonya'ya karşı
bunu uygulayamadığı içinde, Ortadoğu'ya yönelmekte, İran'ı tehdit etmekte,
can-mal ve yol güvenliği bahanesi ile Irak
üzerinde oynamaya çalışmaktadır. Bugün
vardığı aşama ile Türk faşist cuntasının
ekonomi-politikası, içte oldugu kadar dı·
şta da savaşa . ve saldınya başvurulmadan
yürütülemez duruma gelmiştir. İşte Türk
faşist cuntasının yaptığı da. tam da bu a·

böyle bir

ekonomi-politikasını

yürütme giri·
şimidir. Faşist cunta, böylece içerde iç
savaşı dayattırken, dışarda da savaş. sal·
dın ve hatta istila teşebbüslerini gelişti·
recektir. Ülke içinde ortaya çıkan son ge·
lişmelerden de, cuntanın bu yönelimi a·
çıkça anlaşılabilmektedir. Örneğin "BTP"·
yi kapatması, Demirel vb. gibi emperya·
lizmin en sadık uşaklannı mecburi ika·
mete tabi tut ması, 12 Eylül' e bag lı oldugunu her fırsatta bas bas bagıran bir çok
politikacının beş paralı k edilmesi, ceza ev·
lerinde Hitler'e bile parmak ısırttıracak
katliam ve işkencelerin en barbar, en
vahşi bir tarzda sürdürülmesi. topluma en
ufak bir nefes alma olanağı tanınınam ası.
en sınırlı liberal isteklere bile özellikle
siyasi yöntemlerle bir çıkış yolu arama
olanagını tanınmaması, halk kitlelerine
her gün işkence, açlfk ve sömürünün en
katmerlisinin dayatılması, cuntanın niyet·
lerini en açık biçimde sergilemektedir. Bu
şekilde de ekonomi giderek savaşa göre
biçimlendirilmekte, ordu ise yönetici güç
durumuna getirilmektedir.
Türk faşist cuntasının, giriştigi bu is·
tila teşebbüsünde, özellikle. içte çözeme·
diği bu sorunlannı dışa açılarak çözme .
ekonomik tıkanıklıgı böylece açma ola·
naklannı zorlama ihtiyacı da önemli rol
oynamaktadır. Bölge üzerinde esas olarak emperyalizm ve sosyalizm güçleri
çatışsalar da; emperyalist ülkelerin kendi
aralanndaki çelişkilerin bir sonucu ola·
rak. çeşitli emperyalist ülkeler ve bunlara
baglı uşak yönetimler kendi hesapianna
uygun bir gelişmenin bölgede ortaya çık·
ması için birbirleriyle yogun bir mucadele
içerisindedirler. Bu kanşık ortamda Türk
faşist cuntası da, kendisi ve efendisi ABD
emperyalizminin lehine ve tam da onun
istediği bir Ortadogu yaratabilmek için,
kendi hesabına düşeni yapmaya çalış·
maktadır. Bugün, bölgedeki radikal güçlerden emperyalizmin uşağı Suudi, İsrail
vb.'ne sosyalist güçlerden çeşitli emper·
yalist güçlere kadar hemen herkes. Orta·
doğu'ya kendi istedikleri elbiseyi giydir·
rnek istemektedirler.
Tabi Türkiye de bu çatışma ve müca·
dele ortamında yararlanarak kendi varlı· .
gını duyurmak, hiç değilse biraz da olsa
etkisini geliştirmek amacında dır. Özellik·
le de tarihi geçmişine bakarak, "bu alan
daha dün benim egemenliğimdeydi" ve
"yeniden ege~en gücü ben olmalıyım "
demekte ve bu amaçlan için Arap radikal
güçlerini ciddiye alınacak bir engel olarak
görmemektedir. "O halde bölge egeme·
nini şu veya bu güçte değil, benim gibi
tarihsel kökenieri olan bir güçte bulmalı"
deyip, ABD'ye bakarak "bu kadar savaş
yürüten ve kan döken bir güç olarak bana
da bölgeden pay verilmelidir.. Çünkü, se·
nin çıkarlannı savunan ve bu uğurda çok
şeye katianan benim ve benden başka hiç
kimse senin çıkarlannı burada savuna·
maz" demektedir. Almanya'dan da geleneksel politikası gereği kendisini desteklemesini istemektedir. İsrail'in yet·
mezlik içinde olduğu, Saddam'ın düşme
noktasında bulunduğu ve diğer uşaklann
da pek güçlü olmadıgı Ortadoğu'da en
güçiii kendileri oJduğuna göre, en iddialı
olan da kendileri olmak zorundadırlar.
Böyle bir mantıkla hareket eden cuntanın,
bölgenin en güçlü ordusuna, en çok insan
potansiyeline, tanm ve hayvancılık kay·
naklanna sahip olan kendisi olduğuna göre iddialı olmaması için neden kalma·
maktadır. İşte Kenan Evren, emir-komuta
zincirine dayanarak "Türk-İslam kardeş·
ligi" maskesi altında en iğrenç oyunlan nı
sergiternekte ve aldığı emperyalist des·
tekler ise bunu daha da kamçılamaktadır.
Elbetteki bu ortamda bu amaçlan nı uygu·
lamaktan geri durması düşünülemez.
Eğer Türk kapitalizminin gelişimi, em per·
yalizm ve bölge gericiliğinin çıkarlan derinliğine yoklanır ve açığa çıkanlırsa vaolacak sonuç bundan farklı olmayacak·
kendi
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boşaltılması pahasına gerçekleştirmiştir.

şamada
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kazalar ve yüzlerce işçinin cesedi
gözler önündedir. Türk burjuvazisi, 1980' •
lerden itibaren uygulanan bu ekonomi·
politikayla ekonomik alanda büyük bir
vurgun ve sömürü gerçekleştirmişti. Ama
tüm bunlan, halkın soyulup sogana çevril·
mesi, midesinin küçültülmesi, mutfagının
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gözyaşlannı
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andırmaktadır.
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Hazıran

nın giriştiği pervasızca davranışlar karşı·
sında şaşırmakta.

bunun nedenlerini a·
Oysa. emperya·
lizmin Türk cuntasına yükledigi rol böyle
bir durumun ortaya çıkmasını kaçınılmaz
kılmaktadır. O şimdi. bir zamanlar Roma
ordulan nın. Ortadoğu'da oynarlıklan role
benzer bir rol oynamaktadır. Sistemin as·
keri manngının doğal bir sonucu olarak.
raştınp durmaktadırlar.

Türk faşist cuntasının uygulamalannda
tükeneo demokrasi umutlan. yalnız Türkiye'deki sosyal-demokrasinin değil, bir
bütün olarak kapitalist sistemin umutlan·
dır. Gerçekte Amerika ve Avrupa'da de·
mokrasinin başına getirilmeyen Türkiye'·
de getirilmiş ve "demokrasi" öldürülmüş·
tür. Bilinen bu gerçek nedeniyle, Avrupa
vb. güçlerin, Türkiye'deki pervasız faşist
uygulamalardan sızianınaya haklan yok·
tur. Onlar bu durumu. emperyalizmin çı·
karlannın en kararlı bir biçimde korun·
ması. savunulması ve yeni çıkar alanlan·
nın elde edilmesi için bilerek ve isteyerek
yaratmışlardır.

Emperyalizmin hayati çıkarlannın teh·
likeye girdigi noktada "demokrasi. insan
haklan vb." şeylerin, onun gözünde hiçbir
değer taşımadığı ilk defa Türkiye' de sergi·
lenen bir durum degildir. Böyle bir sonucu
doğal karşılayamamak. emperyalizmin
günümüzde ulaşhgı dereceyi ve Türk fa·
şist cuntasının sistem içindeki yerini kav·
rayamamaktan kaynaklanmaktadır. Şim·
di sözkonusu olan. tasarlanan politika·
lann Türk faşist cuntası tarafından uy·
gulanmaya geçirilmesidir. Cuntanın Gü·
ney Kürdistan hareketi ile. Kıbns, Yuna·
nistan ve Sovyetler Birligi'ne karşı takın·
dıgı saldırgan tutum bunu kanıtlamakta·
dır.

Özellikle. Birleşmiş Milletler ve Bağ
derhal Kıbns'ı bağımsız
bir devlet haline getirme tehdidi ile cevap
vermesi çok çarpıcı bir örnektir. Kıbns'la
ilgili tutumun bu kadarla kalmayıp. bir
ilhakla sonuçlanacağı görülmektedir. Yu·
nanistan'a karşı aldığı tavır ise. sürekli bir
tehdit ve kışkırtmadır. Bunu. sadece Türk
ve Yunan burjuvazisi arasındaki çelişki·
den ötürü değil, Papandreu'nun sist~mi
rahatsız eden politika ve tutumlanndan
ötürü de yapmaktadır. Her türlü aldatıcı
ve ikiyüzlü görüntüsüne rağmen Kıbns'ın
bağımsız ve bağlantısız statüsüne son ve·
rilerek. parçalanması görevi de Türk bur·
juvazisine emperyalizm tarafından veril· ,
miştir. Çünkü emperyalist sistem oradan
Akdeniz'in Küba'sı olarak bahsetmekte.
bu nedenle de bu adanın ilhak edilerek
NATO bünyesine alınmasını istemekte·
dir. Türk faşist cuntasının emperyalizmin
adına üstlendiği görevler sadece bunlar
da değildir.
İran devrimi üzerinde tehditlerini sürdüren emperyalizm, İran-Irak savaşında
beklediği sonucu alamayınca, bu alanda
da yine Türk cu n tası nı devreye sokmuştur.
İran-Irak savaşının sonucunda düşmesi
çok muhtemel olan Irak faşist yönetimi·
nin ardından bölgede niteliksel bir değiş·
me ve sistemlerarası dengede önemli değişikliğin olması beklenmektedir. İsrai"ı.
her ne kadar Lübnan' daki Filistin. Lübnan
ve Suriye direnişini dengeliyorsa da; Saddam diktatörlüğünün, Arap gericiliğinin
çıkarlannı İran ve Irak'taki gelişmeye
karşı dengelernesi mümkün değildir. Em·
peryalist-kapitalist sistemin bölgedeki en
zayıf halkalanndan birini teşkil eden Irak.
ömrü aylarta ölçütıneye başlanan bir çöküntü süreci içine girmiştir.
Bu durumda, emperyalizm ve işbir·
likçileri için başaşagıya giden süreci dur·
durup, bölge dengesini karşı-devrim lehi·
ne çevirmede emperyalizmin dayanacağı
tek gücün. NATO'nun bölgedeki tek üyesi
ve en has uşagı olarak Türkiye olacağı
açıktı. Böylesine elverişli bir alternatif
lantısıziara karşı.
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TC nin yeni bir biçime bürünmesı. Osmanlıcılıgın ve Kemalizmin kendisini
Kenan Evren'in şahsında yeniden ortaya
çıkarması. PKK önderilgindeki Kürdistan
Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin gelişmesi
nin bir sonucudur.
Cuntanın akılalmaz oyunlar. yalanlar.
çeşitli demagoji ve ifıiralarla PKK Hareketine saldırması. çeşitli provakasyon, iş
kence, katliam ve tutuklamalar ile imha
etmeye çalışması boşuna değildir. O.
PKK'nin şahsında bir halkın yeniden uyanışını. direnişini , kısaca kendi yokoluşu
nu gördügünden bu kadar pervasızca davranmaktadır. Tüm planlara ragmen. ulusal kurtuluş mücadelesinin öncü gücü
PKK'nin imha edilememesi, tam tersine
her saldından kurtularak mücadelenin
gelişim sürecine her seferinde eskisinden
daha güçlü olarak girebilmesi. yepyeni bir
Kürdistan gerçegini de ortaya çıkarmıştır.
Tüm bu gelişmeler karşısında da dünya ve

dogdugunda emperyalızmin, sıstemin çı·
karlan için, demokrasi vb. masallan hiç
tereddütsüz bir kenara atacagı bir kez
daha görüldü. O nedenle de, Türk burjuva
liberallerinin sızianmaian fazla ragbet
görmedi.
Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin çı
karlan nı n bu kadar tehlike altı nda oldugu
bir ortamda, elbette ki Türk ordusu da ha·
rekete geçmek zorundaydı. Emperyalizm
ve bölge gericiliginin genel çıkarlannın
sözkonusu oldugu noktada Türk yöneti·
mine verilen rol buydu ve emperyalizm ile
uluslararası gericilik. gerek cuntanın oluşturulması ve gerekse desteklenmesi ve
teçhiz edilmesini bu nedenle saglamış·
lardı. Ancak bu belirlemeler. Türk faşist
yürıetinıinin sadece emperyalizm ve bölge
gericiligini korumaya memur edildigi,
kendisinin bunda hiçbir çıkannın olmadıgı anlamına gelmez. Aksine. Türk faşist
cuııtasının böylesine tehlikeli maceralara
atılmasınırı en ünemli sebeplerinden biri.
Türk kapitalizminin bir türlü gideremedigi bunalımlannı çözmek ve içte gelişen
halk hareketlerini. böylesine uluslararası
bir destege dayanarak daha rahatlıkla
Türk faşist cuntasının emperyalizmle
tam bir uyum içinde hayata geçirebilecegi
saldı n politikası nı n nasıl bir sonuç dogurabilecegini daha iyi görebilmek için bazı
olgulan da açıklamak gerekmektedir.
Tahii ki bunlann başında da Kürdistan
Ulusal Kurtuluş Hareketinin durumu gelmektedir.

ı- İşgalin Planlanmasındaki
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Bilindigi gibi Kürdistan. yutulmak isragmen bir türlü yutulanıayan
'i r lokmadır. Ve bugün bu lokma. artık
kendisine sahip çıkan ve kendisini yutmak
isteyen düşmanın karnını deşmek için güç
huldugu bir döneme girmiş. ve bunun için
gereken objektif ve subjektif konuma da
ulaşmıştır. Türk egemen sınıflannın tam
ı:uttunı-erittim dedigi bir anda. bir hançer
gibi onun karııına saplanmış ve bunun verdigi acıyla onu adeta sersemletmiştir.
Modern sosyo-ekunomik gelişm"elerin ar·
dından. objektif gelişmeye baglı ol<üak
subjektif planda ulusal ve toplumsal bilinçlenme gelişmiş. bunun karşısında ise.
sadece Türk burjuvazisinin Kürdistan'daki maskesi düşürülmek ve igrenç poli·
kalınmamış.

w

w

w

ama. Kurdistan'ın gerçek sahiplerinin
kimler oldugu da açıga çıkmıştır. Yürütülen teorik-ideolojik faaliyetler ardından
bir program yaratılmış. bu temelde partileşmeye geçilmiş ve mücadele gerçek sahiplerine götürülmüştür. Bu anlamda da.
artık yaşamasının bile düşünülmedigi
Kürdistan. adeta bir mezardan kalkarcasına bu güçlerin karşısına dikilmiş ve Kürdistan'ı midesinde eritmenin(!) rahatlıgın
da olan Türk burjuvazisinin midesini bir
hançer gibi sivrilerek delmeye başlamış
ve onu ölüm döşeğine uzanmak zorunda
bırakmıştır. Her ne kadar sosyal-şoven
egilimlerin uzantısı haline getirilmek. re·
formiz me bulaştı n lmak istendiyse de.
Kürdistan'da bir kez uyanan ulusal bilinç
tüm bu eğilimleri ezip geçmiş ve doğru
devrimci çizgiden sapmadan gelişimini

sürdürmüştür.

Her türlü reformist-teslimiyetçi egi·
Jim e karşı güçlü bir şekilde direnişi sürdüren bu ulusal uyanış karşısında, refor·
mizmin devleti restore etme çabalanna
tenezzül bile etmeyen Türk egemen sını·
flan. uyanacak bir gücün öyle basit birkaç
restorasyon hareketi ile yetinemeyeceğini
çok iyi biliyorlardı. Zaten, Türk burjuvazisinin reformlarla verebileceği pek bir
şeyi de yoktur. Emperyalizmin dayattıgı
ve kendi geleneksel ve kapitalist geliş
mesinin güncel çıkarlan açısından yürüteceği politikası, katliam ve imhadan baş
ka bir şey olmayacaktı. İşte. 1980'lerde

Kürdistan' da onlarca üs ve tesisin inşa
edilmesi, Ağn ve çevik kuvvetler tatbikatı,
NATO' nun görev alanının Ortadoğu'yu da
kapsayacak biçimde genişletilmeye çalı·
şılması, Türk tekelci burjuvazisinin emperyalist çıkariarta bütünleşmiş olarak
hazırlandığı yeni karşı-devrimci görevleri
başarmak için öncelikle bu gelişmelerin
merkezinde yer alan Kürdistan sorununu
kökten halletmek istediğini ve bu nedenle
de tüm tedbirlerini burada yoğunlaştır
maya çalıştığını göstermektedir. ·
Maraş katliamı ve bunun ardından geliştirilen sıkıyönetim uygulamalan ile tutuklamalar da göstermektedir ki, Türk
burjuvazisi kendisini daha çok Kürdistan' daki modem sosyal ve ulusal gelişme
lere göre restore eder veya yeniden biçimlendirirken, 'bunu daha çok PKK'ye yönelik olarak yapmıştır. Bunun en bariz örneği, Maraş katliamı ve ardından gelişen sı·
layönetimlerin öncelikle PKK'nin etkin
olduğu alanlarda gerçekleştirilmesi ve tutuklama lan n daha çok PKK'ye yönelik olarak yapılmasıdır. O zamanki sosyal-demokrat yönetimin daha çok PKK'yi hedef
alıp, reformist Kürt çevrelerine dokunmaması bu askeri hazırlıkiann ana yönünü
açıkça sergiler.
Bilindiği gibi, ı 979'larda bu askeri hazırlık ve uygulamalar oldukça hızlandınl·
mı ş ve nihayet ı2 Eylül ı 980' de bir askeri-faşist darbe ile taçlandınlmıştır.
Bütün bu hazırlıkiann temelinde, modem Kürdistan ulusal canlanışı, ve bunu
sağlayan bir güç olarak Kürdistan'daki
sosyal oluşumun devrimci bir değerlendir
mesinden yola çıkan Kürdistan proletarya
hareketinin gelişiminin yattığı sonderece

ak
u

Türk ordusunun giriştiği Güney Kürdistan'• işgal hareketinin en yakın nedeni,
herşeyden önce hareketin geliştirildiği
Kürdistan somutundaki son gelişmelerde
aranmalıdır. Şüphesiz en belirleyici rolü
oynayan Kürdistan içindeki gelişmeler·
dir.
Türk tekelci burjuvazisinin içinde bulunduğu bunalımlardan kurtulması Kürdistan' daki gelişmelerin durdurolmasına
doğrudan baglı olduğu gibi, bu bunalım
Iann devrimle sonuçlandıniması da Kürdistan' daki devrimci gelişmelere yakın. dan bağlıdır.
Tarih; Türk egemen sınıflannın tüm
tarihsel süreç boyunca olduğu gibi, bu en
son temsilcilerinin de kaderini Kürdistan'da düğümlemiştir.'
Türk egemen sınıflan, tüm tarihsel
geçmiş boyunca ileriye doğru bir hamle
yapmak veya kritik bir evreyi aşmak zorunda kaldıklannda, öncelikle hep Kürdistan üzerine bir sefer düzenleyip, bu alandaki hakimiyetlerini gerçekleştirerek
işe başlamışlardır. Günümüzde yaşanan
gelişmeler, Türk tekelci burjuvazisinin
geçmekte olduğu tarihsel bir evreyi yine
öncelikle Kürdistan' da çözüme kavuştur
mak zorunda olduğunu göstermektedir.
Benzerlik çarpıcıdır. Türk burjuvazisi
iktidara yürüdüğünde ve TC'yi kurduğunda nasıl Kürdistan'dan kalkış yapmışsa, bu gün de yine sonderece kritik bir
noktada bulunmakta ve yine bir kalkışa
ihtiyaç duymaktadır. Bunun için de, herşeyden önce Kürdistan buna elverişli bir
zemin olmalı; dışanya ve özellikle Ortadoğu'ya yönelik hedeflerine ulaşabilme
leri için Kürdistan'daki gelişmeler kendilerinin çıkarianna uygun bir biçimde hal·
!edilmelidir. Bu ise, tarihte benzerleri çok·
ça yaşanmış seferlerden birine ihtiyaç
göstermektedir.
Kürdistan'a yönelen son sefer ve Hak·
karl'nin yeniden işgal edilmesi, lanse e dil·
rnek istendiği gibi bir sınır ve güvenlik meselesinin ve bir askeri operasyonun çok
ötesinde bir olaydır. .
Türk burjuvazisi, bunun hazırlıklannı
çok önceden yapmıştır.
Daha ı978'de Maraş katliamının gerçekleştirilmesi, bu katHarnın ardından
tüm Kürdistan üzerinde adım adım askeri
yönetime geçilmesi ve bu gelişmelerin giderek ı2 Eylül faşist darbesi ile zirveye
ulaşması, sorunlann önemli oranda Kürdistan' da düğümtendiğini göstermektedir.
Daha sonraki gelişmeler, örneğin; i·
kinci ordunun Kürdistan'a kaydınlması,
ABD ortak savunma sistemi gereğince
ı

tennıesine

bolge halklan. ölum duasına hazırlandı
klan Kürdistan gerçegini kabul etmek zorunda kalmışlardır.
Kürdistan'ın kendisini özellikle bölgedeki gelişmelerde bu şekilde ortaya çıka
rabilmesi ve önemli bir konuma yükselebilmesinde Kuzey-Batı Kürdistan'ın payı
son derecede önemlidir. Tabii ki buna baglı olarak. bu parçadaki direnişin öncü gücü PKK'nin de bu gelişmelerdeki rolü be-lirleyicidir. Ve bugün, tüm dünya tarafın
dan anlaşıldıgı, Türk burjuva gazetelerinde de hemen hergün haber. makale ve
çeşitli yazılarda açıkça dile getirildigi gibi. sömürgeci-faşist cuntanın devrimci
mücadelenin bastınlmasına yönelik politikasından. Ortadogu'ya yönelik dış politikasının başansızlıga ugratılmasına kadar. yürütmeye çalışhgı her alandaki politikalannın önünde en ciddi engel olarak
PKK Hareketi görülmektedir. "Bir avuç
haydut. terörist" diye bir türlü kabul et-

rnek istemediği bu .g~rçek. hiç beklemedlgi anda cuntanın karşısına dikilmiştir.
Ulusal kurtuluş mücadelesine dost olması
gereken birçok güç bile hala şaşkınlıgı
üzerlerinden atamamış olması na ragmen.
PKK gerçeği kendisini dünya kamuoyu ve
bölge halklan nezdinde daha da açık bir
biçimde ortaya çıkarmaktadır.
Kürdistan gerçeğinin ve ulusal kurtuluş mücadelesinin ortaya çıkanlmasında
belirleyici bir konumda olduğundan. sömürgeci faşist cunta• saldınlannın esas
hedefini PKK'ye yöneltmiştir. İşte bundan
dolayı da faşist cunta, PKK'ye karşı her
alanda saldııılannı geliştirerek. gittigi her
alanda PKK'yi imha etmek istemiştir.
Yine bunun içindir ki.' o. PKK henüz çok
zayıf bir güç iken. çok güçlü ve en son tek·
nikle donanmış ordulanyla üzerine yürümüş. bu şekilde de son derecede eşitsiz ve
alçakça bir komployu uygulamaya koy·
muştur.

C) GÜNEY KÜRDiSTAN İSTİLASININ NEDEN VE SONUÇLARI

bastırabilmektedir.

5- Bölgedeki Devrimci Gelişmede
Kürdistan Kurtuluş Mücadelesinin
Artan Önemi
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açıktır.

İlk ortaya çıktığı günden buyana bizzat
Genel Kurmay'ın doğrudan tehdit ve provakasyonlanna hedef olan bu hareket. yine gelişmesiyle kıyaslanmayacak baskı
ve imha operasyoniannam uhatap olmuş
tur. Daha ı 978'1erde Hilvan-Siverek yöresi ve Hakkari' de hakiki merrnileri e yapı·
lan geniş çaplı tatbikattarla yıldırma uygulamalanna uğratılmıştır. Yine daha
sonra yapılan tutuklamalar, görülmemiş
katliam ve işkence ler, hemen her bölgede
sayılan on binlere varan insaniann içeriye
alınıp işkencelere uğratılması, operasyonIann tüm Kürdistan'da sürekli kılınması,
tümüyle Kürdistan' daki mevcut mücadele
ve gelişmeyi karşılamaya ve sonuçsuz bı·
rakmaya yöneliktir.
Ancak tüm bu tehdit ve uygulamalara
rağmen, PKK'nin önderlik ettiği ulusal
kurtuluş mücadelesi boğulamadı. Hesaplannın tutmaması ve PKK'nin her kritik
evreyi yeni bir gelişme sağlayarak atlat·
ması, faşist Türk burjuvazisinin daha gelişmiş askeri tedbirlere başvurmasına yolaçtı. Bu öyle bir düzeye vardı ki, neredeyse
ordunun en güçlü birlikleri harekete geçirilere k Kürdistan bir savaş alanına çevril-

di.

Ve özellikle, PKK'nin bölgedeki elvekonumdan yararlanarak sağlıklı iliş
ki kanallan yaratıp, Ortadoğu, devrimci
güçleri ile ilişkilerini geliştirmesi, cunta
temsilcilerini büyük bir telaşa sevketti:
Anlaşılacağı gibiKürdistan'daki geliş
meler, eğer önleyemezlerse sömürgecilik
ve emperyalizmin çıkarlanm darbelemekle kalmayacak. onla n bölgede toptan
çöküşe götürecek gelişmelerin en belli
başiısı olacaktır. Bunun anlamı ve önemi
bu karşı-devrimci güçlerce ·o denli bilince
çıkanimıştır ki; PKK ve KUKH'nin imhası
bir NATO karan haline getirilmiştir.
Kısaca; bu son işgal hareketi de dahil,
Türk faşist burjuvazisince geliştirilen tüm
tedbir ve uygulamalar önem li oranda Kür·
distan Bağımsızlık ve Özgürlük Hareketine yöneliktir.
Özellikle son işgal hareketi bunu çok
açık bir biçimde ortaya koymaktadır.
Hakkari bölgesi, Kürdistan'ın en derin,
direnişe en elverişli ve adeta Kürdistan'ın
kalbi denilebilecek bir alandır.
Geniş bir yurtsever nüfusa sahip olan
Hakkari, kontrol edilemeyen coğrafyası,
sonderece stratejik bir önem arzeden hudut bölgesinde bulunması gibi özellikleri
ve yukanda belirtilen konumuyla tüm
Kürt örgütlerinin kaderini belirleyecek bir
öneme sahiptir. Ve hele bölgede meydana
gelen son gelişmeler ve İran-Irak savaşı
nedeniyle üzerindeki denetimin bir hayli
zayıflaması, bu alanı ulusal kurtuluş mücadelesinin dış ortamı bakımından so~
derece elverişli bir zemin haline getirmiş
tir.
Türk faşist cuntasının bu alandaki gelişmeler karşısında avaz avaz bağırınası
ve İran-Irak savaşının durdurulması için
sürdürdüğü yoğun çabalar hep bunun ürünüdür.
Çünkü, özellikle en çok imha etmek
istediği, adeta korkulu rüyası haline gel·
miş olan ve direnişi bir türlü bastınla
mayan PKK. yakın dönemde tüm önlemlere rağmen bu elverişli zemine kaymayı
rişli

başarmıştır.

PKK tarafından gerçekleştirilen bu yööylesine devrimci gelişmelerle yüklüydü ki, bölgedeki elverişli zemini değer
lendiren, gerekli bağlantılan oluşturan ve
Kürt yurtsever güçleriyle seviyeli ve sağ
lıklı ilişkiler geliştiren niteliği ile, TC için
gerçekten tarihteki en tehlikeli gelişme
lerden birinin eşiğine kadar adım atıyor
du.
Bilindiği gibi bu hazırlıklar en yoğun
evresini yaşamaktadır.
Faşist Türk yönetiminin de acısını derinden duyduğu bu gerçek, onu panik içinde tedbir ve çare bulmaya yöneltti. Çünkü
biliyordu ki, eğer hızla tedbir almazsa, bu
alanın bir süre sonra kurtanimış bölgeler
biçiminde ve boydan boya hızla kopması,
kapıya dayanmış bir gerçek gibiydi.
neliş

Haziran ı 983

Bu bilindigi içindir ki Ağn tatbikatlan,
operasyonlar
ve askeri birliklerin hızlandanlan hazırhk·
lan peşpeşe sergilenmeye başlandı.
Anlaşılacağı gibi son istila seferi çok
yönlü bir gelişmenin ürünüdür ve herşey
den önce direnişi bir türlü lanlamayan
PKK'yi hedef almaktadır. PKK önderliğin
deki Kuzey-Batı Kürdistan hareketinin yeni bir gelişmenin eşiğine gelip dayanmasa
ve bunu pratikte kanıtlar duruma gelmesi
istila hareketinin en temel nedenlerinden
birini teşkil etmektedir.
Son istilanın gerek boyutlan ve gerek·
se yoğunlaştınldığı alan gözönüne getirilirse, hareketin ana ye birincil neden olarak buna yöneldiği açıkça görülecektir.
istila hareketinin Güney Kürdistan'a
da sarkarak tüm Hakkari'yi kuşatma altı·
na almayı, oradaki direniş güçlerini ezmeyi hedeflediğini Türk Dışişleri Bakanbğı
da açıklamalannda açıkça ortaya koyhavaalanı inşaatlan, yoğun

muştur.

liyederi belli birseviyeye ulaştırmasa, Parti Konferans ve Kongre sonuçlannın büyük oranda ülke zeminine yeniden aktan lmaya başlanmasadır.
Tabii ki tüm bu hazırlıklar. Kürdistan'·
da halk savaŞinın, coğrafyasa, insanı ve
diğer tüm iç ve dış koşullan açısandan gelişmeye en müsait olduğu alana aktan·
byor. Yüzlerce PKK kadro ve savaşçısı. bu
alanda direniş bayrağinı yükseltmenin,
yeni dönemde Kürdistan BağimslZiık Mücadelesinin nihai zafer doğrultusunda bir
gelişme sürecine girmesinin hazırlıği içinde bulunuyorlar. işte bir de bu nedenler ve
gelişmelerden ötürü saldın bu alana yöneltilmiştir.

Burjuva gazetelerinin çağırtkanlığını
yaptığı bu saldinnın amaa. bu gazetelerde yeralan yazılardan da açıkça anlaşılmaktadır. Onlann da deyimiyle bu saldın. ''lrak'ta (Güney Kürdistan) üstlenen
ve Türkiye'nin bütünlüğünü tehdit eden
silahlı haydullara karş~" yani Ulusal Kurtuluş Mücadelesine karş~ yöneltilmiştir.
Demek ki, yalnız Türkiye Kürdistan'nında
değil. Irak Kürdistan' nıyla da belli bir bağ
lantı ile geliştirilen PKK önderliğindeki
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni daha ilk
adımianna atarken, saldın ile imha et·
rnek amaçlanmıştır.
PKK davalannın ortaya çıkaracağı sonuçlann daha da hızlancbracağı Ulusal
Direniş Mücadelesinin, PKK'nin son birkaç yıldır ve bugün de en güçlü bir şekilde
yürüttüğü hazırlıklar sonucu. büyük bir
gelişmeye yolaçmasa ve hatta birçok alanda.sömürgecilerin beklemediği başanlan
elde edebilmesi mümkün olacağından.
saldan özellikle böyle bir döneme denk

Bu istilaya yolaçan diğer bir yalan et·
ken ise, Irak yönetiminin Güeny Kürdistan
üzerindeki denetiminin alabildiğine zayıf·
lamasa ve bu alanda hem Türk burjuvazisi
ve hem de Irak burjuvazisi için sonderece
tehlikeli bir durumun ortaya çıkmasıdır.
Aynca bu alanın, İran .ve Suriye'ye sınır
olması ve her iki ülke arasında bağı sağla
maya elverişli bir konumda bulunmasa
aynı zamanda emperyalizm için de ciddi
bir tehlike oluşturmaktadır. Hele bu alandaki direnişçi güçlerin, Kuzey-Batı Kür·
distan' daki direniş mücadelesi ile ittifak
kurmalan ve bu ittifakı daha da geliştirme
temelinde bütünleşebilme durumlannın
ortaya çıkma olasılığı, açık ki bölgede,
hem emperyalizm ve hem de Irak ve Türk
rejimleri için sonderece ciddi bir tehlikenin doğmasına yolaçacaktır. Bu nedenle,
her iki rejim açısından da istikrarlı ve devrimci gelişmelere kapalı bir alan oluştur
mak için, önceden imzalanmış bir anlaş
maya da dayanılarak, "hudut güvenliği"
vb. bahanelerle bu alana girildi. Böylece,
Saddam rejiminin yı kılma tehlikesi önlenmeye çalışı lırken, özellikle de Kuzey-Batı
Kürdistan'daki mücadelenin Güney Kürdistan'• kendisine dış alanda önemli bir
dayanak yaparak gelişme olanağı tıkan
mak istendi.
Saldinnın diğer bir yakın nedeni ise,
özellikle Saddam rejiminin düşmesi ile bir
iktidar boşluğu doğması halinde, Basra
Körfezinin de içine gireceği tehlikeyi gözönüne getirerek, Suudi, Ürdün vb. gerici
Arap devletleri ile anlaşıp "Çevik Kuvvet·
ler" e yeni bir hareket alanı sağlamak istegidir. Yine, Bağdat Paktı'na (CENTO)
benzer bir gerici paktın kurulmasının ön
hazırbklannın geliştirilmesi ve Irak'ta or·
taya çıkacak iktidar boşluğunda emper·
yalizme bağlı bir yönetimin işbaşma geti·
rilmesinin ilk hazırlıklannın yapılması ve
hatta bu gerçekleştirilemezse, o zaman
istilanın çapını daha da genişlettirerek, bu
alanda çıkacak durumun emperyalizm ve
bölge gericiliği lehine çevrilmesi amaçlanmıştır. Özellikle, günleri sayılı olan
Saddam rejiminin içinde bulunduğu askeri ve siyasi tükenmişlik de gözönüne ah·
nırsa, saldı n nın nereye yönelik olduğu or·
taya çıkmaktadır.
Bu etkene yakından bağlı olan diğer
bir neden ise, Türk burjuvazisinin, daha
Misak·ı Milli sınırlannı çizerken gizleyemediği Musul ve Kerkük üzerindeki amaç·
landır. Türk burjuvazisi, tüm Irak üzerinde bir denetim gerçekleştiremezse de, tıp
kı Hatayveyalan birzamanda da Kıbns'ta
görüldüğü gibi burayı da ilhak etmek ve
egemenliği altına almak hesaplanndadır.
Zengin petrol yataklanna sahip olan bu
alanın gerçek sahiplerinin eline geçmeroesi için, şimdiden hazırlıklannı yürüt·
mekte ve burayı ilhak edebilmenin ön adımlannı bu şekilde atmış bulunmakta-
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Demek ki. PKK'nin yeni dönemde yük·
seltmek istediği ulusal kurtuluş mücadelesine karşı bir sefer başlatılmıştır.
Olay böyle ortaya konulmak zorundadır ve nitekim gelişmelerin altında yatan
gerçekler de bunu kamtlaı:naktadır.
Eğer Türk faşist yönetimi Kürdistan
politikasım başanya ulaştırmak. iran ve
Irak Kürt hareketlerini bastırmak. Saddam rejimini kurtarmak. çevik kuvvetlerin Haliç'e müdahalesi için elverişli zemin
yaratmak ve Musul ile Kerkük üzerindeki
rüyalanm gerçekleştirmek ve bir bütün
olarak tüm bölgede kendisine tamnan rolü oynamak istiyorsa, o zaman herşeyden
önce. kendisi için tehlikenin en güçlü olgetirilmiştir.
duğu alanda egemen olmasa gerekmektedir.
45.000' ni aşkın bir savaş birliğini İsra
il saldınlannda görüldüğü gibi hava des2· işgalin Planlanmasında Diğer
teginde bu alana sürmesi, Türk yönetimiYakın Etkenler ve Amaçlan
nin bu amacına ulaşmak istediğini göstermektedir.
PKK Hareketinin bu alanda yükselteceği direni mücadelesi halk savaşı te '!leBu temel etkene bağlı olarak diğer yalinde giderek daha da gelişerek. etkisini
kın etkenler de, son istila teşebbüsünün
tüm bölgede de göstermeye başlayacak·
gerçekleşmesinde şu veya bu biçimde kat·
tır. Bu saldın, bu nedenle bu alana ve
kıda bulunmuşlardır. O halde böyle bir
PKK'ye karşı yöneltilmiştir. Yine bu anteşebbüsü ne yolaçan bu ya kı n etkenistila
lamda da saldın, Türk devletinin boyut·
nelerdir?
ler
lannı aşarak. emperyalizmin NATO'cu
Herşeyden önce, generaller yönetimigeneralleri. çevik kuvvetleri ve hatta ABD ,karşısına, aynı siyasal perspektifiere
nin
kadar
varana
Genel Kurmay Başkanına
sahip olsalar da sivil bir klikleşme çı kani·
çeşitli temsilcilerinin işin içine girmesi
mak istenmekte ve bu dönemde de bunun
sonucu düzenlenmiş ve TC. kararlan biz·
faaliyetleri alabildiğine yoğunlaştınl·
_ zat bu çevrelerden almıştır. Bu temelde
maktadır. Bu durum ise, cunta generallede. faşist cuntaya bu devrimci gelişmeye
rini korkutmaktadır. Özellikle bu konuda
müdahale ettiği için bölgede istediği gibi
"AP" nin faaliyetleri ciddi gelişmelere yol·
at oynatabileceği bir serbestlik tanınmış
açabilecek bir boyuta gelmiş, bunun kartır.
şısanda kendi merkez partileri olan
Böyle bir istila teşebbüsünün temel
"MDP"nin ise oy toplayamaması söz konedeni olarak. PKK'nin mücadelesini ve
nusu olmuştur. Açık ki, sivil kanadın bu
faaliyetlerini gösterebiliriz. PKK'nin diredaha fazla yararlanması ve
seçimlerden
niş mücadelesini daha genelleştirip, daha
koltuğuna oturmasa
iktidar
de
böylece
da anlamb kılacak ve daha güçlü bir biçiçıkarlannın -tekelgenerallerinin
cunta
me dönüştürecek olan temel biraz da 3
bir kanadı
içindeki
ordu
d-burjuvazinin
yıla yakın bir süredir sömürgeci zindandoğura
tehlikesini
görmesi
zarar
olaraklarda ve mahkemelerde sürdürülen PKK
olaiktidar
olsalar,
de
görüşte
Aynı
caktır.
sbnuçlandınlmasana bağ
davalannın
konusunda
yararlanabilme
naklanndan
kitleler
sonuçlannın
bydı . Bu davalann
aralannda yoğun bir çelişki bulunduğu iüzerinde yaratacağı olumlu gelişmeleri
çin, Kenan Evren, karikatürlüğünü yaptığı
diettiği
önderlik
PKK'nin
engellemek ve
M. Kemal' in ı 925'1erde Şeyh Sait isyanını
reniş mücadelesini boğmak için büyük bir
bahane ederek Cumhuriyetçi Terakki Pergözdağı vermek gerekiyordu. Tıpla Seyit
ver Partisi'ni kapatması gibi, Kürdistan
Rıza ve Şeyh Sait yargılanmalannda olmeselesini kullanarak direnişi bahane eduğu gibi. Bilindiği gibi, bu yargılama
dip siyasal muh~liflerini bastırmaya çalarla birlikte Türk işgal birliklerinin Kürbşacaktır. Bu şekilde de, kendisine muhadistan'daki askeri faaliyetleri daha da yolefet eden sivil kanadın üzerine daha ragunlaştınbp, arttınlmıştı. Bugün ise, Kürhatlıkla yürüyebilecektir. Cunta. bir de bu
distan adeta bir savaş durumu içinde tutunedenden dolayı istila girişimini böyle bir
larak, kitlelerin bu davalann sonuçlanna
denk getirmiştir. Özellikle, PKK
döneme
gösterebileceği herhangi bir tepki ve
Kürdistan Ulusal Kurtuluş
öncülüğündeki
PKK'nin hazırlıklannı geliştirdiği direniş
ve asker klik arasındaki
sivil
Hareketinin
savaşı boğuln-.ak istenmektedir. Son, Gübiçimde yararlanacabir
iyi
en
çelişkiden
ney Kürdistan'ı işgal macerasanan altında
klikler arasandaki çebu
bildiğinden,
ğını
yatan diğer bir gerçek de budur.
kadar hafifJetmeolduğu
mümkün
lişkiyi
Yine bu gerçeğe bağb olarak ele ab nasağlamaya
birliği
arasandaki
onlar
ve
ye
bilecek diğer bir nedense: PKK Hareketigeçişi
yönetim"e
"Sivil
çabşmaktadır.
nin. ulusal direniş siyasetini en güçlü bir
biçi·
kururnlaşması
kendisinin
çok
daha
biçimde ve döneme denk düşen özelliklerdeyimiyle
kendi
anladığından,
minde
olle hayata geçirmenin hazırbğı içinde
"çizmeyi aşacak" herhangi bir sivil muhamasa ve bu konuda da son birkaç yılda
lefet hareketine olanak tanımak istemeyürütülen büyük hazırlık çalışmalanm.
mektedir.
ideolojik, politik ve askeri alandaki faa-
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belirli sonuçlar yaratabilmek için, geç·
mişte Irak rejiminin yaptığına benzer bir
şekilde, sınırdan önemli bir kesimi mec·
buri iskana tabi tutarak bu alanda kendisi
için güvenlikli bir bölge yaratmak istemektedir. Bu alandaki başeğmeyen silahlı
aşiret halk güçlerini silahsızlandınp,
mecburi göçe tabi tutmayı hedeflemekte,
ve böylece Kürdistan'ın ana gövdesinde
derin bir kanal açmaya çalışmaktadır. Sı·
nınn her iki tarafında 25-30 km'lik bir
alanı boşaltarak ulusal birliği tümden
yoketmeyi planlamakta, ve bu şekilde de
Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin gelişimi engellenmeye, daha direniş mücadelesinin
başındayken boğulmaya çalışılmaktadır.

ki bu, gelecekte yaratmak istediği
sonuçlara ulaşabilmek için mutlaka at·
ması gereken bir adımdır.
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dır.

istila teşebbüsünün diÜer bir nedeni
de, İran'dakine benzer bir cumhuriyetin
Irak'ta da doğmasını engellemek ve İran' a
gözdağı vermektir. Böyle bir tehdit, Suriye için de geçerlidir. İsrail-Lübnan antlaş
masının gündeme girdiği ve Suriye ile İs
rail arasındaki gerginliğin arttığı bir döneme denk getirilmesi, bu istila hareketinin
Suriye'ye yönelik ucunu da göstermektedir. Suriye'nin, İsrail ile hemen hemen
dengeyi sağlaması ve çıkabilecek herhangi bir savaş durumunda ise, özellikle de
SSCB'nin etkin desteği ile İsrail'i yenil·
giye uğratmasa, bölgede emperyalizm aleyhine sonderece ciddi ve olumsuz sonuçlar doğuracağından, kuzeyden Türkiye'·
nin devreye sokulmasa ve Suriye'yi tehdit
etmesi planlanmıştır. Bu şekilde, İsrail'in
içine girdiği olumsuz durum giderilebi·
lecek, Türkiye'nin de tehditi ve hatta müdahalesi ile Suriye zayıflatılıp, yıpratıl·
maya çalışı lacaktır. Türk ordusunun böyle bir saldınyı yöneltebileceği elverişli bir
alana yerleşmesi. bu niyetini de açıkça
sergilemektedir.
Görüldüğü gibi, faşist cuntanın resmi
ağızlardan belirttiği "hudut, can ve mal
güvenliği"ni sağlamak, bu istilanın nedeni olamaz. Bununla gyçek amaç gizlenmeye çalışılmaktadır. Ama, lasa vadede

3-İşgal Hareketinin

Yaratacagı

Sonuçlar

Bu istila teşebbüsünün nedenleri ve amaçlanna bağlı olarak. doğuracağı çok
önemli sonuçlan da olacaktır.
İstila hareketinin yarattıgı sonuçlar
bakımından en başta ele alınması gereken, Kürdistan ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketleri tarihinde önemli bir dönüm noktasını ortaya çıkarmış olmasıdır.
Ulusal kurtuluşçu örgütlerin kaderlerinin
de belirleneceği gelişmeleri kaçınılmaz
olarak ortaya çıkaracak olan bu durum,
giderek bir imha ile karşı karşıya gelebilecek olan Kürt halkının varlık-yokluk
meselesini gündemleştirmiştir. Eğer ulusal kurtuluş hareketleri, bu döneme denk
düşen tedbirleri ve mücadele anlayışanı
geliştiremezlerse, açık ki en kötü sonuç·
lardan birisi doğmuş olacak, fakat eğer
birçok güç kendisini bu temelde yen
gözden geçirebilir, hata ve eksilıJilııJa'llll
ortadan kaldırabilir ve tedbirler zam amnda alınabilirse, güçlü bir ulusal biri•
ve direniş mücadelesi de bu döneme den
getirilebilecektir. Tüm ilericilerin, yurtseverlerin ve kurtuluş güçlerinin, en küçü
bir sorumluluk hissi taşıyorlarsa bu istilaya karşı çıkmalan ve tarihsel sorumluluklannı yerine getirmeleri artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Eğer bir ulus ve
bu ulusun kurtuluş hareketi olarak yokedilmek istenilmiyorsa, bu tarihi görevler
mutlaka yerine getirilmeli, hiçbir hata.
hiçbir eksiklik, geçmişte içinde bulunulan
herhangi bir olumsuzluk, kısaca hiçbk
neden, sıradan bir yurtseverfiğe bile sa dı k
kalmak isteyen kişileri, direniş mücadelesine vargücüyle katılmaktan alıkoyma
malıdır. Bunlar, herşeyden önce ulusal
birlik, ulusal direniş ve ulusal kurtuluş ,
mücadelesi esprisi içinde hareket etmeli
ve giderek faaliyetlerini bir ulusal kurtuluş cephesinin oluşturulması temelinde
yönlendirmelidirler. Buna katılmalı, destektemeli ve bu faaliyetleri yükseltmek
görevinin bilinci ile hareket etmelidirler.
Bunun yanısıra diğer sonuçlan da şöy
le sıralayabiliriz: Birliğin daha geniş boyutlu ele alınması, devrimci mücadelenin
giderek derinleştirilmesi bu temelde kaynağını bulacak; Kürdistan Devrimi ve
PKK'nin, bölge çapında ve dünya genelinde rolünü oynayabilmesi de, yine ancak
bu temelde gerçekleşebilecektir.
Ulusal birliğin temellerinin atı Iabilmesi için elverişli koşullann ortaya çık·
ması, saldinnın gündeme getireceği sonuçlardan biridir. Geçmişte ilkel ve reformisı milliyetçilikten kaynaklanan olumsuzluklar, birliğin sağlanması bir yana
aradaki uçurumlann daha da derinleş
roesi sonucunu doğurmuştur. Bugün, özellikle de bu son gelişme karşısında ulusal birlik meselesi her zamankinden daha
fazla ve sadece Kuzey-Bab Kürdistan'da
değil, Doğu (İran) ve Güney (Irak) Kürdistan'da da kendisini ivedi bir biçimde dayatmaktadır. Her iki sömürgeci-faşist yönetimin elele vermesi ve ortak hareket
etmesi, başta Kürdistanlı yurtsever güçler
olmak üzere, Irak ve Türkiye genelinde
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ci halklan nı büyük bir tehlikeden koruyabilecektir.
Sonuç olarak; bu istila teşebbüsü Türk
faşist cuntasını daha da teşhir ederken,
Kürdistan Devriminin bölge ve dünya çapında daha belirgin bir şekilde öne çık·
masına yolaçacak ve Kürdistan Devrimi
eskiden sağlayamadığı dış müttefikleri ile
baglaşı k lan nı peşpeşe geliştirebilecek.
dış desteği sağlamadan boğulmak istendiği bu cendereden başantı olarak çıkabi·
lecek. güçlü bir dış dest.e gi sağlayarak.
ulusal kurtuluş mücadelesi tarihinde çok
önemli bir sonucu elde edebilecektir. Eğer, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi bu sonuçlardan yararlanabilir ve zamanında gerekli tedbirleri alabilirse, böyle bir sonucun doğması kaçınılmaz ola-

ması kaçınılmaz olacaktır.

ve a·
Ulusal varlığı tehlikeye
deta bir varlık-yokluk sorunu haline getiren olumsuz sonuçlann giderilebilmesi ve
olumlu . sonuçlann ön plana çıkanlması
için ne yapılmalıdır?
Şüphesiz, işlerin gelişimi kendiligindenlige bırakılırsa olumsuz sonuçlann egemen olması kaçınılmaz olacak. yani her
iki faşist yönetimin amacı da giderek gerçekleşebilecek. ulusal varlığın ve ulusal
kurtuluş hareketinin gelecegi büyük oran·
da karartılacak ve belki de tarihte bir daha dirilememecesine bir sonuç ile yüzyüze gelinmesi mümkün olabilecektir. Eğer
böyle bir sonucun acı gerçekleriyle karşı·
taşılmak istenmiyor, bunun yerine geniş
bir ulusal birlik ve dış ittifaklar temelinde
mücadele geliştirilmek. olumlu gelişme
lerin olumsuz gelişmelere hakim olması
isteniyorsa; devrimci bilinç, örgütlenme
ve eylemin geliştirilmesi kaçınılmazdır.
Bu nedenle, her şeyden önce bilinç. örgüt ve eylem taşıyıcısı olan, yurtseverdevrimci güçlere bugün, özellikle saldın·
nın yolaçtığı gelişmeler karşısında ciddi
ve büyük tarihi sorumluluğu olan görevler
düşmektedir. Bu. sıradan devrimci bir görev değil, bir halkın varlığını-yokluğunu;
ve yine devrimci hareketlerin geleceğini
tayin edecek bir görevdir.
Tarihin gelişim diyalektiği, şimdi her
zamankinden daha fazla bir ivme kazanmıştır. Bu gelişmelerin hıziadınlması ise,
tamamen devrimci hareketlerin varlık nedenine bağlıdır. Kürdistan, tarihinde hiç
bir dönem, bu dönemde olduğu kadar baş
aşağı gidişi kökten durdurabilecek ve yükselişi sürekli kılabilecek bu kadar olumlu
koşullar ortaya çıkarmamıştır. Bu nedenle, bu dönem üzerinde iyi düşünülür, döne·
me denk düşen devrimci görevler iyi konulur ve uygulanırsa, Kürdistan tarihinde
köklü bir dönüşümü başlatmak mümkündür.
Böyle elverişli bir ortamda devrimci
görevlere doğru bir şekilde sahip çı kıtabi·
lirse, belki de Kürdistan' da yüzyılda dönebilecek tarihin çarkı, bir kaç yıla sığabi·
lecek bir hızla rahatlıkla döndürebi·
lecektir. Geçmiş Kürdistan tarihi sonucun
böyle olacağını gösterdiği gibi, çağımızın
güncel gerçekleri de, eğer devrimci görevler doğru kavranır, dayatılır ve çözümlenirse sonucun böyle olacağını ve Kürdistan' da adeta kör bir yumağa dönüşen ulusal ve toplumsal sorunlan n çözümünü beraberinde getireceğini göstermektedir.
Bununla birlikte de, ulusal ve toplumsal
kurtuluş grafiğinin sütunlanndan bir yük·
selme ve genişlemeye tanık olunabilecektir.
Açık ki, mücadelenin bu yönde gelişe
bilmesi için bir devrimciler örgütüne; tüm
devrim sorunlanna sahip çıkabilecek ve
çağdaş ölçüleri geliştirebilecek bir örgütlenmeye ihtiyaç vardır. Ancak böyle bir
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Bu gelişmelerle birlikte Kürdistan
Devrimi, bölge ve dünya çapındaki rolünü
artık daha açık oynayacaktır. Düşman.
ulusal kurtuluş mücadelesi daha güçlü bir
gelişme ve atılım göstermeden, özellikle
de iç ve dış doğal ittifakianna kavuşma
dan onu boğmak istemektedir. Buna raQmen. cuntanın aceleyle giriştiği bu istila
teşebbüsü. tüm bölge ve dünya ilerici kamuoyunun dikkatini Kürdistan üzerine
daha fazla çekecek. ve cuntanın isterliginin tam tersine bir sonucun doğmasına
yolaçarak Kürdistan Kurtuluş Hareketinin, bölge ve dünya çapındaki müttefikleriyle bütünleşerne me biçiminde ifade edebileceğimiz önemli bir eksikliğini giderebilmesi için koşullan elverişli hale getirecektir. Özellikle de, askeri faşist cuntanın
Irak faşist yönetimi ile ittifak içinde olması, tüm ilerici Arap kamuoyu ile dünya ilerici ve demokrat kamuoyunun ve sosyalist
ülkelerin, Kürdistan sorununda daha ciddi bir yaklaşım içine girmelerine yolaçacaktır. Aynca bunun yanısıra, bölgede
güçlü bir anti-emperyalist mücadele cephesine gereksinme duyan bölge ilerici-demokratik güçleri de, Kürdistan'ın bölge
çapında oynayacağı rolü daha iyi kavra·
yacaklar. eskiden bir türlü sağlaya m adı k·
lan destek ve dayanışmalan nı hem güçlü
ve hem de organik bir biçimde sağlaya
caklardır. Saldınnın bir hedefinin de "çevik kuvvetler" e dayanarak mevzi kazanmak olduğu düşünülürse, Kürdistan'ın
boydan boya bir "ç~vik kuv... ~t!<>r" karar·
gahına dönüştürölmek istenmesi karşı
sında, tüm ilerici-demokratik kamuoyu
seslerini yükseltecek ve Kürdistan Ulusal
Kurtuluş Mücadelesine daha fazla destek
vereceklerdir. Bölge çapında gerçekleşen
böyle bir destek. Kürdistan Devriminin
bölgesel ve dünya çapındaki rolünü oynayabilmesi için elverişli bir zemin yaratacaktır. Bu anlamda da, Kürdistan Ulusal
Kurtuluş Mücadelesi, bölgede geliştiril
rnek istenen emperyalist niyet ve uygulamalara karşı bir darbe olacak. gerçek bir
enternasyonalist görevi de böylece yerine
getirerek bölge devrimci güçlerini ve ileri-
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mesini zorlama gibi önemli bir sonucu dodevrimcilerin bu sonucu iyi değerlendirerek birlik problemine çözüm
getirmelerini daha da kolaylaştıracaktır.
Her ne kadar Türk ve Irak faşist yönetimleri, halk güçlerini bölüp parçalamayı ve
en dağınık olduklan bir dönemde ortadan
kaldırmayı denemekteyse de, onlann bu
planlan da ters tepecek ve birlik doğrultu
sunda güçlü bir gelişmenin ortaya çık
ğurması.

D) YURTSEVER VE DEVRİMCİ
GÜÇLERE DÜŞEN GÖREVLER VE
ÇÖZÜM YOLLARI

örgüt ortaya çıktığı oranda, devrimci görevler başanlabilecek ve gelişme sağlana
bilecektir. Bu nedenle, bilinç. örgütlenme
ve eylemin yaratıcısı olarak devrimci güç·
leri n devreye girmesi. bu aşamada her zamankinden daha fazla belirleyici bir önem
kazanmıştır. Faşist cunta, bu istila hareketiyle duymayan kulağa duyması, gör·
meyen göze görmesi için her türlü olanağı
sunmuş, ve iş bu noktada bir anlamda da
devrimcilere düşmüştür. Cunta, giriştiği
bu çılgınca saldın ile, bize mezar içindeki
sessizliği yırtabilmemizve hızlı bir uyanış
içerisine girerek ulusal direniş basamaklan nı peş peşe aşabilmemizin zeminini
sunmuştur. O halde, bu zemin üzerinde
gerçekleştirmemiz gereken görevler nelerdir?
Herşeyden önce, ulusal varlığın imhasına yönelen tehlikelere karşılık ve ulusal
kurtuluş görevlerinin gerçekleştirilmesi i·
çin, bi~ direniş hattı oluşturulmalıdır. Direniş hattının en anlamlısı, ancak bu işgal
hareketine karşı oluşturulabilir ve gelişti·
rilebilir.
Bu direniş hattı, hem Kuzey-Batı Kürdistan ve hem de Güney Kürdistan' da bir
Ulusal Kurtuluş Cephesi biçiminde şekil
lenıneli ve somutluk kazanmalıdır.
Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden başka
hiç bir yöntemle bu istilaya cevap verilemez ve direniş geliştirilemez. Bir kaç bil·
diri ve bir kaç gösteri olayı ile yetinme,
soruna kalıcı bir çözüm getirmediği gibi,
bu işgal ve saldı n hareketinin "sol" çevrelerce maskelenmesi ve bilerek ya da bilmeyerek bu saldın hareketi ve katliamiann meşrulaştınlması anlamına gelecektir. Bu açıdan kararlı bir direniş cephesi·
nin oluşturulması hazırlığı ile işe başlan
malı ve bu konuda faaliyet geliştirilmeli
dir. Sorunun bu şekilde ele alınıp çözölmek istenmesi, sadece devrimci bir görev
değil, tüm ilerici insanlığa karşı sorum·
luluğun ve yurtseverliğin de bir gereğidir.
Bu nedenle direniş cephesinin yaratılma
sı, görevlerin en başına konulmalıdır.
Türk faşist cuntasının, ulusal varlığı
mızı imhayayönelik böyle saldı n lan kar·
şısında, yerine ve zamanına uygun olarak
her türlü mücadele biçimini geliştirmek
ve var olan tüm güç ile direnmek. her devrimci, her yurtsever ve hatta en azından
insani özellikler taşıyan her kişinin vaz·
geçilmez bir görevi olarak birinci plana oturtulmalıdır. .
Direniş mücadelesi, sadece Kuzey-Batı Kürdistan ile Güney Kürdistan değil,
tüm Kürdistan sathında ve ulusal birlik
esprisi içinde geliştiriirnek zorundadır.
Geçmişte sömürgeci uygulamalann bir
sonucu olarak parçalanan ve birbirinden
uzaklaştınlıp, farklılaştınlmak istenen
Kürdistan parçalan arasında bu vesile ile
anlamlı ve geliştirici ulusal birlik sorunlan gündemleştirilmelidir. Direniş ve ulusal birlik içiç~ örülmeli, iç güçler arasın
daki çatışmalar sona erdirilmelidir. Kendilerine yurtsever bir sıfat yakıştıran tüm
güçler v~ kişiler, yurtseverliğin bir gereği
olarak çatışma yerine birlik. teslimiyet ve
uzlaşma yerine ise direniş politikasını egemen kılmak zorundadırlar. Her kim ki,
bu gelişmeler karşısında basit feodal, aşi·
ret, ailesel ve kişisel çıkan için direnişten
vazgeçiyor ve birlik yerine çatışmaJim geliştiriyor ya da göz yumuyorsa, onu değil
yurtsever kabul etmek. insanlığından bile
şüphe etmek gerekmektedir. Bu açıdan,
Kürdistan sathında geniş bir ulusal direniş
birliğine her zamankinden daha fazla yönelme gereği ve zorunluluğu vardır.
Düşmanın imha politikasına karşı hazırlıksız ve birlik meselesini taşıdıklan çeşitli eksiklikler ve hatalar nedeniyle karşı·
lamaktan uzak bulunan, ama buna rağ
men kendisine devrimc~yim, yurtseverim
diyen bir çok güç; kendi geçmişlerine ve
hatalanna yönelerek , direniş ve birliğin
geliştirilmesi önünde engel oluşturan olumsuzluklannı hızla aşmak ve doğru
devrimci birpolitikaya ulaşmak zorundadırlar. Yine bu konuda gerekli örgüt ve
mücadele biçimlerinin geliştirilmesi için,
kararlı bir çaba sarfetmelidirler. İçinde
yaşanılan koşullarda, bu alanda taşınan
hiç bir hata ve eksiklik artık mazur görüle-
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caktır. İstila teşebbüsünün birliğin geliş

caktır.
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tüm ulusal demokratik güçlerin birligini
gündeme getirmekte ve bu sorunu daha da
acilleştirmektedir. işgalci faşist yönetimlere karşı sağlanacak birlik. daha başın
dan devrimci-direniş temelinde saglanmak zorunda olduğundan, direniş mücaKürdelesit süreci içerisinde Kuzey-Batı
.
distan' daki modern ulusal kurtuluşçu
güçler ile Güney Kürdistan'ın daha geri
ideolojik-politik konumda olan güçleri
arasındaki farklar da giderilebilecektir.
Birbirlerine çeşitli yönlerden yakın olan
siyasi güçleri daha da yakınlaştıracak ve
bu konuda geliştirecekleri politika onlan
giderek daha hızlı bir biçimde bütünleşti·
rerek. ulusal birlik meselesini daha doğru
bir temelde geliştirmeye zorlayacaktır.
Aynı zamanda bu. Kürdistan' da ulusal
kurtuluş mücadelesinin çok ihtiyaç duydugu ülke genelinde bir birliğin sağlan
masının koşullannı da oldukça geliştire
cektir. Şimdiye kadar başanya gidernemeninen önemli nedenlerinden biri olan iç
çatışmalar, yerini birlige bırakacak. aşi
retçi feodal çıkariann horılatıldığı bu çatışmalar, bu temelde yerini hızla tüm ulu·
sal güçlerin birliğine terketmek zorunda
kalacaktır. Bundan başka biryaşantı yolu
kalmadığından, kendisine yurtsever diyen
hiçbir kişinin birlik sorununa kolay kolay
engel çıkaramayacağı, son istila hareketiyle daha da kesinlik kazanmıştır.
İstila hareketi, adeta iç dinamiklerin
bir türlü kendi özgül iradeleriyle gerçekleştiremedikleri ulusal birlik sorununa en
önemli bir katkıyı bu şekilde yapmış ola-
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mez. Ve hele bu güçleri veya kişileri direniş ve ulusal birliği geliştirmekten abkoyan eksiklik ve hatalarda ısrar edilir, yanlışlıklar bu dönemde de ısrarla sürdürölmek istenirse, bu tutumun adına cıçıkça
ihanet demekten başka bir şey yapılamaz.
Bu, ister bilinçli ve kasıtlı bir politikanın
ürünü olsun, isterse bilmeyerek ve bir kafa
kanşıklığının ürünü biçiminde ortaya çık·
sın, sonuç itibariyle yarattığı tahribat aynı
olduğundan şiddetle mücadele edilmesi
gereken bir durumdur.
Ülke içinde böyle olduğu gibi yurtdışında da, ister ulusal dar görüşlülükten
isterse işbirlikçilikten kaynaklansın, sömürgecilik ve çeşitli emperyalist çevrelerle içine girdikleri işbirlikçi-teslimiyet·
çi ilişkileri, böyle bir konumda yaşayan
güçler bir kenara itip, doğru bir ittifaklar
politikasına yönetmeli; Kürdistan halkı
nın ~erçek dostlan olan sosyalizm güçleri,
ulusal kurtuluş hareketleri ve dünya ilerici-demokratik kamuoyu ile anlamlı ilişkiler
ve ittifaklar içerisine girmelidirler. Geç·
mişte bu konuda sergilenen ve böyle bir
ilişki içinde olan güçlerin bir türlü aşama, dığı eksiklik ve hatalar giderilmeli ve Ulusal Kurtuluş Hareketi' nin bu cephesi de
sağlam bir güvenceye kavuşturulmali·
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dır.

Faşist cuntanın sol saldınsına ve daha
da geliştirebil eceği yeni oyunlara karşı di·
renebilmek için, kendisine devrimci, yurtsever, insanı m diyen her güç veya her kişi,
eksiklik ve hatalanndan hızla annarak bu
istilayakarşı koyabilecek bir düzeye yükselmelidir. Bu konuda gerekli örgütler yaratılmalı, eğer zayıflarsa güçlendirilmeli·
dir. Bu alandaki çabalar, sadece bir plan,
tasan aşamasında kalmamalı, hızla programlan oluşturularak planlar hayata geçirilmeli ve bu konuda aktif-mücadeleci
bir konum içerisine girilerek. bu tarihi görevler yerine getirilmeye çalışılmalıdır.
Geliştirilecek örgüt ve mücadele biçimleri, faşist istilayı karşılayabilecek. onu etkisizleştirebilecek. onunla her koşul altında boğuşabilecek ve nihai ölümünü
gerçekleştirip onu döktüğü kanda boğabi
lecek örgüt ve eylem seviyesine mutlaka
ama mutlaka yükseltilmelidir.

E) ORTA YA ÇlKAN GELİŞMELER VE
BUNLARIN SONUÇLARI KARŞlSlNDA
PKK HAREKETİNİN GÖREVLERİ

ortaya çıkan, bu
kendisini en çok sorumlu hissetmesi ve devrimci faaliyetleri
yerine getirmede kendisini en çok görevli
görmesi gereken güç. şüphesiz PKK'dir.
Bu konuda tartışılmayacak kadar açık olan gerçek. faşist istila teşebbüsünün PKK
Hareketini11 ideolojisine, politikasına ve
direniş hazırlı klanna karşı yöneltildiğidir.
Bu anlamda da PKK Hareketi bilinçli, ör·
gütlü çabası sonucu ve yüzlerce şehidin
kanı, direnişi temelinde yarattığı pratiğine dört elle sanlmak zorundadır.
PKK Hareketi, herşeyden önce faşist
Türk cuntası nı n saldı n ve istila teşebbüsü
nün, nasıl alçakça bir girişim oldugunu ve
onun nemeneo gerici, barbar bir varlık.
emperyalizmin nasıl tehlikeli bir uşağı ve
bölge gericiliğinin azgın bir dayanağı olduğunu sergilemek ve böylece de son sal·
dınnın gerçek yüzünü ortaya çıkanp, deşifre etmekle, tarihte ve günümüzde Kürdistan halkının ulusal varlığına, kasteden
bu çılgın gücün sinsi, ince olduğu kadar da
barbar uygulamalannı son istila teşeb
büsü ile teşhir etmekle, adına yakışır bir
görevi yerine getirdiği inancındadır. PKK
sadece militanlan önünde değil, ülke halkının ve tüm dünya ve bölge halklannın
Kürdistan

sathında,

gelişmeler karşısında
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caktır.

Yine, kendi dışanda hiçbir güç diresahip çıkmasa da, o, direnişe sahip
çı km ayı sonderece şerefli bir görev olarak
kabul edecek ve öncü örgütün şanına ya kı- şır bir biçimde, başlangıçta olduğu gibi,
sonuna kadar da öncülük rolünü sürdürecektir. Düşmanın bu son macerası m, onun
için, gerçekten bir kez daha tekrarlanamayacak bir son macera haline getirecek
ve bu şekilde .. Bozkurtlar"ı son akım
lan nda bogacak ve onlara yeni saldın şan
nişe

sı tammayacaktır.

Böyle bir görevi gerçekleştirebiirnek
için, PKK Hareketi, herşeyden önce kendi
ideolojik-politik hattına. yani MarksizmLeninizmin engin yaratıalıgana dayanan
ve onun Kürdistan' da uygulanması demek
olan idelojik-politik çizgısıne dayanacaktır. Marksizm-Leninizmi, ülkede giderek daha da derinliğine uygulayarak,
zafere gitmek için çalışmalannın temeline böyle bir eylem kılavuzunu oturtacaktır. İşte, PKK esas olarak böyle bir ideolojiye güven duymaktadır.

Yine, Marksizm•Leninizmden kaynaklanan dogru devrimci çizgisini, partinin
militan ve taraftarianna özümsettirerek,
ve böyle bir düşmana karşı proleteryanın
güçlü parti silahını kuşanıp, bayrağını daha da yükselterek karşılık verecegine ve
bu silahla düşmanı hakettigi sonuca ugratabileceğine güvenmektedir. Bunlann
ya;ısıra, partinin örgütlendirecegi cephe
silahım her zamankinden daha fazla yük·
selterek, bu silahı hem derinliğine hem de
genişliğine en iyi bir biçimde kullanabilecektir. İç ve dış ittifak alanında da bu
silahı iyi kullanarak, herşeyden önce Türk
halkının anti-faşist mücadelesinin güçlü
bir müttefiki olurken, Irak ve diger komşu
halkiann devrimci-demokratik hareketleriyle iyi ilişiler geliştirip, ittifaklar kurabilecek, yine dünya sosyalist sistemi ve
ilerici-devrimci kamuoyu ile sağ lı k lı iliş·
kiler geliştirebilecek ve dayandıSı bu ittifaklar silahı temelinde mücadelesini yürütecektir. Ama bu konuda da herşeyden
önce kendi halk yıganlanna dayanarak,
Kürdistan halkının engin direniş bilincine
hitap ederek, bu bilinci daha da geliştirip
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muş ve halkımızın biricik doğru kurtuluş
yolu olan bu düşünce ve politikalan m hayata -geçirme dogrultusunda ilk adım
lannı da cesaretle atabilmiştir. Zaten
PKK Hareketinin bu alanda bulunmasının
nedeni de. kendi stratejik ve taktik yak·
laşımlannı pratiğe geçirmek ve bizzat
mücadelenin hazırlıSı m bu alanda sürdürmek içindir. Bu nedenle PKK Hareketi, bu
alandaki savaşı, kendi öz savaşa olarak
bilecektir. Bu alanda. kendi öz stratejik.
taktik hattının hayata geçirilmesinin bir
geregi olarak mücadele etmesini bilecek·
tir. Onun içinde gereken coğrafyaya uymak siyasal koşullan degerlendirme ve
insan faktörünü anlama. tanıma ve herşeyden önce kendi öz örgütlenmesi, direniş hattı ve silahlı mücadele anlayışını hayata geçirmesini bilecektir. Kısaca bu,
PKK'nin bilinçli pratiginin öne çıkardıSı
bir sonuçtur.
PKK Hareketi, ancak bu gelişmeler
temelinde görevlerini yerine getirebilecek
ve mücadeleyi daha da yükseltebilecektir.
Silahlı propaganda faaliyetlerini, bu istila
teşebbüsü ile birlikte daha da hızlandır
masını bilecek ve bu duruma benzer koşullan yaşayan birçok halkın pratiginde
görüldüğü gibi, bu yöntemle ve bu temelde partinin, .ulusal kurtuluş görev·
lerine göre inşasını yeniden saghyabilecek ve bu şekilde de giderek Ulusal Kurtuluş Cephesine ulaşılabilinecektir. PKK.
Kürdistan genelinde ulusal birliğin geliş
tirilmesi esprisiyle sıkı sıkıya baglantılı
olarak, faşist istilanın özelliklerine, düş·
manın uzun ve kısa vadeli arnaçianna uygun olarak, onun tüm iç ve dış dayanaklan m gözönünde bulundurarak, günün
gereklerine, güncel taktiklere uygun olar'a k, örgüt ve mücadele anlayışlan m yeniden gözden geçirecek eksik ve yetersiz
olanı tamamlayacak, yanlışlıklanm giderecek ve böylelikle ne pahasına olursa olsun, ne tür zorluklar ile karşılaşıbrsa kar·
şılaşılsın, düşmanın konumuna denk düşen, uzun vadeli bir yıpratma savaşı ile
yönelecek ve bu mücadele içinde onu parça parça ederek, mutlaka nihai yenilgiye
ugratacaktır. Ve, hiçbir engel, zaaf ve hata onu bu kutsal ve sonderece anlamlı görevini yerine getirmekten alıkoyamaya-

halkLayağa kaldıracak ve bu temelde düş
man üzerine yürümesini bilecektir. Belki
de Kürt halkı tarihinde ilk kez, bir kördüğüm haline gelen kaderini nihai ve olumlu
birtarzda çözmek için, bu dönemde ayaga
kalkabilecek ve bu konuda kendisine güvenebilecektir. iyi bilinmelidir ki, bir halk
böyle soylu. böylesine hayati sorunlan için ayağa kalktıganda, düşmanın barbarbga, sadistliği ve hunharbğl ne kadar dehşetli olursa olsun ve ne kadar ağır donammla gelirse gelsin ve peşinde ne kadar
gerici guruh bulunursa bulunsun, bir Vietnam'da, Küba'da ve birçok alanda görüldüğü gibi. bu derecede kurtuluş amaçlan
ile bütünleşen bir halkı hakettigi nihai
kurtuluş yolunda hiçbir güç alı koyamıyacaktır.

Kürdistan halkına karşı görevlerini bir
türlü yerine getirerneyen sosyalist sistem,
işçi sınıfı hareketleri, ulusal kurtuluş hareketleri -özellikle bölge ulusal kurtuluş
hareketleri-, digerdönemlerden daha çok
bu dönemde, Kürdistan halkının varlık
yokluk sürecinde oldugu bir gelişme kar·
şısında, gereken dayanışma ve destegi
sağlamak, bu konuda kendilerine düşen
görevi insanlık ve kendi öz çıkarlan adına,
enternasyonalizmin bir geregi olarak yeri·
ne getirmek zorundadırlar.
Tüm bu gelişmeler sağlandığında ve
bu görevler yerine getirildiginde görülecektir ki; Türk egemen sınıflannın en
gerici ve en son temsilcilerinin, en son
macerası da son bulacaktır. O sosyalizme
ve ulusal kurtuluş hareketlerine karşı yönelttiği son macerası, tarihte bir çok örneği görüldüğü ve birçok ordunun başına
geldigi gibi, onun imhası ile son bulacaktır. Böylelikle de, PKK Kürdistan'ın derinliklerinden ve doruk noktalanndan gelen
ve yalnız faşist Türk yönetimini değil, aynı
zamanda temsil ettigi, düzenin de çöküşe
gitmesinde, bölgede engin bir ulusal kur·
tuluş ve halk devrimleri döneminin açıl
masında belirgin ve tarihi rollerinden birisini oynayacaktır. ister düşmanın kendisinden isterse bizzat devrimcilerin hata
ve eksikliklerinden kaynaklansın hiç bir
engel PKK'yi böylesine soylu ve tarihi bir
görevi yerine getirmek şerefinden ahkoymacaktır.
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gözü önünde. bu barbarbğl, vahşeti ve
soylanma sergilemekle, devrimci görevlerin neler olduğu haklanda bilinç uyandır
mı ş ve uykuda olan, şaşa gören, iyi duymayan bir çok güç şimdi daha iyi görür,
daha iyi dinler bir seviyeye yükselebilmiş
tir. Böyle bir istila hareketinin ortaya çı la·
şı ise, PKK'nin bu konudaki görüşlerinin
doğrulanması olayıdır. Yine PKK düşma
nın maskesini düşürmekle, onun nemenem bir düşm;m oldugunu. tüm dünya
kamuoyuna göstermekle onur duyar.
Bu, sadece işin bir yönüdür. PKK bu ön
adımı ile yetinemez. Bunun arkasından
diger adımlan atması da gerekmektedir.
Madem ki düşman tüm barbarlıgı ile açıga
çıkanlmış, tehlikeli niyetleri sergilenmiş
ve tüm halkımız, bölge ve dünya halktan,
onu bu şekilde tanıyorlar, o halde meseleyi yalnız bilinçte bırakmamak. düşmana
karşı direnişi örgütlemeyi geliştirmek ve
buna öncülük etmek gibi paha biçilmez ve
onurlu bir görevi de gerçekleştirmek gerekecektir. Düşmanı, adeta onun unuttugu
ve onunla en iyi savaşabileceğim iz, karar·
lı bir mücadele verebileceğimiz bir alana
en modern ordulanyla çekebiirliğimiz için, onu içine girdigi bu bataklıkta bogmanın da çarelerini geliştirme sorumluluğunu
yüklenmek durumundayız. O halde PKK
bu güce karşı direnebilmenin öncülügünü
yapma görevi ile karşı karşıyadır. PKK.
geliştirdiği mücadelenin sonucu olarak,
bu alana saldıran Türk faşist cuntasını a·
deta bir canavar gibi yok etmesini bilecek,
onu kolundan-kanadından vurarak işle
mez hale getirecek, kanncanın fil'e yaptı·
Sının bir benzerini ona yapacak, onu sersemletecek, parçalayacak ve en sonunda
da onu kendi eliyle geldigi bu bataga gömmesini bilecektir. İşte, PKK Hareketi bir
de böyle derin bir mücadele direniş anlayışı ve saldın ruhuyla, düşmana bu alanda
nihaı darbe vurmanın çare ve tedbirlerini
de geliştirmek, bunun için de gerekli donanı mı, örgüt ve eylem biçimini, Kürdistan
ve bölgenin koşuHanna uygun olarak geliştirmek ve uygulamak görevini yerine
•getirmeyle karşı karŞıyadır. PKK. daha bu
alana yönelirken, gerek Konferansda, gerek Kongrede ve gerekse de çeşitli yapıt·
lannda bu düşüncelerini, cesaretle savun-
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BİRLİK SORUNUNA SAMİMİ
OLMAYAN
•
•
•
bir ittifak içinde, Kürdistan Ulusal
Kurtuluş Hareketine tasfiye amacıyla peş peşe saldınlar yönelttiği

bugün, birlik sorunu daha da acil
bir durum almasına rağmen, bir
takım küçük hesaplar ve çıkarlar
adına hala yaşatılan eski anlayış
ve ilişkiler. halkımız açısından
gerçekten de son derecede üzücüdür.
Düşmanın kesin imha amacıy
la saldırdaSı ve bu amacına ulaş
mada sahip olduğu her türlü tek·
nik olanaklanna da dayanarak
hiçbir uygulama ve girişimden
çekinınediği
gunumüz koşul
lannda atılacak her sorumlu adı·
mın büyük bir değeri vardır.
Henüz Güney Kürdistan'a yönelik son saldan olayı gerçekleş
meden, yaklaşık bir ay önce, bu
amaçla atılan adımlar bu nedenle
önemli bir adım olarak görülmüş
ve halkİmız tarafından ilgiyle kar·
şılanmıştı. Güney Kürdistan yurt·
sever güçlerinin, düşmana rağ
men kendi aralannda çatışarak
birbirlerini tüketici anlamsız tutumlannın engellenmesi yolunda
da önemli bir gelişme olarak görülen bu ilişkilerin, yeni adımiann
atılmasında bir başlangıç olaca-
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Emperyalizm ve işbirlikçileri
nin. devrimci-demokratik halk
güçlerine karşı saldınlannı yoğunlaştırdıklan ve hatta bunu yer
yer açık işgal ve istila boyutlan na
ulaştırdıktan bölgemizde, bu politikalann boşa çıkanlması. dönemi karşılamaya yetenekli köklü
anlayış ve mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine
yakından
bağlıdır. Bölge ilerici ve devrimci
güçlerinin yetersizliği bütünüyle
açığa çıkmış eski anlayış ve mücadele yöntemlerini gözden geçirmeleri ile doğru anlayış ve mücadele yöntemlerinin ortaya çıkan lması, bölge halklannın geleceği·
nin belirlenmesinde son derece önem taşımaktadır.
Bölge halklan için kendisini
dayatan bu gerçek, Kürdistanlı
yurtsever ve devrimci güçler açı
sından çok daha yakıcıdır. Açıktır
ki, Kürdistan gibi Ortadogu devrimlerinin bel kemiğini oluşturan
bir ülkenin devrimi, köhnemiş,
günlük politika ve uygulamalarla
ilerletilemeyecegi gibi, en büyük
darbeyi de tarihsel sorumluluğunu kavramamış bu tür politika
ve uygulamalannda ısrar eden
güçlerin tehlikeli tutumlanndan

TERKEDILMELIDIR!
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dolayı alacaktır.

Emperyalizm ve sömürgeci
güçlerin, bölge gericiligiyle tam

Sı düşünülmüştü.

Ancak, geçen süreye ve bu sü•
reçte gelişen olaylara rağmen ve
eskinin yanlış egitimlerine karşı
imzalanmış ortak bir platform ol-

dugu halde, basit çıkarlar temelindeki kümelenmelerden vazgeçilmemiş. çatışmalara taraf olma
anlayışı terkedilmemiş ve platform içinde yeralan çevrelerden
çoğu Iraklı ve Güney Kürdistanlı
güçlerin adeta bir uzantısı gibi hareket ederek, halkımızın ulusal
birlik ve direniş çizgisini ikinci
plana atmak gibi olumsuz tutumlan nı sürdürmüşlerdir.

ler, geniş bir direniş cephesinin
yaratılması doğrultusunda somut
ve kesin sonuç alıcı girişimleri gerekli kılmaktadır. Emperyalizm

çıkarlar adına

Bu gerçekler kendisini en açak
biçimde dayatmasına ve bu konuda muhalefet güçlerinin birliği
nin yaratılması doğrultusunda.
özellikle PKK Hareketi tarafından
sürdürülen çabalara rağmen, bir
takım küçük hesaplar ugruna
platform dar tutulmuş. sonuç alıcı
kesin adımlaryerine birkaç bildiri
ve toplantıyla yetinme gibi çözümden uzak basit yaklaşımlarla
sorun geçiştirilmeye çalışılmış

Böylesine dar

halkımızın birlik ve direnişi önüne
engel olan bu tutum ve anlayışlar
terkedilmek zorundadır. Yaşam•
lan dönem, bunun zorunluluğunu

çok açak bir biçimde

day~tmışbr.

Bugün görev, sadece Kürdistan güçleri arasında bir ulusal
kurtuluş
cephesinin
yaratıl
masıyla sınırlı değil, giderek Türkiye ve Irak faşist yönetimlerine
karşı Iraklı ve Türkiyeli güçlerle
anti-faşist, anti-emperyalist ve
anti-şövenist ilkeler ve askeri ve
siyasi ilişkiler temelinde güçlü bir
direniş hareketini yaratmak kadar geniş iken, soruna karşı takı
nılan lakayt tutum ve anlayışlar
en ciddi tehlike olmaktadır.
Açıktır ki, böylesine ciddi ve
bir o kadar da acil görevler, sadece bir kaç bildiri ve toplanbylada gerçekleştirilmez. Ortaya çı·
kan ve giderek hızlanan gelişme-

MehmetKARASUNGUR ve
İbrahim Bİl.GİN....
Baştarafı

S: 1

Kim ne biçimde ve nasıl yaklaşırsa
yaklaşsın, olaya taraf olan tüm güçler,
bu gelişmelerden ve Saddam diktatörlüğünün yıkılmasını engelleyen bu tutumlanndan sorumludurlar ve tarih
önünde büyük suç işlemektedirler.

ve sömürgeci güçlerin, Kürdistan
Ulusal Kurtuluş Hareketine çok
planlı ve sistemli bir biçimde yö- YURTSEVER VE DEVRiMCi
nelmeleri karşısında, anlayış ve GÜÇLERE BÜyüK SORVf!ILU·
mücadele anlamında aşılması geLUKLAR DUŞMEKTEDIR
reken hatalar ve yetersizlikler
sürdürülemez.

tır.

Hala da sürdürülen çabalar
içerisinde açıkça belirtelim ki,
dayatan görevler karşısında yurt·
sever ve devrimci güçler için yapılması gerekenler artık son derecede açıktır. Bunlann başinda ise,
her türlü dar grupçu. çıkara yak·
laşım ve anlayıştan annmış, ulusal birlik ve direniş temelinde atılacak sonuç alıcı somut adım
lar gelmektedir.

Kürdistan'ın ulusal ve siyasal birliğinden yana olan tüm ilericL yurtse-

ver, ve devrimci güçler, yıllardır halkımızın birliğini parçalayan bölgecL
mezhepçi ve aşiretçi düşünce ve yapı
lanmalardan hareket ederek iç bütünlüğü m üzün sağlanmasını engelleyen
ve bu temelde aynhklan ve düşman
lıklan körükleyen anlayışiara karşı
kararlılıkla mücadele etmeli, yıllardır
özlemini duyduğumuz ülke ve halk bütünlüğümüzün
gerçekleşmesi
için
devrimci direniş hareketi saflannda
yerlerini almabdırlar.
Bu uğurda mücadele ederken şehit
düşen Mehmet KARASUNGUR ve
ibrahim BiLGiN ile mensubu olduklan PKK yolumuzu aydınlabyor.
Hiçbir güç ve karşı-çaba Kürdistan
halkının siyasal birliğinin sağlanması
uğrundaki mücadeleyi engelleyemez.
Gazetemiz Serxwebun, PKK-Merkez
Komitesi üyesi Mehmet KARASUNGUR
ve PKK militanı ibrahim BiLGiN'in
şehit olmalan ve bu olaylara ilişkin
geniş açıklama ve değerlendirmeyi
önümüzdeki günlerde çıkacak olan
özel sayıda vermeyi gerekli görmüş
tür.
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Sayfa 20)

Lİ TİXÜBE İRAQ'E Çİ DİBE?

ak
u

xwe di runiştinen LOZAN'e de bi dinyaye
dabfı razikirine. Le, ji her di parvekirina
Kurdistan'e de emperyaliya İngiliz li ser
tixub lihevnehatibun u tixube iraq u Tirkiye kifşnebubu, tevgera kemalist. burjuvaye Tirk, dewlemendi, sererdi u binerdi·
yen hele kani ditita u ji her netewsaziya
xwe li ser netewa Kurd bi amanca tonekirine pek bine, herdem ve hele ji xwe ra
giring diye.
Ji herberiyen parvekaren Kurdistan'e
emperyalista İngiliz u burjuva ye Tirk pişti
serhildanen Palu-Genç-Xani li ser tixube
irohi lihev hatine.
·
Ger di vi ali de burjuvaye Tirk gav
paşve avetibe, di bingehe we de tirsa serhildanen Kurdistan' e h ebu. Lewra girani ya avabuna we li ser pejrandin u helandina heza gele Kurd buye. Ozane ku he zek
hebe ewe hebuna we binbixe ew ji heza
gele Kurd e. Di vi ali de serhildanen gele
Kurd gellek yekan dane zanandine. Ji her
ve burjuva ye Tirk, piştgirtiya lihevhatinen
ser pejrandin u pelişandina tevger u serhil·
danen gele Kurd avabune, buye pişt·
girteke wan. Ev ye k di benden lihevhatina
emperyalist u diktatoriya kemalistan de
zelal xuyan dibe. "ingiUz alikariya serbildaneo Kurdistan' a Baktır nakin, van
tevgeran ttlj nakin, ji ali baştır ve serbildan en hemher Tlrka ewe bltemlrinln.
Hember van yekan ji ingiUzan re ewe
Mtısil u Kerkuk be berdane". (Ji her benden lihevhatine hemu dest me da ninin,
yen dixwazin ve bihur-bijari bibinin li benda dikare mezebike)
Mina xuyan dibe, tixube irohi hesan
nehatiye kifşkirin. Li ser berberi, tekoşin u
hevkariy~ parvekarin Kurdistan'e tixub
kifşbuye. Le, burjuvaye Tirk, herdem tirsa
serhildanen Kurdistan'e kişandiye. Ji her
mafen xwe ray li bende hevhatine ani be ji,

w

Li çiyan refek peşmerge.

Rastiya ku te kiraskirio u bi daxuya~an
te niximandine u iro berçav buye, pevajoya we ya diroki heye, ma ev rasti çine?
Li ser Kurdistan'a Başur amanca burjuvaziye Tirk digihije ta pişti şere cihan e e
yekemin ji avabuna dewleta Tirk ve ev amanc te meşandine. Mina te zanine, tevgera kemalist sazkare dewleta Tirk ji nav
pelişandina imparatonya Osmaniya ve bi
danezana misak-i milli helen serdestiya
xwe; tahelen Musul u Kerkuk u helen Kur·
distan' a Baş ur da bu nişandane. Li ser bingehen seriiraziyen eskeri tixube dewleta

Faşist~n

ji sedemen arnane Qtirse ta irohi bi ha Idari
li ser peşveçrınen Kurdistan'a Başrır seki·
ni ye. Rewşa ve hele ji hem u politik en xwe
ra kiriye bingeh, ji amanca Kurdistan'a
Başur, Mfısil u Kerkuk'e tucar dest neki·
Şandiye. Ji ı 926an ta salen ı 970yi po li·
tika xwe ya Rojhilata-Navin, tekiliyen
dewleta ira n u iraq' e, pekani n u karbrına
CENTO u di tekiliyen bazirgani de binxistina serhildanen Kurda ji xwe ra amanca
yekemin daniye. Bi destxistina Musil u
Kerkuk' e daye peş xwe u tu caran dest ji ve
amance nekşandiye. Herdem gihiştina vi

metinger bekeriyen xwe dixwazin bi

merd daye peşiya xwe. Ji bo tegihiştina ve
amance hez pek were, tene avakirina
CENTO u rola burjuvaziye Tirk beyi her·
çav ewe bes be.
Herçiqas di gellek aliyan de tevger u
tekiliyen wan nene avakirin ji, li ser binxistina serhildanen Kurdan tekili iı hevka·
riya rejimen Tirkiye fı iraq'e kem nebfı
ne.
Te zanin ku bi hatina sal e ı 970yi ve li
ser tekili u tevgersaziya CENTO fı bi gellek tevgeren binxistina tekoşina Kurdis·
tan'a Başfır bi dest anin. Ji sederne ve
pirsgireke bi rejima şahe İran' e ve mafen
xwe bi dest rejime ve berdane, hetta vi
mafi nedane berçaven xwe. Ku bi avakirina ve rewşe ve re ji rejima iraq'e re vekirine ku tevgera Kurd beyi pelişandine. Bi
van pekaninan ji burjuvaziye Tirk bin si·
te ndi ye. Lewra; ev rewşa dijwar, binxistin
u pelişandina tekoşina Kurdistan'a Başur
bi her awayi hilm u gulma xwe li ser Kurdistan' a Bakur vedigirta. Lewra; burjuvaziye Tirk li ser Kurdistan'a Bakfır, xwe bi
politika asimlekirine, zerp u qetliam u
guhartina taybeten netewi ve digre. Hebuna tevgera hele je re pirsgirekek xeder
e. Bi hildana tevgere, pekanineo qolonya·
listi u derbuna rewş~jiwantire pirsgireka
gele Kurd hildane. Ji bo pekanineo xwe
bigihinin dawike u bi bingehkin. Ü amanca xwe ya vi ali bigihinin seri be guman
rejima Tirkiye fı iraq' e ji salan ve li ser
valakirina helen tixfıb biryar sitendine. Ü
bi ve, birandina tekiliyen gele Kurdistan' e
dane peşiya xwe.
Di vi ali de rejima iraq' e hilweşandina
hezaran gundan ter nediye, dfı re da ye peş
dehhezaran gundi fı girseyen gele Kurd.
zerp rı qetliam rı koçben. U, burjuvaziye
Tirk ji hilweşandin u valakirina çend deran peştir neçfıye. Di van pekanineo reji·
ma Tirk de tesiren hezen siyasi nexasim
hemberiya Tekoşina Rizgariya Kurdistan' e hebfı ye. Sa la ı 980yi bi van pekani n, vejandin u amandanina qolonyalista,
hatiye buhurandine. Lewra di van salan de
peşveçfıyine qolonyalisti hemberiye xwe
afirandiye. Ü peşveçfın je pe de bi awaki di
çebune. Ku sazumanen iraq u Tirkiye guman dikirin ku ji bini ve pirsgireka gele
Kurd hildane le; hesaben mal Q sfıke lihev
nehatiye. Pilanen rejima iraq fı Tirkiye
negirtiye. Di peşveçune de guhurandinen
dij pilanen wan afirine. Lewra; ji aliki ve
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Di weşinan de daxfıyan dibe ku ji meha
Sibafe ve ji bo guhartin fı kifşkirina tixfıbe
navbera iraq -fı Tirkiye, hele n Tirkiye fı
iniq'e li Bexda'ye civin pek tinin virde,
biryar te danin ku ewe ve xebate bi bihare
re pekbinin. Oji bo vi kari diraven mezin
danine peşiya xwe.
Bi ve daxfıyane V~ mina em pe agahdarbfıne komisyoneke li ali Hekari ji mali
fı gundiyen ber tixfıb re ji xeyni xwedikirina
du çel ek, panzdeh pez,. fı hwd. xwedikirina
heywanan qedexe kiri ye. Kesen biryar bi
cihnakin fı ray le naynin ewe bene girtine.
Ku li van helen gunditi ji xeyni xwedikirina
heywanan destiken debare tu tişt nin in. Bi
biryar fı pekaninen sedsalan ve pek tinin,
bi vi biryari ji mina ji girseyen gel re bejin
.. di n av b elengazi u birçibfıne de bimrin.
u karnekin" ew ax'a, wun ji sedsalan ve le
jiyan didominin dest je berdin. Eşkere xfı
yane ev biryar perek ji per€ amanca tonekirina netewa Kurd e u pekanina tevgera
qolonyalisti ye. Bi gotinan vi biryari ji bo
.. qaçaxiye" sitendine. Bi vi navi biryar
dineximinin. Heta bi gef utabandinan gel
ji hele· nefi dikin, ji hel fı gundan derdi·
xin.
Di sa gor agahdarbuni; bi bi ha re ve ewe
tixfıbe Tirkiye u iraq' e bi ali başfırve xwar·
da binin. Hevkariyan bi ali ve pektinin.
Helbet tekiliyen herse daxfıyanan bi
hev fı du re heye u bi hevra giredayi ne.
Herçiqas kemasiyen wan hebin ji, ji her ali
ve rastiyek eşkere daxuyan dikin. Daxfı
yan rastiya amanca erişa hela Kurdistan'a başur fı iraq didine nişandane. Lew·
ra; duman ji dhe be agir dernaye. Lewra; ji
bere ve pilan u amanca burjuvaye Tirk li
ser ve hele h ebu. Daxuyanen bu ne, tene ve
rastiye bi bir tinin. Daxuyanan "guhurandina keviren kevne tixtıb" ji arnane u
pilanen erişbaziye re tene dibe kiras.
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Cunta faşist li dti çi ye?

danişanen

"pirrbihez'"i bisihinin.

te koşina Kurdistan' a Başftr ji nuh ve bütik
da ye, ji ali din ve; li her rejima burjuvazi ye
Tirk T ekoşina Rizgariya Netewa Kurdistan' e ji sala ı 975-80yi li hemher rawesti
ye. Ta ku sazfımane aniye her hilweşan
dine. Pil.anen rejima Saddam ji negirti ye.
Lewra; dema guman dikir min .. plrsglreka Kurda hilda, eze mafen xwe ye bl
deste İran ve berdaye bistinim". Tev·
gera Kurdistan' a Baş ür bi tevgerek şe ri
hemher rawesti ye. Erişa amanca dayinen
xwe paş bistinim bi şere iran'e hatiye
herketine fı niha herdu sazüman xwediye
ve .. plrsgireka xederin." Nexweşina mafa xedar ev pirsgirek e. Ji her ve; mina gur·
riyen xwe li hev bixwirinin bi her rojen
bihuri nezi hev ü du dibin.
Di bingehen wan xeberen me di seri de
daxüyan kir de ev rastiye diroke hebfın.
Burjuvaziye Tirki, perçe fireh ü mezin
di bin nire qolonyalisti de digre. Ji xeyni
ve, destavetina Musil u Kerkuk'e danibe
her xwe dibi ku li ve amance ne heyrandine. Çi ma burjuvaziye Tir k pirtuken kevn
li hev diqelibine, çima lihevhatine bereji
nu ve derdixe peş, çima amance xwe ye
bere geştir dike. çima erişbaztir dibe?
Lewra; ji pevajoya qolonyalistiya nuh
ve bi ta lan ü kedxwariye gihiştiye sermaya
yekdest Pexwase emperyaliya USA bi dema peşveçfıyina xwe va kar fı baren em·
peryaliya USA daye ser mile xwe. Ü hem·
ber gelen Rojhelata-Navin fı sosyalizme
xwe kartine. Lewra; ji rewş ü hem u pe kani·
nen xüyane eşkere ye ku ewe di ber gaven
ve amance de binketina burjuvaziye Tirk
pek be.
Ji rastiyek diroke fı rewşa deme bi zelali xfıyaye ku burjuvaziye Tirk ji her ali ve
xwe li iraq fı Kurdistan'a Başfır digre.
Lewra; iroj, li Rojhelata-Navin herberi fı
hezen şoreş fı dij-şoreşe xwe bi girani li ve
digrin fı benda bersivdana evder e.
Diktatoriya Saddam i ro bi piştgirtiyen
sazfımane paşverôk(m Ereban, rewşa xwe
li delava Basra'ye hez dike fı ji dest·
derketinen ye ı975an bistine di erişa xwe
ya ser İran fı şer de hatiye her binketine. Ev
rewşa iraq' e çewa bala paşverôken Rojhelata·Navin dikşine bala helen peşverfıyen
Rojhelata-Navin ji le kombrıye. Ji ve rewşe, her hel bi ge lle k pe kanina xebatan ji bo
mafen xwe tevgeran pektinin. Emperyaliya USA rewşa ji İran fı netica li ve hele
bidest buye, naxwaze di sa pek be. Her ku li
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navça ira n' e hemberiya dij-emperyali neseri ji; dijberiyeka firehi li Rojhelata-Navin belabfı u tewren dij-Emeriki
fire h bfıye. Emperyalizma USA dizane ku
tevgerek dij-Emeriki, hemher emperyalizme li iraq'e serkarbibe, ewe pilanen
derheq Rojhelata•Navin bipelişe fı mafe,
mafe Rojheleta·Navin binbekeve. Ji ber
van yekan ji her ali ve emperyaliya USA
alikan fı hevkariya diktatoriya Saddam
dike. Paşverfıken Rojhelata·Navin li hev
kondike, wan dikemiline. Ta ji van peştir,
dibin nave "heza çeleq" de emperyaliya
USA heza erişbaziye li Misir, Kuveyt. u
Tirkiye hwd. bi cih dike. Ji van karbfın fı
rewşa xedar eşkere xuyan dibe ku, bi van
hemfı yekan ve ji bo parastina delava Basra fı helen delave emperyalizma USA. ber
bi seriirazbuna h elen peşverfıyen iraq' e,
destavetina hele daye ber xwe. Ev reyeka
çarenine. Helen emperyalizme di vi ali de
piştgirti fı alikariya emperyaliya USA di·
kin fı bi hevre tevger datinin.
Sazumanim paşveruyen Ereban mina
Sufıdi, Misir, Urdun, fı Emiren Ereban, tedigihen ve yeke ku bi pekanina erişber
dana ser iran'e çi rewşek xedar pekani ne.
Nexasim di vi ali _d e ku hin sazfımanen
Erebi mina Libya fı Sfıri, piştgirtiya tevgera hemher rejima Saddam dikin, ev
rewşa sazfımanen Erehan xedartir dike.
Di rewşa binketin fı pelişandina sazfımana
Saddam de hilweşandin u mirina xwe di bi·
nin. Oiro ji her ali ve piştgirteken diktatooya Saddam in. Xuyane dema ber binketina rejime, ewe bi emperyalizme re erişbaze hele bin.
Ji aliye din ve, rewşa iraq fı peşveçfınen
hele ji bo Tirkiye gellek xedar in. Tirkiye
bihur·bijari baldare ve hele ye. Mafe wi ye
ku sazfımana berdevk li ser kar bimine.
Lewra; binketina rejima berdevk. an ji serkarbuna sazumaneka dij-emperyalizme
derbeka giran ewe li faşizma Tirk bide. Ji
ber, deriye Tirkiye tede vedibe derva, ewe
ji ha ali ve di nav berberi u hemheran de
bimine. Ewe dor le be girtine. Yek di ev e
ku ewe di ali bazirgani de derbek xedar
bixwe. Lewra di ali abor fı bazirganiya derva de ji bo Tirkiye, İraq dhelô navsere
digre. Piraniya petrole ji İraq'e distine. O
destiken malen senaiya sivik difroşe
iraq' e. Ya pewist ji ev e ku; binketiri u hiJ.
weşandina paşverfıken İraq'e derbek xedar li emperyalizme fı paşverfıken Rojhelata-Navin dide. Ü ev dibe destik ji peş
veçfına tevgera dij-emperyalizme re. Ev
rewş çiqas tesir li Tirlôye dike, hewqas
reya pekanin, hevkari u yekitiya paşve
rfıken Rojhelata-Navin digre. Li hember
ve yeke di rewşek peştiri de Tirkiye bikar
bfıye. Rewşa je te gumankirin ewe bibe
bendek diji karbun fı amance dewleta Tirk
raweste. Reya seriiraziya we bigre. Ji van
taybeten bijare nexasim taybeleka giran u
xfıyane ev e ku; .. pirsgireka Kurda" ji
hem u sazfımana re birineka xedar e. Ewe
ev pirsgirek di rewşa peşveçuneka wiha de
bi be bezeka pewist. U hember qo tonyalista lark raweste. Ku fro ji, burjuvaziye Tirk
ji peşveçônen bela iraq'e dibizde u har
dibe. Ji van hemuyan xuyane ku; emperyalizm u paşverfıken Rojhelata-Navin u di
seri de burjuvaye Tirk, hebfın domandina
rejima burjuvaziye iraq' e pede dibinin. Ji
domandina ve diktatoriye re hemfı yekan
datinin peş xwe. Disa ev yekan ji didine
xliyandan ku; ji ber peşveçuna tevgera
peşveruyen iraq' e, burjuvaziye Tirk bi hurbijari baldar ~ u ji destavetina hele re xwe
kartine. Cunta faşist bi hevkari fı pişt•
girtiya USA u paşverfıken Roj~elata-Na
vin li ber sedirazbuna tekoşina Iraq' e xwe
kare eri şe dike. Ev ji bo cunta faşist. burjuvaziye Tirk tevgiredaneka çavsori fı harbfıne ye. U, gertaybeten faşizma Tirk beyi
berçav u tirsa pirsgireka gele Kurd, taybeten wi ye zeftkari (i erişbaziye, girantir
buna, pingireken hundir u derva. hwd.
tevgerek bi vi awayi ji ber çav nedfıre.
Me daxuyankir ku bi hevkariyen hevalbenden xwe cunta faşist kare erişe pek·
tine. Ger newiha be daxôyanen USA yen
"dlbi ku hben çekdariya Tirk benenahldrlne" ô zedekirina alikariye, sitendina
· ı 60 balafiren şeri y~n F·15 vekirina dhen ,
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gihiştibe

diye ve tegihiştine be, çiqas şoreşgeri bine
ziman. amanca wi çi dibe bila bibe. ew di
nav sefen cihgera wan bixwe ne.
Ji bo gele me, ji ber ku tevger hebfına
gele me ji xwe ra arnane dike u tevger u
tekoşina gele Kurdistan'e datine peşxwe
geltek birnane ye. Lewra ji sedsalanve ye
zerp u zilm u bi pekani ne qolonyalişti şere
li hember gele me vegirtine bi ve tevgere
gihandine qeysa bilindi ye. iro ve bi hoviti u nemirovi pektinin ku hezen tekoşina
rizgariya gele me ô hebuna gel ji hole ra·
bikin. Ve amance danine peşxwe. Bal·
dariya ve yeke ji gele me ra kareki pewist e
u derketina yek keseki ji bela sedsalan he
jiyan didomine ne re ya jiyan fı geleri ye. Ku
ji sedsalan ve ye hezen biyane arnane danine, gele me jivi erdi rabikin, derbixin bi
ve gumane tevger (i pekanineo salan ber·
çavanine. Le, ewe di gola xwina xwe da
bi mi nin. Lewra ji herdernan peştir i ro tevger u tekoşina gele me u kemilandina we
pekbati ye, hembertevger ô pekanineo qolonyalistan bi biryari rawesti ye fı ewe raweste. Lewra di ve tevger (i tekoşina rizgariye de rezan u rebera gele me ya şoreş
ger, rerast cih girtiye. Oxwe di nav hemu
pekanin u leystiken dijmin da daye nişan
din ku tev~er fı tekosjna qele Kurdistan
hember burjuvaziya Tirk di nav Rojhelata·Navin de ciheki xuyane digre u di Rojhelata-Na vi n de diji h eza hartir u dijwartir
radiweste. xwedi heza binxistina ve sazumane ye. Di ali zanehi, teori, rexistini ku
di demek hewqas ciwan de kemilibe ji şo
reşgeriya Kurdistan'e heza hemberiya ajirandiye bi beztir u kemilanditir buye. Di
ve rewşe de şoreşger (i tevgeren şoreşe ji
bo peşxistina Tekoşina Rizgariya Kurdistan u puçkirina pilanen nemirovi ji herdemi zedetir xwediyen imkanane. ü xwediyen heza reberiya rizgarbfına Kurdistan' e ne. Ger hezen şoreşger xwe bi ka ren
şoreşgeri bikemilinin, berpirsiyariyen xwe
bidh bi nin. ev amanca çavsori ewe nezik·
buna binketina qolonyalistiya Tirk ji bi
xwe ra bine.
Pişti van hemu yekan disa em dibejin

Tekoşeren

PKKdemali

eskeri ne.

hewqas fireh fı bi mane ye.
Ger amanc. xebat u pekanineo cunta
faşist bi hur·bijari bene dest, ev ji gelen
Rojbela ta- Navi n, gelen iraq ô gele Kurdistan'e re tevgerek gellek xedar e. Lewra; bi
hemu rewş u xemlen xwe cunta faşist di
Rojbela ta- Na vi n de ji mafpareziya emperyalizm u paşverfıken buye heza erişbazi u
zerpe. Ev yek ji ve rewşe derdikeve peş
helen peşveruyen Rojhelata-Navin; herdem baldare ve rewşe bin, hembere ve amanc (i tevgera erişe rawestin u li diji we
tekoşin vegrin. Ji niha ve ev kar u bar derketiye peşiya gele iraq u Kurdistan'a Başur; li hember heza cunta faşist giredana
şere mafe gel Pişti van yeka reya goline ye
ku di seri de hez u helen Kurdistan' e, İran,
iraq ô Suriye u Rojhelata-N avi n ji bo serfirazkirina şoreşen gelan ger li hember
sazfımana.cunta faşist nerawestinin. hemher we tekoşin daneynin, (i di nav zerp u
gefen heza faşist de tekoşinen gel peş de
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balafirgehan (i cihkirina "heza çeleq" ewe
bi çi be bişkavtine? Bişkavtin fı bersiva van
yekan teneli ser gotina "gefa Sovyet" u
şere h un dir we çiqas rast be, u mu m kin be.
Ku kemilandina h eza eskeri u berf balafir·
ge han ji bini ve ne bi ali Sovyet va ye. Giraroya heza erişe ber bi aliye delava Basra,
iraq u ber bi Kurdistan'a Başur. Ger ne
wiha be tekiliyen bi paşverfıken Ereban. bi
sazfımanen berdevken USA. bi Urdu n' e re
pilanen tene kemilandine, sereke cuntaye
ji Qral Huseyn ra xweş dike we bi çi ben
daxuyankirine. Ma ev hemu yekan tene li
ser tekiliyen bazirganiizahdibin? Gereunta faşist karbuna xwe ya erişe nedabe peş
xwe we gave politika u pekanineo xwe ye
hundir çim li gor peşveçunen Kurdistan'a
Başur kar tine. Dem-bidem berpirsiyaren
we eşkere dax6yanan didin, (i ger heza
cunta fapst ne li ber kaıt ~rili be pirsgireka tixube iraq' e u kirase 9 uhartina öxôb ewe bi çi izah bibe.
Bele, em disa vegerin ser xeberan. Em
bawerin ku di bin nave .. nuhkirina tixub"
de dixwazin amanca erişbaziye 6 rastiye
veşerin. u disa baweriya me ye ku bi ve
vejandine me amanca cunta faşist u pekaninen daye ber xwe zelaltir kiri ye.
Cunta faşist, ji gumana binketina rejima iraq u peşketina tevger u tekoşina
Kurdistan'a Başur ji demen direj ve ye ku
kare xwe pek tine. Eskere xwe li hele bi cih
dike. Li helen stratejik karbunen xwe pek
tine. Re u tekiliyen tevgere avadike. Ü ev
hemu karbfın dibin naven •• nUhkirina keviren tixfıb" de pek ten.
Ji ber ve yeke ger heza we ter be ewe li
ali Kurdistan'a Bakfır erd ji gel vala bike. ·
Qetliama pek bine u girseyen gel koçber
bike. Ovan hela bike helen qedexe, helen
eskeri. Di van tevgeran da tixfıb u erde
iraq-Tirkiye nede berçave xwe. Ü ewe heza xwe li dhen stratejik bi dhb ike. Ü ewe ji
kemasi u jarbu~ne tevger u tekoşina Kurdistan'a Başfır. Ji ber li van helan serdesoya rejima iraq'e keme. di vi ali de ger
derb li hemberen xwe bide, ewe rejima
iraq'e ji hem6 aliyan ve piştgiı:ti u hevkariya ve tevgere bike. Di ve tevgere de
taybetelô heyrandine ev e ku ewe giraniya
di na ve tevgera eri şe rejima Saddam bide
serxwe. Cunta faşist ji him ji van hoyen
erini fede bistine him ji derbek giran li ve
pirsgireka xedar bide ji bo tevgera erişe
bilez fı beze. Bi rasti ew heyeten tix6b li ser
van yekan şewr dannin u ji bo ve rüdinin.
Bi gihiştina van amancen me kifşkiriye
pede, li tix6be iraq' e-ku hi n helen iraq' e di
nav day~ dema heza erişbaz bi cih bibe,
ewe bi her ali ve piştgirti u alikariya rejim
u paşverfiken iraq' e pek be. Ewe h eza eriş
baz ku reya İpek'e ji serdestiya rejima
iraq' e bi girani derketiye ewe heza irişbaz
bipareze. Heza qolonyalist di herdfı perçan de hemher Tekoşina Rizgadya Kurdistan'e bigihije rewşeka bihez. Ü li hemher tevger u tekoşinen gelen RojhelataNavin bibe heza zerp u gefan. Ev pilane di
bin nave ••nuhkirina tixfıb" de pek were
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nexin serfirazbôna wan ewe dijwar be, parastina seriirazbuyina demen direj ewe nikaribin bisitrinin.
Arnane u pekanineo cunta faşist ji bo
gel u kedkaren Tirlôye pirsgirekek xedar
e. Ew bi piştdanina ve ewe şoweniya burjuvati fire h bike, zerp u zilme girantir bike u
li ser ve binxistin u pelişandina heza tekoşine ewe bi pejrandina ve hebuna xwe
ava b ike u bidomine. i ro ji herroji zedetir (i
girantir kar u baren kedkar u şoreşgeren
gele Tirkiye berçav bune, ew ji hembel"'
derketina ve erişe, dijberiya firehkirina
şoweniya burjuvati u dij zeftkariye rawestin u peşxistina tekoşin ü tevgera gele Tirlôye ye. Mirov kare beje; ku li Tirlôye be
hemberiya şoweniya burjuvazi, be dijberiya amanc ô pekanineo zeftkari, be
şikandina tesira van yekan u be tekoşi
neka zelal u bi zaneyi pekanina azadi u
demokrasiye ne mumkune. O yen nexwe-

ku; di bin nave "nuhkirina keviren tixfıb"
de cunta faşist li duv erişeye u karen xwe ji
bo ve yeke dike. Ü civaka ji bo mafen xwe
ye rfıreş diherilône nav rewşen xedar. Ji
lôjan ali ve le benihertin, ji çi ali ve be
bişkaftin. di sa xôya ye ku ev tevger hatina
dawika wan dide daxfıyandine. Em kifş
biki.n ku ev ye k naşuhube di çendrojan de
zeftgirtina Bakura Kibris'e. Li hember
berdevken dewlemende, diji Ecewit 6 Demirelan bejandina kul ma ji nin e. Di nav ve
de berberiya çinen çfıda, gelan, dewleten _
cfıda (i dijberi (i tekoşina rexistinan. geren
gellek helan ewe pek were. Qetliam u
xwinrijandinen afirandinen ve yeke bin. ü
ger burjuvaziye Tirk ve pek bine ewe di nav
xwina birijine de ewe bifetise.
XOŞNAV
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SÖMURGECi FAŞIST CUNTA GÜNEY KURDISTAN'A SALDlRDI

Tertipçiliö_idir.
Baştarafı

Baştarafı

leştirilm iş olmaktadır.

Bir türlü tümüyle ezilip-yokedilemeyen devrimci ve halk kurtuluş mücadeleri karşısında bölgedeki çıkarla
n giderek daha da tehlikeli bir konuma giren başta ABD olmak üzere
emperyalist güçler, bölgedeki geliş
meleri kendi lehlerine çevirerek hakimiyetlerini güvenceye almak için,
özellikle, sahip olduğu tarihsel ve güncel özellikleri ve egemenliği altındaki
alanın stratejik ve çoğrafi konumu itiban ile Türkiye ayağına büyük önem
vermekte ve her türlü destegi saglayarak. Türk ordusunu muhtemel gelişmelere karşı erken müdahale gücü
olarak hazırlama çabalan içinde bulunmaktavdılar.

Başta i srail olmak üzere bölgedeki
diger uşaklannın da ihtiyaca yetmeyen durumlan dikkate alındığında,
Türkiye, bölge halklan ve sosyalizm
güçlerine karşı emperyalizmin harekete geçirecegi ilk saldın gücü olmak
zorundaydı. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal durum da,
bunun için son derece elverişli bir zemin oluşturmaktaydı.
Ancak tüm bunlara rağmen, böylesine açı k bir saldı n üssünü n bölge ve

dünyada yaratacağı tepkiler, uzun bir
dönem emperyalist çevrelerin kendi
aralannda da tartışmalara yolaçmış,
dikkatler patlamaya hazır bir alan
olan Ortadoğu'da bu girişimin tehlikeleri üzerine çekilmişti. Ama biliniyor ki, yine aynı nedenlerden ötü'rü
emperyalistler, bu konuda da bir uzlaşmaya varmış ve ABD'nin NATO dı
şında kurduğu ilişkileri sistem açısın
dan tehlikeli bulan eski düşüncelerine
rağmen, ABD-Türkiye ilişkilerinde
bunun zorunlu olduğunu kabul etmiş
ve her hangi bir müdahalede ortak
olacaklannı da belirtmişlerdir.
Ortadoğu'nun sistem açısından taşıdığı önem ve hassas konumu ve en
önemlisi de gelişen Kürdistan Bağım
sızlık Savaşı, biçime ilişkin· farklılık
lan da ortadan kaldırarak. bölgeye
yönelik tek bir saldın komutası oluş
turulmuştur.

"Çevik Kuvvetleri"in 28 Mayısta
"Adventure-83" tatbikalına
Türkiye ve ABD dışında 4 NATO ülkesinin de katılışı bunun ifadesi.
Görülmektedir ki, emperyalistler
ve uŞaklan. gerek halkımız ve gerekse
bölge halklan açısından. ortaya çıka
bilecek ve mevcut tüm gelişmeleri
anında bastırmak için nasıl bir çaba
içinde oldukalannı. böylesine cüretkarane bir girişimle ortaya koymuş
başlayan

lardır.

Söz sırası şimdi başta Kürdistan
ve onun önder güçleri olmak
üzere, tüm bölge halklannın ve onun
önder güçlerinindir.
halkı

İsrail Siyonistleri Türk sömürgecilerinin dostudur...
S: 3'te

kutturu!muştur.
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dır.

Çünkü. faşist Türk yönetiminin Güney Kürdistan'a yönelttigi hareketi
Türk resmi ağızlannın dile getirdiği
gibi "sınır güvenliğini sağlayan
mahdut bir hareket" degil, emperyalizm adına bölgede bu temelde yeni
istila ve işgal eylemleri gerçekleştir
mek için, Kürdistan'ı tümden Kürtlük
gerçegi ve ulusal kurtuluş güçlerinden
temizleyip Türkiyeleşiirmek ve ilk elden faşist Saddam yönetimini kurtararak emperyalizm lehine korumak amacında ki bir harekettir.
Türk ordusunun giriştiği Güney
Kürdistan hareketinin en yakın nedenleri, her şeyden önce hareketin geliş
tirildigi Kürdistan' daki gelişmelerde
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nin geliştlgi her alanda zorlu bir kavga
içinde bulunmakta ve bu kavga Içerisinde dünya' halklan gerçek enternasyonalist bir kaynaşma içinde telitmektedir.
aranmalıdır.
Kürdistan bağımsızlık ve özgürlük
Bugün, tüm tarihsel süreç içinde
harekdi uluslararası alanda ilk ~hit oldugu gibi, salt Kürdistan ve Türkilerinl i srail siyonlzmlne karşı mücade- ye'yi degil tüm Ortadogu'yu ve hatta
lede Filistin direnişçileri ile yanyana dünyayı saran bir çelişkiler yumaSının
vermiş ve savaşçılanmn kanı bölge
yine Kürdistan' da çözülmeye başlan
halk savaşç~lannın kanına kanşmıt dığı na tanık olmaktayız.
Tarihsel geçmiş içerisinde birçok
br. israil siyonistleride. faşist Türk s&
mürgeeileri de. ABD emperyalistleri kez görüldüğü gibi,içine girdiği krizleri daima halklar üzerinde girişilen
de bunu çok Iyi bilmektedirler.
Ama uluslararası gericilik. Kürdl• istila ve imha seferleri ile gidermeye
tan bağımsızbk hareketinin gelitmesi çalışan Türk egemen sınıflan, günüöfkesini müzde tekelci Türk burjuvazisinin
bastıramadıgı
karşıanda
"çamur otonm'' "tutmouo Iz kahr" şahsında yaşadıklan tıkanıklıklan da
yine bu yöntemlerle çözmeye ve bunun
mantıjilyla. bir yandan elini sürekli
Kürdistan bağımsızlık savatç~lannın çapını giderek genişletmeye çalış
kamna bular ve onbinleri kınmdan maktadırlar.
Tam bir çöküntü ile yüzyüze gelen
geçlrirken: diger yandan alçaklıktan
başka birşey olmayan dostluk ilanTürk kapitalizmini içerde gerçekleş
lanyla. bu hareketi töhmet albna dü- tirilen bir faşist darbe ile ayakta tutmaya çalışan işbirlikçi-tekelci Türk burjutürmek Istemektedir.
Ancak yukanda belirttiğimiz gibi. vazisi, nefes borulan tıkanan ekonodünya Ilerici kamuoyu. israilsiyonlst· misinin yaşaması için tek yol olarak
lerinin efendileri adına oynamak Iste- dışa açılmayı görmekte. bu noktada
çıkarlan emperyalizmle çalaşan Türk
diği bu adi oyunun altındaki maktadı
anlamakla gecikmeyecelc.lerdir.
faşistleri tarihsel emperyalist-sömür·
Çünkü günümüze kadar dünya- geci çehrelerine bürünmeye başla
'RUZda ve bölgemizde oynadığı rol ve maktadırlar.
Bu noktada önüne en büyük engel
halkiara karŞI baJVQrduğu Işgal Istila. sömürü ve soykınmlar. israilsiyo- olarak dikilen KUKH'ti, hem empernlstlerinin emperyalist ve sömürgeci yalizm ve hem de başta Türk faşist
dünyamn azgm bir temsildsi oldu- yönetimi olmak üzere tüm sömürgeci
güçlerce ezilmesi gereken bir güç olağunu. halkiann bağlmaz ve özgür gelltmeslnln en amanaz dütmam oldu- rak görülmektedir.
Ancak Türk faşist burjuvazisi, bugunu ortaya koymut ve karŞI-clevri
min her gün daha fazla çürüyen bir nun hiç de kolay bir iş olmadığını çok
iyi bilmektedir.
parçası olduğunu lspatlamıfbr. KürÇünkü. bugün sahnelenen Güney
distan bağımsızlık hareketi Ise. emperyalist•kapltalist dünya ve onun s& Kürdistan istilAsı bir günde ortaya çık·
mürgeeilik sistemine karŞI savaşarak mış bir olay degil. KUKH ve özellikle
var olmaya çalışan ezilen halklar ve de PKK üzerinde sürdürülmekte olan
sınıflar dünyaamn bir parçasıdır. Bu
planlı ve sistemli bir imha hareketinin
iki ayn _ dünyaya mensup güçlerin vardıöı bir aşamadır.
Daha doguş yıllanndan batdostluğundan değil birbirlerinin can
düşmanlan olduklanndan sözedileblo
Iayarak PKK hareketine karşı birçok
lir ve nitekim öyledir.
saldın ve komplo düzenleyen sömürgeci Türk burjuvazisi. bu saldın ve
Faşist Türk sömürgecilerinin. milyonlarca Kürdistaninun varbğlm bile imha planını özellikle l 978 yılında
kabul etmezken. Filistın•ın bağımsızb .binlerce Insanın imha edildiği Maraş
katliamında en açık biçimiyle sergileğindan sözetmesille onbinlerce Ali•
tin'liyi topraklanndan sürüp Imha e- miş ve mücadelenin gelişimini geniş
den lsrail siyonislierinin Kürdlstan·ın kitle katliamlan pahasına da olsa önlemeye çabşacağını göstermiştir. Dabağtmazbğtndan sözetmesı. bu hareketleri boğmakta kader birilgi Içinde ha sonra geliştirilen yogun operasyon,
olan emperyalistler ve işbirlikçilerinin tutuklama ve sılayönetimlerle planı
parça parça uygulamış ve PKK'yi ordam" kb bir döğüşünden ibar~r.
Yaşanan güncel gerçekler. israil tadan kaldırma arnaçianna ulaşmak
styonistleri ile faşist Türk sömürgecl- için yerel gericilikten, sosyal-şoven ve
lerinin birbirlerini ve emperyalizm ile
reformist küçük-burjuva gruplara kabölge gericiligini ayakta tutmak için
dar birçok gücün saldın ve imha haakıl almaz bir çaba Içinde bulundukreketi devreye sokulmuştur.
lan ... tamkhk etmektedir. is ra il Dıtit'
Tüm bu saldın ve tutuklamalar gileri Bakamnın sözleri bu keskin ımzra.
derek daha da hızlanmış ve 12 Eylül
ll hangi çuvala gizleyebilir?
askeri faşist darbesiyle karşt·devrimin

w

Aynca bu açıklama bir gerçegl
çok çirkin bir biçimde de olsa bir kez
daha açığa vurmuştur. Emperyalizm
ve uluslararası gericilik. Kürdistan
bağımsızlık ve özgürlük hareketinin
gelişmesi karşısında büyük bir endişe
~ ve korkuya kaptlmıştır.
Ama nafile! Emperyalizm ve tüm
uluslararası gericilik kol kola böylalne alçakça yöntemlere de batwnalar a111k arnaçianna ulaşmalan
mümkün degildir. Bu konuda ne Güney Kürdistan hareketlerinin geçmltte Içine düştükleri ağır hatalar ve
hem de günümüzde bu yönlü çabalar
içinde olanlar onlara fazla olaMk sunamaz.
Çünkü tüm ilerld Insanlık hergün
her saat yaşanan aa olaylardan çok
iyi bilmektedir ki. israil siyonislieri
INıfla olmak üzere tüm emperyalist ve
sömürgeci güçler. tarihten günümüze
dek. Kürdistan halkı lle bağımsızlık ve
özgürlük hareketinin en az~ b dütmanlan olmutlarcbr.
Güney Kürdistan harekednl. daha
dün denebilecek bir tarihte. kendi emellerine alet etmek amaoyla kullanm.ya kalkıp. ,onra yf•7üstü bcrakanlar. israil siyonlsderi de içinde olmak
üzere. bölge geridilgi ve ABD emperyalizmi degil midir? Üstelik bu hareket. bağlmazlık hareketi de degil yönetid bir losarn amnann dar amaçlanyle amrlı. bir otonomi hareketi oldutu halde!
Emperyalizm ve dünya gericillgi
Kürdistan Bağımsızlık Hareketinin ~
luslararası devrimci ve ilerid hareketin bir parçası. onlarla aym cephede
ortak dütmana karŞI savaşan bir güç
olduğunu çok iyi bllmektedirler.
Başında proletarya önderliginin
bulunduğu Kürdistan INığlmazbk ve
özgürlük hareketL en batta da israil
siyonlsderine karŞI olmak üzere emperyalizme, sömürgectllğe w fatlzme
karŞI. bölgede ve dünyada. mücadele-

ı

şısında bulmuştur.
Bunun böyle olması ltaçınılmaz·

rs

Evet. ABD emperyalistleri ve hatta
Turk sömürgecilerinin talebiyle, dünya çapında teşhir ve tecrit olmuş i srail
yonetkilerine yaptırtılan bu açıklama
ile alınmak istenen sonuç budur. Yani
Kürdistan Bağımsızlık ve Özgürlük
hareketini töhmet altında bırakmak.
ğtmazlık talebini emperyalizm ve
dunya gericiliginin öne sürdügü bir talep olarak göstermek ve Kürdlsian
Bağımsızlık Hareketi ile onun önder
güçlerinl başta Filistin ve Onadogu
olmak üzere dünya devrimci-ilerici
kamuoyundan tecrit etmektir. işte i..
rail siyonistlerinln açıklamalannın.
hainane amao budur ve bu açıklama
bizzat ABD emperyalistleri ile faşist
Türk sömürgecileri tarafından tez.
gahlanarak. bu aşağılık plyonlara o-

.a

Baştarafı

S:

önemli bir kesiminin de Güney
Kürdistan'daki devrimci yurtsever
güçlere ve daha başka alanlara çekilerek yaşamını kurtarınayı başardı.
Aylardan beridir bu amaçla sürdürülmekte olan hazırlıkiann bilincinde olan ve karşı tedbirler geliştirerek
saldınyı sonuçsuz bırakmak için hazırlanan Kürdistan devrimci-yurtsever halk güçleri ise,düşmanın darbelerinden korunınayı başardıSı gibi
gerçekleştirdikleri kahramanca direniş sonucunda düşmana önemli kayıp
lar verdirttiler.
Evet bir anda tam bir savaş alanı na
dönen Kürdistan' daki bu gelişmeler
karşısında dünya tam bir şaşkınlık
içinde soruyor; Kürdistan'da neler
oluyor? Dünyanın bu denli istikrar
arayışı içinde olduğu bir dönemde bir
başka ülkeye bu biçimde nasıl müdahale ediliyor? Egemenlik haklan hiçe
sayılan Irak yönetimi, buna nasıl ve
hangi amaçla katlanıyor? Türk yönetimi ne istiyor? Adı bile agıza alın
mayan Kürdistan hareketi nasıl bu
denli çıban başı sayılıyor? Bu hareket
hangi sonuçlara yol açacak vb. sorular sorulur.
Dünya ve bölge kamuoyu bir anda
kendisini, bizzat kendi geleceklerini
yakından ilgilendiren birçok soru kar·
halkın

saldıolan doruga ulaştınlmıştır. Gerçekte KUKH ve onun önder gücü
PKK'ye karşı bir açık savaş ilanı olan
ı2 Eylül sonrasında. bu imha girişim
leri daha da hız kazanmış, cezaevlerinden, Kürdistan'ın en ücra. köylerine kadar uzanan işkence ve katliamlarla amaç gerçekleştirmek istenmiştir.

Ancak. her şeye ragmen durdurolamayan PKK'nin direnişi, her imha
girişimini, sagladığı gelişmelerle sonuçsuz bırakmış ve verdiği kayıplara
rağmen Türk devleti açısından tehlikenin boyutlannı giderek daha da
büyütmüştür.

ı 2 Eylül sonrasında karşı-devri
min artan saidınianna rağmen. mücadele güçlendirilmiş. bu koşullarda başanyla gerçekleştirilen Parti 1. Konferansı ve ll. Kongresinin sonuçlan da
ülkeye taşınlarak yepyeni bir gelişme
nin adımlan atılmış,bu temelde ülke
zeminine saglıklı bir geçiş başanl
mıştır.

Bugün PKK'de somutlaşan direniş
mücadelesi. bir halk savaşı aşa
masına varmış ve PKK gelişme vaadeden tek güç olarak üstlendiği tarihi
sorumlulugu başaoyla sürdüreceğini
kanıtlamıştır.

Mücadelenin ülke zeminine saglık
bir geçişinin başaniması nın direnişi
daha da kökleştirecegini gören generaller, duyduklan korkuyla çareyi yeniden ve hem de bu kez ordulannın
büyük bir gücünü sürerek gerçekleş
tirecekleri imha hareketinde bulmuş
lardır. Bu imha hareketinin bir parçası olarak bir yandan idam karar·
lannı çıkanrken, öte yandan da direniş güçlerine açıktan bir saldı n yönelterek acizliklerine çıkış aramışlardır.
Fakat istilanın bu amaca varması,
başta PKK olmak üzere yurtsever halk
güçlerinin direnişi nedeniyle mümkün
olmadığı gibi, yolaçtığı sonuçlan itibariylede cunta için ters tepen bir silah
olacağı açıga çıkmıştır. Açık ki, bu
istila girişimi, bölgeyi kapsayan etki
ve niteliğinden ötürü bölge halk güçleri ve ilerici-sosyalist hareketlerinin
de direnişine yol açacak ve cunta,büyük bir çıkmazia yüz yüze gelecektir.
Kürdistan yurtsever direnişçi güçleri
arasında birlik ve mücadeleyi güçlendirmede önemli bir etken olan bu hareketin, bölge ve dünya çapında da
Kürdistan Kurtuluş Hareketi'nin ittifak ve bağlaşıklannı geliştirmesi kalı
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Özellikle son bir yıldır güncelliginden hiçbir şey yitirmeden Türkiye
dünya kamuoyunda tartışılan "Çevik
Kuvvetler"in, Türkiye, Kürdistan, Ortadogu ve SSCB'ye yönelik ilk savaş
provalan da böylece ve hem de Güney
Kürdistan'a yapılan saldın ile gerçek-

Savaş

affedilmez bir halk düşmanlığı olarak
kabul edilmek zorundadır. Degil sadece Kürdistan güçleri açısından, bölge halklan için de böyle bir mücadele
cephesinin yaratılması sorumlulugu
kendisini en acil görevlerden biri olarak dayatmışken. elbette ki, takını
lacak karşı tavır ve girişimler için
başka tanım bulunamaz.
Emperyalizm ve bölge gerici güçlerinin aralannda en sıkı ittifaklan kurarak. halkımız ve onun direniş güçlerine ve bölge halkianna azgın saldınlaryönelttiği ve bu saldı n lan, dire- ·
nişi ezerek bölge hakimiyetini güvenceye almak amaçlan doğrultusunda
daha da geliştirme hesaplan içinde
bulunduğu bugün, Türkiye, Kürdistan
ve bölge direniş güçleri içinde direniş
temelinde en sıkı birlik ve ittifaklar
kesin bir zorunluluktur. Karşı karşıya
bulunulan güncel ve tarihi sorumluluk·
lann bilincinde olarak hareket etmek. sadece halkımızın degil, bölge
halklannın da geleceğinin güvencesi
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Çevak Kuvvetler Tatbikatı Sinsi Bir

Sayfa22)

olacaktır.

Bu sorumluluk ve anlayışla hareket edelim ve düşmanın açık saldın ve
imha girişimlerine karşı, yaratacağı
mız ulusal direniş cephesini zaptedilmez. ama düşmanı bozguna uğrata
cak güçlü bir kale haline getirelim.
Kürdistan Ulusal Kurtuluş güçlerinin karşı karşıya bulunduklan bu tarihi görevi yerine getirmeleri, bir yanıyla da dünya sosyalist ve demokrasi
güçlerinin yakın destek ve ilişkilerine
baglıdır. Bir kördügüm haline gelen
çelişkiler yumağının çözülmesinde önemli bir merkez olan Kürdistan ve
Ortadoğu' da geliştirilen direniş hareketi, açıktır ki, dünya halkianna karşı
adeta bir imha tutkusuyla saldıran
çürümiiş emperyalist sistem ile, insanlığın gelecegini temsil eden sosyalizm
ve demokrasi güçlerinin hesaplaş
masıdır. Bu hesaplaşmada, dünya
sosyalizm ve ilerici güçleri de, halkı
mız ve bölge halklannın sorumluluk·
lanna ortaktır. Bu anlamda. bu güçlerde. direniş mücadelesine destek
olmalı ve onu güçlendirmelidirler.

Cevdet GÜNERHAN

çınılmazdır.

Bölgede devrimci gelişmeleri durdurarak emperyalizm açısından istik·
rarlı bir ortam yaratmak. Kürdistan direnişçi halk güçlerini ezmek ve bu temelde bölge üzerindeki saldırgan ve
emperyalist amaçlar için kanal oluş
turmak. yine başta PKK Hareketi hedef olmak üzere Kuzey-Bab Kürdistan'da gelişen ulusal kurtuluş mücadelesini daha ilk adımlannda kuşatıp
boğmak ve böylece kendi iktidar olanaklannı artırmak amacayla sahnelenen bu işgal ve katliam girişimi, daha
ilk anında onlar açısından büyük bir
fıyasko olmuştur.

içte göstermelik demokrasi giribile bogma temelinde gelişen bu gidiş. iç muhalefeti daha da
büyütüp, işbirlikçi-burjuva saflar
arasındaki aynlıklan bile uçurumlara
dönüştürerek. onlan bataga gömecektir. Kendisi dışındaki işbirlikçi çevrelere dahi nefes alma olanağı tanı•
mayan askeri faşist cunta. adeta her
şeyi ezerek sürdürdügü bu dizginsiz
saldınlannda kendisine yeni yaşam
olanaklan bulmak bir yana. bunlan
daha da tüketecektir.
Ancak. empe,Yalizmden aldığı
tam destekle Kürdistan Ulusal Kurtuluş güçleri ve bölge halkianna saldıran ve yeni saldın hazırlıklan Içinde
bulunan cuntanın, bu dizginsiz saldı n·
larla almaya çalıştığı gıdasını kesme k
ve bu girişimlerini onun için çıkılmaz
bir batak haline getirmekte, şüphesiz.
yurtsever ve devrimci güçlerin mücadeleve birligine bağlıdır.
Sadece Türk ve Irak faşist yönetimleri Için değil ama emperyalizm
Içinde Kürdistan'• bir mezar haline getirecek . bölgede kurtuluşa giden geliş
menin yolunu açmak. Kürdistan Ulusal Kurtuluş güçlerinin direniş temelinde yaratacaklan birlige doğrudan
bagbdır. Hallamızın gelecegini belirleyecek olan önümüzdeki günlerde bu
adamiann atılması, hayati derecede
önem taşımaktadır. Böylesine bir
önemle yüklü olan birlik ve mücadele
görevinin gerçekleştirilmesi için çalış
mak Kürdistanlı her yurtsever, kişi ve
gücün başta gelen sorumlulugudur.
Bunun dışında kalmak. ya da önüne
engel olarak dikilmek. bundan böyle

şimlerini
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Üniversite sınavianna girdim, kazonmodım, köye gidip bir yandan çalışır
ken. diğer yandan da köyde bulunan
gençlik ve halk arasında propaganda
yaptım. Kürdistan gerçeğini kabullendirmek için, yörede bulunan arkadaş
larla hareketin propagandasını kendi
başımıza yapıyorduk. Çok sayıda taraftar kazandık, durum gayet iyi idi.
Ev halkı dahil olmak üzere, önce aileyi
kazandı k. Kitap okuyup, kafamıza takılan sorulan şehirdeki arkadaşlarla
çözüyordulc. Az do olsa bazı şey/er
kavramıştık. Cuntonın iktidara gelişinden sonra Parti kırsal alana çekildi.
Biz yoldaş/ara, yörenin durumu hakkında bilgi veriyorduk. Bonnmo sorunlannda yardım ettim ve kuryecilik
gibi görevler üstlendim. Partinin ve,..
diği tüm görevleri severek ve kararlı
bir şekilde yerine getirdim.
1981 Martında gönüllü olarak kır
sal alanda bulunan partililere katıl·
dım. Yörede çok yoğun operaayoniar
oldJL Kış şartlan olmasına rağmen
hiçbir kayıp vermedik. Çok ciddi tehlikeler atlotmomızo rağmen en ufak
bir yılgınlık ve karamsarlık göstermedik. PKK'ye olan saygınlığımız ve bağ
lılığımızı hiçbir güç engelleyemez. Bu
zor şartlar her devrimci için var olon
şeylerdir. Onun için anlatmaya gerek
duymuyorurn.
Hareketimizin vermiş oldugu sovopmıncı, şehltlerln kanı pahaaıncı, zindanlarda sava!Jçılann direnişi ve dı
şarda ve ülke dışındaki çalışmalarla
büyük boyutlara ulaştığı açıktır. Mücadelemizin daha ileri boyutlara çık
tığı bir gerçektir. Koşullan n zorluğu
na ve olanaklara bakmaksızın mücadeleyi daha da geliştirmek Için yoğun
bir çalışma içinde olon Partimiz. ge,..
çekleştirdiği 1. Konferansıyla gelişi
min yolunu daha da açmış ve Kürdistan uluaat kurtulut yolunu aydınlat•
mıştır. PKWye olon lnoncamız .OMuzdur».

Haziran ı 983
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PKK DAVASI BAGIMSIZLIK VE ÖZGÜRLUK DAVASlDIR

Ancak, mahkemeler ve cezaevlerindeki uygulamalara karşı direnişi daha da
yükselten PKK'li savaş esirleri, PKK
Merkez Komitesi üyeleri M. Hayri Durmuş
ve Kemal Pir' in başı nı çektiği 55 gün süren
bir ölüm orucuyla. sömürgecilerin kanlı
amaçlannı dünya kamuoyunun gözleri önüne serdiler. ı4 Temmuz'da başlayan ve
55 gün süren ölüm orucu 8 Eylül ı 982 günü M. Hayri Durmuş, Kemal Pir ve Akif
Yılmaz'ın şehit düşmeleriyle sona erer·
ken, koma halinde hastahaneye kaldınlan
diger savaş esirleri, direniş bayrağını düşürmeyeceklerini haykınyorlardı. Ger·
çekten de, önderlerinin katledilmesine, üzerlerinde uygulanan işkence ve vahşete
rağmen devrimci savaş esirleri, direnişin
kalesini korumayı bildiler.

BU MAHKEMELERDE
SAVAŞ KURALLARINDAN BiLE

BAHS EDiLEMEZ!
İki yılı aşkın bir süredir devam eden
PKK davalannda sömürgeci devlet yasa
ve urallan da işletilmedi. Sömürgeciler
kendi yasalannı uygulamaya dahi kork·
tuklan PKK davalannda, yasal görüntü
verme çabalan na bile fazla gerek duyma·
dan, imha kararlan nı gün gün hayata ge·
çirdiler.

iDAM KARARLARI YENİLGiNiN
BİR KEZ DAHA iTiRAFlDlR!
Sömürgeciler, önder PKK kadrolannı
katiederek hızlandır
dıklan duruşmala n, özellikle de "sivil yönetim"e geçme hazırlıklannın sürdürüldüğü dönemde sonuçlandırmaya çalıştı
lar. Çünkü, açık askeri yönetim altında
verecekleri ölüm kararlanndan "sivil yönetim" görüntüsü altında yeni savaş hükümetlerini kurtarmak istemektedirler.
Bu nedenlede, daha bu biçim degişikliğin i
yapmadan infazlan gerçekleştirmek çabası içinde bulunmaktadırlar.
Nitekim, bir yandan bu hazırlıklar sürdürölür ve" demokrasiye geçiş" için "yeşil ışık" yakılırken, idam kararlanda peş
peşe vermeye başlanmıştır. 3 Mayıs ı 983
günü 7 idam ve ı müebbet cezasıyla sonuçlandınlan PKK-Birecik ve ardından 25
Mayıs ı 983 günü 35 idam ve ı 9 müebbet
cezasıyla sonuçlanan PKK-Diyarbakır dava la~ bu hesapiann birer kanıtı durumunişkenceler altında

dadır.

Ancak Türk sömürgecilerinin baştan
beri kaçındıklan bir sonuçta ortaya çık
mış, sömürgeci Türk burjuvazisi mahkemelerinden çıkan bu kararlarla kendisini
itiraf etmiştir.
Mücadelenin ilk gelişim anından itibaren hareketi bir çete biçiminde gösterme gayretlerinin beyhudeli ği bir kez daha
açığa çıkmış, tek tek imha yöntemi ve
baskılarla önlemeye çalıştığı bu sonuca
rağmen Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketini resmen tanımak zorunda kalmıştır.
Bu' anlamda bu idam kararlan. Türk sömürgeciliginin kendisini itirafı ve siyasi
yenilgisinin bir kez daha ilim edilmesidir.

iDAMLAR
KiTLESEL KATLİAMLARLA

.a

Açık ki 3000' e yakın tutuklunun bulun·
dugu PKK davalan nda, sadece sorgulan n
dahi yıllan alacağı ortadır. Fakat, açık
olan diger bir durumda, mahkemelerin usulsüz sürdürüldügüdür. Yani, burada savunma ve söz hakkına yer olmamakta,
sadece devletin varlığına yönelmiş bir hareketin taraftarlan olmak dahi karar konusunda yeterli sayı lmaktadır. Bu anlamda PKK davalan, normal usullerine göre
sürdürülen davalar olmadıgı, tersine sa·
vaş içinde esir düşmüş insaniann "yasal"
biçimler altında katliamının ilan edildiği,
ama dünya ölçüsünde varolan savaş kurallannın da tüm dünyanın gözleri önünde
çignendigi davadır.
Açık savaş içinde tarafiann esirler

kanı h dır.

BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLMEK

iSTENiYOR!

günü PKK-Diyarbakır
35 idam karan açıklanırken,
sömürgeci Türk ordulan da Türkiye-lrak
sınınnda Güney Kürdistan içlerine kadar
girerek katliam girişiminde bulundular.
Bu iki gelişmenin aynı ana rastlanması
şüphesizki bir tesadüf değildir.
25

Mayıs ı 983

davasında

w

w

35 idam Karan ...
Baştarafı
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·ı'de

ladılar. Zırhlı

w

arabalara doldurularak
tekrar cezaevine götürülen savaş esirlerinden daha sonraki günlerde hiçbir
haber alınamadı. Ancak. cezaevinden
sızan bilgilere göre direnişin sürdügü
ve bu nedenle yogun baskı ve işkence
leri n oldugu söylenmektedir. Tutuklu
aileleri ve yakınlannın da ajjır baskı
lara maruz kaldıjjı gelen baberler arasındadır.

Halk üzerinde sürdürülen yogun
ve Güney Kürdistan saldın
hareketi ile birlikte açıklanan idam
kararlan, sömürgeci faşist Türk devletinin dava karşısında duydugu panik
ve korkunun ifadesi olmuştur. Özellikle son saldın ile sömürgeciler, topluma gözdajjı vermek ve dünya kamuoyunun dikkatlerini farklı durumlara
çekerek. idam kararlannın halk kitleleri ve dünya kamuoyunda yarataeaSı
etkileri sınırlamak istemişler, ancak
PKK'nin direnişi ve gelişimi ile dog.
rudan baglı olarak geliştirilen bu son
saldı n harekatı, , sömürgecilerin amaçlannın tersine bir sonuç yaratmış
ve dünya kamuoyunun gözleri Kür·
distan ve PKK'ye çevrilmiştir.
baskılar

Sömürgeciler, gerçekleştirdikleri bu
harekatla bir yandan idamlan infaz ederken, bir yandan da kitlesel katliamlara
girişeceklerini ortaya koymuş ve bu harekatın gerçekleştirilmesinde diger nedenlerinin yanında özellikle gözdagı vermek
istediği önemli etkenlerden biri olmuştur.
Geçmişteki katliamlan da hatırlatmaya
çalışan Türk sömürgecileri, halkın sürekli
bir mücadele ve direniş içinde bulunduğu
bu sınır merkezlerini özellikle seÇerek, gelişmelere cevabın açık katliamlar olacagını, bizzat gerçekleştirdikleri katliamlarla göstermek istemişlerdir.

Açıktır ki, idam kararlan ve
saldı n olayı, halk Içindeki öfke ve

son
tepkiyi de arbracak ve mücadelenin gelişimine yeni bir ivme kazandıracak·
tır. Arbk. geçmişte yaşanan idam ve
katliamlar karşısında suskun bir Kürdistan durumu çoktan aşılmış, modem
örgüt ve direniş gücüne ulaşan Kürdistan halkı bugün, kendi öz kurtuluşu
yolunda yüzlerce şehit ve zindanlarda
direnen insanlan pahasına da olsa bajjımsızlık mücadelesini son insanına
kadar sürdürecegini her yönlü direnişi içinde kanıtlamıştır.
25 Mayıs ı 983 günü ölüm cezasına
çarptınlan devrimcilerin isimleri şöy
ledir. Riza ALTUN, Şükrü GÜLMÜŞ,
Celalettin
AYATA,
Muzaffer
DELiBAŞ, Mustafa KARASU, Bedret·
tin KAVAK, MehmetTAKIR, Abdulsemet TEKTAŞ, Selahattin ŞiMŞEK.
Celal BA YMIŞ, Ham it BALDEM iR,
Hıdır AKBALIK., Mehmet TANBOGA.
Mehmet Can YÜCE. Mehmet Emin
KESKiN, Ali YENER, Kemal AKTAŞ,
Abuzer DEHŞET, i!"fan GÜLER,
Süleyman GUNYELI, Ali KILIÇ,
Ramazan ÖDEMiŞ, Salih OGAÇ,
Zülfikar TAK, Halil UÇUT, Ali
YAVERKAYA, Fevzi YETKiN, Abbas
YOKUŞ, M. Fahri ÇİFTKUŞ. izzet

Mücadele önderleri hakkında kesinleşen idam kararlaona halkın sessiz kalmayacagını ve zaten her geçen gün daha
da büyüyen mücadelenin giderek alevleneceğini düşünen sömürgeciler, bu işgal,
talan ve katliam harekatıyla, idamlan kitle katliamlanyla birlikte gerçekleştire
cekleri ortaya koymuştur. Fakat, PKK'li
savaş esirlerinin bu kez idamlar biçiminde
katledilmesi. halkın kin ve öfkesini büyütecek. sömürgeciliğe karşı mücadelenin
daha da gelişmesine yol açacaktır. Bu
nedenle, eger mücadele geriletitmek ve
ezilmek isteniyorsa, mücadeleye kan veren halka yönelmek onlar açıs..ndan zorunludur. Bu gün artık direniş içinde bu lu·
nan bir halk vardır ve bu halkı yoket·
rneksizin PKK hareketini yoketmek mümkün degildir. Bu gerçeği çok iyi bilen sömürgeciler PKK'nin köklerine yönetmeyi
bu nedenle zorunlu görmekte ve halkı·
mıza karşı açtıklan imha savaşını "Irak
çıkartması" adını taktıklan kanlı eylemleriyle hızlandırmış bulunmaktadırlar.
Geçmişte operasyon adı altında sürdürdükleri savaşı. böylece açıktan ve resmi ifadeyle ilan etmiş ve tüm dünyanı n gözleri
önünde uçak saldınlan, zırhlı araçlan ve
onbinlere varan askeri güçleriyle sınır
köylerini yeniden işgal etmişlerdir. Bu
gelişmeler, ve yine aynı günlere denk gelen "Çevik Kuvvetlerin tatbikatı". Kürdistan' da gerçekleştirilmek istenen sömürgeci emperyalist amaçlan ortaya sermektedir.

iDAM KARARLARI VE

SÖMÜRGECİ KATLiAMLAR

KÜRDiSTAN HALKININ PKK
ÖNDERLİGiNDEKI BAGIMSIZLIK
SAVAŞININ GELiŞMESİNİ

ENGELLEYEMEZ!
proletarya önderliginÇa9Jmızda
deki hiçbir halk hareketi, sömürgeci-emperyalist saldınlar karşısında yok edilememiştir. Bağımsızlık savaşı içindeki
halklar günümüzde de 1 dünyanın hemen
her alanında yöneltilen saldınlara ragmen mücadelelerini geliştirmekle ve za·
fere doğru ilerlemektedirler. Henüz baş
langıcında bulunsa da_~ halkımızın PKK

BAYKAL, Yılmaz UZUN, Alaattin
AKTAŞ. M. Emin GÖKDEMİR, Cemal
ARAT. Cuma KUYUKAN.
Müebbet cezasına çarptınlanlann
isimleri ise şöyle:
Selahattin EFE. Resul YAŞAR, Eyüp
ACAR, Harun BIÇAK, Abdulkadir
Osman
ÇAT,
Mehmet
ATIL.
GÜLTEKÇE. Ömer Nihat KAYA.
Hasan Hüseyin KARAKUŞ, Ahmet
KILIÇ, Abdurrahman SEVGAT. Emin
YAVUZ, Hamza YAVAŞ, Fettah
Yİ GİT, Ahmet KOSANUOGLU, ilhami
ADIYAMAN, Abdullah KANAT, MehmetGİRGiN.

PKK-Hatay
Baştarafı

önderligindeki ulusal bagımsızlık
da gelişmesine devam edecektir.

savaşı

Mücadelemizin yenilmezliği. sömürgeci zindanlarda en açık biçimde kanıt
lanmıştır. Düşmanın bütün vahşeti ve bar·
barlığıyla saldırdıgı bu alanlarda bile eger
direniş yükseltilmiş ve inanılan dava ug..
runa ölüm en soylu yol olarak kabul edil·
miş~e. bu halk, bu mücadele yenilmezdir.
Düşmanın bu ölçüde saldırgan olmasının
temel nedeni de bu direniş içinde saklı
olan yenilgisini görmesidir. Türk-sömürgecileri, direniş hareketi karşısında bu
nedenle giderek daha da azgınlaşmakta,
her türlü vahşeti uygulamaktan çekinme·
mektedirler.
Ancak. sömürgeciler, ister zindanlarda ve isterse halk üzerinde uyguladık
lan tüm vahşet ve katliamlara ragmen
halkımızın mücadeleselinde boğul·
maya mahkfımdurlar. Baskı ve katliamlar, mücadeleyi durdurmak bir yana daha
da yükseltmek. kin ve öfkeyi bilemek için
birer neden olacak, Kürdistan halkı zindanlarda katledilen. darağaçlannda
idam edilen, insanianna sahip çıkmayı bilerek haklı mücadelesini hergün biraz daha yükseltecektir.

rd
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Mahkemeleri, yargı organlan , ordu·
lan ve polis gücüyle en güçlü olduklan
alanlarda bile, devrimcilerin varlığından,
davalannın büyüklügünden duyduklan
korku ile sömürgeciler, daha sonraki günlerde de bu acizlik ve kaçınılmaz yenilgilerinin saldınlannı sürdürdüler. Onlan,
toplu imha kararlaoyla katietmenin yaratacağı sonuçlan, kitleler üzerindeki et·
kisinin ne olacağını bildiklerinden hızla
sürdürdükleri bu imha hareketiyle, özel·
likle önder PKK kadrolannı hedeflediler.

üzerindeki uygulamalan uluslararası hukuk kurallanna bağlı oldugu halde, bu kurallardan da bahsetmek mümkün degildir. Ta lan cı, katHarncı ve barbar bir devlet
olan sömürgeci faşist Türk devleti, niteligi
geregi ancak cinayet ve katliamlarla varlıgını sürdürebildiginden, burada savaş
kurallanndan bahsetmenin de geregi kalmamaktadır. PKK Merkez Komitesi üyeleri Mazlum DOGAN, Kemal PİR, M. Hayri
DURMUŞ ve daha birçok PKK'li önder ve
sava_şçının katiedilmeleri bunun en açık
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u

PKK-Merkez Komitesi üyesi Mazlum
DOGAN. 22 Mart'ta PKK önder kadrolanndan Ferhat KURTAY ve Eşref
ANYAK'ı yakarak ve boğarak katlettiler.
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PKK DAVALARlNDA NELER
YAPILMAK iSTENiYOR?

ı2 Eylül askeri faşist darbesinden
bu yana Adana. Antep, Adıyaman,
Maraş, Mersin ve Antakya' da seri birçok operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda ilzellikle de Pazarcık yöre-

BU KATLiAM VE iDAMLARA

KARŞI VE BU SAVAŞTA DÜNYA

HALKLARI HALKIMIZIN
YANINDADIR!

Kürdistan halkının, karşı karşıya bulundugu sömürgeci imha ve yoketme uygulamalanna karşı. içinde bulunduğu direnme mücadelesinde en büyük destegi
dünya halklannın kardeşligi ve yardım·
!andır. Nasılki dün Vietnam halkı ve bu·
güne değin bagımsızlık savaşı veren diger
halklar, sürdürdükleri mücadelelerinde
ve zaferlerinde halklario savaş deneyimleri ve yardımlan nı dayandıklan en büyük
güç kaynagı olarak görmüşlerse, Kürdistan halkı içinde böyledir.
Emperyalizmin bölgedeki en sadık uve onun saldın köpeği olan Türk cu n·
tasını n, halkımıza ve halkımızın en bilinç·
li ve fedakar insanlan Kürdistan devrimci
savaşçılanna yönelttigl saldınlar ve iş
kence tezgahlan ve idam sephalannda
gerçekleştirilen katHamiara karşı. dünya
halklannın yükselen sesini duymak azmiınizi ve gücümözü arttıracaktır. Emperyalizmin Ortadoğu'daki bekçi köpegi faşist
Türk cuntasına karşı uzanan her el ve ya·
pılan her girişim bölge ve dünya banşına
doğru atılan bir adım olacak ve halkiann
kardeşligini daha da perçinleyecektir.
Halkımız, Türk sömürgeciliginin dün- '
ya gericiligi ve emperyalizmden aldıgı
dogrudan yardırnlara karşı. dünya halklan ve ilerici güçlerinin yakın dayanış
masını göreceğinden emindir.
şağı

sinde sömürgeci-faşist kolluk kuvvetleriyle çıkan birçok çatışmada onlarca PKK militanı ve yurtsever Kürdistanlı sehit düştü. İçlerinde yüzlerce
PKK kadro ve taraftannın da bulundugu ve sayısı binleri bulan yurtsever
tutuklandı, onlarcası da işekencelerde
hunharca katledildi.
Başlangıda PKK-Antep bölgesi
biçiminde toplu yargılamalan düşü
nen sömürgeci-faşist Türk cuntası
Gaziantep'te özel askeri bir cezaevini
de hazırlamıştı.
Ancak savaş esirlerinin toplu direnişinin geliştigi, cezaevi kurallannın
etkisiz kı lındıjjı bir ortamın şekillendi
gini gören cunta. sayılan binleri bulan
savaş esirleri ni, Adana, Antakya. Mersin ve Antep cezaevlerine gruplar halinde parçalayarak yerleştirdi. Davalan ise 2.5 yılı aşan bir zamandan sonra.
ı2 Nisan ı 983 günü açılan PKK-Antep grubu davası ile başlattı. Belirli
zaman aralıklanyla, diger iliere dajjı
tılan devrimcilerin de davalan açı
larak "yargılanmalar" devam etmektedir.
Türk sömürgecileri böyle yapmak·
· la savaş esirlerinin toplu savunma ve
toplu direniş koyma imkanlan nı ortadan kaldırmak istemekte ve topluca

"yargılama"

cesaretini gösterememektedir.
Aynca. bölüp parçalayarak sürdürdügü davalarda onlarca idam cezası talebi olmasına ragmen, toplu
olması halinde yarataeaSı . etkiyi de
böylece eng.e llemeye çalışmakta, uygulamalan ve ölüm kararlannın yüz·
lerevaran sayısını kamuoyundan giz·
lerneyi -amaçlamaktadır.
Ancak,böylece PKK militanlan nın,
paı:!ilerini ve Kürdistan Bagımsızlık
ve Ozgürlük Mücadelesini sömürgecifaşist mahkemelerde savunmalannı
engelleyecegini sanan Türk sömürgecilerinin bu silahı da geri tepmiş
tir.
Cezaevlerinde teslimiyet ve yı lgın
lıjjı yaygınlaştırmak isteyen Türk sömürgecileri en incesinden en kabası na
kadar işkence metodlan uygulamakta, çeşitli komplo ve provakasyon
girişimlerinde bulunmaktadırlar. Sa·
vaş esirleri. kendilerine önderlik eden
Diyarbakır Direnişinden de ilham alarak. 6. Kolordu bölgesinde yer alan
cezaevi ve mahkeme salonlannı da
sömürgeciligin yar!{!landıjjı, Kürdistan Bajjımsızlık ve Ozgürlük sloganlannın haykınldıjjı. Türk sömürgeciliginin politik yenilgiye ugratıldıgı alanlar haline dönüştürmektedirler.

Haziran 1983

( SERXWEBÜN

Sayfa 24 )

1-KDP BAŞKANI M. BARZANi İLE BİR SÖYLEŞi
Okuyucuya

Sonuçta, Cezayir hainlik planı imzalandı, ulusdurum da, Şah, Türkiye ve Irak rejim·
lerinin işbirliğiyle Irak'ta Kürt halkının yokedil·
mesi büyük korkusu vardı.
Irak Kürdistan'ında Cezayir planından sonra bir kaç aylı ğı na silahlı mücadele durduruldu,
yenilgiden bir ay sonra Kürdistan'da parti ör·
gütlenmesine başlandı, ve 26 Mayıs 1976'da
devrimcilerin ilk kurşunu. direkt düşmanın göğ
süne dayandı. Her ne kadar 1975'den 1979'a
kadar koşullar çok zor ve güçtüyse de, Kürt
halkının kahramanlığı, partimizin asaleti ve
peşmergelerin pehlivanhğı sayesinde, zorlu bir
direnme gösterildi, Şah, Türkiye ve Irak gibi üç
rejim; bize karşı savaşıyordu. Evet. bu tecrübe
gösterdi ki, hainterin planlan ve iftiralan kısa
bir süre bazı bilinçsiz kişileri etkilese de, ulusun
bağnndan çıkan bir partiyi etkileyemez, bir u·
lus yokedilemez.

SERXWEBÜN· Baas burjuvazisinin palazlanorak lrok'ı emperyalizmin yeni sömürgesi
sürecine koyması, bölgede anti-emperyalist
halk hareketlerinin gelişmesi, emperyalizmle
çelişen yeni iktidariann oluşması gibi nedenlerle bir paralellik içinde Irak Kürdistan'ında
yeni uluslarorası ilişki ve bağlaşıklan kurorak
gelişmeye başlıyan silahir mücadelenin yeni bir
döneme girdiği düşüncesindeyiz. ı 979'dan iti·
baren verdiğiniz mücadelenin konumu. yapısı,
uluslarorası ve bölgesel ilişkilerini nasıl değer
lendiriyorsunuz?
M. Barzani· Hem iç örgütlenmesi açısından.
hem de partinin uluslararası ve bölgedeki ilişki·
leri açısından bizim durumumuz bugün çok iyi·
dir ve günden güne daha iyiye dogru gidiyor.
Şimdi bizim uluslararası ve özellikle de Orta·
doğu' daki özgürlükçü ve yurtsever güçlerin çoğuyla ilişkilerimiz vardır. Bu ilişkilerin daha da
geliştirilmesini istiyoruz ..
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Mesut BARZANi

1 ı Mart'tan sonra Baas rejimi, cayarak bü·
yük bir savaş hazırlığına girişti. ı 970-1974 yıl·
lan arasında Irak'ın askeri kuvvetlerinin gücü
her yönü ile beş kat arttı, o, kendisine sosyalist
sistemin dostu görünümü verdi ve sosyalist sis·
tem içerisinde iyi bir yer edinmeye çalıştı. Irak
Baas rejiminin ı 1 Mart antlaşmasının tüm ilkelerinden caydıgı ve durumu savaşa dogru götürdügü sıra. aynı zamanda: Amerika kendisini
Kürt halkının hamisi olarak göstermeye çalışı·
yor, Kürt halkını yokolma savaşından (büyük
katliamlardan) korumaya hazır olduğunu bil·
diriyor ve daha açık bir şekilde Baas rejiminin
Sosyalist sistem içerisinde iyi bir yer tutması·
na yol veriyor ve Eylül Devrimi'nin yerine geç·
mesine çabalıyordu, ki sosyalist sistemin Kürt

SERXWEBÜN- Irak Boas yönetiminin ge·
iktidara karşı mücadele eden muhalif
güçlerin kendi oralanndaki ilişki ve doyonış·
ma/an. partinizin de Içinde bulunduğu "CUD"un
yaptsı, mücadelesi hakkında bilgi verlrmlsl·
niz? Günümüzde, portinizin ve diğer anti-em·
peryolist güçlerin aşması gereken sorunlon,
zorluklan nelerdir?
M. Barzani-Bize göre, ulusun yanında yer
almadığı bir rejimin geleceği karanlık olaca·
ğından, Baas rejiminin geleceği de karanlıktır.
Şimdi rejime karşı olan güçler arasındaki ilişki·
/eceği,

yız.

SERXWEBÜN- Emperyalizm, siyonizm ve
bölge gericiliğinin ortan Işbirliği ve saldınion
karşısında bölge halk hareketlerinin içinde bulunduğu yapı ve-kendilerini bekliyen görevler,
sizce nelerdir? Bu konuda Kürdistan'ın rolü ne
olacaktır? Ayn parçalann hem bölgedeki halk
hareketlerinin gelişmesinde, hem de Kürdistan
Ulusal Bağımsızlık ve Özgürlük mücadelesinin
başanya ulaşmasında rolleri ne olabilir?
M. Barzani- Biz ce, emperyalizme karşı olan
güçlerin bölgede birbirlerini daha çok bilgilendirmeleri, dayanışma içinde bulunmalan önemli. ve yardımlaşmalan gereklidir. Tüm par·
çalarda Kürt halkının görevi; kendi aralannda
sürekli kardeşliği yaratabilmek. yardımlaş•
mayı sağlamak ve emperyalizme. gericiliğe
karşı mücadelede en ön mevzilerde yer almak·
tır. ve her biri kendi parçasındaki özgürlükçü ve
yurtsever güçlerle iyi ilişki ve dayanışma içinde
bulunmalı. çünkü emperyalizme karşı mücadelenin sının ve yeri yoktur. Onun için Kürt halkı
nın emperyalizme karşı olan mevzi de yer alma·
sı ve hiçbir şekilde onun tuzağına düşmemesi
gerekmektedir.
SERXWEBÜN- ı980'lerdefaşist yönetime
geçmek zorunda kalan Türk burjuvazisinin em·
peryalizm adına üstlendiği görev. muhtemel
saldırgan emelleri, bunun için yaptığı askeri
hazırirklar sizce nelerdir? Gerek partiniz ve gerekse üyesi bulunduğunuz Cephe'nin bu konudaki düşünceleri nelerdir? Eğer böyle bir tehli·
keye siz de kotılıyorsonrz. bunun karşısında al·
dığınız veya olmayı düşündüğünüz tedbirler
nelerdir?
M. Barzani· Hiç süphesiz emperyalizmin
bölgede en çok güvendiği esas dayanaklanndan biri de, faşist Türkiye rejimidir. Kürt halkı·
na. özellikle de Türkiye Kürdistan'ına karşı
Türkiye rejiminin uygulama ve günahlan açık·
tır, ve bunlar. Hülagu'nun uygulama ve kat·
liamlannı aratmayacak cinstendir.
Hiçbir devletin askeri gücü halklan yokedemediği gibi. Türkiye'nin askeri gücü de, Kürdis·
tan halkını yokedemez. Eğer Türkiye rejimi.
Irak halkına, özellikle Kürdistan halkına karşı.
Irak rejiminin menfaatlerini korumak için mü·
dahale etmeye kalkışırsa. tüm "CUD" güçleri.
fedakarca bu saldınnın karşısında duracaklar•
Türkiye'nin içinde, Türkiye rejimine karşı
durmak; bizce Türkiye'li özgürlükçü güçlerin
ve özellikle Kürdistan güçlerinin görevidir. Bu
durumda da "CUD". Türkiye rejimine karşı
mücadele eden güçlere tüm olanaklannı sunacaktır.

w

SERXWEBÜN- Kuzey-Batı Kürdistan'da
Türk sömürgecilerinin azgın saldın/an karşı·
sı nda verdiği mücadele ile önemli mevziler kq·
zonon PKK mücadelesi hakkında düşünceleri·
niz nelerdir?
M. Barzani- PKK hakkındaki düşünce ve
görüşlerimiz olumlu ve iyidir. Biz. PKK'yi sa·
vaşçı. dost ve kardeş bir parti olarak tanıyoruz,
her zaman O'nun başanya ulaşmasını arzuluyoruz. Hiç şüphesiz PKK. diğer partilerden
daha çok faşist Türkiye rejiminin vahşi saldın·
lanna uğramıştır.

w

w
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kesimlerin dar çıkarlan veya bazı insanIann konuşmasıyla dışarda değil. "CUD'~u bü·
tün Irak halkının özellikle de Kürt halkının da·
yatmasıyla kurulmuştur. "CUD"un kapısı. O'·
nun programlannı kabul eden her Irak partisine
açıktır. Her ne kadar "CUD"un en iyi cephe
olduğunu söyleyemiyorsak da. bizce. "CU D" un
bugün Irak sahasında varolan dayanışma ve
birliklerin en iyisidir.
"CUD" ve Partimiz önündeki problemler
' çoktur, ama emperyalizme ve gericiliğe karşı
mücadele etmede ve Baas rejiminin yerini ihti·
lafi (muhalif güçleri içinde banndıran) ve demokratik bir rejim getirmede hepimiz kararlı

dır.

SERXWEBÜN- Gazetemiz aracılığı ile KuKürdistan halkına ve onun önder gücü
PKK kadro ve taraftarlan no, yurtsever/ere i/et•
mek istediğiniz bir mesojınız var mr? Teşek
kür ederiz.
M. Barzani- Türkiye Kürdistan'ındaki aziz
dostlar ve arkadaşlanmıza mesajımız şudur ki,
birliklerini korusunlar ve zafer gününe olan umutlannı kesmesinler. zulüm ve baskı, ulusal
birlik karşısında hiçbir şeydir. Yine tüm Türki·
ye Kürdistan'ındaki savaşçılara ve özellikle
dostumuz PKK üyelerine hürmet ve teşekkür·
lerimi sunanm.
Kürt ve Kürdistan'ın zaferi umuduyla ....
zey-Batı

1-KDP Peşmergelerinden Bir Görüntü
halkına destek ve yardımını kessin. Bu oyuola
Amerika, Eylül Devrimi'ni kendi safına çek·
mek istiyordu. Burda bizim büyük bir hatamız
oldu, hiçbir şekilde Amerika'ya inanmamamız
gerekiyordu. Çünkü, Amerika, uşağı rejim·
lerle sağlanan ve korunan çıkarlan nı Kürt halkıyla değiştirmeye hazır değildi. Bütün koşul·

ler iyidir. Özellikle dört parti; Irak Komünist
Partisi, Irak Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürt
Sosyalist Partisi (PASOK), ve Partimiz Irak
Kürdistan Demokrat Partisi tarafı ndan Irak
Demokratik Vatan Cephesi (CUD)un kurulmasından sonra. daha da artmıştır. "CUD".
şartiann zorlaması sonucu gündeme gelmiş,
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SERXWEBÜN- Klasik sömürgeci/iğin bir
istem olarak tasfiye edildiği, sömürge ve ezi·
/en halkiann ulusal bağımsızlık ve özgürlük
mi.icadelelerinin emperyalizme ve sömürgeci·
/iğe büyük darbeler vurduğu günümüzde, Kürdistan'ın bölünmüşlüğü ve katı sömürge statü·
unde tutulması karşısında halkımızın bağım·
sızlık ve özgürlük mücadelesi gün geçtikçe yüku/mektedir. Sizce, günümüzde ulu.al kurtulıq
hareketlerinin dünya devrimleri Içindeki yeri
ve rolü nedir? Ulusal Kurtuluş Hareketlerinin
başanya ulaşmasının koşullan var mıdır?
M. Barzani- Önce, bize bu fırsatı veren
SerxwebCın gazetesine çok teşekkür ederiz. Ar·
zumuz. O'nun başanlı olmasıdır.
Şüphesiz Kürt halkının özgürlük hareketi.
halkiann emperyalizm ve gericiliğe karşı mücadelesinih önemli bir parçasıdır. Her ne kadar ·
Kürdistan'ın durumu, diğer halkiann durumundan farklı ise de, Kürt halkının özgürlük hareketinin. bugün gelişmede büyük bir aşama
kaydetmiş olması. sevindirici bir durumdur.
Bizce. bir halk, kendi gerçek haklan için kendini feda etmeye hazırsa, doğru bir stratejiye
sahipse her zaman sonuçta mutlaka zafere
ulaşacaktır. İnanıyoruz ki. ezilen halkiann ba·
şan kazanma durumu günden güne gelişiyor.
SERXWEBÜN- Irak Kürdistan'ında yıl·
lorco süren ve ı 975 yenilgisi ile noktalanan
partinizin önderliğindeki mücadelenin. gen~/
birdeğerlendirmesini yaparmısınrz? Sizce bu donem deki örgütlenme biçimi, sova:J yöntemleri,
uluslarorası ve bölgesel ilişkiler neydi? Hangi
zaaf ve hatolar sözkonusu idi? Yine aynı dönemde Irak yönetiminin yapısı ve uluslarorası
ilişkileri neydi? ı 975-ı 979 yıllan nı mücadeleniz açısından nasıl de!jPrlendlriyorsunuz?
M. Barzani- Kürdistan ve Ortadoğu bolgesı
özgürlük hareketlerinin üzerinde değerlen
dirme yapması zorunlu olan Eylül Devrimi, di·
yebiliriz ki, herkesin ders alabileceği bir okul·
dur.
KOP önderliğinde ve Barzani başkanlığında

savaşa doğru gidiyordu, biz savaşın olmaması için çok çaba harcadık. fakat fayda ver·
medi. Parti zorunlu olarak direnme kara n aldı.
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Sayın Mesut Barzani;
Gazetemiz SerxwebQn, Kürdistan halkı
nın bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin
sesini yükseltmek, sorunlan m Incelemek ve
sonuçlan m halkımıza maletmek üzereyayın
faaliyetini sürdürmektedir. Bölgemiz Ortadogu' da gelişen anti-emperyalist halk hareketleri ve bunlann bastıolması için emper· ,
yalisılerin saidınianna hız verdikleri bilin·
mektedir. Bu vesileyle gazetemiz, bölgedeki
gelişmeleri, ilerici-devrimd halk hareket·
lerinin mücadelesini ve sorunlan nı halkımı
zın bilgisine sunmak am rJcı lle bu mücadelede önemli konumlan olan örgütlerin en yet·
k ili merciierille bir süreden beri seri röportajlar yapmaktadır.
Ortadogu devrimlerinde önemli konumu
olan ve bu konumu giderek ön plana çıkan
Kürdistan'ın, diğ, er parçalanndaki mücadelenin de halkımızca en dogru biçimde kavranabllmesi için sürdürdügümüz yayın faaliyetleri yanında, yetkili merciierin dop
dan verecegl bilgller de ayn bir öneme sahiptir.
30 yılı aşkın süreden beri belli aralıklarla
da olsa sürekli silahlı mücadele yürüten, bu·
giin de Baas fa,ist diktatörlügüne kart~
"CUG"un önemli bir gücü olarak silahlı mücadeleyi sürdüren I·KDP Genel Başkam sı·
fatı ile sorulanmızı yanıtiayarak Kürdistan
halkına ve okurlanmıza yapacağınız açıkla
malardan dolayı teşekür ederiz.

1961'de başlayan Eylül Devrimi, çok değişik
durumlar içine girdi, ama gerçek özgürlük çiz·
gisinden şaşmadı, bundan dolayı emperyaliz·
min ciddiye almasına ve korkmasına neden olan bir aşamaya vararak. emperyalizmi, O'nu
yoketmek için planlar çevirmeye zorladı. Şüp
hesiz Amerikan emperyalizmi, bölgedeki gerici
ve uşak rejimler. özellikle de Şah, Türkiye ve
Irak rejimleri vasıtasıyla detaylı bir plan hazır·
Jadı. Ne yazık ki, Partimizin önderliği, Kürt hal·
kının dost ve düşmanlannı dogru bir şekilde
biribirinden ayıramadığı gibi, uluslararası gerekli çıkarlan da hesaplayamadı. Bununla beraber Partimizin önderliğinin ve ölümsüz Bar•
zani'nin Kürt halkına yaptığını kimse yapamadı.
Şüphesiz ki, hatalar bilerek işlenmedi, ama
görmemezlik de edilemez.
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Türk sömürgeellerinin son Güney Kürdistan
soldınsındo önemli hedeflerden birinin de, PKK
hareketinin. bu olonlardaki Kürdistan güçleri
orasında çatışmalara varan olumsuzluklan gi·
dermeye ve Ulusol Kurtuluş Cephesi esprisi i·
çinde bir birlik yaratmoya yönelik çabalan ol·
duğu bilinmektedir. Türk sömürgecileri, bu olandaki güçleri de hedefleyen soldınlonndo,
özellikle PKK hareketinin Kuzey-Batı Kürdis·
ton 'da geliştirdiği modem u/usa/ kurtuluş horeketini ve mücadelenin bu olanın elverişli koşul·
lanndan yararlanma olanaklan nı ortadon kol·
dırmayı omoçlomışlordır. Biz, yaşadığımız dönemin özelliklerini de dikkate olarak. son işgal
hareketinin hedef aldığı olonlarda uzun yıllar
don beridir faaliyet yürütmekte olon 1-KDP Boş·
kanı Mesut Barzani ile yapılan ve gazdemize
ulaştınion bu röportojı yayınlamayı gerekli
gördük.
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