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Saya: 191 Temmuz 19831 2,-DM 

FAŞiST TÜ~ QRDUSUNUN İSTİlA HAREKATI 
TAM BIR FIYASKOYLA SONUÇLANDI 

DİRENiŞ DEVAM EDECEK! 

~ Sömürgeci-fasist Türk ordusu· 
nun Güney Kürdistan hareketi, gene· 
raller çetesinin her türlü başan iddia· 
!anna rağmen. özelUkle yakın hedefle
ri bakımından tam bir fiyaskoyle so
nuçJandı. 

Istila sonrası haberler ve dünya 
basın-yayın kurulutlannın inceleme 
ve~ bugün arttk Jylce an-

dünya çapındaki tecritini hızlandır· 
mıştır. 

Amerikan yayın organlannda bile 
yeraldıga gibi, bu hareki~ABD emper· 
yalistleri ile ortak ve aylar önce plan
lanmış; planın kapsamı ise, Irak dev
rimci-demokıatık muhalefeti ile özel· 
liklede Kürt hanisetinin iktidara yürü
meleri halinde Türk yönetımine Gü
ney Kürdistan'ı ve Irak' ı işgal ve ilhak 
hakkını verecek kadar geniş tutulmuş
tur. 

IRIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII 

İSTİLA 

ALANINDAN 

MEKTUPVAR 

.. Yine de mutlaka birşeyler 
yapmak isterlerse, katliamla
n gündeme getirebilirler; ama 
o zaman da başedemeyecek
leri bir halk direnişiyle karşı
laşacaklardır!" 

(YAZlSI 2. SAYFADA) 

IHIIIII_IIai .... IIIIIIIIMIIIII...-ıt 

PKK davalannda verilen idam kararlan 52'ye yükseldi 

PKK URFA MERKEZ VE ViRANŞEHiR 

DAYASINDA 10 iDAM KARARI 

28 Haziran ı 983 tarihinde 1. Ko
lordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 
Numaralı Askeri Mahkemesinde gö
rülmekte olan PKK Urfa-Viranşehir 
davasında 5 savaş esiri için daha idam 
karan verilirken haklannda idam ve
rilen Süleyman Çelik. Remzi Beşkat, 
Şükrü Çiçek ve Bekir Ak kat ise yaşlan 
küçük oldugundan karann bozulması 
üzerine muebbet ile 24 yıl arasında 
değişen hapis cezalanna çarptınldı· 
lar. 239 kişinin yargılandığı aynı da· 
vada mahkeme. ı ı ı kişiyi 3 ile ı4 yıl 
arasında değişen çeşitli hapis ceza· 
lan na çarptınrken, ı ı2 kişi de beraat 
etti. 

PKK Urfa-Viranşehir davasında 
haklannda idam karan verilen dev
rimci tutuklulan n isimleri şöyle: Mah
mut Güvenç. Şükrü Göktaş. Aziz 
Belet, Mehmet Doluk ve Mehmet 
Kaya. 

PKK Urfa-Viranşehir davası ardın
dan yine aynı sıkıyönetim komutanh
ğında görülmekte olan PKK-Urfa mer· 
kez davasında da 5 idam ve bir mueb
ber karan verildi. 7. Kolordu ve S•kı· 

FAŞiST EVREN'İN 

yönetim Komutanlığı Askeri Mahke
melerinde şimdiye kadar PKK dava· 
sında verilen idam karan böylece 
52'ye yükseldi. 5 devrimci tutuklunun 
24 yıl ağır hapis cezasına çarptınldığı 
aynı mahkemede 36 kişiye 3 ila 20 yıl 
arası'nda değişen çeşitli hapis cezalan 
verilirken 15 kişi de beraat etti. 

PKK-Urfa merkez davasında hak· 
lannda idam karan verilen savaş esir· 
lerinin isimleri şöyle: Hasan Atmaca. 
Fuat Kav. Abdullah Çığıt. Mustafa 
Keser. Mustafa Tekin. Halit Genç ise 
idam cezasına çarpbnlmasına rağ
men yaşı küçük olduğundan karar b~ 
zularak muebbet hapse mahkum e
dildi. 

HALKIN DİKKATLERİ 
CEZAEVLERiNDE 

Faşit Türk söapürgecileri PKK da
valan hakkında verdikleri imha kara
n nı. mahkemelerinden parça parça 
ilan ediyorlar. Sömürgeci mahkeme
lerinde ç•kan bu 1 O idam kara n da, 42 

Deııamı S: 23'de -

'1aPt"mıltır ki~ bu hareketin hedef ve 
amaçlan tahmin edilenin de ötesinde 
ve oldukça kapsamlıdır. Faşist Türk 
sömürgecilerinin, bölgenin kaderiyle 
oynayan böyle bir girişimi bile, gülünç 
bir takım gerekçelerin arkasına gizle
rneye çalışması bu gür6ha karşı duyu· 
lan tepki ve nefreti artmış ve onun 

Dünya basın ve yayın kuruluşlan
nın "sınır güvenilgimiz Ihlal ediliyor, 
harekat sınınn ötesinde mevzilenen 
Enneni militanlannı hedef alıyor. " vs. 

· Devamı S: 23'de 
KÜRDiSTAN GEZİLERİNİN ARDlNDAN 

OKUYUCUYA 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketinin giderek boyutlanması, müca- · 
dele önündeki sorunlan da artırmakta. teorik ve pratik planda kitlelerin 
aydınlanlması görevi daha da önem kazanmaktadır. Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesinin gelişimine bağlı olarak. eylemsiz-teslimiyetçi güçlerin, 
giderek varlıkianna koruyamaz hale gelmeleri ile özellikle yayın ala
nında spekülasyonlar yaparak yaşamaya ve kendi uzlaşmacı-pasifist 
anlayışlannı bu vasıtayla yaygınlaştırmaya çalışmalan da buna ekle
nince, bu konudaki çabalar daha da önem kazanmaktadır. 

Yüzyıllardır dünyaya ve bilime kapalı tutularak karanlık bir yaşama 
itilen Kürdistan'da, bilincin aydıntatılması ve geleceğin en belirgin şekil
de çizilmesi, gerçekten ağır sorunlan çözerek ilerlemek zorunda olan 
kurtuluş mücadelesi jçin en başta gelen görevlerden biridir. Bilime ve 
bilgiye susamış. dünya ve kendi gerçeklerini bütün yönleriyle kavramak 
isteğiyle dolu olan Kürdistan halkı, bu konuda da duyarlı ve aamasız 
olmak zorundadır. Çünkü, yazın hayabndan alıkonulmuş bir geçmişe 
sahip olan bir .halk. dünya ve kendi gerçeklerini kavramada en güçlü 
silahı olan yayın faaliyetlerinin, mücadele dışı yaşam kapısı haline geti
rilmesine izin veremez. 

Gazetemiz SERXWEBÜN, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin 
bu alandaki ihtiyaçlanna cevap vermek. Kürdistan devriminin kadro
Ianna ve halk kitlelerine bilinç taşımak için, gereksiz hiç bir polemiğe 
yer vermeksizin. yoğun bir mücadele verdi. Dönemin sorunlannı en 
geniş kesimlere götürmek amacıyla. başlangıçta teorik ve siyasi ajitas
yon ve propagandaya birlikte yürüten gazetemiz. Kürdistan devriminin 
teorik ve siyasal sorunlan nı ve çözüm yollan nı hemen her yönüyle sayfa· 
lannda kitlelere ulaştırmaya çalışırken. aynı zamanda güncel siyasi ve 
aktüel sorunlarla da yakından ilgilenmeyi bildi. 

Fakat, mücadelenin gelişimine bağlı olarak bu alandaki görevlerin 
giderek ağırlaşması, bu konularda bir aynştırmaya gitmeyi zorunlu hale 
getirdi. Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin her düzeydeki sorunlannın ve 
dünya,bölgedeki gelişmelerin en yakından izlenmesi .ve kitlelere taşınl
ması görevini, artan sorunlar nedeniyle aynı gazetenin sayfalannda 
gerçekleştirmek giderek olanaksız hale geldi. Bu nedenle. bu ihtiyaca 
cevap vermek amacıyla devrimin !eorik ve siyasal sorunlan nı işieyecek 
bir dergi çıkan lırken, SERXWEBUN ise. daha çok güncel siyasal geliş
meler ile aktüel sorunlar ve kitlelerin somut problemlerine eğil me duru-
muna ulaşttnldı. • 

Artık kitlelere malolmuş birgazeteolan SERXWEBUN, bundan böy
le de en büyük gücünü halkımızdan alacak ve halkla olan yakın bağ
lanyla daha da güçlenecektir. Ulusal-toplumsal sorunlan n her yönüyle 
ve dünyadaki gelişmelerle en yakından ilişkili olarak sürdürolecek önü
müzdeki yayın çalışmalanmızı daha da güçlü kılmada sizlerin desteği 
büy~k değere sahip_tir. 

SERXWEBÜN 

Faşist Evren, Haziran ayının son
Ianna doğru Kürdistan'ın Mardin, 

. Siirt ve Hakkari bölgelerini kapsayan 
bir"gezi" yaptı. Her ne kadar"gezi"ye 
olağan bir görünüm verilmek isten
diyse de, altında yatan nedenlerin çok 
farklı olduğu gizlenemedi. 

Bu "gezi"nin, tekelci burjuvazinin :i1' 
asker ve sivil kanatlan arasındaki çe
lişkinin yoğunlaştığı ve PKK Diyar· 
bakır davasından verilen 35 idam ka
ranndan sonra, aynı sı kı yönetim mah
kemeleri bünyesindeki davalarda yeni 
idam kararlannın açıklandığı bir dö
nemde ve özellikle de faşist cuntanın 
Güney Kürdistan'ı istila hareketinin 
tam bir fiyaskoyla sonuçlanmasından 
sonra bu parçaya sınır alanlan kapsa
ması, altında yatan nedenlerin neler 
olduğunun açığa çıkanlabilmesine ı
şık tutmaktadır. 

Güney Kürdistan'a karşı girişilen 
saldınnın. olaya yakın bir alan olma
sından ve halkta büyük oranda geliş
miş olan ulusal kurtuluşçu bilinçten 
dolayı Orta Kürdistan'ı çok yakından 
etkileyeceği ve bu alanda bazı değişik· 
liklere de · yolaçabileceği açıktı. Fa
şist Türk ordusunun bu yeni akınının 
tam bir fiyasko ile karşılaşmasının. 
zaten baştan beri halkta güçlü olan 
kin, öfke ve tepkileri daha da güçlen
direceğini, baskı, katliam ve işkence
lerle gözdağı verilerek geliştiriirnek 

. istenen korku çemberinin etkisizleş
- mesine yolaçacağını dikkate alan fa· 
şist cunta şefleri, ulusal kurtuluş ha
reketinin güçlü bir kitle potansiyeline 
sahip bulunduğu ve diğer parçalara 
sınıl" olan bu alana bizzat gelerek bu 
sonuçlann gelişmesini önlemek iste
mişlerdir. Nitekim, saldınnın fiyas
koyla sonuçlandağını gizlemek için 
"güneye püskürttük" diyen faşist Ev
ren, "Bu bir ihtardır. Haince saldın
lara devam etmeleri halinde mukabe
lemiz çok daha şiddetli olacaktır." bi-

çimindeki açıklamasıyla bunu itiraf 
etmiştir. Yaptığı üç konuşmada da bu 
sözler üzerinde ısrarla durması, cunta 

· şeflerinin hangi amaçla bu alana gel· 
diğini çok açık bir biçimde gözler önü
ne sermektedir. 

Cunta şefleri, böyle bir "gezi" ile, 
bir yandan istila hareketinin fiyasko 
ile sonuçlandağını halktan gizlerneye 
çalışırken; diğer yandan da halka göz
dağı verip. yeni katliam girişimleri 
tehditinde bulunarak. saldınnı n ya rat• 
tığı ve yaratacağı elverişli şartlardan 
yararlanarak ulusal kurtuluş mücade
lesini daha da geliştirecek olan dev
rimcilerle. halkın bütünleşmesini en
gellemek ve bu şekilde devrimcileri 
halk desteğinden yoksun bırakmak is-
temişlerdir. · 

Özellikle de "gezi"nin Şırnak'ta 
yapılan askeri bir tatbikatta aynı tari
he denk getirilmesi, faşist cuntanın 
halka karşı nedenil bir tehdit girişimi 
ve yeni katliam hazırlıklan içinde bu
lunduğunu açıklamaya yeterlidir. Fa-
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( SERXWEBÜN Temmuz 1983 Sayfa 2) 

IRAK DEMOKRATiK VATAN CEPHESi (CUD) İLE 
PKK GE~EL SEKRETERi ABDUUAH ÖCAlAN GÖRÜŞTÜLER 

Irak Demokratik Vatan Cephesi (1-KDP, IKP, 
PSK, PASOK)'nin görüşme teklifi üzerine, adı 
geçen cephe heyeti ile PKK Genel Sekreteri 
Abdullah Öcalan arasında bir görüşmenin ya· 
prldığı bildirilmektedir. 

Görüşmenin 6.7.1983 tarihinde gerçekleşti· 
jji ve özeUikle iki nokta üzerinde duroldugu be· 
lirtilmektedir. Üzerindeönemle durolan nokta• 
lann, Güney Kürdistan'da KYB ile Irak De
mokratik Vatan Cephesi güçleri arasında mey· 
dana gelen çatışmalar ve faşist Türk ordusunun 
Güney Kürdistan'ı işgalinin yanısıra buna karşı 
takınılacak tavnn ne olması gerektiiii konulan 
oluşturmuştur. 

nokta üzerinde yojjunlaştırmış ve özet olarak 
şu hususlara dejjinmiştir. 

"ABD emperyalizmi; bölge üzerindeki a• 
maçianna ulaşmak Için her yo/u.denemeslne 
ragmen, başta Sovyetler Birligi olmak üzere 
sosyalist ülkelerin bölgedeki ilerici güçlere 
sagladıklan politik ve askeri destek ile bölge 
ilerici güçlerinin direnişi karşısında, amaç• 
lanna ulaşamamış ve özellikle İsrail eli ile ha· 
yata geçirmeye çalıştıgı emperyalist politikası 
tıkanmıştır. ABD'nin işbirlikçisi Arap devlet· 
leri bu politikayı İsrail benzeri yöntemlerle ha· 
yata geçiremeyeceklerinden, bu fonksiyonu en 
çıplak bir biçimde oynayabilecek ülke Türki· 
ye'dir. Zaten Türkiye'nin konumu üzerinde bu 
noktada durmak gerekmektedir. 

nin yıkılması durumunda, emperyalizm, oto
noml Için mücadelenize dahi sessiz kal· 
mayacaktır. Faşist Saddam rejiminin yı kılması 
halinde çıkarlan büyük darbe yiyecek olan em· 
peryalizm, ilerici güçlere karşı her türlü yön· 
teme başvurmaktan çekinmeyecektlr. Türkiye 
Ise, yukanda kısaca belirttigim emperyalizmin 
kendisine tanıdıgı rol geregi ve bölge üzerinde 
·özellikle de Musul ve Kerkük sahasına ilişkin· 
emellerinden dolayı bu gelişmelerin içinde ola· 
caktır. 

gerçekleşmesi, halkın dogru siyasal birliginin 
saglanması için, birlik espirisine ters ve karşı· 
lıklı olarak birbirlerini çeşitli güçlerin kucagına 
itmeye hizmeteden demogoji ve çatışmalardan 
kaçınılmalıdır. Mevcut a_ynlıklara askeri yön· 
temlerle degil, politik tartışma temelinde çö
züm aranmalıdır. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi çe· 
şit/i tehlik~lerle yüzyüzedir. Şunu da b~lirt· 
mekte yarar vardır ki, Kürdistan devriminin 
bagnnda taşıdıgı önemli özellikler, onu adeta 
kanayan bir yara durumuna getirmiştir. Günü· 
müzde Kürdistan üzerinde en belirgin olarak iki 
çizgi çatışmaktadır: Birincisi; dış güçlere, em· 
p_eryalizme ve sömürgecilere bagımlılıga daya
nan işbirlikçi egllim ve çizgi, digeri ise; Kür· 
distan halkının öz gücüne dayalı dogru devrim· 
ci-yurtsever çizgi. Özeillikle Avrupa emperya· 
lizminin günümüzde Kürdistan üzerinde hakim 
kılmaya çalıştıgı çizgi, Kürdistan devriminin 
karşı karşıya olduğu en önemli tehlikelerden 
biridir. Hele bunun sol'dan yamanmış olması, 
durumu daha da ciddileştirmektedir. Bu teh· 
likeye işaret etmek ve buna karşı ciddi önlem 
alınması zorunludur." 

Türkiye Kürdistanı'nın "çevik kuvvet"lerin 
merkezi seçilmiş olması tesadüfi olmayıp, 
NATO çerçevesinde vanlan anlaşmanın bir ge· 
regldir. Türk ordusunun Güney Kürdistan'ı iş· 
gali karşısında çogu güç şaşırmaktadır. Bu, 
NATO'nun en sadık uşagının konumunun an· 
laşılamamasından ileri gelmektedir. Faşist 

Türk cuntası yeni "Dogu'ya açılma politikası" 
geregi bu son saldınsıyla da yetinmeyecek, 
Irak'taki gelişmelere baglı olarak daha boyutlu 
saldınlar gerçeklqtirecektir. Bu hususu şimdi· 
den hatırda tutmak gerekir. 

Toplantıya katılan Irak Demokratik Vatan 
Cephesi heyeti, KYB'nin IKP'ye ve diger cephe 
güçlerine yönelik 1 Mayıs saldınsı ve sonuçlan 
ile Türk ordusunun Güney Kürdistan'ı işgali 
konulanna ilişkin, cephelerinin genel dejjerlen· 
dirmesini özetlemiştir. Değerlendirmede, IKP 
karargahına (Pıştaşan) yönelik saldında 60 
kadro ve savaşçı ile birlikte çok sayıda kadın ve 
çocugunda şehit düştügü ve KSP'ye mensup 5 
kişinin de öldürülenler arasında oldugu belirti· 
lerek, bu saldınnın Irak Devrimci Demokratik 
muhalefeti ile Kürdistan yurtsever güçlerine 
indirilen agır bir darbe oldugu vurgulanmıştır. 
Saldınnın önceden planlanmış oldujjuna dair 
ellerinde yazılı belgeler varoldugunu belirten 
heyet, bu saldınnın gerisinde çok kapsamlı 
güçlerin bulundujjunun bilincinde olduklannı 
da ifade etmiştir. 

PKK Genel Sekreteri A. Öcalan ise, Orta• 
doğu ve Kürdistan'daki son siyasal gelişmelere 
dikkatleri çekerek, görüşlerini genel olarak iki 

Türkiye'ye yüklenen bu rol, en açık bir tarz· 
da son Güney Kürdistan işgal hareketinde gö
rülmüştür. Yıkı/ma noktasına gelmiş olması 

nedeniyle faşist Saddam rejiminin, emperya• 
lizm için hayati önemi olan Haliç bölgesinin 
güvenligini saglayamaması ve diger Arap dev
letlerinin de bunu omuz layamaması nedeniyle, 
bu görev ancak, emperyalist ruhlu ve bölge 
halklannın başına ikinci bir İsrail kesilenfaşist 
Türk yönetimi tarafından yerine getirilebi· 
lecektir. İşte bu noktada, teknolojisi ve silahı 
emperyalistlerce ve insan gücü ise Türkiye ta· 
rafından saglanacak olan vurucu güç devreye 
sokulmaktadır. 

Aynca bir noktaya daha dikkat çekmek ge
rekiyor; lr(Jk Devrimci-Demokratik muhale· 
feti, Kürdistan yurtsever güçleri ve hatta Tür
kiye sol hareketi, Türkiye'nin konumunu anla· 
makta güçlük çekiyor. Faşist Saddam rejimi· 

Ortadogu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin 
üstlendigifonksiyon, bölge ilericiliginin ve özel· 
lik/e de Iraklı ve Kürdistanlı güçlerin bu geliş· 
meler karşısında duyarlı davranmalan nı, ilişki 
ve ittifaklannı güçl,ndirmelerini gerektirir. 
Birlik esprisine en çol: ihtiyaç duyulan bir dö
nemde Güney Kürdistan'daki yurtsever ilerici 
güçler arasındaki çatışmalar, Saddam rejimi· 
nin yıkı/ması yönündeki çabalan olumsuz yön· 
de etkilemekte ve bu durum ise sonuçta geri· 
cilige hizmet etmektedir. Yıllarca özlemini 
duydugumuz ülke ve halk bütünlügümüzün 

Irak Demokratik Vatan Cephesi heyeti ile 
PKK Genel Sekreteri A Öcalan arasında yapı· 
lan ve olumlu bir hava içinde geçen görüşmede, 
Türkiye ve Irak yönetimleri arasındaki çok 
amaçlı işbirlijjine karşı, aralannda ilişki, des· 
tek ve dayanışmayı artırmalannın gerejji üze
rinde duroldugu ve bu tür görüşmelerin bundan 
sonra ülke içinde eylem birilgi temelinde geliş· 
tirilmesi düşüncesinin paylaşıldıjjı belirti!· 
mektedir. 

İSTİLA AlANINDAN MEKTUP VAR 

Ba;rarq!i S: /'di' 

Türk devletinin Güney Kürdistan'ı 
işgal eyleminin pratik gelişimini izah 
ederek gelişmeleri aktaracajjız. 

Faşist Türk ordusu Hedris olayını 
bahane ederek 10 Mayıs'tan itibaren 
Habur civarına (Uiudere'nin Yekmal 
köyü civanna) güç yıjjmaya başladı. 
Bu sayı başlangıçta 500'ü geç· 
miyordu. Silahlar ise A-6 ve hava n, en 
ağırlanydı. Aynca bir panzer, 2 tank 
ve iki de helikopter getirmişlerdi. Bir 
ara bir kısmını geri çektiler. Burdaki 
güçler, önceki gelişmelerin de sonucu 
olarak yerlerini yine sınıra yakın bir 
alana naklettiler. Ancak Mayıs 15'ten 
itibaren Uludere'den Zap'a kadarolan 
sınır boyunca Türk askerlerinin sayısı 
birden bire arttı. Sayı 10 bin civarın· 
daydı. Gerek helikopterler, gerekse sı· 
nır boyundaki komandolarla keşifle
re giriştiler. 

Türk ordusunun son yığınağı niye· 
tinriyice ortaya koyunca o alanda bu· 
lıuıan güçler, sınır boyundan yoğun bir 
tahliyeye giriştiler. 1000·1500 civa· 
nnda aile iç bölgelere tahliye edildi. 
Bu aileler ya Saddam'dan kaçmış peş· 
merge ve milisierin aileleri ya da Türk 
devletinden kaçan Kuzey-Batı Kürdis
tanlı ailelerdi. Bu aileler bu yıl ilk defa 
daha önce boşaltılmış olan bu alanda 
yoğun bir üretime başlamışlardı ve bu 
önemli bir durumdu. 

Biz, Türk devletinin bu planianna 
rajjmen çalışmalanmızı yoğun bir 
tarzda sürdürdük. içeriye yönelik ör· 
gütsel ve keşif faaliyetimize hız ver· 
dik. Aynca diğer güçlerin sorumlula· 
nnı da gelişmeler ,karşısında sürekli 
bir tarzda uyardık. 

Bu gelişmeleri dikkate alarak ha· 
zırlandık. Biz daha ziyade sının tuta• 
cagını, sınırlı bir müdahale ile belli 
hedeflere "nokta operasyonlan" ya· 
pacajjını tahmin ediyor ve bu yolla ka· 
çakçılık, bizlerin hareket imkanı ve 
Kuzey-Batı Kürdistan'ın Güney Kür· 
distan'la bajjlantısını kestikten sonra 
sınırdaki aşiretler üzerine gideceğini 
tahmin ediyorduk. İçteki hazırlıklan 
daha çok bu yönlüydü. Buna göre ya· 
yı ldık. İşgal sınırlı bir biçimde gerçek· 
leşse idi daha güçlü bir di renişle cevap 
verebilecektık ve içeriyle ilişki halinde 
aşiretleri uygun bir tarzda korunma ve 
direnmeye alabilecektik. Durum fark· 
lı gelişmesine rajjmen biz yine de he
defledigimiz hususlan önemli oranda 
gerçekleştirdik. 

Türk devlet yetkilileri sınır keşif· 
lerinde peşmergelerle sık sık görüştü
ler. Bu görüşmelere yetkilileri katılı· 

yordu. Bu yetkililer görüşmelerinin tü· 
münde, peşmergelere karşı bir kast· 
lannın olmadıjjını, ancak içlerinde 
Apocular vs. bulundujjunu, bunların 
askerlerini öldürdüklerini buna karşı 
geldiklerini söylüyorlardı. Özellikle 
de bizim yerleşim alanlanmızı öjjren· 
rnek istiyorlardı. Bununla, hedeflerini 
ve eylemlerinin yönünü ortaya koy· 
mak yanında, yöredeki göçmen halk 
ile peşmergeleri bize karşı kazanmayı 
da amaçİıyorlardı. Ancak böyle birşey 
ger~kleştiremediler. 

Ayın 27'sinde (Mayıs) Zaxo mıntı· 
kasında (Uiudere'ye bajjlı Merge ve 
Becuye köylerinin karşısında) 2-3 km. 
derinliginde 5 km. genişliginde bir 
alanı işgal ettiler. Güney Kürdistan'ın 
bu noktasına _giren asker sayısı 500'ü 
geçmiyordu. Işgal, helikopterler des· 
teginde yapılıyordu. Helikopterlerin 
sayısı 4 kadardı. Ancak sınırda epey 
güç bulunduruyorlardı. Daha dogru· 
su, müdahalede planlanmış nokta· 
lann karşısına. sınıra 3-4'er bin asker 
yıjjıyorlar, bunun küçük bir kısmını iş· 
galde kullamyorlar1 digerlerini jse sı· 
nırda tutuyorlardı. Işgal edilen nokta· 
lar, belirttiğimiz nokta dışında, Ulu· 
dere'nin Yekmal ve Hedris köyleri a· 
rasında kalan kısmın karşısında 3·4 
km. genişliginde 1 km. uzunluğunda 
(burası Habur'un lrak'a girdijji nokta· 
nın batısı) ve aynı noktanın doğusu bo
yunca 5·6 km. genişliginde ve 1·1,5 
km. uzunluğunda olan alan. İşte asıl 
işgal, direnme ve Türk ordusunun ka· 
yıpları bu alanda oldu. Bizler dahil bü· 
tün ana güçler burada mevzilenmişti. 
Ama bu mevzilenme daha çok geri çe· 
kilmeyi kolaylaştıran bir mevzilen· 
meydi ve düşmanın hareket tarzını öğ· 
renmeye çalışıyorduk. 

Peşmergeler büyük bir direnme 
azmi içindeydiler. Ama örgütleri ciddi 
bir karşı koyuşu gerekli görmediler. 
Bazı yerlerde peşmergeler örgüt ka· 
rannı dinlemeyerek direnme konumu 
aldılar. Bunun karşısında, Türk asker· 
leri bu noktalarda, ilerlemeyi dur· 
durdu. 

İşgal edilen alanın çevreden kopuk · 
bir tepesinde .... ve .... bekliyorlardı. 
Burası sawnmaya müsait olmayan 
bir tepeydi. Arkası uçurum, önü ise 
ormanlıktı. Karşıdan gelen birini 5 km. 
yaklaşmayıncaya dek görmek müm· 
kün degildi. Aynca bu gurubun yanlan 
ile baglantası da yoktu. Birden etraf· 
lannın kuşatıldığını görünce zorunlu 
bir çatışmaya giriyorlar ve bunun ü· 
zerine biri onlann arkadaşlanndan bi· 

ri de asker olmak üzere 2 kiti öldürül
dü. 

Türk ordusu bu tepeyi tutunca bu· 
radaki güçlerde bir panik başladı. 
CUD sorumlusu, Türk devleti daha da 
ilerlerse direneceklerini ve işgal altın· 
daki alanlarda bile kalsalar onlara 
karşı eylem koyacaklannı söylediler. 

Askerler gündüzleri yayılıp, gece· 
leri sıkıca yerlerine kapanıyorlar. Or· 
dunun işgal için bazı köyleri klavuz· 
luga zorlaması nedeniyle, köylüler kö
yü gece terkedip çıktılar. Geçişleri, ön· 
lerneleri mümkün olmadı. Sınır alanı, 
başlangıçta operasyon ihtimaline kar· 
şı biraz tedirgin olduysa da, daha son· 
ra bu durum kısa sürede geçti. 

İşgal sürecinde Türk ordusunun 
zaaflan kendisini iyice gösterdi. As· 
kerler arasında birlik yoktu. Hatta rüt· 
beliler dahil, bazı yerlerde aralannda 
kavga çıkıyordu. Eylem boyunca 
korkulannı köylülen~ açıkça ifade etti· 
ler. Örneğin "dagda çok peşmerge 
var mı?" diye soruyor ve "niçin geldi· 
§imizi bilmiyoruz, üç ay iznim var, 
ben kimseyi öldürmek istemiyo
rum" diyorlardı. Telsizlerini dinlediği· 
mizde ise koordinasyon diye birşeyin 
olmadığını anladık. Örneğin telsizde 
bir grup "açlıktan ve susuzluktan kı· 
nldık, bize su ulaştınn" derken diger 
bir grup" helikopterden başka aracı· 
mızyok, onu da komutan bırakmaz" 
diyordu. Askerler komutanlanndan 
gizli köylülerin yanına giderek, bilgi 
karşılığında süt ve ekmek atıyorlardı. 
Aruş (Çukurca'ya bajjlı) köyünde nö
bette biribirlerini vurdular ve bir kişi 
öldü. Yine başka bir nöbet yerinde iki 
asker de yılan sokması sonucunda öl· 
dü. Bir arabalan devrildi ve 8 kişileri 
yaralandı. Çatışmalarda ise yine yara· 
!ılan ve ölüleri var. Sınırlı bir direnme 
karşısında bile Türk birlikleri perişan 
olmaktaydı. Amacımıza ulaştık deme· 
leri tamamen demagoji. Peşmergele· 
ringeri çekilmelerinden ürktüler. Sad· 
dam'la, daha ileri adımlar için anlaşa· 
madılar. İşgale duyulan tepkiden kork· 
tular ve en önemlisi güçlerinin koflu· 
gunu pratiklerinde gördüler. 

İşgale Saddam'ın helikopterleri 
de katıldı. İşgal edilen alanlarda bulu
nan çamlan ortak yakıyorlardı. Ayn· 
ca işgalde bizzat Saddam'ın askerleri· 
nin de yer aldığına dair malzeme bul· 
duk. Yine Türk askerlerinin kaybet· 
tiği, fotojjraf, parka, mektup vb. bir· 
çok malzeme topladık. 

Birkaç yerde Saddam'ım güçleri 
peşmergelere, ejjer Türk ordusuna 
karşı dövüşürlerse kendilerini destek· 
teyeceklerini söylediler. Bunlardan bi· 
ri artniyetli idi. Bu güçlerin Türk or· 
dusuna karşı savaşıp zayıf düşme· 
lerini istiyorlardı. Digerleri ise Irak 
halkının Türk devletine karşı tepkisini 
yansıtıyordu. Irak Ankara elçisinin 2 
bin kişiyi yakaladık demesi ise tama· 
men yalan. 

Saddam'ın Türk ordusunu çajjır· 
ması şimdiye kadar yönetime ejjilim 
duyan halk kesimlerini de devrim güç· 
lerinin yanına çekti. Saddam'ın bütün 
kurumlan kokuşmuş, Türk ordusunun 
saldınsı esnasında ve sonrasında peş· 
mergelere karşı hiçbir ciddi saldıolan 
olmadı. 

Kuzey-Batı Kürdistan güçlerine 
gelince, işgal boyunca yanında yeral· 
dıklan gücün insiyatifinde idiler. İşgal 
sürecinde ..... .'tan iki kişi kayadan dü· 
şerek yaralandı, ...... .'dan bir kişi ise 
kayboldu. Kaybolan bir kişi daha son· 
ra köylülere geri getirildi. Gelişmeler· 
den hiç haberdar olamıyorlar ve özel· 
likle içeriyle hiçbir ilişki ve bağlantı· 
lan yok. Işgal birçojjunu perişan etti. 
Çünkü ülkeden o kadar uzaklaştılar ki 
ilişki kurmalan imkansız. 

Bize karşı başlatılan harekat he· 
nüz tamamlanmış değil. İşgal saha· 
sında vurmayı başaramadıklan dar
beleri vurmak için (içerde) her yolu 
denemektedirler. Bunun yojjun bir ha· 
zırlıjjı içindeler. Yollar açtınlıyor, ka· 
za merkezleri ve köylerine çok sayıda 
asker yerleştirilecejji haberi alınıyor. 
Bunun için okullar hazır hale getiri· 
liyor ve muhtarlarla genel bir toplantı 
yapma tasarlanıyor. Operasyonlar, ö· 
zellikle devletin hir türlü etkinlik kura· 
madıjjı alanlarda ve aşiretler üzerinde 
olacaktır. Hazırlıklar daha çok bu a· 
lanlarda yoğunlaştınlmaktadır. 

Devlet bu alanlarda kitleyle olan 
bağlanmızı kesrnek için çeşitli hile· 
lere başvuruyor. Ama biz dayanışma 
ve ilişkimizi geliştiriyoruz. 

Faşist cunta hiçbir girişiminde ba· 
şanlı alamayacak; bölgeye, derinli· 
jjine nüftiz etmemizi önleyemeyecek· 
tir. Alanın genişliği, kitlenin yurtsever 
ve mücadeleci özelliği ve doğa koşul· 
lan, b aşan lı operasyonlar düzenleme· 

• lerine olanak tanımıyor. 
Güney Kürdistan'dan kazanımsız 

geri çekitmeyi hazınedemeyen sö mür· 
geei-faşist generaller, tüm hiddetleri 
ile bölgeye yeniden çullanmak isteye· 
bilirler. Ancak askerlerini yorup, bık· 
tırmaktan başka bir sonuç elde ede
meyecekler. Yine de mutlaka birşeyler 
yapmak isterlerse katliamlan gün· 
deme getirebilirler. Ama o zaman da 
başedemeyecekleri bir halk direnişi 
ile karşılaşacaklardır. 

Selamlar 
26 Haziran 1983 

Nusaybin-Kamışh hududunda 

FAŞİST 
TÜRK CUNTASININ 

YENİ BİR 
PROVAKASYONU DAHA 

Sömürgeci-faşist Türk devleti, Gü· 
ney Kürdistan saldınsının fiyaskoyla 
sonuçlanmasının ardından, Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesine karşı 
sürdürdüğü komplolannı başka alan
lara kaydırara k, bizzat kendisinin dü· 
zenledijji, provakasyonlarla Güney 
Kürdistan zemininde ulaşamadıgı a· 
maçlanna, bu yolla, bu alanlarda var· 
mak istemektedir. 

Sömürgeci-faşist cunta, Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve onun 
öncüsü PKK'ye yönelik provakasyo
lanndan birini de geçtiğimiz günlerde 
Nusaybin·Kamışlı sınınnda oynamak 
istedi. 21 veya 22 Temmuz tarih· 
lerinde Nusaybin·Kamışlı hududunda 
2 Türk askeri öldürüldü. Olayın ger· 
çek sorumlulannın kaçakçılar oldu· 
jjunun bilinmesine ve bizzat bu oyun 
Türk sömürgecileri tarafından tertip 
edilmesine rağmen, sömürgeci·faşist· 
ler, adi bir şekilde olayı devrimcilerin 
ü.zerine atmaya ve provakasyondan 
başka bir şey olmayan bu olayı onlara 
maletmeye çalıştılar. Oyunu daha da 
ileri götürerek, Suriye yönetiminden 
"bu askerleri Apocu/ar öldürdü, iade 
edilmelidir." biçiminde talepde bulun· 
dular. Bunun karşısında Suriye yetki· 
Iiieri ise böyle bir şeyin olmadıjjını, 
olayın sorumlulannın açık ve kaçakçı· 
lann gerçekleştirdijji bir olay oldu· 
gunu söylediler. Nitekim daha sonra 
olayın gerçek sorumlulan olan kaçak· 
çılar yakalanarak, olayın gerçek· 
leşme biçimi ve bundan elde edilmek 
istenen sonuçlar açıjja çıkmıştır. 

f>zellikle, faşist Türk cuntasının 
Kürdistan bajjımsızlık mücadelesine 
karşı çok yönlü saldınlara giriştijji bir 
dönemde cereyan eden bu olayın, hem 
de yeni saldın hazırlıklan içinde oldu· 
gu bir alanda olması, olayın bir pro
vakasyondan öte bir şey olmadığını a· 
çıkça ortaya koymaktadır. Nitekim o
laydan sonra meydana gelen gelişme
ler, olayın provakasyon nitelijjini tüm 
açıklığıyla gözler önüne sermiştir. 

Sömürgeci-faşist cuntanın böyle 
bir provakasyona girişmesindeki a· 
macı ise, bir yandan Suriye yönetimi 
üzerinde baskı kurarak, devrimcilerin 
faaliyet alanlannı daraltmakken, di· 
ger yandan da Suriye'ye ve KUKH'ne 
karşı girişeceği komplolara şimdiden 
uygun ze~in oluşturmaktar. 
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CELLAT SAYISI YETMEYECEK! 

3 Devrimci Hakkında Verilen 
idam Cezası Onaylandı! 

İzmir Dev-Sol davasında verilen üç 
idam cezası 7 Temmuz ı983 günü as
keri yargıtay tarafından onaylandı. 
Aynca, aynı davada verilen bir mue~ 
bet cezası kesinleşirken, bir muebbet 
iki idam cezası ise bozuldu. 

Haklannda verilen idam cezası 
askeri yargıtayca onaylanan devrimci 
tutuklulann isimleri şöyle: Mehmet 
Uçaroğlu, Fevzi Işık. Yalçın Arkan, 
Ahmet Gunvar adlı devrimci ise mue~ 
bet hapse mahkum oldu. 

1 Devrimci Daha idama 
Mahkum Edildi! 

ı O Temmuz ı983tarihli gazete ha· 
berierine göre, sol görüşlü olduğu bil
dirilen Fahrettin Ordu idam cezasına 
çarpbnldı. 9. Kolordu ve Sıkıyönetim 
2 Numaralı Askeri Mahkemesinde gö
rülmekte olan davada. Aslan Yüce adlı 
bir kişi de ıo yıl ağır hapis cezasına 
çarpbnldı. 

6 Devrimci Hakkında 
idam isteniyor! 

Sıkı yönetim komutanlığı 3 numa
ralı askeri mahkemesinde görülmekte 
olan THKO. TDY (Türkiye Halk Kurtu
luş Ordusu-Türkiye Devriminin Yolu) 
örgütüne üye olduklan iddiasıyla tu-

tuklu bulunan devrimcilerin dava
Ianna 6 Temmuz ı983 tarihinde baş
landı. 
Mahkeme, devrimcilerden 6'sı hak
kında idam talebinde bulunurken. ıo 
devrimci için ise 5 ila ı o yıl arasında 
değiten çeşitli hapis cezalan istedi. 

I İdam Karan Bozuldu 

6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komu
tanlığı ı Numaralı Askeri Mahke
mesinde görülmekte olan Dev-Yol da· 
vasında Muzaffer Şahin hakkında ve
rilen idam cezası bozularak. müebbet 
hapis cezasına çevrildi. 

Devrimci Yol'a üye olduklan iddi
asıyla yargılanan 8 kişiden, Gülay Ke
simoğlu. Fevzi İşleksoy ve Zeki Yıl
dınm'a 36'şar yıl ağır hapis cezasının 
verildiği aynı mahkemede, diğer dev
rimciler de 6 ila 12 yıl arasında deği
şen çeşitli hapis cezalanna çarpbnl
dılar. 

İstanbul'da 
37 Kişi Gözaltına Alındı! 

THKP-C Kurtuluş örgütüne men
sup 37 kişi. faşist cunta kuvvetlerince 
düzenlenen operasyon sonucu yaka· 
landılar. 

9 Temmuz tarihli haberlere göre, 
1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 
tarafından gerçekleştirilen ve bir ay 
devam eden operasyonda yakalanan 
kişilerden 9'u bayan. 

Basel'de yapılan basın toplantısında: 
----

EVREN'İN TÜRKİYE'Sİ 
FRANKO'NUN İSPANYASI'NA BENZETİLDİ! 

Fatsa davasını izleyen 4 kişilik bir mitesi başkanı. 
heyet, 5 Temmuz ı983 günü Basel'de Avrupa'daki 225 belediyenin de 
bir basın toplantısı düzenleyerek izle- onayını alan heyet üyeleri Avrupa yö
nimlerinianlattılar. Vesorularacevap netimlerinin Türkiye'ye karşı olan tu
verdiler. tumlannı değiştirmeleri gerektiğini 

40'ın üzerinde basın mensubu ve belirtmişlerdir. 
dinleyicinin kabldığı toplanbda izle- 25 Haziran'da Türkiye'ye giden ve 
nimlerini anlatan heyet üyeleri şun- orada bir hafta kalan heyet. iki kez 
lardı: Pio Ziswyler İsviçreli bir avukat, Fatsa davasına girmiş ve bir gün de 
Maro Diaz İspanyol Belediyeler Bir· Fatsa'da dolaşarak halkla konuşmak 
liği başkanı. Michael Hıggıas İrlanda istemişlerdir. Ne var ki, polisler tara· 
senatörü. Roger Winterhalter fransa- fından sürekli takip edildiklerini söy-
lı belediye başkanı ve belediyeler ko- Devamı S: 23'de 
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İRAN-KOP PKK TARAFTARI BİR VURTSEVERİ 

KATLE1Tİ 

Söniürgeciler ve yerli gericiler ta· 
rafından uygulanan her türlü oyun, 
baskı ve katUarnlara rağmen Kürdis
tan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi gün· 
den güne gelişerek daha da güçleni
yor. Bunun en açık örneği de Kuzey
batı Kürdistan' da PKK önderliğinde 
gelişen ulusal kurtuluş mücadelesi
nin, sadece bu parçayla kalmayarak 
tüm Kürdistan parçalannda yaşayan 
halkımızın önemli bir kurtuluş ümidi 
haline gelmesidir. PKK önderliğinde 
gelişen ulusal kurtuluş mücadelesi, 
doğru bir strateji ve taktik uygu
layarak. dost ve düşman güçleri doğru 
bir şekilde belirleyerek; ulusal kurtu
luş mücadelemizin önünde engel olan, 
ilk darbe vurulması gereken ve asıl 
düşman olan güçleri net ve açık bir 
şekilde ortaya koyup, onlara karşı 

yapılması gerekeni pratikte de göste
rerek, Kürdistan' daki yurtseverlerin 
önemli bir desteğini alırken, sömür· 
gecilerin ve yerli gericilerin kalbine 
korku salmaktadır. 

PKK önderliğinde sağlam temeller 
üzerinde gelişen ulusal kurtuluş mü
cadelemize karşı başta Türk sömür
gecileri çılgınca katliam v~ uygulama
lara gidecek ve çeşitli güçler bazı o
yunlar oynamak istiyeceklerdir. Bu· 
nun örneklerinden bir tanesi de 8 Mart 
ı983 tarihinde İran KOP güçlerinin 
Urmiye-Zewe yolu üzerinde kurduk· 
lan pusuda, biri Hayas Yılmaz 

(Ha yas Abdullah) olmak üzere iki PKK 
taraftan nı yakalayarak esir götürme· 
leri ve daha sonra da Hayas Yılmaz'ı 
15 Nisan ı983'te katietme olayıdır. 

Şimdiye kadar hem Güney, hem de 
Doğu Kürdistan'da sömürgecilere 
karşı mücadelede peşmergelik yapan 
ve en büyük arzusu Türk sömürgeci· 
lerine karşı savaşmak olan güçlü yurt· 
sever savaşçı Hay as Yılmaz. ı956.' da 
Şemdinan'ın Gerdi mıntıkasında doğ
du. İlkokulu bitirerneden ailesinin Türk 
sömürgecilerinin baskısına dayana· 
mayarak Güney (Irak) Kürdistan'a 
yerleşmesinden sonra. daha küçük 
yaşta olmasına rağmen peşmergeliğe 
başladı . Güney Kürdistan'ın ı975 ye
nilgisinden sonra mülteci olarak İran'· 
a geçti. Aynı yıl İran'ın Zewe mülteci 
kampına yerleşti. Saddam'abağlı ge
rici güçlerin Kürtler arasındaki propa· 
gandalanna karşı, çevresindekileri 
her zaman uyanık tutarak oyunlan 
boşa çıkarmaya çalıştı. ı976 yılında 
Irak'tan Zewe kampına gelen Sad
dam'a bağlı bir heyet mültecilere; 
"Gelin, devlet sizi affedecek, size yer 
verecek, para verecek, nedir yabancı 
kapılarda perişan olduğunuz, "deyin· 
ce halkın büyük bir protestosuyla kar• 
şılaştı. Hayas göstericilerin başında 
yer alarak. heyete saldırdı. Halka hi ta· 
ben de oyunlan bozucu konuşmalar 
yapb. Bunun üzerine Urmiye'den ge
len SAV AK ajanlan tarafından tutuk
landı. Bir haftalık işkenceden sonra 
cezaevine konuldu. lrak'a teslim edi· 

Hayas YILMAZ 

leceğini anlayınca da cezaevinden 
kaçmayı başardı. 

Daha sonraki yıllarda da Güney 
Kürdistan'dan gelen mülteciler Şah 
rejimi tarafından İran'ın çeşitli şehir· 
lerine dağıtılınca, Hayas da Tebriz'e 
yerleştirildi. Şahın mültecilere baskı 
yapmasına karşı çıktığından dolayı. 
burada da dokuz defa SAV AK tarafın· 
dan gözaltına alınıp tutuklandı. Bir 
buçuk yıl cezaevinde kalarak SAV AK'· 
ın en ağır baskı ve işkencelerine uğra· 
dı. 

1978'de İran'daki halk hareketi 
geliştiği sıra Mahabat'ta bulu· 
nuyordu. Şah'a karşı mücadelede de 
aktif bir şekilde yeraldı. Mahabat'taki 
bir silah deposu na saldınp nöbetçileri 
etkisizleştirerek. depodaki silahlan 
halka dağıttı. Fakat, olay yerine gelen 
Şah'ın diğer askerleriyle çalıştı. İki 
yerinden yara almasına rağmen kaçıp 
kurtolmayı başardı. ı979'da da İran· 
KOP Doğu Kürdistan'ın çoğu alan
lannda egemen olunca. bir yıla yakın 
bir sürede İran-KOP saflannda yer a· 
larak peşmergelik yaptı. 

ı98ı yılında Güney Kürdistan'a 
geçerek orada yeniden mücadeleye 
başladı. Çok sayıda eyleme katıldı . 
Had Örnran bölgesinde Saddam güç
leriyle çıkan büyük bir çatışmada kah
ramanca direnerek. düşman güçlerine 
büyük bir kayıp verdirdi. 

ı982'de tekrar İran'a döndü. İran'· 
a yeniden dönünce giderek PKK'nin 
düşüncelerini benimsemeye başladı. 
Çünkü PKK. onun. düşmana özellikle 
de Türk sömürgecilerine karşı duy
duğu kin ve öfkeyi dile getiriyor. mü
cadelede de doğru yolu gösteriyordu. 
Onun için Hayas, PKK ile olan ilişki
lerini arttırdı ve Türk sömürgeci· 
lerine karşı savaşmaya hazırlandı. 
Bunun için de bir taraftan gerekli olan 
bilinci almaya çalışırken. öte taraftan 
da kitleler arasında Türk sömürgeci· 
lerinin Kürdistan halkının en büyük 
düşmanı olduğunu. yurtseverim diyen 
her Kürdistanlının da bu büyük düş
mana karşı savaşta yer alması gerek· 
tiği propagandasını çevresinde geliş-

tir di. 
Ama Hayas arzuladığı böyle bir 

savaşı görerneden başka bir PKK ta· 
raftanyla beraber, İran-KOP güçleri
nin 8 Mart ı983'te kurduklan pusuda 
ve meydana gelen bazı olaylardan 
sonra sözkonusu güçler tarafından e· 
sir olarak alınıp götürüldü. Birbuçuk 
·aya yakın süren tutukianma döneminde 
de. sürekli Kürdistan ulusal kurtuluş 
mücadelesinin hiçbir güç tarafından 
engellenemeyeceğini, otonaminin ger
çek kurtuluş olamayacağını, Avrupa 
sosyal demokratlannın esas dostlan· 
mız olamayacağını; gerçek kurtu
luşun ancak proletarya önderliğinde 
bağımsızlığı savunan bir ulusal kurtu
luş mücadelesiyle mümkün olabilece
ğini savunmuştur. Esas amacının da 
Kuzey-batı Kürdistan'da Türk sömür
gecilerine karşı mücadele etmek oldu
ğunu. ama kendisinin öldürülmesiyle 
bu mücadelenin durmayacağını, her
şeyiyle Kürt halkına inandığını söyle
miştir. 

Tüm bu açıklamalanna rağmen. 
İran-KOP güçleri bu durumu gözö
nüne almamış. onun Güney Kürdis
tan'da peşmergelik yaptığı. Doğu 
Kürdistan'daki bazı köylü ailelerle ki
şisel bozuşması olduğu gibi basit iddi· 
alan öne sürerek, PKK taraftan yurt
sever-savaşçı Hayas Yılmaz'ı ı5 Ni· 
san ı983 tarihinde katlettiler. Bunun
la. en basit olarak, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesinde ne kadar de
rin yaralar açtıklannı göstermişler· 
dir. 

Tutuklanan diğer PKK taraftan 
ise, ancak ailesi tarafından İran
KOP'li güçlere üçyüzbirı TÜrk lirası ö
dendikten sonra kurtulabilmiştir. 

Bu olay. bazı güçlerin PKK önderli
ğinde gelişen ulusal kurtuluş mücade
lesinden ne kadar rahatsız olduklan
nı. Kürdistan ulusal kurtuluş mücade
lesinde sorunu ne kadar ağırlaştırdık· 
lannı, Kürdistan'daki yurtsever po
tansiyeli ne kadar çarçur ettiklerini 
açıkça göstermektedir. 

Bir devrimci 

SAVAŞ ALANINDA SON DURUM 

Şimdiye kadar esas olarak sı nın n 
güneyinde sürdürülmekte olan İran
Irak savaşının. son aylarda. savaşan 
taraflarca Kürdistan'a kaydınlmak ve 
mevcut rejimiere muhalif olan güçler 
arasındaki bir savaş biçiminde sür
dürülmek istendiği herkesçe biliniyor. 
Ve Mayis ayı başından beri bu doğrul
tuda derinleştirilen çab şmalan n, böy
le bir planın uygulanması olduğu. bu
gün hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak 
bir biçimde herkesçe daha iyi kavra· 
nıyor. Bugün Irak ve İran ile Güney ve 
Doğu Kürdistan'ın muhalefet örgüt· 
leri. Kürdistan'ın Irak-İran sınınnı o
luşturan bölgesinde savaşan her iki 
devletin uzanblan biçiminde kutup
laşarak. biribirleriyle savaşma konu
munda mevzilenmiş bulunuyor. 

Kür~istan Yurtsever Birliği'nin 
(KYB). Iran muhalefet örgütlerinin de 
desteğini alara.k Irak Demokratik Va
tan Cephesi-CUD (1-KDP. IKP. 1-KSP. 
PASOK) güçlerine karşı ı Mayıs günü 
başlatbğı geniş kapsamlı saldınlar· 
dan sonra. küçük çaplı çatışmalar de
vam etse de şimdiye kadar kapsamlı 
çatışmalar olmadı. Haziran ayı başın
da meydana gelen bir çatışmada, her 
iki taraftan onun üzerinde insan öldü 
ve bir o kadar da yaralandı. Çatışma-

lan n geniş kapsamlı olarak devam et· 
mesinin bugüne kadar engellenebil
mesinde iki temel faktör rol oynadı; 
Birincisi. çabşmalann gericiliğin işi
ne yaradığı, Kürt ve Arap halklannın 
çıkarianna karşıt olduğu ve mutlaka 
durdurulması gerektiği yolunda dev
rimcilerin yapbğı propaganda ve ça· 
lışmadır. İkincisi ise 26 Mayıs günü 
Türkiye'nin Güney Kürdistan'a yöne lt· 
tiği saldınnın, gerçek düşmanın kim 
olduğunu herkesin anlayabileceği bir 
biçimde kitlelere göstermesinin orta· 
ya çıkardığı politik ortamdır. 

Faşist Türkiye yönetimi. her ne ka
dar resmi ağızlardan askeri birlik· 
lerini geri çektiğini ilan etse de. bu. 
gerçeğin tam tersidir. Muhalefet güç· 
lerinin yıtkarda belirttiğimiz konu
mundan dolayı Güney Kürdistan'da 
ciddi bir mukavemetle karşılaşmadığı 
doğrudur. Ancak Kuzey-batı Kürdis
tan'da geniş kapsamlı çalışmalann 
ve faşist-sömürgeci güçlere karşı hal· 
kın ve devrimcilerin güçlü bir direnişi
nin olduğu. hatta çatışmalan n yer yer 
devam ettiği haberleri alınmaktadır. 
Çeşitli basın ve yayın organlan olaylar 
hakkında degişik haberler vermekte. 
iki bin ile üçbinbeşyüz arasında geril
lanın ve halktan insaniann tutuklandı· 

ğını duyurmaktadır. Ancak bu haber· 
ler de gerçeği yansıtmaktan çok uzak
br. Faşist Türk ordusunun yörede ya· 
ratbğı abluka nedeniyle doğru ve tam 
bilgiler henüz alınamamaktadır. Halk 
kitleleri arasında dolaşan haberlere 
göre. Türk ordusunca lrirçok köy yıkıl
mış ve yerinden kaldı n lmı ş; kadı n. ço
cuk. yaşlı demeden yüzlerce insan öl
dürülmüş ya da yaralanmış; yüzlerce 
köyden binlerce insan tutuklanmış: ve 
yetmişin üzerinde asker öldürülmüş
tür. Türk ordusu. tüm sınır boyunca 
büyük bir güç olarak yerleşmiştir. ve 
güçlerini arttırarak yeni saldınlara 
hazırlanmaktadır. Irak ve Türkiye sı· 
nırlan içindeki Kürdistan' da. ipekyolu 
ve petrol boru hattının güvenliğini ko
rumak için 20 km. genişliğinde bir a· 
lanı boşaltmakta, köyleri kaldınp 

mecburi iskana tabi tutmakta. bu ala
nı "yasak bölge" ilan ederek. çevresini 
tel örgü ve beton duvar ile örme çalış
malanna başlamış bulunmaktadır. 
Aynı uygulamayı. alanın genişliğini 

40 km. ye çıkararak tüm Irak· Türkiye 
sınır boyunda da yapmak istediği. bu
nun hazırlıklan içinde olduğu ve bu 
doğrultuda köylülere baskı yaptığı 
halk kitleleri tarafından söylenmekte
dir. Devamı S: :l3'de 
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Ölüm Orucunun Yıldönümünde, M. Hayri, Kemal ve Akif Yoldaşlan, 

Bizlere Devrettikleri Bayragı Yükselterek Anıyoruz 

"HALKlN ÖZGÜRLÜGÜ İÇİN MÜCADELEYi DURDUKABİLECEK 

HiÇBİR HAPiSHANE, HiÇBİR ZiNDAN YOKTUR!" 

Mehmet Hayri Ourmuş'a söz verildi: 
"Bizim siyasi savunma yapma hakkımız kısıtlanmaktadır. Cezaevinde. ceza _ 

amiri tarafından baskılar yapılmaktadır. Mevcut durum emirlerle yönetilmekte
dir. Bazı arkadaşiann açıklamalannın h ür irade ile olmadığını, baskı ileolduğunu 
belirttiler. Beni bir odaya kapattılar, bazı arkadaşlan ma, "gözetleme deliğinden 
bakın. Mehmet Hayri açıklama yapıyor" diye açıklama yaptırmaya zorladılar. 
Bazı arkadaşlanmız. Mazlum Doğan, Ferhat Kurtay, Eşref Anyak yakı/dılar ve 
asılarak öldürüldüler. Siyasi bir dava görülmektedir. Bizler ideolojimize bağlı 
olduğumuzu söyledik. Bunun savunmasını yapacağız. Bu bizim yasal hakkımız
dır. Mevcut koşullar altında duruşmaya gelmenin gereksizliğine inanıp, ölüm 
orucuna başlı yorum, bunu burada açıklıyorum." 

M. Hayri DURMUŞ 

Tarihte öyle anlar vardır ki. bunlar ge
lecegin çizilmesinde belirleyici özellik ta
şırlar. İnsanlık tarihinde sayılan belirli o
lan bu anlar. aradan yüzyıllar geçmesine 
ragmen, çagdan çaga nesilden nesi le ulaş
tın ldı gı gibi. etkilerini de her dönemde du
yururlar. İlk çag isyancılannın köleci ege
meniere karşı ilk başkaldınlan, derebey
lerin ve kraliann sarayına dogru kitlelerin 
ilk yürüyüş saati, proleteryanın ilk barikat 
savaşlanndan burjuvazinin iktidannı ala
şagı ettigi ilk tarih, devrimler çagının güç
lü etkisiyle silkinen halkiann ilk kurtuluş 
şian .. . tüm bunlar, yaşanan anın ve meka
nın çok uza?Pnda da nlıınsa halkiann elin
de en büyük silah, en güçlü rehber olmuş
tur. 

Uzun bir geçmişe sahip olan Kürdistan 
halkının tarihinde de, böyle anlar çeşitli 
dönemlerde ortaya çıkmıştır. Kürt halkı
nın tarih sahnesine çıkışta yükselttigi ilk 
mücadele ateşi, nasıl ki, halkımızın yüz· 
yıllar süren yaşamının temelini oluştur· 
muşsa. daha sonra yabancı egemeniere 
karşı başkaldın ve her isyan hareketi de 
onun varlı?Jını saglayan ve günümüze u
laştıran tarihi çıkışlar olmuşlardır. An
cak. işgal. istila, talan, katliam ve sömür· 
geeilik altında geçen bir tarih içinde, hal· 
lo mızın kaderini tümden değiştirecek ve 

Kemal PiR 

onu köle yaşamın karanlı?Jında, gele
ceğin aydınlık ve bağımsız yaşamına ulaş
tıracak güçlü atılımlar, belli tarihi-top
lumsal nedenlerle ortaya çıkmamıştır. Ve 
Kürdistan halkı, halkiann ba?Jımsızlık ve 
özgürlük çagında, sahip oldugu olumsuz 
tarihi temel üzerinde ve uygulanan çağ
dışı sömürgeci politika altında gün gün 
tükenişe götürülen bir konuma düşürül· 
müştür. 

Varolmak ve yokolmak ikilemi ile kar· 
şı karşıya kalan Kürdistan halkı. işte en 
büyük karar anı ve atılımlanndan birini 
de, kendi öz davasına sahip çıkış. onu ça
gın en ileri düşüncesiyle yoğurup kavga 
bayrağı haline getirişinde yaşamıştır. 

PKK hareketinin ortaya çıkış ve gelişimi· 
nin anlamı buradadır. Bu çıkış. halkımızın 
kaderinin değişimi, tarihi gelişim çizgisi
nin ileriye dogru yükselişidir. 

Ancak. çokça üzerinde duruldugu ve 
önemle belirtildigi gibi, bir düşünceyi kur· 
tuluş silahı haline getiren ve onu soylu 
kılan şey, o düşüncenin pratikte yaşayan 
bir gerçek olmasıdır. Ama biliniyor ki, bu
nun gerçekleşmesi de, o davaya inanan
lann, inançlan uğruna her türlü fedakar· 
lığa, aaya göğüs germeleri, inançlan için 
yaşamayı ve savaşmayı bildikleri gibi, o
nun uğruna ölmeyi de bilmeleridir. PKK 

14 Temmuz 1982 

AkifYlLMAZ 

Hareketini, gelişen, büyüyen bir güç hali
ne getiren ve onun halkımızın kurtuluş u
mudu olmasını sağlayan neden budur. 
PKK Hareketinin ortaya çıkış ve mücade
lesi, bu anlamda da Kürdistan tarihinde 
bir dönüm noktasıdır. Kendi varlı?Jına ya• 
bancılaştınlmaya ve başka bir halkın bün
yesinde eritilmeye çalışılan bir halkın, 
kendi öz kurtuluş düşünce ve hareketini 
dogurup, onun uğruna ölüme gitmesi, tari
himizin olumsuz mirası ve ulaşılan du
rumdayeni bir yapının, yeni bir halkın do
guşu demektir. 

Bugün tüm dünyaya onurta haykınyo
ruz ki; bu halk yeniden doguş olayını ba· 
şarmıştır. Fakat • bu nasıl gerçekleşmiş. 
kefen nasıl yırtılmıştır? İşte bu noktada, 
bugüne kadar söylenebilecek herşey söy
lenmiş olmasına rağmen, hala üzerinde 
durulması ve tekrar tekrar belirtilmesi ge
reken noktalar vardır. İnsanlanmızın kan
lanyla yaratoklan bu gerçek. bugün hal· 
kımızın direnişinde gerçek zeminine ka
wşurken; "nereye"! diye çığlık çıglıga 

bagıran ve kendi küçük dünyalan m herşe
yin üstünde yaşatmaya çalışan güçlere, 
direnişe ve halkımızın kurtuluş umuduna 
saidırınayı yaşamlannın temeli ve amaa 
haline getiren bu küçük-burjuva hareket· 
leri ne, ilk olmadıgı gibi, belki son da olma-

(Lenin) 

yacak bazı hatırlatmalar yapmak duru
mundayız. 

Açık ki Kürdistan halkı, PKK'nin ve 
onun yigit önder ve militanlannın şahsın
da. en önemli karar antanndan birini de 
düşmanla en aamasız hesaplaşmanın ya· 
pıldıgı cezaevlerinde yaşamıştır. Cezaev
leri, bu nedenle, halkımızın kader çizgisi
nin belirlenmesinde ve gelecegin yaratti· 
masındaki kararlılıgın deneomesinde son 
derece önem taşımaktadır. Orada: inanç 
ve inançsızlık, cesaret ve korkaklık. dire
niş ve ihanet, yaşam ve ölüm en kesin bi· 
çimde aynşmış ve biribirinin karşısında 
yerlerini almışlardır. Cezaevleri. gelece
ğin yaratıcılan ile, o gelecekten korku du
yanlan artık işaretle gösterilmeye gerek 
kalmayacak biçimde tanıtmıştır. Şim
di direnişin onuruyla halkın bağnnda ge
leceği yaratma savaşı verenler, bu soylu 
davanın sürdürülmesi yolunda her alanda 
direnişi daha da yükseltirken; ah 
daki teslimiyet damgasıyla dolaşanlar i· 
se, kendi karanlık geleceklerinin umut· 
suzluğu içinde boğulmaktadırlar. 

Şüphesiz ki. tarihi, kahramanlar yap
mazlar; ama tarih, belirli süreçlere dam· 
gasını vuran örıderler ve kahramanlan 
yaratır. Belli bir tarihi anın gereklerini 
kavrayıp, ona yön verme doğrultusunda 
ileri !ltı larak kişilikleri ve mücadeleleriyle 
sonsuza dek yaşayacak olan bu insanlar, 
bu anlamda tarihin mimarlandır da. Fa
kat. yaşadıgı anın özelliklerini kavraya
mayacak kadar kör olmalanna rağmen, 
tarihte önderlik adına ortaya çıkmış sayı· 
sız kahramancıklar da yok değildir. Sun
Iannda tarih boyunca anıldıklan, ama bu 
anışın halkın dilinde aşağılayıcı bir korne
diye dönüştüğü ve o kişilerinde yine bu 
komedinin "kahraman"lan olmanın öte
sinde bir sıfat kazanmadıklan da bilin
mektedir. 

Kısacası; genel olarak insanlığın ve ö
zelde ise kendi toplumlannın ileriye sıçra
masında önderlik konumuna ulaşanlar, 
her zaman tarihi olarak en ileri sınıfın 

temsilcileri olmuştur. Tarih, bu en ileri 
sınıfiann ve o sınıfiann temsilcisi duru
mundaki örgüt ve kişilerin rollerini oyna
malan oranında gelişme göstermiş ve bu 
güçlerde yine rolerine gerçeklik kazandır
dıklan ölçüde yücelmişlerdir. Bunun dı· 
şındaki sınıflar ve özellikle de çafıımızda 
küçük-burjuvazi, ölçüleri küçük ve basit 
oldugundan, hiç bir zaman böyle bir bü
yüklüğe ve yüceliğe erişememişlerdir. 

Cezaevleri direnişinden bahsederken, 
onun özünü kavramak için, bu gt;rçeğin 
bilinmesi zorunludur. Kürdistan tarihinin 
en onurlu sayfası olan bu direniş, eğer bu 
kadar aa ve zorluklara rağmen yüksele
bilmiş ve artık halkımızın yüreğinde yer 
etmişse, şüph.esiz ki bu tarihi gerçeğin ü
rünüdür. Yine, orada uşaklık ve tesli
miyetin en aşağılık biçimleri sergilenmiş
se. bunu da bu gerçeğin dışında bir yer
lerde arayamayu. Orada, Kürdistan'ı bu 
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lacaktı? Bunun için direnme k ve inançlar
dan en küçük bir taviz dahi vermemekten 
başka bir yol olabilirmiydi? inanç ve ka
rarlılıktan verilecek en ufak bir tavizin an-

çagdışı sömürgecilik ve yokoluş sürecin
den baflımsız ve özgür bir geleceğe götür
mede yetenekli olan sınıfla, sömürgeci 
cenderenin içinde erittigi ve güçsüz-çar
pt k yapısıyla bir günü bile yaratma yetene
fiinde olamayan sınıfın özellikleri, ve bu 
karakterlerin temsilcisi olan insanlar en 
açık biçimde ortaya çıkmışlardır. r 

Kürdistan'da kurtuluşun temsilcisi o-
lan proleteryanın önderleri. tarihten al
dıktan güçle en görkemli direnişi ortaya 
çıkanrken, küçük-burjuvazinin temsilci
lerinin o sefil durumu sergilemeleri bu ne
denle fazla yadırgatıcı olmamaktadır. 

Çünkü; hiçbir güç, tarihin kendisine atfet- • 
tigi sıfatı n dışına çıkamaz. -Tabi ki bu, o 
güçler kendi sınıf in kan nı yapmadı Sı süre-
ce böyledir-

Diyarbakır Direnişi'ni kanlan ile yara
tan Mazlum. Hayri. Kemal. Ferhat ve di
ger direniş şehitleri. işte böyle bir sıfatla 
tarihe geçmişlerdir. Onlar. Kürdistan pro
leteryasının öncü gücü PKK'nin bir üyesi 
olmalanndan ötürü böylesine bir güce 
ulaşabilmiş. düşünen beyiniere dahi sıg
mayacak bir azi m ve inanç örnegi sergile
m işlerdir. 

Mehmet Hayri Durmuş ve Kemal Pir 
yoldaşlann önderliginde 14 Temmuz 
1982 günü başlayarak 55 gün devam eden 
ölüm orucunun yıldönümünde, böyle bir 
eylemin muhtevasını anlatabilmek, onu 
en yalın biçimiyle kavrayıp, gereklerini 
hayata geçirmek gibi yüce bir görev karşı
sında. her dürüst ve namuslu Kürdistan 
insanının yapması gereken bir degerlen
dirme olarak düşüncelerimizi ifade eder
ken. bu gerçekiere deginmemek mümkün 
degildir. 

· Başta da ifade edildiği gibi, tarih, Kür
distan'da bir kör dügüm haline gelen ulu
sal-toplumsal sorunlar yumaSından ken
disi için çıkışı yaratmış. bu tarihi çıkışa 
parti ve onun önder ve militanlan her a
landa yükselttikleri direnişle damgalan nı 
"trııMnt.ışlardır. Fakat. açık ki, bu, salt yaşa
dıflımız süreç için degil. bir halkın gele
ceginin yaratılması ve garanti altına alın
ması anlamın<Ja a geçerlidir. 

Diyarbakır Direnişi. Kürdistan halkı
nın geleceginin belirlenmesi, Diyarbakır 
Direnişçileri ise, bu gelecegin belirleyici
leridir. Düşmanın halkımıza dayattıflı 

yokoluş sürecinin. verilen kayıplara rag
men boşa çıkan lması. tersine çevrilmesi
dir. ·Orada. Kürdistan halkının ve prole
teryasının en seçkin evlatlan şehit düşer
ken. gerçekte halkımızın dirilişi, kendi so
runlanna ve gelecegine sahip çıkışı. sö
mürgeciligin suçlan nı bir bir karşısına di
kişi yaşandı. Bu nedenle denilebilir ki. Di
yarbakır. halkımızın yeniden dogduğu. 
ama bu doguşun işkence. kan ve zulüm 
içinde gerçekleştigi bir alan olmuştur. 
Şüphesiz ki. yüzyıliann sömürgeci ege
menligini parçalayıp. çaga başını uzat
mak ve bu temelde izlenecek kesin yolu 
belirlemek kendiliginden ve kolay gerçek
leşebilecek bir olay degildir. Tüm dünya 
halklan için geçerli olan bu durum belli 
tarihi toplumsal nedenlerden ötürü Kür
distan açısından çok daha kesindir. 

M. Hayri yoldaş. sömürgeciligin halkı
mıza ve PKK'ye yönelik bu imha politika
sını mahkemede şöyle ifade ediyordu: 

"O halde. devletin bize yönelik politi· 
kası nedir? Mahkeme bizi bu açıdan de· 
ğerlimdireceğine göre. devletin politikası· 
na bakmak gerekir. Devlet. daha doğrusu 
mevcut yönetim, hareketimiz hakkındaki 
düşüncelerini açıkça beyanetmektedir. 
gizlememektedir. Sıkıyönetim komutan
lıklannın bildirilerinde bu açıktır. 'Dev
letin bütünlüğüne yönelik hareketler yok· 
edilecektir' biçiminde ifadeler kullanıl· 
maktadır. Haliyle devlet bu politikasını 
sonuca vardırmak için çeşitli araçlara 
başvurmaktadı r. Bu araçlardan bir tanesi 
de yargı organıdır. yani mahkemelerdir. 
Mahkemeler esas olarak cezaevlerinde 
tutuklu bulunan yüzlerce partili, militan 
ve taraftannı pasifize etmek için karar 
verme aşamasına gelmiş durumdadır. " 

Öyleyse bu politika nasıl boşa çıkan• 

lamı. gerçek bir yokoluş. düşmanın imha 
politikasının gerçeklik kazanması demek· 
tir. Bu gerçegi çok iyi bilen Diyarbakır 
Direnişçileri. küçük-burjuvalan n basit ya
şamlannı tercih eden soysuz tutumianna 
karşı da. gerçek yaşamın. inançlan ve da· 
vaya baglılıgı ölüm pahasına da olsa sür
dürmenin güçlü örneği oldular. 

Onlar. halka ve partiye baglılık gibi 
bir silahla düşman karşısında savaşı rken. 
izlememiz gerektm yolu da ~retti-le . 
Hayri yoldaş Kürdistan devriminin nasıl 
gerçekleşecegi konusundaki düşünce

lerini ifade ettiği aynı konuşmasında. biz· 
ler için bu konuda da güçlü bir rehber ol
muştur. O şöyle diyor. 

'"Biz herşeyden önce. yani son derece 
geri kalmış adeta ortaçag karanlıklann
da bırakılmış bir Kürdistan toplumunun 
fertleri olduğumuzu biliyoruz. Bu derece 
geri bir yapıda olan bir ülkede örgütlen
menin. bir örgütlenme yaratmanın. bir 
mücadele dogurmanın ne derece zoroldu
ğu da açıktır. Aynca ülkemizin Ortadoğu 
içerisindeki konumunu biliyoruz: emper
yalizmin ve ona bağlı bölgedeki işbirlikçi 
yönetimlerin ülkemiz üzerindeki sinsi o
yunlannr. emellerini de biliyoruz. Bu ne
denle mücadelenin bir hayli zorlu geçece
gi gerçeğini kabul ediyoruz. Ülkemiz sö
mürgeleştirilirken. ·ki bunun tarihi yüzyıl· 
lan içeriyor· yani paTçalanı rken zor kulla
nılmıştır. her parçası zorla kan dökülerek 
işgal edilmiştir. Hatta tarihin çeşitli dö
nemlerinde ülkenin ve halkın kaderini 
değiştirmek için bir takım ayaklanmalar, 
isyanlar olmuştur. özgürlük için girişim
ler olmuştur. bu girişimlerde her defasın
da kanla bastınlmıştır. Bu şekilde mil· 
yonlan aşan insanın kanı akıtılarak ülke· 
miz işgal altına alınmış ve sömürgeleşti· 
rilmiştir. Uzun süredir, yani yaklaşık 2 bin 
sene kadardır kendi siyasal otoritesini o
luşturamamış. bir merkezi yapıya kavu
şamamış ve bu nedenle de ilkeL geri orto
çag karanlıklarında kalmış bir toplumu 
bu derece zorla, baskı ile işgal altına alı· 
nan bir toplumu kurtarmak için mutlaka 
yine zora başvurmak gerektiğine inan
mışızdır. Yani ciddi bir örgütlenmenin ya
ratılmasına işçi-köylüyü temel alan bir 
örgütlenmeye gidilmesine. bir cephele.
meye gidilmesi gerektigine. ülkemizde 
baijımsızlıktan ve demokrasiden yana o
lan tüm güçlerin birleştirilmesi gerekti· 
ğine. bir halk ordusunun oluşturulması 
gerektiğine inanıyoruz ~ ancak bu .fekil-

de bir yandan güçlü bir halk birliğinin ve 
bir halk cephesinin yaratılması. öte yan
dan yine bir halk ordusunun yaratılması 
ve uzun süreli bir halk savaşının _.!!eri/-

"Kaldı ki ben. bana verilecek cezanın da 
benim için pek önemli olmadığı kanaatin
deyim. Verilecek cezanın siyasi olduğunu 
bildiğim için. benim için şeref olacak
tır." 

Ve Onlar. proleter önderligin ve dev-

·-~--------~- --~---· .. , ................ .,., ..... -.,.,.-·····cc<""""""""""."'""'""""- rimci militaniıSı n en güçlü ömegi olarak, 

mesiyle ülkemizin kurtanlabilecegine i
nanıyoruz. Anlayışımız özet olarak bu
dur.'" 

Kürdistan ulusal kurtuluş savaşının 

zorlu yolunda ilerlemenin güçlükleri şüp
hesiz ki cezaevi koşullannda çok daha 
ağır ve çetindir. Dışarda. devrimcileri bir 
ana gibi bagnna basan halk vardır ve dev
rimciler örgüt silahı na ve diger olanakla
ra.,sahiptirler. Bu olanaklar güçlü bir ça
lışma ile düşman l<arşısına dtkltdiğinde. 
zorluklar bir bir aşılabilir .ve sel gibi geli
şen halk hareketi düşmanı boqabilir. 

Ama. cezaevleri halkla ve mücadele arka
daşlanyla maddi ilişkilerin koptugu. si
lahsız ve savunmasız bir savaş alanıdır. 
Burada. direnmek ve düşmanı bozguna 
ugratmanın anlamı bu nedenle çok daha 
büyük. bu direnişi sergileyenler bunun için 
erişilmez yüceliktedirler. 

Kemal Pir yoldaş, sömürgeci mahke
melerde_partiye ve halka duyduğu derin 
baglıbkla. partisini ve kendi devrimci ey
lemini her noktasına kadar savunur ve 
doğrul -unu haykınrken. şöyl~ diyordu: 

şeretle yaşamasını. şerefle ölmesini bildi
ler. Düşmanı. en güçlü sanıldığı alanda ve 
hem de büyük olanaksızlıklar içinde boz
guna ugratarak. düşmanın ne kadar aciz. 
zavallı ve yılolması kaçınılmaz bir güç ol
duğunu kanıtladılar. Düşmanın. önderleri 
ve devrimci militanlan bir biri ardına kat
lederek. direnişi kırma ve imha politikası· 
nı. direnişi yükselterek bozguna ugrattı
lar. 

14 Temmuz I 982 günü Diyarbakır zin
danlannın sesini mahkemede dünyaya 
duyuran Mehmet Hayri Durmuş yoldaş. 
ölümorucunu başlatan konuşmasında. kı· 
saca "ölmek var-dönmek yok" sloganını 
bayra_klaşhnyordu. O. haklı bir davanın 
yok edilemeyecegine ve mutlaka zafere 
gidecegine olan inancı duyuruyordu. 

Düşmanın zulmünden. barbarlıgından 
ve işkencel~rin ulaştıgı boyutlardan soz
etmeye gerek yok. Her günkü yaşantımız· 
dan çok iyi tanıdıflımız bu düşmana kar~ 
savaşmanın yolunu biz çoktan ögrendi 
Hayri yoldaşın. örgütlenmeyi ve halk sa
vaşını dayatan konuşmalan Kemal yol
daşın; "biz ikna ettik. ikna etmeye çalı · 
tık. 3 saatte ikna ediyorsak 3 saatte. 300 
saatte ikna edilmesi gerekiryorsa bir insa-
nın 300 saat uğraştık. Yani insanlarla ug
raşıyorduk. İnsaniann bizimle hareket et
mesi için uğraşıyorduk. .. " dedigi sozlE'n 
izlememiz gereken yolu ve bu yolda gos
terilmesi gereken çaba ve kararlılıgın ol
çütünü vermektedir. 

Şimdi bize düşen görev. Onlann bay
raklaşhrdıflı bu inancı maddi bir guce do
nüştürmek. düşmanı inancımız. kinimiz. 
öfkemizle adım adım yoketmektir. Bu a
maca ulaşmak. bugün artık tüm Kürdis
tanltiann vazgeçilmez bir tutkusu haline 
gelmiştir. Açık ki. bundan böyle karşı· 
1aşacagımız zor ulC: ar. at anacağımız a
cılar ve gösterecegimiz fedekarlık. bizler 
için çok daha kolay olacaktır. 

14 Temmuz'da başlayıp 8 Eylül 1982 
günü M. Hayri Durmuş. Kemal Pir ve Akif 
Yılmaz yoldaşlan n şehit düşmeleriyle son 
bulan ölüm orucunun· tarihsel anlamı ve 
büyüklüğüne layık olmak. başka hiçbir 
biçimde mümkün degildir. Bu günler. ke
sinlikle acımızı tazeledigimiz günler de
gildir. Kendimizi yeniledigimiz. örgüt sila
hını güçlendirdiğimiz. savaşı bir adım da
ha yükseltebitmek için bizi büyük bir azi m 
ve coşkuyla ileriye iten günlerdir. Bu gün
lere anlamını verelim. 
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( SERXWEBÜN 

Daha önce aynı başlık altında 
hazırladıgımız bir yazıda, emper· 
yalizmin işbirlikçisi Saddam reji· 
mine karşı Güney Kürdistan'da 
muhalefet güçlerinin gerçekleş· 

tirdikleri eylemleri anlatmış ve kı· 
sa bir degeriendi rm e yapmıştı k. O 
yazımızdan sonra geçen iki aylık 
süreden beri Güney Kürdistan'da 
önemli olaylar oldu ve ciddi geliş· 
meler yaşandı. Aynca biz, alan Ü· 

zerinde daha çok bilgiye sahip ol· 
duk. Şimdi burada bu bilgilenme· 
m izi ve gelişen olaylan kısaca ak· 
tarmak istiyoruz. 

Yine biryazımızda, Güney Kür· 
distan'ın. havasıyla, suyuyla, bitki 
örtüsüyle dogal bir cennet gibi ol· 
dugunu ve aşılmaz daglara sahip 
bulundugunu yazmıştık. Devrim· 
ci görevlerle birlikte, bahar mev· 
sirninden yararlanarak bu cenne· 
tin daha geniş alanlannda yaşa· 
mak. onlarca yıldır savaşan insan· 
lanyla tanışıp konuşmak ve aşıl· 
maz daglan aşabilme gücümözü 
denemek için sınırlı bir gezi yap
ok. Bu gezimiz, aynı zamanda, 
Bay Kemal Surkay'ın "Apocular 
fırsat buldukça çadırlannı dağ· 
lan n daha yüksek kısımlan na çe· 
kerler" biçimindeki ögütlerinin de 
yerine getirilmesiydi. (Burada pa· 
rantez içinde duyuralım ki, Bay 
Kemal Surkay'ın "PKK Üzerine" 
başlıklı yazısını, devrimci pratik 
çalışmamızdan fırsat buldukça, 
çeşitli yönleriyle, degişik yazı· 

lanmızda daha sonra ele alaca· 
!}ız. Ama adı geçen yazıyı okuyan 
herkes hemen anlıyor ki, Bay Ke· 
mal Surkay bu yazısıyla devrimci· 
leri çok gerilere çekmek istiyor; 
biz bu oyunu bozarak, yazan Ulu· 
sal Kurtuluş Devrimimizin cana· 
hcı sorunlan üzerinde sıkıştıraca· 
gt~. Aynca burada şunu da belir
telim ki, ilk yankılan duyulmaya 
başlayan ulusal kurtuluş mücade· 
lemizin pratik gelişimi karşısında 
telaşa düşen Bay Kemal Bur· 
kay'ın hiddetle yazdıgı yazıyı, biz, 
yazann cehaletini ve basitligini 
göretek. İsveç ya da Almanya'da 
okuyaniann bazılannın dikkatini 
çekse de Kürdistan daglannda o
koyanlar için bu yazının hiç bir 
anlam taşımayaca!}ını yazann na· 
sıl anlamamış oldugunu düşü· 

nerek. gülerek okuyoruz. Ve şiir 

kitaplanndan dolayı şair ruhi u ol· 
dugunu sandı!Jımız Bay Kemal 
Burkay'ı, şairlik ve avukatlık ile 
siyasetçilik arasında tercih yap
maya, Kürdistan halkının işgal ve 
istilalara karşı mücadele tarihin· 
de daglann rolünü ve yerini dogru 
ögrenmeye, bir şair olarak ken· 
disine hiç yakışmayan daglara 
düşmanlıktan vazgeçmeye, eger 
ciddi ise Kürdistan Ulusal Kurtu
luş Devriminin sorunlannı Avru· 
pa' da degi 1 esas m ücadele alanı n· 
da tartışmak üzere cenneti andı· 
ran Kürdistan daglanna gelmeye 
davet ediyoruz. 

Okuyan herkes, çok haklı ol<'· 
rak, burada bu cümleleri yazma· 
nı n gereksiz oldugunu düşünecek
tir. Ama biz, sömürgeci egemen· 
lik ve cografi özellikler nedeniyle 
gezimizin hemen tümünün dag
larda geçmesinden dolayı böyle 
bir konuyu anmadan geçemedik. 
Şimdi esas yazmak istedigi-rniz 
şeylere geçelim). 

Daha önceki yazı da da belirtti· 
girniz gibi, Saddam diktatörlü· 
güne karşı mücadeleyi geliştire· 
bilmek için, muhalefet güçlerinin 
mücadeleci birliklerinin yaratıl· 

ması gerektigi bir dönemde bulu-
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nuyorduk. Fakat çeşitli muhalefet 
örgütleri, bu görevleri omuzlaya· 
mayıp dayatan devrimci görevler 
karşısında sıkıştıkça l muhalefet 
güçleri arasında silahlı çatışma 

çıkanyor ve görevlerin daha da 
yakıcı hale gelmesi ortamından 
sıynlabilmek için bu çatışmalan 
daha da genişletecege ve kızıştı· 
racaga benziyorlardı. Bu nedenle 
gördügümüz ve konuştugumuz her 
köylüye, savaşçıya bu yönlü soru· 
lar yöneltiyor, onlann, savaşı biz· 
zat yürütenierin içinde bulundu
gomuz ortamda birlik ve müca· 
dele konusundaki düşüncelerini 

ögrenmeye çalışıyorduk. 
Geceli-gün'düzlü devam eden 

uzun ve yorucu bir yolculuktan 
sonra, Türkiye-lrak sının denilen 
yüksek sıradaglann tepesin_de bir 
köye ulaştı k. Köy, sınınn tam üze
rinde bulunuyor ve 50-60 arası ev· 
den oluşuyordu. Gerçekte kalıcı 
bir yerleşim yeri olmadıgı ilk ba
kışta anlaşılıyordu. Dikili dört di· 
rek arasına sadece taştan örül· 
müş duvarlardan oluşan evler da· 
!}ınık bir biçimde ormanın içine 
serpiştirilmişti. Yayla evlerinden 
daha kötü ve korumasız biçimde 
yapılmış olan bu evlerde, insanlar 
iki· üç metre kan n altında uzun bir 
kış geçirmişlerdi. Böyle .stratejik 
önemde bir yere yerleşen ve bu ka· 
dar zor koşullarda yaşayan insan· 
larla tanışıp konuşmak istedik. ve 
konaklamaya karar verdik. Ayn· 
ca köyün adının çevrede çok du
yulmuş olması, yorgunlugumuz 
ve şiddetle yagan yagmurun etkisi 
de bizi böyle bir karara götürdü. 
Birer küçük odadan ibaret olan 
evlere uygun bir biçimde da !}ı ldık. 
Daha yerimize henüz oturmadan 
gelip gidenler, bize "hoşgeldiniz" 
diyenler oldu ve bu beUi bir süre 
devam etti. Yanımıza gelip otu· 
ranlarla çeşitli konularda sohbeti 
sürdürdük. Ancak oturanlardan, 
orta yaşın üzerinde, dolgun ve 
canlı birisi konuşmalanyla dik· 
katimi çekti. Arkadaşımdan adı 
çok söylenen kişinin o oldugunu 
ögrendikten sonra, kendisine bazı 

r .Ş!Wler sormak ve ögrenmek istedi· 
gimi söyledim. Memnunlukla ka· 
bul etti. Zaten sürekli konuşuyor, 
sorunlanot ve dertlerini anlatıyor 
ve daha çok konuşmak istiyordu. 
Söylenenler içinde alabildigim 
notlara göre Ape Şexo ile ara· 
mızda şöyle uzun bir konuşma 
oldu. 

• Görünüşe göre asıl köyünüz 
burası degil, hangi köylüsünüz? 

• Mergesor Kazasının, Şerwan 
nahiyesinin Ediibe köylüleriyiz. 
Köyümüz sınır köyüdür ve 120 ai· 
!eden oluşur. Verimli topraklan 
var, zengin ve tarihi bir köy. Halife 
Ömer zamanından kalma camisi 
vardı, ama Irak rejimi yıktırdı. 

• Anladıgımıza göre köyünüz 
1975 direnmesinin yenilmesiyle 
yıkılmıştır. Bu dönemde Irak reji· 
mi Kürdistan köyleri üzerine nasıl 
bir askeri saldın yürüttü. Buna 
karşı Kürdistan köylüsünün d iren· 
mesi nasıl oldu? Bütün bunlan 
canlı bir biçimde yaşayan bir kişi 
olarak biraz bilgi verir misiniz? 

• 75 yenilgisinden sonra Şer· 
wan üç ay peşmergelerin deneti· 
minde kaldı . Bu nedenle yönetim 
ani bir saldın yürütemedi. Biz si· 
lahlanmızr saklamakla beraber, 
aynı zamanda bir müddet savun· 
ma yaptık. Bizim gücümüzden do
layı hükümet, "dağa çıkmayın, 
İran, Türkiye ve Suriye'ye git· 
meyin, size bir şey yapmayaca-

gız" diye söylenti yayıyordu. Fa· 
kat bir yandan bunlan söylerken, 
öte yandan tutukluyor, işkence e
diyor, sürgüne gönderiyor, öldü· 
rüyordu. Aynca halkın malını ta· 
lan ediyor, namusianna el atıyor· 
du. Bunun üzerine sakladımı· 

mız silahlanmızı çıkararak diren
ıneye karar verdik. Sayımız iki· üç 
yüz civanndaydı. Hükümet çok 
büyük bir kuvvetle üzerimize gel· 
di. Mesela sadece bizim köyün Ü· 

zerine dört alay(dört bin asker) ve 
13 helikopter geldi. Biz 12 kişi si· 
lahlıydık. Önce havadan ve kara· 
dan köyleri bombalıyorlar, da· 
ha sonra helikopterlerle indirme 
yaparak köyleri yakıyorlardı, ate
şi söndürememiz için köyün etra· 
fına mayın döşüyorlardı. Kadın 

ve çocuklan önlerine siper yapa· 
rak, askerler bize saldınyorlardı. 
Bunu kabul etmeyen kadınlara 
kötülük yapıyor, kadın-çocuk de
meden öldürüyorlardı ... İlk tedbir 
olarak çocuklanmızı Türkiye sını· 
n üzerindeki magaralara götür
dök. Elimizdeki az silahla küçük 
guruplar halinde yollarda, kara· 
kol yakınında, subaşlanndan as· 
kerlere pusular kurmaya başla· 
dı k. Bu şekilde hem düşmana dar· 
be vuruyor, hem de silahlanmızı 
ve sayımızı artınyorduk. Giderek 
müfrezeler haline geldik, mıntıka· 
lara dagıldık. Böylece yeniden 
direnişin tohumlannı ektik. Bu 
çabalanmızla Kuzey-batı Kürdis
tan'daki kardeşlerimizin yakın 

destegini aldık, çogu kez bizzat 
faaliyete katıldılar, bunu her za· 
man anıyoruz. Mesela Girana kö
yünden Selim Hacer adındaki yi
git peşmerge, Zete çatışmasında 
şehit düştü. Irak rejiminin bu sal· 
dınlanna karşı direnişimiz bu bi· 
çim de 3 yı I sürdü ve Mart 197 8' de 
köyümüz yakılıp yıkıldı ... Bu dö
nemdeki çatışmalar içinde 12 şe
hit ve 20 yaralı verdik. Buna karşı 
bin civa n nda asker öldürdük ya da · 
yaraladık. Bu kadar büyük dar· 
beye karşı kayıplanmızın az ol· 
ması, bizim ailelerimizi sınıra yer· 
leştirmiş olmamız, bu alanlara 
çatışmayı taşırmamamız, hare· 
ketli savaş yürÜtmemiz ve asker· 
!erin yöreyi tanımamalanndandır. 
Kayıplanmızın çogunu mayın 

patlaması ile verdik ... 197 5· 78 a· 
rasında Güney Kürdistan' da 
1400'ün üzerinde köy yakılıp yı· 
kıldı ve boşaltıldı. Çok insan öldü· 
rüldü ve yaralandı, bu konuda tah· 
min yapamayaca!}ım, her taraf· 
tan kan oluk oluk aktı. Takriben 
40 bin aile İran' a mülteci oldu. Bir 
milyonun üzerinde insan Güney' e 
sürgün edildi, ögrendiğimiz kada
oyla sürgün yerinde sürekli toplu 
hastalık oluyormuş, bir defasında 
2500 insan (çogu kadın ve çocuk) 
bir anda ölmüş ... 

• Köyünüz yakılıp yıkılmış ol
duguna göre, köy halkınız şimdi 
hep burada mı kalıyor? Ne ile ge
çimini saglıyor? Saddam rejimi 
ve Türk devleti burada da size 
baski yapıyor mu? 

• Köyörnüzden bazılan peş

mergelik yapıyor, bazı aileler İran'· 
a gitti. Çogunlugumuz geçici ve 
uygun yerlerde kalarak milis biçi· 
minde direnişi sürdürüyoruz. (50-
60 aile) İlkel bir yaşamımız var, 
mazı , kereng biçiminde doga ni· 
mederini topluyoruz. Helikopter 
saidmsından dolayı burada da 
hayvan besliyemiyoruz. Sınırlı o
larak ticaret yapıyoruz, aileler 
yardımlaşma içinde zorla idare e· 
diyoruz. .. Her iki sömürgeci yöne-

tirnin de baskısı altındayız, bizi 
yerimizden etmek için ortak plan 
yapıyor ve ortak baskı uyguluyor· 
lar. Ekonomik ambargo uygulu· 
yorlar, ticaret yapmamızı engeli i· 
yorlar, un, şeker, yag gibi dogal 
ihtiyaçlanmızı _ zor ve pahalı ola· 
rak sağlıyabiliyoruz. Saddam re
jimi pusular kuruyor, ağır oto ma· 
tik silahlarla, helikopter ve top a
tışlanyla bizi zorluyorlar. Örne
gin geçen yıl ot toplamaya giden 
iki gencimiz, Saddam'Jn helikop
terlerinden açılan ateşle şehit e
dildi. Geçenlerde doçka ateşiyle 
bir katınmız vuruldu. Türk dev
leti sürekli asker baskısı altında 
tutarak bizi yerimizden kovmak 
istiyor. Örnegin 78' den beri geçen 
beş yılda, beş ayn yerde ev yapa· 
rak yer degiştirmek zorunda kal· 
dım ben, bunda Türk devletinin 
baskısı belirleyicidir. Son sınır o
laylanyla (sının yeniden belir· 
leme) yerimizden edilmek isteni· 
yoruz. Kuzey-batı Kürdistanlı dev
rimcilerle ilişkimizin artması, bu 
durumu daha da hızlandınyor. 

• Sözlerinizden anlaşıldı!}ına 

göre silahlı direnişe katılmış ve 
belki4'e peşmergelik yapmışsınız. 
Bu konuda bilgi verir misiniz? 
-Şimdi 52 yaşmdayım, 1958'

de Barzani saflannda silahı eli me 
aldım, 75 yenilgisinden sonra bir 
ay silahı bıraktım, fakat devletin 
baskılan karşısında tekrar silaha 
sanldım. 25 yıldır peşmergeyim. 
Zaxo'dan Süleymeniye'ye kadar 
her alanda savaştı m, müfreze so
rumlulugu yaptım, ve bu süre için· 
de dört kez yaralandım. Şunu da 
belirteyim ki, daha on yaşında i· 
ken kaseli marka bir silahım var· 
dı, o zaman Irak ve Güney Kürdis
tan ingiliz lşgali altındaydı İngj
lizlere pusu kurar, silah ve cepha· 
nelerini alırdım. 

• Ape Şexo, konuşmamıza baş· 
larken böyle bir kişiyle karşı kar· 
şıya oldugumuzu aklımızdan bile 
geçirmiyorduk. Şimdi, 25 yıl peş· 
mergelik yapmış ve müfr~e yö
netmiş bir kişi olarak, 75 yenilgi· 
sinden önceki mücadele ve 75 ye
nilgisinin nedenleri hakkında ne 
söyleyebilirsiniz? Mücadelenin 
şimdiki durumunu nasıl görüyor· 
sunuz? Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesinin gelecegi ve bunun 
içinde Kuzey-batı Kürdistan' da 
yürütülen mücadelenin yeri ve ro
lü hakkındaki düşünceleriniz ne· 
lerdir? 

• Bu sorulara bazı küçük anı· 
lanmla başlayıp cevap verec_e
gim. Direnmenin başlangıcında 

(hemen 60'1ann başında) hiç 
maddi olana!}ımız ve silahımız 

yoktu. Çogu saldın ve savunma
mız kendi dogal olanaklanmızla 
oluyordu. Yemek bulamaz gün· 
lerce aç kalırdık, arasıra köylüle· 
rin ögüttükleri arpa ekmegi elimi· 
ze geçerdi, doğada ot, vb. şeyler 
toplayıp yerdik, bazan onlarca ki· 
şi bir tek sigarayı paylaşırdı. Bar· 
zani'nın elinde bize verecegi silah 
ve yiyecegi yoktu, çünkü kimse bi· 
ze yardım etmiyordu ve halkımız 
ise çok yoksuldu. Buna ragmen 
inancıınızia ve kendi gücümüze 
dayanarak kısa sürede mücade· 
leyi geliŞtirdik, düşmana üstüste. 
darbeler vurduk. Mücadelenin ge· 
liştigini gören agalar gelip müca· 
delede yer almaya başladı. Çogu· 
na yöneticilik görevi veriliyordu 
ve bu, peşmergeler arasında hoş· 
nutsuzluk yaratıyordu. Samnın 

parti yönetiminin o zaman yaptı !}ı 
en önemli hata, bu adamlara gö-
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rev verilmesiydi. Mücadelenin zor 
döl)emlerinde bu adamlar devri· 
min mevzilerini bir bir düşmana 
sattılar. Bunu gören Barzani, on· 
lan tek tek cezalandırmaya 

başladıysa da, artık geç kalınmış· 
tı. Böyle bir ortamda 75 yenilgisi 
geldi. Bana göre 75 yenilgisinin 
birinci nedeni, örgütün bu gelişim 
durumu oldu. ikincisi ise, müca
delenin geliştigini gören İran Şah· 
lı !}ının, hareketin silah, erzak gibi 
ihtiyaçlan nı karşılaması ve sonra 
bunlan kesmesidir. Öyle olmuştu 
ki, kullandıgımız silahiann çogu 
İran' ındı, cephane ve erzak İran'· 
dan geliyordu. İran vasıtasıyla 
kendi _sınınndan Zaxo'ya kadar 
yollar yapılmıştı ve bunlar kulla· 
nılıyordu. Sonra Şattülarap su yo
lu karşılığında - bu yardımlan bir· 
den bire kesti. Üstelik 24 saat için· 
de direnmeden vazgeçmemiz için 
tehdit yaptı. Artık olan olmuştu, 
yenilgi açıkça kendini göstermiş
ti. Sonuç olarak diyebilirim ki, 
İran silahlan olmasaydı ve halkı· 
mızın olanaklanna dayanılını ş ol· 
saydı 75 yenilgisi olmayacaktı. 
Bu noktada, Kürdistanlı yurtsever 
bir kişi olarak ben, şunu söylerim; 
önderliklerimiz dikkatli olmalı· 
dırlar, 75'ten dogru dersler ÇI· 

karınalı ve mücadelemizi Kür
distan'ın dışındaki güçlerin ola· 
naklanna bağlı kılmamalıdır· 

lar. Şu Kürt atasözü, "elin süvari· 
si hep yayadır" bu durumu en iyi 
bir biçimde açıklar ... Şimdi her 
zamankinden daha fazla ina· 
myorum ki, devrimimiz mutlaka 
başanya ulaşacak. Çünkü, Irak 
rejimi ekonomik, siyasi ve moral 
çöküntüsü içindedir. Irak'ta kitle 
ler, özellikle Kürt halkı aktif bir 
mücadele içine girmiştir Yöneti
min denetledigi alanlarda bile 
devrimci çalışma sıklaşmıştır. 

Diger bir nokta, Kürt muhalefet 
guruplaimm ve tüm Irak muhale
fet güçlerinin ittifak egilimleri art· 
mıştır. Bu nokta çok önemlidir. 
Denilebilir ki, bugün mücadele
miz en çok muhalefet güçleri a· 
rasında varolan çatışmalardan 
zarar görmektedir ve başan için 
tüm güçlerin mücadeleci birliği 
kesin bir gerekliliktir. Aynca 
Kuzey-batı Kürdistan' da devri· 
min geliştirilmesi, halkımızın ve 
mücadelemizin birligi, gelişimi ve 
başansı açılanndan en ciddi a· 
dımlan oluşturmaktadır. Bu nok· 
tada diyebilirim ki, Kürdistan'ın 
her parçasındaki devrimci güçle
rin birligi, mücadelemiz açısın

dan, 4-5 devletin katkısından çok 
daha önemli ve esastır. Kısaca 

şunu söyleyebilirim, genelde ge
rek savaşçtiarda gördügüm mü· 
cadele ruhu ve azmi, gerekse halk· 
ta gördüğüm dayanma gücü, eger 
dogru bir önderlikte birleşirse, 

Kürdistan Kurtuluş Mücadelesi· 
nin kısa sürede gelişecegi ve zafer 
kazanacagı kesindir ... Kuzey-batı 
Kürdistan için ise şunlan söyleye
bilirim: tek devrimci güç olarak, 
kısa süreli de olsa PKK savaşçı· 
lannı ve siyasi çizgilerini belli öl· 
çüde tanıdım. Eğer bu çizgi, ken· 
d ine uygun bir tarzda pratik savaş 
gücü haline getirilirse, Kuzey-batı 
Kürdistan'daki devrimci mücade
lenin bir·iki yıl iÇinde Güney ve 
Dogu Kürdistan' daki mücadele· 
nin önüne geçecegine inanıyo

rum. PKK'li arkadaşlar, sadece 
bugünkü kadrolannın sayısına 

bakarak aldanmamalıdırlar, bu 
çizgiye ve kadrolara dayanan bir 
hareketin, uygun bir zamanda 
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hızlı bir gelişme sağlıyacagı, ileri 
fırlayacağı, Kürt ve Türk halk kit
leleri tarafından benimseneceği 

ve büyük bir devrim hareketi hali
ni alacağı kesindir. Askeri taktik 
konusunda da PKK'li arkadaşlara 
söyleyeceklerim var: temel çalış
malan şimdilik siyasi olmalı, as
keri eylem bunun aracı olmalıdır. 
Örneğin işkenceci, ajan, halktan 
tecrit olmuş hainler, halka baskı 
uygulayan yöneticiler, vs. hedef 
olmalıdır. Çok kişi. askeri eylemi, 
saldınp öldürme olarak anlar, fa
kat bu bir yanılgıdır; s:oğu kez, a
maçsız düşman güçlerinin etrafın
da onlan rahatsız edecek şekilde 
pusuda bekleme ve çalışmayı de
rinleştirme, bir taraftan düşmanın 
moralini bozarken, öte taraft~n 
bizi amacımıza daha çok yak
laştınr. (18 Nisan 1983) 

Bu sözler, onlarca yıl şu ya da 
bu okulda okumuş bir kişinin ağ
zından değil, 25 yıl mücadelenin 
pratik okulundan geçmiş olan bir 
Kürdistan köylüsünün, yurtseve
rinin ağzından çıkıyordu. Ve her 
cümlesinde, her kelimesinde böy
le bir mücadelenin izleri; sorun
lan vardı. Mame Şexo'nun misafi
ri olmuştuk, hemen her sorun üze
rinde uzun uzun konuştuk. O. ö
zellikle, Kürdistan Ulusal Müca
delesinin başanya ulaşması için 
koşullann elverişli olduğunu söy
lüyor, bunun için önderliğin dogru 
olmasının, bu koşullarda iç çatış· 
malann olmamasının ve müca
deleci birliğin mutlaka yaratılma
sının gereği üzerinde duruyordu. 
Bu istemlerinde elbette sonderece 
haklıydı; çünkü o, mücadelenin en 
çok bu olumsuzluklardan zarar 
gördügünü çok iyi biliyordu. Vs bu 
istem, mücadeleye katılan bir 
halkın topyekun istemiydi. 

Ma me Şexo'ya açıklamalann
dan dolayı teşekkür edip, ken
disini yorduğumuzdan dolayı bizi 
bağışlamasını isteyerek aynidık 
ve yolumuza devam ettik. Üç saat 
yürüdükten sonra Şexo'nun yıkıl
mış olan esas köyüne ulaştı k. Köy, 
da!jın yamacında kurulmuştu ve 
epeyce büyüktü. Geçit vermez 
dağlan uygun yerlerinden güçlük
le her aşışımızda karşılaştıgımız 
onlarca köy gibi, bu da, her tarafı 
kaplayan meyve bahçelerinin, çi
menlerin, pınl pınl sulann arasın
da vi ran edilmiş bir köy yıgıntısıy
dı . Böyle güzellikler içinde böyle 
virane!... Gerçekten insanın yüre
ği dayanmıyor buna. Bu durumu, 
düşmanın bu zalim ve alçaklıkla
n nı gördükçe insanın kin ve öfkesi 
bin kat daha artıyor ve böyle bir 
düşmana karşı, kendi anladı ğı dil
le, ne pahasına olursa olsun sonu
na kadar savaşmarnam n ne büyük 
bir soysuzluk oldugunu insan daha 
iyi anlıyor!... Böyle bir ruh hali i
çinde binlerce oldugu söylenen yı
kılmış köylerin yüzlercesini geç
tik ve gördük; büyüğü ve küçüğü 
ile Zap sulan m, Haburırma!jım ip 
üzerinde geçtik. Böyle geçtik, 
çünkü köprü yapılmasına Sad-

dam rejimi izin vermiyor ve yapı
lan köprüleri derhal bombalıyor. 
Köylüler. kendilerini olduğu gibi 
eşya ve hayvanlan nı da bu ipierin 
üzerinde geçiriyorlar. Yine bahar
la yemyeşil olmuş, şirin, keskin ve 
derin Zap vadilerini, gördükleri
ınize inanamaz bir halde aştı k. Bu 
güzellikleri gördükçe. kemaliz
min cenderesinden geçmiş olan o 
sözde Kürt aydınlannın, yoksul
luk edebiyatı biçiminde Zap'lim 
korkunç ve insan yaşamaz yerler 
olarak tanıtmaya çalışmalarının 
gerçekte neye hizmet ettigini da
ha iyi anladık ve onlara karşı da 
yeniden öfkelendik. 

Zaman zaman sınınn yakının
dan veya iç kesimlerden olmak ü
zere günlerce yürüdük. Saddam 
diktatörlüğünün karakollan nın a
rasından geçtik, hemen her gün 
halkın ve peşmergelerin bulun
dugu alanlan dövmekte olan Sad
dam rejiminin toplan altında ve 
hergün sınırda uçmakta olan Türk 
savaş uçaklannı ve helikopter
lerini seyrederek yaşadık. Burada 
şunu belirtelim ki, elverişli koşul
larolmasınaragmen bu alanlarda 
devrimci mücadeleyi geliştirici 

planlı bir çalışma yeterince yapıl
marnıştı ve yapılmıyordu. İran'la 
yürüttüğü savaşın zorlaması ne
deniyle Saddam yönetimi bir çok 
alanı kendisi boşaltmış, peşmer
gelerin yüksek savaşma azınine 
sahip aimaianna ragmen rejimin 
daha çok geriletilmesi için pek 
fazla çaba harcanmamıştı. Kür
distan halkına karşı yönelen teh
like, hazırlanan düşman planlan 
ve günlük açılan düşman ateşi or
tamında bu durumu hayretle kar
şıladı k ve büyük çoğunlukla peş
mergelerin bu durum karşısında
ki hoşnutsuzluguna tanık olduk. 

Geçtiğimiz tüm alanlarda fır
sat buldukça varolan köylülerle, 
peşmergelerle, çeşitli düzeyler
deki peşmerge komutanlanyla 
konuştuk ve mücadele hakkın

daki düşüncelerini ögrenmeye ça
lıştık. Hemen belirtelim ki, halkta 
ve peşmergelerde varolan ortak 
görüş, sanki düzenli bir eğitim ya
pılmışcasına Ma me Şexo'nun söy
ledikleriydi. Herkes, önderligin 
dogru olmasından, içte çatış

malar yok edilerek mücadeleci 
birliğin yaratılmasından, silah
Iann daha aktif bir biçimde sö
mürgecilere yöneltilmesinden, 
devrimin ilerletilmesi için bütün 
bunlann zorunluluğundan söze
diyordu. Hatta çoğu sorumlu dü
zeyinde birçok insan, mücadeleye 
en büyük zaran iç çatışmalann 
verdiğini birçok örnekle açıklıyor 
ve bizden, çatışmalann durdurul
ması ve ittifakın sağlanması için 
çalışmamızı ısrarla istiyordu. Bu
rada üzülerek belirtelim ki, dönüş
te daha kapsamlı konuşma ve 
tartışmalar yapabileceğimizi plan
ladığımız için bu konuşmalan
mızdan yazılı notlar tutmadık. An
cak KYB ve CUD arasındaki ça
tışmalar nedeniyle çok hızlı bir 
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dönüş yapmak zorunda kaldığı
mız için planladığımız konuşma
lan yapamadık; bu nedenle bura
da bizzat peşmergelerin sözlerini 
aktaramıyoruz. Fakat aktarabil
miş olsak bile Şexo'nun söyledik
lerinden temelde farklı görüşlerin 
olduğunu yazamıyacaktık. Herkes. 
mücadelenin başanya ulaşabil

mesi için birligin mutlaka yaratıl
ması gerektiğini söylüyor, bunu 
istiyor, çatışmalı ortamdan yakı
nıyar ve bu durumu 'gidermede i
çinde bulunduğu güçsüzlüğü n, ça
resiz li ği içinde kıvranıyordu. Dö
nüşte bir çok peşmergenin iç ça
tışmalar için başka alanlara akta
nldığı nı. ancak gidenlerin gönül
süzlüğü yanında bir çoğunun git
meyi kabul etmediğini ve hatta 
bazılannın intihar etmeye bile 
kalkıştı!jını duydum ve gördüm. 

Halkın ve peşmergelerin kay· 
gılan gerçekleşmiş ve Güney Kür
distan' da muhalefet örgütleri ara
sında yeni bir büyük çatışma orta
ya çıkmıştı. Her tarafta bu haber 
yayılıyor ve olay üzerinde bir çok 
şey söyleniyordu. Olayın büyüklü
ğü üzerine, işlerimizi hızla ta
mamlayarak erkenden olay hak
kında doğru ve yeterli bilgi alabi
leceğimiz yere · ulaşmak istedik. 
Olaydan yirmi gün sonra öğrene
bildiğimiz dogru bilgiler kısaca 
şöyleydi: 

ı Mayıs 1983 günü, KYB güç
leri, CUD içerisinde yeralan IKP, 
1-KSP ve PASOK'un merkezleri
nin bulunduğu Piştaşan yöresine 
ve merkezleri hedefleyerek genel 
bir saldınya geçmiş; çatışmalar 
üç gün devam etmişti. Saldında 

· her üç örgütün de merkezleri ye
rinden kaldınlıp geri çekilmeye 
zorlanmış ve alanı KYB elegeçir
mişti. Olaylarda, ona yakını ba

yan olmak üzere ikiyüzü aşkın 

IKP peşmergesi vurulmuş ve için
de Politik Büro üyeleri de bulunan 
çok sayıda IKP kadrosu tutuklan
mıştı. Aynca bir IKP müfrezesi ile 
IKP merkezine görüşmeler için 
gitmekte olan PKK-MK üyesi yol
daş Mehmet KARASUNGUR ve 
yoldaş İbrahim BİLGİN de bu sal
dında 2 Mayıs günü şehit edilmiş
ti. 

Halkın ve peşmergelerin kork
tuklan başianna gelmişti. Herkes 
hoşnutsuz, öfkeli ve çatışmalann 
büyümesi olasılığı karşısında en
dişeliydi. Biz, esas olarak çatış
malann olması karşısında şaşır
madık. Zaten küçük düzeyde ça
tışmalar oluyordu; fakat işin bu 
kadar büyütüleceğini ve KYB'nin 
bir kaç örgütün merkezine saldır
mak gibi bir çılgınbğa girişeceği
ni fazla tahmin etmiyorduk. Ve e
sasında hakim olan genel egilim 
herkeste böyleydi. Partimizin an
layışı gereği, bazı güçlerin çatış
malan sürdüreceğini ve geliştir
mek istiyeceğini biliyor, bu duru
mun halkımızın kurtuluş mücade
lesine büyük zararlar vereceğine 
inanıyor ve bu olumsuzluklan en
gelleme yolunda çaba harcamak 
istiyorduk. Partimizin bu doğru 
anlayışını pratige uygulamak 
doğrultusunda çalışan yoldaş 

Mehmet Karasungur ile İbrahim 
Bilgin'in şehit düşmesi ve gelişen 
olaylar, endişelerimizin ve düşün
celerimizin doğruluğunu ve bu 
yolda harcanan çabalann, akıtı
lan kaniann soyluluğunu, yüce 
anla~ını açıkça göstermiştir. 

Burada uzun uzun olayiann 
değerlendirmesini yapmamız 

mümkün degildir. Ancak, cennet · 
gibi vatanı zalim düşmanın bir 
cehenneme, viraneye çevirmeye 
çalıştığı, kitlelerin kendi kurtu
luşu uğrunda düşmana karşı ken
dini feda etmeye hazır olduğu, 
emperyalizmin ve gericiliğin az-

gın karşı-devrimci planlar hazır
layıp uygulamaya çalıştıgı, Türk 
faşizminin karadan ve havadan 
saldınya hazırlandıgı bir ortam
da, mevcut saldınnın ve muhale
fet güçleri arasında çatı~alan 
geliştirme eğiliminin kimlere hiz
met ettiği, açıklama gerektir
meyecek kadar açıktır. Bunun, 
emperyalizmin ve sömürgecilerin 
planianna hizmet ettiği, İran-Irak 
savaşına başka bir görüntü ver
mek olduğu, Saddam diktatörlü
ğüne nefes aldırdığı, halkımızın 
ve ulusal kurtuluş mücadelemizin 

• 
çıkarianna ise karşıt oldugu orta-
dadır. Düşünelim bir kere; biryan
dan binlerce köyü yakıp yıkan, in
sanlannı vahşice kurşunlayıp sür
gün eden, hergün yüzlerce top ve 
bomba yağdırmakta olan zalim 
Saddam diktatörlüğü, onunla iş
birliği içinde saldınya hazırlanan 
Kürdistan halkının kasabı faşist 
Türk devleti ve Ortadogu halk
Ianna kan kusturma planlannı 

uygulamaya çalışan emperya
lizm; öte yanda ise cennet gibi 
topraklarda kurtuluşu için onlarca 
yıl savaşmış olan ve bugün de böy· 
le bir savaşta herşeyini vermeye 
hazır olan Kürdistan halkı ; fakat 
sözde bu halkın mücadelesini yü
rüttügünü söyleyen örgütlerin bir
birleriyle çatışması. Bunun ne 
demek olduğu, sanınz sonderece 
açıktır. 

Bugün mücadeleyi yürüten 
güçler, bu olayiann nedenlerini ve 
anlamını açıklamayacak kadar 
siyasal gerilik içinde değildirler. 
ABD emperyalizminin bölge geri
ciliği eliyle Ortadoğu halkianna 
karşı planlı bir saldın yürüttüğü 
herkesçe bilinmektedir. Buna 
karşı, ancak bilinçli. örgütlü, di
rengen, planlı, fedakar ve birleş
miş bir mücadeleyle Ortadoğu 
halklannın kendi kurtuluş müca
delelerini · geliştirebilecekleri ve 
başan sağlayabilecekleri açıkça 

ortadadır. Devrim ve karşı-devrim 
güçleri arasındaki böyle keskin 
bir mücadelede, bugün Irak ve 
Kürdistan en önemli bir alan hali
ne gelmiştir. Bu durum, Irak ve 
Kürdistan devrimcilerine, yurtse
verlerine, emperyalist planı boza
cak ve gerici saldınlan püskürtüp 
parçalayacak kadar öncü ve tari
hi görevler yüklemektedir. Fakat 
kendisi böyle bir mücadele içinde 
oluşmayan ve bu görevleri üstle
nemeyen örgütlerin, bir yandan 
gericiliğin saldınlan ve öte yan
dan dayatan devrimci görevlerin 
ve yürütülen devrimci mücadele
nin zorlaması ortamında sıkışa
caklan, ortamı heder etmek ve 
kendi durumlanm gizlemek ·için 
her türlü olumsuzlugu ve çılgı nh gı 
geliştirecekleri açıktır; ve bugün, 
bu olaylarla Irak'ta ve Güney Kür
distan'da yapılmak istenen de bu
dur. Geçmişte bu alanlarda yapıl
mış olanlar, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Proplemi ve Çözüm Yolu 

Sayfa!_) 

kitabında, tarihi ve toplumsal ne
denleriyle kapsamlı, tam, açık ve 
doğru bir biçimde incelenmiştir. 
Bugün yapılmak istenen, bölgede 
ve Kürdistan'daki mevcut politik 
gelişmeler ortamında, ulusal kur
tuluş propleminin hemen hepsi 
aynı güçler eliyle bir kez daha a
!jırlaştınlmasıdır. Burad<l, biz 
Kürdistan devrimci ve yurtsever
leri. çok haklı olarak şunlan söy
lüyoruz; bu güçler, geçmişte yap
tıklan olumsuzluklardan doğru 

dersler çıkararak hala uslan
mayacak ve hala doğru yolu bul-

mayacaklar mı? Kürdistan halkı
nın kurtuluşu için gerçek umut
Iann belirdiği ve elverişli koşul
lann oluştuğu bu ortamda, mev
cut olayın da gösterdigi gibi olum
suzluklan nı ve engel olma durum
lan nı hala devam ettirecekler mi? 
Onlar, tuttuklan yolun. halkımıza 
ve ulusal kurtuluş mücadelemize 
önemli zararlar verdiği gibi, so
nuçta kendilerini de boğacak, ölü
me götürecek bir yol olduğunu ha
la anlamadılar mı? 

Aynı adla yazdığımız bundan 
önceki yazımızı şöyle bitirmiştik; 
"Tüm sorun, en geniş güçlerin itti-

-fa kı nda ve mücadelelerini birleş
tirmelerinde düğümlenmektedir. 
Bugün Arap ve Kürt halklannın 
olduğu gibi, tüm Ortadoğu halk
lannın çıkarlan Irak'lı ilerici ve 
yurtsever güçlere böyle tarihi bir 
görev yüklemektedir. Bu görevin 
hakkıyla yerine getirilmesi dile
ğiyle ! ... "Şimdi bu dileğimizin tü
müyle anlamsız hale geldiğini söy
leyebilirmiyiz. Bize göre hayır! 

Geçmişleri olumsuzluklarla dolu 
olan bazı güçler, bu konumlannı 
devam ettirerek dileğimize belli 
bir darbe vurmuşlardır. Ve belki 
bazı güçler de oyuna gelerek ça
tışmalan derinleştirmek isteye
cekler ve "yangına körükle gide
rek" olumsuz rol oynayabilecek
lerdir. Ancak, kurtuluş mücadele
mizin doğru yolunu gösteren ve 
mücadeleye rehberlik eden PKK, 
dogru politikasıyla yapacağı ça

lışmalannı şehitleri huzurunda 
daha da geliştirerek, bu olumsuz
luklan en aza indirebilecektir. 
Ve daha önemli olarak da, di· 
ğer şehitleriyle birlikte M. 
Karasungur ve i. Bilgin yoldaş
Iann acılannı mücadeleye dönüş
türüp, anılanna dayanıp Kuzey
Batı Kürdistan' da ulusa,. kurtuluş 
mücadelesini geliştirerek bütün 
bu olumsuzluklan kökünden kazı
yacaktır. Geleceğin böyle olacagı 
ve sorunlann bu biçimde çözüm
lenecegi kesin gibidir ... 

Yaşasın. Emperyalizme ve 
Ortadogu Gericiligine Karşı Tüm 

Devrimci, ilerici ve Yurtsever 
Güçlerin Mücadeleci Birliği! 

20 Mayıs ı 983 
A.C 
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DA ALA I DA VE IL.t:N IDAM KARA LARINA VI:. 
FAŞİST TÜRK ORDUSUNUN GÜNEY .KÜRDİSTAN'I 
İSTİLASINA KARŞI TEPKiLER DEVAM EDİYOR! 

Danimarka'da yayınlanan "/NFOR
MA TION" gazetesinde 27 Haziran 1983 
tarihinde, Li b be MEYLING imzalı biryazı
da özetle şu konular dile getirilmektedir. 
"Türk ve Irak güçlerinin Kürdistan Dire
niş Mücadelesine karşı ortak- hareketi" 
başlığı altında, "Türkiye'nin Irak sınınn
daki askeri kuvvetlerini daha da güçlen
direrek Mayıs'ın sonlann_da Kürt direniş 
güçlerine karşı bir saldınya geçtiğinin" 
belirtildiği yazıda devamla şu görüşlere 
yer verilmektedir: "Saldın. önceleri Irak 
sınırlannı ihlal etme biçiminde yorum
/andı ysa da, fakat sonradan olayı n Irak ve 
Türkiye'nin gelişen Kürdistan Bağımsız
lık Mücadelesine karşı ortak bir harekatı 
olduğu açığa çıktı. " Saldınnın neden
lerine de değinilen yazıda, bu konuyla ilgi
li olarak şunlar belirtilmektedir; "Kürdis
tan. Türkiye 'nin Asya'ya açılan kapısıdır. 
Kürdistan'ın bir koluda Irak egemenli
ğinde bulunmaktadır. Eğer Türkiye bu 
bölge üzerinde kontrolu kaybederse, Tür
kiye ekonomisi ve ticareti tehlike içerisine 
girer. Aynca güçlenen Kürt Kurtuluş Mu
halefeti, Türkiye'nin bölgedeki gücünü 
ve etkisini. kesinlikle etkileyecek bir du
rumdadır. Türkiye şu yaklaşan tehlikeyi 
görebiliyor; Irak'taki Kürt muhalefetiyle 
Irak demokratik muhalefetinin ortak mü
cadelesi, zaten İran 'la bir savaş içinde o
lan ve güç durumda bulunan Irak rejimini 
devirebilecektir. Bu ise. gerçekten Türki
ye cu n tası için ağır bir darbed ir. Türkiye'
nin işgalinde bu etkenierin gözönünde su
ıulması gerekir, ki arkasında yatan ne
dende budur. " 

Tyrkisk-irakisk 
fremstod mod 
kurdisk 
modstandsbevregelse 
Over 700 kurdere' 
drrebt og tusinder 
frengslet under 
tv angsforflyt· 
telserne 

Irak skal ses. ı ~dutningen af 
maj var 45.000 tyrkiske. sol~a
ter samlet ved den tyrk.isk-ıra
kiske gramse. og 4000 soldater 
var trıengt und over gramse~ 
til den irakiske del af Kurdi· 
s t an. 

lfolge de oplysninger. som 
süpper ud !ra omrAdet. er 
tvangsforflytningen af kurder· 
ne allerede pAbegyndt. De tyr· 
kiske soldater i omrAdet af- . 
brender marker og 
brendene med cement. 
de seneste . ' 

Saldıniçin 45.000 askerin sınıra yıgıl
gını belirten yazı, mecburi iskanın şim

iden başiatılmak istendigini vurgulaya- -
ak. çok sayıda Kürt köylüsünün öldürül-

dügünden bahsetmekte, Hakkari yöresin
de halkın mücadele için dağa çekildiğine 
ve saldınnın gerçekleştirildiği dönemde 
başlayan NATO tatbikatma dikkat çeke
rek. Kürdistan halkına karşı girişilen sal
dı n nı n özünde" ABD ve NATO'nun deste
ğiyle, Kürdistan halkının bağımsızlık mü· 
cadelesine karşı geliştirilen siste- . 

otik ve planlı bir müdahale" oldugunu 
be lirtmektedir. Yazıda sonuç olarak, Türk 
cuntasının bir katliam yapabileceği üze
rinde durularak bunun sadece direnişçi
eri değil, sivil halkı da kapsayacağı belir-

tilmektedir. 
Almanya'da yayınlanan Kommunisti

scher Bund-Arbeitet l(ampf gaz'.'tPçi, 

"Kürdistan: Savaş ve Halk Katliamı" baş
b ğı ile verdiği yazısında, "Mayıs ayının 
anlannda Kürtlerin kaderi ile ilgili ola

rak ortaya çı kan ve birbirleriyle ya kı n iliş

kisi olduğu belirtilen tesadüf kabul edil
meyecek bazı olayiann ortoya çıktığı ve 
böylece gözlerin bir defa daha Kürdistan 
üzerine çevrildiğine" değinerek. şöyle de-
am etmektedir: "Bir hafta içerisinde Di

yarbakır' daki toplu davalarda 35 PKK'li 
için idam karan çıktı. 572 tutuklu askeri 
mahkemede yargılandı. Aynı dönemler 
de, yine 7 PKK'li hakkında Birecik'te idam 
lcoron çıktı. Tüm bunlar olurken, Türk or
dusunun Güney Kürdistan' o saldırdığı ho-

25 Mayıs 1983 günü PKK-Merkez davasında 35 PKK önder kadrosu ve militanı 
için verilen idam kararlanna, ve faşist Türk ordusunun Güney Kürdistan'ı isti
lasına karşı, dünya kamuoyunda gösterilen tepkiler devam etmektedir. Geçen 
sayıda da verdiğimiz bu tepkiler kısaca şöyledir: 

beri ve NA TO-manevra/an "Adventure 
Express 83"ün Türkiye Kürdistan'ında 

başladığı duyuldu." 
Almanya'da çıkan diger bir gazete 

"Hannoversche A/gemeine"de faşist 

Türk cuntasının saldınsına ilişkin haber
lere yer vererek, "Bu saldınnın Ankara ve 
Bağdat rejimlerince daha önceden plan
londığını" ya~mıştır. 

Basında bu şekilde geniş yorumlara 
konu olan son istila hareketi ve idam ka
radan Avrupa'nın çeşitli alanlannda ya
pılan protesto ve gösterilerle, daha büyük 
bir tepkiyle karşı karşıya geldi. 

Danimarka'da yapılan protestotarla 
cuntanın içerisine girdiği durum teşhir e
dildi. Olayla ilgili çeşitli örgütlerin (Kür
distanlı ve Türkiyeli) imzalannı taşıyan 
bildiriler dağıtıldı. Türk faşist ordusunun 
Güney Kürdistan'ı istilasına karşı ve PKK 
davalannda verilen idam cezalan nı protes
to amacıyla 14 Haziran'da bir gurup PKK 
sempatizam Açlık Grevine yattı. 12 gün 
süren açlık grevi halktan büyük ilgi görür
ken. günlerce Danimarka basınında en 
güncel noktayı işgal etti. Açlık grevine ya
kın ilgi göstereri gazetelerin bazılannın 
olayla ilgili haberleri şöyledir: 

POLİTİKEN:" Kürtler Açlık Grevinde; 
Grevei/er Türkiye'nin Kürt halkına karşı 
saldınlonnı, işkenceleri ve idam ceza
lannı protesto ediyorlar." 

Kristeligt Dagblad: "Açlık greveileri 
8. günde Türkiye yönetiminin Kürtlere 
karşı giriştiği politikayı protesto ediyor
lar." 

INFORMATION: "DKKDD üyeleri 
Helligands Kilisesinin önünde PKK'nin 42 
üyesinin idam kor~rlannı protesto için aç
lık grevine başladılar. " 

Aynca çok sayıda gazete röportaj ya
parken, Kopenhang bölge radyosu da ola
ya geniş yer ayırarak, aynntılan ile ya
yınladı. 

Landof Folk: "TÜrkiye'de 42 idam ce-
zasına karşı kgrevL Açlık Türki-

Medlemmer af Danak-Kurdlak 
Kultur· or ııoucıarııeıaıonınlnr 
ınılledie tlnıdo.r en ,uııeotrejke 
ved HeUlglndskJrken 1 K•ben· 
h&vn~ net aker t protnt mod 
cten tyrklske juntas ct.dıldonı

over u medlemmer af Kur
Arbe)dorparll (PKK) 

SamU411 protesterer 
nıod 

/tndrv~'nln•,en 1 Irakisk Kur
distan sk er, si ger PKK. fonU 
den tyrklske junta og reg1met i 
Irak har planer om at oprette 
en affolket slk.ke.rhedazone pl 

km pA hver alde af grensen, 
at den kurdiske befolki'llng 1 

omrAde derfor skal 
ltvon~f,orfiv'ttes. 730 kurdere 

2000 famgslet un
forrtge uge, op-

ye' de kısa bir zaman önce Kürdistan İşçi 
Portisi (PKK)nin 42 üyesi hakkında veri
len idam/ara vr geçen hafta içinde Irak 
Kürdistanı'na karşı Türkiye'nin giriştiği 
saldınyı protesto etmek için· başlatıldı." 

Bunun yanısıra, SF(Sosyalist Halk Par
tisi)den ve US(Sol Sosyalistler)den 26 ki
şilik parlemento gurubu adına, her iki par
tiden birer kişi, Türkiye büyükelçiligine 
giderek. PKK'nin 42 üyesi hakkında veri
len idamlar ve Türk ordusunun Irak Kür
distanı'nı istilasına karşı kaleme alınmış 

ve Kenan Evren' e gönderilen bir protesto 
mektubunu büyükelçilik yetkililerine ver
mişlerdir. Mektupta öz olarak, Türk faşist 
yönetiminin Kürdistan halkına karşı yü
rüttüğü, imha politikasının şiddetle protes
to edildiği belirtilerek. devamla PKK da
valan nda verilen 42 idam kara n na ve yeni 
idam kararianna dikkat çekilmekte, ve 
Türkiye'nin Güney Kürdistan'a karşı giriş-

TLl caneı:al Itenall ı:vr•n, K<tı!Jerıtı.ıvtı , O. l!.Gii.lUl. 

tigi saldınya işaret edilmektedir. Sonuç 
olarak metinde, idam kararlannın geri a• 
lınması, işkence ve katliamlara son veri
lerek insan hakianna saygılı olunması be
lirtilmekte, ve bundan sonra da Kürdistan ve 
Türkiye'deki gelişmeleri yakından izleye· _ 
ceklerini ifade etmektedirler. 

Hollanda'da yapılan yürüyüş ve göste
rilerle idam kararlan ve Güney Kürdistan 
saidmsı protesto edildi. 6 Haziran günü 
yapılan bir yürüyüşde, Türk büyükelçiliği 
önünde konuşma yapılırken, aynı zaman
da Hollanda parlamentosu önüne kadar 
gelen kortej desaldın ve idamlan protesto 
eden konuşmalar yapıldı. Aynca Hol
landa parlementosundan iki milletvekili 
de kısa konuşma yaparak, yürüyüşe des
tek olduklannı açıkladılar. Basın da yü
rüyüşe ilgi göstererek, olayı geniş bir şe
kilde verdi. Bunun dışında 10-12 Haziran 
arasında Amsterdam'da, 17-20 Haziran 
da ise Den Hagg'da ve yine 18 Haziran da 
Arnhem'de idamlara, işkencelere ve Gü
ney Kürdistan saldınsına karşı gösteriler 
düzenlendi. Her üç gösterinin de halktan 
büyük ilgi gördüğü ve halkın yakın deste
ğini sağladığı bildirilmektedir. 

Hollanda'da bir gazete açlık grevi ile 
haberi verdi: 

!!!!If!! 

Arnhem Neev Kerant: " 
SERGİLİYOR Gerçekçi bir gösteri halk
tan büyük ilgi görür." başlığı altında i
damla n ve saldınlan protesto eden yürü
yüş ve gösteri hakkında daha geniş bilgi 
vermektedir. 

Geçtiğimiz günlerde Han n over' de dü
zenlenen bir toplantıda söz alan konuş
macılardan Aşağı Saksonya Avukatlar 
Birliği Üyesi ve Braunsweig yüksek eyalet 
mahkemesi hakimi Dr. Helmut Kramer, 
Kürdistan' da yaşanan durumu, Hitler dö
nemine benzeterek açıklamaya çalışır

ken, son saldın olayına da değinerek, Tür
kiye'nin Güney Kürdistan'a müdahalesini 
Kürtlere karşı giriştiği son hareket olarak 
değerlendirdi. Toplantıda Hüseyin Yıl

dının'da yaptığı konuşmada dikkatleri iş
kence ve katliamlar üzerine çekerek, 
PKK-Merkez davasında ve diger dava
larda verilen idam-kararianna da deginip, 
bunlann eskiden beri yürütülen 
katHamiann bir devamı olduğunu belirt
ti. 

İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılan 
ve çok sayıda Kürdistanlı ve Türkiyeli ör
gütün ve gurubun katıldığı bir yürüyüş 
gerçekleştirildi. İsviçre basını olaya geniş 
yer verdi. 

7 6 1983 günü Zürih'te, PKK Diyar
bakır gurubuna verilen 35 idam karan ve 
Türkiye'nin Güney Kürdistan'a saldınsı ile 
ilgili bir basın toplantısı yapıldı. Toplantı 
Serxwebfın. H. Yıldınm ve Longa-Mai adlı 
kooperatifin girişimi ile düzenlendi. 

Saat 14.30'da. başlayan basın top
lantısına İşviçre' de yayınlanan günlük ga
zetelerden Zürcher Zeitung, Neue Zürc· 
her Zeitung, Basler Zeitung, Toges Anzei
ger vd. bazı gazeteler ile İsviçre Televiz· 
yon kurumundan bir gurup katıldı. 

İsviçre basınından.. ve kamuoyundan 
ilgi gören basın toplantısı ile ilgili haberler 
İsviçre gazetelerinde geniş bir şekilde yer 
alırken, İsviçre televizyonu akşam saat 10 
haberlerjnde, olayı birinci haber olarak 
verip, yapılan açıklamalara 3 dakikalık 
yer ayın rken, olayla ilgili diger açıklama
lan da haber biçiminde görüntüteyerek 
verdi. 

20'yeyakın gazetecinin katıldığı basın 
toplantısında, SERXWEBÜN adına basın 
toplantısına katılan konuşmacı ve aynca 
söz alan Hüseyin Yı ldı n m, öz olarak, Türk 
devletinin Kürdistan halkına karşı yürüt• 
tügü işkence, katliam ve idamlara dikat 
çekip, PKK'nin 35 önder militanı için veri
len idam kararlannın ve faşist cuntanın 
Güney Kürdistan'a karşı saldınlannın bu 
uygulamalann bir devamı olduğuna işa
ret ettiler. 

Aynca, Güney Kürdistan'a karşı girişi
len saldınnın ABD, NATO desteği ve ona
yıyla ve Saddam diktatörlüğü ile işbirliği 
içinde gerçekleştirildiğini belirten, konuş
macılar komuoyunu Kürdistan'daki geliş
melere sessiz kalmamaya ve demokratik 
kuruluşlan Kürdistan halkına destek ol
maya çağınp, faşist cuntaya yapılan yar
dımiann kesilmesini istediler. 

Serxwebfın öncülügünde çalışmalar 

sonucu 28 Haziran günü BİRKOM Fran
sa'da açlık grevine başladı. ll gün süren 
bu eylem güçlü etkiler yaratarak, çeşitli 
kesimlerin ilgisini üzerine çekti. 

Devrimci-İşçi ve Dev-Şavaş'ın·eylemle 
ilgisi olmayan basit sorunlan ön plana çı
kararak katılmadıklan açlık grevine da
ha sonralan Avrupa'da Dev-Genç'in katı· 
hmı saglandı. 

Özellikle Türkiye ve Kürdistan'daki 
çeşitli sol çevreler, eylemler karşısındaki 
suskunluklan ile dikkat çekerken. Fransız 
kamuoyu olaya karşı büyük bir duyarlılık 
gösterdi. Radyolar konuya ilişkin sürekli 
yayın yaparken. Fransız televizyonu da 
açlık grevine ilişkin görüntüleri 3 kez ek
rana getirildi. 

Açlık grevinde Latin Amerikalı örgüt
lerin yanısıra birçok insancıl ve demokra
tik kuruluşlann çeşitli düzeylerde desteği 
de sağlandı. 
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Yıllardır Süren Çile: 

Adıyaman 'da Kömür Köylüleri Kat/edildi! 

da düşük ücretle çalıştırarak sömürü 
derinleştirilmektedir. 

Böyle bir olayın meydana gelmesi, 
ne kamyonu trafikden men etmeyen 
trafik polislerinin suçudur, ne de kam
yon şöförünün cehaletidir. Her yıl bin
lerce kamyon aynı durumda işçi taşı
maktadır. Eğertüm bu kamyonlartra· 
fik dışı bırakılırsa, hiçbir Işçinin ça
lıŞma yerine gidemeyecegi çok açık· 
tır. Zaten böyle bir şey sömürgecilerin 
işine de gelmez. Çok ucuza kullanabil
diği bir işgücünü rededmesi düşünüle
mez. 

Adıyaman'lı mevsimlik işçilerin 
başına gelen olayda halkımızın yıllar
dır çektiği ve adeta üzeıjne tabulan
dığı bir dramı da kendisini göstermek
tedir. Yalnız bu olay bile, bu dr~mı 

Katil kim? 

açıklamaya yeterlidir. Dokuz ay önce 
yine aynı köyden 3ı kişi başka bir ka
zada, bu kez de, yine ekmek kavgası 
için gittikleri Çukurova' dan dönerken, 
hayatını kaybetmişti. Bu "iş kaza· 
lan"nın her ikisinin de aynı köyden 
çalışmaya gidenlerin başına gelmesi 
tesadüf bir olay değildir. Mevsimlik iş 
zamanı geldiğinde, Kürdistan'da yüz
lerce köy adeta boşalmaktadır. Bu ne- ~ 
denle kazalann aynı köyl'üleri kapsa
masını, rastgele bir olay olarak değer
lendirmernek gerekir. Kürdistan'da 
daha bu durumda olan onlarca köy 
gösterilebilinir. 

. 12 Eylül askeri faşist darbesinden 
sonra yoğunlaşan ve adeta bir katliam 
düzeyine varan "iş kazatan"nda, bu
güne kadar yüzlerce kişi hayabnı kay
betti. Son olarak, Temmuz ayı başla
nnda 49 kişinin ölümüne ve 29 kişinin 
yaralanmasına yol açan "iş kazası" ile 
de bu alanda yürütülen katliam en üst 
boyutlanna vardınldı. 

Bu kazalann nedenini basit birtrafik 
suçu veya basit bir iş hatası olarak 
görmemek gerekir. Bu kazalar, faşist 
cuntanın 3 yıldır yürüttüğü ekonomik
politikasının bir sonucudur. Bun
dan ayn olarak düşünmek mümkün 
değildir. İç tüketime yönelik olarak 
ayarlanmış bir ekonomiyi, iç tüketimi 
kısarak ihracaata yönelik bir ekono
ridye d eye çalışmamn yara· 
tacagı sönucun1 bundan farklı olması 
düşünülemez. Işte "24 Ocak karar
lan"nın işl~mezliğinin yarattığı bir so
nuç da "iş kaza"lannın oranında mey
dana gelen yükselmedir. 

Askeri-faşist cunta dışarda ihra
aıatı daha fazla arttırmak için, içerde 
düşük olarak gerçekleşen üretimi art
tırmaya çalışmaktadır. Elinde yeni 
teknik yöntemleri uygulama olanağı 
bulunmayan faşist yönetim, üretimi 
arttırmak için işçileri aşın bir çalış
maya zorlamaktadır. Zaten elverişsiz • 
olan çalışma koşullan aşın. üretim so• 
nucuyla kazalanr daha da artmasına 
yol açmaktadır. Işçileri adeta köleler 
gibi çalıştırmakta ve hiç bir korunma 
tedbiri geliştirmemektedirler. Böyle 
bir üretim zorlamasının sonucu ola· 
rak. kazalann artması da doğaldır. 

Zonguldak'ta kömür ocaklannda 
meydana gelen grizu patlaması sonu
cu ı 00' e yakın işçinin hayatını kaybet· 
mesi ve çok sayıda işçinin de yaralan· 
masının ve h414 da devam eden bu gibi 
patlarnalann nedeni hep bu aşın üre• 
tim zorlaması dır. Ölüm olaylan sade· 
ce bir iki iş kolunda değil, tüm alan• 
larda az veya çok, fakat artan bir o
randa görülmektedir. 

Kürdistan'dan her yıl. binlerce aile 
köyünden, şehrinden kalkarak mev
simlik işçi olarak Çukurova'ya, Ege'
ye gitmektedir. Hiç bir iş güvenceleri 
olmayan bu aileler, her an ölümle kar
şı karşıya ekmek kavgası vermekte
dirler. Kürdistan'da açlıktan kıvranan 
bu aileler, bir mevsim çalışarak, ı yıl· 
lık geçim1erini karşılamaya çalış· 
maktadırlar. Kazandıklan paralar ise, 
onlara ancak açlıkdan öldürmeyecek 
bir yaşam sağlamaktadır. 

Köylerinden, şehirlerinden çalışa
caklan alanlara çok elverişsiz araç· 
larla taşınan ailelerin, gittikleri yerler
de de sorunlan bitmemekte, bir yan
dan her türlü hastalıkla boğuşur
larken, bir yandan da her an bir kaza 
ile gelecek ölümle savaşmaktadırlar. 
Kısacası, yıllardır bu kaderi değiş
meyen Kürdistan halkı, hergün eşikte 
bekleyen ölümle pençeleşirken, açiı
ğın yol açacağı bir ölümden de kurtul· 
maya çalışmaktadır. 

Askeri-faşist cuntanın yönetime 
gelmesi ile Kürdistan üzerinde yoğun· 
taştınlan baskı ve sömürü daha da art
tınlmıştır. Halkın elinde avucunda ne 
varsa hepsi çok ucuza gaspedilmekte
dir. Bu durumun sonucu olarak, kitle-

ler her geçen gün daha da yoksullaş
maktadır. Kikdistan'da iş bulma ola
naklannın olmaması ve zaten büyük 
oranda varolan ·işsizlik, kitlelerin tek 
geçim umudu olarak, Çukurova ve 
Ege'ye mevsimlik işçi olarak gitmeyi 
görmelerine yol açmaktadır. Bu yılda 
bir milyona yakın kişi işçi olarak, Çu
kurova ve Ege'ye taşınmaya başladı. 
Çok ucuz bir işgücü durumunda olan 
tanm işçileri üzerinden saglayacagı 
sömürüden başka bir şeyi düşün· 
meyen faşist cunta, kendi kanunianna 
bile aykın olan taşıma yöntemleri ile 
işçilerin sevkini yapmaktadır. Onlann 
düşündüğü tek şey, aşın üretimi sağla
mak ve bunun içinde her ne pahasına 
olursa olsun işçileri adeta köleler gi
bi çalıştırmaktır. 

Temmuz'un başında Adıyaman'ın 
Kömür köyünden bir kamyonla yola 
çıkan 78 tanm işçisinin başına gelen
ler, bu gerçeği bir kez daha doğrula
maktadır. Adıyaman'dan yola çıka· 
rak, Yozgat'a giden kamyon un yol bo
yunca trafik polislerince iki kez dur· 
durulup, her seferinde ı SOO'er lira pa· 
ra gaspedilmesine ragmen, yola de
vam etmesine göz yumuldu. Kamyon
la işçi taşımanın her an kazaya açık 
birtaşıma yöntemi oldugu bilinmekte· 
dir. Sömürgecilerin düşündüğü hayat
lannı yitirecek olan insanlar degil, on
lardan sızdıracaklan paralardır. Bir 
yandan trafik suçu vb. bahane edi
lerek, para gaspedilirken, bir yandan 

Cenazeler 3 kamyonla taşınarak 
köylerine götürüldü. Kefensiz bir bi
çimde tabutlara doldurulan cenaze
ler, grayderle açılan çukurlara gömül· 
düler. Hiç bir ülkede benzerine rast
lanmayan bir yöntemle, cenazeleri 
çukurlara dolduran sömürgeciler, 
adeta bir katliam sonrasını andınrca
sına hareket ederek, yaptıklan ve so
rumlusu olduklan bu vahşete sahip 
çıktılar. 

Trafik önlemi ile bu kazalann önü
ne geçmek mümkün değil~ir. Çünkü 
bu kazalar, trafik suçlan sonucu değil, 
cuntanın ekonomik politikasının so
nucu olarak ortaya çıkmaktadır. Kaldı 
ki, yalnız bu alanda değil, maden 
ocaklannda, fabrikalarda vd. tüm 
alanlarda meydana gelmektedir. An· 
cak, bu kazalann vahim boyutlara 
ulaşmasının önüne geçmek, sömür
geciliğin Kürdistan'dan tasfiyesi ile 
mümkündür. Yıllardır halkımıza ade
ta kan kusturan ve onu her türlü kat
liamla imha etmek isteyen sömürgeci 
hakimiyet varoldukça, bu tür katliam
lar da daha da artacaktır. Yıllardır çe· 
kilen bu acılardan kurtulmak için, 
önümüzde faşist-sömürgecilige mü
cadeleden başka bir yol yoktur. 

SÖMÜRGECİLER BOZGUNUN AClSlYLA 
DAHA DA SALDlRGANLAŞTlLARI 

Sömürgeci faşist cunta, giriştigi 
şon Güney Kürdistan'ı istila hareka
tından sonra, yurtsever Kürdistan köy
lülügü üzerindeki baskılan da had saf
haya vardırmıştır. "Bitirdik, yok et
tik" biçimindeki iddialannın tersine 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş_Hareketinin 
sürekli gelişme göstermesi karşısında 
çılgına dönen sömürgeciler, idam ka
rarlan ve son istila hareketi ile bu çıl
gınlık ve korkulannı daha da açıga 
çıkanrken, halk üzerindeki baskı ve 
sindirme hareketlerini de yogunlaştı
rarak, halkı mücadeleden alıkoymaya 
çalı§maktadırlar. 

üzeilikle sınır köylerinde azgın
laşan bu saldınlar, Kürdistan'ın iç 
köylerinde de aynı şiddetle sürdürül
mektedir. Bu saldınlar. daglık alan
larda silahlı bastııma ve katliam gi
rişimleri biçiminde, ova köylerinde ise 
dolaylı bahanelerle arama adı altında 
geliştirilmektedi~. Güney Kürdistan'a 
yönelik son saldın harekatıyla bir· 
likte, özellikle daglık alanlardaki bu 
operasyonlar hızlandınlmış, Hakkari, 
Batman ve Mardin yörelerinde dire
nen aşiretleri sindirme ve silahsızlan
dırma amacıyla köylüler üzerindeki 
baskılar daha da arttınlmış bulun
maktadır. 

Kürdistan'ın hemen her yöresinde 

oldugu gibi, son saldın hareketi ile 
haskılann giderek hızlandınldı!jı bir 
alan da Pazarcıktır. Alınan son haber· 
lere göre. Pazarcık yöresinde hemen 
her köye baskınlar düzenlenerek, köy 
meydanına toplanan köylüler yaşlı
genç, kadın-erkek demeden insanlık 
dışı baskı ve işkencelere maruz bıra
kılmış. köylüler birbirlerinin sırtına 
bindirilerek "spor" adı altında koştu
rulmuşlardır. Bundan on yıl önce gö
rülmüş olan bir dava için köylerden 
kadınlar ve erkekler toplatılarak ce
zaevlerine konulmuştur. Bu baskınlar 
sırasında, Narlı köyünden götürülen 
üç kızın akibetinden ise şimdiye kadar 
bir haber alınamamıştır. Operasyon 
sırasında sömürgeeller tarafından 
gözaltına alınan üç kızın nereye götü
rüldükleri de bilinmemektedir. 

Sömürgeciler, uyguladıklan bas
kılarla köylülügü sindirmeye çalışır
ken diğer yandan da, adeta seferberlik 
ilan etmiş, ve daha önce askerligini 
yapmış olanlar tekrar askere çağnl
mıştır. Türk sömürgecilerinin, Güney 
Kürdistan'a yapılan son saldın hare
ketini Kürdistan halkından titizlikle 
gizlerneye çalıştıklan ya da değişik 
biçimlerde örtbas ederek anlattıklan 
bildirilmiştir. 

Sayfa 9) 

Uevrimci tutukluıaı , Mettıs, Kabakoz, Sultanahmet ve Sağmalcılar ceza
evinde açlık grevinde. 

FAŞiST ZiNDANLARDA 
DIRENiŞ DEVAM EDiYOR! 

Gazetemize ulaşan haberlere gö
re, istanbul Metris, Kabakoz, Sultan
ahmet ve Sağınalcılar sıkıyönetim as· 
keri cezaevlerinde bulunan 2500 dev
rimci tutuklu, cezaevinde artan baskı, 
işkenceleri, tek tip elbise giydiril
mesini ve bazı önder devrimcilerin E 
tipi özel cezaevlerine götürölmek is
tenmesini protesto ve bu uygulama
lara son verilmesi amacıyla, 8 Tem
muz'da açlık grevine başladılar. 

Öteden beri askeri-faşist cunta, bu 
cezaevlerinde devrimcilerin direnişini 
kıramamış ve uyguladığı tüm yöntem
ler geri tepmiştir. Bu nedenle, geliştir
mek istedigi yeni uygulamalarla as
keri-faşist cunta devrimciler arasın
daki birliği zayıflatıp, direnişi ezmek 
istemektedir. Böylelikle bir yandan 
devrimcileri tep tip elbise giymeye 
zorlayarak manevi yönden zayıftat

mak isterken, diğer yandan da önder 
devrimcileri E tipi cezaevlerine götü
rüp, geri kalan devrimci tutuklulan 
baskı ve işkence yoluyla güçsüz düşü
rerek, direnemeyecek bir duruma ge
tirmek istemektedir. Bu durumun ya• 
ratacagı tehlikeleri kavrayan devrim· 
ci tutuklular, bu uygulamalara son ve
rilene) cadar, açbk grevine başladılar. 
Bu şekilde direnişi bir kez· daha yük
seltirken, cuntanın geliştirdiiii yeni o
yunlann fiyasko ile sonuçlanmasına 
yol açtılar. 

Açlık grevinin başlaması ile cezae
vinin dışan ile tüm ilişkileri kesilerek, 
awkatlan ve ailelerin görüşme ·istek· 
lerine karşı çıkılarak, tüm görüş izin· 
leri kaldınldı. Bu yolla direnişin etki· 
sinin dışanya yayılmasını önlemek ve 
açlık grevinde bulunan devrimcilere 
çeşitli türden destegin ulaşması engel
lenmek istenmektedir. 

Gazetemiz yayma girerken BBC'· 
den aldıgımız bir habere göre, 8 Tem· 
muz' da açlık grevinin başlamasından 

sonra meydana gelen gelişmeler şöy· 
ledir: 

Açlık grevine katılan devrimci tu
tuklulardan 29'unun ciddi bir şekilde 
rahatsızlandıklanndan dolayı, hasta· 
haneye kaldınlarak tedavi altına alın
dıklan biidirilen haberde, özetle şu 
görüşlere yer verilmektedir. "Daha 
çok sayıda kişi hastahaneye kaldınla
bilecektir. Çünkü 2 yıldan bu yana çe
şitli aralıklarla açlık grevi yapan dev
rimcilerin bünyesi çok zayıf bir durum• 
dadır. Aynca açlık grevinden haber
dar olan tutuklu aileleri 600 imzalı bir 
dilekçe ile "MGK"ne başvurarak, ço
cuklan üzerindeki işkence ve geliş• 

tirilmek istenen son uygulamaların 
durdurulmasını istediler. 5 otobüs ile 
Ankara'ya giden tutuklu aileleri, K. Ev
ren'e başwrarak, açlık grevine yola· 
çan nedenlerin ortadan kaldmiması 
gerektiğini wrguladılar. Aksi taktirde 
çocuklannın çektiği acıya fazla daya
namayacaklannr ve onlan destekle
mel( için kendilerinin de açlık grevine 
başlayacaklannı söylediler." · 

BBC Muhabiri haberinde devamla 
şunlan söylemektedir. "Bir tutuklu
nun babcısı yaptıgı açıklamada, "on· 
lar siyası mahkumdur, onurlannın bu 
şekilde zedelenmesine müsaade ede
mezler." dedi. Mahmut Eviuygun adlı 
bir diger tutuklu babası da, eviadının 
gördüğü ağır baskılar nedeniyle faşist 
cezaevi yönetimini ve "MGK" yi protes
to amacıyla kendisini yakmak istedi. 
Ancak, çevrede bulunan diğer tutuklu 
aileleri tarafından, battaniyeye san
larak kurtanlıp, hastahaneye kaldınl
dı ... " 

Gazetemiz yayına girdiginde açlık 
grevi devam ediyordu. Hertüı:lü insan
lıkdışı uygulamalara maruz kalan tu
tuklulann hayatlanndan endişe edil
mektedir. 

FAŞiST CUNTA ASKERLERi, 
MEHMET IŞIK 

ADLI BIR YURTSEVERi KATLETTi! 

10.6.1983 tarihinde, sınırdan 
geçmek isteyen bir yurtsever, fa
şist Türk sömürgecilerinin hudut 
bekçileri tarafindan alçakça vuru
larak şehit edildi. 

1946 Mardin-İdil dogumlu o
lan Mehmet Işık adındaki yurtse
ver 3-4 yıldır bazı aşiret ve aile~el 
çelişkilerden dolayı Suriye Kür
distanı'na geçmiş ve burada yaşa
maktaydı. Yurtseverduygulannın 

agır basmasından dolayı, daha 
önce PKK ile kurdugu ilişkilerini 
burada da sürdürmekteydi. Yine 
zaman zaman Kuzey-batı Kurdis· 
tan'a geçerek, devrimcilerin ken· 
disine verdigi görevleri yerine ge
tirmekte ve bazı görevlerin gerçek
leştirilmesinde onlara yardımcı 

olmaktaydı. Üzerine aldıgı görev
leri severek kabul eden Mehmet 
Işık, bu n lan başa n ile yerine getir· 
mekteydi. 

Çevresinde dürüstlügü, ülkesi· 
ne baglılıgı, halka karşı sevgi ve 
saygılı tutumu ve yurtseverligiyle 
tanınan Mehmet lşık'ın, Kürdistan 
ba!jımsızlık mücadelesinde şehit 
düşmesi onu tanıyan ve tanı
mayan herkes de sömürgeci·fa· 
şistcuntaya karşı büyük bir kin ve 
öfke yaratırken, olay çevrede bü
yük üzüntü yarattı. 

Gazetemize ulaşan haberlere 
göre olayın gelişimi kısaca şöyle
dir. olay günü, Mehmet Işık, dev
rimcilerin kendisine verdigi bir 
görevi yerine getirmek ve onlara 
yardımcı olmak için, Kuzey-batı 
Kürdistan'a geçmeye çalışır. Sı

nırdan geçerken, sömürgeci Türk 

Mehmet IŞIK 

devletinin hudut bekçileri. bir ih
bar sonucu durumu farkederek 
Mehmet Işık'ın buliındugu tarafa 
dogru 3-4 koldan agır otomatik 
silahlarla ateş açarlar. Aralıksız 
3-4 dakika süren yaylım ateşinin 
altında kalan Mehmet Işık. aldı!jı 
kurşun yaralanyla olay yerinde 
şehit düştü. 

Her geçen gün halkımıza karşı 
cinayetlerini arttıran somürgeci 
kolluk kuvvetleri, Mehmet lşık'ı da 
katletmekle, ba!jımsızlık agacına 
dökülen kanlan çogaltmaktan ve 
bu ağacın daha da gürleşmesin
den öte bir sonuç elde edemeye
ceklerdir. Kürdistan halkı bu yigit 
evlatlannı kalbinde ebedileştire
rek. on lan n mücadelesini daha da 
yükseltecektir. 
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PKKVEI-KDP, FAŞİS ÜRK ORDUSUNUN GUNEY KURDISTAN' I İSTILASINA KA 

OR:rAK DİRENiŞ KARARI ALDlLAR 

PKK ve f·KDP yetkilileri yaptıklan açıklamada. her iki partinin. Mayıs ayı son lanndafaşist Türk ordusunun Güney Kürdistan'a 

yönelik olarak giriştiği istilô harekôtına karşı ortak tavır geliştirmeyi_ kararlaştınklannı belirttiler. 
ABD emperyalizminin ve NATO'nun desteği ve onayıyla, Kürdistan Kurtuluş Mücadelesine karşı Saddamfaşist diktatörlüğüyle 

işbirliği içindefaşist Türk ordusunun gerçekleştirdiği Güney Kürdistan saldınsının, yalnız devrimci-yurtsever halk güçlerine yöne· 

lik olmadığında hemfikirolan heriki parti; bu saldınnın aynı zamanda Kürt halkını imhayayönelik olduğunu ve eğerdirenilmez, sal· 

dın daha geniş boyutlara ulaşıp, amaçlan na vardınlırsa ortaya çıkacak olan tehlikenin veya sonucun bundanfarklı olmayacağına 

dikkat çektiler. Bu nedenle bugün kendisini dayatan görevinistilaya karşı, Kürt halkının varlığını korumak olduğu ve bunun için de 

direnmekten başka bir yol olmadığını belirten partiler, istilôya karşı ortak direnme karan aldıklannı açıkladılar. 
Her iki parti arasında alınan ortak direniş karannın daha önceden bu partilerarasında imzalanan ortak ittifak belgesine dayan· 

dığı belirtilmektedir. 
Gazetemize ulaştınion bu belgeyi, taşıdığı güncel önemden dolayı, devrimci ve yurtsever kamuoyuna duyurmayı, devrimci bir 

görev olarak kabul etmekteyiz. 
Gazelemize ulaştınlan, ortak ittifak belgesinin tam metni şöyledir: 

Irak Kürdistan Demokrat Partisi ve Partiya Karkeren Kurdistan arasında dayanışma ilkeleri: 

Devrimci-ilerici güçlerin gelişmesi karşısın
da çıkarlan bozulan emperyalizm,kendi siste
minin genel çıkarlannı koruyabilmek için yo
gun bir çaba harcamak ta. çeşitli plan ve komplo 
lar düzenlenmektedir. Amerika Birleşik Dev
letleri önderligindeki emperyalizm, Ortadogu 
halklannın gelişen ulusal kurtuluş mücade
lesine karşı , bir yandan direkt müdahaleye ha
zırlanırken. öte yandan da bölge gericiligini 
daha çok mücadele etmek için güçlendirmekte 
ve bunlan devrimci-yurtsever güçlere karşı sal· 
dınya geçirtmektedir. 

Bu doğrultuda bir yandan israil siyonizmi, 
öte yandan Mısır. Ürdün, Suudi Arabistan ve 
Irak gibi Arap gericileri ile Arap halkını kendi 
denetimleri altında tutmaya, ve ilerici-yurtse
ver Arap güçlerini bogmaya çalışmaktadırlar. 
Yine Türk ve Irak faşist rejimlerinin eliyle Türk. 
Kürt. Fars ve Arap halklannın devrimci müca
delesini ezmek istemektedirler. Faşist Türk 
yönetimi esas olarak her ne kadar Kürt ve Türk 
halklannın devrimci-yurtsever mücadelelerini 
bogmak için çalışıyorsa da, o aynı zamanda 
bölge halklannın ulusal kurtuluş mücadele
lerine karşı. başta ABD olmak üzere emperya
lizmin saldırgan vahşi bir gücü durumunda
dır. 

Emperyalizmin ve bölge gericiliginin komp
lo ve planianna karşı Ortadogu halklan çeşitli 
biçimlerde ve düzeylerde kurtuluş mücadelelee 
rini sürdürmekle ve giderek daha da geliştir
mektedirler. Başta Filistin olmak üzere tüm 
Arap halkı. Kürt ve Türk ilerici güçleri ve bölge
nin diğer halklan, emperyalizme ve gericilige 
karşı bugün yoğun bir mücadele içindedirler. 
Bu mücadele, günümüzde Filistin ve Kürdistan 
gibi yerlerde 'iogunlaşarak silahlı mücadele 
düzeyine ulaşmış ve bu mücadele boralardan 
gelişip genişleyecektir. Böyle bir ortamda em
peryalizme ve gericilige karşı. her yerde çeşitli 
şekillerde sürdürülen mücadele. ilerici ve yurt
sever güçler arasında ilişki ve dayanışmayı 
zorunlu hale getirmektedir. 

Ortadogu' da devrim ve karşı-devrim güçleri 
arasında süren bu yogun mücadelede Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin yeri ve rolü çok 
önemli ve belirgindir. 

Gericilik ağırlıgını Kürdistan'da yoğunlaş
b ra rak odaklaştı rmıştı r, devrimci-yurtsever 
mücadele için elverişli bir konuma sahip olan 
Kürdi!;tan' ın böyle bir mücadelesi gericiligi 
kaynağından kurutacak ve Ortadoğu halk
Ianna devrim yolunu gösterecektir. Kürdistan'
ın konumu mücadeleye elverişli olmasına 

ragmen, geçmişte yürütülen mücadelelerde 
ortaya çıkan büyük hata ve eksiklikler, Kürdis
tan ' ın oynaması gereken devrimci rollerini oy
namasını engellemiştir. Ancak bugün durum 
daha farklı ve daha elverişlidir, Kürdistan'ın 
tiim parçala11nda yurtsever mücadeleler orta
ya. çıkmış ve tüm bölge!ie böylesi mjicadeleler 
sürekli gelişmektedir. 

Kürdistan'ın parçalannda varolan hareket
ler eski olumsuzluklanndan sıynlmakla bera
ber. bazılan eski olumsuzluklan sürdürmekte
diı ler. En önemlisi de dogrunun, olumlulugun 
ortaya çıkanlmasıdır. Bunlann ışığında her par
çadaki yurtsever güçlerin birliğini yaratmak ve 
her parçadaki Kürt halkıyla aynı devlet sınırlan 
içinde yaşayan halkiann devrimci-demokrat 
hareketlerinin sıkı ittifakını sağlamak. Kürdis
tan'ın her parçasındaki yurtsever güçler ara
sında dogru bir anlayış temelinde ilişki ve it
tifaklar oluşturmak. Kürdistan halkının bölge 
halklan ve dünya ilerici güçleriyle ittifakını 
yaratmak gerekir. Emperyalizmin çeşitli ka
ıiatlanyla uzlaşma egilimlerinin devrimci-yurt
sever halk güçlerinden uzaklaşbnlması ve yüz
lerinin açıga çıkanlması, Kürdistan'daki dev
rimci-yurtsever her örgütün acil ve temel görevi 
haline gelmiştir. Eger bütün bunlar doğru bir 
anlayış temelinde başanyla gerçekleştirilirse, 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi gelişe
rek ileri boyutlara ulaşacak. önemli kazanım
lar elde edecek ve Ortadogu' da devrimci rolünü 
oynayacaktır. . 

Böyle siyasal bir ortamda 1-KDP ve PKK 
temsilcileri bir araya gelerek aşağıdaki anlayış 
ve ilkeler doğrultusunda, örgütlerinin sıcak i
lişki içinde olmalan na, yardımlaşma ve daya
nışma içinde bulunmalanna karar vermişler
dir. 

ı- Başta Amerika Birleşik Devletleri em
peryalizmi olmak üzere. emperyalizme karşı 

olmak, Ki.ı'-rdistan Ulusal Kurtuluş Mücade
lesini ona karşı bir güç olarak görmek ve bu 
mücadeleyi geliştirebilmek için yogun bir çaba 
içerisine girmek, emperyalizmle çeşitli şekil· 
lerde ilişki kurmak isteyen anlayış ve egilimlere 
karşı çıkmak, onlan teşhir ve devrimci güçler
den tecrit etmeye çalışmak. emperyalizmin 
Kürdistan ve bölgedeki plan ve komplolanna 
karşı mücadele etmek; 

2- Kürdista Ulusal Kurtuluşunu, dünya 
devrim güçlerinin, ulusal kurtuluş ve ışçi sınıfı 
hareketlerinin .bir parçası olarak görmek. buna 
uygun ilişki ve ittifaklar geliştirmek; 

3~ Başını ABD'nin çektigi emperyalist güç
ler, bir yandan bölgesel savaşlar çıkararak, 
sosyalist ülkelerin içişlerine müdahale ederek, 
anti-emperyalist tavır alan ülkelere işgal etme 
tehditleri savurarak, ilerici-radikal iktidarlan 
devirmek için plan ve komplolar düzenleyerek 
saldınlannı sürdürürken; diğer yandan da in
sanlığın mahfı anlamına gelen bir nükleer 
dünya savaşı çıkarma hazırlıklannı sürdür
mektedirler. Emperyalistlerin dünya savaşı po
litikasına karşı, sosyalist ülkelerin, emperya
list-kapitalist ülkelerin işçi sınıfı ve demokrat
Iann safında dü-nya banşı için mücadele et-

- rnek; 
4- Bölge halklannın ve aynı zamanda Kür

distan Ulusal Kurtuluşunun ve önderliklerinin 
düşmanı olan faşist Türkiye ve Irak rejimlerine 
karşı savaşmak. emperyalizm ve bölge gerici li· 
ğine karşı mücadelede Kürdistan Ulusal Kurtu
luşunu bölgedeki devrimci-yurtsever hareket
lerin bir parçası olarak görmek. bunun için 
başta Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi olmak 
üzere tüm halkiann devrimci-ilerici güçleriyle 
ilişki ve ittifaklar kurmak; 

5- Emperyalizme ve bölge gericiligine karşı 
mücadelede bölge ilerici yönetimleriyle Kürdis
tan Ulusal Kurtuluşu arasında çelişme yarat
mayacak bir biçimde ilişki ve yardımlaşma 
içerisine girmek; 

6- Esas olarak Kürdistan halkının gücüne 
güvenmek. bu güce dayanmak ve ulusal kurtu
luşun çıkarlan dogrultusunda ilişki ve ittifak 
geliştirmede bu anlayışı benimsemek; 

7- Kürdistan Ulusal Kurtuluşunu, her par-

çada, o parçadaki halka dayalı olarak geliştir
mek ve bu mücadeleyi egemenligi altında ya
şanılan ulusun proJetaryası ve emekçi halkının 
devrimci-demokrati~ mücadelesiyle stratejik 
düzeyde ele almak ve bu anlayış temelinde i· 
lişki, ittifak, birlik ve cepheler kurmak için 
aktif çalışmak: 

8- Esas olarak her örgütün, partinin kendi 
parçasında çalışma yapmasını, diger parça• 
larda kendine bag lı gurup ve güçler oluşturma
ması nı, ve her parçadaki ulusal kurtuluşçu 
güçler arasında aktif ilişki ve ittifaklar kurma 
anlayışını benimsemek. Kürdistan ulusal soru• 
nunu ,tartışıp belli kararlar alacak olan üst 
düzeyde toplanblar düzenlemek, böyle top
lantılara tüm yurtsever güçlerin katılmasından 
yana olmak ve bunun için aktif çalışmak, Kür
distan halkının düşmanlan nı hedefleyecek iliş
ki ve ittifak kurma anlayışını benimsemek; 

9- Kürdistan'da varolan parti ve örgütler 
arasında ilişkileri bozacak. düşmanın işine ya
rayacak ideolojik sürtüşmeler yerine mücadele 
ve ulusal kurtuluşta birlik olma anlayışına 
bağlı kalmak, çeşitli örgütler arasında var olan 
ya da çıkacak olan sorunlan silahlı mücadele 
ile değil, görüşmelerle ve halkımızın çıkarlan 
doğrultusunda çözümlemeden yana olmak; 

10- Karşılıklı olarak örgütlerin içişlerine 
müdahale etmemek. parti birliğini zedeleyici 
davranışlardan yana olmamak, partilerinideo
loji k, politik ve örgütsel bağımsızlığına saygı· 
h olmak; 

ı ı- Yukandaki anlayış ve ilkelerin pratik uy
gulanmasında ortaya çıkacak hata ve yanlışlar 
karşısında her iki tarafın sorumlulan biribir
lerine uyanda bulunmalı. eğer bu uyan gözö
nüne alınmazsa o zaman her bir taraf çalış
masında serbest ve özgür olacakbr. 

Zafer Kürt Ulusunundurl 

PDK-1 
Başkanı 
Mesud BARZANi 

PKK 
Genel Sekreteri 

Abdullah ÖCALAN 

"Hiçbir peşmerge bu çatışmalardan yana değildir. PKK güçlüdür, 
bu iç çatışmalan durdurabilir. PKK'den bunu umut ediyoruz." 

Uzun yıllar peşmergelik yaparak ha
yatını Kürdistan'a adamış bir halk savaş· 
çısı olan Mehmet Şerif, 1947 yılında 

Zwco-Kesrek köyünde doğmuştur. Meh· 
met Şerifin yaşantısını ve mücadelesini 
anlattığı mektubunu yayınlıyoruz. 

SERXWEBUN 

Irak Kürdistanı'nda mücadele 1961 yılında 
başladı. O zaman ben henüz küçüktüm. Babam -
mücadele içinde bulunuyordu. Bir müfrezenin 
sorumlusuydu. Babam. Sınat merkezi, Deşte <Je
xe ve Behnfinan karakolianna yaptığı eylem
lerde, düşmandan çok sile~lo ele ge~irmi~ti (). 
nun bu eylemleri ve düşman baskılan bizi 
mücadeleye sevkediyordu. Fakat babam, peş· 
merge olarak savaşbğı o yıllarda hastalandı, ve 
doktor bulunmadığı için öldü. 

Artık ben de anladım ki, silaha sanlmadan 
Kürdistan' da yaşamak ve düşmandan korun
mak mümkün değildir. Kürdistan'ın içinde bu
lundugu zor ve çetin koşullan mücadeleyi ge
rektiriyor, yaşam mücadeleden geçiyor. 

1968 yı lı nda Barzanileri n saflan nda peş
merge oldum. Peşmergelik yapbgım alanda 
düşman güçlerine önemli kayıplar verdirdik. 
Tüm eylemlerin başında bulundum. En başanlı 
geçen eylemlerimiz olarak Mangeşke, Çiya 
Sipi'yi gösterebilir ve daha bir çok küçük eyle
mi sayabilirim. 

1974'1ere kadar mücadelemiz tüm eksik
Iere rağmen iyi devam etti. 1974'1erde Sad
dam, kendisine bağlı cahşlan da harekete geçi-

rerek. 20 bin kişilik bir kuvvetle her taraftan 
saldınya geçti. Saldınya çok sayıda uçak. heli
kopter ve tank katılmışb. O zaman biz400 peş
merge fedai olarak harekete geçtik ve 10 gün 
yürüyerek Zaxo'dan Revadiz'e ulaşbk. Bu a
landa üç aya yakın bir ölüm· kah m savaşına gir
dik. Ve düşmana büyük kayıplar verdirdik. Düş
man her gün 200-300 ölü veriyordu. Ancak biz
den de önemli kayıplar oldu. Kardeşim Enver 
Şerif bu çahşmada şehit oldu, bir yeğenim de 
yaralandı. Bu son çabşmamız oldu diyebilirim. 
Daha sonra tekrar eski alanımıza (Zaxo) çekil· 
dik. 

1975 yılının sonuna geldiğimizde, mücade
lemiz artık yenilmişti. Bazı zayıf unsurlar ve 
bilinçsiz kişiler teslim oldular. Fakat bazı Kürt 
peşmergeleri teslim olmayı asla kabul etmedi
ler. Hatta çoğu peşmerge, teslim olmaktansa 
daglann doruklanndan atlayıp intihar etmeyi 
yeg saydılar. Biz silahlanmızı bırakmadık. a• 
ma gücümüz dagılmışb. 

Mücadelemiz dar sınırlar içine hapsolun
muştu. Türkiye sınıra asker yığdığından, Türki
ye Kürdistanı ile de ilişkilerimiz kesildi.-Kürtle
rin baş düşmanı ve emperyalizme bağlı olan 
Şah yardımlannı kesti. Zaten, Şah'la olan iliş
kiler yenilginin esas nedenini oluşturur. Çünkü 
emperyalizm böyle bir yardımı bilinçli yapmış
b. Bu. Kürtlere oynanan bir oyundu. Dost güç
lerle ilişkisizlik, ittifaksızlı k ve coğrafik olarak 
düşman güçlerle çevrilmemiz herşeyi zorlaştı
nyordu . . Hiçbir yerden yardım alamaz olduk. 
Saddam da baskılannı yoğunlaşbrdı. Kürdis
tan'da boydan boya katliamlara girişti. Yine 
çoğu insanlanmız lran'a sı ğınmakzorunda kal
dı ve orada mülteci olarak kamplara alındı· 

lar. 
Saddam yönetimi, Türkiye-iran sınır boy

lan nda 20 km. lik alanda bulunan köyleri yakıp 
yı kb. Yakılıp yıkılan köy sayısı 1400'ün üstün
dedir. Geri kalan kadın, çocuk ve ihtiyarlar ise 
Irak'ın güneyine mülteci kampianna yerleşti• 
rildiler. Bu çok zorumuza gitti, Saddam'ın ka
dınlanmızı el albnda bulundurmasını asla ka
bul edemezdik. Birkaç kişi yeniden bir araya 
geldik. Herşeyi, namusu, şerefi elinden alınan 
bir insan olarak yaşamaktansa, ölümü tercih 
ettik. Saddam'ın karakolianna saldınlar dü
zenledik. 

Saddam, kısa süre sonra af çıkardı. Çocuk
lanmızın eski yerlerine (evlerine) dönmesine 
izin verdi. Fakat eski yerler artık viran olmuştu. 
Taş taş üstünde kalmamışb. Ben ve akraba 
çevrelerim, 7-8 aile olarak Türkiye'ye geçtik. 
Bir alana yerieşineeye kadar çok zorluk çekti k. 
Türk devletinin Kürtlere düşman oldugunu bili
yordu k. Ondan sakınmaya çalışbk. Bir süre 
gezginci olarak yöreden yöreye dolaştıktan 
sonra. Sılopi'nin Belka köyüne yerleştik. Köy 
halkı bize yardımcı oldu. Bize yer, yiyecek ve 
yatak temin ettiler. Burada, 12 Eylül faşist 
cuntasının yönetime el koyinasına kadar kal
dık. ı 2 Eylül darbesiyle baskın ve operasyonlar 
artb. Her köyden insanlar işkenceye alındı. Du
rumum uz tehlikeye girdi. Bu defa da ailelerimiz 
ve çocuklan mı zia ira n' a geçtik. Irak Kürt hare
keti toparlanmış, mücadele sürüyordu. Tekrar 
peşmerge li ge devam ettik.I-KSP ile I·KDP'si a
rasında çabşmalar vardı. Kardeşim Musa Şe
rif. ı 983'de Kasım lo güçleri arasında çıkan ça
bşmada Gı rka Şan' da şehit oldu. Kardeşim hiç
bir zaman bu çatışmalardan yana degildf. O. 

düşmana karşı savaşmaktan gurur d uyuyordu. 
Kürt halkının birliğini çok istiyordu. Ben de 
şahsen bu çabşmalardan nefret ediyordum. 
Suniann bir an önce durdÜmlması gerekir. 

Eğer bu iç çatışmalar durdurulur, Kürt halkı 
arasında bir birlik yarablırsa mücadelemiz çok 
güçlü olur. Hiçbir düşman gücü bizi yenemez. 

• Bence hiçbir peşmerge de bu çabşmalardan 
yana degildir. Çünkü bu gücümüzü zayıflabyor. 
Devrimciler buna mutlaka çare bulmalıdırlar. 
PKK güçlüdür, bu iç çabşmalan durdurabilir. 
PKK'den bunu umut ediyoruz. 

Bu çatışmalar emperyalizm ve gericilikten 
kaynaklanıyor. Yine Kürt halkı üzerinde oyun 
oynanmak isteniyor. Ben de daha üç ay önce bu 
çahşmalarda kolurodan 4 mermi yarası aldım. 
Hala kolum iyileşmemiştir. Kemik parçalan
mı ş, tutması bile zor. E ger düşman vursaydı hiç 
üzülmezdim. Şavaşta üç kardeşim şehit oldu, 
üzülmüyorum. Daha çok kan verecegiz. 

Geçenlerde yine Kasımla güçleriyle çıkan 
bir çahşmada kardeşim Selman Şerif şehit ol· 
du. Selman çok yigit bir savaşçıydı. Uçak bom· 
bardımanında ağır yaralanmış. daha sonra 
mayın patlamasında ve karakol saidmsında 
yara almışb. Yani her tarafı yara olmasına rağ
men umudu kınlmamıştı. O, Kürdistan için 
herşeyini vermeye hazırdı. 

Maddi durumumuz hiç iyi değildir. Fakat 
yine de bir ekmek bulabiliyoruz. Bu bile yeterli
dir. Bugün 12 nüfusuz, aynca şehit kardeşleri· 
min hanımı ve çocuklanna bakmak zorun
dayım. Bu da önemli- bir yüktür. Mücadele ö
nünde bunlann hiçbirini sorun etmiyorum. Bu
gün şianmız, her,ey Kürdistan için olmalıdır. 

Devamı S: 22'de 
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Temmuz1983 Sayfa ll ) 

Ağalık kaldınlacak, köylülük devlet 'güvencesi' altına alınacak ve bölge valilikleriyle 'huzur' sağlanacakmış(!!!) 

KÜRDiSTAN HALKI, BU 'İYİLİGE' GEREKLİ CEVABI VERECEKTİR 

Geçtigirniz günlerde, sömürgeci-faşistTürk 
cuntasının borazaniıSı nı yapan Türk gazeteleri 
bir haber yayınladı lar. Bu habere göre: general· 
ler giıruhu, "aşiret. şeyh, vakıf vb." kurumlan 
bir yasa ile ortadan kaldıracaklan nı(!!!) bildir· 
mektedirler. Yine aynı günlerde çı kan bir ha
bere göre, bir de toprak reformu yasa tasansı 
hazırlanıyormuş(!) 

İnsan, tüm bunlan okuyup da, yıllarca İran 
halkına kan kusturan ve emperyalizmin Orta· 
dogu'da bekçi köpekligini yapan faşist Şahlık 
monarşisinin "Ak Devrim"ini hatıriamadan e
demiyor. 

Türkiye ve Kürdistan halkianna en 
ineesi nden, en kabasına kadar her türlü maddi· 
manevi baskı ve iş~enceleri uygulayan, zindan· 
larda, daglarda, köylerde devrimci ve yurtse
verleri katleden, onlarca devrimeiyi idam eden; 
halkın elinde kalan son tokmasını da talan e
den, onlan açlık ve sefaletin kucajjına iten; 
emperyalizmin Ortadoğu'daki en vurucu gücü 
rolünü üstlenen, son aylarda düzenledikleri 
NATO, "Çevik Kuvvet" tatbikatlanndaki tu
tum ve demeçteriyle bunlan gizleme ihtiyaa 
dahi hissetmeyen generaller çetesinden her· 
halde "demokratik" bir davranış beklenemez. 

Bilindigi gibi şeyhlik, mirlik gibi kurumlar, 
feodal toplum yapısının üst yapı kurumlan ve 
üretim ilişkilerinin hukuksal ifadeleridir. Bu te
melde bu kururolann temsilciligini ve örgütle
mesini yapan kişiler de, feodal sınıf adına e
gemen olmaya ve sömürüden kınntılannı al· 
maya çalışırlar. 

Kürdistan'ın sürekli yabancı güçlerin işga· 
line maruz kalması, iç dinamikleriyle sosyal· si· 
yasal gelişme olanaklannın önünün tıkanma· 
sına yolaçmıştır. Önceleri dış işgale karşı ko
ruma ihtiyacından kaynaklanan aşiret varlıjjı· 
nın muhafazası, sonradan sömürü mekaniz· 
masının egemen oldugu ilişki biçimine dönüş· 
müş ve günümüze kadar zorla yaşatılmıştır. 

lslamiyetin girişiyle birlikte şeyhlik, mirlik 
gibi kurumlar da hızla Kürdistan'da yayılmış· 
lar, hem birer aşiret reisi ve hem de birer feodal 
olan Kürt egemen sınıfi an, bu kurumlan n da en 
üst llerine bizzat kendileri üstlenmişler· 
dir. 

Fars, Arap ve Türk egemen sınıflan islam 
dini ve onun bu tarz kurumlan vasıtasıyla kendi 
milli gelişmelerini sağlarken; Kürt egemen sı· 
nıflan ise, bu temelde işbirlikçilik ve ihanete 
yön el m işler; böylece hem bu kurumlar ve hem 
de Kürt egemen sınıflan, Kürt milli gelişmesi· 
nin en büyük engelleyici gücü olmuşlardır. 

Kürdistan'daki bu kurumlar günümüze ka· 
dar zorla ayakta tutulmuş; TC'nin kendi ihti· 
yaçlan dogrultusunda Kürdistan'ı kapitalizme 
açması ile de bu kurumlar tasfiye olmak bir 
yana, tersine kapitalist sömürü ile uygun bir 
biçimde uzlaştınlmış, yaşatılmıştır. 

Bu yapı, geçmişte oldugu gibi günümüzde 
de milli gelişmemiz önünde engel teşkil ediyor, 
Türk sömürgeciliginin Kürdistan' daki temsilci· 
ligini yapan sosyal-ajan bir tabakayı ifade e
diyordu. Dolayısıyla, sömürgeciliğin daha çok 
işine geliyordu. 

1970'1i yıllardan itibaren Kuzey-batı Kür· 
distan' da gelişmeye başlayan Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Hareketi, bir yandan ideolojik-politik 
çalışmalar yaparken, bajjımsızlık mücadelesi 
ve örgütlenme çalışmalan önünde engel teşkil 
eden bu ajaniaşmış yapı, kişi ve kurumlara 
karşı devrimci şiddet temelinde yoğun bir mü
cadele geliştirdi. 

1980'1ere yaklaşıldıjjında bu kurumlar ö
nemli darbeler yemiş, gerçek yüzleri açığa çı k· 
rm ştı. Halk kitleleri, bu güçlerin sö mürgeeiliğin 
uşagı olduğunu, onlann Türk devleti ile olan 
ilişki ve bağlantılannı bizzat görerek, somut 
gözlemleriyle kavramıştı. Devrimciler tarafın
dan etkisiz kılınan bu güçlere, artık halk kitle
leri de itibar etmemeye ve onlara karşı devrimci 
saflarda yer almaya başlamıştı. 

Toplumdaki dayanaklan olan bu gerici oto
ritelerin birbiri ardına etkisizleştiğini gören sö
mürgeciler, yaptıklan çok çeşitli yardımlarla 
bunlan bir müddet daha yaşatmaya çalıştılar. 
Ancak, ulusal kurtuluş bilincini alarak bir kez 
uyanan yoksul köylü yıjjınlannın, artık kofiuğu 
açığa çıkmış bulunan bu otoriteleri tanıma
maya başlamalan ve bunun da ötesinde bizzat 
bu güçlere karşı silahlanmalan, feodal·komp
rador güçlerin sömürgecilik adına oynarlıklan 
tarihi rollerini bundan böyle sürdüremeyecek· 
lerini açıkça gösteriyordu. 

12 Eylül faşist darbesiyle iktidara gelen ge
neraller, yönetime gelişlerinin daha ilk günün· 
de Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve 
halkına karşı azgın bir savaş ilan ederken, ö
mürlerini doldurmuş bulunan uşaklan na yönel· 
mekte de gecikmediler. Bunlardan en irilerini 
kendileri için hala dayanılması gereken güçler 
olarak ayakta tutmaya çalışırken, kendilerine 
uşaklık etmede yanş halinde bulunmalanna 
ragmen diger pek çok feodal-ağa vb. üzerine de 
yöneldiler. Hatta birçoğunun kendi mülkiyeti 
altında bulunan toprak ve bu topraklar üzerin-

de çıkan çeşitli küçük maden vb.lerine el ko
yarak ya devlet mülkiyeti haline getirdiler, ya 
da daha da irileştirmek istedikleri uşaklannın 
ellerine teslim(!) ettiler. 

Tarihten de bilinmektedir ki; Türk burjuva· 
zisi, hiçbir dönemde kendi uşaklan na dahi gü· 
venememiştir. Kürdistan onun gözünde, uşak· 
lan da dahil olrpak üzere her zaman bir tehlike 
kaynajjıdır. Bu nedenle, geçmişte kendisine bir 
çok isyanın bastı n lmasında bizzat yardım eden 
aşiret reisieri ve ağalan dahi kurşuna dizmiş, 
onlan idam sehpalanna çekmekten çekinme· 
miştir. Kürdistan'da bazı küçük otoriteterin 
varlığına karşı tahammülsüzlügü, bunlann ne 
kadar teslimiyetçi eğilimde olursa olsunlar 
kendisine karşı dikilebilecegi korkusu her za· 
man varolmuştur. Ve hele, ordulannı sürerek 
tam bir savaş ilan ettiği, toplumun en ücra 
köşelerine kadar bizzat ordu gücüyle sömür
geci egemenligi sürdürmeye çalıştığı bugün 
bunlara gereksinimi de kalmamıştır. Kendisine 
uşaklık etmek istediklerinde dahi elinin tersiyie 
iter duruma gelmiş, uşaklık yaparak yaşama 
olanaklan arayanlara basit birer ajanlık ve 
muhbircilikten öte yapacak bir iş bırakma mı ş· 
tır. 

Türk sömürgecilerin in, gelişen ulusal kurtu· 
luş mücadelesiyle etkileri çoktan kınlmış ve 
artık kendisi için bir yük durumuna gelmiş bu 
kişi ve kurumlardan kurtulmak !steyeceği a
çıktır. Bu eğilimi, 12 Eylül sonrasında Kenan 
Evren'in Urfa konuşmasında görmek mümkün· 
dür. 

Sömürgeci feodal-komprador yapıya karşı 
mücadelenin kitlelerin katılımı ile bir sel hare
keti gibi geliştiği bu alanlarda, Kenan Evren'in 
toprak reformu ve ağalık kurumu üzerine ko
nuşması bir tesadüf değildir. Bugün bir "yasa" 
karan haline getirilmiş ve o gün cunta başının 
konuşmalannda ifade edilen bu planla neler 
yapılmak istenmektedir? Ülkemizi kan gölüne 
çevirerek, insanlanmızı vahşet cenderesine so
kan bu zorba sömürgeci-faşist diktatörlük, bu 
uygulamasıyla bu kez neyin haberini vermekte
dir? 

BU KARAR SÖMÜRGECİ-FAŞiST 
UYGULAMANIN DAHA DA 
AGIRLAŞTIRILMASI VE 

AÇIK SAVAŞ HÜKÜMLERİNİN 
YASALAŞTIRILMASIDIR! 

Sömürgeci Türk devleti generallerin uygu
lamalannda tüm bunlara başvururken, gerçek· 
te kendi çıkmazını da E!n iyi biçimde ifade et· 
mektedir. Gelişen ulusal kurtuluş mücade
lesiyle, dayanaklanyla birlikte Kürdistan'daki 
sömürgeci egemenliği bütünüyle teşhir olmuş, 
kurumlan işlemez hale gelerek, dayandıgı te· 
melleri çökmüş ve o bu sömürgeci politika lan· 
nın enkazı altında ölüm sancılannı yaşar ol· 
muştur. Bu nedenledir ki, tek zırhı olan ordu ve 
polis gücüne sıjjınmış, generallerin yönetimi 
altında kendisine varlık bulmaya çalışmıştır. 
Ancak, gelişmeler de göstermektedir ki, sö
mürgeci Türk burjuvazisinin en son kozu olarak 
iktidara getirilen cunta da, onun sorunlanna 
çözüm getirememekte, tersine her alandaki 
bunalım giderek daha da ajjırlaşmaktadır. Bir 
yanda her türlü bastırma çabalan na, açık sal
dınlara, katliam ve idam cezalanna ragmen 
durdurulamayan, tersine daha da alevlenen 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi, bir yan
dan kitlelerin içine itildiği açlık, işsizlik, sefalet, 
pahallılık ve işçilerin döviz ugruna dünya pa
zarlannda satıbğa çıkanlmasına rağmen gün 
geçtikçe tıastalıklan daha da artan, çöken, if· 
lasın eşiğinde bir ekonomi. Ve daha birçok yan 
hastalıklar içinde kıvranan burjuva siyasal ve 
ekonomik erki -Faşist Türk burjuvazisinin i· 
çinde bulunduğu durum bu--. Hiçbir sorununa 
çözüm bulamayan bu sınıfın, tarih boyunca ol
dugu gibi, sorunlannın çözümünü yine Kürdis· 
tan'da arayacagı açıktır. İşte tümüyle bu ge
lişmelere bağlı olarak alınan bu kararlann, bu 
çaresiz hastalıga ilaç olarak düşünüldügünü 
söylemeye dahi gerek kalmamaktadır. Öyleyse 
bunlar neyi amaçlamıştır, bu kararlarla ne ya
pılmak istenmektedir? Sunlan kısaca şöyle 
belirleyebiliriz. ' 

Birincisi; yukandaki satırlarda da ifade e
dildiği gibi, sömürgeci Türk burjuvazisi, özel· 
likle Kürdistan'da gelişen devrimci mücadele 
ve kendi gelişiminin ulaştığı noktada artık. yer
li egemen sınıfiara ihtiyaç duymamaktadır. Bu 
sınıflar, sosyal-ajan bir güç olarak sömürgeci 
politikanın Kürdistan'da bir gerçek haline geti· 
rilme çabalannda üzerinierine düşen görevi 
geçmiŞte bütünüyle yerine getirme azmiyle ça
ba sarfetmiş olmalanna ragmen, bunda başa· 
nh olamamışlardır. 

Kürdistan toplumunun bir de bunlar eliyle 
baskı altında tutularak. hertürlü çagdışı ideo
loji ve kurumun bağlan içinde hapsedilmesine, 
ve Kemalizmin en keskin savunuculan olarak 
Türk burjuvazisinin Türkleştirme politikasın· 
da gönüllü uşaklıklanna ragmen toplum ve ö
zellikle köylülük ulusal degerierini korumayı 
bilmiş ve mücadelenin gelişimi ile de geçmişte 
zorbalık ve zulümleri altında yaşadıklan bu 
güçler karşısına dikilmekte gecikmemişlerdir. 
Yurtsever köylülügün aktif katılımı ile gelişen 
devrimci mücadele karşısında feodal gerici 
güçlerin toplum üzerindeki otoriteleri birbiri 
ardına sıfıra inerken. bunlann şahsında sömür· 
geci Türk burjuvazisi de agır bir bozguna ugra· 
mıştır. 

İşievlerini tamamlamış olan bu güçler. içine 
düştükleri bu konumlanyla, Türk devleti için 
kullanılmış bir paçavra durumundadırlar ve bu 
nedenle de fırlatılıp atılmaktadırlar. 

İkincisi; sömürgeci Türk burjuvazisi, uşaklık
lanyla politikasının hayata geçirilmesinde bi· 
rer ara halka olan bu güçlerin, geçmişte iha· 
netlerinin bedeli olarak sömürüden belli oran· 
da pay aimaianna ohınak tanımaktaydı . Bun
lar, özellikle Türk burjuvazisinin kendisi açısın· 
dan fazla yararlı bulmadıgı ticaret, inşaatçılık 
vb.lerini yapabilmekte ve bu vesileyle bir yan
dan kendilerini palazlandınrken, esas olarak 
da Türk burjuvazisinin ulaşamadıgı alanlarda 
ve kendisi için yük olacak işleri yaparak adeta 
ülke zenginliklerinin toparianarak onun eline 
teslim edilmesi gibi bir görevi yerine getir· 
mekteydiler. Öte yandan ise, kırsal alanda yok· 
sul köylülük üzerinde gerçekleştirdiiii sömürü 
de bunlar kendisi için bir ara halka rolü oy
nuyor, feodal baglar ve baskı altında tam bir 
köleler gibi çalıştınlan köylülük. dogrudan as
keri bir güç dayatılmaksızın da böylece sömür· 
geciligin kıskacında tutula biliyordu. Ancak ge
lişen mücadele ile köylülügün ufkunun aydın· 
lanması ve feodal-kompradorlan karşılannda 
savaşılması gereken güçler olarak görmeye 
başlamalanndan sonradır ki, sömürünün bun
lar eliyle sürdürülmesi de artık giderek zorlaş
maya başladı . Bu güçlere bu açıdan da artık 
ihtiyaç duymayan Türk sömürgeci burjuvazisi, 
ekonomik bunalımından çıkış arayışlan içinde 
bulundugu bugün Kürdistan'ın özellikle tanm· 
sal ve hayvansal ürünleri üzerine yönelme ihti
yacının giderek daha da artması ii.zerine, ilk 
işlerden birisi olarak bu kesimlere yönetmeyi 
zorunlu görmeye başladı. Gerçekte Türk kapi· 
talizminin yaşadıgı bunalım ve bu bunalımın 
sonucu olarak işbirlikçi-tekelci burjuvazinin a· 
ra katmanlan silip-süpürme, on lan hergün ifla· 
sa sürükleyerek sömürüyü salt kendi tekelin
de geliştirme politikası da dikkate alındıgında, 
sömürüyü genişligine ve derinligine artırma ça
bası içinde bulunan sömürgeci burjuvazinin, 
Kürdistan' daki bu kesimlere yönelmesi de kaçı· 
nılmazdır. O artık, son bir çabayla tanmsal· 
hayvansal ürünleri ve zenginlik kaynaklan nı en 
geniş ve en detin biçimde talan etmenin ve böy
lece içinde bulundugu ekonomik bunalımına 
bir nebze de olsa nefes aldırabilmenin gayret· 
leri içerisindedir. Bu noktada, bu sömürüden en 
ufak bir kınntıyı dahi paylaşma hoşgörüsünü 
göstermemekte ve büyük bir açgözlülükle Kür· 
distan'ı adeta yutmaya çalışmaktadır. Ve bunu. 
ordu ve çıplak zor gücüyle gerçekleştirme duru
munda olduğundan da, yine bu kesimlere ihti· 
yaç duymamaktadır. 

üÇüncü olarak; açıktır ki bu uygulama. yok
sul köylü yıjjınlan üzerindeki devrimci etkiyi 

1kırma amacını gütmektedir. Yoksul köylülükle 
her dönem yüzyüze bulunan ve birer ara halka 
olarak uyguladıklan baskı ve zor temelinde 
Türk sömürgeciliğine hizmet eden bu kesimler, 
köylülüğün nefretle dolu olduğu güçlerdir. Bir 
anlamda cunta, bu uygulamasıyla bir taşla iki 
kuş vurmak istemektedir. Şöyle ki; bu güçler 
sömürünün gerçekleştirilmesinde köylü yıjjın
lanyla doğrudan karşı karşıya olduklanndan, 
köylü, karşısında devlet güçlerinden çok bun
lan görmüştür ve bu güçlere karşı duydugu kin 
ve öfkesi çok derindir. Cunta, bu güçlere karşı 
sözde tavır almakla ve köylülüğün en büyük 
özlemi olan toprak vaadinde bulunmakla yok
sul köylü yıjjınlannın destegini almayı umut 
etmektedir. Zaten, gereksinimi kalmadıjjından 
bu güçlerden kurtulma işini de, böylece, kendisi 
açısından en uygun biçimde sonuca baglamak 
istemektedir. Fakat, topraklann kamulaştınl· 
ması, toprak reformu, vb.nin anlamı, Kürdis· 
tan için bugün kitleler nezdinde de çok açıktır. 
Bilinmektedir ki, köylülüğün toprak sorunu bir 
ulusal-demokratik devrim sorunudur. Yoksul 
köylülük. üzerindeki feodal baskı ve baglardan 
ancak böyle bir devrimin ürünü olarak kurtu
labilir. Bu gerçek köylü yıjjınlanna götürüldü
günde, onlar, kendi kurtuluşlan nı da gerçekleş
tirecek bu mücadelenin en temel gücü olmuş· 
lar, devrimin zafere ulaşmasında en ön saflarda 
çarpışmışlardır. Geçmişte bu sorunun çözüm· 
leyici gücü olan burjuvazinin bir müttefiki ola· 

rak. feodalizme karşı savaşın en büyük gücü 
olan köylülük. proletarya devrimleri çagında 
ise yine önünde bulunan toprak sorununun çö
zümleyici gücü olan proletaryanın en sadık 
müttefiki haline gelmiş ve devrimierin gerçek· 
leşmesinde büyük bir güç olarak önemini koru· 
muştur. 

Artık, burjuvazinin bu soruna çözüm getire
meyecegi ve tam tersine {eodal güçleri yaşatıp, 
onlara dayanarak varlığını sürdürmeye çalış· 
tıgı. daha XIX. yüzyılda ortaya çıkmış bir 
gerçektir. Emperyalizmin gelişen ulusal ve sos· 
yal kurtuluş mücadeleleriyle günbegün tüke
nişe gittigi günümüzde ise, bu durum dünyanın 
sömürge ve bağımlı ülkelerinde en bariz şekilde 
görülmektedir. 

Kaldı ki, bu genel gerçegin de ötesinde, Türk 
burjuvazisi, Kürdistan'ı bir sömürge olarak da 
kabul etmemekte, bu ülkeyi bir ulusal yayılma 
alanı olarak görmektedir. Bu politikasının bi· 
rer ara halkası olarak kullandı Sı feodal güçle-

~ ri n rollerinin tükenınesi ile, piyasaya sürülen bu 
uygulama, köylülük açısından ara halkanın 
kaldınlarak · sömürgeciligin çıplak yüzüyle 
karşı karşıya gelmesinden öte bir anlam ifade 
etmemektedir. Kürdistan' da devletleştirme, bu 
anlamda sömürgeci devletin dogrudan sömürü 
ve baskısı olmaktadır. Açı k ki bu da, sömürgeci 
devletin köylülükle yüzyüze gelmesi demektir. 

Her sömürge ülkede oldugu gibi Kürdistan'· 
da da, toprak sorununun çözümlenmesi ulusal 
bağımsızlığın elde edilmesine baglıdır. Bir 
bütün olarak ülke topraklannın bir başka ya
bancı gücün hakimiyeti altında bulundugu a· 
lanlarda, köylülük tarlasının da gerçek sahibi 
olamaz, bizzat sömürgeciliğin dayanagı olan 
ve ona dayanarak yaşatılan feodalizm tasfiye 
edilemez. Önünde ülkesinin kurtaniışı ve ona 
sahip çıkma sorunu olan bir halkın ve köylülü
gün demokratik sorunlannın çözümü, bütü
nüyle bu yabancı hakimiyetin ortadan kaldıni
masına bağlıdır. O halde, sömürgeci Türk bur
juvazisinin köylülüge toprak vaadinde bulun
ması, feodallerin topraklannın kamulaştın· 
lacajjı ve köylülügün bu baskılardan kurtan
lacagı yolundaki propagandalan, köylülük a
çısından hangi kurtuluşu ifade edebilir. Bugün 
çıplak bir zor temelinde köylülügü soyup so
ğana çeviren ve evindeki tenceresine, tavugu
na·keçisine kadar el koyan Türk devleti, bu pro
paganda ve uygulamalanyla kendini teşhir et· 
rnekten öteye gidemeyecektir. 

Biliniyor ki, Kuzey Kürdistan'ın özellikle 
güney kesimleri köylülügün feodalizme ve sö
mürgecilige karşı mücadeleye en aktif şekilde 
katıldıklan ve bizzat savaş içinde yer aldıklan 
alanlardır. Verimli ovalara, zengin topraklara 
sahip olan bu yörede, sömürgeciler, bizzat feo
daller eliyle yıllarca en koyu sömürü ve baskıyı 
gerçekleştirdiler. Ancak. PKK Hareketinin feo
dal aşiretçi güçlerin şahsında sömürgecilige 
karşı geliştirdigi mücadele, bu baskı ve sö
mürüyü en ajjır biçimde yaşayan köylülügün 
kendi davalanna sahip çıkmalan için sürük
leyici bir önderlik görevi yaptı. Ve kendi öz 
davalan olan ulusal kurtuluş ve dolayısıyla 
toprak sorunlannın çözümünün .. proletarya ön
derliginde gerçekleştirilecek bagımsızlık hare
ketiyle mümkün olduğunu gören köylü yıjjın
lan, en kısa zamanda bilinçte ve silahla donan
maya başladılar. Cunta başı Evren bizzat 
"Apocu"lardan bahsederek köylülüge, toprak 
vaadinde bulunurken, açık ki gerçekte bir göz· 
dagı vermeye çalışıyordu. Kendi davalanna 
sahip çıkmalanna izin verilmeyecegini söy
lüyor, yaptıjjı sahte propagandatarla devrimci 
etkiyi kırmak istiyordu. 

Dördüncü olarak; bu uygulama, cuntanın 
gelişen ulusal kurtuluş mücadelesi karşısında 
kitlelerle, devrimci hareket arasındaki bagı 
koparmak amaayla geliştirdigi "stratejik köy" 
uygulamalanna kılıf hazırlama amaanı güt· 
mektedir. Cunta, son aylarda hızla uygula
maya koydugu "stratejik köy"ler oluşturma 
politikası geregince, özellikle "sınır" köylüle
rini zor ve baskı temelinde topraklanndan sür· 
mekte, daglık alanlardaki aşiret ve köylüleri de 
yine bu uygulamanın bir geregi olarak kendi 
belirledigi alanlara yerleştirerek, kırsal alanı 
denetim altına almaya çalışmaktadır. Son Gü
ney Kürdistan saldınsı ile giderek daha da hız 
kazandınlan bu uygulama ile, sömürgeciler, bir 
yandan köylülügün mal varlıklannı talan eder 
ve el koyarken, diger yandan da onlan açık 
cezaevleri biçimindeki bu toplama kamplann
da askeri denetim altında tutmak ve devrimci
lerin halkla bag kurmasını önlemek istemekte
dirler. Uygulamanın boyutlan ve amaçlan di· 
ğer yazılarda ele alındıjjından burada geniş 
olarak üzerinde durmayacajjız. Ancak belirtil
mesi gereken bir nokta olarak bir kez daha vu~ 
gulamak gerekir ki, topraklann kamulaştınl· 
ması, özellikle bu aşamada (yani ulusal kurtu
luş hareketinin kitle bağlannın geliştirilmeye 
çalışıldı Sı bu dönemde) köylülügün tümüyle zor 
temelinde denetim altında tutulması nı amaçla
maktadır. 

Devamı S: 22'de 
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BİRKOM, AVRUPA FAALİYETLERİ VE SORUNLARI 

Türkiye ve Kürdistan'da, politik güçler ara
sında oluşturulan FKBDC'nin kuruluşunun üze
rinden bir yıl geçti. Hiç şüphesiz ki, Türkiye ve 
Kürdistan sol güçleri tarihlerinde ilk kez böy
lesine anlamlı ve olumlu; şekilsiz, ilkesiz, geçici 
güç ve eylem birlikleri için değil, siyasal iktidara 
yönelmek için kendi aralannda programa dayalı 
bir birlik oluşturmuşlardır. Bundan sonra yapıl
ması gereken, bu birliği daha da güçlendirmek ve 
bu konudaki sorumluluklan yerine getirmektir. 

Ancak, gerek birliğin yeni oluşunun getirdiği 
yetersizlikler, acemilikler ve gerekse de çeşitli 
sorunlara yaklaşımdaki anlayış farklılıklan, çe
şitli sorunlar da doğurmuştur. Doğan tüm sorun
lan, kaynağıyla birlikte ve açıkça belirtmedikçe, 
yanlışlıklann üzerine cesaretle gitmedikçe, bir
likte hareket tarzının güçlenemeyeceği açıktır. 

. Biz bu yazımızda, Avrupa pratiğinde (yani 
BIRKOM içinde) doğan sorunlara yaklaşırru
mızı izah ederek, yanlışlan eleştirerek ve doğru
lan da ortaya koyarak görüşlerimizi kısaca a
çıklayacağız. 

BİRKOM'UN KISA BİR TARİHÇESİ 
VE OYNADIGI ROL 

1 2 E ylül askeri faşist darbesinden sonra, ken
disini daha da acil olarak dayatan birlik ve cephe 
sorunu, tüm sol güçlerce gündemleştirildi. Bu so
run, Avrupa'da da yoğun olarak tartışılıyordu ve 
herkes bir arayış içindeydi. Türkiye Devrimci
Demokratik Hareketi ile Kürdistan Ulusal Kurtu
luş Hareketinin ittifaklan doğrultusunda yürütü
len cephe çalışmalan ürün vermiş, cephenin ku
ruluş çalışmalan için PKK, Devrimci Yol, SVP 
ve TEP'ten oluşan bir "Örgütleme Komitesi" 
oluşturulmuştu. 

Türkiye ve Kürdistan'a yönelik bu çabalar, 
Avrupa'da hemen etkisini gösterdi. Henüz cep
he kurulmadan, Serxwebitn, Devrimci İşçi, Kı
vılcım ve Emekçi'nin çalışmalan ile "Yurt-dışı 
Avrupa Anti-faşist Birlik Komitesi", yani BİR
KOM kuruldu ve prograrnını ilan etti. 

BİRKOM, kuruluşuyla birlikte hem kitleler ve 
hem de bu oluşum içinde yer almayan diğer siyasi 
güçler üzerinde de yankılar yarattı. Olumlu-o
lumsuz, her güç kendine göre bir yaklaşım gös
terdi. 

İlk başanit eylemleri, 8 Mayıs Duisburg yü
rüyüşünün gerçekleştirilmesi ile 21 Mart 1982 
Diyarbakır Askeri Cezaevinde, PKK önder ve 
militanlannın katiedilmesini protesto maksadıyla 
Partizan'la birlikte düzenlediği ve bir ay kadar 
devam eden açlık grevleri oldu. Bu başanlı ey
lemleriyle Türkiye, Kürdistan ve Avrupa kamu
oyuna kısa bir sürede kendisini kabul ettirdi ve 
haklı olarak önemli bir prestij kazandı. 

. I Haziran 1982'de FKB~C'nin kuruluşuyla 
BIRKOM daha da güçlendi. Işçinin Sesi, Birlik 
Y 9lu, Cephe ve Devrimci Savaş'ın katılımıyla 
BIRKOM'u oluşturan örgüt sayısı sekize çıktı ve 
siyasal etkinliğini daha da arttırdı. 

Artık BİRKOM, Türkiye ve Kürdistan sol 
güçleri arasmda yapılan eylem birliklerinde bir 
katalizör rol oynuyor ve önemli bir çekim merkezi 
oluşturuyordu. Örneğin, ll Eylül1982'de faşist 
cuntaya karşı bir tek mitingin yapılması BIR
KOM'un etkin rolüyle mümkün olabilmiştir. Bu 
bir abartma değil, somut gerçekliğin kendisidir. 
İşte güç ye eylem birliklerinin gerçekleştiril
mesinde BIRKOM'un boylesitıc olumlu bir işiPvi. 
olmuştur. 

Ancak, FKBDC'nin kurulmasından sonra 
BİRKOM'un durumu bir süre boşlukta kaldı ve 
kendi içinde uzun taı;tışmalara yol açtı. Tartışma
Iann ana noktası, BIRKOM, ayn prograrnı olan 
Avrupa örgütü mü olacak, yoksa FKBDC Av
rupa Komitesinin kararlannı uygulayan bir alt 
organ mı olacak şeklindeydi? U zun süren bu tar
tışmalara müdahale eden FKBDC Yürütme 
Komitesi, BİRKOM'u kendisininA vrupa Komi
tesi olarak atadı ve böylece süregelen tartışmalar 
da son bulmuş oldu. 

Türkiyeli ve Kürdistanlı sol güçlerin tarih
lerinde ilk defa böylesine anlamlı ve olumlu ortak 
bir faaliyetin yürütülmesinde elbetteki olum
suzluklarla, birliği zedeleyen ve aşılması zorunlu 
olan davranış ve anlayışlarla k.arşılaşılacaktı ve 
karşı! aşıldı da. Bunlar, Türkiye ve Kürdistan dev-

(FKBDC'ye Sunulan PKK-BİRKOM Raporu) 

rimlerinin birbirleriyle olan ittifak ve bağlantı
lannda, devlet ve demokrasi sonmunda, uluslar
arası ittifak politikasında vb. konular ideolojik
politik farklılıklann yarattığı sorunlardı. Bu hu
susta, sorunlara kaynaklık eden yanlış anlayışlar 
aşılmadan ve açığa çıkanlmadan, pratikte doğan 
şu veya bu görüntüyle uğraşmak bizleri bir adım 
ileri götürmeyecektir. 

Bu nedenle, birlik olayının gerçekleşmesin
den sonra içine girilen dönemde yürütülen faa
liyetlerin ve ortaya çıkan olumsuzlukların bir de
ğerlendirmesini yapmak hem gerekli ve hemde 
kaçınılmazdır. Böylesi bir değerlendirme yapıl
madan, geleceğe ilişkin ilişkileri ve faaliyetleri 
daha sağlıklı bir temele oturtmak mümkün ol
mayacaktır. 

BİRKOM, SORUNLARI, 
ÖRGÜT VE ~ÜCADELE ANLAYlŞI 

Önüne devrim sorununu koyan her örgüt, ülke 
sınırlan içinde sürdürdüğü savaşımını güçlen
dirmek ve uluslararası alanda destek sağlamak 
için stratejik ve taktik, çeşitli düzeylerde ilişki 
kurmak ve bağlantılannı sağlamak ister. Buna 
uygun olarak da ö~gütler kurar, dayanışma ha
reketleri geliştirir. Orgütler, bir ihtiyacı karşıla
mak, bir görevi gerçekleştirmek için kurulurlar. 
Yani örgüt, gerçekleştirilmek istenen görevlere 
göre biçirnlenir. Tüm yurtdışı faaliyetleri de pers
pektifini ülke devriminden alacak, ülke devrimi
nin uluslararası bağlantı ve ilişkilerini o ihtiyaca 
göre örgütleyecektir. Güney-Doğu Asya, Latin 
Amerika ve Afrika ulusal kurtuluş hareketleri ile 
dünyanın diğer devrimci güçlerinin pratiklerinde 
görülen durum budur. 

Önüne, devrimi gerçekleştirme sorununu ko
yan FKBDC de, bu genel yaklaşım çerçevesinde 
Türkiye ve Kürdistan Devriminde, emekçi kitle
lerin yoğunluğunu da dikkate alarak, Avrupa'da 
güçlü bir dıcyanışma hareketi örgütlernek gibi bir 
görevle. karşı karşıya kalmış ve bu ~aç la Avrupa 
kolu BIRKOM'u örgütlemiştir. BIRKOM'a bi
çim veren, mücadele perspektifi sunan, ruh veren 
FKBDC ve on~ gerçekleştirmek istediği görev
lerdir. Çünkü, BIRKOM bu ihtiyacın ürünü ola
rak örgütlendirilmiştir. YoksaAvrupa'da doğmuş 
çeşitli sorunlan çözmeyi merkezi görev olarak 
kabul eden bir ihtiyacın ürünü olarak kurulma
mış, ona göre biçirnlenmemiştir. 

Gitişte de değindiğimiz gibi, faaliyetleri sıra
smda BIRKOM, çeşitli sorunlarla yüz yüze geldi. 
Yıllardır aralarında aynlık tohumlan ekilmiş olan 
sol güçlerin bir araya gelmelerinin bile olay ol
duğu düşünülürse, bu sorunlar kaçınılmaz görüle
bilir. Ancak, FKBDC kendi programına Türkiye 
ve Kürdistan halklannı kurtarmayı almışsa ve bu 
programı onayiayan örgütler sorumluluklannın 
bilinciyle hareket ederlerse, bu sorunların mut
laka aşılmak zonmda olduğu da açıktır. 

Nedir BİRKOM'da ortaya çıkan ve onu 
~ancılı bir döneme sokan kriz? 

Kurulu ve bizce faaliyet çerçevesi açık olan
ama kimilerine göre açık olmayan- BİR
KOM'un yeni ve bambaşka bir platform teme
linde siyasal olmayan b.ir örgüthaline dönüştürül
me çabalan, bugün BIRKOM'daki tıkanıklığın 
temel kaynağıdır. Yani, "BİRKOM, Avropa'
daki · işçilerimizin ekonomik-demokratik ve 
sosyal haklannı koroyan ve bunun için mücade
le eden ve FKBDC'inden bagımsız birprograma 
sahip olan bir örgüt olmalıdır. " şeklinde ifa
desini bulan ve BİRKOM'u yeni program arayış
lan içine çekmeye çalışan görüş, faaliyetlerin ak
samasına neden olmaktadır. 

Yine, bu anlayışın sahipleri, "Türkiye, Kür
distan ... devrim ... diyerek, yani siyasal propa
ganda ve ajitasyonu temel alarak kitleleri se
ferber edemiyoruz. Kitleleri seferber edebilmek 
için, on/ann ekonomik ve sosyal soron/annın 
çözümünü ve bunun propaganda ve ajitasyonu
nu temel almalıyız" demektedirler. . 

Bu anlayışın tipik bir örneği 6 Mart'ta, Al
manya'da yapılacak seçimler üzerine çıkanlacak 
bildirinin taslağı üzerinde süren tartış~alar sıra
sında ortaya çıktı. Almanya'daki mevcut siyasal 
partilerin yabancılar politikasını teşhir eden bil
diride, sıra işçilere hedef göstermeye gelince, 
BİRKOM içinde iki ayn görüş belirdi. Birinci 

anlayış bütün sorunlardan kurtulmanın yolunun 
faşist cuntanın yıkılmasından geçeceğini savu
nurken; ikinci anlayış; sorumlu olarak Alman 
emperyalizmini görüp hedef olarak da Alm~ 
hükümetini göstermiş ve "seçim hakkı", "geri 
dönmeyeceğiz" sloganlarında ifadesini bulan ta
lepleri ileri sürmüştür. 

Burada dikkat edilmesi ve yakalanması ge
reken mantık, işçilere neyin vaad edildiği ve ne 
için mücadele edilmesi gerektiğidir. Devrimciler, 
işçilere, Avrupa koşullannda iyi yaşam vaadi 
talepleri doğrultusunda örgüt ve çalışma tarzı 
sunamazlar; kendilerini salt bu talepler uğruna 
mücadeleyle, bu talepler doğrultusunda yürütü
lecek propaganda ve ajitas.yonla sınırlayamaz
lar. Ve bunu da eylem hatlannın merkezine koya
mazlar. Onlann asıl görevi, Türkiyeli ve Kürdis
tanlı kitlelerin siyasal bilinçlerini geliştirerek, bu 
doğrultuda etkin görevler yerine getirmeJctir. 

Bu siyasal eğitim neyi içermelidir? Işçilere, 
ezildiklerini, işsizlik sonucu geri gönderilecekle
rini ... vb. izah etmek yetmez. Yani, salt "iktisa
di" ajitasyonla emekçi kitlelere bilinç götürüle
mez ve bu işin örgütlendirilmesi temel eylem bi
çimi olarak ele alınamaz. Yapılması gereken, bu 
sorunların kaynaklandığı emperyalist-kapitalist 
sistem ile faşist diktatörlüğün siyasal teşhirini 
temel alarak, işçilerin hem siyasal bilincini geliş
tirmek ve htımde siyasal iktidar uğruna verilen 
mücadelede görev ve sorumluluklannı kavrat
maktır. Bq konuda Lenin şöyle diyor; "Demek ki, 
sosyal-demokratlar (yani komünistler) kendi
lerini, yalnızca iktisadi mücadeleyle sınırla- . 
makla kalmamalı, iktisadi teşhirlerin örgütlendi
rilmesi işinin başlıca eyle"!leri haline gelmesine 
de izin vermemelidirler. Işçi sınıfının siyasal 
eğitimini ve bu sınıfın siyasal bilincinin geliş
tirilmesini etkin olarak ele almak zorondayız. " 
(Ne Yapmalı?) 

BİRKOM VE PROGRAM 
SORUNU 

BİRKOM'un mevcut platformunu yetersiz 
görerek yeni bir paltform arayışı içine girilmesi 
gerektiğini savıman anlayış, en somut olarak 26 
Mart 1983 tarihli BİRKOM toplantısında dile 
getirildi. Devrimci İşçi adına BİRKOM yürütme 
kurulunda yer alan temsilci, bu konuda şunlan 
söylemekteydi: "Yurtdışındaki devrimci görev
lerimiz ise, bize göre, sadece ve sadece Direniş 
Cephesi'nde ifadesini bulan Türkiye ve Türkiye 
Kürdistan'ındaki devrimci-demokratik müca
delenin örgütlendirilmesi, sürdürülmesi ve bu
nun uzun süreli bir direniş mücadelesi, bir halk 
savaşı şeklinde ele alınmasının BİKOM'u 
ayaklan üstünde tutacak, yurtdışındaki dev
rimci görevleri yerine getirtecek, tek başına her
şeyi açıklayan bir kaynak olmaması. gerekti
gidir. Bu anlamda bugüne kadar BIRKOM, 
yurtdışındaki devrimci görevlerin ne olduğu, 
bunlan hangi örgüt modeli ile nasıl bir ilişki 
sistemi içensinde ve kendi iç ilişkilerini ne şe
kilde düzenlemek suretiyle yerine getirmesi ge
rektiği noktasında birprogram itibariyle tam bir 
netlige kav'fŞamamıştır. O zaman diyoruz ki, bu 
soronlar BIRKOM içerisinde bu toplantıdan iti
baren en geniş bir biçimde tartışı/abiime/i ve bu 
soron mutlak bir biçimde çözüm bulmalıdır ... -
Bütün bunlan yapabilmek için se bizim nerede 
yaşadıgımız, nerede oldugumuz, hangi sınıf 
ilişkileri, hangi üretim ilişkileri üstünde, hangi 
toplumsal ve sınıfsal ilişkiler denizi içerisinde 
yaşadığımız i belirlemekten geçiyor. O da açıktır 
ki, bizler yurtdışında yaşıyoruz, ve örgütlenme
miz de, BIRKOM da, Türkiye için birörgütolan 
Direniş Cephesindenfarklı olarak Avropa için 
bir örgüt oJabilmelidir. Yani, bizler BİRKOM 
olarak, BIRKOM'u oluşturan güçler olarak, 
devrimcilerolarak Türkiye devrimi için, Türk ve 
Kürt halklannın mücadelesinin ztifere ulaşabil
mesi için yurtdışından bu mücadeleyi her ba
kımdan desteklemek istiyorsak, buradaki sınıf 
mücadelesi içerisinde, buradaki toplumsal çal
leantı içerisinde, toplumsal kaynaşma içerisinde 
yer a/abilmeliyiz .... Bu bir program soronudur, 
BIRKOM'un bu çerçevede bir programı olmalı
dır, oluşturulmalıdır. " 

FKBDC Genel K~mitesinin onayı ile, A vru
pa temsilcisi olarak BIRKOM'un statüsü belir
lepdi. Bu, FKBDC'nin programı aynı zamanda 
BIRKOM'un progrlll11'dır anlamına da gelir. 
Fakat buna rağmen, BIRKOM'un hem "temsil
ciliği", hem de "programı" 'tartışma konusu ha
line getirebilinmiştir. Dayatılan bu tartışmalar 
çıkınaza girince, birlik espirisiyle çelişen olum
suz bir tutum içine girilmiş; alınan kararlar bölge
lerde ya aşındınlmış, ya da bazı bölgelerde gö
rüldüğü gibi (Fransa' da) tek yanlı olarak pratikte 
BİRKOM işlersiz kılınmak istenmiştir. Ortak 
platform bir yana itilerek, kendi örgüt anlayışına 
has birlik mantığı ve çalışma tarzı uygunlan
mıştır. Oysa uyulması gereken bir paltform, bir 
k~r mevcuttur. O da FKBDC platformu ve 
BIRKOM'a ilişkin karardır ve ona imza atan her 
örgüt, ona sahip çıkmak ve güçlendirmek zonm
dadır. Ama her örgüt, sorunlan çözmede kendi 
mantığı ile yaklaşırsa, ortak platformu bir kenara 
iterse, o zaman platformun kendisi de anlamsız
laşacak, işlemez hale gelecektir. Üstelik bu olum
suz yaklaşım daha da derinleştirilirse, yeni plat
formlar aramaya dönüşürse, bu, ileri doğru atılan 
adımdan, i.ki ~daha geriye dönmek olacaktır. 
Devrimci Işçi BIRKOM'un hem statüsüne, hem 
de programma ilişkin düşüncelerini yayın orga
nına da yansıtarak, şöyle diyor; "BİRKOM, bir 
demokratik kitle örgütü olarak kavranmalıdır. 
FKBDC'nin ve onu oluşturan guroplann yurt
dışındaki taraftar/annın ve sempatizanlannın 
faaliyetlerini ortak şekillerde örgütleyen bir ku
roluş, bir örgüt olmalıdır BİRKOM ... , ... Direniş 
Cephesi'nin A vropa 'daki demokratik muhte
valı görevlerinin yerine getirilmesinin teliULbir 
aracı olması gereken B1RKOM, aynı zamanda, 
Avropa'da yaşayan 2 milyona yakın Türk ve 
Kürt emekçisinin haklan için de mücadele et
melidir. (Yabancı düşmanlığı, işçilerimizin e
konomik-demokratik hak/an, eğitim, konut. .. 
vb. soronlar BİRKOM'un ilginlenmesi gereken 
önemli konular olmalıflır.)" (Pevrimci İşçi, 
Eylül sayısı sayfa 4, BIRKOM ve Görevleri
miz.) 

Devrimci İşçi, istediği konulan yayınlarında 
tartışabilir, bu konuda özgürdür. Ancak, BİR
KOM'un muhteva ve ilişkilerine ait belirleme ve 
karar yetkisi, cephe yürütmesine aittir. Buna rağ
men, bu örgütün yapısı ve geleceğine ilişkin tek 
taraflı bir tartışmayı ısrarla sürdüren Devrimci 
İşçi, sonuçta bununla da yetinmeyerek, bu konu
daki tutum ve anlayışını mevcut cephe ve birlik 
olgusuna gölge düşürecek bir tarzda ve sorum
suzca yayın organlarında da tartışmaya ve dış 
güçlere yansıtmaya çalıştı. Oysa bu konuda, 
doğru tartışmalarla sonmu aydınlığa kaVÜşturma 
olanağı vardı ve bu önemli oranda yapılmıştı. 

FKBDC kararına rağmen, yeni program ~ 
nermenin ve BIRKOM'u demokratik bir kitle 
örgütü olarak değerlendirmenin arkasında yatan 
gerçeklik nedir? 

Bu öneri sahipleri gerçekten devrime·hizmet 
edecek bir program ile kitleleri örgütlemeyi mi, 
yoksa kitleleri devrim için mücadeleden uzak, 
salt içinde bulunulan alana özgü ve güncel sonm
Ian çözmeyi amaçlayan özerk bir devrimciliği ve 
örgütlenmeyi mi tavsiye etmektedirler? 

Şöyle diyor Devrimci İşçi; "Azınlık olarak, 
Alman toplumuyla eşit haklara sahip olmak en 
temel bir mücadele amacımız olmakla birlik
te, azınlık olarak belli konularda bizlere daha 
da fazla olanaklann tanınması zoronludur ... " 
(Yabancı Düşmanlığına Karşı Mücadele Soru
nu ve Bazı Yaklaşımlar. Devrimci İşçi, Eylül 
sayısı, sayfa 7) 

Dikkat edilirse, pratikte ulusal azınlık olma 
fikrinden hareket edilmektedir. Yoksa, Avru
pa'ya özgü sorunlardan yola çıkarak esas kur
tuluşa hizmet edecek bir örgütlenme önerilmi
yor. Önerilen şey, işçilerin içinde yaşadıklan 
ekonomik ve sosyal yapıdan kaynaklanan sorun
larm, Avrupa yapısı içinde çözüınlenebileceğidir. 
Sonm birer azınlık örgütü olup olmama sorunu
dur. Yine, devrimi biryana bırakıp "Avropa 'daki 
sınıf mücadelesine katılma", "enternasyona
lizm" kisvesi altında mülteci bir örgüt olma iste
midir. Bu noktada enternasyonalizmin bir tek 
doğru yorum tarzının ne olduğunu da açıklamak 
gerekiyor. O da, kişinin kendi ülkesininkurtuluşu 
ve devrimi için mücadele etmesidir. Eğer biz ger
çek anlamda Avrupa işçi sınıfına karşı enter
nasyonalist görevimizi yerine getirmek istiyorsak 
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kendi emperyalistlerine bağlı olan ve zayıfhalka
lar teşkil eden Türkiye ve Kürdistan'da devrimi 
gerçekleştirmek uğruna mücadele etmek zorun
dayız. O zayıf halkalan kopanrsak, gerçek an
lamda" Avrupa işçi sınıfı mücadelesine" katılmış 
oluruz. 

Devrimci İşçi veya daha başka örgütlerin, 
devrimi veya reformlan hedefleyip, hedefleme
meleri kendilerinin bileceği bir iştir. Biz de bu 
durumda onlara karşı tutum belirlemede özgürüz, 
ancak birbirimizi kesinlikle sorumlu futacağunız 
şey, ortak program hedefierimize ve anlayışımıza 
ne kadarbağlı kalındığıdır. . 

Daha da somutlaştınrsak; BIRKOM:un 
programı FKBDC'nin programıdır. Çünkü BIR
KO M, FKBDC'nin örgütü olarak, o çerçevede 
hareket etmek zorundadır. Ayn bir programa sa
hip olamaz. Ancak belirli zaman kesitlerini kap
sayan ve kapsamına işçi sorunlan ... vb. de alan 
çalışma programlan oluştıırulabilir. 

Avrupa'da faaliyet yürüten her örgüt, zaten . 
çeşitli biçimlerde örgütlenmelere sahiptir. Bura
ya özgü sorunlan çözümlerneye yönelik faaliyet
lerdeki eksiklikler, yetersizlikler, bu sorunlan 
çözmeye çalışacak çeşitli komisyon, komite veya 
çalışma guruplan oluşturularak giderilebilir. 

Sorun, bu alandaki faaliyetlerin eksikliği ve
ya yetersizliği değildir. Devrime hizmet etmek 
için Avrupa'mn özgül konwp.undan kaynakla
nan mücadele ve örgüt biçimlerini kullamp kul
lanmama sorunu da tartışma konusu değildir. 
Kuşkusuz, bu sorunlan devrimin ana proplem
lerine tabi kılarak, en aktifbir şekilde uğruna mü
cadele etmek gerekir. Sorun, faaliyetlerimizin 
merkezineAvrupa'daki kitlelerimizin sorunlanm 
çözümlerneyi mi, yoksa bu alandaki sorunlannda 
en köklü çözümünün bağlı olduğu ve F~DC'nin 
de hedefi olan Demokratik Bir Halk Ikti~ 
çözümü için bu alanda gerekli olan görevlerin 
gerçekleştirilmesini mi koyacağımız sorunudur. 
Ayrılık noktası ve BİRKOM'daki tartışmaların 
ana ekseni budur. 

Peki, varolan bir örgütü dönüp dolaşıp tartış
maya sunan anlayışın önerdiği mücadele prog
ramı nedir? 

Genel hatlaİıyla söyleyecek olursak, hiç de 
faşist cuntayı hedefleyen bir program değildir. 
Önerilen program, 6 yaşından büyük çocukların 
ana-babalanmn yaruna gelmesinin yasaklanma
sı , ailelerin birleştirilmesinin engellenmesi, teşvik 
primi ödenerek geri yollama ... vb. noktalan kap-

.J!!YaD hükümetin yabancılar politikasına, yani 
y'abanc: diiışinanlığına karşı mücadele programı
dır. 

Hükümetin bu politikası, buıjuvazinin içinde 
bulunduğu ekonomik krizden kaynaklanan siya
sal alandaki gericileşmesinin, bütün bir toplum 
üzerinde geliştirmiş olduğu tedbir ve uygulama
Iann bir parçası ve geneli ilgilendiren bir sorun
dur. Sorunun çözümü ise iktidar mücadelesin
den geçer. Denilecektir ki, "biz Avrupa'da ikti
tltır mücadelesi vermiyoruz ki." Ama şu da 
unutulmamalıdır ki, Türkiye ve Kürdistan'da ik
tidar uğruna verilen mücadelenin ihtiyacına göre 
de örgütler biçimlenmek ve ona uygun çalışma 
tarzı uygulamak zorundadırlar. Bımun nasıl ol
ması gerektiğini yazımızın geçen bölümlerinde 
izah etmeye çalışmıştık. Bu anlamda, bir bütünün 
parçalanna karşı tek tek ayn cephelerden (Tür
kiye ve Kürdistan'da ayn cephe, Avrupa'da ayn 
cephe) mücadele edilemez. Bu bataklığın kuru
tulması yerine, sivrisinekleri tek tek öldürmeye 
benzer. 

Diğer taraftan aynı anlayışın sahipleri, "Tür
/ciye'deki tartışma ile yetişmiş kadro", "Türk 
işi" gıbi deyimleele adlandırdıklan, devrimci mi
litan tip yerine, içeriğinden boşaltılmış düşünce
leric beze~~ bir "A vrupai" tip yaratma çabası 
içindedirler. ünerilen program, Türkiye' de kalan 
kafamn, peşinden ayakların da Türkiye'ye git
mesini engelleme telaşının bir somutlaşmasıdır. 
Bu korku şöyle dile getirilıılektedir. "Eğer başı 
Türkiye'de kalmaya devam ederse, ayaklan da 
yakında tekrar oraya gidecektir. " (Başı Türki
ye'de, Ayaklanyla Almanya'da mı? Devrimci 
Işçi, Eylül sayısı sayfa 7) 

Evet, hem ayaklanyla hem de kafalanyla 
" A vrupai" tip olmak isteyenlerin yolu açık olsun 
ve istedikleri yere gidebilirler. Fakat hem kafa
lanyla ve hem de ayaklanyla "Türkiye ve Kür
distan kokanlara" da istedikleri yere gitme öz
gürlüğünün olduğu unutulmamalı: Ancak Türki
ye ve Kürdistan halklanmn direniş mücadelesi ve 
tarih herkesi yerli yerine oturtacak ve herkese 
hakettiği adı verecektir. 

Üzerinde ısrarla durulması nedeniyle, özetle 
belirtmek gerekirse, sözkonusu olan şey, Avru
pa'daki emekçi kitlelerin ekonomik ve demok
ratik haklan uğruna mücadele edilip edilmeye
ceği değildir. Elbette ki emekçi kitlelerin, ekono
mik, demokratik ve daha birçok sorunlan vardır 
ve bunlara ç.özüm bulmak için mücadele etmek 
gerekir. Ama bu sorunlara çözüm getirebilmek 
için, sorunu yaratan çelişkileri doğru tanımlamak 
ve bu temelde köklü yaklaşım ve mücadeleler 
önermek gerekmektedir. Bu yaklaşım ve önerileri 
ve bir bütün olarak çözüm yolunu FKBDC or
taya koymuş, temel ve tali çelişkiler ile devrim ve 
reformlar ilişkisini belli oranlarda da olsa aydın
latmıştır. Özellikle halklanmız açısından hayati 
ve kaçımlmaz bir hedefhaline gelmiş olan ulusal-
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demokratik halk devriminin gerçekleştirilmesi ol
gusunun yerine, bazı reform çaba ve uygulama
lannı geçirmeye çalışan anlayışiara karşı kesin 
bir 'tutum belirlenmiş ve bu tür anlayışiara karşı 
mücadele edilmesini kararlılştırmıştır. Açık ki, 
burda amaçlanan şey reformlann reddi değil, 
devrim perspektifinin bir takım reformlar ve gün
cel hesaptarla karartılmasına meydan verme
mektir. 

Cephemizin bu konudaki anlayışı sonderece 
açık olmasına rağmen, ne yazık ki, cephe saf· 
lannda da şu veya bu soruna açıklık getirme adı 
altında benzer eğilimlerin ortaya çıktığım gör
mekteyiz. Halbuki FKBDC'nin siyasal pers
pektifi ve mücadele anlayışı sonderece nettir. 
Bunlar belirlenmiş ve gelinen noktada iş, bu te
melde örgütsel ve pratik adımiann atılmasım 
kapsayan ikinci aşamaya kalmıştır. Artık her
kesin çok iyi bildiği $ibi bu aşamada yükseltilmesi 
gereken tek şiar, "Içerde ve dışarda. herşey ve 
tüm olanaklar Kürdistan ve Türkiye devrim
leri ve anti-faşist direnişi yükseltmek için,. ol
mak zorundadır. Durum böyle olunca, "birinci 
planda Avrupa'daki kitlelerin güncel sorun
Ianna el atılmalıdır", "Avrupa 'da azınlık hak
lan uğruna müca/ede/e gerekir" gibi direniş ha
reketimizi güçten düşürücü, kitleleri hiçbir zaman 
devrime götürmeyecek olan ve üstelik devrime 
yönelmiş tüm cephe güçlerini de böylesi yanlış ve 
reformisı anlayışiara alet etmeye çalışan tutum 
ve· anlayışlar hiç bir biçimde müsamaha ile kar
şılanamaz. 

Belirtilen bütün bu olumsuzluklardan dolayı 
Avrupa faaliyetlerinde, Avrupa'daki örgütlen
menin fonksiyonlan, görevleri ve birlik noktalan 
konusunda bir tıkamklık ortaya çıkmıştır. Ortaya 
çıkan bu tıkamklıkların, sorunların esas kaynağı, 
örgütlerin Avrupa politikalarındaki, Avrupa'ya 
bakış açılanndaki ideolojik-politik farklılıklara 
dayanmaktadır. Bu nedenle Avrupa'daki koşul
lan ve somut görevler konusunu açmak gerek
mektedir. 

AVRUPA'DAKi FAALiYETLER 
VE GÖREVLERİMiZ 

İçinde yaşadığımız yıllardtt Avrupa faaliyet
leri, Türkiyeli ve Kürdistanlı devrimci güçler açı
sından önem kazanmıştır. Gelecekte bu önem 
belki de bir anlamda azalacaktır. Ancak, henüz 
bu alandan alınacak çok şey vardır ve bu nedenle 
önemini daha bir süre korumayı sürdürecektir. 

Avrupa'nın Türkiye ve Kürdistan devrimleri 
açısından taşıdıgı öneme geçmeden önce, ken
dine has önemli bazı özelliklerine kısaca değin
mekte yarar var. 

Bilindiği gibi Avrupa, dünya halklanna ilkkez 
eşitlik, özgürlük, ulusçuluk ve sosyalizm kavram
lanm öğreten, bu kavramlar uğruna sayısız büyük 
mücadeleler vermiş bir alandır. Milliyetçi bilinç 
temelinde ortaya çıkan buıjuva demokratik dev
rimierin olduğu kadar, proletaryanın savaşımımn 
da beşiğidir. Avrupa, sayısız halk hareketlerine 
tamk olmuş, 1979 Fransız buıjuva demokratik 
devrimi, 1848 devrimi ve 1'871 Paris Komünü 
gibi görkemli başkaldınlara sahne olmuştur. Bü
tün bu kazammlar, bu alandaki ileri toplumsal 
gelişmelerin doğal bir sonucudur. Her alanda 
kendisini gösteren bu gelişkinlik, kültprel alanda 
da belirgin olarak gözlemlenebilir. Ileri kültür 
düzeyi, Avrupa halklannda, toplumsal sorunlara 
karşı duyarlı olma, yalmz kendi ülkesindeki değil, 
tüm dünyadaki gelişmelerle ilgilenme gibi olum
lu bir özellik kazandırmıştır. 

Halk güçlerindeki bu güçlü uyamşın yamsı
ra, sömürücü sınıfların da en ileri teknikler le ve en 
sinsi yöntemlerle halklar üzerinde egemenlik kur
duğu, kapitalist anlamda ilk sömürgeciliğin hayat 
bulduğu bir alandır_ da aynı zamanda Batı Av
rupa. Batı Avrupa emperyalizmi yüzyıllarca, 
kendisine bağladığı sömürgelerin, Asya, Afrika 
Latin Amerika halklanmn her türlü zenginlik de
ğerlerinin yağması ve talam üzerinde şekillenmiş 
ve bu temel üzerinde sömürge ülke zenginlikleri 
çeşme gibi bu alana akıtılmıştır. 

Bu kadar zengin bir geçmişe ve özelliklere 
sahip olan ve bugün emperyalist-buıjuvıı A vru
pa ile proleter Avrupa şeklinde iki kampa bölün
müş olan bu alanda; emperyalist Avrupa, içinde 
bulunduğu bunalıma rağmen ekonomik, siyasi ve 
askeri olarak son kertesine kadar gelişmiştir ve 
emperyalist savaş gücünün önemli bir halkasım 
oluşturmaktadır. 

Diğer taraftan, yine kendine has özellikle
riyle emperyalist Avrupa, günümüzde halkiann 
kurtuluş mücadelelerine ABD'den farklı olarak 
daha sinsi bir politikayla yaklaşmakta ve bu po
litikalanyla sert yaklaşımların kendisi için yara
taeatı tehlikeleri azaltarak, mücadele veren güç
leri kendi işbirlikçileri haline getirmeyi hedeOe
mekte, kendi çözümünü işbirlikçi hale getirdiği bu 
örgütler vasıtasıyla hakim kılmakistemekte ve 
bunda kısmen başan da sağlayabilmektedi{. La
tin Amerika'da sıkça görülen, yakınımııda Iran'
da tamk olunan bu tehlike, Türkiye ve Kürdistan 
devrimleri içinde gündemdedir. 

Özelliklerini kaba taslak çizmeye çalıştığımız 
Avrupa' mn, Türkiye ve Kürdistan devrimleri açı
sından önemi ve görevle~iz neler olmalıdır? Bu 
konunun sağlıklı izahı, BIRKOM içi tartışma
Iann da aniaşılmasına katkıda bulunacaktır. 

Her ne kadar devrim hareketlerinin zafere 
ulaşmasında halkiann özgücü belirleyici bir et
kense de, uluslararası devrim hareketiyle bütün
leştirilemezse devrimin zafere gitmesi mümkün 
değildir. Dünyanın neresinde olursa olsun en kü
çük bir ilerici kıpırdamşa karşı, tüm dünya em
peryalist ve gerici güçlerinin nasıl birleştikleri 
düşünülürse, dünya devrim güçlerinin de tek bir 
yıımruk olarak mücadele etmek zorunda olduk
lan açıkça görülür. Bu geiçek, özellikle, tüm 
dünya gericiliğinin desteğini almış, emperyalist 
güçlerin gözde uşağı sömürgeci faşist Türk yö
netiminin Türkiye ve Kürdistan devrimci hare
ketlerine yönelik imha planlanmn boşa çıkı!nJ
masında daha da yakıcı bir öneme sahiptir. Işte 
bu nedenle, dünya uygar insanlar topluluğundaki 
onurlu yerlerini alabilmek için, Türkiyeli ve Kür
distanlı devrimci güçler, genelde uluslararası 
alanda ve özelde deA vrupa' da faaliyetlerini güç
lendirmek zorundadırlar. 

Devrimci mücadelenin hizmetine sunulacak 
zengin olanaklara sahip olması, dünya çapında 
gelişen mücadelelere karşı duyarlı olması ve mil
yonlarca Kürdistanlı ve Türkiyeli emekçiyi ba
rındırınası gibi nedenlerden dolayı Batı Avrupa, 
mücadelelerimiz açısından özel bir öneme sahi~ 
tir. Yukarda da değindiğimiz gibi, Avrupa, buıju
vazi ve proletarya önderliğindeki sınıf mücade
lelerinin en erkenden geliştiği bir alan olması, 
modem sosyal yapının güçlülüğü itıbariyle dün
yadaki gelişmelere karşı duyarlıdır. Aynca, mev
cut ekonomik ve siyasal krizin sonucu daha da 
hareketleneo muhalefet (komünist partiler'den 
anti:faşist guruplara kadar) değişik amaçlarla da 
olsa devrimci tıalk kurtuluş hareketleriyle kanal
lar oluşturmaya açıktır. 

Belirtmeye Çalıştığımız görüşler ışığında, 
Türkiyeli ve Kürdistanlı devrimci-demokratik 
güçlerin Avrupa'daki temel görevleri neler ol
malıdır? Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki 
ulusal ve sosyal kurtuluş hareketlerinin ulus
lararası boyutlar kazanmasında sarfedilen ça
baların ürün verdiği alanlardan birisinin de Av
rupa olduğu dikkate alınırsa, FKBDC-BİR
KOM olarak da benzer görevleele karşı karşıya 
olduğumuz açıktır. 

Bu alanda, birincisi; ilişki ve ittifaklar oluş
turmak, ikincisi; Türkiyeli ve Kürdistanlı emek
çileri devrimin yedek bir gücü olarak örgütlernek 
olmak üzere iki temel görevimiz vardır. Avru
pa'daki mevcut olanakların, Türkiye ve Kürdis-

, tan devrimleri açısından dogru bir tarzda kulla
mlması hayati bir sorundur. 

Bu konuda da birtakım hatalı ve yanlış yak
laşımlar bulunmakta, irili-ufaklı birçok gurupta 
görülen bir hayli yanlış eğilimle karşılaşılmak
tadır. Doğru ve yanlış yaklaşımlan iki ana kate
goride somutlaştırmak mümkündür. 

Birincisi; asıl amaç olan ve ülke devrimi te
melinden kaynaklanan, mevcut olanaklann ülke 
devrimine sunulmasını ve ülke devrimine tabi 
olmayı savunan yaklaşım. · 

İkincisi; Avrupa'yı temel alan ve ülke devri
minden kopuk özerk, otonom yaklaşım. 

Sol' yelpaze içİJ:!deki bu belirgin iki ana eği
lim, yansımasım BIRKOM içinde de bulmakta 
ve BIRKOM'da ortaya çıkan sorunlann önemli 
bir bölümünün esas kaynağım teşkil etmektedir. 
"Avrupa ya özgü devrimcilik-ülkeye özgü dev
rimcilik, ayaklar Avrupa'da-kafalar Türkiye'
de" tartışmalan hep buradan kaynaklanmakta
dır. 

Bu konuya bir örnek ve.rerek devam edelim. 
26 Mart tarihinde yapılan B IRK O M değerlendir
me toplantısında ! 2 bölge adına değerlendirme 
yapan Devrimci Işçi' den bir konuşmacı şöyle 
demekteydi: "Sadece ve sadece Türkiye kokan 
tartışmalarla görevlerimiz~ yerine getirme
miz mümkün olmayacaktır. Iki arkadtış -di van
dakileri kastederek(yn)- dışında Türkiye koku
yoruz ... " Yine aynı konuşmacı ile bir diğeri, 
ayaklar-kafalar konusunda, "kafalanmızı da 
buraya -Avrupa'ya (yn)- getirmek zorundayız." 
ifadesini kullanmışlardır. Bu konuşmalar, yu
karda değindiğimiz ve yanlış bulduğumuz bir an
layışın ürünüdür. 

Sorun, "ayaklar-kafalar" sorunu değildir. 
Tartışılmaz bir gerçeklik vardır ki, o da yüreğimiz 
ve beynimizin Türkiye ve Kürdistan devrimi için 
çalışması gerektiğidir. 

Türkiye devriminin sorunlarımn tartışıl
masım "Türkiye kokuyoruz" diyecek kadar 
Türkiye devriminden kopuk, özerk bir devrim
ciliğin devrime getireceği yararların neler olaca
gı da epey kuş~ götürür. Bu anlayış, Türkiye 
devriminin sorunlanyla yüklü militanca düşün
celeri, buıjuva bağlanyla körleştirineye hi_ımet 
etmekten öteye gidemez. Özellikle Avrupa gibi 
yozlaşmaya elverişli bir ortamda, bu tür anlayış
lar, Türkiye devrimine kayıtsızlığı getirir. Bu da 
etkili, gelişkin bir ideoloji ve politikayı, gerçek
ten çelik gibi bir örgüt bilincini zorunlu kılan bu 
alanda Türkiye devriminden soyut, salt A vrupai 
bir kafa yapısım geliştirerek çürümüşlüğe yol 
açar. 

Sayfa ıi) 

Şu halde. Avrupa•daki görevlerimiz ne· 
ler olmalıdır? 

Birincisi; dünya devrim güçleriyle: sosyalist 
ülkeler, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı 
hareketleri ve ulusal kurtuluş hareketleri ile ilişki
leri kurmak; cuntaya karşı olan en geniş kurum, 
inisyatif, kişiler ile politik ve toplumsal örgütlerle 
bağlar sağlamak; Türkiyeli ve Kürdistanlı tüm 
örgütleele güçlü ilişkiler geliştirmek ve bulunulan 
ülkelerde emperyalizme karşı mücadele veren 
tüm siyasi güçleri aktif olarak desteklemek. Ge
tirebileceği tehlikeleri de gözardı edilmeksizin 
dayarnşma hareketine çekilebilecek en geniş güç
leri etkilemek için, esnek ve uyamk bir ilişki po
litikası yürütmek. Milyonlarca Kürt ve Türk 
emekçinin bu alanda bulunması, dünyanın çeşitli 
ülkelerinde bu tarz bir faaliyet yürüten diğer ülke 
devrimcilerine göre gerek enternasyonalist göre
vin yerine getirilmesinde ve gerekse de dayamş
malann daha da somutluk kazanmasında Tür
kiyeli ve Kürdistanlı devrimcilerin, daha gelişkin 
olanaklara ve avantajiara sahip olmalan bu faa
liyetleri hem kolay1aştıracak ve hem de daha an
lamlı kılacaktır. 

İkincisi; Avrupa emperyalizmine ucuz işgü
cü teşkil eden, T.C'nin mali ve ekonomik ihti
yaçlanm gidermede etkin bir araç olan Türkiyeli 
ve Kürdistanlı emekçileri örgütleyip faşist cunta
nın ve emperyalizmin kontrolünden çıkartmak, 
devrimci mücadelemizin hizmetine sokmak. On
larm ekonomik-demokratik sorunlanmn çözü
müyle uğraşmak, ancak gerçek kurtuluşun ülke 
devriminden geçtiğini, asü görevin bu olduğunu 
da kavratmak zorunludur. 

Üçüncüsü; Türkiye ve Kürdistan devrimleri
niiı haklılığı m bütün çıplaklığıyla Avrupa dev
rimci-demokratik, ilerici gurup, örgüt ve çevre
tere anlatmak, onlara mal etmek ve bu temelde 
aktif desteklerini sağlamak. Türkiye ve Kürdis
tan devrimlerinin strateji ve taktiğini doğru te
mellerde Avrupa kamuoyıına tanıtmak, etkin bir 
basın-yayın faaliyeti yürütmek. 

Dördüncüsü; Avrupa kamuoyıınun Türki
ye'ye yönelik baskısını dikkate alarak cuntayı 
teşhir ve tecrite yönelik protesto faaliyetlerini 
örgütlemek, Avrupa' mn uluslararası gelişmiş o
lanaklanm doğru devrimci tarzda Türkiye ve 
Kürdistan devrimlerine kanalize etmek ve ona 
mal etmek. 

Beşincisi; devrimci ideolojinin katıhğından en 
ufak bir taviz vermeden, sosyal-demokrasinin, 
kitleler ve devrimciler üzerindeki ideolojik-polr~ 
tik etkilernelerine karşı bıkmadan mücadele et
mek. 

Yukarda, A vrupa'mn özelliklerini kaba hat
lanyla izaha çalışırken, ezilen halkiann kurtuluş 
mücadelelerinin hedefini saptırmak, ona önderlik 
eden devrimci örgütleri etkisi altına almak için 
emperyalist güçlerce çok sinsi bir faaliyet yürü
tüldüğünü belirtmiştik. Açıktır ki, sosyal-demok
rasi aynı tarz faaliyetini, Türkiye ve Kürdistan ile 
onun örgütleri üzerinde de sürdürecektir. Hele 
milyonlarca emekçinin bulunduğu bu alanda, 
devrimcilerin, 12 Eylül darbesinden sonra ver
diği örgütsel ve kadrosal kayıplarım, bu alanın 
gelişkin teknik olanaklanndan da yararlanarak 
kapatmalan; güç kayıplanm, bu alandan aktan
lacak birikimlerle doldurmaları da dikkate alı
mrsa, sosyal-demokrasi açısından bu sorun daha 
dayme~kazanmaktadır. . 

Bu anlamda sosyal-demokrasi, gerek BIR
KOM ve gerekse BİRKOM'u oluşturan örgütler 
-aslında aym tehlike, tüm sol hareketleri bekle
mektedir- üzerinde çeşitli oyunlar oynayacak, 
onlan mümkün olduğu kadar devrimci amaç
larından saptırmaya çalışacaktır. B un dan dolayı, 
BİRKOM ve onu oluşturan güçler sosyal-de
mokrasinin bu oyunlarına karşı uyamk olmalı, 
ideolojik katılığım ve politik esnekliğini muhafaza 
ederek bu çabalan boşa çıkarmalıdır. 

BİRKOM VE İTTiFAKLAR 
SORUNU 

BİRKOM'un sancılı bir süreç yaşamasımn 
diğer bir nedeni de birlik olayımn yeterince kav
ranamayışıdır. Bu konuda en önemli yetersizliği 
FKBDCnin Türkiye devrimci-demokratik hare
keti ile Kürdistan ulusal kurtuluş hareketi ara
sındaki bir birlik olduğu olgusunun kavranama
yışıdır ve KUKH'ine karşı önyargılı, faydacı tu
tum ve anlayışiann etkinliğini sürdürmesidir. Di
ğer bir etken de, sol guruplar arasındaki birlik 
olayımn yeni oluşudur. Türkiye demokratik ve 
sosyalist hareketi· uzun geçmişine rağmen birlik 
konusunda tecrübesizdir. Bu durum, pratikte bir
lik espirisine aykın acemiliklere yol açmaktadır. 
Bundan dolayı, içine girilen hatalar kısmen hoş
görülü olmayı gerektirebilir, ancak bunlar, anla
yış düzeyine çıkartılırsa ve ilke haline getirilirse 
tehlikeli bir hal alabilirler. 

Birlik sorununda taraflan bağlayan ortak bir 
platform olduğu halde, gerek el altından ve ge
rekse açıkça kendi birlik anlayışım devam ettirme 
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eğilimleri görülebilmektedir. Örneğin; Alınan
ya'nın Aachen kentinde, Devrimci Işçi taraftar
lan Serxwebün taraftartannın ısranna rağmen, 
birlikte davranınayı redetmişler ve tüm taktik
lerini FKBDC'ni parçalama temelinde oluş
turan Halkın Kurtuluşu ile işbirliği yapabilmiş
lerdir. Üstelik, onlann sempatizam olduklan 
PKK hareketine karşı fütursuzca bir usliıp kul
lanma cüretkarlığını da gösterebilmişlerdir. 

Yine, 1 1 Eylül 1982'de Frankfurt'ta yapılan 
cuntayı proteso yürüyüşünde FKBDC ve BİR
KOM pankartlan, Devrimci Yol kortejinin 
önüne konulmak istendiğinde bir yetkilinin ver
diği cevap çok ilginçtir. "Cephe pankartını, Dev
rimci Yol pankartının önüne koyamayız. "Aym 
şekilde, İsviçre' de daha da olumsuz bir tavır içine 
girilerek SVP'li bir devrimci, "kelle sayısı az 
olan örgütler, faaliyet ve kararlarda söz sahibi 
olamazlar!" gerekçesiyle Devrimi İşçi taraftar
lannca dövülebilmiştir. 

Birlik konusunda ne kadar sakat bir anlayışa 
sahip olunduğunu şu örnekle somutlaştınrsak du
rum daha da iyi anlaşılacaktır. Avrupa'daDEV
GENÇ isminin kullamlmasına karşı tavır takı
nılması gerektiği hususunda çıkan tartışmada 
BİRKOM, bu anlayışı yanlış bulmuş ve iki örgüt 
arasında bir sorun olarak olaya yaklaştığım be
lirtmişti. Almanya'nın 12 bölgesi adına konuştu
ğunu belirten Devrimci İşçi' den bir temsilci şöyle 
diyordu; " ... Son bir şeyi daha belirteyim, Dev
Genç'le mi, yoksa bizimle mi çalışacaksımz?" 
Faşizme karşı en geniş güçlerin birliğini hedef
leyen bir örgütün toplantısında, cephe üyesi bir 
hareketin temsilcisinin birlik olayını ancak bu 
kadar anlamış olması elbetteki düşündürücU:.. 
dür. 

Bizde,Devrimçi İşçi içindeki bu anlayışa şu 
soruyu soralım: BIRKOM, faşizme karşı müca
dele eden tüm güçlerle birliği mi önüne hedefkoy
malı, yoksa bu yapısıyla sınırlı mı kalmalı? Veya 
bu yapısını daha da daraltmalı mı? Bu konuda 
FKBDC'nin şu çağnsı bize yol gösteriyor: " ••. 
oluşturduğumuz siyasal platformu tüm anti
faşist güçlere sunuyoruz. Onların bir an önce, 
değişik biçimlerde de olsa, bu çaba ya katılma
larını ve cephenin yaratılmasında üzerlerine 
düşeni yapmalannı bekliyoruz. " (FKBDC, 
Temmuz 1982 sayısı, sayfa 6.) 

Evet, bütün bunlar tek tek olaylardır. Belki bu 
basit olaylardan yola çıkı,lamaz denilebilir. An
cak, bu tür olaylar biraraya getirildiğinde görü
lecektir ki, bunlar tesadüfi olaylar değil, bir man
tığın, bir anlayışın ürünüdürler. Bu nedenle üze
rinde ciddi olarak düşünülüp, tedavi edilmesi ge
reken bir hastalığı yansıtmaktadırlar. 

Aym anlayış, uluslararası ittifak ilişkilerinde 
de kendisini göstermektedir. Faşist cuntaya karşı 
mücadelede, uluslararası müttefik güçlerimizi 
bulmak da önemli bir görevdir. İttifak politikası
nın uygulanması esnasında da çeşitli sorunlar çık
makta, eğer istediği olmazsa tereddüt edilmeden 
bölücü tavır takınılabilmektedir. En somut ör
neği, Fransa'daki bazı yürüyüşlerde, Komünist 
Partinin denetimindeki CGT ile mi, yoksa Sosya
list Parti denetimindeki CFDT ile mi yürünmesi 
gerektiği hususunda çıkan tartışmalar ve istediği 
olmayınca takınılan keyfi tutum. Fransa'da çıkan 
bu tartışma ve takınılan tutum, yarın başka bir 
alanda da tezahür edebilir. 

Soruna yaklaşım nasıl olmalı? Sorun, onların 
hangisiyle yürümenin veya ilişki kurmanın doğ
ruluğu-yanlışlığı değildir. Çünkü, bu konuya Di
reniş Cephesi'nin platformu açıklık getiriyor. 
Şöyle diyor Direniş Cephesi platformu: "Ulus
lararası düzeyde ve özellikle bölgemiz Ortado
ğu 'da, Sosyalist, Ulusal Kurtuluşçu ve demok
ratik güçlerle dayanışma içintk . olmak." 
(FKBDC, Temmuz sayısı, Sayfa: 6) 

Eğer, Direniş Cephesi platformu temel alı
nacak ve ona göre ilişki ve ittifakiara yöneli
necekse B İRK OM ~er ikisiyle de yürüyebilir. Bu 
anlamda Devrimci-Işçi'den arkadaşiann CFDT 
ile yürüme istemleri Direniş Cephesi'nin anla
yışıyla çeliş~ediği gibi haklıdırlar da. Ancak, 
aynı şey CGT ile yürümek isteyenler için de ge-
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· çerlidir. O halde sorun pratiğe ilişkindir, BİR
KOM güçlerinin birbirlerini iknıt sorunudur. 
Mutlaka şu güçle hareket edilecek diye bir dayat
mada. her iki taraf da bulımamaz. 

BIRKOM güçleri birbirlerini ikna edemiyor
larsa, bu pratige iliŞkin bir sonm olduğundan, o 
zaman oy çokluğıı esas alınmak zorundadır. 
FKBDC geçici iç işleyişi Iı:urallan bu tür durum
lar için şu hükümleri içermektedir "1-A-4) Te
mel konular dışında kalan sorunlar ile pratik 
konularda Genel Komite üyelerinin salt çoğun
luğunun oyu yeterlidir. ", "11-5) Toplanma ve 
karar alma konulannda Genel Komite ve Yü
rütme Komitesi için belirlenen kurallar, komite
ler için de geçerlidir. 6) Komiteler karar alırken 
ve diğer bütün çalışma/aiında oy çokluğu ... vb 
türden yöntemlere başvurmamalı, tüm üyelerin 
Cephe'nin birliğini sorsmayacak şekilde anla
yış birliğine varabi/meleri sağlanmalıdır. Ka
rarlar, anlayış birliğini sağlayacak bir biçimde 
alınmalıdır (Bu olmazsa oy çokluğu aranabi
lir)" (FKBDC, Ocak 1983 sayısı, sayfa: lO
ll) 

Biz, FKBDC'nin perspektifi ile mi diğer güç
lerle ilişki _geliştirip tavır belirleyeceğiz? Yoksa, 
Devrimci-Işçi'nin bu perspektifle çelişen mantı
ğına göre mi ilişki geliştirip, tavır belirleyeceğiz? 
Bizim imzamız BİRKOM'ım altında var ve d<>
layısıyla FKBDC'nin platformu bi.z:i bağlar. İm
zamızm altında olmadığı Devrimci-Işçi'nin man
tığı ve birlik anlayışı bizi bağlamaz. 

Bütün bu hastalıkların giderilmesi için ç~ 
züm yolu nedir? Bizce çözüm yolu. her örgüt tara
fından kendi kadrolarına ve taraftarianna yönelik 
hem teorik ve hem de pratik eğitimin yapılarak 
birlik olayının kavratılmasıdır. Ancak bu konuda 
da, daha önceleri programlan mış olan, kitlelerin 
ve kadroların eğitimini kapsamına alan çalışma 
programı uygulanmamıştır büyük bir lakaytlık 
görülmektedir. 

ÖRGÜT İÇİ İŞLEYİŞ 

BİRK.OM'~ işlemez kılan sorunlardan biri de 
örgüt içi işleyiş sorunudur. Alt birimler içindeki 
işleyiş sorunlan dışmda esas sonm, BİRKOM 
merkezi içindeki işleyişin son derece bozuk ol
masından kaynaklanmaktadır. Düzenli toplanb
lar, kollektif karar ve uygulamalar, rapor ve ta
limat sistemi, eleştiri-özeleştiri ve tüzük Iı:urallan 
gibi en geniş anlamda da olsa bir örgütü örgüt 
yapan öğeler, BİRKOM bünyesinde hiçbir za
man ciddi bir biçimde hayat bulmamış; daha da 
ötesi bu öğeleri yerleştirme ve geliştirme konu
sundaki girişimiere çeşitli kılıftar altmda ayak 
diretilmiş, keyfi davranışlarda bulunabilinmiş
tir. 

Keyfi tııtum ve davranışlara birçok örnek ve
rilebilir. Örneğin, "birimin özgür iradesi", "ör
güt içi demokrasi" kılıftan altında, BİRKOM 
merkezince alman kararlar ya hiç uygulan
mayarak, ya da aşındınlarak örgüt içinde tam bir 
anarşi yaratılmı_ştır. Yine, "demokrasi" kıbfı al
tında, Fransa BIRKOM örneğinde görüldüğü gi
bi ortak bir karar almadan, Devrimci-İşçi' den bir 
merkez temsilcisinin telefon emriyle faaliyetler 
tek yanit olarak durdurulmuş ve" örgütiçi demok
rasi" adına tam da "diktatör"ce bir davranış 
gösterilebilinmiştir. Toplantılar, belli bir hazır
lıktan yoksım ve düzensiz yapılmış, buna bir de, 
bu toplantılara ya hiç temsilci göndermeme veya 
her seferinde değişik kişileri gönderme gibi olum
suzluklar da eklenince tartışma ve karar almalar
daki süreklilik ve verimlilik de alabildiğine düş
müştür. Bu durum, BİRKOM dışı güçlerle yapı
lan toplantılarda da telaarlanmış, örgütün bem 
saygınlığına ve hem de başarısına gölge düşürül
müttür. . 

Işte BIRKOM'uo. alt birimlerinde, gerek 
BİRKOM'u oluşturan güçlerin kendi aralann
daki ilişkilerde ve gerekse de örgüt içi işleyişte 
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daha da vahim bir hal alan olumsuzluklarla karşı
laşılıyorsa, bu, BİRKOM merkezindeki olum
suzlukların yansımasından başka bir şey değil
dir. 

Yine, Devrimci İşçi'nin sık sık dile getirdiği 
bir anlayış var. Deniliyor ki; "BİRKOM'da her
kesin -alt, üst ve bizzat bunun pratik uygulayıcı
lannın dtı- katıldığı bir karar alma süreci ol
malıdır." Biz bu konuda yorum yapmayacağız. 
Lenin'den aktaracağımız bir parça ile yorumu 
okuyucuya bırakacağız. Şöyle diyor Lenin: 
<<lskra'nın 'anti-demokratik eğilimlerine' karşı 
Raboçeye Dyelo'nun nasıl mücadele ettiğini 
bundan sonraki bölümde göreceğiz. Şimdilik, 
ekonomisilerin ileri sürdüğü bu 'ilke 'yi daha 
yakındtın inceleyeleyim. 'geniş bir demokrasi 
ilkesi'nin iki açık koşulu gerektirdiğini herhal
de herkes kabul eder. Birincisi tam bir açıklığı, 
ikincisi bütün kademe/ere seçimle ge/inmesini, 
örgütün üyeleri için sınırsız tam bir açıklık ol
madan demokrasinden söz etmek gülünç olur. 
Alman Sosyalist Partisin 'e demokratik birörgüt 
diyebiliriz, çünkü bütün faaliyetleri, parti kon
greleri bile, açık olarak yapılır; ama üyeleri 
dışında herkese karşı gizlilik perdesi altındtı 
saklanan bir örgütü kimse demokratik olarak 
nitelendiremez. O halde, 'geniş bir demokrasi 
ilkesi'nin temel koşulugizli birörgüt tarafindan 
yerine getirilemezken, bu ilkeyi öne sürmenin 
yaran ne? Bu 'geniş ilke', böyle bir durumda, 
görkemli ama içi boş bir sözdür. 

. .. Raboçeye Dyelo'nun ortaya amğı gör
kemli formül/erin gerçek anlamı üzerine biraz 
düşününüz, otokrasinin karanlığı ve jandtırma 
egemenliği altında, parti örgütündeki 'geniş 
demokrasinin' yararsız ve zararlı bir oyuncak
tan başka bir şey olmadığını görürsünüz. Ya
rarsız bir oyuncaktır, çünkü gerçekte, hiçbir 
dl}vrimci örgüt, ne kadar isterse istesin, geniş 
demokrasiyi hiçbir zaman uygulamamıştır ve 
uygulayamamıştır. Zararlı biroyuncaktır, çün
kü, 'geniş bir demokrasi ilkesinin' uygulanması 
yolunda herhangi bir çaba. sadece, polisin bü
yük baskınlara giripnesini kolaylaştıracak, bu 
gün hüküm süren ilkelliği devam ettirecek, ve 
pratik içinde çalışan militaniann dikkatini, 
profesyonel devrimciler olmak için kendilerini 
eğitme/eri gibi ciddi ve ivedi bir görevden 'kağıt' 
üstünde aynntılı seçim sistemi kurallan hazır
lamaya çekecektir. Bu 'demokrasicilik oyunu' 
ancak etkin çalışmaya katılma fırsatını bula
mayan kimselerin sık sık toplandığı yurt
dı,nda, özellikle küçük guruplarıla yer yer ge
lişebilir. 

... Hareketimizde pratik içinde çalışmış 
olanlar, bu 'ilkel' demokrasi anlayışının öğren
ci ve işçi yığınlan arasında ne katkır yaygın 
olduğunu bilirler. Onun için bu anlayışın örgüt 
tüzüklerine veyayına girmesine şaşmamak ge
rekir. Be1711tayncı türden ekonomistler, tüzük
lerine şunu koydular: '10. Sendika örgütünün 
çıkarlannı ilgilendiren bütün işler, üyelerin ço
ğunluğunun oyuyla karara bağlanır.' Terörist 
türden ekonomistler de on/ann ardından yine
/iyorlar: 'Komitenin kararlan ancak bütün çev
reler tarafindan onay/andıktan sonra yürürlü
ğe girer.» (Ne Yapmalı?) 

Lenin'den yapbğımız bu alıntı, devrim ör
gütü olma iddiasındaki bir yapının, hangi nitelik
lere sahip olması gerektiğini açık seçik ortaya 
koymaktadır. Bir parti örgütü. olmasa da, ken
disini siyasal ~dara hazırlayan cephenin bir 
örgütü olarak BIRKOM için de aym şeyler ge
çerlidir. Oysa, geçmişte ülke içinde yaşatılan ve 
çok derin yaralann alınınasma yol açan hasta
lıkların, bu kezde ülke dışında yaşatılmaya ve 
üstelik o anlayışuı biçimine tavuştıınılma çaba
Ianna tanık oluımıaktadır. Koşullar, ağır bastı, 
takip ve karşı-devrimin açıktaanızunun yaşandığı 
Türkiye ve Kürdistan zemininden görünüşte 
far1ı:lılıkta arz.etse, gerçekte faşist cuntaya karşı 
bir örgüt olma k<!fiumuyla -Cephenin Avrupa 
komitesi olarak- BIRKOM'un da, aynı örgüt a. 
layışı, ilkeleri ve iç işleyq kurallan dışında ken
disine rehber edineceği başka anlayışlar olamaz. 

Sayfa 14 : 

Kaldı ki, bütün bunlann savunulduğu alanın Türk 
faşist cımtasıyla ekonomik, siyasal ilişki içinde 
bulunan, polis ve istihbarat örgütleriyle ballan 
olan ve devrimci hareketin farklı biçimlerde de 
olsa takip altında tııtulduğıı bir "Avrupa" olduğıı 
ımutulmamalıdır. Geliştirilmek istenen ve tek 
yanlı bir tartışmayla ısrarla gündemde tııtulmaya 
çalışılan bu anlayışiann sağlıklı bir bünyenin ve 
işleyişin yaratılmaya çalışıldığı bir siyasal orga
nizasyoncia ciddi tehlike olduğunu belirtirlten, 
bunım bu kadarla da sınırlı bımayıp, mücadele 
etmek Iı:ararlığmda olan, ancak henüz leninist 
örgüt ve mücadele anlayışını kavramamış bulu
nan birçok dürüst ve namuslu insanın da, kendi
lerine önerilen gevşek örgüt bağlan içinde dev
rimciliği tanıma şansını yitirme ve giderek bu 
hastalığa kapılıp özden boşalma tehlikesiyle karşı 
karşıya gelmelerine yol açabileceğini de önemle 
belirtmek gerekmektedir. 

Bu tarzda daha birçok olumsuzluğun, hem de 
belgeleriyle sergilenmesi mümkündür. Ama s<>
run, artık herkesin gözleri önünde cereyan eden 
bu olumsuzluklan sergilemekle yetinmek değil; 
son derece soylu amaçlarla biraraya gelmiş ve 
önemli görevler başarınakla yüz yüze olan cephe 
güçlerinin bu alandaki eksikliklerini ciddi bir bi
çimde gözden geçirerek, gerekli örgütsel vb. ted
birleri alıp, mücadelemiz için önemli olanaklar 
vaadeden bu alanı ve bu alanda bulunan kitleleri
mizin gücünü bir an önce direniş bareketimize 
kanalize edebilmektir. 

SONUÇ! 

12 Eylül Askeri-faşist darbesiyle yeni bir dö
neme giren Türkiye ve Kürdistan devrimci-de
mokratik hareketleri, içinde bulunduklan tüm 
zorluk ve yetersizliklere rağmen, geçmişin tüm 
olumsuzluklannın reddi temelinde, tarihsel bir 
adım atmayı başararak düşmanın imha planlaoru 
boşa çıkarmış ve siyasi planda geriletmişlerdir. 
Özellikle gerek döviz deposu ve gerici bir propa
ganda kaynağı olarak gördüğü A,vrupa'daki 
emekçi kitlelerinıiz. üzerindeki hesap)&g, ııe~ 
de bu emekçiler üzerinde sağlanan çıkar birliği ile 
suç ortaklığı içinde olduğu Avrupalı emperyalist 
çevrelerden almayı umduğu destek, önemli oran
da cephe güçlerininA vrupa'da oluşturduğu ortak 
hareket tarafından sonuçsuz bırakılmış ve bu en 
zor koşullarda bile dağınıklığın önüne geçilerek 
gerek Avrupa' daki emekçi kitlelerimizin gerekse 
ilerici, demokratik lı:amuoyunım desteği belli 
oranlarda da olsa Sağlanmıştır. 

Ama, faaliyetlerimizin amaca ulaşmak balı:ı
mpıdan durumu. son derece yetersizdir ve bunda 
BIRKOM içinde ortaya çıkan bazı olumsuzluk-

-lar önemli bir rol oynamaktadır. Eğer bu olum
suzluklar giderilir ve FKBDC'ne sunulan konu 
ile ilgili karar. tasanlan onaylanıp gereği yerine 
getirilirse, BIRKOM'da içinde olmak üzere 
FKBDC'nin Avrupa faaliyetlerinin büyük atılım 
kaydedeceğine inanmaktayız. 

*YAŞASlN KÜRDiSTAN ULUSAL 
KURTULUŞ GÜÇLERİ İLE TÜRKİYE 

DEVRİMCİ-DEMOKRATiK 
GÜÇLERİNİN CEPHE BİRLİÖİI 

• YAŞASlN FKBDC, 
YASASIN BİRKOM! 

• KAHROLSUN ASKERi 
FAŞiST CUNTA! 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( SERXWEBÜN Temmuz1983 Sayfa 15) 

SEÇİM HAZlRLlGI MI -
"Uyardım, 

SAVAŞ HAZlRLlGI MI? 

Türkiye'de generaller çetesi, kanlı iktidar· 
lannı sürdürmek için, emperyalist ağababa
lanyla birlikte hazırladıklan birbirinin devamı 
yeni oyunlan sahneye koyuyorlar. 12 Eylül ha· 
retetiyle, hem burjuva sınıflar açısından ve 
hemde halk kitleleri için yeni bir dönemi baş
a tan bu Çete, 12 Eylül'ün gereklerinin yerine 

getirilmesi olan anayasa, seçim ve partiler ka· 
n unu ve sonuçta da seçim manevrasına başvur
muş durumdadır. 

12 Eylül darbesi ardından Türkiye ve Kür· 
distan' da yaşanan ağır baskı, sömürü ve işken
celer karşısında giderek büyümekte olan kitle 
muhalefetinin yanısıra, dünya kamuoyunda da 
yukselen tepkilerin önüne geçmek, kan ve zu
lumle eş anlamlı olan apoletlerini çıkanp sivil 
giysilere bürünerek, faşist kururolaşmayı dev
letin en üst kademelerinden toplumun çeşitli 
hucrelerine kadaroturtup, burjuvazinin en kan
lı yönetim biçimi olan faşist iktidan yaşatmaya 
çalışan cunta şefleri, geçen yıl sahneye konulan 
"Anayasa referandumunu" bir ilk adım olarak 
planlamışlardı. Bu referandumla, diktatörlüğü 
"halkla onaylatmayı" da başaran Kenan Evren 
ve şürekası, yerlerini sağlamlaştırmış olmanın 
vı>.rdiği güçle, giderek daha da saldırgan bir 
politika ile her türlü muhalefet öğesi ve sesini 
basnnp, geleceğe yönelik politikalannın önünü 
temizlenıeye başladılar. Bu süre içinde, yürür
lukle bulunan ekonomi-politikayla halk ilikle
rine kadar sömiirülürken, burjuvazinin çeşitli 
katmanlan da bir biri ardına iflasa sürükle
nerek, siyasette olduğu gibi ekonomik alanda 
da bitirilme noktasına getirildiler. 

Türk tekelci burjuvazisi, toplum üzerinde 
uyguladığı çıplak askeri zor ve ekonomi-politi· 
kası ile, ekonomideki tıkanıklıklan nı açma ola
naklan nı yaratmaya, işkence, açlık, işsizlik, if
hıslar ve toplumsal sefaJet olayı üzerinde pal az· 
lanmaya çalıştı. Ancak, halk kitleleri üzerinde 
uygulanan baslu temelindeki korkunç sömürü
ye, milyonlarca emekçinin Avrupa pazarlan ve 
Arap çöllerine satılmasına, diğer burjuva kat· 
manlannın sermaye piyasasından tasfiyesine 
rağmen, tekelci burjuvazi. hiçbir zaman kaçı· 
namayacağı ve kendisini gün gün ölüme yak· 
laştıran hastalıklanndan kurtulamadı. Ve üste
lik bankerler rezaleti. birbirini kovalayan ve 
tekeller arasında keskin rekabet ve çatışmaya 
yolaçan iflaslar, ekonomi-politikalannın ınası· 
"'da çok geçmeden ve hem de kendi çığlıklan 
ile duyurdu. 

Hastab kb doğmuş birsınıf olmasının yanı sı· 
ra. emperyalizmin mevcut bunalımlannın ağır 
etkisini de yaşayan bu sınıf, topluma dayattığı 
zor'a ve bu temelde gerçekleştirdiği gasp ve 
talana rağmen, tam bir çıkmaz içinde bulun
maktadır. Onun çıkmazını derinleştiren ve ade
ta korkunç kabuslar görmesine yolaçan Tü-rki· 
ye Devrimci-Demokratik Hareketi ve Kürdis· 
tan Ulusal Kurtuluş Mücadelesine hiç değinil· 
mese bile. yaşadığı ekonomik bunalımlan za
vıflığının en açık göstergesidir. 

iflas eden ekonomiyi canlandırmak, "anarşi 
' ve bölücülük" tehlikesi karşısında tehlikeye 
düşen devlet erkini yaşatmak biçiminde for· 
müle ettikleri hedefleri gerçekleştirmek üzere 
iktidaragetirilen faşist cunta, tüm iktidan süre
since üzerinde şekillendiği ilkelere tam sada
kat gösterınede en küçük bir kusur bile işleme
di. Başta "anarşi ve bölücülük" tehlikesi yoke
dilmek için, Türkiye işçi sınıfı. devrimci-de
mokratik çevreleri ve Kürdistan ulusal kurtuluş 
mücadelesi ve Kürdistan halluna karşı azgın 
bir karşı-devrim fırtınası estirildi. Kürdistan 
tümüyle bir hapishane ve işkence merkezi hali· 
ne getirilerek, devletin "gücü" bir kez daha ka· 
nıtlanmaya çalışıldı. Türkiye işçi sınıfı ve e
mekçi kesimlerinin tüm örgütlenme haklan or· 
tadan kaldınldığı gibi, azgın birterör ve basluy
la sindirilmeye çalışıldı." Anarşi ve terör" "be
lası nı" böylece kanla boğmanın ferahlığını 
duymanın hayallerj içindeki generaller, bu "be
la" nın hala başlanndan savulamamış oldu
ğunu gördükçe daha da azgınlaşarak saldırdı
lar ve saldınyorlar. 

Özellikle Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hare
ketini bastırma konusunda varolan kesin ka· 
rarlanna ve buna bağlı olarak başvurduklan 
her türlü yoketme girişimine rağmen. PKK ha· 
reketinde somutlaşan ulusal kurtuluş müca• 
delesi, gün geçtikçe büyümekte ve güçlen m ek· 
tedir. Bu konudaki telaşını her fırsatta ortaya 
koymaktan çekinmeyen cunta. bu hareketin 
bastı n lması konusunda her türlü yol ve yönte
mi mübah saymakta, işkenceler, katliamlar, 
idam cezalan ve giderek ordulannı sürdüğü 
açık savaşla bunu kanıtlamış bulunmakta
dır. Başvurulan cinayet, işkence, katliam ve 
saldınlara rağmen gelişmesi durdurulamayan 
bu hareketin, üzerinde yükseldiği direniş teme
linde giderek daha da büyüyeceği ve artık da
yanmanın son noktasında bulunan Kürdistan 
halk kitlelerinin güçlü desteğinde sadece, Türk 
devleti için değil. bölge gericiliği ve emperya
lizm için de tehlikeli gelişmelere yolaçacağı 
açıktır. 

Bu tehlike bilindiği içindir ki, emperyalizm 
ve bölge gericiliği. Türk burjuvazisini alabildi
ğine desteklemekte, "çevik kuvvet" adı verilen 
askeri güçleriyle Kürdistan'a üstlenerek, geliş
melere müdahale hazırlığı yapmaktadır. Bura
da noktalayıp, üç yıla yaklaşan sürenin lusa bir 
özetini yaparsak: cunta geldiği noktada tam bir 
iflas durumunu yaşamaktadır. Ekonomi, kitle
lerin soyulacak hiç bir şeyleri kalınamacasına 
soyulmalanna. köleler gibi çalıştınlmaianna 
ve alınan milyonlar tutanndaki dış borç ve yar· 
dırnlara rağmen daha da derinleşen bir buna
lım Içinde "anarşi ve bölücülük" tehlikesi yani 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ise. halk 
üzerindeki baslulara zindanlarda devrimci ve 
yurtsevederin kadavralar gibi doğranmasana, 
ardarda idam sephalan hazırlanmasına, em
peryalist ordulann "çevik kuvvet" biçiminde 
Türkiye ve Kürdistan topraklannda üstlendiril
mesine ve askeri saldınlara rağmen giderek 
daha da örgütlü ve her alanda güçlenerek ge
lişmekte. 

Baslu ve zorolayı dışında bir gün bile ayakta 
duracak takatı olmayan bu sınıf, artık dayan
dığı bu araçlan daha da geliştirmekten başka 
yaşama şansına sahip değildir. 

Bu nedenle. bir yandan ekonomik sömürüyü 
yoğunlaştınrken. bir yandan da "şanlı" ordu
lannı "Roma kapılan"na dayandirmanın ha
zırlığını sürdürmektedir. Nitekim, kendisine 
karşı direniş hareketinin 'n güçlü biçimde geli
şeceği Kürdistan'ı, adeta insanlığın hergün bir 
kez daha katiedildiği bir alan haline getirirken, 

Kürdistan Ulusal Muhalefeti'nin örgütleyici ve 
yürütücü gücüne ise, tarihi boyunca büründüğü 
en kanlı ve en iğrenç çehresiyle saldınlar yö
neltmekte, zindanlarda ve ulaşabildiği her a
landa birbiri ardına katliam uygulamalanna 
sanlmaktadır. Ama o, zayıflığının ve genelde 
emperyalizmin yaşadığı çöküş sanolannın et· 
kisiyle, son bir hamle daha gerçekleştirip kan 
ve barutla bölge halklan nı da ta lan etmek, ege
menlik ' sahalannı genişletmek sevdasındadır. 
Son Güney Kürdistan saldınsı, bunun en açık 
örneklerinden birisi olmuştur. içerde, kendileri 
dışında hiç bir sınıf ve kesime ekonomi ve siya
set sahnesinde yer bırakmayacak kadar sınır· 
lan daraltırken; kendi alanlannı ise. Misak-i 
Milli'nin de ötesinde "güneşin doğduğu" petrol 
kaynaklanna kadar genişletmek istemektedir. 

Hemen burada belirtmek gerekirse, cunta
nın iktidara gelişinin iki t.emel etkeni henüz bü
tün ağırlığıyla kendisini hissettirirken ve belir· 
lenen bu politikalara rağmen. cuntanın kendi 
arnaçianna ihanet edeceğini düşünmek, yani 
iktidardan çekilebileceğini hayal etmek, eğer 

· bilinçli tiir teslimiyet ve uşaklık değilse tam bir 
hamkafalık olacaktır. Türk burjuvazisinin artık 
maskesi çoktan düşmüş ve adına seçim denen 
vizyondaki yeni oyunlan için, aslında söylene
bilecek fazla bir şey kalmamıştır. Tüm dünya
nın gözleri önünde neşredilen bu oyunun her 
sahnesinin izahı. dünya ilerici kamuoyu, bölge, 
Türkiye ve Kürdistan halklan için açıktır. Fa
kat buna rağmen, yinede bazı noktalar üzerin
de durmak gerekmektedir. Ve burada akla ge
len ilk soru neden seçim-neden bu yıl olmakta· 
dır. 

Neden Seçim 

Neden Bu Yı 1? 

Evet, bu açık savaş ve işkence rejiminin iki 
buçuk yıl süren egemenliğinde ulaştığı noktada 
tam bir fiyaskonun olduğu ortadadır. Devrimci 
güçler, aldıklan ağır kayıplara rağmen bugün 
savaşın içinde çelikleşmekte ve bu savaşa sa
vaşla cevapv~_rebilmenin güçlü hazırlığını yap
maktadırlar. Oyleyse cunta, sessiz fakat derin
den kaynayan kitle muhalefetine, başta Kürdis· 
tan Ulusal Kurtuluş Hareketi olmak üzere Tür· . 
kiye Devrimci Güçlerinin de içinde yer aldığı 
anti-faşist mücadelenin büyümesine. ağır eko
nomik sorunlanna rağmen neden bir seçim 
"komedisine" girmiştir. Ve neden böylesine a
ğır sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bu yıl? 

Aslında, yukanda lusaca değinilen gelişme
ler sorunun cevabını da içinde taşımaktadır. 

''Demir yumruk"lanyla bir vuruşta sorun
lan halletmek üzere iktidara gelen askeri faşist 
cuntalar, dünyanın hiç bir ülkesinde varlıkla
nnı uzun süre koruyamamışlardır. Uluslararası 
koşullar, halk muhalefetiıain ve devrimci örgüt· 
lenmenin zayıflıklan nedeniyle bazı alanlarda 
uzun bir dönem iktidar olsalar bile, bu süreç 
onla on gün gün tükendikleri. her gün biraz da
ha güçten düştükleri yı ll ar olmuştur. Temsilcisi 
olduklan işbirlikçi-kapitalist ekonomi ve siya· 
sdin doğal karakteri gereği. başvurduklan tüm ' 
zorbalık ve bu vahşi zorbalık temelinde gerçek· 

. leştirdikleri sömürüye rağmen, ve hem de bu 
11edenle bunalımı daha da derinleştirmiş. kitle
lerin öfke, tepki ve kinini bizzat kendi elleriyle 
geliştirmişlerdir. Halk muhalefetinin gelişimi 
ve artan tepkiler karşısında kaçınılmaz olarak 
birbirini kovalayan yeni darbeler ve emperya· 
listlerin sık sık uşak değiştirme gayretkeşliği 
faşist diktatörlüklerin yönetirnde olduğu ülke
lerde az rastlanır olaylar değildir. 

Gerek Türkiye ve gerekse Kürdistan' da. bu
gün devrimci durum yaşanmaktadır. Bizzat 
generaller cuntası tarafından derinleştiriimiş 
bulunan bunalım, yılum, faşist terör ve açlık 
devrimci durumu eskisinden daha çok olgun bir 
düzeye getirmiştir. Üs1elik, geçmişin devrimi 
gerçekleştirmed e yeteneksiz olan teori ve pra
tikleri bu süreçte tümüyle açığa çıkmış. dene
yin süzgeci doğru teori ve pratiği göstermiştir. 
Yenilgiye uğramış bulunan küçük-burjuva ide
oloji ve siyaseti, tüm · bu deneyim ve geçilen 
pratik süreç sonrasında, devrim sahnesinde ya
rattığı o karmaşa ve yaygaralannı, artık dev
rim karşısında açığa çıkmış bulunan yetenek· 

sizliği ve cunta karşısındaki güçsüzlüğü nede
niyle bir kez daha sergileme durumunda olama
yacak bir konuma düşmüştür. Devrimci müca· 
delenin, zaferi garantHeyecek gerçek zeminin
de ve gerçekten devrimci sınıfın önderliğinde 
gelişeliilmesi için şartiann en olgun dönemi· 
nin yaşandığı anlamına gelen bu durum. görü· 
nüşte bir kayıp gibi gelse de, gerçekte uzun 
\•adeli çıkarlar adına olumlu bir gelişme olmuş· 
tur. Devrimci eylem ve küçük-burjuva entel· 
le ktüel gevezelik, faşist zorun dayatmalan kar· 
şısında bütünüyle açığa çıkmıştır. Bu. devri· 
min. bundan böyle hastalıklardan daha an nmış 
ve daha sağlıklı gelişeceği anlamına gelmekte
dir. 

Çıplak bir askeri zorla varlık bulmaya çalı· 
şan burjuvazi, topluma dayattığı bu zor ile. dev
rimin gelişim çizgisi ve taktiginin ne olması 
gerektigini, sadece devrimci-demokrat örgüt
ler açısından deği, halk açısından da daha da 
netleştirmiştir. Geçmişte çeşitli perdeler arka· 
sına gizleyebildigi gerçek karakterinin böy
lesine açık bir biçimde sergilen işi. her türlü r·e
formist, teslimiyetçi. pasifist siyaset ve taktiği n 
işlemezliğini de açığa çıkarmıştır. Şimdi, dev
rimci örgütün geçmişte ısrarla üzerinde dur· 
dugu ve bugün doğruluğu bir kez daha kanıtlan
mış bulunan devrimci savaş dışında, hiçbir yo
lun kurtuluşu getiremeyecegi kitleler nezdinde 
de çok açık ve anlaşılırdır. Bir anlamda. gerici 
zorun toplumu döve döve kavrattığı bu gerçek, 
artık tek çıluş yolu olarak kitlelerin kurtuluş 
umudu durumundadır. Bu hem Türkiye ve hem· 
de Kürdistan açısından geçerlidir. 

Nitekim, kitleler açısından da artık daha da 
netleşmiş bulunan bu durum nedeniyle. başta 
Kürdistan olmak üzere ,Türkiye' de de kitleler, 
tercihlerini. cuntaya karşı devrimci saflarda gi
derek daha çok kenetlenerek göstermektedir
ler. 

Kısacası, cunta açısından durum gün geç· 
tikçe vahimleşmekte. burjuvazinin son ve elde 
kalan tek kozu olan ordu. sayısal büyüklüğü, 
teknik gücü ve aldığı dış destekiere ragmen, her 
gün biraz daha yıpranmaktadır. Türk burjuva· 
zisi ve emperyalizm adına aldıgı görevler altın
da ezilmekte, başansızlık çılgınlığın ve saldır· 
ganlığın artışını birlikte getirmektedir. Tüm 
bunlann ise. muhalefeti biraz daha körüklediği 
ve körükleyeceği de yine yaşanan ve görülen bir 
durumdur. Üstelik tüm bu saldın, cinayet ve 
dayanılmaz hayat koşullan, dünyadaki çeşitli 
demokratik çevreler üzerinde de etkili olmakta 
ve bunlar da, bu insan kıyı mı karşısında cuntaya 
karşı sınırlı da olsa tavır almak durumunda kal
maktadırlar. Tümüyle zora soyunmuş bulunan 
Türk burjuvazisi, artık ayıplannı kapayacak 
tek bir örtü bile bırakmamıştır. 

Bir askeri diktatörlük olarak faşist yöneti· 
min mevcut durumunu sürdürmesi, kendi için
de de sakıncalar taşımaktadır. Ordunun uzun 
bir süre iktidarda kalışı ve uygulamalarda halk
la yüz yüze gelişi onu yıprattığı gibi. ordu kademe 
lerinde de huzursuzluk yaratmaktadır. Ordu 
üst kademelerini ellerinde tutanlar. haliha
zırda devletin en üst kademelerini de zaptetmiş 
durumdadırlar. Ordu içinde yükselme k isteyen 
generaller, subaşlannın böylece tutulmuş ol· 
masından ötürü daha fazla yükselme olanakla
nnın olmadığını görmekte ve bu durum özellik· 
le ordunun üst kesiminde bulunan diğer gene
ralleri tedirgin etmektedir. Yükselme ve mevki 
hırsıyla dolu olan generaller. bu rahatsızlıklan· 
nı bugüne kadar değişik biçimlerde ifade etmiş· 
lersede, bu durum giderek daha da önem ka
zanmaktadır. Nitekim cunta başı Kenan Evren, 
genel kurmay başkanlığını bırakacağını açık· 
ladığı konuşmasında bu konu üzerinde de dur
muş ve "ilelebet bu makamda kalınmaz ya. 
arkada arkadaşlar var" demiştir. Ordu içindeki 
bu rahatsızlıklarda. Kenan Evren başta olmak 
üzere Konsey üyelerinin elbiselerinden soyun
malannı ve arkadan geleceklere yol açmalan nı 
zorunlu lulmaktadır. 

O halde içte gelişen devrimci muhalefet ve 
Kürdistan ulusal kurtuluş savaşı: tavır almak 
durumunda kalan dış çevrelerin giderek art· 
ması ve tepkilerin boyutlanması karşısında, 
son kozunu iyi kullanmak zorunda olan Türk 
burjuvazisi ne yapacak, tümüyle tecrit olma 
sürecini nasıl yavaşlatacak ve hem de bunu 
sömürgeci-faşist eylemiyle birlikte nasıl yürü
tecek. ordunun görünüşteki durumunu nasıl ko
ruyacaktır? işte bu noktada karşımıza. adına 
demokrasi denilen. adına parti ve seçimler de
nilen sahteliği oynanmadan açığa çıkmış ber
bat bir "komedi" ve bu "komedi"ye hazırlan
mış kukla parti ve siyasetçiler çıkmaktadır. 
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Bu Oyun Oynunacak mı? Bazılannın ·umutlan' Üzerine Birkaç Söz! 

Fakat. bu oyun. senaryonun sahiplerince 
bile fazla itibar görmüyor. Çünkü, bizzat oyu• 
nun sahipleri de bilmektedirler ki, gelişmelerin 
hızla sıcak bir çarpışmaya doğru gittiği bu ko
şullarda, bu örtüde ayıplan kapamak için yeter· 
li degildir ve üstelik getireceği formalite kan· 
şıklıgı ile işleri daha da çapraşıklaştıracaktır. 
Generaller. bu nedenle tüm ipler ellerinde ol· 
ması na ragmen, "bu oyunu aynatalım mı?" so
rusunu sormaktan kendilerini alamamaktadır· 
lar. Oyunda en küçük bir rol kanşıklığına mü
saade etmemekte, en ufak bir pürüz sahipleri
nin "siyasal" yaşamına malolmaktadır. İşte 
yaşanı lan partiler komedisinden örnekler: 

Cunta. siyaset yasağını " kaldırdığı" tarih
ten itibaren, basın 12 Eylül ve Atatürk ilke
lerine bağlılık belirten siyasetçilerio demeçleri 
ve parti kurma çabalan na ilişkin haberlerle do
lup taşmaya başladı. Bizzat Kenan Evren' in 
onayı ve emriyle bu konuda kuruculuk görevi 
ı.istlenen emekli general, bürokral ve tekelci 
burjuva çevrelerin has adamlan önceden belir· 
lenmiş rollerini büyük bir ustalıkla oynamaya 
başladılar. Demokraside farklı siyasal görüşler 
olması gerektigi için "sağ" ve "sol" partiler 
oluşturuldu. Her birisi kendi rollerine çok iyi 
hazırlanmış bulunan bu "değme siyasetçiler", 
belirlenen günler içinde" parti ilkelerini, amb
lemleri ni, bürolannı ve kuruculannı saptaya· 
rak " yasal" bir statı.iye kavuştular. Cuntanın 

üzeilikle ilk etapta kendi iktidar partisi olarak 
hazırladıgı, emekli general Sunal'ın başkanlı· 
gındaki Milliyetçi Demokrasi Partisi(MDP)'nin 
kuruculan , daha ilk günden iktidar partisi ol
manın "ağırlığı " ile demeçler vermeye baş· 
larken, digerleri de muhalefette hazırlanmaya 
koyuldular. ·Bu arada Sunalp' ın parti kuruluş 
dilekçesini İçiş1eri Bakanı Çetiner' e verirken, 
Çetiner'in MDP'den "partimiz" diye bahset
mesinin, burjuva çevrelerinin dahi dikkatinden 
kaçmayan ve hatta gücengen bir yergi ile bah· 
settikleri bir konu olduğu da hatırlardadır. 24 
Ocak ekonomik kararlannın keskin savu· 
nucusu olarak bu kez parti biçiminde ortaya 
çıkanlan Özal (ve Anavatan Partisi), yine e
mekli bir bürokral olan Calp'ın başkanlığında 
"sol" adına kurulan"Halkçı Parti", "sol'un bir
leştirilme karan"na bağlı olarak Erdal İnönü 
başkanlığında oluşturulan "Sosyal Demokrat 
Parti (SODEP)", üzerinden bir ay bile geçme
den büyük bir gürültüyle kapatılan "Büyük Tür· 
kiye Partisi" ve ardından "Doğru Yol" ve daha 
bir çok uyduruk isimler altında peydahianan 
particikler. Ve, gerçekten tüm bu sahte oluşum· 
lara bile tahammülü çok sınırlı olan bir aske
ri dikta. 

Partilerin oluşumu ve kuruluş sürecinin b ur· 
juva basından izlenmesi dahi, durumun ilk ba· 
kışta anlaşılması iÇin yeterlidir. Cunta, bizzat 
kendilerinin ifade ettikleri gibi, ll Eylül öncesi 
yaşanan o sahte demokrasi biçimine dahi ya
naşmamaktadır. "Büyük Türkiye Partisi"nin 
kapatılarak kuruculanndan bir kısmının ve 
Demirel'in de içinde bulunduğu eski "sol" ve 
"sag" kanat siyasilerin Çanakkale'de mecburi 
ikamete tabi tutulmalan; ve Erdal İnönü başta 
olmak üzere SODEP kurucu üyelerinden 21 
kişinin veto edilmesi, kuruluş çalışmalan olan 
yeni parti faaliyetlerine karşı bizzat Kenan Ev
ren'in sert çıkışlan ve ihtarlan bunun en açık 

sergilenişidir. 
Cunta, yeni temelde bir partıil!~ıııt:ııiu ;;e 

siyasi hayatın başladığını söylerken, gerçekten 
de dogruyu ifade etmektedir. iktidan artık tü
müyle eline almış ve askeri bir darbeyle diger 
burjuva kesimleri yönetim kademelerinden tas· 
fiye etmiş bulunan işbirlikçi-tekelci burjuvazi, 
bu dönemde başvurduğu son kozu olan askeri 
dikta temelinde son oyununa hazırlanmakta
dır. Bu nedenle, geçmişteki gibi sahte bir biçim· 
de de olsa. çeşitli sınıf ve tabakalan n kendileri
ni temsil yetkisi artık sözkonusu değildir. An· 
cak. tekelci-burjuvazi, buna ragmen toplumun 
bu kesimlerini de etkisizleştirmek. pasifize et· 
rnek amacıyla "sağ" ve "sol" görünüm altında 
çeşitii partilere ihtiyaç duymaktadır. Fakat bu 
ihtiyaç, tümüyle kendi iktidannı güçlendirmek 
amacından kaynaklanmaktadır ve oluşumlar 
buna hizmet etmek zorundadır. Görüldüğü gi
bi, en küçük bir dağınıklık ve amaçtan sapış. 

karşısında yeniden cuntanın yumruğunu bul· 

mak~a gecikmemektedir. 
Cunta, bunun da ötesinde. aynı sınıfın tem· 

silciliğini yaptıklan, ama kendisine rağmen 
kurdurulmak istenen partilere karşı · da aynı 
biçimde tahammülsüzdür. Tümüyle kendi de
netiminde gerçekleştirmeye çahştığı parti ku
ruluş ve seçim çalışmalan içinde. kendileriyle 
aynı siyasal perspektifi paylaşan "Büyük Türki· 
ye Partisi"nin kuruluşu karşısında aldığı tavır 
bu açıdan anlamlıdır. Generaller yönetimine 
karşı bir sivil klik olarak çıkanlmak istenen 
BTP, tekelci burjuvazinin ordu içindeki bir ka
nadı olarak cuntayı rahatsız etmekte fazla ge
cikmemiştir. Nitekim, aynı siyasal perspektif
Iere sahip partilerin çekişmesine dahi müsade 
edilmeyeceği belirtilerek. Kürdistan' d'aki geliş· 
melerin vahametine dikkat çekilip, BTP daha 
siyaset sahnesine ilk adımı nı atarken durdurul· 
muş, ' kuruculan ve destekleyicileri mecburi i· 
kamete tabi tutulmuştur. Açık ki, cunta, sivil 
yönetime geçişi, daha çok kendisinin kurum
laşması biçiminde anlamakla ve buna uyma
yan her giri~imi boğmakta tereddüt etmemek· 
tedir. Erdallnönü ve 21 SO DEP kurucu üyesi· 
nin veto edilişleri de, yine b~ boğuşmanın bir 
ürünüdür. Generaller, lsmet lnönü'nün oğlu ol· 
ması dolayısıyla özellikle Avrupa emperyalist· 
leri tarafından tercih edilen İnönü'nün, siyaset 
tezgahı na çekilip buğulmasını iki açıdan yarar
lı bulmuşlardır. Birincisi; üniversite çevre
lerinde edindiği kariyer nedeniyle belli bir et
kinliği olan İnönü'nün, diğer profesörler gibi 
görevden uzaklaştınlması salonealı görüldü
günden, bugüne kadar yapılamayan bu işi ger
çekleştirmek. ikincisi ve en önemlisi de; daha 
sonradan siyasete sürüklenebilecek olan Erdal 
inönü'yü böylece işlevsiz bırakırken, aynı za
manda da kendi politikalan dışında hiç bir çev
renin ve politikanın yaşam olanağı bulamaya· 
cagını bir kez daha hatırlatmak istemişlerdir. 
Ne var ki, İnönü'nün veto edilişi bu çelişkiyi 
daha da kızıştıracaktır. Ama, sonucun değiş· 
meyeceği de bir okadar açıktır. 

Görülen odur ki, cuntanın hesapianna rağ
men ortaya çıkan gelişmeler, oyunun düze
ninde aksamalar yaratmaktadır. Açık ki burju· 

va siyaset sahnesi de, burjuva ekonomisi gibi 
fırsatçılığın kapışma alanıdır. İki buçuk yıldır 
süren ve her kesim üzerinde etkisini duyuran 
siyaset yasagının "kaldınlması", hayallerini 
yeni "sivil yönetim" üzerine kurmuş kişi ve çev
reler için bir umut kapısı olmuştur. Nitekim, bu 
zeminde yer edinip yükselrnek bir milletvekili 
olmak için boy göstermeye başlayan bu kişi ve 
çevreler, doğrudan cuntanın oluşturduğu parti
ler içinde yer kapamadıklanndan , kendi ara
lannda birleşmeye ve böylece seslerini duyur· 
maya çalışmışlardır. Birçok isim altında yeni 
partiler ortaya çıkmaya. ve burjuva çevreleri· 
nin ifadesiyle parti enflasyonuna gidilmeye 
başlanmıştır. Fakat, cunta bu dışardan gazel 
okumalara müsade etmeyeceğini açıkça söyle
mektedir. "Az parti·öz parti" sloganında ifa
desini bulan bu karar geregince, cuntanın izini 
ve tümüyle onun denetiminde kurulmuş bulu
nan ve sayılan iki-ı.iç'ü geçmeyen parti dışında, 
hiç bir partinin yaşama şansı yoktur. Bu durum, 
Evren' in konuşmalannda ve Konsey'in karar· 
lannda açıkça görülmektedir. 

Cunta, partiler üzerindeki denetimi kesin 
olmasına ragmen, Türkiye, Kürdistan ve bölge
deki hızlı gelişmeler karşısında, bu oyunun oy
nanmayacagını da itiraf etmektedir. İdam ka· 
rarlannın hızla çıkanlarak infaz sürecine giril· 
mesine. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketini 
daha ülke içinde bir örgüt agına kavuşmadan 
yoketme amacıyla Irak sının na yapılan askeri 
yığına k ve son saldın hareketine rağmen, "sivil 
yönetim"ler için açılmak istenen pürüzsüz ze
min yaratılamamıştır. Ve üstelik. tüm bu uygu
lama ve saldınlar cuntanın bir kez daha deşifre 
olmasını ve tecritini getirmiş, bölge halklan 
üzerindeki saldırgan ve emperyalist amaçlan nı 
da artık gizlenemeyecek kadar açığa çıkarmış· 
tır. Burjuva çevrelere dahi yaşam olanağı tanı
mayan ve her eyleminde olduğu gibi seçim ma· 
nevrasında da kendi kurumlaşma çabalannı 
sürdüren tutumu, dostlannın dahi tepkileriyle 
karşılaşmıştır. 

O halde. cu n ta bu seçim komedisine devam 
edecek midir? Sorunun cevabı kendilerindedir. 
Kenan Evren gezilerinde yaptığı konuşma· 
lannda, olaganüstü rlurumiann olmaması ha· 
linde seçimlerin 6 Kasım' da yapılacağını vur· 
gulamaktadır. Bu olağanüstü durum, Türkiye 
Devrimci-Demokratik Muhalefeti ve Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Hareketinin gelişiminin önlene
memesi ve bölgedeki devrimci kabanşın yükse
lişi ise, ki öyledir, olağanüstü durum kaldınl· 
mak bir yana daha da ağırlaşacaktır. Cunta, 
açık savaş ilan ettiği Türkiye, Kürdistan ve böl· 
ge halkianna karşı saldınlannı sürdürecek ve 
bu saldınlar giderek daha da boyutlanacaktır. 
Ama. bu "olağanüstü" duruma rağmen ve mas· 
ke çoktan düşmüş olduğu halde, yine de bu se
çim gösterisi sürdürülmektedir. Fakat. her ne 
biçim alırsa alsın ve kim iktidar partisi olarak 
başa geçiriise geçirilsin, değişmeyen şey: hü
kümetlerin niteliği olacaktır. Çünkü. bundan 
böyle kurulacak her hükümet savaş hükümeti 
olacaktır 

Sosyalist ve demokrat olduklannı söyleyen 
bazı çevrelerin bu süreçte içine girdikleri tu
tum, Türkiye sınıf mücadelesi tarihinde geç mi· 
şin bir kez daha görülmesini saglayan bir ayna 
olmuştur. Güçler, iddialanna rağmen gerçek 
niteliklerini artık gizleyemez bir duruma gel
mişlerdir. 

Özellikle son aylarda cuntanın "demokra· 
si" oyununun sahneye konuluşuyla bu bazı çev
relerde de umutlaryeşermeye başlamış ve göz· 
ler bu oyunda yer tutmaya çevrilmiştir. Cunta 
açısından bir çatlak olarak gördükleri "seçim" 
ve "sivil" yönetimi degerlendiriş biçimi, on lan 
devrimci tedbir ve tavırdan hızla uzaklaşma 
eğilimine sürüklemiş. ve bunun sonucu olarak 
ta devrimci mücadele anlayışına karşı saldın 
ve eleştiriler birbirini kovalar olmuştur. Bu de
mokrasi oyununa karşı inançsızlıklannı belirt
mek zorunda kalsalar da (emperyalist ve gerici 
çevrelerin bile inanmadığı dikkate alınırsa zo
runlu bir tutum), "seçim"lere karşı devrimci 
tedbirleri sekterlik olarak tanımlamalan ve gö
rünüş ne kadar kaba ve hoyratta olsa "umut"· 
suz olmamak yolundaki ögütleri gerçek düşün
celerini ele vermektedir. 

12 Eylül faşist askeri darbesi gibi büyük bir 
deney yaşanmış olmasına rağmen, hala yasal 
boşluklar ve şimdi de cuntanın çatiaklanna da
yanarak yaşama olanağı arayan çevreler için 
dönüp bir tarihe bakmalan nı bir kez daha iste
rnekten başka bir şey kalmamıştır. Çünkü Tür
kiye sol hareketinin tarihi bu konudaki acı de
neyler bakımından zengindir. Türkiye sol güç· 
lerinin, Türk burjuvazisinin niteliklerini ve dev
letin üzerine oturduğu temelleri kavrayama· 
maktan ötürü. daha 1921'1erden başlayarak 
Türk burjuvazisinin "anayasa" ve "demokrasi" 
denemelerine karşı aldıklan hatalı tutumlar 
nedeniyle, başta kendilerinde olmak üzere 
Türkiye sınıf mücadelesinde açtıklan yaralar 
sürekli derinleşmiştir. Hiçbir zaman demokrat 
olmayan ve tümüyle gerici temellerde doğmuş 
bulunan Türk burjuvazisi, 1876'dan günümüze 
kadar hazırladığı tüm anayasa ve bu anayasa· 
lar temelindeki iktidar dönemlerinde, halk düş· 
m anı ve anti-demokratik sınıf karakterini orta· 
ya koymuştur. Zayıf bir kapitalist temel üzeri n· 
de ve emperyalizme bağımlı Cllarak biçimlenen 
Türk burjuvazisinin, tarihi boyunca zayıf varlı· 
ğı nı korumak için hiç bir hukuk kuralına bağlı 
kalmayacak bir biçimde insanlık düşmanı ve 
saldırgan oldugu açıktır. Emperyalizmle gir· 
digi ilişkiler temelinde tekelleşme aşamasına 
girerek ulaşmış bulundugu faşist diktatörlükte 
gerçek karakterini buldugu bugün ise, günde
mine aldığı "anayasa" ve "demokrasi" nin an
lamı tartışı lamayacak kadar anlaşılırdır. 

Ama aniaşılmayan şey, kendi çıkardığı ya· 
salan bir günde yok sayacak kadar kuralsız, 
sınıf varlığını korumak için her türlü saldın ve 
vahşette başvuracak kadar insanlık düşmanı ve 
bugün gelmiş oldugu aşamada kendi dışındaki 
burjuva sınıfiara dahi yaşama olanağı tanı
mayacak kadar "hoşgörü"süz bir sınıf olan iş
birlikçi-tekelci Türk burjuvazisinin. askeri-fa
şist bir diktatörlük temelinde varlığını güvence
ye alma çabalannın birparçası olan "anayasa" 
ve "seçim"lere karşı sol adına hareket eden 
bazı çevrelerin tutumudur. Belki dün, çok zayıf 
bir konumda bulunan Türk burjuvazisinin siya
sal arenadaki keşmekeşliğinden de yararlanı· 
larak yasal bir takım faaliyetler yürütülebilin
miş ve hatta bazılan parlamentoya bile gire
bilme durumunda olabilmişlerdir. Ama, Türki· 
ye proletaryasının örgütüne kavuşturulması 
mücadelesinde ciddi bir adımın atılmadığı bu 
yı llarda, bu örgüte ve onun iktidar savaşı na tabi 
tutulduğunda sınırlı da olsa bazı olumlu sonuç· 
lar yaratabilecek olan bu tutum, dogal olarak 
çarpık örgüt ve mücadele anlayışlannın geliş· 
mesine hizmet etmekten öteye geçmemiştir. 
Proletaryanın iktidara yürürken en güçlü silahı 
olan örgütü, özünden boşalmış, reformist·uzla· 
şıcı bir yapı içine hapsedilmiştir. Ve sonuçlan 
12 Eylül harekaoyla en çarpıcı ve acı bir biçim
de ortaya çıkan bu anlayış ve örgüt modelleri 
tüm sefaletiyle gözler önünde durmaktadır. 

Bugün her türlü kural ve yasadan kendisini 
azat ederek. burjuva devlet yasalannın da çiğ
nenınesi temelinde, ama onun varacağı bir so
nuç olarak faşizme ulaşan işbirlikçi-tekelci 
burjuvazinin, dayattığı " anayasa" ve "seçim" 
gösterisine de hala bozguna uğramış bu anla· 
yışla yaklaşmak gerçekten de anlaşılmazdır. 
Batağa bir kere saplanılır sözünü hatırlatan bu 
durum karşısında, neden ikinci kez sorusunu 
sormak düşün~n her beynin kaçmamayacağı 
bir durumdur. Ustelik. o çatlak denilen olgular· 
dan yararlanarak biraz olsun nefes almaya ça
lışan çeşitli burjuva ve gerici çevreler için bile 
bu konuda en ufak bir kıpırdanışa olanak tanı n· 
madığı, bu "boşluk"lardan nefes almaya çalı· 
şan eski AP çevrelerinin nefesinin -BTP'nin ku
ruluşundan 20 gün sonra kapatılışıiıda görül
düğü gibi· nasıl kesiliverdiği göz önünde oldu· 
ğu halde ve işbirlikçi-tekelci Türk burjuvazisi· 
nin faşizmin partisi olma dışında hiç bir oluşu
ma yaşama hakkı tanımayacağı biline biline 
alınan bu tavır, sahiplerince izaha muhtaçtır. 

Daha dün anayasa ta:rtışmalanyla gün geçire
rek devrimin çözüm b-ı kleyen ciddi sorunlan na 
sünger çeken bu çevreler, bugün de seçimler 
karşısında aldıklan aynı tavırla en başta kendi
leri için olmak üzere anti-faşist mücadeleye 
büyük zararlar verdiklerini bilmek zorundadır· 

lar. Sınıf mücadelesi, çelişkilerin bu kadar de
rin, çalışmalann bu kadar sıcak olduğu koşul· 
larda dişe diş bir savaştır. Ve böyle bir savaşta 
beslenen hayaller ve umutlar en başta sahipleri 
için hüsrana yol açacak kadar tehlikelidirler. 

Kendi sınıf bakış açısından gerçekçi olan 
Türk burjuvazisi, eger her türlü kural ve değer
den soyunarak azgın bir saldın yöneltiyorsa, 
halk güçleri açısından da durum bu kadar kesin 
ve uzlaşmazsız olmak zorundadır. Zaten uzlaş· 
mayı da kabul etmeyen faşist Türk burjuvazisi, 
hiç bir zaman kızgın bir sınıf mı.icadelesiyle 
iktidara yönelmeyecek kadar teslimiyere açık 
olan bu çevreler için, kendi iradeleri dışında da 
olsa, teslimiyet yolunu da kapatmıştır. Buna 
rağmen umut tükenmez mantığıyla tavır-

lannda ısrar edenler. sahibi olduklan anlayış· 
lanyla cuntanın eyleminin basit birer propa· 
gandacısı olmaktan öteye gidemeyeceklerdir. 

Cuntanın bu "demokrasiye dönüs" yay
garalan ve "seçim" komedisine kendi has a
damlannın bile inanmadıklan gazete sayfala
nndan rahatlıkla görülebilir. Alacağımız şu ör· 
nek, bunun için yeterli olacaktır. 

Şimdi yeniden bir geçiş dönemindeyiz. 
lleriye dogru adım atarken, arkadan bırak

hgımız yola da bakmalıyız. 
Uzun g_ibi görünen bu yolda Türkiye'nin ken

dine özgün kilometre taşlan var dize dize ... 
Cumhuriyetimiz de, demokrasimiz de yapı 

olarak degişik bir harçla yogrulmuş. 
Kurtuluş savaşı ndan Cumhuriyetin kuru· 

luşuno, tek partili dönemden çok partili parla
menter düzene geçişe kadar sürekli "asker-si· 
vii" koalisyonu söz konusu. 

Sonradan bu geleneksel koalisyonun za· 
man zaman çatırdayışına tanık oluyoruz. 

Her çahrdayıştan sonra gene bir "geçiş dö-
nemi" ... 

Nereye? 
Demokrasiye. 
Demek ki, Atatürk'ün istedigi İsmet Paşa ' 

nın do gerçekleştirmeye çalıştıgı "çagdaş de 
mokrasiye geçiş" dönemini 1945'/erden ben 
yaşamaktayız. 

Bir başka deyişle, Türkiye'nin 3l(yıllık de· 
mokrasi tarihi, aslında "demokrasiye geçiş" 
tarihi... 

Dengenin bozuldugu ilk istasyon Bayar'• 
yeniden dönerek "denge" aradıgımıza göre, 3 
yı/da aynı noktaya ge/mişiz .... 

Demek ki, şimdiye kadar bir türlü geçeme· 
mişiz def!lokrasiye ... 

Dileriz, yolumuz bundan sonra açık olur 
(Örsan Öymen 22 Mayıs 1983) 

Ama biz, tüm bunlara rağmen hala bu "de
mokrasi" ve "seçim"lerden umut kesmeyen 
düşüncenin sahiplerine bu kervana katılmama· 
lan gerektiğini söylemekten de kendimizi 
alamıyoruz. Durum bu kadar açık. gerçekler b 
kadar berrak bir biçimde ortada iken, tüm bun
lara ragmen hala "çatlak"lara sızmaya çalı
şan, ama aslında demokrasi mücadelesinde 
gerçek yerlerini almalan gereken bu çevreleri 
cuntaya karşı açık tavır almaya çağınyor ve 
"Anayasa Değil-Devrim" adlı yazıdan aldığı· 
mız şu bölÜmü seçimler içinde tekrarlıyoruz. 

Sömürgeci cuntanın anayasası (seçimler 
de-yn), bir avuç tekelci ve emperyalistler 
adına, Kürdistan halknun imhası ve Türkiye 
halkı ile proletaryasının ise faşist bir yöne
tim altında, en yoğun sömürü ve baskıya 
maruz bırakılarak köleleştirilmesinin met
ruhale getirilmesinin belgesi olarak. her tür 
lü yasa mantıganın ötesinde, keyfi ve zorb 
bir yönetimin yaşatılması ve dünya kamuo
yuna benimsetilmesini amaçlamaktadır. Bu 
nedenle, nasıl bir anayasa? 1961 Anayasası 
mı? Fransız 5. Cumhuriyet Anayasası mı? 
tartışmalan, ya da anayasayı reformcu bir 
takım gerekçelerle eleştirip, onu iyileştir· 
rnek amacıyla yürütülen tartışmalar, kısaca, 
onu teşhir edip, halklanmızın önüne devrim 

sorununu koymayan. bu konudaki tüm tar· 
tışmalar, faşizmin meşrulaştınlmasma hiz· 
met eden, gerici tartışmalardır. Türkiye ve 
Kürdistan halklannın gündeminde, anayasa 
(ve seçim yn) degil, devrim sorunu vardır." 

Bir Serxwebfın okuyucusu 
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( SERXWEBÜN Temmuzl983 Sayfa 17) 

GÜNÜMÜZDE ERMENi SORUNU VE FAŞiSTTÜRKDEVLETiNiN 

yAlAN iDDİALARI ÜZERİNE 

İçinde yaşadı§ımız günlerde dünya kamuoyunun dikkatlerini en çok üzerine çeken sorunlardan 
biri de Ermeni sorunudur. Sorunun bu kadar dikkat çekici olmasının çok yönlü nedenleri vardır. 
Nedenlerden biri Ermeni örgütlerin karakteri, başwrduklan sansasyonel mücadele yöntemleriy
se; bir di§eri de, sorunun dünyanın devrim ve karşı-devrim güçleri açısından soo derece hassas 
olan Ortado§u gibi bir alanda yer alması ve emperyalizmin adına aktif görevler üstlenmiş bulunan 
faşist Türk devletini hedeflemesidir. 

Ermeni hareketinin; bu halkın güncel ve tarihsel gerçekleri tarafından belirlenen burjuva ve 
küçük-burjuva karakteri, ça§ımızın niteliiii gere§i ortaya sonderece olumsuz bir tablo çıkarmıştır. 
Haklı ve meşru bir dava olmasına ra§men, hareketbı muhtevası nedeniyle düşman güçlerin istis· 
man na açık bir hale gelmiştir. 

.Ermeni hareketi bugün içinde bulundu§u darlı§ı, mücadele yöntemlerindeki tutarsızlı§ı ve 
anlamsızlı§ı aşarsa, örgütsel, stratejik ve taktik belirginli§e kawşma olana§ı bulacaktır. Bu 
hareketin bölgedeki devrimci gelişmelere hız katabilecek özellikte olabilmesi, mücadelelerini 
ülke içinde emekçi ve çeşitli halk kesimlerinden yurtsevedere dayandırmakla ve yine başta Kür· 
distan Ulusal Kurtuluş Hareketi olmak üzere Türkiye ve bölge halklan ile ortak mücadele içerisine 
girmekle mümkündür. 

Ama Ermeni hareketi adına yola çıkan çeşitli örgütler ve özelllkle ASALA. iddiası ne olursa 
olsun ço§u masum insanın katline yolaçan mücadele yöntemleriyle giderek daha fazla kamuoyu· 

Ermeni hareketi adına yola çıktıgını 
iddia eden çeşitli örgütler, esas olarak 
1975'1erden beri, Türk diplomadanna yö
nelik çeşitli suikast eylemlerinde bulun
maktadırlar. Bu şekilde Ermeni davasını 
dünyaya kabul ettirerek. baöımsız bir Er
menistan'a ulaşılabilecegini sawnan bu 
Ermeni örgütleri, sözkonusu eylem ve ça
balanna daha da hız vermiş bulunmakta
dırlar. 

Günümüzde Ermeni hareketi çeşitli 

biçimlerde degerlendirilmektedir. Bu de-
gerlendirmeler, biçimde farklı olmakla 
birlikte, çogunlukla muhtevada birleş
mektedir. Sizce Ermeni hareketini deger
lendirirken, şoven, sosyal-şoven ve çeşitli 
dar bakış açılanndan kaçınarak, onu, bu 
hareketi temsil ettikleri iddiasında olan 
güçlerin degerlendirilmesinden aYırmak 
_gerekmektedir. 
' urusat sorunun çözü~ünde en hazin 
sonuçlarla karşı karşıya gelmiş halklar· 
dan biri olan Ermeni halkı ve hareketi, 
uluslararası koşullann etverişsizligi ve ta
rihsel şansızlıklar diyebilecegimiz bir ta
kım olumsuz tesadüfler nedeniyle büyük 
bir kınm ve yıkımla yüz yüze gelmiştir. 

Ermeni sorununun böyle bir biçimde 
sonuçlanması, bu sorunun çözümünün 
gündeme geldigi dönem ve çeşitli güç .. 
lerce ele alma biçimine yakından baglıdır. 

Sorunun gündeme gelişi 1. Dünya Sa
vaşı yılianna tekabül eder. Sorunun çözü
münde, emperyalistlerin Osmanlı İm· 
paratorlugu üzerindeki çıkar çelişkileri, 
Türk devletinin pozisyonu ve soruna yak
laşımı ile Ermeni hareketlerinin muhte
vası ve emperyalistlerle olan ilişkisi rol 
oynamıştır. 

Genellikle zanaatçılıkla toplumsal 
zenginlikleri önemli oranda elinde birik· 
tirmiş olan Ermeni halkı bunca gelişmişli
gine ragmen, Balkan halklannın tersine 
başanya ulaşamamıştır. Bu yıllara gelin· 
diginde Balkanlarda gelişen milli hare
ketlerin, hem emperyalistlerin çıkarlan 
geregi ve hem de bölge halklannın ortak 
arzusundan destek görmesi ve zafere u
laşması zor degildi. 

Tarihsel süreç içerisinde Ortadogu 
halklanyla ve özellikle Kürdistan halkıyla 
yakın kader birligi içerisinde ve bölgenin 
en gelişkin halklanndan biri olan Ermeni 
halkı, çeşitli nedenlerden dolayı bölge
halklanndan ve hareketlerinden yalıtd· 
mış durumdaydı. 

Harekete önderlik eden Ermeni buıju
vazisi,emperyalistlerle kampradarluk ba
öımlılıgı içerisindeydi. Zaferini önemli o
randa emperyalisdere dayanarak sagla
maya çalışıyordu. Oysa, emperyalistler 
kendi çıkarlannın peşindeydi. Nitekim 
Sevr anlaşmasıyla Ermeniler için baöım· 
sız bir devlet öngörmüşlerse de, daha son· 
ra bunu kültürel varlıklannı sürdürebil
me düzeyine indirgemişlerdir. Emperya· 
Jisderin çıkarlan o dönemde daha çok 
Türk devletinin yaşatılmasından yanay· 
dı. 
' I. Dünya Savaşı öncesi uluslararası 
konjüktüründe, Osmanlı devletinin işgal 
ettigi sonderece önemli pozisyon; halklar 

hapishanesi durumunda olan bu impara· 
tarluk gelişen kapitalizm karşısında son
derece tehdit edildiöi ve yıkılmasının eşi· 
gine geldigi halde; emperyalist güçlerin 
kendi aralanndaki çıkar çelişkileri nede· 
niyle zorla yaşatılmıştır. Yoksa emperya
list güçler, komprador işbirlikçilerine des· 
teklerini devam ettirip, bunu ulusal devlet 
biçimine dönüşmelerine müsade etse
lerdi, feodal Osmanlı Sultanlıöı ve buna 
dayanarak yükselmeye çalışan yeni Türk 
egemen sınıfı Türk burjuvazisi daha doö
madan tarihe kanşmış olacaktı. 

Soruna Türk burjuvazisinin yaklaşımı, 
halklar sorununun ve özellikle de Ermeni 
sorununun çözümünde daha çok soykın
mı olmuştur. Bu onun oluşum özelligine 
yakından baglıdır. 

Devlet bürokrasisi içerisinde ve feodal 
Osmanlı sultanlıgına dayanarak yüksel
roeye çalışan Türk burjuvazisi; imparator
luk içerisinde çeşitli ayncalıklar elde et· 
miş olan bu azınlık milliyet burjuvazilerini 
siyasi ve askeri zor ile durdurmasaydı ge
lişme şansı pek bulmayacaktı. Balkanlar, 
Ortadogu ve Arabistan önemli oranda e· 
linden gitmişti. Kendi kabuguna çekilme 
durumuna gelen hanedanlık, içte de azın· 
lık milliyet burjuvazileri tarafınd-ın tehdit 
edilmekteydi. Böyle bir tehditle karşı kar
şıya olan Türk ulusunun başına geçen Türk 
burjuvazisi, yeniden varolma -kavgasına 
girişti. 

Savaşa, talana, ganimete dayalı ve ü
retim kapasitesinden yoksunluk gibi olum· 
suz bir miras üzerinde ve gerici feodaliz
min kururolanna dayanarak şekiilenrnek 
isteyen Türk burjuvazisi, bu zaaflan nede
niyle hanedanlıgın geçmişten beri halklar 
üzerinde uyguladıgı baskı siyasetini sür· 
dürmüştür. Egemenlik altındaki halkiara 
ve onlanit temsilcilerine karşı uyguladıgı 
politika, imha politikası olmuştur. Ermeni 
halkı üzerindeki katliamlann birincisi 
1915'te İttihat ve Terakki zamanında, 
Türk burjuvazisi iktidara yükseldigi ilk 
yıllarda; ikincisi ise, kendi daha bir ulusal 
kurtuluş savaşı vermekte iken kemalist 
yönetim döneminde gerçekleştirilmiştir. 

Halklar arasında özellikle Abdülha· 
mid'in döneminde ekilmiş olan kin ve nef· 
ret duygulan, din aynlıklanndan da ya• 
rarlanılarak, onlan birbirine karşı hare
kete geçinneyi başaran Türk burjuvazisi, 
özellikle de kemalist hareket Abdülha
mid'in bilinen "Hamidiye Alaylan", mi· 
rasını yeni birtemelde devralarak, Ermeni 
hareketinin yakın bir müttefiki olan Kürt 
hareketini bu harekete karşı çıkarmıştır. 

Ermeni hareketinin soykınrota çözül
meye çalışıldıgı I. Dünya Savaşı yıllan ay
nı zamanda Rusya'da tarihte ilk proletar
ya devletinin dogdugu yıllardır. Proletar
ya devletinin kuruluşuyla birlikte ulusal ve 
sosyal kurtuluş mücadeleleri, halkların 
tam hak eşitilgi ve özgürlüğüne ulaşarak 
çaga damgasını vurmuştur. Nitekim Er
meni halkı da Çarlık Rusya'sının yıkıntl
lan üzerinde, halkiann özgür ve eşit te-
meldeki kardeşliginin sembolü olan 
Sovyet iktidarlanndan birine kawşmuş-

nun tepkisiyle karşılaşmaktadır. Do§ru bir ideoloji ve politika temelinde, halkın devrimci şiddeti 
yerine çeşitli bireysel terör eylemlerinde ısrar ederlerse, başta Ermeni halkı olmak üzere, bölge 
halkianna yarardan çok zarar getireceklerdir. 

Son günlerde ASAIA'nın sahip çıktı§ı iddia edilen tııtarsız eylemler ve en son da 21 Temmuz 
Cenevre'de toplanan 2. Ermeni Ulusal Kongresi ile; Ermeni sorunu, basın-yayın organlannın yeni· 
den aktüel konusu haline geldi. Sorunun bu kadar aktüellik kazanması biraz da emperyalistlerin 
ve faşist Türk yönetiminin kasıtlı demagojik çabalannda aranmalıdır. 

Bilindiiii gibi, faşist Türk ordusunun her türlü uluslararası hukuk ve insanlık kurallarını bir 
yana iterek, faşist Irak rejimiyle "korsan anlatmasına" dayanarak Güney Kürdistan'a girişti§i 
istilci hareketi, esas olarak direnişi bir türlü kınlamayan ve giderek bölge çapında önemli roller 
üstlenmekte olan KUKH ve PKK'yi hedeflemekteydi. Durum bu kadar açık iken, bu istilci hareketi· 
nin nedenleri arasında bile Ermeni sorunu gösterilmeye çalışılmıştır. Bunun faşist Türk devletinin 
maksatlı bir demagojisi oldugu açıktır. Bütün bu nedenlerden ötürü, Ermeni ve Kürt hareketleri 
arasındaki tarihsel ve güncel, objektif ve subjektif ilişkilere muhtemel gelişmelere, sorunun çözü· 
m üne ve bu do§rultuda oynanmak istenen oyun olarak faşist Türk devleti ve yardakçıklan tarafın· 
dan öne sürülen spekülatif ASAlA-PKK ilişkisi ile ilgili iddialara ve bunun ardındaki amaçlara 
açıklık getirmek için bu yazıyı kaleme almayı gerekli gördük. 

-
tur. Bu, zengin bir sosyal içerikle ve Er· 
meni gericiliğine karşı mücadele temelin
de gerçekleşmiştir. 

Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti'nin 
doguşu Ermeni hareketi için bir çıkış no k· 
tası olmuştur. 

Bugün dünyanın birçok alanianna da
gılmış bulunan Ermeni toplumu, bu toplu
mun burjuva ve küçük-burjuva karakteri· 
ne ragmen, belli oranda yurt özlemi içeri
sindedirler. Ancak belli azmlıöı oluşturan 
en iri burjuva kesimi temsil eden Taşnak 
Partisi,Ermeni sorununu bulunduklan a· 
lanlarda kendi sınıf ayncalıklatı için kul
lanmaktadır. Ancak yurt özlemi içeri
sinde olan kesimler de içinde bulunduklan 
sosyal ve ekonomik yaşam nedeniyle böy
le bir özlemi somut gerçeklik olmaktan 
çıkarmıştır. Bu nedenle de hareket belli 
oranda sosyal içeriğinden boşalmış ta· · 
rihsel bir talep, bir iddia olarak kalmış
tır. 

Fakat 1975'lere gelindiginde emper
yalist-kapitalist sistemin dünya çapında 
yaşadıgı derin kriz, Ermeni burjuvazisini 
ve küçük-burjuvazisini belli alanlara sı· 
kıştırarak olanaksızlıklara sürüklemiştir. 

Ancak eylemlerinin muhteva ve iddia· 
lanndan da anladıgımız kadanyla, Taş
nak hareketi olan eski Ermeni hareketin· 
den bagımsızlaşmış, küçük-burjuva ra· 

- dikalizml denebilecek bir konuma gir
mişse de, kendini Ermeni burjuvazisinin 
etkisinden kurtaramamıştır. Böylece ta· 
rihsel birtakım iddialarla ve intikam duy
gulan ile sınırlı olan küçük-burjuva hare
keti ortaya çıkmıştır. Oysa Sovyet Erme· 
nistanı'nın destegini kazanmış, başta Kür
distan ve Türkiye halklan olmak üzere 
bunlarla ortak ve kardeşlik temelinde ve 
Kürdistan kaderine baglı olarak gelişebi· 
lecek bir Ermeni hareketi, dogru strateji 
ve taktigi ile kendisini dünyaya kabul et· 
tirebilecektir. Yani örnek olarak alınması 
gereken Sovyet Ermenistanı mücadele 
pratigidir. Nasıl orada yerli ve büyük Rus 
gericiligine karşı mücadele temelinde di
ger halktarla kurulan birliklerle zafere gi
debifmişse, burada da Kürdistan halkıyla 
ve diger bölge halklanyla kurulacak birlik 
temelinde zafere gitme olanaklıdır. 

Bu arada geçerken belirtelim ki, faşist 
Türk sömürgecileri ve onlann uşaklan, 
Ermeni ve Kürt hareketinin ilişkisi üzerine 
yapılan spekülasyonlarla, ASALA ve PKK 
hareketi arasında bir ortaklık oldugu ima· 
jını yaratmak istemektedirler. 

Güncel ve tarihsel gerçeklerden haber
dar olan herkesin rahatlıkla görebileceği 
gibi, böyle bir ortaklıktan bahsetmek de· 
magojiden başka birşey olamaz. 

PKK Hareketi ülkenin kurtuluşunu te
met.alarak halkın özgücüne güvenen, dost 
ve düşmanlannı açık bir biçimde belirle
miş; içte Kürdistan proletaryasını ve yok
sul köylülügü temel alan, küçük·burjuva
ziyi ve aydın gençligi müttefik olarak gö
ren, Türkiye devrimci-demokratik hare
ketiyle yakın baglar içinde bulunan ve 
cephe hareketi geliştirmiş bir harekettir. 
Ortadogu' da Filistin hareketi başta ol-

mak üzere, bölge ilerici ve devrimci güç
leriyle yakın savaş birlikleri kurmuş; dün· 
ya sosyalist sistemini dünya devriminin 
merkezi olarak gören; emperyalizme, sö
mürgecilige,siyonizme ve bölge gericili· 
§ine karşı mücadeleyi varlık nedeni sayan 
bir harekettir. Yine .12 Eylül faşist dar· 
besiyle birlikte cuntaya karşı geliştirdigi 
direniş ve eylemleriyle ülke içerisinde hal· 
kın büyük destegini kazanarak onunla ke· 
netlenmiş, tutuklu ve şehitleri olan bir 
harekettir. 

Bütün bu özelliklerinden ötürü PKK 
Hareketinin, ASALA hareketiyle gerek 
muhteva ve gerekse biçimde hiçbir ben
zerlik ve ortak özelilgi olriıadıgı ve dola
yısıyla ortak bir hareket imkAnı da bulu
namayacagı kendiliginden anlaşılır. 

Bu belirlemeler Ermeni hareketi hak
kındaki genel düşüncelerimizden çok ayn 
bir şeydir. Dünyada Ermeni hareketi ve 
Ermeni sorunu diye bir sorun vardır ve bu 
hareket demin belirttigirniz muhtevada 
geliştirilir -bölge halklanyla ortak müca· 
del e ve ilişki, ulusal ve sosyal talepleri for· 
müle edilmiş, politik içerigj geliştirilmiş, 
dogru örgüt ve mücadele anlayışına · sa
hip, dostu ve düşn:ıanı tanımlamış- ve ön· 
cü güçleri ortaya çıkarsa, dünyada en 
haklı davalardan biri olarak gelişecektir. 
Bu ASAIA hareketiyle ortak hareket etti• 
ği miz ve edecegimiz anlamına gelmez. Bu 
konudaki spekülasyonlar faşist Türk ge
neralleri yönetimi tarafından bilinçli ve 
maksatlı geliştirilmektedir. 

Faşist Türk generallerinin Kürdistan 
ve bölge halklan ve hatta Türkiye halkı Ü· 
zerindeki baskı, katliam ve her türlü in· 
sanlıkdışı uygulamalannı gözardı ettire· 
bilmek, dünya kamuoyunu yanıltabilmek, · 
KUKH'nin büyük insani, ulusal ve sosyal 
içerigini gözden düşürmek amacıyla uy
durdugu bir yalandır. Ve bugüne kadar bu 
konuda en ufacık bir kanıt öne sürebilecek 
durumda degildir. · 

Bu noktada biz, ASAIA hareketinin 
geliştirdiği eylem ve hareket tarzının, baş· 
ta Ermeni halkı olmak üzere Kürdistan, 
Türkiye ve bölge halklan açısından son 
derece zararlı sonuçlara yolaçtıgını belirt· 
rnek durumundayız. 

Faşist Türk yönetiminin bu tip iddia ve 
isnatlannm ve bunun altmda yatan ger· 
çekleri açıklamayı görev biliriz. Cuntanın 
suçlannı bununla örtbas etmesine fırsat 
vermeyerek, Ermeni hareketine özellikle 
ASAIA'ya buradan şunu söylemek isteriz. 
Düşmana malzeme vermekten başka bir 
işe yaramayan ve gerçekten daha çok 
suçsuz insanlan hedef alan politik, askeri 
hiçbir sonuç yaratması mümkün olmayan 
bu tip saldın ve eylemlerden vazgeçip, 
düşmanı gerçekten ca~evinden wrup al
aşaöı edebilmek için halkın devrimci şid· 
detini örgütleyip, dogru bir stratejik ve 
taktik anlayışla KUKH'yle kader birligi 
içinde,kendi özgücüne dayanarak halk sa· 
vaşı temelinde mücadeleyi yükseltmeli
dirler. Ermenilerin son toparlanma ve 
birlik çabalannın buna hizmet etmesini 
umanz. 
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Ortadoğu'da Filistin sorunu etra· 
fında düğümlenen çelişkiler giderek 
daha da keskinleşmekte, bu ise, dün· 
yanın gözlerini hergün yeniden bu ala· 
na çevirmektedir. 

Filistin sorunu etrafındaki geliş
meler ve çatışmalardan bahsederken, 
sözkonusu edilenin sistemlerarası bir 
çatışma olduğunu artık söylemeye da· 
1-ı i gerek yoktur. Geçen yıl gerçekleşti· 
•ilen ve binlerce masum Filistinlinin 
katliamına yolaçan İsrail saidmsı ve 
sonrası gelişmeler. çatışn:ıanın boyut· 
annı daha da büyütmüştür. Dünya. 
ölge ve hatta FKÖ içinde yer alan 

ıüm güçler. bu gelişmeler karşısında 
kendi siyasal çizgilerini hakim kılma . 

Temmuzl983 
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doğrultusunda daha yoğun bir çaba 
içerisine girmiş, ay'nlık ve kampiaş
maiar hızla.nmıştır. Emperyalizm yan
lısı güçler, lsrail saidmsı ardından or· 
ta ya çı kan karmaşa ve örgütlerin m ev-

cut zayıflıklanndan da yararlanarak 
teslimiyeti dayatıp, sistem içinde bir 
"çözüm"ü gerçekleştirmek isterken, 
bölge ilerici ve devrimci güçleri ise 
emperyalizme ve siyonizme karşı da· 
ha radikal temellerde birlik ve müca· 
delelere yönelmek durumunda kal
mışlardır. 

Emperyalist planın gerçekleştiril
mesinde önemli bir halka olarak görü· 
len lübnan'ın bugün içerisinde bulun
dugu durum. emperyalizmin bölgeye 

egemen olma ve ilerici-devrimci güç· 
leri ezme planlannı uygulayabilmesi
nin önünde ciddi bir engel oluşturmak· 
tadır. Özellikle de Suriye' nin emper· 
yalizmle uzlaşmaya yanaşmaması. 

Filistin sorununda oldugu gibi, İsrail
Lübnan anlaşmasında da emperyaliz· 
min planlan nı boşa çıkarması, emper• 
yaJizmin bu alana ve tüm bölgeye ege
men olmasını engellemektedir. Mev-

. cut durum ve gelişmeler, Suriye'nin 
, bugün sosyalist ülkeler ve ilerici güç· 
lerden yana olan konumunu daha da 
belirginleştirmektedir. 

Reagen planının fiyaskosu ve halk· 
lar tarafından itibar görmemesi sonu
cu ABD emperyalizmi. böyle bir sonu
cun dogmasında takındıgı kararlı tu
tumdan vazgeçmeyerek önemli bir rol 
oynayan Suriye'ye karşı Arap gerici 
devletleri eliyle baskıyı artınrken, İs
rail'i yeniden devreye sokmaya hazır· 
lanmakta ve kuzeyden de Türkiye'yi 
bir tehdit arao olarak kullanmakta· 
dır. Suriye'ye karşı açık savaş teh· 
ditinde bulunan İsrail. Lübnan'daki 
birliklerinin sayısını artırmakta ve 
ABD'den aldıgı askeri malzemeyle 

· birliklerini güçlendirmeye çalışmak· 
tadır. 

Suriye ve Filistin güçlerinin. l,.üb
nan' dan tasfiyesini amaçlayan lsrail· 
Lübnan anlaşmasının, özellikle Suri
ye'nin tutumundan ötürü uygulana
maması. bu alandaki sorunlan n çözü
münün bir savaşta görülmesi olasılı· 
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Sayfa 18) 

l İTALYA'DA PARLAMENTO SEÇlMİ 

DERİNLEŞEN ÇÖZÜMSÜZLÜK 

ll. Dünya savaşından bu yana İtal· 
ya iktidar konusunda en bunalımlı 

dönemini yaşamaktadır. Uzun yıllar· 
dır, koalisyon hükümetleriyle yöneti· 
len İtalya' da, son koalisyon hüküme- ' 
tinin dagılması ile de, zaten öteden 
beri varolan sorunlar daha da karma· 
şık bir hal ~ldı. 

Bu durum karşısında ortaya çıkan 
bunalımı adatmanın tek yolu olarak 

· erken seçime gitmek görüldü. Fakat 
erken seçimden alınan sonuçlarda, 
İtalya'da hükümet sorununa bir çö
züm getirmedlgi gibi, tam tersine or· 
tayaçıkan hükümet bunalımını daha 
da karmaşık bir duruma sokarak, bu· 
nalımı agırlaştırmak ve çözümsüz· 
lügü derinleştirmekten öte bir sonuç 
vermedi. Genelde seçime katılma o
ranı geçen seçimlere nazaran %100'· 
lük bir düşüş gösterdi. Seçimlere il· 
ginin az olmasının nedeni ise, çeşitli 
çevrelerce de kabul edildigi gibi erken 
seçimlerinde bunahma bir çözüm ge- ' 
tirememesinin kitlelerce görülmesi• 
dir. Bazı partilerin oy oranlannda ar· 
tışlar görüldüyse de. hiçbir parti tek 
başına hükümet kurabilecek düzeyde 
oy alamadı . Yine, koalisyon hükümet• 
lerine başwrma durumu ortaya çık· 
maktadır. Fakat, koalisyon oluştura· 
cak partilerin henüz kendi aralannda 
birlik oluşturamadıklan, birçok ihti· 
mal üzerinde düşünüise de bunlann 

fazla istikrarlı olamıyacaklan ortaya 
çıkmaktadır. 

İtalya bir Avrupa ülkesi olmasına 
ragmen, diger Avrupa ülkelerinden 
apayn bir görünüme sahiptir. Denile
bilir ki, Avrupa'nın ekonomik olarak 
en geri ve en yoksul ülkesi durumun· 
dadır. Yaşam düzeyinin çok düşük 
olduğu ltalya'da, son zamanlarda e
konomik bunalımın da agırlaşması, 
ülkede sosyal çalkanıılan daha da art· 
tırmaktadı r. İşçi grevleri, kitle gösteri· 
leri, son birkaç ayda İtalya'da en yük· 
se k düzeylere ulaşmıştır. İçinde bulun
dugu ekonomik durumdan dolayı İtaJ.. 

ya, Avrupa ülkeleri içinde köklü degi· 
şikliklerle sonuçlanabilecek gelişme
lere açık en elverişli olan bir ülkedir. 

Bir yandan hükümet bunalımı ve 
bir yandan da agırlaşan ekonomik bu· 
nalım ve bunalımdan çıkış yollannın 
bulunamaması İtalya'da emekçi kitle
leri daha fazla mücadele içine çek· 
mektedir. Böyle bir gelişmeye ra gm en 
ne burjuvazi ve ne de proletarya bu 
bunalımı aşabilecek bir durumda de
gildirler. Seçim sonuçlannda da gö
rüldügü gibi, hem burjuvazinin tem· 
silcileri ve hem de proletarya adına 
hareket eden kesimler, bunalımı çö
zecek yeterlilikte değildirler. Bu süre
ce ne burjuvazi ve ne de proletarya 
kendi lehine müdahale edememekte 
ve bunun karşısında etkisiz kalmakta· 
dırlar . 

Bunalımı ve çözümsüzlügü ortaya 
çıkaran esas neden burjuvazinin ve 
proletaryanın bu sürece uygun düşen 
politika geliştirememeleridir. Bu du· 
rum bu şekilde sürdükçe çözümsüzlü· 
gün aşılması mümkün görünmemek· 
tedir. Çözümsüzlügü aşabilmek için, 
proletaryanın sürece denk düşen poli· 
tikalar içerisine girmesi gerekir. Bur
juvazi zaten içinde bulundugu konu· 
muyla bu çözümsüzlügün kayna!Jı du
rumundadır. Bu noktada proletarya, 
kendi çıkarlan dogrultusunda sürece 
müdahale edebilirse, çözümsüzlük a· 
şılabilir. Aksi takdirde İtalya, uzun 
süre bu çözümsüzlük içinde kıvran
maya devam edecektir. 

Bu durumoyla İtalya, derinleşen 
ekonomik ve siyasal krizi ne.deniyle, 
yeni bunalımiara ve patlamalara gebe 
birgörünüm göstermektedir. Fakat bu 
durumun bu şekilde uzun sürmeyecegi 
açıktır. Hem proletarya ve hem de 
burjuvazi bu süreçten kendi lehlerinde 
sonuçlar alarak çıkmaya çalışacak· 
lardır. Tabii sonucu bu güçlerin uy
gun politika belirlemeleri, ve bu dog. 
rultuda yürütecekleri çabalan belir· 
leyecektir. • 

PRAG BARIŞ KONFERANSI VE PİNOCHET KANLI İKTİDAHI SON GÜNLERİNİ YAŞlYOR! 
BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇlKAN GERÇEK 

Haziran ayı ortalannda Çekoslo-
vakya' nın başkenti Prag'da, sosyalist 

lkelerden, çeşitli kapitalist·emper· 
alist ve yeni-sömürge. bağımlı ülke· 
erden çok sayıda komünist, sosyfl· 
ıs t. işçi vd. ilerici, demokrat partilerin 
e çeşitli demokratik kuruluşlan n ka· 

u ldığı dünya banş konferansı yapıldı. 
Konferansda dünyamızın bugün 

arşı karşıya olduğu savaş tehlikesi 
.zerinde durularak, emperyalizmin si· 
ahlanmayı arttı np. nükleer bir savaş 
ı şkırtıcılığı yaptı!Jı ve B. Avrupa'ya 
>ershing ve Cuirese tüzelerini yerleş· 
irerek dünyayı daha da gergin bir or· 
ama •sürüklemek istediği belirtildi. 
J i.inyada banşın korunması ve savaş 
ebiikesinin önlenmesi üzerine farklı 
görüşlerde olan birçok konuşmacı söz 
-ı larak, bu konuda düşüncelerini be· 
irttiler. Savaşın kaynağı konusunda 
ıoğun tartışmalar olurken, hemen he
men tüm konuşmacılar, savaş teh
ı ikesinin emperyalizmin faaliyetlerin· 

de ve sosyalist sisteme, ulusal kurtu· 
luş hareketlerine karşı giriştiği komp
lolarda olduğuna işaret ettiler. 

Toplantının bitiminde yayınlanan 
sonuç bildirisi, savaşa karşı mücadele 
ve banşın korunması konusunda, bir 
gerçeğe bir kez daha parmak basıyor· 
du. Emperyalizmin artan savaş tehdit· 
lerine karşı, banşı korumanın yolunun 
halkiann emperyalizme karşı daha 
aktif mücadelesinden geçtiği ve em· 
peryalizmin tehditlerine boyun eğme
mek gerektigi, konferans sonuç bildi
risinde dile getirilen gerçekti. Bunun 
dışında emperyalizmle uzlaşma yol· 
lannın herhangi bir savaşı önle· 
meyeceği belirtilerek, tek yolun mü· 
cadele olduğu ve bunun için de tüm 
dünya sosyalist, ilerici-demokratik ve 
ulusal kurtuluş hareketlerinin daha 
güçlü destek ve dayanışma içerisine 
girmesinin zorunluluğu üzerinde du· 
ruldu. 

Yıllardan beri kaynayan bir müca
dele alanı olan Orta Amerika' da, Şili 
faşist Pinochet rejimi de gelişen grev· 
ler ve eylemlerle sarsılmaya başladı. 

ABD emperyalizminin desteginde 
askeri bir darbeyle işbaşma gelen Pi· 
nochet rejimi, bugün, geçmişte ken
disini destekleyen burjuva çevrelerle 
dahi karşı karşıya gelmiş durumda. 
Askeri diktatörlük altında iflasla yüz 
yüze gelen ekonomi, işkence ve baskı· 
lar. son yıllarda tepki hareketini geniş
ligine ve derinligine büyütmüş, gelişen 
hareket giderek kitlesel bir nitelige 
kavuşmuştur. Bugün, hemen tüm Ör· 
gütlerin katıldı!Jı ve işçi sendikalan· 
nın da genelgrevilan ederek boyutla· 
nnı büyüttügü eylemler, 1982'den bu 
yana yürütülen mücadelenin son aşa· 
ması olarak degerlendirilmekte ve ha
reketin iktidara yönelik olarak gelişti· 
gi görülmektedir. 

Amerikan patentli rejimin, iktidan 
süresince sürdürdügü uygulamalarla 
toplumun hemen tüm kesimlerinin tep
kilerini geliştirirken, muhalefetin gi-

EMPERYALiST SiSTEMiN DERiNLEŞEN ÇELiŞKISI VE NATO 

Sosyalizmin henüz yeni geliştlgi ve 
dünya çapında bir sistem haline gel· 
nedigi dönemde, emperyalistler ken

di aralanndaki çelişkileri 1. ve ll. dün
ya sa vasJan nda ıQr9lf:\fuij.i ,gi t> i t>i" " "" 

vaş düzeyine kadar vardırmışlardır. 
Fakat sosyalizmin bir sistem haline 
gelmesi, ulusal kurtuluş hareketleri· 
nin güçlü bir atılım ki'ıydetmesi kar· 
şısında. l. ve ll. dünya savaşından kriz· 

leri daha da a!jırlaşarak çıkmalannı 
da dikkate alan emperyalistler kendi 
aralanndaki çelişkinin bir savaş bo
yutuna varmasını mümkün oldukça 
engellemeye çalışmaktadırlar. 

Sosyalizm ile emperyalizm arasın· 
da mücadelenin kızıştıgı günümüzde, 
emperyalistler kendi aralanndaki çe
lişkileri tali plana iterek. sosyalizmE> 
ve ulusal kurtuluş hareketlerine karşı 
birlik içinde hareket etmeye çalış

maktadırlar. Bu nedenle bugün em· 
peryalist ülkeler arasında politikalan· 
da ortak tavırgeliştirme ve birlik görü
nüm~nü koruma çabalan daha da yo
gunlaşmaktadı r. Emperyalist ülkeler 
böyle bir konuma sosyalizmin geliş
mesi ve ulusal kurtuluş hareketlerinjn 
zafere gitmesini engellernede ortak 
tavır geliştirmeye özel önem vermek· 
tedirler. 

Fakat tüm çalanna ragmen, hatta 
ekonomik alanda bir türlü bitmek bil
meyen çelişkilerini, politik alana yan· 
sıtmamak için karşılıklı bazı ekono
mik tavizler de vererek engellemek is-
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derek genişlemesi ve bu temelde ey
lemlerin kitlesel bir nitelik kazanarak 
büyümesi, hakim sınıflar arasındaki 
çelişkiyi de kızıştırmış ve Pinochet 
mevcut durumda yalnız kalmıştır. Pi· 
nochet'in yardımcısının dahi ona 
karşı grev hareketlerini desteklemesi, 
bu çelişkinin boyutlan nı göstermek a· 
çısından önemlidir. 

Madenişçilerinin başlattıgı ve tüm 
şöför, ögrenci vb. çevrelerin katıldıgı 
grev ve protesto hareketleri. sag ve sol 
güçler tarafı ndan desteklenmektedir. 
Geçmişte yaşanan deneyimlere ve fa
şist diktatörlügün baskılan altında 

geçen yıllara ragmen, sol güçlerin bir 
net li ge kavuşamamalan ve örgütlü bir 
mücadele geliştirememeleri sonucu, 
kitle muhalefetine de önderlik edeme-

dikleri ve dolayısıyla bu alanda bir 
karmaşanın oldugu görülmektedir. 
Gelişen kitle muhalefeti karşısında 
Pinochet rejiminin artık yaşayamaya· 
cagını gören burjuva çevreler, muha· 
lefeti kendi insiyatiflerine almaya çalı· 
şırken, mevcut zayıflıklan nedeniyle 
sol güçler nsiyatif koyamamakta ve 
dolayısıyla hareketin hedefi, burjuva 
siyasal erki degil, Pinochet rejimi ol· 
manın ötesine geçmemektedir. Nite
kim burjuva çevrelerin denetiminde 
oian sendikalar, çıkan çatışmalara, 
200 insanın yaralanmasına ve çok sa
yıda kişinin ölmesine, kısaca kitlelerin 
kin ve öfke ile başlattıklan mücade
leye ragmen, grevi bir uzlaşma nokta· 

sına getirebiimiş ve işçi sendikalany
la. hükümet ve patranlar arasında ya· 
pılan anlaşmaya göre, işçilerin 5 yıl 

işten atılamayaca!Jı, ama buna karşı· 
lık işçilerinde patrona karşı eyleme 
geçemeyecekleri kabul edilmiştir. 

Ancak, sol güçlerin ve sendikalann 
durumuna ve vanlan bu uzlaşmaya 
ragmen, halk muhalefeti giderek güç· 
lenmekte, bu. ise güçlerin gelişen kitle 
hareketine bag lı olarak yönetime kar· 
şı tavırlannı belirlemelerini zorla
maktadır. 

Karşısındaki muhalefet giderek 
büyüyen Pinochet rejiminin ömrünün 
bu durumda fazla olmayacagı. fakat 
Amerikan yardımlanyla bir iki yıl da· 
ha yaşatılmaya çalışıldıgı görül
mektedir. Şili' de gelişen olaylar, as k e-

ri diktalann muhalefeti geliştirerek 

radikal egilimlerin güçlenmesine yol· 
açtı!Jını gören Avrupa tarafından da 
izlenmekte ve Avrupa çevreleri. radi· 
kal gelişmelerin önünü tıkamak için 
askeri rejime karşı sivil bir yönetimin 
işbaşına gelmesi dogrultusunda tavır 
koymaktadır. 

Bu durumda, fazla tutunamayaca
gı açıga çıkmış bulunan Pinochet reji
minin yıktiması halinde, Amerikan 
kuklası sağa güçlerin iktidardaki et· 
kinliklerinin tümden kalkmasada zao 
yıflayaca!Jı ve Hıristiyan Demokratia
nn iktidara gelme olasılıklannın hayli 

Devamı S: 22'de 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



(SERXWEBÜN 

İnsanın toplumsal bir varlık "haline ge
lişinden günümüze kadar, dogayla ve sınıf 
mücadelesi için'deki çetin savaşımının ya
rattaga degerler birikimi, yani tarihin mey
vesi olan kültür; birey ve toplumsal bir 
yaratal< olarak insanın, ve tüm ilişkileri ile 
toplumun maddi ve manevi gerçekligini 
yansıtir. 

En kısa tanımayla kültü'r; toplumsal ve 
ekonomik gerçekligin ifadesi, düşünsel ve 
maddi yaşamın insanlık tarihinin derinlik
lerinden süzülerek gelen yansısıdır. 

İnsanlıgan kültürel degerieri ve kökleri, 
insan soyunun topll!msal bir varlık haline 
gelişine ve bu temelde yükselişine dayan
maktadır. Kültürü, insanın ve toplum
lann maddi yaşamından ayırmak, gövde
siz başı anlatmaya benzer. Bu gün çagan 
en ileri kültürü olan sosyalist kültüre ulaş
mış bulunan insanlık. ilk çag insanının 
aşiret ocagı ve yabanıl avetnın dogayla 
boguşan yaşamı, köle emegi üzerinde 
yükselen uygarlıgan, serlin karasaba
m nda ve küçük zanaatkan n dokuma çıkn
Sa nda büyüyen zenginiikierin ve profeterio 
emek gücü ile yükselen fabrika bacalan
mn belirledigi tarihi akışın tüm bu basa
maklanm, yüzbin yıllar süren bir süreç 
boyunca çelişki ve çanşmalar içinde aç
mıştır. 

Bugün çağdaş ve uygar olarak değer
lendirilen ve en çok gelişmişlik damgasım 
taşıyan ne varsa, tüm bunlarda yabanıl 
avcıya dek dayanan tarihin tamdıga her 
sosyal aşamanın birey ve sınıflannın eme
gini, çalışma gücünü görmemek müm
kün degildir. 

Genelde insan lı k ve toplumsal sistem
ler açısından oldugu gibi, tek tek uluslar 
ve halklar için de aynı şeyler geçerlidir. 
Çagdaş kültüre ulaşabilmenin ön koşulu 
olan ulusal kültür de; esas olarak ilkel 

bile yaşamından, yerleşik sosyal yaşa
ma geçerek yurt bilincinin gelişmesi te

elinde, insaniann belli bir kesiminin sı
"lk aşama~nda beltigiiı 

olarak olanak bulup gelişmesini sağla-
dıklan köleci dönemin halk kültürünün 
"zlerini taşır. Sınıflı toplumun bu ilk aşa
ması nda, büyük gelişmeler kateden ve da
ha sonra gelişecek olan tüm toplumsal 
yapılanmalarda görülen kültürel gelişkin
liklere belirleyici damgasım vuran köleci 
dönemin halk kültürünün bu özellikleri, 
tarihi bir tesadüfülük olayı olarak izah 
edilmez. Artı-ürünün ortaya çıkışıyla do
gan sömürü olanaklan mn, insanlannın bu 
olanaklannı ellerinde tutan kesimlerinin, 
kültürel ve sanatsal faaliyetler için, baş
kalannın ürettikleriyle yaşama temelinde 
zaman ayırabildikleridir ki, Büyük Make
donya, Roma kültürlerini ortaya çıkar
mıştır. Denilebilir ki, aşiret bağlanm aşa
rak aynı topraklara bağlamlan bu dönem
de halklaşma olayına denk düşen halk 
kültürü, daha sonraki toplum kültürlerine 
temel olmuş, bu dönemi başanyla kapa
yabilen halklar varlıklan nı belirgin bir bi
çimde hisettirmişlerdir. Tersi durumda ise 
yani şu veya bu biçimde halklaşmalan 
engellenmiş veya başka toplumlan n etki
si ile bu dönemi uzun olarakyaşayamamış 
olan toplumlardaki kültürel zayıflık,yine 
aynı şekilde daha sonraki toplumsal sis
temlerde de, o halkın kültürel gelişmesi
nin zayıf olmasın~bazen silinip yok olma
sına yol açabilmiştir. Amayine denilebilir 
ki, halklaşma döneminde kendi halk kül
türünü yaratan topluluklar, sonraki geliş
meler engelleyici ve tahrip edici de olsa, 
degerierini koruyup günümüze kadar geti
rebilmişlerdir. Aynı toprakparçası üzerin
de yaşayan, aynı dili konuşan ve uzun tari
hi yaşam içerisinde ortak yaşam motifle
rini yaratan halklar, kendilerini bu değer
leriyle (müzik, edebiyat, tiyatro, resim, 
heykel, folklor, gelenek, görenek. vs.) di
ger halk topluluklanndan ayırmışlardır. 
Aynı tarihi ve toplumsal süreç içinde olan 
halklar da bile görülen farklılıklar, farklı 
toprak parçası üzerinde süren maddi va-

KÜLTÜR • SANAT EDEBiYAT 

KÜLTÜR ÜZERİNE 

şamın sonucudur. Yani ister köleci~ ister 
feodal isterse kapitalist dönemde olsun, 
aynı tarihi süreci birlikte yaşayan ve 
üretim güçlerindeki gelişim düzeyi aynı 
toplumsal sistemin damgasını taşıyan 

halklar dahi, aralannda toprak. dil ve ta
rih birliği olmaması nedeniyle çok farklı 
özellikler ve karaktere sahip olmaktadır
lar. 

Ulusal karakterin oluşmasında, o ulu
sun tarih, dil ve toprak birliğinin böylesine 
büyük bir önemi vardır. Gerçekte toplu
mun sahip oldugu üretim güçlerindeki ve 
ilişkilerindeki biçime bağlı olarak beliren 
kültüre, bir yanıyla da işte bu halkiann 
yurt, dil ve tarih birligi damgasım vur
maktadır. 

O halde bizler, çagamızda varlıklanm 
sürdüren halkiann sahip olduklan kültür
lerin neden biribirlerinden farklı olduk
lannı, neden bazılan yok oluşa itilirken 
bazılannın başka kültür değerlerini de 
sömürerek yükselebildigini,ancak bu ta
rihi baglama göz önünde bulundurarak 
kavrayabiliriz. 

mizde açılan bu sayfa biryandan Kürt kül
tür ve sanat değerlerinin toparlanıp tanı
ta lması ve bir yandan da doğru bilimsel bir 
kültür anlayışının gelişip güçlenmesine 
hizmet edecektir. 

ileriki sayılarda bu konuda daha geniş 
ve aynntılı yazılar yayınlanacagandan,biz 
burada esas olarak izlenecek yöntemi 
açıklamakla yetiniyoruz. Ancak şu kada
nnı belirtelim ki, kendi halk kültürümüzü 
anlayıp, onu geliştirebilmek halkımızın 
uzun tarihi yaşamının derinliklerine ine
rek özünü kavramak ve bilimsel dünya 
görüşü ile bütünleştirmekten geçer. Bugün, 
kültür faaliyetleri adına sürdürülen per
deli siyasal çalışmalann gülünçlügü ve 
basitligini, halk kültürü adına söylenen, 
yazılan, çizilen ve halkımızın degerierini 
yansıtmaktan yoksun olan o "sanat eser
lerini" mahkum etmek. halk kültürüroüze 
gerçek sahip çıkışın biçimlerini ve yolla-

ÜLKEM 1 

Benim ülkemin kuşlan uçurulmuş 
ırmaklan içiimiş 

Yaralı bir güvercindir 
Kumrulan ürkek. geceleri ıssız 
Analar agıtlıdır ülkernde 
Ve yaz çatlak rludaklan 
Kış ağaran saçlan 
Gece yıldızlanyla 
Talan edilmiş ülkernde 

Bir dağlan kalmış memleketimin 
Yitik, dik ve hür 
Birde güneşi 
Şirince patlar dağlar ardında 

Sayfa ı:!) 

nnı ortaya koymak. bu alanda mücadele 
yürüten Kürdistan insanlannın omuz
lanndaki görev durumundadır. 

Kültür ve sanat sayfamız, hayatan hef 
alanında sürdürdüğü direniş ile Ulusa 
Kurtuluş Mücadelesine atılan halkımız, 
bu savaş içinde süren sosyal yaşamın ya of 
sımalannı, tarihi direniş ögelerini ve de
gerlerini. yüzyıllar süren direnişi süresin
ce yarattığı her türlü sanatsal ürünlerin i 
kavramaya, öğrenmeğe ve bunu ger-çek· 
leştirdiği oranda halkımıza ulaştırmaya 
çalışacaktır. Kültür ve sanat sayfamızın . 
her geçen gün gelişip güçleneceğine i nan
cımız tamdır. Halkımızın her günkü yaşa· 

ınının izlenmesi dahi bunun için gereki 
materyali vereceği gibi, inanıyoruzki say 
famız Kürt halk ozanlan. edebiyatçalan 
şairleri. ressamlan, vb. sanatçalann de
ğerli katkılanyla daha da güçlenecek ve 
zenginleşecektir. 

ÜLKEM ll 

Ülkernde kırlangıçlar uçuşur 
kafile kafile 

Irmaklar akar salı na salına 
Ovalanmız gelinlerden dokuma 
Nakış nakış el halısı 
Bir gerdanlık olur güneş 
Salınır akşam üstü 
İki dağ arasında 
Benim ülkernde 
Halaylar çekilir 
Bir uçfan bir uca 
Oavul sesleri dökülür akar 

coşkudan 

Zeytin dallan ustaca 
Gök yüzüne uzanır 
Ne hoş durur. 
Güneş dağlanmda 

Elya Xwarje 

Kürdistan halk kültürü de, bu bağ

lamda incelenmesi gereken, tarihi özellik
lerinin ortaya çıkanlmasının, çagdaş dü
zeye ulaştıolmasının hangi yöntem ve a
raçlarla gerçekleştirilebilineceginin doğ
ru anlayışlarla kavranması gereken önem
li bir konudur. Açıktır ki, ulusal varlıga
mıza yönelen sömürgeciliğe karşı gelişti
rilen ulusal kurtuluş mücadelesi, sömür
geciliğin her alandaki tahribine karşı sa
vaşım yöntemlerini geliştirerek ve başa
oyla uygulayarak zafer saglayabilir. Kül
türel faaliyetler ve ulusal kurtuluş müca
delesindeki yeri de; yine yukarda izah edi
len tarihi ve toplumsal gerçeklikler göz 
önünde bulundurularak. nasıl birortamda 
neye karşı alternatif olarak geliştirileceği 
ve hangi perspektifle hareket edecegi doğ
ru olarak belirlendiğinde rayana oturtula
bilir ve anlaşılır hale-geM bilir. -()ysa ya la n 
geçmişe kadar Kurdistan'da her alanda 
yaşanan dagalma sürecine çeşitli güçler 
müdahale etmişse de,bu müdahale çoğu 
zaman mücadelenin gereklerini yerine ge
tirmekten uzak olmuştur. Ve bu nedenle 
açıklanabilir ki; insaniann sınıfsız top
luma dogru ileriediği çagamızda Kürt halk 
kültürünün yaşanan ulusal kurtuluş süre
cinde nasıl bir örgütlenme ile bu mücade
leye tabi kılınabileceği doğru kavranama
mış ve bu yollu -çokça lafı edilen kültürel 
mücadeleler-çabalarda temsil edilen ide
olojiler gibi çıkmaz içine girmiştir. KARACADAG 

Proleter eğilimin ortaya çıkışı ve olay
lara belirleyici müdahalesini yaptıktan 
sonradır ki, Kürdistan'da ilk dönemlerde 
örgütlü olarak yürütülmese de ulusal kur
tuluşçu mücadeleye denk düşen bir kültür 
anlayışı gelişmeye başlamış, adeta müca
dele Kürdistan halk kültürünü yeni biçimi 
ve anlamıyla diriltmiştir. Ancak geçme
den belirtelimki bu yoldaki çabalar, henüz 
yetersizdir ve aşmak zorunda olduğu 

yozlaşmış kültür anlayışianna karşı mü
cadelede henüz görevlerini tam olarak 
yerine getirmiş değildir. 

O halde geliştirilmesi, yetkinleştiril

mesi gereken kültürel çalışmalaı;. ikili bir 
görevle karşı karşıyadır. Bir yandan esas 
olarak halkımıza ve .onun ulusal değerle
rini -bunlardan biri de yüzyıliann birikimi 
olan kültürel değerlerdir- kurtuluşa götü
rebilecek, çağdaş düzeye ulaştiracak pro
leter öndeilikli ulusal kurtuluş mücadele
mizin bir parçası olarak, sömürgecilerin 
her türlü tahripkar uygulamalanna ve ya
sakla malanna karşı geliştirilmesi, halkı
mıza mal edilmesi ve dünya halkianna 
tanıtilması gereken kültür faaliyetleri, (ki 
bu güçlü bir araştirma, inceleme ve yarata
lacak örgütlenmelerle mümkündür.); ikin
ci olarak ise, Kürdistan' da günümüze ka
dar devam eden çarpık kültür anlayışlan 
ve ögütlenmelerine karşı ciddi ideolojik 
mücadelelerle mümkündür. 

Bu nedenlerle diyebiliriz ki, gazete-

Karacadağ demişler adı na, 
Doyum olmaz, 
İlkbaharda yayiaian na, 
Yüksek 'mandel' ve pınarlanna. 
Unutulmayıp, 

Kahramanlıklarla dolu şanına, 
Ve yine. Mavzeri omuzunda, 
Taştan taşa atiayan 'mahkumlar'ına. 
Yurtseverlik kalesi insanianna 
Karacadağ. 
Duyuyoruz yoldaşlar, 
Haziranda kar yağmış uçlanna. 
Aslan yerine. 
Tilki çıkmış yaylalanna. 
Sam yelleri vurmuş, 
Armut ve palamutlanna 
Karacadağın ... 
Yıl1981 ... 
Aynldıksa da hiç unutmadım, 
Kalbirnden seni, 
Ben koparnıadım seni. 
Gelirim sana, 
Derdimi bitirmedim. 
MÜcadele ki; 

Cezir gider, med gelir. 
Karacadağ ... 
Biz ki; 
Baharda açılan güller kadar taze, 
Kendi kaderini belirleyecek kadar olgun. 
Çıkacağız, 

Ovaya gerdan yol/anna. 
Ve o an. 
$ıncı girer, 
Hem sağına, hem soluna ... 
~zgôra kapı/mışyaprak misali. 
l.(açışacaklar it sürüleri 

Karacadag ... 

Merwan 
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ŞOREŞGERNO, WELATHİZNO, DEMOQRATNOGELE KURDiSTAN 
25 e Gulan'e 1983a ceşa cunta faşista qolonyalist, 

tevgera zeftkari u eri şe li ser Kurdistan'a Başur pe kani. Ji 
afirandine ve diroka burjuvaziye Tirk li ser talan u zeft
kariye kemiliye ku di rewşeka li dine; roj-biroj burcen 
azadi u serxwebuna gel an avadibin. di sa dev ji ve taybet u 
amanca rureş u hovberi bernedaye. 

Qolonyaliste Tirk bi hevkari u piştgirtiya emperya
lizme, Kurdistan' a Bakfır destxwe da digre. Ü ta ro jim me 
pekanineo hoviti u nemiroviye li ser didomine. Le ji ve 
zerp u zilma tunekirine fı pekanineo nemirovi. netene 
gele Kurdistan tam dibine. Lewra: gelen cihane pekani
neo nemirovi. misalen hovitiye jibir nekirine. Ku: bfırju
vaziye Tirk dijmine hemfı peşveçunaye. Dijmine hatina 
aza u serbixwe ye. Ve dijminahiya xwe di her pevajoyen 
diroke de daxuyan kiriye. Lewra; ew in ku bi milyona 
gelen Ana d ol' e, Balkan' e. Rojhelata-N avi n fı Bakura Af- . 
nka'ye bi nemirovi di qetliaman de derhas kirine. Lewra 
ew in. ·ji bo mafpareziya emperyalizme i ro Kibris fı Kur
distan'a Bakfır destxwe da digrin. Ü ji bo binxistin fı 
tunekirina tevger fı tekoşinen gelen Rojhelata-Navin fı 

hember tevgera sosyalisli kare zeftkari fı tunekirine pek
linin. 

Başe! Hember hem u peşveçlınim hemdemi fı rastinen 
berçav ji sebeben çi qolonyalista Tirk hewqas hardibe? 
Ma. qolonyalista Tirke faşist hewqas bi hez fı merxas e? 
Na! ne ev, ne ji ew! Sebebe hewqas hari fı erişbaziya 

bfırjuvaziye Tirk: pfıçi u tengasiya kapitaliıma Tirk e. Di 
pevajoya me de kapitaliıma Tirk hew dikare xwe nfıh 
bike. Ketiye rewş fı tengasiya hewqasi xedar ku doman
dina xwe li seri dibire. 

Burjuvazi ye Tirk ji navike ve giredayi emperyalizme 
ye. Ü rewşa ku burjuvazi ye Tir k tedaye ji rewşa emperya

. Iizme pekte. 
Ku emperyalizm ji her ali ve di nav tengasiyan de 

rewşek xedar diji u li hemher te koşina gelan fı heza sos
yalizme de st dave erişbaziye (ı bi politika şe ri li ser hatina 
alema beşeri dileyize. 

Heza emperyalizme iro politika xwe ya nemirovi bi 
hemf.ı rengan lı bi girani li ser Rojhelata-Navin ve digre 
ku ev hel ji emperyalizme raıkaniya jiyane ye. Li ve hele ji 
1970 ve tekqşi.nen ge lan peşvehatine fı hem~er emperya
lizme ' r~westine. Bi bilindbfına tekoşinen gelan. peş
veçfın~'iiko,şina gele Filistin. pekhatina şon!şa Iraiı lı bi 

~ 

şoreşa Afganistane statfıya emperyalizme -a 1960i- ji 
hev hilweşiya lı hebf.ına sitzf.ımanen berdevke emperya-
lizme ket rewşek xedar. · 
Em~·· ~r van pekhatinan ji bo tengasi~a 

xwe ya 1970'yi rawestine. hebf.ına xwe bi hez bike. kare 
statukoyen nuh pektine. Bi amanca ve yeke, nexasim 
emperyalizma USA li ser pilane Camp-Dawid xwest ku 
tevger fı te koşina gele Filistin ji ho le rabike. Le: ji şoreşen 
hele. peşveçfınen hela f.ı ji tewre dij-emperyalizme ku di 
nav Ereb'an de cih girt, tevger lı pilanen emperyalizme 
pf.ıç ket. Rewşa emperyalizme xedartir bf.ı. Ku emperya
lizm ji mej ve li ser delava Besra tevgeren erişbaziye 
gireda fı tedbiren Jıezbf.ıyine sitend. Jl ber van yekan 
xwe'st bi gef lı leystikan şoreşa Iran' e binbixe. iraq' e be
zand ser Iran'e. Derba faşist li Tirkiye pekani. israil be
zand ser gele Lubnan fı Filistin' e. Lubnan'e zeftgirt. Le, ji 
ber ev hem u pekani n xwestina emperyalizme neanin cih, 
emperyalizm dest bi tevger 4 pilanen nuh kir. Ji van pilan 
u pekanina ya peştir di nav NATO de avakirina heza 
çe leq e. Ku ji bo hemher navçen şoreşe u dij bella petrole 
bi kar bine. Bi ve yeke va ji bo Lubnan'e tebixe bin tesira 
abori lı siyaseta xwe, li ser bingehe xwesipari bersiv ji 
pirsgireka Filistin re bine bi peymana israil, Lubnan
USA'ye dixwaze hele tebix bin deste xwe. 

Birayanina cunta dhkirina heza çeleq li Kurdistan' e 
tedbir lı pekanineo emperyalizme ne. 

Bi ketina rejima Seddam we USA heza çeleq bibezine 
ser tekoşina iraq' e u eri ş bibe ser tevger u tekoşina heza 
demokrat-netewa Kurdistan'e. Ü bi van pekaninan eweji 
bo serdestiya xwe ya Xaliç fı R_ojhelata-Navin bixebite. · 

Tevgera erişa cunta faşist, pekhatina qetliamen Kur
distan'a Başfır per~ek ji van pilana ne. Ji van serleman 
erişa cunta faşist pekhatineka berdewami ye, ne ji bo 
carek tene ye. Lewra: ji bo serdestiya emperyalizme ji 
nuh vegre, tevger fı te koşinen serxwebfın fı azadi ya gel an 
tunebike fı ger dema keri van yekan ne ew e Kurdistan'a 
Başfır zeftbigre. Tevgenı ~iişı tunekirirıa heza netewa 
Kurd fı destgirtina hela petrole daye peş xwe. 

Rota saıfımana berdevke emperyaliz~e. dewleta fa
şista Tirk di Rojhelata-Navin de ro-biroj xedartir dibe. 
Ew n.e tene bi bare dijminahiya gelen Rojhelata-Navin 
karbfıye. Lewra: hember Yekitiye Sovyet heza gefe ye, 
hemher Yunanistan h eza çavtirsandine fı ji bo Kibris b ike 
cihgera NATO'ye bikar fı bar bfıye. Bi hevkariya rejima 
İraq'e erişa Kurdistan'a Başfır ve pekbuna tetbiqata 
NATO' ye, tetbiqata Ege fı tfıjbfına tewren hember Ye kiri
ya Sovyet ne pekhatinen lihev hati ne. 

Ancax ta dema me pilanen derheq Rojhelata-Navin 
de bi her awayi negihane seri fı bi pekani na hemfı rengen 
tevgeri negihane neticeke. Bi hemfı kemani fı xeletiyan, 
hezen Rojhelata-N avi n li bervan yekan nehatine pelişan
din fı nehatine tunekirine. Bi hevkari fı piştgirtina hezen 
peşverfıyen Rojhelata-Navin bi tevgera sazfımana Sfıri. 

tekoşina Filistin fı tevgera niştiman Lubnan'e hember 
siyonizm fı emperyalizme tewren biryari domandine, leys
tik fı pilanen emperyalizme bi girani betal kirine. 

Di sa di şerre i ran fı iraq'e de xwestin fı heviyen emper
yalizme nehatine dh. Li ber ve yeke ku di nav şer de hez 
pejiriye bi binketina saıfımana iraq' e ve di Rojhalata
Navin fı rewşa bi peşverfı fı şoreşgeran avadibe ew e 
rewşa mezine bi ali peşverfıyan bi binketina saıfımana 
Seddam ra pekwere. Ji sedemen ve taybeta pewist e 
emperyalizm bi heza çeleq fı rejima faşista Tirk ji bo 
damandina rejima•İraq'e xebatan pektine. 

Disa: Tekoşina Rizgariya Netewa Kurdistan fı tev
gera karkeren Tirkiye hember dewleta qolonyalista Tirk 
rawestine, di n av hemfı pekani n fı amancen tunekirine de 
nepelişine di pevajoya derben xedar de buhuribin ji, iro 
gihiştine rewşeka bi hez. 

Nexasim ji bo tunekirina taybeten netewa Kurdistan'
e li ser hebfına PKK dijwariyen pekhatine hember van 
yekan ji dernan bi heztir bersiva berxwedane pekhatiye. 
Ji ve hemberiya bi hez dijmin harbfıye. Ji bemecali bi 
dehan reber fı peşmergen PKK li zindan fı çiya kuştlye fı 
haziriya darvexistina sedan pektine. 

Bi pekanin fı erişa Kurdistan'a Başfır, sazfımana cun
ta faşist bi eri ş fı politika tunekirine amanca metisandine 
daye peş xwe. 

GELE KURDiSTAN 
HEZEN WELATHiZ Ü ŞOREŞGER 

Ev tevger fı eri ş ne a yekemin fı ne qetliameka nfı ye. Ji 
diroke ve me gellek qetliam, talan, eriş (ı kedxwarinen 
dijwar ditiye. Le, ev hel di tariya diroke de hundabfıne. 
Welew bubi n sederne eş fı cangoriyen giran disaji bo hati
neka serbixwe fı aza me herdem gavan ne guhartine. Li 
gor bekesmayin fı bepiştgirtiya dema bere iro em di ceb
heke bi beşe ra peşverfı ra hemher dijmine şi ri ki şerdikin. 
X w edi hemfı bejidi sa dijmin ro-bi roj ji d hane dfırdikeve, 
heza wi pfıç dibe, fı ber bi aqfıbeta xwe ya dawike ve 
d iç~. 

Le; ji ve rewşe mane nabe ku ew e tekoşina me ne dij
war be, bi hesani pekwere. Be guman ew e şere serxwe
bfın lı azadi ya Kurdistan' e ge lle k dijwar bi xwini fı direj 
pek were. Ancax serfirazi bi serketina van dijwariyan ew 
e were berçavan. 

Tekuşin fı şere berxwedana PKK, ku ji nav dile we 
afiriye nişana ve yeke ye. Parasvane serxwebfın fı aza
diya Kurdistan, re bere tekoşine PKK ji afirandina xwe va 
di nav tekoşrneka herberi de xwe diriye fı di nav ve rew_,Şe 
de bi kemilandinan xwe gihandiye rojen me. 

Pişti 12 e Elfın'e tekoşina PKK hemher diktatriye bi 
berxwedani pekhatiye. di bin ni re diktatoriya 12 e E:tun'e 
de li ser he buna PKK amanca tu ne kirina Te koşina Serxwe
bfın fı Azadiya Kurdistan bi dijwari hatiye domandin, 
re bere tekoşine ge ll ek dijwariyan ditiye. Le di nav rewşek 
hewqas xedar de bi berxwedana PKK tekoşina şoreşe 
hatiye bilindkirin, di rewşeka pelişandin fı binketina gel
tek hezan de ji ve rewşa xedar bi rfıpaki bi tewren berxwe
dane reberi fı tekoşina xwe daye nişandane. Bi pekanina 
berxwedane gerineka xwesipariye hatiye hilweşandin, 
destik - fı çeken dijmin betal bfıne, hemfı pekanin fı des
tiken tunekirina gel, bingehen wan bfıye cihgera tekoşin 
fı şoreşe. 

Ji van taybeten tekoşina me, dijmin hartir bfıye, ji ali 
di va emperyalizm fı paşverfıken hele ji bo darnandin fı 
sitrandina qolonyalistan derketine hole. Ji sedemen ve 
rewşe iro tekoşina rizgariya gele Kurdistan li her cebha 
dijmineke fireh fı hemher politiken dij-şoreşe dimine. 

Ji ber ku bi hemfı pekanin u tevgeran qolonyalista 
Tirk serneketiye, negihişte amanca xwe, disa desta
vetina eri şe çare ditiye. ü ve li s~r gele me fı li dij gelen 
Rojhelata-Navin pektine. Lewra heza qolonyalist hebun
domandin u hezbuna xwe li ser bingehe tunekirina teko
şina rizgariya gele Kurdistan' e dibine. Bi ve amance pek
aninen hoviti fı nemirovi gihandiye qeysa dij hişe mirovi. 
Ev ye kan di hem u pekaninan de nexasim biryar sitendina 
derheq darvexistina 35 peşmergen PKK., zerp fı operas
yo~an fı di erişa ser PKK fı hezen Kurdistan'a Başfır de 
welew bibin sederne dawiya we ji eşkere xfıyan dibe. Ku 
tekoşina gele me dixwaze di nav dijwariyan de bide ra- : 
westandin fı melisandi bihele. 

Le, gele Kurdistan'e tu caran di pevajoya diroke de 
ray li serxwariye neaniye. Ü iro bi reberiya hezen peş
veru-şoreşger bi berxwedaneka hezi bersivan ew e bide. 
Ev taybet bi her awayi zelal e. 

Le, her wek ev rasti li ber çavan wena nişanek xfıyani 
be ji, bi nave Kurdistan'e hezen xwe navdar dikin, ew en 
be berpirsiyari gele me ji pevajoya diroki vedikşinin ne ku 
tunene. Nexasim kemasi fı şaşiyen dema bere ku bixwe 
digrin hezen Kurdistan'a Başfır u hezen İraq'e bi maf
pareziya refi, heliti, maliti, ji mafen hezen biyane ber
beriya w an ku pek te, ev rewşa jiyana dijmin direj dike, fı 
hezen gel jar dixine. Ü dibe sebeben pekanina politika 
emperyalizme ku dixwaze xwe li Rojhelata-Navih ji nfıh 
ve vebigre. Ev rewş, rewşeka gellek xedar e. 

Di pevajoyeka hewqas diroki de di sa bang li w an di kin 
fı dibejin ku: dijmin ji car aliyan ve erişan pektine. Ji ho 

tunekirina tekoşina gele Kurdistan dijwari gihane qeysa 
dawiike. Li hember van ye kan ku xwestina gel ev e jiyan u 
damandina te koşina rizgariya gele Kurdistan; bi avakiri
na yekiti fı pekaninci tekoşina serxwebfıne bi ser hev
kariya tekoşina hemfı hezan fı di pevajoye de bi gihan
dina şere gel mumkun e. 

Ev al ji he la PKK ve hati bilindkirin bi proxram u ben
den xwe ji 5 salan ve didome, i ro derhola w e fire h bfıye. Ji 
bo li ve ale hemfı helen rizgarixwazen netew di cebha 
berxwedane de ku nav le nebfıye, tevger beyi sazkirine, 
PKK gazi gel fı hem u hezen navdariya Kurdistan' e tevger 
darinin dike, ji bo li ser xiza ku xwina şehidan ronahi
kiriye, berxwedana yekitiye ava bikin. 

Roj; roja li ser bingehen welathizi avakirina yekiti u 
bilindkirina tekoşine ye. Rastiyen roj fı diroke bi hemu 
dijwariyan ve d ike. reyek çareni n. 

HEZEN TiRK, iRAQ ü iRANE 
GELEN ROJHELATA-NAVIN! 

. Bi hemfı taybetan xfıyane bi hevkariya rejima Sed
dam pekhatina erişa Kurdistan'a Başfır cunta faşista 
qolonyalist ji bo emperyalizme di Rojhelata-Navin de bi 
baren dijwar karbfıye. Ji bo serdestiya emperyalizme li 
hember hemfı gelan u hezen welathiz şerek dijwar lidar 
xistiye. Amanca vi şeri ana pejrandina hezen reber fı 

tekoşina rizgariya Kurdistan e. Le, amanca pewist fı ya 
peş pelişandina PKK fı hemfı hezen şoreşger fı welathizen 
Tirkiye. iraq fı binxistina tekili u hilweşandina heza pişt
girtiya wan e. 

Emperyalizm fı heza qolonyalist ji yekitiya aza fı ji 
hevkariya li ser bingehen şoreşger fı welathiziya gele me 
diti(sin. Lewra; dizanin ku li ser bingehen dij-emperya
lizm, faşizm fı qolonyalisti domandina tekoşin fı yekitiya 
gele me ew e hebfına wan binbixe. 

Di Rojhelata-Navin de serketina amanca emperya
lizme fı berdevken we ne mumkine. Kemilandina navçen 
berxwedane fı hember emperyalizme peşketina tekoşi
nen gelan peş ve yeke digre. helbet ku hezen Rojhelata
Navin bi berpirsiyari tekoşina pekbiriin ev e wilo bibe. Li 
hember emperyalizm fı erişen berdevken we darnandin fı 
kemilandina berxwedane, fı hilweşandina tewren xwesi
par fı peymanxwazi çarenine. 

Hember cebha dij-şoreşe çarenine hezen Rojhelata
N~vin cebhek dij-emperyalizme pekbinin. Mina di erişa 
Kurdistan'a Başfır de xfıyan bu, ku hezen dij şoreşe bi 
hevkari beziyan ser ge lan di roje n me de avakirina ce b ha 
heza gelan gellek giringe. 

Tekosina şoreşgeri fı berxwedana ku li Kurdistarı'e 
bilin d dibe, xwedi hewqas taybete ku guhurandina rewşa 
gelen Rojhelata-Navin ew e pek bine. Ji sedemen van 
yekan li hember heza emperyalizm fı faşiste qolonyalist 
de di sefen berxwedana şiriki de bi piştgirtiva welathiz fı 
şoreşgeren Kurdistan' e tevger pekbinin. 

ALEMA PEŞVERÜ! 

iro li ser gel fı he buna me pexwase emperyalizme ni re 
diktatoriyek faşist didome. Mina bi erişa Kurdistan'a 
Başfır xfıyane eva na bi zerp fı kedxwarine ternabinin 
tunekirina netewa me datanin peşxwe. Ev; bi pekanineo 
zerp fı zilma salan va fı dorgirtine ve tine fı tunekirina 
hebuna medide peşxwe ev zeftkariya faşista ye. Li hem
her ve zeftkariye ew e gele me berxwedanek be emsal 
bidomine. Bi domandina ve berxwedane gele me bi sa
tane dixwaze pirek nav xwe fı alema peşveru de avabike 
emperyalizm fı faşiste Tirk u rejima Seddam li peşve 
bend avadikin u radewestin. Dibi ku ray li ve rewşe hun 
neynin. Tekoşinen serxwebun fı azadiya diroka ve tekoşi
nen me ne ji. Di reya çfıyina we de tevger avakirine mafe 
xwe dit fı ji bo ve bi baweri me li berxwe da. 

Hevkari u piştgirtina te koşina me u te koşina we ji gel
le k pewist e. Oornandin fı nudemkirina te koşina gele Kur
distan fı bi damandina rewşa hem-demi ew e derben giran 
li emperyalizme bide. Tekoşina me piştgirteke tekoşinen 
serxwebfın fı azadiya we ye. Her rengek piştgiriye ji bo . 
tevger fı tekoşina gele me ku di demek xedar de dibuhure 
gellek giringe. Gele me mina we gel fı netewatiyeka hem
demi dixwaze. Li ser bingebe serxwebfın fı azadi fı diroki ji 
bo bi cih were, tişte ji dest we were pekbinin. 

Di cihan e de ku hetta ve deme ji ber ma fen hezan gele 
Kurdistan' e ten e ma fe ji bo hebfına xwe bisitrine, jiyana 
xwe ya serbixwe u aza d pek bine, ew te koşina ji van ye kan 
didomine piştgirtina ve te koşine ne ew e tene deqa reş ji 
rfıken mirovi paqij bike, ji bo binxistina hezen paşverfı
ken ho le girin ge u ew e di vi ali de ji berpirsiyariya xwe bi 
cih bine. 

Ji bo ceşa faşist Tirk di ve şere dawiki de binbixin, 
yekitiya gel biafirinin u ji bo tekoşina berxwedana çek
dan bilindkin peşve! 

- Bimre emperyalizm fı paşverfıken hele! 

- Bimre cunta faşista Tirk! 

- Biji yekitiya tekoşina gelen Rojhelata-Navin! 
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ŞE~E DI ~AVB~RA HEZEN 
DIJ-REJIMA IRAQ DE 

DİVE BEYİ RAWESTANDIN 
Di de ma irohi de, ji ber ve rewşa erini, hoyen 

hundir ü derva fede bisônin ü ber bi serfiraziye 
biçin, di dema xebaten piştgirô ü cebhe tene 
ki ri n, ew hezen hember rejime de men dawi de li 
hember hev ü du şerr vekirin e. Ji xeyni ku dibe 
sederne xwinrijandina şervanan di rewşa hiir
bijariya Rojhelata-Navin de ji ber pejrandinan 
ône hole, helen şoreşger iı peşveruyen Rojhe
lata-Navin van pirsan dikin. 

Ma hezen Kurdistan' a Başiır xeleôya xwe ya 
diroki disa pekônin? Ma gelo di"ber bidestxis
tina sazümane, hezen Kurdistan'a Başiir dike
vin rewşa hezen iran'e? Li ser sazümana Iraq' e 
kine şer dikin? Bersiva gerineka tedane çi ye? 

Te zanin ku pişt şerre duyemin iro Rojhe
lata-Navin dema xwe ya giran iı germür diji. 
Mirov dikare bine zman ku iroj Rojhelata
Navin di aliyen abori, siyasi, eskeri, tUili ü 
hwd de be daxiıyanbiına şer, şereki giran le te 
domandine. Ku Rojhelata-Navin xwediye pirs
gireken giran yen civa k iı netewa ye, ji ve rewşa 
Rojhelata-Navin, ev hoyen germ ji xeyni hin 
dernan ji diroke ta rojen me dom bii ye. Yani ne 
Rojhelata-Navin ü ne gelen cihane ji berberi li 
tekoşinen ve hele biyan nesekini ye. Le. her ku 
herberi fı te koşinen hemberiye bi germi dombli
bin ji, pergalim herberi iı tekoşinen hemberiye 
bi halkeşi flrehbiıne. 

Li ser peşveçiınen rewşa i ro hi n giredanke ne 
demi hebin ji, rewşa iro pişt şerre duyernin e 
ci hane virde bi peşveçiınen abori iı siyasi haôye 
kifşkirine. Ji ber ve navça herberi iı tekoşinen 
hemberiyen Rojhelata-Navin ku bi şerre cihane 
ye du yemin herayanina ge lan, serdesôya li hele 
avabfıye iı emperyalizma USA bfiye serkare we, 
bi amance domandina serdesôya xwe slatuko
ya hele pekani ne, li hember ve rewşe rawestan
dina hele n sosyalizm iı demokrasiye arnane di
kin ku ve rewşe bipelişinin iı rewşek nfih li Roj
helata-Navin ava bikin. Tekoşina van herdil he
lan rewşa Rojhelata-Navin dikifşine. 

Tengasiya emperyalizme iı ji ber peşveçiına 
te koşinen gel an herberiyen navbera helani ro bi 
hemfi awayi xwe bi stratejiki, takôk ü rexistini 
derdixe meydane iı peşveçfin bi ve nfihbfine 
pikdibe. Di rojhelata iroj de hezen şoreş u dij 
ş~M"eti ji bo. guhartina rewşa Rojhelata-Navin 
ge r li gor ,n~iıyinen objekôvi xwe di ali stra
tejik. iı rexistini de bi kar bini n iı pekanineo nfih 
derbixin ew e guhartina rewşa Rojhelata-Na
vfn bi van yekan be. Lewra rewş bi van yekan ve 
giredahi ye. Ku herçiqas bezeka ber bi paş
veçılne ve biçe ji emperyalizm salen 1980 li Roj
helata-Navi n kozen nuh bidestxwe aniye le, çi
qas heza gelan u sosyalizme bezeka peşveçuyi 
be ; sedemen destderkeôyen kozen ve hele li 
ser tegihiştin iı tenegihiştina ve pirsgireke pek
bati ne. 

Ev rewşa em li sere disekinin bi hemu xeda
ren xwe iro giringiya xwe dide nişandane. Ev 
rewş ji bo hernil helen Rojhelata-Navin di seri 
de ji bo helen navça şerre germ, Filisôn, Lub
nan. Iran, iraq fı mina bi rewşa Kurdistan'e xli
yane pewisôya xwe bi girani li van derdoran 
nişan dide. 

Bfı derbek ji bo paşveketina emperyalizme 
tevgera gelen Iran ku keôye gerinekeka giran. 

dü pek dihatin, ji bo piştgirtin li hevkariye ü ji ali 
din ve meşandina herberi fi şerre dijwar nişanin 
ji ve yeke re. O ev rewş xedartir dibe. 

Hezen Kurdistan' a Başür ji ber proxrameka 
şoreşger ü demokraô ji bo iraq li Kurdistan'e 
pek binin, proxrameka welathiz u şoreşgeri ji 
Kurdistan' e re peşve bibin, li ser amancen xwe 
ye siyasi e kevn fı xelet tevger daônin. Ji ber 
pekani na van proxrama pirsgireka cebhe di nav 
tengasiyan de fı pejrandi dimine. He matpare
ziya arizi, mafe heli fı eşirô nava van hezan 
dikeriône. O he di navbera wan de behejmar 
herberi ü şer derdikeve. Ji xeyn van yeka. dixwa
zin helen Kurdistan'a Bakfır fı Rojhelat bikişi
nin nav van berberiyan, ji herberiyen xwe r.a 
bikin destik. O ve ne li ser pekanineo rast di
meşinin. Ev rewşa ku berdevken xwe li van hi!
len di biafrinin, ji bo ve yeke tekili u pekanineo 
di meşinin dibe neeriniya taybeten van heza. O 
neeriniyeka xfıyan e ev e. Ancax dibi ku ev tev
ger dest ji van xeleô ü neeriniyen xwe berbidin. 
Bi helen din iı girsen gele Kurd ku li dervaye 
welatin tekiliyen xwe ye rast di karanineo xwe 
da bidine nişandane. Di vi ali de neeriniyen 
bere pekneyen. 

iro Kurdistan'a Başiır di nav peşveçfınen 
siyasi iı civaki da ye. Avahiya feodali diguhure. 
Li ser vi bingehi ev h ez bir bi şoreşgeri mumkine 
ku gav bavejin. Di rewşen erini de tewren komu
nisô we biafirin. o li ser tevgersaziyeka niıh 
neri na cebhe pek bi nin u peşvehatina welatper
weri xwe derxin rewşek neri ni. Xeyn ve ji tevge
ren din, ew amanca xwe ya otonomi biguhurinin 
amancek şoreşgeri iı mumkune ku li ser vi bin-
lıezen iraq Q Kurdistan' a Baş ür ku li ber serfira-

ziye, kem radiwestin, derbxwarina tevgera Fi
lisôn Q ku di ve rewşe de dibiya berpirsiyariya 
xwe ya diroki bileysôyana tekoşina şoreşa Kur
distan ji ·ber jarbOne xwedi li ve berpirsiyariye 
demaye ü pirsgireken li ber we, hwd hem u ji ew 
rewşa ku me li jor taybeten we daxuyankir je di 
ajinin. Ku di ve rewşe de eşa van yekan te kişan
dine. Ger helen Rojhelata-Navin li ser van bin
gehan ji ve rewşe demekevin, reya ve yeke heye 
ku be eri ş ü destavetina emperyalizme. bi ber
beri ü şerren hemberiye hez ii kozen hele ji 
pejrandinan nefilitin. Heke hezen şoreşger iı 
demokrat ji ve rewşe xwe derbikin Q li ser tay
beten rewşe xwe bikemilinin, ew e bi serlira
liyen şoreşan di nav cihe şoreşen dine de re 
bigrin. 

Di rewşa Rojhelata-Navin ku hewqas xedar 
e de navçeyeka germ iraq' e ye. Ew pirsgireken 
me li jore gotiye hem ii li rewşa iraq' e kombfın e. 
Ji peşveçüna rewşa iran'e, ü nexasim ji ber peş
veçünen navça Kurdistan'e pewistiya ve dere 
girantir dibe. 

Belle, bi rasô te koşina şoreş fı demokrasi ya 
Iraq' e rewşa şere heliki ni şan d ide. O di n av xwe 
da gellek pirsgireken dijwar. lihev zeft giredayi 
xwedi d ike. Ku li ser ve hele ne dem ü hemdemi ji 
ali eskeri ü poliôki xwe le girtine. bişkaftina 
pirsgirekan li ser poliôka ü tekoşineka şoreş
geri ew e hatina şoreşen hel en bela bike iı ev yek 
gellek pewist e. Ji bo helen şoreş u dij şoreşe 
guhrandina mezina hele di pevajoyeki de der
bas dibe. Bi hemu rewş u taybeten xwe tevgeran 
ve navsa germ, tekoşina sosyalizm fı demok
rasiya Iraq' e gellek giring e. 

u, berpirsiyaren ku ew e diroke peşde bixin. 
hezen sosyalist fı peşveruji kemasiyen xwe pirs
gireken rewşa xedar didine nişandane. Ew ko
zen hembere rejima Iran destketine, ku van ji 
bidestnexistine ku çewa hezen hember İran di 
rewşek pejrandidane, mina li ber ve pevajoye 
ma bin. 

Tevgera hezen hember Iraq' e ye nezelali ya 
proxram. takôk. stratejik fı rexislini ji ve rewşe 
bikar u bar be ji, ji ber tekoşina Kurdistan nav
çek pewist e di Rojhelata-Navin de hezen Kur
distan'a Başur hewqas peştir xwediye neeriniya 
ne ü bi ve xwedi bari n. Ji ber ve pirsgireke di ve 
nivisa xwe da em e bi girani li ser van hezan 
bisin fı bin peşniyaran daxfıyan bikin. 

iroji hezen Kurdistan'a Başur be li gor peş
veçfınen civak. abori u siyasi gav bavejin peş de, 
di ve pevajoye de ji proxrama xwe ya bere a oto
oorniye dixwazin pek binin u di sa ji keys fı her
beriyen herdü dewleta fede disônin. O li ser vi 
bingehi tekoşin dimeşinin. Yani ne li ser bin
gehen tekoşina politiki fı idiolojikiya rast fı bi 
pergalen erini ji keysan fede nasônin; mina xe
leôyen xwe ye bere pek tinin u bi vi awayi dixwa
zin bigihijin dawike. 

U ser bingehen herberiye helen derva pek
anina tekoşina bi girani taybeteka hezen iraq' e 
gişteki ye. Nexasim ev yek ji bo hezen Kurdis
tan'a Başur. taybeteka xfıyane ye. Gerpeşiya ve 
yeke negirtin ev yek dawiken pejrandin u bin
ketina van hemu tevgeran der bike meydane. 
Lewra; xebaten di me hen dawi de ku li ser hev iı 

gehi tevgersazi ü pekaninan nişan bidin. 
Nexasim ji ber şere Iran u iraq' e şert he ze

detir gihane. Ku ger hezen Kurdistan'a Başur 
xebat u hatina xwe ya bere bihfır bijari bidirıe 
berçav u bi rexnegiri le mizekin fı li ser ve bi hel 
fı hezen şoreşgere iraq re proxramen zelal fı 
rast derbixin u cebhe pekbinin. Ne ew e tene ji 
bo Kurdistan'a Başür, ew e ji hemfı helen Kur
distan' e re kareki giran p~k binin. 

Bi pekanina van peşveaninen erini ew e bi 
helen din re tekiliyen hezen Kurdistan'a Başfır 
rast pek werin, u di ali navnetewi de tengahiya 
heye ew e vebibe. Ger di ali peşveçfın fı pe kani
nen erini de gav bene avetin ew e ew dijmi
nahiyen bere biqedin. Nexasim dijberiya nav
bera PDK u YNK u helen din we beyi hildane. Ji 
xwe ew dijminahiya li ser bingebe bere avabfıye 
ji guhartinan u ji ber rewşa siyasi re li van ha
tiye girtine. H elen di ve herberiye de xwedi sefin, 
tegihişôye ve yeke bin ku ev tewre wan zerar 
digihine.bemıl hezan. Ji ber ve dibi ku dest ji vi 
tewre xwe berbidin. Welew be dijberiya hev u du 
ev hel bi hezen hemberen rejima iraq' e re li ser 
arnane ü pekanineo taybete hele tevgiredanek 
dikari n pekbini n. Ji bo ve yeke di bi ku şerre nav
bera van helan be rawestandine. Ger bi ve te
gihiştine tevger deynin, ku xwediye serpehati
nen dewlemendin ew e ev hez netene neeriniyan 
hildin, ew e roleka pewist ji bo Tekoşina Riz
gariya Kurdistan bileyizin. Li ser tewrmeşan
dinabi vi awayi em hezen Kurdistan'a Bakfır. ji 
wan re li ser bingehen rast tekiliyan avakin. i'ı di 
pevajoye de vi bigihinin hevkari u yekiôyen bi 
hez. Çewan deme bere em e disa ji di vi ali de 
xebat bidominin. o em e bikar u baren xwe 
pekaninan derdibixin meydane. 

• Bimıi emperyalizm ti paşvertiy~n h~l~! 
• Biji yekltiya welathiz ti şoreşger~ gel~ me! 

• Biji piştgirtiya gel~n h~le. yekiti ti hevkaıiya tekoşina şoreşgeri! 

A A A 

ENDAME KOMITA MERKEZI 
MEHMET KARASUNGUR 0 ŞERVANE PKK 

A A A A A • 

IHRAHIM BILGIN ŞEHID KETIN 

Mehmet KARASUNGUR 

Ji sedemen taybeten derva fı hundir herberi 
ü dijberiya be fede ku zerare digihine tekoşina 
gel ji bo ku beyi rawestandin, tekili iı yekiôya 
hezen peşveru fı welathiz avahibe gele Kurdis
tan dive oxire de du lawen xwe ye merxas 
wundakir. · 

Li gor agahdariye gihane rojnama me roja 2 
e Gulan' e 1 983a ji sazkare PKK fı e nda me KM 
Mehmet KARASUNGUR fı şervane Partiye 
İbrahim BiLGiN li hela ciyaye Kandile bi be
riken heza Yekiô Niştimani Kurdistan şehid 
ketine. 

Bi aleme te zanin ku ji mehan ve herberi fı 
şere navbera cebha El Vetan Demokrati Iraq iı 
Yekiô Niştimani Kurdistan didome fı dibe se
bebe kuştina gellek şoreşger fı welathizen Kur
distan. 

Ji bo tekili fı ditina piştgirtiyeka rast bi van 
bella te bigihine ji bere ve di navbera hezen 
welathiz fı peşverfı u hezen demokrat fı şoreşger 
da Mehmet KARASUNGUR xebatan pekanibu, 
kesen van hela dibfı fı di vi ali de xebaten bin
gehi pekani bfı. 

Ji bo ve herberiye rawestinin, hezen hem
her hev çek bikartinin li hembere diktatoriya 
Seddam çeken ~we biteqini'! Mehmet 
KARASUNGUR u Ihrahim BilGIN xebatan 
pekdianin. Bi ve amance dema li karargaha 
PKi ku ci vi n ji ali hezen çekdare YNK ve tegiştin 
diberberiya buyere de şehid dikevi_n. Di sa di ve 
sergirline de ji endamen KM ya PKI fı 40 endam 
fı şervanen ve parôye ji tene kuştin. 

lbrahtm. BILGIN 

EV HERBERi KERi Ki TEN 
Bi tekoşina hezen ~oreşger u peşverfıyen 

Rojhelata-Navin, heze Iraq fı Kurdistan'a Ba
şür, ü ji ber şere iran"e cendirmeye emperya
lizm diktatoriya Seddam hatiye ber ketine. 

Hoyen hundur fı derva ji bo binxistina sazu
mana Seddam erinine. le ji ber kernehatina 
hezen hember, peknehaiina yekitiya çareni n, ji 
xeyni van e~ herberi şeren tesir li hezen hele. 
Kurdistan fı lraq'e dikin. beberpirsiyariya me
zin. berberiya hundir diktatoriya Seddam diji
ne. 

Ki bi çi awayi, li ser çi pergali nezdibe ü dibe 
,efgirtiye bfıyere. ji van pekhatinan. ji tewre 
jiyandomandina diktaıoriya Seddam ber
pirsiyarin iı li peş diroke siıcen giran pekônin. 

BERPİRSiY ARiYEKA 
GİRAN Li MİLE HELEN 
ŞOREŞGER WELATHiZ E 

Hezen dilxwazen yekitiya siyasi fı netewa 
Kurdistan in dibi ku hember tewra pekaninan 
heliti. eşriri hwd. ku yekitiya nav me dipejrinin. 
dijm inahi fı bendili diafirinin pewiste ku tekoşin 
bikin. fı li sefen daxwaza salan sefe yekiti fı 
hevkariya gel cih bigrin. 

Di ve oxire de dema tekoşin domandine 
Mehmet KARASUNGUR u İbrahim BilGIN u 
partiya wa PKK reya me ronahi dike. Tu hez fı 
xebat nikare yekiti fı tekoşina gele Kurdistan 
rawestine. 

BİDA}IV~XİS1'İN~ 35. ŞERV !'N Ü REBE~EN 'P)\K 
EW E BIBE BINXISTINA WE YA KURDISTAN'E 

Dawa Diyarbekir li Örf·i idara Diyarbe
kir, dadgeha leşkeri, di ı 3 Nisan' e ı 98 ı 
de destpe kir biryar di 25 e Gulan' e 
ı 983an de daxiıyan bu. Derheq 35 şerva
nande biryare bidarvexistine, derheq 
28an de muebet hatiye sitendin. Ji ber 
emr'e wan piçiıke derheq ıOan de biryar 
guhuri fı 24 sal dane van şervan an. Derheq 
33 girtiyen şoreşger de nevbera 3-24 salan 
de ceza dane ı 78 kes ji hatiye berdane. 

Bi biryaren bidarvexistina 7 şervanen 
dawa Birecik'e roja 3 Gulan'e bejmara 
biryaren bidarvexistina gihişte 42ya. 

Pişti dem-dagirtina dadigehe ku biryar 
daxôyan bu, şervanen şoreşe bi yek dest fı 
yek dengi şiaren şoreşgeri, hemher dad
gehe tinin zman fı daxfıyandikin ku dad
gehan qolonyalist ji bo biryarsitendine 
nasnakin. li hember vi tewre berxwedan fı 
tevgera bilind heza qolonyalist eriş dike 
ser şervanan, gellek şervan birin dibin. 
Şervanan dadigrin ereben pola fı ji dad
gehe dfırdixinin. Dfıra tu hay fı agah da ri ji 
van şervanan daxuyan nabe. Le, li gor 
daxuyanbunen hela girtixane ji ber ber
xwedane didominin, zilm u işkencen gir an 
li ser van şervanan pekdibin. Disa li gor . 
agahdariye maliyen girtiya dibin zerpen 
giran dane. 

Ev zilm u zerp li ser gel te meşandin u 
daxfıyanen dema erişa Kurdistan'a Başur 
~k batı eşkere xOyan clide ku hha qolon
yalist di tirseka girar:ı daye. Nexasim bi 
erişa rojeve eşkere ye ku heza qolonyalist 
dixwaze bi helen din ve bal bide kişandin fı 
tesira biryara n ji ser gel u navnetewa betal 
bike. Le, pekhatinen rewşe ve amance 
pekanineo heza qolonyalist bervaji guhar
tiye bi girani rewşa Kurdistan fı heza PKK 

Geltek zelal e, eriş ew e hemberi u te
koşina gel geştir bike. Ew dema hember 
darvexistinan rewşa bedengi zu ve hatiye 
bihurandin, bi xemla hemdemi u reberiya 
rexistina berxwedane gele Kurdistan se
beben wundakirinen mezin be ji daye ni
şandan ku ew e te koşina serxwebuna Kur
distan be binxistin be domandiile. 

Roja 24 e Gulan'e l 983 biryaren dar
vexistine derheq van şervanan de hatiye 
da yine. 

Riza ALTUN, Şukru GULMUŞ. Muzaffer 
AYATA, Celalettin DELiBAŞ. Musatafa 
KARASU, Bedrettin KAVAK, Mehmet 
TAKİR. Abdulsemet TEKTAŞ. Selahattin 
ŞIMŞEK, Celal BAYMİŞ. Harnit BALDE
MiR Hidir AKBALİK, Mehmet TAN
BOGA, Mehmet CANYÜCE. Mehmet 
Emin KESKiN, Ali YENER. Kemal 
AKTAŞ. Ab u zer DEHŞET. i rf an GULER. 
Suleyman GUNEYLi. Ali KİLİÇ, Rama
zan ÖDEMiŞ. Salih OGAÇ, ZulfikarTAK. 
Halil UCUT, Ali YAVERKAYA, Feyzi 
YETKiN, Abbas YOKUŞ. M. Fahri ÇiFT
KUŞ, iz zet BAYKAL. Yilmaz UZUN, 
Alaattin AKTAŞ, M. Emin GÖKDEMIR. 
Cemal ARAT, Cuma KUYUKAN. 

Şervanen derheq wan de biryare mue
bet hatiye sitendin ji ev in; 

Selahattin EFE, Resul YAŞAR. Eyup 
ACAR. Harun BİÇAK. Abdulkadir ATİL. 
Mehmet ÇAT, Osman GULTEKÇE. Ömer 
Nihat KAYA. Hasan Huseyin KARAKUŞ. 
Ahmet KİLİÇ. Abdurrahman SEVGAT. 
Emin YAVUZ, Hamza YAVAŞ. Fettah 
YİGİT. Ahmet KOSANLİOGLU. llhami 
ADİYAMAN. Aptullah KANAT. Mehmet 
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Emperyalist sistemin dennleşen çelişkisi ve NATO ... 
Baştarqfi S:18'de 

tiyorlarsa da bunda başanlı olama· 
maktadırlar. Ekonomik ve siyasi alan· 
daki ortaya çıkan krizin niteliğine gö
re. emperyalistler arasındaki çelişki· 
lerde su yüzüneçıkmaktadı r. Buna lı m 
ne kadar ağır özelliklerde yaşam· 

lıyorsa. çelişkiler de buna bağlı olarak 
o derecede agır veya hafif biçimlerde 
görünmektedir. Emperyalist ülkelerin 
tüm çabalanna rağmen. hiçbir ülke 
ekonomik ve siyasi çıkanndan vaz· 
geçmedigi için. doğal olarak bu çeliş· 
kiler de varlığını sürdürmektedir. Ve 
bu çelişkiler sadece bir alanda değil. 
emperyalist tekellerin egemen oldugu 
her alanda kendisini göstermektedir. 

Bu alanlardan biri de NATO'dur. 
Yalnız. NATO özel konumundan do
layı. emperyalist devletlerin çelişkileri 
sokmanıak için en çok üzerinde dur· 
duklan ve çaba sarfettikleri bir alan· 
dır. 

Emperyalizmin askeri gücü olan 
NATO. öteden beri. ABD-AET. Yuna· 
n is tan· Türkiye. Tiirkiye·AET vb. çel iş· 
kilere sahne olmaktadır. Emperyalist 
sistemin vurucu gücü oldugundan. 
özellikle ortaya çıkan bu çelişkiler 

NATO içi görüşmelere yansıtılma· 

maya çlışılmışsa da. bunda başanlı 
olunamadığı son gelişmelerden de 
açığa çımaktadır. Varşova Pakn kar· 
şısında askeri güç üstünlüğünü elle
rinde buludurmak için NATO'nun bir· 
liğinin gerekli olduğunu çok iyi bilen 
emperyalist ülkeler, mümkün olduğu 
kadar. NATO' yu bu çelişkilerden uzak 
tutmaya çalışmaktadırlar. Fakat. ken· 
di ekonomik ve siyasi çıkarlanndan 
tavize yanaşmamalan. çelişkinin ge· 
lişmelere bağlı olarak daha sert bi· 
çi mlerde onaya çıkmasına yol aç· 
ma ktadır. 

NATO içerisine yansıyan çelişkiler 
surekli varlıgını sürdürürken. bazen 
bu çelişkiler üst dtizeylerde de ken· 
dısini göstermekte ve NATO yönetici· 
lerinin birbirinden farklı görüşlerle or· 
ıaya çıkmalanna yolaçmaktadır. 

:'I<ATO içerisinde su yüzüne çıkan son 
ç<>li~ki. bu durumun açık bir ifadesidir. 
Bir Kanadalı generalin NATO ve Var· 
~m:a Pak u ' nı n askeri güç dengesi üze· 
rine yaptıgı açıklamalar ile başlayan 
çe lişkiler. NATO Genel Sekreteri Joseph 
Luns'un istifa girişimine kadar var· 
dınldı. Bu durum ise. emperyalistler 
arasındaki çelişkinin zayıf görünse de. 
agır oldugunu göstermektedir. Birbir· 
lerine karşı birligi korumak için hatta 
bazı ekonomik ve siyasi taviz vermeye 
kadar da vanassalar. bu bile birliği ko-

Pinochet kanlı iktidan 
son günlerini yaşıyor ... 

Baştarafı S:18'de 

fazla olduğu söylenmektedir. Diğer 
muhalefet güçlerini de (Sosyal De
mokrat. reformisı çevreler. Şili sol 
guçlerinden bazılan) içinde top
layacak olan muhtemel yeni hükü· 
metin, Hıristiyan Demokratlann etkin· 
liginde olması kaçınılmaz görül· 
mekıedir. 

Zayıflık lan nedeniyle gelişen hare
ketin önderligini alamayan sol güçler. 
bu durumda adeta gelişmelerin içinde 
yer almaktan öte bir şey yapama· 
makta ve daha çok destekler tutum 
ıakınmaktadırlar. Bu öyle bir noktaya 
varmıştır ki. Şili Komünist Panisi 
(ŞKP) muhtemel yönetime katılmak 
istemesine ragmen. bu kabul edilme· 
mektedir. Ancak. ŞKP'nin buna rağ
men yeni hÜkümete desteğini sürdüre· 
cegi bildirilmiştir. Bu açıklamayı, 

ŞKP sekreterinin Parti'nin 60. yıldö
numünde Manifesto'da bizzat yaptıgı 
bildirilmektedir. 

rumada yeterli olmamaktadır. 
Özellikle bu çelişkinin. ABD em· 

peryalizminin NATO karan ile B. Al· 
manya'ya Pershing ve Cuerise füzeleri 
yerleştirmeye hazırlandığı. ulusal kur· 
tuluş hareketlerinin güçlü bir gelişim 
kaydettiği ve bu nedenle her zaman· 
kinden daha fazla bir şekilde sosya· 
lizm karşısında birlik olmaya ihtiyaç 
duyduklan bir dönemde ortaya Çık· 
ması. bu çelişkinin boyutunun görüle· 
bilinmesi açısı ndan son derece önemli 
bir durumdur. Emperyalistler her ne 
kadar. sosyalizm karşısında kendi 

aralannda çelişki yaratmamak isti· 
yorlarsa da. bunun ortaya çıkmasına 
engel olamamaktadırlar. 

Önümüzdeki günlerde de, emper• 
yalistler arasındaki çelişkiler, ekono
mik ve siyasi krizin derinleşmesine 
bağlı olarak. değişik boyutlarda varlı· 
ğı nı sürdürecektir. NATO içine de yan· 
sıyacak olan bu çelişkiler, emperya· 
lizmin en fazla birliğe gereksinme 
duyduğu ve birlik içinde göründüğü 
dönemlerde de olsa gelişecek ve kerı· 
disini ortaya çıkaracaktır. 

Kürdistan halkı gerekli cevabı verecektir ... 
Baştarqfi S: ll' de 

Kürdistan'da tam bir savaş ha· 

zırlıgı sürdüren cuntanın. bu ha· 
zırlıgın bir parçası olan bölge va: 
Iiiikieri oluşturma karan da dik· 
kate alındıgında. baştan beri say· 
dıgımız neden ve amaç lar çok 
daha iyi anlaşılmaktadır. Sö
mürgeciler. artı k tümüyle açık sa· 
vaş hükümleriyle yöneldikleri 
Kürdistan'da. tüm uygulama· 

lannı gelişen devrimci kurtuluş 

hareketini bastırmak ve müm· 
kün oldugunca sömürüyükatm er· 
leştirerek son bir vurgun vurmak 
arnaçianna göre biçimlendir· 
mektedirler. Kürdistan' da buna 
hizmet edecek uygulamalann tek 
bir merkezden yönlendirilmesi i· 
çin ve savaş komutanlıgı olarak 

bö lge valilikleri atanması. bu ha· 
zırlıklann boyutlannın gösterge· 
sidir. Bölge (sömürge) valiligine 

baglı olarak. toplama kamplan· 
na doldurtılan köylülük. bu uygu· 
lamalarla e n ko yu bir sö mürü ta· 

hakküm ve dene~im altına alı· 

nacaktır. Verimli topraklan kendi 
ekonomik ihtiyaçlan dogrultusun· 

da kullanıma açacak olan cunta. 
bu amaçla oluşturacagı "stratejik 
köy" ler de k ö ylülügü adeta k ö le· 
ler gibi çalıştırmaya ve böylece 

tanmsal ve hayvansal ürünler ve 
hammadde deposu olarak gör· 
dügü Kürdistan zenginliklerini ve 
insan emek gücünü sonuna kadar 
emmeye çalışacaktır. Güneydogu 
Anadolu Projesi (GAP) adı altında 
çizilen planlar. yeni petrol arama 
çalışmalan. su kayna~lannın e· 
nerjiye dönüştürülme faaliyetleri 
ve gerisinde tüm bu uygulamalar, 1 
agzından kan damlayan sömür· 
geci Türk burjuvazisinin avının 

kaçacagını anlayan sırtlanlargibi 
Kürdistan'ı son bir çabayla yut· 

maya hazırlandıgını göstermek· 
tedir. 

Ama. yüzlerce yıldır aynı iştah 
ve emellerle yaklaşılmasına rag· 
men bir türlü yutup·sindiremedik· 
leri Kürdistan. bundan böyle artık 

hiçbir zaman ve h-içbir gücün yemi 
olmayacaktır. Bir bütün olarak 
Kürdistan halkı ve özel olarak da 
yoksul köylülü.k. hangi kılıflara 1 

sokulup. hangi boyalarla cila· 
lansa da kendisine yönelen şeyin 
yüzyıliann köhnemiş. barbar sö
mürgeci silahlan oldugunu yaşan· 
tısının içinde görmekte ve her ge

çen gün kin ve öfkesini daha da 
bilemektedir. e 

Hiçbir peşmerge çatışmalardan yana degildir ... 
Ba$/Graji S: 10 'd tt 

Çünkü bakıyorum: durumu biz· 
den daha kötü olanlar da var. Bu 
Kürt halkının yaşamı dır. Eger zor· 
luklara tahammül etmez ve daya· 
namazsak. daha çok şeyimizi kay
bedebiliriz. Buna· sabır ve taham· 
mülumüz vardır. 

kat Türk devletine karşı savaş· 

mak da en büyük arzumdur. 
Biz Irak'ta bagımsızlık ala· 

mayız. ancak otonomi alabiliriz. 
Bunun sebepleri çoktur. Eger K ür· 
distan' ın bagımsızlıgından bahse· 
dilirse. o da. Türkiye· Kürdistan·. 
ından geçer. Bagımsızhgımıza 

burada kavuşabiliriz. Türkiy~

Kürdistan'ında kaldıgım sürede 

birçok parti ve örgüt hakkında 
sınırlı bilgilere sahip oldum. 
PKK'nin geliştirdigi mücadeleye 
tanı k oldum. Gerek agalara ve ge· 
rekse ajaniara karşı geliştirdigi 

mücadele ile sesini her tarafa du· 
ytı-rdu. PKK siyasi olarak çok güç· 

lüdür. Eger bunu askeri mücade·, 
leyle tamamiarsa yeoilmez olur. 

Son söyleyecegim şudur. Bü· 
tü n PKK'li ve diger arkadaşlar bizi 
düşünmelidirler. Gece gündüz 
durmadan mücadele vermelerini, 
halkımıza önderlik etmelerini bek· 
Jiyoruz. Bugün her ev birkaç şehit 
ve yaralı vermiştir. Binlerce insan 
cezaevlerinde. Bunu unutmama· 
lan gerekir. Bence bir devrimci, 

hiçbir zaman. zindanlarda işken· 
ce altında direnen ve daglarda aç· 
susuz şavaşıp kanını döken Kürt 

partizanlannı unutmaz. Kürdis· 
tan halkı kurtuluş yoluna girmiş· 
tir. Kendini satan ve davamıza i· 

hanet edenler çıkarsa, tarih kar
şısında hakettikleri cezayı ala· 
caktır. 

Yaşasın Kürt Halkının 
Kurtuluş Mücadelesi! 

Sayfa 22) 

Faşist Evren'in Kürdistan gezilerinin ardından .. .. 

Ba$taraji S: / 'de 

şi st cu n ta, Güney Kürdistan'ı istila ha· 
reketine karşı halktan yükselecek 
tepkileri, müdahaleyi daha da gelişti· 
rerek ve katliam girişimleri ile -karşı· 
layacağını bizzat belirttiği gibi, zaten 
böyle bir dön!!mde yapılan Şırnak as
keri tatbikatı da buna açık bir işaret• 
tir. Faşist cunta bu son "gezi" ile, sal
dın hareketi fiyaskoyla da sonuçlansa 
amaçlan ve Güney Kürdistan üzerin· 
deki emellerinde ne kadarısrarlı oldu· 
gunu başta bu yöre olmak üzere tüm 
Kürdistan halkına ve dünyaya göster· 
rnek istemiştir. Zaten, faşist Evren 
yapbgı konuşmada" hiç kimseye veri· 
lecek bir kanş toprağımız yoktur." 
derken bu niyetlerini açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Öte yandan, Diyarbakır' da görül· 
mekte olan PKK-Merkez davasında 
verilen 35 idam karan ve bunu takip 
eden çeşitli davalara ilişkin yeni idam 
kararlan halkta büyük bir kin ve öfke 
yaratmaktadır. Bunun sonuçlan nı ön· 
lemek isteyen cunta, Kürdistan'da as
keri faaliyetlere yoğunluk kazandı ra· 
rak. PKK davalannı da Şeyh Sait ve 
Şeyh Rıza'nın yargılarnalanna dönüş

türmeye çalışmaktadır. Güney Kür· 
distan'a karşı girişilen istila hareketi 
de zaten böyle bir amacı içinde taşı· 
maktaydı. Ama bu saldınnın fiyaskoyo 
la sonuçlanması, cuntanın bu l<onuda 
da başansızlığa ugramasını getirdi. 
Bu durumda, devrimcilerin güçlü bir 
direnişle karşıtayacağı idamlann, 
halktan büyük bir tepkinin doğması na 
yol açacağı son derece açık oldugun· 
dan, yeni bir tehdit ve gözdagına ihti
yaç duyuldu. 

Faşist Evren'in konuşmalanndan 
da anlaşılacağı gibi, gezinin bir diğer 
amacı da, sivil kanadın muhalefetinin 
hastınlması ve çelişkilerin giderilmek 
istenmesidir. Sivil kanadın faaliyetleri 
"BTP"nin kapatılmasından sonra da 
durmamışnr ve devam etmektedir. Bu 
durum ise. cunta elebaşlan nı tedirgin 
etmektedir. Açıkbr ki, cunta, bölge ü· 
zerinde rolünü oynayabilmek ve dışa 
açılabilmek için, herşeyden önce içer• 
de toplumu bir savaş haline koyarak 
askerleştirmek. kendi deyimleriyle "hu
zur" u sağlamak zorundadır. Bu ne
denle içerde tüm toplumu "tek bir ses" 
olmak zorunda bırakarak. bu temelde 
güçlenmeye çalışmaktadır. Bu durum 
ise, 1920-40'lar arasında Kemalistle
rin sürdürdügü politikayı hatırlat• 

maktadır. O dönemde de Kemalistler, 
bir yandan Kürdistan üzerinde yoğun 
olarak katliamlar sürdürürken, bir 
yandan da kendi muhaliflerine yöne
lerek on lan ezmişler, ve bunu gerçek· 
leştirebildikleri oranda da Kürdistan 
üzerindeki baskıyı daha çok yoğunlaş
tınrken, dışa açılabilmeyi de başara
bilmişlerdi. Bugün faşist cuntanın yü
rüttüğü politika da, aynı bu tarzda işle
mektedir. Dışa açılmak için, bıraka
lım halk muhalefetini, aynı amaçlan 
taşıdığı kişilere bile en ufak ses çıkar· 
ma olanağı vermemel(te, içte "huzur" u 
sağlamak için tehtişi alabildiğine yo
ğunlaştınrken, dışanya açılmanın da 
hazırlıklannı sürdürmektedir. Yine 
aynı şekilde. Kürdistan meselesini ba· 
hane ederek. muhaliflerinin üzerine 
yürümektedir. "BTP''nin kapatılması, 
"SO DEP". "DYP" vb. partilerin kuru
cu üyelerinin çoğunluğunun veto edil
mesi, hep böyle bir gelişmenin ürünü
dür. Görüldüğü gibi Evren, partilere 
yönelik tehdit konuşmalan için Kürdis
tan'ı ve dönemi özellikle seçmiş ve ge
lebilecek tepkileri böylece asgariye 
indirmeyi hesaplamıştır. 

içte bu nede~ler ve amaçlar böyle 
bir "gezi"nin gerçekleşmesinde önem
li bir rol oynarken, bazı dış neden
lerinde bunda payı bulunmaktadır. 

Emperyalizmin bölgeye yönelik 
uygulamalannın önünde ciddi bir en
gel olarak gördüğü Suriye'nin gerek 
Reagen planının ve gerekse İsrail· lüb
nan antlaşmasının fiyaskoyla sonuç· 
lanmasında, takındığı ve ısrarla sür· 
dürdüğü kararlı tutumunun önemli rol 
oynadığı bilinmektedir. Son aylarda 
sosyalizm ve dünya ilerici-devrimci 
güçleriyle ilişkilerini geliştirerek daha 
da güçlenen Suriye karşısında, İsrail'· 
in bir yetmezlik içinde olması, em
peryalizmi yeni güçleri devreye sok· 
mak zorunda bırakmaktadır. Buna en 
\ıygun güç olarak ise, bugünkü yapı· 
sıyla · Türk faşist cu n tası bulun· 
maktadı r. Zaten cu n ta da. uzun bir sü
redir Suriye üzerinde varolan tehdit· 

istegini açıga vurmakta ve emperya
lizminde yakın desteği ve yönlendirmesi 
ile baskılannı yoğunlaştırmaktadır. 
Nitekim, cunta başı yapbğı açıkla
malarda. böyle bir hedefin varlığını 
gizlemeyerek. tehdit ve baskılannı 
daha da geliştirmiştir. Bizzat Suriye'· 
yi hedef göstererek. "bazı ülkeler a
narşist/ere müsamaha gösteriyor" de
mesi bu konuşmayı Suriye sınınna 
yakın bir alanda yapması tesadüf de
ğildir. 

Aslında, Güney Kürdistan'ı istila 
hareketi ile tüm bu hedeflere ulaşıl
mak istenmiş, fakat saldınnın tama
mıyla fiyaskoyla sonuçlanması, bu a
maçlara ulaşmak bir yana bir çok şeyi 
de kaybedebileceği korkusuna düşen 
cu n ta şeflerini telaşa bogmuştur. Hala 
bu amaçlan üzerinde iddia sahibi ola· 
bilmek içinde, böyle bir fiyasko olayı· 
nın hem gizlenmesi ve hem de yeni 
tehditlerle halka daha fazla gözdağı 
verilmesi gerekmiştir. İşte, böyle bir 
"gezi" buna hizmet edecektir. 

Ama, sonucun cunta açısından 

tam bir fiyasko olduğu ne kadar giz· 
lenmeye çalışılırsa çalışılsın, buna 
muaffak olamadıklan bizzat kendi fa
aliyetlerinden açıga çıkmaktadır. 

Günlerce basında, radyoda, televiz· 
yonda faşist Türk ordusunun "büyük 
zaferi"nden bahsedilirken, Kenan Ev
ren'in bölgeye gelerek müdahale ala· 
nında "denetleme"de bulunması ve 
aynı "zafer" den söz etmesi, saldınnın 
fiyasko ile sonuçlandığının kendileri 
tarafından ispatlanmasıdır. Bu kadar 
açıklamalardan sonra, cuntanın en 
yetkili kişisinde aynı açıklamalan 

yapmak zorunda kalması, bu konuda 
içerisine düştükleri çıkmazın ve a
maçlanna ulaşamamalannın bir so
nucudur. 

Tüm tedbirlerine ve gözdagı göste
rilerine rağmen. faşist cunta, bu .. ge
zi"lerle kitleler üzerinde yaratmak is
tedigi sonuçlara ulaşamamıştır. Ki tl 
lerde yaratılmak istenen orko yı 

gınlık durumu. halkın direnişi karşı· 
sında geri tepmiştir. Zaten, yüzyıllar
dır kan sömürgeci egemenlik albnda 
çağdan uzaklaştınlarak. en geri ve il
kel bir yaşam içinde zorla ayakta tutu
lan Kürdistan halkının. geçmişte ken
dileri açısından hiç bir yara n nı görme
dikleri. bugünde üzerlerinde baskı ve 
sömürünün en katmerlisini geliştiren, 
işkence ve katliamlann uygulayıcısı 
cellatlara destek olması beklenemez. 
Bu nedenle, fiyaskosu ve sonuçsuz 
kalması daha baştan belli olan böyle 
bir "gezi"den beklenen sonuçlann a• 
lınması mümkün degildir. 

Her ne kadar saldınlar bir yöre 
halkının şahsında gözdağı ve katliam 
tehditlerine dönüştürütmek iste
niyorsa da. aslında bu tümüyle, bir 
halkın geleceğini, varlığını ilgilendi
ren ulusal kurtuluş mücadelesine kar• 
şı geliştiriirnek istenen imha girişimle
rinin bir parçasıdır. Bu saldınlann. a
deta Kürdistan'ın kalbi durumunda o
lan bir alana yöneltilmesi, neyin he
deflendiğini açıkça göstermektedir. 
Yine. bizzat devletin emir· komuta zin
cirinin en üstündekilerce, istila ve kat· 
liamlann gerçekleştirildigi alanın ye
rinde incelenmesi ve girişecekleri bü
yük çaplı imha hareketlerinin prova
lannın bunlar eliyle planlanması ve 
yürütülmesi, Kürt halkının ulusal var· 
lığını yok etmek için hangi boyutiarda 
bir saldın girişimi içinde olunduğunu 
açık bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. 
Tüm bu nedenleri bir araya topladığı· 
mızda, bu "gezi''lerde esas amacın. 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücade
lesi'ne karşı saldın ve komplolan da
ha da hızlandırarak. geliştirmek ve 
imha boyutlanna kadar vardırmak 
olduğu görülmektedir. 

Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin ge
lişmesi için içte ve dışta koşullan n da
ha da elverişli bir duruma gelmesi 
karşısında; askeri faşist cunta. saldın 
ve komplolannı daha da hız vererek 
artıracaktır. Fakat. bu durumda ulu
sal varlığı tehlikede olan Kürt halkı, 
daha büyük bir direnişte askeri faşist 
cuntaya cevap verecek ve onu içerisi
ne girdiği bu çıkmazdan boğacakbr. 

• 

Geçmişte olduğu gibi bugünde. ge
nel grev ve reformisı yönetimlerle ikti· 
dara gitmeyi düşünen ve faşist dikta· 
törltigü böylece yıkma peşinde olan 
bazı sol güçler, yaşanan acı deneyiere 
rağmen sürdürdükleri tutumlanyla 
gelişmeler önünde olumsuz bir rol oy· 
narken. diger bir kesim ise yönetimin 
ancak silahlı bir mücadele temelinde 
yıkılabileceği gÖrüşünü savunmakta· 
dır. Gelişmeler üzerinde kesin bir insi· 
yaıif sağlayamamış durumda bulun· 
salar da bu kesimler, geçmişin acı de
neylerinin unututmaması gerektiğini 
söylemekte ve Şili'de devriminin kar· 
şı·devrimle iç içe gelişecegi ve halkın 
sorunlannın ancak silahlı mücadele 
tem·elinde çözümlenebileceği görüşü
nü savunmaktadırlar. 

Bugün Kürt halkının mücade· · 
lesi daha çok gelişiyor. Halkın i· 

nancı giderek fazlalaşıyor. Ve 
herkes ya dogrudan katılıyor. ya 
da ona omuz veriyor. Dünya da 
mücadelemizden haberdar olu· 
yor. Bu çok iyidir. Şimdi gerek 
siyasi. gerekse askeri olarak eski· 
sinden kat kat ileriyiz. Bir daha 
yenilmemiz zordur. Bir de şu var. 
içimizde mücadeleyi engellemek. 
geliştirmernek isteyenler var. Sü· 
rekli devrimin yolunu tıkamak is· 
tiyorlar. Eger bunlar safdışı edi· 
lirse bir adım daha ilerleriz. Mü· 

cadele saflannda bizim de gerici· 
lerimiz vardır. Ama artık, Türkiye 
Kürdistan'ı bizim için önemli bir 
dayanaktır. Her açıdan birbiri· 
mizden yararlanabiliriz. Türkiye 
Kürdistan'ının mücadelesini çok 
önemli görüyoruz. Türkiye Kürdis· 
tan'ı nüfus ve cografya olarak 
büyük parçayı teşkil eder. Ama 

her parçanın mücadelesi diger 
parçalan da etkiler ve mücade· 
!esini daha çok geliştirir. Ben 

Türkiye Kürdistan'ında kaldım. 

Türk sömürgeciliginin baskılan nı 

gördüm. hem de yaşadı m. Türki· 
ye Kürdistan'ında mücadele et· 
meyi çok isterim, buna da her 
zaman hazınm. Ben düşmanlar 
arasında fark görmüyorum: fa· · 

• lerini saldın boyutlannda geliştirme 
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Direniş devam edecek ... 

Baştarafı S:J'de 

gibi Türk resmi safsatalannı ciddiye 
almayan tutumlan ve istila hareketini 
gerek amaçlan ve gerekse muhtemel 
sonuçlan üzerinde günümüze .dek cid· 
di değerlendirme ve yorumlara devam 
etmeleri sömürgeci-faşist Türk gene
rallerinin maskesini iyice düşürmüş
tür. 

İstihi olayının ardından, bugüne 
kadar sürekli örtbas edilen ve çarpıtıl
maya çalışılan tarihsel ve güncel bir
takım gerçeklerde ortaya çıkmaya ve 
giderek kamuoyuna daha fazla mal 
olmaya başlamıştır. Başta Kuzey-Batı 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 
olmak üzere Kürt ulusal ve demokra· 
tik hareketinin üzerine örtütmek iste
nen ölü topragı; işgal harekatının en 
temel hedeflerinden birinin, Kürdistan 
devrimci direniş hareketinin bastınl· 
ması olarak ilan edilmesiyle darma· 
dagan olmuş ve böylece bölgede em
peryalizme ve sömürgeciliğe karşı en 
önemli direniş hareketlerinden birinin 
de Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareke
ti olduğu ispatlanmıştır. 

Irak faşist yönetimiyle ortak bir bi· 
çim de ve aynı zamanda faşist Saddam 
yönetimini kurtarmak amacıyla da 
gerçekleştirilen bu harekAt; yöneti· 
min uşak karakterini iyice açığa çıkar
ması nedeniyle, onu en yakın müttefik· 
lerinden bile soyutlayıp, daha da zayıf· 
tatmış ve muhalefet güçlerinin politik 
olarak gelişmesine yolaçan bu girişim 
böylece ters tepmiştir. 

Bu harekAtla bölge ve dünya çap ın• 
da emperyalist politikalar dogrultu
sunda yöneldi§i tehlikeli girişimleri 
iyice gün yüzüne çıkan faşist Türk yö
rıetimi, tüm ilerici ve devrimci bölge ve 

ünya kamuoyunun şimşeklerini bir
ttez daha fizP.tf.ne_ çekmiş, bu güçlerin 
t<ürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketine 
ÇJian destek ve sempatilerinin art· 
ıasına yolaçmıştır. Ozellikle Güney 
ürdistan yurtsever güçleri, bu ha· 

ekAttan sonra Kuzey-Batı Kürdistan 
ulusal kurtuluş güçleri ile ilişki ve itti
fakı arttırmanın ne denli önemli oldu
ğunu kavramışlardır. 

istila harketiniit ortaya çıkardısı 
diger bir somut gerçeklik ise; işbirlikçi 
kalemlerin ~lle "Güneydoğunun sı
nır güvenliğinin sağlanması en ;ı or kö
.fqi: Hakkôri gibi dünyada örneği az 
gösterilebilecek vahşi bir arazi ... " v.b 
deyimlerle ifade ettikleri harekit ala
nında; NATO'nun bile gücüne methi· 
Y*!ler düzdügü sömürgeci Türk ordusu 
birliklerinin, ciddi bir çatışma yaşa· 
maksızın ve adeta kendi kendine ger
çek bir bozguna uğramasıdır. Kalın 
kafalannı, Kürtlük gerçegine binlerce 
yıllık sömürgeci boyunduruktan günü
müze ulaştıran Kürdistan'ın çetin do
gasına böylelikle bir kez daha vuran 
faşist Türk sömürgecileri,çok güven
dikleri ordulannın da pek de gÜveni· 
lecek bir nesne olmadıgını görmüşler· 
dir. Harekete katılan birliklerin kendi 
aralanndaki irtibatlannın çoğu kop
muş ve askerler çogu yerde panige ka
pılarak kişisel eşyalannı bile bırakıp 
kaçmışlardır. Hatta birliklerinden ay· 
n düşen birtakım askerlerin can hav· 
liyle köylülerden bilgi karşılıganda yi· 
;,recek ve içecek talep ettikleri ve ken· 
:lilerine birşey yapmamalan için yal
vardıklan görü~müştür. 

İstila harekitı kitleler üzerinde he
yecan, korku, umut ve coşku kanşımı 
bir etki yaratmıştır. Olay yurtsever 
kitleler nezdinde Kürdistan halkına 
karşı başlatılan bir savaş biçiminde 
yorumla nmış, özellikle yaşlılar 1925-
40 yıllan arası katliamlan anarak 
düşmanın benzer uygulamalara giri
şebileceginden sözetmişlerdir. Ancak 
yeni dönemde geliştirilmekte olan di· 
renişe olan baglılık ve umutlan ise ha
rekAt boyunca direnişçi güçlere artan 
llgi, destek ve katılımlanyla açıkça or· 
taya koymuşlardır. En koyu gerili§in 
hakim oldugu alanlarda bile gelişme
leri çeştili yayınlarla izlemeye çalışan 
kitleler, her türlü baskı ve yetersizlige 
ragmen savaşma azimlerinden hiç· 
birşey yitirmemişlerdir. 

Sonuç olarak 25 Mayıs ı 983'te fa· 

şist Saddam yönetimiyle yaptığı kor· 
san anlaşmalanna dayanarak Kürdis· 
tan devrimci-yurtsever güçlerinin üs
lendiği Orta Kürdistan'• istilaya giri· 
şen sömürgeci-faşist Türk generalleri 
ne Kürdistan devrimci-yurtsever güç
lerine ve ne de Irak muhalefet hare· 
ketine herhangi bir darbe vurmadan; 
uluslararası kamuoyunun tepkisi ve 
Kürdistan halk güçlerinin direnişi da· 
ha da derinleştirmelerinden çekinerek 
2 Haziran ı 983'ten itibaren güçlerini 
kısmi olarak bu alandan çekmeye baş· 
lamışlardır. 

Buna ragmen 'Harekatımız başa· 
nya ulaştı", "Hainlere derslerini ver• 
dik " vb. iddialarla başan tellallıga 
yapmaktan da geri durmayan sömür· 
geci faşistler,içine düştükleri durumun 
bir çıkmaz olduğunu bildikleri halde 
faşist Evren'in ağzından tehditlerine 
devam etmekte ve bunun kapsamını 
daha da genişletmektedirler. 

Oysa gerçek şudur ki, onlar daha 
harekatı ba,şlattıklan günden yaptık
lan gaf ve palavralarla şişirilmiş güç
lülük iddialannın kofiuğunun açığa 
çıkmaması için ellerinden gelen her
şeyi yapmışlardır. 

Harekatın sonunda Dışişleri Ba· 
kanlıga aracılığı ile yaptıklan görüş· 
melerde "her konuda tam bir görüş 
birliğine vardık" demelerine ragmen, 
Saddam yönetimiyle daha ileri adım· 
lann atılmasında anlaşmazlı§a düş· 
müşlerdir. 

Başta PKK olmak üzere Kuzey
Batı Kürdistan ulusal kurtuluş güç
lerini dagatmayı hedefledikleri halde; 
bırakalım dagatmayı bir tek militan
lannı bile ele geçirmeyi başarama
mışlardır. Bizzat Kenan Evren'in "da
ha Güney'e püskürttük" demesine 
ragmen, yine PKK başta olmak üzere 
devrimci-yurtsever hareketler bugün 
tüm ülke sathında mücadeleye yeni· 
den atılmışlardır. 

Hedef şaşırtmak ve katliamlannı 
örtbas etmek için; aynı zamanda Er· 
meni militaniara da yönelik olduğunu 
iddia ettigi harekatın başaoyla ger
çekleşti§inl ilAn etmesine rağmen, ne 
ülke ne de dünya kamuoyuna bu iddia· 
lannı kanıtlayabilecekleri bir tek şey 
gösterememişlerdir. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareke
tini halk kitlelerinden ve müttefikle
rinden tecirt ederek kendi içinde par· 
çalamayı ve imha etmeyi hedeflediği 
halde,bu saldın sonrasında tüm dost 
güçlerle Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Hareketi ve PKK arasındaki ilişki ve 
dayanışmalan daha da artmış ve so
mut hedeflere yönelmiştir. 

Türk ordusu ise her türlü dış destek 
ve hazırlıga ragmen, partizan hareke
tine ve ülkemizin doğasına hükmede
meyece§ini bir kez daha ortaya koy· 
muş ve zannedildiginden çok daha 
fazla zaaftarla yüklü oldugunu kanıt· 
lamıştır. Gerçekler böyle olmakla bir
likte sömürgeci faşist Türk generalleri, 
ne Kürdistan ve ne de Irak ile diğer 
bölge ülkeleri üzerindeki tehlikeli e• 
mel ve girişimlerinden vazgeçmiş de
gildirler. Kürdistan ulusal kurtuluş 
güçleri ve özetikle PKK'ye karşı yeni 
saldın ve imha planlan peşinde olan 
faşist Türk yönetimi,PKK ile ilişki ha
lindeki tüm dost güçleri tehdit ederek 
onlan bu ilişkilerden uzaklaştırmaya 
çah§maktadır. 

Onümüzdeki dönemde yeni ve güç
lü bir mücadelenin yükseltilebilece
gini çok iyi bilen sömürgeci faşistler 
tüm sınır boylannda yıgınaklar yap
makta, yeni karakollar kurmakta, pu· 
sulan sıklaştırmakta, köylüleri asker· 
leri e birlikte nöbet tutmaya ve ihbarcı· 
lıga zorlamakta, diger yandan ise ya
lan demagojilerle iç ve dış kamuoyunu 
yanıttmaya çalışmaktadır. 

Ancak faşist Türk generalleri ne 
yaparsa yaP.~ın takke düşmüş, ket gö
rünmüştür. Ulkemizde göz kırpmadan 
uyguladıklan sömürgeci faşist teröre 
karşı PKK önderli§indeki halkımızın 
ve tüm yurtsever güçlerin karan şu
dur. sömürgeci faşist Türk devletine 
ve onun emperyalist ve gerici daya
naklanna karşı Bağımsız Birleşik ve 
Demokratik bir Kürdistan ve halkiann 
gerçek kardeşli§i için direniş devam 
edecektir. 

Temmuz1983 

PKK Urfa Merkez ve Viranşehir davasında 
Baştarafı S: l'de , 1 O idam karan ... 
PKK militanı hakkında 'verilen idam 
karan ve ardından Güney Kürdistan 
ile Hakkari yöresine karşı girişilen is
tila ve katliam harekatı ile hızlandın· 
lan sömürgeci saidıniann bir deva
mıdır. Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin 
PKK önderiliginde güçlü hazırlıklarla 
birlikte gelişme gösterdiği bir döneme 
denk gelen bu yeni saldın ve idam ka
rarlan. mücadelemizi tasfiye ve Kürt 
halkının varlığını imha amacını taşı· 
maktadır. Mücadelemizin özellikle de 
dünya ilerici-devrimci güçleri ile güç· 
lü destek ve dayanışmalar içine girdigi 
bir dönemde bu karar ve saldınlarla, 
bu olanaklann içerde güçlü bir müca
deleye dönüştürülmesi engelleornek 
ve kitleler üzerinde korku ve tedirgin
lik yaratılıp teslimiyet geliştiriirnek is
tenmektedir. 

Biliniyor ki, Türk sömürgecileri 
sonuçlanndan büyük korku duydukla· 
n PKK davalannın halk üzerinde ya· 
ratacağı etkiyi kırmak ve cinayetleri or 
gizlemek için birçok yönteme başvur· 
muşlardır. Kendileri için bir sıgfnak 
olarak seçtikleri yöntemlerden biri de. 
davalan parçalayarak. verilecek idam 
cezalannın etkisini azaltmaya çalış
maktır. Bu amaçla mahkemeler parça 
parça görülmüş ve şimdi de sonuçlan 
belirli zaman aralıklanyla açıklan
maya başlanmıştır. 600'e yakın idam 
cezasının istendigi ve çogunun karara 

baglanması nın ya da muebbete çevril
mesinin kesin oldugu davalan n sonuç· 
lannın toplu halde açıklanması şüp
hesiz ki, dünya ve bölge halklan ve 
ilerici güçlerinin güçlu tepkisiyle kar· 
şılaşacak ve hatta her insan haklan 
savunucusunu harekete geçirmede 
yeterli olacaktı. Ama sömürgecilerin 
başvurdugu bu oyuna ragmen, sonu 
cun degişmediği de ortadadır. 

Halkımız tüm dikkati ile cezaev
lerini izlemekle ve gelişmeleri en ya· 
kından takip etmektedir. Dünya ve 
bölge halklan da başta Kü~distan da 
direnişin kalesi olan Diyarbakır ceza· 
ev-i olmak üzere. cezaevi ve mahkeme
leri ve mahkeme sonuçlan nı izlemek· 
te. dünya ilerici basını sömürgeci ci· 
nayet kararlannı protesto etmekte
dir. 

Görüldügü gibi bu oyun da tutma· 
mış. başta halkımızın kin ve öfkesini 
arttırarak sömürgecilise karşı daha 
güçlü bir direnişinin gelişmesini kar· 
şısında bulurken. dünya ilerici insan lı· 
ğının protestolannı da büyütmekten 
öte bir sonuç vermemiştir. Her geçen 
gün faşist yüzü daha da açıga çıkan 
-::untarnn. her türlü baskı, işkence. 
idam ve katliam uygulamalanna kar· 
şı. halkımız ve dünya ilerici insanlığı 
seslerini daha da yükseltecek ve ge· 
rek sömürgeci zindanl:'l:-~a ı;erekse 
dışarda direnişı yükselten devrimci
lere daha fazla destek olacaklardır. 

Sayfa 23.) 

Evren'in Türkiye' si, 
Franko'nun 
İspanya' sına ... 
benzetildi ... 
Baştarqji S:J'de 

leyen heyet üyeleri gözaltında tutul· 
muş ve halkla ilişki kurmalan en· 
gellenmiştir. 

Cunta tarafından görevlendirilen 
gazeteci ve askeri kişilerce sürekli 
gözaltında tutulan heyet, bir hafta sü
resince gazeteci ve askerlerin cuntayı 
öven propagandalannı dinlemek zo
runda bırakılmışlardır. 

ı 939 İspanya'sında Franko'nun 
uyguladığı yöntemlerin hemen hemen 
aynısının bugün Türkiye'de uygulan· 
dığını söyleyen İspanya temsilcisi 
Mario Diaz, Türkiye'nin yaşanan bu 
gerçekiere ragmen hala Avrupa par la· 
mentosunda bulunmasını bir skandal 
olarak degerlendirmiştir. 

Mahkemelerin insanlarla alay edi· 
len bir yer oldugunu ve orada bulun· 
duklan süre içinde kendilerini sürekli 
baskı artında hissettiklerini söyleyen 
heyet üyeleri, bundan sonraki dönem· 
de Türkiye'deki gerçekleri yazma ve 
bazi tedbirlerin alınmasını saglama 
konusunda demokratik, ilerici ve in· 
san haklanndan yana olan herkesi se· 
ferber olmaya ça!jırmışlardır. 

Savaş alanında son durum ... 
Baştaraji S:J'de 

Faşist Türk yönetimiyle ittifak için
de, Saddam rejimi. Güney Kürdistan'a 
yönelik askeri saldınlannı arttırmaya 
başlamıştır. Güney Kürdistan'da "ya· 
sak bölge" ilan ettiği alanlara yönelik 
(peşmergelerin elinde oldugu alanlar· 
dır) hergün yüzlerce top atışa yap
maktadır. Bugün. Irak-İran sının üze
rinde bulunan Xani (Piranşehir) yöre
sine yaptığı hava saidmsında iki Kürt 
köyünü bombalamıştır. Saldında köy· 
lerin yakılıp yıkıldıgı, 14 köylünün öl
dürüldügü. çok sayıda yaralı oldugu 
yakıa bombalann kullanıldığı edini
len haberler arasındadır. 

Bunlara paral'el olarak. muhalefet 
güçleri arasındaki çatışmalar da. ge· 
niş kapsamlı olmasa da sürmektedir. 
14 Haziran günü, İ-KDP güçleri, Şino
va ınıntıkasında 1-KDP güçlerine pusu 
kurmuş, çıkan çatışmada yedi 1-KDP 
peşmergesi ölmüş ve sekiz peşmer· 
gede yaralanmıştır. Ortam sonderece 
gergin ve nazik bir durumdadır. her an 
yeni ve büyük çatışmalan n olabilecegi 
söylenmektedir. Adeta iki devlete gö
re ikiye bölünmüş olan taraflar. dağıt· 
tıklan bildirilerde ve radyo yayınla· 
nnda biribirlerini suçlamakta, hesap 
soracaklan nı belirtmekte ve güçlerini 
eyleme hazırlamaya çalışmaktadır· 
lar. Ancak, sömürgecilerin bu biçimde 
saldın yürüttüğü bu ortamda, örgütle-

Baştarafı S:l8'de 

ğını güçlendirmektedir. Bu ise. lüb
nan'ın dış ve iç güçlerden kaynakla
nan parçalanmışlık ve çatışma duru
munun güçler dengesinde meydana 
gelebilecek değişikliklere baglı olarak 
sürecegini göstermektedir. 

Gelişmeler, FKÖ içinde de etki
lerini en ağır biçimde duyurmakta ve 
öteden beri varolan farklı egilimler 
kendilerini daha. çok açığa çıkarmış 
bulunmaktadır. ısrail'in Güney lüb
nan'ı işgal hareketi ile birlikte FKÖ 
içerisinde belirginleşen görüş aynlık· 
lan. bugün iç çatışmalara kadarvaran 
bir düzeye ulaşmıştır. Filistinli güçle
rin Beyrut'tan çıkanlmasından sonra, 
Reagen planını kabul ederek Ürdün ile 
bir konfederasyon yanlısı olan egili
min, Filistin direniş hareketini em per· 
yalizmle uzlaşmaya götürmek isteme
si. örgüt içerisindeki direniş yanlısı e
ğilimlerin büyük bir tepki gösterme
sine yol.,çmıştır. Reagen planını huy
gulanması için görüşmelere devam e
dilmesi ve uzlaşma egitiminin Filistin 
sorununu bu şekilde bir "çözüm"le 
emperyalizmle teslimiyet ilişkisi için
de bi.tirme çabalan. örgüt içerisinde 
silahlı birdirenişle karşılaşmıştır. 

Bugün Bekaa' da (D. lübnan) mey
dana gelen çatışmalann esas nedeni
nin, emperyalizmle uzlaşma eğilimi
nin rededilmesi ve direniş egiliminin 
güçlendirilmek istenmesi olduğu bilin-

rin biribirleriyle sürdürdükleri bu ça· 
tışmalardan kitleler sonderece rahat· 
sız olmaktadır. Halk ve peşmergeler 
arasında bu duruma yönelik hoş
nutsuzluk gelişmekte. eylemlerin sö
mürgecilere yöneltilmesi istenmekte, 
güvensizligin ve karşa çıkışiann halk 
ve peşmergeler arasında giderek geli
şeceği gözlemlenmektedir. 

Çeşitli güçlerin bu durumuna kar· 
şılık. devrimciler. doğru politikalan 
doğrultusunda pratik çalışmalannı 

kararlılıkla sürdürmektedirler. Savaş 
alanlannda PKK·MK imzalı olarak 
da!jıtılan iki bildiride. olaylan ortaya 
çıkaran politik gelişmeler değerlen· 
dirilmiş; devrimci-yurtsever güçlerin 
görevinin. tüm muhalefet güçlerinin 
mücadeleci birligini yaratarak eylem· 
lerini Saddam rejimine yöneltmek ve 
Türk faşizminin saidınianna karşı 
koymak oldugu belirtilmiş; muhalefet 
güçleri arasında çatışmayı sürdürme· 
nin emperyalizmin ve sömürgecilerin 
oyununa düşmek olduğu, onla n n plan
Ianna hizmet ettigi. Kürdistan ve Or· 
tadoğu halklannın çıkarianna karşı 
oldugu vurgulanarak. iç çalışmalann 
durdurulması istenmiştir. FKBDC· 
Yürütme Komitesi imzasıyla dağıtılan 
bir bildiride de hemen hemen aynı gö
rüşler dile getirilmiştir. Bu doğru an la· 
yış temelinde. hem örgütler hem de 

Yol ayınmı ... 

mektedir. Son haftalarda iyice kızışan 
çatışmalar içerisinde. radikal örgütle
rin teslimiyet eğilimine karşı birleş
meleri. bu iç çahşmalann nedenlerini 
daha da açıga çıkarmıştır. Filistin di
reniş güçleri, FKÖ içerisindeki çatış
malann nedenlerini ve direniş güçleri· 
nin üzerinde birleşmeleri gereken nok· 
talan şöyle özetlemektedirler. 

• Emperyalizm. Reagen planıyla 
Arap gericiligini güçlendirmek iste
mekte ve böylece hareket alanı daral
tılacak olan Suriye'yi teslimiyete zor· 
lamaktadır. Buna karşı güçlü bir mü
cadele verilmesi ve Reagen planının 
boşa çıkanlması gerekmektedir. 

• S. Arabistan, Irak. Ürdün vd. 
Arap gericileriyle ilişki içerisinde pla· 
nın uygulanmasına çalışan güçlerin 
tehlikeli girişimleri önlenmeli ve Filis
tin halkının gelecegi direniş temelinde 
güvenceye alınmalıdır. 

• Ortadogu devrimlerinin önder 
bir gücü olan Filistin devriminin zayıf 
düşürülüşü. bölgede diger ilerici güç· 
leri de zayıf düşürecektir. Dolayısıyla 
bölge halkianna yönelik olan bu komp
lo mutlaka boşa çıkan Imalı, sosyalist 
ülkeler. dünya ve bölge ilerici güç
leriyle ittifaklar güçlendirilmelidir ... 

Bu amaçlar etrafında genelde ilke 
birliğine vanlması yanında. geçtigi
rniz günlerde Filistin Demokratik Kur
tuluş Cephes• ile Filistin Halk Kurtu· 

kitleler arasında devrimci pratik çalış
ma sürdürülmekte. olumsuzluklan 
kökünden kazıyacak olan bir devrimci 
mücadele geliştirilmeye çalışılmakta· 
dır. Elbette bu çabalann şimdiden sı· 
nırlı etkileri görülmekte, yakın za· 
manda belirleyici çözümler getirmese 
de, önümüzde~ dönemde böyle bir 
sonucu ortaya çıkaracağı şimdiden 
belli olmaktadır. Doğrulann kitleler 
tarafından kavranması başlamıştır. 
Emperyalizmin, Türk faşizminin. Sad· 
dam diktatörlügünün ve bölge gericili
ginin en cani planlan doğrultusunda 
vahşi saldın vr katliamlannı tırman
dırmaya çalıştığı bu ortamda, yurtse
ver halk kitlelerinin, doğrulan kavra· 
maması ve çeşitli örgütlerin önlerine 
koydugu iç çatışmalann neye hizmet 
ettiğini anlamaması elbette beklene
mez. Geri bir toplumsal yapıda ve si· 
yasal zayıflık içinde olsalar da. halk 
kitleleri. gerçekleri artık yavaş yavaş 
kavnyor. Ve gerçekleri kısmen gör· 
meye başlayan herkes, çok haklı ola· 
rak, büyük bir öfke ve tedirginlik için· 
de, kendisine ve çevresindekilere. "bu 
gidişimiz nereye?. kurtuluşun doğru 
yolu hangisi?" sorulannı soruyor. 

16 Haziran ı 983 
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tuş Cephesi arasında: . a) tüm askeri 
güçlerin ortak hareketini saglamak, 
b) gelişen her yeni olaya karşı ortak 
politik tavır takınmak vb. için bir birlik 
saglanmıştır. Diger bazı direniş örgüt· 
leri arasında da süren bu tür birlik ça
balan, sa§ egilimi tecrit ederek, tes· 
limiyet ve uzlaşmacılıgı mahkOm et· 
mektedir. 

Bu durum bölge çapında da etkisi
ni göstermekte. uzlaşma yanlısı egi
limler giderek etkisizleşirken. direniş 
egilimi daha da gelişmektedir. Bölge
deki geli,melerde dikkate alındı· 
ğı nda. FKO'nün iç meselesi olarak or· 
tayaçıkan çatışma ve sorunlan n, ger· 
çekte tüm bölgeyi ve dünya çapında 
çatışan güçleri ilgilendirdigi görül
mektedir. Filistin halkının İsrail'e kar
şı en güçlü ve birlik içinde olması ge
rektiği bir dönemde patlak veren bu 
çatışmalann, FKÖ'yü zayıf düşünne 
tehlikesine de dikkat çekilmelidir. 
Ama. kısa vadeli sonuç ne kadar olum
suz olursa olsun, Filistin hareketinin 
yeni bir aynşmadan geçmesi, uzun 
vadede radikal güçlerin gelişmesine 
yolaçacak ve öteden beri varolagelen 
gelişme önündeki tıkaç böylece orta
dan kalkabilecektir. Bu açıdan denile
bilir ki. emperyalizm testirniyeti daya
tır ve zorlarken. gerçekte direnişi kö
rüklemiş ve uzlaşmaa egilimin ölüm 
çanlan nı kendi elleriyle çalmışbr. 
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Okuyucuya; 
Dünyanın kara kıtası Ai!ika. sömürgeci ha

kimiyetin en yogun bir alanı oldugu gibi, sö
mürgecilige karşı mücadelelerinde en güçlü 
tarzda geliştigi biralan.lrkçı·sömürgeci ta hak· 
küme karşı yı ll ardır mücadele veren Afrika halk· 
lan. bugünde hala bu mücadelelerini en zor 
koşullar altında sürdürmektedir/er. Eritre dev
rimi ise. Afrika devrimleri içinde belirgin bir 
yere sahip. Dünya ölçüsünde tasfiye olan klasik 
sömürgeci/ik statüsünde bulunan dünyadaki 
sayılı ülkelerden birisi olan Eritre, dünya ve 
Afrika'daki siyasal durumun yorotııgı birçok 
sorunla do yüzyüze bulunmakta. 

Bogımsızlıklan için yıllardır mücadele için
de bulunan Eritre halkının mücadelesindeki 
korarlı lı k ve yüksek fedekorlı k ruhu Afrika ve 
dünyasömürge halklannın güç oldıgı birörnek 
olmuştur. Bize. bu ülkenin mücadelesi hakkın
do daha oynntı/ı bilgilenme olonogı veren. 
Eritre Kurtuluş Cephesi Temsilcisi Sayın 

Muhammed İdris Humoy'o teşekkürü borç 
biliriz. 

Soru· 1961 yılından itibaren yükselen Erit· 
re Ulusol Kurtuluş Mücadelesi 1974'de gerici 
İdris Silasi diktatörlügünün yıkı/masından son
ro bir sessiz/i ge büründü. Yanılmıyorsak. Men
gistu Hela Maryarn yönetiminin ülke içinde ile· 
rici-demokratik bir muhteva kazanması, kıta 
gericiligine ve emperyalizme karşı mücade
lesinde bazı eksiklikleri olrıasına ragmen. dün• 
ya devrimine hizmet etmesinden dolayıdır. Bu 
konudaki görüşlerinizi tıçıklar mısınız. 

M. idrls HUMA V- Eritre Devrimi feodal yö
netimin yılulmaS'- mücadelesinde Etopya dev
rimci güçlerini F:ÜCÜ oranında destekledi. Ama 
malesef yönetimi ele geçiren askeri kurumdan 
başka yönetimi devralacak herhangi bir kuru
luş yoktu. Bu yönetimin dış siyaseti, emperya· 
lizme ve gericiliğe karşı koyması ve dünyadaki 
ilerici güçlerle ilişki kurması nedeni ile kuşku
suz dünya devrimine hizmet etmektedir. Ama 
yönetimin niteliği gereği bu durum .öz çabalan 
sonucu değil; -daha sonra tasfiye edilen
Etopya halkının devrimci önderliğinin mücade
lesi sonucu ortaya çıktı. 

Temmuz1983 

~~zAFER MUTLAKA 

MÜCADELE Cİ HALKLARlN OLACAKTlR" 

Aynca Etopya'daArdma, Terca, Sornal gibi 
başlıca uluslar kendi kaderlerini tayin etme 
hakkını taleb ediyorlar. Ama yönetim baskı ve 
imha ile karşı koymaktan başka onlann de
mokratik haklan nı kullanmalanna da izin ver
medi. Yine Eritre sorununa karşı yönetimin tu
tumu nda herhangi bir ilerleme olmadı. Eritre 
sorununa karşı güttüğü siyaset eski yönetimin 
siyasetinden farksızdır. Geçmişte Eritre Dev
rimi, Eritre halkının meşru hakkını temin ede-

M.İdris HUMAY· Devrim; lun ve kentleri 
kurtarabildi. Ve bu bize tüm idari birlikleri de
netleyen merkezi bir idareyi oluşturma olanağı 
sagladı. Dolayısıyla köy komiteleri biçiminde 
oluşturulan temel birliklerle köyler örgütlen
cek. bir gurup köyde bölge komitesi, ardından 
tüm bölgelerde il düzeyinde idari birlikler oluş· 
turuldu. Aynca, Eritreli işçiler genel birliği, 
Eritreli öğrenciler genel birliği, Eritre li köylüler 
genel birliği oluşturuldu. Sundaki amaç hallun 

Eritreli/er mücadeleyi hedeflerine u taşana dek sürdürme azmindefer. 

cek "banşçı" bir çözüm için görüşmelere gir
meye hazır oldugunu ilan etti. Yönetim Ise. al
da tma ve askeri eylemleri yoğunlaşbrma siya
tetini güderek. Eritre Devriminden silahlannı 
bırakarak "büyük Etopya"mn egemenliği albn-

yönetime timdi ve gelecekte devrimin önderli
ğinde daha faal katılımını sağlamaktı. Toprak· 
sız köylülere toprak dağıtımı ve yarablan ku
rumlar ve gerçekleştirilen önemli kazanımlar 
tunlardır: 

1: Eritre insanının gerilik ve cehaletten kur
tarmak için okuma-yazma merkezleri, 
egitim okullan ve politikleştirme için 
kadro okullannın kurulması. 

2: Merkezi hastahane, sabit ve seyar dis
panserlerin kurulması. 

3: Sömürgeci ordunun bulundugu şehirler
den göçeden göçmenler için yerleşim köy
lerinin kurulması. 

4: Zirai ve önemli servetler konusunda da· 
nışma ve bilgilendirme (İrşad) merkez· 
lerinin kurulması. 

5: Üretim ve tüketim kooperatiflerinin ku
rulması. 

6: Köylülere silah eğitimi vererek. onlan 
halk milisieri içinde örgütleyen örgüt
leme merkezlerinin kurulması. 

Eritre halkı maddi olanaklardan yoksun ama umut ı·e cesarelten asla ... 
Ancak ticari alanda karşılaştığımız zorluk

lar, hammadde ve mahalli üretim fazlalığının 
ihraç olanaklannın olmaması. zaruri maliann 
ithalinde karşılaşbğımız sorunlardır. 

Soru· Mengistu Helo Maryarn yönetimi hak· · 
kındo ve Eritre sorununo yok/aşımı konusunda 
bilgi verir misiniz? 

M. idris HUMAY· Eski feodal yönetimle 
karşılaştınldığında biz, Etopya'nın şimdiki yö
netimini ilerici bir yönetim olarak görüyoruz. 
Etopya köylülerini feodallerin egemenliğinden 
kurtarması, kapitalist mülkiyeti kamulaştır
ması, sosyalist sistem ve ilerici güçlerle ilişkiler 
geliştirmesi önemli kazanımlardır. Etopya as
keri önderliğinin yapılanması küçük burjuva
dır ve küçük-burjuvazinin görevleri dünyada 
yaşanan deneyimlerden bilinmektedir. Müca
dele deneyimi olmayan ve halkı etrahnda top
lamayan bir güç devrime önderlik edemez. Fa
kat bu Etopya burjuvazisi, hallun şiarlannı, is
teklerini sömürdü ve Hailiye Selasiye'ye muha
lefet eden devrimci güt,.lt:ai ta:>fiye ~tti Ao:lu•ri 
bir kararla üyelerinin çoğunluğu asker olan 
M·L partinin inşası için hazırlık komitesi oluş
turdu. Durum bu şekilde devam etti. Biz askeri 
bir meclisin gölgesinde sosyalist bir devletin 
inşa edileceğini düşünmüyoruz. 
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da özerkliği kabul etmesini istedi. Biz bu yayıl
macı siyaseti reddediyoruz ve hedefierimize 
ulaşana dek. mücadeleyi tüm kararlılık ve 
azirole sürdürecegiz. 

Soru· Sosyalist ülkelerin, bölge ve dünya 
devrim güçlerinin Etopya yönetimiyle ilişki
lerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

M.İdris HUMAY· Biz, Etopya ile sosyalist 
sistem, dünya devrimci ve ilerici hareketler-I 
arasındaki ilişkileri yadırgamıyoruz. Fakat 
devrimci güçlerden Eritre halkını göz önünde 
bulundurmalannı, Afrika halklannın güven ve 
istikrariçinde yaşamalan için süren savaşı dur· 
durmalannı istiyoruz. Bu güçler bilmelidirler 
ki, Eritre'nin bağımsızlığı, dünya devrimine 
destek ve yardımcı olacaktır. 

Soru- Bilindiği gibi Eritre'nin büyük bir ıa ... 
mına hakim durumdasınız. Denetiminizde olon 
bu bölgelerdeki yönetim biçiminiz ve ka"fflllf'" 
tığınız sorunlar nelerdir? Bu konuda bilgi verir 
misiniz? 

Soru· Eritre Halk Kurtuluş Cephesiyle ve 
diğer örgütlerle olon sorunlannız nelerdir? 
12.12.1982 tarihinde oluşturulan birlik hak· 
landa bilgi verir misiniz? 

M.İdris HUMAY-Eritre örgütleri ifadesini 
sömürgecilikten kurtulmakta bulan stratejik 
hedeflerde birleşmektedirler. Ama anlaşama
dıklan ikincil dereceden olan çelişkiler, dış 
mihraklar tarafından derinleştirilmektedir. 
Fakat Eritre Kurtuluş Cephesi, Eritre Devri
mini devrimci muhtevasından soyutlamak için 
gericiliğin yararlanmaya çalıştığı açıklıklan 
kapatmak ve Eritre örgütlerini tek örgüt çerçe
vesinde birleştirmek için tüm ciddiyetiyle çaba 
sarfetmektedir. Eritre Kurtuluş Cephesi ile 
Halk Kurtuluş Güçleri arasında son olarak 
12.12.1982 tarihinde ilan edilen anlaşma ör
gütlerin birliği doğrultusunda atılan temel 
adım olup, taraflarca harcanan çabanın ürü
nüdür. 
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Soru- Bilindiği gibi, ABD emepryalizminin 
önderliğinde kurulan "Çevik Kuvvetler"in gö
rev alanı Ümit Burnu'ndan Mısır'a, Arap Ya
nmadosından Pakistan'a kadar yayılan alanı 
kapsıyor. Emperyalizmin bu planı hakkında Orta
doğu'yu da kapsayan bir değerlendirme ya
par mısınız? 

M. idrls HUMAY-Dünya ve Arap Kurtuluş 
Hareketlerinin bir parçası olarak biz de em· 
peryalist kampiolara maruz kalmaktayız. Em· 
peryalist askeri üs ve kamplaşmalara kar· 
şı mücadelede dünya devrimci güçleriyle da
yanışmaktayız. Bundan hareketle, görüşü
müze göre, "Çevik Kuvvetler" mücadeleci 
halkiann iradesi üzerinde eğerneolik kurmayı 
ve devrimci kurtuluşçu güçlere darbl' vurmayı 
hedeflemektedir. Emperyalizm ve Arap gerici· 
liğinin Arap ulusunu teslimiyete zorlamak için 
Lübnan yurtsever hareketiyle Filistin Devrimi 
üzerine uyguladığı baskı, Ortadoğu'da geçmiş
te ve bugün meydana gelen olayiann ifadesi· 
dir. 

Soru· Ortadoğu gericiliğinin yeni paktlar 
etrafında örgütlenmesinde önderlik edenfaşist 
Türk devletinin bölgedeki faaliyetlerinin yol· 
açacağı muhtemel sonuçlar ve buna karşı yii
rütü_len Türkiye-Kürdistan'ındaki Bağımsızlık 
ve Ozgürlük Mücadelesini nasıl degerlendiri· 
yorsunuz? 

M.idris HUMAY-Türkiye'deki gerici rejim. 
Amerika emperyalizminin önderlik ettiğı 

NATO pakbnın önemli bir üyesidir. Bunun için 
Türkiye'nin Ortadoğu'da pakt geliştirme çaba
sını yadırgamıyoruz. 1950'1erde Cemal Abdul· 
nasır'ın başansızlığa ugrattığı "Bagdat Paktı"
nın hala ayakta olduğu ve uygun bir hrsat be k· 
tendiğini tekrar duyururuz. Kürdistan'da yük· 
selen ses. kendi kaderini kendisinin belirlemesi 
için, mücadeleci halkın kendi öz devletini kur
masını saglaması dogrultusunda adil ve haklı 
birsestir. Ve bu ses, işbirlikçi yönetimi yı.kmada 
Türkiye Devrimci güçlerine iştirak etmektedir. 
Ortak bir program temelinde FKBDC nokt"'
sına ulaşma ileri bir aşama olup, şimdiki koşul
lara cevap vermekte ve bunu lw'U'QAh iMı!fi. 
nize düşen bir görev olmaktadır. 

Soru· Son olarak gazetemiz aracılığıyla. 
ülkemizin devrimci-demokratik kamuoyuna 
iletmek istediğiniz bir mesaj uar mıdır? 

M.İdris HUMAY- Bu sıcak münasebetten 
dolayı Serxwebun gazetesine ohio teşekkür
lerimi yeniden tekrarlıyor, Kürdistan devrimci
lerine sesimizi sesinizle birleştirdiğimizi söylü
yorum. Coğrafik olarak birbirimizden çok uzak 
bulunsak da savaş mevzimiz, düşmanımız ve 
kendi kaderini tayin etmesi için mücadele eden 
halklanmızın sorunlan ortaktır. Bu meşru ve 
adil hak. hiçbir tarhşma ve taviz vermeyi kabul 
etmez. Dünya emperyalizminin, siyonizm ve 
işbirlikçileri, gericilerin günbegün baskı ve tah
rip yöntemlerini geliştirdiklerine dair duyuru
mu dünya demokratik kamuoyuna yönelürim. 
Çabalanmızı kararlılıkla birleştirmemiz halin
de ZAFER MUTLAKA MÜCADELECi HALK· 
LARlN OLACAKTlR! 

Eritre Kurtuluş Cep!ıesi Libya Temsilcisi 
Muhammed ldris HUMAY. 
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