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Jl SERXWEBUN U AZADIYE Bl RUMET'TIR TIŞTEK NINE 

Sayı: 20 1 Agustos 1983 1 2-DM. 

DİRENiŞiN GÜÇLÜ SESİNİ 

FAŞİZMİN KANLI PENÇESİDE BOGAMAZ! 

e Bir ayı aşkın süredir devam eden açlık grevinde 2 
devrimci şehit düştü. 

e Yüzlerce devrimci tutuklu komada! 
e Direniş, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Elazıg, 

Hatay, Adana vd. cezaevlerinde devam ediyor. 

İstanbul cezaevlerindeki devrimci 
tutuklulann, uygulanan baskı, Işkence 
ve teslimlyete zorlama politikasma 
kal"fl 7 Temmuz 1983 günü başlıyan 
toplu açlık grevi 5 Ağustos'ta sona 
erdi. Çeşidi haber ajanslannın verdik· 
Jeri bllgUere göre. ÇanakkaJe, Çorum, 
Dlyıubakır, Elıbığ, Hatay, Adana, Er
zurum vd. cezaevlerinde halen devam 
etmektedir. 

Yine ayna kaynaklardan ulaşan 
haberlerde. açlık grevinin 5 Agustos 
günü sona erdigi Metrls vd. istanbul 
cezaevlerinde tutuklular üzerindeki 
baslalann daha da ağırlapnldığı ve 
grev süresince devam eden Işkenceler 
sonucu Iki devrimcinin öldüğü, sayı· 
lan yüzlerevaran devrimci tutuklunun 
da koma hallnde hastahaneye kaldı
nidığı blldJrilmektedir. Aynca, faşist 

TÜRKMEN'İN KÜRDİSTAN GEZİSİ 
NEYİN İTİRAFI ... 

5. 7.1983 ~arihleri arasında Diyarbakır, Van ve Hakkart lU erine ani bir 
gezl yapan IIter Türkmen'in ziyareti, gerek iç ve gerekse dış kamu· 
oyunda büyük bir Ilgiyle karşılandı. Türkıye tarihinde olduğu gibi ulus
Larara51 diplomasi tarihinde de hemen hemen ilk defa karşılaşılan bir 
dıtlflert bakanının "yurtiçi (1) gezlsl", doğal olarak çogu kişi tarafından 
acalp bir olay olarak degerlendlrildL 

faflst Türk yönetimi olağan bir görünüm vermeye çalıpa da. Jca.. 
'"""--- "'oyunun ş üp e ve endişe lle karşıladığı bu ziyaretin gerisinde, şi.ıpheslz 

ki batka nedenler ve gerçekler vardır. 

cuntanın tutuklu aileleri üzerinde de 
baskalan yogunlqtudığı gelen haber
ler arasındadır. 

Türkıye cel{levlerindeki açlık grevi 
7 Temmuz'da Istanbul cezaevlerinde 
başlam!fb. Cuntanıo direnişi kırarak 
teslimlyeti hakim kılmak amaayla 
dayattı§! kurallann kabul edilmemesi 
ile başlayan direniş, kısa zamanda 
cuntaya karşı mücadelede büyük bir 
güç haline geldi. Türkiye ve Kürdls· 
tan'daki cezaevlerinin hemen tümün· 
de süren açlık grevinde yaklaşık 6000 
devrimci tutuklunun ortak eylem için· 
de olduklan söylenmektedir. 

Tek tip elbise, hücre ve Işkence 
uygulamalanna karşı gelişen bu toplu 
direniş, faşist cuntayı dünya kamuo
yunda da bir kez daha teşhir ederken, 
dikkaderi cezaevleri ve kidelerüzertn
deld ra,ıst uygulamalara çekti. 

* 

PKK 
Partizanlan 

Kürdistan halkıyla birlikte 

Kürdistan halkı, işkence, bas~ katilam ve açlıkla boğuşa
rak geçirdiği üç yıl boyunca yıliann deneyimini kazandığı gibi, 
yaşamak için savQJmanın dışında bir yolun olmadığım da en 
açık biçimde gördü. Düşmanın her işkence ve baskısı, her uygu
laması Kürdistan halkı için devrimin okulu oldu. Şimdi halkı
mız. derin bir kinle dolu olduğu bu düşmanına kaf'1ı, örgütlü ve 
birlqik bir mücadelenin daha çok bilincine vannış durumda. 
Ve yine, yqadığı bu süreç Içinde, kendisini kurtuluşa götüre
cek örgüt ve mücadelenin ne olduğunu artık hiç bir boş söze 
meydan vennemecesine tanıyor. Gezetemize ulaştınion bu ya
zı, bu gelişmenin bir belgesidir. 

PKK partizanlannın, Partilerinin yeni döneme ilişkin mü ca· 
del e hazırlıklan nı ülke pratiginde gerçekleşti rm eye çalıştıklan 
yQJanan günlerde halkın gösterdiği yakın ilgi ve coşku, bu 
gerçeği ifade etmek için yeterlidir. 

(Yazısı lB. şayfada) 

U LANDI 

Herşeyden önce bu, TC. tarihinde Uk defa gerçekleşen bir olay olarak 
dotaylı da olsa Kürdistan'ın ve ülkemizdeki sömürgect statünün itirah 
anlamına gelmektedir. 

e 1 idam! e 5 müebbet! 

Yine aynca bu, Kürdistan sorununun Iç poiJükada olduğu gibi dış 
politikada da faşist Türk yönetiminin bir numaralı meselesi olduğunu 
ortaya koyınaktadu. 

Gezlnln ortaya koydugu bir başka gerçek ise şudur; iran-Irak savaşı· 
nın daha da haziandırdığı KürdJstan ve bölgedeki devrimcl-yurtsever 
gelitmeler karşısında, zaten bir görüntüden Ibaret olan Türk sömürgecl· 
Uğlnln geleneksel denge politikası iflas etmiştir. Bu nedenle sömürgecl 
f!lfist yönetim, devletlerarası düzeye bnnandırdığı tehdit, saldı n, Işgal ve 
Uha.k polltikalannı yeniden gündemlerinin bat sıralan na almaya bafla
mıfbr. 

Sömürged-faşist Türk yönetimi tarafından üç yıh atkın bir süredJr 
çık bir biçimde sürdürülen KUKH ve onun öncü güçleriniimha savqı, 

yurtsever-devrimci güçlerin direnişi nedeniyle ftyaskoyla sonuçlanmış. 
daha da ötesi İran ·Irak savaşmın giderek ülkemizde de yogunlaştınl· 
ması nedeniyle Kürdistan sorunu uluslararası bir önem kazanmıştır. 

İşte fatist Türk yönetimini büyük bir endlte ve korkuya sevkeden bu 
durum, gelece§lnl belirleyen bir faktörü ortadan kaldırmak için onu akıl· 
almaz çdgınlıldara sürüklemekte, ve en beklenmeyen tutumlan pervasız
ca sergilemesine neden olmaktadır. 

iç politikada Kürdistan, Kürtlük ve ulusal kurtuluşçuluk adına ne 
varsa herşeyi imha etmeyi temel poUtlka olarak uygulamaya ve bu doğ
rultudaki ope.-asyon, tutuklama, Işkence ve ldamlanna devam eden sö
mürgeci-Iaşlst cunta, yurtsever-devrimci hareketin Kürdistan'da yeni· 
den boyutl~nmasını engeUemek Için, mümkün olan her çareye başvur
maktadtr. Ulkemlzdeld devrtmd faaliyetler ve uluslararası gelitmeterin 
hızlanmasına bağlı olarak. kartı-devrimci girişimlerini son günlerde ala· 
bildiğine yo§unlaştırmış bulunan sömürgecl faşist eunta, Içerde "ka· 
çakçılığı men ve takip" "dokuz ilde bölge valilikleri kurulması" vb. yasa· 
lar ve 2. Ordunun Malatya'ya yerleştirilmesi yle, dışarda Ise bölge U eric! 
ve devrimci güçlerini tehdit. komplo ve tarihi Işgal ve llhak emellerini 
yeniden gündeme sokarak Kürdistan'daki kaçınılmaz gelişmeleri önle
meye ve kendi sonlan nı geciktlrmeye çalışmaktadır. 

Dışişleri Bakanı'nın ülkemize yaptığı Ineeleme gezlsl ortaya koy· 
maldadır Id, KUKH'nllmha çabalannın sonuçsuz kalması üzerine halkı· 
mıza ve onun önder güçlerine karşı uzun süreli açık birsavaşa hazırlanan 
sömürged-fatist güçler, Kürdistan'daki sömürgeclstatüvü, ülkemizin ve 
halkımızın varlı§ını, meydan okuma ortamında ve Istemeyerek de olsa 
Itiraf etmeye başlamışlardır. Dokuz Ude yürürlüge konulması öngörülen 
"bölge vallltlderi"de yine bu yoldaki itlrafın bir başka lşarettdlr. Çünkü 
"bölge vali likleri" kökü tarihin derinliklerine uzanan klasik sömürgeclli· 
§In en klasik uygulamalanndan olan "sömürge valillkleri"nJn faşistTürk 

mürgecllertnln dilindeki adıdır. Zaman zaman gündeme konulmuş 
olsa da, sözkonusu uygulamanın ülkemizde fU ana kadar kurumlaştınl· 
maş olmaması, Türk sömürgecliJgtnln ülkemiz ve balkımazın varlığım 
dahiinkAr eden ayırdedici karakterinden kaynaklanmaktadır. 

Kürdistan'an ayn bir ülke, burada yaşayan halkın da ayn bir halk 
oldugu gerçe!}ine dikkat çekmernek Için yogun çaba sarfeden sömürgeci 
güçleJ', Kürt ulusunu kendı ulusal ve toplumsal bünyeleri Içinde eritme ve 
KUKH'ni yok etme çabalan sonuçsuz kalınca, 12 Eylül 1980'de askeri 
fatıst bir darbe lle halkımıza ve onun önder güçlerine lc.arşı açık bir savq 
Ilan ettiler. Sözkonusu açık savaş ortammda uygulanan her türlü saldı n 
ve Imha uygulaması da sonuç vermeylnce. bu kez de dizginsiz btr zorba· 
lı ğı kunımlaştıracak olan ·'bölge vallllkleri" uygulamasını gündeme koy
r.laya çalışmaktadrrlar. 

Devama S: 18'de 

PKK Urfa-Merkez ve Viranşehir 
davasında verilen 10 idam karan ar· 
dından 20 Ağustos 1983 günü PKK 
Halfeti-Bozova davası da l idam ve 5 
ömür boyu hapis cezasryla sonuçlan· 
dı. 

120 devrimci tutuklunun "yargı· 
landığı" PKK Halfeti•Bozova davasın· 
da Ramazan Güzel ve Fahri Yegun 
adlı devrimciler 24 yıl ağır hapis ce
zasına ça.rptınlırken, Abdulkadir Çak· 
mak da 20 yıl4 ay ağır hapis cezasına 
mahk6m edlldl. 

Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nu ma· 
rab Askeri Mahkemesinde yapılan du
ruşma sonrasında açıklanan karara 
göre Davut Utku hakkındaki idam 
karan mahkemece ilan edilirken, hak· 
lannda daha önce idam istenen 
Ahmet Yılmazer, Mehmet Aktaş. 
Ömer Aslan, Müslüm Sezer ve Ahmet 
Çapao adlı devrimci tutuklular ise 
ömür boyu hapis cezasına çarptınldı
lar. 

70 kişinin beraatettigt mahkemede 
digertutuklularda 3 ile 20 yıl arasında 

değişen çeşitli hapis cezalanna mah· 
küm edildiler. 

Sömürgeci-faşistler 

idam kararlarını 
parça parça ilan etmekle 
halkın kin ve öfkesinin 

önüne geçemeyeceklerdir 
22 Nisan ı 981 günlü karara göre, 

ll ve Ilçe guruplanna ayniara k devam 
ettirilen PKK davalannda verilen 53 
Idam karan yanında lldsl Erzurum'da 
olmak üzere 2 Idam cezası daha ve
rildi. 

PKK'li savat esirleri hakkında ve
rilen Idam kararlannı parça parça ve 
uzun aralıklarla açaklayarak Id delerin 
tepkisini önlemeye çalışan sömÜJ'o 
geciler, bundan böyle de bir yandan 
kararlan açıklarken diğer yandan da 
yine dönem dönem gerçekleştirecek· 
leri Infaziara hazırlanmaktadırlar. 

Faşist Cunta Giderek 
Burjuva Çevrelerden de Tecrit Oluyor 
Askeri-fatist cunta Içertaine gtr

di!}i son uygulamalarla birlikte giderek 
burjuva çevrelerden de tecrit olmaya 
başladL Meydana gelen son olaylar 
bunun en açık bir Ispatıdır. Tercii· 
man ve MUIIyet gazetelerinin süresiz 
olarak yayınlannın durdurulması ve 
Demlrei·Baykalvedl§erAPveCHP'Ii
lerin Çanakale'de kaleme aldıldan ve 
inglllz Time gazetesinde çıkan dem eç· 
leri bunun açık bir Işaretidir. 

Cunta "demoknlsl"ye geçme .. si
yasal partıler ve seçim .. meseleleriyle 
oynadığı senaryoya. en bıqta kendi 
yakın çevresini bile lnandırama· 
maktadır. Tercüman ve MUllyet gaze
telerinin yayınının durdurulmasına 
yolaçan yazılarda onaya konan gö
rüşler bu durumu açıkça sergile
mektedir. Yine bu tarzda euntamn 
faaliyederine muhalif görüşlerin dlle 
getirilmesi, burjuva çewelertn bile 
cuntadan ne derecede bir hoıjnutsuzlnk 
duydu§unu göstermektedir. 

Tercüman gazetesinde Nazlı Ilıcak 
Imza b "Her gece fld gündüz arasında· 

dır" başlıldı yazıda dile getirilen gö
rüşler, cuntayı Içerisine girdigt tutum• 
dan dolayı açık bir uyan niteliği taşı· 
maktadır. Seçimlerin gerçekleşe
meyeceğl kaygısının açak olarak dile 
getirildiği yazıda, Askeri diktatörlük· 
lerin sonlannın parlak olmadığına de
§lnilmekte ve askeri yönetimlerin so
nunun Mussolini ve Hitler'den farksız 
olmayacağı belirtilmektedir. Yazıda 
devamla şu görütlere yer verilmekte
dir ... Uzun vadede Istikrar ancak de
mokraıtflerde bulunur. Demokrasinin 
kopı/on ülkeyi derinden sorsocak ani 
iktidar degl~ikllklerine, olup-blttlfere 
maceralara kapalıdır. Bugün, iktlda,.. 
da olan sqhUJ, yann muhalefet içinde 
itibar/ı birmevki Itgal eder. Peron gibi 
metrulerinl, dolarlannı gardolap do
lusu elbiselerini bırakıp. pijama lle 
yabancı bir gemiye şıjınmaz,Hit/er 
gibi bir sı§IJUJicta cam na kıymaz. M us• 
solu ni glbl bir sokakfenerine bQfqağı 
CUJılmaz" Yazıdan da açıkça anlatıla· 
bUeeejjl gibi, fatist cunta, kendisinin 

Devamı S: 19'da 

Zaten blrçogu işkence ve baskılar al
tında ölüm noktasana getirilen savaş 
esirleri üzerinde 3 yıldır en azgın bl· 
çimde sürdürülen Imha politikasının 
hızlandınlacağı, Türk sömürgecilert· 
nin Kürdistan'li yöneilk son savat ha· 
zırhklan ve saldınlanyla daha da a· 
çıga çıkmıttır. 

Ancak. PKK'li savat esirleri, üzel" 
lerinde uygulanan tüm bu baskılara ve 
yapalan hesaplara rağmen, Inanç· 
lanndan en küçük bir taviz dahi ve,. 
meden, cuntanın kartısına dJkllmeye, 
ba§ımsızlık sloganını haylurmaya de
vam etmektedirler. 

20 Agustos ı 983 günü sonuçlanan 
PKK Halfeti-Bozova davası da bunun 
eo son örneği olarak gözleröRündedlr. 
Kanmn açıklanmasından sonra Kab· 
ro .. un Sömürgedllk. v ..... n Ba
pm.ızbk, Ya .. .m PKK sloganlannı 
haykıran savaş esirleri, sömürgecile
rin her türlü imha ve lfkence pollti· 
kasına karfl, tehlt diqen ve mahkeme 
sonuçlanru gururla karşılayan PKK'li 
dJğer savatçılar gibi Partinin direnme 
bayrağını yüksekierde tutmayı bllml~ 
lerdlr. 

PKK'li savat esirlerinin, dü,manı 
bozguna uğratan kararlalık ve Inanç• 
lan, bizlerin de izleyeceğl yolu göste· 
riyor. 
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( SERXWEBÜN Haberler ... Yorumlar._, Sayfa 2) 
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KÜRT HAKLINA DÜŞMANLIKTA ı 
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KOCASININ KANLI CESEDiNi 

AYAKlARININ I)İBİNE ATilLARI 
"SINIR" TANIMlYORlARI 

Sömürgeci faşistler. halkı· 
mıza karşı besledikleri tarihi kin 
ve yoketme duygusunu o çok sö
zünü ettikleri "sınırlar"ın ötesin· 
de de sürdürüyorlar. Bu smırlann, 
ne kadar uyduruk ve gerçek dışı ol
dugunu n da kendileri tarafından 
kanıtlanması olan bu durum, tüm 
Kürdistan parçalanna yönelik 
son saldm hazırlıklannda açık· 
ça görülüyor. 

Son aylarda, Suriye kesimin· 
deki Kürt halkına yönelik tehdit 
ve saldınlan da alabildigine hız· 
&andıran sömürgeci faşistler, 
27.6.1983 günü ot toplamaya gi· 
den 16 yaşındaki bir kızı sırtından 
kurşuntadı lar. 

Aliye Berfa adındaki bir köylü· 
n ün çocugu oldugu bildirilen genç 
kızan, sm ın geçtlgini ve kaçakçılık 
yaptıgım iddia ederek cinayet· 
lerine kılıf arayan sömürgeci ka· 
tiller, aynca kızın babasını da teh· 
dit etmişlerdir. 

Suriye hükümetinin olaya mü· 
dahalesi ile, cinayet olayı araş· 
tınlmaya başlandı gm da ise, faşist 
cunta kuwetleri, bu kez de telaşla 
mezar bekçiligjoe başlamış ve ya· 
sak bölgeden birkaç kanlı taş ge• 
tirerek iddialaona kanıt oluştur· 
maya çalışmışlardır. 

Kızın babası ise, "bizim kız
lanmız kaçakçılık yapmaz .. di· 
yerek, kızının kanlı elbiselerini 
heyete vermiştir. 

Bu gerçek karşısında iyice sı· 
luşan faşist yüzbaşı, çareyi yine 

zorbahkta bulmuş ve .. ben yalan ı 
söylemem, benim söyledlglm 1 
doğrudur" diyerek, tehditlerine ı 

devam etmiştir. l 
e Üç yurtsever köylü katledildi. İki çoban koma halinde dagda ölüme terkedildi! 

gazetemize ulaşan haber kısaca işledikleri kanlı cinayetle ye-
Türk sömürgeci faşistlerinin, VANf7Temmuz1983 şöyledir. tinmeyen sömürgeciler, öldürdük· 

Suriye yönetimi ve sınırdaki Y\!rt· Ülkemizin en büyük parçasım Sömürgeciler, geçtiğimiz Ha- leri Ali... ismindeki yurtsever 
sever köylülük üzerinde amaç· sömürgeci egemenliği altında tu· ziran ayı içerisinde kaçakçıb§ı köylünün cesedini evine götür· 
lan nı da ele veren tüm bu saldın· tan faşist Türk devleti, genelde bahane ederek Çaldıran-İran smın müşler ve kansına, kocasının ne· 
lar, Türk devletinin halkımıza 0

" ülkemizde sürdürdüğü sömürgeci boyunca tüm köyler~ sürekli ve rede oldugunu sormuşlardır. Ka· 
lan düşmanlığının ve emperyalist zulüm ve vahşeti, Kürdistan'• gö- geniş operasyonlar düzenlemiş· dm, kocasının İstanbul'a çalış· 
amaçlannın kanıtıdır. beğinden bölen sınır boylannda, lerdir. 5-10 köydeki erkekleri bir maya gittiğini söyleyince "koca• 

Olaya iJişkin haberi veren bir daha da artırmaktadır. Türkiye- araya toplamış, köy meydan- nın cesedini görsen tanır mısın" 
yurtsever, bu konudaki düşünce· Suriye Türkiye-lrak sınırlannda lannda, karakollarda ve hatta ev· diyerek cesedi önüne atmışlar ve 
lerini şöyle ifade etmektedir: .. bu· faşist kolluk kuwetlerinin giriş· lerde insanlık dışı işkence ve ha· bir çok bakaretle bulunduktan son· 
nun albnda epey neden yatmak· ı tıkleri imha, zulüm, i~ken_ce ~e karetiere maruz bırakmışlardır. ra gitmişlerdir. Meydana gelen bu 
tadar. FaşistTürk devleti, Güney ı sının n iç tarafianna yonehk gıt· Sımrdan geçenlerin isimlerini öğ· olay, hiçbir basın-yayın aracıh
Kürdistan saldınsında çok za· ı tikçe artan saldıı:ı harekatlannın renineeye kadar kimseyi bırak· ğıyla açıklanmamışbr ve hala da 
yiat ve kayıp verince, Suriye'· ı yanında Türkiye-lran sınınnda da mayacaklanm ve işkenceye de· saklı tutulmaktadır. 
deki Kürt kesimine saldırmak ı benzeri saldınlar olmaktadır. Sı- vam edeceklerini söylemişlerdir. Aynca, hayvanlannı otlatmak 
Için zemin ha.zırlamaktadır. Bir ı nır bölgesinde yaşayan halkın Ü· Ancak. yurtsever köylülerden hiç için Özalp smınna yakın yerlere 
taraftan hayvan öldürme, diğer ı zerindeki baskı, zulüm ve işken- kimse bir tek kişinin dahi adım yayiaya çıkan Kürt köylülerinden, 
taraftan InsanJan kurşunlama ı eelerde çeşitli bahanelerle git· vermemiş ve işkence ve tehditlere sömürgecl faşist Türk devletinin 
ve bazı yörelerde devrimellerin ı tikçe arbnlmaktadır. boyun egmemişlerdir. smır muhafızlan zorla haraç al· 
yerini tesbit edip kurşunlama ı Van'a baglı Çaldıran Uçesinin Fakat bir muhbirin kaçakçılık maktadırlar. Kendilerini zor ge· 
gibi provakasyonlan olacakbr.ı sınır köylerinde sömürgecile~n yaptıklan gerekçesiyle bazı köy· çlndiren ve yoksulluk içinde bulu· 
Tüm bunlar, faşist Türk devleti· ı bu saidınianna maruz kalan yuz· lüleri jumallemesi üzerine, sö- nan yöre köylülerinin haraç ver· 
nin ne ilk, ne de son saldınlan· ı lerce köylü ağır işkence altında mürgeciler adı verilen köylülerin meyi reddetmeleri ise, baskılan 
dır. Daha birçok olaya tanık o- ı yaralanmakta, sakat kalmakta, evlerine baskın düzenleyerek bu daha da artırmaktadır. Geçtigi· 
labWrlz. Bu nedenle bu yörede ı koroaya düşmekte, birçogu yaşa· şahıslan ele geçirmişler ve adi miz Haziran ayında da, sömür
yaşayan yurtseverler uyanık ol· ı mını yitirmektedir. işkencelere tAbi tutmuşlardır. Bu geeller İran sınınnda önlerine ge· 
malı ve tedblr almabdırlar. Fakat 1 Alınan son haberlere göre, geç- işkenceler sonucu birisinin adının len her çobandan haraç istemiş ve 
şunudavurgulamaktayararvar- ı tigimiz Haziran ayı içerisinde, Ali ... olduğu tesbit edilen üç haraç vermeyi rededen yurtse
dır: Türk sömürgeelleri insan· ı Çaldıran'a baglı sınır köyleri özel· yurtsever köylü katlediJmiştir. verler ko ma haline getirilinceye 
lan öldürüp, hayvanJan kurşun· ı li kle bu tür uygulamalara maruz Aynca çok sayıda köylünün de kadar işkenceye tabi tutulmuşlar· 
lamakla Suriye'deki Kürt kesl· ı bırakılmış ve birçok yurtsever ya işkenceler sonucu hastalandık- dır. Bu tür işkenceler sonucu ko
minln gözünü korkutamaz. Bu 1 katiedilmiş ya da sakatlanmıştır. lan, ya da sakatlandıklan bildi· maya sokulan iki çoban yurtsever 
böyle blllnmeUdlr." ı Konuya ilişkin olarak Van'dan rilmektedir. köylüler tarahndan dağda bulun· 

* ı muş ve hastahaneye kaldınlmış· 

" o 

1-----------------------------ı lardır. Saglık durumlan hali çok 
ı kötü olan köylülerin, yara-bere 1· 
ı çinde olduklan ve tanınmaz hale. 

U U ECELE FA YDASI YOK" 1 getirildikleri bildirilmektedir. 

. ı SömürgeciJerin tüm yollara 

SINIR KÖYLERİNDEKİ UYGULAMALAR CUNTANIN TElAŞINI ELE VERİYOR! ~:;:;:~a:r:~::~::':.~~:~•:;;.: 
olan baglan sınır boylanndaki 
canlılığını korumaktadır. Yöre 
halkı yaşamını sürdürmek için, 
zorunlu olarak çeşidi ticari illşki
lere girmekte ve smınn ber iki 
tarafında bölünen aileler akraba
lık baglannı sürdünnektedirler. 
Fakat belirtelim ki, sırtta taşı• 
oarak yapılan bu ticaret, büyük 
kaçakçı kurumlannın ya mn da de
vede kulak gibi bir şeydir. Aslında, 
sömürgeelleri hiddetlendiren de 
bu değildir. Gerçekte hedeflenen 
şey, Iradesi dışında zorla çizilen 
sınıriarta birilgi parçalanan hal· 
kın baglannı sömürged-faşist 
zorla koparmak. gelişen ulusal 
kurtuluş hareketini sömürgeci-fa· 
şist zorbalakla ezmek; en ufak bir 
girişime göz yummamaktır. 

Güney Kürdistan'a yaptıklan 
son salc:lın harekAtından sonra, sı· 
mr köyleri üzerindeki baskılan 
daha da artıran faşist cunta. eko
nomik uygulamalan ve baskılan 
ile halkın doğal ihtiyaçlanna kısıt· 
layıp, açlığa terketmekte ve göçe 
zorlamak istemektedl_r. Binlerce 
askeri bölgeye yığdıklan gibi, hA· 
14 da binlerce asker ve askeri a· 
racı bölgeye sevketmekte ve köy-

ler üzerinde helikopterlerle alçak yoksul köylülüğü canlanndan da· 
uçuşlar yaparak halka gözdağı ha çok koruduklan devrimcileri 
vermeye çalışmaktadırlar. Ihbar etmeye zorlamaktadırlar. 

Son zamanlarda ise bu baskı Bu amaçla Kınyanıt köyünü 
ve uygulamalar daha da hız ka· basan sömürgeeller, dağda bul· 
zanmıştır. Devrimellerin halkla 1· duklan çobanı ve allesini devrim• 
Ilşkisinden büyük korku duyan dlere yardım ettikleri lddlasayla 
sömürgeci faşitler, bu Ilişkinin ge- köye getirip dövmüş ve Yüksek· 
llşmesinl önlemek, haJkı devrim· ova'ya göçe zorlamışlardır. Yine 
dlerden koparmak Için, sürekli aynı köydeki bir köylünün 300,000 
köy baskınJan düzeniernekte ve TL'sma aynı gerekçeyle el koya· 

·::::: ~ rak. tutuklamışlardır. - ·· ·• ;:;~. Sö mürgee ller, geçmişteki bir· 

FAŞiST CUNTA~~~!-11 YÜRÜYÜŞÜNDE 
VERİMiZi AIAUM 

· takım davalan da bahane ederek 
sözde suçlu arama görüntüsü al· 
tında sürdürdükleri bu Işkence ve 
operasyonlannda, halkın manevi 
degerierini de renelde etmekte ve 
inançlannı kendi igrenç amaçlan 
Için kullanmaya çalışmaktadır· 

·ıı:· 

~~:. Türkiye ve Kürdistan halkianna ve onlann enfedekar 

lar. Son olarak Pınyanış köyünde 
kadın-çocuk-yaşlı demeden tüm 
halkı toplayıp, götürmeleri ve iş
kence uygulamasından kurtul· 
mak için rüşvet vermeyi zorunlu 
kılmalan bir örnek olmuttur. Sö
mürged faştstler, Çukurca merke
zine giden köylülerin başındaki 
bersuk (çefye) ve şuttuklan (ku· 
şak) sökerek. Insanlan çarşı orta· 
sında dövmektedlrler. 

Yaptıklan tüm işkence ve bas· 
kılara rağmen devrimciler hak· 
landa bilgi alamayan halk düşma· 
nı faşisder, bu kez de halkın dlnJ 
duygulanndan yararlanmak iste
mektedirler. Özellikle yaşlı köy
tilleri ve dindarlan yemin ettirip, 
kurana el bastı ra rak ihbara zorla· 
maktadırlar. 

* evlatlan olan devrimci tutuklularakarşı azgın bir imha 
savaşı yürüten ve bu saldırganlığını bugün en açık biçim· 
de bölge halkianna da yöneitenfaşist cuntaya karşı sesi· 
mizi birlqtirerek. mücadeleyi daha da yükseltelirn . Sömürgecileri bu korku öldürecek! 

* 

._.•.E.b.ertp-la•tz•/•5-00_0_K_ö_1".1_•_ı_o_E.yl•ül•ı•9•83•5.a.at•ı•o-so-sı!!~ SÖMÜRGE Cİ ASKERLER KORKUDAN BİRBİRLERiNi T ARADILAR: . 
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KÜRDiSTAN BAGIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK 
SAVAŞÇILARI İLE DAY ANİŞMA 

GECESiNE KATilALIM 

~;} Direnen zindanlar onurumuzdur. Faşist sömürgecili· 
gfn kanlı duvarlannr hayatlanyla parçalayan savaş esir
lerinin yanında oldugumuzu, onlann yükselttikleri bayra· 
gı düşünneyecegimizi, gücümüzü güçlerine katarak. tüm 
olanaklanmızı seferber ederek gösterelim. 

Geceterin yapıldıgı yer ve tarihleri: 

Frankfurt - 3 Eylül 1983 Bielefeld • 22 Ekim 1983 
Münih - 24 Eylül 1983 Stuttgart • 26 Kasım 1983 
Berlin - 8 Ekim 1983 Fransa/Stranburg • 29 Ekim 1983 

Sömürgeci-faşist cunta, yıllar· 
dan beri üzerinde baskı, işkence 
ve katliam uyguladığı. aşiret ça
tışmalannı kışkırtıp yıldırmaya 

çalışarak göçe zorladığı sınır böl· 
gelerindeki köylülüğün PKK ön· 
derilgindeki Bağımsızlık ve Öz· 
gürlük Mücadelesinde birleşti· 

~l~ ginl. bunun her türlü baskıya rağ· 
~;~ men durdurulamadı§ını gör· 

dükçe, bu gelişmeyi önleyebiJmek 
ve devrimci hareketi boğmak Için, 
bir türlü denetim altına alamadığı 
sınır köylerine binlerce araç ve as-

~~~~--------~~~----------

3 ölü 8 yarabi 

ker yığmaktadır. Sınırdaki kara• 
kollan nı sömürgeci bir savaşa gö
re düzenleyerek, devrimci geliş· 
melerin korkusu ile büyük kara
kollar kurmakta, her karakola 
yüzlerce asker yığmaktadır. Ama, 
yüreklerini kaplayan korku da 
hazırlıklan kadar büyümektedlr. 

Askerler, PKK partizanlannın 
hayalinden bile ürkmekte, gece 
gördükleri her taşı, her ağacı PKK 
partizam sanarak rastgele tara· 
maktadırlar. Bu telaşlı tarama· 
larda kendi kendilerini blle öldü· 

rebilmektedirler. Son olarak, Çu· 
kurca'nın yakınında bulunan bfr 
karakolda ve Sareseva karakol
lannda birbirlerini tarayarak 3 
askerin ölümü, 8 askerin de yara• 
lanmasma yolaçblar. 

Düşman, tüm yığmak ve askeri 
gücüne ragmen, yabancı bir halk 
ve ülke içinde olduğunu hisse
derek. bunun korkusunu karakol· 
lannda, pususunda ve devriyesin· 
de, her köylü ile karşılaştığında 
yaşamaktadır. 

* 
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( SERXWEBÜN 

FAŞiST MAHKEMELERDE 

DAVALAR DEVAM EDiYOR 

46 KİŞİ DAHA 
iŞKENCE MERKEZiNDE 

ı. Ordu ve Sıkıyönetim Komuta nh· 
gına bağlı birliklerin İstanbul IJinde 
yaptlklan bir dizi operasyon sonucu 
Devrimci Yol üyesi olduklan iddia edi
len 46 kişi gözaltına alındı. 

1. Ordu ve İstanbul, Çanakkale, 
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ llleri 
Sıkıyönetim Komutanhgının 4 Tem
muz günü yaptığı açıklamaya göre, 
gözalbna alınan 46 klşiden lS'I ba• 
yan. 

BARIŞ DERNEGİ 
DAVASlNDA 

SAVUNMA BAŞLADI! 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 
Askeri Mahkemesinde görülmekte o
lan Banş Derneği davasında savun· 
maya geçiJdl. 

19 Temmuz ı983 tarihli duruş
mada ilk savunmayı Demek Başkanı 
Mahmut Dikerdem yaph. iddialan 
rededen Dlkerdem, görülmekte olan 
davayı özgür düşüncenin suçlanması 
ve banpn yargılanması olarak değer
lendJrdi. 

DİSK GENEL BAŞKANI 
ABDUUAH BAŞTÜRK 

İKİNCi KEZ TUTUKLANDI! 

2 Numaralı Sıkıyönetim Komutan· 
lığıAskeri Mahkemesinde görülmekte 
olan 78 klşinJn "yargılandıöı" DİSK 
davasında Genel Başkan AbduUah 
Baştürk. 9 Ağustos tarihli duruşmada, 
mahkemenin disiplinini bozduğu ge
rekçesiyle Ikinci kez tutııklandı. Ab
dullah baştürk. daha önce de ltlrazda 
bulunduğu ve mahkeme dJslpltnlnl 
bozduğu gerekçesiyle mahkeme salo
nundan çıkanlmışb. 

78 ldşlnin "yargılandığı" davada 
68 kişi hakkında Idam Isteniyor. 

ASKERI MAHKEMELERDE VERi· 
LEN ARADAN SONRA. DEVRiMci· 

YOL VE TKP DAVASI 
DEVAM EDiYOR 1 

Sooyönetim Aakeri Mahkeme
lerinde verilen ara nedeniyle bir süre
dir görülmeyen Devrtmcl Yol ve TKP 
davalanna Ailutos sonu ve Eylül a· 
yı.ndan Itibaren devam edileceği bil· 
dirlllyor. 

Eklenen 47 dosya lle toplam 62ı 
ldtinJn "yargdanclıtı" Devrimd Yol 
davaa, 1982 yıbnda 1. Nolu Aakerl 
Mahkemede batlamıfb. Bugüne ka
dar 254 tutuklunun sorgusunun ta
mamlandıjfı Devrimci Yol davuında 
sorgulama 5 Eylül gGnü yeniden bat
layacak. 

2. Nolu Aakert Mahkemede göriiJ
mekte olan TKP daVUina lle, 26 Aju
tos günü "savunma tanıklannın din
lenmesi ve dosyadald belgelerin okun
ması" lle devam edllecejJI billrillyor. 
30 Kaaım 1981 tarihinde batlayan 
TKP dava11nda ek lddlanamelerle açı
lan yeni davalar so~ucu 289 ldtl bulu
nuyor. 

6 DEVRİMCİ HAKKINDA 
iDAM iSTENiYOR! 

Ankara Sıkıyönettm Komutanbit 
3 Numarab Alkert Mahkemesinde 

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu-Türki· 
ye DevrimJnln Yolu adlı örgüt dava
sına başlandı. 

6 Temmuz 1983 günü başlayan ve 
16 kişinin "yargılandıgı" davada 6 ki· 
şi hakkında Idam cezası !stenirken, 
lO'u hakkında da S yıldan ıs yıla 
kadar çeşitli hapJs cezalan Isteniyor. 

THKP/C-HDÖ DAVASlNDA 
KARAR AÇIKLANDil 

Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komu· 
tanlığa Askeri Mahkemesinde görül· 
mekte olan THKP/ C Halkın Devrimci 
Öncüleri davasında 20 kişi hakkında
ki karar 2ı Temmuz ı 983 günü açık
landı. 

Türkiye Anayasasını değiştirmeye 
iştirak. yasadıp örgüte üye olmak vb. 
Iddialarla "yargılanan" tutuklu dev· 
rimellerden Tevfik Bozkurt. Hüseyin 
Dönmez, Mustafa Ekinci ve Necdet 
Özer Için lS'er yıl agır hapis cezası 
verilirken, digertutuklular da 61le 2 yıl 
arasında değişen cezalara çarptınl· 
dılar. 

GÖLCÜK DEVRİMCİ YOL 

DAVASlNDA KARAR 

Donanma ve Sıkıyönettm Komu
tanlığı Gölcük Alkeri Mahkemesinde 
görülmekte olan THKP/C Devrimci 
Yol davasında 8 kişi hakkında karar 
açıklandı. 

27 Temmuz tarihli duruşmada a· 
çıklan an karara göre, ı kfşi9 yıl hapis 
cezasma çarptlnlırken, diğerlerine de 3 
ile 4 yıl arasında değişen cezalar veril· 
di. 

THKP/C ÜYESi 

ÜÇ DEVRİMCİ 
İDAMA ÇARPTIRILDII 

21 Temmuz 1983 tarihli haberlere 
göre, TiiKP/C davasında "yargılan· 
makta" olan üç devrimci tııtııklu ö
mürboyu hapis cezasına çarptınldı. 

Ankara Sıluyönetim Komutanlığı 
ı Numaralı Askeri Mahkemesinde gö
rülmekte olan davada daha önce de 
aynı ceza verilmiş, ancak karar askeri 
yargıtay tarahndan bozulmuştu. Hak· 
lannda Ikinci kez müebbet hapis ce
zası verilen devrimci tııtııkular şunlar. 
Muhlls Özgür, Recep Eraslan ve Mah· 
mut Çelik. 

13 Kişi 
GÖZALTINA AUNDII 

24 Temmuz ı 983 tarihli haberlere 
göre, THKP/C üyesi olduklan Iddia· 
sıyla ı3 kişi gözaltına almmıştır. 

Ankara'da sUrdürülen bir dizi ope
rasyon ve haslundan sonra ele geçlril
dikleri bildirilen 13 kişinin, günlerce 
süren Işkence ve baskılarla Iddialan 
kabule zorlandıklan gelen haberler 
arasındadır. Habere dişkin olarak çe
şitli çevrelerin yaptığı yoruma göre, 
diger tutuklama ve operasyonlar gibi 
bu olay da, cuntanın "sivil yönetlm"e 
geçme hazırlıklannı yapbğı bu dö
nemde halk kitleleri üzerindeki sin
dirme ve tes Um alma planının bir par
çası ve "yok etti lı. .. lddlalanna rağınen 
devrimellerden duyduğu korkunun ltl
rafıdtr. 

Haberler ... Yorumlar .... Sayfa 3) 

Erzurum'da 

BİR DEVRİMCİ DAHA İDAMA MAHKÜM EDiLDİ 

AJdatımız bir habere göre, 1980 
yı.lı ilkbabannda ltkencecl pollllerle 
birlikte çetldiltkencelere kablan, te· 
birde polislerin gözeDminde silahlı o
larak dolqan, devrimelleriihbar eden 
Metin Bağlt adındaki bir faflltJ Kan'· 
ta öldürmek Iddiasıyla yargılanan 
Fahrettin Ordu adlı bir devrimci, Er
zurum 9. Kolordu Sıluyönetim mahke
m .. ınce !dama mahkum edildi. Aslan 
Yücel adlı devrimci de 10 yıl ağır 
hapis cezasına çarptınldı. 

Kan'ta sivil fqlstlerin temlzlen· 
diği, ancak ftkencecl polislerin özel 
korunması, kendllerlnl kamuOe etme 
vb. şeklllerde bazı fqlltlerin kalınb 
hallnde kalelıklan 1979-80 yıllan Içe
rilinde feodal·k.omprador bir alleye 
men1up Metin Bağıt adlı fa.şlstte po
lislerin özel gözettminde Kars'ta ban• 
nabllenlerden birisi ldl. Bu sıralarda 
yapbğı Itkenceleri e her tarafa nam M· 

lan, eli kanlı ltkencecl fqlst l. tubenln 
bat komJseri Kemal Kartal, devrimci· 
lere yogun olarak Itkence ediyor, en 
ağir hakaretlerde bulunuyor, Insan 
hayslyedyle bağdatmayan davranıt· 
lan lcra ediyordu. Kadın ve kızlan it" 
kencelerde çınlçıplak ederek, blrço
ilunun ırzına geçtyorlar, cinsel organ
Ianna cop sokuyorlarclı. Birçok dev
rimci gördügü Itkenceler sonucu Iii" 
kat ka!Jyor, hapiihaneler dolup tatı· 
yordu. ftte bu Slralarda fattst M. BaiPt' • 
ında Içinde yer aldıgı itkencecl başı 
Kemal Kartal'ın ekibi bir gurup dev
rimeiye 1980 yılı Ocak ayında agır 
Itkenceler ederken, Oruç Korkmaz 
adlı devrimci gördüğü Itkence sonucu 

tt8öbrelc 
nalcli11 

öldü. S ... , A. .. ve C ... ıstmil üç kişlde 
Işkenceden koma hallnde gözetime
vine gönderildller. 

Bu olayın kamuoyunda yaratbğı . 
tepkilerin ardından devrimellerde bu 
fqlst Itkenceellere karşı eylem gellş
tlrdUer. Ve gerçekiettirilen bir eylemde 
faşist Mettn Ba§tş ölümle cezalan· 
dm ldı. 

Ancak bu olaydan sonra lşkencecl 
fqlst polis sürüleri teblrde çeşitli yer
lere operasyon düzenleyip, birçok dev
rimeiyi gözalbna aldılar. Feodal· 
komprador sınıf yapısına sahip, faşist 
eğllımli Bağıt allesinin de katılımıyla 
onlarca devrimci işkence tezgAhlan n· 
dan geçirildi. A. .. Isimli bir devrimci 
gördüğü Itkenceler sonucu çenesl lu· 
nk. koma hallnde hastahaneye, ora• 
dan da hapishaneye yollandı. Göriilen 
ağır Itkenceler sırasında birçok dev
rimcl•sempatizana itkence zonı lle 
"M. Bagış'ı ben ı.ıurdum" dedirtUrneye 
çalttıldı ve polisin düzmecesl olarak 
eyleme "katılanlann" Isimleri verildi. 
Birçok kltl Itkenceden geçlrildlkten 
sonra düzmece Ifadelerle hapisha· 
neye doldunıldular. Öğreneblldlglmlz 
kadanyla bu olayla hiçbir IIJtldsl ol
mayan Fahrettin Ordu adlı devrimci 
de 1980 Yilı Ilkbabannda yakalandı. 
Gördüğü atır Işkencelerden sonra ü· 
zerine düzmece Ifadeler verdlrtllerek 
hapishaneye konuldu. 

Hapishanede de süren lfkencelere 
kart~ direnen bu devrimci, blr gurup 
devrimci lle birlikte "K. Eı.ıren'e haka· 

ret ettikleri" gerekçesi lle aynca 8'er 
Yil ceza verilerek Erzurum'a süriildü· 
ler. Erzurum'da devam eden mahke
meleri sonucunda 8.7.1983'de Erzu
rum 9. Kolordu Sılayönetlm komutan
lığı mahkemeslnde, Fahn!ttin Ordu 
adlı devrimeiye Idam ceza.sı verildJ. 

Özellikle birçok PKK sempatizan 
ve_ üyesinin Idam Istemtyle yargılan
dıgı ve ldama çarpbnldığı, siyasi nlte
UkU PKK Kars ve Ilçeleri davalinında 
karar apması na geldiği bu dönemde. 
mahkemelere çıkmayı. gördükleri ba .. 
lu ve Itkencelerden dolayı n!ddeden, 
birkaç kez açlık grevine giden PKK1J 
tutuklulann direnişini luramayan sö
mürgecl·falflstler bu olayla sömürge
cl-fııtl•t mahkemelerden birçok Idam 
karannın çıkacağma lfllJ"et etmekte
dirler. 

Silah bçakçılığı, silah arama vb. 
bahanelerle, çeşitli aralıklarla Kars ve 
köylerinde düzenlenen operasyon
larla halk üzerindeki baslu. zulüm, ı.
kence, talan, salclın ve bakaretierin 
devam ettiği son aylarda sömürgecl
faşist mahkemelerden çıbn, çıkacak 
olan Idam cezalan devrimcileri dire
nişten vazgeçlremlyeceğl, yılclıra
mayaca§ı gibi Kürdistan halktmo fa· 
-tlst-Türk sömürgecUiğlne kaqı kinini 
daha daarbracakve halkımız devrim. 
cilerin ıaaflannda daha fazla kenetle
oecektir. 

LAM. 

ameliyatları ticaret alanı oldu 
...... ~ .......................... llllll ........ lllllllf~~::;dı~bosından , Sörıtürgec 

Tekeld-burjuvazinin Iktidarda ol· 
duğu kapitalist ülkelerin ekono
mik. sosyal ve siyasal duruma ba· 
kıldiğinda görülüyor Id, gerçekten 
bir s1nıhn d•tmda hiç bir smıf ve 
tabakaya yap.m hakkı tanınma· 
maktadır. Hele bu ülkelerdeki yö
netim fatist bir nitelik kazanma ta, 
Insani değerlerin kesinlikle orta· 
dan kaldırlmak lstendl§i, fU veya 
bu şekilde ama mudaka Insan· 
lann yapmına kastedUdiği görii· 
lecektir. 

Evet. bunun en açık öme§i 
Türkiye ve Kürdistan'da yatan• 
maktachr. 

Bir süreden beri gazetelerde 
Ilanlanyle boy boy fotoğraflan 
yaymlanan, oqanlanm sabp çı· 
k.uan insanlar örneğinde olduğu 
gibi. 

Ekonomik sömürünün yapm1 
çekilmez hale getirdiği Türkiye ve 
Kürdistan'da Insanlar ölüme ter
kedllmiljtir. Hiçbir geçlm aracına 
sahip olmayan, açhk ve sefaJet 
Içinde Juvranan bu insanlar, kapı 
kapı dolaljmakta ama Ili bulama· 
maktachrlar. 

Şimdi sorahm; sömürgecl fa· 
tlst Türk devletine, bu Insanlar 
lfUUrunu kaybt!tmlt diyen Prof. 
Dr'lara ve onlann sözcüleri gaze
telere: insanoglu yemeden•içme· 
den yapyabillr mi? sorumuzun 
cevabı hayır olacagana göre. bu 
Insanlar ne yapacaklardır. Yap· 
mak Için yiyeceklerini nasıl temin 
edeceklerdir. 

Bir çoju hırsızhga, fuhuta 
vb'ne itilen bu Insanlardan, baZI· 
lannın .eçtigl yol da. oqanlannı 

tek tek sabp çıkararak yani ken• 
dilerini parça parça ylyerek yafa· 
mak oluyor. 

insanhk adma yüz kizarticı bu 
korkunç tablo nasıl Izah edi· 
lecektir. Bu acdann, ancak de
mokratik halk lkttdannm kurul· 
duğu bir Türkiye'de ve Bağlms1Z· 
Demokratik·Birleşlk bir Kürdis
tan'da sona ereceğlni sawnan in· 
sanlar Işkence tezgahlannda. so
kak ortalannda ve darağaç• 
lannda kadedtldlginde buna bir 
kılıf aramyor, bu Insanlar terorist· 
llkle-bölücülükle suçlanıyor. Peki 
bu şekilde yaprolanna kastedl· 
len bilinçsiz Insaniann "suçu'l. ne
dir? 

*** 
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Mehmet Hayri DURMUŞ yoldaşın mahkemeler başlamadan allesine ulaştırdığı oe bizim de elimize geçen 
aydınlatıcı, eğitici, yol gösterici olduğu kadar, bir deorfmcl önderin sahip olması gereken tüm sıfatlan satır
lannda bulacağınız aşağıdaki mektubu yayınlamayı göreo bJifrfz. 

BABACIGIM, ANACIGIM, KARDEŞLERiM, TÜM YAKINLARIM ve KAPI KOMŞUYA ... 

Dünyanın her yerinde olduğu gibi görev 
ve sorumluluğunu bilen bir kişi olarak ben de 
halkırnın kurtuluşu, ülkemin bağamsızhgı 
Için mücadeleye atıldım. 1973'ten 1979 yı· 
lına kadar faal olarak çalıştım. 30 Kasım 
1979 tarihinde Türk polisi ve ordusunun dü· 
zenledikleri bir operasyonda yakalanarak e
sir edildim. Şu anda yüzlerce yoldaşım, yüz· 
lerce yurtsever, demokrat insanla beraber 
Diyarbakır Askeri Hapishanesinde bulun· 
maktayım. 

Zindanlardan size sesleniyorum. Ama bu 
slzt asla umutsuzluğa düşürmemelidir. So
ğukkanlı olun uz ve geleceğe umutla bakınız. 
Ve aylardır ilk defa size mektup yazdı!jım 
Için, üzüldüğümü veya özlem çektiğimi (yani 
Izi özlediğimi) sanmayın. Daha mektubu· 

mun başındayken şunu size belirteyim ki. 
benim düşüncem veya üzüntüm olsa olsa 
ülke m ve halkım la ilgilidir; sizin için özel bir 
üzüntüm, özlemim, hasretim yoktur. Ama 
siz öyle değilsiniz. Pek çok konuda merak 
eder, telaşlanırsıntz. Size bazı konularda 
bilgi vermek. nasıl davranmanız gerektiğini 
Izah etmek Için bu mektubu yazma Ihtiyacını 
duydum. 

Mücadeleye nasıl ve niçin katıldı!jımı 
e uzun uzun anlatacak değilim. Bunu be

raber oldugumuz dönemlerde pek çok defa 
anlattıgemı hatırlıyorum. Eğer kafalanmza 
birşeyler gtrmed.lyse bundan sonra müca
deleyi faal olarak yürütecek olan yoldaş· 
lanm tüm halkımızı ve sizleri eğitecek ve 
aydınlatacaktır. Yalmz şunu söyllyeyim ki, 
mücadeleye katıimam sadece ve sadece ül· 
kem ve halkımın, Insanlığın çıkan Için ol· 
muştur. Asla bir zorlama veya aldanma so
nucu değil, sorumluluğumu ve tarihin bana 
yüklediği görevleri çok Iyi bilerek mücade
leye atıldım. Bunda hiçbir kuşkunuz olma· 
sm. 

Ülkemin bagımsızlığı, halkırnın kurtu· 
luşu Için 7 yıl faal olarak mücadele ettim. Bu 
süre size çok gelebilir; ama herşeyini dev
rimci yurtsever mücadeleye, halkına ve in· 
sanlığa adayan bir siyaset adamı Için çok 
küçük bir zaman parçasıdır. Ben daha mü· 
cadeleye atıldı!jım Ilk günden beri çok Iyi bl· 
IJyordum Id, ülkelerin, halkiann kurtuluşu 
öyle birkaç ayda, birkaç yılda gerçekleş· 
mez. Yine mücadele içinde çok iyi öğrendim 
ki, Kürdistan gibi bir ülkenin kurtuluşu, hal
kımızın n!!faha kavuşması, nesillerin Işidir. 
Bu nedenle tüm yoldaşlan m gibi ben de mü· 
cadele azmiyle doluydum. Daha yıllarca, 
ömrümün sonuna kadar faal olarak müca· 
dele etmek Istiyordum. Ama yakalandım ve 
tutsak edildim. Faal mücadeleden ahkonul
dum. Bu beni üzüyor, fakat hallomın, arka· 
dqlanmın, Türk mUltarizminin ayakJan al· 
tında ezlldlğini, baskınlarda ve Işkencelerde 
kahpece katiedildiğini gördükçe veya duy
dukça kinim ve öfkem birkat daha artıyor. 
Devrime bağlılık ve inancım o kadar pekişJ. 
yor. Tüm inanam ve azmirole mücadelemi 
sürdüreceğim. Zindanda da olsa, yoldaş
lanından ve halkırnın çıkarlanndan aynl
mayaca!jım. 

Geçen yedi yıl içinde tüm yeteneklerimi 
bilgimi ve becerllerimi kullanarak halkıma 
yararlı olmaya çalıştım. Yoldaşlanmla be
raber Kürdistan'ı dolaşarak ülkemizin ve 
halkımızın gerçek sorunlannı doğru kavra· 
dım. Ülkemiz gençlerine, aydınlan na yeryer 
halk kitlelerine gerçekleri kavratmaya çalış· 
bm. Cahil kalmanın, perperişan olmanın, 
katliarniara uğramanın, horlanmanın, sö
mürülmenin, zenginilk kaynaklanmızm ta· 
lan ve yağma edilmesinin, dilimiz ve kültü
rümüz üzerinde tahrifat yaparak, halkımız• 
kltillkslzlqtirmenJn, aç-susuz perişan olan 
lnsanlanmızın istanbul'larda, Adana'larda, 
Hatay ve diğer diyariarda kölece çalıflınl
masının nedenlerini, dlbm d6ndükçe anlat· 

bm. Bütün bu kötülüklerin sorumlusunun 
Türk sömürgeetleri ve onlann uşakJan olan 
Kürt hainleri (ağalar, kompradorlar, zengin· 
ler) olduğunu halkıma izah etmeye çalıştım. 

Bu tür propagandalar yapmakla iş bit· 
mez. Y alruz bu propagandalarla ne ülke 
kurtulur, ne halk özgürlüge kavuşur. Dünya• 
mn hiçbir yerinde böyle birşeye rastlanma· 
mıştir. Kurtuluş ve özgürlüğe kavuşmak için 
halkın birilk yapması, halnlere ve tüm düş· 
manlanmıza karşı savaşması gerekir. Ama 
halk nasıl birlik olur? Savaşan bir halk cep
hesi nasıl yaratilır? Bu sorulara cevap ver· 
memiz gerekir. Halk kendi kendine birlik 
olur mu? Hayır. Herkes bilir ki cahil ve güç
süz olan halkımız kendi başına örgütlene
mez, cephe kuramaz. Daha doğrusu dünya· 
nın hJçbir yerinde görülmemiştir. Ezilen, sö
mürülen halklariçinden çıkan aydınlar, yurt· 
severler, devrimciler büyük bir fedakarlık 
yaparak halkı aydınlatmaya, örgütlemeye, 
blr savaş cephesi yaratmaya çalışırlar. VIet
nam'da da, Angola'da da, Filistin'de de ve 
dünyanın her yerinde bu böyle olmuştur. iş
te görev ve sorumluluğunu bilen bir kişi ola· 
rak, yani aydın, devrimci bir insan olarak 
ben de aynı inancı paylaştığım yoldaşlanm 
ile beraber Kürdistan gençlerin!, köylüleri· 
ni, proleterlerini, velhasıl tüm emekçilerini 
ve yurtseverleri örgüdemek ve mücadeleye 
eevketmek için heqeylmi mücadeleye ver-
dim. Yani diğer yoldaşlan m gibi ben de poll· 
tikaya girdim. Kürdistan halkının nasıl kur
tuluşa gidebileceğini, nasıl örgütlenebilece
ğlni, ülkemizde bir savaş cephesinin nasıl 
yaratılablleceginl hem kavradım, hem de 
yoldaşlanm ile beraber kavratmaya çalış· 
tım. 

Başta bir avuç insandık. kimse bizi cid· 
diye alınıyordu. Sahte devrimci gruplar aley
himizde hertürlü iftira ve karalamayı yapti· 
lar. Ama bizi dağıtamadılar. Çünkü; hakhy· 
dık. Çünkü; politikamız,ideolojimiz doğruy
du. Çünkü; mücadele anlayıştmız doğruydu. 
Çünkü; hiçbir menfaat bekJemekslzln, feda
kArca mücadele edlyorduk. Bu nedenle kısa 
zamanda. Kürdistan'ın pek çok yerinde dev
rimci gençler, yurtseverler, demokratlar 
Hareketimizin yanında yer aldı. Halkımız 
imkanlan lle bize yardımcı oldu. Yürüttüğü· 
miiz mücadeleye gençler dıtında, işçiler ve 
köylüler de faal olarak katıldılar, görevler 
aldılar. 

Sömürgeci Türk devleti, Hareketimizin 
gelitlp, güçlenmesi karşısında şatkınlıga 
düştü. Fatistlerl, agalan, ajan örgütleri, 
hain agalann qklya çetelerini üzerimize sal· 
dırttl. Bizi yoketmek, dağatmak istiyordu. 
Ama devletin bu vahşi politikasına karşı biz 
de boş kalmadık ve mücadele yolunu tercih 
ederek. bize saldıranlara karşa şiddete baş
wrduk. Halkımazın ve yurtseverlerin, dev
rimcilerin başbelası fqlst mllltanlar, ağa· 
lar yok edildi veya Kürdistan'ı terkettiler. 
Ajan örgütlerle mücadelemiz devam etti. 
Tabii bu mücadelede kayıplar verdik. Haki 
Karer, Halil Çavgun ve daha pekçok yoldaş· 
lanmız veya taraftarlanmız öldürüldü. Buna 
rağmen mücadelemizi durduramadılar. 
Türk devleti ve uşaklan daha çok zarar gör
dü. Hilvan'da qkiya çetelerint dağıttık ve 
teslim aldık. Ülkemizin pek çok yerinde 
hainler yok edildi veya tesilm ahndı. Halk 
mücadelemlze güvendi ve kitleler halinde 
mücadeleye katıldı. Hilvan, Ceylanpınar, 
Batman, Deri k. Kızıltepe, Suruç ve daha pek 
çok kaza ve köyde Hareketimizin denetimi 
sağlandı. Buralann belediyeleri Hareketlmi· 
zin denetimini gördü. Tunceli, Bingöl, Antep 
ve diğer yerlerde Hareketimiz büyük geliş
meler katettl. 1978 sonlannda tüm halkı· 
mıza bir müjdemiz oldu. PKK (Partiya 
Karkertn Kurdistan) bu tarihte kuruldu. 

. Ülkemizi bağamsızlaga, halkımızı özgür
lüğe götürecek olan PKK'nin kurulması ve 
mücadeleyi hızlandırmasa sömürgeelleri 
çok korkuttu. Ajanlar, faşistler ve eşklya çe
teleri bir şey yapamayınca, bize, balkımaza 
karşı direk kendi ordularını çıkardılar. 1979 
başında bildiğimiz gibi tüm Kürdistan'da sı· 
kıyönetim ilan ettiler. Hedef PKK'yi ve Kürt 
halkını katletmek. ezmek, sindirrnek ve ba· 
!jımsazlık düşüncesini özgürlük ateşini sön· 
dürrnek idi. Ama ateş Kürdistan'ın her tara· 
fmı sarmışti. Bunu kısa sürede söndürmek 
Türk ordusunun başaramayaca!jı bir lşti. 
Sıkıyönetime rağmen PKK mücadeleyi sür
dürdü. Hem hainlere, hem de Türk poUsl ve 
askerlerine karşı canımızı dlşimlze takarak 
direndik. Tüm zorluklara rağmen halkımız 
bizim yanımtzda yeraldı, bizi korudu, faal 
olarak mücadeleye katıldı. 

Zaman geçtikçe sömürgecl Türk devleti 
tüm gücünü üzerimize saldırttl. Halkımtza 
karşı taarruza geçti. Hilvan ve Siverek gibi, 
Batman, Kızıltepe, Derik, Ceylanpınar gibi 
yerlerde, onbinlerce asker tarafından sık sık 
ara m alar, operasyonlar. tutukJamalaryapıl· 
dı. Kadın, erkek, çocuklar işkencelerden 
geçirildi. Büyük katliamlar yapıldı. Türk 
ordusunun bu vahşi taaruzuna karşı da di· 
rendik. Onlarca yoldaşımız ve halktan In· 
sanlar, yerli hainler veya Türk askerleri ta• 
raftndan öldürüldü. SaUh Kandal. Cuma 
Tak, Ahmet Kurt. Metin Turgut, Aytekin 
Tugluk, Edip Solmaz gibi Hareketimiz ön· 
derleri ve pekçok yoldaşamız katledUdi. Yüz· 
lerce yoldaşımız ve taraftanmız tutuklandı 
ve insanlık dışı işkencelerden sonra zirıdan
lara atıldı. işte Türk ordusunun taaruza geç• 
tigi 1979-1980 yıllan içinde mücadele eder
ken esir alınan yüzlerce Insan ve yoldaşım 
gibi ben de yakalanarak esir edildim. 

1980 yılı Içinde Hareketimiz büyük kayıp
lar verdi. Benim gibi Hareketimizin üst dü· 
zeyde önemli görevler alan çok sayıda arka· 
daş öldürüldü veya esir edildi. Ama PKK 
halkımız arasında öyle bir kök salmıştı ki, 
dökülen kanlar. insanlık daşı işkenceler, tu
tukJamalar mücadelemizi yok edemedi. Her 
yakalamadan sonra halkımızın desteği lle 
PKK yeniden toparianarak mücadeleyi sür
dürdü. Düşmanlanmaz acz ve hayret Içinde 
kaldılar, ne yapacaklannı şaşırdılar. Ordu 
yönetime el koyduktan sonra, tüm Kürdis
tan'da PKK'ye ve yurtsever halkımıza karşı 
savaşı alevlendirdl. TankJar, toplar, hellkop
terler, piyade ve komando btrltkJeri alarma 
geçirildL Slvere.k, Kızıltepe, Derik, Dersim, 
Nusaybin ve daha pekçok yerde katliamlar 
yapıldı. Cesaretiyle yoldatlanmıza ve halkı· 
JD.ıza güven veren yiğit savatÇı Delil Doğan 
çembere almarak öldürüldü. Kızıltepe'de de 
herşeyini mücadeleye veren yoldaşlanmız 
ve yurtsever köylüler, bombardıman edi· 
lerek katledildUer. Mahkemeye çıkanlan bir 
grup arkadatımıza en ağar cezalar yağ
dınlda. Büyük önder, genç yoldaşımız Orhan 
Aydın idama mahkQm edildi. Zindanlarda 
üzerimizde en zorba ve vahşi baskılar uygu· 
landa. Faşist cunta hAlA Kürdistan'da kan 
dökmeye, insanlan işkenceden geçirmeye. 
tutuklamaya ve tutuklulan mahkemeye çı
kararak en agır cezalara çarptırmaya de
vam ediyor. 

Evet büyük kayıplar verdik. HAlA da ver
meye devam ediyoruz. Ama ne Türk ordusu, 
ne hainler, ne de ağababalan emperyalist· 
ler, PKK'yi bltfremiyecekJer, halkımızın di· 
re.nme ruhunu söndüremeyecekJer; bağım
sazlık ve özgürlük mücadelesi PKK öncülü· 
ğünde önünde sonunda zafere ulaşacaktir. 

Pek çok yoldatım gibi ben de sömürgecl 
zlndanlarda, mahkemelerde, halkımızın yü· 
ce davasına ve PKK'ye, onun ilkelerine bağlı 
kaldım, ve kalmaya devam edeceğim. Geç
mit mücadele dönemlerinde sömürgeeller 

tarafından pek çok defa takip edllmlş, yaka· 
lanmış, tutukJanmıştlm. Son olarak yaka· 
landığımda, eUerinde benim hakkımda so
mut bilgi ve belgeleri vardı. Artık gizleyecek 
bir şeyim yoktu. Bu nedenle polis ve askerle
rin günlerce uyguladıkJan işkenceler sıra· 
sında, elimden geldiği kadar Parti sırlannı 
gizlerneye çalıştım. Fakat, mücadelemi ve 
yaptiklanını açık yürekliJikle anlattım. Ha· 
reketimizin amaçlannı anlattım. EUmden 
geldiği kadar Harekete ve yoldaşlanma ve 
halkıma laik olmaya çalıştım. 

Yaklaşık bir yıldır zindanlarda mahru· 
miyet Içinde, her türlü baskı ve eziyet altında 
tutulmaktayız. Tüm yasaklara ve baskılara 
rağmen, yoldaşlanm lle beraber her türlü 
haksızlığa karşı geldim, direndlm. Bundan 
sonra da düşmanın zorbahklanna, yasak· 
lanna, her türlü haksızlıkianna karşı yine 

• yoldaşlanmla beraber tüm gü cümle di rene
ceği m. 

Sizin merakla beklediğiniz duruşmalan· 
mız çok yakında başlayacak. Durumu mu az 
çok tahmin ettiğiniz Için büyük bir sabır
sızlık ve telaş içinde oldugunuzu biliyorum. 
Ne yazık ki boş birtelaş ve boş blr sabırsızlık 
Ben koskoca bir PKK davası içinde bir 
damla bile değilim. Cunta her gün katlia~ 
lar yapıyor, köyleri yakıp yıkıyor. Hergün 
sömürgeci mahkemeler idamlar yağdınyor. 
idam karan verilenler asdıyor. 30 yıl, 40 yıl 
müebbet hapisler sıradan cezalar olmuş. 
Yani şunu demek istiyorum; cunta boyuna 
katlediyor, yakıp yıkıyor. Herkes aç-susuz. 
perişan, ortalık kan revan. Böyle bir dönem
de benim durumum, evet sadece benim duru· 
mum önemli midir? Ölüm cezasma çarptı· 
n Imam veya 30 yıl 40 yıl hapis giymem çok 
mu önemli? Hayır ... Hayır ... Hayır .. .! Hiçbir 
önemi yok. HJçblr önemi olmadı!jı Için de, 
pek çok yoldaşım gibi ben de bütün şeylere 
aldınş etmiyorum. Sizin iizülmenizi, telaşı· 
ruzı, sabırsızbğınızı boş görüyorum. 

Daha başka şeyler düşünmek lazım. Hep 
beraber daha başka şeyler düşünmeliyiz. 
Bugünkü ağır şartlara rağmen, gerçek kur
tuluş yolunu arayıp bul malı, körü körüne of· 
layıp poflamaktan, ağlayıp sızianmaktan 
kurtulmahsınız. Kimlerin dost. kimlerin düş
man olduğunu artık net olarak görmeli ve 
mutlaka başınızın çaresine bakmalasımz. 
Ben sizin evladınızım, kardeşinlzlm, yakını· 
mzım; sizi yakından llgUendireblliriDL Ama 
herıey ben değihm. Siz, Kürdistan halla· 
nın birparçasısınız, ve size istikballazımdır. 
Geleceğinizi dütünmenlz, dostlannızın ya· 
nın da yer almanız lazımdır. Hep beraber mü· 
cadeleye ağlayalım, hep beraber mücadeleye 
girelim, hep beraber düşmana karşı din!!ne
ltm. Benim de, zindanlardaki tüm yoldqlan
mın da, halkımızın da gerçek kurtuliDI yolu 
budur. 

Yakında batiayacak dunıtmalanmtzda, 
tüm kararlı ve Harekete bağlı arkadaşlanm 
gibi, ben de en kararlı tavn takınacağım. 
Sömürgecilerin ve uşaklan olan hain Kürtle-o 
rin yüzlerce yıldır halkımıza yaptıklan kötü· 
lükleri anlatacağım. Katledilen, Itkenceler 
altında lnletllen devrimcilerin, yurtseverle
rin, masum insaniann hesabını soracağım. 
Tüm haksızbğa karşı canını feda ederek kah
ramanca direnen yoldatlanmın mücade
lesini anlatacağım. Halkımıza uygulanan 
sömürüyü, ülkemiz Kürdistan'ın zenginlik 
kaynakJannan nasıl talan edildiğini, Insan· 
lanmızın nasıl el kapısında perişan oldu
ğunu anlatacağım. Neticede tüm kötülükle
rin, cinayetlerin, katlJamlann, sefaletln so
rumlusunun Türk sömürgecileri oldugunu 
anlatacağım. Ülkemizde ortaya çıkan lha
netiere ve tüm hainleR!! lanet okuyacağım. 
Ve benim asla suçlu olmadığımı, kendi göre
vimi yaptı!jımı belirtttkten sonra, suçlunun 
Türk devleti ve onun uşaklan olan hainler 
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olduğunu açıkça beUrtecegim. Bunun adına 
siyasi savunma denillyor. Evet ben de bir 
siyaset adamı olarak kendimi savunacagım. 
Ama sömürged mahkemelere karşı degil, 
halkıma, tüm ilerici lnsanhğa karşı kendimi 
savunacagım. Türk devletini ve mahkeme
lerini ise suçlayacağım. 

Benim Için artık yıllann, ağır hapislerin, 
müebbetlerin, hatta ldamlann önemi yok
tur. Halkırnın ve ülkemin yüce davasına bağ
blıjjım, Parti ilkelerine olan Inanç ve bağh· 
lığım önemlidir. Ve herşeyden önemlisi 
PKK'nin onur ve prestij! önemlidir. Bunlan 
asla çiğneyemem. Bu durumu çok Iyi bilen 
sömürgeciler, özelllkle duruşmalanmızın 

yakınlaştığı bu dönemde, kendi ajanianna 
harekete geçirerek pek çok tutuklu ailesi 
gibi, sizi de etkllemeye, aldatmaya ve beni 
caydırmaya çalışıyorlar. Ortalıkta dolaşan 
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bazı uşaklar ve kişiliksiz avukatlar, size sü
rekU telkinlerde bulunmaktadırlar ve bulun
maya devam edecekler. Size şunlan söyle
yecekler: "Üzerinde bir şey yoktur. Herşeyi 
inkAr ederse, eğer suçu başkalannın üzerine 
atarsa, eger pişman oldugunu söylerse kesin 
kurtulur, yoksa kötü olur." Ve benzeri ... 

Bu ajanlann, sahtek&rlann iki amacı 
vardır. birincisi, sizin zayıfbğınızdan, duy
gusallığınazdan ve de cahilliğinizden fayda
lanarak, bir miktar para almak sitlyorlar. 
Öyle yalancı vadierde bulunurlar ki, siz ra• 
hatlıkJa vanmzı-yokunuzu seferber edersi
niz. İkincisi, Türk devleti beni ve benim gibi 
yüzlerce yoldaşım ı, bitinn ek, ajanlaştınnak, 
devletin uşağı yapmak istiyor. Bunu yapmak 
Için ise, sahte vaatlerde bulunarak bizim piş
manlık göstermemiz!, herşeyden vazgeçme
roizi istiyor. Görüyorsunuz ki her iki şey de 

bizim tarafımızdan asla kabul edilmeyecek 
çok feci şeylerdir. 

Bir defa size açıkça söyleyeyim ki, ben 
bin pişmanlık göstersem de sömürgeeller 
ağır cezalar vereceklerdir. Ne benim ne de 
sizin aldanmanıza, vanmızı-yokumuzu se
ferber etmemize gerek yoktur. ikincisi. piş
manlık gösterınem ve herşeyden vazgeç
mem ise devletin ajanı ve uşağı olup, yoldaş
lanma ve halkıma düşman olmam demektir. 
Halbuki ben, yoldaşlanm lle vanm. Ben, 
halkırnın bir parçasıyun. Hayri, ancak mü
cadele yolunda kaldığı müddetçe Hayri'dir. 
Mücadeleye düşman olan Hayri, artık ajan
dır, uşaktır, beş paralık bir insandır. Böyle 
bir şeyi de benden istemezsinlz herhalde. 
Bizim allemizin mücadeleye bir lhaneti ol
madı. Bundan sonra da ihanet edeceğiniz! 
sanmıyorum. Ama sırf benim bedenimi kur-
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tarmak Için bazı duygusal tavırlar Içine girip 
yapamayacagım şeyleri benden isteyebi
lirsiniz. isterseniz ne olacak? Kendi hayslyet 
ve şeretinizi lekelemiş olursunuz. Ben bir 
siyaset adamıyım; bir davaya baş koydum. 
Beni yönlendirecek olan, bağlı olduğıım ilke
ler, bağlı olduğum ideoloji ve politikadır. 
Doğru bildiğim yolda, en küçük bir taviz ver
meksizin mücadelemi sürdüreceğlm. Hepi
nizi PKK'nin doğru ilkeleri doğrultusunda 
mücadeleye davet ediyorum. Hepinize se
lam ve saygılan mı sunanm. 

O§lunuz, Kardeşiniz, Yak.Jnınız Hayri 

25.11.1980 
DiYARBAKlR 

"Kürdistan bize 'işgal edilmiş bir ülke' görünümünü veriyordu!" 

Okuyucuya! 
F. Almanya Aşagı-Saksonya Avukatlar Birilgi tarafından Kürdis

tan'daki mahkeme ve uygulamalan izlemek üzere gözlemci olarak 27 
Mart-S Nisan tarihleri arasında Türkiye ve Kürdistan'a gönderilen 6 
kişilik heyetin izlenimlerinden bazı bölümlere, gazetemizin geçen sa
yılannda yer vermiş ve heyet üyelerinin gözlemlerine dayanan bir 
rapor hazırladıklanm belirtmiştik. 

Dr. Helmut Kramer, Av. Barbara Klawitter, Av. Volkert Ohm, Dr. 
Jurgen Eckl ve Hannaver şehri Meclisi üyesi Ludwig Liste'in yanısıra, 
tercüman Levent Dikenlioglu'ndan oluşan heyetin hazırladrgı raporu, 
yerimiz elverdlgi ölçüde yayınlayacağımızı duyururuz. 

Gazetemiz Sencweb(Jn bu sayuıında, Ata9J-5aksonya Avukatlar 
Blrligl üyesi Braunschweig, yüksek eyafet mahkemesi hakimi Dr. Hel
mut Kramer'le yapılan aşagrdaki röportajı yayrnlamakla, sadece ge
cikmiş bir görevi yerine getirdlgi düşüncesindedir. 

--~:::::::::: 

Soru- Sayın Helmut Kramer, sizinde için
de yeraldıgınız heyet Kürdistan'a hangi 
amaçla gitti. Bu aşamada karşılaştıgınız 
zorluklar oldu mu? 
Cevap- Bizim baştan beri üzerinde durdu
gumuz nokta yalnız Türkiye' deki mahke
meleri degil, aynca basın-yayan kanaliyla 
duyduğumuz Kürtler üzerindeki askeri, 
polis, mahkeme ve ceza organlannın bas• 
losının Türkler üzerindeki baskıdan daha 
fazla olması nedeniyle Kürdistan'da da 
siyasi mahkemeleri izlemek idi. 
Soru- izlemeyi planladıgımz davalara gi
rebfldlniz mi? Bunlar hangi davalarda ve 
neler görülmekteydi? 
Cevap- Niyetimiz, Diyarbakır'daki siyasi 
duruşmalan izlemekti. Bu niyetimizi 30 
ve 31 Mart 1983'te toplam olarak üç du· 
ruşmaya katılmamız sonucu belirli bir o
randa gerçekleştireblldik. Daha ilk gün 
(30 Mart'ta) bir PKK duruşmasını izle· 
rnek Istediğimizi belirtmiştik. Bunun üze
rine, buna olanak olmadığına dair çeşitli 
çelişkili açıklamalarda bulunuldu bize. O 
gün (30 Mart günü) sözde KUK örgütüne 
ait 60 kişilik bir davanın görüldüğü duruş
maya katıldık. Bu duruşmada onbir avu
kat hazır bulunmuştu. 31 Mart 1983 günü 
bize PKK davasının görüldüğü Iki du
ruşma izletildl. Bunun sonucunda yüz
lerce PKK'li hakkında görülen davala
no birçok PKK·guruplanna bölünüp, bu 
şekilde görüldüğünü anladık. Bize izleme 
izninin verildiği 31 Mart'taki ilk duruş
maya beş sanık çıkanJmıştı. Bu duruş
mada 5 avukat hazır bulunmuştu. Yine 31 
Mart 1980 günü yapılan bir duruşmaya 
sekiz sanık çıkanlmıştı. (Burada hiç bir 
avukat yoktu.) 
Soru· Tutuklutann savunma olanaklan
nın olmadıgı ve davalann ağır baskı ko
şultannda savaş hali kuraltanna göre sü,... 
dürüldügü bilinmektedir. Sizin bu konu
daki gözlemleriniz nedir? 
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Cevap- Mahkemeler ve tutuklular hak
londaki tesbit ve izlenlmlerime gerek ko
misyon raporunda gerekse ll. soruya ve
recegim cevapta değineceğim. 

Soru- Sömürgeci faşist Türk cuntası, tu
tuklu PKK'li milltan ve taraftarlar üzerin
de tam blr imha politikası uygulamakta
dır. Geçen yıl 21 Mart'ta Mazlum Doğan'
la hızlandınlarak Ferhat Kurtay, M. Hayri 
Durmuş, Kemal Pir vd. birçok PKK'li ön
der ve savaşçın ın katledilmesiylesürdürü
len bu imha uygulamalan, bir yanıyla da 
PKK'li tutuklulan n mahkemelerde önder
siz ve savunmasız bırakılması amacını gü
düyordu. Tüm bu imha ve i!jkence uygula
malarına ragmen, mahkemelerde tutuk
lulann takındıklan tutum neydi? İzleme 
olanagını buldugunuz davalarda yargı
lanan tutuklutann örgütsel sorumluluk ve 
ilişki düzeylerini de dikkate alarak bu ko
nuda bir degerlendirme yapabilir misi
niz? 

Cevap- Tutuklutann tutumu nasıl? 
Daha Ankara'daki Dev·Yol davasın

da tutuklulann büyük bir baskı altında tu
tulduğu kanaatine varmıştık. Diyarbakır'
da ise bu çok daha kötüydü. Diyarbakır'
daki tutuklular daha kötü muameleye tabi 
tutuJmuş ve onlara daha aşağılayıcı mua
melede bulunulmuş. Duruşma esnasında; 
dimdik durmak, yalnız ileriye dogru bak
mak, elleri dizierin üzerinde tutmak yüz
ler mahkeme heyetine dönük ve hareket· 
siz bir şekilde banklan n üzerinde oturmak 
zorundalar. 

Tutuklulara, tutukluklan esnasında 

yaptlan muamele sonucu o derece göz
dağı. verilmiş ki, del egasyanun salona giri
şi anında bir defa bile olsun, ne bize bak
ma ne de en ufak bir harekette bulunma 
cesaretini gösterme girişiminde bulundu-

lar. (Biz hakimierin ve samklann yan tara
fına yerleştirilen bir banka oturuyorduk.) 

Sanıkiann varlığımızdan haberdar ol
duklan (ve orada bulunuşumuza büyük 
deger vermeleri) ancak gözbebeklerinin 
olanaklar dahilinde ara sıra birkaç sani
yeyi geçmeyen aralıklarla bize dönebil
mesinden anlaşıbyordu. 

Tanık oldugumuz bu olay da tutuk
lutara verilen ve daha fazlası tasavvur 
edilemeyecek gözdağana ragmen, (ve
recelfmlz bir Rapor'da buna detaylı bir 
,ekiJde deglnecegtz) edlndiglmlz Izle
olm, onlann bu denli baskıya, Itkence
ye ve tehditlere boyun egmemeleridlr. 
Soru• Mahkemelere girmek istediginizde 
ve girdiginiz mahkemelerde karşılaştı9J· 
nrz zorluklar oldu mu? 
Cevap- Duruşmalara katılmak için gös
terdiğimiz ugraşılarda kayda değer güç
lüklerle karşılaşmadık. Yalnız katılmak 
istedigimiz duruşmaların o gün olup ol
madıgı hakkındaki bize yapılan açıkla
malann dogrulugu pek kesin degildi. 
Soru- Diyarbakır'da bulundugunuz süre 
içinde tutuklularla ve tutuklu yakınlany
la görüşme olanagımz ve girişimleriniz 
oldu mu? 

Cevap- Diyarbakır'da askeri savcılara, 
tutuklularla konuşup konuşamayacagı
mıza dair yönelttiğimiz soruya karşılık 
soyut bir "Evet" cevabı aldık.(ki bu cevap 
sözde kaldı ve daha sonra buna hiç degi
nilmedi) Duruşma salonunun seyirciler 
bölümünde muhtemelen tutuklulann ya
kın akrabası olan Insanlarla karştlaştık. 
Bütün seyircilerin duruşma salonu dışın
da bir yerde toplanmak zorunda olduklan 
bir ara esnasında, Türk seyircilerden ke
sinlikle ayn bir yerde durmamız gereki
yordu. Bunlarla bir dialog kurmak için 
yaptıgımız her girişim görevliler (asker, 
subay) tarafından hemen önlenirdi. Ayn· 
ca yabancılan n tutuklu akrabalanyla iliş· 
klye geçme çabalannın, bu akraba ve ya
kınlan tehlikeye sokacağı. anlayışından 
yola çıkmak zorunda kahyorduk. 
Soru- Mahkemeterin yerli ve yabancı ba
sın tarafından izlenmesi durumu var mıy
dı? 
Cevap- iç ve dış basının Kürdistan'daki 
duruşmalara katılıp katılmama olanası

nın bulundugunu biz bilmiyoruz. Katılma 
olanagına dair bir kanat; Diyarbakır'da 
bize gösterilen basın banklannın kalın bir 
toz tabakası ile örtülü gerçeği idi. Açıktır 
ki oraya aylardan beri hiç kimse oturmuş 
degildir. Yabancı basının son aylarda Di
yarbalor'daki duruşmalara katılmak için 
gösterdiği çabalann ölçütünü bilmiyo
rum 

Soru- Tutuklu yakınlannın mahkemeleri 
izleme ve yakınlanyla görüşme olanak
lan var mıydı? Bunlarmahkemeleri hangi 
koşullarda izleyebiliyorlardı? 

Cevap- Bizim Diyarbakır'da karşılaştı§l
mız seylrciler, gördüğümüz ve anladıgı· 
mız kadan ile tutuklulann akrabalan idi. 
Herhalde yalnız yakın akrabalara duruş· 
maya katılma izni verilmişti. Katılabilme 
veya katılamama izninin hangi akrabalık 
derecesine göre öngörüldügünü bilmiyo
rum. 
Soru- Genel olarak Türkiye ve Kürdistan 
arasında, özel olarak da PKK davalan ü· 
zerindeki uygulamalarda göze çarpan bir 
farklılık sözkonusu muydu? 
Cevap- Hem duruşmalarda hem de du
rutma dışında (mesela Diyarbakır ve 
çevresinde polis gücü ve baskısının her 
yerden fazla olutu) olan durum açak blr 
şekilde gösteriyor ki; askeri rejim Kür
distan'da Türkiye'nin her bölgesinden 
daha fazla zor kullanmaktadır. 

Kürdistan bize "itgal edilmiş bir ül
ke" görünümünü veriyordu. 
Soru- Bir Avrupalı ve yargı görevlisi ola
rak görüşlerinizi almak gerekirse, Diyor· 
bakır zindanlannda PKK'li tutuklular üze
rinde uygulanan katliam ve işkenceler 
karşısında, Avrupa kamuoyu ve demok
ratik çevrelerinin üzerlerine düşen sorum
lulugu yerine getirdiklerini söyleyebilir 
miyiz? 
Cevap- Üzülerek belirteyim ki, F. Alman 
Hükümeti ve birçok Avrupalı politikacı 
Türkiye'de insan haklannın bu denli ayak
lar altına alınışını ya gönnemezlikten ge
liyor veya bunun haklılıgını göstermeye 
çalışıyorlar. 

Soru- Tüm bu gözlemlerinize de daya
narak yapmak istediginiz bir degerlen· 
dirme ve ulaştınnak istediglniz bir mesaj 
var mıdır? 

Bize görüşlerinizi alma olanagını ver
diginiz için gazetemiz ve okuyuculanmız 
adına teşekkür ederiz. 
Cevap- Adlof Hitler zamarnnda 1933 ve 
1945 yıllan arasmdakl hukuk üzerine 
olan bilgllerimden dolayı tunu görme
mezUk edemiyorum: NS (Nazt)-hukuku 
ve Türk askeri rejimi-hukuku arasında 
hiç bir fark yoktur. 

Kendi tarihi deneyimlerimden dalaya 
herkesten önce Almanlar başka ülkeler
deki Insan haklannın zedelenmesini pro
testo etmelidirler; ve bu bir de özellikle 
müttefikleri olan devletlerde cereyan edi-
yorsa. 

Arkadaşça Selamlar 
(Helmut Kramer) 
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İstanbul cezaevlerinde 2500 
devrimci tutuklunun hep bir agız· 
dan haykırdıklan faşizme karşı 
sloganlarla başlayan süresiz açlık 
grevi, faşizme karşı direnişin ör· 
güdendirilmesi göreviyle karşı 

karşıya olundugu bu dönemde, 
tüm devrimci, demokrat ve yurt· 
sever güçler için zindanlardan i· 
Jetilen bir mesajdır. Bu mesajı 
kavramak. özümsemek ve gerek· 
lerini yerine getirmek, kendisine 
yurtsever ya da devrimci diyen her 
kişi ve örgütün kaçmamayacagı 
bir görevdir. 

Faşizme karşı mücadele için· 
de olan her halkın, kendi direniş 
gücünü ve faşizme karşı mücade· 
lesinde kararblıgını ortaya koy• 
dugu belirgin alanlardan birisi de 
cezaevleri dir. 

Cezaevleri, gericilig in ve faşiz· 
min temsilcileri olan egemen sı
nıflar açısından da, kendi yaşam 
güçlerinin denendigi alanlar ola· 
rak belirgin bir yere sahiptir. Ege· 
men sınıflar, kendi pençelerine 
aldıklan düzen karşıb güçleri kit· 
leler nezdinde teşhir ve tecrit et· 
rnek, kendi politikalannın haklı· 
lıöını kanıtlamak için, politik tu· 
tuklulan bu alanlarda teslim al
mayı muhalefetin bastınl· 

masında önemli bir adım olarak 
görürler. Bu nedenle de, kişilerin 
örgütlerin, sınıfiann mücadele i· 
çindeki yerlerinin belirlen• 
mesinde, temsil ettikleri özellikle· 
rin açıga çıkmasında bir ayıraç 
görevi görür cezaevleri. Hem ege· 
men sınıflar ve hem de bu sınıf 
karşısında yerini almış olan güç· 
ler için, cezaevleri en çetin çar• 
pışma alanıdır. Burjuvaziye karşı 
savaş kararlılığı, savunulan dava• 
ya ve halka karşı duyulan sorum· 
luluk ve inanç ifade edilirken, 
zlndanlann deneyinden geçenle
rin gösterilmesi bu nedenledir. 

Özellikle önderlik iddiasında 
bulunan güçler açısından ise, bu 
deneyden başanyla geçiş, kitlele
rin güvenini kazanmada temel bir 
rol oynar. Düşman karşısında, 
davaya duyulan inançtan başka 
hiçbir silaha sahip olunmayan bu 
alanlarda, bu silahın kullanılıp 

kulanılmaması kitlelerin de gele· 
ceği yaratmada güvenle ileriye a
b lmalannda belirleyici olur. Nasıl 
ki egemen sınıfların gelenekleri, 
emekçi sınıflan sömürmek. baskı 
uygulamak. işkence ve zorbalık 
üzerinde biçimlenirse, ezilen sı· 
nıflann gelenekleri de tüm bun
lara karşı başkaldın, mücadele ve 
direniş içinde şekillenir. Böyle bir 
geleneği yaralmamış olan ezilen 
sınıf, geleceğin yaratıe1sı ve sa
hibi olamaz. Ve hele partiler du· 
zeyinde bu geleneğin yarablma· 
ması, korkunç bir çürümenin, yoz· 
laşmanın, dağılmanın ve burjuva· 
ziye teslimiyetın gelişmesine yol· 
açar. Böyle bir direnme geleneği· . 
nin yaratılması, baskı ve işkence
nin en son dozuna çıkanldığı fa· 
şizm koşullarında çok daha ö
nemlidir. Dava insanlan o gele· 
nekten güç alırken, kitleler de ön· 
derlige duyduklan güvenle müca· 
deleye kan vermekten çekinmez· 
ler. Ama örnekleri hiç de az ol· 
mayan tersi durumlarda ise, ne 
dütman ve ne de halkın saygı duy· 
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Zindanlann direnen sesine FKBDC'de vücut verelim 
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tnadığı güçler ve kişiler haline 
düşmek, doston da düşmanın da 
küçümseyici bir dudak bükmesi 
ile karşılaşmak kaçınılmaz olur. 

Türkiye devrimci hareketi, tüm 
bu durumlann sonuçlannı en iyi 
yaşamış bir harekettir. 60 yılı a
şan tarihinde güçlü direnme ör· 
nekleri verdigi gibi, tersi durum· 
lar da ortaya çıkmıştır. Her halk 
gibi Türkiye halkı da, direnişe sa· 
hip çıkıp onu yüceltirken, tesli· 
miyet içine girenleri ki!ii veya par· 
tiler düzeyinde olsun lanetle
rnekten çekinmemiştir. Türkiye 
devrimci hareketi, tarihinde orta· 
ya çıkan bu olumlu ve olumsuz 
olayların izlerini ya bir gelişme 
biçiminde, ya da yara halinde, 
ama mutlaka taşımıştır. 

1970'ler sonrası hızlı gelişme· 
nin biT nedeni de, o yıllarda gös· 
terilen cesaret ve direniş olayla· 
ndır. Yetersizlik ve hataları ne 
olursa olsun devrimci hareketin 
yarattıgı güçlü örnekler, bugün de 
hala, Türkiye emekçi sınıfianna 
güç ve inanç aşılamaktadır. Son 
kurşuna kadar çarpıı,arak şehit 
dü!jen Mahir'ler, idam sehpasında 
bile inançlannı haykıran Deniz'· 
ler, en korkunç Işkenceler altında 
ser verip sır venneyen Kay
pakkaya'lar bunlann örnekleri· 
dir. 

Açık ki, Türkiye proJetaryası 
ve devrimci güçleri bu degeriere 
sahip çıkıp, onların yarattıktan 
mirası kendi direnişleriyle zengin· 
leştirdikleri oranda, burjuvazi 
karşısında güçleneceklerdir. Ama 
bunun dışında teslimiyet gibi di· 
ger bir miras daha vardır ki, ona 
sahip ç1kışın, reformizm, eylem· 
sizlik. örgütsüzlük, açık ihanet vb. 
hangi biçimi alırsa alsın, korkunç 
bir bozgunu getirecegi de orta· 
dadır. 

Türkiye proJetaryası ve emek· 
çi kitlelerinin faşizme karş1 diren· 
me ve bu direni!jin örgütünü ya· 
ratma gibi hayati bir sorunla karşı 
karşıya bulunduklan bugün, Met· 
ris vd. Türkiye cezaevlerinde yük· 
selen direnişin bu nedenle büyük 
bir anlamı vardır. Türkiye pro· 
letaryas1 ve halkının en yigit in· 
san lan, bugün, faşizmin azgın zo· 
ru albnda direniş geleneğine sa· 
hip çıktıklanm, bunu daha da güç· 
lendirdiklerini ortaya koymuşlar· 
dır. 

Halk kitleleri de direnişe en 
güçlü biçimde sahip çıkmış, sayı· 
lan yüzleri aşan ana-baba, cunta• 
ya duyduklan kini haykınnak için 
üzerlerine çevrilen na mlulara rağ
men, Ankara kapılaona dayan· 
mıştır. 

Bu direnişin, ortaya çıkbğı dö
nemin özellikleri açısından son 
derece önem taşıdıgı tartışıla· 

m az. 

Biliniyor ki cunta, yüzüne tak
b9J .. demokrasl"ye geçiş ve seçim 
maskesiyle, Türkiye proJetaryası 
ve Kürdistan halkına karşı işlediği 
suçlan ve cinayetleri devlet sınır· 
lan dışana da taşsnnış, emperya· 
lizmin gemsiz bir atı olarak Kür· 
distan ve bölge halklarına karşı 
saldınlannı yoğunlaştırmıştır. 

Can derdiyle önlemeye çalıştığı 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Müca· 
delesi'nin, tüm katliam, işkence 

ve sindirme operasyonianna rağ· 
men, gelişmesinin durdurula· 
mayışı ise, saidıniarı çılgmhk ker• 
tesine ulaşbrmışbr. Varlığını in· 
kar temelinde hakimiyeti altında 
tuttuğu Kürdistan'da gelişen PKK 
önderligindelô Ulusal Kurtuluş 
Hareketi'nin her ne pahasına o
lursa olsun hastınlması amacı· 
nın, cuntanın temel hedefi oldu· 
gu açıktır. 

Fakat açık olan diğer bir şey 
daha vardır ki; Türk faşist burju· 
vazisinin Kürdistan üzerindeki bu 
kanlı ve iğrenç emellerinin ger· 
çekleşmesi artık mümkün değil· 
dir. Çünkü, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi'nin önder 
gücü PKK Hareketinin şahsında 
ortaya konulan direniş ve davaya 
olan güçlü inanç, yarablan güçlü 
ve sürekli örneklerle kitlelere mal 
edilmiş, halkın ortak inancı ve 
uğruna kavgaya hazır oldugu bir 
dava haline getirilmiştir. 

Üç yılı aşkın bir süredir Diyar· 
bakır ve diğer cezaevlerinde cun· 
tanın korkunç işkenceler altında 
gerçekleştirmek istediiii imha, u
şaklaşbnna ve teslimiyet politi· 
kası boşa çıkanlmış, Kürdistan 
halkı için kurtuluşun yolu açıl· 
mıştır. Tüm bu uygulama ve po· 
litikalara karşı, başta PKK-Mer
kez Komitesi üyeleri Mazlum 
Doğan, M. Hayri Durmuş ve 
Kemal Pir olmak üzere yüzlerce 
önder kadro ve militanın direnişi 
karşısında ugradıgı siyasal yenil· 
ginin telaşma düşen Türk sömür· 
gecileri, bu yenilgilerini ellerinde 
esir tuttukları bu insanlan "yargı· 
lama" cesaretini bile göstere
meyip katiederek tüm dünyaya 
bizzat kendileri ilan etmişlerdir. 

PKK'li önder ve militaniann 
mücadelesi ile Kürdistan cezaev• 
leri direnişin kalesi, mahkemeler 
Türk sömürgedliginin yargılan· 
dıgı alanlar haline getirilmiştir. 
Mahkeme salonunda dahi süren 
işkencelere ragmen, PKK'li savaş 
esirleri, çıkanld1klan "sanık" 

sandalyesini bir savaş mevzisine 
dönüştürmüş, Partilerinin ideo
lojik, siyasal, örgütsel ve askeri 
çizgisine sahip çıkarak, ellerin· 
deki bu tek silahla Kürdistan 
Devriminin sesini dünyaya duyur· 
muşlard1r. Cuntanın işkence ve 
katliamlarla teslimiyet ve ihaneti 
geliştirmeye çalıştıgı, örgütlerin 
önemli ölçüde dagmıklık içinde 
bulunduğu, dışarda henüz cunta• 

ya karşı güçlü bir direnme belir· 
tisinin görülmedigi, kendisine 
yurtsever-devrimci sıfatlar takan 
bir çok örgüt temsilcisinin cunta
ya teslim olduklan ve bu tesli· 
mlyetlerini adeta bir sal gm hasta· 
lık haline getirmeye çalıştıklan 
böyle bir dönemde, desteksiz, da· 
yamşmas1z ve sadece Marksizm· 
Leninizme, Partiye ve halka duyu· 
lan inançla yükseltilen bu direniş, 
yalnızca cuntamn siyasi yenil· 
gisini yaratmakla da kalmamış, 
ama bu nedenle, hazırlıklan sür· 
dürülen direniş hareketinin de te
melini oluştunnuştur. Onlar Kür
distan devriminin kilometretaş· 
lan, bağımsızlık mücadelesinin 
hayatsuyu oldular, derken, ifade 
edilen gerçek budur. Açık ki bu 
durum salt Kürdistan için degil, 
Türkiye devrimci hareketi açısın
dan da direnişin yükselmesinde 
temel olmuştur. Bu anlamda Di· 
yarbakır direnişçileri, cuntanın 

şahsmda temsil edilen somur· 
geciliğe karşı başkaldınnın ilk 
kıvılcıma, halklanmızın yaşamı· 

nın temsilcisi olmuşlardır. 
Bu direniş yankısım kitleler 

içinde oldugu gibi, Türkiye ceza
evlerinde de bulmuş, buralarda 
yükselen sesin dayandıgı bir güç 
kaynağı olmuştur. 

Bu anlamda diyebiliriz ki, şim· 
di zindanlann sesi birleşmiştir. 

Diyarbakır'dan Metris'e·Mamak'a 
ulaşan ses yank1sını bulmuş, Kür· 
distan ve Türkiye' nin, faşizmin ve 
sömürgeciliğin pençelerine karşı 
ortak başkaldınlan zindanlarda 
en güçlü örneğini sunmuştur. 

Kürdistan halkı bağımsızlık ve 
özgürlük hedefine ulaşmak için 
verdigi kurtuluş mücadelesinde 
nasıl ki PKK'li savaş esirlerinin bu 
direnişini temel alıyor ve onun 
emredici önderliği ile güç bulu
yorsa; şimdi Metris ve diger ce· 
zaevlerinde yükselen direnişi de, 
mücadelesini güçlendiren, Türki· 
ye halkıyla kardeşlik bağlannı 
pekiştiren sıkı sıkıya yakalanması 

gereken bir halka olarak deger· 
lendiriyor. 

Cuntanın Kürdistan üzerinde 
açık imha savaşı yürüttügü, ya yıl· 

macı emellerini bölge halkianna 
yönelik saldınlanyla gerçekleş

tirmek istediği, seçim sahtekarlı· 
gıyla cellat yüzünü maskelerneye 
çalıştığı bir dönemde, Metris'ten 
başlayarak diger cezaevlerinde 
de yükselen bu direniş, cuntanın 
iğrenç maskesini bir kez daha 
yerle bir ettiği gibi, Kürdistan'a 
yönelik saldıolan karşısında da 
Türkiye proJetaryası ve devrimci· 
lerinin sessiz kalmayacaklannı 
ortaya koymuştur. Açık ki, Tür· 
kiye'de yükselen en küçük bir di· 
renişin dahi bu anlamda büyük bir 
önemi vardır. Türkiye pro
letaryası ve devrimci güçlerinin 
direnişi, cuntanm halkımıza yöne
lik saidınianna da en büyüksiper 
durumundadır. Bu nedenle bu di· 
ren iş, açıklanan neden ve hedefler 
ne olursa olsun, bir yönüyle de 
böyle bir siper görevi gönnüştür. 

Bu direniş, aynı zamanda Tür
kiye devrimci güçlerine en büyük 
tarihi dersi vermiştir. Hiçbir ·kişi· 
sel ve grupsal çıkar kaygısına düş· 
rneksizin birçok örgüt ve hareke· 
tin ortak eylemi biçiminde gelişen 
bu direniş, faşizme karşı olma id· 
diasında bulunaniann birlik ve 
dayanışmalan om güçlü birörneği 
olmuştur. Çeşitli ideolojik görüş· 
lere sahip olsa da 2500 kişinin 
faşizme, işkenceye ve katilarnlara 
karşı birleşmesi ve hem de bunun 
en zor koşullarda, kan ve işkence 
kokan zindanlarda gerçekleş
mesi, en azından kişisel özgürlük· 
lerini hala koruyan ve o insaniann 
mücadele arkadaşı olduğunu id· 
dia edenler için uyancı olmalıdır. 
Elbette ki ideolojik görüş farklı
lıklan ne olursa olsun, faşizme 
karşı olma iddiası bile güçlü bir
liklerin yaratılması için temeldir. 
Bu, cezaevlerinde işkence ve ö
lümle, faşizmin azgın pençesiyle 
boguşa boguşa kanıtlanmıştır. 

Metris direnişine sahip çık· 

mak, böyle aniaşılmak zorunda· 
dır. Onlann mücadele arkadaşla· 
n ve halka ilettikleri faşizme karşı 
birliklerin yaratılmasını öğüt· 

ley~n bu mesajlan hayata geçiril· 
meksizin, bu direnişe sahip ç1kı· 
lamaz. Orada örgüt ve gruplann 
çıkartan, karlyer kaygılan değil; 
faşizmin karanlıgındaki bir hal· 
kın aydınlık gel~ceğe umudu hay· 
kınlmışbr. Bu ses, basit çıkarlar 
uğruna boğulmamalıdır. 

Diyarbakır, Metris, Ma mak vd. 
yükselerek birleşen bu direniş, 
Kürdistan ve Türkiye halklannın 
faşizme karşı mücadelesinin de, 
enternasyonalist temelde daya· 
nışma ve ittifaklannın ortak cep· 
he ve direniş birliklerinde somut· 
(aşmasını dayatmaktadır. Halk· 
lanmızın kurtuluşu, zindanlann 
sesine cevap veriş yalnızca böyle 
gerçekleşebilir. Eyleme dökül· 
meyen, pratik gerçeklige kavuş-. 
turulmayan birlik adına söylenen 
her söz, bundan böyle daha da gö
ze batacak ve kendisini ele ver· 
rnekten kurtulamayacakt1r. 

• Ya,asm Devrimci Tutuklutann Fatlzme·Kal'fl Dlrenltl! 
• Kahrolsun Sömürgeel-Fatlet Cuntal 

• Yaıp810 Halklanmmn Güçlü Mevzlsl FKBDCI 
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( SERXWEBÜN 

Türkiye cezaevlerinde 7 Tem· 
muz günü başlayarak bir ayi aşkın 
bir süredir devam eden açlık gre
vi, Avrupa'da da yankısını buldu. 
Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde 
bulunan Türkiye ve Kürdistanlı 

devrimciler, cezaevlerinde geli· 
şen direniş haberini aldıklan an· 
dan başlayarak. zindanlann sesi· 
ne katılmak için yoğun bir çaba 
Içine girdiler. Faşist cuntamn Tür
kiye ve Kürdistan'daki devrimci 
tutuklular üzerinde uyguladıgı In· 
sanlık dışı vahşeti ve teslimlyete 

e F. Almanya: F. Almanya"da 
Bonn, Berlin, Stuttgart, Nüm· 
berg, Aachen, Krefeld vd.de Tür· 
klye ve Kürdistanlı devrimci güç• 
lerin yamsıra, Alman demokratik 
çevrelerinin de katılımıyla açlık 
grevi, basın toplantısı ve protesto 
gösterileri yapıldı. 

30 Temmuz'da başlayan Bonn 
açlık grevine 150 devrimci katıl· 
dı. DiDF, ATİF, Av. Dev·Genç. 
Kawa, Devrimci İşçi, SerxwebQn, 
Devrimci Kurtuluş, Proleter Da· 
yanışma, İşçinin Sesi ve DHB'nin 
katılımıyla oluşturulan daya• 
ruşma komitesinin düzenledigl 
açlık grevine, gazetemiz Serxwe
bQn aynca bir mesaj göndererek 
cezaevleri direnişini selamladi. 

Bonn'da 4 Agustos günü Daya· 
nı şma Komitesi ve bazı Alman po
litikaci, sanatçi ve sendikacdan· 
nın düzenledikleri bir basın top
lantısı ardmdan, Bonn TC. Bü· 
yükelçillgı önünde bir protesto 
gösterisi yapıldı. Alman yazar ve 
demokratlannın T.C. Büyükelçi· 
li9ine dilekçevermek istedikleri 4 
Ağustos gösterisini polis dağıttı. 

Almanya'nın diger birçok 
merkezinde de Alman demokra· 
ttk örgüt ve kuruluşlan, direnişçi· 
lerle dayanışma Içinde olduklan
m belirten mesajlar gönderir ve 
eylemiere katılırken, Alman hü· 
kümetlni cuntayla Ilişkileri kes· 
meye çagırdılar. 

F. Almanya'nın çeşitli merkez· 
lerinde yapılan eylemlere, Avrupa 
demokratik çevrelerinin ilgisinin 
hayli fazla oldugu gözlendi. 

Yeşiller'den 5 milletvekili bir 
basın toplantısi düzenleyerek cun
tanın siyasi tutuklular üzerindeki 
uygulamalanDI ve Federal Hükü· 
metin Ankara ile ilişkilerini pro
testo ettiler. Basm toplantisında 
dlrenlşçllerle dayamşma Içinde 
olduklanm belirten 5 mUietvekill, 
8 Ağustos'tan başlayarak ikJ gün 
süreyle Bonn'daki açlık grevine 
katiidilar. 

• • • 

Fransa, İsviçre, Avusturya, 
Hollanda, Belçika, Danimakra, 
İsveç, İspanya, Avustrala, Yuna· 
nistan, İngiltere' de de cezaevleri 
direnişini desteklemek amacıyla 
açlık grevi ve protesto gösterileri 
düzenlendi. 

e 29 Temmuz'da başlayan Fran· 
sa açlık grevine 50 kişi katiidı. 

Fransa açlık grevi, birçok demok· 
ratik kuruluş ve kişi tarafından da 
destek ve ilgi gördü. 

• • • 
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CEZAEVLERi DİRENiŞİNİN AVRUPA'DAKi YANKILARI 

zorlama politikasını protesto e
den Avrupa•dakJ devrimci örgüt 
ve kuruluşlar, dünya kamuoyunu 
zindanlarda yaşanan vahşete 

karşı daha duyarlı olmaya çagı· 
rarak, dikkatleri cezaevi koşul· 
lanna ve siyasi tutuklular üzerin· 
deki uygulamalara çekmek. ceza· 
eviertnde yükselen direnişe omuz 
vermek Için açlık grevi ve protesto 
eylemleri düzenlediler. 

Gazetemize ulaşan haberlere 
göre Avrupa'da yapılan eylemler· 
den bazılan şöyle: 

İsviçre'deki açlık grevleri Ba· 
sel, Cenevre, Bem, Zurih ve Wmt• 
hertur olmak üzere beş ayn yerde 
yap1ldı. 32 açlık greveisinin bu· 
lundugu Basel'de grev 12 Tem· 
muz'da başlarken, aynı gün Ce
nevre'dekl BM. binasının önünde 
100 ktştlik bir topluluk cezaevleri 
direnişini desteklemek ve cuntayi 
protesto etmek amacıyla bir gös· 
teri düzenledi. İsviçre'deki diger 
açlık grevierindeki katılım ve baş
lama tarihi ise şöyle ldl. Bem 31 
Temmuz 1983-40 kişi, Cenevre 2 
Agustos 1983-40 kişi, Winhertur 
3 Ağustos 1983-4 kişi Basel 29 
Temmuz 1983. 

Açlık grevi süresince düzenle
nen basın toplantılannın yamsıra, 
bir çok gösteri ve tarutma çalış
malanda yapıldı. Bem'de Parla
mento önünde yapılan iki oturma 
grevinden 9 Agustos'ta gerçekleş
tirtleni polis taraf'Indan dağıtıldi· 
gından olaylı biten tek eylem oldu. 
19 Agustos günü ise Cenevre'de 
BM. binası önünde zlnclrlerle bfr. 
birine bağlı olarak gösteri yapan 
20 kişi, cezaevlerindeki işkence 
ve cinayetlere karş1 Avrupa ka· 
muoyunu dayanışmaya çaöınr

ken, Alman hükümetinin 39 kişiyi 
cuntaya teslim ederek ölüme gön· 
dermesini de protesto ettiler. 

isviçre'deki açlık grevlertnln, 
Sosyalist Parti, Komünist Parti, 
Longo-Mal, Hıristiyan Sendikalar 
Blrligı, Şili ve Latin Amerikalı 
tüm örgütler, Kiliseler ve Yazar· 
lar tarafından çeşitli biçimlerde 
destektendiği bildirilmektedir. 

e 9.9.1983 günü başlayan Hol· 
landa açlik grevine toplan 51 kişi 
katıldı. Amsterdam'da düzenle· 
nen bu açlık grevinde bir basın 
açıklaması da yapılarak. Imza 
kampanyası açddt. 

Grevi destekleyen Hollanda 
basını ve demokratik çevreleri cun
tayi kınayan açıklamalarda bu· 
lundular. Televizyon ve radyo, ce· 
zaevleri ve açlık greviyle ilgili 
program yayinlarken, gazeteler 
de olaya geniş yer verdiler. 

Aynca tüm Hollanda partileri, 
Hollanda hükümetinin cuntaya 
karşı tavır almasım istediler. Sen· 
dikalar Konfederasyonu (FNU
CNU) da bu protestolara katıla· 
rak, dayanışma Içinde oldugunu 
belirtti. 

• • • 

e Danimarka'da açlık grevi 31 
Temmuz'da 80 kişilik bir grup 

halinde başladi. Grevde Türkiye 
ve Kürdistanltiann yanısıra, ls· 
panyol, Danimarka, lsveç, Porte
kiz, Fransa, Yunanistan, Kolom· 
btya ve Surtnamh devrimci ve 
demokratlar da yer aldılar. 

Açlık grevi Danimarka de· 
mokratik çevrelerinde büyük ilgi 
lle karşılaşuken, hükümete ve 
muhalefete mensub milletvekil· 
leri ortak bir bildiri dağıtarak 
cuntayi protesto ettiler. Hollanda 
hükümetinin ise, cezaevlerindeki 
uygulama ve işkencelere ilişkin 
çalışmalarda diger Avrupa ülke· 
leriyle ortak hareket edeceği açık· 
landı. 

e Açlık grevinin düzenlenmedigi 
İngiltere'de ise, Uluslararası Af Ör· 
gütü'nün 23 Temmuz günü T.C.'· 
nin Londra Büyükelçiliğine baş
wrarak, cezaevindeki baskılara 
son verilmesini istediöi blldlril· 
mektedir. 

Türkiye'deki açlık grevleri in
giliz parlamentos~na da şetirildi. 
Aynca, içinde bir Ingiliz Işçi Par· 
tisi milletvekilinin de bulundugu 
30 kişilik bir heyet, incelemelerde 
bulunmak üzere Türkiye'ye git· 
m ek için Türkiye Büyükelçiliği'· 
ne dilekçe vermek Istediler. Bü· 
yükelçiilgin dilekçeyi kabul etme
mesi büyük protestolara yolaçtı. 

Yine ingiltere'de 15 Agus· 
tos'ta bir basm toplantısı düzen
leyen Türkiyeli 2 devrimci, ceza· 
evlerindeki direnişin hAlA devam 
ettiğini belirterek, kendilerinin de 
açlık grevine başladıklannı açık· 
lad1lar. İsimlerinin Z. Savaşkan 
veA İleri oldugu belirtilen iki kişi· 
nin düzenlediği eylemi destekle
yen Türkiye'de Demokratik Hak· 
lan Sawnma Komitesi admdakJ 
bir örgüt, Içinde İşçi Partisi'nden 
üç milletvekilinin de bulunacağı 
bir heyeti cezaevleri koşullanm 
Incelemek üzere Türkiye'ye gön· 
dereceklerini açıkladi. 

• • • 

30 Temmuz Bonn açlık grevi. 

SERXWEBÜN'UN TAVRI 

Türkiye cezaevlerinde yükselen direnişi desteklemek ama
cıyla Avrupa merkezlerinde konulan eylemlerin yaygın bir bi
çimde gelişmesine ve cezaevleri direnişinin Avrupa kamuoyu 
üzerinde yarattı§t etkilere ragmen, bu direnişin anlammın ye· 
terince kavrandıgım söylemek pek mümkün değildir. 

Faşizme karşı direniş sorunuyla karşı karşıya olundugu böy
le bir dönemde, cezaevleri direnişine dahi çıkarcı ve grupçu 
anlayişlar temelinde yaklat•mlann varbgı, Türkiye solunun eski 
hastalıklanndan giderek annacağı yolundaki devrimci öngörü· 
yü ne yazık ki. haklı çıkarmamakta, aksine bu konuya ilişkin 
kaygılann daha da artmasına yol açmaktadır. 

Tümüyle mücadele anlayişı ve çizgisinden kaynaklanan çı· 
karcı ve grupçu yaklaşımlar giderilmedigi ve faşizme karş1 mü
cadelenin sorunlannı kavrayıp, pratik gerçeklige kavuşturul
madığı sürece, hemen her kesin sahip çıkma iddiasında olduğu 
cezaevleri direnişine sahip çıkılamayacagı gibi, mücadelede en 
küçük bir adımm atılmasi dahi söz konusu olamayacaktır. 

Hemen belirtelim ki, direniş olayina sahip çıkmak Isteyen o 
direnişe katılmaya kararlı olanlar, direnişi kimin başlatt1gı veya 
bundan ne kadar pay çıkanlacağı üzerine yapılan hesaplara 
baglı olarak hareket edemezler. Hele bu hesabın yapıldrgı alan 
çıplak bir baskı ve zulümden uzak bir özellikte Ise (yani Avrupa), 
kitlelerin bu tür hesaplan igrenç bir ticaret mantığı ve örgüt·kişl 
vs' nın yaşam kayg1sı olduğunu düşünmesi kaçın1lmazdu ve hak· 
lıdır da. 

SerxwebQn'un Türkiye cezaevlerinde yükselen direniş kar· 
şısında aldığı tutum, faşizme karşı mücadelede birlik anlayiŞI 
içinde ve destekleme temelinde olmuştur. 

Avrupa merkezlerinde konulan hemen her açlık grevi ve ey· 
leme bu anlayiŞ temelinde katılan SerxwebQn, Türkiyeli dev· 
rimci güçlerin böyle bir direniş karş1sında sorumluluk anlayi· 
şıyla hareket edecekleri inancından yola çıkarak, eylemlerin 
planlanması ve sürdürülmesinin daha çok bu güçler tarafından 
üsttenilmesi gerektiğini, ama her eylem ve girişime tüm gücüyle 
katılacaöını belirterek hareket etmiştir. 

Ama bu süreç içinde görülmüştür ki, Insaniann kanlan pa· 
h ası na yükselttikleri direniş olayina yaklaşım konusunda, mah· 
kum edilmesi gereken anlayişlar direnişe sahip çıkmayi kendi 
grup çıkarlan temelinde ele almakta ısrarlı davranmaktadırlar. 
Bu yaklaşım öyle bir düzeyde bulunmaktadir ki, Türkiye ve K ür· 
distan devrimiertnin birbirleriyle olan sıkı bağını kavramayan ve 
sosyal-şoven anlayışlan hala en diri biçimde bünyelerinde ta
şıyan birtakım güçler, Kürdistan'daki cezaevi direnişi ve sömür· 
geellerin halk kitleleri üzerindeki açık Imha savaşına karş1 ta· 
kındıklan duyarsiz ve Çikarcı mantıkla, halklanmızın zindan· 
larda birleşen güçlü sesini bogmak lstemişlerdir. 

SerxwebQn, gerek Türkiye cezaevlerinde ve gerekse Kürdls· 
tan cezaevlerinde yükselen direniş ve Türk sömürgecilerinin 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Haraketi ve halk kitleleri üzerinde 
gerçekleştinneye çalıştığı imha politikasına karşı takimlan bu 
ve benzeri yaklaşımlar karş1sında uyan cı ve eleşterici olma yi bir 
görev bilmlştlr. Ancak, eylemlerin düzenlenmesinde daha çok 
destek bir güç olarak yer alması ltibanyle, girişimleri eleştiri 
düzeyinde kalmış ve bu konularda ortaya ç1kan sorumsuzluk· 
lann giderilmesinin esas olarak eylem komitelerinin görevi ol· 
duğunu hatıriatmakia yetinmiştlr. 
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PKK partizanı Süleyman TUGCU 
mücadelemizde yatıyor 

yükselmesinde illke Içinde Ille hazırlık 
adımlan ablırken, Süleyman ruOcu 
yoldq. böyle blr görevi yerine getirir
ken ı3 Ağustos ı982'de şehit edUdl. 

Süleyman TUGcU 

Halkiann tarihi talandan,IÖmüıii
den, lgal ve lflllalardan kurtulmak 
lçtn zorluklar Içerisinde geçen müca· 
deleler tarihidir. Kendi varlıkianna ko
rumak Için tüm halklar Için böyle bir 
süreç zorunluydu. Fakat engin feda
kirlık ve mücadele özlemlerine rag. 
men bir türlü kuıtulutlanna ulatama• 
yan halkların varlığı da bir gerçektir. 
Kürdistan halla da çağlar boyu lttlla. 
Itgal, IÖmürged hareketlere maruz 
kalmıt, bir türlü kuıtuhıtuna ulap· 
mamtf, ancak varlığını koruyabllmlt
tlr. 

Her halkın tarihinde yüce dlrenlt
ler, büyük kahramanlıklar oldugu gibi 
lhanetiere de rastlanmaktadır. Bu 
Kürdistan halkı Için de geçerlidir. 
Ama halkımız da diger halklar gibi 
direnişe sahip çıkmıt. dlrenlt bayra
ğını daha yukariarda dalgatandırmak 
Için kan dökerek savatmaktan çekln
mezken, bunun kartıb olan lhaneti 
IN daima lanetlemlftlr. 

Kürdistan hallu tüm geçmit tarihi 
lirednde dlrenmecl özünü korumllf, 
onu yükseltmek Için her türlü fedakil" 
bğı gösteımlftlr. Eğer zafere ulap
maınıtaa diğer etmenler yanında dö
nekllifin, ihanetln, teslimiyetin ve kor· 
kakhğın da payı büyük olmqtur. 

Günümüzde ulusal kurtulut süre
cine giren Kürdistan halkı ve onun ön· 
der gücü PKK esin kaynagını geçmlfln 
dlrenmec:l 6zünclen almaldachr. Bu
gün en anlamlı bir dlrenltçl muhteva 
kazanan Kürdistan Uluaal Kurtulut 
Hareketi ka11ısında yine döneklljjtn, 
lhanetln, tabansızlıifın ve her türden 
soyauzlatmanın ortaya çıkabUme ger
çeği de bundandır. Fakat Kürdistan 
d ğlannın doruklannda. cezaev· 
lerinde ve her yerde gösterilen yüce dire
nlflerio ka11ısında tesiJmlyetln tutu· 

içtekl egemen sınıflann lbanetl, dıt
tan Ise çqltli güçlerin Itgal ve lsttlala· 
n sonucu, hallamız blnlen:e yıllık köle
Ilk zindrlerine wrularak adeta bata
pğı gldlilnln tarihi yarablmıfbr. 20. 
yüzyıla gelindiğinde, çağın gelltlml· 
nin tersine sömürgecl Türk egemen 
sınıflan, bu başaşağı giden süreci hız· 
lancbrarak. halkımıza yakolutun eııt· 
glne kadar getlrebllmitlerdir. 

Kürdistan'daki sosyal yapadaki de
ifltmenln aubjektlf plandaki bir yansı· 
I'DUI olarak ı 970'1erln ortalarına dog. 
nı ortaya çıkan Hareketimiz, bu yoko
luta kartı dlrenlf ve mücadeleyle alm
gelenmlttlr. Hareketımiz PKK önder
llğineie hızla geiJ1me ~ydeden KürdJs. 
tan Bağımsızlık ve Özgürlük savaşı· 
mı, kısa bir sürede ülke sathına yayı· 
larak önemli boyutlar katetmlttlr. 

Bu gell,melerin yatandığı ve ö
nemli atratejik-coğrafl konuma aahlp 
alanlardan birisi de Ajjn vöresldir. Ay
nı zamanda, halk tarihlmlzde önem
ll bir direnme merkezi özelUğtnl de ta· 
tımaktacbr. ı930 Ağn dlrenmesl hAlA 
belleklerde tazelljjtnl korumaktacbr. 

Mücadelemizin gelltlmiyle birlikte 
Kürdistan halkının en namuslu, en dü· 
riist. en fedak&r, en kararlı, en cesur, en 
bilinçli Insanianna PKK hızla saflann
da toplamaya baıılamışbr. Bu süreçte 
mücadele safianna hiç tereddüte düt
meden kablanlardan biri _de değerli 
yoldatımız Hayrettin ERll.JRK ldl. 
Ha~n yoldat çok yoksul bir al

ledendl.lntaatlarda, çqltll mevsimilk 
Işlerde ltçillk yaparak yafamını sür
dürüyordu. Bu suatarda kendi yafa• 
ınında açıkça gördüğü ve yapdığı sı· 
nıf sömürü ve baskısı onda var olan 
yurtseverllkle blrlqerek bilenmil bir 
klne dönfitmfit, böylece de devrimel
lere sempati duymaya batiarnı tb. Sö
miirgedler Hayrettin'l daha ı6-17 
yatlannda zorla askere almıtlardı. 
Askerlik yap b ğı aralarda gördüğü zu. 
lüm, bula ve hakaretler ondaki sö
miirgedlere kartı kin ve nefreti daha 
da arbnyordu. Kendi üllcnlndekl lt
gald bir orduya askerlik yapmak a
ğınna gidiyor, balkımazın seliten dJ. 
renme eiflllml onu malmabs gibi çeo 
ldyonlu. Geliten ve daha da bilenal 

namayacağı da bir o kadar gerçek· Süleyman yoldal her PKK dlre-
tlr. nltçlsl glbl, yeniden yatarnın üretiJ. 

Kürdistan haUanı, egemeniert ta- mesl Için ölümü seve seve kucakla· 
rth boyunca koyu blr karanlık bUlnç- mıtb. 

siz ll k. örgütsüzlük ve her türlü ket me- Kürdlltan Devrimine ya.f8Miru ka· 
kqln Içinde yatamaya ltmlftlr. Ancak b k eden herdevrimcinin yatam ve ölü· 
ı 973 sonra11 bu karanlığı yırtacak ay- münün anlamı büyüktür. Ama bu dö
dınlık ufuklannı yakalamaya bat la- nemin tehltlerinde ayn bir anlam var
mJftır. Olumsuz yapıyı aııarak. direnişi Jcbr. Fatlzmln kurumtatmaya çalıfbğı 
ve mücadeleyi yükseltip ıaferle taç- bir dönemin Imha ve pasifikasyon po
landırabllecek öncü gücüne. PKK'ye lltlkaaıyla hallun ve devrlmc:IJerln stn
k.awtmuttur. Bu tarihi görevin so- dirilmeye çabpldığı, önderililin bltJ. 
rumluluju blllndyle hareket eden rilmesinin beklendlifl bir anda, yenl
KürdlstandevrlmcUerl,baifırMızhkve den dlrenlfln batiamam ve dönemin 
özgürlük mikadelalni örgütleme ve Ilk ,ehlderinln verilmesinin anlamının 
gellttlnne faaliyetine glrlttller. Amk büyük olacağı mubakkaktır. 
Kürdistan gerçeği. onun yqamsal Süleyman yoldat. birlikte çalıttı
varlığınm özü lfadesini mücadelede. §ı. AVatbğı yoldaşlanna kartı her 
dlrenltte ve fedakArlıkta bulacaktı. zaman Içten bir sevgi ve yoldathk ru• 
Kürdistan zemini bu dlrenlt ve müca• hu Içinde yatamasını blllrdl. O, en güç 
delede yüzlerce devrim telıldlnln ka· kotullarda, savat Içinde, siperierde 
nıyla sulanacaktı. yolda1lan Için güç ve moral kayna· 

Şehitlertmlzin halkalanndan bir ğıydı. 

tanesi de 13 Ağustos ı982.de eklen- Süleyman nJGCU yoldapn şehJt 
mlttlr. Kıztlsu yakınlannda fqlst edllltlnln birinci yıldönümünü saygı 
Türk sömürgediedile PKK Partlzan- lle andığımız bir dönemde, Partimiz 
lan arasanda olagelen bir çabtmada ülke topraklan üzerinde geçen her se
dfitmandan bir üstteğmen ve Iki asker neye nazaran daha örgütlü. daha güç
öldüıülmfit. PKK'nin yiiflt partlzan· lü, daha savatkan ve azimil blr şekll
lanndan kahraman savaşça Süleyman de, tehltlerlmlzln anasına yaratır bir 
nJGCU yaralı olarak dfitmanın eline biçimde fqlst Türk sömürgedlljjtne 
dfitmfittür. Fatist Türk IÖmürgecllerl karta dlte dlt bir mücadele vererek. 
ellerine geçirdikleri yaralı yoldatımızı Kürdistan Ulusal Kurtulut Mücade
alçakça katletmJttfr. lesinde hızla yol almaya devam et· 

Süleyman yoldat Batman'da yok· mektedlr. 
aul bir adenin çocuifıı olup, ancak orta Günümüze kadar Kürdistan şehit· 
okulu bltlrebllmlttfr. O dönemde J<ür. leri baklanda epey teyler vaııldı. söy
dlstan Uluaat Kurtulut Hareketi hallc lendi ve anıtanna sadık kalarak çalı· 
nezdinde yankısına bulmaktaydı. Bat· tıldı. Fakat tüm bunlarla görevimizi 
man da mlicadelenln en çok etldslnl yerine getirmit olabUir miyiz? Asla. 
duyurdugu yerlerden biriydi. Bu gellt- Onlann ideolojileri olan Marblzme
melerden tüm yuıtHver halk kestml Lenlnlzme, yüce amaçlan olan baOım
etldlenmekteydl. Direnlfçl öze sahip az ve özgür bir Kürdi tan Için. onlann 
bir alleden olan Süleyman yoldq, o yol gösteridililine daha sıkı sanlarak. 
dönemde bulundugu hapishaneden k.anlanyla kızıliatan sancaifımız Kür
blr grup arkadqıyla birlikte kaçmayı dlstan semalannda dalgalanıncaya 
batararak daha sonra proleter önder- kadar, tüm flkrl ve fiziki gücümözü 
llkll devrlmd mücadeleye katılmıfbr. sonuna kadar ltleterek onlann anı· 
Bu aürede Parti Içinde yürüttüğü çe- lannı yqatabliJriz. 
fltll faaliyetleri lirasında bir kez po- ONlARI: Şehitimmize kartı olan 
llsle girdiği çabtmadan yaralı olarak yükümlülügümüzü. onlann mücadele 
kurtulmayı bqarmıfbr. Yine yörede ve dlrenltlertnl tüm benlljjtmlzde so
feodal lrompnıclorlara bqa verilen m ........ rarak büiriik bir cotb ve 
mücadelede aktif olarak yer almıfbr. azim le zafer burçlan na doğru ller-

Cuota sonrası yurt dıtına çıkan Sü· llyerek yatatacağız. 
leyman yoldaş, bir yandan siyasi ve as· ANilARI MÜCADELEMİZDE 
keri eğ!timlnl tamamlarken, dl~~r YAŞAYACAK'W'WD• 
yandan israJJ slyonlzmlne kartı en on A • anı 
mevzilerde Filistin savatçılanyla blr- YAŞASlN SAulMSilUK VE 
llkte enternasyonalist görevini de ye- ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMIZ! 
rine getlrmekteydl. YAŞASlN PKK! 

Ve en son yeniden mücadelenin Silah Arkaefatlan 

Hayrettin ERTÜRK yoldaşı 
ölümünün 4. yılında saygıyla anıyoruz 

Havrettfn ERTÜRK 

bir mücadele ruhuyla askerden döner 
dönmez Hareketimiıle llltki kurarak 
mücadeleye abldı. ı 979 yılı lik· 
babannda girdiği bu illtldlerle bazı 
eğitim çalıtmaianna da kablarak. kı· 
•• türede aktif bir sempatizan duru· 
muna yükseldi. 

Oturduklan mahallede (wehlr mer
kezinde) Partimizin çevre unaurlanno 
dan biri olarak, Hareketlmlzin.sellştl
rilmeslne yardıma oluyordu. Ozellllc· 
le PKK'nin k~ruiUfUnU~ l~ıy.la yayın
lanan BİLDIRGE ve BILDIRININ ye
relde dağablıp, okunmasında, dütün
celerln kitleye götürütmesinde aktif 
bir tekilde yer aldı. 

Hayrettin yoldq kaldığı mahalle
nin fqlst millalerio etkisinde bulun
IIUlllna ve bundan dolayı da defalarca 
tehdit edilmesine raifmen hiçbirtered
düt göstermemlt. daha fazla bir azim 
ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürü
yordu. Çok kısa bir sürede şevkle ken
dialni gelittinne çabasında olan 
H~n arbdat. ı9 Atustos 1979 
güoü prlket cl6ld1m lnfUtında diger 

lfçl arkadqlanyla birlikte çabtbğı bir 
arada poUs ve sivil fatist mlllslerin 
ortak planayla yapılan bir saldında al
çakça katledlldl. 

Bu olay teAdüfl olmamıfb. Hare
ketimiz. Elazıg tutuklamalarayla bu 
bölgede önemli bir darbe yemlfÜ. Bu· 
nun yaratbğı olumsuz etldlerl gldel" 
me, daha sağlam ve güçlü temelde 
mücadeleyi Ileri götürme çabalanna 
kaqa sömürgedler de çqltll araç ve 
yöntemlerle saldınlanru aürdüriiyor, 
gelişme çabalannı engeUeytp. dağıt· 
mak Istiyordu. ltte Hayrettın yoldapn 
şehit ediitti de, sömürgecilerin bu Al
dın planlannın Aifn yöresindeki uygu· 
lanıtı sırasında olmqtu. Hayrettın 
yolefatın devrlmd mücadeleyle fazla 
sürmeyen lllııktsl aırasında en fazla 
dikkati çeken yanlan; çabtkanlığı, fe
dakArlığı, cesareti. kararlıbifı ve sade
llğlydl. Doğruluk ve dürüstlükten tat" 
maz, alçakgönüllü bir kişiliğe sahipti. 
Sürekil öifrenmek, kendini ve müca
deleyi gelitiirmek Isteğiyle doluydu. 
Yapdığı ortamın ona kazandırdığı bu 
karakterini ve yeteneklerinf mücade
lenin hizmetine daha fazla kotma ftr-
sab verOmeden tehit edllmlftlr. . 
~ta MAZLUM, KEMAl. HAYRI, 

HAKI, MEHMET yoldatlar olmak ü
zere yüzlerce devrim tehidlnln anısına 
olduğu gibi, Hayrettın yoldaşın da a· 
nısına sahip çıkmak, onl.ann uğrunda 
şehit düttüideri davayı hiçbir bakkan· 
lık ve yılgınhjJa dılfmeden, lnançla ve 
kararlılıkla sürdürmek ve ZAFERE u· 
lqtJrmaktan geçer. 
Şehlderlmlzln anısı. Partlmlzin açtığı 
yeni direnme döneminde Avqımı yük· 
selterek gerçek anlamını bulacaktırl 

Hayretdn ERTORK yoldqın alll81 

mücadelemlzde Y•flyacaldırf 
Kahrolean Fatlet·Tiirk 

SömirgediiJIJ 
Y•fUID Batun.wık Micacleleaalzl 

Aln\lua Bir PKK Taraftan 

Sayfa 8) 

Dütmana kar,ı direnerek tehit düşen 
Baki KAHRAMAN'I 

yeni KAHRAMANlAR yaratarak 
yaşatalım 

7 Agustos ı98ı günü, zırhlı araç
larla takviye edilen ıooo kadar sö
mürged asker, Beydere köyünün yakı
nandald ormanın derinilklerinde saat· 
ler süren çabtma sonraanda şehit dü
şen PKK partlzanının cesedine dahi 
yanqamamanın korkusu Içinde, köy
lOleri zorla ormana sürüyorlardı. 

Yürekleri aa Içinde kıvnınan köy
lüler, dfitmarun elindeki allahiara kü· 
çümseyerek bakarken, henüz soju
mamıt bir vücudun milltan sıcaklailtnı 
hlssedebllmek Için ona doiru kottu
lar. Dütman askerleri, korkularını glz· 
lemek istercesine atqe ara vermeden 
ormanı ve çalı dlplerini tararnaya de
vam ederken, köylüler Baki'yi omuz
Ianna aldılar. 

Baki KAHRAMAN'ın cesedlnl, köy
lülerin elloden alan IÖmürgeciler, onu 
Karakoçan'a götürerek üç gün mey
danda halka gösterdiler. Korkaklık· 
Jannın ve alçaklıklarının bir kanıtı o
lan bu cinayetleriyle halka gözdağı ve
receklerini zanneden sömürgecller, 
bu açık tqhlr olayınan kldeler üzerin
de yaratbiJ ldnl ve öfkenin büyüklü
ğünü gördükçe. O'nun cenazesini tüm 
çabalara, ballan dayatmasına rağ
men allesine bile vermeyerek kendi
leri gömdüler. Mezar batında ıs gün 
nöbet bekleyen aakerleri gören halk 
kitleleri, PKK partizanlannın düt
manda yarattıOı korkunun büyüklü· 
ifllnü belirterek, dfitmanın ölülertmlz· 
den dahi korbcak kadar sefil ve düf" 
kün olduğunu söylemekten kendilerini 
alamadtlar. 

PKK militanlanndan Baki 
KAHRAMAN, ı96ı yılında Mazglrt· 
Ternan köyünde doğdu. Orta hadi bir 
ailenin çocuju olan Baki, okul dıtın
dakl tüm zamanlannda ~lleslyle bir
likte üretime kabhyordu. Ilkokulu kö
yünde bltlrdiJden .onra, Orta öjretl
mlnl Karakoçan'da tamamlada. 

Bağımsıziıkça hareketin etkilerini 
yeni yeni duyurmaya batlacbilt ı 976 
yılında. O'da henüz çevresini ve dün
yayı kavramava çabtıyordu. Ülke In· 
sanlannın çoğunlugun kendi halk ve 
ülke gerçeklerine yabancı olduktan, 
adesel, klflsel çıkariann ağır bamifı 
bir dönemde, kendi varlıiiJna sahip çı· 
kıt ve gerçekiert kavrayı1 olayı kolay 
gerçeklqec:ek bir durum deiflldlr. 
Ama Bald. genç dimaifında bu gerçek· 
leri kavramada hlçde zorluk çekmedl· 
jjtnl ortaya koyarak. ülkesine ve hallu
na sahip çıkmayı blldl. 

DelU DaGAN'ın bölgede yapbifı 
çalıtmalar aürednde, mücadeleyle 
bağlanru gellttlrerek. bir kuıtulut sa· 
vatç11ı olmanın basamaklan nı güven· 
le atfı. Delil DOGAN yoldatın kendist
ne verdiifl kitaplan defalaıca Ince
liyor, mücadelenin tüm 10runlanna 
büyük bir Ilgiyle eifllerek. çöztime ka· 
wtturuliDIISina tarbtmalanyla katkı· 
da bulunuyordu. KıA zamanda eifltlm 
guruplan Içinde görev alan Baki, 
gençlik ve ltçl kitleleri Içinde yoğun 
bir propaganda çalqmasım da bera· 
berinde yürütüyordu. O'nun bu çalıt
maları Uk tlmtekleri, kazada .. tekke" 
kurmaya çalıtan aosyal"fOven alum· 
larda buldu. Bunlardan birçok kez teh
dit mektubu alan BaJd KAHRAMAN, 
yine bu guruplardan birisi tarafından 
Iki yerinden bıçaldandı. 

Haki KARER yoldllfln anma gün· 
lerinde pullama yaptığı bir •ırada ya· 
kalanarak, ıo gün gözalbnda tutulan 
Baki KAHRAMAN. serbat bıralul· 
dıktan 10nra dikkatleri dağıtmak a· 
mac1yla bir süre tokantada çabfb. 
Debi DOGAN'Ia sürekil llltki Içinde 
sürdürdüğü çalıtmalannı bu dönemde 
de devam ettirerek, aldığı tüm taJJ· 
matlan en eblkslz biçimde uygula· 
dı. 

ı 978'de okulu bltlrdljjtnde kırsal 
alanda çalatmak üzere görevlen• 
dirildi. Ve gerçekte O'nun mUJtan klti· 
lljjtnln behrglnllk kazanması bu dö
nemde geıçeklqerek. benliğinde tem· 
sll ettljjt özeUlkler açıkça görüldü. 

Baki, devrimci etklnlliflnl en batta 
allesi üzerinde göstermlftl. Şimdi en 
büyük allesi olan hallu, yoksul köylü· 
lüğü mücadeleye çağınyor, onlan eğl· 
tıp. blllnçlendlriyordu. Denlm köyle
rinde faaliyet yürüten Baki, gerçekten 
de en kısa bir zamanda hallan sevdiği. 
saygı ve güven duyduifıı bir önder hall
ne geldi. 

ı 979•c1a aldığı bildiri baama ve 
dağabmı görevini de en eklibiz bir 
biçimde sürdürdü. ı 979 flaııil ope
rasyonlannda polise adı verilen Baki 

KAHRAMAN. yapılan bir baalunda 
yanındaki arkacfatıyla kaçmayı bata• 
rara.k, mücadelenin toparlanmasancia 
militanca çabfb. 

Fatist cuntarun bap geçmesinden 
aonra hüküm süren açık savat, sln
dlrmeve baskı ortamında da, en büyük 
cesaret ve özvertnln ömeifl oldu. 
7 Ekim ı 980.de DeiU DOÖAN yoldapn 
,ehlt düpnal ardından Ise, görevin 
daha da aOırlatbiltnı. ama bir o kadar 
da yücelqtlğlnl bilerek Avatan Baki 
yoldat. yatayaniann görevlerini her 
an blhnclnde taze tutarak, Partiyle 
Ultkllerin koptuğu bu dönemde dahi 
Partinin mücadele aniayıtını adım a
dım uyguladı. Yanandakl arkacfatla· 
nyla birlikte, dfitmanın tüm saldınla· 
nnı bop çıkardı. Dönemin özelilkleri
ne uygun hareket tarzını gellttlrerek. 
kitle llltkilerini aınırlandınp. faaliyet· 
lerindekl gtzllllif daha da kablaştırdı. 
O, her dağda. her köyde llğınak kazar, 
ltierini en az ki tl yle yapardı. En zor ve 

Bokl KAHRAMAN 

en tehlikeli ltieri ise hep onun üstten· 
dljjt görülür, bunlan cotkuyla yerine 
getlrlrdl. 

Zor kotullar albnda yılmadan sür• 
dürdüklert mücadelede her yoldatı gl· 
bl Baki' de, günün her saatinde uyanık 
ve harekete hazırda. Baki, Kasım 
1 980' de bu ziatan nehlrde arkadat" 
lannı sırtlayarak. üç kez geçirmlt ve 
bu arada sanhk hastalığına yakalan
mıfb. Doktora gitme olanağa olmadığı 
Için, sımnda tqıdığı kitap ve cepha· 
nesinin yanana bu kez Uaçlar da eklen
mlttl. Ama ne dütman baslua ve ne de 
hastalık O'nu halktan, davasından 
ayıramadı. Hallan tedirginilk Içinde 
bulundugu o dönemlerde bile. O'nun 
çaldığı her kapı açılırdı. H aile arasında 
gönüllere yer eden bir sevgiyi kazanan 
Baki, yoldatlannın da güven ve say
gıyla baktıklan bir yoldatb. O adeta 
bir moral deposu, güleryüzü ve gözü
peklljjtyle güven ve cesaret kayna· 
ğıycb. Ama O'nun özellllcJeri anlablır
ken. bunlann da ötesinde. koUektif ça
lışmadak.l tltlzlljjtnden. baslt•zor. kü
çük·büyük her göreve hazır tutu• 
mundan, Partinin olanaklannı ve so
runlannı dikkate alan yaklatımından, 
Insiyatif ve becerisinden de bahset· 
mek gerekir. 

Baki yoldatda, Partinin kadrolan 
geri çekme taktıiline baitlı olarak bir 
gurup arkadı:tıyla yurtdıtına çıkmaya 
hazırlanıyordu. Ancak bu hazırlıklan 
aürdürdüğü bir sırada, bulunduklan 
Beydere köyünde bir muhblrln lhban 
üzerine ı 000 kadar sömürgecl asker 
tarafından kutabldılar. Baki KAHRA· 
MAN, dütmanla glrdljjt bu son çarpaf" 
muında, son ku11ununa kadar çarpı· 
tarak çemberi yarmaya çalıtb. Ancak 
aldığı bir ku11un yarası lle şehit düttü. 
.. Faf(st ordu elze teabın olmayaca
ilız, baiJımeazbiJınıız lçln eon nefae 
kadar dlrenec:e§b:" sözlertyle lnana· 
m ve düşmana duyduğu soylu öfkeyi 
hayluran Baki yolda1ın öldüğüne düt
man lnanamadı. Cesedi ve çevresini 
uzaktan kQ11un yaifmuruna tutarken, 
cenazeyi almak Için de köylüleri gön
derdiler. Köylülerin omuzlannda ge
len Bald yoldat. PKK dlrenltçlllğlnln 
ve halk kahramaniaifının düıımana 
korku salan büyükJQğünün almgesl o
larak, yine hallun kalbine gömüldü. 

*** 
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( SERXWEBÜN 

Federal Almanya'da bulunan Kürdis
tanlı ve Türkiyeli işçiler üzerinde, Alman 
emperyalist burjuvazisi ile Türk faşist bur
juvazisi arasındaki pazarlık son aylarda 
iyice kızıştı. Ankara ile Bonn arasında sık
laşan trafik ve basma yansıyan demeçler 
ise, bu lgrenç pazarlığın boyutJannı açık· 
ça ortaya serdi. 

Önceleri Alman Çalışma Bakanı Blüm, 
ardından Alman Maliye Bakanı Mattofer 
ve Dışişleri Bakanı Zimmermann peşpeşe 
Ankara'ya giderek, Almanya'daki işçile
rin geri dönüş ve diger kısatlayıcı uygula· 
malar sorunu üzerinde görüşmeler yaptı
lar. Aynı konu üzerindeki görüşmeler, 
Türkiye'nin Federal Almanya Büyükelçi
sinin Alman yetkilileriyle sürdürdüğü te
maslanmn da başlıca konusu oldu. 

Açık ki, tüm bu ziyaret ve görüşme· 
lerde ele alınan sorun, işçilerin çıkarlan· 
nın nasıl korunacağı değildi. Heriki devlet 
de temsil ettikleri sınıfın, en çok nasıl karlı 
çıkacağı mn hesapianna yapıyor ve işçi kit· 
le lerini bu nedenle tartışmalannın günde
mine alıyorlardı. 

Yıllar önce büyük davetiyeler çıkan· 
larak Avrupa metropollerine getirilen 
Türkiye ve Kürdistanlı işçiler, şimdi haklı 
olarak, neden istenmeyen adam ilan edil· 
diklerini soruyor, tartışma masalannda 
kendi üzerlerinde yapılan pazariıkiann 
ardındaki gerçeği öğrenmeye çalışıyorlar. 

Emperyalizmin kendi tarihinde yaşa
dıSı en derin ve sürekli bir bunalım evre
sinde bulunuluyor. Başta ABD olmak ü
zere tüm emperyalist devletler, bu bunalı
...mın ağır sancılan içinde giderek daha da 
çöküşe yaklaşıyorlar. Geçmişte bunalım
Ianna sömürge ülkelere aktararak kısmi 
de olsa rahatlama olanağına sahip olduk
lan halde, bugün yeni-sömürgelerde de 
bizzat bu bağımlılık nedeniyle giderek 
daha da derinleşen bunalam artık bu yolu 
da tıkadığından, emperyalist güçler, her 
alanda bir tikanıkhk ve çözümsüzlükle 
yüz yüze bulunuyorlar. Bu nedenle de, bir 
yandan yeni-sömürge alanlara daha çok 
yüklenirken, öte yandan da kendi ülke· 
lerindeki proletarya ve diğer katmanlar 
üzerindeki sömürüyü derinleştirme yolu
na gidiyorlar. Pazar alanlanndaki tıkanık
lık. artan enflasyon ve işsizlik metropol
lerden sömürgelere kadar her alanda bir
birini kovalıyor. Tüm bu ekonomik sorun
lara, bir de kitlelerin artan muhalefeti ve 
yeni-sömürge ve sömürge ülkelerdeki kur
tuluş hareketleri eklenince, bunalımın bo
yutlan bu çözümsüzlügü daha da derin· 
leştirerek, içinden çıkılmaz bir hale getiri
yor. 

Hem emperyalist burjuvazi ve hem de 
yeni-sömürge ülkelerdeki işbirlikçi-burju
vazi açısından bir çözümsüzlügün yaşan
dığı bu koşullarda, işçilerin üzerindeki 
hesapiann hız kazanması, buna bağlı ola
rak Işçiler arasında düşmanlıklann körük
lenmeye çalışılması yadırgatıcı değildir. 

Emperyalizmin genel bunalımına bag. 
lı olarak Alman emperyalist burjuvazisi 
de, iflaslar, enflasyon, işsizlik vb. sorun· 
tarla karşı karşıyadır. Bu durum, Alman 
işçi sımfında da giderek daha radikal ge· 
lişmelere yolaçmakta ve kitlelerin tepki
sini artırmaktadır. İşçi sınıfının, yaşanan 
bu bunalımdan burjuvaziyi sorumlu göre
rek ona karşı yönelmesinin yarataeaSı 
tehlikeler, emperyalist burjuvazi için çok 
açıktır. bu noktada özellikle yabancı işçi· 
lere yönelerek. işsizlikten onlan sorumlu 
göstermesi ve yabancı işçileri ülkelerine 
dönmeye zorlayarak. Işsiz sayısmda ya· 
pay bir azalma yaratmaya çalışması, duy
duğu korkunun açık örnekleri olmakta· 
dır. Son günlerde çıkan gazete haber· 
leriflde, federal Almanya'daki işsiz sayı
sında "önemli" bir azalmanın olduğu söy
lenmektedir. Bu azalmanın, yabancı işçi· 

Ankara ile Bonn arasında sıklaşan trafik ve 
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lerin geri gönderilmelerinin hızlandınl· 
masıyla aynı anda olması bile, nemenem 
bir azalış oldugunu ele vermektedir. 

Türk burjuvazisi açısından ise sorun 
çok daha köklü ve geniştir. Emperyalizme 
bagımlı çarpak bir kapitalizme dayanan 
Türkiye ekonomisi, bugün artık tümüyle 
rayından çıkmış ve bu alandaki karmaşa 
Türk burjuvazisini boğulma noktasına 
getirmiştir. Uygulanan reçeteler, tavsiye
ler, yardımlar, yatınmlar vs. hiçbir çaba, 
hastabgın tedavisini yapmaya yetmemiş 
ve aksine yarayı kangren haline getirmiş· 
tir. Türkiye'de milyonlan aşan mevcut iş· 
siz kitlesinin yanısıra, bu ordu hergün 
yüzbinlerin eklenmesiyle daha da büyüt• 
mektedir. İflaslar birbirini kovalamakta, 
fabrikalar, holdingler, bankalar devlet ya~ 
dımlanna rağmen bataktan kurtanlama
maktadırlar. Zaten kendisi de her alanda 
bir bataklı §ın içinde bulunan Türk devleti, 
uyguladığı zor temelinde kitlelerin soyul
masına, işçi haklanndaki kısıtlamalara, 
her türden demokratik hakkın gaspedil· 
mesine, kapdann yabancı sermayeye ar
dına kadar açılmasına rağmen, derdlne 
deva bulamamanın sancılannı yaşamak· 
tadır. 24 Ocak kararlan ve diger ekono
mik uygulamalar üzerinde son aylarda ga
zete sütunianna yansıyan tartışmalar, re
çete sahiplerinin bile nasıl birbirlerine gir
diklerinin örnekleri dir. Bunun da ötesinde 
Türk burjuvazisi, her türlü uygulamaya 
rağmen bastıramadı§ı Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi ve Türkiye Devrim
ci-Demokratik Hareketinin sürekli geli
şen birleşik gücüyle karşı kaqaya bulun
maktadır. 

Dört yandan ateşle kuşatılmış olan bu 
faşist diktatörlük için, Avrupa'daki işçiler 
uzun yıllar döviz getiren kaynaklar olarak 
yine önemli bir sömürü kaynağı ve ekono
mide nefes alabilmesi için bir rahatlama 
unsuru olmaktadır. Her yıl milyonlarca 
mark tutanndaki dövizi Türkiye kasa· 
lanna akıtan böyle birsömürü kaynağının 
tıkanması, elbetteki Türk burjuvazisi için 
en olumsuz durumlardan birisi olacaktır. 
Kaldı ki, Türkiye ve Kürdistan'daki halen 

binlerce işsiz insanı, döviz karşılığı Arap 
çöllerine satan ve satmaya devam eden fa
şist Türk burjuvazisi, içerdeki işçileri sat• 
manın hesaplannı yaptıgı bir dönemde, 
kendisi için kar akıtanAvrupa'daki işçile· 
rin geri dönüşü karşısında elbette telaşa 
kapılacak ve bu kadar işçinin işsizler yı ğı· 
nma katılarak ekonomik sorunlan daha 
da ağırlaştıracagı gerçegi karşısında duy
dugu ürküntüyü gizleyemeyecektir. 

O nedenledir ki, Türk burjuvazisi, söz· 
de işçilerin çıkarlannı savunma adı altın
da Alman makamlanyla adeta güreşe so
yunmakta, gazetelerde büyük puntolarla 
atılan renkli manşetlerde kah tehditler 
savrularak. kah "Türk düşmanlıgı"ndan 
ya da •'Türk dostu" Almaniann övgüsün
den bahsedilerek. koruyucu .. babalık'' ro
lü oynanmaya çalışılmaktadır. 

Ama cunta, nasırh eJierine diş gıcırta· 
rak, ekmeklerinden kısarak biriktirdikleri 
paralara ise iştahla baktığı işçilerden bü
yük korku duymaktadır. 

Çünkü bu işçiler, Avrupa metropol
lerinde bulunduklan süre Içinde dünyayı 
tanıma ve sömürüyü daha iyi anlama ola· 
naklanna kavuşmuş, ülkelerinin içinde 
bulundugu durumu ve sorumlusunu kav
ramışlardır. Özellikle ı 980 faşist dar
besinden sonra, yıırtdışındaki çalışmalan 
yogunlaştıran devrimcilerin faaliyetleri 
ile Türkiye ve Kürdistanb kitleler, kendi
lerinin ülke mücadelesi açısından taşıdık
lan önemi ve devrim sorunlanm bilinçle· 
rinde önemli oranda aydınlıga kaw,tu~ 
muşlardır. Şimdi işçiler, sadece cuntaya 
döviz saglayan "sağılacak inek"ler değil- ' 
dirler. Cunta bunun da bilincindedir. Bu 
noktada tam bir çözümsüzlük içinde bu
lunmaktadır. Gözleri dünya ve ülke ger
çeklerini görmede hiç bir yanaltmaya 

meydan vermeyecek kadar açılan işçi yı
gınlar, Türkiye'ye dönmeleri halinde sa
dece döviz kaynağı tıkanmakla da kal
mayacak, görüldüğü üzere onlar aynı za
manda ülke içinde yönetime karşı muha· 
lefetin önemli bir kaynagı olacaklardır. 

İNSANLIK SUÇU! 

Sayfa 9) 

Avrupa'da kalmalan durumda da, yine 
cuntaya karşı mücadelenin sesinin dün
yaya ileticisi olarak kitle temelini oluş· 
turacak. mücadelenin maddi ve manevi 
alanda önemli bir destekleyici ve besleyici 
gücü olma rolünü oynayacaklardır. 

Evet, cunta bu çözümsözlügün içinde 
kıvranmakta, bir yandan yurtdışında da 
haziandırdığı karşı-devrim çabalanyla iş· 
çiler üzerinde baskı uygulamaya çalışır
ken. öte yandan da Alman emperyalist 
burjuvazisine bu alanda sürdürülen dev
rimci faaliyetleri önlemesinin sistem açı
sından taşıdığı önemi anlatmaya çalış· 
maktadır. Alman burjuvazisiyle işbirliği 
halinde işçilerin yaratacagı tehlikeleri 
önleme gayretleri, aynı zamanda işçilerin 
geri dönmelerinin böyle bir denetimle st
nırlandınlmasını da amaçlamaktadır. 

Ama, geçmişte kendisine büyük karlar 
sağlayan bu işçilerin artık kaldıra
mayacağı bir yük durumuna geldiginl en 
ağu biçimde hisseden Alman emperyalist 
burjuvazisi, Türk burjuvazisinin sancı

lannı bir koz olarak kullanmaktan da çe
kinmemektedir. işçilerin geri gönderilme 
sayısı, primler ve diğer kısıtlayıcı önlem· 
terin kendisinin belirledigi orana bağlı o
larak Türk makamlannca kabul edilmesi· 
ni dayatmakta, Avrupa'daki devrimci faa
liyetlerin önlenmesi ve bazı devrimcilerin 
iadesini bu şartıann kabulüne bağlamak
tadır. Böylece hem ekonomik çıkarianna 
güvenceye almak ve hem de kendisinin de 
büyük rahatsızlık duydugu, Avrupa kitle
leri içinde de bilinçlenme ve hareketlen
menin önemli bir gücü olan Türkiye ve 
Kürdistanlı devrimcilerin etkisizleştiril
mesini gerçekleştirmek istemektedir. 

iki haydutun çıkarlannı güvenc.eye 
almak için yaptıklan bu pazarlık. görü
lecegi gibi Türkiye ve Kürdistanlı işçi yı· 
ğınlannan üzerinde sürdürülmektedir. Y o
ğun laşan trafik, artan demeçler, övgü do
lu sözler, tehditler bu hesaplar üzerinde 
yapılmakta, işçi kitleleri bir top gibi elden 
ele atılmak istenmektedir. 

F. ALMANYA HÜKÜMETi 39 KİŞİYİ 
GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME GÖNDERDi! 

Alman hükümeti, cuntayla sürdürdü· 
gü uzun pazarlık sonrası 39 kişiyi kimlik· 
lerini dahi açıklama gereğini görmeden, 
cuntanın işkence merkezlerine gönderdi. 

ı ı Agustos 1983 günü Alman Hava 
Yollannın saat 13.30'da İstanbul seferini 
yapan uça§ı ile Türkiye'ye gönderilen. 39 
kişi, Frankfurt hava alanında Türk MlTi 
ve polisine teslim edildi. 

İçlerinde faşist cuntanın arananlar lis
tesine aldıjjı kişilerin de bulunduğu 39 ki· 
şinin, göz göre göre ölüme gönderilmesi, 
başta Alman demokratik çevreleri olmak 
üzere, Türkiye ve Kürdistanh çevreler ta
rafından da tepkiyle ka11ılandı. Olayın bir 
cinayet olduğunu söyleyen demokratik 
çevreler, daha önce yaptıklan bir çok giri· 
şlmin sonuçsuz kaldıöını belirterek. pro
testolarını havaalanı ve çevrestnde de sür
dürdüler. 

ı 1 Ağustos günü 39 kişi cuntaya tesilm 
edilirken, Türkiye, Kürdistan ve Alman 
çevrelerden oluşan 200 kişilik bir topluluk 
havaalanının kapısana tutarak yolcuların 
girişini önlemeye ve son ana kadar teslim 
işini engellemeye çalıştılar. 

Aralannda İnsan Haklan Komisyo
nu Temsilcisi, Hessen Yabanella Daya
nışma Komitesi Başkanı Detlef LOderwal 
ve Yabancılada Evli Alman Kadınlan or· 
ganizasyonu başkanı Alamanasreh'in de 
bulunduğu topluluk, uçağın kalkmasın
dan sonra da megafonlar la sloganlar ata· 
rak gösteriye devam etti. Topluluk daha 
sonra dağıldı. 

İ§renç pazarlıga 
tepkiler büyüyor 

F. Almanya hükümetinin 39 siyasi ilti· 
cacıyı Türkiye'ye iadesi, Almanya parla· 
mentosunda da yeni tartışmalara yoiaçar
ken, tepkiler sürüyor. 

İlk tepkiyi gösteren Yeşil Milletvekil· 
leri ardından, Sosyal Demokrat Parti'nin 
de eleştirilerde bulunması, hükümeti a· 
Çtklamalarda bulunmak zorunda bıraktı. 
Sosyal Demokrat Parti Dışişleri Komis· 
yon sözcüsü Vogelt 18 Ağustos'ta Alman 
radyolannda yayınlanan açıklamasında 

Bonn hükümetlni, •'Türldye'dekl askeri 
yönetlmle ahtverlt yapmak ve Alman
ya'nın güvenllgtnl koDamak amacıyla 
Türkleri ülkelerine geri göndererek. in
san baklan llkelerlnln çlğnenmeslne 
bilinçli olarak göz yummakla" suçla· 
dı. 

Öte yandan Avusturyalı hukukçular 
da, Alman hükümetini uluslararası in· 
san haklan anlaşmalannı çiğnemekle 
suçlayarak, 39 kişinin iadesini kınadılar. 

F. Almanya hükümetinin cuntayla gi~ 
diği pazarlıklar sonucu 39 kişinin Iade 
edilmesi, Avrupa'daki Türkiye ve Kürdis
tanlı güçler tarafından tepkiyle karşılan
dı. İade işlemi sırasmda yapılan gösteriler 
sonrasmda da protestolar devam ediyor. 
iade olayını protesto eden 20 kişi Cenev
re'deki Birleşmiş Milletler binası önünde 
zincirlerle birbirlerine bagb olarak yap
tıklan gösteride cuntayı ve F. Alman hü· 
kümetini suçlayarak, BM'den Türkiye'de 
insan haklan konusunda araştırma yap
masını istediler. 
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ViETNAM ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELESiNDE 
BİR DÖNÜM NOKTASI OLAN AGUSTOS ZAFERİNİN YILDÖNÜMÜNDE 

VİETNAM HALKINI SELAMLlYORUZ 

Vietnam adı, zayıf ve güçsüz bir halkın ken
disinden kat kat güç]ü dü4manlara kaf'lı, uzun 
süreiJ direnme sava tt lle 40 yı lı aşkın bir müca
dele sonucunda zafere gitmenin adıdır. Viet· 
nam halkı, bağımsızlık savatı süresince çqltll 
ap malardan geçerek. zafere ulatablldl. ı 930'· 
da Vietnam işçi Panisi'nin kurulması Ue, mark· 
slst·lenlnlst bir parti önderliğine kaVUfllll Viet· 
nam halkı, siyasal mücadele lle silahlı mücade
leyi ustaca blrlettirerek. dünya, bölge ve ülke
nin somut kotullanndan en iyi biçimde yararla
nıp, bağımsızlık. demokrasi ve sosyaNzm doğ
rultusundaki mücadelelerint zaferle taçlan
dırdı. 1945 Agustos Devriminin zaferi ile Vlet· 
nam Demokratik Cumhw1yetl kurulmasiRa 
kartın, bir kez daha Fransız sömürgeellerinin 
müdahalesi lle kartilatım VIetnam halkı yeni• 
den silaha saniara k. ı 954 Dlen Bl en Pbu zaferi 
Ue Kuzey Vletnam'ı Fransız aömdrgeclbğlnln 
egemenliğinden kurtararak bağımsızlqtırdı. 
Ama emperyalist ve sömürged saidıniann so
nu gelmedi. Bu kez Güney Vietnam'da gelittirl· 
len ABD emperyalizminin yenl-sömürgedllk 
uygulamalanna karşı silahh direniş mücade
lesini yükselterek, ı 976'da Güney'de bağım· 
sızlığına kavuprak. Iki parçarun blrlqmesl 
sağlandı. 

Ağustos devriminin zaferinin 38. Yildönü
münün kudanıldığı btr dönemde, dünya çapın
da ulusal kurtuJU,f harekederl güçlü bir atılım 
kazanarak, her zamımdan daha fazla zafere 
yakınlatm•t bulunmaktadır. EzUen ve sömürge 
bir halkın ne kadar zaYif, ne kadıırküçük olursa 
olsun eğer direnmeye ve savatmaya karar ver
mişse, mutlaka zafere u.latacağının açık blr 
göstergesi olan, VIetnam halkının yabancı ege
menlere, emperyalist sömürged güçlere kartı 
verdlgl ulusal bağımaazlık savatının geltı;lp, 
batanya ulatroasında Ağustos zaferinin önem· 
ll bir etidsi varcbr. Atuat- devrtmlnln yıldönü
münü kutJarken; bu vesileyle Vietnam devri· 
mine ve bu devrimin gelişimine kısa da olsa 
bazı noktatarla değlnmekte ve bundan baza ao
nuçlar çıkarrnakta yarar vardır. 

VİP'NİN KURUWŞU . . 
ULUSAL KURTULUŞ ALEVINI 
TUTUŞTURAN KlVlLClM 

17 Ekim devrimiyle birlikte devrim dalga••· 
nın batıdan doguya kaymalı ve sömürgesel 
devrimlerle proleter devrimin Içiçe geçmesi. 
Vietnam, Çin gibi ülkelerde de devrimin objek
tif kotullannı olgunlatbrdı. Bunun Ekım devri
mlnin zaferinden sonra kurulan Komlntem'lo 
bizzat subjektif alanda devrimleri gellttlrrne 
çabasıyla da blrlqmesl bu ülkelerde devrlmd 
gelitmeleri daha da hiziandırdı. 1925'1erde 
yoğunlatan Vietnam Devrimci GençUk Hare
keti'nin gelitmesi ile, giderek partilqmeye 
doğru adımlar atıldı. 1930'dıı Komlntem'in g~ 
revlendlrmesi lle Ho Chl Mlnb, VIetnam dev
rimci gençlik biriiii temelinde. gelifen ve or· 
taya çıkan komünJst örgütleri, VIetnam itçf 
Partısi'nde biraraya getirdi. ı930'da VİP"nin 
doğması lle VIetnam halkının mücadelesi de 
yeni bir qamaya girerek, önemli gellfmeler 
kaydetti. Parti daha doğutunda devrlmd tici
deti kullanmak lle kart• kaqıya gelcU. Nge nnh 
sovyederinde somud11f8n devrlmd tlddetln 
kullanıJmaeı, VİP'nln, doğru bir strateji ve 
taktık hata yönelerek. ulUsal kurtıdut mücade
lesini daha da güçlü temellerde gellftlrmestnde 
birdönüm noktası oldu. Bu 311Dardan sonra VİP, 
yaptığı durum değerlendirmesinde devriınin 
yeniden geUtlmlne Itaret ederek. örgütlenme
nin daha da güçlendirilmesi karanna aldı. Bu 
kararların pratikte uygunJanması de birlikte, 
Vietnam halkının tarihinde. zafere giden yolda 
dlrenmelerin tarthl de - proletarya önderll
ifnde açılmıt oldu. 

ı936.1ara gellndlgtode dıpa ve Içte kotul· 
ların elverltU bir duruma gelmesiyle, siyasal 
mücadelenin ağır bastığı bir dönem açıldı. 
1936-1939 Demoluatık Cephenin kurulutuna 
denk düten bu dönem; gerçek anlamda Vlet· 
nam hallanın btllncl, fedakirlığı, karariılıila ve 
mücadele azmiyle sanandığı ve yoğun olarak 
kendisini eğlttlgt; daha ilerlkJ günlere hazırlan
dığı bir slya~ mücadele dönemJ oldu. 3 yıl 
süresince VIP önderliğinde, VIetnam halkı. 
birkaç oDYJlda ulatamayacaga bir elyasal de
neyim kazandı. 

ı 940'1ara doğru gellndljlnde, dünyayı 2. 
bir dünya Avqınm barut kokulan kaplamaya 
batladı. Almanya. italya ve Japonp fatbt yö
netimleri büyük bir lttahla yutmaya ~ 

, 

* Batkan Ho Chl Mlnh 

dıkları sömürge ve bağımlı ülkeleri egemenlik 
altına almak Için, dünyanın paylatımJm yenJ• 
den gündeme getirdiler. Bqlangıçta Alman, 
italyan ve Japon fqlstlerlnln silahianmasını 
bizzat destekleyen ingiltere ve Fransa'run ba
tını çektiiii diğer emperyallst blok; bu allahlan
manın o zamana kadar dünyanan tek sosyallet 
ülkesi olan SSCB'yi bedeOeyeceğlnl hesap
hyorlardı. Bu nedenle saldınnm yönünü Sov· 
yeder Birliği'ne çevirmek iltlyorlardı. Alman, 
i talyan ve Japon laflstlerlnln sürekllsavet kıt
lartıcıhğı yapmaları dünvaYJ fatıst istilA tehlikesi 
lle lcaıtı k.aqıya getirdi. Fatist tehlikeyi. bertaraf 
etmek için, Komlntem'ln 7. Kongresi•nde alınan 
kararlarla. birçok Avrupa ve dfger bazı ülke
lerde fqizme kartı halk cepheleri kuruldu. 
Artık kaçınılmaz bir donıma gelen &avap tüm 
taraDar hazırlanıyordu. Genelde gelitmenin 
yönü bu tekilde Işlerken. ı 9391ardan Itibaren 
VIetnam' da da deiiltlkllkler ortap çıktı. Artan 
sömürged baskilar kafillSında vlP. ı936'da 
batlayan legal. yan-legal yogun siyasal müca
dele döneminin artık kapanması sonucu Ulegal 
örgüdenmeslnl daha da güçlendirerek. faa· 
llyetierinllllegallteyl temel alarak sürdünneye 
batladı. Hitler'In Doğu Avrupa ülkeleri ardın
dıın, Fransa'ya da saldırması viP'nln faaliyet• 
lerini daha da hızlandırması sonucuna götürdii. 
Bu dllJ'WD Vietnam devrimldlerinin ulusal kur
tulut mücadelesini zafere götürmelerl lçin el· 
verlşll kottdlan yarattı. Fransa'nın Alman fa
tlstJert lle savıı.tmak zorunda kalması, Vietn.a.m 
üzeTindeki denetiminin zaydlamasına yolaçtı. 

ZAFERİÇİN 
TÜM HALKIN CEPHE BİRLİGİ 

Blr yandıın devrimin siyasal ve askeri hazır• 
lığ:ı, sürdüriilürken. diğer yandan da ülkenin 
elveritU alanlanndıı gerilla birliklerinin düt· 
man hedeflerine yönelen eylemleri gerçeldq• 
tlrllmekteydJ. ı94l'e gelindiğinde Ho ChJ 
Mlnh, •deurimln Fransız sömürgeellerine koı'fl 

. yürütülecek bir uluaal lrurtulq devrimi olduğu 
ııe tüm halkın dqmana ka,.ısaoota çeldlmesf» 
gerektiiii belirlemesini yaptı. Bu belirleme aynı 
zamanda VİP•MK'nde, ülkenin bagamsızlığın
dıın çıkan olan tüm halkın uluul blrUglnln sağ
lanmaSI Için bir ulusallwrtulut cephesinin ku
ru.lmua karanrun ahnmuına yol pterdL 

194ı'de viP. Vlet Mlnh cephesinin kuruldu· 
ğunu ve ulusal kurtullif savqmın batladığını 
Vietnam hallana ve tüm dünyaya duyuruyordu. 
Artık, VIetnam halkı Için tek amaç. ülkenin 
bajımsızlıjjı için, en ufak blr tereddüt göster
meden ulusal kurtulut savatını yükaeltmektt. 

IL Dünya Savqı dıı giderek tiddetlendl. Hlt• 
ler, bu tarihten Itibaren SSCB'ye kartı da btr 
saldırıya geçerek. sosyalizmi yok etmek lstl· 
yordu. Bu durum Vietnam lı devrimelleri sosya· 
list anavatanı desteldemek Için, kendi ülkele
rinde. ulusal kurtulUf mücadelesini daha fazla 
yükseltmek görevi ile bqı ka111Ya getirdi. Bu 
tekilde sosyalizmin varlıgana yönelen tehlike 
de uzaklqbnlablllnecektı. 

Vlet Min h Cephesi kısa bir sürede gellşerek, 
ltçl, köylü, gençlik, kadm vd. sınıf ve tabaka· 
lann ulusal kurtulut birliklerini kendi çatısı al· 
tında biraraya getirdi. Vlet Mlnh Cephesi'nin 
güçlenmesi, Vietnam ulusal kurtulut savatımn 
dıı daha üst boyudarda gelitmesine yolaçtı. 
Kentte ve kırda tüm halk Vlet Mlnh Cephesinin 
bqarwı için seferber oldu. VİP'nln doğru kıla
wzluğuoda, ballun ulusal blrllgtol gerçekleşti• 
ren Vlet Mlnh. ulusal kurtulotun temel aracı 
olarak daha etkin roUer oynamaya bqladı. 

Viet Minh Cephesinin kuruluşu, Viet· 
nam devriminin ulusal kurtulut &aVIlfl sürecine 
girmesine ve yeni bir dönemın batlamasına yol
açtı. Tüm halkın cephe birliğinin sağlanmasılle 
de, silahlı dlrenlt dojirultuaunda adımlar daha 
da tuzlandınld1. VIP ve Vlet Mlnh önderlljflnde 
halkın &iyasal blrllğl gelltirken, bunun teme
linde de giderek halkın silahlı tlddetl daha da 
güçlenmekteydL 1944'lere geiJncUğlnde, tüm 
ülke çapmda gelitmeler büyük atılım kazandi. 
Birçok 11nır ve dağlık alanda Fransız egemenlt· 
jflnden hemen hiç eseı- kalmadı. Bir ayaklanma
nın kotuUan Iyiden iytye olgunlqmaktaydı. 
Siyasal ve silahlı mücadelenin ulaftlijı boyut 
bunu gerekli kılıyordu. Parti. her an tüm ülkeyi 
kaplaya.n bir aYIIkianma durumu lle kartılata· 
billrdl. Böyle bir sonuç ka11•sında haz1dıksız 
yakalanmamak Için., parti hummalı bir şekilde 
faaliyetlerini geliştirme ve güçlendinneye özen 
gösterdi. 

SİIAHU PROPAGANDA, 
AGUSTOS DEVJUMİNE 

GIDENYOL 

HoChl Mtnh, ı 944'de Glap'la yaptıiJı gôriif" 

mede devrimin Içinde bulunduğu kotullarda, 
ayaklanmanın ,erken olacağını, bu nedenle si
lahlı güçlerin hazırlımma11 ve hallun sly.asal 
billncinin gellftlrll.mesl iÇin siyasal mücadele 
lle silahlı mücadeleyi bütünlqtiren Silahlı Pro
paganda Birliklerinin olutturulması talimabm 
verdJ. 

Glap'ın komutasındaki 34 kitiiik silahlı pro
paganda birliğinin faaliyederine batlamasa lle 
devrimci gelttmeler hızlandı. Fransaz karakol· 
larına yönelik olarak gerçeklqtırtlen lik birkaç 
eylemin bapnsı, halkta silahlı güçlere kartı 
büyük bir güven ya.ra.ttı. Silahlı propaganda 
birliklerinin tüm ülke çapmda yürüttüğü faa• 
llyetlerle bölgesel ve mahaULbiriJkler arasında 
koordinasyonu sağlayarak. sllahb birlikleri 
daha da güçlendirdi. Silahi• propaganda birlik· 
leri, 3-4 aylık bir faaliyeti sonucunda ülkede var· 
olan olusal kurtuluwçu potımslyele güçlü bir 
biçim kazandırdı. Pqpe,e yeni stlahb propa
ganda birilkleri kurulurken, bölgeeel ve mahal· 
ll birliklerde daha da güçlendi. 

1944'ten ı945'ekadar, ı ydlıksüredestlah· 
lı prop.aganda faallyederi, Vietnam halkırun 
kaderini çok yakından etkileyen gelitmeleri de 
beraberinde getirdi. Zafere giden yolun açıldığı 
bir köprü vazifesi gören silahlı propaganda faa
liyetleri. çok kısa bir süre Içinde hallan ellahb 
gücünü, zayıf ve dağınık durumdan kurta~p. 
güçlü ve örgüdü bir karakter kazandirdi. VIP. 
hazarilkiarını bu alanda da tamamlayarak. ge
lltebllecek herbangt bir ani durum 1tar111ında, 
tedbirlerini aldı. Zaten devrim Için elveritli olan 
kotullarda yapılması gereken fey, en uygun 
anda ayaklanmaya bafVUrarak. zaferi Ilin et• 
mektl. Bunun Için de sadece Iç kotullann elve
rişliilgi yetmemekteydi. Aynı zamanda dıt ko
şullann da en elverilll anırun seçilerek. ayak· 
lımmaya gidilmesi önem tatıyordu. 

HALK AYAKLANMAlARI VE 
AGUSTOS ZAFERi 

11. Dünya Savqının artık sonuçlanmaya 
doğru gitmesi ve güçler dengesinde meydana 
gelen deiltlldlkler, VIetnam devriminin Ihtiyaç 
duydugu elveritli dıt kotuUan beraberinde ge
tirdi. 

Savatı daha da yaygınlqbnp, adeta bir çJI· 
gınlık düzeyine vardıran Hitler'In SSCB'ye .mü
dahalesi, savllfl kaybetmesinin de baflangıa 
oldu. Stallngrad önlerinde Sovyet Kızıl Ordu
su'nun ve partlzan blrltklertnın kahramanca 
çarpıtmalanyla. Alman fatist ordularının geri 
püskürtülmesi, fatist saldırganların batata!P 
gtcUtinl hızlandırdı. 1 945'1ere gelincUğlnde, Al· 
man ordulan, Almanya topraklarına kadar sü
rülüp, ölüm vurutlan alırken, italyan ordusu Ise 
dağıldı. Japonlar ı 940•ıann bqında, Httler'ln 
Fransa'YJltgallnden yararlanarak Hlndl Çini'· 
ni IstilA ettiler. Fransızlftl', Japonlan teslim 
oldUlar. ı 945 Ağustos'una kadar Japonlar'an 
Htndi Çtn'lndekJ egemenilkiert devam etti. 
SSCB'nin 8 Ağustos'ta Japonya'ya savat ll&n 
etmesi lle Kızıl Ordu. Kuzeydoğu Çin'de mevzi• 
lenen kın k dökükJapon ordulanm ezdi. Japon
ya ıs Ağustos'ta teslim olmak zorundıı kaldı. 

Bu gelltmeler, Vlef!tam üzerindekı dıt ege
menliği de zayıflattı. VIP, daha önceleri •Fran
sız lan ve Japonlan ülkemizden atalım• aloga· 
mn ı kabul ederken, 9 Mart 1 945'te Japon fqlst· 
lerinin bir darbe l!e Franpzlan alllfllğı ede
rek, Hlndl Çin'Ine &Jlhlp çıkmaları kartısında. 
bu darbenin ciddi buhranlalll yol açacağını ve 
bunun sonucu genel bb ayaklanma yolunda tart· 
lan.n hızla olgunlatacaüım teabit ederek, bu 
kez -.Japon faclstlerlnl ülkemisden atalım• 
sloganını kabul etti. Bununla birlikte parti u· 
lusal kurtuluş Için ve genel ayaklanmayı 
hazırlamak Için Japon fqlatlerlne kal'fl güçlü 
bir hareket batlattı. ı3 Ağııatos'ta Hue'de ba· 
fllllb bir ayaklanma de batlayan devrim, 25 
Ağustos'ta Saygon'da batantı bir ayaklanma
nın daha olma11yla, 11 gün Içinde bütün Vlet• 
na.m'a yayıldı. Japonların ıs Ağustos'ta teslim 
olmaaı lle, daha da zaYJflamıuıı sonucu ve bü· 
yük çapli genel ayaklanmalann gelitmesi A· 
ğu.to1 d.evrlmtnln ba1,.ansana yolaçtı. 

2 Eylül 1945'de, VIP batkanı Ho Cht Mlnh, 
Batkent Hanol'de Geçici Hükümet adına oku· 
doğu kurtulut beyannamesinde. Vietnam hal· 
luna ve bütün dünyaya, VIetnam Demokratik 
Cumhuriyetı'nin doiutu haberini verdi. Ho 
amca. bu konuşmasında Vietnam halkının tari· 
hlnde yeni bir çagan açıldığım müjdeleyerek. 
artık Vietnam hallanın kendi ülkesinin efendili 
haline geldiğim belirtti. 
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Ağustos ı 945 devrimi, bir ulusal kurtulut 
devrimidir. Vietnam halkı, viP önderliğinde u
lusal demokratik halk lktldan yolunda tayin 
edici bir adım atarak. yüzyıldınüregelen Fran· 
sız sömürged boyundurugunu yerlebir etti. 
Aynca, birkaç bin yıllık tahtı yıkarak Vietnam 
Demokratik Cumhuriyeti'nin temelint attı. Viet
nam Demokratik Cumhuriyeti, VIetnam halkı· 
nın ba§ımsız ve demokratlk devleti, Güneydo
ğu Asya'nın ilk ltçl-köylü devleti oldu. 

Agustos Devrimi, VIP"nln kuruhqundao bu· 
güne kadar yürüttüğü devrimci mücadelenin 
geliltlrllmeslnln bir eonucuydu. ı930'dan 
ı945'e kadar süren ı5 yıllık sürekiJ mücadele 
lçlnde VİP'sl hallun her tabakasından kitleleri 
devrime seferber ederek, örgütledi. Vlet Minh 
Cephesi temelinde lı.ıçl-köylü Ittifaluna daya· 
narak, Vietnam'ın bağımsızlığandan ve demok· 
ratiklqmesinden çıkan olan tüm yurtsever 
güçleri blrletörerek. halJan siyasal flddeti lle 
askeri tlddeönl geliltirdl. Tüm bunlar, Ağustos 
Devriminin zafere gitmesinde temel bir rol oy
nadı. 

Güçlü blr halkçı karaktere sahip olan Ağus· 
tos Devrimi, ülkenin emperyalist kuvvetlerle 
çevrili olduğu bir dönemde, kendi özgücüne gü
venin yolaçtı§ı blnonuçtur. VletMinh Cephesi
nin •lcurtulutumuzu kendimiz gerçeklqtlnne
llyiz• likesinin en Iyi bir biçimde hayata geçJrtl
diğl ulusal kurtulll.f savatı, en güÇtıüz dönemde 
blle Vietnam halkının zafere olan Inancını ko
ruması ve ulusal ba§ımsızlık Için hiçbir feda· 
lıArlıktan kaçınmaması sonucu, dıttan gelecek 
yardımiara bel bağlamadan harekete geç
mesiyle Ağustos Devrimi gibi, bir halkın kade
rini belirleyen bir zafere yolaçtı. 

Bu konuda bizzat Vletnamlı devrimciJerln de
ğerlendirmelerin e bafVUIUrsak. Aijustos Devri· 
mlnln Vietnam açısından ve sömürge, ezilen 
halklar açısından tatıdığı önem daha Iyi an
lqılabllecekör. 

Ağustos Devrimi, sömürge ve yan-feodal 
bir ülkede zafer kazanmıt olan ltçi sınıfa önder
liğinde, kitlelerin genelsilahlı ayaklanmasıyla, 
silahlı mücadelenin ldtlelerln çetitil siyasi mil
cadeleleriyle akıllıca bütünlqtlrllmeslyle Ikti· 
dan ele geçirmek ve bir halk reJimi inta etmek 
yolunda örnek bir ulusal kurtillut devrimidir. 
Bu devrim emperyalizmin sömürge sistemini 
en zayıf anında wrdu ve bu alstemin yıkıl· 
maaında büyük katkıda bulundu. 

Batkan Ho Chl Min h Ağustos Devrimi hak· 
lunda töYie der: 

.sömürge lle yan sömürge halklannın ta
rihinde Ilk defa onbq yıllık birpartinin delirime 
batanylo önderlik etmesi lle bütün ülkede Ikti· 
don ele geçfrmm, aodece VIetnam emekçi sını
fının lle hallanın değil, diğer alkelerdeki emekçi 
sınıflonn lle ezilen halkiannda gururduyacağı 
bir feydl.• (VIetnam ltçi Paıtiel Taılhl s,f. 37) 

HALK iKTiDARININ 
KORUNMASI VE ARTAN 

EMPERY ALİ ST SALDIRilAR 

ı 945 Agustos'unda VIetnam Demoluatık 
Cumhuriyeti'nin kurulması daha Ilk günlertn
den batiayarak sayısız güçlülderle kaqı ~ 
fiYil geldi. Bir yandan .Japon ve Fransız sö
mürgecllerinln ülkede yarattı{iı yı.lıımla uğra
IU'ken. dliier yandan da ABD kuklası Çan Kay 
Şeyk birliklerinin saldınsı ve Fransız sömürge
diertnin müdahalesi lle ugratmak zorundaydı. 
VİP'nJn önünde lkJII bir görev bulunmaktaydı. 
Birincisi; halk lktldanru saglamlqtırmak. eko
nomiyi gellttirmek. lkindal Ise; tüm emperya· 
list güçlerin elblrhğlyle ve yerli kuldalanna 
kullanarakgelltördlklertsaldınlara lcaı1ı ülke
nin bağımsızlı{iını korumaktı. 

19451erln sanianna doğru Çan Kay Şeyk, 
200.000 ldtlllk birlllderinl Kuzey'den VIetnam 
topraklanna saldırtarak, VIetnam Demokra
tik Cumhurlyetl'nll lm. haya yöneldi. Fransız 
sömürgeetleri de, nglliz emperyalistlerinden 
aldıkJan destekleyeniden Güney Vietnam'ılstl· 
IAya bafladı. Bu gelitmeler kartısında parti, 
halk lktldannı sağlamlafbrmak ve Fransız sö
mürgedlerllle yerli hainleri ortadan kaJdırmak 
Için direnme savatı karan aldı. Dıpan uldın• 
lar artarken, Içerde de yerli hainler ve emperya· 
lizmln ajanlan saldın ve komplolanna hızver
dt Bu durum fU gerçeği bir kez daha doğruladı. 
zaferi kazanmak kadar, onu korumak da önem 
tatımaktadır. VIetnam halkı, zafere ulqana 
kadar gösterdiği cesaret, kahramanlık ve etslz 
fedakArlık örnelderini bundan 10nra daha fazla 
misliyle 9Mtermek gerektiğinin blllodne var
dı. 

1946 Şubat'ında ABD ve Fransa arasmda 
yapılan antiatma Ue Çan Kay Şeyk birilkleri 
geri çekilerek, Fransız birilklerinin Kuzey Vlet· 
nam'a da yerlqmeslnJ sağladı. Artan saldınlar 
kartısında genç VIetnam Demokratik Cumhu
riyeti tehlikeye girdi. vlP, ülkenin ve balkın ba
ijımsızh§ım korumak ve ülkeyi demokratiklq
örmek lçfn, Franeız sömürgeellerine kartı dire
nit Avatmı gelltürmek durumunda kaldı. Fa
kat, yeni blr savattan çıkan ülkenin bu duru
munda, .. vali geiJttlrebllmf'k Için VİP"nln belb 
blr zamana Ihtiyacı vardı. Savat~n vaılıta kaçı· 
nılmazdı. Alu bbu daha geciktlrllmal Vlet· 
namdevrtlllcllabdahuulaldannı güçlendii"'IM 
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olana{iıru sağlayacaktı. Nitekim, Fransalle yü
rütülen bant görütmelertnde geçici bir anlat· 
ma lmzalanarak, savatın çıkması biraz da olsa 
geclktirildl. Frensıziann sürekli savat kıtlurtı
alığına rağmen, Ho ChJ Mlnh önderliğtndekl, 
Vietnam Demokratik Cumhuriyeti'nin akıUı ve 
çok yönlü politikası sonucu sava11n çıkma•• ı 9 
Aralık ı 946'ya kadar geclktlrlleblllndi. 

Bant görütme'ert CD'asında, Vietnam hükü
met seçimleri yapılarak, yeni anayasa kabul 
edilirken, ViP, ve Vlet Minh daha da gellfdrlllp, 
güçlendlrlldl, ve silahlı birlikler daha etkin blr 
duruma gettrlldi. Franeızlann salclınsı kat'ft· 
anda tüm halk Ağustos Devriminin kazanım· 
lannı korumak Için ayağa kalktı. Ho Chl 
Minh şöyle diyordu: 

•Bant Istiyoruz lle bunun Için taliizierde bu
lunduk. Fakat her talliz ko,.,ılığında. Fransız 
emperyalistleri tarafından Ilerisürülen lle ülke
mfzin yeniden Işgal edilmesi demek olan yeni 
bir talep/e kartılaştık. 

•Hayır! Ulkemlzl kaybedip, köleliği kabul
/enmektense. heF'feyl yltlnneyl tercih ederiz• 

(Vtp Taribi eyf: 46) 

Bu ça{in, VIetnam halkınan uzun eürell dire
nit savatının batlamasının da ltaıeti oldu. Viet
nam halkı, ı5 yılda kazandığı bu zaferi koru· 
mak Için, bir ı5 yıl değil, birkaç 15 yıl daha, 
hatta daha da uzun yıllar savatmakta kararlı 
oldugunu, yürüttüğü mücadele lle açıkça gös
terdi. Bu özelliğinden dolayı Vietnam halkı hiç 
tereddüt etmeden, partinin dlrenlt ça{insına 
katıldL 

UWNSÜREU 
DiRENiŞ SAVAŞI 

Üç apmadan geçen VIetnam direnlt müca
delesi, savatma azmi ve cesareti olan bir halkın 
kahramanlıklanyla dopdoludur. Stratejik sa
wnma, stratejik denge ve etratejlk saldın ata· 
malanndan geçerek Kuzeyde zafere ulatılması 
lle VIetnam Ulusal Kurtulut Mücadelesi yeni 
bir llfBmaya ulastı. 

Dütmanın modem ve güçlü ordulan kart•· 
sında, ancak uzun süreli bir yıpratma lllVatı lle 
bqanya ulllf8bilealderl gerçeği, Vietnam dev'" 
rimellerini düzenli orduyu daha küçük birlik· 
lere dönüttürerek, gertUa savatını gelltörme 
durumunda bıraktı. Fakat 1945'1er öncalnln 
gerllla mücadelesi ve savat deneyi, lusa za
mand.a Fransız birlllderine güçlü darbeler vu-

rarak, yer ·ııer diit güçlerini geri çeldlme 
zorunda bırakmaJan 10nucunu do§urdu. Fran
sızlar kendileriiçin bir ölüm macerası olan VI· 
etnam savat~nt giderek sürdüremez duruma 
düttü ve uyguladığı tüm .. vat oyunlan Viet
nam uıu..ı Kurtulut Birlikleri tarafından bota 
çıkanldı. Diltmanın eline geçen birçok alan 
yeniden kurtanlarak. parti ve silahlı birlllderin 
denetimi sağlandı. 

ı949'da Çin devriminin zafere ıılatmuıyla 
VIetnam devriminin dıt desteği artarak. kotul· 
lar daha elveritil hale geldi. 1950'1erde SSCB, 
Çin ve diger halk demok.rasllerlnln, VIetnam 
Demokratik Cumhuriyeti'ni ramen tammasa 
lle Vietnam çevresinde olutturulan emperyalist 
kUflltma da kmlablllndl. Dıtta olumlu bir des
teğin sağlanması sonucu Içerde gelittirilen 
cephe kampanyası büyük bir gelitme kaydetti. 
Cephe zaferi, halkın ve silahlı birliklerin eavatı 
yürütme gücünde ve VİP'nln savatı yönetme 
sanatında büyük bir atılım göeterdi. Sllahlı bir
Hider Fransız askeri gücüne kal'fl büyük çaplı 
bir saldınya geçerek, dütmana ağır kayıplar 
verdlrtp, savunma hattını yarmaya bqard.ılar. 
195l'de, direnlt kuvvetleri, özeDikte de askeri 
alanda olmak Ozere, her alanda büyük bir ge
llflm kaydederek. Vietnam halkı ve silahlı kuv
vetler genel bir kartı saldın Için bütün faal 
hazırlıldaımı tamamladı. 

vfp ı95rden batiayarak genel kartı sal
dınya geçti. Parti Aldın Içinde de cephe teme
linde kitle çabtmalannı ve orduyu daha da 
güçlendirerek. nthaf darbeye hazırlandı. ı 953 
yılına gellndlglnde FranSiz birilkiert önemli 
oranda darbe alarak, adeta hareketsiz durum· 
da kaldı. Bu noktadan Itibaren Kore'de yenilgi 
alan ABD emperyalizmi savata müdahale et• 
meye batladı. Bu tekilde Hlndl Çln~'nde yayal· 
ması Için elveritli bir ortam oiUfhL Ingilizierin 
parası ve FranSIZ kanı lle VIetnam halkına kaJ'II 
sürdüriilen eavatın yeni bir dettekçlsl olarak 
ABD, ingllizlerln yerini aldı. 

ABD emperyallstlertl953 10nlanna doğru. 
Franeızlar aleyhine bozulan dengeyi değlfdr
mek ve yeniden savatı kendi lehlerlne çevirmek 
Için, "Navarre Planı"na tezgAhladı. ABD ve 
Fransızlar ıs ay Içinde savafl kendllehlerine 
çevireceklerini dütünüyorlardı. Ama gelitme
ler hiç de emperyalistlerin beklediği yönde ol
madı. Uygulanan yeni plan da kısa bir sürede 
fiyaskoyla 10nuçlandı. StrateJik önemde birçok 
Os alanı Vletnamlı devrimellerin eline geçtı. 
Ama henüz diifmana nihai darbeyi indireuk 
alanlar ele geçlrtlmeml•ti· 

Dütman güçler aldılı ajır darbeler 10nucu, 
etldlizlqlrlten, 10n bir çııpırutcla daha bulu
narak, Navarre, alal acele bir kararla 5,000'1n 
Ozerlnde askeri birliği, strateJik önemde bir yer 
olan, Dlen Blen Pbu'ya parafÜtle Indirdi. Bayle
Ilki e, Kuzey-Bab'da kendisine biryeredini rken, 
aynı zamanda Laoe'u da korumak lstlyordu. 
Daha 10nra gönderilen askeri birliklerin de sa
yılan daha da arttınlch. 

DiEN BiEN PHU ZAFERi VE 
KUZEY ViETNAM'IN 

KURTARILMASI 

ı953 Aralık'ında ViP, Dlen Blen Phu'da 
stratejik bir savq yürütme karan aldı. Vo 
Nguen Glap, VIetnam Halk Ordusunun Batko
mutanı olarak, bu savat alanındaki birlikleri 
yönetmelde görevlendlrlldl. Parti Merk.ez Ko
mitesinin aldı§ı bu stratejik karan lusa bir 
zamanda tüm partinin, halkın ve ordunun ar
ZUSII yönünde bir hareket haline geldi. • Her fey 
Cephe Için. her şey zafer Için• sloganı lle 
200,000 ldtl erkejjlyle, kadınıyle, çocuğu ve her 
yapan Insanıyle blr halk seferber edlldi. 

Adeta her teY yeni battan yaratılarak cep
henin hizmetine kotuldu. Silah ve diger savat 
malzemeleri ldlometrelerce uzaklardan sırtta, 
bazılan kağnı, el ve at arabalanyle tatındı. 
Malzemelerin savaş alanma ulaştınlması için 
yeni dağ yollan açıldı. Günlerce süren atq al
bnda alperler kazıldı. Tüm halk seferber olarak 
cephe Için ne gerekiJyse hepsini yerine getirdi
ler. Tatıma savatsüresince de durmayarak sü
rekiJ bir biçimde devam etti. Mart ayının 13'üne 
doğru kllf8tm.anın batan ile tamamlanmasılle 
saldın tallmab verildi. 

55 gün 55 gece süren sürekli bir çarpıtma· 
dan 10nra 7 Mayıs ı954'de Vietnam Halk Or
dusu, diifman birliklerini tümüyle ezerek zaferi 
UAn etti. Fransız birlikleri tesilm olmak zoruo
da kaJdılar. 

Dlen Blen Pbu zaferi, bağımsızlık yolunda 
emin adımlarla Ilerleyen Vietnam halkı Için bir 
dönüm noktası olmqtur. Dlen Blen Pbu, sa· 
yısız kahramanlık ve sonsuz bir cesaretin so
nucu olarak. göğüslerini topa alper eden, ken
dilerint top tekerleğlne takoz yapan, halkı ve 
ülkesi Için ölümü göze alan yurtseverlerin ka
nıyla gerçeklefd. Bu zafer, bir halkın feda kArlı· 
lığının ve karlılı§ının en olgunlatmıt meyva
sıdır. 

Bu savapan bazı örnekler bile. Vietnam hal· 
kınrn tüm bir direnme savafl boyunca geiJpir
dlği özelliklerinin, nasıl bu zaferele en kusursuz 
ve en canlı biçtmlyle biraraya geldiğine açık bir 
kanıttır. Adeta yıliann birikimi olan tüm özellik· 

ler, bu noktada ortaya çıktı ve kendisini ge
llftirdi . 

Sömiirgecllerln modem ve güçlü ordulan 
kartı nda. gerçeklqen Dlen Blen u zaferi; 
yalnız VIetnam halkı ve ordusu Için bir gurur ve 
azim kaynağı değil, tüm dünya halklan Için 
örnek bir zafer, gurur ve azim kaynağıdır. 

GÜNEY viETNAM, ABD~ VE 
YENi-SÖMÜRGECİLİGE 

KARŞIZAFER 

Vietnam Halk Ordusu Dlen Blen Phu'da ta
rihi savllfl verirken, Cenevre'de Fran11zlaıla 
göriitmelerln sürdürüldüğü konferans açıldı. 
Uzun eüren çetin bir mücadeleden sonra 20 
Temmuz ı 954'de Cenevre Konferanu bqany
la sonuçlandı. Franea konferansın ortak karar
lanot kabul ederken, ABD ortak karan lmza
lamamakta dlretti, gelen baskılar 10nucu yal· 
mz karara Aygıb olacağını açıkladı. Kuzey VI· 
etnam tamamen kurtanlırken, Güney Vietnam 
Ise ı956'da yapılacak seçimlerle "bajfımsızb· 
ğana" kawtacakb. 

Vietnam devrimci kuvvetlerinin henüz tüm 
ülkeyi kurtaracak güçte olmamalından yarar
lanan ABD emperyalistleri Güney Vletı:ıam'ı 
kendi utaklan eliyle egemenliği altınd.a bulun
duruyordu. Bu durumda da ülkenin diğer par
çasım da kurtarmak Jçln savata devam edll· 
mesl gerekiyordu. Kuzey' de sosyalllt lnta ger
çeldqtirillrken, Güney'de de ulusal kurtulut 
savatı geltttlrilmek durumundaydı. Bunun dı· 
tında herhangi ba1ka bir yol mevcut değildi. 

ı 956 yı b geldiğinde Cenevre KonferanSI ka
rarlanna uyulmadı. Tam tersine yeni-sömürge
dUkle ABD emperyalizmine sıkı 11kıya bağb 
duruma gelen Dlem kiJği, karfı-devrlmcl baskı· 
lan artırarak çok sayıda devrimeiyi ya tutuk• 
Jadı, ya da katlettL Devrimeller ağır darbeler 

yemelerine ka11ı ı 959'1arda yeniden toparla
narak. devrimci direnil mücadeleslnegirlttiler. 
1960 Güney VIetnam Ulusal Kurtulut Cephesi, 
NLF'nin kurulması lle de dlrenlt mücadelesi 
yeni boyutlar kazandı. 

Hallun siyasal ve aekerl birliğini yaratmak 
Için, dar eylem guruplan teklinde yürütülen 
silahlı propaganda faallyetlertyle, giderek hal· 
lun siyasal birliği güçlenirke n, yer yer de gerilla 
birllldert olu1tıı. Silahlı propagada faaliyet· 
lerinin yogunlatmasılle de, tüm Güney çapında 
gerUla faaliyetlerine geçildi. 1 965'1ere doğru 
kukla yönetim tümden zayıflayarak, yıkılma lle 
kartı kartıva geldi. Bu durumun çıkarlannı 
sonderece olumsuz yönde etkUeyeceğlnl farke
den ABD emperyallstieri, flllJ ltgale glrlşerek. 
Vletnam'a kendi askerlerini çıkardı . 

Bu .. durum savatın boyutunu daha da genlt
lettl. Ulkealnln bağımsızlı§ım Ağlamada ka-
rarlı olan Vietnam halkı, kendisinden kat kat 
üstün bir dütman kuvveti kartılında da olsa, 
sonuna kadar dlrenlt karan aldı. ABD kendi 
modem birliklerine güvenerek. kısa sürede 10-
nuca gitmeyi planlamasına rağmen, VIetnam 
halkının dlrenlfl kartısında, bırakabm zafere 
gitmek. her geçen gün yenligiye biraz daha yak· 
lafb. Güney VIetnam'da sürdürdüğü barbar
lığa, katllamlara, Kuzey Vletnam'a saldırma
sına ragmen bir türlü lstedlgl hedeOere ulata
mada; ve Vietnam halkını kurtulutyolunda yıl
dıram adı. 

ABD emperyalistleriiçine girdikleri bu ba
takta, her çırpındıkça daha da batmaya bllf'" 
ladı. Artık Vietnam'da egemenligini sürdüre
meyeceğinl bizzat Vietnam halkından aldığı 
derslerle anlayınca, 10n çırpınıtlannm da 10-
nuç.suz kalması kal'flsında, geriye püskürtül
düğü deniz kıyısından kuklalan lle birlikte kaç· 
mak zorunda kaldı. Böylece, Vietnam halkı bir 
kez daha Aldırgan emperyalistleri yenilgiye 
ugrattı. Ve dlrenmeye kararlı olan bir halkın 
yenllmezlljflnl gösterdi. 

viETNAM KURTULUŞ 
MÜCADELESi, 

EZiLEN VE 
SÖMÜRGE HALKlARlN 
EMPERY ALİZME KARŞI 

MÜCADEI El EKİNİN YOLUNU 
AYDlNLATMAKTADlR 

Vietnam halkı, yalnız bir sömürgecl devletle 
de{ill, 4 sömürgecl devletle ve hem de en güçlü· 
leri lle savatarak zafere ulatb. Vietnam tarihi 
bu sömürged güçlere ka11ı yürütülen müca
dele ile en anlamlı bir tarih baline geldi. Zayıf ve 
güçsüz bir hallun en güçlü emperyalist devlette 
olsa, eğer Avatmaya cesaret ederse, zafere 
mutlaka ulatacaiiının kanıtı oldu. Ho Chl 
Mlnh'ln Vietnam halkı Için söylediiii tu sözler, 
tüm halklar Için bir Vietnam'da olduğu kadar 
en az onlann ülkesinde de geçerlidir. Vietnam 
halkının zafere gitmesinde bu Inancın en büyük 
rolü oynadığı çok açıktır. Ho amca töyle der: 
•Sal/Of beş sene, on sene, ylnnl sene lleya daha 
fazla surebfllr fakat VIetnam halkı yrldınla
moyacaktır ... Hiçbir fi!Y bağımsıdık lle özgür
lükten daha değerli değildir.• 

Dütman güçleriyle, VIetnam halkı araStn
daki güç dengesizliğine bakan bazı kimseler bu 
savatı çekirge lle filln savatına benzettiler. Ve 
savat gerçekten bir çekirge U e fllio SIIVBfl duru
mundaydı. FIJ gerçekten güçlüydi. Ama çeldr
genin de çok güçlü yanlan vardı. Vietnam halkı, 
marksi11-leninlst ViP önderliğinde, sava11 çok 
uzun yıllar sürdürecek bir güce sahipti. Ve çe
kirge fill tekmeleye tekmeleye. en 10nunda o
nun barsaklannı dökmeye batladı. VIetnam 
halkı da bllflangıçta zayıf olmasına kartın sa
vaş Içerisinde güçlü bir dunıma gelerek, em per· 
yallstlerl ülkesinden kovdu ve tam bağım11zlı· 
ğına kawttu. 

Ho Chl Minh bu zaferiert ve albnda yatan 
nedeni f(iyle izah eder: •Tarihte Ilk defa zayıf lle 
küçük bir sömürge, güçlu blr.ömürgecf Iktidan 
yenligiye uğrotmıttır. Bu VIetnam halkının 
tanlı zaferldlr, aynı zamanda dünyadaki bant. 
demokrasi lle sosyalizm güçlerinin de büyük 
zaferldlr. 

Marksfzm·lenfnfzm bir kere daha delirimin 
meyllelerlnl korumalannda lle ulusal bağımsız
lık fçln bafanyla dlrenlt saliatı na girmeleri nde. 
lşçl sınıfına lle VIetnam halkına yol göstermlt· 
tfr.• 

• Zafer VIetnam Halkının ltıklı Yolunda Yürüyen. 
Tüm Dünya Halldannın Olacaktır! 

• YAŞASlN BAGIMSIZLOC DEMOKRASI VE 
SOSY ALİZM MÜCADELESil 
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ASKERi FAŞiST CUNTA 4. YILINA GiRERKEN ... 

12 Eylül askerl•faşlst darbesi lle iktidara 
oturan cunta. 3. yılını dolduruı-ken, önüne koy
duğu hedeflere ulaşmaktan çok uzak bulun· 
maktadır. Cunta üç yıl süresince ekonomik so
runlannı çözemedlgl gibi. önüne hedef olarak 
koyduğu Türkiye devrimd-demokratik hareke
ti lle Kürdistan kurtulut mücadelesini ezme gö
revini de gerçeklettlremedl. Özelllkle de PKK 
önderiiiiinde gelişen Kürdistan Bajlımsızbk 
Mücadelesinin yeni döneme llltkin hazırlık· 
lannı, ulusal kurtulup en elveritli alanlarda 
hayata geçirmeye batlaması; ve cuntanın tüm 
saldın ve komplolannı bop çıkararak güçlü 
gelitmeler kaydetmesl, fatist cuntanın bu he
defe ne kadar ulafhjjını açıklamaktadır. Yine 
dıprda artan oranda, dünya llerld, demokrat 
kamuoyundan tecritle kaq~ kıtqı gelmesi ve 
dıt tepkilerin daha da artması, fatist cuntanın 
devrimellere kartı dıtarda gelitürrnek Istediği 
saldm ve provakasyonlannı sonuçsuz bıraktı. 
Fatist cunta, bugün Içerde ekonomik, siyasal 
krizi daha da derlnletlrken, dıpnda da tama
mıyla bir tecrit ile ka11ı kaqaya geldi. Böylesi 
elveritli gelitmeler devrimdiere daha büyük 
aorumluluklar yüklerken, önlerinde de yeni 
devrimci görevler çıkarmaktadır. 

Askeri fatist cuntanın bugün Içerisinde bu
lunduğu çıkmazı, Içerde ve dıprda yöneleceği 
yeni gelitmeleri daha Iyi kavrayabllmek Için, 
fatist cuntanın 3 yıllık geçmitini kısa da olsa 
Izah ederek. bugün Içerisinde bulunduğu sorun
lan açmakta, devrimci görevleri belirleyerek 
gereklerinin neler olacağını tartıtmakta yarar 
vardır. 

12 Eylül Darbesinin Nedenleri 
ve Hedefleri 

Askeri fqlst cunt.a, 12 Eylül 1980'de,lç ve 
dış nedenlerin onucu olara Iz t emperya
lizmin onayıyla Iktidara oturtuldu. Darbenin 
gerçekleşme nedeni olarak daha çok Türkiye'
nin ve Kürdistan'ın 12 Eylül öncesinde içeri
sinde bulundugu "anarşi ve terör" ortamı gös
terllmekteyse de böyle bir darbenin gerçekleş· 
meslnl, emperyalizmin 1970'11 yıllarda YilllfBdı· 
ğı bunalımdan ve Türk kapitalizminin gelişim 
ozelllklerlyle, Türk ltblrllkçl-tekeld burjuva· 
zislnln ejjillmlnden ayırmamak gerekir. Darbe
nin temelinde yatan nedenler, Içerde çok yönlü 
oldugu gibi dtpnda da bu tür bir bağlantı Için
dedir. 

1970'1erde yapnan petrol krizi emperya
list ekonomllerde olduğu gibi yeni-sömürge e
konomllerlnde de varolan bunalımı daha da 
derinleştirdi. 70'11 yıllarda, yeni-sömürge ek~ 
nomllerlnln de bunalıma girmesi, ve emperya
lizmin bunalımını tersinden etkllemesl, emper
yalist bunalımı çok daha büyüttü. Başta ABD 
olmak üzere emperyalist devletler 1970'ler ön
cesinde yeni·sömürgecilik uygulaması ile çıkar 
sistemlerini korurtarken bu yöntemin de buna· 
!ıma girmesi ve artık eski çıkar sistemini k~ 
ruyama~~sı karşısında yeni arayışlar içerisine 
girdiler. üzeilikle de Ortadoğu'da sarsılan çı
karlannı yeniden tesis etmek istiyorlardı. İran 
ve Afganistan devrimlerinden sonra, bölgedeki 
çıkarlan agır bir sarsıntı geçiren ABD emper
yalizmi, bölgede müdahale gücü olarak kulla
nabilecegl bir güce gereksinim duyuyordu. Bu 
rol askeri faşist bir yönetim altında daha iyi 
oynanacağından ve kitle muhalefeti de böy· 
lece daha rahat bastınlabileceğinden Türkiye'· 
de dizglnsi2 bir diktatörlüğün başa getirilmesi 
kaçınılmaz oldu. 

Yine, böyle bir darbenin yapılmasına TürkJ. 
ye'nln Iç kotullan da müsait bir ortam yarat· 
maktaydı. Ekonomik ve siyasal krizin had saf- _ 
haya varmuı, Türk kapitalizmille birlikte Türk 
devletinin de koroaya vatması ve yaklaşan ölüm 
tehlikesi kal"fısında böyle bir darbeye batvua ul· 
ması kaçınılmazdı. 

1970'1erde artık kendisini yeniden ürete
mu bir duruma düten Türk kapitalizminin, 
petrol krizinin etkisiyle bunalımının daha da 
derinlqmesi ve 70'11 yıliann sonlannda korna
ya girmesi. tüm uygulamalara rağmen çılat 
yolunun bir türlü bulunamaması, ltblrUkçi bur
juvazinin Iktidan fatlstlqtlnoe çabalanna da
ha da arttırdı. Buna baglı olarak siyasal krizin 
de alabildiğine derinlqmesl. Türkiye deVrim· 
ciademokratik hareketiyle, özelllkle de PKK ön
derliğinde Kürdistan bağımsızlık ve özgürlük 
mücadelesının tarlhlnln en güçlü ve zafere en 
yakın dönemini yapması. Türk burjuvazisini 
korku ve telata 1ürükledl. 1980'1ere doğru ge
lindiğinde Kürdistan ulusal kurtulut mücadele
si daha da boyutlanırken, Türkiye devrimci· 
demokratik hareketi de büyük atılımlar kay
detti. 

{Bir SERXWEBUN okuyucusu değerlendiriyor) 

içerde yapnan derin ekonomik ve siyasal 
krize çözüm bulunamaması, sivil iktidariann 
bir sonuca varamayarak, bunalımı daha da de
rlnlqtirmesl kartısında sıloyönetlmliaslvlllkti
darlara batwruldu. Fakat bu Iktidariann da 
derlnlqen ekonomik ve siyasal krizin önüne 
geçememesl,son çare olarak. 12 Eylül 1980'de 
alkeri fatist darbeye batwnnasına yol açtı. 

12 Eylül'de Iktidara d koyan askeri fqlst 
cunta, önüne Ilk hedef olarak. Kürdistan ba
ğımsızlık mücadelesille Türkiye devrimcl-de
mokratik hareketini umeyt koydu. Bu şeldlde, 
bir yandan devrimci güçler ezillrken, diğer yan
dan da halk kitleleri üzerinde baslo ve sömürü
nün dozu arttınlarak bunalımın yükü, kitlelere 
çektirtlrnek lstenmekteydl. Askeri fatist cunta. 
böylece ekonomik ve alyasal krizini giderebi
lecek ve önüne koyduğu hedeflere ulqmıt ola
cakb. 

Fafl&t cuntamn 
3 yılda geldiği nokta 

Fatist cunta 3 yıllık yönetimi süresince aa• 
masızca kitleler üzerinde basla ve sömürü ge
littlrlrken, yüzlerce devrimeiyi katlederken. 
binlerce devrimci, llertel ve yurtMverl de sö
mürgecl·fatlst zindanlara doldurdu. Buna rağ
men 3 yıUık geçmlpne baktığımızda, hangi 
yönden ele alınırsa alın n, tüm bir politikası 
açısından ortaya çıkan sonuç tam bir flyask~ 
dur. 

24 Ocak Kararian lle uygulamaya konulan 
yenl-ekonomik politikanın b_u gün vardığı nok
ta tamamıyla blrçıkmazdır.lçtüketlmi kısarak 
lhracaatı arttırmaya yönetık olarak gellttirl· 
len 24 Ocak Kararlan, Türk ekonomisinin bu
nahnunı çözmekten uzak bulunduğu gibi. kar-

l 1 
tıran bir etken durumuna gelmiştir. 

Içerde kitlelerin elinde awcunda ne varsa 
hepsi yok pahasına gaspedllerek, lhracaata yö
nellnmlt ve bazı ülkelerin sıkıtık durumundan, 
yararlanarak. batlangıçta bir gelJtme göster
mltse de bugün bu olanaklann tıkanmasıyla 
Ihracatındaki düşüşte hızlanma ortaya çıkmıştır. 
Giderek faizini bile ödeyemediği ağır bir borç 
yükünün altına glrmal, yeni Ihracat olanak
lan, döviz vb. kaynaklarda da meydana gelen 
diitüt ve azalma Türk kapitalizminin bunalı
mını tüm yönleriyle "-' yüzüne çıkarmaya bat· 
lamıştır. Dış ödemeler dengesinde büyük bir açığı 
ve borç yükü olan Türk kapitalizminin, bu duru
mu olumlu bir biçime dönütfiirmesi olanaldı 
görünmemektedir. ihracatı bir türlü Istenilen 
seviyeye çıkaramayarak. bu konuda giritimleri 
sonuçsuz kalmıttır. 

24 Ocak Kanıılannın uygulanmasının bat· 
tan beri kapitalizmin tıkanıklığını gidermede 
bir araç olamayacağı gerçejjl kendisini açığa 
çıkardı. Dıprda Ihraç olanaklan buluna
mazken,lçerde uygulanan sakı-para politikası 
aonucu faizler alablldljjine yükselerek. piyasa
daki alt-üst olutu ve bunalımı daha da derinlq
tirdL Bir çok ltletme, banka ve banker Iflas 
ederken, bunlardan etkilenen daha birçok ku
rulut da hala Iflaslan m Ilan etmektedirler. Ek~ 
nominln can simldl olarak göriilen 24 Ocak 
Kararlan, ekonomiyi boğan betondan bir •imi· 
dedönüttü-

Yine 3 yıllık süre lçertslnde halk kitlelerinin 
Yi111f8m seviyesinde korkunç boyutlara ulilllf3n 
bir diitiit meyılana geldi. Cunta. kitlelerin elin
de awcunda olan mallannı bağış. yardım vb. 
adı albnda gasp ederken, uygulanan dütük üc
ret ve diifük ~ban flyatlanyla da ürünlere çok 
ucuza el koymaktadıT. Bunun karfasında sürek· 
ll artan hayat pahalıbğı, emekçi kitleleri açlık 
ve selaletin q'ğine getirdl3 yıllık ıcraatı sonu
cu cunt.anın emekçi kitlelere verdiği tek şey; 
sefalet. açlık ve baslodır. 

Ekonomik hedeflerde 3 yıl sonucunda ulat· 
bjlı nokta. tamamıyla blryılomken, siyasal he
deflerine de tam anlamıyla ulatta§ı söylene
mez. Binlerce devrimd,ilerid ve yurtsevert zin
danlara doldurması na, yine yüzlerce devrimcl
yi ltkenceck, Idam ~~ehpalannda, dağlarda vb. 
alanlarda katietmesine rağmen, bu alanda 
tümden bir batanA söz konusu değildir. Dev
rimdieriimha ve terdt politikası Içerde ve dı· 
tarda. sonuçsuz kalmıfbr. iktidara oturduğu
nun lik yıUannda, devri md güçlerin hazırlıksız
lığından yararlanarak. belli darbeler wrabil· 
mltse de, yok etmek Istediği devrimcileri. yok 
edememlttır. 

Özelllkle de PKK önderilgindeki Kürdistan 
ulusal kurtuluş mücadelesi, hazırlık sürecini 
başanyla atlatarak. yeni döneme ilişkin pratik 
faaliyetlerini bu dönemden daha çok güçlen
direrek çıktı. Yine Türkiye devrimd-demokra· 
tik hareketiyle, PKK önderliginde gelişen Kür
distan ulusal kurtulut mücadelesi arasında 

FKBDC de somutlaşan Ittifakın temellerinin bu 
dönemde atılması, faşist cuntanın bu konuda 
sonuca ne kadar ulaştığını göstermektedir. 
Kürdistan bağımsızlık mücadelesi ile Türkiye 
devrimci-demokratik hareketinin , cunta son
rasında böyle güçlü blrlige yönelmesi ve özel
llkle Kürdistan'da PKK'nin hazırlıkianna dire
nişe en elverişli alanlarda pratiğe geçirmesi, 
cuntanın siyasal krizi ne derecede atiattığının 
açık bir kanıtıdır. 

Hatta fatist cunta Içerde uyguladığı ba1kı 
nedeniyle giderek daha fazla tecrit oldu ... Ana
yasa referandumu", "demokrasiye geçme" vb. 
aldatmacalarla. Içte muhalefeti önlemeye ça· 
htmasma rağmen. buna hiç kimseyi Inandıra
maması sonucunda, giderek kendi yandqlann
dan bile tecrit olmakla yüzyüze gelciL Burjuva· 
:ılnln sivil ve asker kanadı arasandald çelitki 
yoğunlattı. Bu da fqlst askeri cuntayı tama• 
mıyla bir siyasal çıkmaz Içerisine süriikledl. 
Seçim tartıtmalan ve siyasi parti kurma olay
lannda bu çelitki kendisini daha açık bir tekil
de ortaya çıkardı. Askeri zoruna dayanarak bir 
çözüme ulatmak Istemesine ragmen, tüm teJı.. 
ditlerlne, mecburi IskAnianna kaqan, bu kri:ı 
daha da ağırlatmaktadır. 

içerde genlt halk yıjjınlanndan, burjuva 
çevrelerden tümüyle tecrit bir duruma diifen 
fqlst cunta. dünya kamuoyunda da tetfılr ol· 
mut durumundadır. 

Askeri fa Ist cunta 3. yılını doldururken ek~ 
nomlk. siyasal krizini çözmemlştlr. Askeri fa
şist cuntanın bugün içerisine glrdlglllitkiler ve 
Içinde bulunduğu kotullardan dolayı bunalımı 
daha da ağırtaprak devam edecektir. Bugün 
tüm bu alanlarda kaq~ karşıya olduğu sorun
lar, onu tümden blr çıkmaz Içerisine ltmlttlr. 

Bugün Içerisinde bulunduğu bunalımı ne ~ 
randa atabileceği ni açıklayabllmek Için, buna
lımın ulattığı boyutlan ve Türk fatist cuntası· 

bölgedeki ~erini Izah etmede yarar 
bulunmaktadır. 

Fa,ln Cuntanın Atırlapn Bunabm1 
ve Yolaçtıiı geU,meler. 

fatist cunta 3. yılını doldururken ekonomik 
ve siyasal bunalımı daha da derin leşti. Dıprda 
Ihraçolanaklan glderekazalırken,lçerdede bir 
çok büyük tekelciltietme iflas noktasına geldi. 
Dıprda devrimcileri teşhir ve tecrit Için uygu
ladığı poJIUkalar birer birer flyaskoyla sonuç
landı ve Kürdistan bağimsızlık mücadelesine 
kal"ff girlftiiil son Güney Kürdistan saldınsı ve 
sınır operasyonu da tam bir flyaskoyla bitti. 

Türidye kapitalizminin Içerisine girdiği bu· 
nabm ve Iflaslar son günlerde basına da artan 
oranl.arda yansımaya batladı. 24 Ocak Karar
lanyla yürürlüge konulan ekonomi-politikanın 
bugün vardığı nokta, herkesin de açıkça kabul· 
lendi§J bir lflasbr. Her ne kadar c un ta teReri ve 
uşaklan ekonominin canlandığı ve enflasyon 
oranının dütme gösterdiği üzerine pef pqe 
demeçler veriyorlana da. özelllkle de son gün
ler Içerisinde en yetkili çevreler blle, 24 Ocak 
Kararlanndan beklenen sihlrll büyünüo gerçek· 
lqmedljjlnl kabullenerek. ekonominin lçerlsl· 
ne girdiiii bunalımı açıkça bellrtmektedirler. 
Hergün büyük manşetleri e ekonomi "komadan 
çıktı çıkıyor ... sağlığına kawfUYOr ... " vb. blçi· 
minde propaganda yapan basın, son günlerde 
hastanın tekrar komanın yolunu tuttuğunu. pa· 
haWığın arttığı ve enflasyonun tekrar artıt eği
limi gösterdlglnl sayfalanna geUrmektedlr. 
Ki son Transtürk•holdlng'ln iflas olayı da, bu
nalımın hangi boyutlarda geliştiiiini göster
mesi açısından canlı bir örnektir. Bunun ardın
dan daha birçok tekelci kurulutunda lflula 
kartı kaqıya olduğu göriilmektedir. 

Sanayide bunalımın bu şeldlde yoğunluk 
kazanması ve yeniiflasiann gündeme girmesi, 
Türk kapitalizmini her yönüyle etkilemektedir. 
Emekçi kitlelerin Yilllf&ID düzeyindeki dütüş a
labildiğine hızlanırken, Işsizlik daha da 
artmıtbr. Halkın ürünlerine çok dütük bir ta
ban fiyat biçen ukerl fatist cunta. ltçl ücret· 
lerini de çok düşük bir seviyede tutmaktadır. 
Özelllkle de tanm ürünlerinden bazılannın a
çıklanan taban ftyatlan, üretidyi hayal kınklı
ğuıa u §ra tm akla beraber, daha da yoksullqtır
maktadır. Köylü üıünlerlni adeta yok pahasına 
satmaldadır. Bu nedenden dolayı bu yıl birçok 
köylünün kendi tarlasını ekmedlgl bilinmekte
dir. 

içerde halktan çok ucuza gaspederek. Ihra
caata yönelen askeri faşist cu n ta, bu alanda da 
özelllkle son aylar Içinde büyük bir gerileme 
göstermiştir. i fiiliDalrak savatından ve Ubya'nın 
sıkıtık durumundan yararlanarak lhracaatı 
beiU miktarlarda arttırmasına rajjmen, bugün 

bu her Iki alanında bu konuda bir bkanıklığa 
yolaçtığı görülmektedir. İhracaat gelirleri aza
lırken, Ithalatınan giderek artması dıt borçlan• 
n.ın oranını daha da arttırmaktadır. Büyük ~ 
raniara ulatan dıt borçlarının faizini bile öde
yemezken, yeni faizlerin eklenmesiyle de dıt 
borç açığı günden güne daha da büyümektedlr. 
Bölgeye yakın olması ve ucuza mal sürmesin
den dolayı geçmltte Ortadoğu'da belli oranda 
bir pazar Imkanı bulurken, batılı dev kapitalist 
tekellerin ihracaatı kartısında, bu olanakla tı· 
kanmakta ve lhracaatı tökezleye tökezleye ve 
çok cuzi bir miktarda gerçeklqmektedlr. 

Türk kapitalizminin ekonomlde yaşadığı b· 
kanaklı k, uzun süredir devam eden ve dejjll ha· 
flfletmek. daha da ağırlaşmasının önlenemedi· 
ği bunalımın büyük patlamalara yolaçacağını 
göstermektedir. Bugün çqltll yöntemler ve ö
zeiiJkle de askeri baskıyla belli oranlarda böyle 
bir bunalımın şekillenmesinin önüne geçti· 
mekteyse de, bu durumun fazla uzun süre
meyeceğl, timdiden ortaya çıkan belirtllerden 
açıkça anlqılmaktadır. Her ne kadar, Maliye 
Bakanlığı tirket kurtarma operasyonuna girit· 
mlşse de, kısa bir süre sonra hem tirketleri ve 
hemde kendisini kurtaracak kimseyi bula
mayacaktır. Böyle bir durumun albndan kalka
mayacağı çok açıktır. iflas eden veya lflasla 
kartı kafllya olan, bir Iki ltietme dejjll, Türk 
ekonomisinin kendisidir. Bu nedenle, bu şekil· 
de bir çözüme ulapbllmek pek olası görülme
mektedir. Sayısı yüzleri atan ltçl şirketlerinin 
Iflası, Transtürk·holding, ÇawfOiilu-Kazanog.. 
lu vb. Işletmelerin kurtanlmaya çalıtılmuı, ye
nlltletmelerln çökütünü de beraberinde getire
cektir. 

Cunta bir yandan "demokrasiye dönüş", 
"Partiler ve Seçim" meseleleri ile böyle bir ge
lltmeyi gizlerneye çalıtırken, dljjer yandan da 
baskılan arttırarak. olası gelltmelerln önünü 
almaya çalıtmaktadır. 

Meydana ttden son olaylarla da ... demok· 
rastye döniifün, siyasal partiler ve seçim" de
nen şeyin nemenem bir şey oldugu açıga çıktı. 
Burjuva muhalefete bile müsade etmemesl, ay
nı felsefeyt sawnduklan kitıleri bile baskı altı· 
na alması, yapnan bir komedinin gerçek an la· 
mını vermektedir. Cunta sivil yönetime geç
meyi kendi kurumtatması olarak anladığından 
kendi dıtında yeni oluturnlara olanak tanıma
maktadır. Önceden hazırladığı senaryoyu ken
di kuklalan lle oynamaya batlaması ve adeta 
"ycı benim dediklerimi yaparsınır ya da size 
.YOfam hakkı uenneylz." dereesi ne, hiç bir ku
ral, sınır tanımadan, bırakabm seyirdierio 
hoınutsuzlugunu, sahnedeki birçoklannın bile 
huzursuz olduğu bir blçlmde oyunu sürdür
mesi, fqlst cuntanın gerçek anlamda kendisi 
Için bir "demokrasi" oturtmaya çalıttığının a· 
çık bir göstergesidir. Diğer bir deyitle, faşist 
cuntarun "demokrasl"den anladığı, kendisi· 
nin herşeyin üstünde oldugu emir-komuta zin
drinin merkezinde bulunduğu bir yöneUmdlr. 
Bununda burjuva sınırlan çerçevesinde bile 
nasıl bir demokrasi olduğu tartıtılabillr. 

Kendisi dışında sivil burjuva muhelefetinin 
yeni oluşumlar Içerisine girmeli, lfblrllkçl-te
keld burjuvazinin asker ve sivil kanadı arasın
dakl çelişkinin daha çok gelltınesine yolaçb. 
"BTP''nln kapatılma1ı, ardından "SODEP" ve 
.. Doğru Yol" partisi olmak üzere daha birçok 
partinin vetolarta seçimlere katılmalannın en
gellenmek Istenmesi, demokrasinin sınırlan· 
nın hangi çerçevede olacağını şimdiden göstel'
mektedlr. Cuntanın Içerisine girdiiii bu yöne Um 
burjuvalararası çelltklyi daha da arttırmıtbr. 
Özelllkle de son tuJt.a.lar Içinde "SODEP" ve 
"Dogru Yol"a yönelen baskılar, baştan beri var 
olan ortamı daha nazik bir duruma Itti. 

içerde yaşanan derin ekonomik ve siyasal 
krize gellşen Kürdistan bağımsızlık mücadelesi 
ve Türkiye devrimd-demokratik muhalefeUnin 
qllk etmesi, cuntanın siyasal çıkmazını daha 
da derlnlqtirmektedlr. OzeUlkle de Kürdistan 
bağımsızlık mücadelesinin PKK önderlijjinde, 
hazırlıkiann pratijje aktanlmasıyla ileri ablım 
kaydetmesl, fqtst cuntayı büyük bir korku ve 
telat içerisine dütürmüttür. Bu nedenle geçtl
ğimiz Mayıs ayında. Kürdistan ulusal kurtulut 
mücadelesine kıtqı, Güney Kürdlst.an'a yönelik 
bir saldın gelittJren a1kerl fqist cunta, lçerlsi· 
ne girdiği son llltlı.Jierle yeni saldın ve pr~ 
vakasyanlara kendlslnl hazırlamaktadır. PKK 
davalannda verilen 35 Idam karan lle birlikte 
böyle bir saldmmn gerçekleştirilmesi, ulusal kur
tulup yönelik saldınnm boyutunun ne kadar ge
nit olduğunu göstermektedir. Bu oyunlannın 
da boşa çıkmasmm onu daha da saldırgan lu la· 
cağı açıktır. 

Özelllkle "çevik kuvvetler"ln Kürdlstan'a 
yerlqtlrllmesl. 2. ordunun sorumluluk alanının 
Kürdlstan'a kaydınlması, cuntanın bu alanda 
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( SERXWEBÜN 

OKUYUCUYIA BiRIJKTE .. .I 

Gazetemiz SerxwebQn, mücadelenin her alandaki sorunlanna sahip 
Çikma ve mücadelenin geliflmine katkıda bulunma anlayıtıyla hareket 
ederek. 19. sayısından Itibaren KÜLTÜR-SANAT ve EDEBiYAT say
faanı açmıt bulunuyor. 

Sayfaya bqlarken Ifade ettiiiimiz gerçeldere baglı olarak bir kez 
daha belirtecek olursak. Kürdistan'da Ulusal Kurtulut Hareketinin Ilk 
çekirdek hallnden günümüze dek pek çok gelitme kaydedlldJ. Günü· 
müzde eski muglaklıklar ülkesinden bahsetmek artık mümkün değildir. 
Bir çok gücün içinde bulundugu olumsuz durum ne olursa olsun. ülke 
tarihi geçmişi. bugünü ve geleceglnln tayini ile Izah edilmiştir. Bugün 
daha da dertnlqtirilen ve pratik alanda Ileriettimesi çalıtmalan yürütü
lerek taktik sorunlan taıtıtılan Kürdistan Devriminin yolu, görmek 1&
teyenler Için apaçık ve nettir. 

Alman bu mesafenin, dojnı-devrtmcl çözüm dıtında hiçbir oluşum ve 
anlayı111 ya pm hakkı bırakmadıjjı da hemen belirtilmelidir. Fakat buna 
ragmen, sömürged kapitalizmin Kürdistan'da feodal öğeleri dönüştür
mesi temellnde ortaya çıkan Kürdistan küçük·bur)uvazisJnln bu konu· 
daki çarpık, yaygaraa tutumu, reformist çözüm önertlert ve bu tip te
ortclllldertyle hAll halkımıZln kendi kurtulut yolunu engeUemeye çalıt· 
bklan gerçegi de ortadadır. Bu durum, sorunun üzerinde ne kadar önemle 
durmak gerektiğini Izah etmektedir. 

Açık ki, Kürdistan Ulusal Kurtulut Hareketi gelitiP boyutlandıkça, 
sorunlar da basitten karmatı§a doğru bir gldlt arzetnıektedlr. Ve do
layısıyla da mücadele Içinde üzerinde durulması gereken ana sorunlann 
yanında, diğer yan sorunlar da kendisini dayatmaktadır. Sosyo-eko
nomik yapının tahlili bütün hakkında ne kadar bilgi veriyor olsa da, 
sorun derinlettikçe aynntılar artmakta, dönemlere göre ayn ayn üze
rinde genitletllerek durulması gereken sorunlar Çikmaktadır. 

O halde görev, mücadelenin vermit olduğu perspektifle günü gel· 
dlk~e sorunlan lncelemektlr. 

ltte çetldl güçlerce üzerinde çokça laf edden, ama esas gelitmesi 
uğruna hiçbir ciddi çaba gösterilmeyen kültür sorunu da. böyle detaylan 
de incelenmesi, aÇJlması gereken bir sorundur. Zira gelişen Ulusal Kur
tuhat Mücadelemiz, eskinin tahrip edici etkisini ortadan kalduabilecek 
modem kültür aniayıtının geiJtmesl Için, oldukça elveritli bir zemin 
yaratnııttır. Ve bu zemin, her geçen gün daha da genltiernekte ve güçlen· 
mektedlr. Kültür sorununun, bir hallun kurtulutu sorunundan ayn kendi 
batına bir teY olamayacajjı, kültürel alandaki gelltmelerin ancak ve 
ancak kurtuluş mücadelesinin gelitimine bagb olacağı gerçegl ken· 
dlslnJ bir kez de Kürdistan'da kanıtlamıttır. 

Buradan da anla11lacaktır ki, Ulu.al Kurtulut Mücadelemizin ge
IJttiğtllk yıllarda bu konu kencü ba11na ele alanamazdı. Asgari adımlar 
atılmabydı Kürdistan'da. Ve Ulusal Kurtu1ut Hareketınin öncüleri bu 
adımlan atmaktaydılar. Bir yerde artık her feyi bu adımlar bellr
leyecekti. Yeniden dlriiJşln adımlan ne kadar güçlü olur ve kök salarsa, 
dU de,. kültür de, uluıtal bilinç de o derece gelişecek-güçlenecektı . 

Bu adımlar atılmıştır. iıtçl sınıfının öncü gücü teorisiyle program, 
strateJI ve örgütsel yapısıyla ortaya çıkmıştır. Ve böyle bir mücadelenin 
kendisi yeni bir kültür anlayışı ve faaliyeti ortaya Çikarmıştır bile. Sorun 
savaşı daha üst düzeylere ulattırabllme sorunu, bunun Için kitlelerin 
siyasal birliğiniyaratma sorunudur. KI bunda da ha tın sayılır gelişmeler 
mevcuttur. İtte kültürel gellşmenln yolunu aynntılanyla açıklama gö
revi, bu gelitmeleri n bl.zlere dayattıjjı bir görev durumundadır. 

Bu hem ulusal kurtulut u§nına mücadele birliginin yaratılmasına 
hizmet açısından ve hem de artık genişleyip boyutlanmıt ol.an bir müca· 
dele dalının yönlendirilmesi açısından böyledir. 

Belli ki. soruna yaklatımda en ufak bir geri adım, özelllkle reformist 
küçük-burjuva milliyetçiilgi Için yenı bir cirit alanı olacaktır. Ama be· 
llrtelim: tarihsel olarak Işçi sınıfı hareketi karşısında geri bir konumda 
bulunan küçük-bur)uvaziye ve hele hele çok olumsuz bir konumda bulunan 
Kürdistan küçük-burjuva milliyetçiligine böyle bir drit meydaru bırak· 
ma hakkını hiç kimse kendisinde görmemelidir. 

Özellikle,. Ulusal Kurtuluş Hareketinin yeni adımlannı boğmak Is
teyen Sosyal Demokrasi Ue flört ederek gellştirilmek Istenen maskeli 
kültür anlayıtlannın gellfmeslne, bu alan sömürülerek kltl ve çevrelerin 
kendilerine siyasi çevre edinmelerine ve karlyer oluttunnalanna mü· 
saade etmek, Kürdistan yurtseverlerinin tavn olamaz. 

Böylesi bir durum kllrJisında, elbette mücadelenin ortaya çıkardığı 
değerlerin çarçuredilmesine göz yumulamaz. Ulusal Kurtulut Hareketi· 
nin pratik alanda ortaya çıkardığı yeni kültürel blçlmlenmeyJ, ona hJz.. 
met edecek biçimde açıp örgütlernek gerekiyor. Bu da ancak kapsamlı 
bir Inceleme, her türlü çarpıtmaya karşı dojjıuyu dayatma ve artık bu 
alanda da proleter anlayıtı güçlendirerek temel mücadeleye tabi lul· 
makla olacaktır. 

Görüldüğü gibi, Kürdistan ulusal kültürünün tarihsel derinlikleriyle 
ele alınıp Incelenmesi ve sonuçlannın mücadelenin hizmetine sunubnası 
zorunludur. Ama açıktır ki, böyle bir Inceleme, bu anlayışı temel olan 
Kürdistanlı bir çok devrimci ve yurtseverin çabalan ve belki de yıllar 
süren çalıtmalan lle mümkün olacaktır. 

Açıkça ltıraf edelim ki, kültür ve sanat sayfamız, bu konuda erken 
sonuç alma bakımından Iddialı bir tutuma Itibar etmemekte, böyle bir 
görevin daha çok ulusal kurtulut sürecinde ve Kürdistan kültürünü Ince
lemek ve sonuçlannı topartamak glbi bir göreve hayatını hasretmiş 
yurtsever ve devrimcilerin katlulanyla üstesinden gelinebileceglni ö
zenle belirtmektedir. 

Bu açıdan sayfamız, özelllkle okuyuculardan ve çetitil çevrelerden 
gelecek bu konulara lUtkin yaZllara yer vermenin gerekli olduğu ka
naatındadır. tllr, resim, karikatür, hikaye, roman, folklor ve müzljjin 
yorumlanması vb. üzerine oldujjıı gibi, Kürdistan ve dünya halklannın 
kültür ve sanat degerierine llltkin Inceleme, degerlendlrme vb. ma kale
lere de yer vereceglmizl belirtmek Isteriz. 

Senweb6n 

KÜLRÜT- SANAT- EDEBiYAT 

Derdi dili me geliekin 
Sed ıl hezarin ne yelcin 
Bl sed sala me blndestkir 
Fars ıl Ereb, Tirlee mi.zlr 
Em çine jl ku hatine 
vr welatf veglrtfne 
Ben lsa bi hezar sali 
Jl EwrlJpa xo dan aif 
Glhane gola Urmfye 
Go evder me xo re diye 
Go benavi be xo diye 
Na ve xo dan in Medf ye 
Li vlr hebıln Pers ıl Asllr 
l1 ser gela blln weke agir 
Gerek Med li wan bixista 
Jf bo xo bin wan derxlsta 
Med'a zora Asar fikan 
Dewleta wf )ev peli~and 
Dehaq zllamkf xwfnxwar b ıl 
Ji Med're be din ıl fman ba 
Ll ber çave wa wek mar b{J 
Gelll me hember wf rabQ 
Newroz çeldr bi delali 
Sere wf .xiste di ali 
Pers raban bl xwfn xwari' 
Li ser Med danfn zflmdarf 
Ji ber Pers derketin çfya 
Şer danfn If her aliya 
Dema fskenderf dlh at 
Med demeke ma ne jel at 
He Romf ketne Kurdistan 
Xera kirln mal ıl w~ran 
Pi!ltf wa rabıln Sasanf 
U hember Roma şer danf 
Şer~ xo li Kurdistan ldrin 
Abori tev talan klrln 
Pir ıl dwan tev dlblrin 
Namasa wa jidest dibirln 
ŞervanE! Kurd bi çiya ket 
E mayf li na va pfya ket 
TicarE! Ereba rabıln 
Go em hatin gel xelasbıln 
Go em xelaskere we ne 
Dljmin welaM we de ne 
Re bfdin em wa paqijkin 
Bi me re h un jf ll wa xl n 
Hingf Kurda zor drtfbll 
Di)min xwina wa mehti ba 
Be dil bl Ereba re yekblln 
Ll peş ~di tev bl çek bıln 
Rom Q Sason vegerandfn 
Pişta Kurda hfngf flkandln 
Ereb koletf hilanf 
Di şıln de Axatf dani 
Ad Kurd bQn daxwaze wa 

DiROKA KURDiSTAN 

Wek go ticar bQn bave wa 
Ad me xo Ereb dlb~n 
Çande wa re xodi derten 
Li xelqe xo xwedi n ab in 
Ji bo xel bi wana şabin 
Di ben esM me Ereb e 
Em }t pltta Ereba ne 
Te meyzene li va Axa 
Xera ne wek çelike sa 
Bi zordara re dibin yek 
Xelke xo dibine helak 
Derbeke Ereb be her ket 
Kurda jl xo re Idr xebat 
Kurda dewlet ji xo re danf 
Navi we çelcir Merwanf 
Ji Wan'e heta Reha'ye 
Billndlclr Ala Kurda ye 
U raba Feqf Teyrani 
Ji bo me le çandf dan i 
Di sedsala yazdaha de 
Belak hat sere Kurda de 
Talankar a koçer bıln 
Esle wa Tirlee barbar Mn 
Bi Ereba re bılne yek 
U ser Kurda xo xlstne beg 
Kurda minet ne hllanf 
Ll hember wa zQ şer danf 
Moxol a Tirica ll hev da 
Şere wa li ser erde Kurda 
Kurda li herdQ Mza xist 
Zilma li ser xo klrln slst 
Abora xo zede kirin 
Nav danin Kurd a Kurdistan 
U rabll Ahmede Xane 
Jl me re Mem ıl Zfn dane 
Ll alfkf ba Osmanlf 
Edi Memluk a Safevi 
Wan se heza bl neyari 
Ll ser Kurdistan fer danl 
Xayin ldnse Bedlisi 
Kurdistan firot Osman i 
Kurda şerkir, ll ba Osman! 
Memlllk a Iran derani 
Iran a Osmanliya 
Kurd }i hevkirln di aliya 
Bizre neqenciye dani 
Alevi a Misilmani 
Yek Osmanlf edi Iran 
Kurdistan kime di bahran 
Şewr danfn ll Qesra Şerin 
sa didiwa qfza zerfn 
Dema hat şerre cfhan yek 
Penc hez ketne Blrca Belek 
Ew dem ya lmberyalf bil 
Daxwaza wa mn erdib(J 

Sayfa 13) 

Li hev bahr kirin Kurdistan 
Ve neqle babil çar perçan 
Perçek ket des te lrane 
Yek ket deste va Tirkane 
Yek ket destl Sariye 
Edf ket desM lraq'e 
Kurde me plrr berxwedldan 
Bi nezanf ll wan didan 
Bo dhane em milletin 
Çima'm hewqas be qimetin 
Welat rlya se qitaye 
Sere me plrr Idr belaye 
Sunda me bi nave Kurdistan 
E me xelasbln }i bin destan 
Karlcer rab(Jn If Kurdistan 
İ lme Lenin anin zman 
Şore,gere dibistana 
Xwendln llme mamustana 
Go sunda me Marksizme 
Annanca me komunfzme 
Şerte welat anin ber çav 
Xebat danfn ji dil a nav 
Go şoreşa me gellf ye 
Netewa demokratf ye 
Xo berdan na va xelqe xo 
Serxwebı'in dan ber çave xo 
Şehid dan Heqi ye heval 
Kes weke wf nebıl delal 
Li Hilwan'e li Xel'il dan 
Polis ıl cahşe Siliman 
Ev hestf kojen Celal 
Kete xwina Salih Kandal 
Sewerek'e Celal Bucak 
Kuştin heval tevi Cumat Tak 
Van kOçike perixane 
Kuştin Re ise Batman 'e 
Nave wl Edfb e çaureş 
Raken a gellekf dilxwe.ş 
Şikesffin'e xera ldrin 
Heval a Kemal şehidldrin 
Li Dersime heual Delil 
Xo berdaba n av xelqe )ir 
Kozik vedaban li riya 
Bire me şehfd ba ye 
Şoreşger tev şehid kirln 
Va Tirke kedxwer a bedln 
Seroke va tev eskerin 
Mejf nrne weke kerln 
Neyare gellin bindestin 
Me hundakin wa di xwestfn 
W an gellekf dil em e sot 
Edf besse em wa blxln rot 
E) welat re dilblxwinim 
Guhdarbin we na.xapfnim 
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( SERXWEBÜN 

Sallanan 
bir diktatörlük daha 

Bir Güney Amerika ülkesi olan 
Uruguay'da Iktidan elinde tutan aske
ri diktatörlük. siyasal yasaklan daha 
da artirdi. 

Halen Uruguay Devlet Batkanı SI

fatını tatıyan General Alvarez. 1 973'· 
de yapılan bir darbeyle yönetime geti
rilm ItH. Uruguay o tarihten bu yana 
askeri fatist bir diktatörlük altında bu· 
lunuyor. Ekonomik ve siyasal yönden 
büyük bir bunalım Içinde olan Uıu
guay'da, Tbpomaras gerlllalan faşist 
dlktatörlüge kartı mücadelede git· 
tlkçe daha da güçlenlyorlar. Üç mil· 
yon nüfuslu küçük bir ülke olan Urugu
ay'da, halk geriilan destekliyor ve gl· 
derek daha da artan oranda mücadele 
Içinde yer alıyor. 

-----

Kolombiya'da 
siyasal kriz 
derinleşiyor 

ABD Işbirlikçisi bir yönetimin Ikti· 
darda bulunduğu Kolomblya'da da, 
kukla yönetim Işlemez hale geldi. Ar
tan ekonomik bunahm ve kitle muha· 
lefetlne baglı olarak, yönetemez duru· 
ma gelen kukla hükümetten 10 baka· 
nan Istifa etmesi, siyasal krizin Kol om· 
blya'da da giderek daha çok yoöun· 
latacaöı yolundaki degerlendlrmeleri 
pekiştirdi. Devlet Başkanı Bellsario 
Betancur, ıo bakanın lstlfası ardın· 
dan yeni kabine luwrhldanm sür
düriiyor. 

Yukan Volta'da 
darbe 

Afrika'daki gelişmeler hızından 
hiçbir teY kaybetmeden devam eder
ken, Afrika ülkesi olan Yukan Volta'· 
da da bir darbe gerçekleştirildi. Yüz· 
bali Thomas Sankara llderligtnde 6 
Ağustos ı 983 günü gerçekleştirilen 
ulı:erl darbe sonucu, Işbirlikçi yöne
tim devrildi. 

Döktükleri kan 
megerhep 

"demokrasi" içinmiş! 

1977 yılında ZüHikar All Butto'yu 
askeri bir darbeyle devirerek Iktidan 
elegeçiren Ziya Ul Hak'da. "demokra· 
Hkleşme" yolunda Ileri adımlar ata· 
rak!. siyasal değltlklikleryapılacaöını 
duyurdu. 

italya'da 
kambur üstüne 

kambur 

Seçimlerin heyecanından yeni çı· 
kan İtalya, koalisyon hükümetlerin· 
den lflne kurtulamadı. 5 parflnJn olut
turdu§u bu koalisyon hükümetinin de, 
ağırlatan ekonomik ve siyasal buna• 
bmaçözüm getlremeyeceği. tam tenı
ne daha batlangıçta kendi Içinde bö
lünmüt bir hükümet olarak krizi de-· 
rinlqtl.receğttüm çevrelerin ortakka
nısı durumunda. 

İtalya'da Temsilciler Meclisi ve 
Senato 16 Temmuz'da açılmıt. Meclis 
Başlc.anh§tna Komünist Partisi iiyesl 
Ndde Jottl tekrar seçlllrken, Senato 
Batkanhöına da Hristiyan Demokrat 
Francesco Cossia getirilmişti. İtalya 
Parlamentosu 630 iiyeden ohquyor. 

Enflasyon hızıntn yüzde ı 7 oldugu 
italya'da, Işsiz sayısı da 2,2 milyonu 
geçınlf durumda. 

Alu8toe 1983 Sayfa 14) 

ABD'NİN ARTAN TELAŞI 

Meksika gezisinde •'muharip gazi· 
ler"le yaptıgı konuşmada ABD Baş· 
kanı Reagan şöyle diyordu: "Orta A· 
merika'daki sorun, Amerika Bir· 
lqtk Devletleri ya da Amerika Bir· 
lqlk Devletleri'nin poUtlkası de
§11." 

peş peşe devrimci gelişmeler beUr
meye. dünün plantasyon köleleri yaşa· 
nan günün isyancılan haline gelmeye 
başlamışlardır. Kitlelerdeki uyanış ve 
bilinçlenmenin artışı, dogal olarak 
ABD emperyalizmini de kendi ege· 
menliğini yaşatmak Için her türlü yolu 
mubah sayarak. her güne yeni bir sal
dın ve baskı politikasını eklemesini 
beraberinde getirmiştir. 

VE LA TİN AMERiKA 

Bu sözler, anlaşıhrdır. Gerçekten 
de bugün salt Orta Amerika Için değil, 
ama emperyalist sistemin henüz pen
çeslnde bulunan birçok dünya ülkesi n· 
de de artık sorun gelip bu noktaya da· 
yanmıştır. Afrika, Ortadogu, Asya vd. 
dünya parçalannda hızla gelişen mü· 
cadelelerde açıkça görülen gerçek bu· 
dur. Ya sosyalizm, ya emperyalizm. 

Sosyalizm ve emperyalizm arasıo
da giderek kızışan mücadeleler özel
likle belirli alanlarda yogunluk ka· 
zanmış durumdadır. Bunlann en belir· 
gin olanlanndan birisi ise Latin Ame· 
rika'da sdregelen çatışmalardır. 

Bagımsızbk ve demokrasi için kök
lü bir mücadele gelenegine sahip olan 
!-etin ülkeleri, yüzyıllarca İspanyol ve 
Ingiliz sömürgecillğine karşı savaşım 
içinde pişmiş ülkelerdir. Bugün Ise 
geliştirdikleri antı-emperyalist müca
delelerle emperyalist sistemi ciddi bir 
tehlikeyle karşı karşıya bırakmakta· 
dırlar. En yakından ABD emperyalfz. 
minin boyundurugunu en katı ve en 
acı h bir biçimde yaşamış olan bu ülke· 
ler, emperyalizme karşı mücadelele· 
rin de en güçlü geliştlgi alanlar ol· 
muşlardır. Bu bir yerde de kaçınılmaz· 
dır. ABD. bütün kollanyla ağ gibi sa· 
rarak iliklerine kadar sömürdüğü, ü· 
zerlerinde en barbar ve vahşi uygula· 
maları gerçekleştirdiği bu halklardan. 
şimdi tarihin dayattığı cevabı almak
tadır. 

Küba devrimiyle Ilk cevabım alan 
ABD, bu alanda halkların peş peşe 
böyle cevaplar vereceğini görmekte 
aslında fazla gecikmemiştir. Ya ABD 
ya da ABD'nin politikası değillklleml , 
bu nedenle daha lşln Ilk adımında 
ortaya çıkmış bir gerçektir. Sosyaliz· 
min kurtancı, bağımsızlaştıncı, geliş· 
tirici gücünü Küba devrimiyle en ya· 
kından gören, bu gücü tanıyan bölge 
halkları, özellikle Küba'nın zaferini 
ilan eden 1959 yılından itibaren, hızla 
aynı yolda ilerlemeye koyulmuşlardır. 

Birçok Latin Amerika ülkesinde 

Mücadele tarihleri çok eskilere da· 
yanmasına ragmen, diktatörlerin sul
tasından da kurtulamamış olan Latin 
Amerika ülkelerinde, ABD, işbirlikçi· 
leri olan bu diktatörlere de dayanarak 
işkence, sömürü, baskı, katliam, bo
yunduruk demek olan ABD politikası· 
nı yaşatmaya çalışmıştır. 

Bu gerçegi kendi yaşantılannda 

çok iyi bilen tüm dünya halklan gibi 
Latin Amerika halklan da, açık ki ter· 
clhlerini bu politikadan yana yapa· 
mazlardı, yapmamışlardır. Yükselen 
mücadeleler bunun kanıtıdır. 

Devriten Somoza'lar ve onun akı· 
betiyle karşı karşıya olan Pinochet' • 
ler, eğer bugün giderek daha da ço
galıyorsa, ABD politikasının artık hiç· 
bir biçimde yaşama şansının kalma
dı§• da ortadadır. 

Ama yine Reagan'ın ayru konuş· 
masında belirttigi sözlere değlnirsek 
"Amerika Birietik Devletleri sava· 
şım veren komtulanDI terk ederse 
Amerika Birleşik Devletleri değil· 
dir ... Halkıann soyulması, yagmalan
ması ve tüm bunlann en koyu baskı ve 
işkenceler altında gerçekleştlrilmesi 

üzerinde yükselen ABD emperyaliz
mini bu suçlanndan arınmış düşün· 
mek mümkün değildir. Bu bir kez ken• 
dislni inkar, kendi kendisini yoketmek 
demektir ki, düşünülemez bile. 

Savaş, saldın, katliam, soygun, 
açlık, sefaJet ve işkence demek olan 
ABD, yine ancak bu temelde varlığını 
koruyabilir. Ve bu konuda suç ortak
lan olan uşaklannı son ana kadar 
yaşatmaya çalışarak bunu gerçekleş· 
tirebUlr. ABD'nin, halkiann kin ve 
öfkeyle yıktıklan birçok eski diktatö
rün son ini olduğu biliniyor. 

Ama görüldüğü gibi ABD, son yıl· 
larda bu diktatörlerin adeta alunına 
uğramış durumda. Birbiri ardına yı kı· 
lan uşaklannın bavullan nı bile ala ma• 

dan peşpeşe kapısına dayanması Ise, 
onun sonunu da her gün biraz daha 
yakınlaştınyor. 

Şili'de Pinochet rejimi temelinden 
sarsalmış durumda. Şili faşist dlkta· 
törlüğü 9. yılını doldururken ŞIU, kitle 
gösterileri ve işçi grevleriyle yeni bir 
gelişmenin eşiğinde. Güney Amerika'· 
daki birçok diktatörlük artık yaşaya· 
maz bir durumda. Salvador ve Gua· 
temala muzaffer bir devrimin ön gü· 
nünde. Tüm saldırı ve ablukalara rağ· 
men zafer kazanan Nikaragua devri· 
mi bütün görkemiyle hiiA ayakta ve 
Amerika halklannın güven kaynağı 
durumunda. 

Kısaca tüm Güney ve Orta Ame· 
rika her gün parça parça sistemden 
koparak, sosyalist gelişme doğrultu
sunda yol alıyor. Ve tabii ki bu geliş
meler, özelde ABD'nin genelde Ise 
emperyalist sistemin gün gün öldürül
mesi anlamına geliyor. 

NAGAZAKi ve HiROŞIMA BiR ÇAGRII 

Sistemden her gün yeni bir parça· 
nın koptugunu gören ABD emperya· 
llzmlnln, yaşamak Için bu parçalara 
sonuna kadar sahip çıkacağı açıktır. 
Artan savaş tehditleri, gelişen hare· 
ketterin rayından çıkanlma çabalan, 
doğrudan müdahaleler ve tüm bu uy· 
gulamalarda daha da diretme, yaptıgı 
ve yapabileceği tek şey olarak ABD'· 
nin her an gündeminde olan uygula· 
malardır. 

ll. empeıyallst paylaşım savaşmda 
ABD emperyallstlerinln 1945 yılında 
Hiroşima'ya attıklan ve aradan 38 yıl 
geçmesine rajjmen izleri hala siline
meyen atom bombasının, Hiroşima ve 
Nagazaki üzerine düşüşünün yıldönü· 
münde bu kentler batta olmak üzere, 
dünyanın bir çok alanında emperya· 
IJst savaş kışkırtıcılığı, saldırganlık ve 
nükleer silahiara karşı bant gösteri· 
leri düzenlendi. 

Nagazaki ve Hiroşima'da atom 
bombasının saçtıöı ölümlerde hayat· 
lanm kaybeden Insanlar Için yapılan 
anıt önünde binlerce Nagazaki ve HJ. 
roılmalı toplanarak. katliamın acıetnı 
bir kez daha yqarcuına emperyalist 

Adeta Latin Amerika'nın israil'l 
haline getirilen Honduras diktatörlü· 
ğüyle Işbirliği ile gerçekleştirilen Hon· 
duras-ABD askeri tatbikatı da anlamı· 
nı burada buluyor. 

Tanık, ayaga kalkl ABD, tıp.kı Ortadoğu vd. yerlerde 
Hiroşi"!,'a.1 .. yapmaya çalıştığı gibi, burada da 
sana soy uyorum . . . . 
duy beni! kendı politikasını yaşatmak ıçın aske-
Son ver artık yıkıma, acıya. ri ve siyasi destek verdiği güçler va
Savaşın olanca ıulmüne sıtasıyla gelişmelere müdahale etme-
tanık oldun. ye çalışmaktadır. Honduras ise uzun 
Kim savunabilir banşı bir süreden beridir bu alanda ilk elden 
senden daha iyi? 
Bagırmalısın bütün 
dünyaya, 
Anlatmalısı n ölenin nasıl 
ölüp, 
Kalanın nasıl kaldığını, 

Tanık, ayaga kalkl 
Efendiler, 
susalım lütfen biraz, 
Hiroşima konuşocald 

Japon açıklannda seyreden ABD Rio
suda protestolann hedefi oldu. 

Banş harekatının en yaygın olduğu 
F. Almaoya Ise, NagazakiUier ve ffiro
şimablann acısını başka hJç bir dünya 
halkını yaşam~ması dileklerini hUdi
ren banş gösterldlerinin ndkleer silah
Iara ve ABD'nin F. Almanya'ya yeri eş· 
tirrnek istedl§t roketlere karşı gösteri· 
lerine tanık oldu. 

kullandığı maşası olmuştur. Gerek 
Nikaragua devrimci hükümetine ve 
gerekse Salvador kurtuluş hareketine 
karşı saldı n ve saldı n hazırlıklan hep 
bu alanda gerçeldeştirilmeye ve bu a· 
lan Latin Amerika halklannın ba§rın· 
da adeta bir hançer gibi tutolmaya 
çalışılmış tu. 

ABD emperyalizminin bir yandan 
sözde görüşmeler ve müeyyidelerle 
Nlkaragua yönetimini tesUmiyete zor· 
larken, 5000 kişilik bir güçle ABD
Honduras ortak askeri tatbikatı adı 
altında Nikaragua'yı bir de askeri o
larak abluka altına alması durumun 
ciddiyetini ortaya koymaktadır. 
ABD, daha ilk andan başlayarak Ni• 
karagua devriminin yenilgiye ugratıl· 
masını, Latin Amerika'da politikasını 
yaşatmak için zorunlu görmüştür. 

Gerçekten de Nikaragua devdminin 
yaşaması, diğer Latin ülkelerinin de 
zincirleme bir biçimde zafere doğru 
yol alışını hızlandıran güçlü bir etken· 
dir. Nitekim, Salvador ve Guatemala 

Hızla gelişen Salvador ve Guate· 
mala devrimlerinin daha zafere git· 
meden boğulması amacı ise, artık hiç 
kimse için bir sır değildir. Nitekim son 
tatbikatta Amerikan savaş gemilerinin 
özeUikle Nikaragua'dan Salvador'a 
yapılabilecek yardımları durdurmak 
için bu amaca hizmet eder biçimde 
konumlandınlmalan nasıl bir "ölüm 
çemberi" yarabimak istendlğini gös
termektedir. Kaldı ki, bu gerçeği biz· 
zat kendileri Itiraf etmektedırler. 

Nikaragua devrimci iktidannın ya-
şaması, Küba etkeni ve kıta ülkelerin· 
deki gün geçtikçe büyü.yen halk hare
ketleri, başta ABD olmak üzere tüm 
emperyalist güçleri giderek daha çok 
savaşvesaldınyayöneltlrken, aynı za· 
manda bu gelişmeler emperyalist güç· 
ler ve uşaklannın iç çelişkilerini de 
luzıştınnaktadır. Faka~ sistemi koru· 
mak Için mücadeleterin mutlaka bo
ğulması noktasında birleşen bu güç· 

lerden, özelllkle Avrupa Sosyal De
mokrasisinin sinsi yaklaşımlan , mü· 
cadeleleri Içten parçalama ve tesli
mlyeti adım adım gerçekleştirme po
litikas• daha da tehlikeli olmaktadır. 

ABD yumrugu ve Avrupa kucağı biç i· 
m inde çizilen bu stratejinin, bir bütün
lüğü oluşturdugu Ise artık çok daha 
belirgindlr. Yumrukla ezllemeyen mü· 
cadeleler. Avrupa emperyalizminin 
politikası içinde eritilmeye çalışıl· 

maktadır. Ama, dünya emperyalist 
güçleri hangi saldırgan ve sinsi taktik· 
lere başvurursa vursunlar, gelişme
ler bu politikanın da yaşam yollannı 
tıkamıştır. 

Gelişmelerden de görüldügü gibi 
verilen tüm destekiere ragmen işbir· 
likçi kukla yönetimler çok kısa ömürlü 
olmakta ve darbeyle ,geldikleri gibi 
yine darbelerle gitmektedirler. Burju· 
vazinin çeşitli kHklerinin ve hatta aynı 
klik Içindeki çelişkUer kanlı sonuç
larla biten çatışmalara dönüşmekte· 
dir. Daha 1982'de bir darbeyle işba
şma gelen ve sadece bir yıl süren ikti· 
dan süresince !O darbe girişimiyle 
karşılaşan Guatemala diktatörü Rio 

Monnt'un, kendi savunma bakanı Ge
neral Oscar Humberto Mejla Vlctores 
tarafından 8 Ağustos günü bir dar
bey.le düşürülmesi de, egemen sınıf
ların telaşı ve gelişen halk hareketleri 
karşısındaki güçsüzlüklerini göster· 
m ektedir. 

Tüm bu gelişmeler karşısında em· 
peryalist sistemin temsilcisi. olarak 
ABD'nin, sistemin jandarmalığını ta· 
vizsiz yapması bugün her zamankin
den daha da zorunlu hale gelmişse. 
bunun sonuçlan çanşmalan n dahada 
kızışmasından başka bir şey olamaz. 
Ama bu da sistemi korumaya yet· 
meyecek ve Latin Amerika halklan 
yeni Nlkaragua'lar yaratarak, köhne· 
miş diktatörlükleri yıkıp, Somoza'lan 
tek sıgınaklan olan ABD'ye yollama· 
ya devam edeceklerdir. 

Şili'de Plnochet'i, Guatemala'da 
çiçe§i burnundaki Mejla Vlctores'i 
vdJerini bekleyen akibet budur. 

-------------...J vahtete kaqı gösteriler düzenlerken. 

Bant örgütlerinin açlık grevleri. o
ruç yiirüyütleri ve banş kampanyala• 
n düzenledıkleri F. Almanya'da, Mut· 
langen'deki Amerikan üssü önünde 
"uyan yüriiyiişü .. yapıldL Yürüyüşte 
Amerikan roketlerlnln F. Almanya'ya 
yerlqtlrllmeslnl öneren program pro-
testo edlldi. 

biraz da Nikaragua'daki kazanım te· 
melinde güçlenebUmiş ve daba da 
güçlenmektedirler. Bu açıdan Nlkara· 
gua devrimci yönetimi, ABD'nin böl· 
gedeki ilk hedefi durumundadtr. "*** 
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Reagen plarunın flyaskoyla sonuç· 
lanmasa ardmdan bölgedeki gelitme
ler daha da hız kazanarak, boyutlan 
geoftledL 

ABD, basla ve aaJdın aracı olarak 
kullandıği isıall etkeninin yanıtıra. 
diplomatik alandaki faaliyederinde 
de her türlü batkı yöntemini kullan
masına rağmen. FKÖ Içindeki dlrenlt 
eğlllmJnlluramadıjı gibi, bu ettiimin 
daha da giiçlenmeal karttilnda çık· 
mazı giderek büyüdü. Reage.n'ın Orta
dogu özel temtllcltl olarak uzun bir 
süredir ABD politikaamın ge.rçekJJk 
kazanmalll yolunda faaliyet yürüten 
Philip Hablp, planın flyaskoyla sonuç
lanması ardından bölgedeki görevin· 
den alındı. Ve yerine atanan Rober Mc 
Farlane, 2 Ağulto1 tarihinde batladıği 
bölge ztyaredertyle, plarun uygulan
masının son safhasının timall olarak 
belinneye batladı. Ancak Mc Farla
ne' de Lübnan, Suriye ve Suudi Arabis
tan geztlerlnde daha ilk anda ayru 
tonuçla kartılatmaktan kaçınamadı. 

ABD'nin son tanlll olan Mc Farla
ne'In de bu alanda uğıamam kaçınıJ. 
maz olan fiyasko, ABD planının da 
kaln olarak ölmesi demek olaca
Sından, ABD bu alandaki gelltmelere 
olan müdahalealni daha da artırarak 
bu sonucu önlemeye çalıtacakbr. Ge
lltmelerden açıkça görülen bu durum, 
yeni arayıtlan ve uld polltlkalann 
uygulamaya geçlrllltlnl hızlandır
maktadır. 

BIIJnlyor Id, Camp Davtt planının 
fiyatkolU ardından gelittirtlerek böl
geye dayablan Reagen planında, i..ıl 
.aldın11 ve diğer yollarla Filistin dire
nit güçlerinin ezllmesl temelinde, böl
gede ABD ve Arap gerlcllljlnln kesin 
haldmiyıeti kunalmak Isteniyor ve AU.. 
tin hareketinin tesilm alınmalll böl
geeldü dl§er gelftmelerl ezmek Içinde 
IJk halka olarak ele alınıyordu. Bu a
maçla diplomatikalanda yojun birfa
aliyet yürütülürken, kampiatma ve 
askeri f-llyetler de hızlandırıldı. 
NATO'nun .. Çevik Kuvvet" stratejtsJ. 
ne bagb olarak Mıtır'da .. Çevik Kuv
vet1er güac:leme gelirken, Lübnan ü
zerinde de deYrlmcl güçlerin tasfiyat 
temelinde empayallzmin ltblrllkçl 1 
luıkla bir rejim oturtutmak Istendi. 

FİYASKOYI.A 

SONUÇlANAN 

REAGEN PLANI 

VE 

BÖLGEMiZDE 

MEVCUT DURUM! 

Böyle bir 1tratejl Içertainde Lübnan'ı 
ele ,eçlrmek, planın IJk ataması ola
rak arali aaJdınsıyla gündeme konu
larak, FIUstin dlrenlt güçleri de aynı 
aaJdın Içinde ezllmeye çabflldı. 

Ancak gellnen noktada görüJ. 
mektedlr ki, ABD ve bölge gerldllti 
tam bir çıkmaz Içinde bulunmakta· 
dır. 

Suriye Q;ıertndeki artan bulolar 
Türkiye'nin bölge çapında CENT O vb. 
bir pakt oluttıırma çabalan ve tehdit· 
lerl, larall'In yeni saldınlara hazırlan
malll vd. gelltmeler, yeni olmamakla 
birlikte, daha da hız kazandinlan ge
lftmeler olarak ABD'nin telqını orta• 
ya koymaktadır. 

Ylne bizzat bu eelitmelerden anı.. 
tdmaktadır Id, Ortadoğu'daki sorun, 
bir Aliltin sorunu olmaktan çoktan 
ÇJiurut. bölge üzerinde genlflljlne ve 
derinlltı ne süren bir çatqmaya dönilt
miittifr. Son aylarda Çad'ct. meydana 

gelen gelltmeler, ABD'nin Mısır-ABD 
ortak tatblkab adı albnda ve Fransa'· 
nın da doğrudan yapbklan yeni atker 
ve askeri malzeme sevkiyatı bölge
deki olayiann zincirleme blr biçimde 
daha da yoğlınlatacaSını göster
mektedir. 

Lübnan'da çözüm diye dayablan 
tüm uygulamalann daha tasan qa
ma~~ındayken sonuçsuz bırakılması 

yanında, FKÖ'nün Içten parçalanmali 
ve teslimiyet eğiliminin hakim lalın· 
ma111 yolundakl emperyalist çabalann 
bota çıkanlması da, ABD'nin bu alan
da aldıSı en büyük yenilgi olmutfUr. 
Allttln dlrenlt güçleri, bölge llertel 
güçlerinin de aktif destejl lle, teslimi
yet ettiimi kart~aında tavizsiz davıa· 
nırken. örgütün birililinin korunması 
konusunda, çıkan çabtmalara rağ
men yine de husaslyetlerlnJ sürdür
meyi bilmit ve FKÖ, Filistin Halkinm 
tek ve yasal temalleisi olarak gücünü 
ve ııaygrnbğlnı korumustur. 

BİR SlCAK AlAN : ÇAD 

Çad'a gönderilen Fransız paro§Ütçü birliklerinden bir gurup. 

Dünya üzerinde •üren çetin çar
pıtma noktalanndan birlll de Çad. 1 
milyon 284 bin km 2 alana ve yüzölçü
müne göre hayli az olan 4 milyon 700 
bin gibi bir nüfuta Nlılp olan bu ülke, 
ton aylarda yine dünyanın ll gl merkez· 
lerinden birisi haline geldi. 

Eski bir Fransız tömürgeal olan 
Çad, "uluaaJ bağlm111zlığını" 1960 yı· 
lında kazandı. Ancak, bu yıllarda dün
ya çapında hızla gelfttlrllmeye çabtılan 
yenl-sömürgeclllk politikasına baglı 
olarak Ilan edılen ulusal devletler, da
ha tonrada görüleceftl gibi ekonomik, 
slyaaaJ vb. açılardan emperyalizmin 
tömürgest olma konumlannı sürdür
düler. Afrlka'da, ulusal bağımtızlıöını 
bu biçimde elde eden bir çok ülke gibi, 
Çad'da gerçekte hiç bir zaman ulusal 
baSım~~ı;ılıgını elde edemedi. Hatta 
hallan lı.onuttuğlı dil Arapça olmallina 
rağmen, Fran111zca "lrurtulu.ttan"ton
ra raml dil olarak kaldı. 

Çad, sahip olduğlı stratejik öneml 
yan1111ra. zengin uranyum, volfram, al
bn, demir yataklan ve henüı el değ
memit büyükpetrol rezervleri nedenty
le de. emperyalist güçlerin vazgeç~ 
meyeceklerl bir alan durumundadır. 
Fransız emperyall;ımlnln hala Çad pa
muk üretiminin önemli bir kesimi üze-

rinde denetımi olduiJu dikkate alınır
.., bu kadar zenginlllder ülkesi ve ö
nemli ltratejlk konuma tahlp olan 
Çad üzerinde yıllardır sünm tavatın 
nedeni daha rahat anlatılacakbr. 

17 yıldır türen Iç savat. son yıl
larda dünya güçleri aralllndaki çarpıt
malana yoğlınlatmamna baib olarak 
daha da hız kazandı. Halen Çad devlet 
batkanı durumunda bulunan Hissene 
Habre 1978 yılında batbakan olmut. 
Iki yıl süren batbakanb9ı ardından, 
Guklnl Veelde'In llderllğlnl yapbğl mu
halif güçler tarafından dütürülmiittü. 
Ancak, ABD, Fran111z emperyalizmi ve 
bölge gertel devlederl tarafından des
teklenen Habre. 1982 Haziran ayında 
Iktidan yeniden ele geçinneyi bqardı. 
M ilan edilen Guldnl ile, yönetime 
~!artı muhalefeti örgüdeyerek .. Ulusal 
Özgürlük Cepheal" adı albnda olut
turulan direnlt güçlertyle yönetime ve 
emperyalizme kartı mücadelenin ba· 
fiD8 geçti. 

Bir yıldır tünnekte olan yönetime 
kartt mücadelede muhalefet önemli 
oranda güçlenerek, bazı alanlan yer 
yu denetimi altına almaya ve elinde 
tutmaya baif)acb. Son aylarda giderek 
dahada lazıtaniÇçarplfmalar,sonuç
ta hükümetiiyice llllutbıarak, emper-

yallat ve gertel devletlerden açık yal"' 
dım çajnlan yapmaya kadar götür
dü. 

Çad'da süregelen Iç çabtmalann 
özelllkle ton aylarda dünyanın dikka
tini daha fazla çeker hale gelmesi, 
tüphaiz Id sadece Iç çabtmalann u
lqtıgı boyuttan ötürü değildir. Kaldı 
Id Iç çarpıtmalan n kı zıtması da, aslın
da daha çok dünya dengelindeki hızlı 
gelişmelere bağlı olarak yüksellş 
göstermektedir. 

Emperyalizmin Ortadoğlı'da yqa
nan son gelltmelerle bu alanda adeta 
kapana llllutmalll, dayatbgı tüm poli
tikalannın flyaskoyla tonuçlanması, 
özelllkle Kuzey Afrika üzerindeki h~ 
gomanyasını da giderek daha çok teh· 
Ilkeye dütürmektedir. Bu durum Ise, 
emperyalizmin hem Afrika lutatı üze
rindeki egemenliğini sürdürmek ve 
hem de Ortadogu'ya daha çok ve daha 
erken müdahale gücüne sahip olabll· 
mesi açısından, Çad'a kimin hakim 
olacağı sorununu önemli kılmaktadır. 
Emperyalistler tüm güçleri lle işbir
likçileri Ha bre'yi desteklerken, sosya· 
Jlzm ve bölge Ilerici güçleri de Ved· 
de'ln desteklenmesini emperyallzmln 
bu alana Ilişkin emellerinin boşa çı· 
kanlması Için vazgeçilmez görmekte· 
elirler. 

Nitekim, Çad'dakl çarpıtmalana 
yoğunluk kazanmasının, Lübnan sa
~sında meydana gelen gelitmeler ve 
lran·lrak tavaşının ulqbgı boyudara 
baib olarak toeyallzm ve emperya· 
Uzm güçlerinin genftllğlne ve derinli
ğine geliten bir biçimde Ortadoğlı'da 
kartı kartıva geldildert bir döneme te
kabül etmesi bir tesadüf değildir. 

Bilindiği gibi Amerika Birietik 
Devletleri, Kuzey Afrika'daki sadık u
tağl Mısıryönetimtyle .. Parlak Yıldız" 
adını tqıyan bir de askeri tatbikat gel"' 
çeklqdnnektedlr. Tatbikatta Mısır 

birliklerinin yanısıra. ABD .. Çevik 
Kuvvetlerl"ne bailı mekanize birlik· 
ler, komando birlikleri ve F·16'lan ı
çeren 5500 kiplik bir Amatken birliği 
yer alıyor. 45-50 milyon dolara maJo. 
lacak olan böyle bir tatblkabn gerçek· 
lqtirllmallse, en Iyimser gözlemdler 
tarafından bile. bunun aÇik bir tehdit 
ve ııavq hazırlıği olduğu yolunda de
ğerlendiriliyor. Yine ABD'nın önemli 

Zaten açıktır Id, böyle bir dönemde 
FKÖ Içindekisorunlara kartı en dogru 
tutum da, aynbğl körükleyen ve parça· 
lanmayı getiren giritimlerden kaçı· 
nırken, FKÖ'nün varlık nedeni olan 
Ilkelere 111lu bağlılıktan geçmektedir. 
Çünkü FKÖ Içindeki sertlqme erken 
bir parçalanma ve dağlimayı getirebi
lecek, bu ise bu qamada emperyaUz. 
min ipnl kolaylqbran sonttçla!B yoJ. 
açabllecektlr. Bu nedenle, FKO Için· 
deki güçlerin birliği koruma ve FKÖ' • 
nün ba9ımtızlığlnı sürdürme blçJ. 
mlnde bellrginlqen polltlkalan, en 
doitru ve gerçekçi tutumdur. 

Nitekim. FKÖ'de gelittlrllmeye ça
btılan teslimiyet eğiJimJne yoUann b· 
kanmasa ve blrllifn korunmali!, bölge 
ilerld güçleri açısından olumlu bir ge
lltıne olmuttur. 

Görülen odur ki, bölgedeki torun
Iann kesin çözümü, hem emperyalizm 
ve hem de 101yallzm güçleri açı111ndan 

bir askeri gücünü Ubya açıklannda 
bulundurması ve bu ülkeye yöneilk 
tehditierin giderek yogunluk kazan· 
ma111nın yanısıra, Zalre'nln de Çad'a 
yeni askeri birlikler göndennesl bu 
de§erlendlnnelerl daha da güçlen
dirtyor. 

Ancak tüm bu kartı-devrimci sal· 
dın ve yeni hazırlıklara rağmen, Çad' • 
daki anti-emperyalist muhalefet bas· 
tınlamadığı gibi, yönetim her geçen 
gün bl~z daha sıkışıyor. Çad Dışişleri 
Bakanı ldrls Mlsklne'ln, 1 Ağustos ta· 
rlhll gazete haberlerine göre, Fransa. 
ABD, Zalre, Fas, Mısır ve Sudan yöne
tlmlerine gönderdiği yardım Isteğini 
belirten mesajlan bunun açık örneği 

yatanan tÜreçte pek olasa dejlldlr. 
Saldın ve planlan flyatkoyla sonuçla
nan emperyalizm ve bölge gertelliği
nin lı.aln sonuç almak Için yeni hazır
lıklar lçtnde bulunduklan bu dönem, 
totyallzm ve bölge llertel güçleri Için· 
de kesin sonuca gitmekten çok, bir ha
zırbk evretl olacaktır. Bu evrede ha· 
zırlıklannı en güçlü tarzda tamam
layan güç, sonuca ulatmacia da bata· 
n b olacağa benzemektedir. Bu açıdan 
antl-emperyalltt güçlerin zayıf yan
lannın giderilmesi ve emperyalizmin 
genltleyerek artan saidınianna kartı 
anti-emperyalist birliklerin gellttlriJ. 
meal, bölge llertel-devrimci güçlerinin 
önündeki en temeltorun durumunda
dır. Kürdls~n ve Türkiye'de geliten 
mücadele, Iran-Irak tavatının ulattı
ği noktada ortaya çıkan elveritli du
rum, emperyalizm ve Arap geridilği
nin bölge halklanndan giderek daha 
çok tecrltolmatı, Çad'da ortaya çıkan 
ton gelitmeler, böyle bir güçlenmen In 
zeminini oluttunnaktadır. 

Bölgede bir ara çözümün ola
mayacaği arbk son derecede açıktır. 
Reformist polldkalann IDam, tek çö
züm yolu olarak devrimci mücadele ve 
etkiyi gellttlnneyt bırakmıtbr. Bu da, 
emperyalizme kartı mücadelelerln 
hastalıklanndan annmıt bir &içimde 
gelfttlrllmalnln diger olumlu bir etk~ 
nlnl yaratmıtbr. inas etmlt ve çö;ıüm
süzJügün kaynag. olan reformist peli
tlkala rdan annılması, elirenlti daba 
da güçlendirecektir. 

Emperyalizmin bölgedeki Ittifak 
güçlertyle sürdürdüi)ü hazırlıklar kar
flllnda, dünya 101yalilt güçlerine de 
önemli görevler düttüğü hemen belir
tilmelidir. Emperyalbme kartı tosya. 
llzmln zaferinin kazanılma111nın, bir 
yanıyla da bu güçlerin bölgeye llltkin 
politikalanndaki yöntemslzlllılerlnl 
atmalanna baglı olduğu bilinen bir 
gerçektir. 

Güçler açısından bir hazırlık evresl 
olan bu türeçte, tüm bu engeller Bflldı
Sında, 1980'1erln sonlannın çözüm 
yıllan olması kaçınılmaz bir gelitme 
olacaktır. 

*** 
lanmasında natıl biriettiklerini ve u
taklannı da bu Iğrenç amaçlan Için 
nasıl kullandıklannı çok net olarak 
görmektedir. 

Başta ABD ve Fransa olmak üzere 
emperyalizm ve itblrlikçl devletlerin 
ortak Ittifakı temelinde, Çad halkı ve 
bölge llertel güçlerine yönelık taldın 
ve yeni komplo hazırlıklan, dünya ve 
bölge halklannı tedirgin etmekte ve 
Aldınnın göğüslenmeslndeld torum
lulukJan arbrmaktadır. 

Cezayir devlet başkanı Çadli 
Bencedlt'ln, Afrika Birliği Örgütü'ne. 
örgütün sorumlulufiu ve kaynaklanna 
kullanarak bir çözüm btılmatı yolun· 
daki çağnsında bu kaygı açıkça görül· 

Bunlar da Mısır'daki Amerikan birlikleri. 

durumundadır. Çad yönetimini zaten 
her ba.lumından destekiernekte olan 
Fnnısa'nın, bu maa) sonrasi yeni a&
kert birlikler göndermal Ise, bunun 
bir kanıbdır. ABD yönetimi de, Fran
sa'nın yeni askeri birilkler gönder
mesini, Dıtltlerl Bakanı George 
Shultz'un ağzından MFranao'nın Çad'· 
daki •o"'mluluklan nı doğ"' bir biçim• 
de yerine getireceğine Inandıklan" bl
çtmJnde değeriendlrerek. dünyanın 

hemen her tarafaında kowlmayla yüz 
yüze olan emperyalı.tlertn halidann 
yağınalanması ve aaJdırganbktakl or
takbklannı Iyi Ifade etmittlr. Dünya 
timdi bir ke;ı daha, Çad üzerinde mey
dana gelen gelitmeler Içinde, dünya 
halklannı kendi köleleri kabul eden 
emperyallat güçlerin, halkiann boitaz-

mektedlr. 
Ancak, halk güçlertyle emperya

lizm ve utaklan aralllndaki çarpıtma· 
lann görütme matalannda çözüml~ 
nemeyecejl de arbk 1ıradan her ln.a· 
nın bile kavrayıta Içindedir. Halklar 
üzerlndekltömürü ve vahfdlyle yafa

yan emperyalizm varoldukça, halk· 
lann özgürlük ve bağimiiiıiık mücade
leleri de süreldl yükselecelı:tlr. 

Dünya'daki sıcak çarpafllla alan
lannın en belirgin bir nokta111nd. bulu
nan Çad' daki durum da, elbette bunun 
dıtmda de§erlendlrllemez. GeJftmele
rtn neye gebe olduğu, biraz da Ortado
ğlı'dald duruma bağlı olarak belirgin
Ilk kazanacağa ben;ıemektedir. 

*** 
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U hemher zeftkadya Kurdlstan'a BaşOr a qolonyaUste Tirk, PDK-İraq Q 

Partiya Karkeren Kurdistan biryaren berxwedana şiriki sitendin 
Berplrsfyarin PKK ıl PDK-1 daxılyan~n xwe de etkere klrln ku ll hember ~rita Kurdlstan'a Batılr 
herdu partf wl bl tewrin ~lrlkf biryarin hember irltbaı:fyi rawe.stln. 

Bi rayanin a plştglrtina NATO O emperyalia:ma Amerika ll hember Tekotina Rlzgarlya Kurdls· 
tan bl dfktatorlyafatf.sti Saddam re cunta/OfiSta qolonyalist ll ser Kurdlstan'a B0110r irftbaziyl 
pikanfye, herdO parti tlglhfttfyi vi yeki ne ku lrlt ne te ni hember hbin p~uerO 0 IJOrqger e, 
tuneklrlna gele Kurd taybete iriten ftrehf pek bine. U ser ve ye ki herdlJ parti baldan kitandi ne. Jl 
ber uan yekan fro berplnıfyarlya p~tlr hember ve heze xwedf derketina gel (J plkanina tekotina 

berxwedane ye. Jl sedemen van yekan herdfJ partf biryarin berxwedana tlrfkf sltendine. O ve 
daxOyan klrlne. 

Agahdan tl klrln ku biryarin berxwedana tlnki ll ser esase ku bere di n av herdfJ partfyon de 
danezana pi1Jtglrtfyl pek hatlblJ te auaklrlnl. 

Ev danezana ku glhf,tiye rojnama me jl ber taybeM we ye rojeve em wqandlna wl pewfst 

dlbfnln. 
Dane:ıana plftglrtine ewha ye: 

Bend~n Hevgirtin~ di navbera 
Partiya Demoluata Kurdistan'a iraq' e 'ft Partiya Karker~n Kurdistan 

Ji ber ku berjewenda tmperyalizm~ be
ra beri p~repfdana hhfn şorfşger·pfşve
rQ xirab bO.ye, Mt daku berjewenda siste
ma xwe bigişti bi parbi pelepelfn sext 
dike O. pere bi ptlan O. ajewegeriyfn corb
cor dide. lmperyalizm bl serklrdayetiya 
dewletfn yfkgirti Emrika, dlji pfrepfda
nfn tekoştnfn rhgariya neteway~n gelfn 
Rojhelata-Navin, jl layekiv~ divf ras
tewxu mudaxela herfmf blkf O. jl layek~ 
dive kevneperestiya herfm~ bi hbbike da 
bikarin bl terzek~ xurttir karblken, O. wan 
dikf hfriş diji hbfn gel~n şoreşger O. nlşti· 
manperwer. 

Bi vi awayi jllayeki sayonlzma lsrailt O. 
jl layekf dt ve kevneperestfn Ereb wekr 
rfjtmfn Misir, Urdin, Soodiye O. iraq bı
zav~ diken da gelf Ereb ll bin destbelatiya 
xuda bih~lln O. hbfn pfşkevtiyen nişti
manperwer~n Ereba bidnkinin. Dtsa di· 
xwazin bl destf rfjimfn faşistfn Tirk O 
iraq tekoşinfn şoreşgerfn gelfn Tirk. 
Kurd, Faris O. Ereb bi pirçiqinin. Rejima 
faşlsta Tirk her çend bi binaxeyf jl bo fe
tlsandlna tekoşinfn şoreşger O. nlştiman
perwerfn gelfn Kurd (} Tirk karblke, di 
demtda ew diji tekoşinb rtgariya nete
wayi y~n gel~n herfm~ ye, ketiye rewşa 
hheka hfrişi, dirlndeyi O imperyalizmi, dJ 
~şida ji ya dewleta yekglrtiya Emrika 
ye. 

Geib Rojhelata-Navin dlji van a)a· 
weri, pilan Mrişfn tmperyaltzmi O kevne
perestiya herfm~. bl gelek ş~we O cor te
koşin~n rizgari birfve diben, her wusa 
bfhtlrin pfre~dlden. DI pfşt da gelf Feles
dn, tev gelfn Ereb, hfzfn pfşverQyfn 
gel~n Kurd O Tirk O. gelfn dt y~n herfm~ 
dJjt tmperyalizmf O kevinperistiy~ iro di 
nav tek•Jşineka pir zfdedane. Ev tekoştnf 
di roja meda ll c~fn weko Felestin O Kur
distan'~ gehiştiye qO.Oaxa çekdari, O. ev 
tekoştn jt ll wan dya wf firebt. 

DO.Xek~n weha dijt imperyalizmf O. 
kevlnperestiy~ ku bi her awayi li her d 
tekoşin tf klrln, li navbera hbb şoreşgeri 
O. niştlmanperweri, bevgirtinf O. pfbendiye 
dike tlştek p~wist. 

DI nav tekoşina pir ku li Rojhelata• 
Navin di navbera hfzfn şore1;ger O diji 
şoreşger da t~ berdewamldrin, rol o ce 
Tekoşina Rizgariya Neteway~ Kurdls
tan'f zor giring e, berze O diyar e. 

Kevneperistiy~ glrantya xu daye ser 
Kurdistan'~ O. gehiştiye hev, her wesa ji 
Kurdistan bo tekoşina şoreşgeri O. nlştl· 
manperwed amade ye, tekoşineka wesa 
wl kevneperistiyf jl serQçav (kaniya) wf 
zuha bike O. ewf rfya şoreş~ ji gelf Roj· 
helata·Navin ra blde xuyaklrln. Her çend 
cf Kurdlstan'f bo tekoşinf xoşe jl ber wan 
tekoşin~n ku jlmejda hatine meşandln, di 
wan tekoştna da k~masi O xelettyfn mezin 
hatine ldrin, ev bOne kosp ll ber vf karf 
şoreşgeri ku dJvtya Kurdlstan'f bld bini n, 
1~ belf tro rewişt cufiRye O pitlr guncyaye 
(mosatde), ll tev beşfn Kurdistan'~ tekoşi· 
nfn nlştlmanperweri derkevtlne meydanf 
O. ll her~mf bl tebayf tekoşinen wesa he .. -
dem pfşve dlçln. 

Blzav~n ku ll beşfn Kurdlstan'e hene, 
her çend xu jl nexoşiy~n xu y~n kevin di· 
parhin, bindek wan nexoştya berdewan 
diken. Ya giring ji ewe ku rasd baş hatye 
diyarldrin. Di ronaya vanda, ll her beştda 
çfklrlna yfkadya hfz~n niştlmanperwer, 
ö tufaqen tund di nava yekattyf O. bizavfn 
şoreşger O demokrat y~n gelfn ku gel~ 
Kurd ll gel wanda li sinorf yfk dewlet da 
dijin, da Wte mlsager ldrin. U ser blnax~ 
bir O. bawerfyeka rast ~re bl tufaq O pey
wendiya bf dan ll navbera hhen nlştlman-

perwer ll her beşf Kurdistan da, çfkirlna 
tufaqa gelf Kurdlstan'f di gelfn heremf O. 
hfz~n şoreşgerfyfn dhan e. Ew birGbawe
r~n ku corblcor bi şax~n imperyalizmf ra 
redikevin, divf ll hfzen gel, şoreşger o. 
nlştlmanperwer bfne do.xtstlna O. rilyfn 
wan Wne aşkira klrln, ev e bilye erkekf 
blnaxeyf (} z(}yf bo her rfkxlrawe şoreşger 
O nJştimanperweriy~ Kurdlstan'f. Eger e
wan tev, lt ser blnaxf birilbaweriyeka rast 
blkarin vt kari bl serflraz pfkbinin Teko
şina Rizgariya Kurdistan destkevtfn zor 
giring bi dest di ini O ewf rola xu ya şoreş
geri di Rojhelata-Navin da bike. 

Di dO.Xekf wesa yf siyasi da nOnerfn 
KOP-İ O PKK hatine nlk hev O ll ser bawlri 
o. benden xarf, biryardan ku rekxlrawfn 
wan bl hevra di nava peywendiyfn gerlm 
da bin, hev blglrln, hevkaıtya fkudu bi· 
k en: 

1· U dljtbOna imperyalizmf, ll serida ji 
dewleten yekgirtiyfn Emrika, Tekoşina 
Rlzgariya Netewayf Kurdistan bl hbek 
bfte ditin Q bo pere~dana vf hezf xeba· 
teka xest bfte kirin. Li dlji wan ditln O birQ
baweriyfn ku bl terzekf corbicor bixazin 
bl imperyalizme ra r~kblkevln xebat bf 
klrin, jl hhfn şoreşger bfne dOndstln O 
rilyfn wan beneaşkira klrin. Tekoşin bfld· 
rln dlj1 ajaweged O piJanb lmpeıyallzmi 
ll ser Kurdistan f Q heremf. 

2· Rlzgariya Netewaye Kurdistan'~ W. 
şek Jl hb~n şorfşa dhane -rlzgariya ne
tewayi- blzav~n çina kargeran, W ditin, 
tufaq (} peywendiy~n ku Wne çfklrin dlvet 
ll gel vf lekdanev~ Wne guncyan. 

3· Hfzfn tmplryalisti ku ser~ wan Dew· 
leten Yekgirtiya Emrika dikfşi, jllayekive 
bl derxistlna cengen herfmi, may xu te 
xistln di nav kare hundirfn welaten sosya• 
list, daglrkirin O. tirsandina wan welatfn 
ku sexletfn dlji implryalizmi bi xu ve digi· 
rin dljt wan tekoşin diken O. bl ptlan O. aja· 
wegeren xu diji wan mirfyfn pfşveril·ra
dikal jl bo daxlstlna wan jl desthelatiyf 
hfrişfn xu r~ ve dibe, Ji layekf di ve xu 
amade diken bo cenga nO.kleri ya cfhant 
ku ev ceng tf mena qlrklrina mlro
vayetiye. Dlji polidka cenga dhani ya 
tmpiryaltzmt, we)atfn sosyalist çina kar
kerfn welatfn impiryalist O. sermayederi Q 
demokrat di rfza tekoşina aştiya cthani bl 
her awayf pfkbf. 

4· Cengklrln diji rejimfn faşistfn Tir· 
kiya O. iraq ku ev rejime çewa dljminfn 
gelen herfm~ne, di demtda ji dijminfn 
serekiyfn gelfn Kurdlstan'e ne O y~n rlz
gariya net~ayt w1 ne. R~zgariya nete
wayf Kurdistan, di tekoşina dlji implrya· 
lizmi O kevneperistlya herfmf da, divft 
peşek jl blzav~n şoreşger Q nlştimanper

wera herfmf bet ditln. Bo v~ ~ke dlv~t di 
seri da bl bizava rizgariya neteway~ Feles
tin ra O. bi tev hbfn gel~n şoreşger O. 
p~şkevti ra tufaq O. peywendi bfne çfld· 
ri n. 

5· Di tekoşina dlji implryalizmt (} kev
neperlstiya herfme da, bl rejimfn pfşkev
tiyfn herfmfra, bl terzeki ku ziyan~ nede 
rbgariya netewayf Kurdistan, peywendi 
O hevkari Wne pfkinan. 

6· Bawlriya binaxeyf bl hbfn gelf Kur
distan'f bibt, em plşta xu bl wan heza 
gerim bikeyn Q ll ser berjewenda rlzgariya 
netewayf peywendi O tufaq Wne pfkinan O. 
ev birilbawlaiye bite helbljartln. 

7- Rlzgariya Netewaye Kurdistan, li 
her beşi bi Mztn gele wi beşi bfte rfve 
birin o ve tekoşinf bl te koşina demokrati o. 
şorlşgerf ya gelen reneder O. kargerfn ne
tewayf zalra di warf stratlctk da, t~kheU, 

hevkaıi, yekad O bere ~te pekinan O. ji bo 

vl xebateka xurt ~ ldrin. 
8- Bi binaxeyi her r~kxlraw, parti xe

bat~ ll beşf xu r~ve bibet,li beşfndi komek 
O. hb~n bl xu ve glrfday çfneke, belf btrQ· 
baweıiya hevkariy~ O. tufaql bi xurti ll nav 
hhln rizgariya netewayf ll her beşi bf 
xiwaztin. Pekinana civatfn pilln wan bl
lind pfkbfn da ku li ser gtr(} glriftfn nete
wayf Kurd bl peyvin O. biryara derxin, em 
layengirfn vf ye Un bin, bi tev htz~n nlştl· 
manperwer başdariya clvate blbln O. xe
bateka xurt b~ klrln bo beşdarbO.na wan. 
Tufaq O peywendiyfn ku bfne ç~ldrin divft 
diji dijminfn Kurdlstan'f bin. Dive em ve 
birQbaweriyl blparhin. 

9- Tekoşina aydiloji ku ll navbera wan 
parti Q rfkxlrawln ku li Kurdlstan'f hene 
t~t kirln, dlv~ ne biterzeki ku peywendtyfn 
wan tekbiden O biker karf dljmlnt bfn, 
divf em birQbaweriya y~katiya rlzgariya 

netewayi bl vf ve girf bideyn, gir(}giriftfn 
kU di n av rekxirawa da hene, yan ji nO. der
dikevin dive ne bi çek, bi geftuguh rakeyn, 
Q çi rf ll berjewenda gel~ mebi bi wf ra· 
keyn. 

ı O· Destdlrfji nebi di kart rfkxlrawa da, 
div~ layfnglrf wan kara nebln ku ziyanf 
bighlnite yfkatiya partiya, rQmet o. rez· 
gbtina serxwebO.na idioloji, politild, rfk· 
xirawetiya partiya ~ girtin. 

ı 1· DI Idryara pfklnana van ditln O. ben
den ku ll jori me diyarkirin, heke şaşeti Q 
xeletiya rQ.da, dlvlt herpirsen herdO. aliya 
agahdar O huşyar biken, eger agahdari O. 
huşyari berçav neglrtln, hingi her yek di 
xebata xu da serbest e Q azad e. 

Serkevtln bo netewayt Kurdl 

PDK·l 
Merid BARZANI 

PKK 
Abdullah ÖCALAN 

Hevpeyvtn Di Navbera 
Sekretere PKK AbduUah Öcalan Q CUD De 

U ser p~ntyara CUD hevpeyvfn eli navbera 
Sekreterf PKK Abdullah Öcalan Q heyeta 

ft . 
Agahdad dibe ku ev hevditln di 6. 7.1 983yan 

de li ser du esasan bl taybed hatfye seknandln. 
DI v~ hevditlnf de nexaslm ll ser ~rfşa qolonya· 
ltsta Thk Q hemberf çi W kirinf Q ll ser terf nav
bera hb~n CUD Q Yekitfya Nlttiman hadye 
seknandin. 

DI p~arbOna civfn~ de heyeta CUD biş· 
kavtlna Cephl derheql frfp. yek Gulan'f de 
du~yan ldrtye. DI vf blfkavtln~ de dariyan 
tfyf kirin ku; di &fp yekitfya nlştlman a ser 
karargaha (plftatan) PKI'~ de bl60 kadro, ter
van ra geUek jln Q zaril tehld ketine, 5 en da mb 
PSK' 4 jl din av van kuştryan da ne. O daxQyan tf 
ldrin ku ev fdş hemher Mdn welathlzf Kurdis· 
tan Q dljl hbfn torqger Q demokratf lraq'f 
derbek glran Q xedar e. DuQyan dibe ku ev bft 
bl zanayf Q pnan ji bert ve hatfye kemllandin 
derheql vfyekfde de lti di deatf wan de hene. Bl 
vf blşkavtlnf heyet duQyan dlke ku di plfl vf 
~ritf de gellek bb radewestln Q bl v~ t~ihfttlnf 
ne. 

Sekreteri PKK Abdullah Öcalan jt dJ peyvf 
de nexaslm bl alt pifveçOnfn Rojhelata·Navfn 
Q Kurdistan'f bal kleand Q dtdna xwe ll ser du 
taybetan sekinand. bl kurtl van duOyan ldd· 
ye; 

•Emperyalfzma Amerika; Jl bo amanca xwe 
li Rojhelata·Naufn bl be serf gellek rlyan url· 
bondibe }f, di se rf de Yekftfya Sovyet {J aifkarl fJ 
plftglrtfya uıelatln sosyalut di alt polftikf, a 
askeri de a bl berxwedana hhln plfverOy~n 
Rojhelata·Naufn negfhfotiye amanca xwe, ne
xosim amanca emperyaltstt ku bl farati xwest 
bfçe .seri eu betal bfJye. Jl ber rejfmen patue· 

rak~ Ereba destlken emperyalf:ım~ w~ vi roll 
nebfn serf, bl pergalln lsrafl rol neleyl:ıln, jl 
sedemi rewşl di vf aif de bl pergalin tazf ten ev~ 
roll euı~ Tirkfye blleyfze. Jl xwe ll ser reuıta 
Tirldyl dlbf ku di vf aif de blyf uknandini. 

Ev rola ll ser nrklye di irfta Kurdı.tan'a 

BatOr de bl zelalt xuyan blJye. Jl ber tengasfya 
rejfma lroq'i ku hela delavi nlkare blp~ze 
dewlet~n Ere bo xwenaxfn bin vf bari ev dibe kar 
(J bari xuıedfyl taybet~ emperyalfst. ku mfna 
lsrafl bl be zorbaz ll ser gelin Rojhelata·Navfn 
ewl ev yek bl re}fma fatbta qolonyalfsta nrk 
beyf parostfn. Bl vf pergalr çek a hem O destik jl 
emperyalfstan, Mza ter }1 Tirldyl tl aftrondin (J 

ev hb derdikeve p~. 
Nexosim baldarfya vi yekl jf piuıfst e; Mzln 

torqger fJ demokratl lroq'l, hlııln uıelathl:ıen 
Kurdistan (J ta hl:ıln teugera Tirklyi tlna· 
gihfjln ve rola Tirklyl. 

Dema binketina rejfma Sedam, emperya· 
lfıım hember tekotfna wl ya otonomfyi jf W. 

deng nomfne. l.ewra; bl binketina re}fma Iraq 
mafen emperyalfzm derbin glran dlbfne, dl vi 
heyam de hember hlzln ~uerO bl hema 
deatilcan xebatan berçav bimqfne. 

Tirfdye jf jl taybetl me daxfJyan kiriye a ll 
gor rola ku emperyalfzml dayiki ewl di nau 
van hemlJ pikanfnan de be, jl bo uıeııf/a xuıe yo 
Muafl·Kerkuk'l. 

Ger Kurdistan' o Bakar, cihger (J navça sek· 
nandina Hiza Çeleq hatibe dftfn (J ev yek 
pikhatibe euana ne bfJyerln llhevhatf ne. Ev 
p~kanfn ll gor llheuhatlna derdoro NA TO ye. 

Tevgera ııeftkarl a lrlta Kurdl.stan'a BatOr 
gellek he:ıan dfheylrlne. Ev, jl ber ku rola ber
devki NATO bat tenayiglh(ftlni. U gor polf· 
tfka xwe ya nlJh "herlkandlna Rohelat" wl vi 
lrltl jf tir nebfne, bl p~ueçOnen Iraq 'e uıi erl
finftrehfplkbfne. Dlbf ku ev taybetjl nu ha ve di 
hfş de blmfne. 

U gor p~veçlJnln Rorjhelata-Naufn. rola 
Tirldye dlbf ku hhin piiJıJerOyen Rojhelata· 
Navfn lJ Kurdistan a fraq'l bl htlr-bljarl baldar 
blmfnln. (J tlkllf Q plştglrtlnen xwe blhez b/kin. 
DI reuıta pluıi'stfya yekftf Q hevkarlyi de ber
berl, Q terri hlzln uıelathlzin Kurdl.ston'a 
B0110r bl neennf tesiri ll ser tevgera hizi diJ 
rejfme dlke fJ di dawfye de klrl pquerOkan tl. 

Jl bo ll ser blngehen rast (J sfyasf yekftf bi 
avakirln, ew xwezfya salan bl avakirina yekf· 
tfya gel (J welat bfçe seri dlbf ku dfJrl tewrln dl}
yekftfye bi seknandln. fJ heu {J dQ ber bl dawa 
hban ne daftnln dlbf ku kanfya van yekan ber
berf, terr fJ hemberiye berbldln. Cudatiyan ne bl 
metoden eskerl ll.seı blngehl polftfkf blglhfnin 
bersfvan. 

Teuger (J Te.kotfna Rl:ııgarlya Neteuıa Kur
dl.stan ll pliJ gellek talfJkan dimfne. Piuıfste ev 
yek biyf ldftldrln ku; euı taybetin ll nau dili 
fOreta Kurdistan clul].ıane. mina wl klrlbln bl· 
nna xwinf. lro ll ser Kurdlııtan'l bl taybetf du 
hlıı ter dikln: a yekemfn; ll ser bingeM giri
dana hl:ıa beyan e, emperyalfzm a qolonyalfa· 
tan vi glrldahfyi, teuırl xuıeslparl a xlza wl 
ya duyemfn; ll ser blngehe bauıerlanfna gel ku 
aftrlye xlza IJOrqger (J welathi:&. Nexasim ew 
xlzo ku emperyalfste AuırOpa ll ser Kurdistan' i 
dfxuıazfn serdestbfxin ll plf tevgero Kurdls· 
tan'~ tallJka mezfn e. Nexaslm ku eu yek bl çepf 
tlyf klrosldrln a xemlandln efJ piuıfattir dibe. 
Kl!fldrln a sltendlna tedbfro ve yeke gellek pl
uıfst e.• 

n agahdarklrln ku clvfn bl ednt (l pergalfn 
dJJpald plkh.atfye, ll hemher hevkad G tfldhyf 
herdQ rejtmfn fatist ~tin O kemllandlna 
Mza çarenin t~ dttln Q jl nu ha ve hevdttlnfn bl vf 
pergah U weJat Q ll seT blngehf yekttry~ tekotfnf 
plkwerin daxwaz tlrfld ew yek bOye. 
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( SERXWEBÜN 

NAMEYA P~ŞMERGE 

Mlheme Şerif ııalo l947an ll gerndi Qeıırek
Zoxo hatfye dini. Sal in dlrl} f14mergetf klrfye. 
Jfyona xwe daye ul rtyi. 

Em ol nameya }fyon a tekotfno wf d adyo n 
dlke dlwqfnln. 

SERXWEBON 

U Kurdhrtlın'a BatOr cll1961f ele tekotfn 
d~ Idr. Wt gavl ez zar6bflm. Bavt miD cU 
navtekotfnt da bB. Berpt.ntyart mufruf bB. 
Bl tevgedn xwe y• naVÇII •lnat't. dqta De
xt. Q qeıeqola BelmOaan Jl clljmln geUek çek 
bldnt Jd.UbQ. Tevgera wt Q Mt Q zerpa diJ
mln me ber bl teko1lnf va dlblr. U. ew dana 
pffmerged cliJdra bavf miD nexwq ket Q Jl 
ber ku me doktor nedf çQ rlhmetf. 

Wf qa_. tfgtbtfdm ku bf dat.vftlna çek 
Q tekotfnlı b Kurcll8tan'f nayf )lyandln.· 
Rewta Kurcll.tan't boyh clljwar tekotlnl 
çarenin dlke mina Jlyan cU tekotlnf de be. 

Sala 1968 cU Hft Berzanlyan de tevl te
kotfnl bftm. U bfla pffme:rgetfyf me geUek 
zerar da dljmln. DI bemQ tevgeran da U 11eı1 
min dhgrttin. Em dt geUek tevgeran de ~~er
flrazbQn. Mina Mangqkf, Çtyayt Slpl Q geJ
Iek tevgerfn dtnf. 

Hetta ..ta 1974 bl hemQ klinaniyan te
kotlna me domlya. DI van Mlan de Seelam 
catfn :ıı:we xebltand. Helikopter Q tanq jl db 
dlglrtln. Wf deınf bl 400 pffmergb fedat 
em blrt ketin. 10 roja Jl Zaxoyt em glhtftln 
Rewancllz'f. O di van htlan de me tekotf
neka bebQn Q tunebQnt domand. Dqmln heT 
roJ 200-300 kuttf cllda. U. Jl me Jl uylatb 
phıht çMibQn. Blnyt min Enver Şeı1f dlvl 
tevgerl de tehfd bQ. Xwarzfkl min Jl bldndar 
bd. DIIıarim bf)lm ku ev bQ tevgera me ya 
dawt. Dawtyf em deıba.t Zaıto'yt bQn. 

Sala 1975 tekotfna me blnketlbQ. Kafn 
)ar Q nezane çQn teellm bQn. U. pffm~n 
Kurda tucar radeettyf nedan pft xwe. Hetta 
gellek ~pergfn jl radeatbQna kufdnaıtWe 
dane berçav Q :ıı:we dt çfyayan da berdan 
JEWarf. Me dev jl çekb JtWe bemeda. U. btza 
me pejbtb&, bela bO bB. 

Tevgera medltenga•fyt da bO. ,n ber bba 
Tlrldyt dt tldb de dbglrtlbQ tüdlya me bl 
Kurcll.tan'a BakQr ve qetlyabQ. Dljmlnf 
Karda, bevalbendf emperyalizmi phf 
lran't a.Bkaıtyt bbtbQ . .IIJtWe ttldllya bl ph 
-re bQ b ketinfo Learra empaya
lbm vf aJIIuutyf bl zane,t domancllbQ. Ev 
ley8tlkeka ea Kurda bQ. Bt ttklll ma,m. 
daı., bf plf(glrdtl, Q ku derdorjl b& cliJmiD 
ve batlbQ girtin bemQ yek dljwartlr dtbQn. .ll 
tu altyan ve me altkarl nedl.tend. Seddam 
zerpa :ınn cliJwartlr Idr .U Kurdl.tan'l d nt bl 
qetllamaldr. Olsa geUek Jl me derb .. tlnn'f 
bQa Q koçber maa. Rejlma Seddam 20 km. 
tldW Tlrldye Q lran'A gunclan hllwqand. 
He)man gunda nbt 14001 ye. Z.rO Q lin b 
Bat4n lnlq'f bldb ldrln. Me vf gelieki U ır;we 
glrtku Seddam )Ina dlblndad nre da dlpe. 
Em ç.end kee hatln cem hev 6 me kUf1ina nre 
da pft Q fdtf qlftqo)•o Seddam Idr. 

Seddam cU demek kurt de efa clenıDt. Ray 
ll ani ku zarQyfn me bb malb nre. l.f. 
dyfa bat hllwqlyawl bin. Kevlr b -.s ke
vlnn nemabQ. Ez Q çend malhı nu derbul 
11rldyt b4a. Me geUek zabmed ciit ka ta em 
bl db blbiD. Em za.alb4n ka dewleta 11rk dU
miDe jl Kanla re.. Me xwe JA •tlraad. Demek 
dktJ em der-blder gafyaa 6 clawtyt U Wla 
Silopi ll ga.ndl Bllluı em bl db b4n. Gaadlya 
allbdya me Idr. Ta 12 1 tllaf em b vt maa. 
Zap O operuyoa aldetir bG.a. Hergaadlld eli 
ftkead de deıbaa bQ. Plttvtyekl bl a:arOyan 
ve em derba.allraq'A b6n. Tevgera Kurd awe 
clvutdlb6 4 tekOfln dlldr.Medatbl pffme:r
gea Idr. Şen cU nav ben PSK-Inq Q KOP· 
Inn de beb6. Blraytmla Mua .... 1983 JJ 
hlla nAza Kulmlove U Glrbpa'ltebfd ket. 
tacar ray B van belllbed Q tanD nedlanl. DI 
terA hember dtjmla de cllbıwq dlb6. Yellf. 
dpa gell Kani db:weoda. Ez bbnn Jl vi tenf 
blza nefret cllldm, 6 cllbl ka elemeka kart de 
Wyl raweetaDdlnl. 

Ger ev tar Wyl ra...ıandln, yeldd ava 
blbe ewA tevgera me aeUek blhlz blbe. WA 
pvf ta clljmln nlkaıe blme.. Bl min ta ..... 
lllel'p)'ek ray b van terlll napae.l.ewra bba 
me dlpejıtne. Dlbl ku torettıer rlyek JA re 
blblne Q em htvlkarA PKK ne. 

Ev teran jl empaya.ll.zm 6 pqver6ld yt 
pflrtf. ... leystlk b .. gelf Kani ttae ~ey. 
tikandlnl. 3 meh bat dlv- terran de bl çar 
berikan ez birindar bOm. HI )f miiA m1D bq 
neb4ye. Heattyt mU perçebQye. Ger cliJmln 
bOya ne tu •em bQ. DI tar de 3 blrayt min 
tehld bOne. UezpAaea.Jyame. HAemfgel
lek ınuln bldln. 

Dlaa dt van rojh nb de bl hbb Ka· 
almlo re ten' pAkhattAıle birapt miD SelınaD 
febld ket. Selmaa tervaneki Jfhad Q eglt bB. 
Dllrl .. balafina de birindar bQbQ, bl teqlaıa 
maylnA Q irlta qereqolA bbln altendlbQ. 
Yani herdert 1111 birin bQn. U hfvlya. wt aiH
nebObB.. .11 bo Ka.ntı.tan'f bemG tlfdu nre 
clabO berçav. 

Rewta me ne bate. U eli• Jl nu bldetıt 
dlkew.. Ev Jl dr dlke. Em 12 a.ln IDall 1 
zaıüb blnıyta miDJibae.. Ez mec:b6ılm b 

wan mbeldm. Ev Jl bareke. U PAt tek.,.Snf 
pek )Ivan nabe bar,lro am-ca me dlbl ku ev 
be; "her tltt Jl Karellatan re". l..ewra dlfeklrtm 
yfn ku rewp wan jlyane nebattir Jf hene. Ev 
jlyana gelf Kurd e. Ger ll hember tenga1i O dlj
warlyan em 1fng venegrln, em dest jt geUek 
tlttan blqlnln. Dlbt ku hedan hebe. 

lro tekotfna geli Kurd pfftlr dibe. Bawertya 
gel flrehtire. Hernil kes ya p(ftglrtlya jf bl i)ft· 
mergeti tevf hev tekotfnf dlbln. Dlnya agah
darf tekotfna me ye. Ev gellek bqe. U gor be rf 
tro him di aU siyasi him jt di ali eskert de em ll 
pf:fln. Binketina me nehhan e. O ev jl heye di 
n av me de he ne ku nexwazln tekatin ~bl k eve. 
U hember tekotinl benda avadikJn. Hertim dl
xwuln rfya toretf blgrtn. BeUf ger ev W tesir 
blmfnln emt! gavek p~tfr hertn. DI aeft! teko
tfnf de patverGkt!n me Jf hene. U, Kurdlatan'a 
BakGr Jl me ra alpareka mezlne, )1 her ali ve em 
kfrihevQdQ wertn. Tevger O tekatina Kurdla• 
tan'a BatOr em pfwfst dlbinln. Kurdlstan'a 
Başllr bl perçeki O firehi pfftlrf ht!l4!n Kurdis• 
tan'f ye. U, her tevgera perçf Kurdistan'@ tesir 
li bt!l4!n di d lke, ez li Kurdlstan'a Bat Or ma me, O 
min zerpa qolonyaltstl Tlrk diye. Herdem ama
de kart! tekotina vf hflf me. DI navbera dljmln 
de ferq nabinlm. U, lt hember dewleta Tirk 
şerldrln xweziyekamln e. 

U fraq'f Ser:xwebOnf em bl dest naxtn, ten4! 
otonoml emt! kartbin blııtfnln. Sebebfn vf gel
lekln. Ger ııer:xwebOn bfyf zman ev )i )1 bo KUJ'o 
dlstan'a Batllr bir4! ye. 

Dema ez If mam derheqf geltek rb:lsHn O 
partiyan de t4!glhittfna min zelal bO. Tekotina 
PKK min dtt. U hember axa O ajanan tekotina 
xwe berçav kir, di ali siyasi de PKK bl hh e, ger 
xwe di aU eskert de blkemlline binketina wt! ne 
h4!san e. 

Golina mina dawiyf ev e: he.mt hevalfn PKK 
dlbi ku me jlbir neldn. Daxwaza me ev e bl şev Q 
roJ tekoşln blkln Q blbln rfberf gelf me. lro her 
malek tehfd daye O bl hezaran dlglrtixanan da 
ne. Ol bl ku ev nf jlbfrklrtn. Bl min toreşgerek tu 
car şervanfn li gtrtixana, berxwedarfn wan O 
şervanfn ketiye rfya rlzgartyf, ger yfn vf dozf 
bifrotln derblkevln ewf ll ber dirokt! cezayi! 
xwe blbinln. 

BIJI Tekotfna Rlzgartya Gelt Kardl 

Bi hemO. h~lan t~ zanin ku herdO. rejimin 
ferT dJdominln di mehfn dawi de şerr he
rlkandln htla Kurdistan'f. O li ser perga
lfn hfdn bemberi rejiman, bi berberiya 
hhan dixwazln şer bidominln. 

Rejtma Iraq O. fran'f ber bi vf amancl: 
xebatan dlkin, jl meha Gulan'f ve ber
beriyf hba kartir dlkin. 

Bl bemQ pergaJfn xwe eşkere ye ku ev; 
domandin 4 pUanina pllan bixwe ye. 
HemQ hll tfgihlfdyl vf amand ne O. di vi 
aD de tu tik tune ku herdO. rejim ll ser hb Q 
h4la Kurdlstan'l dixwazln şerr bidawinln. 
Ku fro hbln rejtmln Iran Q Iraq'~ hfzfn 
Kurdlstan'a BatOr O. Rojhelat di hlla tl· 
bQxf Iran Q lraq't de mina girtdankfn 
htla hember hev rawestfnt, O jl bo şerrxwe 
arnade ldrtne. 

Bl plfiglrtlna hbfn Iran• t plfd lru Ye
kftlya Nittimana Kurdistan dJ yekf G ... 
lan't de tri~ hfztn cOD kir pHe &t~n 
mezln welew herberi bldome jt pfk
nehatine. Çend meh bert di berberlyl de jl 
herdQ hfla bl dehan mJrov had kuttln O. 
hewqas kes birindar bOne. 

Ger hetta tro hemberfya Mzan negl· 
habe şed glran di bingeM vf yekl de du 
sebebfn bingeht bene; 

A yekemin; ew xebata ooremera pik
diant ku şen kfri patverOkan t~ şen ll 
hemher maffn gelt Ereb O. Kurda ye. Ya 
duyemfn; ew rewta polidkt ku plfd lrfta 
qolonyaltsta nrk afiriye Q eşkere x4yanf 
bO.ye ku dljmlnl blngehl O dijwar ev htz e. 
Ku tfglhtı;ttna gel ber bl vi ali ve kemllf
ye. 

Welew cunta fattsta qolonyaltst dibe
yanin xwe da vf kitandina hemO. hbfn 
xwe dax4yan bike jl ev derewek bt bin
gebe. Rastrya wf tune ye. O rasttyf bervaji • 
dlldn. Jl sedemfn me ll jod daxO.yan kl
rfye, raste hba frftbaz hemberiyeica bl· 
hb Q ftreh nedlye. ~ ll aJI Kurcbstan'a 
BatOr agahdari dibe ku ll hembert hba 
kitbaz gel O fOrettıer berxwedanfn ber-

Sayfa 17) 
Biryaren derheql bldaroexistina girtfyen PKK gihişte 52ya 

Di Dadlgeha W~rahşehr 4 R4ha'yi de 

biryare Bidarvexistina 1 O an 
28f ._,_ezfrant! 1982a ll Kolorduya 7. Komlta· 
niya Orf-1 idarf mahkeme Wfranşehr (} ROha 
ku dlhate dttinf derheqf pfnç tervanan de 
blryarfn bldarvexl1tlnf batrye sltendlnf. U, Jl 
ber sal4!n Suleyman Çelik, Remzl Bqkat, Şuk
ru Çtçek O Bekir Akkat piçOkln, biryar guhurtye 
O derheqf wan de navbera 24 sal O muebbetf de 
biryar hatiye danfn. 

DI vf dawa 239 kest de dadlgeM derheqf 
ı 1 ı kesan de navbera 3-4 salan ceza dlstfne Q 
112 kes Jf berdlde. 

DI mahkema W4!rantehr O ROhayf de toret
gerfn derheqf wan de biryarin bldarvexlstlnf 
sltendfne: MahmOt Guvenç, Şukru Göktat. 
Aziz Belet. Mehmet Doluk. (l Mehmet Kaya. 

orsa plşti blryarfn van dadlgehan biryar di 
dadlgeha derheqf refa navçe ya RQhayf ji bo 
p(!nç şoreşgeran bl biryarf bldarvextsttnf O jl bo 
yeld ji bl muebet hatrye sltendlnf. Bt vi awayi di 
dadlgehfn derhola beıplrsiyariya örf·i idara 
7an de biryari bldarvextstinf derheq şoreşge
rt!n PKK de hatiye sitendlnf gthlştiye 52ya. Di 
vf dadlgehf de jt bo pfnç şoreşger 24 sal, 36 kes 
)i di navbera 3 O 20 salan de ceza sltendlne. 15 
kes ji beraat bOne. 

Şoreşgerfn derheqf wan de blryarfn ku 
blryar@ bldarvextstlnf hatiye sltendln ev In: 
Hasan Atmaca, Fuat Kav, Abdullah Çtgtt, 
Mustafa Keser. Mustafa Tekln. Jl ber sallin wf 
piçQk e derheqf Hallt Genç de cezayi! muebetf 
bl guhartina biryar tf sitendi n@. 

Hlt O Bal a Gel User Glrttxana ye 

Cunta faşista qolonyalist ew biıyarf tuneklrtnf 
ku derheq4! reft!n glrtiyf PKK de da bO, ref
biref pfktine. 

Blryarfn derheql! şervan@n PKK de hatiye 
sitendinf pfre 4!rişa Hekkart Q Kurdistan'a 
BaşQr, hba qolonyalist amanca tuneldrtna hf
za tekoşinf eşkere daxOyan kir. Biryar xelekfn 
t!rtta Mza qolonyaUst e. DI rfbertya PKK de ku 
Tevgera Rlzgartya Netewa Kurdistan'@ dema 
hf:ıbOnf dijfya pfkantna frtş O sltendlna birya
rfn bldarvexistlnf, :ıelal nlşandlde ku blnıds
tina tekotfnf O tuneklrtna hebQna gel (! Kurd 
hha qolonyalfst daye pfş xwe. 

DI vf dema piştglrd (} hevkari~n blhb a
vakJrfye Q dJ vi all de ber bl kemllandinf ve dlçe 

JİHELAŞERR 

btçav pfkantne. Benivfn p@wist dane dij
mln. 

Gellek weı;an bi cudati U ser tıfş O hem· 
bedyf radiwestln. Tevger Q bQyeran di· 
weştnln. U gor agahdarldrtn Q weşana di 
navbera du hezar O. sf hezar tl pfnçsedt de 
ı»ftmerge O jl gel hatine glrtlnf. U, da· 
xöyan dOri rasti~ ye. Ji ber ku hba qolon
yaUst derdora hflf glrtiye dedıeqf bQ
yeran de rasd bt her awayi nayt zantnf. LA, 
ll gor dinava gel de bQyer O pfkanin the 
xebltandin@, hfza qolonyaltst gellek gun
dan hilwqandiye, girsfn hfll nezt kirtye, 
W çOdaldrtna jln tl zarOkan bl sedan biri ... 
dar hene Q kutd çfbQye. 

Ce~ Tlrk glrantya htza xwe lt tlxQb bl 
dh kiriye. Ro-blroj htza xwe ztdedJke, 
xwe ber bl karbana hi~ ve dlkemiUne. 

Jl bo hfla boriye O rtya fpek'f hflfn 
Kurdlstan'f 20 km. valaldrfye. Gundtyan 
diı;tne nefty~ derdorfn van dera bi tfl O. 
diwaran vedlgre. O h~lfn qedexe avadi
ke. 

Bl amanca valaldrina tlx4b, ll tlxOW 
Iraq O. nrkiyt Jl bo 40 km. valablke xwe 
kardlke, ev bi girant di nav gel de tf pey
vandlnf. 

Bl h evicari O. plttgirtina Rejtma Tirkiyt, 
rejtma Iraq tritfn xwe yf Kurdistan' i zf.
detir dike. Ew hflln ku qedexe dax4yan 
dike (ku hfltn di destf ptşmergan dane) ll 
ser van dera iriş O topfn xwe ranawesti· 
ne. 

Nuha bt frişa balaftran ll ser HxO.bf 
iraq tl Iran' f du gundf hfla xanl bom be ki
riye. Dtsa mina agahdariyt geUek gundan 
hJiweşandine, bombfn şewatf cb Irişan de 
btkar tlne. 14 gundi kuttlne Q gellek kes 
birindar btlne. 

Bi van yelcan ve hemberi O. şerıt hfztn 
hember rejtmf bi şerrtn glran nin be Ji 
dldome. lU meha Tinnehl hbfn PDK· 
iranf hemher hhfn PDK·Iraq't ll htla 
Ştnov kemtn veglrtlne. DI berbertyf de 7 
pffmergen PDK-Iraq'f hatine kutUnt. 8 

sitendlna blryaran Q pfkantna fı1tf bl pergalfn 
nemJrovf van taybetan nltandlde ku. hfza qo
lo.nyaUst bl zerp O zllına tazt pikanina xwesl• 
partina gel, çaYtirsandin Q xweslpaı1~ di nav 
gel de bela blke amanç dadne pff xwe Q U hem
ber vf rewşa ertni bend avadlke ku hfza toret· 
"ger xwe di nav gel de bl tekotlnt nekemlUne. 

n zantn ku hfza qolonyalllt )1 taybet~n 
dadlgehan, ji netfca dadlgehfn refl PKK dltir
ııe, ji bo tesira dadlgehan Jl sergel bipeJr1ne Q 
bend ll hemberi testra dadigehan ava bike 
destavitfye gellek pfkantnan O bl cudati deıı-
ttkfn xwe xebltandiye. Xwfnrtjandln Q hov
bertya xwe xwestiye ku vetfre. Jl van pikantnan 

, hember dadlgeht!n ref'l:, parveklrtna refa jlun 
ra riya dawf O çarenin ditfye. Bl vf pfkantnf 

• amanç dike ku tesira blryarfn bldaıveld•tfni 
bitkin e. Bl vi! amanci ji dadlgehfn navçe jl hev 
parveklrtye O blryarfn derheqf reffn parveklı1 
dem-bldem dax4yan dlke. 

l.eWTa derheqf 600 kesi de blryarf bldar
vexistlnf tl sltendlnf. Ku netica dadlgehan bl 
hevra Wyi daxOyanf qkere ye wf he mO hflfn 
p~verOyb Rojhelata-Navin, gelin cthanf. 
mafparhf maff mlrovi hember vf yekl! dengf 
xwe bilind bikln, O ll diji nemlroviya hiza qolon
yalist rawatfn. U, welew hfza qolonyallst vf 
yekf mepndlbe, pfkanlbe )1, tewrf hembertyf 
neguhuriye. gelfn cihan, O hilfn pt!şve.-4 di] vf 
yek~ rawesdyane. 

Jl ali di ve geli Kurdistan@ buhOrbijari ll ser 
girtixanan radiweste O b aldari vi hl!l4! ye. Gelin 

cihan 4 Rojhelata•Navfn )1 her aliyan ve baldarf 
navça berxwedani Kurdistan~ ne Q ll ııer dadl· 
gehan, girtixanan 4 ll ser nedca dadlgehan 
radiwestln. blryar@n qolonyalista, tewrf neml
rovf, Q rGreşfya amanca qolonyaJtsta daxılyan 
dlkln. 

Mina xQya dibe netlee neguhurtye. l..ewra 
leystlka hfza qolonyalist ber:xwedanin bihh 
aflrtne dljbertya alema p@şverö ji po@ ştir ketlye. 
Her roj@n derbas dibe rGki faşista derdikew 
derva O lt hember hevkart O piştglrtlna geJan 
pek ti Q ll diji sazOmana qolonyalist radewes
tfn. Bl hl!z xwedi li berxwedana, berxwedarfn 
gl.rtixana O li şoreşgeran derdikevtn. 

*** 

p@şmerge birindar bO.ne. Rewş geltek dij
war O. germe. Her gav d ibi ku şerrekt giran 
disa derblkeve. Mina ku lJ gor herdO. rejt
man hfz jl hev veqetiyane; dJ belavok O. 

nivisan de dedıeqf hev O du de gellek 
ye kan dibljln Q hlztn xwe karl hembedyt 
dlldn. Hemher vf rewta hlza, glrseyfn gel 
tewrfn xwe yt hemher vA yekf bi girant 
dieline ntşandant. Daxwut O hfvtya gel Q 
~mergane ku çek ll hember qolonyalls
tan bfne xebltandint O. ev roj-blroJ di nav 
gel O pffmergan de ftrehtir dibe. 

U hember tewrtn gellek bban; fOret
ger tewr O. pfkanfnfn xwe yf rast didomt
nln. Du belavokfn KM ya PKK ku ll qada 
şerr hatine belavkirin~ tf de ev yek zelal 
hattye blfkavtin ku. bevkari O yektdya 
htzan ll hember re)tma Sedam O qolonya. 
Ustl nrk dlbt ku pffblkeve. berberf O terfn 
htza kfıf leystikfn emperyaltzmt Q qoloo
yaltstan tf, ev ll hember maftn gelfn 
Rojhelata-Navtne dlbt ku şen bfyt rawa
tandlnf. DI belavoka bt navf CBYDF de 
dtsa ev duwaz hatine dtyarldrinl.. U ser 
van rastlyan ıtebat Q tevgera fOrqgerf tt 
meşandlnt. Jl bo hemO neriniyan jl holt 
rablke tekotfneka rast tt domandinf. Te
sira vf nuha kfm be jt berblçave ku ev yek 
wt bftfglhiftin. Lewra. rastl bl gt~n gel tf 
zanfn O. tlglhtştln bl vt aU ve dlkemile. Di 
vf rewp. nerim ku bfzfn qolonyaltst em
peryalizm tl paı;verOkfn hflt ptlantn ne
mirovi girfdldln O. hifin tuneklrlnt ll 
darx.ltlne, wl rasti bl girsfn gel bl hkant 
bfyi zantn, O ew hfzfn dljhev tevger glrfdl· 
din ewf tf bigthtjln ku tevgera wan kM çi 
tf. Dt nav rewp. pafmayl' O zodya rewşa 
styast de gel rastiyi dibine. O her kesek 
van pirsan dlke .. ev çt.yln bl ku ve?". 
"Rtya ~ a raet ld)an e?" 
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Baştarafı S: 1' de TÜRKMEN'İN KÜRDiSTAN GEZİSİ 
ltte burada Marx'ın ünlü özdeyitlnde dile 

gelen taribsel gerçek Kürdletan'da da boy ve~ 
mit ve sömürged burjuvazi tüm lgrenç emel
lerine rağmen "kendi mezar kazıcılannı" da 
yaratmıtbr. 

Ama açık Id öze(lllde son yıllarda alulal· 
maz baslo ve katilarnlara sahne olan KürdJ .. 
tan'da her türlü tutuklama, Itkence ve Idam 
uygulamalanna rağmen. bir türlü gerçeklet
tirilemeyen KUKH ve onun öncü güçlerini 
Imha amacının, öncü güçlerin kenelllerinl der
leyip toparlandıldan, balkın delteğlnln giderek 
artttiP ve uluslararası olanald.ann herza
mankinden daha elveritli hale geldliJI günü
müzde bu tür uygulamalarla gerçeklettirilmesi 
hiç mümkün değildir. 

Bunun bliJncllçlnde olan sömürged faflst
ler, çıplak zor dıtında uygulayacaklan herhan
gl bir yol lcalmadığından giderek artan bir bl· 
çlmde bu yönteme bqwrmakta; devrimci zo
run gelitmesini kaçınılmaz loJan bu durum, ya
rattığı kısır döngü lle, sömürgeellerle Iç ve dıt 
dayanaklannın çökütünü hergün biraz yakın
lattırmaktadar. 

Bugün gerek Kürdistan ve gerekse Tiirldye'
de en yalan müttefiklerinden bile soyutlan
makta olan sömürged-fatist cunta. sömürü ve 
zulüm altında lnleyen kitlelerin hotnutauzluğu 
Ue kenellnl her bakımdan gerçek bir devrime 
hazulayan yurtsever-devrimci güçlerinin bl· 
llnçll eyleminin birletmesinden ölümsüz bir 
korku duymasına. bunu önlemek için tüm gücü
nü seferber etmesine rağmen, bölge Ilerici ve 
devrimci güçlerine kal"fl da kıyasıya bir müca
deleye hazırlanmakta ve yer yer de kartı-dev
rimci komplo ve giritimlerde bulunmaktan geri 
durmamaktadır. 

İran-Irak savqı, Ilerici Suriye yönetimJoe 
kai'JI tutum mealelerinde oldukça somutluk 
kazanmat olan bu durum, günümüzde bu alan
dald gelişmelerin yükseldiği bowıtlarda olsa da 
fqltıt·Türk cuntasına özelllkle Iran-Irak sava
llDda üçüncü bir taraf durumuna getirmit bu
lunmaktadır. 

Kürdistan'daki gelitmelerden duyduğu kor
ku ve Türkiye demokratik ve sosyalllt hareketi· 
ni bu yolla süreldl bir baekı altında tutma ve 
yeniden çökme nokta11na gelen ekonomisini 
savat ganimetieri lle ayağa kaldırmak gibi ne
denlerle, batta Güney Kürdlııtan ve Kürdlltan'· 
ın digerparçalan olmak üzere komtu tüm ülke
ler üzerinde llhakçı amaçlarla yeniden kılıç 
taktatmaya bqlayan sömürgecl fatllt Türk 
yönetimi, dolayh yollarla da olsa Lozan hüküm
lerini kendi emelleri açısından yeniden tartıt
maya sürmeye çahtmaktadu. Kendisi daha bir 
ulusal kurtulut saVIlfı yürütmekte Iken bile lö
mürged amaçlar petinde kotan Türk burjuva
zisi. sahip oldugu petrol kaynaldan, verimli 
topraklan ve stratejik konumu nedeniyle Kür
distan ve qzelllkle de Güney Kürdistan üzerinde 
zamanın Ingiliz ve FI1UlSIZ emperyallatlerl lle 
loyasıya bir çatıtmaya tututmuttur. Fakat o 
günkü durumu lle ancak kenell varligını ayakta 
tutmaya güç yetlrebllen Türk burjuvazisi. gö
nüllü Jtblrllkçlllğe soyunmut egemenleri vuı· 
tuJyla elinde tutabildiği Kuzey-Bab Kürdistan 
~.~ daha önceden katliam ve sürgünlerle boo 
taltağı Ermenistan'ın belli bir bölümü dıtında 
mıperyallst güçlerle çatıtma Içerisinde bir ka
nt toprak bile elde edebilecek durumda defllldL 
Daha da ötesi bu tür taleplerde esrar ederse. 
Içerde aldatıldıldannı aniayıp sömürgeci haki-

mlyet çabalannil kartıayaklanma hallnde olan 
Kuzey-Batı Kürdistan'• ve daha birçok mil· 
liyetın yatadıiiı alanlan da elden çıkannakla 
yüzyüze kalabUI~I. Nitekim 1920'1erde Şeyh 
Salt !eyanında Ingilizler Kemalistleri Güney 
Kürdistan Musul ve Kerkük üzerinde hak iddia
etmekte ısrar ederlene bu llyanı desteldeyip 
tüm Kürdlltan'a t~ batianna sahip olmakla 
tehdit etm{flerdlr. ltte bu gerçeği gördükten 
sonradır kJ Türk sömürgedl~. lııtemeyerek de 
olsa Lozan Konferansında Ingilizierin Kuzey
Batı Kürellstan hareketini desteldemekten vaz· 
geçmeleri kaTflbğında kendilerinin de Güney 
Kürellstan üzerinde hak ldeila etmekten vaz
geçtıklerini açıldamıtlardır. Ancak daha son
raki tarlh.el süreçte birçok olayda lapatlamıt-

' tn Id, talan ve ganlmetle geçinen bir miras üze
rinde ve fakat çok zayıf, dolayı5ı lle de geri bir 
biçimde tekilleneo Türk burjuvazisi, doğal nü· 
fuz alanı olarak gördüğü ve birçok bakımdan 
onu güçlü kılabilecek olan böyle bir alanı elden 
çıkarmıt olmayı bir türlü hazmedememlt ve 
ortaya çıkan ilk fırsatta bu alanı tekrar ele geçl· 
rebllmek Için aüreldl bir çaba Içinde olmut· 
tur. 

Geçtiğimiz ayda bir Amerikan gazetesinin 
de açıkça yazdığı gibi, emperyalizmin ltblr
llkçlsllrak krallığına kartı 1958'de bir burjuva 
devrimi gerçeklettlrllelljji dönemde emellerine 
uygun bir bunalım durumunun ortaya çıkbijına 
kararveren Türk sömürgecil eri, ABD lle girdik· 
leri ltblrllkçl llltkl1ere dayanarak emperya
lizm adına ü&dendlkleri yükümlülüklere kllf'IJ· 
lık Musul ve Kerkük'ü ilhak etmesi konusunda 
kendisini desteklemeleri Için ABD lle gizil bir 
aniatma gerçeldqtlrmlttir. O tarıhten Itibaren 
Ister Iç ve Isterse bölgeselsorunlardan kaynak· 
lansın her bunalım döneminden bu amacını 
gerçeldqtlrmek konusunda yararlanmaya ça· 
lıtan Türk sömürgedleri, çoğu kez de bunun 
Için uygun ortam oluttunnak amacıyla buna· 
lımı bizzat yaratmaya veya körüklemeye çaht
mıtlardır. 

Ancak ekonomik ve sosyal gellflmlerllf98l 
ve llhak politıkalannda lftllblanru sürekliaçık 
tutmalanna ragmen, hesaba katmak lsteme
dikleri, "'halettik" sandıklan ve fakat süreç içeri
sinde ayaldanna dolanan bir batka sorundan 
ötürü de bir türlü bu arnaçianna dört eUe sanla· 
mamıtlardır. 

Tahmin edileceği gibi bu, Kürdistan sorunu· 
dur. Türk sömürgedlerinin kendi egemenlllderi 
altına aldıklan Kuzey-Bab parçaaında, hertür
Iii yöntemi kullanarak kırmaya çalıttıklan di· 
renlt hareketı, feodal önderliğin tahsında geçl• 
d bir yenilgiye uğrablmıt. sömürgecl abluka 
altına ab_. Kinll.can•ua caia IIPbn ......... 
lenmit, asimilasyon vb. politıkatarla ulusal ve 
toplumsal yapı önemli oranda tahrib edUmit ve 
Türk uluslatmllll Kürt uluslatmanın yerine ge
çlrllmek lstenmlttJr. 30, 40 yıl gibi uzun bir 
dönemde ve direnmesiz bir ortamda bütün bu 
alanlarda önemli mesafeler almıt olan Türk 
sömüıgedlerl, arbk bu sorunu hallettilderini 
dütündüldert ı 960'1arda ltblrllkçl kapitalizm· 
lerini de bu alana egemen lotarak Kürdistan 
üzerlndeld egemenlllderinl ekonomJk sömür
geellilde de tamamlamak lltemltlerdlr. 

ı 970'Iere gelindiğinde ortaya çıkan objektif 
zeminde, gerek Kürdistan ve Türkiye ve gerek
se uluslararası gellfmelerln de etkisiyle mo
dem KUKH'nln Ilk Itaretleri belirmeye başla
mıttı bile. Ancak bu gelitmeler gerçek ania
mma ı 973'1erden sonra hızla Ideolojik ve poll· 
dk bir eğilim haline gelen proletarya hareketi
nin ortaya çıkması ile kavu1tu. Somut lfadesini 
PKK'nin tahilnda bulan bu hareket her türlü 
objektif ve subjektif yetersizilkler ve olanaksız
bklara rağmen çok kısa zamanda büyük bir 
gelitme gösterdi. 

Elbetteki bu durum. tüm varlığını ve polltl· 
kaunı Kürellstan ve Kürtiiigün inldın temeline 
dayandırmtt olan TiJ.r.k sömürgeelleri Için ö
lümcül bir darbe ldl. Ustellk Kürdistan'da boy 
veren proletarya hareketi stratejisi, taktifti, ey
lem ve programı lle yerel reformist güçler ile 
sosyal-toven eğilimin aksine sömürgedilkle 
tüm köprüleri kesin olarak kaldınyorve onun Iç 
ve dıt dayanaklanna yönele re k dogrudan varh· 
ğını hedef alıyordu. 

Aynı zamanda sömürgecl Türk burjuva Ikti· 
dannın objektif durumu ltlban lle ne kendi hal· 
kana ve ne de Kürellltan halluna verebilecek hiç 
bir teyinin kalmadığı, her alandaki tükenmJt· 
Ilgi ile toplumun sırtında tam bir yük haline gel• 
diği, giderek hem kendi halkı ve hem de özellik· 
le Kürdistan ve bölge halklan açısından karşı• 
devrimci zoru üreten emperyalist bir maşa ola· 
rak hertürlü gellfmenln önüne engel olarak dl
ldldlgl bir dönemde ortaya çıkan Kürdistan'· 
daki bu gelişmeler, Türk sömürgeellerinin el· 
betteld halkımıza kartı açık bir savaşı batiat
matannın gerekçeleri olacak, ve onlar bu ko
nuda en ufak bir gelltmeye meydan vermemek 
Için her yolu deneyecelderdJ. 

Nitekim gelltıneler de bu yönlü oldu. 1 2 Ey
lül ı980'de diğer nedenlerin yanında esas ola· 
rak Kürdlstan'dakl bu yönlü gelitmeleri önle
mek Için, Türk sömürgedliğlnln günilmüzde 
daha da katmerlqtlrilmlt olan geleneksel ulu
sal inkar ve Imha politikalan tüm dehşetiyle 
.ergllenJp, Türkiye ve Kürell.tan halldan aske
ri·fqlst bir yönetimin laskacı Içine alındı. Bu 
tarihten Itibaren Kürdistan ve Kürtlük gerçeği· 
ni temsiledım ve onun adına yola çıkan herkesi 
doğduğuna pltman ettlmıe mantığı üzerine ku
rulan azgın bir tovenlzm ile halk kitleleri ve 
yurtsever-devrimci güçler üzerine saldıran sö
mürgecller, onblnlere varan toplu tutuklama• 
lar, yine kitleler balinde gerçekle4tlrilen kat
liam w ldamlula bir vahtet fımna~tlçlnde ge
liıımelerl boğmaya çalışmış ve bu konuda elle
rinden gelen her şeyi yapmışlardır. 

Ancakolumsuz tarihi mirasın tersine olarak 
bu kez PKK önderliğindeki KUKH'I, zincirlerin
den bOfiiOan tüm bu vahfde rağmen, kendisi 
Için biçilen ölü kefenlnl yırtmayı bqararak di· 
renlti hakim kılmasını bllm{f. emperyalist ve 
sömürged güçlerin ülkemJz ve halkımız Için 
öngördüğü geleceği ten yüz etmlf ve mücadele 
bayrağını daha da yükseltinlttlr. 

PKK PARTİZANIARI KÜRDiSTAN HALKlYlA BİRLİKTE 

Baştarafı S: rde 

Sona- Fatfat cuntarun Iktidara gelltinden aonro 
~z ne gfbl değlflkllkler gördünüz. Bir yurtaever 
olarak bunlan anlatır mıaınız? 
Cevap- Suruç-Birecik llDlT boyunda oturan köylü
ler olarak bizim" 78-SO'Imlz geçimini kaçakça· 
bkla sajJhyordu. Fatist cuntarun lkttdara gelltiy
Ie bu geçtm olanağı da elimizden alındı. Şimdi. 
çoluk-çocuk hep birlikte Adana. Mentn vb. yerle
re mevsimilk IKI olarak pamuk ve- çapaya gtdl· 
yoruz. Yani, geçtmlmiz çok kötü ve rull bir du
rumda. Tüm bu zorluklar altında kazandığımız 
btrkaç kurutu da döndükten sonra doktora veri
yoruz. Çünkü. oralardakl kötü çalıpna kopdlan 
ve yqantı nedentyle çoluk-çocuk hep kötü luu
tabldara yablanryor. 
Sora- Fatl.ı cuntanın ab ve diğer köyltiier be
rinde ne gfbl bakılan oldu kuGaı anlcıtır mıaunz? 
C.V.p- Daha önce geçlmlmlzl kaçakçablda sat
ladığımı21 bellrtmJttlm. Silah arama bahanesJ 
Ue panzer ve cem.elerle yüzlen:e asker köylert
mizi basarak bizden sUah istediler. Yok dedik. O 
zaiiUlD da bize .. malrnrzı. müllcünazü, koyun. ke
çi neyiniz ooncı •atın. mutlaka bl~r •Ilah rNlfm 
edin" dediler. Teslim etmneydlk biziköy mey
danına çekip Itkence yapacaklardı. Ve yaptı• 
larda. Hatta namusumuza kadar el attılar. Bura
da üziDerek bir teY beUrtmek Istiyorum. Tüm bu 
yapılanlar lhbaıalann eliyle yapılıyordu. 
Soru- Bu lhbcırcrlann laminf ve~bfllr mf•fnfz? 
Bu fhbcırcılann eliyle üzerinizde ne gibi bakdar 
oldu? 
C.V.p- Mesela Suruç'un Mül'fltpmar köyünde 
Abdi Şimtek ve Atmanik köyünden Necmettin 
Yıldmm. Bunlardan Abdi Şimtek bir .. apocu" 
aıbclat1 yablatarak, sonradan allelerine dö
nüp, .. hani ne~de apocu dedlklmnls. he,.t kaç· 
Mlf gftmlttfr. Şimdi ••ro bfzdedlr ... demJttlr. 
Necmeltln Yddınm ı.. bazen sömilrgecllerln 
arabasına. bazen de bndl arabasına binip köy
leri dolaprak hem .. apoculan" aramaya kalla
fiYOr, hem de ka,lüler fizerinde baskı yapdma..
na bizzat Hbep oluyor. 

Birörnek daha veny~aa. Bizim k19 mıını po 

londır. Biz -· köyünde oturmaktayız. Bizim kö
yün yalulilannda sınırcia Iz olduğu zaman,lhbar
a Bozan Kaya ellyle bize baskı yapılacağı mu• 
haldutktır. Daha sonra gecenin erken saatlerlo
den sabaha kadar nöbet tutmak zorunda bıralu· 
lınz. Mesela geçenl~de bizim köyün yalanlann
da bir Iz görülmiif. Ultegmen (Bölük komutanı) 
ve lhbara Bozan Kaya alltam saat 7'de köye gel· 
dller. Bozan düdük çalarak tüm köylüleri topla
dı. ı5 yatından 80 yqına kadar insanlar. köyün 
harmanlığında toplanmak zorunda btrakddılar. 
Bozan, köylüleri toplarken elinde devlet tara
fından verilm'f G-3 marka otomatık silah lle 
mt:ında aileert elbise bulunuyordu. Köylüler zor
la hannan yerinde toplandıktan sonra bölük 
komutanı, 6nemli bir lt yapmamn gururuyla ö
vünerek lhbara Bozan Kaya'ya sınbp "timdi 
bunlan ne yapalım" dedi. Bozan Kayal.e, askeri 
bir sorumlunwı kendiline sormut olduğu bu so
ruya kartılık olarak, büyüklük pozuna girerek, 
.. bunlar ne gtJne duruyor. Hududun güvenliği 
yobcı, bu qekoğlu qeklernöbettutmak dıtında 
devlete daha batka ncuıl yardımcı olabilirler Id" 
dedi. u .. aı olan Bozan Kaya'dan bu sözleri du
yan bölük komutanı, llltir boyundald askerlerin 
yetmezliğinden dolayı tqıdıfiı korkuyu bir an 
adatır gibi görOndü ve kendi kendine .. tam do 
yerinde blr•öz. biz böyle yaparsak tam da hudu· 
dun güvenliğini .aglamlf oluruz ve bu biçimde 
dıtandan Içeri girebilecek deurimcfler önlenmlf 
olur ki, bu da bizim Için zorunlu bir te.ydlr" diye 
söylaıdl. Kendi aralannda biraz daha kon uttuk· 
tan sonra yammıza geldUeı. Kendl araJannda 
bir plan kunnut olmalıydılar Id, blzl iiç«r kitiiik 
guruplar hallnde lftlma etmeye batladılar. Itti· 
madan sonra. nöbeti elliediideri gibi tutabm ve 
babangi bir yanbtlık yapmayalım diye biraz 
öğüt ve nailhat ~ 'ıstiJdaJ nıartını" okut· 
maya batladılar ... lııtlldaiiDUfiDı"lhbara Bo
zan Kaya•da dahilhiç btrlmJz bllmedJiimlzden 
dolayı adı "'IRIIdtl 1D8J11., olcuıadu oldu. Ama 
ahada dımuD o,du Id. bize vabana olan bu 
IIDU'Il olauDa dur ....... tlnbliiDizde H l6yle-

dJglmlzl detll b114kalan, blı kendlmlı de anlamı
yorduk. Daha sonra bize askerlerin nöbet tuttuk· 
lan yerin SOO m. gerisini göstererek, nöbet e bat
Iamam ıD e.mrettller. Nöbet tutmayı rededersek 
batarnaza nelerin geleceğini bildiğimiz Için, söz· 
de de olsa bunu kabul etmek zorundaydık. Nöbet 
tutma esnasında silahlı olm.amız gerektiğini 
kendllerlne derin blr endlte Içinde bildirdiği· 
mlzde bölük komutanı hemen kükredl ve bize, 
.. •Izi gldl qe.k oglu qekler, siz klm•lnlz u lan. •lzf 
tanımıyonnuyuz., •Ize allah versek bizi bin plf
man edersiniz., çünkü sizler birbirinize kurtun 
•rkmauınız." dedi. O zaman silahsız nasıl nöbet 
tutablllrlz veya tutsak bile nöbetln ne anlamı · 
kalır dediğimizde Ise, "siz aadece gelen olduğun
da mehmetçlğe haber verirsiniz ve bir tehlikeye 
girdiğinizde mehmetçik gelip •fzl kurtaracak· 
tır. Eğer gelen olursa tot ve sopayla saldrnr he
men haber verirsiniz" deelller. Aslında nöbeti ne 
Için tutacağımazı kenelllerine daha önce IOnDUf, 
kaıf1lığında "bflmfyonnu.unuz apocular bir 
köyden bir köye gider gibi huduttan gidip ge
liyorlar, bunu bflmlyonnu.unuz" cevabını al· 
mıtbk. 
Soru- Peki bu nöbet tutma durumundan ne gfbf 
aonuçlar ÇJkardınız? 
Cevap- Aslında hudut dedikleri de nedir Id, kq· 
ke gerçekten hudut olsa. Halbuki hudut hiç bir 
zaman gerçek anlamda bir hudut olmamat ve 
olmayacakta.. Çünkü araya giren hudut bir çok 
akrabanın ara11nda. birbirlerine kan bagayla 
bağlı Insanlar aruında bir ayrılık duvandır. Bu 
duvar ne kadar 8fllmaı görünürse görünsün, 
lnsanlu birbirlerine ulllflyor, dertlerini böylece 
birbirlerine anlabyorlar. Bundan ziyade herkes 
çevrede lt bulaıDadığından dolayı burayı ek· 
mek kapla olarak kabul edlyor. Adeta Insan na· 
ni kendi kapıandan geçmek zorundaysa. ekmek 
lçln de bu huduttan geçmek zorundadır. Geçmit
te .....ı Kürd'ii Kürd'e kırcbrtmıtlarsa. bugün 
aym clurumu Mrgilemek l.atyorlu. Yanı heqcy
den &Ice 6cllert patlan:uuıa korktuldan ''apo
culaım" gelip geçmelerini bndllerl öal.yeme-

Sayfa ıs) 
~murged-tllfl&l dJktatorıuıı. albnaa, sürek

ll bir Imha politikalan na maruz kalarak yllf.!!l· 
dığı üç yıla yaklatan bir süreci teslimiyet ve 
uzlatmacıhğı öngören ve kaçınılmaz olarak 
daödmaya ugrayan diğer tüm güçlerin aksine, 
direniş ve örgütlenme Için değerli hazırlık yıl· 
lan olarak değerlendlrip, bu çizgiyi döneme 
hakim kılan proleterya hareketi, dütmanı tam 
bir çıkmazia yüzyüze getirmiş ve onun bunalı· 
mını derlnlettirmlştlr. 

Geçmltte tanıdığı ve ağır darbeler yemesi· 
ne neden olan bir çok hata ve eksiğini direniş 
temelinde aşmayı bataran proletarya hareketi 
ve onun öncü örgütü PKK, Türkıye demokratik 
ve sosyalist hareketi ile Kürdistan'ın diğer par
çalannda ve bölgedeki diğer devrimci güçler ile 
ilişki ve Ittifaklan kurup saglamlajtırarak, ni· 
haf bir savaş için gerekli hazırlıklan alabildi· 
ğin~ yoğunlaştırmıştır. 

Işte tüm bu gelişmeler kaqısında paniğe 
kapılan sömürgeci faşlstler, ltbirllkçi uşak ka· 
rakterlerini açığa vurmaktan çeklnmeyerek. 
KUKH'nl güçlenellrebllecek her teYe amansız 
bir düşmanlık. saldin ve Imha temelinde, hiçbir 
emperyalist ve sömürged Iradenin önlemeye 
kadlr olamayacağı ulusal ve toplumsal geliş· 
meleri "Çevik Kuvvetleri., vb. müdahale güç• 
leri ve bu temeldeki girişimleri lle boğmaya ve 
böylece kaçınılmaz akibetinl geclktlrmeye ça· 
lışn;ıaktadırlar. 

ltte bunu saglayabilmek yolunda en etidil 
silahlanndan biri olarak gördüğü tüm Kürdis· 
tan'ı ve özellikle Güney parçasını kendi nüfuz 
sahas.ı Içine alma ve bu alanı llhak etme girişi· 
mini Iran-Irak savaşının yarattığı bunalım ve 
Saddam yönetiminin Içinde bulundujju yetmez· 
likleri öne sürerek bir gerçek haline getirmeye 
çahşmaktadır. 

Irak sahasında ayakta kalmaSlDl saglama
ya karşılık bu girişimi örtülü bir biçimde onay
lamış görünen faşist Saddam yönetimi, şimdi
Ilk daha çok can derdinde oldugundan lleride 
böyle bir giriştml kabul etmesi olanaksız olsa 
bile mevcut konumu lle bunu tasfiye edecek bir 
durumda bulunmamaktadır. 

Müdahale Için Irak'taki tartiann ve elverl!t' 
ll uluslararası ortamın olutması Için pusuda 
beklerken sömürgecl·fatist cuntanın işine mol· 
lalann iran'ı çomak soktu. Saddam yönetimine 
kal'fl sürdürdügü kan davasını şimdi Güney 
~ilrdlstan'da yoğunlqtırmaya karar veren 
Iran yönetimi, yine Irak yönetiminin de torpll
lemeslyle Türk cuntasının havaya kalkmış cop
lan nı kalliStnda buldu. 

Cunta dışişleri bakanının Kürdistan'a yaptt
gı "yurtiçi gezisi"nde, üçüncü bir taraf olarak 
bu savatın qiğine sürüklenmiş olan (savaş da
ha şimdiden Kürdistan üzerinde yeni bir pay
laşım savaşının renklerini taşımaktadır.) faşist 
Türk sömürgeciliği lle diğer taraflar arasındaki 
sorun an(!) sınırlara kaydırılan ve ulu !arar 
tepkiden çekinilerek adı konulamayan gizli 
diplomatik görüşmelerle çözmek amaçlan
maktaydı. 

Faşist Türk yönetimi içerde tutturamadığı 
zoru dışarda tutturabUecek ml?. 

Bu sorunun cevabı biraz da hızından birteY 
yitirmeyen bölgedeki gelişmeler ve özellllde de 
Iran yön~ınlnln savaştaki kararldığında yat· 
maktadır. Onümüzdeki günler bu sorulan daha 
da aydınlataca§a benzemektedir. f 

diklerinden dolayı, bizim vasdamızla önlemede 
bqanb olmak lııtiyorlar. Tabi böyle olunca da 
biz lld atq ara11nda kalıyoruz. Gerçl"apocular" 
Ineğimiz dapnda nöbet tutmak zorunda bırakti· 
dağimm bildiklerinden dolayı atqlerinJ kontrol 
etmeye çabpcaklanna. azami ellkkat göltere
celderine inanıyoruz. Ancak, her ıeye rağmen 
dddJ bir tehlikenin Içinde oldujjumuzu size be
Urtmek istiyoruz. Bu tehlike yetmezmit gibi. pa
rasızlıktan belimiz zaten Iki büklüm olmut. Blll
yoreunuz köy hayatı oldukça yorucudur. Yorgun 
haJJmlzle gece boyu nöbet tutmak çok zor olu
yor. Yorgun bir tekilde nöbet tutulurken yatı• 
lacağını adı gibi bilen lhbara bunu önlemele Için, 
bize tonla küfür savurarak "sakın yotmayın ha. 
yatarsanız çok ciddi durumlarortaya çıkabilir, o 
zamanda size ne yapaca§ımızı görürsünüz., ayn
ca yatan olursa her teyden önce 5000 bin If ro 
vennek zorunda brrokınz. nereden getirirseniz 
getirin. buna kantr.ıayız" diyor. Aslında bu du
rum onun lti daha r.lddl tutmaeına yol açıyor. 
KlmbiJir komutan mı aöylemlt, kendlsiml bunu 
çıkarmat bilmiyoruz, ıama böyle bir tehdit aslın
da cldelldlr. Zaten parUlzlık çektiglmJzden, bu 
biçimde dahaiyi nöbet tutmamızısaglamak Isti
yorlar. 
Sona- PKK'nin önderliğinde geliten Kürdlatan 
Ulu.al Kurtulut HarY:Icetl hakkında neler dilfü· 
nüyorsunuz? 
Cevap- Fqllt cuntanın gelmesinden sonra hepi
miz bir çıkmaza glrdlk. Hareketin bittiğini aklı· 
mızdan geçlriyorduk ve sömürgeelierin propa
gandasının etkisi altında kabyorduk. Ama PKK'· 
ll arkadqlan görünce, özelllkle SerxwebQn ga
zetesini gördüğümüzde, Parti'nin Konferans ve 
2. Kongresint yaptığını duyduğumuzda daha 
güçiii olduğuna lnandık. Me.ela sizleri görme
miz, bizleri çok sevlndlrell. Sömürgecilerin Irak 
Kürdlatan'ına saldansayla blrllkte, Inanıyoruz Id 
her Kürdl1tanb bunu, yani PKK'nin daha güçlü 
ve savllfÇI olduğunu pratikte gördü. 
Soru- Son olarak söylemek Istediğiniz bir tey 
var mı. önerileriniz nelerdir? 
Cevlıp- Tek llteğlmlz Kürdl.tan hallanın birll· 
ğlnt sağlayacak olan Ulusal Kurtulut Cephesi'
nin yarahlmasıdır. Kurtulut Için blrlqlp fqllt 
Türk sömürgedllğlne kartı ellrenmek, savqmak 
Istiyoruz. Tek umudumuz PKK'dlr. 
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Baştaraft 20. şayfada 
O bir militan, O bir önder ve kitlelerin öğrencisiydi 

köylülügün üzerine y_ürüdüklert. feodal q
ldya çetelerini ağu silahlarla donatarak kit
lelerin üzerine saldıklan halde, kadın-erkek, 
genç-ihtiyar tüm köylü yığmlan, bu kez de 
tanklara, ağır sUahlara karşı sokaklara dö
külmüş, köylerini ve mahallelerini kan
lanyla savunmaya kararlı olduklannı gös
termişlerdir. 

işte, tarihteki en zor işlerden biri de böyle 
anlarda beUrir. Eskiye, köleliğe, sömürüye 
ve zorbahga karşı, yepyeni özgür, bağımsız 
ve sömürüsüz bir toplumun yarabirnasında 
önderliğin rolü daha çok böylesi anlarda ö
nemini duyurur. Dava ne kadar haklı, kitlele
rin mücadeleye atılaşı ne kadar yaygın ve 
güçlü olursa olsun, eger bu öfke ve kin ör
gütlü bir yapıya kavuşturulamazsa, Ueri a
maçlann yolgöstericiliği hareketin aydınla
tıcı gücü haline gdirilemez ve bu yıgınsal 

Baştarafı 12. sayfada 

nasıl bir hazırlık Içinde olduğunu göstermekte
dir. Ordunun modemize çabalan ve yeni sUah
larla donatı lması, Türk fatist cuntasının bölge
de daha saldırgan bir rol oynamaya çahftlguu 
açığa çıkartmaktadır. 

Iran-Irak savaşının boyutlandıöı günlerde 
Türk basımnın iştah kabartıa bir şekilde, Musul 
ve Kerkük petrollerini öne çıluumasa, Türk fa· 
flıJt cuntasanın emellerini açıkla.ınaktadır. içe
risinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizi at· 
latabllmek Için dıp açılma Ihtiyacı her zaman
dan daha fazla kendlıJini hiaettlrmektedlr. 

Bir yandan Kürdistan meselesini bahane e
derek, slyual muhaliflerini bastırmaya çalıp ... 
ken, diğer yandan da bölgede önemil gelitme
ler var bahanesiyle hazırlıklannı yoğunlattı ... 
maktadır. Bu teldlde, dtpnda kapanan pazar 
olanaklanm zora dayanarak açmaya çabp ... 
ken, lçteld 1Jyasal muhallflmriln 6zerine gide
rek onlan etldilzlqtirmek Istemektedir. 

Fakat PKK davalannda verilen 35 Idam a ... 
~uan Güney Kiiıdlatan'a ı.tıı....lçade buıju
w muhalefete bile olanak tanımamall cunta
nm tqhlrlni daha da hızlandırdı. Dıt kamuoyu. 
bu gehtmelerle cuntanın gerçek yüzünü daha 
Iyi taıuyarak. .. demokra .. '' dediili teYfn. halk
lar üzerinde katliam Imha ve IÖmü.riiyü ~ 
lqtırmak olduğunu daha Iyi bir teldicle kavra
maya bat)adı. 

Yakın Gelece§e KlA Bk Bala, 

3 yıllık uygulamaJan ıJOnucu cuntanın .Citp 
dayandığı nokta. her alanda bir çöldit ve buna
bm dır. Bu dunım cuntayı daha da saldırgan 
kılacağı gibi, özellllde de ABD emperyallznıi 
Ortadogu'da aleyhine olan dengeyi kendilehine 
dönüştünnek Için, faşist aıntayı eskiye nazaran 
daha fazla bir tekilde bölgedeki gellfmelen: 
müdahale Için kullanacaktır. Kendi egıbmi de 
dıp açılmak olan fatllt askeri cuntanın, em
peryahzmle böyle bir göi"Üf blrbğllçJnde olma
ll, onu daha da saldırganlqtıracaktır. Buna bir 
de bugün Içte karıı kartaya bulunduğu 10runo 

kabanş örgüt ağıyla kucaklanamazsa, mü
cadelenin tüm görkemine rağmen hedefe u
laşamayacağı da yine tarihsel bir gerçektir. 
Bu yığınsal kin ve öfkenin örgütüne kavuş
turulması ise, tarihin tanık oldugu en güçlü 
mücadele ve en görkemli zaferi yaratmaya 
yeter. 

Bir halk savaşının ilk basamaklannda 
bulunduğumuz bugün, geçmişe oranla kin ve 
öfkenin daha da derinJeşt1gi ve düşmanı çıp
lak ellerle parçalama isteğinin kitlelerde 
durdurolmaz bir hal aldığı dikkate alınırsa, 
bu gerçek daha da önem kazanmaktadır. 
Düşman, ordulannı son bir kez daha Kilidi s· 
tan içlerine kadar salarak ülkemizi yeniden 
kana bogmaya başladıgı yaşadıgımız gün· 
lerde, kitlelerin isyan ve başkaldınlannın da 
körükleyicisi olmaktadır. O, kitleleri pasi
fize etmek. sindirrnek için başvurduğu her 

baskı ve vahşet uygulamasında bu ateşi da
ha da alevlendirerek, kendi kuyusunu kaz· 
maktadır. Ama bu noktada mücadelenin ör
gütleyicisl ve önderlerine de en büyük görev
lerden birisi düşmektedir. Kitlesel kabanş ve 
Isyan hareketlerinin amaca ulaşmada tek 
başına yeterli olmadığı açıktır. Aksine, isie
nilmeyen felaketli sonuçlara da yolaçabi· 
lecek böyle gelişmelerin örgüt silahıyla ku· 
caklanması; düşmanın erken bir kabanş 
hareketi bekledigi bu yıllarda, örgütlenme 
ve mücadeleyi adım adım geliştirerek. ona 
nihai darbeyi vurmaya hazırlanılması ge
rekmektedir. 

Siverek mücadelesinin devrimci savaşı
mımızda öğrettiği en büyük derslerden biri 
de budur. Halil Çavgun, Salih Ka nd al, Cuma 
Tak gibi onlarca komünist önder ve milita· 
nın mücadeleyi örgütüne kavuşturmak için 

sürdürdükleri yorulmaz çaba ve hayatianna 
bu çabaya kabk edişleri, bizlerin görev ve 
sorumluluklannı daha da büyütmektedir. 
Değilmi ki, en büyük zorluklar içinde, her 
yönden gelen saldınyla boğuşulduğu bir an· 
da, onlar, halkın kin ve öfkesini bilinçli bir 
harekete dönüştürmek uğruna öylesine fe
dakarlık örnekleri sergileyip, düşmanı geri· 
leterek, hareketi örgütüne kavuşturmak için 
hayatlannı mücadeleye adadılar; öyleyse, 
gerçekleştirilen eğitim, ulaşılan bilinçlenme 
seviyesi ve tarihten ve geçmiş mücadele pra· 
tiğinden elde edilen deneyimler üzerinde, 
uğruna kan verdikleri mücadeleyi tam da 
onlann istedikleri biçimde örgütüne kavuş· 
turarak, düşmana nihai darbeyi vurmak için 
adım adım ilerlemek bizler için zor değildir. 

Artık. önü açılmış ve aydinlatılmış olan bu 
yolda kararlı ve emin yürümek yeterlidir. 

Faşist cunta 4. yılına girerken •.• 

lann ağırlıöı, Kürellstan ulusal kurtullif müca· 
delesinin güçlü bir selitim göstermesi ve dıpn· 
da prestijinin daha da artması eklenince, dlz
glnlenemeyecek bir baskının, zonın sahnede 
d~ faal olarak bellrecegl açıktır. 

Onümüzdeki aylarda ekonomık bunalımı 
daha da derinleşerek, gelitecektlr. Ekonomiyi 
kurtanna vb. girişimleri de bir sonuca ulaşa
mayarak, bunalımın ağırlqmasını önleye
meyecektlr. Dıtarda ihracaat olanaklan daha 
da azalacağı gibi, borç yükü de artacaktır. 

.. Seçim" .. demokrasiye dönüt,. vb. şeyleri 
adeta ip üzerinde ttıtmaktadır. Battan beri sü
rekli yaptığı propagandatarla seçimlerin erte
leneblleceğtnden bahsetmesi, cuntanın şeçim
lerkonusunda nasıl birtavırtakınmaya hazırlık 
yapmakta oldugunu açıklama ktadır. Süreldl Iç 
ve dıt meseleleri bahane ederek, seçimlerin er
telenebileceğinden bahsetmesi ve hala bu ko
nuda 1peküla1yona devam etmesi, 10n ana ka
dar bile olsa cuntanın erteleyebUeceğlnl göster
mektedir. Kendi düzenledlii oyun bile kal
dıracak derecede Sikıtan cuntanın, .. seçim
lere" gitmemal olualık dahlllndedlr. "SSDEP", 
.. Doğru Yol"vd. bazı partilerin vetolara kal"fln 
.. seçimlere•• kablmak Için sürekli dldlnmeleri 
ve cunta partilerinden daha fazla oy almalan 
çokaçık olduğundan, böyle birdurumda hesap
lan bozulacak olan cunta, böyle bir ıJOnuca yol· 
açmamak Için .. seçimlere" gltmeyebUecektlr. 

Bugün dünya kamuoyu bile cuntanın bu ko
nuda oynadığı oyunun bir aldatmacadan öte 
gltmediOinl çok Iyi bUmektedlr. Bu dunım w fa
... t cuntanın Içerde ve cfıtarda özelllkle de Kül'" 
dlstan halla üzerinde yeni katliam operasyon
Ianna glrlpneel, onun bu tecrit edllmithğlnl 
daha çokarttıracak w devrimetiere artan orano 
da blr dıt desteğln gelitmesini benlberlnde ge
tirecektir. 

içerde lddelerin yqam düzeyinde meydana 
gelen dütüf kitlelerin açhk ve Mfaletlnin art· 
ma11na yolaçac:aktır. Bu durum da halk ldtle
lerinin artan oranlarda cuntaya muhalefet et• 
meslne ve protestolann gellfmeslne yolaça
caktır. 

Devrlmd Görevlere Daha Sdu Sanlınmabdar. 

Cuntanın Içerde yoğunlatan ekonomik ve 
llyasal bunalımı ve dıtanda artan tecrit olma 
durumu mücadelemiz açısından Iç ve dış kotul
lann daha da elveritli bir duruma gelmesine yol 
açmaktadır. Bu durum Içerde mücadelenin ola
afaklannı daha da arttınrken, dıpnda da mü
cadelemlze gelen destelderin yoğunlatmasını 
beraberinde getirecektir. 

içerde halk ldtlelerinin artan oranda yoksul· 
1Atma11, kitlelerin devrlmd mücadeleye daha 
fazla omuz vermesine yol açacaktır. Halktan 
cuntaya ka11ı geliten ftotnutsuzluk her geçen 
gün daha da artmaktadır. İpizllgln had safha
ya varmasa ve lddelerin çok az bir ücret almalı, 
~mlannın her gün daha da kötüleımeslnl ge
tlrmeldedlr. Bu durumda devri den batka bir 
çı lot yolu bulamayan kitJelerin daha da sıkı blr 
-teldlde devrime NDiacağı açıktır. Yine cunta 
giderek daha büyük oranda küçük ve orta bur
juva kestmlerden tecrit olmaktadır. Bu da dev
iimin gelitmeli Için daha elveritli bir ortam 
yaratmaktadır. 

Gerek KOrdlıJtan ulusal güçleri ve gerekse 
Türkiye devrimd-demokratik hareketi, böyle 
bir gelitmeyi kartalayabilmek Için hazırlık· 
lanm daha da güçJendlnnelldirler. Bunun ya
pısara FKBDC"nde serçeldeten biriltın daha da 
~dirilmesi Için yoğun çaba sarfedilmell· 
dir. Özellilde de cephe içerilinde yer alan gü~ 

ler, cephenin programına sıkı bir tekilde san la
rak. onun öngördüjjü pratik faaliyetler Içeriline 
girmelldirler. Bu ortamdan en Iyi bir tekilde 
yararlanmak. ancak cephenin pratikte de güçlü 
bir şekilde gelittirilmesiyle mümkün olabilir. 

Devrimci mücadele ve devrimin zaferi Için 
gelişen olanaklar tüm Ilerici. demokrat ve yurt• 
sever güçleri, birilk meselesine daha da güçlen
dinne ve FKBDC etrafında daha güçlü bir birilk 
o)Ufttırma 10nımluluğu lle kartı kartıya bırak· 
maktadır. Tüm devrimcl-ilerieller bu sorunu en 
ciddi bir teldicle ele almalı ve çözümü Için Ileri 
pratik ve sonuç alıa, dar gunıp çıkarlanndan 
annmış faydacı olmayan yakla,ımlar geliştlr
mebdlrler. Bu şekilde birlik sorunu ele alınırA 
bu konuda önemli adımiann atılacağı açık bir 
gerçektir. Bu nedenle tüm güçler, ebildik ve 
hatalanndan annarak, daha seviyeli yaklatım· 
lar gelltttnnelldlrler. 

PKK önderliğinde geliten Kürdistan ulusal 
kurttılut mücaclelesl, bugün Içerde ve dıprda 
çok önemli bir düzeye yükaelmJt durumda
dır. Içerde mücadelenin artan olanaklan ile bü
tünleten. dıt desteğe kawtan PKK. IÖmürge
d·fatlst cuntaya kartı gellten bağun1ızlık ve 
özgÜl'lük mücadelestnl mutlaka zafere ulattı· 
racaktır . 

KAHROLSUN ASKERi-FAŞiST CUNTA VE EMPERYALiZMI 
YAŞASlN TiJJudvE VE KÜRDiSTAN HALKLARININ MÜCADELE BiRLiGil 

YAŞASlN BAGIMSIZUK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMiZ! 

Faşist cunta giderek burjuva çevrelerden tecrit oluyor .•. 

Baştarafı S: l'de 

en teYkil sawnuculanna bile artık ya
ranamamaktadır. 

MIUlyet Gazetesindeki Metin To
ker imzah .. Uygulanın~a mutlaka mut· 
su.z birsonia bitecek bir senaryo" bat
lıldı yazıda da, cuntanın yalnızca ken
di kurdurduğu partilen yol açma
IDilll "SODEP'' ve "Doğru Yol" par
tlsinin de &eçime katılmaRnın gereği 
üzerinde durulmaktaydı. Bu yazıdan 
da aktaracağımız bir pasaJ, cuntanın 
oynadığı &enaryoya tepkinin boyutunu 
göstennesl bakımından Ilginçtir ... O 
zaman seçim yantında ancak üç parti 
kalır. Bunlardan bir tanesine zaten bu 
kadar kısa zamonda bu kadar boy ata-
cağı dütünülemedlğfnden müsaade e
dllmfttlr. Bu arada onun bofıno da blr
te]lgetfrllfrae llcf partlll mılkkemel bir 
alstrm oiUflW'Uiur. Bunlardan bir to
nesi anayGICIJ ortanın sajınr, ötelcf so
lunu ternail ettiğiiçin sistem/evkalade 
demolcnıtlldlr d~- Seçmenin sandık 

batındaki tamamıyla aerbut Ira· 
desine göre bir "majestenln fktJdan " 
diğeri "majestenln muhalefeti" olur. 
Bazı ldrruelerin pek de meç· 
hul olmayan sebeplerden dolayı so
kuıttırmaya çalıttıklan senaryo uygu
lama Imkanı bulunM bütün bu olacak
lan, adımın "Metin" olduğunu bildi· 
ğfm kadaraçık tekfide görürlee-n tarihi 
karara on gün kala bunlan 6Öyle
meuem ben llerde çocuklanmrn bile 
yüzüne bakamam. •• 

Tercüman ve MUllyet gazetelerinin 
görüflerinden ziyade, 1lvU burjuva ke
simlerin görütleri olan bu dütünceler, 
fatlstcuntanın giderek tek batına kal
dığının açık gösterge .. dlr. Herkes ta
rafından Id min oyunlan oldugu açıkça 
blhnen bir Hnaryonun oynanması ve 
bunun açıkça lirdürülmesl, llvll bur
juva kestmleri de cuntanın kartalina 
geçlrtmlftlr. 

Bunun son bir 6mejl de Çanakka-

le'de mecburiiskAna tabi ttıttılan AP 
ye CHP'liler adına Demirel-Baykal'ın 
lngUlz Time dergisinde yayınlanan 
açıklamalannda görülmektedir. Yurt· 
dıtında ortaya çıkan bu açıklama, öte
den berlaskeri•fa,ıst cuntaya muhale
fet yapan DemJrel, Baykal ve diğer AP 
ve CHP1Uerin, 10n uygulamalarla 
cuntaya kartı açık protesto gellttlr
melerinin bir sonucudur. Özeuıkle de
meçte dUe getirilen göriitler cuntamn 
oynadığı "demokrasi" oyununun bun
lar taratmdan da yutulmadığını gös
termektedir. 

Time gazetesinde yayınlanan muh· 
tıra lle Ugill haberde, fU göriitlere yer 
verilmektedir. "Bu son baharda Tür
kiye'de yapılacak olan seçimlere ka
tılmalanyaMJklanansağcr vesolcu J6 
esld politik lider, "seçimlerin bir sah
tekarlık toblo•u çlzdlğlnl" bddlren btr 
muhtırayı dıfllllya çıkarttılar w ya• 
yınladılar ... 

MuhtıraYI yayıniayan pohtlkacı· 
lar, Avrupa uluslannı ve ABD'ylı,ıya
rarak '7ürldye'delcl diktatörlük ile de· 
moknısl arasındalcf savaşta tarofaıı 
kalmamalannı" isteyerek, "Kenen Ev
ren'fn sunduğu diktatörlük rejimini 
desteklemeye devam eden batılı müt· 
teftkler, Türkiye'de demokraşiye dö
nütün gecikmesinin de müttefik/ de· 
ğll midirler?" demektedirler. 

Muhtıra ''Türkiye'de özgür ve dü
rüst birseçime yer olmayacaktır•• söz· 
lertvle bitiyor. 

içerde tepkiler artarken dıt kamu· 
oyunda da cuntanm yeni uygulama• 
lanna kartı protestolar gelmektedir. 
Tercüman ve Mlllyet gazetelerinin de 
kapatılJIUIS11le llgUl olarak, Kenan Ev
neo ve Bülent Ulusu•ya birer telgraf 
gönderen uluslararam ba11n enstitüiÜ 
müdiirü Peyter Gremr, yeni bas.ın ya
sası tuaıuandan duyduğu endlteyi di-

le getirmelinin yanısıra Tercüman ve 
Milliyet gazetelerinin kapatılmalinı 
kınadı. Aynca "Tercüman ve Milliyet 
ga2etelerinln yayın faallyetlne de Izin 
verilmesi'' istenen telgrafda, ''fikir öz· 
gürlüğüne ve genel olarak basın öz
gürlüğüne doğrudan müdahale onla· 
mına gelen böyle bireylemin ka,..ısın
da olduklan ve kuvvetle ka'lı çıkrl· 
ması gerektiği" belirtiliyor. 

Aynca Amerika'nın Ankara büyük
elçisi Robert Strauss, Türk Dışişleri 
Bakanı İlter Türkmen'e, Wating
ton'un gazetelere konulan yasaktan 
duyduğu endlteyl lleterek. yasağın 
kaldınlmasanılstedir ABD bile. cunta
yı Içeriline girdiği ttıtumlardan dolayı 
uyarmak zorunda kalmıtsa. burjuva
zinin en saldırgan kesimi açılından 
bile çizmeyi çoktan qan cuntanın, bü
tünüyle tqhir ve tecrit olma durumu 
gözler önündedir. 
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O bir militan, O bir önder ve 
kitlelerin öğrencisiydi 

Mücadele Için yaşamak. ölünmesi gerek· 
tiği yerde ölümün üzerine gitmek. PKK kad· 
ro ve savaşçılannın en belirgin özelllklerldlr. 
Bu karakter, daha bir çekirdek halinden bu
güne kadar direnmenin yükseltJimesinde te
mel olmuştur. 30 Temmuz günü de bu ger
çeğin bir kez daha yaşanmasıdır. 

Halkımızın feodalizme ve sömürgedllğe 
kaqı mücadelesinde yaşatılan ve doğan ço
cuklara adı verilerek ölümü kabullenll· 
meyen SaiJh Kandal kimdir? Ona ölümsüz• 
lük sıfatını kazandıran şey nedir? 

ı 978 Mayıs'ında HaUI Çavgun'un feodal 
eşklya çeteleri lle polisin işbirliği sonucu 
katledilmesi ardından, sömürgeclllğe ve feo
dal-komprador yapıya karşı mücadeleye 
daha çok sanlarak, mücadeleyi bir yaşam 
biçimi haline getiren Salih Kandal, o za
mana kadar sürdürdüğü öğretmenlik mesle
ğinl de bırakarak kendisini bütünüyle mü· 
cadeleye adadı. Çoğu Insanın devlet kapı· 
sında bir yer kapmak, bir meslek sahibi ol· 
mak için, her türlü değeri çigneyip geçtikleri 
bir dönemde, acılar ve yoksunluklar paha· 
sına tüm bu n lan elinin tersiyle i tip, bir kavga 
adamı olmak gerçekten de ender rastlanan 
bir olaydı. Ancak, çocukluğundan o güne 
feodallerin yoksul köylülük üzerindeki bas
kı. sömürü ve bakaretlerini bizzat yaşamış 
ve görmüş halktan bir insan olarak, zaten 
derin bir öfke ve tiksinti duyduğu bu güçlere 
karşı mücadelenin zorunluluğunu ve kaçınıl
mazlıgını kavradığı andan Itibaren, onu tu• 
tabilecek hiçbir gerici bağ, mücadele az mini 
engeUeyebilecek hiçbir set olamazdı. Nite
kim, devrimcikişiliği ve mücadelesine derin 
bir saygı duyduğu Halil Çavgun'un katledi· 
lişl, yaşaman birçok acı ve sevincini paylaş
tı9ı arkadaşının ardından yürümesi ve onun 
bıraktıgı bayrağı en önde yükseltmesi Için 
ileri atılmasında bir etken oldu. Salih 
Kandal, kişiliginde varolan boyuneğmezli· 
ği, mücadele içinde bilinçli bir direnişe dö
nüştürerek. atılganlığıo, cesaretin, yılmaz 
savaşçıh9ın ve proleter önderliğin eşsiz bir 
örnegi oldu. 

Önderlik ve halk kahTamantığının sunu
lan bir vasıf degll, mücadelenin ateşi Içinde 
yaratilan bir olgu oldugu, SaUh Kandal'ın 
mücadelesi ve kişiliğinde en açık şekilde 
görülür. 

ı 978 yılı, Halil Çavgun'un katiedilişin
den sonra, ulusal kurtuluş billncinin yoksul 
Kürdistan köylülügü Içinde yayılmaya ve gl
derek yansısını silahlı halk direnişinde bul
maya başladıgı yıldır. O döneme kadar, ü
zerlerindeki çok yönlü dayanılmaz sömürü 
ve baskıya karşı çıkmak bir yana, bu baskı ve 
sömürünün lafının bile edilmediğini bilen 
köylü yığınlan, kendi kurtuluşlan için, In
saniann öne atiiarak yaşamlanm feda et· · 
tıklerini gördükçe, yıkılmaz sanılan geri· 
d feodal otoritelere karşı yavaş yavaş hal
kalanmaya ve giderek mücadelede saf tut· 
maya başlıyorlardı. Ancak,. mücadelenin 
henüz çok yeni olduğu ve daha başlangıç 
adımlannın atlldıgı bu yıllarda, düne ka· 
dar sopalannı başlannda gördükleri feo
dal zorbalara ka~ı bütün varlığını ortaya 
koyarak çıkabilme cesareti de henüz kit· 
l_~sel bir nlteUğe kavuşabilmiş değildi. 
O zellikle Süleymanlar, devleUtıu aldıkinn 
destekle ve diğer feodal eşkiya çetelerinin 
de destek ve teşvikiyle, halka ve devrimel
lere karşı saldınlannı giderek yoğunlaş
tınyor, devrimci mücadelenin geUşmesi 
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halinde yıkılacagını çok Iyi bildikleri feo
dal otoritelerini yaşatmak için daha da 
azgınlaşıyorlardı. Ramanlılar, Bucaklar 
gibi diğer feodal çetelerin alttan yardım· 
lan ise, halkın direnişi ve devrimci müca
delenin bastınlmasında kendilerini adeta 
görevli görmelerine yol açıyordu. 

Halktan insaniann ergün tehdit edll· 
dlgt, kınl nden ve kö erinden 
kovularak göçe zodandıgı o dönemde, yüz· 
yıllardır halkımızın başına belA kesilen bu 
eııklya gtlruhunun sömürgecilikten aldıklan 
güçle yaşatmaya çalıştıklan otoriteleri nasıl 
yıkılacak. devrimci geçinen birçok gücün bi· 
le cesaret edemedigi bu mücadeleye bilinç
leri sömürgecl-feodal yapının baskısı altın
da karartılan halk kitleleri nasıl çeki· 
lecektl? İşte daha sonra bir gerçek haline 
gelen halkın devrimci saflarda yer tutarak 
feodal eşkiya çetelerine ve sömürgecilige 
karşı bizzat elde silah çarpışması, bu soruya 
verilen doğru cevap ve bunun gereklerini 
yerine getiren gerçek halk önderlerinin cesa• 
ret. fedakArlık ve atılgarılıklanyla mümkün 
olmuştur. -

Salih Kandal, böyle bir dönemde halkın 
billnçle ve cesaretle donatılmasının yaratıcı· 
lanndan biri olarak bellmıJş ve bugün adını 
anarken bahsedilen o yüce vasıflan böyle bir 
mücadelenin Içinde kazanmıştır. Feodal eş• 
kiya çetelerine karşı halkı blllnçlendinnek. 
onlan kendi davalannın savunuculan haline 
getirmek Için adeta köy köy, ev ev dolaşmış, 
görevli olduğu alanda tüm insanlara ulaş· 
maya çalışmı'j, onlan gömüldükleri karan· 
lıktan çıkarmctk için günlerce konuşmuş, ve 
anlattıklarının her kelimesini kendi yaşan
bsında örneklendirerek güven vermiştir. Fe
odal eşkiya çetelerine karşı halka mücadele 
çagnsını en önde savaşarak yapmış, halkın 
öğretmeni, öğrencisi ve komutanı olmuştur. 
Açık ki, halka güven vermenin, onlara mü ca· 
delede bilinç 'ıe cesaret kazandınnanın, bu· 
nun dışında bir yolu yoktur. 

Teori ve pratiğin birlikteliği, devrimci 
çağnnın pratik gerçeldikte yapılması; Işte, 
Salih Kandal'ı Ifade eden özellikler bunlar• 
dır. Halkın ona duyduğu büyük sevginin, o
nunla bir kez daha konuşabilmek, onu din· 
leyebilmek Için yaptıklan fedakArlıklann 

nedeni de burada izahını bulmaktadır. Adeta 
halkın özlemlerini n, öfke ve kininin mücade
lede alevlenmesi ve bu alevln giderek kitle
leri sarmasıdır Salih Kandal. Konuşmaların
daki et.kileyicilik. süıükleyicilik, silahının 

hedef şaşırmayan gücü, derin insanlık ve 
yurt sevgisinin, Marksizm•Leninlzmin yara· 
tlcı, güçlendlrici özelliğinin ürünüdür. Onu 
kitleler arasında adetA bir çekim merkezi 
haline getiren ve ölmez bir önderlik sıfatına 
yükselten, kurtuluşçu bilinç ve savaş çizgisi· 
dir. Salih, bu çizginin yogurarak biçlmlen· 
dirdiğl,halkın bagnndan çıkmış bir önder
dir. 

Proletarya ve halk önderi olarak Salih 
Kandal, dönemin gereklerini en iyi kavramış 
ve bu konuda üzerine düşeni büyük bir so
rumlulukla yerine getirmiştir. Yaptıgı çalış· 
malarla balkın kin ve öfkesinin bilinçJi bir 
harekete dönüşmesinde belirgin bir rol 
oynamış, Hilvan ve Siverek, Mehmet 
Karasungur, Salih Kandal, Cuma Tak gibi 
yüce devrimcilerin önderliglnde, Kürdistan 
tarihinin tanıdığı en görkemli direnişi yaşa· 
mıştır. Tam bir uyum Içinde ve uzak görüşlü
lükle mücadelenin en önünde yürüyen bu 
yoldaşlar, düşmana sıkılan her kurşun da te
tige ilk basan ve mücadeleyi sürekli ileriye 
yükselten bir kaldıraç olmuşlardır. 

Kitleler üzerinde devrimci etkinin artışı· 
na bağlı olarak, düşmandan yönelen saldın
Iann da yoğunluk kazanması sonucu, eğer 
düşmanın hesaplan bozulmak, halka yöne
liksaldınlarönlenmeklsteniyorsa, busaldın 

ve yüzyıllardır uygulanan vahşetin sorumlu· 
n 1 n güçlere rşt kesin darbe vurmanın 

zorunluluğunu gören Mehmet. Cuma ve SaiJh 
yoldaşlar, Süleymanlann bozguna uğraya· 
rak devrimcilere teslim olmasından sonra, 
halka ve devrimcilere yönelik saldın ve ça· 
pul hareketinin yürütücülüğü ile görevlen• 
dirilen Celal Bucak'ın cezalandınlması ve 
bu temelde diger eşkiya çeteleri ve feodal 
gurOhu geriletmek gerektiği tesbitini yap
mışlardır. Ve Celal Bucak'ın kaldığı Kırbaşı 
köyüne 30 Temmuz ı 979 günü bir baskın 
düzenleyerek, bu amaçlannı gerçekleştir
mek tstemlşlerdlr. 

Baskının belirlenen hedefi, satılmış uşak 
ve azılı bir katil olan eşldya başı Celal 
Bucak'ı cezalandırmak olarak belirlendlgin· 
den, çevresindeki insanlara zarar vermemek 
için kaldıgı evin çevresi kuşatılarak içeri gi· 
rilmesine ragmen, hiç kimseye ateş edilme
miştir. Celal Bucak'ı cezalandırma görevini 
bizzat gerçekleştirmek Isteyen Salih 
Kandal, onun kaldı !it odaya kadar girmiş ve 
silahını doğrultarak teslim olmasını istemiş· 
tir. Ancak halk düşmanı Celal Bucak, o
dada bulunan 8·9 yaşlanndaki bir çocugu 
kendisine si per edinerek. henüz dünyayı bile 
tanımayan bir çocuğun küçücük vücudu ar· 
kasına gizlenme alçaklığını da gösterdigin
den, Salih Kandal bu durum karşısında te
tige basamamıştır. Bir çapulcunun lambayı 
kırarak odayıkarartması ise, Celal Bucak'ın 
Iğrenç yaşammı kurtarması için diger bir 
fırsat olmuştur. Buna rağmen ve çapulcu· 
lann ortasında kaldıgı halde hedefini doğru 
seçmeye çalışan Salih yoldaş, çatışarak geri 
çekilmiş, ama bu arada ald@ kurşun yarası 
onun mücadele. coşku ve inanç dolu yaşa· 
mmı noktalamıştır. Salih Kanda), köyün dı· 
şma kadar arkadaşlanyla birlikte çatışarak 
çıkmış, fakat kurşun damara rastladı9ı için 
meydana gelen fazla kan kaybı sonucu ha
reket edemeyeceglni anladı9Jndan silahını 
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arkadaşianna teslim ederek kendisini bırak
malannı istemiştir. Bir müddet daha yoldaş
lannın omuzlannda götürülen Salih Kan dal, 
son nefesine kadar gösterdiği dlrenişle pro
leter savaşçılı9ın ve halk kahramanlı9ının 
eşsiz bir örneği olarak Kürdistan halkının 
yüreğine gömülmüştür. 

Salih'in yoldaşlan na emanet ettiği silah, 
hiçbir zaman yere düşmemiştir. PKK ve Kür· 
distan halkı, cesaretin, direncln, onurun, i· 
nancan ve gelece§e umudun bir sembolü o
larak o silahı kendisine rehber edinmiş ve 
mücadeleyi Salih'In bıraktığı yerden daha 
ilerilere vardırmak için katlanılmaz sanılan 
acılara ve fedakcirlıklara katlanmıştır. 

Saldından yaralanarak kurtulma yı başa· 
ran Celal Bucak, bizzat devlet teşvikiyle gi
derek daha da azgıntaşmış ve olay sonra
sında eşkiya çeteleri köyleri yağmalamayı, 
yakmayı ve tatanı hızlandırmışlardır. Dev
rimci mücadelenin yükseldiği Hilvan köyleri 
Ise, bu saidıniann ilk hedefi olmuştur. 

Fakat bir kez uyanan ve kendi davalan na 
sahip çıloşın yolunu ögrenen halk kitleleri, 
Celal Bucak'ın eşkiya çetelerinin ve devletin 
Işbirliği halindeki saidınianna karşı, silah· 
!anna sanlarak kendi köylerini savunmuş, 
Salih' in anısını kendi direnişlerinde yaşat• 
maya çalışmışlardır. Yoksul köylülügün sl
lahlanna sarılarak, yüzyıliann öfkesini ku· 
sarcasına feodal eşkiya çetelerine karşı 

mücadeleye atılışı, feodal eşkiya çetelerine 
karşı belirlenmil bulunan mücadele hedefini 
de genişletmiş ve kitlesel bir savaş niteligine 
büründürmüştür. Bu gelişmeler karşısında 
kitlelerin mücadele Isteği ve artık önü dur
durolamaz bir hal alan coşkun hareketi, Si· 
verek direnişinin sürükleyici gücü olmuştur. 
Gelişmelerin örgüt silahıyla kucaklanama
ması da buna eklenince, adeta kitlelerin öz· 
!emleri, tarihi kin ve öfkeleri mücadelenin 
yönlendirici gücü haline gelmiştir. Düşma• 
nın ve uşaklannın çok yönlü saldın Içinde 
bulunduklan bu yıllarda, örgütlenmenin bü· 
yük zorluklarla ~şılaşması ve karşı kar
şıya olunan bu azgın saldınlar karşısında 
daha çok saldınlan göğüslemek ve boşa çı· 
karmak göreviyle yüzyüze kalınışı, elbette 
bunun en başta gelen nedenidir. 

Fakat bu, bir yerde de kaçınılmazdır. 
Çünkü; yüzyıllardır ağır baskı, sömürü ve 
hakarete maruz bırakılan yoksul köylü lüğü, 
onlar bir kez mücadele yolunu öğrendikten 
ve bu uğurda en bilinçli, en fedakar Insan• 
lann severek ölüme gittiklerini gördükten 
sonra, hangi set durdurabillrdi? Açık ki, düş
man baskısı ve feodal çetelerln saldınlan 
arttıkça köylülük daha çok silaha sanhyor, 
kendi köylerini, çocuklannı ve ailelerini el· 
leriyle savunacaklan nı açıkça gösteriyordu. 
Siverek mücadelesinde ortaya çıkan ve a• 
deta bir sel hareketi biçimine bürünen bu 
durum, tarihte az rastlanır olaylardan değil
dir. Yüzyıllar boyu derebeylerin ve kraliann 
baskısı altında yaşayan yoksul köylülügün 
ve diger emekçi tabakalann, feodalizm in ça
tırdayarak yılaldığı ~ııllarda kraliann sara
yına yürüyüş) eri, saray duvarlan ve malika
neleri üzerlerine yağdınlan top atışianna 
rağmen yıkarak, krallan ve derebeyleri ya• 
kalayıp onları çıplak elleriyle parçaladı k lan 
bilinmektedir. YüzyıJların birikimi olan bu 
yı9Jnsal öfke bir kez eyleme dönüştügünde, 
onu, hiçbir gerici güç ve hiçbir gerici zor'un 
gücü durdurmaya yetmemiştir. Nitekim, Si· 
verek'te de, sömürgeeller ordu güçleriyle 
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6.50 dkr. 
15.00 s. 
2.50 hfl. 
5.00 nkr. 
5.00 ff. 
35.00 bfr. 
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