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, Küı·t baı·ışı olmadan gerçeldeşeınez 

Onuru n irade ile bütünleştiği gün 
24 Eylül günü saldırmışlardı vahşice, 

canice çıplak bedenlere. Amed'in dire
nişçi yazgısını değiştirmek için saldırdı
lar, otuzüç özge cana. Ama yanıldılar . 
Çünkü; karşılaştıkları çelikten birer yü
rekli , ateşten öfke, Mazlumlardan kalma 
direniş geleneğiydi. Mazlumların , Hayri
lerin, Kemallerin ... ardılları ON'Iara at
fen ... 

müjdeler. Yeni bir gün, yine olacaklardan 
habersiz Amed semalarında boy veren 
güneşle birlikte yeniden doğuyor ve ade
ta her tarafın canlanmasına vesile olu
yordu. Diyarbakır Cezaevi, en çok telaf
fuz edilen ismiyle Amed Zindanı da ade
ta zıpkın gibi göze batan, ürperti veren 
dış görünüşünün altındaki sıcak , ruhlara· 
işlenen etkisiyle canlanıyor ve yeni bir 
güne "merhaba" diyordu. Amed Zindanı, 
Kürt insanının belleğinde , her zaman için 

Sabahın habercisi olan güneş, ilk ışık 
demetlerini, kasvetli, soğuk beton duvar
lara sabırsızca yöneltirken, yeni bir gü
nün, yeni bir yaşamın da aynı zamanda 
habercisi gibiydi. Gece hep ölümü ve zifi
ri karanlıkta şeytanıms ı bir havayı ifade 
eder. Güneş, ölüm olan gecenin ardısı ra, 
yaşam ı, yeniden doğuşu , canlanmayı 

. izleri kolay kolay .silinemeyecek .ve belki 
de kendi emsalleri içinde bir başka örne
ği çok az bulunan bir direniş ve ihanetin 
örgütlendirilmeye, yeniden işler hale geti
rilmeye çalışıldığı bir alandı. 

• devamı 19. sayfada 

Başkan Apo değerlendiriyor ... 

Blzlm için her ·şey 
iktidar savaşımıyla ele ahoır 

Bazı bilimadam/annın 

dediği gibi Kürt toplumu 
bilimsel olarak incelenemez. · 
Bilim sahasına çekmek, 
normal sosyal gerçekliğe 
dahil edilmeyi gerektirir. 
Normal sosyal gerçekliğe 
çekmek için de bir devrimin 
yapılması gerekiyor. 

Sizleri sınıf gerçeği temelinde ele aldığı
mızda en alttakilerin direniş , örgütlenme ve 
savaş hakkına karşı ara sınıf-marjinal kişiliğin 
gittikçe kendisini dayatarak, anlayışsızlığıyla 
devrimci pratiği de kördüğüme çevirmektedir. 
Daha çok da kendiliğinden sosyal karakteri 
gereği işleri, pratiği ve devrimci savaşımı çö
zümsüzlüğe doğru götürmektedir. Parti içi sa
vaşımızdaki bütün eğitici çalışmalarımıza rağ
men, Kürt toplumunun ileri düzeydeki çözülü
şü de gözönüne getirildiğinde, esas itibariyle 
nitelikten yoksun bir ara tabaka kişiliği, düş
man karşısında tüm mevzileri de yitirmenin 
acısı ile ve derin yoksulluğuyla parti içindeki 
özgür yaşam imkanlarını farkederek, küçük-

burjuva kurnazlığı ile bu gelişme olanaklarını 
gaspedercesine adeta yüklenmektedir. Hiçbir cid
di çabanın sahibi olamadan, "gerçek budur, ya
şam budur" deyip işi objektif ajanlıktan daha tehli
keli bir qiçimde sabote etmeye götürmektedir. Bu 
kişilik çok arsız , çok terbiyesiz çok problemli bir 
karekıere sahip olduğu için de dövsen de, öldür
sen de bu durumdan kendini geri çekmek isteme
mektedir. Tam bir lümpenizm savaşımını kural ta
nımaksızın ve fırsat bulduğu zaman en tehlikeli 
ajaniaşmayı dayatarak, karakteri gereği bu 
yüce özgürlük hareketine işte "ben yaşamaya-

• devam1 12. sayfada 

SerxwebCın: 12 Eylül askeri-faşist 
darbesinin yapıldığı dönem Türki

ye'sini ve o dönemki dünyanın durumunu 
değerlendirebilir misiniz? Gerçekten 
1970-80 yılları arasında Türkiye'de yaşa
nan sorunlara bir çözüm müydü yoksa 
rejimin kendisini kurtarması için olağan 
bir gelişme miydi? 

M. Karasu: 12 Eylül askeri-faşist dar
besinin üzerinden 18 yıl geçti. Uzun bir 
süreç olduğu için hatırlanmasında yarar 
var. O dönemin Türkiye'si çok karışıktı , 

siyasal yapılanma önemli altüst oluşları 
yaşamıştı. Türkiye'de 1971 darbesinden 
sonra devrimci gençlik hareketi yeniden 
bir yükselişe geçti 197 4'1erle. Özell.ikle 
Denizlerin, Mahirlerin, ibrahimlerin mirası 
üzerinde gençlik çok etkin biçimde siya
sal mücadeleye katılıyordu . Gençlik için
de yükselen siyasal mücadele mahallele-

re, kasabalara, şehirlere , fabrikalara ya
yıldı. O dereceye geldi ki Türkiye'de ma
halleler, şehirler, kasabalar bölündü. Top
lumun bütün kesimleri, devrimci-demok
rat memurlar bir tarafta, faşist sağcı ke
sim bir taraftq, hepsi örgütlü bir biçimde. 
Yine polisler bölünmüş durumda; POL
DER, POL-DiR var. Bir tarafta devrimci 
demokratların olduğu polislerin -ki ne ka
dar devrimci, ne kadar demokrat düzeyde 
örgütlenmişti .o ayrı bir konu, ama yine de 
belli bir ilericilik yönü vardı- kurduğu der
nekler var, diğer tarafta faşistlerin kurdu
ğu dernekler var, . toplum bölünmüş . Bü
tün toplumda taşislierin örgütlediği kesim 
var, devrimcilerin örgütlediği ilerici-de
mokrat kesim var. Yine mühendisler, dok
torlar bölünmüş . Hatta yer yer subaylar 
içinde de bu tür gelişmeler var. 

• Devamı14. sayfada 

Devrim.de karar, sosyalizmde ısrar, atılım ve zafer 
• • 

PKK 
"Her ne kadar 1978'deki /. Kongre, partinin resmi kuruluş kongresi olsa da, as1f olarak partinin ilk doğuşu 

1973 y1/1 Nisan aymdaki Çubuk Baraji toplant1sma dayanir. ilk örgütsel tohumun atJ/mas1 ve grup oluşturma, 
1973'teki am/an bu toplantwta gerçekleştirilmiştir. Ardmdan 1974'teki Tuzluçayir toplantiSI gruplaşma yi 

bir ad1m daha ileriye taş1m1ş, 1976'da Dikmen toplantiSJYia da grup resmiyet kazanmiş ve kendi içinde belli bir 
hiyerarşik yapwa kavuşmuştur. '76 Dikmen toplantiSI aym zamanda ülkeye dönüş karannm da atmdiği 

tarihi bir toplanti olma özelliğini taş1maktad1r. Zaten '76 yilmda grup kendisini ilan etmiştir." 
• Yaz1s1 B. sayfada 

Ateşkese cevap 
yeni savaş tarzını belirler 

Savaş üzerine yapılan tartışmaların 
hemen hepsinde üzerinde anlaşı

lan bir nokta savaşın siyasetin başka 
araçlarla sürdürülmüş olduğudur . Ancak 
savaşın bu genel tanımının ötesinde 
birçok tanım ve özelliği var ki insan top
lulukları arasındaki tarihi ve güncel iliş
kileri de anlamamıza imkan verir. Bu ta
nımlar içinde en temel olanlardan biri de 
savaşın büyük tarihi çelişkileri . çözme 
aracı olmasıdır. Bunun yanısıra savaşın 
bir diğer temel özelliği daha var ki, ço
ğunlukla gözardı ediliyor. Özel savaşın 
özellikle de ezilenler içiri mahkum edil
dikleri kölelik statüsüne meydan okuma 
olduğu kadar, ezenlerle diyalog için, ile-

Önderlik taklitçiliğini 
red edelim 

önderlik militanı olalım 

"Kim partinin temel bakış açısı 
doğrultusunda görevin emrettiklerini . 
yerine getiriyorsa, orada parti ve ordu 
kişiliğine ulaşmakta somut gelişmelerin 

yaşandığını söyleyebiliriz. Teorik 
olduğu kadar pratik, pratik olduğu kadar 

teknik bütün bunlara yanıt olmada 
netliğe ulaşma temelinde yapılacak olan 
çalışma ve hazırlıklar kişiliği zindandan 
geriliaya geçiş yapmaya götürecektir." 

• Cemal Şerik'in ya::ısı6. a_ıfada 

tişim için açık bırakılan tek kanal olma
sıdır . Ezen-ezilen ilişkisinin temel ilişkisi 
olan karşısındakinin iradesini hiçleştire
rek kendine tabi kılma asıl olarak tek 
yönlü bir ilişki anlamına gelmekte. Bu 
da efendi-köle ilişkisi çerçevesindedir. 
iradelerinin teslim alınmasının yanısıra , 
çoğunlukla kendini ifadelendirme araç 
ve i mkanlarından da yoksun bırakılan 
ezilenler için, kendini dillendirme, karşı
sındakilerle iletişim kurma temel bir so
run haline gelmekte. Bu durumda tarih 
boyunca ezilenler için içinde bulunduk
ları kölelikten kurtulmak kadar, iletişim 
kurmanın da tek yolu olarak savaş kal
mıştır. Nitekim daha genel planda bir ta-

• 

rihçinin deyişiyle "ticaret ve diplomasi
nin yams1ra uluslararasi diyalogun bir 
diğer arac1 da savaş olmuştur." Ezilen 
halkların kurtuluş mücadelelerinde sa
vaşın bu işlevi çok daha açık ortaya çık
mıştır . Mühürlenen· yüreklerini, susturu
lan dillerini açmanın , kendini anlatma
nın tek imkanı savaş olmuştur. 

Kürdistan ulusal kurtuluŞ mücadelesi 
açısından savaş ; hem bireysel ve top
lumsal düzeyde içine düşülen kaos duru
munun aşılması , hem de kendisiyle ve 
karşısındakiyle iletişim kurmanın kanalı 

olmuştur. 14 yıllık savaş süreci sonucun
da ulaşılan düzey de bunu doğruluyor. 

• devami 4. sayfada 
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(Sayfa 2 Eyiül1998 Serxwebun) 

Türk siyaset kurumunun iflasi 
ve sonras1 ••• 

Türk siyaset kurumunun iflası yeni 
değildir. Ancak bugün gelinen 

aşamada iflas, büyük bir çürüme ve ko
kuşma noktasına gelmiştir. Parlamen
tonun, hükümetin ve siyasal partilerin 
hiçbir itibarlarının kalmadığı, rejim için 
bir kambur durumuna geldikleri, bütün 
çabalara rağmen bu kurumların "reha
bilite" edilemediği, hiçbir soruna çözüm 
getirmedikleri gerçeği hemen hemen 
toplumun bütün kesimleri tarafından 
paylaşılan ortak kanıdır. Son günlerde 
başbakan ve bir bakanın bir mafya ela
manıyla geliştirdiği ilişkilerin açığa çık
ması, siyaset kurumunun çürüme ve 
kokuşma düzeyini göstermesi bakımın
dan ilginçtir. Bu olgu şu soruyu akla ge
tiriyor: 

Devletin, özel savaş rejiminin kendi 
yasalarına göre bile yasa dışı konuma 
düşmesi, meşruiyet zeminini yitirmesi 
salt Kürtlere karşı geliştirdiği özel sa
vaşla mı sınırlı? 

Hayır. Devlette yaşanan çürüme, 
mafyalaşma, kokuşma geneldir ve bu 
çürümeye bulaşmayan, bu kirlenmeyi 
yaşamayan devlet kurumu ve ilişkisi 

kalmamıştır. Çürüme ve kokuşma tepe
den alt düzeylere kadar iner. En çok da 
özel savaşı doğrudan doğruya yürüten, 
MiT, polis, asker ve paramiliter unsur
lar. gırtlaklarına kadar bu kokuşmanın 
ıçindedirler. Çürüme, kokuşma ve kir
lenme topluma de sıçramıştır. Şöve
nizm, ahlaki çürüme, vicdani kirlenme 
bugün Türkiye toplumunun dört bir ya
nını kemirmektedir ... 

Hiç kuşkusuz, iflası ve çürümeyi en 
üst boyutta yaşayan Türk siyaset ku
rumudur. Meclis, Partiler ve hükümet 
tamamen bitmiştir. Bu anlamda 12 Ey
lül Anayasasının getirdiği siyaset ku
rumu, devrimci kurtuluş mücadelesinin 
bir sonucu olarak iflas etmiştir. Ancak 
kendileri için yük haline gelen bu ku
rumlar yerine yenilerini koyamıyorlar. 
Bu noktada aralarında derin görüş ay
rılıkları var. Çıkış için yeni bir seçim 
mi, yeni yasalar mı, başkanlık sistemi 
mi, bir darbe mi? Ve daha bir dizi soru 
tartışılıyor. Ancak kesin bir çözümde 
karar kılabiimiş değillerdir. Bundan bir 
süre önce erken seçim kararı aldılar. 

Ancak seçimlerin yapılıp yapılmayaca
ğı, yapılacaksa ne zaman yapılacağı, 
hangi seçim sistemiyle seçime gidile
ceği sorularının yanıtları henüz belir
sizdir. Bu, Türkiye'deki siyasal krizi ve 
belirsizliği göstermesi bakımından il
ginç bir durumdur. Elbette bu belirsiz
lik ve karmaşa durumunun hep böyle 
gitmesi mümkün değildir. Buna bir 
yerlerinden 

gerekir. Birçok neden sayılabilir. An
cak bizim için önemli olan temel ne
dendir. iflas, çürüme ve çıkmazın baş 
nedeni, .ı<ürdistan sorunudur, yıllardır 
ülkemizde uygulanan özel savaştır. 
Devlet ulusal kurtuluş mücadelesini 
bastırmak için akla gelen ve gelme
yen her türlü yöntemi uyguladı; soykı~ 
rımda sınır, ölçü, yasa, ahlak tanıma
dı. Ancak hiçbir dönemde başarılı ola
madı. Her başarısızlık çıkmazı büyüt
tü, derinleştirdi. Her başarısızlık karşı
sında yeni "konsept/er", askeri strate
jiler geliştirildL Bu, özel savaşta kural
sızirğın sınırsızlaşması, çeteleşmenin 

bi tek bir alan yakalaması, devletin 
mafyalaşması, malyanın devletleşme

si sonucunu doğurdu. Bu sürecin ay
rıntıları biliniyor.. O nedenle ayrıntıları
na girmek yerine şunu vurgulamaya 
çalışıyoruz: Devletin bugün geldiği if
las, çürüme ve kokuşma durumu, 
esas olarak Kürt sorununa ve devrim
ci savaş karşısında hep yenilgili bir 
konuma düşen özel savaşın kendisine 
bağlıdır. Doğası gereği ahlaksız, ölçü
süz, kirli bir savaşın başarısızlığı, ye
nilgiyi, iflas, çürüme ve kokuşma biçi
minde sonuçlar doğuracaktır. Bundan 
başkası beklenmemelidir. Çürüme, 

mafyalaşma, kirlenme o kadar yaygın 
ve devlet organlarının içine o kadar 
yerleşmiş ki bunu bir iki polisiye ope
rasyonla çözmek, çözmeye çalışmak 
mümkün değildir. Birkaç gün önce 
malyaya savaş ilan eden başbakanın 
daha bir hafta geçmeden mafya ile 

kirli işleri özel savaşı finanse etmede 
kullanan bir devletin, mafyalaşmaya 
karşı savaş açması mümkün mü? Do
layısıyla özel savaşı ortadan kaldır
madan, kaynağına yönelmeden cum
huriyet rejimini ıslah etmek, restore 
etmek, belli bir süre için ,de olsa, so
luklandırmak artık mümkün değildir. 

Bu kez karşımıza şu soru çıkıyor: 
Madem ki devlet bu kadar büyük kriz 
ve çürüme. kokuşma içinde neden hala 
ayakta, neden özel savaşı şiddetlendi
rerek sürdürüyor? Yerinde bir soru ve 
yanılına geleceğiz. Buna geçmeden 
önce devletin bu büyük iflastan ve kriz
den çıkma çabaJarına ana çizgileriyle 
de olsa bakmaktayarar var. 

Bilindiği gibi, özel savaş aygıtının 
devleti yeniden yapılandırma, bozulan 
dengeleri yeniden kurma, çözülen dev
let hiyerarşisini yeniden onarma, sivri" 
likleri törpüleme, kontrol dışına çıkan 
unsurları hizaya getirme ve genel bir 
cumhuriyeti onarma programını hayata 
geçirmek için 28 şubat adıyla anılan 
"Türk TW' bir darbe yapıldı. Aslında bu 
darbe hareketi çok kapsamlı bir progra
ma sahiptir. Kürdistan ulusal kurtuluş 
mücadelesine uzanan boyutu, marjinal
leştirme, UNiTA'cı bir kontra gücü ör-

gütleme, PKK'ye alternatif bir eğilim or
taya çikarma biçiminde somutlaştı. Bu
nunla birlikte asimilasyonu sekiz yıllık 

eğitim adı altında yeniden örgütleme 
politikası da daha sinsi ve uzun vadeli 
bir programın önemli bir basamağı ola
rak yürürlüğe konuldu. Görünürde şeri-

ata karşı alınan bir 
neşter vurmak 
isteyeceklerdir. 
Ama nasıl? 

Hangi seçene
ği geliştirecek

ler? işte geli
nen noktada 
bu soruların 

yanıtları da 
yoktur. Tartışı-

· Özel savaş aygttt yeniden onartm programmda belli. bir 
• 

karar olarak yansı
lılmasına rağmen 

sekiz yıllık eğitim 

programının, esas 
olarak amacının 
Kürt çocuklarını 
daha uzun vadeli 
.bir asimilasyona 
tabi tutmak olduğu 

mesafe almasma rağmen, esas olarak bu stratejisinde yine 
de başartstzdtr. Düşman cephesinde bu başartstzltk yaşamrken, 

PKK Önderliğinin marjinalleştirme, UNiTA 'ctlaşttrma 
politikalarma karşt verdiği büyük artnma ve 
netleştirme mücadelesi ve başartil sonuçlart 

belirleyici olmuştur. 
açıktı. 

lan olasılıklar 
da çözüm getirmekten uzaktır. 

Peki, cumhuriyet rejiminin iflah ol
ması mümkün mü, kendini restore et
mesi, bu anlamda kısa vadeli de olsa 
soluklanması olanaklı mı? 

Bu soruların doğru yanıtlarını vere
bilmek için iflas, çürüme ve onulmaz 
çıkmazlarının nedenlerine bakmak 

ilişkisinin açığa çıkması, Türkiye'deki 
, özel savaş gerçeğini, devletleşen 

mafya, mafyalaşan devlet gerçe ğini 
bütün çıplaklığı ile gözler önüne seri
yar. Aynı şekilde mafyalaşan bir dev
letin kendisini mafyadan, her türlü kir
lilikten arındırması kendi doğasına ay
kırıdır. Eroin ticareti. kara para gibi 

Öte yandan 28 
Şubat darbesiyle devletin bozulan hiye
rarşisini yeniden yapılandırmak, kontrol 
dışına çıkan çeteleri hizaya getirmek, 
giderek devlet içinde daha fazla iktidar 
isteyen, bir güç olarak sivrilmek isteyen 
ve DYP çatısı altında örgütlenen özel 
savaş elemanlarını yeniden denetim al
tına alma ve kemalist ıdeoloıryr yenı-

den canlandırmak için "şeriata karşt sa
vaş" adı altında kapsamlı bir operasyon 
geliştirdiler. Bu dönemi iç onarım, so
luklanma ve ideolojik atılım olarak de
ğerlendirdiler. Refah Partisi, bu prog
ramlarını hayata geçirmede kendileri 
açısından bulunmaz bir fırsat sunuyor
du. Görünürde baş tehdit şeriattı. Dış 
politika .beklentileri, isaril'le ilişkiler vb. 
etkenler de böyle bir tehdit değerlendir
mesini gerekli kılıyordu. Ancak esas 
hedef, ulusal kurtuluş mücadelesiydi. 
ideolojik bir atılımla, orduyu yeniden 
"tek kurtartel güç" olarak göstererek 
güç toplamaya, devleti onarmaya çalış
tılar. Kısacası özel savaş zirvesi, 28 
Şubat darbesiyle birlikte devrimci mü
cadeleye nihai darbeyi vurmak için, 
kapsamlı bir hazırlık içine girdi. 

Peki başarılı olabildi mi? Ne kadar? 
Kimi konularda başarılı olduklarını 

teslim etmemiz gerekir. En başta ideo
lojik olarak iflas eden kemalizme yapay 
bir soluk kazandırdılar, birçok sağ ve 
sol çevreyi bu ideoloji etrafında yeni
den kenetlendirdiler. Orduyu "tek kurta
net güÇ' olarak topluma belli ölçülerde 
empoze etmeyi başardılar. Yine ordu, 
tek iktidar gücü olduğunu, kendisi izin 
verdiği ölçüde iktidar piramidinin etek-

lerinde yer almanın olanaklı oldu ğunu 
bir kez daha gösterdiler. En önemlisi, 
ordu, siyasal bir parti olarak günlük po
litikanın içine girdi, "Asker politikact" 
dönemini açtı. Bunlarla birlikte, kontrol 
dışına çıkan özel savaş elemanlarının 
ise, kulakları çekildi. Hizaya getirilenleri 
bağırlarına bastılar. Kendilerine mutlak 
olarak biat etmeyenlerin ise önüne sa
yısız engel dikiyorlar. Bu anlamda ege
menler arası çelişki ve çatışmalar hafif
lemiş değil; tersine çok boyutlu olarak 
sürüyor. 

Özel savaş aygıtı yeniden onarım 
programında belli bir mesafe almasına 
rağmen, esas olarak bu stratejisinde yi
ne de başarısızdır. Düşman cephesin
de bu başarısızlık yaşanırken, PKK 
Önderliğinin marjinalleştirme, UNi~ 
T A'cılaştırma politikalarına karşı verdiği 
büyük arınma ve netleştirme mücade
lesi ve başarılı sonuçları belirleyici ol
muştur. Şemdin unsurunun şahsında 
marjinalleştirme politikasının boşa çıka

rılması, özel savaşın yeniden yapılan
dırma ve onarım programının başarı
sızlığını birlr te getirmiştır Bu çok 

önemlidir. Devlet içinde dengelerin da
ha üst boyutta sarsılması, iç çekişme
nin yeni boyutlar kazanması, kirlilik ve 
kötü kokuların dört bir yana yayılması 
anılan özel savaş başarısıziiğı ile doğ
rudan bağlantılıdır. Eğer özel savaş ay
gıtı marjinalleştirme ve ardında geliştir
diği imha operasyonlarında başarılı ol
saydı, bugün, gelişmeler çok daha fark
lı bir seyir izlerdi. Ama askeri ve politik 
başarısızlık özel savaş gerçeğini bütün 
çürümüşlüğü ve kokuşmuşluğu ile bir 
kez daha gündeme oturttu ... 

Şimdi bu büyük kirlenme, siyasal ki
litlenme ve çıkmazdan kurtulmak isti
yorlar. Ama hangi araçlarla, hangi yön
temlerle? Bu sorulara yanıtları yoktur.. 

Mevcut partiler çözüm olabilir mi? 
Çözüm ürelebilirler mi? 

Şu anda hükümet olan partilerin ne 
oldukları, ne yapabilecekleri bütün çar
pıcılığı ile bir kez açığa çıkmıştır. 
ANAP'ın mafya ile ilişkisi, içiçeliği Ala
attin Çakıcı ile yapılan telefon görüş
meleriyle bir kez daha açığa çıktı, hü
kümet sarsıldı, bir bakan istifa etmek 
durumunda kaldı. Yine bu partinin özel 
savaşa bu noktadan sonra bir soluk ge
tirmesi mümkün değildir. Hiçbir alanda 
verebileceği bir şey yoktur. Ecevit'in 
DSP'si asimilasyon politikasını yeniden 
örgütleme, köy-kent gibi stratejik köyler 
oluşturma projeleri konusunda kimi "ye
nilikler'' getirse de, bundan öte bir şey 
·üretmesi mümkün değildir. DTP ise, 
özel savaş ejamanlarının derme çatma 
bir çatısı bile olamayacak kadar güçsüz 
ve soluksuzdur. En önemlisi sayılan bu 
partilerin hiçbirinin siyasal bir iradeleri, 
bir çözüm politikaları yoktur. Hükümet 
olmayı, biriken rantları paylaşma olarak 
de ğerlendiriyorlar. Politikası ve iradesi 
olamayanların, itibar sahibi olmaları 
olanaklı değildir. Zaten herkes biliyor 
ki, mevcut hükümet, 28 Şubat darbesi
nin bir ürünüdür. 

"Anadolu Kaplanlari' olarak kendile
rini tanımlayan islami sermayenin parti
si olarak ortaya çıkan RP ve onun de
vamı Fazilet Partisi'nin rejim karşısında 

. bir varlık olamadığı ortaya çıktı. Devle
tin terbiye etme, hizaya getirme operas
yonu devam ediyor. Ancak buna rağ
men FP kendini rejime, efendilerine be
ğendirme çabasından vazgeçmiş de ğil
dir. Başta Kürt sorunu olmak üzere, te
mel konularda rejimden farklı bir düşün
cesi ve politik çözümü olmayan FP'nin 
bundan sonra Türk siyaset kurumunda 
önemli bir rol aynaması da çok güçtür. 

DYP, tam anlamıyla bir kontra par- · 
tidir; 1993-95 konseptinin ortaya çıkar
dığı malya-kontra partisidir. Özel sa
vaş içinden doğdu. Yöneticilerinin bü
yük çoğunluğu doğrudan özel savaş 
içinde şeflik düzeyinde rol oynamıştır. 
Özel savaş içinde doğan, palazlanan 
ve kanla büyüyen bu parti, süreç için
de iktidar ilişkilerinde daha fazla pay 
sahibi olmak istedi. Ancak devletin 
esas sahibi olarak kendini gören ordu, 
"olmaz, hizaya gir'' komutunu verdi ve 
kulaklarını çekmeye başladı. Hükü
metten düştükten sonra DYP, diğer fa
şist partilerle dirsek temasına geçti, 
bunu cephe düzeyine çıkarma çabala
rı içine de girdi. Ancak özel aygıtın zıl
gıtıyla karşılaşınca görüntüde de olsa 
geri adım attı. Toplum katındaki imajı 
belli olan Tansu Çiller'in DYP'sinin bu 
rejime yeni bir soluk taşıması mümkün 
değildir. 
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CHP, bu dönemde puan toplamak 
istedi, hükümet oluşumunda ve deva
mında kilit bir rol oynar gibi oldu. Kürt 
şorununda yeni raporlar yayınladı. An
cak Kemalizm'in tüm canlandırma ça
balarına, diğer partilerin illasına rağ
men, CHP'nin barajı aşıp aşmayacağı 
bile tartışma konusudur. 

Uzun sözün kısası, bütün partiler if
las etmiş, gereksizleşmiş, bütün inan
dırıcılıklarını ve itibariarını yitirmiş, bi
rer enkaz durumuna gelmişlerdir. Bu 
partilerle hiçbir temel sorunun çözüle
meyeceği kanısı hemen hemen herke
sin paylaştığı ortak bir kanıdır. Aslında 
partiler de bu durumlarını çok iyi bili
yorlar. 

Partilerin iflası, en çok çürüyen ve 
kokuşan kurumlar haline gelmeleri, hiç 
kuşkusuz, bu partilere dayanan mecli
se ve hükümete doğrudan doğruya 
yansımaktadır. Hükümet ve meclis de 
hiçbir konuya çözüm getirememekte, 
özel savaş aygıtını maskeleme işlevini 
bile görememektedir. 

Peki burada iflas eden sadece siya-
set kurumu mu? · 

Hayır, iflasın kökleri daha derinlerde 
ve daha boyutludur. Aslında biten, de
rin krizi ve onulmaz çıkmazı yaşayan 
cumhuriyet rejiminin kendisidir. inkarcı 
ve imhacı resmi ideolojinin iflası, bunun 
üzerine oturan cumhuriyet kurumlaş-

orasından burasından dökülüyor. Ama 
denilecek ki hala yaşıyor. Evet, hala 
ayakta, çünkü henüz bütün iç ve dış re
zervlerini, yedeklerini tüketmiş değildir. 
Yazımızın sonlarında kısaca buna do
kunma olanağı bulacağız. Şimdi de se
çimler hakkında birkaç söz söylemek 
istiyoruz. 

Bugüne kadar cumhuriyet tarihinde 
gö'rülmemiş bir biçimde, aylar öncesin
den e.rken seçim kararı aldılar. Daha 
sonra bu kararları tartışmaya açtılar. 
Eskiden seçim kararları başta partiler
de ve toplumun çeşitli kesimlerinde bel
li bir heyecan dalgası yaratırdı. Ancak 
seçim kararı bu kez en küçük bir esinti 
bile yaratmadı. Bunun nedeni açıktır, 
salt seçim kararının aylar öncesinden 
alınmasıyla açıklanamaz. Biliniyor ki, 
yeni bir seçim Türkiye'de varolan so
runlara çözüm olamaz. Kendileri birer 
enkaz durumuna gelmiş partilerin bu 
seçimde tek başlarına hükümet olsalar 
bile bir çözüm getirmeyecekleri kesinlik 
düzeyinde biliniyor. Mevcut seçim ya
sasıyla yapılacak bir seçimin meclisteki 
dengeleri değiştirmeyeceği de kesinlik 
düzeyinde biliniyor. Madem ki hiçbir ye
nilik getirmeyecek, o halde neden er
ken bir seçime karar verdiler? Kafaları 
kurcalayan soru budur. Erken seçim 
kararının tek bir açıklaması olabilir, o 
da şu: iflasları oynayan siyaset kuru-

Seçime kadar yeni partiler ve seçim yasast yapacaklan mt? 
Yeni bir partiler ve seçim sistemi, yeni bir parlamenter veya 

başkan/tk sistemini getirme olastltğt var mt? 
Bu sorular tarttştllyor. Ancak egemenler arasmdaki 

mutabakat sarstldtğt, aralarmdaki çelişkiler derin boyutlar 
kazandtğt için "normal" yollarla am/an düzeyde bir sistem 

değişikliğine gitmeleri çok güç görünüyor. 

masını da işlemez hale getirmiştir. Özel 
savaşın yenilgisi ise, anılan iflas ve kri
zi kesinleştirmiş, yenilenme çabalarını 
boşa çıkarmış, kokuşma ve çürümenin 
en dip noktaya vurmasını koşullamıştır. 
Bu gene) değerlendirme ayrıntılarıyla 
açılabilir, ancak konumuz açısından bu 
kadarı yeterlidir. Bu kadarını vurgulaya
lım. 

Görüldüğü gibi kriz, iflas, çürüme, 
kokuşma ve iflah olarnama tek bir alan
la, tek bir kurumla, tek bir ilişkiyle sınırlı 
değildir; genel ve bütünlüklüdür. Cum
huriyet rejimi, 75. yılında ağır hastadır, 

munu bir mevta biçiminde de olsa 
ayakta tutabilmek. Açık bir darbe yap
mak işlerine gelmeyeceğine göre, se
çimle mevcut durumu ayakta tutma dı
şında bir seçenek bulamıyorlar. 

Seçime kadar yeni partiler ve seçim 
yasası yapacakları mı? Yeni bir partiler 
ve seçim sistemi, yeni bir parlamenter 
veya başkanlık sistemini getirme olası
lığı var mı? Bu sorular tartışılıyor. An
cak egemenler arasındaki mutabakat 
sarsıldığı, aralarındaki çelişkiler derin 
boyutlar kazandığı için "normal' yollarla 
anılan düzeyde bir sistem değişikliğine 
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gitmeleri çok güç görünüyor. Özel sa
vaş aygıtının açık bir dayatması ile bel
ki; ancak yine de işleri o kadar kolay 
değildir. 

Seçimlerin yapılıp yapılmayacağı, 
yapılsa bile hangi koşullar ve ölçüler 
içinde yapılacağı 
belli değildir. Böyle 
bir seçimde HA
DEP'in katılması
na izin verirler mi? 
Bu soru da şimdi
den kesin bir bi
çimde yanıtlana
maz. Sanırız, ken
dileri de henüz bu 
konuda kesin bir 
karar vermiş değil
lerdir. HADEP yö
neticilerinin tahliye 
edilmeleri "yumu
şamaya" işaret sa
yılabilir mi? Yanıtı
mız olumlu değil
dir. Bu işin içinde 
bir çok etken var. 
Birincisi, HADEP 
üzerinden PKK'ye, 
devrimci çizgiye 
alternatif oluştur
ma planlarından 
vazgeçmiş değil

lerdir. Gerçi bugü
ne kadar bu çabalarında başarılı ola
madılar, ama yine de her defasında de· 
nemeyi kaçınılmaz görüyorlar. Bu an
lamda HADEP içindeki sağ, reformisi 
eğilime güç vermek için değişik yön
temler geliştirebilirler. ikincisi ise taban
da artan radikalleşme eğilimini kırmak 
için "yumuşak" yöntemlerle, sert yön
temleri içiçe kullanmayı daha akılca 
bulmuş olabilirler. Bir yandan tahliye 
kararı alırlarken, bir yandan "Bar~ş mi
tinglerrne izin vermemeleri bu yaklaşı
ma örnek gösterilebilir. 

Diğer devrimci, demokrat, ilerici çev- · 
relerin ne yapacakları ise belli değil. Bir 
ittifak politikasına yönelebilirler mi? Bu 
yönde belli eğilimler açığa çıkmış bulu
nuyor. Ancak yine de politikalar bütün 
boyutlarıyla netleşmiş değildir. 

Ana çizgileriyle yapılan bu de ğer
lendirme tablosundan çıkan sonuçlar 
satır başlıklarıyla şunlardır: 

Bir: Bu rejim, bütün yönleriyle, bütün 
kurumlarıyla, bütün ilişkileri ve düzeyle
riyle iflas etmiştir. iflas kötü bir çürüme 
ve kokuşma düzeyinde derinleşiyor. 

Cumhuriyet rejimi, 75. yılında ağır has
tadır. 

iki: iflas, çürüme, kokuşma, kendisi
ni en çok ve çarpıcı bir biçimde siyaset 
kurumunda, partiler, parlamento ve hü
kümet katında göstermektedir. 

Üç: Devletin bütün yenileme, onarım 
ve yeniden yapılandırma çabaları so
nuç vermemektedir. Sonuç vermesi ise 
mümkün değildir. Bu, cumhuriyetin 
kendi ideolojik ve politik çizgisinden 
kaynaklanmaktadır. Resmi ideolojiden 
vazgeçmeden, özel imha savaşı terk 
edilmeden, rejimin ve düzenin düze 
çıkması mümkün değildir. Resmi ideo
lojiden vazgeçmek, özel savaşı terk et
mek ise, cumhuriyetin kendi kendini in
tihar etmesi demektir ki, bu da mümkün 
değildir. 

Peki geriye ne kalıyor? 
Devrim seçeneği! 
Türkiye'de de bir devrim durumu 

vardır. 

Bu noktada bunca iflasa, çürüme ve 
kokuşmaya, "hasta adam" durumuna 
düşmeye rağmen nasıl oluyor da TC 
hala ayakta kalabiliyor? Şimdi bu soru
nun yanılına gelelim. Özel savaş rejimi 
hala ayakta kalabiliyorsa bunun elbette 
nedenleri var. Bize göre en önemli ne
deni, Türkiye toplumsal muhalefetinin 
örgütsüzlüğü, dağınıklığı, rejim karşı-
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sında güçlü bir alternatif olamayışıdır. 
Toplumsal muhalefetin güçsüzlüğü, re
jim için önemli bir güç kaynağıdır . 

Ayakta kalışının en önemli nedeni bu
dur. Tarihte, devrim durumunun kendili 
ğinden devrime dönüşlüğü tek bir ör-

nek yoktur. Dolayısıyla öncelikle bu 
nokta üzerinde düşünmek gerekiyor. 
Aslında potansiyel var, direnişler de 

•var. Ancak parçalı ve iktidar perspekti
finden yoksun. iktidar perspektifli , ör
gütlü ve devrimimiıle ittifak yapmış bir
leşik bir Türkiye toplumsal devrim hare
keti bu rejimin ve düzenin altını üstüne 
getirir ... 

Bizim açımızdan son ateşkes atağı , 

cumhuriyet gerçeğini ve geldiği son 
noktayı bütün çıplaklığı ve çarpıcılı ğı 
ile gözler önüne sermiştir . Devrimin 
olanaklarını ve hareket yeteneğini ala
bildiğine genişletmiştir. Türkiye devrim
ci demokrat güçleriyle geliştirilen güç 
birliğini gerçekten iktidara alternatif bır 
düzeye çıkarma çabalarına güç vermek 
önemlidir. 

Halklarımızın birleşik devrimleriyle 
bu rejimi yerle bir etmek ve özgür 
ufuklarla kucaklaşmak mümkündür 
Bunun için hiçbir devrimci yöntemi 
reddetmeden hepsini ustaca kullan
mak ve dönemin görevlerine yüklen
mek şarttır ... 

DEVRİMCJ BİRtEŞİK GÜÇLER KARADENİZ BiLDİRGESi 
Halkımızın ve insanlığın can düş· 

manı olan faşist TC rejimine kar
şı özellikle son yıllarda Karadeniz saha
sında gerillanın öncülüğünde binbir 
emek, kan ve canla TOrkiye Mikının 
yepyeni bir direniş tarihi yazılmaya baş
lanmıştır. 

Bu tarihi adımlar ne kadar yeni olursa 
olsun, halkımızın gelec~ini belirleyecek 
özgürlük ve demokrasiye taşıyacak esas 
ve vazgeçilmez adımlar olmaktadır. 

Ve en sonuç alıcı !:?içimde başarıya 
götürmenin yolu, ~avaşan devrimci ônco 
güçterin birlik ve daymışmasından sıeç
mektedir. 

Bu gerçeklik temelinde, devrimci bir
leşik gtıçlerin yurtdışında ulaştıkl,arı so
nuçları esas alacak biçimde, Karadeniz 
sahasında buluna~ ilgili devrimci gerilla 
komutanlıkları biraraya gelerek aşa~ıda· 
ki kararlara ulaşmıştır. 

1} Karadeniz özgülünde yaşayan din
sel, etl<insel, azınlıklara {Türkmen, Çer· 
kez, La:z, Gürcu, Arnavut, Alevi, Sünni 
vb.) yönelik TC'nin hem genel, hem de 
ôzel savaşının bôiGcO, birbirine düşürü· 
cü, krşkırtıcı ve devrim karşısına çıkanet 
her tOrlü. srnsl politika ve uygulamararına 

:::: • ·;0~ 

karşı hiçbir aynm gôzetmeden, hatkın 
tOmünü birleştirici ve devrime sevkedici 
bir yaklaşım esprisi esas alınarak, ge" 
rekli ve zorunlu olan her türlü devrimci 

çalışma yöntemleri geliştirilecektir. Her 
güç, halk içindeki suni çelişkileri çözüm

. teyerek birbirini bilgilendirecektir. 
2) Faaliyet geliştirilen butOn alatırarda 

yaygın olarak y~amalda olan, halkı al
datan, sômüren, yoğun tepki ve öfke ya
ratan tefeci-tüccar kesimine karşı teşir 
geliştirilecek, özel savaşa ve matyaya 
baaırolarak çalışan aşırı sömürü ve vur
gun yapanlar tespit edilerek, halkın da 
onayı çerçevesinde cezalandırılmaya gi
dllecektir. 

3) TC'nin gelişen gerHia mücadelesinin 
ve halkın geriflayla ilişki ve biltOnfeşmeslni 
engelleıtıek için, halka karşı uyguladığı 
yayla yasağı, bölgeye dışarıdan gelen işçi 
yasağı, göl;ertme politikası ve uygulama
larına karşı bir duyarlılıkla hareket edile
cek, kamuoyunda sürekli tetışiri yapılacak 
ve yerel hatkrn bu uygulamalara karşı g& 
lişen tavırları, öfke ve tepkilerini örgütlütü
De dönüşrurüp, bir kitlesel direnişe sevk · 
etmek için önccııuk yapılacaktır. 

4) TC'nin getiŞen gerilfa mQcadeltsi· 
ne karşı geriliayı ataıide deşifre edip 
taktik ve denetime atmak· amacıyla or
man kesimin teşvik eden, diğer yandan 
söm~rgy,ü arıtıran politika ,y~ uyg~l~ma· 
la ra karŞı hafif va kamuoyu uyarılarak 
<.!evlete bağlı Işletmeler darbelenirken, 
orman kesimini yapan özel sektör ve te
feci tüccartar cezalandınlacaktır. 

5) Karadeniz'de yaygın olarak avcıhk 
özel savaş güçleri tarafından kullanıla
rak, gerilla güçleri ve hareket biçimteri 
deşifre edilmekte, geliştirilen operasyon
larla kayıplar gündeme gelmektedir. Bu 
nedenle pompah, otomatik tüfeklerle ya· 
pılan toplu sürek avcılığı yasaklanmıştır. 
Uymayanlar çeşitli cezaıara (silah topla
ma, para cezası, sürgün vb.) çarptırıla
caktır. Ayrıca içlerinden tespit edilen 
ajan, kontra, özel tim ve polis yakalana-
rak cezalandırılacaktır. • 

6} Halk içinde direkt düşmana ba~lı 
olarak çalışan ajan, muhbir, klavuz, bek· 
çi vb. unsurlar açığa Çıkarılıp cezalandı
rılacaktır. 

7) TC'nin baskı, tehdit ve şantajla 
hatkın bilinçsizligini de kullanarak, bazı 
kesimlerde geliŞtirmeye çalıştığı korucu
tuğa karşı ikna ve caydırma esas alına· 
cak, alet olanlar vazgeçinimeye çaftşıla
caktır. Ancak buna r~ğmen vazgeçme
yen, geriliaya ve halka zarar verip aktif 
tavır alanlar, çete başları hedef alına· 
cak, çeşitli biçimlerde cezalandırılacak
fardır. 

8) Karadeniz halkının özgün ilgisi ve 
geleneği nedeniyle yoğun olan silahlan
mayı, özel savaş geriliaya karşı kullan
ma çabasındadır. Bunun boşa çıkarılıp, 
silahların düşmana çevrilmesi için halkın 
silahianmasına sahip çıkılırken bil'nç-

sizce özel savaşa alet olan, geriliaya za· 
· rar veren insanlara tek tek ikna temelin
de yaklaşarak gerektiğinde silahlan alı
nacaktır. 

9) Halka karşı propaganda ve ajitas
yonda serbellik esastır. Ancak birbirini 
dıştalayıcı, katalayıcı, dar grup, örgüt ve 
parti çıkarlarını öne çıkarıcı yaklaşırnlara 
glrilmeyecektir. Her ilişki ve yaklaşım 
birliği güçtenditici ve devrime hizmet te
melinde geliştirilecektir. 

1 O) Birliğimizin gelişip güçlenmesin
de en ()nemli rolü oynayacak olan ortak 
eylemlilik için, güçter arasında gerekli 
ilişki, irt1bat ve hazırlıklar geli~irilecek, 
somut plan ve uygulamalara dönüştürü
lecektir. 

11} Her güç, düşman hedeflerine ve 
hareketine ilişkin yürüttüğü keşif, istih· 
barat faaliyetleri sonuçları hakkında di
ğer güçleri bilgilendlrmekle yükümlüdür. 
Düşmanın tehlike yaratabilecek faaliyet 
ve hareketlilik konusunda duyarlı oluna
cak, anında bilgtlendirilmeye gidilecek· 
tir. 

12) Bunun için koordine ve teknik yö
nüyle gereken alt yapı oluşturulacak ve 
silreklileştirifecektir. {Cihaz, şifre, kurye, 
posta kutusu, telefon vb.) 

13) Birliğimizin ilkelerine ters düşe
cek her türlü yanlış tavır ve yaklaşımlar 
di!Oerlerıdırilecek eleştin özeleştiri ve 

, öneri geliştirme esas alınarak, pratik uy
gulaması örgütlerin kendi yönetmelikleri
ne göre geliştirilecektir. 

Yukarıda Karadeniz sahasında bulu
nup gerilia faaliyetini yürüten Devrimci 
Birleşik Güçler biraraya gelerek bfr1kim 
ve tecrübelirinin sonuçları anlamında 
gerçekciliğimizi ve gelişmeyi, devrimde 
yoğunlaşmanın epsri ve düzeyini mad
deleştirerek ortaya koymuştur. 

Buna göre: Yakalanan bu tarihi fırsatı 
sonuna kadar devrimci halk değerlerini 
koruma doğrultusunda değerlendirflece· 
ği, mücadelenin daha ileriye, zafere 
doğru götürütmesi için daha üst ve güçlü 
biçimlerde bir birliğe ve dayanışmaya gi
dilmesine yönelik çaba sarfedileceği be
lirlenerek karar altına alınmıştır. 

Yaşasın Devrimci Güçlerin Birlik ve 
Dayanışması 

Yaşasın Halkların Kardeşliği ve Pro-
letarya Enternasyonallzmi . 

Kahrolsun Faşizm, Emperyalizm ve 
Her Türden Gericilik 

TKP{Ml)· TlKKO Karadeniz Bölge 
Komutanlığı 

TDP Kır Gerilla Birlikleri Komutanlığı 
DHP Karadeniz Gerilla Komutanlı~ı 
PKK Karadeniz Bölge Komutanlığı 
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(Sayfa 4 

• baştaraft 1. sayfada 

Kürdistan insanı ve toplumu içine 
düştüğü karışık durumu bir ölçüde 

aşarak tarihinde ilk kez ulusal çerçeve
de bir düzenienişin tüm araç ve imkanla
rına kavuşmuştur. Öte yandan daha ön
ce adından bile sözedilmezken, bugün 
Ortadoğu ve dünyanın temel sorunların
dan biri haline geldiyse bu da savaşın 
sonucudur. Kürdistan halkı 14 yıllık sa
vaşıyla hem kendisiyle, hem de sömür
geciler başta olmak üzere tüm dünyayla 
iletişim kurur hale gelmiştir . Bugün ger
çekten Kürt halkı bir yandan yürüttüğü 
savaşla bir yandan ezilmişliğe , köleliğe 
meydan okurken, diğer yandan da Türk
ler ve diğer güçlerle arasında bir iletişim 
kanalı oluşturdu . Fakat bu iletişim ilk 
aşamada oldukça nefessiz bir temelde 
gelişirken , maliyeti de oldukça yüksektir. 

Kürt halkı ve esasta da öncüsü, sa
vaşın bir kendini düzenleme ve 

iletişim kanalı olma niteliğini çok erken
den kavradılar . Parti Önderliği dört yıl 
önce savaşın onuncu yılı. nedeniyle 
yaptığı değerlendirmelerde savaşı Kürt
Türk ilişkilerini yeniden düzenleme ola
rak tanımlamıştı . Partimiz son beş yıldır 
savaşın ulaştığı düzeye paralel olarak 
bu ilişki düzenlenmesini negatif bir ileti
şim yapmaktan çıkarmak istiyor. Bu ne
denle '93 yılından itibaren üç kez ateş
kes ilan etti ve uydu. 

demek daha doğru olur. '97 yılının 14 
Mayıs' ında Türk ordusu KDP güçleriyle 
birlikte kapsamlı bir saldırı başlattı. Bu 
saldırının ardından geçen iki yılı aşkın

dır bir süredir Türk ordusunun Güney 
Kürdistan ' ı işgal çabası sürüyor. '97 
Mayıs ve Eylül aylarında yapılan iki 
kapsamlı operasyonun yanısıra sürekli 
Güney Kürdistan'da ciddi bir askeri güç 
bulunduran Türk özel savaşı , siyasi ola-· 
rak da KOP aracılığıyla bu alandaki ulu-

Eylül1998 

yanısıra Soran kesimindeki stratejik 
hatlar da gerilla denetimine geçti. Gü
ney Kürdistan ' ın Suriye-iran sınırı bo
yunca kuzeydeki dağlık alanıyla , doğu
daki iran sınırı boyunca kuzeyden gü
neye uzanan hat gerilla denetimi altın
da. Güney Kürdistan ' ın kuzey ve doğu
sunu bu şekilde kontrol eden ARGK, 
Behdinan alaninın iç kesimindeki temel 
dağlık alan olan Gare'ye de hakim. Ge
rillanın eylem alanları ise kontrol edilen 

lerdeki çatışma yoğunı'uğu da birbirin
den çok farklı . irianda ve Bask'ta çok 
sınırl ı bir şiddet yaşanırken , Kürdis
tan'daki savaş giderek bölgesel bir ni
telik kazanıyor. Bu farklılıklara rağmen 
en göze çarpan husus bu örneklerdeki 
ve karşıdaki sömürgeci güçlerin karak
ter ve geleneklerindeki uçurum. Nite
kim savaşın tüm yoğunluğuna ve Kür
distan ulusal kurtuluş mücadelesinin 
çözüm arayıcı yaklaşımiarına rağmen 

SerxwebOn) 

de yapıl~n en kapsamlı operasyon ol
masına rağmen gerilla bunu çeşitli ne
denlerden dolayı özel olarak ateşkesin 
ihlali şeklinde değerlend irmedi. Daha 
çok Zagros Eyaleti 'nin özgünlükleri çer
çevesinde ele alındı. Daha sonra Gar
zan Eyaleti boyutunda gerçekleşen kısa 
süreli kısmi operasyonlar da böyle yo
rumlandı. Ateşkes sonrası ilk kapsamlı 
operasyon Ame.d'de gerçekleştirild i. 
Eyalatin bütün bölgelerini kapsayan bu 
operasyon, Türk ordusunun ateşkese 
karşı tavrının hangi temelde olduğuna 
biraz açıklık getirirken, hemen ardından 
Botan'da başlayıp hala devam eden 
operasyonlar zinciri bunu netleştirdi. 
Botan ' ın Gabar ve Garisan gibi batı 
cephesinden Başkale gibi doğu ucuna 
kadar bütün alanlarında eş zamanlı bir 
operasyon zinciri bu ayın ortalarından 
yürütülmeye başlandı. Her türlü teknik 
desteğin devrede olduğu operasyonlar, 
tespit edilen gerilla gücünün imhasını 
amaçlıyor. Bu nedenle de bu operas
yonlar genelde özel güçlerin katıldığı ve 
geçen yıldan beri ağırlıkla uygulanan 
hava indirmeleriyle geriliayı kuşatıp im
haya yönelik olarak gerçekleştiriliyor. 
Botan ve Amed'de operasyonların yo
ğunlaşmasının nedeni ise asıl olarak 
bahardan beri yürütülen takliğin sonu
cu . Amed Eyaleti , Serhat, Erzurum, 
Dersim, Koçgiri'den Karadeniz'e kadar 
uzanan kuzey hattının ; Botan da Zag-

Ateşkese cevap 
yeni savaş tarzını belirler 

1 

lik ateşkes 1993 Newroz'unda ilan 
edildi. '92 sonbaharında Türk devleti 

KDP ve YNK'yle birlikte PKK'nin Güney 
Kürdistan'dan çıkarmak adı altında kap
samlı bir imha saldırısına girişmişti. Bu 
saldırı '92'de Kürdistan ' ı kaybeden Türk 
genelkurmayının topyekün savaş olarak 
adlandırılan yeni konseptinin bir parça
s ı yd ı. '92 Newroz'uyla birlikte Kuzey 
Kürdistan'da halka yönelik katliamlarını 
t ırmandıran Türk ordusu, sonbaharda 
gerillanın temel geri üs alanı olarak ad
landırdığı Güney'e yöneldi. Bu saldırıya 
'92 Mayıs' ında yapılan seçimlerin ardın
dan oluşturulan federe yönetimin tanın
ması veya göz yumulması karşılığında 
KOP ve YNK de katıldı. Gerillanın imha
sının başarılamaması bu saldırı sonra
sında '93 baharına PKK ateşkes ilanıyla 
girdi. Böylece siyasi alanda da inisiyati
fi n Kürt tarafına geçmesi yolunda 
önemli bir atılım gerçekleştirildi. ilk 
ateşkes Türk kamuoyunun oönemin 
cumhurbaşkanı Özal şahsında döğüm
lenen arayışlarına da bir cevap niteliğin
deydi. ~u çağrıya Türk özel savaşımı
nın Özal ' ı tasfiyeyi de içeren bir saldı
rıyla karşılık verdiği biliniyor. '93, '94 ve 
nihayet '95 yazına kadar da bu saldırı 
sürdü. Kürdistan'ın askeri olarak yeni
den yeniden işgal edildiği , binlerce kö
yün boşaltılarak ülkenin insansızlaştırıl
dığı bu dönem, '95 yazında yeni bir Gü
ney Kürdistan planlamasıyla karşı kar
şıyaydı. '92 saldırısı sonrası Güneyli 
güçler özgüce dayalı bir ulusal çerçeve 
oluşturamadıkları için bu kez de birbirle
rine girmişlerdi. '94'ten itibaren KDP ve 
YNK arasında bu çerçevede bir çatışma 
başladı. '95 yazında ABD öncülüğünde, 

Türkiye'nin .de desteğinde Dublin süreci 
adıyla başlatılan bir görüşme trafiği ya
şandı. Yine her iki gücün PKK başta ol
mak üzere Güney'de yeni yeni gelişen 
ulusal yurtsever çizgi karşıtlığı temelin
de biraraya getirilerek savaşa sürüklen
mesi planına karşı bu kez gerilla inisiya
tifli davrandı. Ağustos '95'te gelişen ge
rilla inisiyatifiyle bu plan engellendi. As
lında 14 Mayıs'la başlayan süreç gözö
nüne alınırsa engelledi yerine ertelendi 

sal gelişmenin temel engelleyici~i konu
mundadır. · 

97Mayıs ' ından it ibaren savaş 
ağırlıklı olarak Türk özel sava

şının Güney Kürdistan'a yönelik planla
ması çerçevesinde geliştirildL Ardından 
da uzun süredir parti ve ordu çizgisine 
musallat edilen işbirlikçi-çeteci eğilim 
hızla partiye karşıt bir çizgi olarak açı
ğa vuruldu. Genelkurmay askeri olarak 
tüm üs alanlarından kopardığına inan
dığı devrimci hareketi böyle bir çizgiyle 
karşı karşıya getirerek marjinalleşme 
planının tamamlandığını düşünüyordu. 

Aslında süreç '92'de de ·benzer şekilde 
gelişmişti. Sonbaharda kapsamlı bir 
Güney saldırısıyla askeri güç dayanak
larından yoksun bırakılarak kuşatılmış , 

ardından da '93 ve sonrası yoğun tartı
şılan orta sınıf partisi, erken iktidar has
talığı gibi sapmalara zemin sunulmuş-

. tu. '97'de de önce kapsamlı bir Güney 
saldırısı , ardından da kapsamlı parti 
karşıtı bir çizgi dayatmas ı yaşandı. '93 
dayatmasına karşı baharla birlikte ateş
kes adımıyla karşılık verilmiş ve boşa 
çıkarılmıştı , '97'de ise düşman saldırı
ları günümüze kadar sürdürüldü. Askeri 
olarak geriliaya dayatılan imha saldırı
ları, '97 kışında da mevsim koşulları 
çerçevesinde devam ettirildi, baharla 
birlikte de zirvesine çıkarıldı. '98 baha
rına Botan ve Amed'de gerçekleştirilen 
kapsamil operasyonlarla girilirken,· Ma
yıs ayında yapılan Güney operasyo
nuyla bu saldırı devam ettirildi. Türk 
özel savaşının bütün bu saldırılarına 
karşı gerilla ne imha sürecine sokula, 
bildi, ne de temel üs ve savaş alanla
rından koparıldı. Tam tersine savaş '98 
içinde çok daha yayıldı, gerilla Akdeniz 
ve Karadeniz'deki açılımlarını geri dön
dürülemez bir şekilde kökleşt i rildi . 

Amed ve Botan başta olmak üzere ülke 
içi temel üs ve savaş alanlarında gerilla 
denetimi sürdürüldü. Serhat'tan Mar
din'e kadar tüm alanlarında gerilla bir
likleri hareket ve eylemliliklerini korudu. 
Güney'de ise gerillanın hareket ve et
kinlik sahası ilk kez bu kadar genişledi. 
Behdinan alanının tüm dağ hatl arının 

üslerin çok daha ötesine geçti. Behdi
nan'da s ını r boyunca uzanan Haftanin, 
Metina, Zap, Avaşin ile Güney'deki Çi
yaye Spi, Gare dağı alanları aras ı nda 
sıkışan Dühok, Amediya, Şeladize hattı 
ile Gare'nin güneyinden Musul'a .kadar 
uzanan bölge gerillanın eylem alanı ha
line geldi. Soran alanında ise KOP kon
trolündeki bölgenin tümünde gerilla ha
reketli durumda. 

Sonuçta '98 yazına geldiğimizde 
Türk özel savaşının geriliayı marji

nalleştirme politikasının iflas ettiği söy
lenebilir: Askeri olarak imha bir yana sı 

nırlandırılamayan , hatta tersine denetim 
ve hareket alanını genişleten bir gerilla 
ordusu, siyasi planda ise bölgesel ve 
uluslararası alanda inisiyatifi, etkinliği 
giderek artan bir ulusal kurtuluş hareke
ti sözkonusu. PKDW'nin son bileşimi ve 
Ulusal Kongre çalışmalarının ulaştığı 
boyut da gözönüne alınınca Kürdistan 
ulusal kurtuluş mücadelesinin ulusal 
çapta da oldukça belirleyici bir konum
da olduğu açıktır. işte tam böylesi bir 
süreçte Kürdistan ulusal kurtuluş mü
cadelesi üçüncü kez bir ateşkes ilan et
ti. Parti Önderliği ' nin 1 Eylül Dünya Ba
rış Günü'nde yürürlüğe koyduğu ateş
kes için bir süre belirlenmedi. Parti Ön
derliğimiz gelinen aşamada iç ve dış 
kamuoyunun taleplerine cevap vermek 
amacıyla böyle bir adımın atıldığını 
vurguladt. '93'e göre siyasi gelişme yo
luna girilmesi için daha büyük imkanlar 
olduğunu kaydeden Parti Önderliği , bü
tün dünyada da benzer yaklaşımların 
sergilend iğine dikkat çekti. Gerçekten 
de irianda ve Bask gibi Avrupa'nın tari
hi çelişkilerinin yanısıra Kolombiya'daki 
gerilla hareketi ile hükümet arasında da 
diyalog kanalı son süreçte açıldı. Tabii 
ki Kürdistan 'daki durum ile diğerleri 
arasında ciddi farklar var. Rer şeyden 
önce irianda ve Bask esas olarak tarihi 
açıdan miladını dolduran çelişki ve ça
tışmalarken , Kürdistan başta Ortadoğu 
olmak üzere bölgesel ve uluslararası 
planda çok daha üst boyutta çalkantıla
ra gebe bir çat ışma merkezi durumun
da. Bunun yanıs ıra sözkonusu örne -

şiddette ısrar da TC'nin bu karakterin
den kaynaklanıyor. Son ateşkes ilanın
da da Parti Önderl iğ i bu hususlarda ha
yalci olmadıklarını kaydederek geliş
meleri yakından izleyeceklerini vurgula
dı. Parti Önderliği ' nin ateşkes ilanına 
ilişkin açıklamaları çok netti. Parti Ön
derliğimiz ateşkese bir taktik olarak 
başvurulmadığının altını çizerken bu
nun bir zayıflık olarak da aniaşılmama
sı gerektiği hususunda uyarılarda bu
lundu. Kürdistan sorunu açısından 
ateşkesin asıl olarak tarafların siyasal 
sürece gitmeye hazır olup olmadığını 
ortaya koyan bir gösterge olduğu bilini
yor. Nitekim Parti Önderliği de ateşkes 
i lanı sonrası gelişmeleri bu çerçevede 
gözleyeceklerini belirtti. Siyasi ve diplo
matik açıdan bu anlama gelen ateşke
sin bu kez provokasyonlara maruz kal-

. mamasını üzerinde de yoğunca durul
du. 

Askeri olarak ateşkes i n çerçevesi 
ve uygulanma düzeyine i lişkin ko

nularda gerilla oldukça net. Parti Önder
liği tarafından aktif savunma konumu 
olarak gidilen bu çerçevenin asıl olarak 
Türk ordusunun imha amaçlı operas
yonlarını durdurması ile cevap bulması 
öngörülmüştü. Ateşkes ilanının ardın
dan ARGK komutanlıkları da yaptıkları 
tartışmalarda kararın uygulanma esas
larını somutlaştırdı. Gerillanın temel üs 
alanlarını koruyacağı , yoğun bir iç yeni
lenme ve düzenlenma süreci olarak 
ateşkese yaklaşılıyor. Temel üs alanla
rına zaten Türk ordusunun ancak kap
samlı operasyonlarla girabiidiğini belir
ten gerilla komutanları, bu kez de böyle 
yönelebileceğini , bunun da zaten ateş
kesin ihlali anlamına geleceği için rahat
lıkla karşı konabileceğini bildirdiler. Ge
rilla cephesinin titizlikle üzerinde durup 
uyduğu ateşkese Türk ordusunun tavrı 
ise ilk başta kısmi operasyonlarını sür
dürmek, daha sonra da bunu belli böl
gelerde kapsamlılaştırmak şeklinde ol
du. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin he
men ardında Zagros Eyaleti 'nde Cilo ve 
Çarçela dağlarını kapsayan bir operas
yon gerçe eşli. Eyalette bu yıl içerisin-

rasiardan Mardin'e kadar uzanan hattın 
ağırlık merkezleri olarak hedef seçilmış 
durumdalar. Her iki eyalet gerek ko
numları , gerekse güç yoğunlukları aç ı

sından darbelendikleri taktirde Kuzey 
Kürdistan 'daki gerilla gücünün iyice 
marjinalleştirilebileceği planlanmakta 
Güney'deki gerilla gücü de KOP ile bir
likte yürütülen savaşta darbelenirse as
keri olarak devrimci hareketin varlığı yla 
sınırlandırılmış olacak. Kuzey'de, özel
likle de Botan'daki yüklanimin bir d iğer 
hedefi ise temel üs alanlarından gerilla
yı çekerek Güney'e itmek. Bu amaçla 
Botan'daki operasyonlar ardı arkası ke
silmeden üst üste gerçekleştiril iyor. 

Ateşkesin ilanından itibaren geçen 
25 günde Botan 'da bu şekilde 

toplam 17 operasyon yapıldı. Tüm Ku-
. zey Kürdistan'da yapılan operasyon ise 

30'u aşıyor. Bu operasyonlarda gerilla 
51 şehit verdi. Bu dönemde gerilla hiç
bir saldırı , baskın vb. türden eylem dü
zenlemezken, yalnızca Türk ordusunun 
operasyonlarına karşı meşru savunma 
hakkını kullandı. Türk devletinin i nkarcı 

ve imha amaçlı politikalarına karşı Kür
distan ulusal kurtuluş mücadelesi siyasi 
diyalog yolunu açmaya çalışıyor. Ancak 
bu çabaların olumlu yanıt bulmaması 
halinde de savaşın çok daha ş iddetie

neceği ve yayılacağı da bir gerçek. Ni
tekim Parti Önderliği de ateşkesi ilan 
ederken bu hususa dikkat çekti. O açı
dan ateşkesin devreden ç ı kması halin
de savaşın bölgesel nitelik kazanma ih
timali olanca ciddiyetiyle gündemde. 
Zaten Güney Kürdi~tan'da savaş sürü
yor. KOP'nin iradesini yitirmesi nedeniy
le Parti Önderliği ateşkese Güney'i da
hil etmedi. KOP'nin Türk devletiyle ittifa
kını bozup bu yönlü bir irade belirlemesi 
halinde ateşkese gidilebileceğini söyle
di. O olmadığı taktirde Güney'de savaş 
sürecek, Güney'de de ateşkese uyuı 

maması halinde savaşın Kuzey 'iyle, 
Güney'iyle bütün Kürdistan'ı kapsaması 
gündeme geliyor. Güney Kürdistan'daki 
son gelişmeler de gözönüne alınınca 
savaşın bu şekilde genişlemesinin çok 
açı k bir bölgesel nitelik taşıyacağ ı orta-
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da. Böyle bir gelişme açısından kilit role 
sahip olan güç ise Türk devleti . Ku
zey'de savaşı dayatan Türk özel sava
şı , son gelişmeler üzerine bunu Gü
ney'de de dayatmak durumunda. Nite
kim ateşkes · ilanının hemen sonrası ge
lişen operasyonlar ye Ankara 'nın tavrı 
da böyle bir gelişme olasılığını güçlen
dirmekte. Ancak bu olasılığı ve sonuçla
rını değerlendirmeden ateşkes ve aynı 
sürece denk gelen Güney Kürdistan'da
ki gelişmelere bakmak gerekiyor. Gü
ney Kürdistan'daki gelişmeler nasıl Or
tadoğu 'nun nasıl ayrılmaz bir parçası 
ise, özellikle '91 Körfez Savaşı sonrası 
aynı zamanda uluslararası gelişmelerle 
de yakından bağlantılı . Bu nedenle Gü
ney'deki her gelişmenin yerel güçleri, 
Şam , Bağdat, Tahran, Ankara başta ol
mak üzere bölgesel güçleri, ki israil ve 
genel olarak Arap dünyasını da buna 
dahil etmek gerekecek. Ve tabii ki Orta
doğu ile tarihi olduğu gibi güncel olarak 
da yakından ilgili uluslararası güçlere 
ilişkin boyutları vardır ve bunlardan ba
ğımsız anlaşılamaz. Özetle Kürdistan 
sorunu bir Ortadoğu sorunu, bu neden
le de bir uluslararası sorun niteliğine sa
hiptir denebilir. Bu açıdan KDP-YNK 
arasında son dört yıldır süren çatışma 
da bu çerçevede ele alınabilir . '92'de 
emperyalizm ve TC'nin desteğiyle PKK 
karşıtlığı temelinde biraraya getirilen iki 
güç ittifakını fazla uzun sürdüremedi. 
Emperyalizmin Irak politikası istenen 
şekilde gerçekleşmeyince ve PKK de 
planlandığı üz~re bölgeden çıkarılama
yınca güçlerin kendi aralarındaki çelişki
leri iyice ortaya çıktı. 

B u çelişkilere başta Ankara, Bağ
dat, Tahran olmak üzere bölgesel 

güçler de doğrudan müdahale ettiler. 
Ankara siyasi olduğu kadar askeri ola
rak da '94'ten sonra Güney'in içinde et
kin bir güç olarak yer aldı. '95 Çelik 
operasyonundaki kapsamlı saldırının 
ardında Türk ordusu hareketlerini bü
tünleştirdi. Neredeyse sınırötesi tanı
mından da sıyırarak operasyanlarını 
normalleşiirmek istedi. Operasyonların 
yanısıra . başta Zaxo ve Dühok olmak 
üzere KOP denetimindeki önemli mer
kezlerde sürekli istih~arat ve koordine 
düzeyinde temsilcilik bulunduran Türk 
özel savaşı , bir de Türkmenler şahsın
da yerel güç oluşturmaya girişti. Askeri 
hazırlıklar '95 yazında ABD'nin ve ingil
tere 'nin doğrudan yönlendirmesinde 

YNK'ye karşı harekete geçerek Gü
ney'deki güç dengesini değiştirdi. Tah
ran ile yakın olan YNK'ye karşı düzen
lenen saldırıya bütün güçler de seyirci 
kalarak Erbil 'in KOP eline geçmesine 
razı oldular. YNK ise ciddi bir direniş 
göstermeden daha çok sorunu uluslara
rasılaşı ırmak için kitlesel göç kozunu 
oynamaya çalıştı , ancak başaramadı. 
'96 Eylül'ündeki bu saldırının hemen ar
dından belli bir toparlanmayı yaşasa da 
güç dengesini kendi lehine dönüştüre

medi. Bağdat ile bu ilişk i yi geliştiren 
KOP aynı zamanda ABD ve diğer em
peryalist güçlere başka kozlarının oldu
ğu . mesajını verdi. '97 yılına girişte Gü
ney Kürdistan'daki dikkatler bu kez de 
ulusal kurtuluş mücadelesine yöneldi. 
YNK oldukça geriletilmiş , KOP iktidar 
alanını genişletmişti. Gözler yükselen 
bir güç olan PKK'ye çevrildi. PKK '95'te 
Dublin'de başlayan sürece karşı inisiya
tifli davranarak kendisine yönelecek sal
dırıyı kesmişti . Gerilla '96 yılına girer
ken Güney'deki önemli stratejik dağ 
hatlarını elinde tutuyordu. KOP ile gidi
len ateşkes sonfası Soran ve Behdinan 
alanının tüm yerleşim merkezlerinde si
yasal faaliyetlenma geliştirdi. Özellikle 
gençlik kesimlerinden geriliaya katılım 
yönünde büyük bir istek gelişti. KOP ve 
Saddam saldırıları karşısında YNK'nin 
de gerilemesi sonucu, özellikle Soran 
gençliği için tek alternatif olarak PKK 
öne çıktı. 

97'ye kapsamlı bir Güney Devrimi 
perspektifiyle giren PKK, bu 

yönlü çalışmalarını hızlandırd ı. '"77'de 
Kuzey, '87'de Küçük Güney açtldt, 
'97'de de Büyük Güney devrime açtla
cal<' şiarıyla yürütülen çalışmalar sonu
cunda askeri varlığını güçlendiren Kür
distan ulusal kurtuluş mücadelesi kat ı 
lımları da hızla art1 ı rd ı. KOP'nin i tt ifak ı 
TC'yle il i şkiler açıs ı ndan olduğu gibi, 
Güney'de güç dengesi açısından da 
karşısında rakip olarak PKK çıkıyordu . 
KOP geleneksel sömürgeci güçlerle itti
fak yaparak Kürdistani hareketleri tasfi
ye planına tekrar başvurdu . '97 Ma
yıs ' ında Türk ordusuyla işbirliği yaparak 
Güney'de kapsamlı bir saldırı başlatıldı. 
ABD emperyalizmi de daha önce 
KOP'nin Bağdat ile ittifakından rahatsız
lık duysa da fazla ses çıkarmadı. Bu ye
ni açılımı da destekledi. '97'den sonra 
emperyalizm, Kürdistan ve Irak politika
sını Türk özel savaşının Güney'i fiili iş-
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çıktı. Hatta '97 sonbaharında ikinci ope
rasyon sonras ı PKK ile YNK başta ol
mak üzere çeşitli Güney örgütleri ara
sında sağlanan ittifakın ortak saldırıya 
geçmesi , askeri olduğu kadar siyasi 
olarak da Kürdistan ulusal kurtuluş mü
cadelesinin cephesini genişlettiğini gös
terdi. Bu durum TC ve KOP'yi olduğu 
kadar emperyalizmi de rahatsız etti. 
ABD ve israil desteğindeki TC-KOP itti
fakına karşı ulusal kurtuluş mücadele
mizin Tahran desteğinde~( YNK ve di
ğer Güneyli güçlerle ittifakı bölgesel bir 
bloklaşmaya yol açabilirdi. Amerikan 
emperyalizmi Türk özel savaşına '98 
baharındaki giriştiği Güney operasyo
nunda bir son şans verdi. '98 operas
yonları da istenen sonucu vermeyince, 
ABD Güney politikasında kart değişikli
ğine gitti. Bu girişim , Clinton yönetiminin 
'98'de lrak'a uygulamak istediği yeni 
atak politikayla da uyumluydu. ABD, 
Irak yönetimini devirmek için çalışmala
rını hıziandırma kararı almıştı . Bu 
amaçla lrak'a karşı yayın yapan bir rad
yo kanalının devreye sokulmasından 
tüm muhalefetin biraraya getirilmesine 
kadar bir dizi girişimlerde bulundu. Bu 
süreçte '98 Temmuz'un ABD Dışişleri 
Bakanlığı Yakın Doğu Masası Başkanı 
David Welch başkanlığında bir heyet 
Güney Kürdistan' ı ziyaret etti. Bu gazi
ye ilişkin Mesut Barzani daha sonra 
yaptığı açıklamalarda ABD yönetiminin 
ilk kez somu't bir plan ortaya koyd~ğun11 
belirtecekti. lrak'a karşı KDP-YNK an
laşmasını içeren bir plandı bu. Plan, Ey
lül ayının ortasında Washington'da bira
raya gelen Barzani ve Talabani'nin bir 
anlaşma imzalamasıyla biraz netleşti. 
ABD bir Kürt statüsü oluşturuyordu , bu 
amaçla KOP ve YNK'yi biraraya getire
rek lrak'a karş ı yeni yaklaşım gelişt i r i l i
yordu. Bu ise her şeyden önce TC ile 
yürütülen eski poli t i kan ı n en azından bir 
kenara bırakılması anlamına geliyordu. 
Anlaşmanın özellikle Ankara açısından 
ortaya çıkan en önemli boyutu buydu. 
Nitekim Türk devleti de bu hususları di
le getirerek sağlanan anlaşmadan duy
duğu rahatsızlığı hemen açıkladı. Hatta 
Kasım ayında alternatif bir zirve hazırla
ma girişlerini dile getirdi. Bölge güçlerin
den iran ve Irak da anlaşmadan duy
dukları rahatsızlıkları dile getiriyorlar. 
Hatta iran, Güney'deki bu gelişmeye 
karşı kendisinin de Irak'ın güneyindeki 
şiileri harekete geçireceğini bildiriyor. 

TC bir yandan özellikle Botan'daki operasyon ile geriliayı imha etmeye çaltştrken, 
diğer yandan KDP "savaşi sürdürün" mesajmt vererek, ondan da saldırtlarıni 

sürdürmesini istemektedir. Güney Kürdistan'daki askeri varl1ğ1 gözönüne almmca, 
Ankara'nın mevcut anlaşmayt bozmak için her tür baskıya, provokasyona başvurma 
ihtimali de gündeme geliyor. KOP'nin de Türk özel savaştyla gtrtlağma kadar ilişkiye 

girmiş olmast bu olastltğt daha da güçlendiriyor. 

Kendi dışında Güney 
Kürdistan 'da böyle bir 
adımın atılmasının 

iran ' ın içişleri açısından 
önemli sorunlar doğura
cağını vurguluyor. An
cak iran'ın son süreçte 
esas olarak daha doğu
da, Afganistan'da ortaya 
çıkan krizin içine dalmış 
olması , Kürdistan 'daki 

'gelişmelerle daha yakın
dan ilgilenmesini engelli
yor . Anlaşmanın YNK 
tarafı iran ' ı , KOP ise 
TC'yi razı etme görevleri 
üstüne almış görünüyor. 
Her iki gücün bölgesel 
merkezlerin birbirleriyle 
olan farklı çelişkilerinin 
nötralize edip etmeyece
ği ise belli değil. KOP ile 
YNK açısından belli bir 
statü anlam ı na gelen 
anlaşmaya , bölgesel 
güçlerin tepkisinin ge
nelde olumsuz olduğu 
ortaya çıkıyor . Ancak 
anlaşmanın kaderini be-

Dublin'de yapılan görüşmelere Ankara 
süreci adıyla Türk devletinin alınmak is
tenmesiyle tamamlandı. Ankara'da ya
pılan seri görüşmelere Türkmenler de 
dahil edildi. 

96yazına gelindiğinde sürece di
ğer bölgesel güç Bağdat da da

hil oldu . KOP ve Saddam ordusu 

galiyle yürütmeye çalıştı. Böylece hem 
Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi 
tasfiye edilecek, hem de KOP Bağ
dat'tan kopartılacaktı. Ancak '98 baharı
na gelindiğinde bir yıllık savaşıma rağ
men gerillanın temel alanlarından sökü
lemediği , halk arasında denetim ve et
kinlik alan ını daha da genişle · orta a 

lirleyecek esas husus 
ise başta PKK olmak üzere Kürdistani 
örgüt ve hareketlere ilişkin boyutu. Ya
pılan resmi açıklamalarda henüz bu ko
nularda kesin belirlemeler olmasa da 
özellikle Ankara'yı ikna etmek için çeşitli 
vaatlerde bulunuyor. Özellikle KOP açı
sından dile geti ri ld iğ i ileri sürülen geril-
la G- 'den çıkarma vs g · 

ların ş i mdiye 

kadar çok şid
detli bir savaş
la sağlanama
dığı biliniyor. 
'92 'de her iki 
gücün TC ile 
birlikte, '97'den 
sonra da KOP 
ile TC'nin bir
likte dayattığı 
savaşa rağ

men ulusal 
kurtuluş müca
delesi Gü
ney'de daha 
kökleşti. Şimdi 

bunun her iki 
gücün · kendi 
başlarına veya 
TC ve ABD ile 
başarıya ulaşıp 

ulaşmayacağı 
da henüz belli 
değil. Fakat 
özellikle TC'nin 
sözkonusu an
laşmaya tavır 
alması, her iki 
gücün çelişen 
tavır ve çıkarları , böylesi bir ittifakın ol
dukça zorlu olduğunu gösteriyor. Üste
lik Güney Kürdistan'daki mevcut tablo 
da gözönüne alınırsa , bu yönlü çelişki
lerin anlaşmayla sağlandığı iddia edilen 
iktidar yerine çok daha şiddetli bir savaş 
anlamına geldiği de ortaya çıkar. Güney 
Kürdistan'da şu anda Behdinan alanı ile 
Soran alanının yerleşim merkezlerinde 
KOP ve YNK'nin, her iki alanın dağlık 
alanlarında gerillanın , güneyde ise 
I rak ' ın egemen olduğu bir dörtlü yapı 
mevcut. Bu yapı içinde PKK'yi tasfiyeye 
yönelik her çaba giderek bölgesel nitelik 
kazanacak bir savaş anlamına gelecek. 
Ankara, Tahran ve Bağdat'ın sözkonu
su anlaşmaya karşı çıkmaları da ııyrı bir 
baskı unsurudur. Bu durumda KOP ve 
YNK'nin Washington'da ulaştığı anlaş
ma, haklı olarak bir çerçevenin ötesine 
geçmiyor. Bu nedenle de her iki güç uy
gulanabilir bir anlaşmaya ancak Was
hington'dan sonra bölgede yapacakları 
görüşme turuyla ulaşmaya çalışacaklar . 
Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesine 
karşı tavırları da bu süreçte netleşecek. 
Ancak emperyalizmin devrimci harekete 
karşı bilinen tavrı , TC'nin politikalarını , 
KOP'nin Ankara'yla boğazına kadar iliş
kiye girmiş olması , Kürdistan ulusal kur
tuluş mücadelesinin önünde hassas bir 
süreç olduğunu gösteriyor. 

Ankara bu süreçte sonuna kadar 
savaşı dayatan politikasını yürüte

cektir. Zaten 1 Eylül 'de yürürlüğe giri
. len ateşkese karşı operasyonlar dayat
ması da bu politikanın sonucu. TC bir 

. yandan özellikle Botan'daki operasyon 
ile geriliayı imha etmeye çalışırken , di
ğer yandan KOP "savaşt sürdürün" me
sajını vererek, ondan da saldırılarını 
sürdürmesini istemektedir. Güney Kür
distan'daki askeri varlığı gözönüne alı
nınca , Ankara ' nın mevcut anlaşmayı 
bozmak için her tür baskıya, provokas
yona başvurma ihtimali de gündeme 
geliyor. KOP'nin de Türk özel savaşıyla 
gırtlağına kadar i lişkiye girmiş olması 
bu olasılığı daha da güçlendiriyor. Kı
sacası Ankara, Bağdat ve Tahran ' ın 
karşı çıktığı bu anlaşmanın hayata 
geçmesinde kritik nokta, başta PKK ol
mak üzere Kürd istani örgüilere karşı 
alacağı tavra bağlı. Bu noktada özellik
le KOP açısından anlaşmanın özü, Gü
ney Kürdi~tan 'da kökleşen Kürdistan 
ulusal kurtuluş mücadelesinin özellikle 
Ulusal Kongre, birlik açısından sağladı 
ğı gelişmeyi de gözönüne alarak önünü 
Kesmeye yönelik. KOP, TC ile ittifakı 

aracılığıyla PKK öncülüğünde sağla
nan ulusal birlik adımlarını engellemek, 
bunu da YNK'yi bir batağa sapiayarak 
gerçekleştirmek istiyor. ABD'nin inisi
yatifiyle at ı lan ad ım ı bu şekilde ailesel 
çı ariarına göre u arla a s eyen 
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KOP'nin birkaç ipte birden oynaması
nın ne sonuçlar dağuracağı ise önü
müzdeki dönemde daha açık ortaya çı
kacak. Ancak bütün bu gelişmeleri ya
kından izleyen Kürdistan ulusal kurtu
luş mücadelesi, siyasi olduğu gibi as
keri olarak da hazırlıklarını yeniliyor. 
Bu arada gelişmelerin dikkati çeken bir 
diğer yönü de bölgesel çapta birçok 
bloklaşmayı dağurabilecek potansiyele 
sahip olmasıdır . Son olarak TC-israil 
işbirliğine karşı iran-Ermenistan-Yuna
nistan arasında gelişen temaslar da 
bunun bir örneği. Üstelik bu ittifak ara
yışı bile Kürdistan sorunun bile Kafkas
lardan Balkaniara doğru uzanabilen bir 
bloklaşma doğurabi leceğin i gösteriyor. 

KDP, TC ile ittifakt arae~ltğtyla 
PKK öncülüğünde sağlanan 

ulusal birlik adtmlarmt 
engellemek, bunu da YNK'yi 

bir batağa sapiayarak 
gerçekleştirmek istiyor. 

ABD'nin inisiyatifiyle attlan 
adımı bu şekilde ailesel 

çıkarlarma göre uyarlamak 
i~teyen KOP'nin birkaç ipte 

birden oynamasmm ne 
sonuçlar dağuracağı ise 

önümüzdeki dönemde daha 
açtk ortaya çtkacak. 

Böylece Kürdistan merkezli Ortadoğu 
sorunun Balkanlar, Kafkaslar, Körfez 
ilişkilerini kapsayan bir coğrafyanın 
stratejik sorunu haline gelmekte. Bu 
gelişme Kürdistan devriminin bölgesel 
bloklaşmalarının da odağı haline gel
me sürecinin habercisi. Kürdistan dev
riminin öncü gücü ise Kuzey'den Gü
ney'e ateşkesten daha kapsamlı bir sa
vaşa kadar her türlü gelişmeye askeri 
ve siyasi olarak hazır durumda. 
PKK'nin Ortadoğu Halklar Federasyo
nu seçeneği bir slogan olmaktan öte 
her zamankinden çok daha fazla böl
gesel sorunlara çözüm olacak kapsam
dadır . Üstelik de bunun gerçekleştiril
mesi için birçok ara aşamadan şimdiye 
kadar başarıyla geçilerek böylesi bir 
çözümü yaratacak askeri ve siyasi güç 
biriktirilmiş ve şimdi harekete geçiril
miştir. Bu büyük güç odağı , bu geliş
melerin askeri olarak da, siyasi olarak 
da gelişmelerinin yaratılmasıdır. Bu ne
denle kendine olanca güveniyle bir mü
cadele şiarı olarak savaşa da barışa 
da hazırız demektedir. 
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(Sayfa 6 

15Ağustos Devrimci Atılımımızın 
14. yıldönümünü kutladık. Ge

çen bu 14 yıllık sürede kazanımlarımız 
ve kayıplarımız nedir, bunlar ortaya 
kondu. Bunun sonucunda · karşımıza 

çıkan ise, tarihsel, toplumsal, devrim
sel anlama ve öneme sahip gelişmele
rin bu geçen sürece sığdırılmış olduğu 
gerçeğidir. 

Kuşkusuz bu 14 yıla daha büyük 
gelişmeler sığdırılabilirdi. 15 Ağus
tos'un yaratıcısı Parti Önderliğimizin 
çizgisinde doğru yürümeyen ve onun 
doğru devrimci tarzına girerneyen ger
çeğimiz, 15 Ağustos'un ölümsüz ko
mutanı Agit yoldaşın kararlı takipçisi 
olamayışımız, devrimimizin lehine olan 
kazanımların daha ileri bir boyuta ula
şamamasının asıl nedenleridir. Önder-

•• 

lar tutuklamaların geliştiği alanlara 
bağlı olarak değişik zindanlarda top
landılar. 9. Kolordu kapsamında bulu
nanlar Erzurum'a, 7. ve 8. Kolordu 
kapsamında bulunanlar Diyarbakır'a, 
6. Kolordu kapsamında bulunanlar da 
Adana ve Mersin gibi cezaevlerine dol
duruldular. Bunlar dışında değişik 
alanlarda, metropollerde faaliyet yürü
tenler de bulundukları yerlerde zindan
lara alındılar. 

Bu zindanlar içinde siyasal merkez 
oluşu, PKK'nin öncü merkez kadroları
nın bulunuşu ve yaygın PKK eylemlili
ğinin, kitleselliğinin geliştiği alanlarda 
yapılan tutuklamaların getirildiği Diyar
bakır Zindanı öne çıktı. Bu anlamda Di
yarbakır Zindanı çelişkilerin en açık ol
duğu, şiddetli direnişin ve hatta en kes-
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ihanete çekilmesi zindana alınanlarla 
sınırlı kalmayacak; bir halkın, bir hare
ketin teslim alınmasına, ihanete çekil
inesine neden olacaktı. Onun için de 
amansız vahşeti ifade eden bir yöneli
min sahibi oldu. Buna karşı PKK öncü 
kadroları bu yönelimin her zaman bilin
cindeydiler. O nedenledir ki zindanlar
daki her tavır, her duruş buna hizmet 
edecekti. Zindana alındıkları andan iti
baren taviz vermeyen kararlı bir tutu
mun sahibi oldular. Kuşkusuz bu tu
tumlar ağır bedelleri ger~tiriyordu. Aç
lık, işkence, ölüm! Bunlar ödenecek 
bedelierin sadece bazılarıydı. Ölüm 
oruçları, kendini yakmalar, isyanlar bu
nun bir sonucu olarak gelişti. 

Burada savunulan PKK direniş çiz
gisi, temsil edilen PKK oldu . 

olmayan koşullarla karşı karşıya gel
mişlerdi. Çıplak beden, kuru can karşı
sında büyük bir teknikle donanmış 
düşman gerçekliği duruyordu. PKK tut
saklarının elinde tek bir silah vardı, 
devrime inançları ve Parti Önderliği'ne 
olan sonsuz bağlılıkları. inançla ayakta 
kalmak, inançla savaşmak ve inanarak 
ölümü kucaklamak, düşmanın vahŞi 
saldırısı karşısında tek, ama onurlu bir 
seçenek olarak bulunuyordu. 

Düşman bu gerçeği görmüştü. Bu 
nedenle de sayısı onlarla ifade edilen 
PKK'li tutsak, düşmanın vahşi saldırısı 
altında canlarını ortaya koydular. Düş
man tam bir pervasızlıkla devrimci tut
saklara yönelerek, daha fazla can al
ma arayışı içine girdi. Yaşamak için 
tek seçenek olarak ihaneti tutsakların 
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Parti Önderliği, onca büyük direnişi 
yaşayanların, onca büyük şehadete ta
nık olanların pervasızca oynanmaya 
neden göz yumduklarının anlaşılması 
ve doğru bilince çıkartılması gerektiği
nin üzerinde önemle durmaktadır. 
Canlarını ortaya koymaktan çekinme
yen, seve seve o kadar acıya göğüs 
gerenierin nasıl oluyor da tırnaklarıyla 
kazıyarak yarattıkları değerlerin heder 
edilmesine göz yumabildiklerine dikkat 
çekerek ciddi bir sorgulamanın yapıl
masını istemektedir. 

Zindanda öncü kadroların şehit 
düşmesi, elbette örgütsel anlamda di
renişçiliğin devamında bir boşluk ya
ratmıştı. iyi niyetli yaklaşımlar, düşman 
gerçekliğini tam kavrayamama, kornp
le devrimciliğin gelişmeyişi ve sürece 

Onderlik taklitçiliğini red edelim 

önderlik militanı olalım 
lik çizgisinde gereken yürüyüşün sahi
bi olunsay~ı, bugün devrimimiz çok 
farklı bir aşamada layık olduğu yeri al
mış olacaktı. Buna ulaşılamadı. 

Burada 15 Ağustos'un 14. yıldönü
münde devrimimizin önemli dayanak
larından olan zindan direniş mücadele
mizin 15 Ağustos Devrimci Atılımı'nda
ki yeri ve zindan direnişçiliğinin 15 
Ağustos'tan sonraki süreçte genel dev
rimci mücadelemiz içindeki yeri ve 
önemi üzerinde durmak istiyoruz. 

Parti mücadele tarihimizde olduğu 
gibi, zindan direniş tarihimizde de her
hangi bir miras devralmayan bir geçmi
şin sahibiyiz. Zindan direniş tarihimiz 
de bizzat yine PKK kadro ve sempati
zanları tarafından yaratılmıştır. 

Önceki yıllarda sınırlı sayıda zinda
na alınmalar olmuşsa da, zindan dire
niş tarihimiz Kürdistan'ın önemli bir bö
lümünü içine alan sıkı yönetimin ilk ilan 
edildiği 1978'in sonlarıyla, ağırlıklı ola
rak da 12 Eylül askeri-faşist cuntasıyla 
birlikte başlamıştır. 

ilk zindana alınmalar parti mücade
lemizde ciddi zayıflıklar yaratmıştır. Bu 
zayıflıklar sonraki yıllarda yaşanan zin
dana alınmalarda önemli sıkıntıların 
yaşanmasına neden olmuştur. 12 Eylül 
darbesi yaşandığında zindanlarda ön
cü düzeyinde küçümsenmeyecek bir 
kadroya ulaşılmıştır. Başta Mazlum 
Doğan, M. Hayri Durmuş, Kemal Pir 
olmak üzere MK üyeleri ve taktik ön
derlik hattında bulunan birçok yoldaş 
bu dönemde zindana 

kin şekilde yaşanacağı yenilgi ve zafe
re ulaşmada aday durumuna geldi. Bu
rada diğer zindanların daha az öneme 
sahip olması gibi bir durum sözkonusu 
olmadı. Aksine diğer zindanlar da kendi 
cephelerinden sömürgecilerin direkt 
boy hedefi ve buna karşı da görkemli 
direnişierin sahibi oldular. 

ll 
12 Eylül 1980'de askeri cunta geldi

ğinde, örgütlenmesi önemli oranda da
ralan ve eylemsel gücü zayıflayan bir 
PKK gerçeği bulunuyordu. Geriliaya 
hazırlık gibi önünde görevler belirleyen 
PKK, tüm olumsuzluk ve zorluklara 
rağmen 12 Eylül faşizmine karşı dire
niş sergilemekten geri durmadı. Delil 
Doğan, Zeki Palabayık gibi PKK öncü 
kadroları sergilenen bu direnişlerde 
şehit düştüler. 

Örgütsel anlamda daralan, eylemsel 
anlamda zayıflayan, ama buna karşı di
renişçi çizgisinden taviz vermeyen PKK 
açısından 12 Eylül'le birlikte başlayan 
süreç bir geri çekilme ve yeniden topar
lanma dönemi oldu. Bu da ağırlıklı ola
rak, hatta tamamen Parti Önderliğimizin 
omuzlarına yüklenen bir görev olarak 
somutluk kazandı. Diyebiliriz ki 12 Eylül 
sonrası partimiz yeniden Parti Önderli-

. ğimiz tarafından yaratılmış oldu. 
Parti örgütlülüğü ve toparlanmanın 

ağırlıklı olarak yaşandığı bu dönemde 
PKK direnişi bitmedi ve PKK direnişi 
geri şartlarda yeni özgünlükler biçimin
de kendini dile getirdi. Bu ülke içinde 
zindana alınan tutsaklar şahsında ya-

Zindanda PKK direniş çizgisi tut
saklar şahsında temsilini bulurken, dı

şarıda bizzat Parti Önderliği tarafından 
yeniden örgütlenme, toparlanma ve 
geriliaya hazırlık çalışmaları önemli bir 
noktaya ulaşmıştı. ll. Kongre'de ifade
sini bulan bu çalışmalar, yeniden ülke
ye dönüş kararına ulaştı. Geriliaya ha
zırlık çalışmaları ön silahlı propagan
dalarını içerirken, zindanlarda direniş 
daha da gelişerek devam etti. Zindan
da direniş tarihi kanla yazılmaya de
vam ederken, aynı anda dışarıda si
lahlı propaganda çalışmaları gerillanın 
döşeme taşlarını düşüyordu. Bunlar bir 
arada PKK direnişçiliğinin tamamlaya
nı, yazıcıları durumuna geldiler. 

Zindanda direniş bir noktaya geldi
ğinde, dışarıda süren silahlı propagan
da çalışmaları da bir yeterlilik düzeyine 
ulaşmıştı. Artık rolün asıl sahiplerinin 
omuzlarına yüklenme zamanı gelmişti. 
Bu PKK direnişçiliğinin geriliada temsi
line ulaşmasıydı. Parti Önderliği 15 
Ağustos 1984'te gelişen büyük devrim
ci çıkışımızı zindan direnişçiliğine veri
len en anlamlı yanıt olarak değerlendi
riyor ve zindanın dağa taşınlması ola
rak nitelendiriyor. 

Zindanın PKK direniş tarihinde temsil 
rolünü başarıyla oynayıp bunu asıl sahi
bi geriliaya devretmesiyle birlikte zindan 
direniş mücadelesi tarihi son bulmuş ol
muyor, aksine yeni başlayan süreçte 
kendine has özgünlükler içererek daha 
amansız bir şekilde devam etmesinin 
nedeni oluyor. 

lll 
düşmüşlerdir. Yine ileri 
düzeyde kadro ve sem
patizan da aynı süreçte 
zindanlara alınmıştır. 
Diyebiliriz ki daha 12 
Eylül darbesi gelmeden, 
PKK örgütlülüğünde ve 
çalışmalarda yer alan 
kadronun önemli bir bö
lümü zindana alınmış ve 
bu süreçte örgütsel an
lamda en ciddi darbeler-

Diyebiliriz ki mevcut durumda zindan çıkışlı yoldaşlarımı
zın hemen hemen hepsi görev ve sorumluluklarmı 

yerine getirı;nekte zorlanıyor ve yetersiz kalıyorlar. 
Bunu istemediklerinden mi? Hayır! Çok istiyorlar, fakat 

1984'te yaşa
nan büyük gerilla 
çıkışı, sadece 
PKK direnişçiliği
nin temsilcisi olan 
geriliaya taşınlma
sıyla sınırla kal
mayarak, aynı za
manda PKK dire
niş kaynağının 

devralindığı zin-

yetersiz kalıyorlar. Zindanın vermiş olduğu alışkanhklarm 
etkisini hala taşıyorlar. Savaşımımızın geldiği düzeyi 

yakalama gerçeğinden uzaklar. Bu anlamda profesyonelliğe 
ulaşamıyorlar, amatörce eski ilişki arayışları içine giriyorlar. " 

den biri gelmiştir. Darbe sonrası yaşa
nan zindana alınmalar ise, daha çok 
kitleselleşmenin yaşandığı alanlarda 
yapılan kitle tutuklamalarıydı. Bunların 
içinde çok az ileri kadro bulunsa da 
daha çok yerel kadro ve kitle bulunu
yordu. 12 Eylül'den sonraki süreçte 
yaygınlaşan bu türden tutuklamalar so
nucunda birçok zindanda sayısı binler
le ifade edilen tutsak oluştu. Bu tutsak-

şanmaya başladı. PKK direnişi ve dire
niş çizgisi o andan itibaren zindanda 
temsil edilmeye başladı. Bu görev zin
dana alınan PKK öncü kadrolarının 
omuzlarına yüklenen bir görev biçimin
de somutluk kazandı. Düşman bunun 
bilincindeydi ve ona göre de planlı
programlı bir yönelimin sahibi oldu. 
Şunu çok iyi biliyordu, zindana alınan 
PKK'lilerin teslim alınması ve orada 

dan tutsaklarının 
güvencesinin de yaratılması anlamına 
gelmektedir. Bu anlamda gerilla, PKK 
tutsaklarının, hatta tüm devrimci-de
mokrat tutsakların can güvencesi hali
ne gelmektedir. 

12 Eylül askeri-faşist darbesiyle bir
likte direniş odaklarının susturulması, 
zindana alınan devrimcileri cunta kar
şısında açıkta bulunan tek bir karşıt 
güç durumuna getirmişti. Taraflar eşit 

önüne bıraktı. Tutsakların önünde iki 
yol vardı; ya ihanet edip teslimiyeti se
çecekler, ya da direnerek ölümü ku
caklayacaklardı. 

15 Ağustos 1984'te Eruh ve Şem
dinli'de sıkılan kurşun, düşmana zin
dandaki tutsakların yalnız olmadıkları
nın da ilanı oldu. Bundan sonra zin
danda yaşanacak her şehadeti pahalı
ya ödettireceklerinin manifestosu oldu. 
Bu süreçten sonra da düşman zindan
lara daha temkinli yaklaştı, baskı ve 

Cemal Şerik 

uygun şekilde kendini yenileyememe, 
direnişin kazandığı bir ortamda tersin
den gelişmelerin doğmasını da bera
berinde getireceği açıktır. Zindanda 
yaşanan da bu olmuştur. Direnilerek, 
canlar verilerek kazanılanlar, mevcut 
yetersizliklerin sonucunda gümüş bir 
tepsi içinde ihanetin üzerinde hesap 
yaptığı Mehmet Şener'e sunulmuştur 
Kazanılanlar böylece kaybedilmekle 
karşı karşıya kalmıştır. 

~dan partimiz taratmdan doğru değerlendirilmişti, dü man 
Lda bu gerçeği görmüştü, fakat bunu gerektiği gibi bilince 

çıkaramayanlar zindan direnişçileri old ula!. III. Kongre 'de 
dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir düzeyde zindan direnişçileri 

de şehitleri birlikte ele alınarak manevi komutanlamnız olarak 
ilan edilmişti. Düşmanı da PKK'yi değerlendirirken ·"PKK'yi 

yeniden bu zindanlar diriltti, şimdi PKK'nin üç önemli ayağından 
biri zindanlardır" demek durumunda bıraktı. " 

ölüm olayları azaldı. Parti Önderliği 
zindan direniş mücadelesini değerlen
dirirken, zindan direnişçilerinin abartılı 
yaklaşımlarını eleştirerek, bu gerçeği 
"eğer gerillamn ç1k1ş1 olmasaydi şimdi 
yaşayabilir miydiniz?' şeklinde ifade 
etmektedir. PKK direnişçiliğinin dağa 
çıkarılması hem zindan direniş tarihi
mizde, hem de silahlı mücadele tarihi
mizde yeni bir dönemin başlaması an
lamına gelmektedir. Zindanda ihanet 
yenilmiştir, fakat çok pahalıya malol
muştur. Mazlum Doğan, Kemal Pir, M. 
Hayri Durmuş, Ferhat Kurtay gibi PKK 
öncü kadroları şehit düşmüş, eniareası 
sakat kalmış, bedenlerinde kalıcı izler
le yaşar hale gelmişlerdi. Bu yaşanı
lanlar, örgütsel yaşamda, PKK direniş
çiliğinde deldurulması zor boşlukların 
yaşanmasını da beraberinde getirmiş
tir. Bu örgütsel anlamda bir kayıptır, bu 
gerçek düşman tarafından da görül
müş ve doğal bu boşluktan yararlanıl
mış, PKK zindan direnişçiliğini özün
den boşalttırıcı, kendisi için tehlike ol
maktan çıkarıcı yönelimler içine girmiş
tir. Düşman "şiddetle yok edemiyorsan 
içine gir, tahrip et, özünden boşalr po
litikasını uygulamış, bu politikasını uy
gularken de Truva atı rolünü oynattığı 
Şener unsurunu kullanmıştır. 

Görkemli şehadetlerin yaşandığı 
zindan direnişçiliği ile oynanmıştır, hat
ta diyebiliriz ki bu rolün daha da ileri 
düzeyde oynatılmasının önüne geçil
miştir. 

IV 
Direniş zindanda kazanılmış, fakat 

ardından yaşanan yetmezlikler, geliş

melere yanıt olamama, kazanımları ile 
. birlikte kaybetmeye de kapıları sonuna 

kadar açmıştır. Kaybediş sadece kaza
nımlar düzeyinde değil, kişiliklerdeki 
aşınmalar boyutuyla da dışa vurdu. 
Parti ideolojisiyle yeterince bütünleşe
meyen birçok kişide sahte güdüler, 
arayışlar başgösterdi. Sahte hüma
nizm, sahte doğa sevgisi, bastırılan 
güdülerin üzeri kamulle edilerek dillen
dirilmesi birbirinin ardısıra gelişti ve 
"direnliik kazandtk, bundan sonra ya
şamaya hakktmtz var'' türünden yakla
şımlar pratikte bir olgu haline geldi. Bu 
olgu çok açık ve net bir şekilde Maz
lumlarda, Kemallerde, Hayrilerde ifa
desini bulan direnişçilikten bir sapmayı 
ifade ediyordu. Mahkemelerde siyasi 
kimliğini koruyanlarda, siyasi savunma 
yapmak için ölümü göze alanlarda 
"mezanma taştma borçlu yaztn" diyen 
M. Hayri Durmuş'un gerçeğinde bunlar 
yoktu. 

Zindan partimiz tarafından doğru 
değerlendirilmişti, düşman da bu ger
çeği görmüştü, fakat bunu gerektiği gi
bi bilince çıkaramayanlar yine zindan 
direnişçileri oldular. lll. Kongre'de dün
yanın hiçbir yerinde olmayan bir dü
zeyde zindan direnişçileri ve şehitleri 
birlikte ele alınarak manevi komutanla
rımız olarak ilan edilmişti. Düşmanı da 
PKK'yi değerlendirirken "PKK'yi yeni-
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den bu zindanlar diriltti, şimdi PKK'nin 
üç önemli ayağmdan biri zindanlardn'' 
demek durumunda bıraktı. Zindan di
renişçileri elbette bu değerlendirmeler
den habersiz değillerdi , ya anlayama
dılar, ya da - yapılan bu değerlendirme
lerden yola çıkarak gerçekliklerin i 
abarttılar. Zindanlarda yaşanmaya 
başlayan bu durum sapma ve sapma 
olduğu kadar da bindiği dalı kesme gi
bi bir sonucu ortaya koydu. 

Ortaya çıkan bu sonuç sadece zin
dan açısından tehlikeli bir durum yarat-

• mamıştı, kolunu dışarıya, geriliaya ka
dar uzatmıştı. Yaşadığı sapmalı duru
mu bir bütün olarak devrimci savaşımı-

za dayatır hale ulaşmıştı ve bu da bü
yük bir tehlikeydi. 

V 
Yaşananlar karşısında sessiz kalı

namazdı ve böylesi bir,ortamda Parti 
Önderliği ' nin müdahalesi gerçekleşti. 
"Bir am uğruna parti ilamyla karş1/1k 
verdim" diyen Parti Önderliği ' nden 
Mazlumların , Kemallerin, Hayrilerin di
reniş şehadetleriyle yaratılan zindan 
direnişçiliğiyle aynanmasına müsade 
etmesi , göz yumması beklenemezdi. 
Parti Önderliği'nin geliştirdiği müdaha
leler buna geçit vermeyeceğini açıkça 
ilan ederek tedbirler geliştirdi. Yapılan 
müdahale doğru olup, sunulan pers
pektifler doğrultusunda hareket edil
mek istenilmişse de zindanların bu 
sapma durumundan bir bütün olarak 
kendilerini kurtardıklarını söylemek 
mümkün değil. Çeşitli biçim ve yakla
şımlarda bu net bir şekilde görülmekte
dir. 

Parti Önderliği ' nin gerçekleştirdiği 
müdahale ve ardından yaşanan süreç
te bu sapmalı durumdan bir bütün ola
rak kurtulunamadığı gerçeğini dile ge
tirmekle birlikte, kendini yenileme çaba 
ve arayışı içinde olunduğunu da belirt
mek gerekir. Ama bunun yeterli olma
dığı ve yetersizlikler aşılmadığında , 
içinde tekrar ciddi tehlikeleri taşıdığı 
gerçekliğini görmek ve bu konuda du
yarlı olmak gerekir. 

VI 
15 Ağustos'un 14. yıldönümünde 

PKK direniş bayrağını devrettiği geril
lanın , önemli kazanımları yaşamasının 
öngününde zindan direnişçiliği kendini 
bir kez daha sorgulama gerçeğiyle kar
şı karşıyadır . Bu aynı zamanda tüm 
PKK kadro ve sempatizanlarının da 
önünde duran bir görevdir. Devrimimi
zin fina! aşamasına geldiğini söylüyo
ruz, bu aşamada herkes rolünü gerek
tiği gibi oynama göreviyle karşı karşı
yadır. Eğer asıl rol sahipleri böylesi bir 
süreçte rollerini oynayamazsa, çıkan 
boşluklar sahte kişiliklerle daldurularak 
karşı-devrimin hanesine yazılacak pu
anlara dönüşecektir. Buna müsade 
edecek miyiz? Doğal hataları telafi 
·edebilecek miyiz? Tarih ve halk bizi af
fedebilecek mi? Gelinen aşamada kar
şımıza çıkan yanıt hayır olmaktadır. 
Devrimimizin fina! aşamasında buna 
müsade edersek boşluğu dolduranlar, 

bizlerin sahada bulunmasına müsade 
etmeyeceklerdir. Hataları tekrar telafi 
edemeyiz, çünkü aynı şeyleri ikinci de
fa yapmaya zamanımız olmayacaktır. 

Tarih ve halk bizi affetmeyecektir. 
Çünkü halkı devrimle buluşturamayan
lar, halkın karşı-devrimin ağır baskısı 
altında kalmalarına neden olacaklar ve 
bir kara leke olarak anılacaklardır. 

Çizgilerin, ayrımların bu kadar net 
olduğu bir süreçte 15 Ağustos'un 14. 
yıldönümü , tüm PKK'liler ve sempati
zanlarının önüne böylesi somut görev
ler koyuyor. Gerillanın 15 Ağustos ' la 
başlayan direniş çizgisinde yürüdüğü 
günden bugüne önemli gelişmeler ya-

şanmıştır . Şimdi gerillanın önünde 
PKK geriliası olma, Parti Önderliği 'yle 
tekrar buluşma gibi bir görev ve so
rumluluk bulunuyor. Parti Önderliği bu 
dönemi "hatali olan/ann, suçlu olania
nn kendilerini çizgiye yatirarak affettir
me" dönemi olarak değerlendiriyor . 

Direniş bayrağını devrettiği gerilla 
için bu gerçeklik, zindan direnişçiliğ i 
için çok daha fazla canalıcı bir konum
da bulunuyor. Mazlumların , Kemalle
rin, Hayrilerin öncülüğünde gelişen di
riliş , PKK direniş çizgisinin zindanlarda 
layıkıyla temsil edilmesini sağlamıştı. 
Buna karşı gelişen sapmalara Parti 
Önderliği müdahale etmesE!ydi, gerilla
daki işbirlikçi-çete anlayışında olduğu 
gibi, zindan direnişçiliğini de düşmana 
götürecekti. 

Gerilla Parti Önderliği çizgisinde 
Agitleşerek kendini affettirme, zindan 
direnişçiliği için de Mazlumlaşarak , Ke
malleşerek, Hayrileşerek kendini affet
tirme arayışı ve savaşı biçiminde so
mutluk kazanmaktadır . Bu anlamda 
genelde tüm PKK güçleri aynı hedef 
doğrultusuna gelmek, çizgi ve Parti 
Önderliği 'yle tekrar buluşmak göreviyle 
karşı karşıyadır. 

Zindan direnişçileri bu anlamda 
kendilerini sorgulamak zorundadırlar . 

VII 
Acı ama gerçek, zindandan çıkan 

yoldaşlarımızın sayısı küçümsenmeye
cek düzeydedir. içlerinden onlarca şe
hit vardır, hatta kararsızlığa girenler, 
hainleşenler dahi olmuştur. içlerinde 
parti tarafından cezalandırılanlar dahi 
vardır. Şu anda partide, ordu içinde 
önemli görevlerde bulunan zindan çı 

kışlı yoldaşlarımız da vardır. Ve ayrıca 
zindan çıkışlı olmakla beraber parti ve 
ordu içinde ağır-aksak yürüyen, bir tür
lü kendini sorun yumağı halinden çıka
ramayanlar da bulunmaktadır. Diyebili
riz ki mevcut durumda zindan çıkışlı 

yoldaşlarımızın hemen hemen hepsi 
görev ve sorumluluklarını yerine getir
mekte zorlanıyor ve yetersiz kalıyorlar. 
Bunu istemediklerinden mi? Hayır! çok 
istiyorlar, fakat yetersiz kalıyorlar. Zin
danın vermiş olduğu alışkanlıkların et
kisini hala taşıyorlar. Savaşımımızın 

geldiği düzeyi yakalama gerçeğinden 
uzaklar. Bu anlamda profesyonelliğe 
ulaşamıyorlar, amatörce eski ilişki ara
yışları içine giriyorlar. Aradıklarını bu
lamadıklarındaysa. "bJrakt1ğ1m1z parti 
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bu muydu?' diyerek bir hayıflanmaya, 
karamsarlığa düşüyorlar . Partinin te
mel taktiği olan savaşa gelemiyorlar, 
savaşın lafını dahi etmekten geri du
ranlar var. Savaşa gelmemekle bera
ber "bu kadar direnişi biz sergiledik, 
her şey hakklmiZdl(, daha geri pozis
yonda kendimizi tutarak, yaşayarak" 
yaklaşımının sahibi oluyorlar. Bu du
rum parti ve savaşçı yapısı tarafından 
kabul görmediğinde de "parti bize sa
hip ç1kmwor biçiminde şerzenişlerde 
bulunuyorlar. Bu durumda birçok zin
dan çıkışlı arkadaş kendini atıl bırakı
yor. Diyebiliriz ki Şener tasfiyeciliğin
den sonra yaşanan , zindanlar özgülün

de yaratılmak iste
nenler bu durumda 
olan arkadaşlar 
şahsında yaşama 

olanağı buluyor. 
Bu durum parti 

ve Parti Önderliği 
tarafından kabul 
edilmiyor ve zindan 
direnişçiliğine ya
kıştırılmıyor . Bu 
böyle bilinmek zo
rundadır. Bugün ge
rilla yaşamında bo
zulmalardan bahse
dilip tedbirlerin mut
laka alınması ge
rektiği üzerinde du
ruluyorsa , bunun 
asıl sorumluların
dan biri de zindan 

çıkışlı arkadaşlarım ız olmaktadır. 

Gerilla, zindan çıkışlı arkadaşları
mız için yaşadıkları işkencelerin hesa
bını sorma şansına kavuştuğu bir alan
dır. Halkı için, ülkesi için yapamadıkla
rını gerçekleştirme şansına kavuşma
sıdır. Bununla birlikte bilgisini, yetene
ğini sonuna kadar taş ı rmak zorunda 
olduğu görev alanıdır 

Bunu başarmak yine zindan çıkışlı 
arkadaşlarımızın kendilerinin elindedir. 
Savaşın ve partinin içinde bulunduğu 
durumu mutlaka çözümiemek zorun
dalar. Savaş Kürdistan'da kitaplarda 
yazıldığı veya kafamızda tasarladığı
mız gibi gelişmiyor . Savaşın genel teo
risini yadsımadan, kendine has özgün
lükler ve yaratıcılık gerektiriyor. Parti 
yaşamıyla bütünleşen gerillanın ancak 
bu şekilde yaralılabileceği gerçeği çok 
açık bir şekilde somutluk kazanmış 
oluyor. O nedenle zindanda savaşa 
hazırlanmak, kişiyi başta devrimci sa
vaşı geliştirmeye ve yaşamındaki geril
laya ulaşmaya hazırlıklı olmayı zorunlu 
kılıyor. Partinin gelişimi çeşitli sınıf ve 
eğilimiere karşı , sınıf çizgisinde doğru 
yol ve yöntem zenginliğine kavuşmayı 
gerektiriyor. Buna ulaşılmadan yaşa
nan gelişmelere an
lam vermek, çözüm 
olmak ve yöntem 
sahibi olmak müm
kün olamaz. Her 
şeyin başında da 
devrimdeki duruşu
muzun gerçekten 
ne olduğunu doğru 
bilince çıkarma , 
sapma varsa mutla
ka çizgiye getirilme
si gerekmektedir. 
Edilgen mi duruyo
ruz, gelişmeler içe
risinde sürükleniyor 
muyuz? Bu yönle
riyle bir nesne mi
yiz, yoksa devrimci 
etken olma duruşu
na sahip bir özne 
miyiz? Bu soruları 
doğru yanıtlayarak, bilinciyle, kararıyla , 
sorumluluklarıyla , pratiğiyle netleşen 

kişilikler .olmalıyız. 
Buna nasıl ulaşılacak? 
Parti Önderliği net bir şekilde bunun 

yolunu göstermiştir. Bunun için de ken
di yaşam öyküsünü hiç bıkmadan her 
birimize ayr ı ayrı anlatmıştır. Bunlar 

belgelidir. Bu öykü bizlere önemli ipuç
ları sunmaktadır. Önderlik gerçeği sa
dece bunda da değildir, ortaya konan 
düşünceler, geliştirilen pratikler vardır. 

Düşüncelerimizi , pratiğimizi önderlikte 
dile gelen düşünce ve pratiklere vurdu
ğumuzda yine önemli gelişmelerin sa
hibi olabiliriz. Burada ölçü yine önder
liktir. Önderliğin çalışma , yaşama ve 
vuruş tarzı biliniyor. Kendi ölçülerimizi 
önderlik ölçülerine göre düzenleme be
cerisine ulaştığımızda kaçınılmaz ola
rak somut gelişmelerin sahibi olabiliriz. 
Bu gelişmelere sahip olmak için de ön
derlik taklitçiliğini reddetmemiz ve ön
derlik militanı olmamız gerekmektedir. 

Zindanlarda bunun arayışı ve çalış-
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Bu yoldaşlarımız içinde uzun süredir 
zindanda bulunanıafın sayısı azımsan
mayacak düzeydedir. Ve bunların 
önemli bir kısmı da yakın bir dönemde 
zindandan çıkaca_klardır. Bu arkadaş
larımızın da kendilerinden önce zin
dandan çıkmış arkadaşların deney ve 
tecrübelerinden yararlanarak, kendile
rini bir eleştiri süzgecinden geçirmeleri 
gerekmektedir. 'Bunu yapamam' biçi
minde bir yaklaşımın doğmasına da 
neden olmamalıdır. Yapma ve başar
ma olanakları vardır. Gerekli sonuçlar 
çıkarılıp yüklenildiğinde başarı kaçınıl
mazdır . Tekrarlıyoruz ; burada Parti 
Önderliği 'nin çözümlemeleri doğru ola
na ulaşmada bir rehber durumundadır. 

Grilla, zindan çıkışlı arkadaŞJamnız ifin yaşadıklan 
şkencelerin hesabını sonna şansma kavuştuğu bir alandır. 
Halkı için, ülkesi için yapamadıklannı gerçekleştinne 

şansma kavuşmasıdır. Bununla birlikte bilgisini, yeteneğini sonu-
na kadar taşınnak zorunda olduğu görev alanıdır. " 

ması içinde olan arkadaşlarımızın ol
duğunu biliyoruz. Mazlumların , Kemal
lerin, Hayrilerin yolundan giden yoldaş
Iarım ız var. Zindanda son şehit düşen 
Sema Yüce, Fikri Baygeldi ve diğer 
yoldaşlarırrıız bunun son süreçte yaşa
nan örnekleridirler. Biz bu yoldaşları
mızı tanıyoruz . Yoksa teorilerinin ol
mamaları belirleyici değildir , belirleyici 
olan çizgiyi anlama ve derinliğe ulaş
madır. Parti Önderliği "bir çift sözümüz 
birçok kadroyu y1flarca ölümüne yürüt
müştür demektedir. Bu, çizgide derin
leşrnekten başka bir şey değildir. Var
sa partileşrnek ve ordu kişiliğine ulaş
mak, yüksek bilgi düzeyine ulaşmak 
değildir . Bunu da içermekle beraber, 
çizgi ve anın devrimciliğine ulaşmaktır . 

Kim partinin temel bakış açısı doğrul

tusunda görevin emrettiklerini yerine 
getiriyorsa, işte orada parti ve ordu ki
şiliğine ulaşmakta somut gel işmeleri n 

yaşandığını söyleyebiliriz. Bu anlamda 
teorik olduğu kadar pratik, pratik oldu
ğu kadar teknik bütün bunlara yanıt al
mada netliğe ulaşma temelinde yapıla
cak olan çalışma ve hazırlıklar kişiliği 
zindandan geriliaya sağlam bir geçiş 
yapmaya götürecektir. 

"Uzun süre zindanda kaldim, bun
dan sonra askerileşemem" antı yanlış
tır ve bizi kaybetmeye götürür. Kişi yıl
larca zindanda kalsa da bunu başara
bilir. Geçmiş bilgisi, tecrübesi ve inti
kam hırsı burada ateşleyici rolü oyna
yabilir. Sorun yaşamın bir alanından 
bir başka alanına o alanın özgünlüğü
ne göre mücadele yürütme gerçeğinin 
doğru kavranmasıdır. Unutulmalalı ki 
yasal alanda yürütülen de bir mücade
ledir, geriliada verilen bu savaş da bir 

mücadeledir, ama özgünlükleri vardır. 
Hepimiz sık sık tekrarlarız "savaş poli
tikanm yoğunlaşmiş biçimidir diye, o 
nedenle 'devrimci politika yaparım' di
yen onun gerektirdiği alanda da 'varım' 
demek durumundadır. 

Bugün zindanlarda sayısı binlerle 
ifade edilen yoldaşımız bulunmaktadır. 

Doğru anlaşıldığında başarılı sonuçla
ra da ulaşılacaktır. 

VIII 
15 Ağustos'un 14. yıldönümü her 

alanda· partileşmeyi ve ordulaşmayı 
zorunlu kılmaktadır. Bu, zindanlar için 
de geçerlidir. Parti Önderliği'nin "Maz
lum/aşarak parti/eşe/im" belirlemesi bu 
anlamda boşuna söylenmemiştir. Maz
lum Doğan yoldaş zindan koşullarında 
PKK'Iidir. PKK direniş çizgisinde nas ıl 

yaşam bulunur sorusunun somut yaşa

yanı olurken, aynı zamanda yol göste
ricisi de olmuştur. Bu anlamda zindan
da gelişen direniş bayrağı dağda geril
laya ulaştığında, bu sefer partileşmek . 
ordulaşmak anlamına ve bunu içeren 
bir direnişçiliğe ulaşmıştır . Agit yoldaş 
da bunun en seçkin temsilcisi olmuş

tur. O nedenledir ki , Parti Önderl iğ ı 
"Agitleşerek ordu/aşaflm" perspektıfın ı 

sunmuştur. Şimdi de partileşmek , or
dulaşmak , yeni bir halka ile kendini ta
mamlamıştır. Parti Önderliği bunu ·z;. 
/anlaşarak özgürleşmek" temelinde ni
telendiriyor. Bu anlamda partileşmeye . 
ordulaşmaya ancak özgür kişilikle ula
şılacağına dikkat çekmektedir. 

Partileşmek, ordulaşmak, özgürleş

rnek şu anda önümüzde duran en te
mel görev olarak bulunmaktadır. Parti 
yaşamda , savaşta öncü rolünü oynar
kan, ordu savaşta temel güç durumun
dadır . O nedenle partileşmeyip ordula
şılamadığından dönemin emrettiği gö
revlerini yerine getirmek, onun devrim
cisi olmak mümkün değildir . 

Her alanda bulunan yoldaşlarımızın 
. önünde duran somut görev budur. Ta

bii ki zindanda bulunan yoldaşlarımız 

bunların en başta gelenleri arasında 
yerini almaktadırlar. Bu temelde son 
söz olarak, Parti Önderliği 'nin çizgisin
de Mazlumlaşarak partileşmek, Agitle
şerek ordulaşmak, Zilanlaşarak özgür
leşrnek önümüzde duran en temel gö
revdir diyoruz. 

16 Ağustos 1998 
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(Sayfa 8 

Ulusal ve toplumsal kurtuluş mü
cadeleleri nde, bu mücadeleye 

öncülük eden gücün içsel gelişimlerinin , 

önderlik ettiğ i halkın kaderiyle yakından 
bağlantılı olduğu bilinen bir gerçekliktir. 
Hele bu ulusal ve halk gerçekliği tarih
sel süreç boyunca iç bütünlüğünü ve 
gelişimini sağlayamamış , yabancı bo
yunduruk altında örgütsüzlüğün karan
lık girdabında boğulmayla yüz yüze kal
mışsa , bu halka önderlik eden gücün 
kendi iç geliş i mi çok daha fazla halkın 
kaderiyle bire bir ilintilidir. 

Çağımızda , modern ulusal kurtuluş 
savaşiarına öncülük eden gücün prole
terya sınıfı ve bu sınıfın kurumlaşmış 
öncü örgütlü gücü proleterya partisi ol
duğu gerçekliği gözönüne getirildiğinde, 
parti bünyesi içerisindeki her gelişimin 
önderlik edilen halkın ve giderek insan-

bundandır ki, partinin öncülük ettiği hal
kın kaderiyle de yakından ilgilidir. 

Parti kendi içinde devrimi gerçekleş
tiremeden, önüne koyduğu devrim gö
revini de başanya ulaştıramaz . Bu ,bağ

lamda kongreler kendi başına birer dev
rimdir, önemli dönüm noktalarıdır . "Böy
lesi günler tarihte hep ayncaltklt yer tut
muşlardtr. Böylesi günler halktmtzm ve 
insanltğtn kurtuluşu için ytllardtr dökü
len kanm, emeğin ve atmlan çatlatan bi
tirici koşunun elle dokunulabilinen, do
kunulup tutulabilinen somut, yoğunlaş
mtş ifadesidir." (Önderlik) 

Köle, örgütsüz, iradesizleştirilmiş , 

kendisi olmaktan çıkarılmış , kendine, 
toprağına , ulusuna yabancılaştırılmış 
bir halk konumunda olan Kürt halkının 
örgütlendirilmesinde, kendine getirilme
sinde, savaşa çekilmesinde, ulusal bi-
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rimde ısrarın , cesaretin, fedakarlığın ve 
ülkeyle buluşmanın adı olan Parti ll. 
Kongresi, hem halkın kaderini değiştir
miş ve hem de parti yaşamında yeni bir 
dönemin başlangıcını teşkil etmiştir. 

"Buradq çözümlenen an değil tarih, 
birey değil toplumdur." Bu veciz ifade, 
savaşta ve sosyalizmde ısrarın v~ parti 
içi sınıf savaşımında proleter çizginin, 
önderlik çizgisinin lll. Kongre'de galebe 
çalmasının en özlü ifadesidir. Parti lll. 
Kongresi sınıf dişı anlayış fe eğilim sa
hiplerinin mücadeleyi yenilginin eşiğine 
getiren tutumianna karşı partideki ön
derlik çizgisinin zaferiyle taçlandığı bir 
kongredir. Yine lll. Kongre, Kürdistan'
da kurtuluşun anahtarı , gerilla ordulaş
masının kararlaştırılması anlamında da 
tarihi önemi olan bir kongredir. Önderlik 
lll. Kongre'yi "smtf dtşt anlaytşlara karşt 

inancındayız . Kuşkusuz bu yeterli olma
yacaktır. Bir anlamda kongre süreçlerini 
ve o dönemleri biraz daha başlıklar ha
linde ele almaya çalışacağız . Çok ayrın
tılı bir inceleme, çok daha uzun ve ge
niş bir araştırmayı gerektirir. Parti ma
teryallerimizde bu süreçler tüm detayla
rıyla vardır zaten. Doyurucu olmasa da 
bu çalışmamızın da yaşanan süreçleri 
anlamada faydası olacağına inanıyoruz . 

1. KONGRE 
(Kuruluş Kongresi): 
Devrimde Karar 
Her ne kadar 1978'deki 1. Kongre, 

partinin resmi kuruluş kongresi olsa da, 
asıl olarak partinin ilk doğuşu 1973 yılı 
Nisan ayındaki Çubuk Barajı toplantısına 
dayanır. ilk örgütsel tohumun atılması ve 
grup oluşturma, 1973'teki anılan bu top-
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'68'in gençlik hareketlerinin etkileri 
de '70'1i yıllarda sürmektedir. Birçok üi-

'Keae radikal gençlik hareketlerinin geli
şimi ve emperyalist-kapitalist düzene 
karşı mücadeleleri sözkonusudur. Ken
di içinde bir çok yetersizliği de barındır
sa, bu gençlik hareketlerinin devrimci 
etkilerini görmemek mümkün değildir. 

Uluslararası arenada, tüm emperya
list engellemelere ve haksız savaşlara 
karşın , devrimsel gelişmelerin boyver
mesi, Asya ve Afrika ülkelerindeki ulu
sal kurtuluş hareketlerinin sonuca ulaş
ması, uluslararası koşulların devrimşel 
gelişmelere olanak sunduğu bir dönemi 
ifade etmektedir '70'1i yıllar. 

Türkiye'de Durum 
Uluslararası alandaki bu gelişmele

rin Türkiye'yi de etkilernemesi elbetteki 

Devrimde karar, sosyalizmde 1srar, at1hm ve zafer 

PKK K N RE ERl-I 
lığın kaderiyle yakından ilgili olduğu da 
anlaşılmış olur. Ulusal ve toplumsal so
runun çözümünü kendi önüne bir görev 
olarak koyan partinin gelişimi ya da ge
lişmesi , bir sorunun çözümünün gerçek
leşmesinde ya da devamında belirleyici 
bir yer tutar. Dolayısıyla bir halkın öncü
lüğüne soyunan partinin, kendi iç sorun
larını çözüme kavuşturması ve sağlıklı 
bir gelişim düzeyini tutturması çok 
önemlidir. Çünkü önüne koyduğu göre
vin başarılıp başarılmaması buna bağlı
dır . 

Bu anlamda kongrelerin, partilerin 
yaşamında önemli bir yer teşkil ettikleri
ni belirtmek gerekir. Parti kongreleri, bir 
partinin gelişiminde yaşamsal önemde 
bir rol oynarken, aynı zamanda öncü 
olunan halkın kaderini de yakından ilgi
lendirir. Kongrelerin, işte böylesine par
tinin ve halkın yaşamında belirleyici 
önemde rolleri vardır . Çünkü ·böylesi 
günler "bir dönemeç, bir dönüm nokta
stdtr. Kendi başma birer devrimdir böy
lesi günler." O halde partinin yaşamında 
oldukça önemli yer tutan kongrelerin bu 
rollerini anlayabilmek için konuyu biraz 
daha aç ı mlamakta fayda var. Bir parti
nin yaşamında kongreler neden böyle
sine önemli bir yer tutuyor? Neden bir 
halkın kaderini etkiliyor? 

Biliniyor ki , kongreler, parti işleyişi 

içerisinde en yüksek karar organlarıdır . 

Partinin önüne kayacağı görevleri belir
lemede, strateji ve taktiği , programı ve 
tüzüğü oluşturmada, dönemsel politika
ları çizmede ve bunu karar halinde res
miyete kavuşturmada tek etkili organ 
kongrelerdir. Yine kongreler; partinin 
bütün faaliyetlerinin muhasebesinin ya
pıldığı , değerlendirildiği yerlerdir. Kısa
ca vurguladığımız , kongrelerin bu rolü 
ve önemi t}ize, bir partiyi bölme, parça
lama, tasfiye etme çabalarının da en 
çok bu ortamda ortaya çıkacağını gös
terir. Dolayısıyla kongreler, parti içi sınıf 
savaşımının doruğunu da teşkil ederler 
aynı zamanda. Partinin kendi çizgisini 
koruması , ya da tasfiye olması eğer en 
çok kongre zemininde ortaya çıkıyorsa, 
o halde bu kongrelerin parti yaşamında
ki önemini çok net bir şekilde ortaya 
koymaktadır. Çünkü partinin kendisini 
yaşatıp yaşatmama sorunudur bu. Kay
betmenin, ya da kazanmanın yaşana
cağı önemli bir platform olma özelliği ta
şımaktadır kongreler. Parti çizgisinin 
korunduğu, parti içi sınıf savaşımında 
önemli mevzilerin kazanıldığı kongreler, 
bu bağlamda dış düşmana karşı da za
ferin teminatı durumundadırlar. işte 

lince eriştirilmesinde ve bugün kurtulu
şu için savaşan dünyanın onurlu halklar 
ailesi içinde yerini almasında bu halka 
öncülük eden PKK'nin oynadığı tarihsel 
rol , dost-düşman herkes tarafından 
hakkı teslim edilen bir olgudur. PKK'nin 
bu rolünü, partinin önderlik çizgisinden 
ve bu çizginin kongrelerdeki zaferinden 
ayrı ele almak olanaksızdır. Hem PKK'
nin yeni bir parti modeli olarak çağa ve 

· insanlığa ışık . tutan gücünü ve hem de 
Kürt halkının bugün dünyanın en onurlu 
bir halk olma sıfatını elde etmesini sağ
layan temel olgu partideki önderlik çiz
gisi ve bu çizginin parti kongrelerindeki 
zaferidir. Bu bağlamda , öncü yaşam 
tarzının ortaya çıkarılması ve tüm boz
guncu girişimiere karşı ısrarla ve inatla 
geliştirilerek sürdürülmesinde ve bu ya
şam tarzının halk içerisinde yaygınlaştı
rılmasında, ya da halkın bu çizgi doğrul
tusunda örgütlülüğe çekilmesinde, siya
sal ve askeri bir gücü yakalamasında 
Öncü Kongreleri'nin yaşamsal önemde
ki rolü inkar edilemez. 

Kürt halkının asırlar boyu süren 
müzmin örgütsüzlüğüne partinin kuruluş 
kongresiyle, devrim kararıyla ·bir darbe 
indirilmiş ve Kürt halkı ilk kez modern 
devrimci bir sınıfın öncülüğünde çağdaş 
bir örgütlülüğe kavuşturulmuştur. Bu 
andan itibaren de Kürt halkının kaderi 
değişmeye başlamıştır. Bunun tarihsel 
önemi aniaşılmadan partinin ve halkın 
bugün vardığı düzey anlaşılamaz. 

Tüm karşı devrimci çabalara, ola
naksızlıklara , baskılara, dönekliklere, 
kaçkınlıklara rağmen ve sömürgeciliğin 
zafer naraları attığı bir dönemde, muaz
zam bir güç dengesizliği ortamında dev-

kesin savaş platformu" olarak tanımla
maktadır. Bu bağlamda lll. Konre, parti 
ve halk 'tarihimizde sınıf öncülüğünde 
ve halk savaşında ısrarın kesin zafer 
kazandığı , yaşamsal önemde bir kon
gre olma özelliği taşımaktadır . 

PartiiV. Kongresi , aradan geçen 
uzun yıllar sonra partinin kendi ülke top
raklarında gerçekleştirdiği ll. Kongre ol
ma özelliğiyle parti tarihinde önemli bir 
yere sahiptir. Serhıldanlaşan halk ger
çeğiyle , partisi öncülüğünde ayağa kal
kan Kürdistan'da ulusal kurumlaşmala
ra ve önemli gelişmelere vesile olan 
Parti IV. Kongresi , tasfiyeciliğin yerle bir 
edildiği ve muazzam bir atılımın gerçek
leştirildiği , bir kez daha başaran ve ka
zanan önderlik çizgisinin zaferinin ilan 
edildiği bir platform olma niteliğindedir. 
Reel sosyalizmin çöküşüne rağmen , 
sosyalizm bayrağının gönderde tutuldu
ğu IV Kongre, sosyalizmde ısrarın da 
somut bir·ifadesidir. 

Bir zafer kongresi olan V. Kongre, 
halkımızın kaderinde birçok şeyin kesin 
olarak değiştiği ve parti yaşamında za
fer çizgisinin sarsılmamacasına kesin
leştiği , ulusal ve uluslararası alanda bir 
çok gelişmeye yol açan bir kongredir. 

Kuşkusuz bu kısa belirlemelerle parti 
kongrelerinin önemi anlatılamaz . Çünkü 
kongreleri ele almak ve değerlendirmek 
bir anlamda parti tarihini ele almayı da 
gerektiriyor. Ancak biz, öncünün yeni 
bir kongre sürecinin yaşadığı böylesi bir 
dönemde genel bir parti tarihi değerlen
dirmesi yerine sadece kongre sürecini 
ele alan böylesi kısa bir çalışma yap
manın yeterli olmazsa da. bu süreçleri 
tan ıma a nlam ı nda bir fikir vereceğ i 

lantıyla gerçekleştirilmiştir . Ardından 
197 4'teki Tuzluçayır toplantısı gruplaş
ma yı bir adım daha ileriye taşımış, 
1976'da Dikmen toplantısıyla da grup 
resmiyet kazanmış ve kendi içinde belli 
bir hiyerarşik yapıya kavuşmuştur. '76 
Dikmen toplantısı aynı zamanda ülkeye 
dönüş kararının da alındığı tarihi bir top
lantı olma özelliğini taşımaktadır. Zaten '-
76 yılında grup kendisini ilan etmiştir. 

ı. Kongreye gelene kadarki süreç 
aniaşılmadan 1. kuruluş ~ongresi de 
anlaşılamaz. Dolayısıyla kısaca da olsa 
1. Kongre öncesi süreç ve gelişmelere 
değinmek gerekir. 

Uluslararası Durum 
.1970'1i yıllar dünyada işçi sınıfı ve 

ulusal kurtuluş hareketlerinin ivme ka
zandığı , sosyalist sistemin emperyaliz
me karşı ideolojik ve psikolojik üstünlük 
elde ettiği , emperyalist-kapitalist siste
min de ideolojik ve moral olarak itibar 
kaybettiği ve ekonomik bunalımı ya
şadığı , Vietnam ve Filistin devrimlerinin 
mazlum halklarda büyük bir coşkuya ve 
umuda yolaçtığı , devrimci hareketin çığ 
gibi geliştiği , özellikle de ulusal kurtuluş 
hareketlerinin büyük bir gelişme kaydet
tiği , özeesi devrimci çıkışlar için elverişli 
koşulların olduğu yıllar olarak değerlen
dirmek mümkün. Her ne kadar '70'Ii yıl
ların sonlarına doğru emperyalizm ken
dini yeniden restore ederek sosyalist 
sisteme karşı soğuk savaşı tırmandırıp, 
bazı tahribatlara yol açtıysa da, yine de 
bu yılların esas özelliği devrimci çıkışla
ra olanak sunan yıllar olmasıdır . Em
peryalizme karşı halkların kurtuluş sa
vaşlannın geüşfiOi yı lard ı r 
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düşünülemez. Özellikle gençlik hareket
lerinin gelişmesi , yine Vietnam ve Filis
tin devrimlerinin Türkiye'de de '70'1i yıl
ların başında radikal devrimci gençlik 
hareketlerinin gelişimine sahne oldu. 
. Emperyalizmin Ortadoğu 'daki bir ko
lu olan Türk rejimine, egemenlerine 
karşı Türkiye devrimci gençlik hareket
lerinin radikal bir tarzda gelişimi ve bu
nun gerek düzen, gerekse toplum üze
rindeki etkisi Türkiye ortamının siyasal
laşmasını ve devrimci çıkışlara olanak 
sunmasını beraberinde getirdi. Mahirle
rin, Denizierin ve ibrahimlerin hareketi 
ve direnişlerinin, özellikle gençlik üze
rindeki etkileri oldukça önemlidir. Kuş
kusuz bundan Türkiye metropollerinde 
okuyan Kürt gençleri de önemli oranda 
etkilenmişlerdir . 12 Mart muhtırası bü
yük bir baskı unsuru oluştursa da, bu 
etkileri silecek güce sahip olmamıştır. 

Kürdistan'ın Durumu 
Dünyadaki ve Türkiye'deki bu geliş

meler, Türkiye metropollerinde okuyan 
Kürt gençleri üzerinde büyük etkiler ya
ratsa da, Kürdistan umutsuzluğun gir
dabında kulaç almaktadır . Kendisi ol
maktan çıkarılmış, yabancılaştırılmış bir 

. ulus ve halk gerçekliği konumunda bu
lunan Kürdistan'ın bu haliyle gelişmeler
den etkilenmesi de oldukça zordur. Biti
şin son dönemini yaşayan Kürdistan 
için canlılık belirtileri, ancak ve ancak 
gözlerdeki sönmeye yüz tutmuş umut 
ışıklarıdır . Bunun dışında '70'1i yılların 
başlarında Kürdistan'da bir canlılık be
lirtisi yoktur. Tüm dış olumlu koşullara 
rağmen , böylesine iç olumsuz koşullar 
mevcuttur, Kürdistan gerçekliğinde. 

Partinin Doğuşu 
Kürdistan adına böylesine olumsuz 

iç koşullarda ve muazzam olanaksızlık
lar ortamında partinin ilk örgütsel to
humları atılıyor . Kuşkusuz bu örgütsel 
tohumun atılmasına olanak sağlayan da 
1972 yılında ideolojik bir tesbitin yapıl
masıdır. iki sözcükten oluşan bu tesbit, 
bir ideolojik devrim niteliğindedir . '72'
deki "Kürdistan sömürgedil" tezi partinin 
ideolojik doğuşunu '73 toplantısı da ör
gütsel doğuşunu simgeler. 

Kuşkuscız bu süreci, önderliğin do
ğuşuna kadar gerilere götürebiliriz. 
Doğrusu da bu olur. Ancak çalışmamı
zın özünü kongreler oluşturduğundan , 

sadece '78 öncesi sürece kısaca değ i n

menin yeterli olacağını düşünüyoruz. 
Olumsuz koşullar ve olanaksızlık lar 

ortamında herşeyin aleyhte o lduğu bir 
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süreçte bir kişiyle ve iki sözcükle başla
yan bu serüven, 1973 Nisanı'nda Çu
buk Barajı toplantısıyla ilk örgütsel to
humu serpmiş oluyor. Bu adım, Kürdis
tan devrimi adına atılan tarihteki ilk cid
di ve cesareti i bir adım, bir doğuş an la- . 
mını taşıyor. 

197 4 Tuzluçayır toplantısıyla bu 
adım biraz daha ileriye götürülüyor. 
1976'daki Dikmen toplantısıyla da ilk 
ideolojik grup resmiy.et kazanıyor ve bir 
hiyerarşik yapıya bürünüyor. 

Kuşkusuz bunlar bir ulus ve halk 
adına oldukça önemli, yaşamsal geliş
meleri ifade ediyor: 

Bir ideolojik grup olarak şekillendiği 
günden itibaren ciddiye alınmayan, ama 
bunun yanında her türlü saldırıya da 
maruz kalan hareketin esas aldığı ideo
lojik mücadele, sosyal-şovenizmi ve re
formist milliyetçiliği mahkum ederek ve 
onların teşhirlerini sağlayarak doğru

devrimci bir önderlik ve ideolojik sağ
lamlılıkla gelişimini sürdürmüş ve Ön
derliğin '??'deki Kürdistan seteriyle pe
kiştirilmiştir. 

1977 Mayısı'nda Haki KARER yol
daşın katledilmesi, hareket açısından 
bir dönüm noktasını teşkil etmiştir. Sö
mürgeciliğin bu gelişime gösterdiği tepki 
ve imha kararı, Haki yoldaşın katledil
mesiyle su yüzüne vurmuştur. Bundan 
sonra atılacak adımlar ve verilecek ka
rarlar yaşamsaldır. Ya mücadeleden 
vazgeçilecek, ya da şehidin anısına ge
rekli karşılık verilecektir. Şehide önder
liksel anlamda verilen karşılık hiç kuş
kusuz, devrim kararlılığını güçlendirme 
ve bunun araçlarını yaratma olmuştur. 
Manifesto'nun, Kürdistan Devrimi'nin 
Programı'nın kaleme alınması ve bir 
parti kuruluşuna giden yol, bu süreçten 
sonra belirginlik kazanmıştır. 

Kürdistan devrimini hedefleyen bir 
hareketin ayakta kalmasının ve yaşa
masının yolunun , devrimci şiddetten 
geçtiği, bu vesileyle bir kez daha açığa 
çıkmış ve bunun dışında bir yolun ve 
yöntemin yaşatmayacağı anlaşılmıştır. 
Gerçi teorik olarak bu belirlemeler çok 
önceden yapılmıştır. Ancak daha ilk 
adımlarda dahi bunun çok gerekli oldu
ğu ortaya çıkmıştır. 

Hareketin ajaniaşmış yapı , kişi ve 
kurumlara karşı devrimci şiddeti uygula
ması , bu süreçten sonra daha da belir
ginlik kazanmış ve uygulanmaya sokul
muştur. 

1978 Mayısı'nda Halil ÇAVGUN yol
daşın feodal kampradar eşkiya çeteleri 
ve polis işbirliğiyle katledilmesiyle bu 
yapılanmalara karşı geliştirilen mücade
le politik bir güç olma-konumunu yaka
lamayı da beraberinde getirmiştir. Bu 
süreçten sonra hareket kitleselleşmiş , 

ideolojik grup ve ideolojik mücadele sü
reci yerini politik bir güç olma konumu
na bırakmıştır. Aslında bu süreç 1977'
nin sonlarından itibaren başlamıştır. 
Partileşma kararı da bu süreçten sonra 
daha da belirginlik kazanmış ve 1. Kuru
luş Kongresi'ne bu zemin üzerinde ula
şılmıştır 

Tarihsel Örgütsüzlük 
Karanhğına Doğan Güneş 

Haki KARER ve Halil ÇAVGUN yol
daşların şehadetleri, sömürgeciliğin ha
reketi daha ilk adımlarında bastırma 
yöntemlerini ortaya koymuş, gerek sö
mürgeciliğin ve gerekse onların Kürdis
tan'daki dayanakları olan feodal-korn
pradar güçlerin, iç gericiliğin saldırıları . 

· artmıştır. Hareket, bunları boşa çıkarma 
gibi ağır bir görevle karşı karşıyaydı. 
Güncel plandaki bu görevleri başarmak, 
şehitlerin anılarına önderliksel düzeyde 
karşılık vermek ve mücadeleyi bir üst 
aşamaya sıçratmak ihtiyacı somut ola
nik kendisini dayatıyor. 

Kürdistan genelinde ajaniaşmış 
yapı, kişi ve kurumlara karşı verilen mü
cadelede önemli mevziler kazanılmıştı. 
Yine, özellikle Hilvan'da aşiretçi-feodal 
eşkiya çetelerine karşı büyük bir etkiye 
yol açan mücadeleden sonuç alınmış, 
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başarılmıştı. Kitleselleşme oldukça ge- hatta şiddete varan saldırıları karşısın-

lişmiş, kadrolaştırma faaliyetleri art- da yeni önlemlerin alınması bir :zorunlu-
mıştı . ideoloji ve propaganda etkinlikle- luktur. Aynı zamanda tüm bu saldırılar 
rinde büyük ölçüde yol alınmıştı. amatör bir tarzda karşılanamazdı. Dala-

işte belirtilen tüm bu koşullarda dö- yısıyla profesyonel bir tarz gerekiyordu. 
nemi karşılayacak, ihtiyaca cevap ola- Grubun yerine de sağlam bir profesyo-
cak yeni bir örgütlenme her açıdan ken- nel devrimciler örgütünün kurulması ya-
dini dayatmaktaydı. şamsal önemdeydi. Parti Kuruluş Kon-

1978 26-27 Kasım günlerinde Lice'- gresi, işte böylesi tarihi bir adımın atıl-
nin Fis köyünde gerçekleştirilen Parti masının ifadesiydi. Yeni süreçteki politik 
Kuruluş Kongresi, işte somut olarak görevlerin yerine getirilmesi, ancak böy-
kendini dayatan bu ihtiyacı karşılayacak lesi bir parti örgütlenme~fle mümkün-
bir toplantıydı. dü. 

Devrimci bir ulusal kurtuluş hareketi- Partinin kuruluşu , aynı zamanda bir 
nin yaratılmasının; en devrimci ideolojiyi dönemin kapanması ve yeni bir döne-
kendisine rehber etmiş bir proleter parti- min başlangıcının da ilanıydı. Eskinin 
nin kurulup geliştirilmesine bağlı olduğu amatör grup ilişkilerinin ve çalışma tar-
gerçekliği birçok kimse tarafından ya- zının egemen olduğu ve daha çok ideo-
kıcı bir tarzda hissedilmese de, bunu lojik görevlerin yerine getirildiği ve ideo-
hisseden ve bu bilinçle başından itiba- lojik mücadelenin esas alındığı bir dö-
ren hareket eden hiç kuşkusuz önderlik- nem kapanmış , profesyonel çalışma 
tir. tarzı ve grup yerine, profesyonel bir 

1. Kuruluş Kongresi'ne çeşitli bölge- parti örgütlenmesinin oluşturulduğu, 
leri temsilen bir grup yoldaş katılmıştır. ideolojik gelişmenin sürdürülmesinin ya-
Katılımcı sayısı 20, ya da 25'tir. Kon- nısıra, asıl olarak politik görevlerin öne 
gre'nin gündemi hiç kuşkusuz partinin çıktığı, yazılı, sözlü ve şiddet temelinde 
resmen kuruluş kararının alinmasıydı. politik ajitasyona yönelindiği, kitlelere 
Yine parti program ve tüzüğünün onay- sahip çıkılarak, onların doğru yola ka-
lanması, faaliyetlerinin değerlendirilme- nalize edildiği , halK kitlelerinin bir bay-
si, örgütlenme ve mücadele biçimlerinin rak altında toplanmaya başlandığı ve 
tartışılması ve merkez komitenin seçimi kitlelerin idare edilme sorununun ortaya 
de gündemin ana maddelerini oluştur- çıktığı, bunun üstlenildiği yeni bir dö-
maktaydı. nem açılmıştı. "Böylesine kabaran kitle 

işin teknik yönü böyle olmakla birlik~ ilgisi ve desteği ortammda, o zaman 
te, bugünkü gelişmelerin ana kaynağını gerçekleşen kongremiz, öncünün sade--
oluşturan ı. Kuruluş Kongresi'nin tarihi ce bir ideolojik grubu değil, kitleleri de 
önemini ve anlamını kavramak oldukça idare etmekle yüzyüze geldiğini ortaya 
önem taşımaktadır. koyuyordu. DolaylsfYia taktik önderlik/e 

Kürdistan'ın tarihsel toplumsal yapı- kitleleri gösterilere çeken, kitleleri poli-
sının sağlıklı bir şekilde değerlendiril- sin ve jandarmanm saldmlarmdan koru-
mesinden ve sonuçlarının tahlil edilme- yan ve kitlelerin öz savaşmm yönetimini 
sinden yola çıkan Kürdistan'daki prole- geliştiren ve uygulayan bir önderfiğe 
ter eğilimin, modern bir ulusal kurtuluş doğru dönüşümü sağlamayi hedefliyor-
hareketi zemininin ortaya çıkarılması ve du. Kongremiz'in bütün tazefiği ve lee-
proleter ideolojinin rehber edinilerek, rübesizliğine rağmen ifade etmek istedi-
bunun Kürdistan somutuna uygulanabi- ği gerçek buydu. Zaten böyle bir kon-
leceği, bunun için de Kürdistan proleter- greyi gerçekleştirmemizin başka bir an-
yasının öncü örgütünün yaralılabileceği lam1 olamaz." (Önderlik) 
ve bu örgütün önderliğinde ulusal kurtu- 1972-'73 çıkışından itibaren sürecin 
luş mücadelesinin geliştirilabileceği 27 tekbaşına önderlik tarafından karşılan-
Kasım 1978'1e birlikte kanıtlanan bir dığını belirtmek yerinde olacaktır. Kaldı 
gerçeklik oldu. ki bu, günümüze kadar da böyledir. 

Kim ki devrimda kararlı ve samimi ilk grubu oluşturan kadroların yeter-
ise, koşullar ve olanaksızlıklar ne olursa sizlikleri de parti edebiyatımııda belirtil-
olsun, gücün zayıflığına ve olumsuz ko- miştir . Başından itibaren kendisini Ön-
şullara bakmadan, devrimci bilinç ve derlik'le bütünleştiren samimi, dürüst ve 
iradeyle koşullara müdahale ederek, doğru ~ağiriığın örneklerini sunan kad-
devrimin yolunda önemli adımları atabi- rolar olmakla birlikte, kendini sürece 
lir ve bunun araçlarını oluşturabilir. Kuş- doğru katmaktan uzak, yetmez, ilgisiz, 
kusuz bunun için doğru bir ideoloji, sağ- kendini eğitmeyen ve örgütlemeyen 
lam bilinç, cesaret, irade, çaba ve azim kadroların varlığı da bir gerçektir. Bu 
gereklidir. Parti'nin kuruluşu tüm bunla- durum daha grup aşamasındayken, 
rı n somut, pratik bir ifadesi olmaktadır . kendini iddiasız kılma ve deşifre zemini-
"27 Kas1m 1978 kuruluşu cesaret/i bir ni hazırlama gibi bir tehlikeyi de içinde 
ad1md/f. Herşeyden önce gizli bir dev- barındırıyordu. işte parti ilanı, aynı za-
rimci parti olmaya cesaret ediliyor. Kaldi manda bütün yetmezliklere verilen bir 

Kasrm 1978 /. Kuruluş Kongresi, aym zamanda ve asti olarak 
cü'nün özüdür. Bu öz daha öncesinden ortaya çtkarrlmtştrr. 

11a:az, önderliğin bilinci ve eylemidir. Bu öz Haki/erin, Mazlumlarrn, 
,, Kemal/erin, Hayri/erin kendilerini önderlik gerçekliğiyle 

' ' bütünleştirerek, iddia, kararltltk, çaba, azim, cesaret ve · 
neıflf!lc~artırkta:rrc1,rr .• Bu ôz, Kürdistan halkmm, Ortadoğu halk/arrmn ve 
, tr:dtJJrıra insanltğmm kurtuluş özüdür. Bu özden kopmak, ona ters 

düşmek, ana kaynaktan kopmaktrr. Ve durum ne olursa 
olsun sonuçta düşmanla bütünleşmektir. 

ki, bu da doğru bir durum değerlendiril
mesine dayamyor. Dönemin ulusal kur
tuluşçu ad1m1, onun örgüt tarz1 ve örgüt 
gerçeği doğru ifade ediliyor. 1975-'80 
aras1, kendi içinde Kürdistan için büyük 
bir ad1md1r. Çünkü ilk defa devrimci gizli 
ve oldukça da emeğe dayall bir partinin 
ad1mfan at1l1yor. Doğru teorisi kadar, 
pratik adimlan da doğru kestirmeye ça
IIŞII!yor." (Önderlik) 

Kürdistan'da doğru-devrimci düşün
cenin gelişmesi, başta sömürgecilik ol
mak üzere, birçok çevreyi rahatsız edi
yor ve bu gelişmenin önü saldırılarla 
alınmaya çalışılıyordu. Bir yandan sö
mürgeciliğin imha hareketleri, diğer 
yandan sosyal-şoven ve reformisi-milli
yetçi kesimlerin her türlü karalama ve 

karşılıktır· da. Çünkü parti ilanı , güçlü bir 
iddianın, devrimde kararlılığın tarihi bir 
adımıdır. 

26-27 Kasım 1978 Kuruluş Kongre
si'nde bu tür yetmezlikler kendisini gös
termiştir. Bu sürece katılanlardan kimi
leri iddiasız, kimileri istismarcı ve kimile
ri de doğru bir katılımı göstermeyenler
di. Kuşkusuz bunun yanında, sürece ol
dukça iddialı katılan ve hakkını verme
ye çalışan yoldaşlar da vardı. Sonraki 
süreç bu konudaki ayrışmayı daha net 
bir şekilde ortaya çıkardı. "Kariyerist, 
bastlfmacl ve tasarrufçu eğilim Şahin 
Dönmez örneğinde görüldüğü gibi, ya
kalamr yakalanmaz düşmana teslim o/
mayt hesap/adi. Henüz doğru dürüst ör
gü lenmem ş olan part1yi olduğu g b 

tahrip etmeyi hedefledi. Kariyerist ve flf
satçl kesimin durumu böyleydi. Edilgen 
ve sessiz kesim, işleri kendiliğindencili

ğe terkeden, görevlere talip olmayan ve 
dolaylSlYia daha sonra ağlf bir yetmezli
ğin içine düşen kesimdir. Karar/1 kesim 
ise, Mazlum ve Hayri yoldaşlarm örne
ğinde görüldüğü gibi, sonuna kadar di
renişi, gerçekten gösterilebilecek en 

Sayfa 9) 

kadar olanak tanımamış olsa da, 1960'
lardan sonra toplumsal yapıdaki. deği

şiklikler, proleteryanın ortaya çıkışı ve 
objektif şartların el vermesi , bunun ko
şullarını oluşturmuştur. Kürdistan ulusal 
kurtuluş sorunu, ancak ve ancak çağa 
uygun, modern, devrimci bir sınıfın ve 
ideolojinin öncülüğünde çözüme kavuş
turulacak bir sorun olduğundan, bunu 

l>(!;;:ii'J<ürdistan gibi bir zeminde örgütlenmeye cesaret etmek bile, 
örgütlülüğü yarr yarrya başarmak demektir. Bu apdan partinin 
. kuruluşu dev gibi bir adtmdt; belki de Kürdistan tarihinde en 

;;.;,. ;: soylu ve en cesaret/i adtmlardan biridir. Salt işçi stmfinm 
:::~:::t: /::: .. 
t~:.örgütlenmesi anlammda değil, bir bütün olarak Kürdistan halktm 
f:~; lhopern, çağdaş bir gelişmeye ulaşttrmak için toplumun tümünün 

her alanda örgütlendirilrr_ıesi, ulusal ve toplumsal 
kurtuluş için anahtar bir sorundur." 

görkemli direnişi sergi/eyerek şehadet 
mertebesine kadar yükselmesini bilmiş
lerdir." (Önderlik) 

Daha 1975-'76 yıllarından Hibaren, 
düşman sızmalarının partiye tasfiyeyi 
dayatmaları, yine düşmanın direkt imha 
yönelimleri, içte kadrolar şahsında ya
şanan yetersizlikler, daha ilk adımların
da partinin tasfiyesine zemin hazırlayan 
oldukça önemli gelişmelerdir. Ancak 
tüm bunlara rağmen sürecin başından 
sonuna kadar tek başına damgasını vu
ran önderliğin çabaları ve bunun bir 
parti ilanıyla doruğa ulaşması bütün 
yönleriyle boşa çıkaran oldukça gör
kemli bir olaydır. Donanımsızlık, katı
lımların temsil gücü ve bilinç düzeyinde
ki yetersizlikler, tecrübesizlikler olması
na rağmen, eldeki olanaklarla böylesi 
tarihi bir adımın atılması, bir zorunluluk
tu. Önemli olan, adımı atabilmekti. Va
rolan yetmezliklerin ve yetersizliklerin 
aşılması , ondan sonraki süreçte mutla
ka gelişmesi gereken bir mücadele ol
malıydı , ki olan da budur. Bu da 1972 
ve '73'1erden beri böyledir. Bu işe adım 
atılırken tek bir kişi ve iki sözcük vardı. 
Daha sonraki gelişmeler, iddianın ve 
kararlılığın büyüklüğünü ortaya koy
muştur. Aynı durum, 1978 Kuruluş Kon
gresi sonrası için de geçerlidir. 

"Yeryüzüne gelmenin, sağ/1kl1 bir do
ğuş yapmamn" adı olan 27 Kasım 1978 
1. Parti Kuruluş Kongresi, Kürdistan'ın 
kör tarihini değiştirmede bir dönüm nok
tası niteliğindedir. 27 Kasım 1978, Kür
dün doğuş ve yükseliş döneminin açılı

şının resmi bir ifadesidir. 
Her şeyden önce 1. Kuruluş Kongre

si, Kürdün yüz yıllar boyu süren örgüt
süzlük tarihine bir son vermenin adıdır. 
Yüzyıllarca düşmanları tarafından yöne
tilen, kendi iç örgütlülüğünü sağlayama
yan, ulusal ve toplumsal parçalanmışlı
ğin da bir sonucu olarak, tarihsel örgüt
süzlük girdabında boğulmayla yüzyüze 
kalan, ·kendine yabancılaşan , başkala

şıma uğrayan, kendi kaderi üzerinde 
söz sahibi olamayan Kürdistan'ın ve 
Kürt halkının bu kötü kaderine indirilen 
bir darbedir, 27 Kasım 1978. Örgütlü 
halk olma yolunda, tarihe atılan en ciddi 
ve en görkemli bir adımdır. 

"Kürdistan gibi bir zeminde örgütlen
meye cesaret etmek bile, örgütlülüğü 
yan yanya başarmak demektir. Bu açi
dan partinin kuruluşu dev gibi bir 
ad1md1; belki de Kürdistan tarihinde en 
soylu ve en cesaret/i adimlardan biridir. 
Salt işçi smlfmm örgütlenmesi aniarnm
da değil, bir bütün olarak Kürdistan hal
km! modern, çağdaş bir gelişmeye ulaş
tirmak için toplumun tümünün her alan
da örgütlendirilmesi, ulusal ve toplum
sal kurtuluş için anahtar bir sorundur." 
(Önderlik) 
· Kürdistan ulusal kurtuluş sorunu 

aynı zamanda bir öncülük sorununu da 
içeriyor. Çağımızda, böylesi bir sorunun 
çözümünü gerçekleştirebilecek yegane 
öncülüğün proleter öncülük olduğu, 17 
Ekim ile birlikte kanıtlanmış, sonraki sü
reçlerde bu birçok ülkede pratik bir ifa
deye de kavuştur~lmuştur. Kürdistan'ın 
çağa denk düşmeyen yapısı, sorunun 
mode öncü üğü onusunda 1960'1ara 

başaracak güç çağın·en devrimci sınıfı 

ve onun öncülüğü olacaktır. işte 27 Ka
sım 1978 1. Kuruluş Kongresi, Kürdistan 
halkını çağımızın en devrimci sınıfının 
öncülüğüne ve onun en bilimsel ve en 
doğru ideolojisine kavuşturan ve Kür
distan'da öncülük sorununa kesin çö
züm getiren bir atılımın ifadesidir. · 

Kürdistan'daki proleterya partisinin 
kuruluşunun adı olan 27 Kasım 1978 ı. 

Kuruluş Kongresi, aynı zamanda burju
va milliyetçiliğine karşı proleterya yurt
severliğinin ortaya çıkışı olduğu gibi. 
proleterya enternasyonalizminin de do
ğuşudur. Zaten hareketin başından iti
baren önderliğin yanı başında yer alan 
Haki ve Kemal yoldaşlar, bu hareketin 
enternasyonalist özünü ve kimliğini da
ha ilk adımlardan göstermişlerdir .. 

ı. Kuruluş Kongresi , ulusal bağımsız
lık siyasetinin formüle edildiği progra
mıyla, ulusal birlik yönünde atılan tarih
teki en ciddi adım niteliğindedir. Salt bu
nunla da sınırlı değil, Kürdistan devrimi
nin enternasyonalist niteliği , bölge üze
rindeki etkileri düşünüldüğünde , Parti ı 

Kuruluş Kongresi bölgesel ve uluslara
rası düzeydeki bir olaydır. 

ı. Kuruluş Kongresi 'nin önemi üze· 
rinde daha da fazla durulabilir. Ama arıa 
başlıklar halinde de olsa, bu belirleme
lerin böylesi tarihi bir adımın önemi ko
nusunda bir fikir vereceği inancındayız 

27 Kasım 1978 ı. Kuruluş Kongresi, 
aynı zamanda ve asıl olarak öncü'nün 
özüdür. Bu öz daha öncesinden ortaya 
çıkarılmıştır. Bu öz, önderliğin bilinci ve 
eylemidir. Bu öz Hakilerin, Mazlumların , 

Kemallerin, Hayrilerin kendilerini önder
lik gerçekliğiyle bütünleştirerek , iddia, 
kararlılık , çaba, azim, cesaret ve fede
karlıklarıdır. Bu öz, Kürdistan halkının, 

Ortadoğu halklarının ve dünya insanlı
ğının kurtuluş özüdür. Bu özden kop
mak, ona ters düşmek, ana kaynaktan 
kopmaktır. Ve durum ne olursa olsun 
sonuçta düşmanla bütünleşmektir. 

Sonraki süreçlerin incelenmesi sıra

sında, öze ters düşmenin yarattığı so
nuçları belirlemek açısından , kısaca da 
olsa bunu belirime gereği duyduk. 

1978 ı. Kuruluş Kongresi sonrası ge
lişmeler, böylesi bir zirvenin amaçlarına 
ulaştığını açıkça ortaya koyuyordu. Ara
lık 1978'deki Maraş katliamı, parti kuru
luşuna düşman tarafından IJeri,len bir 
yanıtlı. Bir tehdit ve bir uyarıydı. Buna 
karşılık, 30 Temmuz 1979'da öncü , ku
ruluşunu resmen ilan etti. Bu da dü~ma
na verilen, mücadeledeki kararlılığın ve 
devamın bir yanıtıydı. 

Parti kuruluşundan sonra mücadele, 
içinde parti militanlarının amatörlüğün
den ve önderliğin çabalarına , tarzına, 

ve temposuna cevap olamamalarından, 
onu anlayamamalarından kaynaklı ha
talar taşısa da, kesintisiz bir biçimde 
sürdü ve düşmanı ciddi bir şekilde teh
dit etmeye başladı. Bu tehditi ve tehlike
yi algılayan düşman, bunu 12 Eylül as
keri faşist diktatörlüğüyle beriaraf etmek 
istedi. Böylece partinin taktik geri çekili
şi ve ll. Kongre'ye giden süreç de baş
·lamış oldu. 
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(Sayfa 10 Eylül1998 SerxwebOn) 

Bireycilik 
devrimden ve ülkeden kopuştur 
Kürt kişiliği kendi gerçekliğine 
yabancı/aştmlmıştir 

Yabancılaşma bireyin kendi kendisiyle 
çatışması, çelişmesidir. Kendinden, kendi öz 
değerlerinden uzaklaşmasıdır. Kendi kendini 
inkarıdır, ken,dini inkar ederek kendi karşıtı
na dönmektir. Kentli karşıtma dönüşme bi
reyciliğe dayanıyor. Özel savaş rejiminin da
yattığı bireycilik, 'ben'leşme, bireylerin ör
gütlü yaşama gelmelerini engellemeye çalış
maktadır. Partinin ve halkın yarattığı kolektif 
değerleri ortadan kaldırarak, devrimci kişili
ği parçalayarak etkisizleştinnektir. Yabancı
laşma, örgütlü kişilikden uzaklaşmadır. Ulu
sal, siyasal, insani kimliği reddetmektir. 

· Yabancılaşma yozlaşmaktır. Kendini in
kar ve reddetmektir. Temel özelliklerinden, 
temel değerlerinden vazgeçmektir. Başkala
şıma uğramaktır, soysuzlaşma ve kendini yi
tirmektir. Kendini yitiren halk, yok olan 
halktır. Koruculaştırma, Barzanileştinne, iti
rafçılaştınna, Kürtlükten uzaklaştırma, dev
rimden ve ülkeden kopannaktır. Başkasının 
hesabına Kürt halkının özgürlük hakkını sat
ma ve köleleştinnektir. Yabancılaşan Kürt 
köleleşen Kürt'tür. Kendi ulusal kimliğini 
yitiren Kürt; yabancılaşan, kendi karşıtma 
dönüşen Kürt'tür. Artık burada karşı gücün 
fazla uğraşmasına gerek kalmıyor, çünkü ya
bancılaşan Kürt kendi kendine düşmanlık ya
pıyor. 

Her şey özel savaşın imbiğinden 
geçiri/erek bireyselleştiri/iyor 
Düşman kentleri boşaltıyor, köyleri ya-

kıp-yıkıyor, dağıtıyor, aileleri parçalıyor, 
ulusallaşn:ıayı engelliyor. Göçebelik büyük 
bir bireyselleştirmeyi doğuruyor. Vatandan 
koparılan birey, aile, halk, metropol kentle
rin varoşlarında 'bireyci liğin çirkefıne soku
luyor. Kürt 'metropol-kent'lerin varoşlarında 
sefalete mahkum edilerek, geri yoz, kozmo
polit bir yaşam içine çekilerek, sahte umut
lar, hayaller sahte vaadleri yaratarak kendisi
ne düşman hale getiriyor. Bu sahte yaşamın, 
bu bireyci, bencil, kirli yaşamın peşine düşü
rülerek, ülkeden, özgürlükten vazgeçirilmeye 
çalışılıyor. Burada özel savaşın geliştirdiği, 
dayattığı, bireyselleştirme, bireycilik; hay
vanlaştırarak 'ben 'leştirerek teslim alma, de
netime alma yöntemidir. Vatan, toprak bir 
halk için, bir birey için yaşamın öz suyudur. 
Özgürleşmede, ulusal kurtuluş mücadelesin
de, ulusa, halka, bireye güç verir. Direnmeyi 
geliştirir, güçlendirir. Kendi toprakları üze
rinde direnen bir halk, köklerini toprakların 
derinliklerine salan, öz suya inen yüzyıllık 
bir çınar gibidir. 

Ortadoğu'ya, Avrupa'ya ve Türkiye met
repollerine göçertilen Kürt insanı, aç, susuz 
bırakılarak maddiyat derdine, açlık derdine 
düşürülüyor. Bir yandan güç, yaşam kayna
ğından kopartıyor diğer yandan bireyselleşti
riyor. Parçalanan, dağılan, topraktan koparı
lan halk, aile, birey güçten düşürülüyor, za
yıflatılıyor, giderek de kendi karşıtma dönüş
türülüyor. 

Özel savaş rejimi Kürdü, 
bireycifiği dayatarak hiçleştiriyor 
Hiçleşme, ülkeden, halksal değerlerden, 

ulusal kurtuluş mücadelesinden fiili olarak 
kopmayla başlıyor. Kendisine yabancılaştırı
lan, kişiliği parçalanan, bireyselleştirilen, 
'ben'in imbiğinden geçirilen Kürt, güçten 
dÜşürülerek hiçleştiriliyor. 

Hiçleştinne, bir tür yozlaşma, yaziaştır
ma oluyor. Yozlaştırılan birey, sevgiden, tut
kudan, aşktan, güçten düşürülüyor. Ruhu ka
rartılan, yüreği taşlaştırılan sevgisiz, aşksız, 
amaçsız, hedefsiz bırakılan birey başıboş du
ruma getiriliyor, serseri bir mayına dönüştü-

' 
rülüyor. Hiçleştinne bir tür iğdiş etme, yani 
kısırlaştınna oluyor. 

Hiçleştirme, bir sevgi katliamıdır. Yurt
severlik duygularını, devrimci duyguları, 
emek sevgisini, halk sevgisini, insan sevgisi
ni katiederek hayvanlaştınnaya çalışıyor, Bir 
tür karıncalaştınna, robotlaştınna, soysuzlaş
tınna oluyor. 

Burada birey aşağılanıyor, horlanıyor. 
Kürt biriıyi büyük bir açlığa, yoksulluğa ve 
sefalete mahkum ediliyor. Bu, cüceleştinne, 
sıradanlaştınna, vasa'tlaştınna, düzen sınırları 
içine çekerek, bireyciliğin içinde eritme, hiç
leştinne politikası oluyor. Amaçtan, hedeften 
saptırılan, yoksun kılınan birey, hiçleşen bi
reydir. 

Bireysel/eştirrnek 

insansızlaşt~rmaktlr 

Ülke insansızlaştırılıyor. Kuzey' de oldu
ğu kadar Güney'de de boşaltılıyor. Kürt top
lumu parçalandıkça, göçertildikçe. dağıtıl
dıkça, güçten düşürüldükçe, bireyselleştiril
dikçe ülke baştan başa insansızlaştırılıyor. 
Yakılan-yıkalan, harabe haline getirilen ülke, 
aynı zamanda büyük bir yok oluşu ifade edi
yor. 

Özel ~avaş rejimi, sadece göçertmeyle, 
kıyımlarla, ülkeyi boşaltmayla insansızlaştır
mayı dayatmıyor. Bu fiziki insansızlaştır
mayla birlikte Kürt bireyinin ruhsal yapısını, 
düşünsel yapısını, yaşam tarzını da bireysel
liğin bataklığına çekerek, insansızlaştırıyor. 
Ülkeyi insansızlaştınnayla birlikte ruhlar da 
insansı zl aş tın lıyor. 

Yok edilen Kürt kültürü, dili, folkloru, sa
natı, manevi-moral, coşkusal değerleri özün
den sapıırarak Kürt bireyine insansızlaştır
mayı dayatıyor. Kürdün yaşamı, düşünce ve 
ruh dünyası, insani özelliklerden, insani de
ğerlerden arındırılıyor. Böylece kültürsüz, dil
siz bırakılan Kürt aynı zamanda insansızlaştı
rılmış Kürt oluyor. Sanatını, manevi değerle
rini yitiren insanın ruhu çoraklaştırılıyor. Bu 
düşünceyle birey, cüceleştiriliyor, yüreği ka
rartılarak insansızlaştırılıyor: Ülkeden koparı
lan sadece insan değil, aynı zamanda ruhların, 
yüreklerin, beyinierin koparılmasıdır. 

Böylece kendisine yabancılaştırılan, in
sansızlaştırılan Kürt bireyi kendisini bir "fe
fiş" bir maske, ürkütücü bir yaratık olarak 
gönneye başlıyor. Marx'ın metalardan feti
şizm dediği şey, Kürt bireyi aç bırakılarak 
çöplüklerde bir parça ekmeğin peşine düşü
rülerek ona tapınır hale getiriliyor. Böylece 
aç kalan bir parça ekmek bulan Kürt "tannya 
bin şükür" eder hale getiriliyor. 

Herkes kendi açlığının derdine düşüyor. 
Ardından özeı"savaş kunnaylarınca "yardım" 
adı altında bir parça yiyecek, bir parça giysi, 
askerlerin eşliğinde, silahların gölgesinde 
anibalara bindirilip dağıtılıyor. Diyarbakır'
daki sözde yardım dağıtma manzaraları 
özünde halkımızın ulusal onurunu çiğneme, 
bireyselliği dayatma, insani değerlerinden 
uzaklaştınna ve insansıziaştırma oluyor. Bu
nun temel amacı, PKK'den, ulusal kurtuluş 
mücadelesinden uzaklaştırmaktır. 

Sadece ülkeden kopmakla insanlar bitiril
miyor. Esas olarak ruhların bu tarzda kirleti
lerek, düşürülerek insansızlaştırılması olu
yor. Yüreğinde vatan, emek, halk sevgisinin 
kırınıısı bırakılınayan insan zaten ölü insan
dır. 

Bu yöntemle, Kürt bireyi kişiliksizleşme
ye uğratılıyor, cansız bir nesneye dönüştürü
lüyor. Bu, 'ben'in bireyciliğin en tortu, en 
aşağılık biçimi oluyor. Özel savaşın bu bi
reycilikle, bu 'ben 'leşmeyle insanı bitirdiği 
kadar, hiçbir kimyasal silah bitirmiyor. İn
sansızlaştınna, aynı zamanda okul sistemiy
le. medyayla, günlük pazar ilişkileriyle yapı-

lıyor. Günlük olarak birey, metanın bir par
çası haline getiriliyor. Özel savaş, iğneden 
ipliğe bütün insani değerleri metalaştırıyor. 
Metalaşan, bireyselleşen kişi insansızlaştırı

lıyor. Çünkü burada ruhları kirletilen, yürek
leri taşlaştırılan, düşünme yelisi ortadan kal
dırılan birey, yok edilmiş oluyor. Her şey 
metaya endekslenerek gerçekleştiriliyor. 

Ucuheleşen bireycilik, ucuheleşen kişilik 
kendi halkını, kendi insanını, kendi ailesini, 
kendi kendisini katieder hale getiriliyor. Ar
tık mafyalaşan, çeteleşen, eroin, fuhuş vb. ile 
uğraşan, toplumu zehirleyen birer tetikçi ola
rak bütün kirli cinayetlerde kullanılır hale 
getiriliyor. Bir tür kokuşma, çürüme, yozlaş
ma, parçalanma ve dağılma oluyor. Sonuç
ları sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Aynı 
zamanda çeşitli biçimlerde tüm topluma yan
sıyor. Nitekim, özel savaş gerçekliğine bağlı 
olarak gelişen çeteleşme, mafyalaşma, 'faili 
meçhul' cinayetler, sokak infazları vb. işler 

insansızlaştırmanın, kişiliksizleştinnenin bir 
biçimi oluyor. Böylece bütün toplumu kendi 
etkisi altına alıyor. 

Bunun özü Kürt halkını özgürlük müca
delesinden koparmak, parti karşıtlığına dö
nüştünnek. Bu zemin üzerinde duyarsızlaştı
rılan birey hiçleşiyor. Nitekim toplumun 
önemli bir kesiminin, bu kadar ölüm, bu ka
dar savaş, bu kadar açlık, işkence, tam kir
lenme ve yoksulluk karşısında sessiz kalması 
bunun bir sonucu oluyor. 

Bireyselleştiri/en Kürt 
kaçırtılan Kürt'tür 
Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesin

den, PKK'den kopan. onun dışında kalan 
Kürt, bireyselliğin ağına düşen, düzenin tu
zağına düşen Kürt 'tür. Dayatılan bireyselleş
tirilmeyle, bencilleştinneyle Kürt kendi top
rağından, halkından, değerlerinden koparılı~ 

yor. Özgürlük mücadelesinden uzaklaştırılı
yor. 

Bireyselleştirilen, yalnızlaştırılan, müca
deleden koparılan Kürt kendi gerçeğinden 
kaçan Kürt'tür. Ülkeden kaçınakla kalmıyor, 
bütün insani ve halk değerlerinden de kaçı
yar, bir inkar tutumu içine giriyor, inkarın 
çocuğu durumuna geliyor. Çoğu zaman bu 
türden ilişkiler işbirlikçiliğe kadar gidiyor. 
Bireyi, ihanetin kirli, kokuşmuş bataklığına 
dek götürüyor. 

Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi bir 
halkın, milyonların birleşik iradesi anlamına 
geliyor. Bir halk gerçekliğini ifade ediyor. 
Buradaki özgürleşmede, özgürlük kazanımın
da bir halkın birleşik emeği vardır. Burada 
müthiş bir kolektivizm, yüksek dayanışma ru
hu vardır. Tarihsel, toplumsal açıdan kolekti
vizmi 'biz 'ler; evrenseli i ği ifade ediyor ve ta
mamen bireyselliğin karşıtıdır. Yüksek daya
nışma ruhu, ortak irade, emek birlikteliği ko
lektif çalışma, toplumsal sevgi, aşk yeni yara
tımın, yeni yaşamın özünü oluşturuyor. Bu 
özünde insanlıktan kaçıştır. Kürt bireyinin 
Kürt halkından kaçışı, ülkeyi terkedişi veya 
rejimin uygulamalarının bir aracı olması bi
reyselleşmektir. Ülkeden, değerlerden kopma 
duyguda, düşüncede yaşamdan kopmaktır. 
Ahlaktan, maneviyattan, moral değerlerden 
kopmaktır. Sadece yeme-içme ve cinsel güdü
lerin tatmini derecesine düşürülen Kürt, siya
sal açıdan ölü Kürt'tür. Bu yöntemle toprağın, 
ateşin bereketinden, Mezopotamya'nın yüce
liğinden, savaşçılığından, özgürleşmekten, ba
ğımsızhktan büyük bir kaçış oluyor. Bu kaçış 
ulusal, sosyal yokoluştur. 

Özel savaş Kürt gençfiğini 
bireyselleştirerek holiganlaştmyor . 

Kürt gençliğini Kürdistan ulusal kurtuluş 
mücadele inden uzakla tınnak. kirli düzen 

ilişkileri içine çekmek için, gerici şiddet or
tamına çekerek kaba güç kullanan sokak ser
serisi durumuna düşürüyor. Ulusal, sınıfsal 
bilinçten uzaklaştırılıyor. "Declasse" ele
mentler durumuna getiriliyor. Lümpen, yoz, 
geri, içki, kumar, mahalle kabadayıhğı içine 
çekerek güçten düşürüyor, tamamen bireysel 
bir yaşamın içine çekerek toplumsal gelişme
ler karşı.sında duyarsızlaştırılarak bireysel 
amaç ve çıkarlar için kaba güç kullanır duru
ma getiriliyor. Bütün değerlerden uzaklaştırı
larak mücadeleden kopuşu sağlanıyor. Birey
cilik burada bir tür yoketme, kendi karşıtma 
dönüştünne oluyor. 

Bireycilik, bencillik, egoizm geliştirile
rek, bireysel yaşama özendirilerek, yoz ya
şam içine çekilerek, "holliganhk" geliştirili
yor. Kişilik parçalanmakta, dağıiiJiakta, ka
balaştırılmakta ve kendisini inkar edilir hale 

·getiriliyor. Holiganlık bir tür kendini yoket
me oluyor. Sınıfsal, ulusal ve bağlı olarak in
sani kimliğini yitiriyor. Tamamen bireysel 
yaşamı öngören bu holigan gençlik, Kürdis
tan ulusal kurtuluş mücadelesi karşıtlığına 
dönüştürülüyor. 

Özel savaş rejimi önce Kürt gençliğinin 
feodal "mert/ik" anlayışını öne çıkartıyor. 
Yapısından gelen geri feodal kavgacılığı 

Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesine karşı 
kullanıyor. Bu amaçtan yoksun ülke değerle
rinden koparılını ş kaba, geri şiddet veya kav
gacılık bireyciliğe oturtuluyor. Bu bencil 
kavgacılık, feodal mertlik anlayışı, özel sa
vaş tarafından çok sinsi bir tarzda kullanılı
yor. Ve Kürt gençliğini düşünnenin bir aracı 
durumuna getiriyor. Feodal kabadayılık, de
likanlılık, feodal mertlik bunun bir aracı olu
yor. Bu ise kürt gençliğini ülkeden koparma, 
özgürleşmekten uzaklaştırma, yoz yaşama 
bağlama, maddi değerler peşine düşünnenin 
bir yöntemi oluyor. 

Özel savaş tüm toplumdaki her türlü üret
kenliği, yaratıcılığı katlediliyor, üretimden 
koparılan kişi sürü psikolojisiyle saldırgan
laştırılıyor, kabalaştırılyor. Burada her bire
yin kendine özgü bir 'ben 'i oluşturuluyor. 
Egemen olan 'ben'dir, bireysel çıkardır. Bu 
ise, çıkar için tüm kutsal değerleri satma, 
çiğneme oluyor. Hayvanlaşma burada başlı
yor. Üretimden koparılan, kabalaştırılan, bi
reyselliğin, bencilliğin, egoizmin bataklığına 

· çekilen bu kesim tamamen yağma ve !alanla 
· geçiniyor. İhaneti, işbirlikçiliği, bireyciliğin 
yanında asalaklaştırılıyor. 

Parti yaşamını yaziaştırmanın · 
bir aracı olarak bireycilik 
"Düşünmeye üşenen. iradesi kırılan, coş-

ku, heyecan ve öfkesi iğdiş edilmiş bir birey
den ihtilalci Çikmaz" diyor Parti Önderliği. 

Bu belirlemeden de anlaşılacağı gibi Parti 
yaşamını bozmak, parti ilişkileri yerine düzen 
ilişkilerini dayatarak, rehabilite ederek, marji
nalleştirerek güçten düşünne amaçlanmakta
dır. Böylece güçten düşürülen, parti yaşam 
tarzından, ilişkilerinden uzaklaştırılan, iğdiş 

edilen birey saf dışı bırakılmış olmakla kalmı
yor, hem de bunun aracılığıyla tüm parti orta
mını zehirleyerek etkisizleştiriyor. Ülke, halk, 
parti ve şehitler yerine kendini esas almaktır. 
Bireycileştirilerek, kişi 'birey' öz-kişilik sahi
bi olmaktan çıkartılıyor. Bağımsız kişilik ka
zanma yerine, bireyeilikle özel savaşın bir uy
dusu durumuna getiriliyor. Uydulaşma, robot
laştınnaktır. Düzenin çarkları arasında eriyip 
gitmektir. Parti ortamında birey ister bilinçli 
ister bilinçsiz tarzda yapsın, partimizin kolek
tif yaşam biçimini, kolektif çalışma tarzını, 
yoldaşlık ilişkilerini, halka bağlılık yerine, 
devrimin çıkarları yerine kendini esas alma, 
işin merkezine koymak bireyciliktir. Parti or
ıamı güzellik ortamıdır. Pani ortamı kolekti-

M. Sait Üçlü 

vizm, yücelik, güven ve dürüstlük ortamıdır. 
Her şeyin kutsal emek üzerinde yücelen, hal
kın, insanılığın çıkarları içindir. 'Ben'den ön
ce 'biz', 'birey'den önce halk, insanlık gelir. 

· Parti onamı her türlü bireycilikle, bencillikle, 
egoizmle, kişisel çıkarla çelişki ve çatışma 
içindedir. 

Ancak her gün her saat düzenden edindi
ğimiz alışkanlıkları, özellikleri, gerilikleri 
çeşitli biçimleri parti ortamına dayatıyoruz. 
Parti ortamını düzenden aldığımız gerilikle
re, bireyselliklere, keyfıyete uydunnaya çalı
şıyoruz. Burada müthiş bir bireycilik var. Bi
reyin çıkarları, halkın çıkarlannın önüne çı
karılıyor. Bireysel yaşam, partili ya~amın 
önüne geçiriliyor. Bu, özünde özel savaş re
jiminin dayattığı bir özellik oluyor. Parti or
tamını muğlaklaştırmak anlamına geliyor. 
Bu, özel savaşın dayattığı, düşünne, partiden 
kopanna ve yalıtma, bireyi toplumdan üstün 
gönne felsefesi oluyor. Aslında burada dü
zenle parti ilişikileri arasında amansız bir 
mücadele sözkonusudur. Bireyciliği dayat
mak, düzenden yana tavır almaktır. 

Özel savaşın dayattığı bu bireyciliği yen
mek, devrimcileşmek, partileşmek, pani ya
şam tarzını egemen kılmak. düzenin dolaylı. 
dolaysız dayattığı her türden ve her renkten 
bireysel alışkanlık , ilişki, duygu, düşünu 
tarzı, ruhsal yapılanma ve kültürünü yenile
mekle mümkündür. Buysa kolektifleşme~. 
genelleşrnek 'biz'leşmek, her şeyi toplum al 
amaçla bütünleştinnek bunu öncelikli olara~ 
ele almak ve buna göre düşünmekle olasıdır 
Unutmayalım ki, devrim milyonların birle ı 

kolektif iradesidir. Devrimin bütün yaratım
ları milyonların ortak emeğinin ürünüdur 
Burada büyük bir genelleşme, evrenselleşme 
ve kolektifleşme vardır. Bu yakalandığı oran
da düzenin dayattığı bireycilik, bencilleşme 
aşılabilir. Burada bireysel yeteneği, emeği, 
amacı devrimsel iradeye tabi kılmak, ona gö
re konumlandınnak bir zorunluluktur. Bu ya
pılmadan iç düşman yenilgiye uğratılamaz. 

Aslında bireycilik, bencillik, egoizm dü
zenin içimize, ruhumuza, yaşamımıza saldığı 
bir canavar oluyor. Bu canavarla ancak parti
nin yaşam tarzıyla, kolektivizmiyle mücade
le edilebilir. Şu ortaya çıkıyor: Özel savaşın 
parti ortamına dayattığı bireyciliği yenmek, 
ruhsal, düşünsel, fiziksel, eylemsel, manevi 
ve moral olarak amaca kilitlenmek, ama uy
gun araç ve yöntemler geliştirmekle müm
kündür. 

Parti kolektif iradedir. Kolektif emektir. 
Bir halkın istem lerinin, düşüncelerinin, eme
ğinin, geçmiş ve geleceğinin bütün maddi ve 
manevi değerlerinin içinde yoğunlaştığı öncü 
bir güçtür. Tamamen halkın, sınıfın çıkarları
nın ifadesidir. Burada her şey devrim çıkar
larına göre biçimlenmek durumundadır. 

Parti yaşamı yerine kendisini örgütlemek, 
yetkiyi ve görevi bu amaçla kullanmak, 
özünde partinin kolektif görev anlayışı yeri
ne bireysel tarzı dayatmaktır. Bireyci bir yö
netim tarzı bireyin çıkarlarını esas alır ve özü 
itibariyle devrimle çelişi.r. Burada bireycilik 
her türlü bozgunculuğa, kariyerizme ve her 
türden kendini yaşatmaya dönüşür. 

"Özellikle son dönemlerde kitleselleşen 
ve biraz da iktidarlaşma durumu ortaya çı
kınca çarplCI bir biçimde açığa vuruyor bu. 
Yetkiyle, örgüt içi değerleri bireyseltasarru
fa çekmek bir mücadele tarzı haline gelmiş
tir" diyor Önderlik. 

Bu her şeyden önce küçük-burjuva yöne
tim tarzıdır. Sosyalist emeği yadsıma, onun 
karşıtma dönüşmektir. Kendi rahatını, kendi 
kariyerini, kendi çıkarlarını örgütleme ve ik
tidarlaşmaktır. Partinin olanaklarını bireysel 
çıkarları için kullanmaktır. Bu. bir tür gasp
çılık oluyor. aynı zamanda asalaklıktır. 
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Emek sarfetmeden, hak etmeden başkasının 
emeği üzerinde yükselrnek kariyerizm ve bir 
tür düzen hastalığı oluyor. 

Bireycilik aynı tarzda partinin kolektif 
eğitim anlayışını da boşa çıkarmanın bir 
yöntemi oluyor. "Eğitimi biraz aldtysanız 
'bununla bireycifiği derinleştireyim' dediniz. 
Ortamını yaka/adığımzda 'biraz daha kendi
mizi konuşturaltm' hesabtm yaptlmz. Atadan 
kalma bir ideo/ojidir. 'Bir ağalık da biz oluş
turalt m, bir beylik veya bir uşak/tk tarztnt da 
ben geliştireyim' diyorsunuz" diyor Parti Ön
derliği. 

Burada eğitim bireysel amaç için kullanılı
yor. Kendisini örgütlemek, kendisini iktidar
laştırmak ve kendini konuşturmak için oluyor. 
Eğitim amacından saptırılıyor, kolektivizm 
yerine bireysel tarz esas alınıyor. Eğitim üre
tim içindir gerçekliği, eğitimi, devrimi geliş
tirme ve güçlendirme yerine kendini örgütle
rneye oturtuluyor. Oysa partinin sosyalist eği- . 
tim anlayışı özgürleşmeye, değişim ve dönü
şümü gerçekleştirmeye hizmet eder. 

"Halbuki temel değerlere göre birey ulu
sal olmalı, sosyal olmalı, birey örgütlü ol
mail. Birey temel çelişkiye göre savaşmalt, 
birey iddialt olmalı, birey hak sahibi olmalı, 
birey temel yaşam imkanlarına sahip olmalı
dır. Bu anlamda kendinizi bireyselleştirme
meniz, bundan kaçmmanız, sizi tümüyle kay
beden ve birey olarak da herhangi hak-hu
kuk sahibi olarak kendinizi ileri sürmeyecek 
bir konumda tutuyor" diyor Parti Önderliği. 

Bireyselleşen, bencilleşen, egoistleşen bi
rey toplumsal değerlerden uzaklaşır, ulusal, 
sosyal, ideolojik düzeyden düşer ve tama
men burjuva bireyciliğinin bataklığına sapla
nır, sonuçta devrim iddasını yitirir. Devrim
de iddia sahibi olmakla, bireycilik birbiriyle 
çelişkili ve çatışma halinde olan olgulardır. 
Bireyselleşen kişi toplumsal gelişmeler, dev
rim sorunları üzerinde yoğunlaşmaz. Yoğun
laşmadığı için de başarı ve sonuç elde ede
mez. Demek ki başarı için her şeyden önce 
kolektifleşrnek şarttır. Çünkü bireycilik ge
nelin çıkarlarını yadsır. Olay ve olguları bi
reyselleştirir. Düşünüş tarzı tekleşir, bireyin 
penceresinden dünyaya bakar. 

Büyüklük, başarı, sonuç alıcılık, bireyin 
kendi iradesini genellikle, partininkine tabi 
kılmasınd~n geçer. 

"Çok kötü altşkmltklanmz var. Sigara da 
bir altşkanlıkttr, ahbap-çavuş/uğun sonuçla
fint gördünüz ... Bu bireysel kaygtlar sizin bi
rer özelliğinizdir. Bu alışkanltklarla ordu 
kurmamz mümkün değildir" diyor Parti Ön
derliği. 

Alışkanlıklar özünde düzenin beynimiz
deki yaşayan halleridir. Düzenin bireyciliği
dir. Bu bireyci alışkanlıklar aşılmadan birey
cilik altedilmeden, doğru tutarlı, kararlı bir 
mücadele geliştirilemez. Kolektifleşme sağ
lanamaz, doğru bir ordulaşma yaratılamaz, 
güçlü bir savaşım ortaya çıkarılamaz. Bura
dan da anlaşıldığı gibi parti ortamında birey
cilik görev anlayışından, eğitimden, ordulaş
madan, yaşam alanına kadar kendisini çeşitli 
biçimlerde gösteriyor. Bireycilik; kişiyi ulu
sal, sınıfsal ve evrensel ölçülerden uzaklaştı
rıyor, tekleştiriyor. Özel mülkiyelin bataklı
ğına çekerek düşürüyor. Partinin görev anla
yışını muğlaklaştırıp boşa çıkartıyor. 

"Bizde bireycilik nedir? Bireyci/ik; başt
na buyrukluktur, keyfiliktir. O söylediğim iş
te gerilla kura/larrnı bir kenara btrakma ba
şma buyrukluktur. Şunun ne kadar yaygm ol
duğunu biliyorsunuz. Terbiyeye gelmeyen, 
hep başkastnin emir komutast altmda tiril li
ri/titreyen bir TC ordusuna en iyi askerlik 
yapan Kürdistanlı/ardır. Ama kendisi için de 
kurala gelmez" diyor Parti Önderliği. 

Kural ve kaideye gelmeme, kendi çıkar
ları doğrultusunda örgütlenmeme, kendisi 
için askerileşmeme, ordulaşınama genelde 
sömürge ülkelerin, özelde Kürt halkının tipik 
bir özelliğidir. Oysa başarının tek yolu doğru 
örgütlülükten geçer. Parti yaşamında görev 
kutsaldır. Görevin büyüğü ve küçüğü olmaz. 
Bütün yetenekleri, enerjiyi, emeği tam kapa
siteyle aynı kanala akılmak bir zorunluluk
tur. Ancak bireyciliği esas alan, görev ve so
rumluluklarını yerine getirmez. Bireyci anla
yış görevi halka hizmet için değil, bireysel 
çıkar, bireysel güdülerin tatmini için kulla
nır. Koşulları zorlaştığında ise, görevi bıra
kıp kendisini yere atar. Ağlayarak, sıziayarak 

gerekçeler uydurarak görev yapmanın yolla
rını arar. Bireyciliğini yaşayan kişi görev 
adamı olamaz. Çünkü devrimden önce ken
disini esas alır. Zor koşullar karşısında; "ede
mem, yapamam" diyerek tarzını dayatır. 

Buradaki bireycilik kendisini yıpratmama 
anlayışıdır. Bu tür anlayışlar daha çok göre
vin ateşten gömlek olduğu zor koşullarda 
kendisini gösterir. Bireyselleşen, bireyciliği 
dayatan kişi zora gelmedi ği için zor koşullar
da görevden kaçınır. Yıpranmayı, emek sar
fetmeyi göze alamaz. Burada birey kendi ye
teneklerini, enerjisini, kapasitesini, emeğini 
halkın hizmetine sunmak yerine kendi çıkar
ları için kullanıyor. Ve tamamen bireysel 
kaygılar öne çıkıyor. 

Parti ortamında bireyci kişi, kendi yolda
şının başarılı olmasını istemez. Çünkü onun 
yaşam felsefesinde partiyi başarılı kılmak 
yerine, kendini başarılı kılmak yatıyor. Ken
disini esas aldığında başarıyı da kendisinde 
somutlaştırmaya çalışıyor. Birey kolektiviz
mi, geneli esas almadığı için yoldaşma yar
dımcı olmuyor. Yardım sunduğunda ise bi
reysel hesaplar yapıyor, bireysel beklentiler 
içine giriyor. Güç, destek, yardım sunmanın 
koşulu bireysel beklentiler ve çıkarları olu
yor. 

Bireycilik parti ortamında kendiliğinden
cilik, plansızlık, programsızlık, yoğunlaşma
ma, düşünce tembelliği, sorumsuzluk biçi
minde ortaya çıkıyor. Yaşamın, ilişkilerin ve 
görevlerin merkezine kendisini yerleştiriyor. 
Bireyci. özerk, ben-merkezci bir ilişkiyi esas 
alıyor. Önceliği devrime vereceği yerde ken
disine veriyor. Böylece genelleşme, kolektif
leşme yerine bireyselleşme ön plana çıkıyor. 
Yaratım, yaklaşım, ilişki bireyselliştiği için 
düzeyden düşüyor, geriliyor ve devrimin ih
tiyaçlarına yanıt vermiyor. Devrimin müthiş 
kolektif gücü karşısında bireysel tarz cücele
şiyor, küçülüyor, yalnızlaşıyor ve çözüm ol
maktan çıkıyor. Tam da bu noktada sorunlaş
ma, kaçışlar, dökülmeler ortaya çıkıyor. Hal
kın ortak yaratımı. emeği ve gücünü ifade 
eden devrim coşkun bir nehir gibi durmadan 
ileriye akıyor. · Bireysellik ise çılgınca kendi
sini bu nehrin ters akışına vurma oluyor. 
Devrimle çelişme ve çatışma burada ortaya 
çıkıyor. Devrimin birleşik gücü, kolektif ira
desi, devrime karşı ayak direlen ve bireysel
leşen bir çalı çırpı gibi kenara fırlatıyor. 

Bunlar akan bir selin ardından sağda solda 
bir moloz yığını gibi geride kalıyor. 

Parti ortamında bireycilik kendisini mu
hafazakarlık, statükoculuk ve tutuculuk biçi
minde gösteriyor. Bu yaklaşımın özü deği
şim ve dönüşüme kapalılıktır. Çünkü deği
şim ve dönüşüm güç, enerji, emek ve çaba 
istiyor. Bireycilik felsefesi ise kendisini esas 
aldığından buna güç getiremiyor. Bireysel 
güçle devrim mücadelesi yürütülmez. Kendi
sini yaşatma, koşullarını bulmadığı noktada 
ise gelişmeyi kurala, kaideye, disipline ve 
uygulamalara çeşitli gerekçelerle karşı çıkı
yor. Böylece evrensel olanı, genel olanı, par
tili olanı kendi bireyselliğine uydurmaya ça
lışıyor. Bireycilik burada gerçekliği ters yüz 
etme oluyor. Doğruların, ölçülerin saptırıl
ması oluyor. Bu yönüyle bireycilik değişime 
ve dönüşüme kapalı olduğu kadar gericidir 
de. İleriye akana engel olmak istiyor. Partiye 
geri düzen ilişkilerini dayatıyor. 

Bireyci yaşamda son derece bencil ego
isttir. Sürekli kendisini esas alır. Değişim ve 
dönüşüme kapalı olduğu kadar sosyalleşme
yen, genelleşmeyen bir özelliğe de sahiptir. 
Yaşamda hep ayrıcalıklı olmayı dayatır. Ay
rıcalıklarına hak tanınmadığında ise ya geri 
çekilir daralır, kendini güçten düşürür ya da 
fırsat bulduğunda sol sekter .bir çıkışla saldır
ganlaşır. Her iki durumda da kendisini parti
ye dayatır. Disiplini, kural ve kaideyi, karar 
ve talimatları, kişisel düşünüş tarzına, rahatı
na göre yorumlar ve uygulamaya çalışır. Bu 
yönüyle de karar ve talimatları boşa çıkartır 
ya da tek yanlı uygular. Burada "benim dü
şünceme göre şöyledir, benim düşüneerne 
göre şöyle o/maltdtr" diye en temel doğruları 
yorumlayarak saptırmaya çalışır. Bunun özü 
bireyciliğe dayanır. 

Bireyci tip gelişmelere, sorunlara ve 
olumsuzluklara karşı son derece ilgisizdir. 
Kendisine dokunulmadığı sürece oldukça 
duyarsızdır. Adeta bana dokunmayan yılan 
bin yıl ya asın misali hareket eder. Kendı i-
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ne dokunulduğunda ise bir kaşık suda fırtına
lar koparır. Yanlış, çarpıklığın teorisini oluş
turur. Ve kendisini en doğru ilan eder. Bu 
noktada çalışma tarzında uyumsuzlaşır, didi
şir ve çalışır. Sonuçta, parti doğrularını boşa 
çıkartır. 

Örgütsel, siyasal, sosyal, eylemsel yaşam 
ve ilişkilerde, ruhta ve düşüncede kolektiviz
mi yadsır. Teoride bunu yapmazsa bile tutum 
ve davranışlarıyla bunu gerçekleştirir, birey
ciliği dayatır. Bütün bunları amaçla, hedefle 
bütünleştirmediği için hiçbir ;;aman başarı 
göstermez. Demek ki başarısfzlığın temel bir 
nedeni de bireycilik oluyor. Bugün özel sa
vaş bencilliği, bireyselliği egoizmi dayatarak 
kolektif ruh ve anlayışı erozyona uğratarak, 
rehabilite ederek sonuç almaya çalışıyor. Bu
nunla partinin yaşam tarzını, üslubunu, iliş

kilerini zehirliyor. 
Küçük-burjuva bireyciliğinin bir başka 

biçimi ise· "ra hallan rahatsız olmama" ger
çekliğidir. Bireyci kişi kendini yormaz, dev
rim için özveride bulunmaz. Tembellik, mis
kinlik, kendini yaşama, zora gelmeme, görev 
ve sorunlar üzerine de yoğunlaşmama, ve
rimsizlik, üretim izlik bireyciliğin bir sonucu 
oluyor. 

Devrim gerçekliği ise bunun tam tersidir. 
Her türlü bireyeilikle derin çelişki ve çatışma 
içindedir. Devrim durmadan gelişmeyi daha 
üst düzeyde yenilenmeyi öngörüyor. Gerekti
ğinde bir köşeye çekilip devrim sorunlan üze
rinde yoğunlaşmayı, gerektiğinde ise yoğun 
bir araştırma ve inceleme yapmayı. yeri geldi
ğinde eylem adamı olmayı öngörür. Kolektif 
yaratım, kolektif çalışma ve güçle düşmanın 
hızını, temposunu aşmak gerekli ve zorunlu
dur. Oysa bireyci tarzla bencilleşmeyle, tekleş
meyle düzen aşılmaz. Tam tersine onunla bü
tünleşmeye gidilir. Şu ortaya çıkıyor: Bireyci
lik. bencillik. egoizm aşılmadan birey hiçbir 
şekilde osyalleşmeyi yakalayamaz. So yalle -
meyen kişi ise devrimeile emez. Ulusal. sos
yal ve iyasal düzeyı yakalayamaz. So. yalieş
meyen iya allaşamaz. Siya allaşma: aynı za
manda toplumun so yal gerçekliğini kavra
mak, bilince çıkarmak ve genelleşmekle müm
kündür. Devrim mücadelesinde sonuç almak 
için; genelleşmek, siyasallaşmak, ideolojikleş
mek, sosyalleşmek, ulusal düzeyi yakalamak 
bir zorunluluk oluyor. Bunun için kolektif 
tarzı yakalamak gerekiyor. Düzenin beynimiz
de, ruhumuzda, yüreğimize saldığı bireycilik 
canavarını yenmek, başanya ulaşmak ve güçlü 
bir örgütlülüğü yaratmak için; çabayı, enerjiyi 
ve emeği kolektifleştirmek, doğru tarzda ama
cın hizmetine koşmak zorunludur. 

Özel savaşın dayattığı bireyci yaşam tarzı 
ve ilişkileri aşmak için partinin üslubunu, hi
tabetini yakalamak davranışlarımızı, ilişkile
rimizi devrim gerçekliğine göre disipline et
mek, ruhurnuzu, nefsimizi, yüreğimizi terbi
ye etmek parti kültürüyle kendimizi donat
mak gerekiyor. 

Bireyciliğin yolaçtığı sonuçlar 
Bireycilik parti ortamı açısından bir tür 

zehirdir. Kuralı, kaideyi, disiplini bozan, ko
lektivizmi dıştalayan, doğruları muğlaklaştı
ran, kafaları karıştıran, düzenle buluşturan 
bir tür hastalıktır. Bu örgütsel, siyasal açıdan 
güçten düşürme, etkisizleştirme anlamına ge
liyor. Genelin çıkarları yerine bireyin çıkar
larını yaşam tarzını esas alıyor. 

Duyguda, düşüncede, ruhta bencilleşme
yi, bireycileşmeyi, yalnızlaşmayı yaratır, ör
gütün erozyona uğramasına yolaçıyor. Böy
lece devrim beklentisi yerine kişisel beklen
tiler öne çıkıyor. Bu, devrimde iddiası olan 
bir militan için kendi kendisiyle oynama an
lamına geliyor. Amacı, hedefi şaşırtmak, so
nucu boşa çıkartmak oluyor. Amaç ile yaşam 
arasında, teoriyle pratik arasında bir çelişki 
ve çatışma ortaya çıkıyor. 

Bireycilik derinleştikçe, birey siyasal 
amaçtan uzaklaşıyor. Sonuçta onunla çelişir 
duruma geliyor. Çünkü amaç yüceliktir. Ta
mamen evrensel ve genel çıkarlar üzerinde 
biçimlenmiştir. Bireycilik ise tam tersinedir. 
Bu noktada amaç ile bireycilik ekseninde bu
luşan ilişki, yaşam, davranış, tutum ve düşü
nüş tarzı sonuçta bireyi siyasallıktan uzaklaş
tırıyor, sıradanlaştınp bir sapmiının içine gir
mesine yolaçıyor. Burada bireycilik bir tür 
özel savaş sapıırma ı anlamına geliyor. Sah
te ir ) m. sahte bir ili i. sahte bir umuı 

oluyor. Ülkeden, halktan, değerlerden uzak
laştınyor. Ve giderek hayvanlaştırıyor. 

Artık burada ortaya çıkan şu oluyor: Ör
güt, parti, komite yerine "ben yaptım," "ben 
gerçekleştirdim," "ben çaltşttm" yaklaşımı 
temel alınıyor. 'Biz' olgusunun yerini 'ben' 
alıyor. 'Ben', 'biz'i yadsımakta veya onunla 
derin bir çelişki ve çatışmaya giriyor. Bu, 
parti saflarında, hatta içimizde, ruhumuzda, 
beynimizde düzenin bir saldırısı oluyor. 

Bu örgütsel gücü, ilişkileri ve yaşam tar
zını erozyona uğratarak zayıflatıyor. Bu, bir 
tür yabancılaşma, değerlerden kopma, dev
rimden uzaklaşma ve yeniden düzenle buluş
maktır. Bu noktadan itibaren bireycilik dev
rimle uzlaşmaz bir tarzda çatışmaya başlıyor. 
Bireycilik aşılmadığı taktirde birey kopuşa 
dek gider. Bugün Kürdistan ulusal kurtuluş 
mücadelesi gerçekliği içinde itirafçılaşma
nın, kaçkınlığın, dönekliğin temelinde özel 
savaş bireyciliği yatıyor. Özel savaş bireyci
liği salt kapitalizmin genel ölçüleri çerçeve
sinde dayatmıyor. Bunun ötesinde sıcak sa
vaş koşulları içinde en incesinden en kabası
na dek her türlü yol ve yöntemi kullanarak, 
maskeleyerek dayatıyor. Parti ortamında bi
reyciliği, bencilliği basite almak yenilgiyi 
peşinen kabul etmek gerekiyor. Bireyeilikle 
savaşmamak, ona karşı önlem almamak dü
zene sonuna kadar kapıları aralamaktır. 

Bireycilik, parti taktiklerinin boşa çıkar
tılmasına, dönemin planının hedefine ulaş
mamasına, anlayışın ınuğlaklaşmasına, ölçü
lerin bozulmasına yol açıyor. Kurumlaşmayı, 
merkezileşmeyi ve genelleşmeyi engelliyor. 
Bireycilik, özerklik, örgütlülükle çatışma an
lamına geliyor. Bireycilik her yönüyle mer
kezileşmeye, kuruıniaşmaya ve kolektifleş
ıneye karşıdır. Aşılmadığı taktirde kurumlaş
ma ve merkezileşme sağlanamaz. Devrimin 
dili yerine, bireyin dili egemen olur. 

Devrimin sorunları üzerinde yoğunlaşma 
yerine, bireysel çıkarları esas almayı, tali so
runlar üzerinde yoğunlaşmayı getiriyor. Ve 
sonuçta bireyselleşme, örgütsel mekaniz
ınayı tümden boşa çıkartmış oluyor. Bu ken
disiY,Ie birlikte örgüt ortamında farklı tarzla
rın oluşmasına, bu tazların birbiriyle çatış
masına, didişip çekişmesine uyumsuzluğa ve 
yanlış bir iç mlicadeleye yol açıyor. 

Pratikte ölçüsüzlüğü, kuralsızlığı, disip
linsizliği, keyfiyeti getiriyor. Bu partiye karşı 
direnme anlamına geliyor. Partinin olanakla
rıyla, araçlarıyla partiyi vurma yöntemi olu
yor. O zaman en değme kontraların yapama
dığını parti adına bireycilik gerçekleştiriyor. 
Demek bireycilik en büyük düşman oluyor. 
Bu düşman altedilmedikçe, başarı elde edil
miyor. 

Bireycilik sadece yaşam, ilişki ve örgüt
sel boyutuyla değil, aynı zamanda kafalarda 
da yaşanıyor. Geçmiş düzen ilişkilerini, ya
şam biçimini, rahatını özlemek, yeniden ona 
geri dönüşü tasarlamak kafalarda yaşanan bi
reyciliğin bir biçimi oluyor. Bir devrimcinin 
düşlincesiyle pratiği aynı olmak durumunda
dır. Bir devrimci neyi yapıyorsa onu düşün
mek durumundadır. Kafalarda bireycilik 
oluştuğunda, partiyle çelişki başlar. Kafalar
daki bireyci lik, bireysel istem ve arzular, uy
gun yer ve zemin bulduğunda kendisini çe
şitli biçimlerde partiye dayatır. 

Bireycilik; sonuçta kariyerizmi, sekteriz
mi, kendini dayatmayı, liberalizmi, kendisini 
yaşatmayı, tekleşmeyi, parti değerlerini gas
petmeyi, görev ve yetkiye dayanmayı, gide
rek jandarmalaşmıiyı, "paşa/aşmayı," ağa! aş
mayı ve diktatörleşmeyi getiriyor. Böylece 
özel savaş rejimi içten partiyi çökerterek, 

· partinin yaşam ve çalışma tarzını boşa çıkar
tarak kendisini egemen kılmış oluyor. De
mek ki bireycilik düzen ideolojisinin bir so
nucu oluyor. 

Devrim ortamında bireycifiğe karşı 
mücadele gerekli ve zorunludur 
Rejime karşı mücadele edildiği kadar 

. onun y~şam, ilişki, üslup ve ruhsal şekillen
mesi olan bireyciliğe karşı da kararlı, tutarlı 
güçlü bir iç mücadele gerekli ve zorunludur. 
Bireycilik aşılmadan, altedilmeden, partileş
me, militaniaşma gerçekleştirilemez. Birey
ciliğe karşı doğru, tutarlı, özlü bir mücadele 
verebilmek için: 

- Kendi nefsine, istemlerine karşı ava
ıında yel inle rnek. devrimci iradeyi ege-

Sayfa 11) 

men kılmak gerekiyor. Nefs mücadelesi yü
rütülmeden, irade keskinleştirilmeden, birey
cilik, bireyci alışkanlıklar, yaşam tarzı, üslup 
ve davranışlar aşılamaz. Burada bir derviş 
gibi tutarlı bir nefs mücadelesi v.ermek ge
rekli ve zorunludur. Nefsine hakim olmayan 
devrimciliğine de hakim olamaz. Nefsine ha
kim olmayan, başarıyı da elde edemez. Nef
se hakimiyet, en büyük mücadele, hesaplaş
ma doğru yapılmadan, doğru bir tarz yakala
namaz. 

- Bireyciliğe karşı tutarlı bir iç mücadele 
için bireysel istemlerini dayatmama, daha 
fazlasını istemek, az olanla yelinmesini bil
mek, olanakları en iyi tarzda değerlendirip 
genelin hizmetine sunma şiarını temel almak 
gerekiyor. Bireysel istemlerinden vazgeçe
meyen, kendisini her yönüyle insanlığıııı, hal
kın evrensel olanın çıkarlarına feda etmesini 
bilmeyen bireyselliği aşamaz. Devrim her 
şeyden önce özveri anlamına geliyor. Büyük 
zorlukları yenmek, başarıyı garantilernek an
lamına geliyor. Bu ise, kıt olan olanakları en 
iyi şekilde değerlendirmeyi gerekli kılıyor. 
Bireycilik, tüketiciliği esas aldığından savur
gan olduğundan bu anlayışla çelişir. 

- Savaşan emekçi halkın yaşam standart
larını esas almak, devrimci bir görev ve so
rumluluktur. Halkın gerçekliğini temel alma
dan ruhsal, manevi-moral, psikolojik olarak 
halkla bütünleşmeden, onun yaşam tarzı esas 
alınmadan, sevinçleri, üzünçleri, duyguları, 
acıları paylaşılmadan, onunla bütünleşilme
den, bireycilik aşı lamaz. 

- Rahat yaşam türleri ve arayışı içine gir
mernek bireyciliği aşmak için bir ön koşul 
oluyor. Savaşla çelişen her türlü yaşama ko
şulları altedilmeden bireycilik de yenilgiye 
uğratılamaz. 

- Bireyciliği aşmak için süreklileşen, de
.rinleşen, genelleşen, dönemin ihtiyaçlarına 
yanıt veren. militanlaşmayı. tüzük devrimci
liğini esas alan, değişim ve dönüşümü sağla
yan sosyalist kolektif eğitim gerekli ve zo
runludur. Savaşan halk gerçekliğine ulaşmak 
ve bireyciliği aşmak için yukarıdan aş~ğıya 
eğitimi kurumlaştırmak, düzenin ideolojik 
saldırılarına karşı partinin ideoloji ve politi
kasıyla kendimizi donatmak zorunludur. 

- Kendimizi devrim sorunlarına, örgütsel 
öncelikiere biçimlendirmek yaşamımızı. iliş
ki ve davranışlarımızı ona göre düzenlemek 
bireyciliğe karşı mücadelede ilk adım olu
yor. 

- Zamanın tümünü planlı-programlı bir 
tarzda savaş gerçekliğine göre düzenlemek, 
çalışma tarzında hızı, kapsamı, derinliği sağ

lamak bireyciliği altetmenin en tutarlı yolu 
oluyor. 

- Bireyciliği aşmak için basit küçük he
saplar peşine düşmemek, sıradanlaşmamak, 
en küçük ana en büyük kazanımı, yaratımı 
sığdırmak, yüzyılları on yıllarda kazandır
mak gerikiyor. 

- Her türden ve her renkten düzen ilişki

sini aşmak entemasyonalistleşmek, genelleş
mek, bireyeili ği yenilgiye götüren yoldur. 

- Bireyci\iğe karşı ideolojik açıdan güç
lü, bilimsel mücadeleyi yürütmek, tartışma
lar geliştirmek, kafalardaki bireyciliği açığa 
çıkarıp mahkum etmek, mahkum edilenleri 
pratikte yaşalmamak, teori ile pratiğin birlik
teliğini sağlamak zorunludur. 

- Düşünsel olarak netleşmek, kararlaş
mak gerekli ve zorunludur. Düşüncede net
leşmedikçe, karariaşmadıkça bireyselliğe 

karşı tutarlı bir mücadele verilemez. 
- Sürekli yeniyi, doğruyu, daha mükem

mel olanı aramak, sürekli bir arayış içinde 
olmak, muhafazakarlığı ve statükoculuğu aş
mak, bireyciliği de aşmak anlamına geliyor. 

- Düzen bireyciliğini aşmanın yolu ulu
sal bir hastalığımız olan düşünce tembelliği
ni, miskinliğini aşmak, savaş gerçekliğine 
denk düşen canlı, hareketli, atak bir yaşam, 
ilişki ve çalışma tarzını yakalamaktan geçi
yor. 

Sonuç; burjuva ideolojisinin bir sonucu 
olan bireycilik aşılmadan doğru partileşmek, 
militanlaşmak, devrimcileşmek, yurtsever
leşrnek sağlanamaz. Başarı ve zafer için bi
reyciliği aşmak, bireyeilikle mücadele etmek 
gerekli ve zorunlu olduğu kadar bir göreve 
ve sorumluluktur da. 
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• baştarafi 1. sayfada 
caksam o da yaşamayacak" dereesine 
adeta boşa çıkarmak istemektedir. Ger
çeğinizde de gözlemlediğim temel bir hu
sus bu. Büyük çabalarımıza rağmen ob
jektif gerçekliğinizdeki çözülüş , güvensiz
lik özellikle siyaset, askerlik gibi gerçek
lerden kopukluk, onun yerine tam karika
türize edilen bir duruşu sergilemekle düş
manın adeta oldukça tasvip ettiği "bunlar 
marjinalleşerek kendilerini tüketirler' nok
tasında ısrarınız var. Geçrek bu. Bunun 
yanısıra kendi eğiliminizi de iyi çözümle
yerek bunun tek gerçek olmadığını , bu 
gerçeğin iflas eden gerçek olduğunu bel
ki de en gereksiz, en lüzumsuz gerçek 
olduğunu önemle dile getirip vurgulama
nız gerekir. Sizin bu gerçekliğinizin dün
yanın en rezil, en beş para etmez, en işe 

yaramaz gerçeklik olduğuna eminim. Ne 
dosta, ne düşmana, ne kendisine karşı , 
ne halkına ne örgütüne hiçbir iddialı yak
laşımı olmaksızın sadece ürettiği hasta
lıkla yaşıyor. Her çeşit politika sözkonusu 
olduğunda , özellikle askerlik sözkonusu 
olduğunda düşmanın bile yapamadığını 
yapmak gibi bir özelliği ortaya koymakta
dır . Sizi bu halinizle kaldıramayız , taşıya

mayız , kabul edemeyiz. En ezilenlerin 
temsilcisi olarak ben bunları normal kişi
lik, sınıf yapısıdır diye -ki öyle olsa bile
kesinlikle taşımayacağım . 

Devrimden önce 
bir devrim gerekiyor 
Bu büyük sabır artık bir yerde sonuç 

vermeli. En ezilenlerin hareketi, en altta
kilerin hareketi, kesinlikle bu duruş tarzı
nızla bağdaşmaz. Kendi örneğimde çok 
iyi gözlemliyorum. Durmak imkansızdır , 

çözümsüzlük imkansızdır, hatta hatta sı
nırlı bir imkanla başarmak da imkansız
dır. En alttakilerin dili, gerçeği bu, ama si
zin köhnemiş gerçekliğiniz kesinlikle ken
disini ele vermiştir. Ya bu dünyadan göç 
edersiniz, ya iyi bir ajanlık yapacaksınız , 

düşmana tam iyi bir memur olacaksınız , 

ya da PKK'de şu anda bizim yürütmeye 
çalıştığımız çizgiye gelirsiniz. Bana kalır
sa size bir parça ekmek vermek bile faz
la. Aklımı giderek başıma alıyorum. 
"Hemşerisiniz, dostsunuz, halktmtzdanst
ntz, bir de eski yoldaştmtzsmtz, namus 

be/astdu'' biçiminde bir takım geleneksel 
yaklaşımlarla arayı bozmak istemiyoruz. 
Ama hakiki devrim dili ile konuşursak, iş

leriniz kesat. Onun için demiştim yanlış 
doğup , yanlış büyütülmüşsünüz. Devrim 
bunun aşılması eylemidir. Ona da güç 
getiremiyorsunuz. Gittikçe homurdaoıp 
adeta vücutta yayılan bir ur gibi örgüt içi
ni kemiriyorsunuz. Tipik bir örgüt içi kan
serleşme gibi bir durum sözkonusu. Hay
ret ettiğim nokta, nasıl dayanıyorsunuz? 
Niye bu örgüt içinde bu kadar ısrarla kalı
yorsun uz? Büyük bir değişim dönüşüm 
gücünüz yoksa çok mu umutsuzsunuz? 
Umutsuzsanız da bunu iyi açıklayın. Bu
nu anlatmak garip bir durum. 

Bazı bilimadamlarının dediği gibi Kürt 
toplumu bilimsel olarak incelenemez. Du
rumunuzu bilimsel olarak değerlendire-

meme, bilim dışı bir konumda seyretme
niz düşündürtüyor insanı. Bilim sahasına 
çekmek, normal sosyal gerçekliğe dahil 
edilmeyi gerektirir. Normal sosyal ger
çekliğe çekmek için de bir devrimin yapıl
ması gerekiyor. Devrimden önce bir dev
rim gerekiyor. PKK içinde biraz güç-yetki 
sahibi olanlar daha tanınmaz durumda. 
Kürt toplumu bu açıdan -tabii düşmanın 
hala iddiası , böyle bir toplum gerçekliği 
yok- eritilmiş , özümsetilmiş . Düşman "is
tediğimiz gibi kullandtğtmtz insaniartmiz 
ya da hayvanlanmti' diye değerlendirili
yor. Gerçek bu ve düşman iddiasını ger
çekleştirmiştiL Gerisi ajanlıktır , yani ken
dilerince akıllı olanların düşmanla me
murluk temennde birleşmesidir. Burada 
önderlik gerçeği , daha doğrusu PKK ger
çeği , PKK başlangıcı , katılımı bir farkı or
taya konu luyor. Siz bu farkı bir türlü anla
mıyor ve anlamak istemiyorsunuz. Bu 
fark söylediğim görüşü reddetmek kadar, 
ona karşı koyma gücünü gösteriyor. Bu 
karşı koyma gücünü siz yakalamadıkça, 
PKK'Iileşmekten bahsedemezsiniz. Bazı
ları bütün hastalıklarıyla PKK'nin içini 
dolduruyorlar. Bir de "ve/ve/ey/e daha 
faz/asmt alamaz mtytm?' yani daha fazla 
bozamaz mıyım , hür gürü, dayatması 
içindeler. Tabii yalnız dışta değil, daha 
kesin bir biçimde geriliada bu böyle. De
ğerlendirmeler şunu gösterdi ki devleti bi
le oluşturup elinize versek "bu devlet be
nim kafamt bozuyor, benim kişifiğimi zor-

luyor, nastl beş paraya sataytm, ytka
ytm?' bu kişiliğinizin ilk yapacağı iştir. 

Başka elinden bir şey gelemez. Bu ol
dukça kendini ortaya koyuyor, yani dev
letin kendisinden bile kaçış var. Değil ikti
dar olmak, iktidarın bütün temel özellikle
rini, temel kurallarını engel gibi görme 
var bu kişilikte . Bu kişilik devlet olmayı , 

planlı yaşamayı kendisi için ölümden da
ha tehlikeli buluyor. i~tidar konusunda 
çok derin bir yanılgı , ~apraşık , çarpık bir 
konumu ne kadar aştığınız anlayış düze
yinde bile sorgulanmaya değer. Bana gö
re çok iktidarsız bir konumunuz olduğu 
gibi, iktidar adına çok sahte çarpık anla
yış veya güdüleriniz sözkonusu. Bununla 
devrim yapılamaz , bununla siyaset yapı
lamaz, bununla hele komutanlık hiç yapı
lamaz. Örnekleri ortaya çıktı , her birisi bir 
katil gibi şimdi. Bir görevine doğru yak- · 
laşmamaktan ötürü günde on tane insan 
katlediliyor. Normal toplumda bir tane 
katledilir, o cinayetten yargılanır. Şimdi 
kuralsızlıktan , sorumsuzluktan ötürü, ye
teneksizlikten ötürü günde ne kadar yol
daş katlediliyor? işin tuhaf tarafı işte bu 
kişilik bunun vicdani sorumluluğunu da 
taşımıyor. "Şehittil" diyor, işin içinden çı
kıyor. "Normaldir, savaşttr, olut" diyor. 

Müthiş bir şey tabii bu. Böyle çok tehlikeli 
bir anlayış düzeyi partide gelişmiş. Bir hiç 
nedenle zindana giriyor, onbeş yıl boylu
yor ve bu başlı başına müthiş bir sorun 
haline geliyor. Bütün bunlar böyle değer
lendirildiğinde parti içine taşırılan sorun
lar korkunç olmakta. Hiçbir şey yapma
dan şehit olmak, 15 yıl yatmak. Yine va
rolanlardan da hiçbir şey yapmadan bir 
günde paşa olmak, yani 20 yıl gerçekleş
tirilemeyen bir rütbeyi bir ayda elde et
mek. Gelişimiz açık. 

Onun için kimse Kürtleri bilimsel bir 
konu olarak ele almaya çalışmıyor. Ge
nelde görüş d ı ştalanması temelindedir. 
Biz bunu çekmek, bilim konusu yapmak 
istedik. Yaşam konusu yapmak istedik, 
savaş konusu yapmak istedik, burada da 
sizin çok acıklı durumunuz, çok zor duru-

. munuz, çok bilmem düştüğünüz haller 
sözkonusu. Hayır! Burada kusuru size yı
karak işin altından çıkmak istemiyoruz. 
Bu acı bir toplumsal gerçekliktir. Büyük 
bir karş ı koyma gücünüz olmadığı için 

rur veya hedefe doğru yürür. Bu yok. Yi
ne de yürüttüğümüz bir devrim çalışması 
var. Bunu özellikle emperyalizm ve işibir
likçi gericilik tamamen yenilgiye de uğrat
mak istiyor. Özellikle önderlik gerçeği 
olarak içinde bulunduğumuz koşulu ters
yüz ederek, bozarak ondan kurtulmak is
tiyorlar. Sizde de herkes kendine göre bir 
proje, bir rol biçiyor. Ne yapacağını bilmi
yor, ama "içinde kendimize göre bir kü
çük büro oluştururuz" diyorlar. Her devle
tin böyle bir eğilimi de var. Bu da tabii si
zin için yeter de artar. Gücünüzün başka
sına yeteceği de zor. En önemlisi de bü
yük bir iddiasızlığı yaşıyorsunuz . Şunu 
demeye getiriyorsunuz, "bu belayt niçin 
bu kadar baştmtza sarel/k?' 

Garip bir seyirci topluluğusunuz 
Acaba bütün bunlardan bir şey ania

yabilecek misiniz? Şimdi geçen devreyi 
bu tip değerlendirmelere boğdum adeta 
ve pratik olarak da korkunç yüklendim. 
Çıkardıgım sonuca göre hala bazıları tın
mamışlar bile, kendi bildiklerinden bir an 
bile vazgeçmemişler. Küçücük basit işler 
içinde her birisi inat keçisi kesilmiş. Kimi 
küçücük işleri için kıyameti koparacak 
kadar öfkeli. En tarihi i şleri için milim ta-

viz vermek istemiyor. Eskiden biz birkaç 
doğru cümle söylerdik, en değerli insan
ları ortaya çıkarabilirdik. Şimdi bizi sade
ce dinliyorlar. En büyük çalışmalarımızı 
da sergilesek "bildiklermiz ve bu/duklart
mti' diyor, "bize fazlasty/a yeterli." Ön
derlik burada pes etmez. Sizi burada 
böyle tutmarnın bir nedeni, size önderli
ğin pek etkilenmeyeceğini göstermek 
içindir. Ben de böyle işlerden biraz hoşla
nı rı m. Bir grup erkek ve bir grup kızlar
dan bir iddia yaratıyorum . Bu benim için 
iyi bir hesaplaşma çalışması oluyor. 

Şahsınııda tüm partiyi de böyle mu
hasebeye çekiyoruz. Bir er meydanına 
dönüştürmek istiyoruz. Çok kaypak güre
şiyorsunuz , daha doğrusu güreşmeye 
gelmiyorsunuz. Durumum arenada tek 
başına dolaşan gladyatöre benziyor. il
ginç bir durum. TC'nin aslanları olabilir, 
var, onlar da her tarafta saldırıyorlar , 

ama sizi de garip seyirciler gibi sayıyo
rum. Fakat oyunu göremiyorsunuz. Oyu
nu görebilseydiniz sizde büyük bir heye-

Bazı bilimadam/annın dediği gibi Kürt toplumu bilimsel 
olarak incelenemez. Durumunuzu bilimsel olarak değerlendirememe, 

bilim dışı bir konumda seyretmeniz düşiindür(üyor insanı. 
Bilim sahasına çekmek, normal sosyal gerçekliğe dahil edilmeyi gerektirir. 
Normal sosyal gerçekliğe çekmek için de bir devrimin yapılması gerekiyor. 

Devrimden önce bir devrim gerekiyor. 

kaçınılmaz bir sonuçtur. Yaşam arayışı 
yok denecek kadar az veya arayışların 
hepsi çapraşık , özgürlüğe doğru çıkmı
yor. Hata bir arayışın olup olmadığı da 
belli değil. Ciddi birkaç ilkeye bağlı yaşa
ma gücü de yok. ilkesi olsa bir yerde du-

can yaratabilirdi. Aslında savaştığıma 
inanıyorum . Savaştığım şeyler var, bir 
seyirci coşkusunu bile gösteremiyorsu
nuz. Bu da bir tuhaf durum. Ne gladya
törden, ne imparatordan yana olduğunuz 
hala belli değil. Garip bir seyirci toplulu-

ğu . Derin bilinçsizlikten kaynakl~nıyor. 
Kendimin de ne tür bir asker olduğunu 
daha tam netleştiremedim. Galibi uğraştı
ğım kesin şema içinde karmaşık savaştı
rıyorum . Mesela Ortaçağ tarzı olsa yalın 
kılıçla olur. işte bir Vietnam, Çin tarzı da 
değil , bir Rus tarzı da değil , bilmem bir 
Avrupa tarzı da değil. Gılgamış 'a kadar 
götürdük. Şimdi uyanış tarzına yükleniyo
rum. O da çok ilginç bir durum. ilk savaş
çı , ilk kez bir destan yaratan savaşçı. En 
ilk savaşçıya, onun izinde yürümeye çalı
şıyorum . Bu da garip bir durum tabii. 

Spartaküsleşme 

sizde ne kadar gelişmiş 
Okulumuzun öğrencilerisiniz. Bu kav

ramlarla tanışın , tarihle tanışın . Tanrı , 

tanrıça nedir? Tanrı güçlenen insandır . 
Kadın ve erkek. Önce kadın ve sonra er
kek. Gılgamış devlet kurandır. Sınırsız ik
tidarı yaratan, yani ilk siyasallaşmayı in
sanlık adına yürütendir. Bıkidu militan
dır , komutandır. Ölümsüz ikitar gücüdür. 
Bilimsellik gelişiyor. Bilimsellik doğru ta
nımadır , olguları , doğayı , iktidarı ... Bu da 
değişkenlikle ifadesini bulur. 

Her şey değişir , hiçbir şey kader de
ğildir. Bütün öyküler, destanlar, bilimler 

bunu böyle söylüyor. Ama sizin kişilikleri
niz çok yenilmiş , çok kısır kılınmış . Bu
nun için uyandıramıyorum . Vahşi orman
dan değil , esir edilmiş , paramparça edil
miş bir toplumdan alıyorum sizi, iktidar 
sahibi veya militan yapmak için Enkidu
laştırmak için. Fakat yanıtınız çok zayıf. 
Enkidu'nun savaş gücüne bakın , kendini
zin savaş gücüne bakın . Enkidu boğa gi
bi, bağlılığı da çok güçlü. Bu anlamda sı
zi yendim. Şu anlamda yendim: Esir top
lumdan sizi çıkardım .' Bu yenmektir. Neyi 
yenmektir? Sizdeki esareti. Burada Spar
taküs devreye girer. O kölelerin özgürlük 
ordusuna gitmek istiyordu. Başaramadı 
tabii ki. Ama durumunuz ondan derin b ı r 

kölelikten çıkıştır , ama bocalıyorsunuz . 

Köleliğe çok alıştırılmışsınız , anlamıyor

sunuz boğuşmayı. Enkidulaşma diyorum, 
tekrar ölçün biçin. Sparatükesleşme ne 
kadar sizde gelişmiş? Bu şart . Düşünün 

yani, düzen sizin önünüze bir av atıyor. 
Bir fahişe veya bir kemik atıyor, sizi tut
sak alıyor . Ruhunuz acaba özgürlüğe 
bağlanmış mı , aşka bağlanmış mı , beyni
niz acaba bilime, doğrusu iktidara bağ 

lanmış mı? Belli değil. Zorlandığım bir 
esirlik biçimi dayatıyorsunuz , bu yüzden 
de sadece seyrediyorsunuz. Kavgaya, ik
tidarlaşmaya tepki duyuyorsunuz. 

Yeni özgürlüğe kavuşan insanlar uç
mak isterler, düşerler . Durumunuz buna 
benziyor. Dengeli bir uçuş değil. iştar 
şimdi aşk, iyilik-kötülük, karanlık-aydınlık , 

düşüş-yüceliş kişiliği diyelim. Şimdi kadın 
korkunç bir durumda. Bütün erkekleri dü
şürmek için yüzde yüz av malzemesi. 
Düzenin zaten ajan yaratmasına gerek 
yok, hepsi objektif ajan. Şu anda bile gü
venemiyorum, çok temkinliyim. Kadın il-
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gim çok yüksek olmasına rağmen , çok 
temkinliyim. Bu yaşa gelmişiz hala bu 
temkinliği elden bırakmıyorum. Çünkü 
konu çok ciddi. iktidarlaşma olayında bir 
çırpıda her şeyi elden alıp götürebilir. 
Haydi o tehlikeyi atladı k. Aşk olayı gerek
li. Kişilikleriniz aşkı hiç yansıtmıyor. Sizin 
gözlerinizde karılık okunuyor, aşk okun
muyor. Hatta zavallı ca "kim bize sahip ÇI
kacak?' diyor. Tanrıça gözü sizde yok. 
Kime baksam onu görüyorum "bir köle 
erkek ne zaman sahip Çikacak?' Sizin 
için en büyük özgürlük budur, bunun kül
türü çok güçlü sizde. Mesela en son so
ruşturdum diyor. "Hepsinin güven sorunu 
var." Güveni köleleştiren bir erkekle bulu
yorlar. Bu eşittir kesinlikle tehlikelisiniz. 
Halbuki tanrıça yolunda, örneğin bizde 
Zilan yolunda olmak sınırsız cesaret ola
yıdır . Ama sınırsız cesaret hanginizde 
var? Olsa da bile güzellik, o kavrarnda 
önemli , yani çekicilik. Mutlaka bu da ge
rekli. Ben ufak, biraz güzellik denemesi 
veya güzellik nasıl olabilir tartışması ya
pıyorum . "Önderlik bilme nastl yaştyor?' 
Ne yapayım peki? Güzelliği geliştiremez
sem, aşkı geliştiremezsem yaşam nasıl 
gelişecek? Nasıl iktidara doğru gidecek? 
Herkesin kadınını geliştiremezsem bu er-

keklerin gözünü aşka nasıl bağlayaca
ğım? Köle bir kadından veya gözünüzü 
köleleştiren bir erkekten başka bir şey 
görmezse nasıl güç olunacak? Nasıl öz
gür kadın , özgür erkek olunacak? Müm
kün değil. Siz farkında değilsiniz , duru
munuz bu açıdan çok farklı. 

Sanıyorum şu andaki PKK olayında 
özgürlük gelişti , kadında da gelişti. Ama 
hala onu böyle geriye çekmek için yoğun 
çabalarınız sözkonusu. Bazıları ajandan 
beter. Kaldı ki büyük tanrıça eylemleri 
önemli, saygılı olalım dedim. Kıyamet ko
pardım , anlamıyorsunuz diyorum. Öfke
leniyorsunuz, kendinizi yere atıyorsunuz . 
iktidar olayını elinize veriyoruz, ağzınıza 
yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Aşk böyle 
olur diyorum. Şimdi korkuyorum, hiçbir 
kadına kesin kendimi bağlamayacağım 
diyorum. Bağlansam kimbilir benim başı
ma neler getirirler. Açık , ne kadar zorlan
sanız da bu bir gerçek. Ufak, gücümü bi
raz paylaşsam sizinle ve bir erkek olarak 
diyelim aşk gücünü paylaşsam elli sefer 
beni satmaya kalkışırsınız. Benim tecrü
belerim var. Kadın şu anda çok zayıf . 
Paylaşmasam da olmuyor, hiçbir kadınla 
ilgilenmezsam yazık , büyük bir yaşamla 
ilgili bir olayın gözden yitirilişi veya gözar
dı edilişi olur. Hiç kendimi övmeme gerek 
yok. Mesela kadın özgürlüğü uğruna kim 
savaşabilir? Kaldı ki bana vasiyet etmiş
ler Semalar, yüzlerce şehit. Hepsi vasi
yetinde benim bu işe devam etmemi isti
yor. Başta o şehitler olmak üzere ve siz
ler de çok somut veriyorsunuz. Özgürleş
tirme çabalarımı durdursam, acaba yirmi
dört saat nefes alıp verebilir misiniz? Bü
tün belirtiler gösteremeyeceğinizi, hemen 
tutsak edileceğinizi ortaya koyuyor. Parti 

içindeki erkeklik de dahil günlük deneti
mimiz olmasa soruşturuyorum yirmidört 
saat hakimiyet altına alınacak. Bütün ça
balarımıza rağmen henüz tehlike bertaraf 
edilmiş değil. Ayrıyeten kendinize ne ka
dar hakimsiniz belli değil. "Ben özgür ka
dlntm, benimle özgür yaşamlabilinir" di
yen kadın kim içinizde? 

Bizim için her şey iktidar savaşımı ile 
bağlantılı biçimde ele alınır . iktidarlaşma
yan kadın esirdir, esiri de herkes dilediği 
gibi kullanır. Bunlar birbiriyle bağlantılı. 
Kendinizi kandırmayın. Erkek için de öy
le, kadına karşı temkinli olmazsa gider. 
Yani aşktan vazgeçin demiyorum, ama 
aşk savaşı başkadır. Bunu sizinle böyle 
halletmek istiyorum. Birçoklarınızın dedi
kodusunun, iktidarsızlaşmanın , grupçulu
ğunun temelinde bu ataerkil ideolojisi, bu 
çözümsüzlük yatıyor. Fırsat bulsanız ay
nı onu yaşayacaksınız . Burada bunu 
çözmek istiyorum, netleştirmek istiyorum. 
Tümüyle tarihi bir temelde yeniden göz
den geçiriyorum. Unutmayın ki , sizler bi
rer provokatör, birer ajan gibisiniz. En sa
fi gibi gözüken adamımız bile tersi duru
ma düşebiliyor . Vazgeçmeyeceğiz sa
vaştan , bütün savaşlardan , ama Enkidu
laşmanız lazım . Kadının iştarlaşması , 

aile kavgamızı da biliyorsunuz. Adam ça
l ışmadığı için -ki kardeşti- ilk isyanı ona 
karşı gerçekleştirdim . " Doğru çalişmaz

san seni bağa koymayacağ1m" dedim. O 
gündür bugündür kavgayı sürdürüyorum. 
Anama " doğru iktidar savaşma katkida 
bulunmasan sana merhaba bile yol<' de
dim. Önderlik gerçeği yedi-on yaşında 
böyle başladı. Siz beni hiç adam yerine 
koymuyorsunuz. Çok mu gü~süzüm? 
Düşman benim gücümü kabul ediyor. 
Geçen gün o notta gördünüz, "senin ger
çek gücünü biliyor, tamyorui' diyor. Düş
man bile bizim gücümüzü takdir ediyor, 
siz hala gücümüzü kabul etmiyorsunuz. 
Tamam tam güçlü olmayabilirim, tam is
tediğiniz gibi olmayabilirim, ama hiç ol 
mazsa insan saygı duyar. Bir güç sahibi 
olduğumuz ortada. Bu lauballilik, bu say
gısızlık niye? Tabii lauballilik, saygısızlık 
derken, şunu da kastediyorum; bağlı gibi 
gözüküyorsunuz, bağlı değilsiniz . Aşkınız 
yok, coşkunuz yok. Yarın gidip arkarndan 
konuşacaksınız , beni gidip unutacaksı
nız . 

Karanlıklar diyarının piyonları 

Geçmişte hep bunu yaptınız . Bu iş bü
yük iktidar işidir. Gılgamış , Enkidu ne ka-

Siz erkekler tanınmaz haldesiniz. Gü
cünüz hiçbir şeye yetmiyor. Nasıl benim
le arkadaş olacaksınız? Bütün belirtiler 
bizim Gılgamış tarzında olduğumuzu 
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dınları da karanlıklar prensesinin etkisin
den kurtardık biraz. iktidar ve aşk yoluna 
savaş yoluna koyduk. Onlarda bu konu
da iktidar gücü ile, aşk gücü ile, savaş 

Büyük iktidar savaşımını veren insan, 
milim milim her şeyi hesaba katar. 

Tanrı gibidir. Tanrılar biliyorsunuz kusursuz insanlardır. 
Hatayapmamakonusunda ne kadar iddialı olduğumu söylüyorum. 

Biz tanrı değil, halkların bilimsel iktidar ifadesiyiz. 

gösteriyorsa, peki hanginiz Enkidu gü
cünde savaşıyorsunuz? Ayıptır bir baş 
belası gibi kendilerini dayatıyorlar . Benim 
bununla rahat olmam mümkün mü? Bü
tün bunlar moralinizi bozmak için değil , 

gerçekleri size göstermek içindir. Hepiniz 
zaten savaşı kabul etmiş gibi gözüküyor
sunuz ve özgürlük istiyorsunuz, hatta 
aşk, sevgi istiyorsunuz. Onların hepsi bu 
büyük olayın içinde gerçekleşebilir. Ben 
de en önde savaşıyorum. Siz de en azın
da "bu komuta altmda vani' diyorsunuz. 
Bu işin gereklerini iyi öğrenelim . Bu okul, 
onun mükemmel bir okuludur. Yani dü
zen gibi öğretmez , düzen gibi burada ya-

gücü ile dolu dolu yaşayacaktır . Zaten 
emredici güçler bunu dayatmaktatır. Bi
zim için bir boyuttur, çağrı gücüdürler. 
Bunlar abartma değil. Dikkat ederseniz 
hep saygı duyacağınız gerçeklerdir. Bu 
çok kötü duruma düşürülmüşlükte , insan
lıktan çıkarılmışlıkta yedi yaşımdan itiba
ren "bu yaşam1 anama kubul edemem" 
dedim. " YanllŞ doğurmuşsun beni" de
dim. Ve hatta söz de verdim o zaman 
kendi kendime; bu ülkede asla çocuklar 
bir daha böyle doğmayacak. O büyük de
ğişim kararını daha o zaman verdim. Ka
rardan ötürüdür, o çocuk aklımla köy is
yanını yaptım. Vahşi ormana karşı da de
ğil , öyle bir orman kalmamış . Vahşi in
sanlar alemine karşı tek başıma çıktım 
köyden. Böyle büyük bir öfke kesilmiş , 

yağmur, sel gibi yaş akıyordu gözlerim
den, ama köyden koptum. Aileden kop
tum ve yürüdüm tek başıma . Arkama 
bakmıyordum , bir daha asla diyordum 
gelmeyeceğim . Boyun eğmeyeceğim . 

Babaya karşı o zaman büyük bir savaş 
verdik. Gittim adamın çıkınından parayı 
aldım . Büyük kavgayı verdim. Bütün köy
lüler üzerimize kalkmıştı. Babamı dinle
medim, kardeşi de kovdum. Daha sonra 
çalıştım ve beş on para kazandım . On
dan sonra biz bütün savaşları üst üste 
koyduk. Geliyorsunuz buraya, köleliğin 
dili ile kendinizi dayatıyorsunuz . Böyle bir 
adam aldatılır mı? Sizin köleliğinize alet 
olur mu? 

PKK Genel Başkani Abdullah Öcalan yoldaş değerlendiriyor ... 

Hoşgeldiniz diyelim yine de. Benim 
çalışmalarım hep bu temeldedir. Bunun 
binlerce şehitleri var. Bunların hepsi bu 
gerçeğin şehadetleridir. Beni değil, onla
rı ciddiye alabilirsiniz. Halk biliyorsunuz 
gittiğim her yerde ayağa kalkar ve alkış

lar. Benim olduğum yerde halkın yüreği 
ağzına gelirdi, düşmanın da öyle. Tiril ti 
ril titrer. Ama siz fosilleşmiş gibi duru
yorsunuz, bu da aykırı. Ne düşman ger
çeği , ne halk gerçeğine uymuyor. Bu 
duruşunuzu savunamazsınız. Kararınızı 
tam vereceksiniz. Böyle değilseniz , ben
den izin istemeyin. Benden çalışma im
kanı istemeyin . Hırpalanırsınız , rezil 

daha doğrusu onun olumlu yanını kadın
la ilgili, özgür ve aşk yanını esas alması 
önemlidir. Bizim buradaki ilgimiz, özgür
leşen aşkı gerçekleştiren yanına doğru 
dur, korktuğumuz karanlık. Bu mutlaka 
anlaşılması gereken, verilmesi gereken 
bir savaş. Erkek boyutunda, fahişe ile 
özel evde olsun, genelevde olsun düşüp 
kalkmayacaktır. Tıpkı Gılgamış nasıl ön
lemiş ise, ben de önleyeceğim . Başka 

çarem yok, yoksa savaşamazsınız . Sizi 
hem iktidarına , hem onun savaşına bağ
layacağız. Bu zor bir olay. Böyle ölü sa
vaşçılar değil , boğalar gibi savaşmanız 
gerekir. Kadınların tam bir tanrıça kadar 
güç, kuvvet yoluna girmeleri gerekir. Bu
na gücünüz yetmiyorsa benim etrafımda 
durmayın . Benim yanıma gelmeyin. Kla
sik erkek, kadın gözü ile bana yaklaşıla
maz. Açık söylüyorum baskı uyguluyor 
muyum hiçbiriniz üzerine? Yok. Tama
men bilimsel konuşuyorum . isteyen şu 
duvardan atlayıp gidebilir. Zaten sınır 
fazla engel değildir. Her an kaçabilirsiniz, 
bu çok açık . Ama kalmak istiyorsanız da 
bunun nasıl bir savaş olduğunu görmeniz 
lazım . 

Arkadaşlığını Gılgamış ve 
Enkidu'nunki kadar güçlüdür 
Ben ajanlar sürüsünü besleyemem, 

ajanlıktan beter çürümüş tipleri besleye
mem. Ben anama bir şeyler vermeliydim, 
ne de olsa anamdı. Sacağı kesildi , bir 
mektup bile yollayamadım . Memur oldu
ğumda dört metrelik bir bez parçası'bile 
almadım. Hep iktirdar için, hep savaş için 
demiştim . Bizim karakterimiz, savaş ger
çeğimiz böyledir. Neden sizin gibi zavalı
lara ben ekmek ya da yer vereceğim? ilk 

dar büyükler, tarihin en eski arkadaşlığı
dır. Benimki de en az onun kadar güçlü. 
Ama sizin arkadaşlıktan haberiniz yok, bu 
iyi bir şey değil. Örgüt, militanlık, yoldaş
lık , arkadaşlık en büyük güçtür. Biz bunu 
çok önceden söyledik, en büyük ilişki yol
daşlık dedik. Siz gece gündüz onunla sa
vaşıyorsunuz , onu boşa çıkarıyorsunuz . 

Bu en rezil kölelikten, vahşi ormandaki bir 
adamdan daha kötü bir durumda ısrar et
mektir. Karanlıklar içinde yüzen kadın gibi 
çirkinlikler içindesiniz. Korkunç bir durum. 
Böyle bir kadın olmayı nasıl kabul edebi
lirsiniz? Nasıl böyle yaşamaya cesaret 
edebilirsiniz. Bu yüreksizlik, bu zavalılılık
tır , bundan nefret ederim. Ayıp olan bu 
durumda ısrar etmektir. Yüreğini , büyük 
işe bağlamamış, iktidardan, topraktan, sa
vaştan haberi yok. Yaşamak istiyormuş! 
Böyle yaşam olur mu? insan bu halinizle 
yüzünüze bile bakamaz. Bilinçli ajan da 
değil , işte karanlıklar diyarının piyonları . 

Bunlar tehlikeli, aşmanız gerekecek. 
Her gün dedikodu yaparsanız tanrının 

gazabına hiç gerek yok. Üfürükle sizi bu
radan duvarı n ötesine atarım. Ama en bü
yük silahınız düzenin meşru anlayışına 
göre önderlik babadır, abidir veya kocadır. 
Namusuma sahip çıkacak. Böyle bir na
mus anlay ı şımın varolmadığını yedi ya
şımda gösterdim. Ninem diyordu "Üveyş 
oğlun namussuz ç1kt1." Aile kurullarına gö
re ne baba, ne koca, ne kardeş , ne oğul 
olabilirdim. Bunu red ettim. O zamandan 
beri bana diyorlardı "bu yulannt kopar
miş." Yani toplumdan, yani köyün namus 
anlayışından koptu diyorlardı. 

Ben kimim, hangi yaşamı kabul ediyo
rum, ortada. Bunları burada öğreneceksi
niz. 

şatmaz. Beni bozmaya gelmişseniz, bi
raz güç sahibi olduğumu kabul etmelisi
niz. Hemen yenilmem. Ben düşmanın ka
lesinde bile yenilgiyi kabul etmedim, ken
di karagahımda size karşı nasıl yenilgiyi 
kabul edeceğim? Ve ben hakiki iktidara 
yürüyen adamım . Öyle sizin sandığınız 
gibi değil. Her şey çok sade, çok doğal 
ve çok yaratıcı. Böyle kurallarmış , düze
nin dayatmalarıymış , bir defa onları yedi 
yaşında karşıma aldım. Bunların hepsi-

Benim çalışmalarım hep bu temeldedir. Bunun binlerce şehitleri var. 
Bunların hepsi bu gerçeğin şehadetleridir. Beni değil, onları ciddiye 

alabilirsiniz. Halk biliyorsunuz gittiğim her yerde ayağa kalkar ve alkışlar. 
Benim olduğum yerde halkın yüreği ağzına ge/irdi, düşmanın da öyle. 

Tiril tiril titrer. Ama sizfosilleşmiş gibi duruyorsunuz, bu da aykırı. 
Ne düşman gerçeği, ne halk gerçeğine uymuyor. 

nin hikayesi var. Okumamışsanız , sizi il
gilendirmiyorsa, o zaman bir kara cahilsi
n iz. Beni ciddiye almazsanız , üfürükle 
saçılırsınız her tarafa. Büyük iktidar sa
vaşımını veren insan, milim milim her şe
yi hesaba katar. Tanrı gibidir. Tanrılar bi
liyorsunuz kusursuz insanlardır . Hata 
yapmama konusunda ne kadar iddialı ol
duğumu söylüyorum. Biz tanrı değil , 

halkların bilimsel iktidar ifadesiyiz. 
Ağlayan , sızlayan burada duramaz. 

Ölgün, ruhsuz, zihin özürlüsü olan hiç 
durumaz. Ama varsa iktidar tutkusu, aş
ka ilgisi, çizdiğim çerçeve dahilinde, onun 
tam bir Gılgamış kadar arkadaş olabile
ceğini hiç gözardı etmeyin. 

Ciddiye alırsanız , varız dersiniz, bu
nun işaretlerini vermelisiniz. Yolunu yar
damını az çok önümüze koyduk. Ve ka-

olursunuz. Kemaller, Hayriler o kadar di
rendiler daha ölürken "bizi affet, biz bor
cumuzu tam ödemedil<' diye söz söyle
diler. Siz hazırı bile bozarsınız. Ne yüzle 
bize bakacaksınız . Bunların hepsi ger
çek. Benim de bağlı olduğum gerçekler 
var . .Su açıdan büyük bir kutsallık duy
gusuyla, heyecanla büyük bir bilinç ve 
bir iktidar iradesiyle birbirimizi güçlendi
relim. Yeni ve yaratıcı olana büyük de
ğer biçelim, yaratalım. Bunun büyük sa
vaşlarını göze alalım. Bunun dışında ze
ten bizim bağlanabileceğimiz ne başka 
bir dünya var, ne de kimse bizi yaşatır. 

Mecburuz böyle anlamaya, mecburuz 
böyle savaşmaya , mecburuz böyle ka
zanmaya. 
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Kiiı·t baı·ışı olınadan gerçekleşemez 

• baştarafi 1. sayfada 
Orduda bu ayrışma sınırlı ve daha 

farklı değerlendirilmesi gerekiyor. Ama 
Türkiye'de tüm sınıf ve tabakaların, top
lumsal kesimlerin iki cephe halinde bö
lündüğü ve bunların bir savaş içinde ol
duğu söylenebilir. 

Devrim süredne giren 
Türldye vardı 
Her gün Türkiye'de, hatta Kürdistan 

da dahil, verilen istatistiklere göre gün
de en az 20 kişi ölüyor. Böyle bir ortam. 
Bütün şehirlerde, üniversitelerde, kasa
balarda çatışmalar sürüyor. Özellikle 
devlet destekli taşislierin saldırıları var, 
devrimci-demokrat, ilerici kesimden, 
halktan insanlar öldürülüyor. Tabii dev
rimci hareketlerin de faşistlere karşı 
mücadelesi var. Şunu belirtebiliriz; belki 
örgütlü değildi, çok güçlü önderiikiere 
sahip değildi, ama Türkiye, tarihinde 
görülmemiş düzeyde bir altüst oluşu, 
bölünmeyi, parçalanmayı yaşıyordu. 12 
Eylül'ün politikaları çeşitli sınıf ve taba
kalarda bu düzeyde şiddetle karşı karşı
ya gelmişti. Bu durum bir nevi iç savaş 
durumudur. Türkiye'de ekonomi dur
muş, işçilerin, köylülerin, gençliğin mü
cadelesi; Türkiye'deki egemenlerin, bur
juvaların istediği gibi yönetemediği, sö
müremediği gerçeği ortaya çıkmış ve 
ekonomiyi zorluyor. Bu önemli bir et
ken. 

Türkiye'de devlet otoritesi kalma
mıştı, polisin, askerin vb. devlet için 

·otorite kurumlarının fazla bir etkisi yok
tu. Bu yönüyle devlet hakimiyetinin gi
derek zayıfladığı bir süreç. Önemlidir. 
Türkiye 50-60 yıllık tarihinde ilk defa 
bu düzeyde devlet otoritesini kaybedi
yor, etkisini yitiriyor. Kemalizmin kur
duğu düzen çatırdamaya, yıkılmaya 
başlıyor. 

Zaten parlamento tıkanmış, işlemi
yar, partiler de çok sert bir mücadele 
içindeler. O dönemin AP'si, CHP'si var, 
toplumsal çelişkiler onların partilerine 
de yansımıştı. Bir cumhurbaşkanı des
tekleniyordu. Hükümetler tabii fazla bir 
sonuç alamıyordu. En son Demirel hü
kümeti kuruldu, belirli bir ekonomik 
programla, devleti yeniden örgütleme, 
baskı mekanizmasını daha fazla geliş-

tirme çalışmalarıy
la sürece cevap ol
maya çalıştı, ama 
cevap verecek bir 
örgütlenme içinde 
siyasi güç değildi. 
Bu yönüyle ne hal
kın, gençliğin mü
cadelesini bastıra
bildi, ne de ekono
mik sorunlara çö
züm olabildi. Bu 
durum egemenleri 
rahatsız ettiği gibi, 
önemli kast olan 
orduyu da rahatsız 
ediyordu. işte bu
nun sonucunda ve 
burfuvazinin de 
desteğiyle, teşvi
kiyle darbe gelişti. 
Ordu 1978 Maraş 
katliamından itiba
ren bu sürece ha
zırlanıyordu. 12 
Eylül darbesi ön
cesi Türkiye'si bi
raz böyle tanımla- . 
nabilir. 

Devrimci örgütler de yoğun olarak si
yasal örgütlenme içerisindeydi, yüzbin
leri yürütebiliyorlardı. Bu yönüyle 1971'
den daha farklı olarak önderlik zayıf ol
sa bile, her tarafta yaygın bir kitlesellik 
ortaya çıkmıştı. Özellikle metropollerde, 
büyük şehirlerde, Karadeniz'de, Ege'de, 
Akdeniz'de, Çukurova'da belli bir dev
rimci örgütlenme yaratılmıştı. Fakat 
devrimci örgütlenmeler çok parçalı bö
lünmüştü. Bütyn bunlara rağmen dev
rimci-demokratik hareketin gelişiminin 
öyle güçsüz, zayıf veya küçümsenecek 
bir hareket olduğunu söylemek müm
kün değil, Türkiye'yi sarsacak duruma 
gelmişti. Bu egemenlerin artık yönete
mez duruma geldiği bir noktadır. Kitleler 
de eskisi gibi yönetilrnek istemiyor. Bir 
nevi devrim sürecine giren bir Türkiye 
var. 

Gelişmeleri hızlandıran, çelişkileri 

yoğunlaştıran, daha da teşvik eden Kür
distan ulusal kurtuluş mücadelesi orta
ya çıkmıştı. Türk devletinin en hassas 

· olduğu "tek dil, tek kültür, tek s1ntf, tek 
ulus" mantığına dayanan, Misak-ı Milli 
sınırlarını korumaktır. Temel felsefesi, 
temel politikası bu olan Türkiye gerçe
ğinde, Kürdistan'da PKK'nin öncülüğün
de çok kısa bir sürede hiç kimsenin 
beklemediği, P.KK'nin bile ilk başta bu 
kadar öngörmediği düzeyde -Kürdistan 
koşulları müsaaitti- büyük gelişmeler or
taya çıktı. Türkiye 1930'da Ağrı isyanı'
nı bastırdıktan sonra Ağrı dağına bir 
mezar yapıp, karikatürlerini çizip "mu
hayyel Kürdistan burada meftundut di
yor. PKK'nin Kürdistan'da bu mezarı 
yıkması o dönemde başlıyor. Kürdis
tan'ın temel sorunu; düşünce, felsefe, 
duygu olarak vatan olgusund~n uzaktı. 
Bu yönüyle PKK'nin geliştirdiği ideolojik 
grup, daha sonra örgütleme grubu çok 
güçlü bir gerilla savaşı ortaya .çı karama
sa bile, duygu dünyasını, yeni bir amaç, 
yeni bir ideoloji, yeni bir politika gerçeği
ni Kürdistan'ın tüm alanlarına yayması 
küçümsenemez. Antep'ten Kars'a ka
dar, Diyarbakır, Batman, Mardin, Urfa, 
Elazığ, Dersim, Bingöl, Güneybatı dahil 
birçok alanda PKK'nin yoğun gelişimi 
var. O dönem milyonlarca insanı - belki 
örgütleme içine çekmedi, ama etkilediği 
söylenebilir. 

Mustafa Karasu yoldaşla gazetemizin yapttğt röportaj 

12 Eylül Kürdlstan'dald 
değişJmln ürünüdür 
Yine Kürdistan'daki feodallere karşı 

büyük bir mücadelesi var. Feodal otori
te Kürdistan tarihinde ilk defa 1970'Jerin 
sonlarında yerle bir ediliyor. Belki feo
daller tasfiye edilmedi, ama "feodal/er 
yenilemez, feoda/liğe karş1 savaşlla

maz'' anlayışı yerle bir edildi. Kürdis
tan'daki feodal otorite ilk önce o dönem
de yıkıldı, bu süreç daha sonra 1984 
Atılımı'yla devam etti. O dönemde Kür
distan'da köylülüğün feodalizme karşı 
mücadelesinde PKK etrafında örgütlen
mesi gerçeği var. Yine Kürdistan'da ba
ğımsızlık düşüncesiyle ortaya çıkan ha
reketlerin geri yaklaşımlarıyla, geri ideo
lojileriyle, feodal, reformisı burjuva, sos
yal-şoven ideolojileriyle uzlaşmayan, bu 
konuda kesinlikle farklılığını net ortaya 
koyan yepyeni bir düşünce akımı yayılı
yor. Bu çok önemlidir, sarsıcıdır. Şok bir 
ideolojik gelişim düzeyi var. Nitekim 
PKK'nin çıkışında çok böyle aykırı gö
rülmesi, PKK'ye yaklaşımda birçok çev
renin düşmanca, tepkili yaklaşması ya 
da PKK gerçeğinin Kürdistan'da yepye
ni bir düşünce olarak herkesi etkileme
si, çarpıcı biçimde herkesi izlemeye gö
türmesi önemlidir. PKK gerçeğinin Kür
distan'da yarattığı yeni yaklaşımın, de
ğişimin ürünüdür. 

Savaş da sürüyor, faşistlere karşı 
büyük bir mücadele var. Kürdistan'ın 

şehirlerine yerleşmek isteyen faşistler 
başta Antep, Urfa, Elazığ'da engellen
miştir ve büyük darbeler vurulmuştur. 
Kürdistan'da Türk egemenlerinin asimi
lasyon politikalarıyla artık Kürdistan 
gerçeğinden , Kürtlükten kopardığını dü
şündüğü sınır kesimlerinin bile bu yeni 
süreçle ayağa kaldırılması Türk ege
menlerini korkuya, kaygıya düşürmüş
tür. Mezara gömdükleri Kürdistan'ın ye-

Türkiye gerçeğinin yerle bir edilmesidir. 
Bu durum orduyu asıl harekete geçiren 
etkendir. 

Türkiye önemli bir alandaydı. Hala 
soğuk savaşlı yıllarının sürdüğü, NATO 
ile Varşova Paktı'nın dünya dengeleriy
le karşı karşıya bulunduğu bir dönemde 
emperyalizmin bir Sovyetler Birliği'ni 

güneyden kuşatma politikası var. ABD'
nin Afganistan, iran ve Türkiye ile oluş
turduğu yeşil kuşak, güneyde kendisine 
bağlı diktatörlük, faşist rejimlerle Sov
yetler Birliği'ni kuşatma politikası da gi
derek çatırdıyordu. Nitekim Afganistan'
da 1978'de ortaya çıkan sol renkli bir 
darbe, daha sonra Amerikan emperya
lizminin jandarması rolünde olan, o yö
nüyle Amerika'nın en güvenilir müttefik
lerinden olan şah iran'ın yıkılması var, 
geriye Türkiye ve Yunanistan kalıyor. 
Yunanistan .o kadar önemli değil, Türki
ye çok önemli. Türkiye de neredeyse yı
kılma sürecine girmiş. Tabii Sovyetler 
Birliği'ni ·güneyden kuşatma stratejisinin 
boşa çıkması çok kötü bir durum ortaya 
çıkardı emperyalizm açısından . Bu yö
nüyle emperyalizmin de kaygıları art
mıştı Afganistan ve iran'dan sonra. Em
peryalistler de bu sürecin böyle gitmesi
ni istemiyorlardı. 

Bu üç etken bir araya gelince Türki
ye'deki gelişmelere müdahale etme ihti
yacı ortaya çıktı. Ve bu yönüyle yalnız
ca emperyalizm kitleyi de dinlemez, yal
nızca Türkiye'deki burjuvaların veyahut 
da orduyu da dinlemez. Hepsinin ortak 
çıkarları vardı, Türkiye egemenlerinin 
de, emperyalizmin de ortak çıkarları 
vardı. Ve bir askeri darbe ihtiyacını duy
dular. Çünkü bütün kurumlar dağılmıştı. 
Başka kurumlarla bu sürece müdahale 
etme imkanları kalmamıştı, başka siya
sal kurumlar, iktidar kurumları veya çö
züm kurumları ortada yoktu. Hepsinin 

'7ürkiye'yi uluslaştıran da, devledeştiren de, bir toprak kazandtran da 
askeri örgüdenmelerdir. Askeri örgüdenme/er bütün 

örgüdenme/ere yön vermiştir. Türk topluluklan da zaten asker 
topluluklardtr. Ta/ana dayanan ordu/ann ve ordu/ann 

mücadelelerinin Türk tarihinde yeri çok fazladtr. Siyasal ve her türlü 
sorunlara tarih boyunca hep askerler -daha çok da darbelerle-

. çözüm bulmaya çaltşmtştır. 

niden ayağa kalklığını görmüşlerdir. 
Önlenemezse daha hızlı gelişebilecek, -
gerçekten çok hızlı gelişiyordu. PKK'nin 
mücadelesi, ideolojisi, politikası Kürdis
tan halkının özgürlük duygularına, bin
lerce yıllık özlemine cevap olduğu için 
hemen karşılık bulmuştu. Özellikle 
gençlik içinde, gerçek yurtseverlerde, 
gerçek sömürgeciliğe öfkeli olan kesim
lerde PKK'nin taraftar bulması Türk 
devlafini çok fazla ürkütüyordu. 

Bu da"12 Eylül dönemindeki Türkiye 
gerçeğinin bir parçası oluyor. Bunu 
önemsemek gerekiyor. Özellikle sorun 
Türkiye'nin en hassas olduğu sorun 
olunca diğer gelişmelerden daha fazla 
12 Eylül grbi bir sürece girmesini hızlan
dırmıştır. Nitekim M. Ali Birand ve baş
ka yazarlar araştırmalarında 12 Eylül 
öncesinde Süleyman Demirel'in gün 
gun izlediği ve komutanlarla istişarede 
olduğu, ilişkide olduğu ve genelkurmay
la çok yakından ilgilandiğini ortaya koy
muşlardı. Bu yönüyle bir nevi Türkiye'
nin tarihinde halkları katlederek, ülkele
rini işgal ederek, asimile ederek, yok 
ederek kendine yaşam alanı bulma poli
tikası iflas ettirilecek. yerle bir edilecek. 
Bu pol ın yerle ed mesi mevcut 

otoritesi etkisiz kalmıştı. Böylesi bir sü
reçte ayakta kalan biraz disipliniyle, dü
zeniyle, nizamıyla çabuk sarsılmayan 
Türk ordusu devreye sokuldu. Bu bir 
çözüm gücü olarak ortaya çıkmadı, da
ha çok yaşanan sorunların ortadan kal
dırılması veya bütün gelişmeleri tıka
yan, bütün egemenlerin iktidarını sar
san etkenlerin, nedenlerin ortadan kal
dırılmasını ilk başta hedef alıyordu. Çö
zümden çok önce bu etkenierin ortadan 
kaldırılması gündemdeydi. 

12 Eylül böyle bir hedefle geldi. Böy
le bir hedefle gelirken küçük-burjuvazi 
de, emperyalizm de bu darbenin kendi
leri için önceki darbelerden daha sonuç 
alıcı olmasını istiyordu. Kısa vadeli 
1971 darbesi sonuç almamıştı, sadece 
devrimci hareketleri biraz tasfiye etmiş
ti; önderlerini katletmişti. Fakat ekono
mik, siyasi, kültürel anlamda çok büyük, 
köklü, eskiden farklı değişimler, yine 
burjuvaziy( ve düzeni güvenceye alan 
çok farklı politikalar geliştirmediği için 
adeta ortamdan kalkar kalkmaz toplum
sal hareketlerin; devrimcilerin, gençli
ğin, işçilerin, köylülerin ve Kürdistan 
halkının yeni bir siyasal süreci geliştir
mesi orta a çı ı Bunlardan ders çıka-

ran 12 Eylül rejimi, sadece etkenleri or
tadan kaldırmayı değil, çözüm yolunu 
da önüne koymuştur. 1971 darbesi bi
raz o etkenleri ortadan kaldırmıştı, ama 
alt yapısını hazırlayamamıştı. Bizim açı
mızdan, Türkiye halkı açısından bir çö
zümsüzlük, ama kendileri için kısa va
deli de olsa bir çözüm arayışıydı. Dar
bede ilk önce kendisini kurtarma espri
si, hedefi ön plandaydı ve kurtarmak 
için harekete geçtiler. Kurtarmanın ba
şarısıyla yerieşlikten sonra çözümler 
daha gelişmiştir. Belki önceden çok 
ekonomik sistem, kültürel sistem, siya
sal sistem, bir sosyal sistem politikasıy
la çok hazırlıklı gelmemiş olabilirler, 
ama biraz hakim olduktan sonra dev
rim'ci hareketleri ve siyasal kriz etkenle
rini ortadan kaldırtan sonra, "bundan 
sonra nasil olmal1?' çözümünü de dü
şünmüşlerdir. Daha doğrusu önceden 
de bunu düşünmüşlerdir, fakat bunu 
program haline getirmeleri, kapsamlı 
hale getirmeleri hakim olmalarından 
sonra geliştirilmiştir. 

Türkiye tarllıJıı1 yazan darbelercllr 
SerxwebOn: Darbelerin Türkiye sı

yasetindeki yeri nedir? '60 ile '80 aske
ri-faşist darbeleri arasında fark var m
dır, varsa nedir? 

M. Karasu: Darbelerin Türkiye siya
setinde yeri nedir sorusuna cevap Tür
kiye tarihinde var. Türkiye tarihinde or
duların, askerlerin yeri nedir sorusuna 
cevap vermek gerekir. Türkiye gerçeğı 
askeri gerçeklikten, ordu gerçeğinden 
uzak açıklanamaz. Türkiye'nin darbeler 
tarihi yeni değildir, 31 Mart darbesi var, 
Mustafa Kemal'in o dönemki yaptığı da 
bir darbe sayılabilir. Şunu belirtmek ge
rekir; Türkiye'yi uluslaştıran da, devlet
leştiren de, bir toprak kazandıran da as
keri örgütlenmelerdir. Askeri örgütlen
meler bütün örgütlenmelere yön vermiş
tir. Türk toplulukları da zaten asker top
luluklardır. Talana dayanan orduların ve 
orduların mücadelelerinin Türk tarihinde 
yeri çok fazladır. Siyasal ve her türlü 
sorunlara tarih boyunca hep askerler -
daha çok da darbelerle- çözüm bulma-

. ya çalışmıştır. Türkiye tarihinde sivillerin 
veya demokratik yoldan herhangi bir 
çözüm arayışı içinde olanların fazla et
kili olduğunu söylemek mümkün değil. 
Türkiye tarihi hala halkın, sivillerin dev
reye girmediği, sorunları halkın ve sivil
lerin çözmediği bir tarihtir. Bu yönüyle 
darbelerin Türkiye tarihinde yeri önemli
dir, hatta Türkiye tarihini yazan onlardır; 
Türkiye tarihini yönlendiren darbelerdir, 
askerlerdir. 

Günümüzde de hala öyledir. Bunu 
artık değiştirebilmek, yani ordu ve aske
ri darbeler dışında sivillerin, demokratik 
güçlerin bir çözüm gücü göstermeleri 
mümkün olacak mı? Türkiye ve Os
manlı tarihindeki geleneksel yaklaşım, 
yani askerlerin veya darbelerin yerine 
halkın rolü gündeme gelecek mi? Zorla, 
şiddetle çözme, baskı ve katliamlarla 
çözüm arama geleneği yerine demokra
tik gelenek, sivil gelenek ortaya çıkacak 
mı? Artık biraz geleceğin sorunu, gün
cel sorun da denebilir, ama Türkiye tari
hinde geçmişten beri böyle olduğunu 
hatıriatmakta yarar var. 

TC tarihindeki 1960 ile 1980 darbe
leri arasında fark vardır. 1960 darbesin
de kimi toplumsal hareketlilikler olsa da 
çok sınırlıdır ya da egemenlerin kontro
lünde olan. egemenlerin kullandığı top
lumsal hareketler vardır 1960'tan önce 
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bazı gençlik hareketlerinde küçük kıpır
danmalar var, ama bunların egemenle
rin veya egemen sınıfların kontrolü dı
şında olduğunu söylemek mümkün de
ğildir . Bu yönüyle 1960 ile 1980 darbe
leri, 1971 darbeleri arasında fark vardır . 

1960 darbesi daha çok iktidar güçleri 
arasındaki bir darbeydi. Kemalist, as
ker-sivil bürokrallar ellerinden iktidarı yi
t i rmişlerdi. iktidarda, yeni gelişen burju
vazinin, eşrafın ve geleneksel kesimle
rin ittifak ı yla kemalizmin en fazla net 
görüldüğü bir dönem. Yoksa diğerlerinin 
kemalist politika, düşünce veya strateji
leri tümden reddedilmiş değil , ama ke
malizmi asıl yaratan asker, bürokrat, 
burjuva sınıfları sınırlandırılmıştı, tüm
den iktidardan düşürülmemişti. Askerle
rin , bürokratların 1950-60 arasında da 
rolü büyüktür, yani hala askerlerin, bü
rokratların hakim olduğu bir Türkiye var. 
Ama siyasal cephede güçlerin örgütlen
mesi var veya en azından hükümeti ele 
geçirmesi var. Bunların hükümeti ele 
geçirmesi ve kendilerini ·daha fazla ikti
dar yapmaları , biraz kemalist bürokral 
kesimin devlet dışına bırakılmak istenil
mesi karşısında hala güçlü asker bürok
rasisi nin yeniden iktidarı ele geçirme 
hareketidir. 

Başka nedenleri de vardır . O dö
nemde Menderes hükümetinin başta ol
duğu devlet sistemi gelinen noktada ka
pitalizmi daha farklı geliştirecek bir poli
tikada değil. Kapitalizmin geliştirilmesi 
de gerekiyor, Avrupa'yla ilişkileri var. 
Avrupa da kemalist bürokral kesimle 
ilişki geliştiriyor. O kesim biraz daha Av
rupa yanlısı , Avrupa toplumuna entegre 
olmuş. Burjuvazi biraz gelişmek, açılım 

göstermek istiyor. Demokratik ortamın 
burjuvazi için gerekli olduğu bir dönem 
ortaya çıkıyor . Burjuvazi her zaman 
baskı istemez, biraz da demokrasi ister. 
Demokrasiyle küçük-burjuvaların , orta
burjuvaların kendisini göstereceği ve 
kapitalizmin gel i şeceği bir süreç açılabi
lir. Bu yönüyle biraz daha küçük ve or
ta-burjuvalar kendisine biraz daha yer 
açmak istiyor. 

Kemalist asker-bürokrallar bu kesim
le ittifak halinde 1960 darbesini gerçek
leştirdi . Bir toplumsal muhalefete razı 
olmaktan çok yeni palazlanan iktidar 
odağına karşı yapılmış bir darbe olarak 
nitelernek daha doğrudur. Biraz haklı ol
duğu , bir toplumsal muhalefet, çok ciddi 
devrimci hareket olmadığı için sadece 
orta-burjuva kesimleri için darbe yapıldı. 
Biraz da dünya gerçeğine uygun olarak 
kitle için de bazı örgütlenme imkanları 
çıktı , ama daha çok egemen küçük-bur
juva kesimler için demokrasi gelecek. 
Onların kendilerini daha serbest ifade 
edebileceği bir darbe düzenidir. 

1971 ve 1980 darbeleri ise farklıdır. 

Bunlar toplumsal muhalefetlere, işçile
rin , köylülerin, gençliğin giderek örgüt
lenmesi, egemen iktidarı zorlaması so
nucu gerçekleştirilen darbelerdir. Belki 
1971 'de toplumsal muhalefet 1980'1er 
öncesi kadar boyutlanmamıştı , en azın
dan kitlesel boyutu o kadar yoktu, ama 
yine de egemenlerin ekonomik düzeni
ni, siyasal düzenini sarsan bir gelişme 
vardı. 1960'ta daha çok toplumdaki si
yasi yönetirnde zayıflık var. Zayıf yöne
timlerin güçlendirilmesi biçimindeki bir 
benzerlikten sözedilebilir. Bir benzerlik 
daha Türkiye ve Osmanlı tarihinde ol
duğu gibi, ordu bu işi yapıyor. Bir yerde 
sorun varsa, sorumluluk varsa, sorunla
rın kaynakları varsa kurulmak, sorunla
rın kaynaklarını ortadan kaldırmak ya 
da çözüm arayışı içerisine girmekte yi
ne ordu vardır . 

12 Eyliil'ü TC 
emperyallzmle planlamıştır 
SerxwebOn: 12 Eylül darbesinde 

emperyalizmin rolü neydi? 
M. Karasu: 12 Eylül'de emperyaliz

min rolü kesindir, planlamayı ortak yap
mışlardır. 12 Eylül'den önce Kenan Ev
ren Amerika'ya gidip bu işi düzenlemiş
lerdit. Zaten faşistler var, faşistler kontr-

gerillaya, CIA'ya bağlı , onların deneti
minde çalışıyor . 12 Eylül'den önce de 
emperyalizm Türkiye'de devrimci hare
kete karşı bir savaş içindedir. Yani em
peryalizm Türkiye'de 12 Eylül darbesiy
le kendini ortaya koymamıştır . 12 Eylül 
öncesinde de Türkiye'de sola karşı mü
cadeleyi çok yakından izlemiştir ve bir
likte örgütlemişlerdir. 

Eylül1998 

ye'de örgütlenmesi var. Aslında onlar 
kendileri için bir güvenceydi , KDP ile 
daha o zamandan Türkiye ve Kürdis
tan'da herhangi bir hareket gelişt irme

yeceği , bu konuda Türkiye'yi karşısına 
almayacağı , Türkiye'de gelişecek her
hangi bir hareketli l iği sınırlandıracağı bi
çiminde bir anlaşmaları var. Bu yönüyle 
artık KDP veya onun uzantıları olan ör-

"14 Temmuz direnişi bu politikalan başanstzltğa uğratttğt gibi 
Kürt halkt üzerinde derin etkilere neden olmuştur. Kürt hal/ct. Yüreğini, 

beynini Diyarbaktr Zindam'na çevirmiştir. 
Kürt halkt ile PKK'yi koparacaktJ faşizm, bu bir yana Kürt halktntn 

Kabe'si gibi Diyarbaktr'a bakma ruhunu ortaya çtkardt. 
·Bu 12 Eylül'ün başanstzltğıdtr." 

Bu zorunlu ve gereklidir de emper
yalizm için. Türkiye'nin Ortadoğu'da bu
lunması, petrol alanlarının içinde, kıtalar 
arası geçiş alanlarında bulunmasının 
yanında Sovyetler Birliği 'nin güneyinde 
olması , jeopolitik öneminden dolayı da 
_Türkiye'yi yönlendirmiştir. Sovyetler Bir
liği 'ne karşı en fazla örgütlenen bir or
du, en fazla desteklenen bir ülkedir. 

Bütün bu işçi sınıfı , gençlik hareket
lerinin ve Kürdistaı:ı'daki hareketlerin 
bastırılmasında emperyalizm de suçlu
dur. Daha sonra Avrupa desteklemiştir, 

ABD desteklemiştir. Zaman zaman Av
rupa Parlamentosu'nda Türkiye aleyhi
ne önergeler görüntüyü kurtarmak için
dir. Kendilerinin sözde demokratik yüz
lerini, sıfatıarını kurtarmak için yapılan 
hareketlerdir, samimi değildir . Asıl veri
len destek vardır , belki bazı aşırı yanla
rını törpülemek istemişlerdir , onun dı
şında 12 Eylül darbesini başından so
nuna kadar Batı Avrupa da, ABD'de de 
desteklemlştir . 

SerxwebOn: 12 Eylül darbesinin 
gerçekleşmesinde PKK'nin gelişiminin 
etkisi neydi?· 

M. Karasu: Belirleyicidir demek 
mümkün, daha doğrusu temel uyarıcı
dır. Mesela Ortadoğu'da olumsuz geliş

me olur, egemen sınıflar , kemalistler, 
Türk milliyetçiliği hemen ürkmez, sarsıl
maz veya Türkiye'deki hareketlenlar o 
kadar kendilerini korkutmaz. Şöyle veya 
böyle çözüm bulmaya· yönelir, bir ya
şam tehlikesi değildir. Kürdistan ise ya
şam tehlikesidir. işte Türkiye'nin bölün
mesi, parçalanması deniliyor. Türkiye'
deki gelişim tabii parçalanma değil , ikti
dar değişimi veya devrimci hareketlerin 
gelişimidir. Bu da burjuvaziyi ve emper
yalizmi çok rahatsız eder, bu konuda 
hassastırlar . En ufak gelişmeler bile ra
hatsız eder. 

Kürdistan Ortadoğu'nun kilit noktası
dır , buradaki bir hareketlilik tabii ki em-

. peryalizmi rahatsız edecektir. Sosyalist 
ideolojiye sahip partinin emperyalizme 
karşı savaşacağı açıktır. PKK'nin hızlı . 
gelişimini , eylem gücünü ve kitleyi hare
kete geçirme gücünü gördüler. Öyle za
yıf bir örgüt değil , istediği yerde istediği 
eylemi gerçekleştirebiliyor , halkı örgüt
leyip harekete geçirebiliyor. Basite alı
nabilecek bir güç değil. Diğer Kürt ör
gütlerine hiç benzemiyor, diğer hareket
lere benzemiyor, gerçekten niyeti ciddi. 
Türkiye'nin bu kanlı rejimine tam savaş 
açmış , Türkiye'nin tarihsel gerçeğine 
savaş açmış. Pasifize de olmuyor, eğer 
çok şiddetli üzerine gidilmezse gelişme
si çok daha hızlanacak, bir süre sonra 
önü alınamaz bir noktaya geleceğini 
gördüler. Gelişmenin hızlılığı onları bü
yük korkulara itti. 

Türkiye'deki gelişmeler dikkate alı
nınca Kürdistan'daki devrimci hareketin 
bu gelişmeden yararlanacağı açıktı , ya
rarlanıyordu da. Bunu da gördüler. Ko
şullar PKK ve Kürdistan ulusal kurtuluş 
hareketini tümden büyük başanlara gö
türebilir. Öte yandan reformist, sosyal
şoven , ilkel milliyetçi örgütlerin giderek 
tasfiye olduğunu , Kürdistan'da geriledi
ğini gördüler. Önemli bir kaygı. Yine 
KDP, KUK ve benzeri örgütlerin Türki-

gütlerin de Kürdistan 'daki gelişmeleri 
önleme gücü kalmıyor . Bütün bunlar 
dikkate alındığında , PKK'nin gelişim dü
zeyi 12 Eylül darbesinin gerçekleştiril
mesindaki en temel neden oluyor. 

PKK ideolojisinin ve mücadelesinin 
dikkat çekiciliği de vardı. Birçok yöntemi 
geliştiriyor ve silahlı mücadeleyi de üst 
boyutlara ulaştırmak istiyor. Hilvan'da, 
Siverek'te 1938'den sonra ilk defa geril
lalaşabilecek birliklerin ortaya çıkması 
var. Kırda manga düzeyinde gruplar 
var, silahlarla dağda dolayışıyor ve gi
derek de çoğalıyorlar . Ağalar, beyler, 
ihanet içinde 
olan feodal ke
sim Kürdistan'a 
hakimdi, onların 
da hakimiyeti 
sarsılıyor. Türk
lerle ittifak için
de olan ~ain-iş
birlikçi kesimler 
tasf iye oluyor. 
Sömürgecili ğ i n 
Kürd istandaki 
her türlü ayağ ı 
kirılıyor , bunlar 
Türkiye'yi endi
şelere itip kendi
leri açısından 

PKK'yi tasfiye 
etme ihtiyacını 
ortaya çıkarmış
tır. 

PKK'nin geli
şim düzeyinin 
böyle bir darbe
yi hızlandırdığını , çabuklaştırdığını söy
lemek abartı olmaz. Ama Türkiye'deki 
gelişmeler ve emperyalizmin bölgedeki 
ittifaklarının , bölgedeki jandarmalarının 
sarsılması hepsi birlikte ele alınınca 
darbenin nedeni tam ifade edilebilir. 

Hili Jktldarda olan 12 Eylül Kür
distan'da başarısadır 

SerxwebOn: 18. yıldönümünde 12 
'Eylül hala iktidardadır diyebilir miyiz? 
Ne kadar başarılı oldu? 

M. Karasu: Doğrudur, iktidardadır. 

12 Eylül bir ordu, askeri-faşist iktidarsa 
hala daha iktidarda olduğunu söylemek 
mümkün. Çünkü 12 Eylül Evren'le baş
ladı , mücadelemizin sürdüğü sürece de 
Evren cumhurbaşkanıydı , Özal olsa bi
le. 1984'ten sonra ordu tekrar devreye 
girdi, bize karşı asıl savaşı yürüten ordu 
oldu, bugüne kadar da ordu oluyor. Bu 
kadar savaşın içinde olan güç iktidar
dan düşmez. Türkiye'deki en temel ger
çek olan PKK ulusal kurtuluş savaşına, 
15 Ağustos Atılımı 'na karşı mücadeleyi 
yürüten askeri güç hem de bunu bir-iki 
yıl değil , onbeş yıldır yürütüyorsa -bu 
yürütme aynı zamanda örgütleme, yay
ma anlamına geliyor- iktidardadır de
mektir. 

Parlamentolar, seçimler görüntüdür. 
Görüntü olduğunu biraz Özal'dan anla-· · 
yabiliriz. Özal siyasi açıdan 12 Eylül 
mantığından uzaklaşmak istedi, ekono
mik anlamda biraz değiştirdi. Ekonomik 
anlamda 12 Eylül gücü daha farklı , ikti; 
darın kendi modeliydi belki. Özal bunu 
biraz değiştirdi , bu 12 Eylül'ün de i şine 

geldi Özal ın polit ıka larına önce çok s ı-

cak bakmasa da destekledi. Zaten 12 
Eylül'de ekonomiyi Özal yürütüyordu. 
Tümden kendi ekonomik planlarını ger
çekleştirmemişti , hükümet olunca daha 
fazla gerçekleştirdi. 

Siyasal iktidar, otorite, temel politika
lar, stratejiler anlamında 12 Eylül kendi
sini sürdürdü. Ne kadar başarılı oldu 
denilirse. Başarılı olduğu yönler, başarı
sız olduğu yönler var. 12 Eylül 2000'e 
kadar iktidarda kalacak diye bir prog
ramı , stratejisi vardı. Bu hedef gerçek
leşmedi. 12 Eylül tam bitmeden Demi
rel'in dediği gibi Türkiye'nin bin yıllık ta
rihinin en büyük belasıyla, en büyük sa
vaşıyla karşılaştılar. Türkiye bir türlü si
yasal krizlerden çıkmadı , rahat edebile
cek ekonomik, siyasi, askeri bir düzene 
kavuşmadı. Bu yönüyle başarılı olduğu
nu söylemek mümkün değil , ama Türki
ye gerçeğinde belli bir başarısından 
bahsetmek mümkün. işçilerin 12 Eylül'
den önce çok yoğun mücadele, fabrika 
i şgalleri vardı. Sendikasından diğer ör
gütlerine kadar işçiler farklı bir politik
leşmeyi , mücadeleyi ifade ediyordu. 
Türkiye gençlik hareketi çok kapsam
lıydı. Şehirlerde , kasabalarda devrimci 
hareketlerin etkisi vardı , bu alanlarda 
belirli bir başarısından bahsedilebilir. 
Tabii devrimci hareketlerin sınırlandırıl
masını sadece 12 Eylül'ün başarısı ola
rak görmek mümkün değil. Dünya kon-

\ 

jektüründe Sovyetler Birliği ' nin dağıl

ması , sosyalizmin otoritesini yitirmesi- . 
nin etkisi de vardır. 12 Eylül bu konuda 
kendini çok farklı , başarılı gösteriyor. 
Eğer böyle bir reel sosyalizmin çürüme
si , yıkılması ve bunun getirdiği itibar 
kaybı olmasaydı herhalde Türkiye'de 
diwrimci gençlik hareketi de, işçi sınıf 

· hareketi de bu düzeyde geri olmazdı . 

Bu süreci sadece 12 Eylül'ün başarısıy
la açıklamak mümkün değil , ama bu 
alanlarda kısmen başarılı olduğunu 
söylemek ve bugün bu başarı üzerinde 
kitlelerin belli bir sınır içinde olduğunu 
görüyoruz. 

Önemli bir durum daha vardı ·; Türki
ye'de kapitalizm, burjuvazi geliştiriirnek 
isteniyordu, ama kapitalizmin veya bur
juvazinin gelişmesinin kültürü yoktu. 
Kültürel altyapısı , psikolojik altyapısı za
yıftı. Bu çok önemli bir .etkendir. Diyelim 
Türkiye'de burjuvazi geliştiriliyordu, 
ama toplumsal veya sosyal bir düşünce 
hala etkili değil , feodal önyargılar veya 
feodal etkileri varsa o bir toplumsallığı 
içerir, fazla bireyselliği içermez. Öte · 
yandan o dönemde solcusu, islamcısı 
toplumsal ideolojiyi, taşisli diyor milliyet
çi toplum, kemalisli sosyal-demokratlaş
tırmış sözde toplumsallaştırmayı savu
nuyor. Bu yönüyle bireyciliği savunan, 
toplumsallığı savunmayan düşünce 
Türkiye'de itibar görmüyordu. Yani kapi
talizm için gerekli olan düşünce, bireyci
lik Türkiye'de o anda geçen akçe değil
di. Kim o dönemde "toplumdan bana 
ne, ben kendimi kurtannm, toplum beni 
ilgilendirmez" deseydi lanetlenirdi, yü
züne tükürülürdü. 

Sayfa 15) 

Burjuvazi, kapitalizm gelişmek istiyor 
ama onun kültürü, ahlakı yok. Bu ne· 
denle burjuvazinin veya kapitalizmin ge
lişmesinde zorlanma oluyordu. Bireysel 
kültür olmadığı , toplumsal kültür hala 
hakim olduğu için toplumsal ve sosyal 
hareketlere toplumun örgütlenmeye yat
kınlığı daha artıyordu . Bu da Türkiye'de 
kapitalizmin gelişmesini engelliyor, ege
menlerin iktidarının yer yer toplumsal 
hareketlerle zorlanmasını beraberinde 
getiriyordu. 12 Eylül gelişen kapitalizme 
uygun kültürü, sosyal anlayışı , sosyal 
yapıyı ortaya çıkarmaya çalıştı . Bireyci
liği geliştirdi, Özal bunu daha da boyut
landırdı, köşe dönmeciliği geliştirdi. Es
kiden toplumsallık yükselen değerken, 
bireycilik yükselen değer oldu. Eskiden 
bireysillik lanetlenirken, şimdi toplumda 
toplumdan bahsedenlere eskiden kal
ma, eski kafalı , kel aynak, hala sosya
list dünyanın, komünist dünyanın , önce
ki dünyanın düşüncesiyle bakılıyor. 
Ters bir kültürel şekillendirme çıkıyor 
Türkiye gerçeğinde. 12 Eylül 'ün en 
önemli başarılarından biri budur. Bu 
şimdi toplumun örgütlenmesini zorluyor, 
toplumun örgütlenmeye gelme yatkınlı
ğını engelliyor. Arabesk kültürü ortaya 
çıkarmış, bu aslında bireyselleşen top
lumun kendine güvensizliğini arttırmaya 
yönelik bir kültürdür, ahlaktır . Eğer 12 
Eylül'ün başarılarından bahsedilecekse 

böyle bir noktadan bahsedilebilir. 
Türkiye'nin temel sorunu Kürt soru

nuysa bütün siyasal, ekonomik örgüt
lenmesi, ceza yasaları , hukuğu , ekono
misi, dış politikası hep Kürt sorununa 
göre, Misak-ı Milli'ye göre ayarlanıyor
sa, o zaman temel politikalarını belirle-

. yen, temel politikalarını etkileyen Kürt 
sorunundaki başarısızlığını söylemek 
mümkündür. 

SerxwebOn: 12 Eylül askeri-faşist 
darbesine karşı en büyük direnişi PKK 
savaş tutsakları gösterdi. 12 Eylül'ün 
boşa çıkarılmasında zindanların ve 15 
Ağustos Atılımı'nın rolü nedir? PKK, atı
lım gücünü ve direniş ruhunu nereden 
almıştır? Bunun partimize kazandırdık
ları ve TC ordusuna kaybettikleri neler
dir? 

M. Karasu: 12 Eylül askeri-faşist 
darbesine en büyük darbeyi tabii 15 
Ağustos vurdu. Bu çok büyük bir dar
beydi ve 12 Eylül'ü boşa çıkardı. Ceza
evleri , 14 Temmuz direnişi ve daha 
sonraki direnişlerle 12 Eylül'ün politika
larının sonuç vermediğini , sonuçsuz 
kaldığını gösterdi. 14 Temmuz direnişi 
zaten PKK'nin direniş ruhudur, PKK'nin 
kendisidir, bu mücadele biçimi de Tem
muz ruhudur. 14 Temmuz ruhu Apocu 
ruhtur, Parti Önderliği ' nin yarattığı kişi
liklerin, yarattığı düşünce , militan düze
yinin ortaya koyduğu direnişlerdir. Her
kesin susturulup sindirildiği , ezildiği , 
kimsenin en ufacık bir ses çıkarmadığı 
bir dönemde PKK savaş tutsaklarının 
böyle bir direniş göstermesi bir reddir, 
"sizin düzenizi kabul etmiyoruz, etme-
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(Sayfa 16 

yeceğit' demektir .• Bu 12 Eylül'ün başa

rısızlığıdır, kendisine karşı koyuşun de
vam ettiğinin , edeceğinin mesajıdır. 

12 Eylül Kürdistan halkı şahsında 
dünya ilerici kamuoyuna bir darbedir, 
ama aynı zamanda günümüzde Kürt 
halkı şahsında 12 Eylül teşhir edilmiştir . 

Türk egemenlerinin en önemli politikala
rından biri de Kürdistan ' ı dünyaya ka
patmak, halka kapatmak, her şeyi ezip 
geçmek ... Bu tabii 12 Eylül'ün yaratmak 
istediği sessizliği , kapalılığı kırdı. 12 Ey
lül'ün en büyük amacı Kürdistan halkını 
ezmekti, Kürdistan ' ı tümden bitirmekti, 
PKK'nin de kökünü kazımaktı. Yani 
PKK'nin ideolojik etkisinin beyinlere, yü
reklere serptiği tohumları tümden silip 
almaktı . 

PKK atılım gücünü re dlrenJş 
nılıunu lnsanbk 
Jdeolojislnckn alıyor 
14 Temmuz direnişi bu politikaları ba

şarısızlığa uğrattığı gibi Kürt halkı üzerin
de derin etkilere neden olmuştur. Kürt 
halkı yüreğini , beynini Diyarbakır Zin
danı 'na çevirmiştir. Kürt halkı ile PKK'yi 
koparacaktı faşizm , bu bir yana Kürt hal
kının Kabe'si gibi Diyarbakır'a bakma ru
hunu ortaya çıkardı. Bu 12 Eylül'ün ba
şarısızlığıdır. 15 Ağustos ise bunun açık, 
net ve somut biçimde Türkiye, Kürdistan, 
dünya kamuoyuna gösterilmesidir. "Ez
dik, bitirdik, kimse ses çtkaramaz, kimse 
ortaya çtkamaz, biz hakimit' diye en 1az
la hakim olduğunu söylediği ortamda, 
belki de cumhuriyet tarihinden o güne 
"Türkiye ve Kürdistan'! tam susturdum" 
dediği dönemde 15 Ağustos'un başla

ması; aslında 12 Eylül iktidarının söyle
diklerinin boş olduğunu , kendilerini kan
dırdıklarını , karşılarında daha bilinçli, da
ha örgütlü yepyeni bir savaş tarzıyla bir 
mücadelenin ortaya çıkması oluyor. Bazı 
alanlarda başarılı gözükse de·temel ko
nuda başarısız olduğu , hatta karşısına 
daha güçlü bir direnişin çıktığı açık. Türk 
solunun, Kürt solunun, dünyada herkesin 
"hakim oldu, bir süre için olamaz, yapa
maytz, emperyalizmden arttk bir şey ko
pan/mat' dediği , burjuvazinin kendini 
çok i nandırdığı bir dönemde 15 Ağustos 
Atılımı ortaya çıkıyor. Çok propaganda
sını yaptığı , çok "ezdim tükettim" dediği 
anda tam tersi bir durum ortaya çıkınca 
12 Eylül'ün başarısına inancı olanlar 
kuşkuyla bakmışlardır. 

PKK bu atılım gücünü ve direniş ru
hunu nereden aldı? Bu önemli. PKK atı
lım gücünü ve direniş ruhunu büyük bir 
ideolojiden alıyor . PKK'nin ideolojisi bir 
insanlık ideolojisidir, bütün insanlık tari
hinin ideolojisi, sosyalizmin onuru, sos
yalizme büyük bağlı, insanlık değerleri

ne büyük bağlı. Tabii topluma, insanlık 
değerlerine bu kadar saldırı varken bu
na çok güçlü baği! olanların sessiz kal
maları mümkün değildi , mutlaka cevap 
vereceklerdi. 

Başkan Apo şahsında mücadeleden 
yılmayan, en zor koşullarda mücadele 
etmesini bilen, batta zor dönemlerde 
mücadele etmeyi devrimciliğin asıl gö
revi sayan bir PKK önderlik gerçeği var
dır. Devrimcilik asıl zor dönemlerde var
dır , zor dönemlerde devrimcilik yapılır , 

kolay dönemlerde yapılan zaten dev
rimcilik değildir , onu herkes yapar, dev
rimciler ise zoru başarır . Bu yönüyle 
PKK önderl iğinde ve PKK militanında 
olan zor dönemde mutlaka değer yarat
mak, mutlaka başarmak fikri , ruhu ; 
PKK'yi daha 12 Eylül'ün başlamasıyla 
birlikte yeniden mücadele fikrine götür
müştür. PKK belki ülke dışına çıkmıştır , 

ama çıktığı günden itibaren "ne zaman 
ülkeye dönerim, savaş veririm?' yakla
şımı içinde olmuştur. Tasfiyeciliğe, kaç
kınlığa , örgüt tasfiyeciliğine kesinlikle 
müdahale etmiştir. Eylem ve irade birliği 
olan PKK, ruhunu koruyarak direnişi 
başlatmıştır. 

PKK'nin büyük atılım gücünü göster
mesi sadece 15 Ağustos' la başlama

mıştır. 15 Ağustos öncesi tarihi de atı

lımlar tarihidir. PKK'yi bir atılıma itecek 

çok büyük bir tarihi vardı . Sıfırdan baş

laması , hiç yokken güçlü bir ideoloji, 
güçlü bir örgüt yaratması , daha sonra 
büyük savaşlar vermesi, büyük tecrübe
ler ortaya çıkarmıştır, yine kadrola rı nı 

ortaya çıkarmıştır, bir tarihi ortaya çıkar

mıştır . Halka, şehitlere verdiği söz var. 
1977'1erde Parti Önderliği de cezaevin
dedir, Denizierin idamı var; "b.en bunla
rtn antstna bağlt kalmaltytm" diyor. Bu 
bağlılık sonucu dışarı çıkıyor , başta 

Türkiye devrimci gençliğini Ankara'da 
örgütlüyor. Türkiye devrimciliğinin An
kara'da örgütlenmesinde en başta Parti 
Önderliğimizin payı vardır. Belki pek bi
linmez veya anlatılmaz , ama Türkiye 
devrimci gençliğinin Ankara'da örgüt
lenmesinin sıkıyönetim döneminden 
sonra o zorluklarda çok belirleyici etkisi 
vardır . 

Haki arkadaşın şehadeti partinin ku
ruluşunu ve mücadeleyi geliştirmeyi orta
ya çıkarıyor . Şehadetlere bağlılık var 
PKK tarihinde, PKK Önderliği 'nde, PKK'
nin ruhunda. 14 Temmuz şehitleri var. 
14 Temmuz şehitleri ülkeye dönüşü da
ha da hızlandırdı. Tabii önceden de ça
lışmalar var. 1. Konferans, ll. Kongre var, 
ama 14 Temmuz Direnişi atılım gücünü, 
direniş ruhunu hızlandırıyor, bütün mili
tanlara ruh veriyor ve ülkeye çağrı me
sajı oluyor. Militanların eline, partinin eli
ne bir moral değer 
veriyor. Bütün bun
lar PKK'yi 15 Ağus
tos Atılımı ' nı yap
maya götürüyor. 
PKK'nin bu atılım 
gücü ve direniş ru
hu tarihinde, şehit
lere yaklaşımında , 
felsefesinde, insan
lara ve sosyalizme 
bağlılığında , Kürt 
yurtseverliğindedir. 

Kürdistan bu kadar 
acı , çile çekerken, 
direnmeyle tabii ki 
ayağa kalkacaktır. 

15 Ağustos Atılımı '

nda Kürdün acısına 
dayanamama, acı
sını yüreğinde his
seden, bir an önce 
özgürlüğe kavuş

turmak isteyen yep
yeni bir Kürt yurtse
verliğinin rolü büyüktür. PKK, halkımızı 
zulüm, baskı altına alan, tüm Kürdistan ' ı 

ezmek isteyen böyle bir özel savaşa tabii 
ki karşı çıkacaktır. 

Şunu demek mümkün; Türk devleti 
1938'de Dersim'de isyanı bastırdı , on
dan sonra özel savaş yöntemleriyle , 
asimilasyonla Dersim'i Tuncelileştirmek 
istedi. 12 Eylül öyle bir düzen yaratmak 

· istedi ki , işte nasıl Dersim'de isyandan 

Eylül1998 

miş tecrübeleri öğretti. 12 Eylül'ün ver
d iğ i bir bilinç de vardır . 

TC ordusu veya 12 Eylül ne kaybetti?. 
Çok şey kaybetti. TC ordusu kılıcını atıp 
her şeye hakim olandı. Bütün Osmanlı , 

Türkiye tarihinde böyle olmuştur, 12 Ey
lül'den sonra kılıc ı nı attı vurdu, ama so
runu çözemedi. ilk defa kaybediyor, ba
şarısız olduğu bir süreç yaşıyor . TC or
dusunun artık itibarı yoktur. Eskiden TC 
ordusu dendi mi kesen, biçendi. Bunun 
böyle olmadığı , ordunun d<} başarısızlığa 
uğratıldığı herkesin beynirıe yerleşti. 

SerxwebOn: Darbe karşısında diğer 
anti-faşist güçlerin durumu neydi? 

M. Karasu: Bu da önemli bir soru. 
Darbe karşısındq diğer anti-faşist güçle
rin durumu çok parlak olmadı. Eğer Türi
kiye'deki sol güçler, devrimci güçler, an
ti-faşist güçler direniş gösterseydi PKK 
de bu direnişe katılırdı. Belli operasyon
lar, tutuklanmalar olmuş olsa da PKK bu 
sürecin içine girebilirdi. Ama anti-faşist 

güçler 12 Eylül'den sonra fazla etkili ola
madı. Büyük kitleye, büyük altüst oluşa , 

Türkiye'nin büyük çatlama, parçalanma
sına cevap olamadılar. Savaşa uygun 
bir Türkiye gerçeği vardı. Aslında darbe 
bile kısa sürede hakim olacağını bekle
miyordu, şaşırdı. 12 Eylül, çok büyük di
renişler bekliyordu, ortaya çıkan gerçeği 

görünce, toplumun öncü kesimi, mahal
leler, şehirler bölünmüş. Böyle bir dire
niş bekliyordu ama olmadı. Bu şunu 
gösterdi : Türkiye'de objektif durumla 
subjektif durum. Örgütleme, önderl ik, 
ideolojik-politik hazırlık düzeyinin yeter
siz olduğu açığa çıkt ı. Bir darbeye karşı 
duracak örgütlenme, bir siyasal geliş im 

olmadığı görüldü. Büyük olumsuzluklu 
tabii. Bazı örgütler kısa sürede mülteci-

"Darbenin 18. yıldönümünde Türkiye çıkmazdadır. 
Darbe bir çözüm olmamın tır. Eskiden geliyordu çözüm 

oluyordu diyelim. 12 Mart, 12 Eylül belli bir çözüm gibi görüldü, 
çözdücıünü sandı, ama bir çözümsüzlük o/ducıu açık. 

Çözümsüz olducıunu burjuvazinin yak/anımında ortaya çıkıyor. N 

sonra Tuncelileştirme politikasını geliş 

tirdiyse, sözde PKK isyanını bastırdık

tan sonra Kürdistan ' ın bütününe Türk
leştirme politikasını yayacaktı. Buna ce
vap vermek gerekirdi, bu atılımı yap
mak gerekirdi. Kürdistan ' ın üzerine böy
le oyun oynanırken , yurtseverlerin, dev
rimcilerin, halka bağlı olanların , halka 
söz verenlerin, tarihe söz verenlerin bu 
sözleri, ona bir atılım gücü, direniş ruhu 
verecekti. Bütün bunlar birleşince 15 
Ağustos Atılımı gerÇeği ortaya çıktı. 

Partimiz 12 Eylül faşizmine karşı sa
vaşta çok şey kazandı , TC ordusuna da 
kaybettirdi. 12 Eylül belki bizi zorladı , 
ama bize düşmanla nasıl savaşılaca

ğını , düşmana karşı nasıl örgütlenilme
si, hangi tarzda mücadele edilmesi ge
rektiğini de öğretti. Hem partinin geçmiş 
tecrübeleri , hem Kürdistan tarih i nın geç-

leştiler, teslim bayrağını çektiler. Bazı 
radikal sol örgütleri vardı , onlar da bazı 
şeyler yapmak isteseler de kısa sürede 
kilitli kaldılar . Örgüt yapıları , mücadele 
yöntemleri , ideolojik yapıları faşizme 

karşı büyük mücadele verecek durumda 
değildi. ideolojileri devlete karşı değildi , 
daha çok sivil faşistler, belli kesimler he
def alınıyordu . Türkiye gerçeğini , Türki
ye'deki egemen ordu gerçeğini kavra
madıkları için, ordu değiştirilmeden hiç
bir şeyin değiştirilemeyeceği anlayışını 

·kadro ve sempatizanlarından halka ka-
dar taşıtmadı. Ordu gelince "hem sağa, 

hem sola vuruyorum" dedi. Bir de asker
dir, ordudur, Türk halkının orduya yakla

·şımı değişiktir eskiden beri, devrimci 
güçler tarafından bu değiştirilememişti. 
Bu yönlü anti-faş ist güçler kitleyi ideolo
jik düzeyde karş ı duruşa geçirmeınışler-

di, kitlelerin, taraftarların , hatta kadrola
rın ideolojik-politik düzeyi ordu karşısın 

da savaşacak moralde değ ildi , ideolojik 
gücü, ruh hali, duruşları da öyle yoktu. 
Bu yönüyle anti-faşist güçler darbe kar
şısında fazla güçlü olmadı , kısa sürede 
etkisiz hale geldiler, çoğu mültecileşti. 

Kürt reformisı güçleri Türkiye solun
dan daha geriydi. Türkiye solu belki ye
tersizdi , ama yine de belli bir militan ru
hu, fedakarlık ruhu olmuştu. Fedakarlık 
ruhlarında veya yiğitl*lerinde bir eksik
lik filan yok, ideolojide, politikada, örgüt
lenmede, orduya yaklaşımdaki yanlış

lıklar onları çaresizliğe veya başarızlığa 
götürdü. Kürt reformisi örgütleri ise da
ha ilk günden teslim oldular, savaşma 
i htiyacı duymadılar. Hatta "geri çeki/e
lim, örgütlenelim, tekrar savaşa/tm" ru
hu bile yok, ama "kendimizi kurtardtk." 
Kürt relormistlerin durumu "kendimizi 
nastl kurtarmz, nastl yem etmeyiz, nastl 
dtşan kaçanz?' oldu. 

Anti-faşist güçler tabii çok çeşitli ke
simlerdi. Radikalleri de vardı , TKP gibi 
çok reformist, halkın mücadele azınini 
tüketen, boşaltan , mücadele keskinliğini 
geliştiren değil de daha çok böyle yu
muşatan , reformistleştiren güçler de 
vardı , onlar zaten hemen sahneden çe
kildiler. Ona benzer örgütler vardı . Bir
çok sol örgütle kemalizm etkisi kırılma-

mıştı , onun yarattığı zayıflıklar vardı. 
Sendikalardır, diğer örgütlerdir çok belli 
bir öncünün etrafında değillerdi. Öncü 
etrafında örgütlenme yoktu. Örgütlen
meler vard ı ama öncüsüne kavuşma

mıştı , onlar da kısa sürede örgütlü hale 
geldiler. Bütün demokrat, devrimci ör
gutlerin direniş gösterınemesi 12 Eylül'
ün çok çabuk hakim olmasına neden ol
du. 

18. yıldönümünde 
Türldyr! çıkmardadır 
SerxwebOn: 12 Eylül faşist darbesi

nin 18. yıldönümünde Türkiye'nin duru
mu nedir? Bundan sonra askeri darbe
ler olur mu? 

M. Karasu: Çok tartışılan bir konu ; 
on yılda bir darbe olur denir. Beklendi 
beklendi olmadı. Acaba Türkiye mi de
ğişti? Türkiye değ.işmedi , Türkiye ege
men sınıflarının anlayışları değişmedi , 

Kürdistan gerçeği biraz değiştirdi. Bizim 
mücadelemizi görebilmek !)nemli. 

Askeri darbe olmuştu , ama daha 
doğrusu 12 Eylül daha bitmemişti , 12 
Eylül biraz Çiller'e bıraktı , baktı ki olmu
yor tekrar eline aldı. Özellikle 1993 dar
besinden söz edilebilir. Özal'ın öldürül
mesi, Çiller'in iktidara geçirilmesi, daha 
sonra DEP milletvekillerinin tasfiye edil
mesi, yine ilerici basın-yayın üzerinde 
baskının fazlalaştırılması. '93 konsepti 
denen Kürdistan hareketini bastırma işi 
aslında bir darbedir. Bizim mücadelemi
ze karşı sadece askeri yöntemle savaş
mak kaybettirirdi. Diğer yönden bir aske· 
ri darbeyle, bir cuntayla karşılayamaz
lardı. Bununla kendi lerinı daha zor duru-

SerxwebOn) 

ma sokarlard ı. Onun için bir özel savaş 
gerekiyordu. Özel savaş sadece askeri 
bir olay değildir , kapsam ı na ekonomik, 
diplomatik, siyasi, kültürel her şey girer. 
Bu yönüyle bize karş ı savaşı sadece as
keri cepheden bir cuntayla yapmak ye
tersiz kalırdı , zaten asker 1984'ten itiba
ren istediği biçimde kullanıyordu . Sava
şın özel savaş karakteri nedeniyle darbe 
oldu mu, olmadı mı tartışması var. As
lında soru yanlış bir soru, darbe de ol
muştur, askeri rejim de vardır. Özel sa
vaş gereği sadece askeri gücü değil , bü
tün güçleri kullanılıyor. Burada asker es
kiden yalnız kendisi eziyordu, kendisi 
her şeyi yapıyordu . Bunu yetersiz gördü 
ve ordu, cunta, darbedler bu sefer ba
sın ı, parlamentoyu, üniverisiteleri, diplo
masiyi , ekonomiyi , kültürü, sanatı da 
yanlarına alarak, kullanarak özel savaş
la sonuçlar almak istedi. Hepsini yanına 
alıp bir savaş veya bir mücadele verebi
lirdi. Bu nedenle askeri darbe olmadı. 
Kürdistan'daki mücadele sürdüğü müd
detçe bir askeri darbeyle cevap verile
mez, askeri darbe de olmaz. Doğru bir 
cevap da değildir, yetersiz bir savaş 
yöntemidir. Bu yönüyle darbeler olur mu 
sorusuna olamaz diyoruz. 

Şu anda Türkiye'nin programını kim 
çiziyor? iktidar demek program demek
tir. Darbe gelse program yapacaktı. On
lar zaten programını yapmışlar. Hükü
met şu hedefleri yapmalı , şu hedeflere 
yönelmeli , hedefi şu olmalı , ekonomi
nin, parlamentonun hedefi bu olmalı , şu 
planları çıkarmalı , şunu yapmalı dediği

ne göre, zaten mehmekçik basın denili
yor; demek ki bütün kurumlar askeriye
nin elinde, onun yönlendirmesinde. Tür
kiye'nin geldiği durum budur. 

Genel bir tanım lama da çizilebil ir, 
durum değerlendirmesi yap ı lab ili r . O da 
şudur : Darbenin 18. yıldönümünde Tür
kiye çıkmazdadır. Darbe bir çözüm ol
mamıştır. Eskiden geliyordu çözüm olu
yordu diyelim. 12 Mart, 12 Eylül belli bir 
çözüm gibi görüldü, çözdüğünü sandı , 

ama bir çözümsüzlük olduğu açık . Çö
zümsüz olduğunu burjuvazinin yaklaşı
mında ortaya .çık ıyor. 

TÜSiAD "demokratik yollarla çöz," 
yani "askeri yöntemlerle o/mat' diyor. 
Eskiden 12 Mart'ta "ez ve çöz," 12 Ey
lül'de "ez ve çöt' diyordu. Hatta askere 
en fazla ez ve çöz diyen burjuvaziydi. 
Burjuvazi 1978'de Ecevit'e bile taham
mül edemedi. Bildirilerle basın ı kullana
rak düşürdü . Bütün cuntaları harekete 
geçirip darbe yaptıran burjuvazinin şim
di buna karşı bir tutumu var. 

Siyasi istikrar anlamında 18. yıldönü

münde böyle bir durum yok. 12 Eylül si
yasi istikrar sağlayacaktı , şu anda temel 

. sorunlardan biri siyasal i stikrarsızlıktır , 
partilerin durumu görülüyor. Türkiye'nin 
durumu 12 Eylül'ün yaratmak istediği du
rum değil. 12 Eylül 2000 yılına kadar bir 
plan kurmak istiyordu. Ama Türkiye şu 
anda tarihinin en zor dönemini yaşıyor . 

Bunalım içinde ve nasıl çözüm bulaca
ğını bilmiyor. Çözüm bizim mücadele
mizdedir. 18 yıl önce 12 Eylül'ün her şe

ye net, kolaycı , kesin çözümleri vardı , 

şimdi hiçbir politikası , yaklaşımı çözüm 
getirmiyor. 18. yıldönümde çözümde, ka
falarda, politikada nets izliğin olduğu bir 
Türkiye gerçeği ortaya çıktı. Sorunlar o 
kadar karmaşıklaştı , kördüğümleşti ki, 12 
Eylül'ü netleştirmek isterken kördüğüm 
daha da derin leşti. 

Kürdistan'da bütün örgiitknmekr 
savaşa göredir 
SerxwebOn: 1980 cezaevleri ile 

1998 cezaevlerinin durumunu nasıl de
ğerlendirilebilirsiniz? 24 Eylül 1996'da 
Diyarbakır Zindanı 'nda 1 O PKK'li savaş 
esiri kattedildi. Faşizmin savaş tutsakla
rına karşı olan bu saldırılarını değerlen
direbilir misiniz? 

M. Karasu: 1980'de cezaevlerindeki 
durumla şimdiki durum birçok yönüyle 
farklı , kitleler daha fazla içeride. 12 Ey
lül döneminde de kadrolar, sempatizan
lar ve halktan insanlar içerideydi, ama 
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şimdi tutuklu sayısı onbinlerle ifade edi
liyor. Bu tabii 12 Eylül'den daha yoğun 
bir silahlı-siyasal mücadelenin olduğunu 
ortaya koyuyor. Cezaevlerindeki kala
balık bunun göstergesi. 

O dönemde yanlız içeride tutuklular 
vardı , dışarıda mücadele bu kadar bo
yutlu değild i. Tabii cezaevindeki politi 
kaya da, duruma da yansıyor. O zaman 
cezaevlerinde direnme çok yüksekti , 
düşman cezaevlerinde tümden bitirmek 
istiyordu, hatta cezaevleri bitirmenin 
sembolü olacaktı .O dönemde biraz ce
zaevindeki mücadele öne geçmişti. Bu 
biraz o andaki mevcut durumun gerçe
ğiydi. Şimdiki cezaevlerindeki durum 
mücadelede o kadar çok önemli değil. 
Belli bir önemi var, ama mücadelenin 
en önemli boyutu dağlarda , şehirlerde , 
dünyanın her tarafında sürüyor. Bu yö
nüyle cezaevlerinin konumu tabii ki far
klı eskisine nazaran. 

Kürdistan'da ve Türkiye'de de o dö
nemde cezaevindeki durum kendisini 
zaman zaman dışa vuruyordu, öne çı

karıyordu. Bunlar doğaldı , normal bir 
durumdu. Şimdiki cezaevlerindeki du
rum mücadelenin bir parçası , dışarıdaki 

mücadeleyle bağlantılı olan, onun duru
muna göre değişen özellikler arzediyor. 
Kürdistan ve Türkiye cezaevlerindeki 
bütün tutuklular da yurtsever, PKK ta
raftarları , kadroları , savaşçılarıdır . Bu 
yönüyle cezaevi gerçeği denilince, Kürt 
gerçeği , ulusal kurtuluş savaşında esir 
düşenler, tutuklananlar akla gelir. 

Kürdistan cezaevlerinde kaba işken

ce var, sürer. Çünkü savaşın çok sert ol
duğu bir yerde cezaevlerinde yumuşak 
yaklaşım beklemek mümkün değil. Hem 
yöneticilerin ruh hali, hem dönemin, or
dunun ruh hali, hem oradaki özel sava
şın ruh hali çok farklıdır. Bu yönüyle Kür
distan'daki uygulamaların cezaevlerine 
yarısıyacağı açıktır . Kürdistan halkı bü
yük serhildanlar yaşamış , kontra cinayet
leriyle belli bir geri çekilme içine girmiş , 

büyük bir baskı varken cezaevlerinde di
ren işçilere tahammülü olamaz. Cezaev
lerinde insanların kendilerini korumasına 
tahammülü yok. 12 Eylül baskısı olmasa 
da kaba işkence devam edecektir, kabul 
etmeyeceklerdir, susturmaya çalışacak
lardır. Dağda nasıl yakaladığırıda imha 
ediyorsa içeride de devam ettirecektir. 
Bu kendine göre doğal bir mantıktır. 

Türkiye'de PKK tutsakları üzerinde 
baskılar var. Ama bir Bursa 'dır, istanbul'
dur ve bazı cezaevlerinde fazla baskı 
yok veya cezaevleri savaşa göre örgüt
lenmiş yapı içindeki kurumlar değil. Kür
distan'daki bütün devlet kurumları kendi
ni özel savaşa göre düzenlemiş , Türkiye 
cezaevlerinde böyle değil. Bu uygulama
lara da yansıyor , doğaldır. Türkiye ceza
evlerinde de çokyönlü rehabiltasyonla bi
tirme, sindirme biçiminde uygulamaları 
var. Bu cezaevlerinde bazen yumuşak, 
bazen sert uygulamaların yanısıra kaba 
yöntem de yok denilemez, ama Türkiye'
nin gerçeğinden dolayı çok fazla olmu
yor, gerekli de görmüyorlar. Çünkü ora
daki direniş nereye yansıyabilir? Ama Di
yarbakır'daki direniş Diyarbakır halkını 

etkiliyor, savaş ortamındaki insanları et
kiliyor, Van'daki direniş savaş ortamın
daki insanı etkiliyor. Bu yönüyle Türkiye'
deki baskı direnişiere değil , ezmeye, 
susturmaya yöneliktir, içerideki politikaya 
paraleldir. Bazı cezaevlerinde belli dire
nişler , hatta cezaevlerindekiler örgütlü, 
biraz rahat da yaşasalar bunun fazla za
rarı yok, hatta bu rahatlık onları düşünc,e 

ve duyguda savaştan koparabilir. Bir ne
vi savaş gerçeğini yaşatmıyorlar . Artık 

ne kadar başarılı olunuyor kuşkulu , çok 
başarılı olduğu da söylenemez. Çünkü 
Türkiye düzenindeki PKK'liler de en 
azından savaşı şu veya bu şekilde yaşı
yorlar. Kürdistan 'dakiler gibi açık , her 
gün çok yakıcı hissetmeseler bile hisse
diyorlar. 

Diyarbakır Zindam'nda 10 arkadaşırı 
katledilmesi direnişle ilgilidir. Savaşın 
sürdüğü , kitleleri sindirildiği , her türlü di
reniş odağının özel savaşla ezildiği bir 

yerde Diyarbakır Zindanı 'ndaki d i ren işe 

tahammül etmiyor. Bu nedenle ezmek 
istiyor. Bu Diyarbakır zindan tarihiyle, 
Diyarbakır' ın özel durumuyla ilgili bir 
olay. Yani Diyarbakır'da ezmek. Diyar
bakır siyasal bir merkez, "orada ezerim 
genele yayanm, direnilmeyeceğini her
kese gösteririm." Kendine göre "dağda 

ve Kürdistan'da sonuç aldik, sonuç all-

Eylül1998 

geld iğ i bu düzeyde insanları bu kadar 
çaresiz, güçsüz, örgütsüz bırakmak bir 
karşı -devrimdir, insanlıkdışı bir saldırı
dır. Bu yetmemiştir, sadece insanların 
örgütlerini dağıtma değil , öyle bir hale 
getiriyor ki örgütlenemiyor. Arabesk ki
şiliğini ortaya çıkarmış , her türlü toplum
sal, sosyal faaliyetten uzaklaştırmış ya 
da sosyal ve siyasal faliyelle ilgilenme-

"ll Eylül en büyük Llran Kürdistan halkına değil, Türk halk 
gerçeğine vermiştir. Tamamen Insanilktan ç1karm1ş, yozlaştlnfflştlr. 

Bu kadar kötü bir savaşa, y1kma-yakmaya, katletmeye ses 
Çikarmayan bir halk temiz olabilir ml? Mümkün değil. Bu yaptınmlara ortak 

olan halk klrlenlr. Bir nevlll Eylül halki kirletme rejimidir." 

yoruz" dediği bir dönemde -kendini kan
dırmadır- tutsakların direnmesine ta
hammül edemiyor. Bir de Diyarbakır 
Zindanı ' nı böyle bir teslimiyet zindanı 
haline getirmek istiyorlar. Diyarbakır de
nilince akla direniş gelmesini değil de 
teslim olmuş tutsakların gelmesini isti
yor. Bu da onları şiddete itiyor. 

Şu da var; 1 O tutuklunun kafasının 
ezilerek öldürülmesi çok büyük bir olay
dır. Büyük yankı uyandıracak bir olay
ken tam tersine doğallaşmış, normalleş

miş ve hiçbir tepki görmemekte. Kürdis
tan'daki savaşta her gün onlarca insan 

öldüğü için de bunlar çok çarpıcı olarak 
ortaya çıkmadı. Yoksa başka bir süreç
te, savaşın olmadığı .bir yerde 1 O tane 
tutuklu öldürülse çok büyük bir sorun 
olurdu. 1 O arkadaşı n şe hadeti bir dire
niş sürecinin devamıdır. Diyarbakır Zin
ctanı 'nın duvarları , koridorları ve havası 
bile insanları etkiler, insanlara direniş 
çağrısını yaptırır . Bu direniş çağrısının 
Diyarbakır'da bilirilmesi mümkün değil. 

· Direnişler sürer, direnişler sürdükçe kat
liamlar da sürer. Faşizm tutsaklara sal
dıracaktır , önemli bir potansiyeldir, on
binlerce insandır . Başlı başına devrimi 
gerçekleştirebilecek bir güçtür. Bu in
sanların dışarıya devrimci duygularla, 
devrimci ruhla çıkması tehlikedir. Savaş 
bilse bile, bu kadar tutsak devrimci ruh
la çıkarsa yeniden bu savaşın zemini 
olur. Tutukladıklarına göre mücadelenin 
önünde olan insanlardır . Bu düşünüldü
ğünde bu kadar tutsağa faşizmin sessiz 
kalması mümkün değil , kalmıyor da. 

Ger1l1a savaşı 
bJUnçlendlrme barektielir 
SerxwebCın: 12 Eylül'ün geliştirmiş 

olduğu özel savaşın niteliği neydi? Türk 
toplumu 12 Eylül'ü yeterince yargılaya
bildi mi? Ne kadar bilince çıkardığı söy
lenebilir? 

M. Karasu: 12 Eylül sürecinin ta
şıdığı savaşın içeriği neydi? Özellikle 
halka karşı bir cinayettir. insanları top
lumdan kopararak bireyselleştirme , ör
gütlerini dağıtıp güçsüz, çaresiz hale 
getirmektir. Halkı kişiliksizleştirme , top
lumu kişiliksizleştirmektir , bire~selleştir
mektir. Her türlü örgütlenmeye izin ver
memek, ezmektir. Bu çağda insan lığın 

yecek kişilikler ortaya çıkarmıştır . Fut
bolu bu kadar özel savaş için kullan
ması , yine müziği bir toplumun kültürel 
değeri değil de toplumun kültürel değer
lerini çirkinleştiren , kirleten günümüzün 
gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 

Tabii düşman insanları bireyselleşti
rerek idealistleşiirmek istiyordu. 12 Eylül 
insanların dine yönelmesine zemin ha
zırladı . insanlar çaresiz kalınca dine yö
nelecekti. insanlar bireyselleşip siyasal 
ve sosyal örgütlerini kaybeder, idealistle
şirse bir yandan arabeske sarılacak, bir 
yandan dine sarılacak. Yalnız orada bir 

yanılgı çıktı . Bütün dinlerin farkı var ki 
dinler toplumsaldır. Bu unutulmuştur. 
Dinlerin -toplumsal özelliği onları ileride 
toplumsal bir örgütlenmeye çekecekti. 

12 Eylül'ün Türk halkına verdiği za
rarlar ne kadar bilince çıkarılmıştır? Çok 
fazla bilince çıkarıldığı söylenemez. 
Kendini bu kadar bireyselleştiren , bu 
kadar insanlık değerlerinden uzaklaştı
ran bir düzene karşı uyuşturulmuş , onu 
kavrayacak, aniayacak düzeyde değil. 
Bu anlamda apoiiiize edilmiş bir halk 
nasıl 12 Eylül 'ü değerlendirecek? 12 
Eylül siyasal bir olaydır. Bu kadar politi
kadan uzaklaşılınldı mı 12 Eylül'ü bilin
ce çıkarması da, yargılaması da fazla 
sözkonusu olamaz. 

Kürt toplumu açısından bilince çıkarıl
mıştır. Kürt toplumu baskıları çok şiddetli 
yaşadı . 12 Eylül Türkiye'de sadece örgüt
lere yönelirken, Kürdistan'da halka karşı 
bir yönelimi vardı. Öte yandan gerilla sa
vaşı bilinçlendirme hareketidir. Türkiye 
gerçeğini ortaya çıkararak , ordu gerçeği
ni, baskı gerçeğini netleştirerek halkı bi
linçlendirdi. Bu yönüyle Kürdistan halkı 
12 Eylül konusunda bilinçlidir. Savaş için
de yaşadıkları yıllar zorunlu olarak buna 
itiyor. Bu kadar cinayetler, köylerin boşal
tı lması , yakma-yıkma Kürdistan gerçe
ğinde politikleşmeyi ifade ediyor. Günlük 
politika tartışıyor, günlük siyaset tartışı
yor. Dünyayı , düşmanı , bölgeyi ve kendi 
durumunu da değerlendirebiliyor. 

Ama Türk halkı bu anlamda gerçek
ten kirletilm i ştir . Bu kadar savaşa ses
siz, duyarsız kalması , hatta zemin ol
ması ne kadar kirletildiğini. ne kadar in
sanlık değerlerinden koparıldığını gös
teriyor. 12 Eylül en büyük zararı Kürdis-

\ 

tan halkına değil , Türk halk gerçeğine 
vermiştir. Tamamen insanlıktan çıkar
mış , yozlaştırmıştır . Bu kadar kötü bir 
savaşa , yıkma-yakmaya , katletmeye 
ses çıkarmayan bir halk temiz olabilir 
mi? Mümkür değil. Bu yaptırırnlara or
tak olan halk kirlenir. Bir nevi 12 Eylül 
halkı kirletme rejimidir veya daha sonra 
geliştirilen özel savaş halkı kirletme, 
halkın içindeki güzellikleri boşaltma, çir
kinleştirme hareketidir. Bunun tahribat
ları çok fazla. Türkiye toplumu şu anda 
bunalımdadır, bırakalım 12 Eylül'ü yar
gılamayı, kendi durumunu farkedecek 
konumda değil , kendi gerçeğini göremi
yor. 

Ulusal kurtuluş mücadelemiz sadece 
Kürt halkını değil, Türk halkını da biraz 
bilinçlendiriyor. Biraz politikleştiriyor , 
politikayla, gerçeklerle karşı karşıya ge
tiriyor. Bu belli bir yargılamayı da ortaya 
çıkarıyor. Belli bir yargılama yok da de
ğil , vardır. Özellikle Refah-Fazilet'in bu 
kadar gelişmesi aslında bir yargılama
dır. Biz bu kadar savaş vermeseydik, 
kemalizmin yüzünü bu kadar ortaya çı
karmasaydık, netleştirmeseydik, etkisini 
kırmasaydık Refah-Fazilet gelişemezdi. 
Devlet dışı örgütleri geliştiren de PKK'
dir. Kemalizmin yıkılması da, ideolojik, 
politik, ekonomik bunalımının ortaya 
çıkmasını zorlayan belirli radikal akım

lar da var. Kemalist 
sistem Türkiye'ye 
uygun değil biçi
minde bir yargıla
ma gelişiyor. 

Bu yargılama 

içinde devrimci ha·. 
reketler ne kadar 
var? Devrimci ha
reketler bunun için· 
de yeterince yok. 
Devrimci hareketler 
12 Eylül 'ün ne ol
duğunu biliyor, ya
rattığı du.rumu da 
biliyor , ama güç
süzdür. Yargıla
mayı bütün halka 
yayacak, bunun 
üzerinde örgütle
rneye sokacak nok
taya getirememiş-

. tir. 
Özel savaşın 

yarattığı halk bu. Bugün televizyonlar
da görüyorsunuz bir arabesk konserin
de tıklım tıklım doluyor, insanlar kendi
lerini jiletliyor. 12 Eylül'den önce böyle 
bir durum yoktu. Arabeskçi kitle vardı , 

ama bu kadar değildi, bütün topluma 
yayılmamıştı. Bunun içinde Kürdistan'· 
dan sürgün olan kitle de vardır. Kürdis
tan boşaltıldı , metropollerde tümden ör· 

· gütlendirilemedi, örgütsüz kalan kitle 
bunalıma düşerek arabesk kültürün et
kisine girdi. Bütün bunlar 12 Eylül'ün 
insanları kirletmesi , özünden boşaltma
sıdır . Bugün Türkiye toplumu hayvan
laşmanın veya maymunlaşmanın eşi· 
ğindedir. Böyle bir durum yaşanıyor, 

ama biz kendi savaşımıza, ulusal kur
tuluş mücadelemize inanıyoruz; Türki
ye'yi de, Türk halk gerçeğini de tarihin
den bugüne ilk defa insanlıkla bütün
leştirecek , insanlıkla buluşturacak , in
sanlığın yarattığı uygarlığa katacak 
noktaya getirecek. Şimdiye kadar hep 
yıkıcı görevi görmüş Türkiye ve Os
manlı tarihi. Kültürel , toplumsal değer
leri, halkları ezmiş , hiçbir güzelliği bı
rakmamış. Güzellik derken güzelliğin 
ne olduğunu , ona bağlanmayı , buna 
karşı saldırmayı değil de bununla yaşa
mayı PKK öğretecek . Kenan Evren ve 
12 Eylül'ün bütün ortakları hepsi yargı
lanacak. Türkiye halkına bir şey kazan
dırmakları görülecek. 

Türk 'R Kürt balla 
ız Eylül'ü yarsı1anıaktad1 
SerxwebCın: Bu yargılamanın ilk 

adımı Akdeniz ve Karadeniz'deki Dev
rimci Birleşik Güçler temelinde atılan 
adımdır diyebilir miyiz? 

Sayfa 17) 

M. Karasu: Doğrudur. PKK'nin her 
zaman Türkiye halkına karşı bir sorum· 
luluğu var. PKK Mahirlerden, ibrahim
lerden, Denizlerden, onların mirasından 
kopuk değil , onların mirasının bugün 
devam ettiricisidir. Bunu rahatlıkla söy
lemek mümkün. Parti Önderliğimiz 
"benden daha iyi Türkiyeli yoktur, en iyi 
Türkiyeli benim. Türkiye halk gerçeğine 
en fazla değer veren ve bundan kopma
yan benim" diyor. 

Şimdi savaş Karadeniz'de ve Akde
niz'de geliştiriliyar ve Türkiye'nin her ta
rafından geliştirilmeye çalışılacak. Bu 
partimizin görevlerinden biridir. Türkiye 
devrimine v.e devrimci önderlerine bağ
lılık gereği de olsa Türkiye'de bu çalış
mayı yapacak. Çünkü PKK'nin ortaya 
çıkışında Türkiye devrimci gençlik hare
keti mücadelesinin etkisi büyüktür. Tabii 
kendi çıkış koşullarına zemin olan, ken
disine güç veren halkın temsilcilerine 
doğru cevap verecektir, veriyor da, da
ha da geliştirecektir . 

PKK belki şimdi Akdeniz ve Karade
niz halkı tarafından anlaşılmıyor , belki 
şovenizmle uyuşturulmuştur, ama gide· 
rek anlaşılacaktır. PKK Türk halkı tara
fından tanınmıyor, tanınsa bu kadar şo
venizm de olmaz. Türk halkına yansıtıl· 
madığı , çok farklı yarısıtıldığı için böyle 
bir durum var. Bu aşılacaktır. 

Yargılama Karadeniz ve Akdeniz'de 
başlıyor , tanışiıkça daha da geliştirile

cektir. Şu anda PKK'nin Türkiye'deki sol 
güçlerle, demokratik 9üçlerle teması 
var, zaten hiç koparmamıştır. Yine Tür
kiye siyasetini yürütüyor, Türkiye gerçe
ğiyle biraz içiçe geçmiştir . Bu kadar 
Türkiye'nin her tarafında dağılan Kürt 
halkının da kendisini özgürleşt i recek, 

kendisini ifadelendirecek, aynı zaman· 
da yaşaması için Türkiye halkıyla bırlik
te bu gerçeği yargılaması gerekiyor. 

7ürk burjuvazisl Kürt 
sonuıunun çözümünü istiyor 
SerxwebCın: Türkiye 'nin şu anda 

kendi iç siyasetinde yaşamış olduğu du
rumu ve Ortadoğu 'nun durumunu nas ıl 

değerlendiriyorsunuz? 

M. Karasu: Türkiye şu anda siyaset
te bir kriz yaşıyor . Diyelim bir 12 Eylül 
geldi herkesi susturdu, daha sonra 
PKK'ye karşı milli mütabakat oldu. Şu 
anda milli mütabakatın olmadığını söy
leyebiliriz. Bu yönüyle mücadelemiz 
Türkiye'deki sınıfların durumunu da net
leştiren , ayrıştıran , iç çatışmaları da 
hızlandıran bir etkendir. Bu iç siyasetin, 
milli mütabakatın dağılmasını , partilerin 
birbirine girmesini ortaya çıkaran PKK'
dir. Böyle sınıfların uzlaşmasına mey
dan verecek bir rahat durum yok. Belki 

. ekonomik ve diğer durumlar iyi olsaydı 
uzlaşma sürerdi. Ama biz durumu boz
muşuz, bozunca da kavga edecekler. 
Paslayı küçültüyoruz. Çok iyi paylaşma 
durumları ortaya çıkmayınca birbirlerini 
yiyerek hakim olmak isteyeceklerdir. 

Diğer yandan mücadelemiz karşısın
da çaresiz kalınca -tabii bütün sınıflar , 

bütün sosyal tabakalar bunalımda- bu 
sefer çözüm arayışı içerisindeler. Zor 
durumdan kurtulmak istiyorlar, o zaman 
da farklı politikalar gündeme geliyor. 
Sorunlar yoğunlaşınca, politikalar kar
maşıklaşınca politikalar farklılaşıyor . 
Sorunlar karmaşıklaşmasa pol~ikalar 
belki birbirine yaklaştırılabilir . Mesela 
şimdi Avrupa'da partiler birbirine çok 
yaklaşmış , sosyal demokrat ile faşist 
aynı düzeye gelmiş , kim gelse aynı poli
tikayı izleyecek. Türkiye'de şimdi böyle 
rahat bir durum yok. Böyle bir durum ol
madığı için siyaset de karışık . 

12 Eylül'den önce Türkiye'de burju
vazi işçi tüketimine yönelikiL Darbeler 
geliyordu işçiler susuyordu, bu burjuva
zi için yeterli oluyordu. Fakat şimdi dışa 
yönelik bir ihracat var ve burjuvazi orta
ya çıkmış. Bu da siyasal durumu etkili
yor. Burjuvazi içte bir rahatlama sağla
mak ve bunun sonucunda dışarıya ya
yılmak istiyor. Ama PKK'yle savaş dış 
dünyayla ilişkilerin i. Ortadoğu 'y la ilişkı-
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lerini bozmuş durumda. Dışa yönelik 
ekonomide en fazla çevresindeki ülke
lerde pazar bulabilir, kendisini tıkanık
lıktan kurtarabilir. Ortadoğu'nun gerçeği 
Türkiye burjuvazisinin bu ihtiyacına ce
vap vermiyor. Bu nedenle Türk burjuva
zisi Kürt sorunun çözümünü istiyor. Bu 
çözümle kendisini güçlü duruma getirip 
dünya koşularının verdiği imkanlarla 
ekonomisini düzeltmek, geliştirmek, bi
raz dışa yaymak istiyor. Şu andaki Tür
kiye siyasetinde değerlendirme yapar
ken Türkiye'nin ekonomi-politikasını da 
gözden kaçırmamak gerekir. Türk bur
juvazisi bu yönüyle şoven politikalara 
endeksianecek durumda değil. Biraz 
daha sorunlara farklı çözümler bulmak 
istiyor. Ordunun emirlerini yerine geti
ren politikacılar ise böyle bir durumda 
kendisini gerçeklerden koparıyor aslın
da. Burjuva kesimine dayanan partiler 
bir çıkmazı yaşıyorlar. Ordu ve kendi 
dayandıkları kesimlerin politik yaklaşım
ları arasında çelişkileri var. Türkiye'nin 
iktidar düzenini, sistemini kabul etme
yen odaklar ortaya çıkmış durumda. 
Refah-Fazilet ve başka partiler var. Bu 
da Türkiye siyasetinde karışıklık ortaya 
çıkarıyor. 

Tiirklyr'dekl S11V8f sly&9eti boalu 
Savaşın içine girenler, savaşanlar 

her tarafı etkiledi. Orduya, polise, aske-
. re dayanarak partileri etkileyip ekonomik 
alana el attılar. Hukuk dışı yöntemler bir 
nevi meşrulaştı, "PKK'yle savaşworui' 
diye hukuk dışılığı bir hak olarak ortaya 
çıkardılar, merşulaştırdılar. Bu da Türki
ye'deki siyasal düzeni, iktidar sistemini 
sarsmış durumda. Partilerin, polislerin, 
basının, bütün kurumların içinde çeteler 
var ve etkili. Partiler toplumsal, siyasal 
çözümler bulmaktan çok çeteleri savu
nan partilere dönüşmüşler. Bu durum 
Türkiye siyasetinin yaşadığı bir çıkmaz
dır. Bu çetelerin fazla üzerine gidemiyor
lar, çünkü güçsüzler. Bu yönüyle Türk 
siyasetinde bir çözümsüzlük var. Refah
Yol geldi çözmedi, zaten ordu müsade 
etmedi. Daha sonra Yılmaz-Ecevit-Cin
doruk hükümeti geldi, fakat bunlar da ne 
ekonomik, ne iç sorunlara, ne de dış so
runlara cevap verebiliyorlar. Türkiye'de 
siyaset bir çözümsüzlüğün elinden diğer 
bir çözümsüzlüğün eline geçiyor. Dün
yada seçimler çözümsüzlük olduğu yer
de olur, Türkiye'de ise bir çözümsüzlük
ten vazgeçip başka bir çözümsüzlük içi
ne girmekte ortaya çıkıyor. Böyle bir kı
sır döngüyü yaşıyorlar. PKK'nin yarattığı 
gerçek bu. Savaşı çözmeden Türkiye'de 
bir çözüm bulmaları mümkün değil. 
Çünkü bu savaşa çözüm bulmayan, dü
rüst yaklaşmayan her türlü politika ken
dini kandırma oluyor. Tali çözümlerle işi 

götürmeye çalışıyorlar. Siyaset demek 
çözüm demektir, politika demek çözüm 
demektir. imkanları kullanma veya işi 
çözme sanatıdır politika. Türkiye'de poli
tika yoktur şu anda, ordu yapıyor. Orta
doğu'nun durumu ise siyasette daha da 
karışık. Irak, iran, Suriye Türkiye'nin 
karşısında. Tabii Irak'la belirli bir anlaş
mayı yaşıyorlar, Güney'e hakim olma 
noktasında. Özünde Irak Türkiye'ye kar
şıdır. 

12 Eylül aslında şuydu: Kendisini 
güçlendirecek, içini temizleyecek, bir 
devlet> olacak ve Ortadoğu'ya açılacak , 
hakim olacaktı, bunu yapamadı. Türki
ye'nin bu politikasını herkes biliyor: Par
çalanmış durumunda Ortadoğu'ya, Kaf
kaslara, Güney Kürdistan'a yayılmasını, 
Balkaniara yayılma niyetlerini. Rusya'
yla ilişkilerini, Azerbaycan'la olan ilişki
leri. Burada iran ' ı, lrak'ı veya Arap dün
yasını karşısına almıştır. 

ABD'nin 12 Eylül'ü desteklemesinin 
nedeni şudur; iran yerini boşaltmıştı, 
Türkiye'yi güçlendirerek iran'ın boşaltlığı 
rolünü de Türkiye'ye verecekti. Türkiye'yi 
güçlendirerek Ortadoğu 'da etkili kıla
caktı. Şimdi tersi bir durum var. 12 Eylül 
Ortadoğu gerçeğinde istediği amaçlara 
ulaşmamıştır. Ortadoğu'da şu anda güç
süzdür, yani Amerika işte Türkiye'yi güç-

lenöirerek, Ortadoğa jandarmasını etkili 
kılacaktı , 12 Eylül bunu başaramadı. 

Ortadoğu 'nun durumu tabii netleş
merı:ıiştir , Ortadoğu 'da dengeler yerli 
yerine oturmamıştır, hala geçiş sürecini 
yaşıyor , bir siyasal istikrarsızlık yar. Bir 
denge yıkılmıştır , ama yeni bir denge 
de kurulmamıştır . Durumların ne ola
cağı daha belli değil. Bu yönüyle Orta
doğu şu anda bilek göreşi yapmaktadır. 

Herkesin kendisini dayattığı , durdurmak 
istediği, birbirini boşa çıkartmak istediği 
bir alan. Bu yönüyle siyasal karışıklığın , 

ülkeler arasındaki 

Eylül1998 

gelmeyeceklerdir, hatta engelleyecek
lerdir, tıkayacaklardır. Gelmezlerse Tür
kiye'yi daha yoğun kaosun, çözümsüz
lüğün içine alacaklardır . Ateşkesin hem 
çözüm üretme gücü vardır, hem çözüm
süzlüğü arttırma gücü vardır . Ateşkesi 

iki yönlü değerlendirmek mümkündür. 
Partimiz esnek davranıyor zaten, si

yasal çözümün yolunu açmak için talep 
ortaya koymadığını , sadece bu sürecin 
açılmasını istediğini belirtiyor. Bu konu
da partimizden daha farklı yumuşak 
yaklaşım beklemek müm~6n değil , her 

hala sürdüğü nettir. Bu açıdan kabul 
edilmeyecek biçimindedir, ama kabul 
edilmesinin nedenleri de çok fazladır . 

Partimiz öngördüğü ateşkesi ortaya at
mıştır . 

Serxwebün: Ordu içindeki görev de
ğişimin i n bu ateşkes sürecinde etkisi 
var mıdır? 

M. Karasu: Aslında ordu içindeki 
görev değişiminin kişilerle anlayış de
ğiştirdiği anlamına gelmez, bir devamlı
lık vardır. Ama diyelim önceki komuta 

kadernesi bize 
çelişkilerin yoğun ol
duğu bir süreç. PKK 
de bu gerçek içinde 

"Dünyada se~lmler ~6zümsüzlük olduğu yerde olur, Türkiye'de Ise 

bir ~özümsüzlükten vazge~lp başka bir ~özümsüzlük /~Ine glnnede 

karşı savaş sürdür
dü hem psikolojik, 
hem siyasal olarak. 
Yenileri kadar 
avantajlı olamaz
lardı , yenileri bu an
lamda daha avan
tajlı . Yeni bir kade
medir, savaşı sür

aslında her şeyi etki
liyor, her şeyin den

odAya ~ıkıyor. Böyle bir kısır döngüyü yaşıyorlar. 

gelerini belirleyen 
I'KK'nln yarattığı gerçek bu. Savaşı ~özmeden Türkiye'de bir ~özüm 

bölgesel bir olaydır . 

Bu kadar bölgesel 

bulmalan mümkün değil. Çünkü bu 5.1V.tş.ı ~özüm bulmayan, 

dürüst yaklaşmayan her türlü politika kendini kandtnna oluyor." 
bir sorun olunca 
uluslararası iç sorun da oluyor. 

TC-ABD-israil ittifakı kendi karşısında 
bir ittifak doğurmuştur, Ortadoğu 'daki 

halkları kendisine karşı daha güvensiz 
hale getirmiştir. Tükiye'nin geçmişte 
Arap, islam dünyasıyla ilişkileri vardı. is
rail'le bu kadar sıkı ilişki bunları da sars
mıştı. Tabii Ortadoğu 'da Almanya, Fran
sa politika yürütüyor, Türkiye'yse tama
men ABD'ye endekslidir. Tabii Almanya'
nın, Fransa'nın Ortadoğu politikasına 
ters düşmediği gibi Rusya'yı da çok ra
hatsız ediyor. Bütün bunlar ABD'nin jan
darması Türkiye'nin Ortadoğu'da yeterin
ce güçlü olmadığını , zayıf olduğunu gös
teriyor. Yine savaşan Türk ordusu, savaş 
içinde savaşmayı da öğrendi, savaş tek
niğini de çok geliştirdi. Bu Ortadoğu için 
bir tehdittir. Bu tehditi de PKK ortadan 
kaldıracak. Kürdistan halkı özgürlüğünü 
kabul ettirirse Türkiye'yi de demokratik
leştirecek, demokratikleşen Türkiye de 
Ortadoğu'da bir tehdit olmaktan çıkacak. 

Aq.tesln bem çözümü, bem 
çöziiıDsiizlrij arttııma gücü vanl.ır 
Serxwebün: Partimizin 3. ateşkesiy-

le Türk rejiminin içine girdiği çözümsüz
lük ne anlam taşır? 

M. Karasu: Ateşkes tabii Türkiye'nin 
çözümsüzlüğüne bir çözüm önerisidir. 
12 Eylül'ün, hiçbir darbenin yapamadı
ğını ancak PKK'yle, Kürtlerle bir siyasal 
anlaşma ile yapabilir. Kim Ortadoğu'da 
Kürdistan halkıyla ittifak yaparsa güçle
nir. Bu, her tür soruna çözüm bulabilir. 
Şimdi Araplar Kürdistan halkıyla iyi itti
fak yapsalar, iyi bir siyasal çözüm bul
salar kesinlikle Ortadoğu'da güç kaza
nırlar, Farslar bunu yapsa güç kazanır. 
Türkiye de PKK sorununu, Kürdistan 
sorununu çözerse güçlü bir devlet hali
ne gelir. Bu güçlenma Ortadoğu halkla-

. rına karşı anlamında bir güçlenme ol
maz. Çünkü demokratikleşen , Kürdistan 
alanında siyasi çözüme ulaşan Türkiye, 
böyle şovenist Türkiye olmaktan çıkar, 
artık gözü dışarıda olan bir Türkiye ol
maktan çıkar ve güçlenir de. 

Ama ateşkese cevap vermezse Tür
kiye sistemi daha büyük çözümsüzlüğe 
girecektir, daha da zorlanacaktır . Sa
vaŞı sürdüren taraf olarak zorlanır, güç
lenmez, moral düzeyiyle çöker, dış-iç 
desteğiyle ç'öker. Görevimizi, siyasi çö
züm çağrısını yaptığımız için, bu talebi 
ortaya çıkardığımız için bu konuda üze
rimizden yük kalkar, savaşı daha da yo
ğunlaştırabiliriz . Türkiye'nin kabul etme
diği gerçeği ortaya çıkartırsak Kürdistan 
halkı daha çok savaşa yüklenecektir. 
Savaşla çözüm alınacağını görecektir: 
Siyasetle, başka yolla çözüm olmuyor
sa Türkiye, Kürdistan halkının önüne 
tek bir çözüm yolunu koyuyor "savaşm" 
diyor. O zaman Kürdistan halkı daha 
fazla savaşın içine girecektir, dünya 
halkları savaşmamızı daha iyi anlaya
caklar. Biz de başka bir çözüm olmadığı 
için savaşa daha fazla yükleneceğiz. 

Şovenizm, yıllardır savaşla beslenen 
çeteler, özel savaşın kururnlaşması var. 
Ordu tabii kolay kolay siyasal çözüme 

türlü yumuşaklığı gösteriyor. Bu süreci 
HADEP'le de açabilirler, tartışabilir, o 
pek sorun değil; ama sonuçta PKK'yle 
çözülecek bir sorundur. Yani savaşı yü
rüten biziz, bu kadar değeri ortaya çıka
ran biziz. HADEP de yine bu savaş so
runu üzerine politika yapıyor , savaşın 

sorunuyla ilgileniyor, savaş sorununun 
içine girecek böyle bir sürece katılırsa 
olabilir. Bu yönüyle ister HADEP, ister 
Avrupa'dan herhangi bir devlet, isterse 
de herhangi bir güç katılmış , bu önemH 
bir sorun değil. Bu bir yöntem sorunu
dur. işin esasını konuşuyoruz . bu soru
nun siyasal yöntemle çözülmesi Kürtle
rin temel ulusal, siyasal, kültürel hakla
rının kabul edilmesi, anayasada güven
ceye kavuştuğu bir sürecin başlatılma
sıdır ve bunların sonuçlandırılmasıdır. 

Yoksa bu süreçte HADEP de, başkaları 
da devreye girebilir. Bu konuda PKK 
çok katı değil , "HADEP girmesin, şu 
devlet-bu devlet girmesin" yaklaşımı 
yoktur. Türk devleti girecek mi böyle bir 
sürece? Böyle bir tartışmanın içine gire
cek mi? Operasyonları durduracak mı? 
Ateşkese cevap verecek mi? Bunlar 
önemlidir. Şöyle bir şey olamaz tabii ; 
"yok biz şununla gireriz çözüme ama 
ateşkese cevap vermeyiz, ezeriz, üzeri
ne gideriz." Böyle bir yaklaşım olmaz. 
Böyle bir yaklaşımı kimse PKK'den za
ten bekleyemez. 

Şu anda operasyonlar biraz çelişkili. 
Herhalde bizi motive etme, denetim altı
na alma gibi bir yaklaşımları var. Bu 
ateşkesi bozmayacağımızı düşünerek 

"ktsa sürede PKK bozmaz, PKK bunu 
sürdürür, o zaman biz de fayda/ana/tm. n 

Bu yönde bir kurnazlık , açıkgözlülük de 
görülüyor. Ama bu çözüm değildir , bu 
kendilerini daha da çıkmaza götürebilir. 

Türkiye'de kendi sorunlarına çözüm 
bulmak isteyen kesimler çıldırmamışlar
sa, delirmemişlerse mutlaka vardır . Tür
kiye'de herkesin çıldırdığını , delirdiğini 
söylemek mümkün değil. Burjuvazi bu 
kadar "çözümsüzüm" diyorsa en azın
dan bunu belirli kesimlere yansıtıyor, 

belirli çözüm isteyen aydınlar da var, 
sesini çıkarmayanlar da var. Ateşkes bi
raz bunların önünü açmak içindir de, 
"cesaret/i olun", belki savaş verirken, 
savaş yaparken "siyasal çözüm, banş" 

deseydiniz ihanetle suçlarlardı, sustu
rurlardı , "-savaş içinde niye böyle konu
şuyorsunuz?' derlerdi. Şimdi savaş dur
duruldu, düşünce sahipliğini yapın, ister 
asker içinde, ister aydın , ister yurtsever 
halk kesiminde olsun. Savaşı isteyen 

· özel savaş çetelerinin, demogoji yap
malarını , siyasal çözüm isteyenleri bas
tırmalarını, susturmalarını engelleyen 
bir yaklaşım da sergiiemiş oluyoruz. Bu 
yönüyle ateşkesten sonra siyasal çö
züm isteyenlerin arayışları olabilir. "Ta
mam yapacağtz" diye yeraltından haber 
de gönderebilirler, bunlar daha da geli
şebilir. Ama Türkiye ortamı tabii karışık, 
çelişkili. Ne kadar yapacak güçleri var
dır, ne kadar siyasal çözüm isteyen 
güçler gündeme getirebilirler? Şu anda 
bir cevap vermediği . operasyonların 

dürmemiştir. Bu tür bir şeye daha ça
buk, daha kolay girebilir eğer böyle bir 
istek varsa. Aslında ateşkeste , siyasal 
çözümde isteği olursa sadece şu anki 
ordu kademesinde olmaz, öncekilerin 
de biraz onayı olur. Öncekiler de zor: 
lanmayı görmüşlerdir. Yeni gelenlere bir 
fırsat vermek için parti bunu düşünmüş
tür. Yoksa öncekiler çok kötüydü, bun
lar çok iyidir diye değil , kişilerin kötülü
ğünden ve iyiliğinden de değil , Türkiye 
gerçeğinden, ordu gerçeğinden . Ordu 
savaştı yıllarca bizimle. Bizimle ne ka
dar savaşılabileceğini , ne kadar savaşı
lamayacağını en iyi ordu bilir. Bu işi ne
reye kadar götürebilir, ne kadar götüre
mez ordu siyasetçilerdan daha iyi bili
yo~. Zorlanan, savaşan , PKK'nin gerçe
ğini ve kendi savaş gerçeklerini en iyi 
bilen ordu oluyor. Ordu böyle bir işin içi
ne girebilir. Fakat çok hayalci de olma
mak gerekir. Türkiye gerçeğini biliyoruz. 
Çok şoven, tarihte Kürt sorununu şid
detle götürmüş kendilerine göre, de
mokratik sürece girmemiş, Kürt halkını 
bitirmek isteyen bir yaklaşımı , gelenek, 
kültür ve ahlakı var. Tabii bunun getirdi
ği zorluklar var. 

Serxwebün: 12 Eylül'ün 18. yıldö
nümü, bu yıl Türkiye kamuoyunda çok 
az tartışıldı , konuşuldu . Neden? 

M. Karasu: Şu anda savaşı ordu 
sürdürüyor bize karşı , mücadeleyi o yü
rütüyor. Şimdi kalkıp 12 Eylül'ü çok tar
tışamazlar, çok gündeme getiremezler. 
12 Eylül'ü gündeme getirmek ordunun 
itibarını zedelemektir. Bize karşı savaşı 
sürdürüyor, yürütüyor. Özel savaşı yü
rütenler buna izin vermez. ileride çok 
tartışılabilir ama şu anda olamaz. Bu 
başarısızlık kabul edilince ordunun ba
şarısızlığı da kabul edilir. 12 Eylül yıpra
tılırsa , ordu da yıpratılmış olacak kendi
lerine göre. Yapılması şu anda politik 
ve taktik olarak işlerine gelmez, 12 Ey
lül'den rahatsız olsalar da. 

SerxwebOn: Son olarak belirtmek 
istedikleriniz var mı? 

M. Karasu: Mücadelemiz aslında 12 
Eylül gerçeğini ortaya çıkarmış , boşa 

çıkarmıştır. Bu anlamıyla 12 Eylül dev
rimcileri ezdi, Türkiye solunu, halkı sus
turdu, sindirdi. Türkiye'yi demokrasiden 
ayırmak istedi, politik diktatörlükle yö
netmek istedi. Yani demokrasinin ol
madığı , sadece egemenlerin katı biçim
de yönettikleri bir Türkiye 'yi yaratmak 
istedi. Ama bugün mücadelemiz 12 Ey
lül faşizmine karşı büyük bir demokrasi 
mücadelesi olarak bunun zeminini orta
ya çıkardı. Türkiye tarihinde ilk defa de
mokratikleşme zemini yakalanmıştır . 

Bugün savaş sürse de, ordu gerçeği 
hala kendini ağır hissettirse de Türkiye'-. 
nin aslında demokrasiye en yakın oldu
ğu dönemdir. Yine yayılmacı , faşist, de
mokratik olmayan yapısıyla hem kendi 
halklarına, tarihte Ermenilere, Rumiara 
ve birçok halka zulüm, tasfiyeyi daya
tan, yine dışarıdaki halkiara karşı tehdit 
olan Türkiye'yi giderek demokratik bir 

SerxwebOn) 

çizgiye getiriyor PKK. Bu yönüyle Orta
doğu halklarının da mücadelesini verdi. 
12 Eylül 'ü ifade ederken, 12 Eylül'e 
karşı savaş veya yıldönümünü belirtir
ken böyle kapsamlı belirtmek gerekir. 
Yalnız PKK'nin savaşını Kürdistan ulu
sal kurtuluş savaşı gibi görmek, dayat
mak doğru değildir. Bu yönüyle Ortado
ğu ve Türkiye'de de demokrasi hareke
tidir. Ortadoğu tarihteki yerini böylelikle 
tekrar alacaktır. 

Bizim mücadelemiz bir de Mezopo
tamya'nın , insanlığın yetiştiği bu coğraf

yanın tekrar dünyayla bütünleşmesi , 

hem siyasi, hem ekonomik, hem sosyal 
olarak bir gelişme sürecini ortaya çıka
racaktır. 12 Eylül şiddetle halka önemli 
zararlar vermiştir. Fakat şu da var; 12 
Eylül mücadelemize karşı şiddetle kar
şılık verdi, ama bizi dünyaya da açtı. 12 
Eylül'le birlikte dünyayı da tanıdık . Bizi 
dışarıya savurdu ezmek için, ama dışa
rıya savrulma bugün bizim Ortadoğu 
gerçeğini daha iyi tanımamıza, halkı dı
şarıya savurdu, ama dışarıya savrulan 
halkımız örgütlenerek topraklarına bağ
landığı gibi, şimdiye kadar Kürdistan 
sorununu dünyaya kapatarak ezmek is
teyen Türkiye düzenine, sömürgeci dü
zene önemli bir cevap olmuştur . Ufku 
dar, kendi çevresini göremeyen Kürt'ten 
dünyayı tanıyan , bu yönüyle dünya ve 
Ortadoğu gerçeğiyle bütünleşip müca
delesini daha gerçekçi, daha politik yü
rütmesini sağlayan olanakları da 12 Ey
lül yarattı. 12 Eylül bitirmek istedi, biz 
zorunlu olarak dışarıya da çıktık , ama 
dışarıya çıkmayla 12 Eylül'ün ülkemizi 
insansıziaştırma politikası boşa çıka 
rıldı. Bu yönüyle 12 Eylül'ün bir politi
kası da kendisine ters bir biçimde bir 
sonuç ortaya çıkardı. 

Türkiye halkı, Türkiye devrimcileri 12 
Eylül'de epey ezildiler, yıprandılar, bizce 
şimdiye kadar toparlanmaması kabul 
edilecek bir durum değildir , acı bir du
rumdur. 12 Eylül'ün üzerinden 17 yıl 
geçmiştir, artık buna Türkiye halkının da 
doğru bir cevap vermesini halkımız da, 
PKK de bekliyor. Bu yönüyle Türkiye 
devrimcilerine önemli görevler düşüyor. 

Öte yandan 12 Eylül faşist bir yöne
timdi, Türkiye ve Kürdistan halkını ezdi. 
Bunda aslında en büyük suç ortağı ken
disine demokratik diyen Avrupa dünyası , 

burjuva dünyasıdır. 12 Eylül'ü yargılarkan 
sadece generalleri yargılamak yetmez, 
bunları da yargılamak gerekir. Böyle bir 
Türkiye gerçeğini onlar ortaya çıkardı. 
onlar yol verdi. Türkiye'de bugün askeri 
rejimden, şundan-bundan rahatsız olan
ların başta bu gerçeği görmesi gerekir. 

12 Eylül 18. yıldönümünde PKK açı

sından destansı bir tarih ve değerler or-
. taya çıktı. 12 Eylül'den bugüne baktığı
mızda gelişmeler muazzamdır, destan
sıdır, Bizim açımızdan , Kürdistan halkı 
açısından 12 Eylül tamamen bozguna 
uğratıldı. 12 Eylül 'ün herhangi bir so
nuç almadığını rahatlıkla söylemek 
mümkündür. Bu noktada Türkiye solu 
ve hatta Kürdistanlı diğer örgütler de 
PKK'ye çok şey borçludur. Onları ezdi, 
yenilgiye uğrattı , ama PKK ayakta kala
rak herkeste umudu canlı tuttu, yani hiç 
kimsenin umudunu boşa çıkarmadı. Bu 
yönüyle PKK Türkiye halkı na , Kürdis
tan halkına , Türk soluna, Kürt refor
mislieri dahil herkese hizmet eden bir 
mücadeleyi verdi. 12 Eylül'ü değerlen
dirirken herkesin bunu da düşünmesi 
gerekir. 12 Eylül'e yalnız PKK karşı ko
yabildi, bu da PKK'nin ideolojik-politik 
gücünü gösteriyor, özellikle önderliğin 
gücünü gösteriyor: Şunu rahatlıkla söy
leyebiliriz ; Parti Önderliğimiz dışında 

· hangi önderlik olursa olsun böyle kap
samlı saldırı , şiddet karşısında ayakta 
duramazdı. Kimseyi , böyle bir örgütü 
hayatta kurtaramazdı. Yalnızca önder
lik kurtarabiiirdi ve kurtarmıştır . Bu yö
nüyle 12 Eylül'ü yenilgiye uğratanın 
Parti Önderliği olduğunu rahatlıkla be
lirtebiliriz. 

17 Ey/ü/1998 
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Onuru n irade ile bütünleştiği gün 

Mehmet ASLAN 

Rıdvan BULUT 

Nimet ÇAKMAK 

Cemal ÇAN 

Ahmet ÇELİK 

• baştarafi 1. sayfada 

Amed Kürdün belleğine ölüm ve 
direnişle girmişti. Bu anlamda 
Amed, bir tarihin ışık altında ye-

niden keşfedilişi kadar, değerli bir me
kan ve emsalleri içerisinde eşine ender 
rastlanan bir tanıktır. Bu tanık ki , sonra
dan belki bir gün kuşaklara , tıpkı bir ihti
yar kızılderili bilgenin kırlaşmış saçlarıy

la, etrafına topladığı küçük çocuklara 
anlattığı efsanevi hikayeler gibi aydınla
tıcı ve köklerine bağlı kalmalarını öğüt
leyen mağrur bir filozof olacaktır. Onun 
için Amed'in her günü tarihtir, işlenmesi 
gereken bir direniş destanıdır. Tıpkı ON 
yıldızın birbiri ardısıra halaya tutuşma

ları gibi. işte yine sessiz bir 24 Eylül'dü 
Amed. 

Bugünün neler getireceğinden ha
bersiz, her zamanki gibi roj baş' la kalkıl
mıştı. Görünürde olağanüstü denilebile
cek hiçbir belirti yoktu. 6.30'da kapı açı

lır açılmaz herkes havalandırmaya in
miş, kimisinde uykunun ağırlığı hala be-

. lirginliğini koruyor, gözlerini zar zor 
açanlar, eliyle gözlerini oğuşturanlar , la
vaboya sokulup yüzüne su serpenler ve 
sabah kalkışiarına bir türlü alışamayan 
bazı tutsaklar ... Spora başlama saatinde 
hemen hemen herkes hazır bulunuyor
du. Koğuş mevcudu altmış-altmışbeş ki
şi olup, görüş günü nedeniyle herkes 
traş olmuştu . Kahvaliıda ve sonrasında 
koğuş yapısı Ape Ali 'nin esprileriyle 
epey canlanmış , moral bulmuştu . 

Görüş günü olması nedeniyle birgün 
öncesinde arama adına gelen askerler 
ve gardiyanlar koğuşları yine darmada
ğan etmiş , çekirge sürüleri gibi ortal ı ğ ı 

adeta viraneye çevirmişlerdi . Kitapları 

pencereden göstere göstere parçala
mış , parçalamakla da kalmayarak tahrik 
için parmaklarıyla kurt işaretleri yapıyor , 

provokasyon için her şeyi denemişlerdi. 
Tutsaklar sadece sloganlarla karşılık 
vermiş , saatlerce bu insanlık onuruyla 
bağdaşmayan tutuma karşı sadece slo
gan atılmıştı. Çoğu tutsağın sesi kısıl

m ı ştı. 

Bilinir, Amed Zindanı karşı devrimin 
hep iştahını kabartm ı ştır . Teslim alma, 
sindirme, korkutma ve orayı ihanet yu
vasına çevirme hesaplari hiç bitmemiş

tir. 1980'1erden bu yana aralıksız hep 
aynı yönelim, aynı politika devam ede
gelmiştir . Taktikler, politikalar değişse 
de, her dönem kendi içinde yeni , farklı 
yaklaşımları da getirmiştir . Son dönem 
politikası da "itirafç1/aşttr, ihanetçileştir. 

· Bu olmazsa bağtmstzlaştll" politikasının 
amansızca dayatıldığı alan Amed ol
muştur. Zindanın yanında çok hızlı bir 
şekilde yeni bir bina yapılmış , gelenlerin 
üzerinde çok sıkı , müthiş bir baskı uygu
lanmaya başlanmıştı. Zindanın kapısın

da süren bu işkence faslı , ikinci bir sor
gu, yıld ı rma ve psikolojik baskı altına al
maya dönüştürülmüştü . Adeta kapı , ira
deyi kırma , davadan vazgeçirtme, teslim 
alma kapısı haline getirilmişti. Öyle ki , 
biraz zayıflık gösteren, bu baskılara 
karşı tutunamayan kimi insanlar bu "ek' 
denilen binaya savrulmtıştu . " Bağtmstz

lat'' adına geliştirilen bu ihanet politika
sıyla kısa sürede "ek bina"da onlarca 
ikircilikli, kararsız ve zayıf insan birik~ 

mişti. 

Gün ilerlemiş , saat 9.30'a dayan
mıştı . Kapıda kalan Rıdvan BULUT gö
rüş listesini eline alıp havalandırmaya 
çıkınca , herkes sustu. Liste okunduktan 
sonra görüşçüsü gelenler ellerine !eğen

leri alıp kapıdan çıktılar. Zindanın uzun 
bir ana koridoru vardı ve koridor o gün 
her zamankinden daha sessizdi. Görüş 

· kabinierine doğru yol alınırken , alt taraf
ta kalan 35. ve 36. koğuş mazgallarına 
iki gardiyanın adeta yapışırcasına bek
lediklerini gördüler 35 ve 36. koğuşlann 

kale kapılarını andıran demir yığınının 
tam ortasından açılmış olan mazgallara 
yapışmış gibi duran ve insanın daha ilk 
anda öfkelenmesini adeta teşvik eden 
bu sinsi ve yılan soğukl~uyla bakan 
yaratıklar , tam bir üstünlü~ havasıyla tu
tukluları sanki gözleriyle mazgallara ça
ğırıyor gibiydi. iki bacağını yana açmış , 
ellerini arkadan buluşturmuş vaziyette, 
hafiften gülümseyerek, onlara yaklaşan 
tutuklulara derin ve anlamlı bakışlar fır
latıyor , artık "yaşam hakkt tammayaca
ğti' der gibiydiler. 

Tutuklular fazlaca anlam veremedik
leri, ancak gardiyanların görünüşlerin

den anladıkları kadarıyla da durumu de
ğerlendirmeye çalışmış ; ve "ne bu, maz
gallan engellemek için mi?' diye kendi 
aralarında konuşmuşlardı. Ama ihtiyaç 
olmadığı için mazgala kimse gitmedi. 
Görüşte ailelerle konuşuldu , yaklaşık 

kırkbeş dakika sohbetlerle geçmişti. Üç 
posta Halinde görüşe çıkılıyor ve o hafta 
18. ile 29. koğuşun görüşü birleştirilmiş
li. Gelen tutsaklar birbirleriyle konuşu

yor, hem ailelerle tanışıyar hem de soh
betler yapılıyordu. Birinci posta bitip de 
geri dönüldüğünde, 35. ve 36. koğuşla, 
rın mazgallarındaki gardiyanların sinsi 
bekleyişi devam ediyordu. Mazgala yine 
gitme gereği duyulmadı. Zaten konuşu
lacak bir şey de yoktu. Koğuşlara giril
dikten sonra ikinci postada çıkacakların 
listesi okundu. Bu arada Rıdvan tepkili 
bir biçimde, "heval o mazgalda ne diye 
öyle durmuş/ar, gerçekten insant tahrik 
ediyorlar. Görüşten gelecek malzemeler 
için /eğen/eri a/mamtz gerekiyor, ala/tm 
mt?' diye sormuştu . Koğuş sorumlusu 
Delil , "her hafta altyoruz, sorun olaca
ğtnt sanmtyorum, ama yine de dikkat 
edelim" diye cevaplamıştı Rıdvan ' ı. Ko
ğuştan dışarı çıkmış ve yavaş yavaş 
ilerliyorlardı ki, iki gardiyanın aynı pozis
yonda beklediklerini gördüler. Tutuklu
ları gören gardiyanlar, daha da diklen
miş , göğüslerini öne çıkarmış , başları 

dik, tam bir asker gibi. esas duruşta ve 
"kutsal bir mabedi' korur gibi mazgallara 
sırtlarını vermişlerdi . Bu duruma pek 
fazla anlam vererneyen Rıdvan ve bir 
başka tutsak kendilerine hakim olmaya 
çalışarak 35. ve 36. koğuşlara doğru 
ilerlemiş , bir anda gardiyanların önünde 
bitivermişlerdi. Gardiyanlar önlerinde bi
tiveren iki tutsağın gözlerindeki öfkeyi 
hissetmiş olacaklar ki , kasılmayı b ı rak

mış ve ellerini arkadan bırakarak kendi
lerini gevşetmişlerdi. Rıdvan ve diğer 
tutsak, leğenleri almak üzere mazgalları 
açıp konuşmak istediler. Gardiyanlar ke
keleyerek, "yasakttr, arttk konuşamazst
nti' deyiverdiler. Tutsaklar, "biz daha 
önce de konuşuyorduk, bu yeni kural da 
nereden çtktt ?' dedikten sonra, açmak 
üzere ellerini mazgala doğru uzattılar . 

Anlaşılmaz bir biçimde gardiyanların se-
. si -soluğu kesilmiş adeta bir heykel gibi 
cansız ve sarıya kesilmişlerdi . O ege
menlik havasından sanki eser kalma
mışt ı. Bu arada hem 35., hem de 36. 
koğuşun mazgallarında temsilciler belir
miş ve onlar da durumlara ilişkin konu
şuyorlardı ki, başgardiyan denen Fethi 
Ahmet, yerden biten zehirli bir mantar 
gibi oracıkta bitivermişti. Fethi Ahmet, 
içten pazarlıkil olduğu her halinden belli 
bir üslupla, tartışmayı alevlendiriyor, sü
rekli tehditler savuruyor, temsilcileri zor
layarak onların provokasyon zeminine 
kaymasını bekliyordu. Öylesine tahrik 
edici konuşuyordu ki , insanın çıldırası 
geliyordu. Yer yer temsilci kendine ha
kim olamayıp duygusal çıkışlar yapıyor
sa da, çoğunlukla da olayı yatıştırmak 
için çabalıyordu . Ancak karşılığını hep 
tehditlerden ibaret olan ölçüsüzlüklerle 
alıyordu . Akı l ve sağduyunun yi l i rildiğ i 

no ada düşman kazanıyor ve sins·ıı 

amac ı na ulaşmışcasına zevkten dört 
köşe oluyordu Fethi Ahmet şahsında . 

Temsilci , kendini toparlamış ve diyalog
ları yumuşatarak sorunu mantıklı ele al
maya başlamıştı. "Kural dayatmak sizin 
keyfinize göre olmaz. ikide bir kurallarla 
provokasyon yaratmaya çaltşmaym . 

Amacmtz nedir?' diye sordu. Başından 
beri böyle bir şeyin planlayıcısı olan 
başgardiyan Fethi Ahmet bu soruya da 
tehdit ve küfürlerle cevap vermişti. Sinir
ler yay gibi gerilmiş , duygular bir kasırga 
gibi patlamak üzereydi. Öfke adeta her
kesi teslim almıştı. Bazı tutsaklar baş
gardiyanın hakaret dolu küfürlerini kaldı 

ramıyor, dişlerini sıkıyor , sinirden duvar
lara tekme atıyorlardı. Akıl ve mantık iş
lemez olmuştu . Duygu, benliği saran bir 
zırh gibi her şeyi teslim almıştı. Öyle ki, 
bu duruma dayanamayan kimi tutsaklar 
öfkelerine yenilmemek için sırtlarını 
dönmüş ve oradan birkaç adım uzakla
şarak, kendilerini yatıştırmayı denemiş
lerdi. Fethi Ahmet durumu farketmiş ola
cak ki , fitili ateşiemek ve bir kavganın ilk 
başlatıcısının tutuklular olması için tüm 
maharetlerini sergiliyordu. Bu arada ko
ridorun arkasından , revire gitmek üzere 
olan Mehmet Aslan ve diğer bir tutsak 
da şebeke kapıları kapatıldığı için arada 
kalmış ve onlar da görüş için çıkan tut
sakların arasına karışmışlardı . Toplam 
33 kişi olmuşlardı. 

Başgardiyan Fethi Ahmet ve yanın
daki zebani takımı , sözlü sataşmalarla 
başarılı olamayacağını anlayınca, işi da
ha ileriye götürmüş ve fiili olarak tutsak
lara yönelmeye başlamışlardı. Sağlı sol
lu savrulan tekme-yumruklara karşı yer 
yer slogan, yer yer de yaşanan iliş kal
kışlarla ortalık adeta ana-baba gününe 
dönmüştü . Birkaç dakika süren bu gü
rültüyü fırsat bilen zebani takımı aceley
le şebekeden çıkmış ve sanki bir saldırı 

ya uğramışcasına her tarafı velveleye 
vermiş ve müthiş bir yaygara koparmış
lardı . Kendilerini maltanın dışına atmış , 

kapıyı kilitlemişlerdi. Kilillenmiş şebeke 

kapısının ardından Fethi Ahmet derin bir 
"oh" çektikten sonra, kaşları adeta birbi
rine hücum eder gibi içe doğru büzül
müş , dudakları öfkeli öfkeli tilriyor ve 
gözleri de insan benliğinin derinliklerine 
işlereesine yönelttiği o iğrenç bakışlarıy
la tutsakları adeta kışkırtıyordu . Sanki 
başlattığı bu işten büyük bir sonuç elde 
etmiş havalarına girmişti. 

· Bir ordu gardiyanla müdürün gelme
siyle belirsizlik sona ermişti. Onlar baş
latmış , yine onlar bitirmişti. Diğer ikinci 
müdür de oradaydı. Tutukluları alaya 
alırcasına süzüp şöyle bir gözden geçir
dikten sonra "personeli dövenler çtksm" 
dedi. Müdür oldukça cüretkar ve kesin
likle kayda almaz tavırlarla dolu, elleri 
arkada şebekeden bir yarım metre ka
dar uzak, iki ayağını da yana açmış ve 
"görürsünüz birazdan olacak/an" derce
sine bir hava içerisindeydi. Öfke ve sa
kinlik karışımı , hışımla saldırmak iste
yen, ama kendine hakim olmak için de 
zorlandığı belliydi. Tekrardan "yapanlar 
çtksm, görüşe de sizi çtkarmtyorum" de
dikten sonra, "bu ne demek oluyor, per
soneli dövmek, ortaltğt kmp dökmek! 
Bunun hesabtnt soranm" dedi. Başgar
diyan yine boğazını yırtarcasına bağır
maya başlayarak, küfür üstüne küfür sa
vuruyordu. Tutsaklar devreye girerek, 
"ağztnt topla, terbiyeni taktn, buranm 
idarecisi olacaksmtz, müdürsünüz ama 
yaşananlan yanltş yerde anyorsunuz. 
Personeline sor, tahrikçi provokatöre 
sor. Sorun çtkartmaktan adeta zevk 
alan, küfür eden ve olay çtkartmak için 
çtrpman personeline sor. O yapttklannt 
daha iyi bilir. Hem kimseye de kanşma
dtk. dövme diye bir olay yoktur. Ne za
mandan beri /eğen almak adam dövmek 
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oldu? Açm kaptyt da gidelim, böyle su
dan bahanelerle zorluk çtkaracaksamz, 
asti biz görüşe çtkmayacağti' diye çı
kıştı tutsaklar. Müdür ne diyeceğini bil
miyordu. Suçlu oydu ve bunu en başta 
da kendisi çok iyi biliyordu. Ama kendi
lerince hesapları vardı ve kesinlikle bu
nu kullanmak istiybrlardı. "Bak ben ka-

"Kavga keskin ve 
acımasızdır her Eylül' de. 

Ve Amed düŞlerin 
payitaxtı olan 

bu şehirde; 
Eylül direniş ile ihanetin, 

özgürlük ile köleliğin 
ve yiğitlik ile alçaklığın 

kıyasıya kavgasını anlatır. 

Ama daima kazanan 
yiğitlik, özgürlük ve 

direniştir her defasında." 

nşmam, kim dövmüşse o çtksm" dedi 
müdür. "Herhalde ya anlamtyorsunuz ya 
da anlamak istemiyorsunuz. Yaşananla
rm tek sebebi şu arkamzda duran baş
gardiyan Fethi Ahmet'tir diye cevap 
verdi tutsaklardan biri. Başgardiyan ku
duruyordu, tekrardan küfür etmeye baş
lamıştı. "Hepsi saldtrdt müdürüm, bir-iki 
kişi değil, hepsini geberteceğim bunla-
rm." 

Bu arada açık kalan mazgallardan 
35. ve 36. koğuşlardaki diğer tutsaklar 
da tartışmaları yumuşatmaya çalışıyor
lardı. Müdürler ısrarla mazgalları kapa
tıp onları konuşturmama tavırlarını sür
dürüyordu. Bir ara birinci müdür Kel 
Mahmut, 35'in mazgalını kapatmak is
terken, tutsaklar buna izin vermemişler
di. Bunun üzerine müdür, "ne kanştyor
sunuz, kapatm mazgallarl' diye kestirip 
atmıştı. 35'teki tutsaklar arasında bulu
nan B. arkadaş, "nastl 'ne kanştyorum '
?! Arkadaşlan m değil mi? Ortada bir şo
run var ve çö;?ülmesi gerekiyor. Beni de, 
buradaki herkesi de ilgilendiriyor" dedi. 
Müdür Mahmut, "sen mi talimat verdin?' 
deyince, "ne alakast var, sana arkadaş
lanmdtr diyorum" dedi. "Talimat verme
mişsen, o zaman sen kanşma!' dedi 
Mahmut ve tekrardan mazgalı kapat-

. mak istedi. idare aslında sorunu çözme 
niyetinde değildi ve oyalıyordu. Ortalığı 
kaplayan belirsizlik sisi yavaş yavaş da
ğılıyor, yaşanabileceklerin rengi belir
ginleşiyordu. Bu şekilde tartışma devam. 
ederken, iki rütbeli asker içeri girdi, mü
dürü yan tarafa çekip bir süre konuştuk
tan sonra gittiler. Diğer blok kapısını da 
kapatınca sessiz bir bekleyiş başladı. 
Bu arada elektrikleri de kesmişlerdi. 
Tutsaklar bir blokta, iki şebekenin ara
sında kalakalmıştı. 

Mazgallarm önü boşalınca tutsaklar 
35. ve 36. koğuştaki tutsaklarla serbest
çe konuşup yaşanabilecekleri tartışıyor
lardı. ilk anda stres dağılmış, kimi tut
saklar şakalaşmaya bile başlamışlardı. 
Mehmet Aslan ise diğer koğuşlarla diya
log kuruyor, cezaevi avlusuna itfaye 
arabasının geldiğini, avlunun polislerle 
dolduğunu, özel timlerin, yüzlerce mavi 
bereli komandonun toplandığını öğren
miş ve tutsaklara ulaştırmıştı. Az-çok 
işin ciddiyeti artık netleşmeye başla
mıştı. ilk yaşananlardan bu yana bir sa
at geçmiş, ne gelen ne de giden vardı. 
26. koğuştan izlenebildiği kadarıyla dı
şarıda hummalı bir koşuşturma yaşanı
yordu. Ortalık asker-polis kaynıyor, itfa
ye arabaları, ambulanslar çalışır vazi
yette hazırolda bekliyorlardı. 

Saatler ilerledikçe, tutsakların yüz 
hatları da bununla birlikte geriliyordu. 
Saatlerce ayakta ~eklemekten yorulmuş 
kimi tutsaklar, bağdaş kurmuş, olabile
cekler üzerinde tartışıyorlardı. Diğer 
bazı tutsaklar da o havadan çok uzak, 
volta atıyor, mevcut durumu küçümse
yen ve düşmanın uygulamalarına ya-

bancılık çeken, dar ufukla sadece kar
gaşayı öve öve anlatıyor ve birazdan 
olacaklardan habersiz kendilerini kaptır
mış gidiyorlardı. Bu arada su ihtiyaçları 
mazgallardan karşılanıyor, ·ama öte 
yandan tuvale! ihtiyacı sıkıntı yaratmaya 
başlamıştı. Bir-iki tutsağın uğraşmasıyla 
banyoya gipen koridorun kapısı açıl
mıştı. Herkes ihtiyacını o karanlık kori
darda gidermişti. idare ile diyalog kurul
maya çalışılsa da hiçbir sonuç alınamı
yordu. Bütün girişimler cevapsız bırakılı
yordu. iki saatten fazla bir süre geçmişti 
ve ortamda tam bir belirsizlik havası ha
ki md i. Herkes ne olacağını soruyor, 
ama bir türlü cevap bulunamıyordu. Ce
vap kaybolmuş , yerin altına girip saklan
mıştı sanki. Bazı tutsaklar da "sevke gi
deceğii' hesabıyla mazgaldan diğer tut
saklarla vedalaşıyorlardı. Koğuşta ka
lanlar daha tedirgin, daha bir düşünce
liydiler. Ne yapacağını bilememenin 
ağırlığı çökmüştü üzerlerine. Yüzleri sa
rarmış, bekleyiş yavaş yavaş bir kabus 
gibi üzerlerine çöküyordu. 

Biri vardı ki hepsinden farklıydı. Bek
leyiş ve belirsizlik onun içini kemiriyor, 
yüreğini yakıyordu, Korku tüm benliğini 
sarmıştı. Ufak boylu, tombul olan bu ya
ratık, giderek insani özelliklerinden kopu
yordu. Sivilceli, şişkince suratı giderek 
daha bir çirkinleşiyor, ihanet kara bir çar
şaf gibi sarıyordu onu. Yüreği, beyni öl
müş, ruhu paramparçaydı. Bedeni vardı 
sadece, hayvani bedeni. Düşkün, pis be
deniyle bir et yığını gibi duvara yaslan
mış, adeta yapışmıştı. Nasıl kaçacağını 
düşünüyor, nasıl kurtulacağının telaşıyla 

kıvranıyordu. Kaçma düşüncesi kene gi
bi yapışmıştı boğazına. Sıkıyor, nefessiz 

bırakıyordu onu. Ter içinde kalmıştı şim
diden tombul yüzü. Nasıl olduysa birden
bire üçüncü şebeke kapısı açılmış, mü
dür ve birkaç gardiyan içeri girmişti. itiraf
çıların koğuş kapılarını kontrol edecekleri 

· bahanesiyle bakıp hemen çıkmak üze
reydiler ki, artık aralarına o soysuz, sefil 
yaratık da katılmıştı . Tutsaklar tarafından 
farkedildiğinde şebekenin öte tarafına 
geçmişti bile. Tutsaklar arasında bir uğui
tu kopmuş, "hain, namussuz, korkak" 
adeta koro gibi bütün tutsaklar ağızların
dan geleni arkasından savurdular. Kaçış
tan sonra ortalık daha da alevlenmişti. 
Tu1sakların birbirlerine bakışları daha de
rin bir anlam kazanmıştı. Yoldaşıyla ol
mak, onun için yaşama duygusu daha 
güçlenmişti. Bir yandan yoldaşça omuz 
omuza ölmek, diğer yandan ihanet! O 
ana kadar kimse böyle bir düşkünlük 
beklemiyor, düşünmüyordu bile. ihanet 
yanıbaşlarında, yine o lanetli yüzünü 
gösterdikten sonra, bunu hesaba katma
mak delilik olurdu. Geleceğin belirsizliğini 
koruduğu, meraklı ve düşüneeli bir bekle
yişin sürdüğü bir anda ihanet büyük bir 
nefret uyandırmıştı. Bu kadar da ol
mazdı. insanoğlu bu kadar da düşmeme
liydi. 33 tutsağın içinde kendi can derdi
ne düşme düşkünlüğü bu denli alçakça 
gösterilemezdi. Bir yandan 33 yürek, 33 
can, diğer taraftan onurunu satma düş-
künlüğü, ihanet! · 

Bu kaçışın ardından 29-27. ve 26. 
koğuşların bulunduğu blokların mazgal-
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!arına gidilmişti. Dört saatten fazla bir 
süre geçmişti. Koğuşlarda kalanlar ne
feslerini tutmuş, ne olup biteceğini tah
min etmeye, yorumlamaya çalışıyor
lardı. Kaygılı olçlukları, davranışlarına, 

mimiklerine, hatta ses taniarına bile 
yansıyordu . Tutsaklar arasında bulunan 
Mehmet'e defalarca koğuşa gitmesi yö
nünde uyarılar geliştiriidiyse de, Meh
met'in adeta gözleri dolmuş vaziyette 
"kalmama izin verin" diyen bakışları ve 
ısrarlı tutumu yüzünden daha fazla üs
telenmedi. Mehmet, 19SO vahşetinde 
zindanda yatmış, vahşeti yaşamış, çe
likleşmiş ve düşmanı iyi tanıyan bir tut
saklı. Onun için yaşananlar bir direniş, 
direniş ise onun yaşam felsefesiydi. Kal
ması kesinleşince , birden canlanmış , 
mazgallar arasında mekik dokumaya 
başlamıştı. Gülüyor, her hareketiyle gü
ven ve moral aşılıyordu . Kalabalığa ka
rışma sevinciyle bir el tutuşu vardı ki, 
unutulmasına imkan yoktu. Her zaman
kinden daha farklı, sıkı tutmuştu, sıcaktı 
ve tüm yüreğiyle "işte ben de arkadaşla
nmlaytm" diye coşmuştu. 

Akşama doğru zaman hızla akıp gi
diyordu. Ama bu birkaç saatlik zaman, 
bir asır gibi gelmişti. Tutsaklarla tekrar 
konuşuldu. Durumun vehameti üzerine 
duruldu ve slogan atılmasına karar veril
di. "Kahrolsun işkence", "insanlik onuru 
işkenceyi yenecek", "baskiiar bizi ylldt
ramaz" sloganları bir anda zindan du
varlarında çınlamaya başlamıştı. Slogan 
atılır atılmaz bahçedeki asker, tim, polis 
ve gardiyanlar birden hareketlenmiş, 
slogan atılması hoşlarına gitmemişti. 

Rıdvan "heval sevk kesin, }<oğuştan 
bir mont alaytm" demişti. Alabileceği 

söylenince 29. koğuşun mazgalına ko
şup alelacele maviye çalan bir mont 
aldı, üzerine geçirdi ve sıkıca bağladı. 
Ardından Cemal de bir tane aldı ve aynı 
biçimde giyindi. Bu arada Rıdvan hiç 
boş durmuyor, şebekeye gidiyor, idare
nin nabzını yokluyor, bir şeyler öğren
meye çalışıyor, sonra da gelip arkadaş
larına aktarıyordu. Gardiyanları en ya
kından tanıyan oydu. Sürekli kapıda kal
dığından dolayı gardiyanlarla ilişkisi yo
ğundu. Cemal ise son derece mütevazi, 
sakin bir yapıya sahipti. Daha o sabah 
parti yaşamı hakkında geniş bir sohbet 
düzenlenmiş, kısa da olsa etrafında bu
lunanlara bir perspektif vermişti. Şimdi 
de bir mazgaldan diğerine gidiyor, konu
şuyor, ebedi bir ayrılığı düşünmese de 
son kez arkadaşlarını görmek için adeta 
çırpınıyordu . 

Bir ara Rıdvan ve Cemal göz göze 
geldiler, ama konuşamadılar. Olabile
cekleri gözleriyle aniatmıştı sanki Rıd
van. Kaygılıydı, çünkü otuzun üzerinde 
arkadaşı her an yönelime açık bir du
rumdaydı. Olayların varabiieceği boyutu 
hissediyor ve bazı zayıf tutsakların bunu 
kaldıramayacağını, çok kötü sonuçların 
da bu anlamda yaşanabileceği gerçeği 
onu adeta kamçı ile dövülen birisinin 
benliğinde , taa derinlerde hissettiği acı 
bir duygu ile kaplamıştı. Cemal'in de 
hisleri güçlü, duyguları bir sanatçının in
celiğine bile kök söktürecek kadar has
sas ve dokunaklıydı Onun da içine ola-

bilecekler doğmuş , yüzü zoraki gülüm
semesi, çırpınıp durması, her şeyi ile 
olabilecekleri engellemek, yapıyı hazır
lamak için çalışıp duruyordu. 

Çok geçmeden papaz kılığına girmiş 
müdürün etrafındakilerle birlikte gözük
mesiyle ortalık yeniden hareketlenmişti. 
Melek yüzlü şey1an, birinci müdür Mah
mut ve ikinci müdür Aziz Güler ilk şebe
kede toplanılmasını istediler. "Dağtlmlş
stmz. Koğuş kaptlarmt zorlamaym. Top
lanm savc1 gelip ifadenizi alacak, böyle 
dağtmk alamaz, olay1 daha da tlrmandlr
maym" dedi. Bunları derken aslında ken
disi de söylediklerinin saçmalığını mi
mikleriyle, davranışlarıyla çok açık bir 
şekilde dışa vuruyordu. Orada toplayıp 
tutsaklara yapılacak saldırıyı kendi açıla
rından kolaylaştırmak istiyorlardı. Koğuş 

kapılarının zorlanmaması özellikle belir
tilerek, o ana kadar düşünülmeyeni tut
saklara yaptırmak istiyorlardı. Kapıların 
açılması durumunda saldırının kapsamı 
daha da genişleyip, bütün koğuşlara yö
nelme planlarını gerçekleştirmiş olacak
lardı. Tutsaklar kendi aralarında bunu 
düşünmüş, kuşkusuz koğuş kapılarını 
kırıp diğerleriyle buluşmaları olanaklı ol
masına karşın, bu olasılığın güçlü olma
sından ve "toplu isyan" gerekçesi yapıla
cağından vazgeçmişlerdi. Ne alacaksa 
koridorda kalanlarla sınırlı kalmasının 
daha sağlıklı olacağı üzerinde karar kıl
mışlardı. Müdür ve yanındakiler, tutsak
ları oyuna getiremeyeceklerini anlayınca 
çekip gitmişlerdi. Tutsaklardan pir grup 
26. ve 23. koğuşların koridorunda bu ko
ğuşlardaki tutsaklarla konuşuyorlardı. 
Diğer bir grup ise 17. ve 18. koğuşların 
bulunduğu koridorda dururken, bazı tut

saklar ise 35. ve 
36'nın mazgalların

da her an saldırı 
olacağı psikoloji
siyle bekliyorlardı. 
Saldırı başlar baş

lamaz kol kola giri
lecekti. 

Beş-on dakika
lık bir sessizlik 
çökmüştü zindana. 
Çıt çıkmıyordu . 

Herkes pür dikkat 
kesilmiş , sessizlik, 
yine sessizlik ... 
Her şey susmuş, 
duvarlar, kapılar, 
demir şebekeler , 

kopacak kıyameti 
izlemek için sus
muştu sanki. Bir 

kapının açılıp, birinin kapandığı, gürültü
nün ve kalabalığın hiç eksilmediği zin
dan şimdi sus'muştu. Nefesler bir alını
yor, bırakılmak istenmiyordu. Korkunç 
bir gürültü, çöken sessizliği bir kılıç kes
kinliğinde parçaladığında kendiliğinden 

kenetlenilmişti. Kollar iç içe geçirilmiş, 
sıkıca birbirine bağlanmışlardı. Arka ta
rafta kalan yemekhane bölümünden "al
lah allah" nidalarıyla aç kurtlar sürüsü 
gibi şebekeye abanan asker ve özel 
timler çıldırmış gibiydiler. Kapı kapalı ol
duğundan hemen açamamışlardı. Bütün 
tutsaklar kol kola girmiş, slogan atmaya 
başlamışlardı. "Allah allah" nidalarıyla, 
"kahrolsun işkence" sloganları bir süre 
boğuşup durdu. Tutsaklar arkalarına 
baktıklarında ön şebekeden giren ve 
hemen arkada duran çevik kuwet polis
leri, müdürler ve subayların ellerindeki 
büyük kalaslarla üzerlerine gelindiğini 
gördüler. Kalasları saliaya saliaya tut
sakların tepelerine dikildiklerinde kalas
lar bir inip bir kalkmaya başlamış, var 
güçleriyle acımasızca tutsaklara yönel
mişlerdi. Hemen ilk vuruşlarında kafala
rın çoğu patlamıştı. Özellikle kafalara 
durmaksızın ardısıra onlarca kalas aynı 
anda şiddetle iniyordu. Bu kalas darbe
leriyle çoğu tutsağın kafası, elleri kırıl

mış, vücutları uyuşmuş, kısa bir süre 
sonra da artık acıyı hissedemez duruma 
gelmişlerdi. Gözler kanla dolmuş, yarı
sından fazlası kendinden geçmişti. 

Ölüm hemen hemen hepsine endi-
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sini koklatmıştı. Ölüm yanıbaşlarında, 
onlarla içiçeydi. Ortalık tam bir savaş 
alanını andırıyor, acımasızlığın vardığı 
boyut kelimelerle ifade edilemeyecek 
kadar gaddarca ve hayvani iç güdünün 
bile önünde seyreden bir şiddet ortamı 
vardı artık. Kalasların etle temas ettiği 

yerlerden kan fışkırıyor, inilti, bağrışma 
ve küfürler birbirine karışmış, yer-gök 
inliyordu sanki. Öfke ile inip kalkan ka
laslar kalada kırılmadık bir yer, vücutla 
buluşmadığı alan bırakmamış gibiydi. 
Asker, özel tim ve sivil polisler yılların 
kinini kusarcasına hınçla vuruyor, öfke
lerini alamadıklarından olacak ki, ayak
larıyla kafaları eziyor, bazen kafalarda 
kalan bir tutarn saçı kaldırarak tüm güç
leriyle beton zemine şiddetle çarpıyor
lardı. O an tutsakların gözlerinde şim
şek çakıyor gibi oluyor, ağızdan, burun
dan kan avuç avuç beton zemin üzerin
de gölcükler oluşturuyordu. Bir kızıl gül 
bahçesiymişçesine kısır belona başka 
bir hava veriyordu. Tutsaklar keyfince . 
bir çığlık bile alamıyor, sanki her şey 
acıyı arttırmak için özel hazırlanmışca
sına aleyhte işliyordu. 

Çaresiz ölümü beklemek, tıpkı kur
banlık bir koyunun kasaba karşı çare
sizliği gibi! işte tutsaklık o anda daha da 
zorlaşmış, anlam kazanmıştı. Hem de 
en zor ve belki de insanın en son aklına 
gelebilecek bir zaman ve pozisyonda bu 
duygu karmaşası içinde vahşet tüm çir
kinliğiyle dur durak bilmiyor, hızından 
hiçbir şey kaybetmeden artarak devam 
ediyordu. Bu arada 17. ve 26. koğuşla
rın koridorunda kalanları da aynı şekilde 
vura vura, kafalarını parçalaya parçala
ya sürükleyerek getirmişlerdi. Hakkı Te· 
kin ve bir diğer tutsak, birbirilerine sarıl
mış , 35'in kapısına kadar ayrılmamış
lardı. inanılmaz bir dayanma gücü gös
termiş, her taraflarına kalaslar inerken, 
burun, ağız ve gözler kan içinde bırakı
lırken, onlar birbirlerini bırakmamıs. as
kerler vurdukça onlar daha sıkı birbırle
rine sarılmış,, kanları birbirine karışınıştı 
Ta ki 35'in kapısında kendilerinden ge
çene 'kadar ... Vücutları son dayanma 
noktasını da yilirdikten sonra, birbirine 
yapışmış bedenleri çözülmüş , ayrı ayrı 
yerlerde bir et yığını gibi sürüklenerek 
görüş kabinlerinin arasına bırakılmış
lardı. 

Bu manzara karşısında insan ağla
mak istiyor ama ağlayamıyordu. Sanki 
gözpınarları kurumuş, yürekler taşlaş
mışcasına duygusuz hissediyorlardı 
kendilerini. Belki biraz ağlasa, yürekle
ri biraz yumuşayacak , yaşadıklarını 

hissedecekler ... Ama nafile, kurumuş, 
kupkuru bir beden gibi, bir beton· gibi 
geliyordu tutsaklara duygular. Bir ah 

. işitmek gerekmez mi? Vahşet karşısın
da çıldırmak, delirmek, yüreği yerinden 
kopareasma dışarı tırlaması gerekmez 
mi? Ama nafile, bir taş gibi, bir deliden 
daha da delicesine. Her taraf kan kızı
la boyanmış, bir gelincik tarlasını andı
rıyordu. iniltiler, çığlıklar, derin derin 
"ah" çekmeler, anlamsız anlamsız de
len bakışlar, parçalanmış kafalar, kırıl

mış kemikler, mosmor olmuş patlıcan 
karası, pörsümüş etierin vücudun şu
rasından burasından sarkması ... Hepsi 
ama hepsi onbinkez öldürüyordu tut
sakları. Tutsaklar adeta şoke olmuş, 
düşünce gücünü, duygu gücünü bu 
barbarlık karşısında yitirmiş bir kayaya 
dönmüş gibiydiler. Görüş kabinleri inii
liler içinde kalmıştı. Saygın, yarıbaygın 
şekilde beton üzerine serilmiş onlarca 
tutsak kan içinde kıvranıyor, mayınla
rın durmadan patladığı, bombaların hiç 
susmadığı, makineiiierin durmaksızın 
çalıştığı bir alanda, savaş cephesinde 
ancak bu kadar yaralıya rastlanabil irdi. 
içiçe, üst üste atılmış, sağlam bir tek 
kişinin kalmadığı cesetler yığınıyla dol
muştu görüş kabinleri. iki tutsak zar 
zor sürüklenerek kapı ağzına bırakılan 
diğer tutsakları çekiyor, daha uygun 
bir yere alıyordu. Nimet, zorla nefes 
alıyordu. Bembeyaz saçları kan kırmı
zıya boyanmıştı Başını kaldırmış e • 
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rafı , arkadaşlarını gözleriyle süzüyor
du. Gözleri mosmordu. Gözleri şişmiş 
kararmıştı. Yüreğinin derinliklerinden 
çıkardığı bir "ohh" v;ırdı ki , insanın yü
reğini yakıyor , kahrediyordu . Bir ara 
"ohh" çekişinin hemen ardından , "lexin 
gerilla lexin" helbestini mınidanmaya 
başlamıştı. Ağız üstü yere serilm i ş , 

buna rağmen kafasını hafifçe yerden 
kaldırarak tutsaklara dönüp tanınmaz 
hale geleri kafasını saliayarak "lexin 
gerilla lexin" helbestini söylüyordu! 
Son nefesinde geriliayı anıyor, gerilla
ya olan aşkını , saygısını haykırıyordu. 
Ardından da "baxte Romi tune'' diye 
sayıkladı. 

Henüz yeni tutuklanmış ve savaşın 
acımasızlığını tam. anlamıyla düşünce
de, duyguda fazlaca yaşamadığı belli 
olan bir tutsak biraz sinmiş , biraz da 
dehşete kapılmış , "olanlar rüya mı , 
yoksa kanlı, canlı yaşanan bir ibret 
tablosu mu?' diye etrafına korku dolu 
gözlerle bakıyordu . Sıtmaya tutulmuş 
bir hasta gibi titriyordu. Tutsak oldukça 
yeni ve partiyi henüz yeni tanıyor, bu 
vahşete benzer sahnelerle hayatı bo
yunca ilk kez bu kadar çıplak biçimiyle 
karşılaşıyordu . Duyguları birbirine ka
rışmış , kendini kaybetmiş ve içinden 
çıkılması güç bir durumun kasıp kavu
ran etkisinden doğaldır ki, kendini kur
taramıyordu . Ama öte yandan da mah
çup ve çok _güçlü bir suçluluk psikoloji
sinin derin etkisi altında etrafını gözlü
yor, olanlara lanet okuyor, kendi ken
dini bin kez öldürmek istiyormuşcasına 
yerde yatan ve beyni dışarı akmış olan 
Ahmet Çelik'i seyrediyordu. Bu sahne
yi tüm benliğine yediriyor gibiydi. Kor
kuyu aşmak, onu tanımakla olur. Oysa 
tutsak, ölüm korkusuna yabancıydı ve 
ilk karşılaşmasında ona yenilmiş , an
cak teslim olmadığından da aşmasını 
bilecekti. Cemal'in güven veren sesiyle 
irkildi ; "tamam heval, hepsi bu kadar, 
bitti' dediğinde tutsak kendine gelmiş
ti. O hiçbir şey söylemeden kendini to
parlamış , birinin kararlılık işleyen göz
leriyle, "evet evet, hepsi bu kadar·· der 
gibiydi. Hemen biraz ötede Delll'e ta
raf giden Rıdvan , "heval nasılsm?' di
ye sormuştu . Delil "vallahi doktor hiç 
iyi değilim, hele şu ellerime bak, her
halde her ikisi de kmlmış" diye cevap
lamıştı. Rıövan , önce ellerine, sonra 
da kafasına bakmıştı Delil 'in. Ardın
dan; "benim de elim kmk, bırak şimdi 
eli de, ne diyorsun, bizi ne yapacaklar 
dersin?' diye sordu. Delil biraz düşün
dükten sonra; "herhalde buraya kadar'' 
diye cevaplamıştı Rıdvan ' ı. Rıdvan da 
kafasını sallayıp onaylamıştı. Ardın
dan "hepsi o gardiyan/ardı, en çok on
lar vuruyordu, namussuzlar'' diye söy
lenmişti. Rıdvan koğuşun sağlıkçısı 

oluğundan dolayı "doktor'' diye takılır
lardı. 

Ayakta bekleyen bir tutsak panik 
içinde "heval, heval şehit düşecel<' di
ye bağırıyor, neredeyse ağlayacak gi
biydi. Cemal "sus ... " diye çıkışmıştı. 
Tutsağa "şehit falan düşmeyecek, bi
razdan kendine gelir, otur yerine pani
ğe gerek yol<' demişse de kendisi bile 
söylediklerinden pek emin değildi. Ah
met Çelik uzun boyuyla tutsakların tam 
ortasında yatıyordu . Nefes alışverişi gi
derek seyrekleşmiş , bağulacak gibi 
oluyordu. Kafası parçalanmış , sağ ta
rafından bembeyaz bir şey beton ze
min üzerine akıyordu . Beyni dışarı
daydı ve artık nefes alamaz olmuştu . 
Diğerlerinin üzerinde psikolojik bir etki 
yaratır , korkuyu , ölümü ruhlarda daha 
da derinleştirir kaygısıyla paniğe kapıl
mış olan tutsak, bir köşeye çekilip otur
tulmuştu . 

Cemal saçları darmadağınık, yüzü 
kan içinde kalmış vaziyette kalörifer bo
rusu üzerine çömelmiş bir halde mantu
nu çıkarmaya çalışıyordu. Yüzü sol
muş , müthiş acı çektiği her halinden 
belliydi. Mantunu üzerinden sıyırıp al
mak istiyor, ancak bedenindeki acılar 
buna izin vermiyordu. Onu gören Delil, 

"bırak ka/sm, mantunu çıkarma, zaten 
büyük bir ihtimalle bizi götürecek/er'' di
yerek vazgeçirmişti Cemal'i. Cemal, dö
nüp acıdan titreyen dudaklarıyla gülüm
sedi. Müthiş bir direnme içinde olduğu 
anlaşılıyordu. Tam o esnada "rap ... 
rap .. ." sesleriyle kulakları sağır eden bir 
uğultu koptu görüş kabinlerinde. "Bura
ya kadar" diye düşünürken tutsaklar, 
oysa saldırının büyük sahnesi daha ye
ni başlıyordu . 

Bu sefer daha beter çıldırmışlardı. 
Küfür, nara atmalar ayyuka çıkarılmış , 

görüş kabinlerinin hemen bitişiğindeki . 
iliralçılar da katılmıştı bağrışmaya. iğ
renç bir şekilde bağırıyor , adeta hırlı
yorlardı. Sesleri duymamak için kendi-

VedatAYDEMİR 

lerini zorlasa da tutsaklar, imkansız , 

ses gelip beyinde zonklayıp duruyor
du. Kalasları rastgele indire indire, tut
sakların bedenlerine basa basa girmiş
lerdi içeri. içlerinden subay olduğu an
laşılan biri , "herkes yüzükoyun yatsm. 
o ... çocukları . Cezaevmde olay çıkar

mak nasıl olur göstereceğim size. Piş
man olan, itirafçı olmak isteyen hemen 
çıksın u/an" diyerek kanlar içinde yer
de yatan cansız bedenler arasında as
lan kesilip kükrediğini sanacak kadar 
zavallıca bağırıp duruyordu. Tehdit do
lu küfürleri sadece kulakları yalayıp 
geçmişti o kadar. iliralçılar da hiddetle 
bağırıyorlardı. Onca bağrışmanın için
de en zor olanı ve tutsakları kahrede
ni , itirafçı kadınların zılgıtlarıydı. Vah
şete zılgıt çekiyorlardı! Bu zılgıt , bağ 
rışmayı yalayıp geçiyor, tutsakların 
tam beyinleri üzerinde hançer gibi ça
kılıp kalıyordu . Şehit cenazelerinde 
gözü yaşlı analarımızın tatlı çığlığını , 

attıkları zılgıtımızı da kirletiyorlar. Da
ha sökülüp atılmadan önce bir parazil 
gibi , bir ur gibi kanımızla , canımızla , 

en temel değerlerimizia beslenmiş 
kurtçuklar, çiyanlar ve yılanlar soyu, 
zavallı yaratıklardır bunlar. Fizikmen 

. içimizde olduklarında bile ruhları kirli , 
duyguları düşkünce ve düşünceleri ze
hir zemberek olan bu korkunun eseri 
zavallı yaratıklar , efendilerinin akşam 
vereceği birkaç kemik ve sıcak bir tas 
ççırba için bahçede alkış tutuyorlar. 

Tüm tehditlere karşın tutsaklardan 
çıt bile çıkmamıştı. Duvarda çınlayıp du
ran sadece küfür ve boş tehditlerdi. Su
bay kendini kaybetmiş, çaresizce "u/an 
o .... çocukları, bu saatten sonra itirafçt 
olsanız da kabul etmeyeceğim" diyor, 
azgın bir boğa gibi daha şiddetli , daha 
öfkeli çullanmıştı tutsakların üzerine. 
Askerler yerde cansız yatan bedenler 
üzerinde çıldırmışçasına, hayvanlar sü
rüsü gibi adeta ölüm dansına kapılmış
lardı. Tüm tutsaklar nefesini tutmuş "biri 
çtkar da itirafçtltğt kabullenir" diye kaygı 
içindeydiler. Bir ara saldırı başlamadan 
hemen önce aralarından kaçan Gani iz
gi unsurunun sesini duydular. "Bunun 
konumu bu, şunun konumu şti' diye tut
sakları tek tek gösteriyordu. Rıdvan , 
içindeki büyük öfkeyle "şerefsiz'' diye 
geçirmişti. Tek bir tutsak teslim olma
mış, olumsuz sayılabilecek ciddi bir 
davranışa rastlanılmamıştı. Onurlu, in
sanca yaşamın bedeli ölüm de olsa, 
ödün verilmeyecekti. 

Eylül1998 

En çok da Rıdvan ' ın üzerinde dur
dukları anlaşılıyordu . O, bir siyasi ol
duğu kadar, birey olarak da bu gardi
yanlarla en çok karşı karşıya gelen 

· tutsaktı. O yüzden tanınıyor , biliniyor
du. Vuruyorlardı. "Rap .. rap .. " sesleri 
çıkaran kalaslar, kafaya, sırta , ağız 
üstüne iniyor, büyük bir acı veriyordu . 
Rıdvan sadece inliyordu . Bir "karga 
burun Kürt hançerı" gibi tutsakların in
lemeleri bu cellat takımının hoşuna gi
diyor, onlar da bu durumu~rttırmak is
tercesine daha da yüklen,yor, parçala
nan kalaya parmaklarını daldırıyor , 
beynin içine sokarcasına bir matkap 
gibi kullanıyorlardı. Bazen Rıdvan ' ın 

kafasını kaldırıyor , derinden gelen 
gözlerindeki ışığa öfke ile, büyük bir 
kin ile bakıyor ve hırsla yere vuruyor
lardı. Artık Rıdvan ' ın refleksleri dur
muş , yüzü tanınmaz hale gelmişti. 
Kaşları patlamış , dudaklarındaki et 
parçaları sallanır olmuş ve kafasında
ki yarıklardan beyni rahatlıkla görünür 
olmuştu . Tanrılar görse çıldırırdı, ama 
bu cellatlar büyük bir hayvani içgüdüy
le hala saldırıyor, ellerindeki kalaslarla 
cansız duran Rıdvan ' ın bedenine kor
kareasma vuruyor, ha vuruyorlardı. 
Etraftaki bağrışlar ve çıkan korkunç 
tufan hiç kesilmiyor, olan bitenlerden 
habef6iz, herkes can havline düşmüş , 
ölümle dans ediyorlardı. Gürültü artık 
beyne sinmiş bir uğultu gibi çınlıyor
du. En son , Mehmet'in sırtında biri 
zıplıyordu . Kafasına , sırtına vargüçle
riyle vurmaya başladılar . Mehmet'in 
kendinde olup olmadığını anlayama
mışlardı. Bir kalas suratında gezdirdi
ler, sonra tüm güçleriyle elmacık üze
rine indirilen kalas darbesiyle her şey 
bitiverdi. Bu arada "doktor" geçinen 
birisinin gözetiminde bazı tutsak l arın 
"Antep·e sürgün edilmelerinde sakınca 
yoktur" biçiminde raporlar h az ı r l an ı

yordu . Doktor "sevkt uygundur" biçi
minde uyduruk raporlar hazırlarken, 
birkaç subay ve cezaevi müdürü de 
kapıdan çıkmadan önce son şansla
rını deniyorlardı. " itirafçtltğt kabul edi
yor musun?' karşılığında hep aldık
ları ; "yol<' olmuştu . Bundan dolayı ar
tık bunalmışlar , öfkelerinden kapıdan 
çıkanları bir kez daha öldüresiye dö
vüyorlardı. Tutsakların bir kısmı da 
Devlet Hastanesi 'ne kaldırılmış , tedavi 
adı altında işkencelere orada da de
vam edilmişti. Diğer 13 tutsak, yarı ölü 
bir halde "hipokrat yeminli beyaz ön
/üklü bir eellaf' ın raporuyla elleri , ke
miği parçalarcasına bağlanmış bir hal
de yola çıkarılmışlardı. 

Yolculuk ve ringin boğucu sıcaklığı , 
kalan son güçlerini de tüketip bitiriyor
du. "Hava kurşun gibt" ağırlaşmış , ne
fes almakta bile artık güçlük çekiliyor
du. Bu arada hakaret, dayak aynı ölçü
de arabada da sürdü. Ringin içinde her 
saniye büyük bir işkenceydi. Çok kötü 
psikolojik bir dayatmayla işkence daha 
da katmerleştiriliyor , dayanılmaz hale 
getiriliyordu. Tutsaklar için kutsal olan 
değerlerine küfür etmeleri isteniyordu. 
"Bağtr, söyle söyle" aiye ringin küçük 
bölmelerinde ölü gibi hareketsiz, takat
ten düşmüş tutsaklara tekmelerle girişi
liyor, kalaslarla açılmış yaralar daha da 
genişletiliyordu . Dayanılmaz bu araba 
yolculuğu Kadri Demir'i de aralarından 
koparmıştı. Son nefesini bile büyük bir 
acı içinde vermiş , netesi kesilmiş , sı 

caktan bunaldığı anlaşılıyordu . Ama la
net olası çaresizlik ve bir şey yapama
ma, onu göz göre göre arkadaşlarının 
bakışları arasından alıp götürmüştü. 

Şehadeti bile ringin içindeki işkencenin 
dozunda hiçbir değişiklik yaratmamış , 
getirildikleri Antep Cezaevi'nin kapısın
da ve hastanede de aynı durum devam 
etmişti. 

Diğer yirmi kişilik tutsak grubu da Di
yarbakır Devlet Hastanesi 'ne kaldırıl
mış , birkaç günlük "yoğun baktm"dan 
sonra, ancak kendilerine gelebilmişlerdi. 
Tutsakların her tarafı sargı içindeydi. 
Gözler şişmiş , ağız şişik ve bütün vücut-

lar mosmordu. Önce birbirilerini tanıya
madılar , çünkü tanınmaz haldeydiler. 
Yoğun bakırnda her kendine gelmeye 
başlayan tutsak, önce pür dikkat kesili
yor, gelip gidenlerden, konuşanlardan 
"birşeyler duyarım, öğrenirim" hissiyle 
doiuyorlardı. Mehmet Aslan ' ın morga 
kaldırıldığını hemşirelerin kendi arala
rındak i konuşmalarından duymuşlardı. 

Kan beyinlerine sıçramış , içlerinden 
"olamaz'' diye sayıklamışlardı. Kimi tut
sağın eline, kimisinin de ayağına serum 
takılıydı. isimleri arada bir hemşirelerce 
telaffuz edildiğinde 8 kişiyle aynı yerde 
olduklarını anladılar. Diğerlerinin duru
mu hakkında hiçbir şey öğrenmemişler
di. 

Hastanede kaldıkları on gün boyun
ca bitişik odada kalan 2 arkadaşlarının 
da ölmüş olduğunu sanmışlardı. Çok 
sonraları ON arkadaşlarını J<aybettikle
rini öğrenmişler, bunun hüznüyle ciğer
leri kasıp kavrulmuştu . Hastanenin du
varları , üzerlerine üzerlerine geliyor, 
eziyordu sanki onları. Sargılı kafalara, 
ezilmiş, tutmayan çürümüş bedenlerine 
rağmen yoldaşlarının acısı gözlerini 
yaşartmış , yüreklerin) paramparça et
miş , kendi acılarını unutturmuştu. Avu
katların gelip konuşmalarıyla ancak 
tam olmasa da şehit düşen ON arka
daşlarının isimlerini öğrenebilmişlerdi. 
Onuncu günden sonra, onlar da An
tep'e sürüldüler. Çıplaktılar, saldırıda 
elbiseleri paramparça edilmişti. Hasta
nenin pijamaları üzerinde şehit düşen
Ierin gazetelere verilmiş anmalarıyla 
karşılaştılar ilk anda. Ring, Amed'ten 
çıkıp Urfa yoluna koyulduğunda geride 
bin yıllık acılara yeni bir acı , yeni bir 
hüzün, yeni bir vahşetin unutulmaz öf
kesi eklenmişti ... 

VE EYLÜL KENDiNi YARATTI 
Sonbahar mevsiminin ilk ayıdır Ey

lü l. Doğanın bir sonraki bahara yeni
den yeşermeye , canlanmaya başlamak 
için sararıp solmaya başladığı geri çe
kiliş anıdır . Bu yüzden kavga keskin ve 
acımasızdır her Eylül 'de. Ve Amed 
düşlerin payitaxtı olan bu şehirde ; Eylül 
direniş ile ihanetin, özgürlük ile köleli-

Hamdullah ŞENGÜNER 

ğin ve yiğitlik ile alçaklığın kıyasıya 
kavgasını anlatır. Ama daima kazanan 
yiğitlik, özgürlük ve direniştir her defa
sında . 

24 Eylül 1996 günü çıplak bedenle
rinden başka kendilerini koruyacak 
hiçbir şeyleri olmayan özgürlük tutsak
ları , kafalarının parçalanması pahası

·na kendilerine dayatılan ihanet ve iti
rafçılaştırmaya karşı , bedenleriyle aşıl
maz bir set örerek; Mazlum, Dörtler ve 
14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu şehit
leri ile göklere çekilen direniş bayra
ğını indirtmediler. Direniş izini süren 
ON dağ yürekli can , faşist sömürgeci
ler tarafından alçakça ve acımasızca 
katiedilirken verilen mesaj açıktı; "ya 
teslimiyet, ya ölüm." Bu dayatma ile 
özgürlük tutsaklarının şahsında teslim 
alınmak istenen PKK'nin kendisiydi. 
Ama gerek dışarıda , gerilla ve yurtse
ver kitlenin ve gerekse de zindanlarda 
bulunan onbin özgürlük tutsağının ka
rarlı ve etkin direnişi ile bedenlerini bi-
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rer ateş topuna çeviren Vedat Aydemir 
ve Hamdullah Şengüner yoldaşların 
fedakarlık ve cesaretle sınır tanıma
yan eylemleri, düşmanın amaçlarını 
kursağında bıraktı. 

Amed'de ON'Iar direnmiş ve direniş 
geleneğimize yeni bir sayfa daha ekle
mişlerdi. Bu yoldaşlar, özel savaş da
yatmalarının sonuç almayacağını -ala

mayacağını düşmana çıplak iradeleriyle 
göstermişlerdi. 

Tüm tutsak kitlesi , '96 yılı başında ik
tidara gelen Ana-yol hükümetinin PKK'yi 
her alanda bitirmeye dönük çabalarını 
biliyor ve görüyorlardı. Amed saldırısı

nın da bu dönemki politikaların bir par
çası olduğu kesindi. Çeleleşen devletin 
vahşice saldırıları her yerde sürdüğü gi
bi savaş esirlerini de unutmamıştı. Fa
şizm savunmasız insanları işkenceyle 

yok etmeyi kendisine sanat edinmiştir, 
fakat unuttuğu insani onurdu. Çünkü 
onurun zerresinden dahi haberi yoktur. 
Vahşete karşı konan direnişin görkemi 
bir daha iradenin onurlu bir yaşam için 
nasıl meşaleleştiğini tüm insanlığa gös
terdi. 

Aynı görkemiilikle bir karşılık da, bu 
sürecin yakıcılığını dorukta hisseden 
Vedat Aydemir ve Hamdullah Şengüner 
yoldaşlardan geldi. Her iki yoldaş da 
aynı gün ve aynı saatlerde, sanki söz
leşmiş gibi eylemlerini bedenlerini tutuş
turarak başlatmış, Amed direniş süreci
ne kendilerini kalmışlardı . 

Bu eylemleriyle; PKK'nin tüm kitlesi
nin, dağı, zindanı ve cephe çalışanlarıy
la bir bütün olduğunu, bir alandaki saldı
rının , her alanda aynı görkemiilikle dire
nişlerle karşılık bulacağının mesajını 
çok net vermişlerdi . 

Yoldaşlara bağlılığın zirvesini , binler
ce şehitle yaratılan kurumlarımıza do
kundurtmamayı , hele emeğin, bilincin 
yoğunlaştığı ve bugünlerimizin yaratıcısı 
önderliğe saldırıların hiç kabullenileme
yeceğini Zilanlar'dan öğrendiğimiz gibi 
bir kez de onlardan öğrendik ve öğren
meye devam edeceğiz. 

Yine düşmanın yenilgisi , tükenişi ve 
nasıl karşılık bulacağı Vedat arkadaşın 
bıraktığı mektubundaki şu cümlelerde 
çok açık belirtilmektedir: " işte böyle bir 
dönemde partimiz, düşmanı tüm sava
ştm alanlarmda yenilgiye uğratmtş ve 
onun tüm amaç ve kurumlarını işlemez 
duruma getirmiştir. Çılgma dönen faşist 
TC, hmcmt tutsaklardan almak istiyor. 
TC'nin Amed Zindam 'na saldtrmast 
onun açık bir şekilde tükenişini göster
mektedir. 

Yoldaş/ar; siyasal gelişmeleri aklar
mama gerek yoktur sanırım. Gelişme- · 
leri am anına takip ediyoruz. Faşist 
TC'ye bir darbeyi de ben kendi cep
hemden vurmak istiyorum. Çünkü Kür
distanli birey olarak; gerek geçmişim
de, gerekse parti içerisinde düşmana 
zarar vermedim. Ona vurabi/eceğim en 
büyük darbe kendimi ateş/emektir. 

Amacım, haklıltğtmtzt ve mücadelemi
ze olan bağltltğtmtzt bir kez daha in
sanltğa duyurmaktlf. 

Şunu herkes iyi bilmelidir ki, biz ate
şin ve güneşin çocuklaflytz, kimse bizi 
esir alamaz." 

Hamdullah arkadaşın " .. . Ulusal Ön
derimiz Başkan APO'nun 'seferberlik 
çağrıst 'na cevap olmaya çaltşacağtm." 
sözleri ise aynı zamanda bizlere talimat
tır. 

Evet, Amed 'de ON Özgürlük Tut
sağı, kafatasları parçalanarak katiedildL 
Kafaları parçalanmıştı! Çünkü, sömür
geciliği böylesine vahşileştiren, o kafa
taslarının içindeki bağımsızlıkçı çizgi ve 
bu çizgiye duyulan derin inanç ve bağlı
lıktı. Öfke, her türlü baskı , işkence ve 
rehabilitasyon politikasına rağmen tes
lim alınamayan yüreklereydi. Ama bile
medi sömürgeciler, karşılarındaki "ate
şin ve güneşin çocuklarım" teslim ala
mayacaklarını. .. 

Öyle de oldu, ON'Iara iki " ateşin ve 
güneşin çocuğu" daha kendini kalmıştı : 

Vedat ve Hamdullah ... 
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(Sayfa 22 Eylül1998 SerxwebOn) 

• 
EKIN'imiz Avaşin suyundan içecek 

ve bir bahar gibi yeşerecek 
Ekin'di O'nun adı. Bu güzel isim 

çok yakışırdı O'na. Adı gibi gü
zel yüzlü ve temiz ruhluydu. Sı-

cakkanlıydı. Bu özelliklerini ekerek yeşert
mişti abide gibi duran selvi boyunda. 

Biliyor musunuz, aslında isimlerin çok 
fazla güzeli ve çirkini yoktur. isimleri güzel 
ve çirkin yapan kişilerin kendileridir. Bir za
manlar kulağınıza hiç hoş gelmeyen bir is
min daha sonraki zamanlarda bir soylu ki
şilikte olduğunu görünce, bu ismi kulsar
casına çok seversiniz. Ama tersine, çok 
beğendiğiniz bir ismi insanlığın yüzkarası 
bir kişilikte gördüğünüzde de aynı isimden 
bu sefer nefret edersiniz. Burada isimlerin 
çağrışımları, beğeni ölçülerinizde belirleyi
ci olur. 

Ama Ekin kendi başına anlamlı ve kut
saldır. insanın ilk büyük buluşudur. ilkel in
sana ilk uygarlık adımını attıran bir uğraş
tır . Saflarda ikinci bir "Ekin" adını duyma
dım. Belki de vardır , ama ben duymadığım 
için "Ekin" ismini bir ilk olarak anıyorum. 
Dolayısıyla benim için Ekin her zaman kut
sal bir çağrışım yapacaktır. Ve bu ismi bü
yük çağrışımlarından dolayı hiçbir şey ne 
çirkinleştirebilir , ne de kirletebilir. 

Bizim hevalimiz Ekin, "ekin"i insanlığa 
bir kez daha malederek, kutsamanın en 
zirvesinde yeşertti ki, ne mutlu O'na. Bu 
şans O'nun hakkıydı , bunun başta gelen 
layıkıydı. 

O'nu her hatırlayışta dayanılmaz bir 
acı duymamak mümkün mü? O'nu ruhun 
güzellik ve temizlik tanrıçası olarak gözler
de canlandırmamak da mümkün değil. 

Keşke talihsizlik birincisinde yakasını 
bıraksaydı da O'nu daha fazla tanısam ve 
şehadet olayı ardından O'nun bıraktığı ko
caman etkiyi tam doyurana kadar yazabil
seydim. Bütün soylu özelliklerini, kutsal 
beklentilerini yazdığıma ekebilsem ve in
sanlık yüreğinde yeşertebilseydim . O'nun 
böyle erkenden toprağa ekin olması , diğer 
bir talihsizlikti. 

Ekin'i Zap'ta tanımıştım. Yaklaşık bir 
yıl önceydi. '96 yılının son günleriydi. Dola 
Şive 'ye henüz kar yağmamıştı . Ama hava
lar soğuktu . Yılın son yağmurları yağıyor

du. Bir ateş etrafında bir yandan ısınıp , bir 
yandan da sohbet ederken tanışmıştık . 

Birkaç kez daha karşılaşmış ama sohbet 
edememiştik. Tabii ki bu kısa tanışma ve 
karşılaşma kendisini unutturmamasına 
yetmişti de artmıştı bile. Sıcakkanlılığı , iç
tenliği, güleryüzlülüğü , sıradanlığı aşan bir 
kişilik profiliydi. Aradan aylar geçmişti. Kış 
gelip mevsim sırasını savmıştı. Baharı da 
doyasıya severek yaşamış ve yazdan bir 
ayı geride bırakmıştık. TC ile KOP'nin 14 
Mayıs '97 tarihinde başlattıkları ortak ope
rasyon devam ediyordu. Zagros Eyaleti'
nin Barzan bölgesinde gerilla güçlerimiz 
ile KOP'nin peşmergeleri çatışma halin-

. deydi. Kaldığım bölükten şehit Şahan ' ın 

başında bulunduğu bölüğe gitmiştim. Bu 
bölüğün konumlandığı Namus tepesine bir 
akşam üzeri gitmiştim. Bu nokta peşmer
gelerin çıktığı Şehidan tepesine görüntü 
veriyordu. O akşam ancak sınırlı bazı ar
kadaşlarla merhabalaşıp tanışabilmiştim. 
Bayan arkadaşlarla o akşam karşılaşma
dığım için tanıdığım arkadaşların olup ol
madığını öğrenememiştim. 

Bir sonraki gün güneşli başlamıştı. 
Kahvaltılardan sonra mangalarda sohbet
ler yapılıyordu . Bilemiyorum belki de Şa
han arkadaşa olan sevgim ve saygımdan 
dolayı bölükteki bütün arkadaşları çok sı
cak bulmuştum. içimde böyle bir huzuru 
yaşadığım sırada saat sekizi gösterdiği 
zamanda uçak seslerini duymaya başla
mıştık. O anda bölük komutanı Şahan, he
men komuta kademesine talimat vererek. 

gücün savunma tedbirlerini almasını söy
ledi. Hiç zaman yoktu. Peşmergeler sö
mürgeci efendilerine konumlanma nokta
mızı ihbar etmişlerdi. Çünkü uçaklar ara
yıp da bulmamışlardı. Aldıkları isiihbarata 
göre gelip üzerimize ölüm yağdıracaklardı. 
Zaten ilk vuruşu yaptıklarında henüz bütün 
arkadaşlar kendilerini sağlama alacak za
manı bulamamışlardı. Bölükteki bayan ta
kımı biraz daha gecikmeli harekete geç-

mişti. Şahan, bütün bölük noktasını terket
tikten sonra yakın mesafedeki kayalıklara 
koşmuştu . O arada bir raketin bayan takı .. 
mının konumlandığı noktaya isabet ettiğini 
görmüştü . Şahan 'la ayn ı kayalık altında 

korunmaya geçmiştik . Yüzündeki renk de
ğişmişti , tek damla kan kalmamış gibiydi. 
"Bayan arkadaşiann hepsi gitti. Bir roket 
tam yerlerine isabet etti'' sözleriyle büyük 
azap içindeydi. Nefes nefese konuşabili
yordu . O arada yanımızda bulunan bir 
başka arkadaş, bayan arkadaşların kendi 
noktalarını terkettikl~rini gördüğünü söyle
yince Şahan' ın yüzü yeniden kanına ka
vuşmuş gibi parlamıştı . 

Uçaklar bir yarım saat kadar roket, ka
zan attılar ve tarama yaptılar. Yapacakla
rını yapıp da ayrıldıktan , böylelikle ölüm 
yağmuru dindikten sonra bulunduğumuz 
kayalık noktalardan çıkmaya başladık . Bu 
sırada Ekin isimli bir bayan arkadaşın aya
ğından büyük bir yara aldığını duymuştuk. 
Bölüğe henüz kısa bir süre önce gelen bir 
arkadaş olduğunu sölüyorlardı. Ekin'le ta-

. nışmıştım, ama ismini öğrenmemiştim 
Zap'ta. Bu nedenle tanımadığım bir arka
daşın yaralanmış olduğunu düşünüyo·r

dum. Arkadaşların anlattıklarına göre sol 
ayağını sığınağın içine attığı sırada henüz 
dışarıda olan sağ ayağı yakına düşen ro
ketin bir parçasıyla yara alıyordu . Anlık bir 
zaman kaybının yaşamında nelere yol 
açacağını daha önceden hesapladığını 
sanmıyorum . O katil raketin parçasıyla ya
ralandığı zamanda ise, bunun nasıl bir 
başlangıç olup nasıl bir sonia tamamlana
cağını duyduğu acıdan düşünüp düşün
mediğini de bilmiyorum. 

Böyle bir hava saldırısından sonra do
ğal olarak bulunduğumuz noktadan uzak
laşacaktık . iki üç saatlik mesafedeki Ava
şin' in aktığı vadiye bıraktık kendimizi. Ken
di yatağından · akıp Avaşin 'e karışan Şive 

suyunun etrafı çok büyük kayalıklarla çev
rili derin bir noktasında konumlandık. Ara
dan epey zaman geçmişti. Suya girip hem 
banyo yapmış , hem de elbiselerimizi yıka

mıştık. Ardından da dinlenmeye geçmiştik. 
Saat onyedi sıralarıydı , aradan dokuz 

saat gibi bir zaman geçmişti. Bir grup ar
kadaş darbest -sedye- üzerinde yaralı ar
kadaşı getiriyordu. Yanımızda indirdikle
rinde yaralıyı görmek istedim. Yarası bele 
sarılan bir şutikle bağlanmıştı. Ayrıca sed-

yeden düşmemesi için de' sıkı sıkıya bağ
lamışlardı. Acılar içerisinde !itrek ve yarı 
ağlamaklı bir sesle "açin, açm diyorum" di
ye sitem ediyordu iradesi dtş~nda. Saatler
den beri sedye üzerinde bağlt bir halde 
hareketsiz kalmasi, yaras1n1n ac1sma bir 
de yorgunluk eklemişti. Baş1n1 bir sağa bir 
sola çeviriyordu. inliyordu. Yüzünü ikide 
bir ko/uyla kapatwordu. Yüzünden kan çe
kilmişti. Sararm/Şti benzi. Yüz rengi ve göz 

ifadeleri insanin yüreğine dayantlmaz aci
Iar ekiyordu. O an blfakt1ğ1 etkinin kuşat
masi karş1s1nda kendini tümden güçsüz 
hissediyordu insan. Daha fazla bakama
mtş. birkaç metre ötedeki bir grup arkada
ş m yanma gitmiştim. Duyduğum ses ve 
iniltilerle birlikte insanda bakma gücünü bi
rakmayan yüz ifadesi beni altüst etmişti. 

Bu, hayatimda gördüğüm böyle bir tek in
san manzaraswd1. 

Art1k daha fazla yaralwa bakmama ge
rek yoktu. Akf1m fikrim O'na kaçmlŞ(/ za
ten. Karş1mda başka görüntüler olsa da 
her şey göz/erirnde Ekin 'in yüz ifadesi, her 
sesi kulaklanmda yan ağlamakli ve titrek 
bir şekilde yükselen "aç1n, aç1n diyorum ... " 
sözleriydi. O acılar içinde neler düşündü
ğünü , hangi duyguları yaşadığını , nasıl bir 
kabullenemezlik içinde bulunduğunu , bu 
kara talihine nasıl başkaldırdığını öylesine 
merak ediyor ve öğrenmek istiyordum ki, 
iradem dışında tahmini cevaplar bulmaya 
başlamıştım bile. Darbesti oraya kadar ge
tiren arkadaşlar, yerine başka arkadaşlar 
taşıma işine koyuldular. Çok dikkatli yürü
meleri gerekiyordu. Avaşin 'deki hastaneye 
daha birkaç saatl ik yol vardı. Zaten iki 
doktor karşılamaya gelmişti , onlar da reta
kat edeceklerdi. Yol boyunca Ekin'in nasıl 
acılar çekeceğini düşünmekten kendimi 
alamıyordu m. 

Bir süre önce Barzan bölgesinde Sulu
ne'ye gidip oradan dönmüştüm . Sutune ve 
kullandığım ız yol güzergahı gördüğüm yeni 
yerlerdi. Örneğin Mam Reşo dağları , Bas
yan suyu, Kaniya Durey, Kartal tepesi, Sa
te boğazr ve Sutune köyü yazılmaya de
ğerdi. Daha yeni dönmüştüm . Gördüklerimi 
bir yazının konusu yapmayı tasarlamıştım. 
Fakat Ekin'in gözlerimden silinmeyen yüzü 
gündemimi değiştiriyordu. Kararımı vermiş
tim bile, Ekin'i yazacaktım. Başlığını da 
bulmuştum ; "aç~n aç1n diyorum ... " 

ilk fırsatta O'nun tahmin ettiğim · olası 
duygularını yazmıştım . Kendimi bir an 
Ekin'in yerine koymuştum: Nereden bul
muştu O'nu o bomba parçası? Neden O 
da diğer arkadaşları gibi yarasız atlatama
mıştı? Sapasağlamken, U(TIUI ve beklenti
lerle doluyken neden böyle bir talihsizliğe 
uğramıştı? Daha kısa bir süre önce iki 
ayağı üzerinde yürürken ve otururken, ne
den şimdi bir sedye üzerinde acılar çek
meye mahkum olmuş u' Bundan so ra 

eskisi gibi ayakları üzerinde yürüyebilecek 
miydi? Sakat da kalabilirdi. Ya ayağı kesil
rnek zorunda kalırsa , bunu nasıl kabul 
edebilirdi? Elbette bir başka arkadaşının 
kendi yerinde yaralanmasını istemezdi. 
Ama kendisinin ise diğer arkadaşları gibi 
hava saldırısını kazasız atlatmaya neden 
hakkı olmasındı? 

Ben yazıyı önceden kafamda tasarıa
makla birlikte, başladığım zaman son gör
düğüm hali önümde bir ayna gibi duruyor
du. Aynadan anladıklarımı yazmıştım . 

Tabii ki zaman durmuyordu. Günler 
tekrarlanmıyor, ayrı ayrı geçip gidiyordu. 
Daha başka yaralılar , ayakları mayından 

giden arkadaşlar görecektim. Arada bir 
hastaneye gidip gelen arkadaşlardan ya
ralıların durumunu sorardık. Ekin'den de 
haberler gelirdi. O'nun kan kaybından ol
dukça zayıfladığını , belki de şehit düşebi
leceğini söylerdi gidip gelen arkadaşlar. 
Sonra duyduk ki , ayağı dizinin üstönden 
kesilip Avaşin sularına atılmış . Ayağının 

Avaşin 'e atıldığını görünce arkasından ağ
lamış , ayağının o parçasının artık bir daha 
geri gelmeyeceğini düşündükçe yüreğin
den kopan feryadı dindirememiş . Kim da
yanabilirdi ki? Kimbilir kesilen ayağını 
Avaşin nerelerde kıyıya atacaktı. Avaşin 'in 
akışını durduramazdı ya. Kanını da Ava
şin ' in mavi sularından ayıramazdı. Avaşin 
durgunlaşsa bile tek ayağıyla gidip kesilen 
ayağını kapamazdı. Daha da mümkün ol
mayan, kesilen parçayı artık köküne ya
pıştıramazdı. Belki kendisinden koparılan 
o ayak parçasına dokunainazdı. Buna 
benzer binbir türlü duygular, acılar ve çıl 

dırtan gerçekler içinde yaşamak mı kolay, 
yoksa ölmek mi kolay olurdu? Bir yaşamın 
sonu ve yeni bir yaşamın başlangıcı altüst 
oluşların en şiddetiisi değil de nedir? 

Sonraları yeni bir haber daha almıştık 
Ekin'den. Yeniden kendine geldiğini , moral 
kazandığını, yüzünün güldüğünü söylüyor
lardı ziyarete giden arkadaşlar. Sevindirici 
bir haberdi. O'na ilişkin haberler hem he
valimiz olduğu ve hem de üzerine yazı 
yazdığım için beni ilgilendiriyordu. O'nunla 
tanışmak istiyordum -hatırlatayım; yaralı 
haldeyken gördüğümda yine tanışmamış
tım. Tanışıp da hakkında yazdığım yazıyı 
okulmak istiyordum. Okuduğunda, yazdık
larımı nasıl yorumlayacağını çok merak 

· ediyordum. Belki de hiÇbir zaman tanışa
mayacağımızı da düşünüyordum. Benzer 
düşünceler aklımdan geçiyordu. 

Bir günün akşam saatlerinde Şahan , 
Avaşin hastahanesini ziyaret etmeye karar 
verdiklerini belirterek benim de kendilerine 
katılmamı istedi. Miras'un Binebere nokta
sında konumlanıyorduk. Hatırlıyorum , saat 
20.00 sıralarıydı. Geriliada gece ile gün
düz arasında o kadar fark yoktur. Bazen 
gece gündüzdür, gündüz de gece. Yani 
akan zamanın birbirini takip eden aydınlık 
ve karanlık kesitleridir. 

Yol güzergahımız çok kötü olmasa da 
güzel de sayılmazdı. Ama ayışığı gündüz 
gibi aydınlatıyordu . Saat 24.00 sıralarında 
varmıştık Avaşin hastanesine. Herkes 
uyuyordu. Bazı yaralı arkadaşlar uyandı
lar. Ayakları mayından giden Ferhat vardı , 
Kadir vardı -onlar da Avaşin 'de şehit düş

tü. Epey sohbet ettikten sonra uyuduk. Bü
tün yaralı arkadaşları bir sonraki gün göre
cek ve moraili bir sohbet edecektik. 

Yeni günümüz moraili başlamıştı , he
men Avaşin 'in kıyısında kurulu olan gerilla 
hastanesinde. O günü de orada geçirip bir 
sonraki günün sabahında dönmeye karar 
vermiştik . Bütün yaralı arkadaşlarla görüş
tükten sonra, Şahan "haydi gidip Ekin ar
kadaşi da ziyaret edelim" demişti. O an yi-
e E ı yaralı ar gözlerimin önünde 

belirmişti. Hakkında yazı yazdığım ve ta
nışmak istediğim için az heyecanlı ve çok 
sevinçliydim. 

Kaldığı nokta bir kayalığın altındaydı. 
Güneş sıcaklığından korunmak için ön 

. cephesine bir battaniye germişti. Şahan 
önde, ben arkada içeri girmiştik . Tokalaşıp 

merhabalaştığımda gözlerime inanama
mıştım . Benden önce o bana ismimle hi
tap etmişti. Ben inanamasam da gözleri
min gördüğü bayan arkadaş Zap'ta tanıştı
ğımız güleryüzlü ve sıcakkanlı Ekin'di. 
"Belki o başka yerde yaralamp buraya ge
tirilmiş" diye içimden geçirerek oradaki di
ğer iki bayan arkadaşta tanışmadığımı 
sandığım Ekin'i aramıştım . Hayır her ikisi
nin de ayakları sağlamdı , üstelik ayaktay
dılar. Ve inanmak zorunda kalıyordum ki, 
Ekin tanıdığım Ekin'di. "Ekin senmişsin. 
Tamşm1şt1k ama ismini öğrenmemiştim. O 
hava saldmsmda ben de oradaydim. Ya
ralananm sen olduğunu bilmiyordum" söz
leriyle o anki duygularımı dile getirmiştim . 

Şahan da ilgiyle izlemişti. O'nun hakkında 
yazdığım yazıyı da okumuştu . 

Ekin yazı yazıp yazmadığımı sorunca, 
çok sevinmiştim . Hem evet cevabını vere
cektim ve hem de bu fırsatla hakkında 
yazı yazdığımı söyleyecektim. Düşündü
ğüm gibi yaptım ve cebimden yazı defteri
mi çıkardım . Sayfasını da söyleyerek def
teri kendisine uzattım. Hemen okumaya 
başladı. O okuduğunda ben arada bir yü
züne bakıyor ve neler düşündüğünü anla
maya çalışıyordum . Okuyup bilird iğ i nde 
gülümsayerek "güzel yazm1şsm" demişti. 
Ama sanki başka şeyler de söylemek iste
yip de içinde tutmuş gibi bir hava sezdim 
yüzünden. Kısa bir sohbetten sonra kalka
cağımız sırada , "eğer bugün buradaysaniz 
okumamda sakmca görmüyorsan defterini 
b1rak, okumak istiyorum" demişti. Defteri
mi tekrar geri vermiştim. 

O gün tekrar uğramamıştık. Bir sonraki 
sabah vedalaşmak için Şahan'la uğramış
tık. Hemen vedalaşıp ayrılacaktık. Çünkü 
diğer üç arkadaş yola çıkmışlardı bile. Şa
han da hemen vedalaşıp çıkmıştı. Ardın
dan ben vedalaşmıştım . O arada defterimi 
de uzatıp verdiğinde gülümsemişti ; "senin 
benim hakkimda yazd1ğm yazwa ilişkin 
eleştirilerim var. Fiziği çok öne Çlkarm/ŞSin, 

. duygusal bir yaz1. Tamam ilk başlarda yaz
diğin gibi çok etkilenmiştim. Ama şimdi öy
le düşünmüyorvm. Örneğin Ferhat'a -bu 
arkadaş mayma bas1p bir ayağ1m kabet
mişti- ilişkin yaZida, bu duruma yönelik 
koyduğun çözOme katllworum" dem i şti. 
Tartışmak istemesi ve eleşiirmesi ilgimi 
çekmişti. Söylediklerini cevaplamak ister
ken, "bu konuda yazd1klanmda duygusallik 
ve çelişkiler olduğunu biliyorum, farkediyo
rum. Ama bana göre insanin bir parçasim 
kaybetmesi kabul edilebilir bir durum değil. 

Böyle bir etkilenme durumunda insan her 
zaman gerçekiere haz1r olmayabilir' şeklin
de yaklaşımımı ortaya koymuştum . Ayakta 
çıkmak üzereyken biraz tartışmıştık . Za
manın olmamasına üzülmüştüm . Çok iste
meme rağmen arkadaşlara yetişrnek zo
rundaydım . ilk fırsatta tekrar ziyarete gele
ceğimi ve tartışmaya devam edeceğimi 
söyleyerek ayrılmıştım . Ayrılmadan bir sü
re önce yanına gidip de sohbet etmediği
me ve tartışmadığıma üzülmüştüm. 

Avaşin hastahanesindeki yaralı arka
daşlardan çok etkilenerek ayrılmıştık. Ziya
retimize çok sevinmişlerdi . Zaten onları çok 
moraili görmüştük. Yanılmıyorsam ondan 
fazla arkadaşın ayağı kesilmişti , yaralıların 
çoğunluğunu oluşturuyorlardı. Onlara ba
kınca kendi kendime "on/ann bir ayaği m1 
eksik, yoksa bizim bir ayağ1m1z m1 fazla?' 
diye düşünüyor insan. Bu durumlarına alış-
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mış ve kabullenmişlerdi. Birbirlerinden güç 
ve moral alıyorlardı. "Ben de senin gibiyim" 
ya da "o da benim gibi' şeklinde birbirlerin
de çağrışım yapıyorlardı. 

Ekin de çok moralliydi. Çok olumsuz 
etkilenen, kan kaybından çok zayıflayıp 
sararan, moral bozukluğunu yaşayan bir 
Ekin yoktu. Bahar gibi yeşeren bir Ekin'i 
ziyaret etmişlik o yaz sıcaklığında . Yaşa

ma yeni bir başlangıç yapmıştı. Belki de 
bu yeni yaşama göre eski umutlarını ve 
beklentilerini gözden geçirmek zorunda 
kalmıştı. Kimbilir bu arada kaç kez geçmi
ş ini , şimdiki durumunu ve geleceğini sine
ma filmi seyreder gibi gözlerinin önünden 
geçirmişti. Çocukluk günlerini, düzende 
yaşadıklarını , devrime katılımını , bütün 
mutlu ve mutsuz anlarını bir bir hatırla
mıştı. Belki de kendi filminin sonunda her 
seferinde kesilen ayağına bakarak içinde 
bir burukluk duymuştur. Tabii ki özgürlüğü

nü de düşünmemiş olamaz. Kimsenin yar
dımına bağımlı hale gelmeden yaşamanın 
yollarını ve çözümlerini aramıştı. Kendi hi
kayesinin bundan sonraki bölümünü çok 
iyi yazabileceğine inanmıştı. Bu inanç, ka
rarlılık ve bu temelde biriken güç O'nun 
yüzünü güzelleştirmiş , gözlerini güldür
müştü . Bütün bunları iyi niyetli ve safça 
düşünmüştü. Savaşın hiç beklenmedik 
amansız sürprizlerini düşün~ek isteme
mişii bir daha. Kaldı ki , yaralanmış ve 

• Adı , soyadı : ismet SEZGiN 
Kod adı: Şerif Cihan 
Doğum yeri ve tarihi : Silopi, 1973 
Mücadeleye katılış tarihi : 1988 
Şehadet tarihi ve yeri : 19 Kasım 1997, 
Milla KerT/ Şırnak 
• Adı , soyadı ; Abdülkerim TATAR 
Kod adı : ... Zaman 
Doğum yeri ve tarihi : Uludere, 1980 
Mücadeleye katılış tarihi : 1992 
Şehadet tarihi ve yeri : 19 Kasım 1997, 
Milla Keril Şırnak 
• Ad ı, soyadı: Zuhat DEMiREL 
Kod adı : Xebat 
Doğum yeri ve tarihi: Batman, 1980 
Mücadeleye katılış tarihi : 1996 
Şehadet tarihi ve yeri : 15 Ağustos 
1997, Hakkari 
• Adı , soyadı : Saliha ATAK 
Kod adı : Niştiman Çatak 
Doğum yeri ve tarihi : Şırnak, 1974 
Mücadeleye katılış tarihi: 1992 
Şehadet tarihi ve yeri: 4 Eylül1997, 
Faraşin 

• Adı , soyadı: ibrahim KILIÇ 
Kod adı : Celal Pehlivan 
Doğum yeri ve tarihi : Xantepel 
Diyarbakır, 1971 
Mücadeleye katılış tarihi: 1992 
Şehadet tarihi ve yeri : 31 Ağustos 
1997, PeyanOsl Hakkari 
• Adı , soyadı : Muhammed TEKiN 
Kod adı: Kawa 
Doğum yeri ve tarihi: Küçük Güney, 
1969 
Mücadeleye katılış tarihi : 1994 
Şehadet tarihi ve yeri: 15 Haziran 

ayağı kesilmişti , daha ne olsundu? Aman
sız sürprizler hep O'nu mu bulacaktı? O'
nun yoldaşları vardı , kendilerini acımasız 
sürpriziere siper ederlerdi. Tehlikenin O'na 
ulaşmasına geçit vermeyeceklerdi. Yol
daşlarına inanır ve güvenirdi. Aslında ol
ması gereken, Ekin'in düşündüğü gibiydi. 
Ama Başkan Apo'nun talimatlarından oku
duklarını da hatıriarnıştı belki de. Buna 
rağmen umudunu yitirmemiş , Başkan 

Apo'nun talimatiarına bağlı kalınabiieceği
ne inanmak istemişti. Yeni yaşamında ka
ramsarlıktan uzak tutmuştu kendisini. 

'91 yılında tanışmıştı gerillayla. '92 yı 

lında ise Şemzinan ' ın -Şemdinli- Zerzan 
mıntıkasında savaşan hareketli bölük içe
risinde yer almıştı. Büyük eylemler yaşa

mış, tanıdığı birçok silah arkadaşının şe
hadetini görmüştü . Yine '92 yılında ihaneti 
çok yakından görmüş ve savaşmıştı. Daha 
sonra ayrıımıştı en büyük sevdası olan 
dağlardan . Ama yüreğini gömdüğü dağla

ra tekrar gelme sözüyle gitmişti metropole. 
Uzun zaman metropollerde siyasi çalışma 
yaptıktan sonra tekrar dönmüştü . Duygu
ları temizdi. Gerilla yaşamını bir şarkı gibi 
sevmişti. Cennet ülkesinin, dağlarının sev
dalısıydı. Ama bu sevdaya tahammül ede
meyenler vardı. Onlar da Kürttü, ama ül
kesini sevmeyen, sevenlere bile tahammül 
edemeyen ihanetçiler vardı. Aynı '92 yılın
da olduğu gibi yine ihanetçiler sömürgeci-

Eylül1998 

lerle kendi halkının umudunu söndürmek 
için geliyordu. 

Avaşin ziyaretinden iki-üç ay sonraydı. 
TC ve KOP'nin ikinci operasyonu başla
mıştı. Avaşin hastahanesine bir daha gi
dersem birçok yaralı arkadaşla birlikte 
Ekin'i de orada görmeyeceğimi hiç düşün
memiştim . Aslında ben de tecrübesiziikten 
olsa gerek, yaralıların güvenliklerinin kesin 
sağlanabileceğini , kesin korunabilecekleri
ni düşünmüştüm . Ben de yanılmışım me-
~r. 1 . 

Düşman operasyonu çok 'kapsamlı ve 
hızlıydı. Gazaba gelmiş büyük bir canavar 
gibiydi. Manevra yapıp bulunduğumuz nok
tadan başka bölgelere geçmemiz gereki
yordu. Düşman her tarafa girmeye çalışı
yor, her tarafı didik didik arıyor, geriliayı ye
nememenin çılgınlığı içinde gözükaraca 
kan istiyordu. Bölge güçleri Kaniya Ga bo
ğazından çekiliyordu. Bir 6 Ekim günüydü. 
Gerillalar bulundukları gür ormanlıkta kuş
lardan daha çok cıvıl cıvıldılar. Öğleden 
sonra saat bir sıralarıydı. O gün sabah Şa
han "uçaklar hava saldmst için gelebilir/er, 
arkadaşlar hazif/tk/i olsunlar" demişti. Bu 
uyarıdan dört saat sonra TC'nin uçakları 
üzerimizden uçmaya başladılar. Sesi duyar 
duymaz harekete geçmiştik. Belliydi ki gö
rüntü almışlardı. Noktamıza isabetli vuru
yorlardı. Yoğunca vurduktan sonra uzaklaş
mışlardı. Bu sefer de iki helikopter alçaktan 

uçuşlarla tararnaya başlamışlardı . Öylesine 
sıkışmıştık ki, kendimizi sağlama alabilecek 
hiçbir avantajımız yoktu. Bu yetmezmiş gibi 
ömrümce beni çok etkileyecek bir kötü ha
beri ,alıyordu m. Yanımdaki bir arkadaştan: 
"Şahan da şehit düştü!' Hiç inanmak iste
memiştim. Ama bu neyi değiştirecekti ki! 
Haber doğruydu. Şahan , Hasan, Basri ve 
Piling'a roket isabet etmişti ve parçalanarak 
can vermişlerdi. Zaman da ağır yaralan
mıştı ve sabaha doğru O da şehit düşecek
ti. Ekin'in daha önce yer aldığı bu birlik, bir 
kez daha hava saldırısına uğruyor ve bü
yük kayıplar veriyordu. Şahan gibi dürüst
lük abidesi komutanını şehit veren birlik, 
büyük moralsizliği yaşıyordu. 

Operasyon sonrasında Barzan bölgesi
ne doğru yola çıkmıştık. Şahan 'sız dönü
şün burukluğu içerisinde Avaşin hastane
sine yakın bir yere ulaşmıştık . Sabah has
taneden iki kurye yanımıza gelmişti. Çeşitli 
yerlerde saklanan yaralıların bir araya ge
tirilmesi için yardım isteniyordu. Bir de mo
rali yerle bir eden bir kötü haber daha ve
receklerdi. Ayakları kesilen bütün arkadaş
ların saklandıkları yerlerde peşmergeler 
tarafından bulunup katledildiklerini söylü
yorlardı. Katledilenler arasında Ekin'in adı 
da geçiyordu. 

O gün öğleye doğru Avaşin hastahane
sinin operasyon noktasına uğramıştık. 
Kimseler yoktu. Manga yerleri dağıtılmıştı. 
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• Adı , soyadı : Gürcan SUER 
Kod adı: Sabri Şahin 
Doğum yeri ve tarihi : Kulu/ Konya, 
1966 
Mücadeleye katılış tarihi : 1990 
Şehadet tarihi ve yeri: 26 Haziran 
1997, Germandal Beytüşşebap 
• Adı , soyadı : Muhammed AZAD 
Kod adı : Fırat Bagok 
Doğum yerr ve tarihi: Nusaybin, 1974 
Mücadeleye katılış tarihi : 1992 
Şehadet tarihi ve yeri: 28 Ekim 1997, 
Hivonl Beytüşşebap 
• Adı , soyadı : ishak YÜLE 
Kod adı : Rojhat 
Doğum yeri ve tarihi: Gercüş, 1974 
Mücadeleye katılış tarihi : 1991 
Şehadet tarihi ve yeri: 25 Kasım 1997, 
Osyan-Perwari 
• Adı , soyadı : idris HAÇENAN 
Kod adı : Zinar 
Doğum yeri ve tarihi: Afrin, 1980 
Mücadeleye katılış tarihi: Ocak 1996 
Şehadet tarihi ve yeri: 25 Kasım 1997, 
Osyan-Perwari 
• Adı , soyadı : Salih KURNAZ 
Kod adı : Bedri Piling 
Doğum yeri ve tarihi : Beytüşşebap, 
1975 
Mücadeleye katılış tarihi: 1992 
Şehadet tarihi ve yeri : 5 Ekim 1997, 
Alan vadisi-Çatak 
• Adı , soyadı : Yavuz ATMACA 

Kod adı: Zerdeşt Malik 
Doğum yeri ve tarihi : Pazarcık, 1972 
Mücadeleye katılış tarihi : 1994 
Şehadet tarihi ve yeri : 25 Kasım 1997, 
Osyan-Perwari 
• Adı , soyad ı: ... 
Kod adı : Agiri Zer 
Doğum yerı ve tarihi: idil, 1973 
Mücadeleye katılış tarihi: 1993 
Şehadet tarihi ve yeri : 25 Kasım 1997, 
Osyan-Perwari 
• Adı , soyadı: Abdullah ERSÜRER 
Kod adı : Rezan 
Doğum yeri ve tarihi : Gabar, 19n 
Mücadeleye katılış tarihi: 1993 
Şehadet tarihi ve yeri: 5 Ekim 1997, 
Alan vadisi-Çatak 
• Adı , soyadı : Selahattin GEZER 
Kod adı: Hasan 
Doğum yeri ve tarihi : Şırnak, 1976 
Mücadeleye katılış tarihi: 1988 
Şehadet tarihi ve yeri: 19 Ağustos 
1997, Elkız/ Hakkari 
• Adı, soyadı: Mehmet Şefik DOGAN 
Kod adı: irfan 
Doğum yeri ve tarihi : Faralar köyü/ 
Mardin, 1984 
Mücadeleye katılış tarihi : 1993 
Şehadet tarihi ve yeri: 15 Ağustos 
1997, PeyanOs/ Hakkari 
• Adı , soyadı : Devrim COŞKUN 
Kod adı : Agit 
Doğum yeri ve tarihi : Siverek, 1972 
Mücadeleye katılış tarihi : 1992 

Şehadet tarihi ve yeri: 5 Ekim 1997, 
Alan vadisi-Çatak 
• Adı, soyadı: Cevher ERGÜL 
Kod adı: Seyitxan 
Doğum yeri ve tarihi : Hilal köyü/ 
Uludere, 19n 
Mücadeleye katılış tarihi: 1989 
Şehadet tarihi ve yeri : 5 Eylül1997, 
Faraşin 

• Adı , soyadı : ... 
Kod adı: Selim 
Doğum yeri ve tarih i: Silopi, ... 
Mücadeleye katılış tarihi: 1992 
Şehadet tarihi ve yeri : 19 Kasım 1997, 
Milla KerT! Şırnak 
• Adı , soyadı: ... 
Kod adı: Rojhat 
Doğum yeri ve tarihi : Ağrı, ... 
Mücadeleye katılış tarihi : 1993 
Şehadei tarihi ve yeri : 19 Kasım 1997, 
Milla KerT/ Şırnak 
• Adı , soyadı : ... 
Kod adı : Jiyan 
Doğum yeri ve tarihi: Mardin (Tori), ... 
Mücadeleye katılış tarihi : 1992 
Şehadet tarihi ve yeri : 25 Kasım 1997, 
Osyan-Perwari 
• Adı , soyadı: ... 
Kod adı : Ferzende 
Doğum yeri ve tarihi: Afrin, ... 
Mücadeleye katılış tarihi: 1995 
Şehadet tarihi ve yeri: 1997 baharı, 
Bestler 
• Adı, soyadı: ... 

Sayfa 23) 

Ekin de yoktu yerinde. Güneş sıcaklığın
dan koruyan battaniye de gerili değildi. Ne 
oradaydı ne de bir daha orayı görecekti. 
Avaşin 'in mavi akan sularını seyredeme
yecekti. Boş kalmıştı yeri. Ayağı orada ke
silmiş ve suya atılmıştı. Eğer suyun he
men kenarında ayağı kesilip akıntıya bıra
kılmışsa , belki de gözlerinden akan yaşlar 
da Avaşin 'e karışmış ve kendisinden ko
pan ayak parçasına eşlik etmiştir. ilkin 
ayağı kesilip Avaşin'e atıldığında birkaç ay 
sonra kendisinin de Avaşin kenarında kat
ledilece9ini bilmesi için hiçbir neden yoktu 
o zaman. Kendi yaşamının böyle bitmesini 
önceden ne öğrenmişti, ne de istemişti. 

Ekin, Avaşin'de toprağa tohum oldu. 
Avaşin ' in suları her dört mevsim mavi 
akar. Biliyorum Ekin Avaşin'in sularından 

kana kana içer ve erkenden bir bahar gibi 
yeşerir . Avaşin ' i şimdi eskisinden daha 
çok severiz. Çünkü Ekinimizin gözyaşla
rında ve kanında kutsanmış olarak akar 
gider bundan sonra .. . 

Kod adı: Xebat 

24 Ara/tk 19971 Metina 
Şehit Selçuk 

Doğum yeri ve tarihi : Lice/ Amed, ... 
Mücadeleye katılış tarihi : 1993 
Şehadet tarihi ve yeri: 4 Eylül1997, 
Faraşin 

• Adı , soyadı : ... 
Kod adı: Medya 

· Doğum yeri ve tarihi : Ömeryani 
Mardin, ... 
Mücadeleye katılış tarihi: ... 
Şehadet tarihi ve yeri : 4 Eylül1997, 
Faraşin 

• Adı , soyadı : ... 
Kod adı: Dirok 
Doğum yeri ve tarihi: Afrin, ... 
Mücadeleye katılış tarihi : 1994 
Şehadet tarihi ve yeri : 25 Kasım 1997, 
Çirav 
• Adı, soyadı : ... 
Kod adı: Bedran 
Doğum yeri ve tarihi : Afrin, ... 
Mücadeleye katılış tarihi: 1993 
Şehadet tarihi ve yeri: 1996 kışı, 
Gabar 
• Adı , soyadı : ... 
Kod adı: Goran 
Doğum yeri ve tarihi: Küçük Güney, ... 
Mücadeleye katılış tarihi: 1993 
Şehadet tarihi ve yeri : 1997 başı, 
Ma va 
• Adı , soyadı: Vahap GEÇMEZ 
Kod adı: Ahmet Rapo 
Doğum yeri ve tarihi : OnyanOs
Perwari, 1965 
Mücadeleye katılış tarihi : 1984 
Şehadet tarihi ve yeri : 1997, Gire 
Helinga-Bestler 

20. yıl makale, öykü, şiir ve resim yarışması 
Değerli okuyucular, 
SerxwebOn gazetesi olarak partimiz PKK'nin 20. kuruluş yıldö

nümünden dolayı makale, öykü, şiir ve resim dallarında yirmi •yıllık 

mücadeleyi konu alan bir yarışma düzenliyoruz. 
3000 yıllık isyanlar tarihimiz boyunca Kürdistan ' ı işgal eden 

güçler 'hep direndiler ama kaybettiler' demeyi bize bir kader gibi 
belletirken, 'mezara gömüldüler, bir daha dirilmezler' denilen bir 
gerçeklikten yola çıkan partimiz PKK, şimdi tarih sayfalarına nasıl 
'geçmişte sürekli ezildi/er, ancak şimdi direniyorlar ve kazanacak
lar gerçeğini yazdırıyor? ihanet, Kürdün ruhundan ve toprağın
dan nasıl arındırılıyor? Yeni insan nasıl yaratılıyor? Sosyalizme 
katılan yenilikleri nasıl görüyorsunuz? PKK öncülüğündeki müca
deleyle uyanan Kürt ulusal bilinci hangi aşamadadır? Geldiği ku
rumlaşma düzeyi nedir? Savaş halkımızın bayramı haline nasıl 
getirildi? Hep başkalarına askerlik yapma ile özdeşleştirilen Kürt 
insanı, şimdi kendi savaşına nasıl girişiyo.r? Serxwebun düşünce 
tarzının halka kazandırdıkları nedir, neyi ifade ediyor? Kürdistan 
kadını hangi değişimleri yaşadı , yaşıyor? Kürt toplumundaki yeni
lenmelerin düzeyini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tüm ihanetlere, 
işbirlikçi çizgi dayalmalarına rağmen kesintisiz süren 20 yıllık mü-

cadelenin bize kazandırdıkları nelerdir? Emekçi-yoksul Anadolu 
halklarıyla buluşmada yaşadığımız düzeyi ve sorunları nasıl de
ğerlendiriyorsunuz? . 

Bu ve sınır koymadığımız daha birçok konuda sizlerin yukarıda 
belirtilen makale, öykü, şiir veya resim dallarındaki eserlerinizi bek
liyoruz. Amacımız , halkımızın , şehitlerimizin, önderliğimizin ve hal
kın kendi öz kazanımları tarafından yaratılan değerler üzerindeki 
yoğunlaşma ve onunla bütünleşme düzeyini belgelemektir. 

Yarışmaya katılımda yaş, ulus, dil vb. herhangi bir sınır yoktur. 
Yarışmamıza katılan okuyucularııiıızın eserlerini 

1· Açık adresleri 
2- Bir adet resimleri 
3- Kimlik bilgileri 
4- Özgeçmişlerine dair kısa bilgileri ile en geç 1 Kasım 1998 

tarihine dek elimize ulaşacak şekilde adresimize göndermeleri ge
rekmektedir. 

Jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek olan eserlerde ilk üç sı
raya giren her daldaki yarışmacılarımız , eserleriyle birlikte gazete
miz aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır . 

Tüm okuyucularım ı zı bir şeh itler partisi olan partimiz PKK'nin 

20. yılına girişi vesilesiyle görkemli devrim yürüyüşündeki başarıla
rının sürekliliğini diliyor, selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. 

Jüri üyeleri 
Şiir dalında: Esat Faraşin , Dersim Canan, Merdan Sarız, Bur

han Karadeniz, Dirok Deniz. 
Öykü dalında: Ferda Çetin, Hezil Çağlayan , Perwer Bengi, 

Dicle Ateş, Sabri Agir. 
Makale dalında : Ali Haydar Kaytan, Özlem Özgür, Gani Uzun, 

Ali Elhazoğlu, Cihan Eren. 
Resim dalında: Derya Şahin, Merdan Sarız, Gabar Baz, Savaş 

Polat, Axin Delal. 

SerxwebOn Gazetesi 

208, 
1800 Frederiksberg c 

Kopenhaag{ DENMARK 
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· Saym Başkan, PKK 1 .Eylül 1998'den beri 
tek taraflt ateşkes uygulad1. Bu ateşkes uygula
masma tepkiler ne oldu ve uluslararast tupluluk· 
tan beklentileriniz nelerdir? 

Abdullah Öcalan.: Barış değerli bir kavram
dır. Zaten savaşların da bir anlamı, özellikle ezi
lenler açısından daha hakkanniyete uygun, şe
refli bir barışa ulaşmak için başvurulan önemli 
bir araçtır . Savaş kendi içinde bir amaç olarak 
değerlendirilemez. Anlamlı bir barış için sadece 
çok önemli , başvurulması gereken bir araç oldu
ğu zaman, bedeli çok ağır da olsa, başvurlaması 
gereken bir araçtır . Bu çerçevede bizim, dünya 
halklarının-uluslarının tarihinde önemli bir anlamı 
olan ve gerçekten barış tarihinde de büyük bir 
yeri olan 1 Eylül günü, adil ve anlamlı bir barışa 
olan bağlılığımızı göstermek için ateşkes ilan et
tik. Bu adımımızın amaçlarından biri de Türki· 
ye'nin iç ve dışta çok ağırlaşan bunalımiarına 
barışçıl bir koşul altında çözüm imkanlarını bul· 
mak ve başta Kürt sorunu olmak üzere, diğer 
birçok temel soruna siyasi bir çözüm imkanını 
tanımaktır. Ayrıca daha somut olarak dalaylı yol
dan karşı tarafın böyle bir niyetrnin varolduğunu , 

bu niyeti de denemek için böyle bir açıklamada 
bulunmayı uygun bulduk. 

Şüphesiz bunun geçerlilik kazanması için 
uluslararası topluluk çok önemli bir rol oynar. Ve 
Kürt-Türk barışı gerçekten Ortadoğu barışının 
özü olduğu gibi, Ortadoğu barışı da tüm ulusla· 
rarası , hatta dünyanın en temel barışıdır. Orta
doğu'daki barış , bir yerde dünya barışıdır. Tabii 
bunun da temelinde, yüzyıllardan beri sürekli bir 
hakimiyet peşinde koşan Türk egemen sınıfının, 
tüm halkiara dayattığ ı zorba rejimi eğer durdura
qilir, barışa zorlanırsa ; bundan tüm insanlık ka
zanır . Şüphesiz katliam sürecinde olan Kürt hal
kı da ilk defa normal bir insani, ulusal demokratik 
gelişme yoluna girer. Dolayısıyla uluslararası 
topluluk, dünya barışı içinde önemli olan bu so
runa ağırlığını koymalı. Bu haksız , kirli savaşı ve 
neredeyse, mafya yöntemlerini bile aratmayacak 
bir biçimde kirli yöntemlerle yürütülen bu savaşı 
durdurma konusunda, en az ll. Dünya Savaşı 
sonrası kadar önemli olan böylesine bir barışı 
desteklemek için gücünü kullanmalıdır. Bu yönlü 
bir barış , önemi itibarıyla az anlaşılmıştır. iyi 
açıklamak gerekiyor? Bölge ve dünya barışı için
de, hatta Avrupa'daki birçok sorunun kaynağın
da da yer alan bu sorunu çözmenin herkese ka
zandıracağı çok şey olduğu , kimseye bir şey 
kaybettirmeyeceği -buna Türkiye de dahildir
bunu göstermek ve gerçekten bir barış atağına 
geçmek için tam zamanıdır. Ertelenmemelidir ve 
gerçek pratik adımlar atılmalıdır. 

Özellikle italya halkının barışa duyarlılığını bi
liyoruz ve yürüttükleri büyük bir mücadeleleri de 
vardır. Yeniden Yapılanma Komünist Partisi 'nin 
de bu konuda yerine getireceği çok önemli görev
leri vardır. Kapsamlı bir dostluk hareketi geliş
mektedir, Kürt halkının mücadelesine karşı. Bunu 
bir somut desteğe dönüştürmenin tam zamanıdır. 
Bu duyarlılık, bu anlamda pratik bir maddi güç 
haline geldiğinde, Avrupa'da da sürükleyici bir rol 
oynayabilir, bunu bekliyoruz. Başarmadıkça, kirli 
savaşın peşini bırakmamak gerekiyor. Kürt halkı
nın mücadelesinin de, gerçekten ilkçağ hristiyan 
hareketi kadar, değerli bir barış hareketi olduğu

nu, tüm Ortadoğu'daki kültürler, dinler için özgür
lük olduğunu, ezilen tüm halklar için gerçekten bir 
umut olduğu kesin gözönüne getirmek gerekiyor 
ve kendi asli mücadelesi olarak değerlendirip ye
rini almak, günümüzün en yakıcı , insani, ulusla
rarası bir sosyalist dayanışmanın örneği olarak 
da değeri çok iyi bilinmelidir. 

- Türkiye yargtlanan bir ülke o/mast gerekir
ken, NATO içindeki konumu nedeniyle Avrupa 
ve ABD'nin smtrslz desteğine sahiptir. Yine NA
TO'nun politikasmm bir sonucu olarak Türkiye
israif ile işbirliği içine girmiştir. Bunun yanmda 
süren bir Ortadoğu banş süreci var. Bu durumda 
Kürt sorununun Ortadoğu banş sürecine dahil 
olmas1 gerekmiyor mu? · 

İtalyan Yeniden Yapılanma Komünist Parti~i ' nin PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan yoldaş ile yaptığı röportaj 

Abdullah Öcalan.: Ortadoğu barışının te
melinde Kürt sorunu yatmaktadır. Hatta şimdi
den bile, israii-Filistin-Arap sorunu aslında bu 
soruna bağlanmış durumdadır . Dolayısıyla sa
dece israil'in Araplarla olan sorununu barış so· 
runu olarak ortaya koymak büyük bir eksiklik ta
şır . Kaldı ki Türkiye, israil ile önemli bir ittifak 
gerçekleştirerek , Ortadoğu 'daki dengeleri zorla
maya çalışıyor . Şüphesiz bunun arkasında 
ABD ve NATO, dolayısıyla Avrupa da vardır . 
Fakat nereye sürüklendiklerini, nasıl bir barış 
karşıtı durumuna geldiklerini bilmeleri gerekir. 
Özellikle Türkiye-israil ittifakının Kürtler açısın
dan yolaçtığı tehlikeyi çok iyi bilerek Avrupa'nın 
bu konuda biraz kendi rolünü yargılaması , sor
gulaması gerekiyor ve Ortadoğu barışının Kürt 
barışı olmadan gerçekleştirilemeyeceği , hele 
hele Türkiye'nin dayattığı kirli savaşın önüne 
geçmedikçe, Ortadoğu 'da asla barışın , istikra-

. rın olamayacağını bilerek, Ortadoğu barış süre
cinin kapsamına kesinlikle Kürt sorunu dahil 
edilmelidir. Bu dahil edilmedikçe, barış adı al· 

tında yürütülen çalışmaların boş olduğunu da 
bilmek gerekiyor. Türk-israil ittifakını sınırsız 
destekleyip, NATO'nun güvencesine bağlaya
rak Ortadoğu 'da barış değil, savaş süreci geli· 
şir. Bloklaşma gelişir ve adeta yeni bir soğuk 
savaş bu temelde ortaya çıkar. Yeni bir bloklaş
ma dünyayı da yeniden ikiye böler ve daha 
şimdiden başlayan bu süreç, yaygınlaşarak de
vam eder. NATO-Türkiye-israil ilişkilerine böyle 
destek oldukça, ABD bunu himaye ettikçe, geli
şecek olan barış değil ; savaştır . Bunun ipuçları 

zaten şimdiden ortadadır. Dolayısıyla Avru
pa'nın oldukça bu konuda gerçekçi davranması 
gerekiyor. Bu ittifakın hem Filistinliler, hem de 
Kürtler için teşkil ettiği tehlikeyi bilerek, barışa 
daha yakın bir programı devreye sokarak bu 
tehlikeli tırmanışı durdurması gerekiyor. Ama 
tekrar vurgulayalım , Kürt sorunu konusunda 
adil bir çözüm başlatılmadıkça, Filistin sorunu 
etrafındaki gerginliklerden çok daha fazla bir 
gerginlik, belki de 21 . yüzyılın en temel sorunu 
olarak tüm bölgeyi etkilerneye devam edecektir. 
Bunun önüne geçmek , Kürt sorununa adil ve 
tüm bölge halklarının çıkarına uygun bir çözüm 
geliştirmekle mümkündür. 

- Reel sosyalizmin çöküşü ve kapitalizmin kü· 
reselleşmesi devrimci marksist güçlerin bu sü
reçte oynamas1 gereken roller kendisini dayat
maktadir. PKK'nin buna bakiŞI nedir? 

Abdullah Öcalan.: Reel sosyalizmin çöküşü 
ve kapitalizmin küreselleşme sürecine girmesi 
devrimci marksist güçlerin kesinlikle rollerini yeni
den gözden geçirme temelinde önemli kılmakta 
ve devrimci bir enternasyonal için yavaş yavaş bir 
tartışmanın önce ilkesel, programsal düzeyde, gi
derek pratik dayanışma düzeyinde bir çabanın 
sergilenmasini zorunlu k ı lmaktadır . Bu durumda 
partimiz devrimci bir parti ve devrimci bir savaşın 
en güçlü adaylarından birisi olması , bu sürece bü
yük bir ivme kazandırır. Unutmayalım ki PKK dün
ya emperyalizminin ve gericiliğinin günümüzde en 
çok savaştığı bir harekettir. PKK bu saldırıya karşı 
direnebildi. Gittikçe başarılı da olabildi. Bu yeni 
dönem devrimci sosyalizminin de nasıl olması ge
rektiğini , nasıl bir partiyle temsiline ilişkin de sağ
lam bir örnektir. Yani PKK bu anlamda tam bir en
ternasyonal örnek olarak da görülmelidir. Dar bir 

ulusal kurtuluş partisi değildir . 

Eğer yenilenmiş bir sosyalizm 
olmasaydı , daha doğrusu dö
neme cevap veren ideolojik 

Türk-İsrail 
ittifakını sınırsız 

destekleyerek, NATO'nun 
gÖvencesiııe bağlayarak, 

Ortadoğu'da barış 

değil, savaş süreci 
gel.işir. Bloklaşına 

gel.işir ve adeta yeni bir 
soğuk savaş bu temelde 
ortaya çıkar. Yeni bir 
bloklaşma dünyayı da 
yeniden ikiye böler ve 

daha şimdiden başlayan 
bu süreç, yaygııılaşarak 
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ilişkilerine böyle destek 
o'dukça, ABD bunu 

himaye ettikçe, gel.işecek 
olan barış .değil; savaştır. 

. Bunun zaten şimdiden 
ipuçları ortadadır. 

bir bakış açısı olmasaydı , 

PKK böyle gelişemezdi . Biz 
reel sosyalizmin de alternatifi 

olduğumuza inanıyoruz . Yine kapitalizmin küre
selleşmesine karşı , devrimci enternasyonalizmin 
seçkin bir temsilcisi olmaya aday olduğumuzu da 
belirtiyoruz. Bunun parti·içerisinde gerçek bir sınıf 
mücadelesini yürüterek -bu konuda belki dışar

dan anlaşılmayabilir-, hem yaklaşım, hem de içe- . 
rik olarak sosyalizmi bireyden tutalım partiye, gi
derek bir ön model olarak denenmesini güçlü bir 
biçimde ispatlayarak, örnek bir parti oldu~umuza 
inanıyoruz. Yani salt dar bir siyasal parti değil , si
yasal çizginin doğruluğunu da yalnız burada söy
lemiyoruz, tam tersine bir kapsamlı toplumsal pro
je olarak kendi içim izi, kendi içimizde sosyalist in
sanı yaratarak ve bunun doğru mücadele tarzını 
vererek, örnek bir parti olduğumuza inanıyoruz. 
Dolayısıyla böyle bir dayanışmada rolümüzün 
epey öğretici olacağına inanıyoruz . Ve eksik olan 
devrimci dayanışmanın bu süreçte özellikle italya 
gibi, komünizmde kendini yenilernek için ·sürekli 
gösterdiği çabaları takdir ederek, karşılıklı ilişkile

rin gelişmesinin önemini de bu vesileyle vurgula
mak gerekiyor. Böyle bir ilişki hızla bir ön enter
nasyonal çalışmaya yolaçabilmelidir. Avrupa' nın 

birçok irili ufaklı devrimci sosyalist güçleri bir giri
şim komitesi ile yeni dönem enternasyonalizmine 

ilişki n adım atpbilirler. Biz de buna varız . Oldukça 
da buna katkıda bulunacağımıza inanıyoruz . Çün
kü Kürdistan'daki devrimci halk, ilerici i nsanlığın 

da bir umududur. Hele içinde cins, sın ı f mücade
lesine yönelik getirdiği yenilik, yine kapitalist küre
selleşmeye karşı ilerici insanlığın küreselleşmesi
ne gösterdiği ilgi, yine doğa tahribalına karşı teşkil 
ettiği alternatif, insanlık kültürüne gösterd iği bağlı 

lık, kısaca Mezopotamya insanlığın beşiği olarak 
değerlendirilir . Burada ölen insanlığın , mezarın
dan adeta yeniden diriitilen insanlığın ortaya çıka
rılması bizim yeni dönem sosyalizminde de önem
li bir rol oynayacağımızı gösteriyor. Bunu paylaş
mayı coşkuyla karşılıyoruz. Tüm dostlarımızın bu· 
nu da böyle bilerek daha da güvenli ad ı mlar at· 
masını bekliyoruz. 

· Kürt halki içinde gerçekleşmeyen birlik, bir 
zayifilk olarak görülmektedir. PKK'nin Kürt ulusal 
birliğine bakiŞI nedir? Kürt partileri arasmdaki 
ilişkileri günümüzde nas1ldlf? PKK'nin Irak Kürt
leri ile arasmdaki ilişkileri nasJ!dJr? 

Abdullah Öcalan.: Tepede Kürt örgütleriyle 
her ne kadar birlik oluşmadıysa da, tabanda, yani 
Kürt halkının ulusal demokratik birliğinde çok bü· 
yük bir gelişmeyi partimiz yarattı. Ve bu anlamda, 
aslında birlik önemli oranda gerçekleşti rilmiştir . 
Eksik olan, çok sınırlı güçleri olan, zaten ciddi bir 
askeri gücü olmayan, siyasi gücü de sınırlı olan 
bazı örgütlerin ulusal birliğe , özellikle Ulusal Kon
gre temelinde bir birliğe davet edilmesidir. Bu ko· 
nuda da biraz güven yoksuniuğu nedeniyle, bir 
türlü bu küçük gruplar gelemiyorlar. Böyle bir so
runu önümüzdeki süreçte Ulusal Kongre temelin
de çözeceğimize inanıyoruz. Böyle bir çalışma

mız var, hazırlık komitesi oluşmuştu r, kongreyi 
de bu sene gerçekleştirmeye çalışacağız . Bu 
Kürt ulusal birliğinde önemli bir adım olacaktır. 
Güney Kürdistan'la ilişkilerimiz şüphesiz basit de
ğildir. Şu anda bir çatışma da var KDP ile, fakat 
bu öyle sanıldığı gibi Kürtler arası bir çatışma de
ğildir. Türkiye-israil ittifakının bazı Kürt işb i rlikçile
rini kendilerine bağlayarak, bizi canevinden vur
ma ·gibi , dıştan dayatılan savaş sözkonusudur. 
Bizim buradaki durumumuz, tam bir ulusal sa
vunma, direniş konumudur. Bu savaş dıştan bize 
dayatıldı ve bu bir Kürt çatışması deği l, Türki
ye'nin tahrik ettiği , Kürtleri yüzyıllardan beri oldu· 
ğu gibi, böl-yöne! politikasının bir sonucudur. Bu 
nedenle KOP ile, daha doğrusu bazı işbirlikçi aile 
ilişkileriyle bunlar bize dayatılıyor. Umarım bunu 
da en yakında sona erdiririz. Biz burada iç çatış
malardan çok zarar görüyoruz, fakat sorun Kürt 
ulusal direRişini tasfiye etmek ve dolayıs ıyla buna 
karşı direnmek sorunu olduğu için, çok dikkatli ol· 
mak gerektiğini ve bu tasfiyeye fırsat vermemek 
gerektiğini bilerek, bir direniş gösteriyoruz. Bu, 
kesinlikle Kürtler arası bir çat ı şma olarak görül
memelidir. Ama gösterdiğimiz direniş sonuç ver
mişti r. Kürt işbirlikçiliğini , ihanetinin sınırlarını ol
dukça daraltmıştır ve Türkiye bu ad ı mında da 
fazla başarılı olamamıştır. Yakında, özellikle bir 
ateşkes sürecinin Güney'de de yürüyeceği ni ön
görmekteyiz. Buna yönelik ulusal birliğ i n , ulusal 
direnişin zayıf düşmemesi koşuluyla tedbirler ala
rak, böyle bir ateşkesin gerçekleşti rileceği kanı

sındayız . Eğer bu da sağlanırsa , Kürdistan ça· 
pında birlik adımları daha da ileri bir düzeye ulaş· 
t ı rılabilir. Unutmamak gerekir ki , bu bi rliğin ger
çekleşmeyişinin temelinde uluslararası çelişkiie
rin olduğu kadar, bölgesel çelişkilerin , bölge dev
letleri eliyle böl-yöne! temelinde kullanılması 
önemli rol oynuyor. Ve bir de Kürt işbirlikçi sınıfla
rının tarihi güçlü bir tabaka olmasından ileri geli
yor. Yine unutmamak gerekir ki, haini en bol olan 
bir halktır. Bunun yanında ulusal diren iş yanları 

zayıf bir halktır , bu nedenle böyle bir sorun ağır

dır , ama çözüm şansı her zamankinden daha 
fazla artmaktadır . Ve sanıyorum önümüzdeki sü
reç, Kürt ulusal birliğinde önemli, tarihi bir süreç 
olarak gelişecektir. 

Bu vesileyle bir kez daha, bize gösterdiğiniz 
yakınlıktan , ziyaretten büyük mutluluk duyuyoruz, 
teşekkür ediyoruz, sağlık ve başarılar diliyoruz. 
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