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SERXWEBUN 
JI SERXWEBÜN Ü AZADiYE BI RÜMET'TIR TIŞTEK NİNE 

Metris ve Sagmalcılar Cezaevindeki Açlık Grevi 
Büyüyor! 

ÖLÜM ORUCUNDA 
ÜÇ DEVRİMCİ ŞEHiT DÜŞTÜ! 

Metris ve Sa§malcılar cezaev
lerinde, Nisan ayı içerisinde başlayan 
açlık grevi, 55. gününde 18 devrimci
nin başlattığı ölüm orucuyla devam 
etmektedir. Ölüm orucuna başlayan 
devrimcilerin sağlık durumlannın 
giderek kötüleştiği ve hayati tehlike 
içerisinde bulunduklan bildirilmekte
dir. 

Resmi makamlarca, şu ana kadar 
3 devrimemin şehit düştüğü itiraf edil

· miştir. Ancak, bu resmi açıklamanın 
dışında da ölüm olaylannın oldugu 
gelen haberler arasında yer almakta
dır. Açhk grevinde şehit düştükleri 
belirtilen devrimcilerin isimleri şöyle
dir: Dev·Sol üyesi Abdull~h M"'RAL, 
Erdoğan ÇAlll ve TlKB üyesi 
Mehmet Fatih ÖKTÜLMÜŞ. 

Türkiye ve Kürdistan'daki di§er 
bazı cezaevlerinde de tutukluların 
açlık grevine gittikleri, yo§un bir baskı 
ve işkenceyle karşı karşıya bulunan bu 
tutuklulardan da ölü ve yarahiarın 
oldugu haberleri alınmakt~.dır. Cu n ta· 
nın başbakanı Turgut Ozal'm I 9 
Haziran tarihli basın toplantısında 
yaptı§ı açıklamadan da anlaşıldı§ı 
gibi, tüm cezaevlerini saran eylemler 
kamuoyundan gizlenmeye çahşıl· 
maktadır. Özal, söz konusu basın top
lantısında Elazı§ cezaevinde de 1 
kişinin hastahaneye kaldınldı§ını 
itiraf etmek zorunda kalmıştır. 

15 Haziran günü şehit düştükleri 
belirtilen Abdullah Maral, Erdo§an 
Çallı ve Mehmet Fatih Oktülmüş adlı 

devrimcilerin. cezaevinde geliştiril
rnek istenen teslimiyet ve ihanete 
karşı direnişçili§in dayatılmasında 
önemli yerleri oldugu söylenmekte
dir. Cuntanın, işkence ve baskıların 
dozunu artırarak bir yanda yı lg ınh§ı 
ve vaadlerle ise teslimiyet ve ihaneti 
geliştirmeye çalıştı§ı günlerde hayat· 
larını ortaya koyarak, bu oyunlan 
boşa çıkaran devrimcilerin, her an 
tehditle karşı karşıya olduklan bilin
mektedir. Böyle bir dönemde yükselen 
bu direnişin anlamı , kamuoyu tarafın
dan çok iyi kavramlmak zorundadır. 

Faşist cunta, cezaevlerinde lesii
rniyeti yaygınlaştırarak direnişi bo§
mak istemektedir. Metris ve Sa§· 
malcılar, bu girişimlerini yo§unlaştır
dı§ı cezaevlerinden ikisidir. 

Son av lar iterisi nde, her iki cezae
vinde de uşaklaştırdı§ı hainler 
eliyle sürdürdüijü teslim alma çaba
larını yo§unlaştıran cunta, baskı ve 
işkencelere hız vererek, tutuklular 
üzerinde yılgınlık yaratmaya çalış· 
maktadır. Dışanda ''demokrasiye 
geçiş" vb. propagandalan hızlan· 
dınrken, cezaevlerinde ise baskı ve 
zulmü yo§unlaştırmaktadır. 

Son olarak çıkanlmak istenen .. af' 
kanunundan da anlaşılaca§ı gibi, 
cunta, bu amacına ulaşmak için her 
yolu mübah saymakta, kendi kanun
larını bile çi§neyerek, ihanet ve tesli
mlyeti teşvik için çok sinsi planlar 
geliştirmektedir. Cunta tüm girişim-
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EVREN-ÖZAL "AF'FI 
SOL'U TASFiYE PLANININ 

PARÇASlDlR! 
'_,:_,:_r,r.• TC ve Af; 
.... Türkiye, Kürdistan halklan ve dünya kamuoyu TC' nin sergiledi9i bir ., 

i9fenç oyuola daha karşı karşıya bulunuyor. Türkiye ve Kürdistan cezaev-- ::::;: 
lerinde on binlerce insan günlük işkenceler altmda ölüme terkedilmiş •. ı .. ~-~:~.: 
yüzlercesi işkence tezgahlannda katledilmiş, aniareası idam sehpa- ,_ 
lannda asılmış durumda iken, tüm bu cinayetlerini dünyanın gözleri 
ö nünde işlemeye devam eden cunta, kendi partilerinden birisinin eliyle 
verdi§i bir yasa önergesiyle, tarihin belirli dönemlerinde sergiledi§i ve 
önemli sonuçlar da alabildigi "af' silalum yeniden eline almak istiyor. Son 
haftalarda giderek artan bir ilgiyle tartışması sürdürülen bu "af' olayı-
nın ne olduSunun bütün açıklıQıyla kavranması , bu açıdan da büyük 
önem taşımaktadır. 

Tüm bir toplum üzerinde ve özellikle de devrimci harekete karşı iş-
kence, baskı ve katliamlan dünya çapında büyük tepkilere yol açan 

·~ cuntanın "parlamento" su ve hükümeti eliyle çıkarmak istedi§i .. af', bir 

:·,~.:i_,l_,1,~ sahtekarlık olmanın da ötesinde, devrimci-demokratik ha rkekete v
1
önelikk 

saldınnın önemli bir parçası olarak kavranmalıdır. Açı ça bi inme 
zorundadır ki, .. af' dan kasdediten şey, cuntanın zindanlannda her gün ·, 
ölümle pençeleşen insaniann özgürlüklerine kavuşturu11ması dedQildir. ,·:~,.:l:j:j>:; 
Bu konuda bizzat cunta başının ve hükümetin açıklama an son erece . 
nettir. Türk burjuvazisi bir kez daha ikili oynamakta ve devrimcilere iki 
alternatif dayatmaktadır. "Ya ihanet edeceksin ya da k.atledileceksin:' 
Son bir kaç yıllık uygulamalara dahi bi!kıldı§ında bu gerçe§i görmemek 
için kör olmak gerekir. 

Türkiye Devrimci-Demokratik Hareketini ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesini ne pahasına olursa olsun ezme amacım vazgeçilmez bir 
görev olarak Cjnüne koymuş olan Türk sömürgeci faşist burjuvazisi, biz· 
zat ordu gücünü devreye sokmaktan, zor'la boyun e§dirme ve satın alma 
yollarına kadar her türlü yöntemi mübah saymaktadır. Yani kısaca; 
faşist cuntanın, Türkiye Devrimci-Demokratik Hareketini ve KUKM'ni 

::::~ hangi yolla o lursa olsun tümüyle bir tasfiye amaca vardır. En açak biçi· 

.·,i_'.~.·-~-~:.: miyle cezaevlerinde görülen bu durum, ülke içinde ve dış alanlarda da 
bugün daha çok netleşmiş durumdadır. Devrimci gelişmeye karşa, örgüt- ··"
leri içten çökertme, yıkıcılı§ı ve bozgunculu§u geliştirme, provakasyonu :;:?. 
alabildiSine körükleme amaç ve uygulamalan hiç kimsenin dikkatinden !;::: 
kaçamayacak kadar ortada durmaktadır. Cuntamn, Kürdistan Ulusal ~::;; 
Kurtuluş Hareketine karşı açık bir savaşa sürdü§ü ordusuyla birlikte, ·"' 
sürdürdüQü bu yönlü çabalan biliniyor. Ve yine bunun sadece Kürdis- · 
tan' la samrtı olmayıp, Türkiye Devrimci-Demokratik Hareketi üzerinde 
de benzeri çabalann oldugu görülüyor. TC' nin devrimci gelişmeye karşı 
sürdürdü§ü bugünkü faaliyetlerin geçmişin deneyimleri üzerinde yük
seldiSini hemen belirteli m. Gerçekten de cqnta, Türk burjuvazisinin TC 
tarihi boyunca uyguladı §ı bu yönlü politikalardan da çıkardıSı dersler ışı
Qında, geçmişi bir kez daha ve daha da sistemli bir biçimde yaşam~k 
istiyor. Kendisine geçmişte başarı kazandırmış olan bilinen taktiklenn· 
den, yaşadı§ımız dönemde de başan bekliyor. Ama, bu konuda büyük bir 

:• . . . yanılgı içinde oldu§ unu belirtmek gerekecektir. Hükümeti ve muhalefet Jt Devamı 16. sayfada 
,;;::::::::::::::::: .. 
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Parti Gerçekligimizi 
Tüm Yönleriyle Kavrayalım ve Uygulayalım! 

"Dönemin gereklerini tümüyle kar
şılayacak önemli başan/anpeşpeşe 
getirecek, örgütlenme, eylem ve çalış
ma tarzında her ailemizi kazandı

racak, her kabile ve aşiretimizi ulu
sal direniş cephemizin bayragı altında 
birleştirecek, bunlardan azami feda
karlıgı yaratacak bir biçimde, tüm bu 
ögelerin kazanılmasını saglayacak 
bir öncülügün gerekleri yerine getiril
melidir. Öyle bir öncü ki, düşmanın 
tüm oyunlannı boşa çıkarabilmeli, 
ortaçagdan kalma tüm köhnemiş en
gelleri bir yumruk darbesiyle yere ser
mesini bilme/i, bunun gerekli kıldığı 
teorik-siyasi perspektif ve uyanık/ığı 
göstermeli, dagın, ovanın nasıl kulla
nılacagının, şehir-köy çalışmasının, 
her birime nasıl girileceginin, her ka
lenin nasıl fethedi/ebi/eceginin, tüm 

aile, kabile, köy, kent varlıklanmızın 
tek tek nasıl ele geçiri/ebi/eceginin, 
bunun hangi plan, örgüt ve yöntemle 
mümkün oldugunun derin bilinci için
de olmalıdır. Bunun için edinilecek 
her özellik, bunun sıradan başansı 
bile halkımızın acılannı dindirebi/ir 
ve özellikle de bugün bizden direniş 
bekleyen cezaevlerindeki Parti deger
Ieri m izin umutlannı tazeleyebilir. 
Açık ki dönem devrimle fethedilmeyi 
gerektiriyor ve bunun içinfatihler ge
rekiyor. Öyleyse fatih militanlar ol
malı, büyük komutanlar, büyük siyasi 
önderler, büyük örgütleyici/er, büyük 
ajitatör ve propagandacı/ar haline 
gelme/iyiz." 

(YAZlSI lO. SAYFADA) 

ELAZIG ASKERi CEZAEViNDE AÇLlK GREVi! 
e Sömürgeciler, faşistler eliyle PKK'li savaş esirlerini katletmeye hazırlanıyor! 

Gazetemiz e ulaşan haberlere göre, 
Elazı§ askeri cezaevinde tutuklu 
PKK'li savaş esirleri Mayıs ayı so
nunda açlık grevine girmiş ve eylemi 
halen sürdürmektedirler. Eylemin 
hangi gün başladıgı ve katılaniann 
sayısı hakkında henüz bir bilgi alına· 
mamıştır. Eylemi kırmak amac1yla 
baskı ve işkencelerin akıl almaz 
boyutlara ulaştı§ı ve önder karlrolann 
faşistlerle aynı hücrelere konularak 
onlar eliule katiedilmeye çalısıldı§ı da 
gelen haberler arasındadır. Sömür
geci-faşist cuntanın teslim aldı§ı hain
ler eliyle geliştirmek istedi§i tesli
miyet ve ihanete karşı direnişi da
yatan devrimcilerin başlattı§ı açlık 
grevinin, son dönemlerde had safhaya 
ulaşan sömürgeci-faşist baskılan ve 
tutuklulara cezaevi elbiseleri giydiril· 
mek isteomesini protesto amacını da 
taşıdı§ı bildirilmektedir. 

Devrimci tutukluların direnişini 
kırmak ve ihaneti yaygınlaştırmak 
amacıyla sömürgeeller özellikle 7 
Şubattan başlayarak. Elazıg askeri 
cezaevindeki baskı ve işkence uygula· 
malanna hız vermişlerdi. Başvurduk
lan fiziki işkencelerin yanısıra 
psikolojik işkenceye de agırlık vererek 
devrimcilerin onurlan m ayaklar altına 
almakta, böylece onla n ruhsuz, d iren-

mesiz birer piyona çevirmek iste
mekteydiler. Bu amaçla, kendilerine 
asker muamelesi yaparak, sömürgeci 
cellatlara 'komutanım' diye hitap 
etmeye, karşılannda 'esas duruş'a 
geçmeye zorlamakta, bunlara karşa 
direnen devrimcileri tek tek veya toplu 
olarak sürekli işkencelere maruz 
bırakmaktaydılar. Ancak, her ne pa· 
hasına olursa olsun, inançlanndan 
vazgeçmeyi reddeden PKK'li savaş 
esirleri direnişleriyle sömürgeCileri 
yenilgiye u§ratarak, siyasi tutu~lu 
olduklannı kabul ettirmişlerdi r. Iş
kenceier altında ço§u sakat bırakalan 
devrimcilerin bu direnişlerini kırmak 
amacıyla sömürgeciler, on ları aç
susuz bırakmakta, cezaevi kantinin· 
den, dışandaki fiyatiann iki katı 
fiyatına satılan yiyeceklerle üzer· 
lerinde amansız bir vurgun vurmakta, 
yakınlan ve avukatlanyla görüşme· 
lerini engellemekteydiler. 

Devrimcilerin direnişçi ruhunu kır· 
mak amac•yla sömürgecilerin başvur
duklan bir di§er yöntem de, onlara tek 
tip cezaevi elbisesi giydirme girişi· 
miydi. Aocak, bunun kendilerini kişi
liksizleştirerek teslim almanın bir 
adımı olduSunu bilen devrimciler şid
detle karşı çıkarak tek tip elbiseleri 
giymeyi redetmişlerdi. Bunun üzerine 

bütün elbiseleri top layan sömürgeci
ler, devrimci leri çıni-çıplak bırakarak 
so§uk cezaevinde hastahklara ve 
ölüme mahkum etmişlerdi. 
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Sömürgeci-Faşist Mahkemeler Ölüm Kusuyor! 
Yıllardır sürmekte olan devrimci 

örgüt davalannın karar aşamasına u
laşmasıyla birlikte, sömürgeci·faşhot 
mahkemeler üst üste ölüm cezalan 
ya§dırmaya başladılar. Yalnızca son 
bir ay içerisinde ayn davalardan yar· 
gılanmakta olan 43 devrimci ölüm ce
zalanna çarptınldılar. 

İçinde yeraldıSı dönem açısından 
ele alındı§ında, bugüne kadar sürün
cemede bırakılan davalann peş peşe 
sonuçlanmasının ve onlarca idam ce-
zası verilmesinin bir tesadüf olmadı§ı, 
çok yönlü bir plan do§rultusunda ha
yata geçirilmekte oldugu görü
lecektir. 

İçine girilen yeni dönem, geçmişte 
a§ır darbeler yiyerek ülke zeminin· 
deki faaliyetleri önemli ölçüde sınırla
nan devrimci hareketlerin yeniden ör· 
gütlenme ve toparlanma do§rultusun· 
da bazı adımlar atmaya çalıştıklan bir 
dönemdir. Bu dönem nasıl ki , dev· 
rimci hareketler açısından hayati bir 
önem taşıyorsa; aynı şekilde; her ne 
pahasına olursa olsun devrimci müca· 
delenin Türkiye ve Kürdistan zemi· 
ninde yeniden hayat bulmasını en· 
geliemek karannda olan sömürgeci· 
faşist cunta için de büyük öneme 
sahiptir. Bir kez kök saldıktan sonra 

· artık bir daha devrimci hareketi 
yoketme gücünü kendisinde bula· 
mayaca§ını iyi bilen faşist cunta, 
devrimci mücadeleyi daha başından 
ezmek amacıyla çeşitli planlar hayata 
geçirmektedir. Bu nedenle, bir yandan 
operasyonianna yeniden hız verip 
onlarca kişiyi sahte gerekçelerle zin· 
danlara doldururken, di§er yandan da 
cezaevlerinde ve dışanda mücadeleyi 
omuziayan devrimcileri yollanndan 
döndürmeyi hedefleyen çeşitli uygula· 
m alar geliştirmektedir. Bu uygulama· 
lann en önemlilerinden biri, üst üste 
verilen toplu idam cezalandır. Faşist 

cunta bununla, devrimcilerde korku 
ve panik yaratarak cezaevlerinde dire· 
nen devrimcileri can telaşına düşörüp 
direnişten vazgeçirmeyi ve teslimiyeti 

e Diyarbakır Sıkıyönetim Komu· 
taniıSı ı Numaralı Askeri Mahke· 
mesinde görülmekte olan ı 54 kişilik 
TKP-Ml/TİKKO davası sonuçlandı. 
Yargılanan devri111:~ilerden ıO'una 
ölüm cezası verildi. Olüme çarptı n lan 
devrimciler şunlar: Serdar Can, Mi;is
lüm Erman, Ramazan Kılavuz, lb
rahim Ekinci, Engin Vurkır, Mahmut 
Karacalı , Ayhan Toprak, Mustafa 
Kaya, Mehmet Özgül ve Hasan Hayri 

e Üçüncü Ordu ve Sıkıyönetim 
KomutaniıSı ı Numaralı Askeri Mah· 
kemesi'nde görülmekte olan Aybastı 
Devrimci-Yol, Halkın Kurtuluşu ve 
Kurtuluş örgütleri davalan sonuç· 
landı . Mahkeme sonucunda 27 dev· 
rimci ölüm, 7 devrimci de ömür boyu 
hapis cezalanna çarptınlırken, ı25 
kişiye de 8 ile 24 yıl arasında deSişen 
aijır hapis cezalan verildi. 

İdama çarptıolan 27 devrimcinin 
isimleri şöyle: 

Adnan Keskin, Alaatin Albntaş. 

Celal Altmtaş, Faruk Yakışan , Hacı 

Bayram Aksu, Hikmet Yılmaz, Kemal 

e İstanbul Sıkıyönetim Komutan· 
hgı 3 Numaralı Askeri Mahke· 
mesi'nde sonuçlanan 37 kişilik 

TKP-Ml Yeniden İnşa Örgütü da
vasında İrfan Ördek, Baki İşçi ve 
Şinasi Korkusuz idam; Hüseyin 

e Örgütlerini yeniden canlandır· 
mak için faaliyet yürüttükleri iddia· 
sıyla "yargılanan" THKO-Diriliş öf· 
gütü üyesi 23 kişinin davası sorluç· 
landı. Ankara Sıkıyönetim Komutan· 
lıgı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde 

e 6. Kolordu ve Adana, Kahraman· 
maraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, 
İçel ilieri sıkıyönetim komutanlı§ı ı 
Numaralı Askeri Mahkemesi'nde "yar· 
gılanan" THKP·C/ Acilciler mensubu 
devrimcilerden Hüseyin Yılmaz Keser'· 
e idam cezası verildi. 

Ayna davada "yargılanan" Abdul· 
kadir Katkak ve Aycan Özkan'a a§ır 
hapis; Şerife Karaca, Gülten Yıldınm, 

e 3. Ordu ve Sıkıyönetim Komu· 
tanh§ı 5 Numaralı Askeri Mahke
mesi'nde görülen. Çarşamba Kurtuluş 
ve Eynesil Halkın Kurtuluşu davalan 

egemen kılmayı amaçlarken, aynı 

zamanda da dışandaki devrimcilere ve 
devrime sempati duyan geniş çevre· 
lere, inançlarında diretmeleri ve ken· 
disine karşı mücadele etmeleri ha· 
linde acımasız davranaca§ı mesajını 
iletmeyi hedeflemektedir. Madalycr 
nun bir yüzünde sömürgeci faşist 

cuntanın bu katHarncı çehresi sın· 

tırken, di§er yüzünde de çeşitli "ba§ış· 
lama" yöntemleriyle devrimc ileri 
davalan na ihanet ettirme çabası yer· 
almaktadır. Bu amaçla da cunta , 
çeşitli karar tasanlan hazırlatmakta 
ve "örgütlerinin çökertilmesinde rol 
alacak örgüt mensuplannın ölüm 
cezalannın ıo yıla, müebbet hapis 
cezalannın ise 5 yıla indirilece§ini" 
belirtmektedir. Açık ki , bununla 
hedeflenen, devrimcileri halka ve 
inançlanna karşı suç işleyen hainler 
haline getirme ve düşmanla işbirli§ini 
yaygınlaştırmadır. Üst üste gelen 
idam cezalan ile devrimcileri müca· 
deleden caydırmayı hedefleyen bir· 
takım karar tasanlanmn, mücade· 
lenin yeniden ülke zeminine kaydıni· 
dı§ı bir dönemde boyvermesi bu 
nedenle şaşırtacı de§ildir. 

İdam cezalannın bu dönemde yo
§unlaştınlmasının bir di§er nedeni de, 
••demokrasiye dönüş' ' aldatmacasının 

çeşitli çevrelerce kabul edilmiş ol· 
masıdır. Bir süre öncesine kadar, 
göstermelik de olsa, Türkiye'de ''de· 
mokrasi" ye dönölüp dönülmediijini 
tartışan ve gelişmeleri gözleroleyen 
Avrupalı bazı devletler, emperyalist 
çıkarlan gereSi hiçbir zaman gözden 
çıkaramayacaklan ve bu nedenle de 
bütün uygulamalanna göz yumacak· 
lan Türkiye hakkında, çeşitli temsilci· 
lerinin a§zmdan olumlu demeçler 
vermeye. "Türkiye'nin demokrasiye 
döndügü"nü ifade etmeye başlamış· 
lardır. Böylece, Avrupa ilerici ka· 
muoyundan gelen baskılar karşısında 
geçmişte açıkça ifade edemedikle ri bu 
düşüncelerini , Türkiye'deki sahte 
"seçimleri" dayanak yaparak açıga 

Aslan. 
Ayna d_avada, Mehmet Emin 

Tüysüz ile )smail Çaldır ömür boyu, 
Fehmi Bahçeci ve Haydar Söylemez 
ise 24'er yıl hapis cezalanna çarptınl· 
dı lar. 

Aynca ll kişiye 8-ı6; 71 kişiye3-8 
ve 9 kişiye de 3 ay ile ı yıl arasında 
dej:jişen hapis cezalan verildi. 33 kişi 
ise heraat etti. 

Doijan, Ömer Gündo§an, Orhan Öz bi· 
len, Şükrü Gündo9du, Sabahattin 
Yalçın kaya. Yasar Erkoç, Durs~n Yıl· 
dınm, Hasan Kaya, Muzaffer Onkol, 
Selahattin Diril, Cevat Şentürk, 

Ekrem Altuntaş , Hacı Osman Altun· 
taş, Hacı Uygun, Kadir Karayün, 
Selahattin Ekinci, Selahattin Yaman, 
Temel Gümüs. Temel Durumlu, Ce· 
mal İşmarcı ve Selçuk Müspet Haz ne· 
dar. 

Müebbet hapis cezası alanlar da, 
Hasan Çekti, Sait Özdemir, Şaban 
Kaval, Sırn Zanbul, Ahmet İkiz, 
Selahattin Ete, Yaşar Karakuş'tur. 

Demircioglu, Zabit İltimur ile Müslüm 
Çelik ise müebbet hapis cezasına 

çarpbnldılar. Aynca ll kişi de ı yıl3 
ay ile ı 5 yıl arasında degişen hapis 
cezalanna çarptınldılar. 

görülen davada Ternur Taşdemir ile 
Mustafa Baki Genç ölüm cezasına 
çarptınlırken, Haydar Yurtsever' e ise 
müebbet hapis cezası verildi. Aynca 
ı4 kişi 3 ile ı5 yıl arasında de§işen 
hapis cezalan na mahkum edildiler. 

Mahmut Bulca'ya 6 yıl 8 ay hapis; 
Hüsnü Pehlivan, Seyfi Biranger, 
Mustafa Türk, Ahmet Kantarcı, 

Kemal Vural ve Bekir Gün adlı 

devrimcilere 5 yıl , Fethi Zorlukolun'a 
4 yıl ve Yaşar Gıldır (Bıldır)'a ise 3 yıl 
aj:jır hapis cezalan verilmiştir. 

Aynca, yakalanamayan 3 devrimci· 
nin dosyalannın tefrikine ve 4 kişinin 
de heraatine karar verilmiştir. 

sonuçlandı . 2 kişiye idam cezası veri· 
len davada 25 kişiye de toplam 206 yıl 
agır hapis cezası verildi. 

vurmuş .ve Türkiye'nin Avrupa Kon· 
seyi'nde kalmasını karar altına almış· 
)ardır. Avrupa Konseyi'nde kalışı ke· 
sinieşlikten sonra da Türkiye o güne 
kadar "demokrasiye geçtiSini" gös· 
terrnek (!) amacıyla sürüncemede bı
raktı§ı davalan sonuçlandırmaya ve 
peş peşe ölüm cezalan yaSdırmaya 
başlamıştır. Bu açıdan denilebilir ki; 
sömürgeci-faşist cunta, "oyununu da· 
ha da ustaca oynaması" yolunda efen· 
dilerinden gelen buyruklara bir ölçüde 
uymuş olmaktadır. 

İçinde bulunduSumuz dönemde hız 
kazanan bir di Ser uygulama da yoijun· 
laşnnlan operasyonlardır. Yeniden 
örgütlenme çabalannı daha başından 
ezmeyi hedefleyen faşist cunta, dört 
bir tarafta geliştirdiiii geniş çaplı 

operasyonlarda yüzlerce kişiyi göz· 
altına alarak zindanlara doldurmuş, 
bu arada faşist koltuk kuwetlerine 
karşı silahlı direnmeyle karşılık veren 
bazı devrimciler de alçakça katledil· 
mişlerdir. Bu durum da açıkça gös· 
termektedir ki; faşist cunta hangi 
uygulamaya başvurursa vursun dev
rimci direniş mücadelesini bastır· 

maya ve devrimcileri yürüdökleri 
şerefli yoldan alıkoymaya gücü yet· 
meyecektir. 

Devrimciler karşısında düştüijü 

acizlik sonucu faşist cunta.,son dönem· 
lerdeajan faaliyetleri arttırma yolun
daki çabalanna da hız vermiştir. 

Sömürgeci yetkililer tarafından bu 
doQrultuda yapılan sürekli çaQnlann 
yanısıra basın-yayın kuruluşlan da 
halkı devrimcileri ihbar etmeye çaijır· 
makta; " devletin kutsallığı , vatanın 

bölünmezli§i" üzerine bayadamış 

teraneriere çokça yer vermektedirler. 
Ancak bu aciz çaSnlann bitip-tü· 
kenmeden tekrarlanması da göster· 
mektedir ki; halk hiçbir şekilde 

bunlara itibar etmemekte, umudunu 
ba§ladıSı tek değerle ri olarak dev· 
rimeileri ba§nna basmaktadır. 

Son bir ay içerisinde, basınayan sı· 
dı§ı kadanyla, mahkemeler ve ope· 
rasyonlan n bilançosu şöyledir: 

4 Dev-Yol Militanı 
Direnerek Şehit Düştü 

Son bir ay içinde Denizli ve Ünye'· 
de yapılan operasyonlar sırasında tes· 
Jim olmayı reddederek faşist kolluk 
kuwetleriyle çatışma içerisine giren 
Devrimci Yol mensubu 4 devrimci 
şehit düştü. 

Denizli ve ilçelerinde yapılan seri 
operasyonlar sırasında ı devrimci 
şehit olur ve ı 'i de yaralanırken pynca 
33 devrimci de yakalandı. 

Ünye' nin Çi§dem Köyü'nde 21 

Haziran günü meydana gelen ikinci 
çatışmada ise, Habil İrgül, Necmettin 
Karagülle ve İbrahim Levent dire· 
nerek şehit düştüler. Aynca Sevim 
Öktem (yarah), Harun Korkmaz ve 
Erdo§an Kesimci isimli devrimciler de 
aynı çatışmada yakalandılar. 

Di§er taraftan İstanbul'da yapılan 
operasyonlarda da Devrimci Yol'dan 
1 ı kişi yakalandı. 

Bir Devrimcinin 
İdam Cezası Askeri 
Yargıtayca Onaylandı 

Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutan· 
lıgı ı Nurnarala Askeri Mahkemesi'nce 
ölüm cezasına çarptıolan Dev-Sol 
üyesi Aziz Özgeyik hakkındaki karan 
bozarak müebbet hapise dönüştüren 
Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, Sezai 
Santaş hakkındaki ölüm cezası ka· 
ran nı onaylamıştır. 

SVP Üyesi 9 Kişi Hakkında 
36 Yıla Kadar 

Hapis Cezası isteniyor! 

ı. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim 
Komutanlıöt 3 Numaralı Askeri Mah· 
kemesi'nde süren Sosyalist Vatan 
Partisi davasında. Merkez Yönetim 
Kurulu ve İstanbul İl Yönetim Kurulu 
üyesi 12 devrimciden 9'u için ı o yıldan 
36 yıla kadar değişen hapis cezalan 
istendi. Bu devrimcilerin isimleri şöyle: 
Mustafa Öztürk. Mustafa Güler, Niyazi 
Yıldınm, Haydar Tuncer, Munzur Pek· 
güleç, Adnan -· Altun, Zafer Emir, 
Hüseyin Fuat Ozenir ve Oguz Kay
serio§lu. 

Sayfa 2 ) 

Van' da Baskı ve Operasyonlar 
Devam Ediyor! 

Faşist Türk sömürgecili§i,baharla 
beraber Kürdistan genelindeki baskı 
ve operasyonlannı daha da artır· 

maya başladı . 
Gerek Oo§u'ya açılan bir kapı 

olması ve gerekse Kürdistan genelin· 
deki tüm gelişmelerin kontro l edilebi· 
lecegi uluslararası bir karşı-devrim 
merkezi haline getirilmeye çalaşıl· 

masından ötürü Van, söz konusu baskı 
ve operasyonlan n en sıkı uygulandıSı 
bir alan haline geldi. CİA ve MAFVA 
gibi uluslararası ajan ve vurgun şebe· 
keleri MİTie kolkola bölgede karşı
devrimi, her türlü yozluQu örgütler ve 
çok çeşitli yollardan yüklü vurgunlar 
vururken, halkımız için yaşam yine bu 
güçlerin komplo ve zorbalıklan yü· 
zünden çekilmez hale gelmiştir. 

Çürümüş ve asalak varlıklannı 

korumak için faşist Türk sömürgecili· 
§inin halkımıza reva gördüğü ve adeta 
"doğal yaşam" haline getirmeye ca· 
lıştıijı Van yöresindeki son aylardaki 
uygulamalar kısaca şöyledir; 

Van şehir merkezinde aralıksız 

sürdürülen rastgele ev basma, her 
hangi bir kahvehane, işyeri ve hatta 
caddenin birden kuşatılıp yapılan 

arama ve operasyonlar biçimindeki 
polis baskılan sonucu suçsuz birçok 
kişi rastgele tutuklanıp işkencelere 
uijratılmakta, Diyarbakır zindan· 
lanna gönderilerek sindirilmeye ça· 
lışılmakta ve bu suçsuz insaniann 
serbest bırakılması ise ancak yüklü 
rüşvetler verilerek saijlanabilmekte· 
dir. 

25 Mart seçimleri döneminde bu 
uygulamalar zirveye çıkan ldı . Başka· 

le'de üçü bayan olmak üzere yedi 
yurtseverJ seçimlerde oy kullanılma· 
ması doijrultusunda propaganda yap
tıklan gerekçesi ile tutuklanıp ağır 
işkencelerden geçirildiler. Aynı dö
nemde bölgedeki di§er ilçe ve köyler· 
den de onlarca yurtsever ve ilerici 
insan aynı gerekçelerle yine agır baskı 
ve işkencelere uSratıldılar. 

Sömürgeci faşist yönetim, alan· 
daki gençlik üzerinde ise s istemli bir 
baskıyla birlikte yine sistemli bir yoz· 
laştırma faaliyeti yürütmektedir. Bir 
yandan onlan " sen falanca örgütten· 
mişsin, falanca deme§e üyeymişsin, 
Kenan Evren'e küfür etmişsiz" vb. 
gerekçelerle sürekli baskı ve işkence 
tehdidi altında tutarken, diijer yandan 
sportif faaliyetler vb. görüntüsü al· 
tında ahlaki ve kültürel yozluğa ve 
çöküntüye u§ratmaya çalışmaktadır. 

Bölgede halen devam etmekte 
olan "silah arama operasyonlan" 
Mart ve Nisan aylannda özellikle 
Başkale. Gürpınar alanlannda yoijun· 
laştınldı. Sömürgeci faşistler bu 
arama ve operasyonlarda halkımıza 
her türlü in sanlık dışı baskı yöntemini 
uygulamakla ve bu yolla onlan bir 
yandan yeniden yükselen UKM'den 
uzak tutmaya, diğer yandan kişiliksiz· 
leştirerek kultanabilece§i fosilleşmiş 
bir yıgın haline getirmeye çalış· 

maktadır. 
Söz konusu alana yapılan baskın· 

larda halkımızın dine bağlılığı istis
mar edilmekte, halk Kuran'a el has
tınlarak devlete baglıhk. devrimcilere 
yardım etmeme ve silah teslimi konu· 

THKP-C/Dev-Sol-5 
Davasında 47 Kişinin 

idamı isteniyor! 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlı§ı 
2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde 
başlaYan Dev-Sol·5 davasında "yargı· 
lanan" ı40 devrimciden 47'sinin ida· 
mı istendi. 47 devrimciden 3ı'i hak· 
kında bu ikinci idam talebi o luyor. 

lannda yemin etmeye zorlanmakta· 
dır. Bununla yetinmeyen sömürgeci 
can iter, yeminden sonra gözdaSı ver· 
rnek için halkı sıra dayaSından geçir· 
mekte, kadın·erkek. yaşh·genç de· 
meden çınl çıplak yerlerde sürün· 
meye zorlamakta ve tüm bu uygula· 
malara son vermek için yüklü rüşvet· 
ler almaktadırlar. 

Tüm bu uygulamalar sürecinde 
köylülere zorla silah satın aldınlıp, 
teslime zorlanması ise artık genel bir 
kural halini almıştır. 

ıs Mart tarihinde Başkale tabur 
komutanı Mehmet Çevik ve başçavuş 
Mustafa'nın denetiminde sürdürülen 
operasyonlarda B..... köyü halkın· 

dan, kar üzerinde çınl çıplak sürün· 
dürülmek vb. gibi agır baskı ve iş· 

kenceler sonucu, yukarda belirtti§i· 
miz yöntemle uzun menzilli bir kaç 
türek ve dört tabanca alınmıştır. Z .... 
A .... .. , S ... ... .'ta da benzer biçimde 
çeşitli çap- ve markada silahlar 
alınmıştır. 

Yöre halkı üzerindeki baskı ge· 
rekçelerinden bir di§eri de sı!lır böl· 
gesindeki kaçakçılık olayıdır. Işsizlik. 

yoksulluk vd. nedenlerden ötürü her 
§az toklu§una yürütülen sınır boy
lanndaki halkımızm bu küçük çaplı 
ticaret faaliyeti de halkımız üzerinde 
uygulanan baskı ve sömürünün boyut· 
lannı anlamada bir diSer açık gös· 
tergedir. 

Başkale-İran smmnda kış koşul·· 
lanndan da yararlanılarak yapılan 

kaçakçılık 1 geçti§imiz aylarda yöre
deki üst düzey askeri görevlileri için 
tam bir talan ve gasp vesilesi oldu. 
Özellikle Albayrak ve Çaldıran bölük 
komutanlan kendilerine baglı köyleri 
ıoo-ı50 bin lira vermeye zorlayarak 
öteden beri halktan şu veya bu 
biçimde aldıklan haracı. bu vesile ile 
pervasızca yürürlüğe koymaya ve 
aç1ktan yapmaya başlamışlardır. 

Söz konusu kişilerce, kaçakçılık 

yapanlar yaptıklan işe göre her ay en 

az 30 bin lira olmak üzere rüşvet ver· 
meye zorlanmakta; vermeyenler ya· 
kalanarak aQır işkencelere ve ce· 
zatara maruz bırakılmaktadır. 

Kış koşullannın çok aj:jır geçti§i 
yörede. halkın hastalık vb. ihtiyaçlan 
nedeniyle yoltannı açık tutma acil 
talebini de istismar eden sömürgeciler 
kışın karlı yollan temizlemek için ara· 
balara gerekli mazotun köy· 
lerce karşılanmasını şart koşmakta· 
dırlar. Bu amaçla A... köyünden 
ıoo 000 lira, B.T. Köyünün yolu için 
ise çok kısa bir yol olmasına ra§men 
20 000 lira alındı. 

Tüm bu uygulamalar nedeniyle 
sömürgeci-faşist yönetime karşı duy· 
dugu kin ve nefret. her geçen gün artan 
yöre halkının bugün için bu tutumunu 
güçlü protesto ve eylemlerle ortaya 
koyarnasa da, gerekli örgüt ve önder· 
liğe kavuştu§unda tüm gücüyle ulusal 
kurtuluştan yana taVlr koyup, sömür· 
geci canilerden yaptıklannın hesabını 
bir bir soraca§ı açıktır: 

Van'dan Bir SerxwebQn 
Okuyucusu 

• THKO-Diriliş/Türkiye 
Devriminin Yolu Üyesi 

9 Kişi Yakalandı 

Adana ve Ankara'da faşist kolluk 
kuwetlerince yapılan operasyonlar 
sonucu, THK()..Diriliş/Türkiye Devri· 
minin Yolu örgütüne mensup 9 dev
rimci yakalandı. 
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( SERXWEBÜN Haziran 1984 Sayfa 3) 

İnsanlık Sömürü ve Zulmü Daima Mahkum Etmiştir 
ı 983 Sonbahan'nda Elazıii Askeri 

Tutukevindeki PKK'li tutuklu/ann, 
Diyarbakır Cezaevinde gerçekleştiri
len Ölüm Orucu ve açlık grevini des· 
t.eklemek için açlık grevine başlarken 
mahkemede yaptıklan bu açıklama 
elimize yeni ulaştı§mdan, gecikmişte 
olsa yayınlamayı tutuklu yoldaşlara 
karşı sorumluluğun bir gereği olarak 
görmekteyiz. Bu dilekçe, ı 60 PKK'li 
tutuklunun "yargılandığı" mahke· 
mede 1000'e yakın dinleyici karşı
sında siyasi savunma yapan bir tu· 
tuklu tarafindan okunmuş ve mah· 
keme heyetine verilmiştir. Söz konusu 
dilekçe aşağıya aynen aktan/mıştır: 

Israrla belirtmek gere§ini duydu
§um sorunlanmıza değinmeden önce, 
insanlığın tarihi ve evrensel gelişim 
sürecinde insan fizyolojisine ve her 
türlü toplumsal değerlerine musaHat 
olmuş infiyazın örgütlediöi "zor"a 
kısaca de!jinmek istiyorum. 

İnsanlıöın sınıfsız. sömürüsüz toP" 
lumsal düzenini daQıtan ve özel mül
kiyetin sınıf temelleri üzerinde şe
killenen "zor" tüm sınıflı toplurolann 
yapısında ilkel ve vahşi şiddete dayalı 
özünü koruyarak çaQımızın sınıflı toP" 
lum yapısına taşınlırkeri. hakim 
uluslar ve sınıflar, içinden Çiktıklan 
eski toplumsal ilişkilerin insani ve toP" 
tumsal kabu!junu parçalayarak sa
dece benzerlerinden miras kalan. salt 
sömürü. zulüm ve tatana dayall olan 
örgütlü zor•u devr aldılar. Bundan 
dolayı . bugün sömürgeci emperyaliz
min ve dünya gericiliğinin. genelde 
insanhQın ve mazlum dünya halklan· 
mn mutlu ve özgür geleceğinin önüne 
çıkardı§• ''vahşi zor" bir tarahan 
iQrenç vasıflanyla şekillendirdiQi sö
mürgeci askeri faşist devletler ve 
gerici yönetimlerle tekelci sermaye
nin gönüllü bekc;lliQini yaparken. 
diğer yandan ülke, bölge ve dünya halk· 
lannı tepeden tımağa soyup. yoksul
luk ve sefaletin koyu gırdabına it· 
mektedir. in~anhk türeyiş. yani var 
oluş tarihinden günümüze dek hiç bir 
toplumsal süreç ve aşamada. günü
müz emperyalizminin ve sömürgecili
Sinin bu denli tahripkar. vahşi ve 
iğrenç saldınlanna. işkence ve uygu
lamalanna maruz kalmamış ve kara 
zulmün bu denli ihanetine uğramamış
tır. İr?sanlık evriminin yeni bir toP" 
lumsal sisteme; sınıfsız. sömürüsüz. 
sosyal bir yaşam tarzına geçiş yaptığı 
bugün. can çekişen emperyalizm 
kendi toplumsal yapısının bu aşa· 
masında ancak zor'un örgütledi9i ve 
biçimlendirdiQi. askeri faşist kurum· 
lanyla gerçekleştirdiği baskı . zulüm. 
katliam ve ulusal imhalada ayakta 
durabilmektedir. Ancak. dünya insan
lı!jmın tarihinde hiç bir sömürgeci güç. 
ister bir imparatorluk. krallık ve is
terse sultanlık veya çarlık olsun,sö
mürü ve saltanatlan m sürdürmek .için 
insaniıSı boğazlayamamış. iğrenç 
işkence metodlan m ve vahşeti devam 
ettirmeye ömürleri yetmemiştir. Çün
kü. insanhğan özlem duyduğu ve ug. 
runa nice destansı kahramanlıklar ve 
direnme tarihleri yarattiklan özgür ve 
mutlu gelecekleri için. halklar. uluslar 
ve sınıflar da yıgın yıgın bir volkandan 
hşkıran kıpkızıl tavlar gibi inerek 
dönemlerinin egemen güçlerini yok 
etmişlerdir ve halen de etmektedir· 
ler. 

Bugün dünya halklannın ve in· 
sanhQın toplumsal kurtuluşu için 
alevlenmeyen tek bir kara parçası 
yoktur. Ulusal ve sınıfsal kurtuluşu 
omuziayan ihtilalci. devrimci. yurtse
ver. demokrat, aydın. köylü ve modern 
çağan köle işçisi kendi insanlığının ve 
sımhnan kurtuluşunun ar~yışı içeri· 
sine girerek; Latin Amerika. Afrika. 
Ortadoğu. Uzakdogu ve Asya•da sö
mürgeci emperyalist zulmün boyun
duruklannı bir bir kınp, baQımsız bir 
vatan. özgür bir dünyanın çiçeğe 
duran ilk fidanlan olmaktadırlar. 
isyanın ve direnişin anavatanı duru
muna dönüşen Ortadogu•nun halk
lan, insanh§ın ve emeğinin düşmanı 
sömürgeci zulmün. siyonizmin ve 
faşizmin çıldırtan. vahşi. i!jrenç ve 
insanlık d"ı ' uygulamalannın temel 
alanı seçilmiş, bölge insanhQına. halk
Ianna ve ezilen uluslanna yönelik 
toplu katliam ve işkenceler. eşine 
ender rastlanır biçimde tüm çıplakh
gıyla sahnelenmiş, yurtsever. dev
rimci. demokrat, insani duygular ta
şıyan. sömürü ve düzenden yana 
olmayan her insan muhalif görül-

müş insanlık; barbarlıgın ve vahşetin 
derin soysuz karanlıkianna gömü
lerek yok edilmek isten~iştir. Çocuk 
yaştaki insanlar, kadınlar. yaşlılar 
savaş suçlusu sayılarak esir kamp
lannda. zindanlarda katledilmiş. 
tepeden tımağa kana bulanan "ma· 
sum yüzlü vahşi zor .. insanhgın can 
düşmanı bir ölüm makinasına dö
nüşmüştür. insanlığı ve onun soylu. 
onurlu mücadelesini kurşunlayan sö
mürgeci emperyalist zulüm ve faşist 
cellatlar. tarihi sınıf geçmişlerinde 
olduğu gibi. bugün de baskı ve zora 
dayalı yöntemlerle köleleştirdikleri 
insanın kutsal bedeni ve her türlü 
insani degerieri üzerinde varlıklannı 
sürdürebilmek için daha da modemize 
ederek ürettikleri işkence makina
lannı ve kan kusan acımasız silah
lannı, i§renç ve soysuz yöntemlerle 
denemekte. işkence tezgahianna up 
uzun yatınlan mazlum insanhöın eşsiz 
bedeni yok edilmek istenmektedir. 
Bugün. insanlık evriminin ve sovunun 
en üretken. yaratıcı. bilinçli. top
lumsal kurtuluşçu. fedakar. yi!jit ve 
atılgan beyinleri, yani bizler; dünya 
zulmünün, karanlık zindanlannın ka
ranlık ve korkunç derinliklerine göm· 
dürülerek. özgün insanlığın hiç bir 
zaman kabullenmeyeceQi bir dünya 
yaratılarak yaşatılmak istenmekte
dir. 

İşte bugün bizler ve benzerlerimi· 
zin mücadelesi; ülkemizde dünya in
sanhğmın toplumsal kurtuluşu ve 
insanca yaşam koşuUannı yaratabil· 
mek içindir. Bundan dolayı da. soylu 
ve özgür gelece!jini etkinleştirmek. 
kuşatabilmek için insanh§ın bu toP" 
tumsal kurtuluşunu omuzladıQımız 
gerekçesiyle doldurulduQumuz hücre
lerde, soQuk işkence odalarında, 
tutukevlerinde her türlü zulüm. işkence 
ve vahşet uygulamalarına maruz ka
lırken. tek suçum uz; insanlı!ja ve haklı 
davasına sahip çıkmak. insan türünün 
en belirgin özelli9i olan ve insan evri
mini diğer canlı ve hayvan i evrimler
den ayıran insan düşüncesinin öz
gürlügünü ve özgür iradesini. top
lumsal üretkenllSini savunmak ve 
diger tüm insani deSerieri korumak 
istememizdir. 

Bilinmektedir ki, özgür insanlıgın 
ve halkiann özgür gelece§ini sembo
lize eden, etten-kemikten. ancak en 
güçlü insani değerlerle yo!jrulmuş olan 
bedenimize yönelen saldı nlar, n ez di· 
mizde yani kişiliğimizde tüm insan· 
lıQa ve her türlü insani deQer yargı
Ianna yönelmiştir. KişiliQimizin özgü
lünde insanhk işkence tezgahianna 
yatınlmış. insanlık yargılanmakta· 
dır!... Çünkü bizler tarihin ve insanlı
Sm yaratbQı ve kendi evrimi dışındaki 
di!jer güçlerden korunmak için üre
terek salgıladıgı insanilgın koruyucu. 
dinamik devrimci beyinleriyiz!... Bu
gün sömürü. zulüm ve vahşet altında 
ölüme yatan insanliğın kurtuluşu so
runu, sadece bizlerin sorunu değil, 
insanca düşünen, insanca yaşamak 
isteyen. insanlık ruhunun en yücesiyle 
yo!jrulmuş olan insanlığın biçimlen
di!ji topluluklan. halklan ve uluslan 
yaratmak isteyen tüm insaniann or
tak sorunudur. "insanım .. diyebilen. 
insanlıQın gerektirdiQi bir anlayışa 
sahip olabilmeli ve insaniıSı yok etmek 
isteyen. köleleştiren, sömürü ve zul· 
mün kanlı. iQrenç. dişli çarkianna 
karşı savaşmalıdu. Emperyalizm ve 
işbirlikçi. sadist. kan emici cellatlan, 
mazlum dünya halklannı ve insanh!jı 
kan ve barut içerisinde boQazlarken 
bugün yüzlerindeki "iyiliQin ve insan
lıQın" timsali "'banş" ma.skeleri dü
şürülmüştür. Onlar; kendi sınıf çı
karlan ve igrenç zevklerinin tatmini 
için yaptıklan katliamlar. toplu imha
lar ve işkencelerin hesabını verecek· 
lerdir ... vermektedirler!... Daha dün 
Nazi Almanya'sında, Musolini iiaı
ya·sında. Franko ispanya•sında. İdi 
Amin Uganda'sında oldugu gibi 
bugün; Pinoşet•in Şili' sinde. Ulhak'ın 
Pakistan•ında ve ABD emperyalizmi
nin. siyonizmin ve şovenizmin deste
Qiyle Ortadogu. UzakdoQu. Asya'da. 
Güney Afrika ve Orta-Güney Ameri· 
ka·da mazlum halkiara ve insanhğa 
karşı. toplu imhalara. katliamlara 
girişilmiş. insanlar işkence tezgah· 
larynda dokunmuştur. Ancak onurlu 
imilanlık boyun egmez gururuyla bu 
işkence ve sarlist uygulamalara karşı 
açh!jı mücadeleyle, açtığı kampanya
lar. soruşturma ve araştırmalarla zul
mün iQrenç maskesini düşürmüş. 
hakim ulus ve sınıflar diktatoryasının 
özenle altında gizlendiQi "banş çem· 
beri"ni yıkmış ve böylece zulüm yaf-

gılanmışhr. 

Bugün bizler insan olmanın. sı
nıfsız insanlı§1 savunmanın bedelini. 
taş duvarlar ve demir parmaklıklar 
ardına kitlenerek. insanca yaşam 
koşullanndan sınırsız soyutlandın
larak çekmekteyiz. Her birimiz insan 
olarak ve yine Insanlığın düşma~ 
m işkencecilerin . sözümona "sorgu" 
adına işkence tezgahlanndan bir bir 
geçirilerek. insanh!jımızı ve insan 
oldu!jumuzu unutturan işkencelerle 
işlendik Böylesine zor bir ortamdan 
ÇJkanlarak. doldurulduQumuz tüm 
tutukevlerinde en belirgin istemimiz, 
insan vasıflanmızı koruyacak. insanca 
yaşam koşullannın oluşturulması, 
insanlıgm haklı ve zorunlu olarak 
sahip olduğu tüm insani değerlere biz 
tutuklu insaniann da sahip olması. 
insanlık onurumuz ve siyasi kişiliQi· 
mizi hedefleyen. tüm zorlu baskılara 
son verilmesi ve yargılanmanın gel"" 
çek usulüne göre yapılmasıdır. Ancak. 
yandan s1yıran zulüm. biz tutuklulan 
her türlü insani değerlerden uzaklaş
tırmak. köleleştirmek. insanlıQın 
mutlu özgür yannını yaratmaya olan. 
özlem ve inancımızı. öz irademizi, 
köreiterek bizleri insan evriminin var
dıgı süreçten uzaklaştırmak iste
mektedirler. insanlığı sınıflara. top
lurnlara ve imtiyazlı tabakalara b~ 
lerek köleleştiren sermaye, biz tutuklu 
insanlan tutukevlerinde de. kendi 
dışında tuttuklan. aşaQılayarak. hor
ladıklan mazlum insanlardan da so
yutlayarak. insan kişiliSinin kaldıra
mayacagı ve hiç bir uygar insanın 
kabullenemeyeceQ:i koşullar yarat
mak istemekte ve yaratmaktadır. 

Tümüroüze toplumdan dıştaianmış 
kesin "suçlu" gözüyle bakılmakta. 
cezaevleri. özelde siyasi tutukevleri 
genelde tüm cezaevlerinde en korkunç 
ve insanlık dışı hükümler veren özel 
"yargı ve infaz .. kururolanna dönüş~ 
türülmüştür adeta. Yaşamlan ce
zaevlerinde. idareciler yasal dayat
malan olmadıQı halde. karşıt siyasi 
anlayışlan temelinde kararlar alarak 
uygulamakta. siyasi kişiliQimizden ve 
insani düşüncelerimizden ötürü. sos
yal. siyasal ve ekonomik haklanmız 
ortadan kaldınldıQı gibi, insan yaşamı 
için gerekli ihtiyaçlanmiZ dahi karşı
lanmamakta. tam tersine. giderek 
daha katı uygulamalar getirilmekte·. 
dir. Bunun paralelinde. bir dizi ceza ve' 
tutukevinde var olan sosyal. siyasi ve 
ekonomik olanaklar ve tutuklu-aile 
ilişkileri bizlere yasaklanmış veya katı 
kurallarla sınırlandınlmıştır. Radyo, 
kitap. özellikle giyecek ve bazı günlük. 
haftalık yasal dergiler bize verilme
mekte. yakınlanmız ve çevreleri m izle 
olan tek ba!jımız-mektu~ya alınma~ 

makta. yırtılmakta veya gönderifme
mektedir. 7 günde bir yapılan aile
lerimizle görüşmeleri, cezaevi yöne~ 
timi çeşitli bahane ve gerekçelerle 15 
güne çıkartarak bu hakkımızı da kul
lanmayı zorlaştırmıştır. Dışardan 
hiç bir yiyecek maddesi alınamadı§"ı 
gibi ,tüm tutukevlerinde üç çeşit 
olarak verilen yemek. bizlere iki çeşit 
olarak verilmekte ve miktarca yetersiz 
ve besin deSerinden oldukça yoksun 
olmaktadır. Hastahane ve tutuklular 
arasında aşılması güç barikatlar oluş
turulmuş. Anti-biyotik ilaçlar her 
hastah!jın tek tedavi aracı olmuştur. 
Su tertibatı oldugu halde sular akıtıl
mayarak. temizlik yapmamız engel
lendiQi gibi. dengesiz ve az miktarda 
küçük kaplar içinde verdikleri içme 
suyunu da bizlere karşı bir baskı 
aracına dönüştürmüşlerdir. Tüm tu
tukevlerinde aym .. zor.. temelinde 
dogan uygulamalar sonucu oluşan 
-ORTAK SORUNlAR- ve olumsuz· 
luklar bizlere mal edilmekte. ayn 
süreçlerde biz tutuklulara karşı baskı 
aracına dönüştürülmektedir! ... 

Bugün Diyarbakır'da tutuklu bulu
nan insanlar üzerinde yaratılan ig
renç ve zorlu tablonun yaratılmasında 
ilgililerin sorunlar karşisındaki ilgisiz· 
likleri ve duyarsız kalmalan neden 
olmuştur. Tutukevlerinde. insanca 
ve insan olarak yaşamak istememizin. 
insan olarak zorunlu gereksinmeleri· 
m izi dayatmamızın ve yaşamamız için 
gereken araç ve nesnelere sahip 
olmamızın en doQal hakkımız oldugu 
bilinmelidir. Oysa her türlü insani 
deSerden ve insanca yaşam koşul
lanndan yoksun bırakılmamız ve zora 
dayalı uygulamalara tabi tutulmamız. 
düşüncelerimize karşı güdülen düş
manilgın açık .bir ifadesi değil midir? 
Toplumsal gelişmenin tüm aşama· 
lannda insanlık. gelişimini saglamak 
ve insanca yaşayabilmek için belli 

başlı nesnelere ihtiyaç duymuş ve 
ancak evrimini bu gereksinimleri karşı
layarak veya üreterek bu aşamaya 
gelebilmiş ve kendi evrimsel tarihi 
boyunca "mücadele'' nin gerekiiliSine 
ve kaçımlmazhöına gereksinim duy· 
muştur ... Kendi gelişimini ve bedensel 
varhgını dıştalayan. engelleyen diQer 
insan topluluklan karşısında direnme 
ihtiyacını ve zorunluluğunu hissetmiş 
ve direnmiştir... Bugün biz tutuklu 
insanlann. insanlıgın tarihi gelişi· 
miyle olan diyalektik baglıhğımız 
nedeniyle. insanın zorunlu olarak 
gereksinim duyduQu belli şeylere. 
sosyal. siyasal bir ortama bizler 
de ihtiyaç duyuyor. bu zorunlu ve 
haklı insani değerleri elde etmek için 
doQal olarak tepki göstermek zorun· 
da bırakılıyoruz. Işte bugün baş· 
ta Diyarbakır olmak üzere. birçok 
cezaevini zindana çeviren zuliim. in· 
sanlık karşısında büyük bir suç işle
mektedir. Bu açıdan. doQal olarak. 
baskı ve işkencelerle her türden insani 
deSerlerden yoksun bırakılan ve hay· 
vani muamelelere tabi tutulan. tutuk
lular. bir dizi cezaevi uygulamalanna 
karşı çıkarak. çeşitli biçim ve boyut· 
larda protestolara yönelmek zorunda 
bırakılmışlardır. Erzurum'da tutuklu 
benzerlerimiz. zorlu uygulamalar ve 
işkenceler karşısında. insanca yaşam 
koşuHanna sahip olmak için. gün
lerce. hahalarca açlık grevine gitmek 
zorunda bırakılmış. mahkemeleri ka
patılmış. yasal olmayan yollar ve 
yöntemlerle gıyabında yıllardır yargı
lanmaktadırlar. Metris. Ma mak vb. tu
tukevlerinde insanlar. insanlık onuru 
ve kişiliQiyle bağdaşmayan işkence ve 
uygulamalara maruz bırakıldıkların~ 
dan açlık grevierine gitmiş. tüm in
sanca yaşamlan m saQiayan koşullara 
sahip olmalan engellenerek aylarca 
işkencelere tabi tutulmuşlardır. Adı 
amldı§ında bile tüyler ürperten Diyar
bakır zindanlannda insanlık kurşun
lanmış. insanlar yakılmış. cezaevleri 
adeta bir insan mezbahas1 durumuna 
dönüştürülmüştür. Yıllarca süren iş~ 
kence. sindirme ve yıldırma uygula
maları dinmemiş. cezaevi insan çı§· 
lıklan ve bağınşlanyla yankılan· 
mıştir. Tutuklu kadınlanmız. kaleme ve 
aQza alınmayacak vahşi ve barbar 
yöntemlerle işkence tezgahlanndan 
geçirilmiş. yaşamlan zehir edilmiştir. 
Dinrnek bilmeyen ağır baskılarla, 
kadınianınıza cehennem azabı ya· 
şatılmıştır. Toplumumuzda kadın "el 
kaidınlmaz. hakaret edilmez•• bir var· 
hk olarak görülüp. toplum bireyleri 
tarahndan kadına çok hassas. duyarlı 
ve saygın davranılmasına raQmen. 
tutukevlerine doldurulan kadınlan
miz kucaklannda ufacık bebeleriyle 
Diyarbakır cezaevinde işkencesiz ve 
baskısız bir gün dahi yaşamamışla.-. 
dır. Di!jer tutuklulara yapılan baskı ve 
işkenceyi aratmayacak uygulama
lara. hakaret ve işkencelere maruz 
bırakılan kadınlanmız. böylece da
ha .da köleleştirilerek ezilmek isten
mektedirler. Diyarbakır'da tutuklu 
insanlık. esaretin ve zulmün koyu, 
derin karanh!jına gömdürülürken, in· 
sanlanmız insan olmanın, insanca 
yaşamanın bedelini canlanyla ödedi· 
ler. 1980'lerden bu yana yo§un iş
kenceler altında sürekli tutulan ve 
dünyada eşi görülmemiş. Vietnam·da. 
Amerika emperyalizminin Saygon 
zindanlanndaki zulmünü ·dilhi arat
mayan. i!jrenç ve akıl almaz uygula
malara tabi tutulmaktadırlar!... Mah· 
kemeler Diyarbakır cezaevindeki iş· 
kencelere, tutuklulann insanca yaşam 
istemlerine ve di§er sosyal taleplerine 
kulak tıkamış. adeta "cellat başı .. 
durumuna gelmiş. tutuklular tehdit 
edilerek ifade vermeye zorlanmış ve 
önceden polisin baskı yöntemleriyle 
hazırladıgı ifade tutanaklan işken
ceciler tarafından tutuklulara zorla 
imzalatılmaya çalışılmıştır. Diger yan
dan mahkemeler "bagımsız yargı 
organlan.. olma özelligini çoktan 
yitirmiştir. Hiçbir insanı ve bedeni 
güvencesi ve sosyal dayanağı bulun· 
mayan tutuklular. vahşi ve igrenç 
'yöntemlerle eritilmek. insaniıSa ve 
geleceQine olan inanç ve güvenle
ri körettiirnek istenmiştir. Tutuk· 
evlerinde sömürgeci vahşetin ve iş
kencelerin dinrnek bilmeyen dozu 
giderek arttınlmış. onlarca insan öl· 
dürülmüş. yüzlercesisakat bırakılmış. 
bir çoQu iQrenç ve adi işkence şok· 
lanyla akli durumlannı yitirmiştir. 
Tutukevi cehennemi, saQhk koşullan
nın olmayışından her türlü hastalıklan n 
yuvası durumuna gelerek. insaniıSı 

kemiren verem. sara içerde kol gezen 

hastahklar durumuna gelmişlerdir. 
Hastatanan insanlar tedavi edil
meyerek. insani kişiliklerinden dolayı 
ölümün pençelerine terk edilmişler
dir. Bir yandan işkence tezgahlannda 
can alınırken. diğer yandan da korku 
ve panik insanlan bunahmlara itmiş 
ve bir çok insanımız kendi adını. 
ailesini. çevresini tanımayan. hatırla
mayan duruma düşürülmüştür. Dün 
oldugu gibi. bugün de gerçek bir insan 
mezbahasım andıran Diyarbakır zin
danlan, birçok tutukevinde olduğu gib~ 
ülke ve dünya kamuoyuna kapalı 
tutulmuş. gözlem ve inceleme ama· 
cıyla gelen bir çok yabancı kuruluş, 
gazeteci ve heyetin incelemeler yap
masına. tutuklularla görüşülmesine 
izin verilmemiştir. Sözümona "demok
rasi.. havarisi kesilen ve tamamen 
cellatlar takımından oluşan cezaevi 
idare yönetimi taVIr ve davranış
lannda. insan kanı akıtarak. baskı ve 
zorla yarattıktan ortam• basın ve 
yayın yoluyla. gerçe9i tamamen 
tersyüz ederek. mevcut ortami yaşam
lanndan memnun ve "gönüllüce" oluş
turulmuş güllük gülistanhk bir ortam 
olarak kamuoyuna yansıtmakta veya 
aktarmaktadır. Böylece. onlarca öl· 
dürülen. işkencelerde inletilen, hücre
lerde günlerce aç. sussuz bırakılarak 
çürütülen insanlan gizlerneye çalış
mıştır. Ancak yine de. zindan duvar
lannı çelik bir bıçak gibi yararak 
dışanya hşkıran kızıl direnişin gör• 
kemli taşkınlıgını gizleyememişler
dir!... Mahkemeler tutuklutann öz 
iradelerine dayanan en sıradan savun· 
malanna dahi olanak tanımamış. 
siyasi düşüncelerinin ve kişiJiklerinin 
özgür savunuculuğunu yapan insan· 
lar. hedef tahtası seçilerek zulmün 
karılı pençesinde imha edilmeye baş
lanmışlardır. insanh§ın özlü kişiliğini 
uzun süre tutukevinde tutabitmek için 
şiddet ve hayinane uygulamalarla 
sözüm ona, "samimi itiraf'lara zorla
dıklan insanlar vasıtasıyla. suçsuz 
insanlara suçlamalar getirilerek a{jır 
cezalar almalannı sağlamışlardır. 
Tüm bu hain düzen. tertip ve işkence
lerle. tutuklu insanlıgı. insan olarak 
kişiliksizleştirmek ve hiçbir insani 
özellik taşımayan bir beden yaratmak 
istemişlerdir. Bu hayvani çabalannın 
karşısında şu anda bizler ve aynı 
zamanda tüm tutuklular tarahndan 
insanh§ın acil istemlerinden ve en 
önde gelen istemlerinden olan ortak 
sorunlanmızı yansıtan, insan olarak 
yaşamayı ve do§al insani degeriere 
kendisinin de ortak olması gerektiği . 
işkence. baskı ve her türden zora 
dayalı uygulamalann kaldınlması. 

insanca muamele görülmesi vb. is· 
temler için başlatılan eylemlerde, 
1981 Eylül'ünde olduğu gibi onlarca 
devrimci insan Olüm Orucuna yatmış 
ve öldürülmüşlerdir! ... O.kendine özgü 
iQrenç. vahşi uygulama ve yöntem· 
lerinden vaz geçmeyen "vahşi zor" un, 
karşı koyan insan iradesi ve boyun 
eğmez kişiliği karşısında gözü dön· 
müş. giderek işkence tezgahlannı 
daha sık işleterek baskı. katliam ve 
zoru günlük tutuklu yaşamının aynl
maz bir parçası durumuna getirmiştir. 

Ancak insanlar kendi evrimsel tarih
lerinden ve dış mücadelelerinden aldık
lan cesaret ve kararlılıkla. Eylül 
1983'te yeniden korkunç uygulamalar 
karşısında sosyal, siyasal hak ve 
istemlerini. insanca yaşam ortamının 
yaratılması için, örgütlü zo run zulmü 
karşısında, tarihi geçmişlerinde oldu· 
ğu gibi. yeniden ölüme yatarak. yüzü 
aşkın tutuklu devrimci Ol üm Orucuna 
başlamış ve yüzlerce tutuklu açlık gre· 
vine gitmiştir. Bu aşamada baskı ve 
işkence sonucu sözüm ona "erittik· 
leri" insanlar dahi baskı ve vahşetin 
karşısında doğal olarak tepki göster· 
miş ve Ölüm Orucuna başlamışlardır. 
Yüzlerce tutuklunun istem olarak 
dayattığı tek şey. insanca yaşamak. 
insani degeriere sahip olabilmek ve 
işkencelere son verilerek savunma 
haklannın tanınmasıdır. Bunun yanı 
sıra kadın tutuklulan hedefleyen her 
türlü işkence ve baskı biçinıine son 
verilmesi ve saglıklı sosyal birortamın 
yaratılmasıdır. Onlarca, yüzlerce in· 
sanımızın tutukevlerinde ölmesine ve 
öldürülmesine neden o lan uygulama 
ve çirkef oyunlara son verilmedikçe, 
insanlar Ölüm Oruc una yatacak, ı;ul· 
mün işkencesi altında daha yüzlerce 
insan ölecek. sakat kalacak. vahşi 
zorun bunaltıcı ve çıldırt•cı atmos
ferinde, insanlanmız yakılmaya, asıl· 
maya ve yürekli kalpleriyle kurşun
lanmaya devam edecektir!... Çünkü. 

Devamı 19. sayfada 
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CUNTA KANLI ELLERİNİ YURT DIŞINA DA UZATIYOR 

libya'da yapı-iş kolunda faaliyet 
yürüten istisnasız tüm Türk şirket
lerinde oldugu gibi, TEFA'da da işçiler 
çok zor ve çetin koşullar altında, hiç
bir sosyal hakka sahip olmaksızın, 
gece-gündüz demeden çalışmakta, 
buna ra§men çoluk-çocuklannın tek 
umudu ve geçim kayna§ı olan ücret
lerini 10-21 ayda n buyana alama
maktadırlar. TEFA işçileri biriken 
aylıklannı istemeye gittiklerinde, cani 
şirket yöneticilerinin küfürleri, ölüm 
tehditleri ve insanlık dışı hakaret
leriyle karşılaştılar. Modem köle mua
melesinin de ötesinde bir baskı ve 
sömürü altında tutulan işçiler, sömür
geci-faşist Türk devletinin Türkiye ve 
Kürdistan halklan üzerindeki vahşet 
düzeyindeki uygulamalannın bir eşini 
yurt dışında hayata geçirmekle mü
kellef olan faşist konsolosluk ve cani 
şirket yöneticilerince kör, sa§ır ve 
dilsiz bir kahba sokulmak ve angarya
ya (kann toklu§una) çalıştınlmak 

istenmektedir. Bunu başarabilmek 

için de bir yan<ian atalan Osmanlılar
dan devraldıklan böl-parçala-yönet 
ve yok et takti§ine başvuru rken, di§er 
yandan da işçiler arasından satın aldık
lan üç-beş uşaklan eliyle en iQrenç 
yöntemleri hayata geçirmektedirler. 

İşçiler, çalıştıklan şantiyeterin 
çölde ve birbirlerinden yüzlerce kilo
metre uzaklıkta olmalan, önderlikten 
yoksun bulunuşlan ve yo§un karşı

devrimci uygulamalar nedeniyle son 
zamanlara kadar sessiz kalmışlardı. 
İşçilerin birligini oluşturarak, bu baskı 
ve sömürüye karşı mücadele olanak
lan nı yaratmak amacıyla daha önce
leri bazı işçiler tarafından girişimler 
yapılmış ancak şirket yöneticilerinin 
sinsi entrikalan sonucu istenen başa n 
sa§lanamamışb. Bu girişim sahibi 
işçiler ise, dayaktan geçirilmiş ve 10 
ay önce 3 demokrat işçi alçakça katle
dilmişti. 

Şirket yöneticilerinin bu uygula-

uşaklan cani konsolosun pervasızca 
uyguladıklan keyfi muamele ve baskı
lar altında işçiler daha fazla dayana
mazdı. "Ne pahasına olursa o lsun, 
bizlere karşı şimdiye kadar uygulanan 
baskı ve sömürüye, aşa§ılanma ve 
horlanmaya karşı birleşmeli ve bi
riken ücretlerimizi alabilmek için 
mutlaka mücadele etmeliyiz, çünkü 

.. tek tek bu soygunculann karşısına 
çıktıg1mızda güç yetirememenin yanı 
sıra öldürülüyoruz, dövülüyoruz ve 
cezaevlerine tıkıhyoruz'' diyerek 
libya kanunlan çerçevesi içerisinde 
işçilere nispi de olsa tanınan yasal 
haklara dayalı olarak 400 civannda 
işçi biraraya gelip, dayanışmaya 
girerek güçlü bir birlik oluşturdular. 
Ve şirket hakkında mahkemede dava 
açtı lar. Mahkemeye verildiSini duyan 
şirket yöneticileri, prestijleri sarsılmış 
olacak ki , "nasıl olur da işçiler bizi 
mahkemeye vume cesaretinde bulu
nurlar. Onlara iyi bir ders vermek 
gerekiyor .. diyerek, hayasızca uygula
dıklan haskılann dozunu arttırdılar. 
Bununla, işçilerin direnişini kırabi
leceklerini umuyorlardı. Fakat hiç de 
umduklan gibi olmadi. İşçilerin 
kararlı ve tutarlı tutumlan karşısında 
cani TEFA yöneticileri geri adım 
atmak zorunda kaldılar. İşçiler haklı 
hak ve taleplerini elde etmek için 
sonuna dek direnebileceklerini takın
dıklan tavırla kanıtlayınca, şirket 
yöneticileri daha sinsi ve alçakça 
oyunlara başvurdular. Böylece bu 
amaçla yeni bir senaryonun hazırlı§ı 
içine girdiler. Hazırlanan senaryonun 
birinci sahnesinde rol alan unsurlar 
satın aldıklan beslemeli uşaklan oldu. 
Bu beslemeli tırşıkçılan vasıtasıyla 
kararlı bir şekilde direnen işçiler 
üzerine demirlerle yüründü, çeşitli 
provakasyonlar tezgahlandı , işçilerin 
arasına nifak tohumlan ekmek ama
cıyla çok igrenç ve asılsız şaiyalar 
yayarak demogoji yapıldı ve böylelik-

.;;.,:,'i~t;:' 

Kararlı direnişlerini sürdüren Göktaş işçileri toplu halde görülüyor. 

maları karşısında işçiler aylıklanm 
alabilmek için tek seçenek olarak kit
leler halinde işten çıkmaya başladılar. 
Çıkışlanm veren işçilerin en fazla 20 
gün içerisinde ayhklannı almalan 
gerekirken, aradan 7 ay gibi uzun bir 
süre geçmiş olmasına raQmen hala 
ücretlerini alamadıklan gibi, Tripali'
deki şirket garajında insanhk dışı 
koşullar altında kalmak zorunda 
bırakılmışlardır. Üstelik kanuni ola
rak. bekledikleri sürenin de ücrete 
dahil edilmesi gerekti§i halde, bu 
konuda da hiçbir işlem yapılma
maktadır. 

Bir toplama kampı görünümünde 
olan şirket garajında 6-7 ko§uş (deyim 
yerindeyse ahır) bulunuyor. Tüm 
koQuşlarda en fazla 35·40 kişinin kal
ması gerekirken, her koQuşta 15'i 
aşkın işçi kalıyor. İşçilerin ''alay" 
olarak adlandırdıgı 5 metre uzunlu-

~~§~;ta j. er g:a"~:~g~~~~~~e ~~~~~~~ 
tam ı tarnma 35 kişi kalmaktadir. Yine 
camide 70' e ~aAın işçi kalmak zo
runda bırakılmıştır. Faşist sömürgeci 
Türk devletinin teşviki ve deste§iyle, 
eli kanlı katil TEFA yöneticilerinin ve 

le işçiyi işçiye kırdirtma amacı 
güdüldü. Fakat Türkiyeli ve Kürdis
tanlı işçilerin · kararlı direnişleri 
sonucunda tüm bu insanlık dışı uygu
lamalar hertaraf edilerek, TEF A 
yöneticilerinin hayalleri kursak· 
lannda bırakıldı. 

Sömürgeci-faşist Türk devletinin 
mümessili, ve politikasını bu alanda 
(libya) harfiyen uygulamakla mükel
lef olan ve birçok işçinin katledil
mesinde fiili olarak plan ve tasanlar 
hazırlayan katil-faşist konsolos, bu 
sefer hazırlanan senaryonun ikinci 
perdesinde başrollerde sıntmaya baş
ladı. Üstlendi!ji rol gere§i kendisini 
tatlı bir çehreye büründürüp, .. banş" 
mele§i oldugu imajını yaratarak 
··şeker·kamçı" politikasıyla Türkiyeli 
ve Kürdistanlı işçilerin hakh davasını, 
kararli birlik ve beraberliklerini par
çalamak ve içten fethelrnek mantıQın
dan hareketle işçilere; .. Libya ka· 
nunlannda grev yasaktır, ben sizin 
tüm haklanmzı alma çabalan içe
risindeyim. Şirket yöneticilerini so
runlannıza bir an önce çözüm ge
tirmeleri için zorluyorum". "Oamar
lanndaki Türk kanım inkar eden bir 

avuç bölücüye alet olmayın, hepimiz 
Türküz, Türk kanı taşıyoruz." .. Oire
nişten vazgeçmelisiniz" vb. biçimin
deki "TürklüQü şahlandıncı" şoven
ırkçı-faşist propagandalar yapmakla 
ve parlak (fakat yalan) vaadlerde 
bulunmakta, işçileri psikolojikme n 
etkileyece§ini ve haklı davalanndan 
vazgeçirebileceQini zannediyordu. 
Faşist·katil konsolosun yaptıQı bu 
ırkçı-şoven kuru ajitelerine karşılık 
işçilerin belirli bir kesiminin verdiSi 
cevap ise şöyle oldu; .. Senin kan dedi
§ in sıvı bir maddedir, Türkün de, Ara
bın da ve Polonyahnın da damar
lannda taşıdıklan kan, gruplan farklı 
olmakla birlikte esas olarakaynıdır ve 
kırmızıdır." "Sen satılm1ş katil ve 
uşak ruhlu birisin." "kendi sorunlan
mızı size getirdi§imizde, sizleri lib
ya'ya ben mi getirdim diyen adi 
mahlukat de§il misin?" "Yine GENEL 
MÜHENDiSLiK şirketinde çalışan ve 
birbuçuk seneden beri direnen, fakat 
şu ana kadar ücretlerini alamayan işçi 
kardeşlerimizin üstüne yakıcı dere
cede sıcak tazyikli su sıktıran, dövdü
ren ve tutuklatan, bununla da yetin
meyerek adice, 'libya konsoloslugu
muzu Ermeni teröristler bash' biçi· 
minde (TSR) Türkiye' nin Sesi Rad
yosu'nda yay.ın yaptıran bir uşak degil 
misin sen?" Işçilerin dile getirdigi bu 
acı fakat dogru gerçekler, faşist 
konsolosun onuruna dokunmuş ola
cak ki, birden bire köpürerek bu sefer; 
"kesinlikle sizleri dışardan yöneten 
bölücü komünistlerdir. Sizde Türk 
kanı denen bir şey kalmamıştır, ben 
sizegösteririm" vb. tehditvari sözlerle 
fırtınalar kopararak, savurdu!ju teh
ditlerle ne kadar azı h bir işçi düşmanı 
oldugunu bir kez daha itiraf etmekten 
kendini alı koyamadı . Sömürgeci
faşist Türk devlet çarkının bir dişlisi ve 
faşist bir kişili§e sahip olan konsolosun 
entrika ve düzenbaziıSı da, Türkiyeli 
ve Kürdistanlı işçilerin kararlı direnişi 
sonucunda fiyaskoyla sonuçlamnca 
senaryonun birinci perdesinde oldugu 
gibi, ikinci perdesi de başansızhkla 
kapandı . 

Ancak şu da bir gerçektir ki, 
sömürgeci-faşist Türk devletinin des
tegi ve teşvikiyle faşist konsol os ve eli 
kanlı katil Türk şirket yöneticilerinin 
ortaklaşa hazırladıklan ve tezgahla
dıklan oyunlan işçiler gayet açık

seçik görebiliyor; gördükçe de kin, 
öfke ve nefretleri her geçen gün 
artıyor. İşçiler bunu, daha fazla bile· 
nerek, mücadelelerini sonuca götüre· 
bilmek için daha aktif bir biçimde 
direnerek kanıtladılar. Tüm bu al
çakça uygulamalardan sonra, bu aşa· 
maya kadar Kürdistanh ve Türkiyeli 
emekçilerin direnişini kıramayan ve 
mahkemenin de devam etmesini en
gelleyemeyen eli kan h şirket yönetici
leri ve faşist konsolos, tertiptedik
leri caniyane yöntem ve baskılar 
yetmiyormuş gibi, ekonomik-diplo
matik tüm avantaj ve olanaklannı kul
lanarak bu sefer, .. işçilerimiz Libya 
Devletine karşı ayaklamyorlar.", "Tür· 
kiye'den kaçmış bölücü komünistler
dir.", "Yahudidirler, içki-kadın isti
yorlar" vb. i§renç ve asılsız itham
larda bulunarak işçileri Libya polisine 
şikayet ettiler ve böylece onlan da 
kendi çirkef emellerine alet ederek 
masum işçilerin üzerine defalarca sal
dırt, tlar. Fakat işçilerin polise; "Bizler 
Libya Devletine karşı direnme
mekteyiz. 10 ile 21 aydan beri TEFA 
şirketinde çalışmaktayız. Çoluk-ço
cugumuzun nafakası olan ayhklan
mızı, Libya kanunlaoyla çelişıneden 
talep ediyoruz. Bu da suç degildir. 
Kaldı ki, elimizde mahkemede oldu· 
ğumuzu kamtlayan yeterince belge 
var. Gerçekten çok zor durumdayız. 
Şirket yöneticileri ve konsolosluk 
uzun zamandan bu yana üzerimizde 
vahşice ve keyfi yöntemleri uygula
maktan kaçınmadılar, bu konuda esas 
olarak yargılanması gereken birileri 
varsa o da bu caniler olsa gerek" biçi
minde yaptıklan açıklamalar. polisle· 
rin belirli bir kesimini tatmin etmiş 
olacak ki, esirler kampı görünümünde 
olan şirket garajını terk edip gittiler. 

Ancak. libya' da genellikle böl
gesel yönetimler agırhkta oldugundan 
ve merkezi yönetim yeterli derecede 
denetim kuramadıgından ötürü, ha
liyle bir boşlu§un doQacaQı açıktır. 
İşte bu boşluQu çok ustaca kullanan 
sömürgeci-faşist Türk devleti ve 

Ebubekir A YYILDIZ 

uzantıları, genellikle polis karakol 
amirlerini, gerek karşılıksiz viiialar 
yapmak, gerekse araba ve Libya'da 
bulunmayan malzemeler vermekle 
satın alarak, son aşamada hedefe 
varabiirnek için buıllan işçilerin 
üzerine saldırlmayı başarabilmekte
dirler. 

Nitekim 28.4.1984 tarihinde satın 
alınan polislerin, esirler kampı olan 
şirket garajına yaptı§ı saldın so
nucunda garaj işçilerin kızıl kanıyla 
boyandı. Barbarca yap1lan bu sal
dında namlulardan çıkan kurşunlarla, 
Kars'a baSh Arpaçay kazasının Pergit 
(yeni adı Büyük Çatma) köyünden çok 
yoksul bir ailenin çocu§u. evli ve ı 955 
do§umlu, Azeri azınlık milliyetine 
mensup olan, fakat kurtuluşunu şanlı 
Partimiz PKK'nin önderlik ettigi Kür
distan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde 
gören ve TEFA direnişinde temsilci 
olarak aktif görev yapan Ebubekir 
Ayyıldız admda bir işçi arkadaş 
hunharca katledilirken, 2'si agır 
olmak üzere 10 işçi de muhtelif yer
lerinden yaralandılar. Di§er işçilerin 
hemen hemen tümü tutuklanarak 
cezaevinegötürüldüler. Cezaevinde 7-
8 gün tutulduktan sonra bırakıldılar. 
Yalnız, şu anda esirler kampı olan 
şirket garajında kimseyle konuşma
mak kaydıyla göz hapsinde tutuluyor
lar. 

Faşist konsoloslugun yanısıra, bu 
barbarca katliamı tezgahlayanlar 
arasında, ülkede de birçok devrimci ve 
yurtseverin kittili olan şirketin genel 
müdür yardımcısı İstanbul 2. Şube 
emekli emniyet amirlerinden, azı lı işçi 
düşmam sadist işkenceci Şemsettin 
Uras, genel müdür İrfan Aktar ve 
soyadını tesbit edemedi§im şirket 
tercümam Abdurrahman ... bulun
maktadır. Aym katiller çetesinin işle
dikleri bu vahşi katliam ilk degildir, 
son da olmayacaktır. ÖmeQin, bun-

dan 10 ay önce, direnişe geçen ve tüm 
haklan m söke söke alan bir grup işçi 
üzerinde de benzer oyunlar oynayan, 
2'si Karsh ve ı "i Dersimli olmak üzere 
3 demokrat işçiyi kalleşçe katleden, 
fakat utanmazca "trafik kazas1" süsü 
vererek, işledikleri vahşi cinayetleri 
örtbas etmeye çalışan da yine aynı 
caniler çetesiydi. Peki, bu gözü dön
müş eli kanlı şirket yönetici çetesi ve 
uşaklan faşist konsolos bu denli diz
ginlenmemiş zulüm, baskı. sömürü 
ve katliamlan uygularken güç ve 
cesaretlerini nereden alıyorlar biçi
minde bir soru sorulamaz mı? Bu 
soruya verilmesi gereken cevap; 
çagını doldurmuş, hertürlü gericiliği 
arkasma alarak Türkiye ve Kürdistan 
halkianna karşı adı konmamış vah
şice bir savaş açan; halklanmızın en 
degerli evlatlan olan devrimci savaş 
esirleri üzerinde misli görülmemiş 
vahşet düzeyine varan işkenceler 

uygulayıp barbarca yakan, katleden, 
kurşunlayan. idam eden ve zindan
larda çürüten; içerde ve dışarda 
komünist önderlerimizi imha etmek 
için CIA, MO SAD vb. ile elele vererek 
iz arayan; Türkiye işçi ve emekçilerini 

komşu halkiara karşı açtJQt (25 Mayıs 
Güney Kürdistan saidmsında oldugu 
gibi) ve açaca§t savaşlarda her türlü 
maceralara sürüklemekten çekin· 
meyecek kadar saldırgan olan; Orta
do§u'da yayılınacı politikası gere§i 
emperyalizm adına emperyalist emel
ler güden ve süngü zoruyla halklan
mıza onaylattıgı anayasasıyla faşizmi 
her geçen gün kurumlaşbran sömür
geci faşist Türk devletidir. 

işledikleri kanlı cinayetierin üs
tünü örtbas edebilmek amacıyla 
geçici bir süre için beslemeli uşak· 
lannı Türkiye'ye kaç1ran sömürgeci
ler, yerlerine aym iplikten dokunmuş 
yeni yöneticiler gönderdiler. Gönderi
len yöneticiler arasında sadist Şero
settin Uras'm görevini üstlenen 
emekli albay Hakkı Ünlü ve genel 
müdür İrfan Aktar'ın yerine getiri
len Türk·İş san sendikasını.n gözde 
yöneticilerinden olan ve MIT pasa
porlu taş1yan, soyadını ögrenemedi
gim Trabzonlu Sungur ... bulunmakta· 
dır. Kaçmlan yöneticiler 28 Nisan 
1984'te tezgahladıklan katliamla 
işçilerin direnişini kıramadıklanndan 
dolayı, bu sefer devreye yeni yönetici 
çetesi sokularak direnişi kırmaya ça
lıştılar. Sömürgeci-faşist Türk devleti 
sıka sıka suyunu çıkard1gı ve adeta 
robot durumuna getirdi§i, fakat yurt· 
dışına göndererek yeniden canlandır
maya çahştıgı. bu çok p1rpırlı faşist 
subaylanm (ki hemen hemen herTürk 
şirketinde vardır) işçilere er e§itimi 
yaptırmak. "manevi" komutanhk
lanyla sindirrnek ve faşist-ırkçı 
düşünceleri empoze etmeyi başarmak 
için göndermiştir. İşte, direnişin 3 
aydan beri sürdü§ü bir çöl şanti
yesinde işçilere yönelik bir .!<onuşma 
yapan emekli albay Hakkı Unlü şun
lan demekteydi: "çocuklanm sizlere 
bir şey söyleyecegim, beni kırmayaca
§ınıza inamyorum, çünkü yüzlerce 
mehmetçik bir dedl§imi iki etmediler, 
Libya'da da Türk kanı taşıyan yigit 
mehmetçikler sizlersiniz. Sizlerden 
ricam; bu direnişi bırakıp çalışmanız
dır." Fakat işçilerin tepkisi karşısında 
konuşmasını yanda kesrnek zor.l;lnda 
kalan emekli albay Hakkı Unlü, 
şantiyeyi alelacele terk etti. Bir grup 
işçi tarafından sıkıştınlan yeni genel 
müdür Trabzonlu Sungur ise, "sen 
katil birisin defol git buradan" diyen 
işçilere "hayır, ben katil degilim, siz
leri uzlaştırmaya geldim. Çünkü 
Türkiye' de 400.000 işçiyi uzlaşbran 
bir kişiyim ve Türk-İş üyesiyim, beni 
hiçkimse sorguya çekemez" diyerek, 
ne kadar az1h bir işçi kasa bı ve patron
lann uşa§ı oldugunu bu konuşma
lanyla en bariz bir biçimde ifade etti. 

TEFA şirketi, Saraçoglu Hol
ding'in biruzantısıdır. Libya'da piyasa 
üzerinde denetim kurmak ve daha 
fazla ihale alabilmek için, sayılı Türk 
şirketleri çeşitli isimler altında şirket
ler kurdular. Bunlardan TEFA. SA
RAÇOGLU, SOMTAŞ ve TOKAŞ 
şirketleri Libya'da yapı iş kolunda faa
liyet yürütüyorlar ve Saraçoglu Hol
ding' e ba§lıdırlar. 

Sömürgeci-faşist Türk devletinin 
ve uzantılan olan katil konsolos ile 
soyguncu şirket patron ve yöneticileri
nin, dozunu arttırarak estirdikleri 
terör karşısında işçiler daha fazla 
uyanmakta, sınıf kinleri artmakta ve 
tek kurtuluş yollannın devrimle 
mümkün olabilece!jine inanmaktadıra 
lar. 

Siyasal mücadelenin bir parçası 
olan ekonomik-demokratik mücade· 
lede Türkiyeli ve Kürdistanlı işçiler 
oluşturduklan birliklerle, proletarya 
entemasyonalizmi temelinde siyasal 
alanda da böylesi birliklerin oluşabi· 
lecegini açıkça ortaya koydular. Son 
olarak da, kararli TEFA işçileri , po
lisin açtıgı ateş sonucu hayatını kay
beden Ebubekir A YYILDIZ arkadaşın 
anısına ba§hlıgın, şirketten tüm hak· 
lannı almanın yanında Türkiye ve 
Kürdistan'da devrimi zafere götünnek
le mümkün oldugunu söylemektedir
ler. 

' Yaşasın TEFA İşçilerinin Haklı Mücadelesil 

' Kahrolsun Sömürgeci-Faşist Türk Devleti ve Uzantılan 
Katli Elçilik ve Cani Şirket Patronlanl 

Dlrenlte Aktif Olarak Kablan Bir PKK Taraftan. 
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ı 970 yıllanndan sonra petrol 
krizinin de eklenmesiyle birlikte, 
emperyalist ülkeler ve yeni sömür· 
gelerde ekonomik bunalımlar daha 
da derinleşti ve giderek yo§unlaşan 
bunalım siyasi alana da yansıyarak, 
siyasal bunailmlan geliştirdi. Bilin· 
diği gibi, yeni sömürge ülkelerin 
ekonomik politikası ağır sanayinin 
yan ihtiyaçlanm karşılayacak, 

montaja dayalı hafif sanayidir. 
ı 980'1i yıllarda bu ülkelerde çıkına
zın son haddine varması sonucu 
ekonomileri alt-üst olmuştur. Buna
bmdan çıkış yolu olarak ise, Avrupa 
Ekonomik Toplulugu ve IMF kaynak
lı reçetelerle, iç tüketimi kısıp, dış 
tüketime (ihracata) aiJırlık vermeyi 
amaçlayan bir ekonomik politika 
izlendi. Her ne kadar bu yeni 
ekonomi-politika emperyalizmin 
yeni sömürgelerdeki ekonomik si
yaseti ile çelişse de bu uygulamalar 
hayata geçirilmiştir. Bu ekonomik 
politikayı hayata geçiren ülkeler~ 

den biri de Türkiye' dir. 

PLAKA AYlRIMI Ml, ULUSALA YRIM MI? 

ı 970-80 yıllan arasında derinle
şen ekonomik ve siyasi çıkmazm 
sonucu olarak ı2 Eylül ı 980' de 
sömürgeci-faşist cunta işbaşma 

geldi. Cunta işbaşma gelmezden 
önce, işbirlikçi tekelci burjuvazi 
ekonomik çıkınazından dolayı 

IMF'nin dayattıiJı yeni ekonomik 
politikayı mevcut sivil siyasal yö· 
netimleriyle yürütemiyordu. Bu 
nedenle bir yönetim d.eğişikliğine 
başvuran Türk burjuvazisi, sömür~ 
geci faşistcunta ve iyi birekonomist 
olan Turgut Özal eliyle yeni ekono
mik politikasım yürürlü§e koydu. 
Cunta döneminde izlenen bu po· 
litika bundan sonra işbaşma gelen 
askerlerin denetimindeki sivil giy· 
sili Anavatan Partisi tarafından da 
aym özde devam ettirilecektir. Yeni 
ekonomik politika bu dogrultuda 
gelişmektedir. Turgut Özal'ın açık
lamalan, serbest bölgelerin açıl· 

ması, yurt dışına isteyenin iste~ 'i§i 
kadar döviz götürmesi ve sınırlar· 
da ticaretin serbest bırakılması 

bunu do§rulamaktadır. 
Cuntamn, limanlardan (serbest 

bölgelerden), Türkiye'ye gümrük
söz giren emperyalist mallan ve 
aynca halkın bo§azmdan keserek, 
temel ihtiyaçlannı kısarak elde 
etti§i metalan, ihracatı geliştirme 
do§rultusunda kullanması gereki· 
yor. Gerek emperyalistler ve ge· 
rekse Türkiye için önemli bir pazar 
alanı Ortadoğu'dur. Ortadoğu'nun 
hem İran-Irak savaşı sonucu temel 
tüketim malianna ihtiyacı artmıştir 
ve hem de libya, Suudi Arabistan, 
Küveyt gibi ülkelerin gerek tanmsal 
ve gerekse ekonomik yönden geri 
olması yüzünden tanm ve sanayi 
mailanna gereksinimleri vardır. 

Bundan dolayı da emperyalistler ve 
Türkiye için, Ortado§u zemini e ko· 
nomik bunalımlannı geçici de olsa 
ferahlatmada önemli bir rol oyna· 
maktadır. Bu maliann ulaşımmda 
da Türkiye'ye önemli rol düşmekte· 
dir. Hemekadar Türk burjuvazisi 
için önemli döviz ka~·nagı ise de, 
yeni ekonomi-politika olumsuz so· 
nuçlara da yol açmaktadır. Başta 
halkın yaşamını kısıtlaması, yaşa· 

yamaz duruma getirmesi, kemerleri 
sıkma politikasıyla insanlanmızı 

bir deri-kemik bırakması sonucun· 
da halkın kin ve nefreti alabildigine 
gelişmektedir. 

Konumuz açısından ikinci sonuç 
şudur. cuntanın bu uygulamasının 
genelde yarattıgı olumsuz sonuç· 
lann bir parçası da ulaşımda 

ortaya çıkmaktadır. Türkiye ve Kür
distan'da iç ulaşırnın kısıtlanması 
sonucu, şoförler ve küçük mülk 
sahibi olan araba sahipleri içerde 
taşımacılık yapamaymca, Ortado
go'ya yönelik taşımacılığa ağırlık 
vermişlerdir. Ancak bu sosyal 
kesim, bu alanda sınıfsal ve ulusal 
baskıya ugramaktadır. Bundart do
layı da bu sosyal kesimin mevcut 
iktidarla çelişkisi artmaktadır. 

Mevcut iktidara karşidır. Yine bu 

HALK ŞAHİTTİR: TARİH 

BUNA GÖZ YUMMAYACAKTIR! 

Eli kanlı faşist Türk c.untasının 
Dersim'in Pülümür kazasının B ...... . 
köyünde yaptı§ı operasyonlarda 
başvurduğu birkaç tane azgın ha· 
reketini yazıyorum . 

Şubat ayının sonları1 so§:uk ve 
karlı bir gecenin sabahı saat 430 'da 
kapılarımız çalındı. Gün do§:madan 
karanlı§:ın adamlan gelmişti. Ka· 
pıya doğru gittim. Kim olduklannı 
sordum. Cevap olarak "aç kapıyı 
..... çocuğu" dediler. Kapıyı aç· 
mamla üzerime dipçiklerle saldır· 
maları ve vurmaları bir oldu. Bu 

durumda çocuklar ağlamaya başla
dılar. Onlar agladıkça beni daha da 
fazla dövüyorlardı. 

Tüm köy halkını okul bahçe
sinde topladılar. Kimlik kontrolü 
yapmaya başladılar. Küçük çocuk
ları ayrı bir yerde topladılar. Ço· 
cukları korkutarak bilgi almaya ça· 
lıştılar. Çocuklara "kimler bu köye 
gelip-gidiyor. söyleyin, yoksa baba
larınızı kelepçeler götürürüz" de· 
mekteydiler. 

Bu oyunlanndan sonuç ala· 
mayınca , daha sonra bize döndüler. 
"Burda komünistler varmış. söyle
mezseniz, karılarınızı tutuklayıp 

götüreceQiz" dediler. Bir ihtiyara 
yaklaşarak "söyle ulan. söylemez· 
sen karılar gider" deyip, ihtiyara 
dipçik ve küfürlerle giriştiler. Bunun 
üzerine ihtiyar,yüzbaşının tüm teh· 
ditlerine karşı şunu söyledi: "ı 938 
Dersim isyanında da gene böyle 
yaptınız. Onun için kanlanmız aske
rin eline geçmemek için da§lann 
yüksek kayalanndan atlayıp par-

çalanınayı kabul etmişti. İşte ben de 
bunları gördüm. yaşadım. Şimdi 
yaşım 74'tür ... " demesiyle, ihtiyarı 
tekrar dövmeleri bir oldu. Bu kez 
ihtiyarı okul odasına götürdüler. 
Bizi de ayn bir odaya götürdüler. 

Saçlarımızı. bıyıklarımızı kes· 
meye başladılar. Daha sonra, bo· 
şalttıklan bir hayvan ahırına he· 
pimizi doldurdular. Yüzbaşı bize 
"ahırdaki gübreyle kartopu ayna-

Devamı 1 9. sayfada 

kesim de halkın geneli gibi, yaşam· 
lanndan memnun degildir. Bu ke· 
simterin acentaya olan borçlan, 
gelir vergisi yükümlülü§ü, yolda ve 
sınırda yüklü rüşvetin olması göz 
Ônüne getirildiğinde mevcut düzen· 
den ne kadar olumsuz yönde etki· 
lendi§:i daha iyi anlaş1lacaktır. 

Türk burjuvazisinin yeni eko· 
oorni-politikası daha bu günden çık· 
maza girmiştir. Bir yandan gerek 
halkın ve gerekse şoförler ve küçük 
mülk sahiplerinin düzene karşı 
tepkilerinin yükselmesi, kin ve 
nefretle dolu olması; di§er yandan 
ise. cuntanın Ortadoğu'da ihracat 
yaptığı ülkelerin ekonomik bunalı
mının derinleşmesi ve bu nedenle 
gittikçe ihracatın azalmasına, em· 
peryalistlerin derinleşen bunalımı 

da eklenince sonunun hüsran ola· 
caiJı açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Yukanda genel hatlanyla belir
ledi§:imiz Türk burjuvazisinin yeni 
ekonomik-politikasının ihracata 
yönelik gelişmesi ve bu maliann 
ulaşımında ortaya ç1kan sınıfsal· 

ulusal baskıyı biraz daha inceledi§:i· 
mizde, baskı ve soygun sisteminin 
pratiktenasıl uygulandıgı nı daha iyi 
görece§iz. Herşeyden önce, ihracat 
mallannın taşımacıliğı üç biçimde 
olmaktadır. Birincisi;özel şirketle· 
rin kendi ürettiği mailann taş1ma· 
cıhQını kendi taşıtlanyla saglama· 
lan. Örne§in, tekstil sanayiinde 
ürettiği iplik, kumaş vb. türden teks
til ürünlerinin ulaşımını kendi ara· 
balanyla saglayan SASA (Sakıp 
Sabancı). İkincisi ise, yalnız nak· 
liyatçılık yapan büyük şirketler. 

Öme§in; Konyalılar. Üçüncüsü ise, 
bir veya birkaç aralıası olan küçük 
mülk sahiplerinin taş1macılı§ı. 

(Bunlar daha çok büyük şirketlere 
bag lı olarak çalışmaktadırlar.) Eve~ 
bunlar yol güzergahında, sınırlarda 
kendilerine yönelik sınıfsal-ulusal 

baskılarla karşılaşmaktadırlar. 

Tabii birinci ve ikinciler bu baskı· 
!ann dışındadırlar. Çünkü bunlar 
düzeni temsil eden güçler oldugun
dan dolayı herhangi bir uygula
maya tabi tutulmadan, rahat bir 
tarzda taşımacıhklannı yapmakta· 
dırlar. Üçüncü kesim ise, yük ala bil· 
rnek için özel nakliyat şirketlerinin 
vurgununa uğramakta, yol ve sı· 

nırda sömürgeci faşist baskı , rüş

vete, maruz bırakılmaktadırlar. 

Oi§:er yandan. yurt dışmda da buna 
benzer uygulamalarla karşılaş
maktadırlar. Evet,bunlan daha iyi 
kavramak için şimdi de bu sosyal 
kesime mensup olan şoför ve araba 
sahipleriyle yaptıQımız konuşma· 
lan, kendi dillerinden aktaracak 
olursak, konunun daha iyi açılaca§ı 
kanısındayız. 

Kişi ve grup düzeyinde yaptı§ı· 
mız şöyleşiierde yöneltti§imiz soru· 
lar şunlar olmaktaydı! içerde ta· 
şımacıhk yapıyor musunuz? Dışan 
çıkmak için karşılaştı§ınız zorluk· 
lar nelerdir? Yük bulmada ve yolda 
ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsu· 
nuz? Sınırda ve yurt dışında ne gibi 

uygulamalara maruz kalıyorsu-

n uz? 
Sorulanmıza verdikleri yanıt· 

lardan çıkan en önemli sonuç şudur: 
Türkiyeli olanlar yalnızca sınıfsal 
baskıya maruz kalmaktayken, Kür· 
distanlı olanlar ise hem sınıfsal, 

hem de ulusal baskıla ra maruz kal· 
maktadırlar. Şöyle açıklıyorlardı 

durumlarını: 

«İçeride taşımacılık yapa· 
mıyoruz. Askeri darbeden sonra 
içerde iş kalmadı, mecburen yurt 
dışına çalışmak zorunda kalıyoruz. 
Bunun başka bir nedeni ise. ma· 
zotun pahalılıgı, ücretin düşük 

olması ve ücretin toplu olarak eli· 
mize geçmemesidir. Dışan çıkmak 
için karşılaştıgımız zorluklar vardır 
tabii; en başta da pasaport sorunu. 

Türkiye ve Kürdistan'da şoförlük 
edecek ve araba çalıştırocak her 
şahısın pasaporlu olması gerekir. 
Olmazsa şoförlük yapamaz. araba 
çalıştıramaz, nasıl ki bir vatandaşın 
nüfus cüzdanı kimli§iyse, bizim 
kimligimiz de pasaportumuzdur. 
Diger yandan. çalışma izni almada 
zorlukla karşılaşıyoruz, bunun için 
güve~ce istemektedirler. Ancak gü
vence verirsen çalışma izni alabi· 
/iyorsun. Yük bulmoda da bazı 

zorluklar çekiyoroz. Yük almamız 
için özel nakliyat şirketlerine üye 
olmamız gerekir. Bu nedenle bu 
şirketlere belli miktarda aidat ver~ 
mekteyiz. Yolda iki tür engelle 
karşılaşmaktayız. · Bunlardan biri, 
bize verilen yol güzergahlan uzun 
oldugundan, b~ yol şeritini izle· 
miyoruz. Ekonomik açıdan külfetli 
oldugundan kaça k yoldan kestirme 
gidiyoruz. Çünkü borçluyuz. Borç
lanmızı, vergilerimizi verebilmek 
için, daha çok sefer yapmalıyız. Bu 
nedenle kaça k yol izlemekteyiz. Bu 
yolda trafik karşımıza çıkıyor, ve 
bizden üç ila beş noktada 2000-
5000 lira arasında rüşvet alıyor. 
Robotlargibi vermekteyiz, e§erver· 
mez de direnirsek, bizi geri gön
deriyorlar. İkinci olarak ise, sıkı
yönetim komutanlıklannın operas
yonlannda ve jandanna denetimi 
altında konvay götürülüşünde keyfi 
uygulamalara maruz kalmaktayız. 
Operasyon noktalannda. on yerde 
arabalanmız didik-didik aran· 
maktadır. Konvoy bekletilmekte ve 
nedensiz yere boşuna orada tutul· 
maktayız. Bu da ulaşımda gecik· 
meye neden olmaktadır. M 

Bu konuda, Kürdistan'ın çeşitli 
kentlerinden gelen şoförler bu keyfi 
uygulamalara en çok maruz kalan 
yerler olarak şu plakalan say
maktadırlar. •01, 21, 23, 27, 63, 
65.» Bu uygulamalara karşı çıkışlar 
olsa da .. k1rolar siz mi, bize akıl ve· 
receksiniz? Size yol açalım da rahat 
mı yaşayasanız" diyerek hakarete 
ugradıklannı belirten şoförler şöyle 
devam ettiler. 

«Bize Kürdistanlı olduğumuz 

için daha fazla baskı yapmaktadır
lar. Sınırda ise yine rüşvet var. 
Narkotik şube ve gümrük memur-

Sa~ 

lannın keyfi uygulamalanna maruz 
kalıyoruz. 

Biz her geldigirniz hafta boyu 
kapıda geçiş yapmadan bekletil· 
mekteyiz veya konvoyumuzu ikiye 
bölerek ve araya boşluk koyarak 
gecikmelere yol açıyorlar. Bize fark· 
lı davranıyorlar. » Kürdistanlılar} 

yurt dışında karşılaştıklan zorluk
lan ise şöyle belirtmektedirler. 
«Herşeyden önce yabancıyız, evi· 
miz, mutjagımız orabamızdır. Gur· 
betçiyiz diye bir ekmeği dahi bize on 
katına satıyorlar. Araba parçası 

almak için şehire indigimizde yine 
arabacısından tut, acentasına ka· 
dar her şeyi yüzde·yüz fazla fiyata 
bize satmaktadırlar. Yük indirmede 
yine aynı yaklaşım. Araba anza 
yaptıgında gecikme oldugunda 
şirkete gecikme ücreti ödemek 
zorundayız. Yurt dışında yerli şoför· 
lerin işine sekte vurdu§umuzdan 
dolayı iki ülkenin emekçileri ara· 
sında çatışmalann yaratılması, 

yiyeceklerimize güvenlik güç· 
lerince el konulması vb. konularda 
hakarete ve rüşvete tabi tutul
maktayız.» 

Konuştu§umuz şoförler son 
olarak şunu söylemektedirler: 

«Bizim yaşamımız berbat bir 
yaşamdır. En rezil yaşam bizim 
yaşamımızdır. » Ve eklemekten de 
geri kalmamaktadırlar: - iktidar 
bizim degildir, Sakıp Sabancılan n, 
sennayenin iktidandır. Bugün on· 
lann. ama yann mutlaka bizim 
olacaktır. Çünkü şimdiye kadar 
sırtımızı dayayacak her hangi bir 
dayana§ımız yoktu. Şimdi siz varsı· 
nız. Yani Kürdistan'da PKK var. 
Artık korkumuz kalmadı, ölsek de 
gam yemeyiz. Biz mücadeleye ha· 
zınz, yeter ki siz bize sahip çıkın.» 

Evet. bu sosyal kesimler üze
rinde katmerli bir sınıfsal ve ulusal 
baskı uygulanmaktadır. Plaka a
yınmı olarak yine ulusal ayınm 
konulmaktadır. Hernekadar sö mür· 
geci faşist cunta iki halkın varlığın· 
dan bahsetmiyorsa da uygulama
lanyla ulusal aynm yaptıgını dogru
luyor. Bunu sözde redetseler de, 
özde Kürdistan'ın varlı§ını kabul
lenmekte ve uygulamalannı bu 
yönlü geliştirmektedirler. 

Tüm bu uygulamalar, cuntamn 
geçmişten günümüze kadar halk
lanmız üzerinde uyguladığı poli· 
tikanın küçük mülk sahiplerinin 
üzerindeki yansımalandır. Yıllardır 
çalınan davul·zurna aymdı r. Yalnız 

oynayanlar ve oynanan hava değiş· 
miştir. Gerek sivil yönetimler eliyle 
ve gerekse askeri yönetim tarafın· 
dan yapılan ya§:ma ve talan po· 
litikasının oyun havasi değişmiştir. 
Bina ve gelir vergisi adı altında halk 
modemce soyulur; köy baskınlan 
olur, halkın malı, degerli eşyalan 
zorla gasp edilir; hukuk kurallan 
adına rüşvet alınır. yolsuzluk yapı· 
lır; adalet adına halkımıza baskı, 
katliam uygulanır. Evetyapılmakta 

olan tam da budur. Ancak bilinmeli 
ki bu çark bu şekilde dönmez! 
Davul·zurna çalanlar, oynayan lar 
ve oynanan havalar aynı kal
mayacaktır. Türkiye Devrimci 
Demokratik Hareketi ile PKK ön· 
derligindeki Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Hareketi arasında kurulan 
FKBDC ve gelecegin KUKC'si halk
lanmızın birliğini ve mücadelesini 
yaratarak ve devrimi yükselterek bu 
oyuna son vermelidir. Davul-zuma 
çalanlan, oynanan havay1 ve oy· 
nayanlan köklü bir degişiklige 

uğratmak gereklidir. Bu da ancak 
halkımızın devrimci demokratik 
iktidan m kurmaklamümkün olabi· 
tir. Bunun dışındaki reformlar, tesli· 
miyetçi anlayışlar vb. türden de· 
gişiklikler halklanmızın gerçek 
kurtuluşunu sa§layamaz. Yani tek 
kurtuluş devrimdir. Ülkemiz dev· 
rimi de ancak PKK öncülügünde 
geliştirilen halk savaşını n zaferiyle 
mümkün olabilir. 
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Gazelemize ulaştırılan bu yazı , günümüzde en a lçakça komploları da kapsamına alarak hızlandırılan düşman faaliyetlerini kavramak 
açısından önem taşı maktadır. Aynı zamanda bir rapor özelliQi de taşıyan bu yazıyı, ihtiva etti ğ i önemden dol ayı yayınlamayı uygun gördük. 

SERXWEBÜN 

PROVAKASYON ÇİZGİSİNİ VE PROVAKATÖRLERİ 
TEŞHiR EDELİM! ŞOREŞ 

Konuyu ayrıntılı açık lamaya geçmeden 
önce, kısaca Semir provakasyonunun ger~ 
çek özünü belirtmek ist iyorum. Herşeyden 
önce, Kürdistan halkını n baQımsız ve özgür 
geleceQinin teminatı olan PKK'ye karşı ge
liştirilen ve ardında TC ve sicilli Şahin· 
Yıldırım hainlerinin bulundugu Semir 
hamlesi tarihsel olarak Kemalizmin 
özümsenmiş geleneklerinin Parti iç inde 
hor-tlatılması dır. Bu. Kemalizmin Kürdistan 
üzeri nde ge li ştird igi egemenlik ve bunun yol 
açtıgı sonuçların ortaya çıkardı§ı ve 
herşeyiyle Kemaliz min beyn i, gözü ve diliyle 
düşünen . gören, konuşan ve tadan; Parti ve 
halk düşmanı bir tip in hamlesidir. 

Kürdistan Bağımsızlık ve Özgür.lük 
Mücadelesin i, 20. yy. başlarında ve daha 
önceleri gelişen isyanlarda olduğu gibi; 
fakat bu kez daha ge lişmiş yöntem ve biçim· 
lerle boğmak ve parçalamak isteyen kema· 
list burjuvazinin Kürdistan halkına ve onun 
öncü gücü PKK'ye karşı geliştirdi§i, zindan 
larda alamadığı sonucu dışarda almak iste· 
diği bir hamledir. Bu nedenle, Semir 
provakasyonu iç yüzü açı§a çıkmış Kema· 
lizmden başka bir şey deg ildir. 

Şahin· Yıldırım ve Semir'in Partiye karş1 
sürdürdükleri savaşı. ancak Kemalizme 
sığınmış dönekler yapar. Bu açıdan Semir'in 
açtı§ı bayrak (hepimize de altında toptan· 
mak üzere davetiye çıkarmıştı) özünde 
Kemalizmin bayra§ıydı . Başlangıçta bu 
bayrak ve üzerinde yazılı o lan slogan lar pek 
açık olmadığından bazılanmızı müthiş 
yanılg ılara sürükledi. Fakat bayrak açıl· 
dıkça ardında K. Atatürk'ün vahşi ve kan 
emici si lueti daha açık görülmeye baş· 
lan dı. 

Semir hamlesi görünüşte küçük-burjuva 
aydın karakterinin zor günlerde ortaya 
çıkard1ğ 1 bir bıkkınlığı gibi görünebi lir. 
Özünde ortaya çı k ış ve gelişimi de§erlen· 
dirildi§inde hiç de öyle olmadı§ı görül
mektedir. Birçok yazısında "benim için 
kurallar önemli de§ildir vb. sahte sözlerle 
Parti içi i ş l ey i ş kurallarına karşı çık1p, 
Martov'un elbiselerini giyrnek istese de, 
veya bazı konularda Parti ile ayrı düşündü· 
ğünü de ileri sürse, bunun böyle olm adı§ı 
açıktır. Martovvari sözleri çokça kullan
ması , veya tatlı su sosyalist i görünmeye 
çalışması tamamen asıl yüzünü gizlerneye 
yönelik sahtekarlıklardan başka birşey 
de§ildir. Bütün bunlar bizi yanıltmamalı. Ki 
yamltmamaktadır da. O özünde oportü· 
nizm kılıhna bürünmüş bir kemalist; Kür
distan halkının kamm e mmek isteyen bir 
kan emici, drakula'dır. 

Bilindi§i üzere küçük-burjuvazinin dö· 
nekleşen ruh hali çok belirgindir. Bir çok 
devrim ve mücadele deneyimlerinde bu ruh 
hali kendisini göstermiştir. Kürdistan 
küçük-burjuvazisi her türlü sapma ve 
düşman ca yönelime, "a lışkan lıklarıyl a',' 
Kemalizmden ve TC'den aldı§ı gıda ile 
birçok ülke küçük-burjuvazisinden daha 
ya tkın ve elverişli bir konumdadır. İhanet ve 
tesli miyet yolu özellikle dar, e lit bir kesimi 
için sürekli açık o lan bir yo ldur. Rahatlıkla 
Kemalizmle birleşebilir. Tipik olara k nas ıl 

Filistin küçük-burjuvazisinin en seçkin tem
silcisi Arafat, Sedat ile birleştiyse, Kürdis
tan' da da Talabani ve Şahin· Yıldınm-Semir 
hainleri de benzer bir şekilde Saddamcılık 
ve Kemalizm ile birleşebilmişlerdir. Do la· 
yısıyla bu birleşmenin köklerinin emperya· 
lizm, sömürgecilik ve yerel gericiliğe kadar 
dayandı§ı kuşku götürmez bir biçimde 
açıktir. 

Vurgulanması gereken bir di§er husus da 
Semir haininin ı 973'lerden itibaren PKK'ye 
yeni bir yorum kazandırmak istemesiydi. Bu 
tezin altında yatan siyasi öz neydi? Veya 
bununla "tl e' amaçlanmıştı? 

Tarihin, yorumlamş biçimine göre tıflinç 
oluşturdugu hepimizin bilgisi dahilindedir. 
Tarihin do§ru devrimci yorumlanması 
devrime ve devrimci de§erlere güvenle bak· 
mayı sa§larken. çarpık ve gerçekle ba§ıntısı 
olmayan yorumlanması da devrime ve 
devrimci mücadelenin yarattığı bütün 
olumlu gelenekiere kuşkuyla bakmayı sag· 
lar. Semir haini bunu bildi§inden özenle 
Parti tarihini çarpık bir yorumlamayla tanıt

maya uğraş gösterdi. Böylece de gelece§in 

aniaşı lmasını zorl aştıraca§ını ve bu kon uda 
kafa karışıklı§ı yaratıp, geleceği kadroların 
yorumlamasını engelleyeceği ni çok iyi 
bilmektedir. 

Birçok resmi belgede de somutluk kaza
nan parti geçmişinin militan yorumlanması; 
mücadelenin sürdürücüleri olan kadrolara 
bilinç teşkil etmiş ve bundan sonra da nasıl 
savaşılacaöı konusunda yol göstermiştir. Bu 
bilinç ve dogru yol

1
saglam gelenekiere da· 

yalı militan bir bilinç olduğundan, kadrolaı 
gelecege kuşkulu degil, güvenle bakmayı 
militan bir özellik olarak kazanmışlardır. 
Fakat aksine militan ve sağlam geleneklerle 
yüklü geçmişten kopuş, "eskiden azimle 
kopmayı" sağlayan çarpık yorumlama. do
ğal olarak soysuz, mücadele geleneği olma• 
yan, bütün geçmişine küfreden, geleceöi 
meçhul, karanlık bir mücadel!! yolu ve mi· 
li tan tip ini ortaya çıkaracaktı. Işte, halkımız 
ve Partimiz için korkunç olan tehlike de bu 
noktaydı; bunun başanlmasıydı. Zaten Se
mir haininin başarmak istediği de buydu. 
Böylece Parti ve kadrolan geçmişlerinden 
kopanrken, güçlü bir biçimde gelecege yö
nelmelerini de engelleyecekti . 

Bugün Ortadogu'da tek proletarya ha· 
reketi olma özell i ğine ulaşan ve onun safi
lam ölçülerle kuşanan militanını yaratan 
PKK Hareketi , bu a landa güçlü bir gelenegin 
temellerini oluşturmuştur. Kuşkusuz birçok 
güç, Kürdistan üzerinde planları yürü· 
meyeceğinden bu sağ lam ölçü ve gelenekler· 
den rahatsız olacaktı. Besbelli ki Semir'in 
ı 973'1erden itibaren Partiye yeniden .. yo· 
rum" kazandırmak istemesi bir yanıyla bu 
sağlam proleter ölçüleri yonta yonta orta
dan kaldırmayı da hedeflemişti. Semir'in 
hamlesinin görünmeyen fakat tehlikeli olan 
bir yana da budur. PKK'ye yeni bir yorum ve 
biçim kazandırılması , zindan larda Mazlum, 
Kema l ve Hayri yoldaşların kanlanyla boşa 
çıkardıklan "PKK"nin yaratılması demek 
olacaktı. 

Bu oyunlann,Parti Hareketimizin en çok 
,ı;ıkıntılannı aşmaya başladığı , yeni temel· 
lerde bir mücadeleyi başlatma, halkımız ve 
ülkemiz için so n derece ta rihsel kararl arın 
alınd ı §ı bir Kongre' de pervasızca oynanmak 
istenmesi, Semir'in köklerinin, bir ucunda 
Kürdistan tarihinin en lanetli ihanetçilerio
den Şahin ve Yı l dırım. di§er ucunda tas· 
fiyeci li§in bayraktarlığını açık ve utan
mazca yapan eğilim i ere ve onun gerisindeki 
emperyalizm ve her boydan gericilifie, ne 
kadar dayandığını açı kça ortaya koy· 
ma ktad ı r. 

Hepimizin yabancı olmadı§ı g ibi. küçük
burjuva reformist milliyetçileri de benzer 
amaca başka bir biçimde varmak istiyor
lardı. "PKK, geçmişi ile ilgili öze leştiri ver· 
melidir" ısranrida bulunmalannın altında 
yatan etken, .. PKK'ye, geçmişinize küfredin" 
dayatmasında bulunarak böylece geçmişin 
in karı ve red edilmesini saQ i amaktı. 

Degişik yönlerden de o lsa her iki da
yatma da benzer b içimde aynı şeyleri ifade 
etmektedirler. Her ikisi de en son noktada. 
"PKK!nin ken di kendisini ve geçmişini" 

tartışması noktasında birleşiyorlar. Böylece 
PKK'yi 1 yara thQı bu kadar değerden vaz
geçi rtmek ve döktüQü bu kadar şehit kanına 
ihanet ettirmek istemektedirler. Açı k ki, bu 
dayatmalar nereden ge li rse gelsin hiçbir 
biçimde kabul edilemez. Eger PKK bu pro· 
vakasyona düşmüş olsayd ı kendisini cansız 
fikirl erle yüklü, cüretten yoksun, halka ve 
devrime sırt çeviren bir anlayışın girdabında 
bulacaktı . Ki, en büyük iha net, devrim 
kaçkınlıgı ve çürüme de bu noktada baş· 
layacaktı . 

Semir provakatörünün bir zamanlar 
"içinde yer aldı§ı" Partinin tarihini kaos 

. veya a nlamsız olarak nite lemek istemesiyle 
hangi so nuçla ra varmak istediQi: şimd i 
ortaya çıkan gelişmelerden ve bunların 
yarattıQı sonuçlardan çok daha iyi an
ıaşıımaktadır. 

PKK 11. Kongresinde ele almak istediiii 
veya da ha açık bir deyimle kadrolara tartı ş· 
tırmak istediği ikinci kon u da 1979'1ardan 
itibaren Parti örgütlenmesi sorunuydu. 

PKK Hareketi, 1978-79'1arda geliştirdiiii 
devrimci direniş prati§iyle Kürdistan zemi· 
ninde ciddi degişikliklere yol açan ilk pro· 
!e ter partidir. Ülkenin dört bir tarafında 

mücadelenin yükseltildi§i bu yıliann Kürdis
tan tarihinde paha biçilmez bir değer, önemi 
ve tartışılmaz bir yeri vardır. Bu yıllar; Kür· 
distan halkını yüzyıllardan beri girdigi kış 
uykusundan uyandıran ve mücadeleye sefer· 
ber olmasını safi layan yıllardır. Diğer ta
raftan bu yı ll arda katedilen gelişmele r TC 
üzerinde o kadar e tkili olmuştur ki, devleti 
biçim deg i ş ikligine h1zla ihtiyaç duyar 
bir hale getirmiş, adeta gerçekler karşısında 
şaşkına döndürmüş ve ülke genelinde mu az· 
zam de§işi klikle re yol açmı ş tır. Bu gerçek· 
ler Türk devleti tarafından bile inka r 
ed ilemez ken, Semir neden 1979'1ardan iti· 
baren Parti ö rgütlenmesinin gözden geçiril· 
mesini sağlamak istemiştir? Bir noktayı 

daha anı rusatmak gerekiyor; hat ırl anacaQ ı 

üzere Semir haini bazı mektup ve yazı
l arı nda Parti merkezine de saldırarak , bu 
denli gelişmeleri nasıl yarattı§ına şaşı rdı
Sını söylüyordu. Bununla, bu yıllardaki 
gelişmeleri yeniden tartışmaya sunmayı 

amaçlıyor, PKK'ye yeni bir " yorum" getir· 
meyi hedefliyordu. 1979'1arda n itibaren 
PKK' yi tartı şmak istemesi, bu dönemde 
örgütlenm e alanında atılan tarihsel adım
ları . Partinin kitleselleşmesini gözden geçir
mek istemesi, tamamiyle. daha önce de 
vurguladıQımız amaçlarına varmayı ger· 
çekieşiirmek içindi. 

Faaliyetlerini öyle gizli bir biçimde sür
dürmekteydi ki: resmi ve gayri resmi top
lantiların bir ço§unda sarf etti§i sözlerin 
üstü kazıldığında PKK ideo lojisine lafta bir 
sadakatlik; altında ise korkunç bir düşman· 
lık ve parti yıkıcı lı Sı kendisini gösterir. 

Partiyi yıkmak ve amacına ulaşmak iç in, 
kendisini uzun süre gizleyen bu provakatör, 
gerçek yüzünün anlaşıldıSım sezdi§inde, 
yüzündeki masum perdeyi çıkararak, gerçek 
yüzüyle eylem ini hızlandırmıştır. Ancak, 
başarılı olamayacağını an lad ı § ında " erken 
do§um yaptım ... "yen ilgiyi kabul ediyorum" 
vb. şekilde mınidanmaya başlam ı ştır. Bu 
sözler, Partiyi yıkmak isteyen bir s uçlunun 
feryat lan degil midir? Açıktır ki büyük suç· 
la'r i ş l em eyen biri ''şehit ler in anıs ı beni 
boğuyor·• demez. Aslında onu boğan, elini 
bulaştırdı§ı şehit l erin kan selidir. 

Bir soruya daha yanıt arayara k devam 
edelim. 

Semir' i Yıldınm'a sahip çıkmaya götü· 
ren etken neydi? Veya on lan birbirine yak· 
laştıran ilkeler ve görünmeyen güç neydi? 

ilk e lden Semir belki bu davranışın 
hümanist olmasından ileri geldi§ini öne 
sürebil ir. Fakat başta Mazlum olmak üzere 
birçok yi§it önder ve kadro nun katledil· 
mesinde fiili rol oynayan, e li devrimcilerin 
kanına bu laşan iğrenç bir halk düşmanına 
karşı acım a hissi nin duyulması olası degil
dir. Çünkü binlerce tutuklunun işkence 
teryatian na kulaklarını tıkayan ve bu 
konuda zerre kadar yüreQinde ac ı ma hissi ve 
bunların biricik umudu olan PKK'nin müca· 
delesine saygı duymayan biri ınasıl o lur da 
bir katile,azgın bir halk düşmanına karşı 
insancı l oluveriyor. 

Şu halde "bizim hareketimiz Türklü§ün 
yeniden şahlanmasıdır" diyecek ka da r i ğ
rençleşen gedikli ihanetçiler~ sahip çıkmayı 
saglaya n ilke nedir? Aynı şekilde l979'da 
Şahin Dönmez'in ihanetine karşı da Semir 
haininin tereddütlü davranmas ı bir tesadüf 
müdür? Açık ki. bir tesadüf degildir. Bun
ların birlikte davranmasını safilayan bir güç. 
Kemalizm arka lan nda vardı . Çünkü hepsi 
de Kemalizmin sosyal ürün leridir. Bu 
nedenle de içerde ve dışarda aynı anda 
Partiyi yıkma savaşı vermelerini safilayan 
birörgüt bağının ve talimatı n mevcut olduğu 
artık t artışma götürmez bir gerçektir. Semir 
haininin Şahin-Yıldırım ihanet cetesiyle 
olan bu bagı. bir çok olayda da açıga çık· 
maktadır. Semir'in 1983 Mayıs'ı sonunda 
düzenlemek istedifi i Avrupa Parti Kon· 
tera nsı ile, Türk ordusunun Güney Kürdis· 
tan'a saldırı hareketi ve cezaevinde "Genç 
Kemalistler" örgütünün çıkı şının aynı tarih· 
lere denk gelmesi tüm~yle bunu kanıtla· 
maktadır. Semir haini , Avrupa Parti Kon
feransıyla p l anı n bir kısmını gerçekleştir
ıneyi amaçlarken. ayn ı zamanda Yıldınm'a 

sahip çıkılınasının sağlanması durumunda da, 
ihanetle direniş arasındaki kesin sınır l a n 

kaldırmayı becermiş o lacaktı. Böylece faa· 
liye tleri ve karşı hamleleri iç in daha elve ri ş li 
bir ortamı da yaratmış o lacaktı . Bir kez dire
ni ş ve teslimiyet arasındaki kesin sınırlan 
mu§laklaştırdı mı , böyle bir ortamda is te· 
diQi gibi at oynatabilecekti. Bu durum ise, 
Parti yıkıcılı§ını geliştirmesi için daha 
uygun zemini de beraberinde getirecekti. 
Teslimiyetin kabul edilmesi, giderek her 
türlü devrimci değere saidıniması ve 
devrime yabancı her türlü yapıya da sahip 
çı kılması olayını ortaya çıkaracaktı . 

Dolayı sıyla Yıldınm ile Mazlum ve diğer 
direnen yoldaşlar arasmda da bir fark ka l
mayacaktı . Direnen ve diren meyenler aynı 
kefeye konulacaktı. O, . bununla, Partiye 
tükürdügünü yalattırmak istiyordu. Ken
dis inden yazılması istenen, Yıldırım'ın iha· 
netini teşhir eden ve direni ş i öne çıkaran bir 
yazıyı yazmaması da zaten bu yüzdendir. 

Böylece içerde Şahin-Yıldınm ihanet 
çetesinin Partiyi yıkma ve tasfiye çaba
l arı na . dışardan destek o larak, faaliye tl erini 
geliştirmeleri için, daha uygun bir ortam hazır
lamak istiyordu. Bunun da ne kadar iQrenç 
bir amaç o ldugu ortadadır. Yüzlerce şehidin 
kanı . fedakarlığı pahasına kazanılan bir 
de!jerin, birkaç hainin yaşamı için tüketil· 
mesine -hem de en a lçakça bir biçim de-. o
lanak yaratmak istiyordu. Tabii bu girişimin 
bir tesadüf olmadıgı ortadadır. Uzun dö
nemdir planlanan ola~ Di~arbakır zindan· 
larında sonuçlandınimak isteniyordu. Bu
rada tamamlanan tas fiye olayını. dışarda 
(Avrupa'da) Se mir provaka törü ta mam
layacaktı . Dikkat edilirse. herkes oyunda ki 
rolünü almış ve bunu uygulamaya geçirmiş· 
tir. Kenan Evren kendi payına Güney Kürdis
tan'a saldırırken . zindanla rda Şahin-Yıl· 
dırım "Genç Kemalistler" o larak "Türklü· 
gü (Kemalizmi) yeniden şa hlandırırken '', 

Avrupa'da da Semir Partiyi yı kma gi rişim· 

lerini sonuç l andırma doğrultusunda faa
liyetlerine hı z verm i ştir . 

Fakat, her biri de bu emellerine varama
dan (kötü oyunculuk l arından deQil. oyun 
oynamak istedikleri zeminin güçlülüfiünden 
dolayı) başarılı olamaya ra k, yı ll a rd ır plan la· 
dıklan ve her gece aynı iştahla düşledikl eri 
hayalleri fiyaskoyla son uç l andı. 

Provakatörün Kendisini 
Ele Vermesi 

Semir, belli bir anda n itibaren, Part iyi 
yıkma ça lı ş malarını sonuçlandırmak içi n 
s istemli bir faaliyet iç in e girmişti. Bir piyonu 
haline getirdifii Seher' in yanısıra diğer a rka
daşları da oyununa a let etmeye ça lı ş
maktaydı. An cak onlarla yarattı ğ ı görünüş

teki birlik, Semir·Seher arasındaki ili şkiden 
tamamen farklı idi. Sadece baz ı yöntemsiz· 
liklere karşı o lma temelindeydi. Hepsi için 
söz konusu o lmazsa bile genel hatlarıy l a bu 
durum Partiye karş ı degildi. Özellikle Se
mir'in baz ı konularda yürüttü§ü spekülas· 
yon ve demogoj ilere a ldanma söz ko nusuy
du. 

Semir ha ini yeters iz tutumları kullan· 
mada, arkadaş ların kafasını bulandırmada 
son derece usta davranmış. hatta ortaya 
çıkan bu çelişkileri , özellikle derinleştir· 
miştir. Şüphes i z bu durum Parti ç ı karianna 
hizmet etmem iştir. Tam tersine zarar ver
miştir. 

Bu nedenle Semir'e de§er biçerken (ken
dim de dahil) ortaya çıkan esas lı yanılma 
şundan ile ri geliyordu: Bazı arkadaşlarla 
Semi r arasındaki görüş ayrılıklarının derin 
köklerinin olmad ı§ına inanmaktaydım. Bu 
ise, Semir haininin kendisin i ustaca kamufle 
etmesinden kaynaklanmaktaydı . Bizlerin 
esas yanılgısı buradan kaynaklanıyordu. 
Daha erkenden bu kamufl e altında yatan 
gerçek yüzü açığa çıkaramadık 

Kısacası . Semir haininin gerçek niyetleri 
ve faa liye tlerinden habers izdik Oysa Semir. 
Partiye karşı , a lça kça komplo lar peşin· 
deydi. Bu a maçla sürdürdü§ü sinsi çabalar 
sonucu. Avrupa'daki kadroların yetersizl ik
lerinden de yararlanarak provakatif bir 
ortam yaratm ı ştı . Bir takım basit sorun la n 
özenle işlemiş ve bunları " çe li ş kinin" 
gerekçeleri ha line getirerek, Partililer i bir-
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birleriyle ça tı ştırmay ı amaçlamıştı . Bizle r 
ise tartışmalan daha çok eleştiri biçiminde 
e le alıyorduk. Kişisel olarak arkadaşlarla 
aramızdaki sürtüşmeyi o anda çözmek iste
miştim . Ancak SerniT'in isti smarcı tutumu 
bunu engelledi. Bu sa§lanamayınca. Parti 
önderli§inin çağrısına anında uyarak. 
çağrıldığım alana gittim. 

Şunu açıklıkla belirteyim ki , yetersizlik 
içine girmiştim. Arkadaşların hataları ne 
olursa olsun, kendi yanılgılarımı bununla 
izah edece k de§ ilim. Ancak tekrar edi· 
yorum; sınırları kesin konulmak üzere 
içerisine girdiğim yetersizlikleri açık yü
reklilikl e kabul etmekteyim. Ama sınırlan 
konulmaksızın Semir ile doğal bir müttefik 
olmayı kesinlikle red ediyorum. Hiçbir 
suretle böyle bir ortaklıSım olmamıştır ve 
kimse de bunu kanıtlayamaz. Provakasyon 
çizgisine karşı tavır almam ve Parti önder
liiii etrafında saf tutmam da bunun açık bir 
kanıtıdır. 

Provakasyon Çizgisinin Belli 
Başlı Takti"leri ve Çıkanlması 

Gereken Bazı Sonuçlar 

Provakasyon çizgisi, amaçlarına ulaş

mak için, Kemalizmin beyninde varolan tüm 
oyunları 1 en klasiSinden en modernine; en 
incesinden en kabasına kadar var olan tüm 
yöntemleri uygulamıştır. Bunlardan belli 
başlıianna kısaca da olsa de§inmek is
tiyorum. 

ı - Parti Önderliği Üzerinde Oynayarak 

Arnaçianna Ulaşınaya Çalışmak: 

Semir. bir çok yazısında, Parti önderli
gini sahtece göklere çıkarmış, adeta ona toz 
kondurmamaya ••özen" göstermiştir. Bir 
yandan, görüntüde önderliSe sahip çı kıyor 
izlenimini yaratırken; öte yandan merkezin 
diğer üyelerini asılsız suçlamalarla karala
maya ça lışmıştır. Böylece, arkadaşlarda , 

Parti önderleri hakkında şüpheler yaratmak 
istemiştir. Böyle bir düşünceyi uyandırmak 
için de çok sinsi hareket ederek, kadroların 
kafasına sürekli bir biçimde bunu işlemeye 
çalışmıştır. Buradan hareketle de bir bütün 
olarak, Parti önderligine karşı saldırı için 
zemin yaratmaya çahşmıştır. Nitekim, yı

kıcılı§ım daha da geliştirdiği ve artık 
açıktan oynamaya hiç bir tereddüt göster· 
mediği bir dönemde, ortaya sürdüğü yazı
larında buna açıkça yönelmektedir. 

Tekoşin olayında oldugunun tersine daha 
dikkatli davranıp, Parti önderligini yücel
terek sonuca varmak istemişti. Aynı za
manda, bununla kadroları da yanıltınayı 
amaçlıyor, övgü altında önder kadrolan 
karalamaya çalışıyordu. Kürdistan' da ve 
Ortadogu'da gücünü duyuran Parti önderli· 
g in e d irekt saldırı yerine dolaylı saldırıyı 
temel almıştı . Onun övgüler dizdi§i Parti 
önderliğinin talimat ve emirlerine uyma
mas ı dahi gerçek amaçlanot ortaya koy
maktadır. 

Semir'in faaliyetlerini bu şekilde sürdür
mesi, gerçek yüzünü gizlernede önemli bir 
araç olmuştur. Sürekli Parti önderligine 
övgüler dizmesi. onun gerçek halk düşmanı 
yüzünü görmemi engellemişti. Fakat, daha 
başta içine girdiQi durum, bu konuda ne 
kadar sahte olduğunu ortaya çıkarmış ve 
kendisini gizlemenin bir aracı haline get ir
digi bu olayda da gerçek yüzünü gizleyeme
miştir. 

2 - Parti İlkelerini İşlemez Kılmak: 

Bir partiyi parti yapan en önemli kıstas
lardan biri de partinin ilkeleridir. Açık ki. bir 
parti eğ"er ilkelerini işletemiyorsa, onun 
örgüt ve partiliginden bahsedilemez. Zaten 
onu parti yapan da bu ilkeleridir. Semir, 
"Benim için ilkeler önemli degildir" derken, 
ilkesizligi teşvik etmiş ve partiyi tanınmaz 
bir duruma getirmek istemiştir. "Demok
ratik" görünümler altında Partinin saglam 
ilkelerini fare misali kerte kerte kemirmek. 
PKK'nin yarattıgı gelenekleri "karşı-dev
rimci özellikler" gösteren bir ucube olarak 
tanıtmak istiyordu. Bu da sonuçta Partiyi il
kesizlige sürükleyerek örgütlenmesini felce 
ugratmak demekti. 

3 - Kadrolan Birbiriyle Çatıştırrnak: 

Geçmiş ekip-yeni ekip veya ilkel-modem 
kadro kavramlannın ardındaki gerçek. eski
yeni kadrolan çatıştırmaktır. Bazı kadro
lara sempatik görünmeye çalışarak onlan 
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yanına almayı denerken, bazı kadroları da 
karşısına alıp böylece kadroları birbirine 
düşürmek istemiştir. Açıktır ki çok i§renç bir 
kadro siyaseti izlemiştir. Avrupa Parti biri
mindeki kadrolar üzerinde istediQi gibi 
tasarrufta bulunması, onları harcaması 

gerçegi bile Semir'in hiçbir zaman kadro
ların koruyucu melegi olmadıQın ı ortaya 
koyan en bariz örnektir. Yine bazı kadroların 
yetersizliklerini bir çe lişki kayna§ı gibi kul
lanabilmesi için bu yetersizlikleri bilinçlice 
derinl eşti rmiş ve giderilmesine yardımcı 

olma mıştır. 

Oi§er taraftan pratikle yogun olarak 
ugraşan militanlan suçlarken, aynı za
manda "militanlar ne zaman isyan edecek" 
diye ayaklanma ça§nsında bulunmuştur. 

Kısaca o, halka hizmet etmeyi temel a lan. 
bagımsız ve özgür bir Kürdistan'ın yaratıl
ması iç in savaşan bir kadro deQil, mücade
leyi yıkan. tüm degerieri ve devrimci 
gelenekleri tepen, ihanet ve teslimiyet bata
§ına sap lanmış bir kadro tipini oluşturmak 

istemiştir. 

Provakasyo n çizgisinin hamlesinden çı

karılması gereken sonuçlar nedir? 
Herşeyden önce şunu belirtelim ki , Semir 

hamlesinin İsterka Sor, Tekoşin vb. saldırı
lara benzer yanlan olmakla beraber. farklı 
yanları da vardır. Bu yönüyle de Semir pro
va kasyo nu geçmiş saldırıların basit bir 
tekran degildir. Temelinde bunların bütün 
deney ve özelliklerini benimsemiş, fakat 
bunları bir hayli aşan daha yumuşak görü
nümler altında, ama daha tahripkar olm ayı 

amaç edinen bir ha mledir. Sözde PKK'yi 
yeniden yorumlamak. ona yeni bir anlayı ş ve 
bakış kazandırmak adı altında ortaya çık
ması da ası l tehlikeli yanı nı obşturmakta

dır. Bu. PKK'yi devrimci gelenekiere ve 
halka yabancılaştırma, dolayısıyla bölme · 
ve parçala ma teorisid ir. 

Oysa PKK Hareketi çeşit li sınıfların ve 
unsurların eg ilimlerinin bileşiminden oluşa n 

eklektik bir yapı deg ildir. Kısa bir mücadele 
deneyimi de olsa, birçok zorlu ve devrim cili
gin denendi§i s ın avdan başarıyla çıkan ve 
bugün birçok alanda zaferle dalgalanan ve 
halkımıza yol gösteren, üzerinde yüzlerce 
şehirlin kanını taşıyan proletaryanın kutsal 
kı z ıl sancagıdır. Bu nedenle öyle kolay bö lü
nebilecek, veya her isteyenin istediQini 
dayattı§ı, yaptığı bir hareket degildir. Pro
letarya partilerinin işley i ş ve ça lı şma tarzı. 

PKK için de geçerlidir ve uygulanmaktadır. 

a- Sahte ve Gerçek Parti Yanlısı Tutumlan 
Birbirinden İyice Ayırdetmek Zorunludur: 

Şimdiye kadar Partiye karşı ortaya çıkan 
ajan-provakatör yönelimlerin önemli bir 
özelligi de görüntüde direkt partiyi hedefle
memeleri , düşmanca tutumlanm parti yan
lı sı görünümler altında yapmalandır. Bu bir 
çok militanın provakasyonun özelliğini 
kavrayamamasına, anında tavır koyama
masına ve yanılgllara düşmesine yol açan 
bir gerçektir. Ömegin, en son örnek olan 
Semir provakatörü; " hiçkimse benden daha 
fazla PKK' li oldugunu iddia edemez" de
mekteydi. Kuşkusuz bu sahte ve kendisini 
gizle rneye yarayan bir ifadeydi. Ajan-pro
vakatör bir örgüt olan Tekeşin'in başını 
çeken Mehmet Uzun, Bozan Arslan, Büyük 
Cin Ali gibi provakatörler de kendilerini 
PKK'nin "koruyucu melekleri" olarak lanse 
etmişlerdir. Hatta, Partiye sahip çıkan tüm 
arkadaşlan, yeterli bir biçimde sahip çık
ınakla suçlamaktaydılar. Gerçekte sanki 
kendileri Partiye sahip çıkıyor görünümünü 
yaratıyorlardı . Bu sahtekarca tutum An
tep' de Parti yanlısı birçok degerli arkadaşın 
başlangıçta yanılmaianna ve bu ajan-pro
vakatörler ile birlikte hareket etmelerine yol 
açmıştır. Fakat. gerçek yüzlerinin Parti 
önderliginin kararlı tutumu sonucu açıga 
çıkması ile birlikte. yalnız başianna kalmış
lar ve arkadaşlar tereddütsüz Partiden yana 
tavır koymuşlardı . 

Semir'in de belli başlı taktiklerinden bir 
tanesi Partili militanların yanında " aşın 

PKK(!)" li olarak görünmesidir. Sanki . PKK'· 
yi kendis inden daha fazla savunan kim se 
yokmuş gibi bir tutum göstermekteydi. 
Açıktır ki. anti-PKK'li olmak. kadrola: ve 
ha lk nezdinde çabucak te şhir olmayı ge
tirecek ve oyunlarını rahatça sürdürmeleri
nin ö nünde engel olacaktı. Bundan do l ayı 

PKK'n in dostu veya aşırı bir PKK'li görü
nümü altında yıkıcılıkları nı sürdürmek için 
da ha ra hat bir ort am bulduklarından böyle 
bir görünüm vermek istiyorlardı. Anti-PKK'· 
ci li§in b irgün dahi Parti içinde yaşama ola
nagı bulamayacagını çok iyi bildiklerinden, 

yıkı cılık l arın ı böyle bir kılıf altında sonuca 
götürmeni n daha olabil irli9i nden, böyle bir 
yo lu seçmekted irler. 

Böylece. Parti savunucusu görünümü 
altında; Partinin temellerine dinarnit yerl eş

tirecek ve onu havaya uçurmanın hazırlık
l arını daha rahat yapabilecektir. Tarihte 
biliriz, kaleyi ele geçirmenin en emin yolu, 
onu içten fethetmektir. Provakasyon da şim
diye kadar tüm çaba lan nı bunun üzerinde 
şeki ll endirmişt ir. işte PKK savunuculuQu 
görünümü a ltında yatan gerçek budur. 

Bu nedenle, gerçek Part i savunucu l arı 

ile, bu nu yıkıcı faaliyetlerine kılıf yapan l arı 

birbirin den iyi ayırd etmesini bilmeliyiz. 

b - Partiyi Koruma Savaşında 
Deneylmslzllğtn ve 
Yetersizilgin Oynadığı Fonksiyon: 

. Parti Hareketimiz grup olarak ortaya 
çıkışından gÜnümüze de§in, hangi görü
nümde çıkarsa çı ksın, özünde TC'den kay· 
naklanan ve Hareketimizi tasfiye etmek. ba!jıJDa 
sızlık ve özgürlük mücadelesini daha çiçek 
açmadan bo§mak isteyen sayısı z pro
vakasyonlar ve sa ldırılarla karşıl aştı . Bun
l arın belli başlıları hepimizin bildi§i veya 
y ıkı cı faaliyetlerine tanık olduğumuz Sterka 
Sor, Tekeşin vb. örgütlerdir. 

Özellikle ilk ortaya çı kan a jan örgütlen
meler hakkında Parti tarafından çeşitli 

biçimlerde gerek li izahat yapılmış olm asına 
ra§men bu. kadrolar tarafından yeterince 
bilince çı karılamamı ş. Partiyi iç ve dış 

komplolara karşı korumada önem li ders
lerle dolu deneyimler olarak degerlendirile
memişti. Bu genel o larak, kadrolar açı· 

sından o lumlu olmayan bir özelliktir. Bütün 
bu yaşanan deneylerden gerekli sonuçlan 
çıkararak yeni biçimlere karşı Partinin nasıl 
korunması gerekti§i, tehlikeyi önceden gö
rebilme ve bu tip yönelimlerin başvurdukları 
belli başlı taktik. demogojik yöntem ve ayak 
oyunla n ile bunlann arkasındaki gerçekler 
sağ lam bir bilinç ha lin e gelmemişti. Teoride 
kavranmış olsa bile pratikle gerekli bağı sag.. 
layarak po litik uyanıklık ve bilinç haline 
getirilememişti. Dolayısıyla Partiyi koruma 
savaşı denilen olgu kavranılmamı ş oluyor
du. Bu bilinmediği, tehlike uzaktan sezilme
digi oranda yanı lgıla ra düşmek kaçınılmaz 

olmaktadır. 

Kısaca tasfiyeciliQe ve provakasyon çiz
gisine karşı proleter ögelerin deneyimsizli§i· 
nin oynadı§ ı rol ve o rtaya çıkarabileceQi 

yanı lgıl ar, yetersiz çaba ve deneyimsizlik en 
temel eksi klik o larakAvrupa Parti biriminde 
ortaya çıktı. 

Halbuki yaşanan deneyler düşmanca 

ça ba lara karş ı yeni savaşım biçimleri 
gerektigini gün gibi ortaya koymuştu. 
Karlrolann bu alanda yetersizliğe düş
tükleri su götürmez bir gerçektir. 

Şurası bir gerçektir ki, her militan ın 

kendi partisinin geleceQine karar vermesi, 
onun savunmasını bilinçle yapmasını ge
rektirir. Bunun için de yıkıcı faaliyetlerin iç 
yüzünü ayrıntılarıyla bilmelidir. 

Avrupa Part i biriminde Partiyi koru ma 
savaşını bu yüzden bilinçli ve provakatörün 
faaliyetlerini boşa çı karaca k bir biçimde 
yerine getiremedi k. Semir hainin e bir n ebze 
de o lsa a let olduk. Onun faaliyetlerini s ür
dürmesine istemeyerek de olsa zemin yarat
tı k. Açık ki, bu. bu ko nudaki yetersizli
§imi zin ortaya çıkardı§ı bir son uçtu. 

c· Görünüşte Değil. İlkede 

Bir Parti Birliği Savunulmalıdır. 

Proletarya partisi bir mücadele örgütü
dür. Öyleyse bir araya geliş ilkeseldir. Bu 
ilkelere bag lı kalındı Qı ve bunlar korundu§u 
müddetçe parti de birlik de korun ur. Fakat bu 
ilkelere ters düşüldüöü oranda kimse kim
seyi tanımadığı gibi, birlik de korunamaz, 
yapı dagılır. Bu açıdan birlik ilkeli olmak 
zorundadır. Bununla belirtmek istedi§im; 
herkes, ilkelere bağlı kalır, keyfi davranmaz 
ve ilkelerin işlevlerine uygun davranır ve 
bunların güçlenmesi için çalışırsa; hertürlü 
sızmaya karşı parti sağlarnca korunabilir. 
Bu yönden gelebilecek her türlü yıkıcı boz
gun cu e§ilim de önlenebilinir. Partinin güç
lülüğü ve sağlamlılı§ı l(orunup, geliştiri· 
lebilinir. Ancak böylece parti ve l eninizm 
hertürlü tehdite, yıkıcı ve bozguncu eg ilime 
karşı güvenlik altına alınmış ve korunmuş 

olur. 
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d - Siyasal Mücadelede Olgunluk 

Önemli Bir Özelllktlr. 

Bu özelliQe sahip olmayınca veya yete
neksizlik varsa tahrik ve tepkic ilik hemen 
kendisini gösterir. Hele hele kişise l kaygı
lar yüzünden salt kendini kurtarmaya bak
mak, di§er arkadaşlarım ne olursa olsun 
anlayış ıyla hareket etmek, bu zem ini pro
vakasyon faaliye tleri için daha elverişli hale 
getirir. Bu nedenle hiç bir biçimde kişisel 
kaygılar güdülmemeli, herşeyden ö nce 
örgütü n güvenli§ i ve korunmas ı ö ne alınma
lı d ır . Böyle o lunca Parti düşmanı tutumlara 
karşı azirole durma, oyunlarını boşa çı

karma, parti örgütünün yönetim ini ve yö
netilmesini e le a lma bu tür umursamaz ve 
gelişt irici o lmayan tutumlar yüzünden 
başan l amaz. Dolayısıyla Semir vb. gibi pro
vakatörler de böyle s is li ve bulanık ortam
dan y ıkı cı ve parti düşmanı faaliyetlerini 
geliştirmek için, ustaca yararlanırl ar . 

Bu tür dönemlerde. Parti çizgisin e baQiı. 
fakat biçimde provakasyon çizgisine karşı 
mücadelede yetersizlikler iç ine g irm i ş olan 
arkadaşlarla; bu konularda bihnçlerinin 
uyanı k tutulmas ı ve uyarılmaları önem t aş ı

ma ktadır. Aksi taktirde yetersizlikleri o nu 
provakasyon çizgisin~n kuca§ına da itebilir. 
Bu konuda bir bütünüyle duyarlılı g ın ge
li ştiri lm esi gerektigi açıktır. 

Avrupa·da hortlatılan Semir pro
vakasyonuna karşı mücadelede bu ko nuda 
yetersiz likl er ortaya çıkmışt ır . Özünde 
Partiden yana olan arkadaşlar, kendi ara
l a rında, siyasi olgunluktaki yeters izliklerin
den do l ayı. bir birlik oluşturamadı lar. Zaten 
Semir'in de yaratmak istedi§i buydu: Kadro
la ·ı bölmek ve onları birbirleriyle çatıştır
ma k. Başlangıçta böyle. biçimde ayrılık 

görüldüyse de. giderek provaksyonun sis 
perdelerinin aralanması ndan do l ayı , biçim
deki bu ayrı lık da giderilerek, provakatörün 
yarat mak i stediğ" i oyun boşa çı karıldı. 

Toparlarsak, Semir sahip o ldugu demo
gojik formasyonlarıyla siyasi mücadelede 
o lgunlaşmamış birçok yönümüzü etkil e
rneye çalıştı. Kişi olarak ben de olgun 
değil, tepkici davran dım. Bu da Semir'e 
cesaret verdi. Açık ki , Semir, bu ortamda 
kendisini daha iyi gizleme o l anagı bu lurken. 
faaliyetlerini de yürütebi Idi. 

ep Uzun Süre Rapor Sunma ma 
Ardniyetli Faaliyetlere 
Elverişli Ortam Sunar. 

Parti içi işleyişin en önemli ilkelerinden 
biri hiç kuşkusuz rapordur. Part ilerde ra por
lar. faaliyetleri daha güçlü yönle ndirebil
mek, eksi k ve yetersizlikleri tesbit etmek ve 
bunları aşmakta; önem li bir ro l oynamakta
dırlar. Bu kuralın parti içinde işletileme

mesi, saflarımııda hertürlü olumsuzlu ğun 

ge lişme tehlikesini de beraberinde getire· 
cektir. 

Provakatörün kullandı§ı bir diQer yönp 
tem de, Partiyi son derece önem li ola n bu 
kuralın işletilmesinden yoksun bırakmaktır. 
Parti içi aleniyetin korunabilmesi için her 
a lt örgüt üst ö rgütüne faaliyetleri hakkında 
rapor sunma k zoruhdadır. Semir, bu ilkenin 
i ş l e rn emes i için hertürlü yöntemi kullanmış

tır. Faaliyet leri hakkında bir bilgilendir
meye gitmedigi gibi, alt örgütler arasında 
iş l emesini de engellem iştir. Parti ö nderli
gine raporları ulaştırmadı Qı gibi , giderek 
bunların geliştirilmesini de enge ll emişt ir. 

Böylece faaliye tleri iç in, elveri ş li ze mini 
yaratmaya ve geliştirmeye ça lı şmıştır . 

Bu neden le, Parti içinde rapor ilkesi 
kesinlikle işletilmeli ve hiçbir biçimde 
aksatılmamahdır. Parti içi aleniyetın korun
masının en önemli özelligi o lan rapo r sistemi 
mutlaka işletilmelidir. 

f- Ne Sonuna Kadar Aşın Güven ve 
Ne de Her Koşul Albnda Aşın Şüpheclllk: 

Bir mesafe bırakmak gerekir. Bu her iki 
yön arasında uygun bir bag kurmak zorunlu
dur. Partili arkadaşlara güven duymak gerek
lidir. Fakat, bazılarının kendilerini , Part iye 
baglılık kisvesi altında gizleyeceği bilindi
Qinden. şüphe de duyulmalıdır. Faaliyetleri
nin Parti ç izgisine, işleyi ş kurallarına ne 
kadar uygun o ldugu düşünülmelidir. Bun
lara aykırı bir davranış görüldü§ünde, Parti 
sorumlusu organlar haberdar edilmelidir. 
Birçogu Parti mercegi altına getirildiQinde, 
Partiye ne kadar yabancı olduklan gö rüi-
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Dünya devrim ve karşı·devrim güçleri açı
smdan hayati bir önem taşıyan ve yolaçtı!jı 
gelişmelerle bu hayatiliğini günden güne art
Oran Ortadoğu sahasında gelişmeler tüm 
hızıyla sürüyor. Her dönemde, sahip oldugu 
stratejik konum, zengin yeraltı ve yerüstü kay
naklan ve yumaSı olduğu çözümleomemiş top
lumsal sorunlaoyla sistemler arası mücade
lenin canalıcı noktasını teşkil eden Ortado
§u' da nihai hesaplaşmaya doğru adımlar her 
geçen gün hızianıyor ve Ortado§u tüm dünya· 
mn dikkatlerinin y~gunlaştığı bir alan olma 
özelliSini koruyor. Ozellikle son dönemlerde 
burada meydana gelen gelişmeler adeta tüm 
dünyanın nefesini keser tehlikeli boyutlara 
do§ru hızlı bir tınnanışın ifadesi oldu. Oy le ki; 
tüm dünya OrtadoQu'ya bir emperyalist 
müdahalenin her an gerçekleştirilebileceQi ve 
bunun da geniş boyutlu kanlı bir savaşın ilk 
klVIIcimını tutuşturacaQt endişelerini duymaya 
başladı. 

OrtadoQu zemininde son dönemlerde or· 
tayaçıkan gelişmeler emperyalizmin bu alana 
yönelik politikalannın içine girdiQi ç1kmazı ve 
bu konudaki yeni ve muhteinel yönelimleri ve 
arayışlan ortaya koyduQu gibi, devrim ve karşı· 
devrim güçleri arasındaki kopuşun hızlandıQı 
gerçeQint de daha netçe gözler önüne serdi. Bu 
durum OrtadoQu'da güçler mevzilenmesini, 
mevcut durumu ve gelecekte ortaya çıkabi· 
lecek gelişmeleri irdelemeyi zorunlu bir görev 
olarak dayatmaktadır. 

BilindiQi gibi; ABD emperyalizmi II. Dünya 
Savaşı sonrasında, İngiliz ve Fransız emperya· 
lizminden devraldıQı OrtadoQu hükümranlı
Qını; ortaçaQdan kalma feodal kahntılann bu 
alanda hala güçlü bir tarzda yaşaması, zengin 
petrol kaynaklan ve taşıdıQı coQrafik önemden 
dolayı emperyalizmin bu alanda çok sıkı bir 
denetim kurması ve bölge halklannın aktif 
devrimci mücadelelere yönelememesi neden· 
leriyle, bugüne dek sürdürmeyi başanmştı. 
Ancak gelinen süreçte, emperyalist sistemin 
yaratmış oldugu bu engelin parçalanması ve bu 
parçalanmışlıktan devrimin gelişme olanak
lannın artması durumu ortaya çıkmıştır. 
ÇaQımızla çelişki içinde bugüne dek yaşatılan 
bu hükümranhk. özellikle son yıllarda geçir· 
diQi sarsıntılarla gücünden çok şey yitirmiş; 
buna karşı h k her ne pahasına olursa olsun böl· 
gedeki varhQını yaşatmasının kendisi açısın
dan hayati rolü oldugunu bilen emperyalizm, 
gözü dönmüşcesine hayata geçirdiQi politika
larla OrtadoQu'yu kanlı bir savaş alanına çevir· 
miş ve tüm bölgeyi saracak bir savaş teh
likesinin odaQı durumuna getirmiştir. 

Empeı:yalizm; İran Devriminden baş
layarak. İran·lrak savaşı sürecinde hızlanan 
ve lübnan' daki yenilgisiyle daha da derinleşen 
Ortado!ju'daki çıkarlanmn sarsılması duru· 
muna son vererek aleyhine bozolmakta olan 
dengeyi tekrar kendi lehine çevirmek için Orta
doQu'ya yönelik planianna hız vermiştir. Bu 
amaçla; geçmişte oldugu gibi, bölgedeki işbir· 
likçileri arasında güçlü ittifaklar kurarak 
onlan kendi çıkarlan doQrultusunda hareket 
ettirme, bölgede karşı-devrimci iktidarlan güç
lendirerek, devrimci gelişmeleri durdurma 
yolundaki çabalanm yoQunlaştırmaktadır. Bir 
yandan bu gerici uzanblan arasındaki birlikleri 
güçlendirip, onlar eliyle bölgedeki ilerici geliş
meleri durdurmayı amaçlar, ve bu nedenle uşak· 
)anna sunduQu her türlü siyasi-askeri, mad· 
di-manevi deste§i alabildiQine arttınrken; 
diQer yandan da onlann başansız kalma ihti
malini de göz önüne alarak doQrudan müdaha
lesi için hazırhklannı hızlandırmaktadır. 

Geçmişte OrtadoQu ülkelerini CENT O için· 
de bir araya getirerek kendi çıkarlan doijrul
tusunda yönlendiren emperyalizm, Iran 
Devrimi sonrasında daQılan bu örgütün yerine 
İslam Zirvesi' ni geçirerek bu temelde gerici bir 
bloklaşma yaratmıştır. Bu blok içerisinde bir 
araya getirdiQi OrtadoQu ülkelerinin kendi 
gerici planlanm hayata geçirmesi ~~grultu
sunda azami bir çaba içerisindedir. üzeilikle 
günümüzde ve önümüzdeki dönemde, Arap ale-
minden yalıtılmış olan Mısır'a yeniden devreye 
sokarak onun etrafmda, başta Arap gericiliSi 
olmak üzere, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan ve 
diger irili ufaklı gerici emirlikleri birleştirerek 
ve di{ier yandan Pakistan faşist diktatörlü{iü ve 
Türk faşist devletinin içiçe örecekleri bir çem
ber oluşturarak daha geniş bir karşı-~evrimci 
bloktaşmaya yaratmak istemekte4ir. Oz~llikle 
son İslam Zirvesi'nde Kenan Evren, Ziya Ulhak 
ve Kral Fahd'an bir araya gelmeleri bu doQrultu
daki hesaplan açıkça sergilerken, Hüsnü 
Mübarek'in islam ülkelerini dolaşması da 
Mısar' an güçlü bir şekilde devreye girmeye 
hazarlandı{ianı onaya koymaktadır. Mısır, 
Ürdün, Irak ve Arafat' an şahsında Filistin 
Kurtuluş Örgütü'nün içinde yer alacaQı bir 
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dörtlü toplantı düzenleme çabalan, Türkiye ve 
Pakistan'ın bu giri,şimi açıktan desteklemeleri, 
Kenan Evren'in lJrdün ziyareti, Türkiye ile 
Suudi ve Pakistan arasındaki yo{iun ilişkiler, 
Turgut Özal'ın son Ort;-,do§u gezileri, Ortado
Qo'da yeni temeller üzerinde ve etkin bir 
biçimde karşı-devrimci bir bloku yeniden 
devreye so k ma çabalannın en önemli gösterge· 
!eridir. 

İçinde bulunduQumuz evrede emperyalizm, 
OrtadoQu'ya yönelik planlannda tam bir çö
zümsüzlük içerisine girmiş durumdadır. Her 
geçen gün aleyhine dönen dengeyi , bırakalım 
yeniden kendi lehine çevirme, mevcut duru· 
muyla koruma gücünü dahi kendisinde bula
mamaktadır. Kendi kışkırtmalanyla başlattıöı 
İran-Irak savaşı bugün kendi çıkarianna tehdit 
eder boyutlara ulaşmış ve tüm çabalara raQ· 
men durdurulamamaktadar. Geçmiş müdaha· 
Jelerde u{iradıgı başansızhklar emperyalizmi 
ürkütmekte, yeni bir maceraya girişıneden 
önce çok uzun hesaplar yapmak ve öncelikle 
işbirlikçilerini devreye sokmak zorunda bırak· 
maktadır. Ancak işbirlikçileirnin askeri, siyasi 
ve ekonomik durumlan da fazla güven verme· 
mektedir.lübnan'da uQradıQı yenilgi hergeçen 
gün derinleşmekte, bir halk hareketi boyut
lanna ulaşan lübnan devrimci mücadelesi 
emperyalizmin bu alandaki umutlannı her 
geçen gün biraz daha söndürmektedir. Her· 
türlü komplo ve tehditine ra {i men Suriye, libya 
ve İran yönetimleri anti-emperyalist mücadele· 
lerini daha da yükseltmektedirler. Filistin 
Kurtuluş Hareketine reformist bir çizgiyi ege-
men kilarakonu tasfiye etme planlan ters te~ 
miş ve radikal Filistin güçlerinin mücadele· 
lerini daha da kararla yürütme azimlerini bile· 
miştir. 

Diger tarahan; emperyalist güçler her ne 
kadar sosyalist ülkeler ve ulusal kurtuluş 
hareketlerine karşı ortak bir ittifaka yöneliyor
larsa da kendi aralanndaki ekonomik, politik 
ve hatta askeri çelişkiler her geçen gün hızla· 
oarak bloklaşmayı zayıf düşürmektedir. Av
rupa emperyalistlerinin Ortadoöu'ya ilişkin 
planlannda bir dayanak noktası olarak gör
dükleri Türkiye giderek ABD'ye yaklaşmış ve 
günümüzde onun planlanyla tam bir bütün· 
leşme içerisine girerek 'adeta AET ülkelerine 
kafa tutar olmuştur. Bölgede Japonya ve 
Avrupa ülkelerinin konumlannı zayıflatarak 
egemenliQi kendisinde somutlaşbrmak isteyen 
ABD'nin Türkiye, Pakistan, Masır ve Arap 
gericiligine dayanarak yaratmak istediQi blok· 
!aşmaya karşılık Avrupalı emperyalistler 
müdahale ederek kendileri devreye girmeyi ve 
kendi ılırnh-liberal politikalan nı Su u di Arabis
tan'a dayanarak, Türkiye'deki. iktidar çekiş
mesini zorlayarak ve hatta lran' ı da kap
savarak havata geçirmeyi hedeflemektedirler. 
Özellikle Fransa'nın Irak'ı bir basamak ya
parak Ortadogu'da etkin olma istemlerine 
karşı İngiltere ve Almanya'da apayn hesap
tarla or.taya çıkmakta ve Ortadoöu'da em· 
peryalist güçler arasında tam bir çıkar ça
tışması, görülmektedir. Bu durum ise karşı
devrimci bloku zayıftatan bir etkendir. 

Karşı-devrimci bloku zayıf düşüren en 
önemli etkenlerden bir di{ieri de dayandaSı güç· 
lerin sonderece kof bir yapıda olmasıdır. Bloku 
oluşturan güçler; yan-feodal, işbirlikçi kornp
radar-burjuva ve faşist eöilimli güçlerdir. Bu 
sınıflar ömürleri tükeneo ve giderek zayıflayan 
sınıflardır. Emperyalizm bizzat kendisinin ve 
Suudi'nin yardımlanyla işbirlikçilerinin öm
rünü uzatmaya, onlan ekonomik bunalımdan 
kurtarmaya çalaşmasına karşılık bu konuda 
başanlı olamamaktadır. Tüm çabalara raömen 
tekelci Türk burjuvazisi her geçen gün daha da 
çökmektedir ve aynı şekilde Irak işbirlikçi 
burjuvazisi içinde bulundugu çıkmazdan kur
taniabiimiş degildir. Diger taraftan, İslam 
Bankası vs. eliyle diger islam ülkelerinde burju
valaşmayı güçlendirmek isteyen emperyaliz
min bu politikasının da fazla sonuç vermediQi 
açıkça görülüyor. Bu durum emperyalizmin 
dayanmak istediQi zeminin uzun vadede güven 
vermediSini ve onun çıkarlannı tehlikeye 
soktuSunu ortaya koymaktadır. Buna ek ola
rak, bu ülkelerdeki toplumsal çelişkilerin her 
geçen gün arttıSı ve süreç içerisinde bölgedeki 
devrimci gelişmelerin de etkisiyle bu ülkeler· 
deki halk güçlerinin gerici yönetimlerine karşı 
mücadeleyi geliştirecekleri gözönüne alındı
Qında, uzun vadede emperyalizmin dayanak 
noktalannın ne kadar güvenilmez ve saliantıda 
oldugu daha iyi görülecektir. 

Günümüz OrtadoQu'sunda karşı-devrimci 
blokundurumu bu iken; devrimci-ilerici güçler 
de giderek kendi aralannda bir bloklaşmaya 
gitme, saflan belirginleştirme ve mücadele-
lerini daha da geliştirerek, mevcut statükoyu 
devrimci güçler lehine parçalama yolunda 
önemli adımlar atmış bulunmaktadırlar ve bu 
adımlar her geçen gün hızlanmaktadır. 

Emperyalizmin Ortadoöu halklan arasında 
geçmişte kendi lehine yaratmış oldugu bütün
lük günümüzde sürekli bir parçalanmaya 
do{iru gitmektedir. Herşeyden önce; bölgede 
hakim olan ortaçaQdan kalma kapalı yapanın 
1950'1erden başlayıp 70'1erde daha da hızla· 

nan kapitalist gelişmelerin bir sonucu olarak 
sarsılması ve geçmişte egemen olan işbirlikçi· 
reformist politikaların toplumsal mücadelele
rio gelişmesinin önünü tıkarnasa durumu gü
nümüzde önemli ölçüde aşılarak yerini sosyal 
ve siyasal gelişmelerin hızlanmasına bırakmış· 
br. Geçmişte birçok Ortadogu ülkesinde 
ortaya çıkan küçük-burjuva radikalizmi her ne 
kadar kalıcı ve tutarlı bir anti-emperyalist 
politika güdemevip süreç içerisinde emperya-

müşlü{iüne karşı tepkiler artmaktadır. 
Gerici bir Arap ülkeleri sistemi kabul edilme· 
mekte; Arap milliyetçili{ii , ilericiliSi ve radika· 
lizmi bu eQilime karşı bir güç haline gel
mektedir. Özellikle sosyalist sistemle kurulan 
ilişkiler, ABD emperyalizmine baQımlı gerici 
güçler üzerinde önemli bir tehdit unsuru 
olmaktadır. 

Arap alemindeki çatlakhk önümüzdeki 
dönemde daha da derinleşerek devam ede· 

' Emperyalizm, sömürgecilik ve siyoniım Ortadogu halklannın acı ve öfkesinde bo§ulacaktır. 

lizmle bütünleşmeye gitmişse de, sistemin zaaf
lan nı ortaya çıkararak daha sonraki devrimci 
gelişmeler için uygun çatlaklıklar yaratmıştır. 
Bu durum, N asır hareketinden etkilenen Suriye 
ve libya'nm günümüzde yürüttüQü anti-em
peryalist politikada ve küçük-burjuvazinin Filis
tin ve Iran'da çatlaklıklan derinleştirerek 
emperyalizme ciddi darbeler vurmasında açık
ça görülmektedir. Açık ki SO'Iere kadar ortava 
çıkan daha sonraki devrimci gelişmeler bu 
temelde boy vermiş ve gıdasını bu küçük· 
burjuva radikalizminden almıştır. 

Diöer taraftan sosyalist ülkelerin özetikle 
son yıllarda bölgede daha güçlü bir şekilde 
devreye girmesi, Suriye, libya, Yemen gibi 
ülkeler üzerindeki etki lerini güçlendirmesi de 
mevcut statükodakl çatlaklıklan derinleştiren 
önemli bir etkendir. Sosyalist sistemin başta 
Filistin Devrimi olmak üzere, bölgedeki dev
rimci-ilerici güçlerle askeri ve siyasi destek 
temelinde ilişkilerini güçlendirmesi emperya· 
lizmden kopuşu ve bu temelde ~nU-emperyalist 
mücadeleyi hızlandarmıştır. üzeilikle Suriye 
sosyalizm le geliştirdi{ii ilişkiler ve aldıSı destek 
sonucu, İran Devriminin, libya'nın ve diger 
devrimci halk kurtuluş hareketlerinin ayakta 
kalmasana çok büyük katkılarda bulunmuş ve 
adeta bölgedeki devrimci gelişmelerin beslen· 
di{ii bir kaynak haline gelmiştir. 

Sosyalist sistemin bölgede etkin bir biçimde 
devreye girmesi, sorunlara müdahale etme ola
naklan nı arttırmıştar ve özellikle önümüzdeki 
dönemde bu daha da gelişebilecektir. Ortado
gu' da bir araya gelen tüm bu etkenler emperya
list statükoyu parçalamıştır. Her ne kadar 
henüz gelişme aşamasında olan bu parçalan
manın tekrar emperyalizm lehine monte edil· 
mesi için çok yoSun çabalar harcanıyorsa da 
önümüzdeki dönemin bunun daha da derinleş· 
mesi yönünde bir gelişmeye sahne olması 
olasılıgı fazladır. Çünkü. bölgedeki ulusal ve 
toplumsal sorunlar her geçen gün daha da 
belirginleşmekte ve çözüm dayatmaktadır. Dar 
işbirlikçi kesimler halkiapo ihtiyaçlanna 
cevap verememekte, ekonomik. sosyal, siyasal 
ve kültürel sorunlan çözümlernek bir yana,biz· 
zat o sorunlan derinleştiren kaynaklar haline 
gelmektedirler. Artan çelişkiler ulusal so
runları canlandırmakta. Arao aleminin bölün· 

cektir. Son İslam Zirvesi, bunu belirgin tarzda 
gözler önüne serdi. Irak-İran savaşından ve 
Körfez'de son zamanlarda ortaya çıkan geliş· 
melerden iran'ı sorumlu tutarak kınama 
yolunda bir karar çakarmaya çalaşan gerici 
ülkelere karşılık Suriye ve libya bu kara n veto 
ederek işlemez hale getirdiler. Böylelikle ABD 
işbirlikçisi gerici devletlerin açıktan lrak'a 
desteklemeleri ve bölgedeki ilerici güçler 
olarak Suriye ve libya'nın ise anti-emperyalist 
tavırlarinı bir kez daha sergileyerek İran lehine 
tavır almalan durumu ortaya çıktı. Bu açık ki, 
devrim ve karşı-devrim bloklaşmasmın Arap 
ülkeleri arasında da derinleşti{ii gerçegini 
ortaya koymaktadır. Filistin Kurtuluş Örgütü 
içindeki sag kesimin emperyalizm ve gericilikle 
uzlaşma eQiliminin tümden destek görme mesi; 
devrimci kesimin tümden kopuşu sa{ilayarak 
uzlaşmacı Arafat önderligine karşı başkaidır
masa ve ilişkileri en sert bir biçimde parçala
ması; ilerici Arap ülkelerince de bu kopuşun 
desteklenmesi Arap alemindeki parçalanma
mn derinleştiQinin bir diQer önemli göstergesi· 
dir. 

Ortadogu zemininde son yıllarda ortaya 
çıkan en önemli ilerici atılımlardan birine de 
lübnan'da tanık olunmaktadır. lübnan ilerici 
güçleri başta ABD olmak üzere emperyalist 
güçlere ve siyonizme karşı mücadelelerinde 
güçlü atılımlar kaydetmiş, emperyalizmin 
buraya yönelik planlannı fiyaskoyla sonuçlan
dırarak, emperyalistler deste{iindeki siyonisı 
işgali boşa çıkarmış, binlerce kişinin kanı 
pahasına da olsa topraklannı adım adım 
işgalcilerden anndırmaya baslamıslardar. 
Suriye'nin aktif deste{ii ve yönlendiriciliQi 
altında yürütülen bu mücadele günden güne 
boyutlanarak bir halk hareketine dönüşmüş ve 
bu alanda emperyalizrılin çıkarianna ciddi dar· 
beler vurarak ilerici güçler için yeriiden önemli 
bir mevzi konumuna girmiştir. Filistin halk 
hareketine ek olarak lübnan'da da bir halk 
hareketinin gelişmesi Ortado§u'da halk ha
reketlerinin hızlanmasının önemli bir göster· 
gesi olarak, gelecekte bölgedeki parçalan
mamn emperyalistler aleyhine bir seyir iz
leyeceQi ihtimalini güçlendirmektedir. lüb
nan'da iç çatışmalan durdurmak amacayla 
isbasına qetirilen ve bütün muhalefet uücleri-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( SERXWEBÜN 

nin temsilcilerini de kapsayan Raşid Kerami'· 
nin başkanlığındaki Ulusal Uzlaşma Hükümeti 
daha kuruluşunun hemen ardından sorunlarla 
karşı karşıya gelmiştir. Di§er tarahan gerici 
güçler ile ilerici güçler arasındaki çatışmalar 
hızından hiçbir şey kaybetmeksizin devam et
mektedir. Bu da Lübnan'daki silahlı mücadelea 
nin önümüzdeki dönemde de süreceğini ve 
kopuşun derinleşeceğini göstermektedir. 

Emperyalizmin çıkarlanmn sarsılmaya 
başladı§ı bir diğer Arap ülkesi olan Irak'ta 
faşist Saddam rejimi çöküş noktasına varmış· 
tır. Başvurdugu tüm çabalara rağmen İran'la 
arasındaki savaşı sona erdiremeyen bu faşist 
diktatörlük her geçen gün siyasi ve ekonomik 
olarak daha da zayıflamakta, emperyalistlerin 
her türlü deste§ine rağmen bunalımının derin· 
leşmesini engelleyememektedir. Di§er taraf· 
tan buradaki devrimci güçler, savaşın yarattığı 
elverişli ortam ve geneldeki ilerici-devrimci 
gelişmelerin de etkisiyle gelişmelerini sürdür· 
mektedirler. Gelinen noktada, Saddam rejimi 
ayakta kalabilmesinin biricik yöntemi olarak. 
İran'a emperyalistler veya işbirlikçileri eliyle 
yapılacak askeri bir müdahaleyi görmekte, 
sonunun yaklaştıSının bilinciyle de iyice saldır· 
ganlaşarak çılgınca savaş yöntemlerine baş· 
vurmakta ve Basra Körfezi'ndeki bunalımı 
arttırarak efendilerinin doğrudan müdahalesi 
fçin zemin yaratmaya çalışmaktadır. Son 
dönemlerde savaşın özellikle Körfeze kaydın
larak emperyalistlerin petrol çıkarlannın teh
dit edilmesinin,Irak faşist rejiminin en sadık 
dostlanndan Türkiye'nin petrol tankerini bom· 
balamasının ve Harg adasını yasak bölge ilan 
~tmesinin altında yatan neden -her ne kadar 
lran'ı ekonomik çöküntüye sürükleyerek 
ateşkes ilanma zorlamak gibi bir nedeni de 
kapsıyorsa da- sözkonusu müdahaleyi kaçınıl
maz kılarak bunu acilleştirmek ve kendi çürü
müş varh§ını ayakta tutmak çabasıdır. 

Bölgedeki bloklaşman·ın bir di§er önemli 
merkezini de İran oluşturmaktadır. Anti-em
peryalist mücadelesini taviz vermeksizin sür
düren İran, bölge devrimci-ilerici güçlerinden 
kopuk durumuna önemli oranda son vererek 
onlarla köklü ilişkilere yönelmeye başlamıştır. 
Özellikle son dönemlerde Lübnan üzerinde 
İran, Suriye ve Ubya'nın ortak bir harekete 
yönelmeleri ve yine Ortado§u çapında libya, 
Suriye, Kuzey Yemen ve kısmen de İran'ın ara
lanndaki ilişkileri güçlendirmeleri, bu güçlerin 
bir bloklaşmaya yöneldiklerini ve önümüzdeki 
dönemde bu bloklaşmanın anti-emperyalist 
temellerde daha da gelişece§ini göstermekte
dir. 

Bugüne kadar emperyalizm, İran üzerinde 
oynadı§ı çeşitli oyuntarla onun anti·emper· 
yalist mücadelesini boşa çıkarma ve yeniden 
kendisine baglama yolunda yo§un çabalar 
ortaya koymasına ra§men başanya ulaşama
mış, aksine İran'ın bu özelliği daha da derin· 
leşerek onu ilerici bloka daha da yaklaştır· 
mıştır. Aynı şekilde lübnan'da başansızlı§a 
düşmüş, Suriye ve Libya üzerindeki tehditleri 
bir sonuç vermemiştir. Diğer taraftan Filistin 
Devrimini kendi potasında eritme, Camp
David, Fahd Planlan çerçevesinde ve otonomi 
temelinde gerici bir çözüm dayatarak tasfiye 
etme çabalan amacına ulaşamamış, aksine 
işbirlikçi ve devrimci kanatlar arasında kesin 
bir kopuşmayı gündeme getirmiştir. Bütün 
bunlardan çıkanlacak sonuç, emperyalizmin 
SO' Iere kadarki statükosunu bir daha yarat· 
mada başansız kalaca§ı ve günümüzde oluş
muş olan anti-emperyalist bloklaşmanın geçici 
bir bloktaşma olmadı!jıdır. Aynı şekilde, bölge
deki toplumsal çelişkilerin şiddetlenmesiyle 
birlikte, mücadelenin salt anti-emperyalizm, 
anti-siyonizm düzeyinde kalmayaca§ı; bunun 
daha da derinleşerek toplumsal bir karaktere 
bürünece!ji; özellikle daha çok orta ve küçük
burjuva sınıfiara dayalı mücadelenin giderek 
diğer ezilen sınıf ve tabakalara yaslanmak 
zorunda kalacaQı; bunun bir sonucu olarak, 
Lübnan, Irak ve İran'da görüldü§ü gibi, anti
emperyalist mücadelenin sosyal temelinin 
giderek halktan ezilen sınıf ve tabakalan içine 
alarak yerel gericilige de yöneleeeSi görül· 
mektedir. 

İran Devriminin etkilerinin İran'la sınırlı 
kalmayarak tüm bölge gericiliğini tehdit eder 
boyutlara ulaştı§ı: Suriye' nin salt bir anti
emperyalist, anti-siyonist mücadele ile yetin· 
meyerek bölgedeki devrimci gelişmelere des
tek sa§lar bir konumda oldugu, bu temelde lüb
nan'da bir demokratik yönetimin gelişmesine 
omuz verdi!ji , Filistin devrimini beslediği, 
Ürdün ve Irak'taki devrimci-demokratik yöne~ 
limli gelişmeleri destekledi!ji; di§er taraftan 
libya'daki rejimin halkçı karakterinin ve Ye· 
men'deki iktidann sosyalizme açık yapısının 
sürdü!jü gözönüne getirildi!jinde. önümüzdeki 
dönemde anti-emperyalist bloklaşmanın sos· 
yal temelde de bir bloktaşmaya bir sınıf savaşı· 
mına dönüşece§i gerçe!ji ortaya çıkar. 

ilerici temellerde bir bloktaşma yönündeki 
olumlu gelişmelere karşıhk. bu bloklaşmanın 
çeşitli zayıflıklan da vardır: 

Herşeyden önce, blok ideolojik. politik ve 
toplumsal açıdan kararsız ve yetersiz özellik
lere sahiptir. İdeolojik bakımdan bütünlükten 
uzaktır. Egemen olan burjuva ve küçük·burjuva 
milliyetçi önderlikler radikalizmi ancak belirli 
bir noktaya kadar götürebilmekte, sosyalizme 
yönelmekle tutarsız davranmaktadırlar. Dar 
burjuva milliyetçili!ji bölgede enternasyonalist 
temellerdeki birlikleri engellemckte; anti-em
peryalist mücadelenin yerel gericili!je karşı 
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mücadeleyle bütünleşmesini köstekleyerek 
ancak sınırlı bir noktaya kadargötürebilmekte, 
gelişmelerin daha köklü olmasım engelle· 
mektedir. Enternasyonalizmin ve devrimcili!jin 
temsilcisi sosyalist düşüncelerin devreye girişi 
henüz çok uzaktır ve mevcut komünist partiler 
oportünist özelliklerinden dolayı devrimci 
komünizmi layıkıyla temsil edememekte. üste· 
lik bu yöndeki gelişmelerin önünde kendileri bir 
engel haline gelmektedirler. Yeni komünist 
örgütler ise ortaya çıkıp ağırlıklanm koymuş 
olmaktan uzaktırlar. Bu nedenle de bölgedeki 
mücadelelerin ideolojik öncülügünde önemli 
zaaflar ortaya çıkmaktadır. Dar milliyetçi· 
likten ve komünist hareketten kaynaklanan 
zaaflara birde islam ideolojisinin İran'daki katı 
yorumu ve bu ideolojinin yaygın etkileri de 
hesaba katıldıgında var olan ideolojik keş· 
mekeşliğin boyutlan çok daha iyi anlaşılabilir. 
Birbirleriyle böylesine zıt ve birbirlerini dışta· 
layan düşüncelerin egemen olması bölgedeki 
ittifakiann yaratılması önünde önemli birengel 
olarak ortaya çıkmakta, dayanışmalan olum
suz yönde etkilemektedir. 

Varolan bu ideolojik farklılıklara ek olarak, 
farklı sosyal ve siyasal gelişme düzeylerinin 
ortaya çıkardığı farklı politikalar bölge güçleri 
arasındaki parçalanmayı, çelişkileri daha da 
arttırmaktadır. Orta ve küçük-burjuva iktidar
larca hayata geçirilen politikalann birbirini 
dıştalayıcı, milliyetçi çıkarlan gözeten poli
tikalar olması, bölgede her biri çeşitli hesaplar 
peşinde koşan bu güçlerin ortak çıkarlan 

do!jrultusunda ortak düşmanianna yönelme· 
lerini güçleştirmekte, bu ise devrimci gelişme· 
leri zayıflatmaktadır. İran rejiminin sosyalist 
ülkelere gerici yaklaşımı ve onlarla ilişkilerini 
geliştirmemesi, islam devrimi adı altında çağ
dışı gerici düşünceleri di§er ülke devrimci güç
lerine dayatması da mücadeleyi önemli oranda 
köstekleyen,bloklaşmayı zayıflatan önemli bir 
etkendir. 

Diijer taraftan bölgemizde henüz oturmuş 
bir sosyalist ülkenin olmaması, böyle güçlü bir 
üsten bölge devrimcilerinin mahrum kalması 

min yapamayacagı şey yoktur. Bu nedenle, son 
dönemlerde meydana gelen gelişmeler bölgeyi 
topyekün bir savaşın içine sürükleyecek hazır
lıklannın yo§unlaşmasına yolaçmıştır. 
. Bütün çabalara ra!jmen durdurulamayan 
Iran-Irak savaşı son dönemlerde, adeta em· 
peryalizmin can darnan olan petrol kaynağı 
Basra Körfezi'nde yoğunlaşarak emperyalizmi 
ve bölgedeki diğer gerici güçleri tehdit eden 
boyutlara ulaşmıştır. Diger taraftan Irak 
rejimi, askeri, siyasi ve ekonomik her türlü 
desteije ra§men yıkılma noktasına gelerek 
imdat bayraSını çekmiş, efendilerini acil yar· 
dı ma ça§ırmıştır. 

Bu durumda emperyalizm, uzun süredir o
luşturmaya çalıştı§ı karşı-devrimci bloku ya
ratma çabalanna hız vermiş ve bölgeye bir 
askeri müdahale için hazırlıklan nı yo§unlaştır· 
mıştır. Ancak geçmişte lübnan'a yaptı!jı mü
dahalede hezimete uğrayan emperyalizm güç· 
lerini yıpratmamak için, do!jrudan devreye gir
meden önce -bu yoldaki hazırlıklannı yoğun· 
laştırmasına ve güçlerini hazır tutmasına ra
men- işbirlikçileri eliyle bir müdahaleye hazır
lanmaktadır. Bu amaçla başta Türkiye olmak 
üzere, Pakistan, Su u di Arabistan, Ürdün ve böl
gedeki di§er gerici güçleri rollerine hazırla
makta ve yogun askeri ve ekonomik destek 
sunmaktadır. Çeşitli yetersizliklerden dolayı 
işbirlikçilerinin tek tek müdahale gücünde 
olmaması onlar arasında uygun bir işbölümünü 
zorunlu kılmakta ve bu doğrultuda di!jer güçle· 
ri n de katkılanna karşılık en temel görev askeri 
güç ve önderlik olarak Türkiye ile ekonomik ve 
teknik yönden Suudi Arabistan'a düşmektedir. 
Ancak. di§er güçlerin kendi içlerinde parçalan
maya yüztutması, askeri ve siyasi güçsüzlük· 
leri bu müdahalede Türkiye'nin rolünü be
lirleyici kılmakta ve tarihsel işgalci, barbar 
karakterinin uygunlugu da dikkate alındıgmda 
bu rol daha da belirginleşmektedir. 

Bölge üzerinde, geçmişten bu yana başta 
Musul ve Kerkük'ün ilhakı olmak üzere. çeşitli 
gerici emelleri olan Türkiye, bu emellerinin ver
diQi iştah ve efendilerine derin(!) sadakati ile bu 
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cuntası gericili§in her düzeyde örgütlendirilmesinde başrolü oynuyor. '!J 
mücadeleyi olumsuz yönde etkileyen bir di§er 
önemli etkendir. Her ne kadar Suriye belirli 
ölçüde bölge devrimci güçlerinin beslendi!ji bir 
kaynak durumundaysa da yeterli olmaktan 
uzaktır. 

Bloktaşma hareketini olumsuz yönde etki
leyen bütün bu etkenler önümüzdeki dönemde 
daha da derinleşebilir ve ideolojik. politik ve 
ekonomik konumlan bu güçleri kendi ara· 
lannda sürtüşmelere de itebilir. Ancak di!jer 
taraftan, emperyalizmin bölgeye yönelik plan
lan; kendi gerici işbirlikçileri vasıtasıyla bu 
devletlere yönelttigi saldınlar onlan kaçınıl
maz olarak kendi aralanndaki birlikleri güç
lendirmeye de zorlamaktadır. Lübnan' da ya· 
şanılan gerçeklik bu olasıhgı güçlendirmekte
dir. Etnik. dini ve sınıfsal parçalanma içindeki 
bir lübnan'ın emperyalist ve siyonisı tehdit 
karşısında güçlerini bütünleştirerek önemli 
devrimci gelişmeler sağlamış olması, di!jer 
güçlerin de emperyalist tehlikelere karşı, ara· 
lanndaki çelişkilere ra§men, işbirliQine yönel· 
me lerini güçlendirici bir etken olabilir. Böyle 
bir durum açık ki, bölgedeki devrimci geliş· 
melere güçlü bir ivme kazandıracaktır. 

Bölgeye Karşı-Devrimci 
Müdahale Hazırlıklan ve Özal'ın 

Ortadoğu Gezileri 
Yukanda vurguladı!jımız gelişmelerden de 

anlaşılaca§ı gibi; Ortado!ju'da emperyalizmin 
çıkarlan çok büyük sarsıntılar geçirmekte ve 
bu durumu emperyalizmi etkin ve çılgınca 
önlemler almaya zorlamaktadır. Dünyanın 
birçok alanında ölümcül yaralar almış olan 
emperyalizmin çürümüş varlığını yaşatması· 
nın tek yolunun Ortado§u'daki çıkarlannı 
korumaktan geçti!ji, bu alanda uQrayacağı 
kayıplann onu bir sistem olarak tarihten silin
roeye götürece§i bilinmektedir. Kendisi açısın
dan böylesine hayati bir önemi olan bölgedeki 
devrimci gelişmeleri durdurmak ve statükoyu 
yeniden kendi lehine çevirmek için emperyaliz· 

yöndeki hazırlıklan nı tüm hızıyla sürdürmekte 
ve bu amaçla Ortadogu devletlerine seri 
ziyaretler düzenlemektedir. Bu ziyaretierin en 
son halkasını ise Turgut Özal'ın İran, Pakistan, 
libya ve Irak gezileri oluşturmaktadır. Bu ülke
lere yapılan ekonomik maskeli seri ziyaretlerle. 
bir yandan İran tehdit edilerek sindirilmeye ve 
libya aynı şekilde "uysallaştınlmaya" ve 
etkisizleştirilmeye çalışı lırken; esas olarak da 
Pakistan ve Irak ile müdahalenin hazırlıklan
nın geliştirilmesi do!jrultusunda çabalar yo
!junlaştınlmıştır. Her ne kadar bu geziler 
süresince ekonomik çıkarlar do§rultusunda 
bazı adımlar atılmışsa da, sömÜrgeci basın ve 
sömürgeci-faşist yöneticilerin lanse etmeye 
çalıştıklan gibi , geziler ekonomik amaçlı ol
maktan öteye siyasal amaçlıdır ve önümüzdeki 
dönemde bu süreçte atılan adımlar Körfez'e 
yapılacak bir askeri müdahale ile sonuçlandın
lacaktır. Uşaklannın böyle bir müdahalede 
yetersiz kalmalan durumunda ise, emperya· 
listterin do!jrudan müdahalesi gündeme gele
cektir. Nitekim emperyalis~ basın da bu konuyu 
sürekli işiernekte ve ABD, Ingiltere ve Fransa'· 
nın Körfez' e müdahaleye ilişkin bir plan üze· 
rinde anlaştıklannı belirtmektedir. Emperya
listlerin ve uşaklannın agzından da bu dog. 
ruhudaki demeçler son günlerde sık sık tekrar· 
lanır olmuştur. 

Sonuç olarak; Ortadoğu bölgesi önümüz
deki dönemde emperyalistlerin ve uşaklannın 
askeri müdahaleleriyle boyutlanacak bölgesel 
bir savaşın eşi!jine do!jru hızla yaklaşmakta ve 
bunda sömürgeci faşist Türk cuntasının rolü ön 
plana çıkmaktadır. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesi Ortadoğu'yu 

Emperyalizme Mezar Etme 
Onuruna Erişecektir 

Ortadogu zemininde devrim ile karşı-dev· 
rim arasındaki ayınm çizgilerinin iyice belir· 
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ginleşerek bloklaşmalann gündeme girişiyle 
birlikte Kürdistan'ın önemi de her geçen gün 
artmaya başlamıştır. Son yıllara kadar Kürdis· 
tan üzerinde özel politikalar oluşturma geregi 
duymayan ve sömürgeci uşaklan vasıtasıyla 
Kürdistan ' ı denetim altında bulunduran em· 
peryalis t güçler; Ortadoğu'da yükselen müca
deleler sonucu en küçük etnik gruplara va· 
nncaya kadar tüm güçlerin safiaşmaya gitti§i 
ve Kürdistan'da da tecrit olunmuşluğa karşı 
savaşımın hızlanıp çaQdaş gelişmeler yoluna 
girildi!ji bu dönemde: son derece önemli co§ra· 
fik bir konuma sahip olan, SSCB'nin yanı· 
başında ve Ortado§u'daki emperyalist zincirin 
odak noktasında bulunan bu halkayı elinde 
tutabiirnek için çok çeşitli politikalar gündeme 
koymaya başladı. Bir yandan sömürgeciler 
eliyle insanlık dışı baskı ve katliamlar uygu
layarak halkı sindirmeye ve teslim almaya 
çalışır ve gelecekteki bir fiili müdahale için 
"Çevik Kuvvet"lerini bu alanda üslendirme 
çahşmalannı yürütürken, di§er yandan da; 
burjuva ve küçük-burjuva Kürt reformist ha
r ı> k etl erinin tal"ihsel uşaklık karakterlerinden 
yararlanarak otonomi temelindeki uzlaşıcı ve 
devrimci mücadeleyi tasfiyeye yönelik plan· 
lan nı hayata !Jeçirmeye u§raşmaktadır. 

Geçmişte , Iran Devrimi ardından yükselen 
ulusal kurtuluşçu mücadeleyi durdurmak için 
Doğu Kürdistan' daki küçük·burjuva önderliSe 
hakim kılınmış olan bu politika, şimdi de Güney 
Kürdistan'da Yekiti eliyle hayata geçirilmeye 
çalışılmaktadır. Filistin Devrimini tasfiye 
amacıyla Arafat eliyle yürürlü!je konma~ra 
çalışılan ancak başanya ulaşamayan bu 
emperyalist planın Kürdistan' da çok daha 
büyük tahribatlara yol açma şansı vardır. Bu, 
hem uşak ruhlu Kün küçük-burjuvazisinin 
karakteri ve hem de KUKM'nin henüz yeni ve 
sosyalist güçlerce etkin desteklenir şartlara 
ulaşamamış olması nedeniyle böyledir. Em
peryalizm, engin tecrübelerinden dolayı daha 
doQmadan ulusal kurtuluş mücadelemizi boQ· 
maya yönelik planlannı hayata geçirirken; 
sosyalizm güçleri bu konuda henüz hiçbir plan 
oluşturmamıştır. Ancak; önümüzdeki dönem· 
de Ortado§u zemininde mücadele boyutlanıp 
emperyalist komplolar hıziandıkça sosyalizm 
güçleri de daha etkin müdahale içerisine gire
bilece k ve kendileri açısından hayati bir de!jere 
sahip mücadelemize aktif destek verebi
let.:ektir. 

Güney ve Do§u Kürdistan'da UKM'ni tas
fiyeye yönelikplaniann bazı tahribatianna ra§
men bu mücadele bütünüyle sona erdirilmiş 
degildir. Özellikle iran-Irak savaşının bu alan
larda yo§unlaşması ve TC ile emperyalist güç· 
lerin askeri müdahalelerinin gündemde ol· 
ması . önümüzdeki dönemde bu alanlardaki 
mücadelenin daha da boyutlanması ihtimalini 
do§urmaktadır. 

Diger taraftan Orta-Kuzey-Batı Kürdis· 
tan'da PKK önderli§indeki Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi yeni bir evreye girmiş; 
mücadelenin yeniden ülke zemininde kök 
salarak tüm halkı sömürgeciliSe ve emperya· 
lizme karşı aya§a kaldırması yolunda ilk adım· 
lar atılmıştır. Geri çekilme ve hazırlık dö
neminde yetersizlik ve zaaflanndan önemli 
oranda sıynlarak yeni dönemin gereklerine 
ulaşmış olan kadrolanyla PKK Hareketi, etki
leri yalnızca Kürdistan'la sınırlı kalmayarak, 
tüm Ortado!ju'yu da saracak bir• alevin ilk 
kıvı!.cımlannı tutu~turmuş bulunmaktadır. 

üzeilikle 1982 !srail saidmsı ile büyük dar
beler yiyerek Ortado!ju halk hareketlerinin 
önderli!ji konumunu yitiren Filistin Hareketi· 
nin yerini dolduracak, Marksizm-leninizmin 
bölgedeki temsilcisi olarak proletarya hareket· 
lerinin ç•kışına ve gelişimine ışık tutacak tek 
hareket olan PKK Hareketi. karşısında savaş
tı!jı düşmanın tüm Ortado§u halklannı tehditi 
altında bulunduran karşı-devrimci karakteri ve 
Kürdistan'ın Ortado§u'daki yeri gözönüne 
getirildiSinde son derece tarihsel bir rol ile 
karşı karşıyadır. Bilinmektedir ki, tüm dünya
nın kalbinin attı§ı yer olan Ortado§u'nun katbi 
de Kürdistan'da almaktadır. Ve Kürdistan'da 
sömürgeciliğe vurulacak bir darbe, bu noktayla 
sınırlı kalmayarak tüm Ortadogu halklannın 
mücadelelerinin gelişiminde ve emperyalizm· 
den kopuşlannda tarihi bir rol oynayacaktır. 
Ortado!ju devrimci güçlerinin içinde bulun· 
du~u ideolojik ve pratik yetmezlik ile Kürdis
tan da varolan Kürt küçük·burjuva hareket· 
lerinin reformist ve uzlaşmacı karakterleri ile 
özellikle otonomi istemi temelinde emperya· 
lizmle uzlaşmalan -ki Do§u ve Güney Kür
distan'da ortaya çıkan bu durum Kuzey-Batı 
Kürdistan'da da özellikle gelece§e bir yatınm 
olarak geliştirilmektedir- gözönüne getirildi
ginde Ortado§u'da devrimi geliştirme görevi
nin PKK'ye düştü§ü açıkça görülür. Bu nedenle 
de PKK, yalnızca Kürdistan halkına karşı deQil, 
tüm Ortado!ju halklan ile dünya sosyalizm 
güçlerine karşı da a§ır bir sorumlulukla yüzyü· 
zedir. 

PKK Hareketinin bugüne kadarki mücade· 
lesi ve günümüzdeki gelişiminden aldı!jımız 
inançla şunu rahatlıkla belirtebiliriz ki, PKK 
Hareketi önderli§indeki Kürdistan halkının 
mücadelesi mutlaka zafere ulaşarak Ortado
ğu'da emperyalizm zincirini parçalayacak ve 
onu bir daha dirilmemek üzere ölüme mahkum 
edecektir. Bu temelde gelişen Ortado§u halk 
hareketleri bölgemizi sosyalizmin yıkılmaz bir 
kalesi haline getireceklerdir. 

*** 
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Dönemi en güçliı tarzda karşı.lamada ve gereklerini yerine getirmede militanioru vt:: ;,aıkımıza yol gösteren bu yazı, tüm direniş şehitlerimizin anısına ithaf olunur. 

PARTi GERÇEKLİGİMİZİ TÜM YÖNLERİYLE. 

3 ·Yeniden Örgütlenmemizl 
Tüm Zorluklan Aşmak İçin 

YetkinleştireJim 

PKK. Kürdistan somutuna özgü öncünün 
ölçülerine göre bilinçli, örgütlü, eylemli yapıya 
kavuşma ve buna kavuştu§u oranda tarihimi· 
zin bu evresini şanlı kılmanın adıdır. PKK. bunu 
başardı§ı oranda, tarihi açıdan her türlü dev· 
rimci de§işikli§in başaniması ~çin de gereken 
temel aracı yaratmıs olacaktır. lste. PKK. ça§ı
mızın tüm iç ve dış sözcülerinin tarihimiz hakkın
daki yanlış de§erlendirmelerini çürüterek, 
devrimci ideolojinin cevabını dayatıp, ama 
bununla da yetinmeyerek öncünün büyük de· 
ğiştirici gücünü ortaya koyarakJzole edilmişlik 
ve yabancılaşmayla çatışıyor. Ozgünlüğe dog.. 
ru adım atıyor ve tabii ki, kendi tarihini özgürce 
çizmede ilk adımlan attığı oranda, karanlık 
tarihle de hesaplaşmasını yapma şansına 
ulaşıyor. PKK, yalnız düşüncede degil , eylemde 
de buna yeterli olduğu oranda tarihsel rolünü 
oynayabilecek, ve öncü sıfatını hak etmiş 
o l acaktır. 

Öyleyse; objektif temelle bağlantılı olarak 
yeterli devrimci değişikliQi saglayacak örgüt, 
hangi yollardan örülecektir? Bunun için gerekli 
azim ve çabaya nasıl ulaşılacak, hangi zor· 
luklar bize bunu dayatacaktır? 

Hemen belirtilmesi gerekirse; öncünün 
şekillenmesi, bir anlamda halkın yetmeyen 
düşüncesi, birleşmeyen iradesinin küçük bir 
öncü grup tarafından yeterli bir hale getiril· 
mesi, halkın iradesinin öncünün şahsında bir leş· 
tirilmesi demektir. Halkın iradesinin korkunç 
bir biçimde tahrip edildi§i, birleştirilmemesi 
için düşmanın herşeyi uyguladığı, bu konuda 
ortaya çıkan en basit kazarumiann bile yüzyıllar· 
dan beri acımasızca ezildigi, siyasal düşünce 
adına en basit gelişmelerin dahi ezilmesi için 
her türlü baskı ve ideolojik aygıtiann devreye 
sokulduğu, halkın koyu bir yabancılaşma ve 
uydu bir politika içinde tutulması için mümkün 
olan herşeyin yap1ldıgı Kürdistan somutu 
dikkate alındığında; PKK'nin aynaması ge· 
reken rol çok daha açık olarak anlaşılmakta· 
dır. işte PKK' nin, halkı ba§ımsız, özgür 
düşünce ve siyasete sahip olmama konumun
dan çıkanp, onun öz çıkarlannı yansıtan 
ba§ımsız düşünce ve buna yol gösteren si· 
yasetini yaratma, bunlan maddi bir güce dönüş
türen örgütlenmesini saQiama, bu temelde 
halkın dinmeyen acılan ve kabaran öfkesini 
halk direnişine dönüştürme şartı buradan doğ
maktadır. 

Halkın içinde bulunduğu da§ınıklık ve 
eylemsizliğin nedenleri bilinmektedir. Sürekli 
direnmek isteyen bir halk gerçekliğimiz ol· 
masına ragmen, bu nedenler halkı kendi başına 
direnme olanaklanndan sürekli yoksun bırak· 
mıştır. Yani, aynı zamanda günlük işkence ve 
baskıyla direnmeden uzaklaştınlmaya çalışı
lan bir gerçekiiSi yaşamaktadır. En küçük bir 
ayaklanması bile korkunç katliamlarla bas· 
tınlmış olan bu halk. buna ragmen dinmeyen 
bir öfke ile hrsat buldu§unda kendini ileriye 
atacak bir konumdadır. Elbette ki, halk, içinde 
bulundu§u örgütsüzlük, çagdan uzaktaşmışlık 
durumundan ötürü suçlanamaz. Ama, bundan 
çıkanlacak sonuçlar vardır. 

Öncünün. rolünü tamı tamına oynaması, 
önümüzdeki dönemi devrimci gelişmeyle dolu 
kılmak için, maddi zeminin tüm niteliklerini 
ortaya koymak. tarih ve çagla yapılacak hesap
laşmaya bu zeminin zayıflıklannı bilerek gir· 
rnek gerekmektedir. Kendinden canlanmayan, 
kendi yarasını iyi teşhis edemediği gibi, 
doktora gitme gerefiini de duymayan bir 
ülkede, yola çıkan devrimcilerin, adeta ka
nayan bir yara biçiminde olan objektif durumu 
devrimle degiştirmede herhangi bir ülkedekin· 
den çok farklı özelliklere sahip olmak, bu 
yapıya daha güçlü bir irade, bilinç ve daha 
ileride olan örgütlülükle büyük bir kuvveti 
ortaya çıkararak cevap verme zorunluluklan 
vardır. Burada, maddi yaşamın koşullannın 
bilinç ve örgütlülük düzeyine yansıtılması, 
Parti kuruculannın bu konuda gerekli çalış· 
mayı bütün yeterliliQiyle göstermeleri sözko
nusudur. Parti, önümüzdeki dönemin üzerine 
büyük bir azimle yürür ve tüm bir halkı bu 
eyleme katmaya çalışırken, geleceğin üzerinde 
yükselecegi geçmişi çok iyi biçimde bilince 
çıkarmak gereklidir. Partinin yakın geçmişinin 
bilince çıkanlması, aynı zamanda uzun halk 
tarihimizin bilince çıkanlması demektir. Çün· 
kü, Parti geçmişi, aynı zamanda halk tarihimi
zin Parti gerçe§i içine yansıtılmış biçimidir. 
Yine, çağımızın Parti bilincine çakılması, 
ça!jımızın hakkındaki değerlendirmesinin bu 
geçmiş içine birikim halinde daldurulması 
demektir. O halde yakın Parti geçmişimizi ele 
alırken, bunu, tarihle ve çağla hesaplaşırken 
yürüttü§ümüz mücadelede dökülen kanlar ve 
çekilen acılann, en cesur adımlar ve bilinçli 
çabalan n birikimi, halkın muhtaç oldugu irade 
ve düşünce gücünün birikti9i bir depo olarak 
görmek gerekiyor. 

Eger bugün, tarihimizin en güçlü ataklann
dan birisine kalkacaksak; açık ki bu, cılız iske· 

KAVRAYALIM VE UYGULAY ALIM! 
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yetersiz eğitim sözkonusu olduğu kadanyla, ben bu sÖzleri '~.; 
herkesten önce kendime yakıştınnaktayım. Bir zamanlar ç_ok )!il 

'"' geniş ve çok kapsamlı görevleri kendi üzerine alcin bir inceleme 

.:_:,:ıı: çevresinde çalışmaktaydı m; ve o çevrenin üyeleri olan hepimiz, 
.. · çok tanınmış bir sözü değiştirerek, 'bana bir devrimciler örgütü 

verin, Rusya'yı alt· üst ederim!' diyebileceğimiz birtarihsel anda, 
amatörler gibi hareket ettiğimizin bilincinde olduğumuz için, 
çok acı çekiyorduk. O zaman duyduğum utancı anımsadıkça, 
vaızlany/a 'devrimci adını lekeleyen', ve görevimizin devrimci· 
leri amatörlerdüzeyine düşürmek olmadığını, tersine amatörleri 
devrimcilerdüzeyine yükseltmek olduğunu bir türlü anlamayan ···~ 
o sözde sosyal-demokrat/ara (komünistlere- yn.) karşı öjkem jj!il 
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!et kollanyla olmayacaktır. Bunun için tavında 
dövülmüş, çelik~~şmiş ve sıkı lmış yumruklar 
gerekmektedir. Oyleyse, bunun dayanaklanna 
gereken ağırlı§ı vermek gerekir. Bu anlamda, 
Parti geçm işimiz geleceğimizin belirlenmesi· 
nin temel koşuludur. Aynı zamanda Parti geç· 
mişimiz, ça§ımızın ve tarihimizin dogru yo
rumlanmasının bilince çıkanlması, eyleme 
kavuşturulması demektir. Demek ki, tarih ve 
çağ kon usundaki ve güncel ülke ve halk gerçek
ligirniz konusundaki bilincimizin geliştiril
mesinden kastedilen, Parti geçmişimizin kav
ranmasıdır. Bu, bir tohum olarak topraga düş· 
me sinden günümüze kadarki gelişmesinin tüm 
özellikleri, dayanaklan ve ileriye yönelik pers
pektifleriyle kavranmasıdır. Parti geçmişini bu 
temelde kavrayamama, gelecekteki başansız
lıgın da en önemli bir nedeni olacaktır. Geleceği 
güçlü devrimci gelişmelerle dopdolu kılmak 
için, Parti biçiminde billurlaşan geçmişin 
düşüncede, siyasette, örgütlenmede gelişmesi, 
en sıradan bir sempatizanın gelişmesinden en 
zorlu bir eylemin gelişmesine kadar, yürek ve 
beyin gücüyle safi lanan herşey, yer ve zaman 
itibaoyla didik didik edilerek, nerede. nasıl, ne 
zaman, kimler tarafından, hangi zorluklar 
pahasına sağlandı§ı en saf, en berrak biçimde 
Parti sorumlulan ve karlrolann bilincine çı· 
kanlmaksızın , onlann kişiliklerinin ayrılmaz 
bir özelliği haline getirilmeksizin, geleceğin 
başarılı kılınması mümkün degildir. Açık ki, 
Parti gerçekliği tam bilince çıkanlmaz, slogan 
düzeyinde ezberlenilirse, Parti içinde ve dışın· 
dan direkt düşmandan kaynaklanan ve her· 
türlü sınıf dışı etkilerin. başka sınıfiann 
düşünce ve politikalannın ortam bulması ve 
hatta bu ortamdan yararlanarak güç duru
muna gelmesi olasıdır. Halen Parti ile savaş· 
maktan vazgeçmeyen provakasyon çetesinin, 
bozgunculu§un, yıkıcılı§ın, sa§ belirtilerin, yet· 
mez devrimcili§in , birçok amatör özelliklerin 
yolaçtı§ı sorunlar göz önüne getirilirse, Parti 
geçmişimizin nasıl yaratıldı§ının kavran· 
masında ciddi bilinç yetersizliginin o lduQunu 
söylemek gerekiyor. 

PKK Hareketi, en korkunç zorluklar altında, 
en büyük bilinçsizlik duvanyla çarpışarak 
ortaya çıkmıştır. En barbar düşmanın her an 
üzerinde sallanan kılıcı altında ortaya çıkan 
PKK. birçok ülkedeki parti ve ulusal kurtuluş 
hareketiyle kıyaslanmayacak kadar, önüne 
çıkan engeller, karanlık kuvvetlerle boguşa 
boğuşa yaratılan, bunlan yenmek için insan 
iradesinin, cesaret ve fedakarh§ın en son 
sınınna kadar ortaya konuldu§u özgün bir parti 
hareketidir. Parti muanzlannın tüm iftira, iha
net ve teslimiyetleri , düşmanın katliamianna 
gerekçe kılmak için yürüttüQü tüm iddialan 
anlaşılabilir. Ama, Partiye sahip çıkması ge
reken, Partinin ruhu, gövdesi, başı , kollan ve 
bacaklan olması gereken güçlerin, Parti ger
çekligini kavramadaki en küçük bir yetersiz
likleri bile kabul edilemez. Böyle bir yetersiz
li§in, içte ve dışta Parti aleyhtan akım ve davra
nışlara hizmet ettigi bilinmek zorundadır. El
bette ki, Parti gerçekliğimizin muhasebesinin 
çok yetersiz, eklektik, sistemsiz ve duyarsız bir 
biçimde yapılması hiçbir gerekçeyle kabul 
göremez. PKK'nin yaratılış olayı, sıradan 
herhangi bir örgütün yaratılış olayı degildir. 
Özellikle şehitlik mertebesine yükselmiş yol
daşlara ve hele belki de tarihte eşine rastlan
mayacak bir biçimde hayatlanm ortaya koyan 
zindanlardaki şehitlerin çabalanna kulak ka· 
bartmak gerekiyor. Her birisinin yaşadı§ı o 
korkunç koşullar altında, neyi, nasıl , hangi 
yaşta yürek ve beyinle savundu§u mutlaka her 
partili unsurun bilincine ve yüre§ine çakılmalı-

dır . Bunlan duymadan, yaşamadan, düşünme· 
den partili olunamaz. 

Görece§iz ki; eğer güçlü çarpmayan yürek, 
müthiş çalışmayan beyin. sa§lam basmayan 
bacak, sert vurmayan yumruk varsa, nedeni en 
soylu değerlere karşı bağlıhQın lafta olması, bu 
konudaki bilinç noksanlığıd1r. Bir yerde bir 
uyumsuzluk ve en küçük bir rahatsızlık bile 
varsa, bu degeriere karşı duyarsızlıktan bah· 
setmek gerekir. Elbette ki, böylesine zaferin 
temel koşulu olan degeriere sahip olunan bir 
yapıda, en basit çabalann bile gösterilmemesi. 
Partinin güçlü bir gelişmeyi yaşamaması düşü
nülemez. Tersi, büyük bir çelişki olur. Çünkü 
öyle bir durum, başka sını h n otoritesi, örgütlü
lüQü ve eylemini Parti içinde sürdürmek de
mektir. Her şehirlin yaşamını , Parti içinde 
attıktan her direniş adımını, bugün hayatta 
olaniann ülke içi ve dışında yaşadıklan tüm 
yaşamın anlamını sistemleştirerek, bunu o 
kılcal damariann ana kolda birleşmesi gibi 
yüreklerinde birleştirerek duymayanlar, büyük 
Parti eylemini gerçekleştiremez ve özellikle de 
önümüzdeki dönemi büyük bir devrimci dö
neme çeviremezler. Yine bu durumda olan· 
lann, halka karşı vefa borcunu ödeyemeye
cekleri, çagla hesaplaşamayacakları ve lanetli 
geçmişle bo§uşamayacaklan da t.:r o kadar 
açıktır. 

O halde, Parti geçmişimizin özümsenmesi 
olay1, rastgele basit bir olay olarak ele alına· 
maz. Parti geçmişimizin, ideolojik-politik 
düzeyde bütün bir tarih ve ça§la muhasebeyi 
içerdi§i, ekonomiden düşüneeye kadar fena 
çarpılmış zayıf Kürdistan insanıyla hesaplaş
manın bir ürünü o larak ortaya çıktıgı ve bu 
nedenle de oluşumunun büyük bir kuvvet ve 
kudret kayna§ı olarak algılanması gerekti§i, 
ilerideki aktivitenin dayanaca§ı en güçlü po
tansiyel yedegin bu oldugu iyi aniaşılmak 
zorundadır. Sınıflara bununla gidilecek, dış 
müttefikleri e bağ bununla kurulacak, kocaman 
bir halk tarihinin en güçlü eylemine bununla 
kaldmlacaktır. Bu noktada aslı na sadık kalma
nın, bir ailenin bireylerinin yürek atışlan da 
dahil birbirlerinin tüm yaşam usullerini ezbere 
bilmesi gibi, bir parti üyesinin de kendi partisi
nin tüm özelliklerini yaşamının aynlmaz bir 
parçası olarak özümsemesinin önemi kendili· 
ği nden anlaşılmaktadır. E§er Parti mensuplan 
bilinci bu biçimde algılamışlarsa, o zaman, 
büyük otoriter güç olarak Parti; büyük uyum 
gücü olarak Parti; dolayısıyla, devrimci deği· 

şikliğin büyük bir aracı olarak parti çok güçlü
dür ve örgüt içi ilişkileri sarsılmazdır. Onüne 
çıkacak her engeli aşmada güç oluşturabilir, 
bilinç le aydınlatu, iradesiyle parçalar. Ve böyle 
yapıldıgında, zorba gücün diktigi şiddet ne 
olursa olsun, aygıtlanyla yaratbğı ideoloji ne 
kadar yansıtıhrsa yansıtılsın , kendi şiddetini 
dayatıp kendi propagandasıyla herşeyi aydın
Iatacağı gibi , başanh olmaması için bir ııeden 
de yoktur. Çünkü, tarihsel deneyimlerin do§ru· 
ladığı şeyin, Kürdistan somutunda doğrulan
maması için hiçbir gerekçe ileri sürülemez. 

Parti gerçekli§imizin tanımını , yaratılış 
sürecini dönemlere ayırarak. özellikle de Parti 
önderliği ve militanh§ının aynadıklan rolü 
daha yakından görerek, kavrayışı güç lendir
mek mümkündür. Herşeyden önce ilk bilinç 
tohumlannın serpildigi alaca karanlık bir 
ortamda, bu bilinçlenmenin nasıl gerçekleşti· 
gini bilmek gerekiyor. 

1975'1erde ülke, halk, birey kendini öz kim· 
liğiyle tanımlamaktan, isim bile vermekten 
korkmaktaydı . Bunun için gerekli cesareti ve 
fedakarlıSı kendisinde görememekteydi. Ser 
runa çok sağdan bazı yaklaşımlar ve bu 

temelde bazı tanımlamalar vardı. Ama bunlar, 
devrimci değişikliği yaratmak bir yana, engel 
olarak dikilmekteydiler. Somut gerçeklik mut· 
laka özgün olmayı ve bunu devrimci bir 
biçimde ele almayı zorunlu kılmaktc:t.ydı. Ama, 
kendine yabancılaştmlmış olan sosyal ze· 
minde ulusal sınıflar öncüye omuz verme bir 
yana, bunu kavrama durumunda bile de§ildi. 
Elbette ki, inkar edilen bir halkın kaderini 
bilince çıkarmak. tanımlamak, özgür leştirrnek 
için yola çaktığında öz gücünden başka bir 
gücün yanında bulunamayaca§ı bu koşullarda 
böylesine devrimci de§işikliklere yol açacak 
düşünce, ancak büyük bir cesaret ve fedakarlıkla 
yükümlenebilinir. Çünkü, bu konuda sıradan 
adımlar daha ilk anda bireyin çakılmasına yol 
açar. Tabii eğer, bu ilk soylu adımlan atanlar, 
her türlü i§diş edilmiş düşünceyi sosyalizm ve 
ulusal kurtuluş maskesiyle tenlsil etmiyorlarsa 
veya Kürdistan'ın somutunda gerçekten kaç
mak için ne lazımsa onu yapma biçiminde bir 
saplantıya sahip de§illerse bu böyledir. Fakat 
eSer, tarihimizde sıkça yapıldı§ı gibi. düşma
nın işbirlikçiliginin dalaylı olarak bel verdiSi 
ihanet ve teslimiyet kokan düşünceler bir takım 
cilalar çekilerek temsil ediliyorsa, bu, sadece 
yabanciiaşmanın ve soysuzlaşmanın daha da 
derinleşti§in_i ifade eder. O halde, hiçbir soru m· 
luluktan kaçınmamak, gerekeni süreç içeri
sinde daha da derinleştirerek yapmak, öne 
çıkacak tüm engelleri aşmak için her tü~lü 
öz veri ve cesarete hazır olmak gerekiyordu. Ilk 
devrimci düşünceler ancak bu temelde ülke 
sotumuna taşmlabilirdi. 

Özgür ve bağımsız düşünce bugün çok güç
lüdür. Yayın organlan ve çeşitli tartışmalarla 
yüzlerce kadronun ve halkın bilincinde epey 
gelişmiştir. Bu gelişmişlik ortamında. ilk 
düşünce tohumlannın nasıl ortaya çıktı§ı pe k 
idrak edilememektedir. Ama bilinmeli ki , 
bugün mevcut özgür ve ba§ımsız düşüncenin 
bu kadar güçlü olması hiç de kolay gerçekleş· 
memiştir. Başlangıçta, ''Küdistan sömürgedir'' 
terimi bile büyük bir sır olarak saklı tutulur, çok 
sınırlı say1da insana ve hem de en gizli biçimde 
aktanlırdı. Bir belgenin, bir tanımlamanı n, bu 
konuda doğru düşünceleri cesaretle ileri sü· 
recek yayın organlannın olmadı§ı bir ortamda, 
sadece düşmandan gelecek tehlikelere karşı 
deQil, aynı zamanda deneyim, bilgi ve siyasal 
yetersizlikten gelebilecek tüm olumsuzluklara 
karşı kendimize yüklenere k sömürgeler soru· 
nunda tarihin ve çağın tüm gerçeklerini yakın
dan tanımaya, Kürdistan somutunda sömür· 
gecili§in nasıl geliştigini ince lemeye yönelmek 
durumundaydık Sömürgeciliğin en basit bir 
·kelimeye bile en ağır cezalar verdi {ii bir 
ortamda buna cesaret etmek, ve bunu büyük 
yoksulluklar içinde sürdürmek zorundaydık. 
Egemen sınıfiann ve hakim ulusun aydınlannın 
büyük bir bölümünün inkarcı durumlan orta· 
dayken, böylesine bir devrimci düşüneeye 
ulaşabilmek, ancak ülkesine çok güçlü baQ
Iarla ba§lı büyük oranda emekçi sınıflardan 
gelme ve dolayısıyla büyük yoksunluk içindeki 
kişiler tarafından geliştirilebilirdi. Koşullar göz 
önüne getirildiğinde bu zorunluluk daha da iyi 
görülmektedir. Aynı zamanda, devrimci dü· 
şüncenin devrimci bir prati§e dayanarak daha_ 
hızlı geliştigi göz önüne getirilirse; bir yığın 
yanlış prati!jin kol gezdi§i, hakim ulus çıkar
lannı dile getiren her türlü incelmiş şoven ve 
sosyal·şoven görüşlerin sosyalizm adı altında 
her saat şınnga edildi9i bir ortamda ülke ve 
halk somutunu tamı tamına yakalayabilecek 
baQımsız bir düşüneeye ulaşmanın güçlü§ü 
ortadadır. Ciddi devrimci prati§in olmayışı 
düşüncey i zorlaştıran bir etken olurken, bir de 
bir yığın yanlış pratigin bu zorlu§u daha da 
artırması durumu vardır. Dış zorluklar da buna 
eklenince, düşüncede bir tohum halinde doğ
manın zorluklan nı daha yakından idrak etmek 
mümkündür. Ve bu. mutlaka idrak edi lme
lidir. 

Düşüncede do!juş. eylemde doğuştan daha 
az zor değildir. Bir ordunun yaratılışı kadar zor 
bir olaydar. Ve hele, kendisini her türlü baSım lı 
düşüneeye tabi kılıp, bunu yaşamın tek bir 
biçimi olarak kabul edişin yüzyıllardan beri çok 
güçlü temellerinin olduğu bir somut için, bu 
zorlukdaha da artar. Tabii ki, buna baQiı olarak 
karşı koyma gücü ve gösterilmesi gereken 
fedakarlıSı n derecesi de artar. O dönem, do§ru 
düşüneeye nasıl ulaşıl aca§ı , ışık gösterecek 
yolun nasıl açılabilecegi, bunun okul sıra· 
lannda mümkün olup olmayacağı sıkça soru· 
lurdu. TC kurumlan bu konuda çok inkarcıdı r, 
satır aralarında bile gerçekten bir ize rastla
mak çok zordur. Sömürgeci baskılar ve maddi 
yoksunluklar da buna eklenince düşüncede 
ba§ımsız ve özgür do§uşun büyük önemi ortaya 
çıkmaktadır. Bağımsız ve özgür düşüncenin 
yaratılış olayının hangi zorluklar ve mücadele
lerle gerçekleşti§i tam kavranamadıQında, 
geçmiş emeQin büyük önemi algılanamamakta 
ve dolayısıyla bu tür durumlarda baQımsız 
düşünce gücünde zayıflık ortaya çıkmaktadır . 
Açık ki, ba§ımsız düşüncenin hangi zorluklarla 
boğuşarak elde edildiSini iyi bilmeyenler, bu 
ugurda harcanmasi gereken büyük çabayı 
gösteremeyecekleri gibi, kıymetini de bilemez-
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ler. O dönemde, iki cümlenin dogru telafuz edil· 
mesi bile büyük bir sorun iken, bugün cilder 
dolusu kitap ve yüzlerce propaganda _çevresi· 
nin varlığı birçok kişiyi yanaltabilir. Oyleyse, 
gelece!)in güçlü çizilmesinin temelini oluşturan 
bu ilk do§uş olayı, bütün zorluklan ve tüken· 
mez çabalanyla bilince iyi çıkanlmak. özüm
senrnek zorundadır. 

Teoride doğuş olayı , bir ideolojik gruplaş· 
malar döneminin başlamasıydı . Bu dönemin 
hangi koşullar ve olanaklar içinde geliştiğini 
bir kez daha hatırlamakta yarar var. Kendi öz 
çıkarlanndan önemli oranda uzaklaşbnlmış 
bulunan topluma bu düşünceleri kabul ettirme 
sorununun varlığı; böyle bir sorun bile, döne
min zorluklannı anlamak açısından yeterlidir. 
Dilinden başka hiçbir mücadele aracı olmadı§ı 
gibi , bunu bile kullanmak çok sınırlı olabil· 
mekteydi. Mücadele gruplan bu koşullarda ve 
en yetersiz araçlarla yaratıldı. Her tarafı her an 
patlamaya hazır mayınlarla dolu bir tarladan 
geçiyoruz. Üstelik bu tarlada hiçbir gezi tecrü· 
ben olmadı§ı gibi, iyi kuşanmış da de§ilsin. En 
ilkel donanımla ülkeye taşınıyorsun. Halkın 
sana (ba§ımsız ve özgür düşünceye) karşı 
duyarsız, bilinçsiz ve atıl bırakılmış; sen ise, 
genç yurt~everli§inden başka bir silaha sahip 
de§ilsin. Işte, ilk gruplar bu koşullarda böyle 
yaratıldı. Dünya ülkelerinin bir ço§unda pek 
önemli olmayan ve çok rahatlıkla sa§lanan bu 
tip gelişmelerin, Kürdistan'da neden yüzlerce 
kat zor oldugu şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. 
Kürdistan için yaşamın bir zo r' dan ibaret 
oldugu sıkça söylenir. Bu, devrimci sürecin 
gelişiminde de geçerlidir. Devrimci süreç çok 
daha fazla zor, acı ve işkenceli bir biçimde 
ge liş ir. Maddi yaşamın subjektif yaşama yan sı· 
ması olan bu durumu küçümsememek, ilk 
çevrelerin oluşumunda atılan adımlan unut· 
mamak gerekiyor. 

İlk çevreler kolay oluşturulmadı . O muaz· 
zam tehlikeler ortamında ve en donanımsız bir 
biçimde büyük zorluklar pahasına yaratıldı. 
Bir toplantı odasının bulunması bile büyük 
bir olaydı. Bu konudaki anılar henüz çok tazedir. 
Kırk kişinin küçük bir to plantı odasında, 
dışanya tek bir adım atmadan sabahlara kadar 
tartışma yaptı§ı , hatta baze n bu sayının yüze 
çıktı§ı hafızalanmızdaki sı cak anılar arasında· 
dır . Burada he men bir anıyı hatırlayacak 
olursak; ı 977' nin Mayıs ayının ilk haftalannda 
Antep' te Haki KARER'in sorumlu oldugu bir 
döne mde 80 kişiye yakın bir grubun küçük 
bir odada, a deta soluklarını tutarak yaptıklan 
bir tartı şma toplantısı vardır. Bu toplantı ger· 
çekleşti§i koşullar açısından oldugu gibi, s~ 
nuçlan itibariyle de büyük öneme sahiptir. 80 
kiş inin bir arada sorunlan tartıştı§ı bu toplantı· 
nın yarataeaSı gelişme leri , düşman da gör· 
m ek te gecikmedi. Toplantının üzerinden henüz 
bir ha fta ka dar bile bir zaman geçmeden, Haki 
Ka re:-' in katledilmesi olayı yaşandı . Ardından , 
her tarafta peşpeşe komplolar ge liştirildi. 1977 
Mayısı'nda Hareket kesin o larak bitirilmek 
istendi. Oysa henüz, iki elin parmaklan kadar 
bile bir sayıya sahip de§ildik. Ama, 1977 yılı 
içinde Kürdistan 'da bir dizi şehirde gerçekleş· 
tirdi§imiz to plantılar, bu sayının giderek 
artaca§ını, düşünce l e rin büyük bir coşkuyla 
ka bul göreceSini ortaya koymuş ve Antep top
lantı sı bu gerçegin kanıtiandıSı doruk noktayı 
olu şturmuştu . Sömürgeciler, daha bu ete· 
kemi§e kavuşmadan gelişmeyi önle mek karar· 
lılı § ı y la ve ta rihte örne§i görülmeye n bir 
biçimde düşüneeye saldırdılar. Yaygın bir 
şekilde geli ştirdikle ri komplo ve suikastlerle en 
köt ü bi r tarzda imha etmek is tediler. Elbette bu 
te rörü yırtmak büyük bir cesaret ve ina nç ürünü 
ola bilirdi. Nitekim bazılan bu dehşet ortamın· 
da n ürke re k çareyi her türlü devrimci düşünce· 
den ve eyle mden vazgeçmekte buldular. 
Düşmanın dayatııS ı şey çok açı ktı : " Ya 
devrimci düşünce ve eylemden vazgeçeceksin, 
ya da açık bir terörle imha edileceksin." Henüz 
bir örgütten ba hsedile mediSi. hannaklann 
olmadı§ı bu koşull arda, hiçbi r taviz vermeksi· 
zin devrimci düşünce ve eyle mde ısrar ola yı 

yaşanmıştır. Ve bu çok iyi aniaşılmak zorunda· 
dır. Grup pratiğ i bu koşullarda geliştirilm iş, 
ideolojiden progra ma yükselinmiş ve bu te· 
me lde örgütle nme geliştirilmiştir. İşt e, bu 
muazzam yetersiz likler ortamında ve bu acı· 
ması z imha tehlikesi altında yürünınesi bil i· 
nerek düşüncede ve eylemde yükselinmi ştir. 

ı 978 yılına merdiven dayandıSında, imha 
tehlikesine ka rşı Pa rti Programıyla cevap ve· 
rildi. Bu program etrahnda da ha ileri bir ö rgüt· 
lenmenin teme lleri atılarak, Parti gibi büyük bir 
olayın ta rtı şmas ı yaşandı; Pa rtinin kuruluş 

karan alındı . ı 977 katliamının birinci yılında 
Halil Ça vgun katledilmişti. Bu katliamada en 
devrimci tarzda cevap vermek zorunlulu§ u 
vardı . Cevabı Parti silahını dayatmak oldu. Ama 
bunun gerektirdiSi tüm sorumluluğu yaşamak 
düşünce ve eyle m büyüklügüne ulaşmak, her· 
türlü fe dakarlıSa haz ır olmak gibi ağır bir görev 
de böylece yükümlenilmiş oldu. Kendinden 
ürkütülmüş, kendis in i bir türlü yaşamak iste· 
m eye n bir halk iç inde dolaşmak, en az donanım 
ve ilkel yöntemlerle çalışmaya mecbur o lmak, 
henüz gelişmemiş kadrolarla bu i ş i yürütme k, 
ama buna ra§ men yine de devrimci eylemden 
ve ö rgütlenmeden geri durma mak gerekiyordu. 
Bu yapıldı. Çünkü, e§er tarihe bir şimşek gibi 
çakılmak is teniyorsa , artık bu noktada dev· 
rimci eylem ve örgütlenmeden ne pahasına 
olursa olsun vazgeçme mek gerektiği çok 
açıktı . TC gibi bir düşmanın elli yıldan beri " yok 
ettim, bitirdim" dedi§i bir somutu tekrar can· 

Haziran 1984 

landırmak. bunun öncülügünü bir avuç insana 
büyük bir görev olarak dayatmak ve Parti ila· 
nıyla bunun bayra§ını açmak gerekiyordu. 
Ama bu nasıl başanlacak. düşmanın sıkı 

yönetirole açık imha saldınlan, mutlaka yaşa· 
ması gereken büyük davanın önüne dikilen 
büyük tehlikeler nasıl aşılacaktı. Bu soylu 
davanın ilk cesaretli adımlannı ataniann 
yükselttiSi bayra§m yere düşmemesi için, 
halkın ulusal·siyasal uyanışı ve bu temeldeki 
canlanışı sa§lanmalıydı. Adeta bu, çorak top-
raklarda kök salma kavgası , topraSı canlan· 
dınştı. 

ı 979'1ara gelindiSinde, Parti ilan edilmiş; 
Kuruluş Bildirgesi ve Manifesto'yla daha da 
derinleştirilmiş bir düşünce temelinde gelişen 
kitle uyanışına ve gençligin güçlü katılımına 
tanık olunmaktaydı. Ama, TC de, tarihine 
yaraşır bir biçimde kendisini yeniden donat· 
makta gecikmedi. En basit birdüşünce ve siyasi 
gelişmeyi bile ordusuyla ezme planını gündeme 
sokarak, Maraş katliamı ardından peşpeşe ilan 
etti§i sıkıyönetimlerle yaygın tutuklama ve 
operasyanlara başladı . Partinin inşası doğ· 
rultusunda başlangıç adımiann atıldı§ı bu dö
nemde, henüz oturmamış olan örgüt yapısım 
korumak ve geliştirmek sorunu kendisini e n 
yakıcı biçimde dayattı . Buna kadrolann usta 
bir devrimci çalışmayı hayata geçirmedeki 
yete rs izlikleri de eklenince, zorluklar daha da 
clrtıyordu. Soru kesindi: Hareket yaşatılacak, 
Parti bayra§ı yükseklerde tutulacak mı; yoksa 
yaşatılamayacak ve dolayısıyla bayrak yere mi 
düşürülecek? Elbette ki, cevabı da soru kadar 
açık ve kesin olmak durumundaydı. Bayra§ın 
her ne pahasına olursa olsun yükseltil me kara n 
kesindi. Ama, bu nasıl sa§lanacak, imkanlar 
nasıl geliştirilecek. engeller nasıl aşılacaktı? 
Düşman kuşatmayı sürekli geliştiriyor, ilmek 
süre kli darahyordu. Bo§ulmanın işten bile 
olmadıSı bu koşullarda, çıkışın mutlaka sag.. 
lanması , bunun yolunun bulunması gere ki· 
yordu. Ayaklanmalan çembere alınarak boy· 
n una geçirilen itmekle bir kısmının imha edilip, 
bir kısmının teslim alınması hürdistan' ın yüz· 
yıllardır kaderi olmuştur. Bu, bu kez PKK 
somutonda tekrarlanmak isteniyordu. Ezile n 
sınıfiann en özgür hareketi, düşmanın en güçlü 
olduSu koşul altında bo§ulmaya çalı şıhyordu. 
Ama halkımızın filizlenen bu tek umudu sol· 
durtulmamahydı . Bunun için gereken büyük 
fedakarhk, cesaret, azim ve çaba mutlaka 
gösterilmeliydi. Bu konuda en büyük sorumlu· 
luk, örgüt kurucuianna düşmekteydi. Dünya 
duyarsız, halk çok çekingen, işbirlikçi ideoloji 
ve politikalar alanı çoktan terketmiş durum· 
daydılar, ama direnme çizgisi bu korkunç 
koşullarda bile mutlaka kendisini ayakta tut· 
mayı bilmeliydi. Bir et parçası, bir yürek çır· 

pıntı sı biçiminde de kalsa direnmekten başka 
bir yo l yoktu. DoSru düşünceden hiçbir biçimde 
vazgeçmemek zorunda olundu§u bir dönem 
sözkonusuydu. E§er bu dönem, başka türlü 
kapatılırsa, tarihteki o karanlık durumlara düş· 
rnek işten bile değildi. Tarihin tersinden gidişini 
durdurabilmek ancak direnmeyle mümkündü. 
O halde direnmek; direnmek için ise, öz gücü 
sonuna kadar konuşturmak, bir insanın yete· 
neklerinden ne doğuyorsa, onu do§urtmak ge· 

rekiyordu. 
Orgütü, davayı ve umudu yaşatmak için, 

çoSu kişinin aklına bile getire medi§i o adım atı· 
larak, hiçbir ilişkin i n olmadı§ı ve üstelik 
sosya l· şovenizmin ve küçük-burjuva reformiz· 
minin içte ve dışta alabildiSine karalama ka m· 
panyası yürüttükleri bir dönemde yurtdı şına 
çıkış yapıldı . ı 979'da atılan bu adımla, dışarda 
yaşam yollan açarak, acımasız zifiri karanlık 
yırtılmaya çalışıldı . Bu karanh§ın kola y yırtıl· 
madı§ını hemen be lirtme k ve kesinlikle bu 
gerçeSi unu tmamak gerekiyor. Dış alan, devlet 
çı karlannın , ulusal çıkarlann, sınıfsal çıka r· 

lann en çok ö rgütlendi§i , büyük bir kura lla r 
bütünlü§ üne kavuştuğu, karşılıksı z hiç bir şeyin 
verilmedi§i ve a ncak çıkariann gerekli kıldı§ı 
ölçüde yaklaşı ldı§ı bir zemindir. Ve bu zemine 
tanınmayan bir ülkeyi temsilen girilmektedir. 
Adı duyulmuş olsa bile hep kullanılan, alınıp 
satılan bir Kürdistan' ı, bu kez satmak iç in değil , 
onun bağımsı zlı §ını ve özgürlü§ünü sa vunmak 
için yola çıkılma durumu vardır. Bu konu'"'1a 
düşürülmüş halkın dostlannın he men herr •• m 
olmadığı gerçeSi ile yüzyüze gelme k, onla ra 
böyle bir Kürdistan' ı anlatmak, yardımlarını 
isternek açık ki çok daha büyük zorlukla n 
içerir . 

Dış a landa Kürdistan'abakış açı sı, saygın
lıktan çok uzaktı. Kürd istan a ncak ucuz i şgücü
nün, ha mallann, lumpenlerin. ucuz a skerin 
kayna§ı ola ra k görülmüş , kullanabi lece§in 
kadar kullanılabilecek insanlar çıkar anlayı şıyla 

yaklaşılmıştır. i şbirlikçile r Kürdistan ' ı basit 
bir yaşam karşılı§ında şu veya bu devlete sat· 
mışlar ve oynarlı klan bu olumsuz ro lle, Kürdis· 
tan'ı u§runa savaşılan bir ülke değ il , he men 
herkesin üzerinde at aynattığı bir alan ha line 
geti rmişlerdir . Böylesine bir dış algılayışı de· 
§ i ştirmek, bu çerçeveyi kırmak kolay deSildir. 
Bunu kırmak bir yana, bu platformda ya~amak 
bile büyük bir direnme gücü gerektirir. Ulkeye 
ilk girişte karşılaşılan zahmetler, dışarda 
binka t da ha artmıştır. Bu, görme k, duymak, 
kabul etmek is te meyen toplulu§un içinde 
direkt haklılığı savunmak, gerçekten va zgeç· 
memek: herşeyin maddi çıkara büründüğü ve 
bunun en ince hesabı nın yapıldığı bir ortamda 
küçük de o lsa bir ye r yaratmak; TC' nin hazırla· 
dıSı en büyük ka tlia mlardan birisini boşa 
çıkararak, yerle bir etmek i stediği ba§ımsı z lık 

ve özgürlük umudunu canlı tutmak, dava 
bayraSını yükseklerde dalgalandırmak büyük 
cesaret ve bilinç isteyen bir iştir. Bu temelde bir 
alan yaratılmadan yaşamak mümkün de§il· 
dir. 

Evet, bugün içte ve dışta büyük olanaklar 
yaratılmıştır. Ama, unutulmamalı ki , ilk dı· 
şanya çıkıldı§ında günlerce küçük bir odada 
kalındıSı olmuş, kısa bir yürüyüşle temiz hava 
almak bile büyük bir kazanım olarak değerlen
dirilmiştir. Büyük engeller ve zorluklarla dolu 
bir yolu açmak çok zordur, ama açılmış olan 
yoldan yürümek basittir. O halde, bugün bu 
yolda kolayca yürüyen ler, bu yolun nasıl açıldı· 
§ını tüm derinliSiyle bilince çıkarmak zorunda· 
dırlar. Bu yol, ba§ımsızhktan ve özgürlükten 
tavizvermeden açılan bir yoldur. işbirlikçili§in, 
vatan alıp--sataniann yolu de§il; Kürdistan için 
halkın öz çıkarlan bayrak yapılarak açılan bir 
yoldur. Bunun deSerini iyi bilmek gerekir. 
Dışanda hiçbir şey kendiliğinden kazanılma· 
mıştır. En ufak bir olanak yaratmak. sınırdan 
bir kişiyi geçirmek, her an tutuklanmasının 
işten bile olmadı§ı bir zeminden insanlan taşır· 
mak, onlan korumak. yaşatmak, e§itmek 
büyük bir e mek. tükenmez bir çaba ve direniş 
ile mümkün olmuştur. Tedbirlerin alınmaması 
durumunda düşmanın mutlaka imha edece§i 
de§erler, büyük bir özveri ve cesaretle korun· 
muş, en ücra köşedeki deSeriere kadar uzaml
maya çalışılmıştır. Bu noktada denilebilir ki, 
nefes alıyorum, yiyiyorum, yaşıyorum diyen her 
partili, kendisini yaşatanın tümüyle Parti kuv· 
veti o lduSunu bilmek, bu anlamda canının ken
disine ait olmadıSını bilincine çakmak z~ 
rundadır. Bu yıllarda çe kilen tüm acılar, katla· 
nı lan zorluklar, Partimizin en değerli varlıklan· 
nın zindanlarda ve daSlarda canlan pahasına 
direnişi yükseltmeleri , özellikle yüzyıllardan 
beri bir gelenek haline getirilmiş, baskı kar
şısındaki teslimiyelin parçalanması ve bu 
temelde tarihsel gelişimin yönünü deSiştirme 
olayı tüm inceliğiyle Parti gerçekli§imiz olarak 
özümsenrne k durumundadır. Yine, birçok gü· 
cü n soluğu Avrupa' da alarak, buralarda işbir
likçili§e yöneldi§i, herkesin kendini özgür 
sandı§ı bir zeminde her an ülkesinde savaşıyor· 

muş gibi yaşamak ve düşünmek; ülkenin en 
ulaşılmaz alanianna tırmanarak ba§ımsızlık 
ve özgürlük umutlannın bayrağını bu doruk 
noktalannda dalgalandırmak, bir daha imha 
olmak tehlikesini boşa çıkarmak için en sa§· 
lam zeminlere ye rl eşmek, bunun gerektirdi§i 
cesareti göstermek, muazzam zorluklara g(). 
Süs germek; nerede olursa o lsun PKK gerçeSini 
yaşamak ve bu pratikleri tüm özellikleriyle 
sistemleştirerek Parti gerçeğinin ayrılmaz öge· 
leri o larak görmek, bugünkü Parti gerçekliSi· 
mizin doğru kavranmasının köşe taşlandır. 
Bu adımiann rolü, gelecek eylemimizin yaratıl· 
masında belirleyicidir. 

Provakasyon çizgis inin, he r türlü yıkıcılı§ı , 
bozgunculuSu bu de§erlere karşı saldırı teme· 
linde geliştirdi§i bilinmektedir. Provakasyon 
çizgisi , en soylu direnişe saldırarak, e n çok 
sahip çıkılınası gerekeni gözden düşürere k, en 
çok birlik olunması gereken yerde daSınıkh§ı 
körükleyere k sonuç almak is tedi. Ama bunlann 
sömürgecili§e ve ça§dışılıSa dayanarak geliş· 
tirrnek istedikle ri ihanete karşı, Parti varlı§ı 
daha da güçlü kılındı. Açık ki PKK, bir yanıyla 
da , provakasyon çizgisinin yıkıcı ve bozguncu 
özelliklerini Pa rti içinde ve dışında sergi· 
leyerek, sürekli aldatılmış Kürdistan insanını 
bu a landa da aydınlatıp, Parti gerçekliSinin bu 
yönünü de çok iyi özümseterek, dolayı sıyla 
mücade lede tek taraflı de§il, iki ta raflılı ğın bir 
yöntem olarak ke ndis inde gelişmesin i sağ· 

layarak ve tüm bunlarla örülmüş bir Pa rti 
gerçekiiSi olara k ge lişiyor. Bu, ardı·arkasına 
nefes·nefese bir gelişmedir. Bu ge lişme kı saca 
şöyle tanımlanabilir: Dinrnek bilmeyen bir 
yürek: süre kli düşünen bir beyin; engellerin 
aşılması için sürekli güç toparlama; daha bir 
engelin aşılması s a§lanır sa§lanmaz daha 
büyük bir engel için yeniden hazırlanma ve 
bunu sürekli kılma; fedakarlıktan örüle n, ya· 
şamı sürekli tehlikeler karşısında ö§renen, 
militanlaşan bir varlık haline gelme; ola§anüs· 
tü yetenekierin ayakta tutabilece§i olaSanüs· 
tü koşulların adamı olabilme; Partiyi bu 
ögelerle örme; geçmiş l e hesap kadar geleceQ'in 
devrimc i yaratılışını da böyle bir meka niz· 
ma yla saSia ma ... Evet, gelece§in yaratılışının 
da temelini oluşturan , bugüne varan gelişme· 
miz böyle bir te melde saSianmıştır. 

4 • Görevleri Başarmak İçin 
Gerekli Militan Ölçülere 

Ulaşalım! 

Ö llümüzdeki döne m, birçok bakımdan yeni 
sıf a tına layıktır. Her şeyden önce yeni dönem 
PKK'yi imha etmek is teyen gücün sonuç ala· 
madı§ ı: tam ters ine PKK' nin 75'lerdeki gibi 
he nüz tohum halinde serpilen bir güç değil , 
milyonluk taba na dayanan binlerce militan ve 
sempatiza na sahip, maddi pratik hazırlı§ını 
epey ge liş tirmiş, içte ve dışta dostlannı artır· 
mış, eskisiyle kıyaslanmayacak bir biçimde 
tecrübe kazanmış, teoride ve s iyasal örgüt 
konula nnda ileri bir gelişme seviyesine ulaşmış 
bir güç o laTak girdiği dönemdir. Ama aynı 
zamanda döne m; düşmanın• kendisini tümüyle 
şiddetl e ördü§ü, tüm toplumu terö rden geçir
diSi. özellikle Partimizin önderliğinde ki müca· 
delenin üzerine tüm gücünü sefe rber ederek 
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saldırdı§ı, çıplak zorunu ve ideolojik aygıtlan nı 
ayaklandırdı§ı, dolayısıyla devrim ile karşı· 

devrimin içiçe bo§uşacaklan bir dönemdir. 
Dolayısıyla, zorluklan ve olanaklanyla eskiden 
birçok bakımdan farklı bir dönemdir. Tabii ki , 
Partinin dönemin gereklerini karşılaması , geç· 
miş kadar geleceği de devrimci gelişmelerle 
dolu kılması için, buna uygun biçimiendirilmesi 
gerekmektedir. Bu ise, geçmişi basamak ya· 
parak. gelece§in güçlü perspektiflerini edin· 
mekle mümkündür. Herşeyden önce, bu dö-
nemde, düşmanı çok daha iyi tanımış, tüm 
siyasi taktik davranışlarını çözümlemiş bir 
biçimde üzerine yürümek için, önce iç yapısını 
muazzam bir otorite ve uyum altına almak, 
tarihi yaratacak bir öncü konumuna ulaşmak 
durumundadır. Bu öncünün militanlannın da, 
dünyanın belki de en çok düşürülmüş bir 
halkına her yönüyle sahip çıkmalan , onu her 
düzeyde yönetebilmeleri için gerekli bilinç ve 
beceriye sahip olmalan, mücadelenin her biçi· 
mini tüm zenginliğiyle kavrayarak gerekti· 
ğinde do§ru biçimleri dayatacak esneklikte 
olmalan, en zorlu engeller karşısında ayakta 
kalma cesaretini gösterebilecek duruma gel· 
me leri gerekmektedir. Onlann tarihin bu döne· 
minde artık sadece bir öncünün yaratılması 
için de§il, ulusal direnişi tüm halkın ayağa 
kalkması temelinde ortaya çıkarmak yönünde 
çaba göstermek, ulusal kurtuluş mücadelemi· 
zin bu evresini tarihin en coşkulu, en güçlü evre
le rinden birisi haline getirmek, ı 975 sonrası 
uyanan aydın gençli§in ötesinde halktan mil· 
yonlan bilinçlendirerek bizzat savaşı m içinde 
tutmak, savaşa kaldırmak ve bu savaşı yönet· 
rnek, bunun gerekli kıldı§ı komuta kabiliyetine 
yükselebiirnek ve görülmemiş örgütsüz ortamı 
örgütlü ortama dönüştürmek, devrimci örgüt· 
!enmeyi hayatın her alanına uygulayabilmek. 
böyle örgütçüler seviyesine yükselip, böyle 
örgütçüler ortaya çıkarmak ve tüm bunlara yol 
gösteren Parti çizgimizin derin kavranması, 
gelişen koşullara uyarlanması için büyük siyasi 
uyanıklıkla gelişmelerin yakınen ya şanması ve 
bunlann hepsine kılavuzluk eden Marksizm
l eninizmin kavranmasına daha yakından 
a§ina olmak görev ve sorumluluklan vardır. 
Önümüzdeki dönemin üzerine ancak böyle 
gidildi§inde başarılı olunabilecektir. 

E§er öncü sıfatına layık olmak istiyorsak. 
dönemi bu tarzda yaratmak için gereken, 
herşey ne pahasına olursa olsun yapılmalıdır. 
Kaldı ki , bu zor da degildir. Kendisini gerçekten 
de sıfırdan yaratmasını bilen bir hareket, 
geleceğin üzerinde yürürken ihtiyaç duydu§u 
kuvvetleri kendisinden nasıl üretece§ini de çok 
iyi bilir. Hiç kimse rejimin faşistliğini, düşma· 
nın maddi gücünün büyüklüğünü ve dönemin 
zorluklannı ileri sürerek ilerleme sa§lana· 
mayaca§ını iddia etmesin. Tam tersine, dünya 
ulusal kurtuluş hareketlerinin canlı pratiklerin· 
den de bilinir ki, en az o lanak ve _güsle büyük 
diren i şler yaratılmış, zafer, .. büyük" emperya· 
list ve sömürgeci ordulan n deSil , küçük ve zayıf 
halkiann olmuştur. Halk kurtuluş savaşlannda 
belirleyici olan, silahiann gücü, düşmanın 
uyguladı§ı vahşet ve bunun karşıh§ında halkın 
zayıf konumda olması değildir. Davanın haklı· 
lı§ı ve halkın topyekun savaşa kaldınlışı , en 
güç lü sanılan emperyalist o rdulan bile yerle bir 
etmek için yeterli olmuştur. Türkiye'de de çıp-
lak bir zora dönüşen rejim, her zamankinden 
daha fazla mevzi kaybetmeye, özellikle de 
ideolojik·politik alanda yenilmeye mahkum· 
dur. Çıplak zorun halkın muazzam kin ve 
öfkesini hergün biraz daha karşısında bularak. 
halkı kendisi karşısında bir o rdu haline ge· 
tireceSini ve halkın zorunun bu te melde görül· 
memiş boyutlara ulaşaca§ını , dolayı sıyla 

yalnız Parti içi güç kayna§ımızın deSil. halkı· 
mızın güç kaynaSının da bu dönemde çok ileri 
boyutlara varacaSını ve ulaşılacak olan mil· 
yonla nn bu ö rgütlü gücünün önünde hiçbir 
emperya list, sömürgeci ve ça§dışı gücün d ura· 
mayacaSını belirtiyoruz. 

O halde, tarihimizin bu dönemini devrimin 
emrettiSi bir biçimde yaratmak iç in, Partili 
militanla r yeterli gelişme seviyesine gelme· 
lidirler. Tarih, herhangi bir insanla-milita nla 
de§il, ancak döne min gerekli kıldıSı öze llikleri 
kendisinde somutlaştıran militanla yaratı · 
l acaktır. Evet, şu veya bu ülke için geçerli o lan 
militan ölçüleriyle de§il, özgülün gerektirdi§i 
ö lçülere uygun o larak tarihin karanhklannı 
da ha da gerilere itmek için; Parti önderli§i, 
Pa rti militanlan ve halkımız her zamankinden 
daha bilinçli ve örgütlü aya§a kalkmak gibi bir 
görevle görkemli bir dönemin içine yürüyor. 
Kısaca, halkiann bayramı rliye tabir edilen 
devrim dönemine görülmemiş bir hı zla giri· 
yor. 

Böylesine soylu bir eyleme giren bir partide, 
militaniann hiçbir ki şisel sorunundan, uyum· 
suzluktan, ve hele bozgunculuk ve yıkıcılık gibi 
çabalan n geliştirilmesi karşısında duyarsızlık 
ve lakaytlıktan bahsedilemez. Büyük parti ot~ 
ritesini geliştirmek, birlik halinde bir halkı 
ya ra tmak için korkunç kenetlenmiş bir parti 
çekirde§i o lma k, gören aynı göz, atan tek 
yürek, düşünen tek beyin gibi hareket etmek, 
bunu ise sonderece akıcı ve berrak bir biçimde 
gerçekl eştirmek böylesine büyük bir dava için 
anlaşılır ve zorunlu olan tek yoldur. Yaşadı§ı· 
mız utanç verici somut kendisini her gün 
dayatırken, ve gelece§in devrimci bir tarzda 
yarabiması görevi bir güneş gibi bizi ke ndisine 
çe ktikçe, ayaklanmayacak bir militan, bir 
birey, bir halk tasavvur edilemez. Tarihimizin 
bu dönemini hiçbir dönemiyle kıyaslan· 
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mayacak biçimde ba!jı msız-özgür gelişmeyle 
dopdolu kılmak istiyorsak, bunun gerekli kıl
dı§ı saygıyı, sevgiyi, bilinçli bağlan, en büyük 
birlikleri kendi aramızda gerçekleştirmeme
miz ol ası değildir. Hangi kişisel zaaflar bizi 
böylesine soylu bir amaçtan uzaklaştırabilir? 

·Öyleyse: halkımızın ayağa kalkıp, kendisi 
içiiı tarihini yazmaya başlayacagı, Partinin en 
soylu adımlardan birisini atacaQı bu döneme 
girerken; zayıflıklanmızdan, güçsüzlükleri· 
mizden, hatalanmızdan annıp, bunun yerine 
gerçekten yeni insanımızı ve yaşamımızı şeki!
lendirelim. Partili militan ve sempatizanlar· 
dan, bu yüce birli§i tüm görkemiyle gerçek· 
leştirmelerini beklerken, gerçekten fazla bir 
şey istenmemektedir. Yine, halkımızdan da, 
böyle bir Partinin önderliginde kendi ulusal 
di reniş cephesi altinda toplanıp, kaybetti?ji her 
şeyi yeniden kazanmak için en büyük eyleme 
ça?jn yapı ldı?jında, istenen şey fazla degildir. 
Tersine yapılması gereken, altında toplanması 
ve yürünmesi gereken hedef ve görevler belirtil
mektedir. 

Çok iyi biliniyor ki düşman , çeşitli sınıf ve 
tabakalanmızın ve yine bireylerimizin hiçbir 
ölçü ve kural tanımadan bir kaos içinde yaşa
malannı sa?jlamıştır. Başıboş bir yaşantıyı 
dayatmıştır. Bunu, düşmanın baskı ve sömürü 
politikasının bir sonucu olarak anlamak. 
mümkündür. Ama, buna karşı dikilrnek ve 
bunun yerine ulusal-toplumsal kurtuluşun 
demir kanunlannı uygulamakla sorumlu olan 
ilerici ve devrimciler, düşmanın yüzyıllardan 
beri sürüp getirdiSi bu zeminlerden kaynakla
nan tüm da?jıtıcı, çözücü ve birbirine karşı 
kışkırtıcı etkileri nasal göQüsleyecekler, büyük 
bir birlik ve direnme ruhunu nasıl hakim kılacak
lardır. Önümüzdeki döneme girerken, so-
rumlu devrimeiliSin ve halkımızın tüm ileri 
ögelerinin, ama en başta da Parti satlanmızda 
mevcut tüm militanlann, kendilerine sorup 
yetkin bir tarzda cevaplandırmalan gereken 
sorular bunlardar. Birçok Parti yazımazda defa· 
larca vurgulandı Sı gibi, halkımızın, düşmanın 
iç ve daş dayanaklanna alabildi§ine güçlendir· 
di§i bir dönemde, devrimle kaderini deQiştir
mek gibi soylu bir çıkışa yönelmesi söz ko
nusudur. Böylesine bir çakışın sorunlaoyla 
karşı karşıya bulunulmaktadır. Bu sorunlar, 
herhangi bir örgütlenme, birlik ve eylemle 
de§il, koşullann dayattı§ı zorluklan kaldırabi
lecek, kendi iradesini karanlıklar dünyasından 
özgürlükler dünyasına hakim kılacak bir güçle 
ve tabii ki en başta da öz güce güvPYJerek aşı la· 
bilir. 

Öncünün direniş ölçüsünün halkın direniş 
ölçüsünü, öncünün birlik-eylemlilik kapasitesi· 
nin halkın birlik-eylemlilik kapasitesini belirle· 
yece§i tartışma götürmez bir gerçek iken, 
elbette ki Parti militanlan, herhangi bir dev· 
rimeilikle yetinemezler. Bunun da ötesinde, 
tarihin çok eski dönemlerinden beri gelen, düş
man tarafından sürekli kışkırtılan toplumsal 
yapının anarşik yapısından kaynaklanan her
türlü bozguncu, yıkıca, da§ataca etkilemelerin
den kendilerini kurtarınakla da kalmayarak 
büyük bir birlik ve direniş ruhunu bu koşullara 
dayatacak yüreklilik ve bilinçte olmalan gerek
mektedir. Geçmişte Parti tecrübesi ve egitim 
düzeyi ne olursa olsun ve hatta toplumumu
zun sürekli anarşi içinde tuttugu bireyi nesnel 
etkenlerden ne kadar yakınırsa yakınsın; eSer 
devrimcilikte karar kılmışsak. önümüzdeki 
dönemde tüm olumsuzluklan silerek gelece§i 
yaratmak zorunda oldugumuz ortadadır; ve bu, 
Kürdistan'da devrimci olmanın başta gelen 
koşuludur. O halde, Parti saflannda ister 
e?jitim, isterse tecrübe noksanlı§ından kaynak
lansın çeşitli zaaflara, saQ ve sol anlayışiara 
ve hatta provakasyon çizgisine alet olma gibi 
bir tehlikeye düşülmemesi için, en küçük 
olumsuzluklann bile giderilmek zorunda ol
dugu çok iyi kavranmak durumundadır. Böyle 
bir görevi militanlardan beklemek, kişiye aşı n 
bir yük yüklemek ve soyut bir kahramanlak bek
lemek de§ildir. Bu ça§n, ça§ımızın önümüze 
dikti§i muazzam engelleri silil>"'süpürmek için 
gereklidir. 

Tüm bu söylenenlerden sonra Parti saf
lannda halkımazın yaşam ölçüleriyle, Partimizi 
bu duruma getiren direniş şehitlerimiz ve 
emektar karlrolann mücadeledeki örnek ya
şantılanyla ba?jdaşmayan davranış ve dü· 
şüncelerin izine ·bile rastlamak düşünüleme
yecek bir olaydar. Elbette ki. en yüce de§er 
olarak kullanılmasa gereken silahı na tam sahip 
olamayan, gözbebegi gibi korunması gereken 
Parti birli§ini düşünce ve davranışlanyla zede· 
leyen, elimizdeki Parti materyalleriyle geniş 
çevreleri e§itip·örgütleyebilecek iken bunlar 
uğruna basit bir çabaya bile yönelmeyen, 
ajitasyon ve propaganda görevlerini yorul
maksızın yerine getirmek yerine dilini bile 
oynatmayan, dev gibi örgütsel görevlerimizin 
önümüze diktiQi sorunlan çözmek yerine ken· 
disinden kaynaklanan ek sorunlarla işleri daha 
da içinden çı\ulmaz hale getiren, elindeki tüm 
olanaklan "'yüzlerce kat artırması gerekirl,ien 
bunlan tüketmekle u§raşan birisi militan 
sıfatınalayık olamaz. En az propaganda, en az 
ajitasyon, en az örgütlenme ve en az eylemle 
yetinme Parti saflannda saygı duyulacak bir 
tutum degildir. Bunlar sorumlu devrimeiliSin 
karşısında dehşet! e irkilece§i tutum ve anlayış
lardır. Halkımazan kendisine dayatılan bu kabul 
edilmez utamlası yaşamını göz önüne getirip 
de, bu tip davranışlan lanetlememek, büyük bir 
öfke ve acı duymamak mümkün müdür? . 

Geçmişi devrimci bir tarzda yaratmak için 
gösterdigirniz o korkunç gücü, inanca, cesareti 
ve fedakarlığı unutmayaca§ız. Bugün ülkemi-
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zin en elverişli alanlan nda, mücadele alanlann· 
dan mücadele olanaklannın yaratılması , tü
müyle bu çabalann, muazzam zorluklara gö
güs germenin ürünüdür. Ve şimdi , pek tabii ki , 
hiçbir partili ve semptizan, buna dayanarak ve 
herşeyden önce de direniş şehitlerimizin emre
dici antianna ba§lılıgın bir gere§ i olarak, halkı· 
mızan her türlü insanlık, ulusal ve toplumsal 
haklanndan mahrum edilmiş durumunun ver· 
di§i büyük acıyla, bu tip anlayış ve davranışlara 
bir anlık bile yaşam olanaQı tanımamak zorun· 
dadır. Bu durum, şu veya bu oranda halkın çı· 
karlannı savunduklannı iddia eden güçler için 
de geçerlidir. 

Roller çok iyi kavranmalı ve çok iyi oy nan· 
malı, herkes halka karşı sorumluluklannın ne 
oldugunu çok iyi bilmelidir. Parti dışındaki 
çeşitli grup sözcülerinin kendi yaşantı çizgi· 
lerini en iyi biçimde bilince çıkarmalan 
gerekmektedir. Dönemin zorluklannı bahane 
edip, tamamen direnişle dolu olması gereken 
bir dönemi bir tasfiye dönemi haline getirmek 
ba§ışlanacak bir durum deQildir. Belki bunun 
hesabı bugün fazla sorulmayabilir; ama halkı· 
mız gelecekte mutlaka hesabını soracaktır. Bir
lik adına birliksizli§i, direnme adına teslimiyeti 
(açıkça olmadı?jında da yaşam ve tutumlanyla 
objektif olarak) savunmak halka karşı işlenen 
en büyük suçtur. Bunun ne akıllı politikayla ve 
ne de kadrolan koruma politikasayla alakası 
vardır. Dönem, her örgüte, kendisini devrimci
ilerici gören her kişiye emredici görevler yükle
mektedir. Belki örgütler kendi içlerinde hakim 
kıldaklan kurallan biribirierine karşı hakim 
kılamazlar ama, halkımızın temel çıkarlannda 
birleşilmesi gereken noktalar oldugu da orta· 
dadır. ister en büyük zorluklar karşısında ve 
isterse en rahat dönemlere ilişkin olsun, ulusal 
kurtuluş mücadelemizin kendisini yurtsever 
sayan herkese dayattı§ı ve mutlaka çözümünü 
gerekli kıldı§ı görevler vardır. Bu görevlerde 
birleşrnek ve dayanaşmak için elden gelenin 
yapılması gerekti§ini, güçlerin devrimci yurt
sever saflarda yerlerini alarak bunun kural· 
lanna mutlaka baQh olmalannı; e§er ba§lı 
olamazlarsa devrimci gelişmelerin kendilerini 
mahkum edece§ini söylüyoruz. Önümüzdeki 
döneme do§ru yönelirken, bir kez daha belirt· 
rnek gerekir ki, ulusal direniş cephesinin örül
mesinde her gücün katkısının önemli rolü 
vardır. Biz bu konuda sorumlulu§umuzun gere· 
Sini yerine getirmeye çalışıyoruz; ama bunun 
da ötesinde, herşeyden önce kendi öz gücü· 
müzle bu döneme yönelece?jimizi belirtirken, 
kendi saflanmızın hesabını kendimize vermek 
gerekir diyoruz. Parti saflanndaki tüm ögelerin 
büyük bir irade ve bilinç gücüyle görevleri ba· 
şanp başaramama konusunda kendilerini göz· 
den geçirerek, yetkinleştirme gereginden bah· 
sediyoruz. 

Devrimci gelişmelerle dolu olması gereken 
bir döneme yüklendiSimize göre. bunun için 
gerekli olan büyük otorite ve uyum gücüne ulaş· 
mak durumundayız. Bu konuda düşmanın tutu
mundan dahi gerekli dersler çıkan labilir. TC. 
Partimiz ve halkın üzerine gelirken, bütün par
tilerini bir kenara itip burjuva saflannda bir 
"birliQi" sa§lada. Ve hele ordusunu halkımızın 
ve Partimizin üzerine sürerken, bunu muazzam 
bir disiplin ve birlik altında gerçekleştirdi. 
Halen de günlük uygulamalannda büyük bir 
askeri disiplinle, polis ve· komando birlikleriyle 

~h"alkın ve Parti güçlerinin üzerine yükleniyor. 
Kendi birlik derecemizin düşmanınkinden 
daha geri olaca§ını söyleyemeyiz. Düşman saf· 
lanndaki birlikten daha zayıf bir birli?je, daha 
zayıf bir disipline kendi saflanmızda izin vere· 
meyiz. Proletarya örgütünün saflan, gerçekten 
demir disiplinli saflardır. Gönüllü bir disiplindir 
ama, düşmanın zoraki disiplin anlayışından 
yüzlerce kat daha güçlü bir disiplini ifade eder. 
Proletarya saflarındaki b.irlik çok daha güçlü, 
çelikten bir birliktir. Elbette ki bu noktada, kişi 
haklan adına yükselen sesler, bu soylu birliQe 
saldındır. Kişi haklan bahane edilerek, kişinin 
kendi yaşamını güvenceye alma, başkalannın 
emek ve fedakarlıklan üzerinde yaşama çaba
lan. keıldisini en az direnme ve çalışma çiz
gisinde tutarak ~ehlikelerden korunma kaygı
lan, proletarya saflannda varhgı kabul edile
mez korkunç bir düşkünlüktür. Bir gerçektir ki, 
halkımız günlük yaşamını sürdürmek, karnını 
doyurmak için bile korkunç bir çaba içindedir. 
Günde on saat çalışır. ama hala büyük bir bö
lümü aç ve sefil dir. Gün boyu en zor koşullarda 
çalışttklan halde yiyecek ekmek bile bulamaz· 
lar. Pek tabii ki, halkııı bu acılanna ve sefalete 
son vermek için mücadelede öncülüQe soyu· 
nan lar. çok daha büyük yoksunluklara katlan
mak, en büyük fedakarlıklan göstermek. irade 
gücü ve yeteneklerini e n son sının na kadar zor
lamak ve bütün bu zorluklar içinde gelece?ji 
yaratmak zorundadırlar. Unutulmamalıdır ki, 
bugünkü Parti olanaklan korkunç koşullarda 
bo?juşanların kanlanyla, on lan n muazzam si
nir, beyin ve ruh direnmesiyle elde edilmiştir. 
bizler bunlann anılannın temsilcileri ve taşı· 
yıcılan olarak, en az onlann direniş çizgisi 
kadar bir direnişi saflanmızda egemen kılmak 
durumundayız. Hiçbir kişisel yetersizli§imiz ve 
kişisel hak talepleriyle bunun önüne engel oTu· 
namayaca9ı bir gerçektir. Hiçbir ideolojik, po
litik, örgütsel sorun olmadı§ı halde, basit ki
şisel, aşiretsel problemleri, kann a§nlannı 
örgütsel görevin önüne engel koyacak kadar 
alçalabilen bir kişi , halkımızın yaşadıgı bu 
kabul edilmez gerçeklik içinde sıradan bir 
insan olarak bile görülemez. Bu çok acı ve u tanı· 
lası bir durumdur. Halkımıza n, gençli§imizin ve 

aydınlanmızın zorla içine düşürüldü§ü durum, 
nedenleriyle izah edilebilir; ama Partimizin 
kendisini baştan başa yeniledi9i geniş bir 
tecrübe mirasına sahip oldugu, buna daya
narak kendini büyük ölçüde hazırladıgı dev· 
rimci gelişmelerde dev hamleler yapmaya 
hazarlandı§a bir dönemde. bu tip düşüncelerin 
kınntılannın uzaktan duyuluşu bile, her inançlı 
militandaancak korkunç bir kin ve öfke yaratır. 

Davamızto özelliklerinin ne oldugunu bi· 
lerek, kendi ruhumuzu, ayaklanmızı ve kollan· 
mızı buna uygun çalıştırmak bir parti emri 
olmanın da ötesinde, halkımızın çakarlannın 
vicadanımıza hergün kontrol altına alarak 
hakim kılaca§ı emredici tarihi bir kuraldır. 
Kim bunu görmemezlikten gelebilir, bunun 
gereQini yerine getirememezlik edebilir ve bu 
duruma düştügünde sayga görebilir? Açak ki , 
hiçbir gerekçeyle mazur gösterilemeyecek, 
haklı gerekçeleri bulunamayacak atılması 
gereken, insanı küçülten yanlardır bunlar. O 
halde herkes, bu tür düşkünlüklere karşı gerek· 
li büyük çabayı ve öfkeyi kendisinde yaratma· 
h dar. Büyük birbaskı ve sömürü altında tutulan 
halkımazın derin çıkarianna baSh olanlar için. 
aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Kişinin 
büyüklügünü sorumluluk ölçüsünü, bilinç ve 
direniş düzeyini belirleyen, halkın hayati temel 
çıkarlandar. ESer ortada böyle çıkarlar ve 
tarihin mutlaka yerine getirilmesini eınretti?ji 
görevler varsa, buna talip olacak bireyler de 
vardır. Tarihte bireyin belirleyici rol oynaması 
bu nedenden ötürüdür. Tarihi miz, bu dönemde 
bir öncü gruptan böylesine belirleyici bir rolün 
mutlaka oynanmasını emrediyor. Buna talip 
oldu§ unu iddia eden birçok güç var ama, görev
lerin yerine getirilmesinden de anlaşılıyor ki , 
çogu bu iddialannı gerçeklik haline getir· 
rnekten çok uzakhrlar. Fakat Partimiz, geçmiş 
tecrübeleri, teorik ve pratik hazırlıklanyla bu 
işe en iddialı güçlerden birisi oldugunu ortaya 
koymuş, tarihin bu emredici kurallannın gere· 
gini yerine gelirebilme konusunda en iddialı 
güçlerin başında yeraldı!jını kanıtlamıştır, ama 
bu tek başına yeterli degildir. Kanıtlama 
sadece örnek bir olay de§erini taşır, yerine 
getirilecek dev görevlerin basit bir ölçüsü ola bi· 
lir. Henüz tüm görevlerini yerine getirdiSi an la· 
mına gelmez. O halde, mademki bir kanıtlama 
olayı vardır: buna da dayanarak roller tam 
oynanmalıdır. 

Biz, Parti saflanmızda olumsuzluklann 
adını bile a§zımıza almak istemeyiz. Çünkü 
bizi kuşatan Parti çizgi miz, Parti mirasımız ve 
tecrübemiz olumsuzluklara asla müsamaha 
göstermemektedir. O halde, tamamen bir 
cesaret, fedakarlık. bilinç ve direniş abidesi 
olması gereken PKK binasında molozlann var· 
lı§ı düşünülemez bile. Hiçbir PKK.Ii , hiçbir 
olumsuzlugun kendi kişili9i üzerinde sürüp git· 
mesine müsade edemez. Çıkarsa, böyleleri 
ancak sınıf daşa. Parti dışı, özellikle de yan· 
feodal. yan·küçük-burjuva güçlerin Parti 
içinde körce veya bilinçli taşıyıcılan olabilirler. 
Belki. tecrübe ve egitim noksanlı?jından ötürü 
bazı dürüst yoldaşlar da bu tür olumsuzluklan 
yaşayabilirler. Ama bunlann, egitim ve belli bir 
tecrübenin yaşanmasıyla rahatlıkla giderilebi
lece§ini söyleyebiliyoruz. Elbette ki , bunlan bir 
hak. bir anlayış, bir eylemlilik ve örgütlülük 
düzeyine getirenler için, o durumda. söyle· 
necek çok şey olacaktır. 

Kürdistan somutunda kabilecilik, aşiretçi
lik, mahalli özellikler, en ham küçük·burjuva, 
burjuva ve feodal özellikler boldur. Toplum bu 
konuda tanınmaz hale getirilmiştir. Ulusal 
çıkarlar adına ulusal inkarcılık. toplumsal 
çıkarlar adına hakim ulus burjuvazisinin 
uydusu olma tutumu görülmemiş boyutlarda· 
dır. Fakat toplum böyle diye, tüm bunlar 
PKK'ye de yansıyamaz. Görülmemiş mücade· 
leler sonucu kazanılmış. halkın bizzat yardım 
ve deste§iyle geliştirilen böyle bir birli?jin 
sırtına bu tip etkiler yapıştın lamaz. 

PKK'yi buna uygun hal! getirmek iddia
lanot ileri sürenler oldu. Ozellikle, yakınen 
yaşadı§amız provakasyon çizgisi, açıkça düş
manla işbirli§i yaparak. düpedüz düşmanın 
dayattıöı işbirlikçi anlayışlan "ıhmh PKK", 
"demokratik PKK" biçiminde bir çizgi haline 
dönüştürmeye çalışarak, herkesin bir grup 
özgürlü§ünün olması gerekti§i, herkesin bil
di?ji gibi bir PKK'li olabilece§i iddialan nı ileri 
sürdü. Açık ki, bunlar emek yiyiciler, bir 
kaşıkçorbaya kırk arkadaşını satan düşmanın 
piyonlandırlar. Bunun içindir ki bu sevdalannı 
şu veya bu güce. ya da özel ilişkiye dayanarak 
bir efiilim olarak örgütleme çabalan na girişme 
gibi bir gaflet ve ihaneti gösterebildiler. Bunu 
ise. "PKK dönemi direnişle geçiremez. döne
min zorluklan altında ezilecektir'' gibi karanlık 
bir rüyaya sıQınarak yaptılar. 

Tarihin, bir çok toplumsal ve ulusal kurtuluş 
mücadelesinde tanık oldugu gibi; nasıl ki burju
vazi proletaryanın ve halkın savaşı üzerinde 
iktidara yükselmişse, bunun basit ve bir o kadar 
da alçalbcı bir örne§i PKK üzerinde de yaşatıl
mak istendi. Daha önce de benzeri umutlar bes
lenmiş, altı aylık gibi sürelerle ömür biçilerek 
beklentiler içine girildi9i görülmüştü. Pro
vakasyon çizgisi de, "göreceksiniz Hakkari'de 
birtanesi bile kalmayacak" gibi alçakça hesaP"' 
larla Avrupa'da bu mirasın üzerinde nasıl 
yükselece?jinin planlaoyla uQraştı. Dünya 
çapında burjuvazi bu konuda çok usta, çok uya
nıktır ve bir çok işte becerebilir. Emekçileri 
savaşıırarak iktidannı güçlendirebilir. Bizzat 
Kemalizm bu konuda hem proletarya hare· 
ketine ve hem de ulusal kurtuluş hareket lerine 
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provakasyon yöntemlerini dayatarak, onlan 
e:ı;_p yok ederek kendi görülmemiş despotiz
mini uygulayabilir. Bunda şu veya bu düzeyde 
başa nh olup, bu başansını pekiştirebilir. Halkı
mızın kurtuluş mücadelesini de hertürlü tahrik 
yöntemleriyle içinden çıkılmaz bir hale getir
me k isteyebilir. Ve azgın sömürgecili?jini tüm 
boyutlanyla egemen kılmış olabilir. Ama o 
işbirlikçi ruhu esas alarak PKK'ye diz çöktürtü· 
lebilece!jini, PKK'nin köşe taşlannın oynatıla· 
bilece§ini düşünmek bir gaflet olmanın da 
ötesinde, eşine en der rastlanan bir ihanet örn e· 
§idir. Provakasyon çizgisinin temsilcileri düş
mana ve toplumun bu o lumsuz zeminine 
dayanarak böyle bir şeye girişebildiler. Fakat. 
halkla ba?jlannı koparmamış olaniann da bir 
bakış açısa , dayanışması ve direnişi vardır. 
Onlar, en azından halkların tarih boyunca 
derin boyutlu direnişlerini özümseyerek. bir 
ucu düşmana di§er ucu tümüyle örgütsüzlük, 
bilinçsizlik gibi toplumsal zayıfhklara dayanan 
olumsuzluklara karşı dikilebilirler. Bilinci her 
an yenileyerek, cesaret, fedakarlık ve eylem 
ruhunu her saat ayaklandırarak gereken gücü 
ortaya çıkarabilir, bunlarla bo§uşabilir ve bunu 
başarıyla sonuçlandarabilirler. Düşman o 
haksız çıkarlar için görülmemiş baskı ve 
işkenceyi dayatırken, tepeden tımaSa haklı 
olan halkın çakarlan için hiçbir. yürek ve mantık 
zayıfh§ına düşmeksizin, büyük bir birlik ve 
otoriteye ulaşabilirler. Bunlan, sadece bir PKK 
militamnın degil, yurtsever olan her insanın bir 
hak ve şerefli bir görev olarak kabul etmesi 
gerekir. 

Düşmanın baştan çıkardı§ı. niyetlerimizi, 
vicdanımızı, mantı§ımızı paramparça eden, 
işlemez hale getiren en kaypak. en soysuz 
dürtülerle yükledi9i yanlanmızı kesip atmak
tan korkmayahm. Bunlar bizi ne yüceltir. ne de 
şeref kazandırabilir. Tersine bunlar. yüzyıllar
dan beri yüre?jimiz ve beynimizde ö rülen 
örümcek ağlandır. Bizi tutsak etmiş, ilerici 
insanlı§a açılmamızı, baQımsaz ulusal geliş
meye ulaşmamızı sürekli engellemişlerdir. 
Kopanlacak şeyler yüzyıllardan beri takılmış 
olan zincirlerdir. O halde, hiçbir kişi se l endişe 
duymadan, birçok PKK militanında somut ifa· 
desini bulan bu büyük tarihe hitap eden hatip 
olma, o görülmemiş haskılara gö§üs germe. o 
sürekli haykırma, sürekli propaganda ve aji· 
tasyon faaliyeti yürütme, her olanaktan yarar· 
lanma. en sıradan olandan en geniş olanına 
kadar herşeyi örgütleme, birleştirme ve tüm 
bunlan büyük bir direnişe dönüştürme özelligi
mizi daha da çelikleştirip, halkımızın vazgeçe
meyece?ji ana bir özelliQi haline getireli m. Bu 
talep, tarihimizin bu döne minde çok o laQan
üstü çalışma da istese, insan yeteneklerinin 
sonuna kadar zorlanmasını gerekli de kılsa 
mutlaka yerine getirilmesi gereken bir ta
leptir. 

Tarih her dönem için bu tip güç gösterilerini. 
sınıfiann öncüleri ve toplumun bireylerinden 
beklemez. Belli bazı dönemlerde böyle o la?jan· 
üstü yetenekierin ayaklanmasını ister. Biz de 
böyle bir dönemin içindeyiz ve bu dönemi tır· 
naklanınızla söke söke. yüreklerimizi alabildi· 
Sine açarak. muazzam bilinç abidesi kesilerek 
yarataca§ız diyoruz. Üzerimizde uygulanan 
sömürgeci vahşetin, bizi ulusal degerierimize 
yabancılaştırarak hakim ulusun en aşagılık 
çakarlannın alnnda inim inim inletmenin, 
ortaçagdan kalma gericilikler al n nda süründür
menin ve varlı?jımızın imha edilme çabalannın 
karşısında , elbette ki bizim dayatacaQımız 
devrimciliQin özellikleri de bunlar o labilir. 
Defalarca da tekrarlansa, bunlan hergün her 
saat yeniden vurgulayacak ve mutlaka gereke
nin yerine getirilmesini isteyece?jiz. Elbette ki 
tüm bunlan gerçekten bu dönemde mutlaka 
sahipsiz bırakılmaması gereken halkımıza. 
Partimizin tüm militan kitlesine karşı görev
lerimizin olduQunu, onlarla güçlü dayanışmayı 
gerçekleştirmeden yaşamanın mümkün o lm a
dıSını bilerek belirtiyor ve ısrar ediyoruz. Açı k 
ki bu görevleri layıkıyla yerine geliremeyenler 
de§ il militan, bir insan sıfab na bile layık görü
lemezler. 

Dönemin gereklerini tümüyle karşılayacak 
önemli başanlan peş peşe getirecek, örgüt
lenme, eylem ve çalışma tarzında her ailemizi 
kazandıracak, her kabile ve aşi retimizi 
ulusal direniş cephemizin bayra§ı alnnda birleş
tirecek, bunlardan azami fedakarlıSı yara· 
tacak bir biçimde tüm bu ögelerin kazanıl
masını sa?jlayacak bir öncülügün gerekleri 
yerine getirilmelidir. Öyle bir öncü ki. düşma
nın tüm oyunlan nı boşa çıkarabilm eli, ortaçaS
dan kalma tüm köhnemiş engelleri bir yumruk 
darbesiyle yere sermesini bilmeli, bunun gerek· 
li kıldıQı teorik-siyasi perspektif ve uyanıkiıSı 
göstermeli, da§tn, ovanın nasıl kullanılaca?jı
nın, şehir-köy çalışmasının, her birime nasıl 
girilece?jinin, her kalenin nasıl fethedilebilece· 
Sinin, tüm aile. kabile, köy, kent varlıklanmızın 
tek tek nasıl ele geçirilebilece?jinin, bunun 
hangi plan, örgüt ve yöntemle mümkün o ldugu
nun derin bilinci içinde o lmalıdır. Bunun için 
edinilecek her özellik, bunun sıradan başansı 
bile halkımızın acılan·nı dindirebiiirve özellikle 
de bugün bizden direni ş bekleyen cezaevlerin
deki Parti de?jerlerimizin umutlannı tazeleye
bilir. Açık ki dönem devrimle fethedilmeyi 
serektiriyor ve bunun için fatihler gerekiyor. 
Oyleyse fatih militanlar olmalı, büyük komutan
lar, büyük siyasi önderler, büyük örgüt leyiciler, 
büyük ajitatör ve propagandacılar haline gel
meliyiz. Halkımızın dili kesildi-konuşturul· 
madı . onun adına konuşmalı ; birliQi atomlan na -
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kadar parçalandı, çelikten birli§ini kurmalı; 
sindirildi, yeniden cesaret bulması için direniş 
öncüsü olmasını bilmeliyiz. Bu konuda, ta
rihin ileriye do§ru çark edilmesinde insanın 
belirleyici rolü oynama özelligine dayanacak, 
öncü bir partinin oynaması gereken tarihsel 
rolü oynayaca§ız. Büyük bir parti birli§i teme
linde, düşman hangi iç ve dış gericili§i esas 
alarak üzerimize gelirse gelsin, onun tüm gizli 
ve açık saldınlannı boşa çıkarmasını bilece§iz. 
Bu görevi yerine getirmede, gerekli güç kaynak
lanna sahibiz. Özgür halk irademizi ayaklan
dıracak olanaklanmızın oldu§unu, eksik olanı 
ise tamamlayabilece§imizi bilerek, bunun 
bilincini her saat yenileyip örgütlülü§e ve 
eyleme dönüştürmek için, eQitici ve örgütleyici 
rolümüzü oynayarak, köy, kasaba, aile çevre· 
!erimize dalga dalga girebilmeli, tarihimizin o 
çok arzuladıQımız ve gerçekten hemen her 
şeyin zorunlu olarak yaratılmasını gerekli kil· 
dıQı bu döneme alnımız ak olarak girip çık
masını bilmeliyiz. 

5- Çalışma Tarzımızı 
Düşmanın Saldınlannı Boşa 

Çıkarmada, Her Türlü 
Y etersizligi Gidennede ve 

Halkımızı Örgütlernede Yeterli 
Hale Getirelim 

Kürdistan'da genelde devrimci hareketin, 
özelde PKK'nin önündeki en önemli sorun, sü· 
recin önüne koydugu tüm devrimci görevlere 
cevap verebilecek, çözümleyebilecek militan 
gelişmenin saQlanmasıdır . 

Birey, tarihte belirleyici rolünü dilediQi bi
çimde oynayamaz. Bu rol kendisini , objektif 
sürecin derinligine çözümlenmesinin bilince 
yansıtılmasında, bu sürece örgütlenme ve 
eylemlilik düzeyiyle gereken karşılı§ı vermede 
ve süreci devrimcileştirme görevini başarınada 
belli eder. Objektif sürece devrimle de§iştirme 
biçiminde yakJaşıldı§ı oranda, bunun bir anlamı 
olabilir ve kişinin irade gücünün yeterlili9i ve 
sistemli olmasından ancak o zaman bahsedile
bilir. Bu açıdan, tarihi olarak belirleyici rol 
oynayan birey, en çok da bu dönemde 
devrimci sürecin iki yanlı etkisi altında olur. Bir 
yandan bunalım içinde devrimle degiştiril
mesi gereken objektif sürecin şiddetli etkisi 
altındayken; di§er yandan subjektif planda 
kendisini, olaganüstü bir duyarlı lı Sa yücelme, 
fedakarlık. cesaret, bilinç gibi bir çok özelliQini 
alabildiSine ayaklandırma, bunlan kendinde 
üretme ve maddi ortamı de§işiklige ugratacak 
denli geliştirme ve bunun sürekli etkisini yaşa
mayla yüz yüze bulur. Ve zaten, bunlan sağhklı 
bir biçimde kendi kişiliğinde birleştirdi§i 
oranda, tarihsel rolünden bahsetmek mümkün 
olur. Birçok özelli§i yeterli bir konuma geldi§i 
oranda büyük hatalar yapması, devrimci mü
cadelenin sa§ ve sol sapmalara uğratılması 
önlenmiş olur ve bu anlamda tarihsel materya
lizmin gereklerinin toplumsal alanda da işleye
bileceginden bahsedilir. 

Elbette bunun bir sınıf temeli vardır. Bu rol, 
ancak dönemi devrimci bir tarzda de§iştirmeyi 
mümkün kılacak. gelece§i temsil eden sınıfın 
temsilcilerince oynanabilir. Yani, bu rolün 
sahibi, gelişmeyi en devrimci biçimde ken
disinde somutlaştıran öncü bir ekip tir. Sürece, 
bundan başka bir yaklaşımda bulunanlar da 
ortaya çıkar... Gerek dayandıSı toplumsal 
zemin itibariyle ve gerekse kişisel planda süreci 
layıkıyla yansıtmaktan çok uzak. bilinç, örgüt
lenme, gerekli cesaret ve fedakarlık öğelerini 
kendisinde geliştirememiş ve bu nedenle birçok 
yetersizlik ve yanlışlıklan şahsında somutlaş
tırmış tip, sürecin devrimci gelişmesine degil, 
tarihin o anında gerici güçlerin başanianna 
yol açma, bunun gerekli zeminini oluşturma, 
canı pahasına da çalışsa bu nedenden ötürü bir 
çok zarara vt gericili§in güçlenmesine yol 
açma gibi olumsuz bir rol oynar. Tarihte bu 
durumlara sıkça düşüldüSünden bahsetmek 
mümkündür. Bunun sınıfsal zeminini daha çok 
ara tabakalar oluşturur. Ama bu tabakalan n, 
e§er yanı başlannda daha devrimci bir sınıfı 
temsil etme durumu varsa, bunun yönlendir· 
mesi altında olumlu bir rol oynadıklanndan 
bahsetmek mümkündür. 

Bu genel belirlemelerin ışı§ında günümüz 
Kürdistanı'na bakıldığında, gerçeklerin daha 
karmaşık ve yerine getirilmesi gereken görev
lerin son derece dayatıcı oldugu görülür. Kür
distan somutunun daha çok emperyalist sö
mürgeci güçlerin ulusal ve sosyal gelişimi tara
fından belirlenen, bu anlamda önemli oranda 
kendisi olmaktan çıkanlan, dünyada eşine 
ender rastlanan kendine özgü bir süreci oldugu 
bir genel belirleme olarak sıralansa da, bunun 
özelliklerinin aynntılanna kadar yansıtılması 
bir yana, yöntem olarak do§ru aniaşılmaya 
başlanmasından bile kolaylıkla bahsedileme
mektedir. Objektif sürecin dogru tanınma
ması, tüm tarihsel, toplumsal, ulusal ve 
kültürel özellikleriyle sürecin yeterli izaha 
kavuşturulamaması gerçek olan bir durumdur. 
Bugün eğer, devrimci faaliyetlerimizin önün
deki bir çok zorluklardan ve bu konuda ortaya 
çıkan bir çok yetersizlik ve hatalardan bahse
diyorsak, bu, sürecin yeterince kavranma
masına çok yelkından ba§lıdır. Hatta, gerçek, 
bunun da ötesinde daha derinliğine bir kav
rayışı zorunlu kılıyor. 

Bir gerçektir ki, objektif süreci layıklyla 
yansıtmak durumunda olan sınıfiann ve bu 
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sınıfiann temsilcilerinin kendileri yabancıtaş
maya u§ratılmışlardır. Onlar, sürekli ikili bir 
gerçe§i yaşıyorlar. Süreci devrimle değiştir· 
rnek iddiasında olaniann kendileri, obJektif ve 
subjektif planda bir ikilemle bo§uşuyorlar. Bu 
açıdan, her şeyden önce kendilerinin devrimle 
de§iştirilmesi gereken bir konumlan vardır. 
Bugün Kürdistan somutunda devrimci veya şu 
veya bu sınıfın temsilcisi olduğu iddiasıyla 
ortaya çıkan birçok kişi , grup ve örgütün kendi· 
lerini, ilaveten devrimci sürece tabi tutmak 
gerekiyor. Bunlann devrimeiliSinin içeri§i ve 
biçiminde objektif süreci yansıtma ve bunu 
devrimle değiştirecek subjektif güce dönüş
türme durumu bir yana, kendilerinin objektif 
bir süreç olarak ele alınma, devrimci bir 
subjektif süreci objektif sürece yansırarak bu n· 
lan yeniden devrimcileştirme gibi az rastlanır 
ilginç birdurum söz konusudur. Ve bu, yetersiz , 
yüzeysel bir biçimde ele alınamaz. Tüm sı

nıfsal, kültürel ve ulusal bileşkeleriyle birlikte 
çok sıkı olarak ele alınmayı, içinde yaşadıklan 
katmerli yabancılaşmanın tüm özellikleriyle 
kavranmasını , bilinç ve ruh dağarcıSının ne· 
Jerle yüklü olduSunun çözümlenmesini ve 
aynntılanna dek işleomesini gerektirir. Tüm 
bunlar başanyla yapıldığı ve bu anlamda ger
çekler yerli yerine konduğu oranda, sa§lıklı bir 
devrimci gelişmeden veya rollerin bu tarzda 
oynanmasından bahsedilebilecektir. 

Kürdistan'daki prati!jin karmaşıkh§ı, işte 
yabancılaşmanın bu ikili karakterinden ileri 
gelmektedir. Objektif süreç denilen tarihsel, 
toplumsal, ekonomik, kültürel ve ulusal ge
lişmenin kendisi önemli oranda çarpıtılmıştır. 
Bir çok yabancı ö§e, asimilasyon, katliam, 
iknayla vb. birçok yöntemle, kendisi için olması 
gereken yapıyı önemli oranda başkalaşıma 
uğratmayı başarmıştır. Bu oluşumun ürünleri 
olarak ortaya çıkan sınıflar, kendilerini birsınıf 
olarak tam formüle etmek. bilince çıkarmak ve 
bu başkalaşımla aralanna sınır koymak bir 
yana, kendilerini kendi özgünlükleri içinde 
oluşmaktan alıkoyan süreci kesememektedirler 
bile. Bu sürece direnişle cevap verememekte, 
tabii bu da kendisini, bu sınıfiann sözcüsü 
olması gereken kesimlerde o bilinen çarpıklık. 
ikili Olma, devrimle karşı-devrim arasında, 
hakim ulusla ezilen ulus arasında bocalamakta ve 
bunu örgüte, bilince ve devrimci tavıra bulaştır
malannda somutlaştırmaktadır. 

Kürdistan'da küçük-burjuva sınıfsal oluşu
mun bu tarzda olması, bu sınıfın bir çok örgütte 
oldugu gibi, kendi örgüt gerçeğimizde de etkisi
ni duyurmasını bir yerde kaçınılmaz kilmakta
dır. Çünkü bunun derin tarihsel-toplumsal 
temelleri ve aynca bu temelin ikili-çarpık 
yabancılaşmayı önemli oranda ihtiva eden bir 
biçimde yansıtılması vardır. O halde, Kürdis· 
tan'ın devrimle degiştirilmesi gereken objektif 
sürecine dayatılması gereken devrimcilik, gö-
ründü§ünden daha fazla özgün olmak, dev· 
rimci yöntemleri ortaya çıkarmak zorundadır. 
Bugün kişide bile, ne düşmanın dayatmalann
dan vazgeçme, ne de kendinden vazgeçme, 
ikisini birden oynama durumu vardır. Kür
distan somutu üzerinde söz söyleme iddiasında 
olanlann, hakim ulustan ne kadar sayılıp sayıl
rnamalan gerektiği belli degildir. Böyle bir iki· 
lernin varhSı ve bunun çeşitli örgüt propa
gandalanyla ülke insanına da yansıtılması, 
dayatılması gereken devrimcili9in -ortak yan
lan olmakla birlikte- dünya ulusal kurtuluş 
hareketlerinden önemli farklılıklannın olaca
Sını da ortaya çıkarmaktadır. 

Bu açıdan, devrimci bilinçlenmemiz ve 
egitimimizin yetersizliginden ve yetkinleşme 
gereSinden sık sık bahsetmemiz anlaşılır ve 
zorunlu bir durumdur. Devrimcileşme iddia
sında olanın, devrimci fikir ve örgüt temsilcisiyim 
diyenin tüm bu iddilanyla yeniden bir ope
rasyona tabi tutularak devrimcileştirilmesi 
kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu anlamda Parti 
hareketimiz, sert imha niteli§indeki baskılar
dan ötürü kendilerini dile getirernemiş çeşitli 
sınıf ve tabakalann Parti içinde yansıtılma 
durumlannı en titiz biçimde ortaya koymayı 
zorunlu görmektedir. 

Hemen belirtmek gerekir ki , Parti, içi aydın· 
!anmış bir organizmadır. Bilinçle, cesaretle, 
fedakarlıkla annmış bir sa hadır. Ama, Kürdis
tan'ın ezilmiş toplumsal zemininde sınıf ve 
tabakatann kendilerini de§il, daha çok ya· 
b aneıyı yaşayıp, onu dile getirdikleri gözönüne 
getirilirse, bir çok sınıf temsilcisinin büyük bir 
ernekle hazırlanmış Parti ortamı içinde kendi
lerini konuşturmak isteyecekleri açıktır. Bu
gün, yetersizlikler ve zayıfhklann üzerine 
yürürken, bu gerçe§imizin altının çizilmesi 
gerekir. Gerçekten de susturulmuş, beyinleri 
kireçlenmiş, yürekleri dondurulmuş toplum 
bireylerinin, ancak böylesine bir organizma 
içinde kendilerine gelebilecekleri anlaşılır bir 
şeydir. En basit gerçe§in dile getirilmesinin bile 
en a§ır cezalarla ödettirildigi bir zeminde 
insaniann kendi gerçekliklerine yönelme ce
saretini göstermeleri bir yana, kendi kafa ve 
yüreklerinde kendilerine karşı diklikleri bin 
türlü engelden bahsetmek lazımdır. Toplumsal 
zeminde kat be kat bir y_abancılaşmanın yaşan
ması, fikirsel ve ruhsal gelişirnde birçok çarpık 
merdivenin dikili olması, Parti ortamının özgün 
ve güçlü bir çabayla hazırlanmasının, sınıriann 
en belirgin şekilde çizilmesinin önem ve zorun
IuluSun u ortaya koymaktadır. Böyle bir ortam 
yaratJiamaz, sınırlar çizilemez, tedbirler alına
maz, zemin ve zaman koşullan yeterince tahlil 
edilemezse, Parti dışı ortamda baştan çıkanl
mış sınıf ve tabkalann ve bunlann temsilcilijji 

iddiasında bulunanlann, bu durumlannı tü
müyle sergileyen ve ülkenin bir çok alanında da 
kendisini gösteren tablonun böyle bir izahı 
yapılmalıdır. Dolayısıyla , ilk ele alınması 
gereken sorun olarak Partinin sınırlannın çizil
mesi, ulusal kurtuluş sürecinde yer alıp ala
mayaniann sınırlannın çizilmesi, Parti ön
cüsüyle sempatizan kitle arasındaki sınıriann 
çizilmesi, ihanet ve teslimiyerin bütün yön
leriyle ortaya konulması büyük önem taşı
maktadır. Bu, herşeyden önce, sın ıfiann söz
cülerinin yabancılaşmadan kısmen de olsa 
annmış olarak kendilerini dile getirmelerine 
uygun ortamın yaratılması için önemlidir. 

Parti ortamının cesaret kazandıran, güç 
veren bir özelli§i vardır. Nitekim toplumun 
çeşitli sınıf ve tabakalanndan gelen insanlar, 
bu ortamda cesaret kazanmakla, konuşma 
gücüne ulaşmaktadırlar. Ve hatta, yüzyıllar
dan beri bastınlmış tutkulannı ve umutlannı 
Parti'de bulmaktadırlar. Bu nedenle de son 
derece yetersiz ve tehlikeli yönelimlere girebil
mektedirler. Birey için, bu ortamda adeta yeni· 
den dünyaya geliş gibi bir durum söz ko-
nusudur. Sert baski ve köleleştirici-ahklaştJncı 
asimilasyondan biraz yakası nı kurtaran birey, 
Parti içinde her şeyini birden bulmak isteyen, 
neye ne kadar kadir olması gerektiSini düşün
meden ve kendisini gerekli biçimde eSitıneden 
her şeyi birden başarmaya çalışan ve tabi 
başanlı olamadı§ında da hatalar ve yetersizlik
lerden kurtulamayan durumlara sıkça düşebi
liyor. Buradan, devrimci gerçekli§in yansı
tılmış, bilinç ve örgütlenmede önemli gelişme
ler sa§lanmış olmasına rağmen, yerine getiril
mesi gereken görevlerin çok oldugu, azim, 
bilinç ve örgütlenmenin daha da geliştirilmesi 
gerekti§i sonucu çıkar. Yetersiz anlaşıldı§ında 
vahim hatalan beraberinde davet etme gibi 
özellikleri olan bu durum, mutlaka kavranmak 
ve gerekleri yapılmak zorundadır. O halde, 
sürece yeterli devrimcili§in dayatılması gere
Sinden bahsederken, zoraki bir dayatma yapıl· 
mamaktadır. Bu, anın devrimci gereklerini 
karşılamak açısından anlaşılır bir durumdur. 

Objektif zemindeki karmaşıkhjjın do§al bir 
sonucu olarak subjektif planda da kannaşıkb§ın 
hüküm sürdü§ü; hakikat önemli oranda şekil
lenınişte olsa, halen bir çok dürüst insanın şu 
veya bu yanlış perspektifin içinde kaldıgı; iste
mediği sonuçlar için boguştugu dikkate ahn
dı§ında, anın devrimci görevlerinin ne olması 
gerektiği sorusuna yeniden açıklık getirmek 
görevi, önemini daha da artırmış olarak karşı
mıza çıkmaktadır. EQer süreç objektif etkenin 
a§ır işledi§i, subjektif etkenierin ise önemli 
oranda müdahale etmemiş oldugu, kısaca nes
nel etkenierin belirleyici bir konumda oldugu 
bir süreç olsaydı, devrimci görevlerimiz konu
sunda bu kadar ı srarlı olmayabilirdik. Fakat, 
tam da tersine harekete kalkış, bilinç ve 
uyanma var; ve bu konuda bir çok sözcü ortaya 
çıkmış durumdadır. Bu durumda, bunlann ne 
dedi§ine, halka neler vaadetti9ine bakmak, bu 
vaadlerinin teorik özünün ne oldugunu, sınıf 
zeminini, çizdikleri programı, bu programı 

hayata geçirmek için hangi strateji ve taktikleri 
önerdiklerini, bunlan hangi azim, pratik hazır
lık ve bizzat eylemle yerine getirdiklerini gör
mek. göstermek büyük öneme haizdir. Böyle 
bir tablo karşısında gösterilmesi gerekeni tüm 

gücüyle göstermeyen, açık ki bir çok yaniışiıSa 
taviz vermiş, onlann hükmünü icra etmesine 
isteSi dışında da olsa yardım etmiş olur. Bu 
konuda Lenin'in 1900'lerin başlannda Rusya 
prati!ji için veciz bir degeriendirmesi vardır. 
Lenin, birçok sınıf ve tabakanın derinden bir 
bilinçlenme ve örgütlenme ortamına do§ru gir
dikleri bu yıllarda sosyal-demokratlara, uyan 
anlamında şu belirlemeleri yapar. «Tarihimizin 
çok önemli bir döneminden geçmekteyiz. Rus
ya'daki hayatın genel gidişine ba§lı olarak işçi 
sınıfının uyanışı, toplumun çeşitli kesimlerini 
harekete geçinniş bulunuyor. Az çok bilinçli 
olarak, bu köhne düzene karşı mücadeleye şu 
ya da bu yoldan katılmak amacıyla örgütlen
meye çalışıyorlar. Onlara başanlar dileriz! 
Sosyal-Demokratlar, böyle bir mücadeleye 
katılan herkesi ancak sevinçle karşılarlar. Ama 
sosyal-demokratlar bu gibi müttefiklerin sos
yal-demokrasiyi ellerinde bir oyuncak haline 
getinnemeleri için, onu esas faaliyet alanın
dan uzaklaştırmamalan için, onu istibdada 
karşı mücadeledeki önder rolünden yoksun 
bırakmamalan için ve en önemlisi, devrimci 
mücadeleyi doğru yoldan saptırorak onun 
gelişmesini kösteklememeleri için. uyamklık
lannı titizlikle korumdk zorundadırlar. Dev
rimci mücadelenin son yıllardaki gelişmesini 
dikati e izlemiş olan herkes, bu tehlikenin hayal 
ürünü olmadı§ını açıkça görebilir.» (Lenin· 
Örgütlenme, syf: 107/108) Lenin, bu dönemde 
devrimci olanla reformisı olanın, düzenden 
yana olanla karşı olanın, dönemi devrimci bir 
tarzda de§iştirmek isteyenle refonncu bir 
tarzda değiştirmek isteyen taktik hattın özel
liklerinin net olarak çizilmesine büyük önem 
verir. Örgütlenme ve taktik üzerine o bilinen bir 
çok derin tahlil böyle ortaya çıkmıştır. 

Günümüz Kürdistan'ında da benzer bir 
durumun yaşandıSını herkes kabul eder. Biz de, 
di§er sınıfiann çeşitli sözcülerinin ortaya çık
masını son derece olaSan ve anlaşılır bir şey 
olarak görüyoruz. Kendilerine hangi sıfatı 
takıp, hangi iddialarla ortaya çıkariarsa çıksın
lar buna saygımız vardır; am:ı, Kürdistan gibi 
tek bir do9ru söz söylemenin bile idama 
mahkum olmayı gerektirdi§i bir ülkede acı
masız işkencelere, büyük zorluklara karşı 
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insan soyundan beklenebilecek en büyük öz veri 
ve azimle, fedekarlıSın, cesaretin, bilincin 
özgün bir bileşimi olarak ortaya çıkan PKK 
Hareketinin, tüm bu akimlarla o lan sınınnı çiz· 
mek, teorik tespitlerinden güncel taktik adım
lara kadar farkin ne oldugunu belirtmek, 
sınıfsal zeminini, teorik özelliklerini program 
ve stratejik farkhhklannı ortaya çıkarmak 

büyük önem taşımaktadır. Ve şimdiye kadar 
ister siyasal ve isterse askeri alanda yapılan 
budur. Yine bu konudaki farkın bizzat pratikle 
çizilmesi ve hayata geçirilmesi, sürdürülmesi 
gereken bir görevdir. Açık ki, biz bu görevlerin 
başarılmasından ancak sevinç duyanz. Teori
nin program, stratejik ve taktik hattın beliilen
mesi anlamında dışanya karşı sını riann çi· 
zilmesinde başandan bahsederken, içinde ya
şamakta oldugumuz dönem için can alıcı so nın 
nedir denildiSinde, Partinin kendi içindeki 
sınıriannda iyi çizilmesi demekdurumundayız. 
Bu, belki biraz anlaşılmaz gibi gelebilir, ama 
Kürdistan somutu göz önüne getirildi§inde 
daha iyi aniaşılacaktır ki, özellikle dönemin 
devrimci görevlerini başaoyla karşılayacak 
profesyonelleşme-militanlaşma olgusunun 
sa§lanmas ı başaniması gereken ciddi bir 
sorundur. Bir çok Partili dışa ilişkin görevlerin 
başarılmasıyla, pratik Parti içi sorimiann da 
kendili§inden çözüldü§ünü sanabilir. Zaten 
yetersiz anlayışiann içine girilmesi de buradan 
başlamaktadır. Teoride çözümlenenin pratikte 
de çözümlendi§ini, Parti dışında çözümteneni n 
Parti içinde de çözümlendiğini düşünmek 
yetersiz bir de§erlendirmedir. Genel sınıriann 
çerçevesinin çizilmesi, ancak başannın bir ön 
adımı olabilir. Partinin diger sınıf ve tabaka· 
larla, devrimci ulusal kurtuluşçuluk konusunda 
pratik ve teorik o hi rak sımrlanm iyi çizmesi, iyi 
bir başlangıcı teşkil eder. Ama, bu çerçeveyi 
gergef gibi işleyecek, onu gerçekten ete-kemi9e 
büründürecek militanlaşmaya , diğer bir de
yişle devrimci görevleri başantı kılacak pro-
fesyonel ölçülere ulaşınaya gelince, henüz 
yapılması gereken çok şeyin olduSunu söyle
mek gerekiyor. Elbetteki bu, tarihin ve günün 
bizden beklediği rolü layıklyla oynamamız için 
mutlaka üzerinde durulması gereken bir ger
çekli§imizdir. Bu konuda geçmişte yaşadı§ı
mız acılardan çıkanlacak dersler ve her şeyden 
önce de işkencelerde yaşamlannı vermiş Parti 
değerlerimizin söyledikleri sözler son derece 
ö§reticidir. Yetersizliklerden dolayı verilen 
kayıplar ve çekilen acılar az degildir. Güçlü bir 
prati§e yönelmek için, bu yetersizlikleri gör· 
rnek, ama bununla da yetinmeyip aşmak zorun· 
ludur. E§er biz, yetersizliklerimizi görüp, bun
lan aşamazsak, gelecek süreç içine tehlike 
tohumlannı şimdiden ekmiş oluruz. Yetersiz 
pratik tüm bir Parti varh§ını tehdit eder. 
Tecrübe noksanh§ı, e§itim yetersizli§i, müca· 
delenin a§ır sorunlan, bireyin zayıflıklannda 
bir izah olabilir. Ama, ne kadar iyi izah edilirse 
edilsin, yetersiziilik yine de yetersizlik olarak 
kalacaktır. Eğer, mevcut objektif sürece da
yatılması gereken devrimcilige ve örgütlülüge 
ulaşılamazsa. bunun sonuçlan çok ağır ola
caktır. 

Açık ki, sıradan bir olayla değil, bir tarihi de
Qiştirmekle u§raşılıyor. Tarihte ulusal ve top
lumsal kurtuluşun en acımasız olanını başa
oyla çözümlernekten sorumluyuz. Ve bu nok
tada önemli olan ne kadar çahşıldı§ı değil düş
manın tüm hamlelerini boşa çıkaracak, toplu
mun antik·çağdan kalma . a§ır ayak bagla
nndan kurtulmasını sa§layacak bilinci, gücü ve 
eylemi kendinde yaratmadır. Evet, burada 
önemli olan, devrimci eserin inşa edilmesinde, 
ulusal kurtuluş sürecinin güçlü geliştiril
mesinde başantı olunup olunamadı§ı; zayıflık· 
lan n ve yetersizliklerin görülüp görülemedi§i; 
en kıt olanaklardan bile en verimli bir şekilde 
yararlanma ilkesinin hayata tam geçirilip 
geçirilmedigi, kişisel ro llerin azami bir biçimde 
oynanıp oynanmadı§ıdır. Tarih, insanın önüne 
çözümlenmesi gereken bir görevi koydu§unda, 
en ufacık bir ikircikliSe kapılmadan ve tüm 
gerçekli§iyle o göreve hakim olmak gerekir. 
Böyle aniann kaldıramadı§ı durum, pr<r 
letaryaya özgü görev anlayışı ve çalışma tar~ 
zıyla baQdaşmayan yapılardır. Ve bunlar ken~ 
dilerini en kısa zamanda ele vermekten kurtu~ 
lamazlar. Her şeyden önce, aydınlanmış bir 
gerçeği yaratmaktan sorumlu olan bir yapı. 
onlann yapısım kendi mercekleriyle değerlen· 
dirmekte ve açığa çıkarmakta fazla gecik· 
m ez. 

Muazzam çalışmalann bir ürünü olarak 
ortaya çıkan Parti değerlerinin, basit özlem
lerle çarpıtılamayacağı, aşındınlamayacağı 
bilinmek durumundadır. Hakim ulustan ve ez i· 
len ulustan küçük-burjuvalann görülmemiş 
karalamalarla Partimize saldınlannın sonuç· 
lan ortadadır. Onlar, bu saldınlarında hayal 
kınklı§ına u§radıklan gibi, bu konuda oluştur
duklan ittifaklarta birlikte halktan tecrit ol
maktan da kurtulamamışlardır. Bu durum, her 
kesin kendi gücünü ortaya koymak zorunda 
oldugu önümüzdeki dönem için çok daha 
geçerlidir. 

Halkiann tarihine en kalıcı soylu zaferleri 
vermekle kendilerini görevli hissedenler, ya
şamlannı soylu başanlar u§runa adarlar. ESer 
kişi, devrimci rüzgann esrnesi sonucu de§il de, 
inanç ve kararlılıkla tarihi yaratma rolünü üst
lenmişse, bunun gerekli kıldığı büyüklü§ü 
gösterir. Provakasyon çizgisinin üzerinde oy
namak istedi§i bir noktanın da bu olduğu bilin
mektedir. Provakasyon çizgisi, soylu bir dava 
için yola çıkan ve aynı amacın birleştirici gücü 
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altında ilerleyen insanlan. adeta bir rüzgann 
etkisiyle bir araya gelmiş ve bu etkiyi atmak 
zorunda olan bireyler gibi göstenneyi eyleminin 
temeli olarak aldı; proleterya dışı sınaflann 
kahntı özelliklerine seslenerek, hayat biroyunu 
yeniden ve hem de PKK gibi çelikten birörgütün 
bünyesinde sergilemek gafletine düştü. Burada 
da hesap aynıydı. "Durun" denildi, "nasıl oisa 
ölümleri pahasına çaba gösteriyorlar, düş. 
mansa çok acımasız. Onlar her an imha edile
bilir, geriye ise mücadelenin miras• kalır ... " Bu 
görülmemiş bir açak gözlülük. ama aynı za~ 
manda da görülmemiş bir utanmazlıktır. Bunlar, 
sömürgecili§in yarattJ§ı ortamda hayvanlaş~ 
manın eşi§inde olan gözü dönmüş zavalh 
yaratJklardır. 

Açık ki düşman, onlar vasıtasıyla zayıflık· 
lara seslenerek derinleştirmek, Parti militan· 
lanm tahrik etmek, ve katUarncı geleneSini 
degişik bir tarzda sürdürmek istiyor. Bu ne
denle, bu tarzda konuşan agız düşmanın agzı, 
tümüyle onun halkımıza duydugu katUarncı 
imha emellerinin yansımasıdır. Fakat unutul· 
mamah ki, TC. günde onlarca devrimeiye idam 
vererek. faşist gücünü içte ve dışta PKK'nin 
üzerine sürerek çok acele davranmasına, ordu· 
lannı daglara salmasına, emperyalizme daya· 
oarak tüm maşalannı harekete geçirmesine, 
görülmemiş işkencelere raömen, sonuç .ala· 
mıyor. Basını, devlet kurumlan, cezaevindeki 
ihanet şebekesi ve dışarda Semir hainiyle dü~ 
manın korosundan yükselen sesin aynı olması· 
mn anlaşılmayacak bir yönü yoktur. Onlar hep 
bir aöızdan, halkımıza zaferi, kendilerine ise 
hak ettikleri o korkunç sonu getirecek özelik
Iere saldırmak zorundadırlar. Halkımızın bey• 
nine, onu ileriye götürecek bacaklanna, kol
Ianna saldırmalan, Parti önderligini bir 
''diktatörlük", Parti militanlannı birer .. robot" 
gösterme çabalan bu nedenledir. Ama, hayır! 
Tüm bunlar, açık olan, ve halkımızı öfkeyle dol· 
duran, düşmanın salyalanm büyük bir his· 
terivle sa9a·sola savurması, onun büyük 
telaşı iken, tabi ki biz düşmanın histerisiyle 
u9raşmayaca9Jz. Tam da tersine, onun bu öfke 
kaynaöını daha da büyütecek. telaşını artı· 
racak. korkusunda bo9aca§ız. Yani, sömür· 
gecili9in aöır baskılar albnda yarattJöı her türlü 
zayıflıöı güçlü bir devrimeilikle ona karşı silah 
haline getirecek, örgüt ve mücadele gücümüzü 
yenilmez bir noktaya ulaşbracagız. 

O halde, düşmanın bu alçakça umutlan, her 
an göz önünde olmalıdır. Biz gelişmede, müca· 
dele ve fedakarhkta ölçü olarak kendimize şu 
veya bu örgütü alamayız. Bizim ölçümüz, 
tarihimizin bu döneminde oynamamız gereken 
roldür. Açık ki bu, belki de insanın kendisini 
kırk parçaya bölmesin i, insan soyunun katlana· 
bilece!}i en büyük zorluklan gö!}üslemeyi 
gerektirecektir. Bu nedenle biz, ne kadar çalış
bÖJmızın ve fedekarhk yaptı!}ımızm muhase
besini yapamayız. Rol oynandı mı, başaralı 
sonuçlar ahndı mı, halk saflannda ne kadar bir
lik ve güçleome sa!}landı, düşmana ne kadar 
darbe vuruldu, bunlan sormak ve mutlaka 
olumlu cevaplar almayı varh!}ımızm bir gereSi 
olarak görmek durumundayız. İşte bu noktada, 
Parti ölçülerini derinden kavramama, pro
fesyonel devrimcili!}e ulaşamamayı kabul et· 
meyece!}iz. Buna sonsuz öfke duyarak, gerçek 
devrimci önderler haline yükselmeyi yaşamı
mızın anlamı olarak ele alacağız . Bunun öne
mine de!}inen Lenin, profesyonel devrimciler 
haline gelememe olayına karşı duydugu öfkeyi 
şöyle ifade eder. «Bu konuda her türlü gerili§in 
savunusuna karşı, darlı§ın hoş görülmesine 
karşı ödünsüz mücadeleye girişmenin za
manı, kendili§inden öfke dalgasının bizim 
hareketin liderlerinin ve örgütçülerinin üze
rinden aştı§ı şu sıradır. Pratik çalışmaya katı
laniann ya da böyle bir çalışmaya ginnek için 
hazırlanmakta olaniann hepsinde, aramızda 
yaygın bulunan amatörlüöe karşı hoşnutsuz
luk ve bundan kurtulmamız için sarsılmaz bir 
kararlılık yaratmak özellikle gereklidir.» 
(Lenin Ne Yapmalı, syf: 125) Bu bizim için defa~ 
larcadaha doğru olan bir gerçekliktir. Kavran
mak zorundadır ki, tarihimizin bir ölüm-kalım 
süreci olarak alınması gereken bu dönemini 
yetersiz bir biçimde karşılamak, tarihe, halka 
ve tabiki Partiye karşı en büyük sorumsuz
luktur. Niyet ne olursa olsun varılacak sonuç 
bu olacaktır. 

Parti, ilk fHizlerinin atıldı§ı günden bu güne 
kadar düşmanın imha siyasetine karşı sürdür· 
düğü direniş, görülmemiş bir emek, fedakarlık 
temelinde bugün oldukça geniş mücadele ola
naklanna ulaşmıştır. Her Partili bugün sahip 
olunan bu olanaklara da dayanarak. yaratıla
maz denileni yaratır güce ulaşabilir. Görülen 
askeri, siyasi, fiziki e!}itim sonucu ve Partinin 
koruyucu, geliştirici kanatlan albnda, başanl· 
mayacak görev, aşılamayacak engel yoktur. 
Bir çocu!}un ailesine karşı duydugu sorumlu· 
luk kadar bir sorumluluQun, halka ve Partiye 
karşı duyulması halinde bile bunun dışında bir: 
gelişme ortaya çıkamaz. Halkın öncüleri ola~ 
rak ortitya çıkma iddiasında olanlar, tkendi 
gerçeklikleri üzerine hangi ruh ve I:Alinçle 
yürüyeceklerini bilirler. Kendilerine eme§l 
geçen bir çok de!}ere karşı ve her şeyden önce 
de anılan na bagh olunduğu iddia edilen direniş 
şehitlerine karşı mutlaka görevlerin başansı 
için çalışırlar. Ve açık ki, bu görevlerde başanlı 
olarnama hiç bir gerekçeyle izah edilemez ve 
kimsenin ikna olması beklenemez. Halkımı
zın muazzam acılan karşısında silahına iyi 
sahip olamayan, propaganda, ajitasyon ve 
örgütlenme görevlerine en dar, en gevşek 

biçimde yapışan, basit bir eylemi bile örgüt
leyemeyen, salt rahath!}ı, bir saatlik uyku için 
köye gidip yakalanınayı göze alan, kendisini ve 
silahını düşmana kapbran birisi, niyeti ne 
olursa olsun bizlerde ancak büyük bir öfke ve 
nefret yaratır. Kaldı ki, bu duruma düşen bir kişi 
kaçınılmaz olarak en başta kendi kendisinden 
nefret duyacaktu. Bu,ülke dışında da böyledir. 
Kitleleri en çok bilinçlendirebilece!}imiz, dev
rimciler örgütünü geliştirece!}imiz bir ortamda 
işlerin üzerine en az bir çabayla yürüme, bu işi 
başarmak için görülmemiş bir azim ve eaşkuyu 
kendimizde yaratamama affedilmez bir tutum 
olacaktır. 

Partimizin özellikle ideolojik-politik belirle
meleri o kadar dayatıcı ve geliştiricidir ki, 
bunun sıradan bir Ö4:Ümsenmesi bile önümüz· 
deki engellerin bir tekmeyle yerle bir edilmesi 
için yeterlidir. Çizgimizin sıradan bir özüm· 
senmesi, hangi kabileel anlayış, hangi düşman 
provakasyonu, hangi iç yetersizliklerimiz kar
şımıza dikilmişolursa olsun, tüm bunlan aşma· 
mızı ve kendi eserimizi biraz daha yük· 
seltmemizi mijmkün kılar. Yeter ki devrimci 
üslup ve çalışma tarzı buna denk getirilsin. 
Devrimci görevlerin her şeyi ifade etti!}i böy
lesine bir dönemde, basit bir olumsuzluk 
altında ezilebilinece§ini, şu veya bu nedenden 
dolayı. yakalanmayı, örgütlenmedeki başansız· 
hğı, eylem geliştirememeyi kimse savunamaz. 
Kürdistan'da devrimci eylemle aşılamayacak 
hiç bir engel yoktur. Tekmelerle savrulabilecek 
bu kof mantarlar üzerine sıradan bir yürüyüşü
müz bile, halkın dalga dalga bize açılmasını, her 
şeyiyle Partimizin emrine girmesini sa!}la
yacaktır. 

Hemen soralım: Kürdistan'daki o barbar sö
mürgecilik, acaba ayakta kalmanın en ufacık 
bir hukuki, kültürel ve sosyal zeminine sahip 
midir? Kaba çıplak bir zor, Kürdistan dag.. 
lan nda, halkımız saflannda her şeye müktedir 
midir? Açak ki, değil. Ortadadır ki, düşmanın 
azgın saldınlan ve gücü de!}il, bizi, ancak kendi 
yetersizliklerimiz engelleyebilir. Ama, halkımı
zın yaşam tablosu karşısında ve bu acılı yaşa
mın süzülmüş bir öme!}i olan, onun yapı· 
landırdı!}ı bir Partiden olmanın verdiSi sıradan 
bir bilinçle bile, askeri, siyasi, örgütsel vb. her 
düzeyde görevlerin başanimaması için bir 
neden bulunamaz. Tarih o kad"'l.r dayatıcı. 
halkın yaşamı o kadaremredici vç Parti o kadar 
eyleme sürücü bir güçtür ki, PKK militanlı§ının 
tam da bu nedenlerden ötürü, önüne çıkan görev
lerin üzerine yürürken yüksek boyutlarda ölçü 
tutturması beklenir bir şeydir. Bizim için 
anlaşılmayacak olan. sıradan bir devrimcinin 
başan grafiQinin bile gerisinde ölçü tutturmak 
olabilir. Tabii bu duruma düşen birinin de, en 
rezil bir konumda oldugunu hemen belirtmek 
gerekecektir. Biz, uzun mücadele prati!}imizde 
karşımızda neyin direnip-direnemeyeceQini; 
sömürgecili!}in karşımıza dikti!}i engellerin 
nasıl giderilip giderilemeyece§ini çok iyi biliriz. 
En az donanımla yola çıktı!}ımızda neleri 
gerçekleştirdi§imizi, halka bağlı olmanın, par
tili olmanın bilincini en sıradan bir duyuşun bile 
bizi nerelere götürdügünü bilerek, görevlerimi· 
zin üzerine görkemli bir yürüyüşün yeteceQini 
söylüyoruz. Bu, da§da, ovada, kentte, köyde, 
silahlı-silahsız, cezaevinde-ülke dışında, kısaca 
her koşul ve mekanda geçerlidir. 

Bu konularda fazla bir şey söylemeye gerek 
yoktur. Direniş şehitlerimizin anılan gereken 
her şeyi söylemektedir. Gazetemizin Nisan 
sayısında Mazlum yoldaşla ilgili bir anı yer 
alıyor. Bu yazıda, Mazlum yoldaşın saçaklar
dan akan sulardan bir bardak toplayıp, kendi 
susuzlu§unu bir yana bırakarak, hasta yoldaş· 
lara küçük çay kaşıklanyla nasıl dağıttığı 

anlatılıyor. Yine, TC'nin gazete başiıkianna 
büyük işkencelef pahasına nasıl bir iki dakika da 
olsa göz abp, ö!}rendi!}i haber başiıkianna 
büyük bir coşkuyla yoldaşlara aktardıfjı ve 
mücadeleyi böyle sürdjirdü!}ünü görüycru?:. Ve 
bunun hangi koşullarda gerçekleş;..iğir.i bugün 
hepimiz çok iyi biliyoruz. O halde, eQer anılara 
ba!}hlık kendini aldatmanın, yalaniara sı!}ın· 
manın bir aracı olarak görülmüyorsa, hiç bir 
PKK militanının ve hele ülkemizin doruk nokta
lanndaki bir PKK militanının düşmana ölüm
cül darbeler vuramaması için bir neden kalıyor 
mu? Ülkemiiin zapedilemeyen doruk nokta
lannda, en cesurinsanlanmızın yanında görev
lerinde başansız kalan birisi, bulaca!}ı ge
rekçelerle kendisini bile inandıramaz . Belkı 
başka koşullann elverişli olmamasından 
bahsedilebilir. Ama, kendisine en fazla de!}er 
verilerek, büyük emekler harcanara k, özgürlü
ğün en güçlü araçlanyla donatılarak bu zemin· 
lere kaydınlan bir kişi, düşmana şahmerrlan 
darbeleri vurmak zorundadır. 

Partimizin çizgisi, taktigi, köylere nasıl giri· 
Jip çıkılaca!}ı, yürüyüş kolunun nasıl olması 
gerekti!}i, düşman pususunun nasıl boşa çıkan· 
laca!}ı, nasıl gizlenilece!}i, nöbet vb. kurallanmız 
belirgindir. Şunu çok kesin olarak iddia edi
yoruz ki; dünyada eşine ender rastlanacak sayıda 
kabank bir grubun, çizgiye ve ölçülere uygun 
hareket etmesi durumunda, düşmana diz çök
türtmemesi için hiç bir neden yoktur. E!}er tarih 
bilinci yüksekse, e!}er halkın çıkarlan ve Parti· 
nin emirlerine ba§blıkta kusur edilmiyorsa, Par
tili her militanının destanlar yaratması işte·n bi· 
le degildir. OaQın zorluklan, düşmanın kuşat· 
ması bu destaniann yaratılması önünde bir 
engel olabilir mi? Elbetteki, hayır, bin kere 
hayır! Tam da tersine bu zorluklar, ayaklanmış 
insan iradesi karşısında sadece insanın büyü· 
mesine yol açar. Tarihimizin en eski dönem-

lerinde, aşiretlerin direnmelerinde bile en 
büyük kahramaniıkiann o daQiarda ortaya 
çıktı§ını biliyoruz. En cesur insan tipimiz de, en 
gaddar despatiara karşı yüzyıllarca süren 
direnmeler ortamında o da§larda şekillen· 
miştir. Kimse sömürgecili§in ruh, dil ve an
layışıyla hitap etmemeli, halkımızın tarihinin 
enginliklerinde gizli olan cesaret, mertlik 
fedakarlık ruhuyla seslenmeli ve bu ses da!}lan· 
mızda yankılanmahdır. 

Halen TC. okullannda aldı!}ımız bilinçte ve 
sanki ça!}ımızın halklannın kahramanca dire
niş ve başanlanndan habersizmişcesine bir 
çalışma tarzıyla görevielimizi yerine getire
meyece§imizi kavramak zorundayız. Ve hele 
Kürdistan gibi bir somutta, çağı yakalayabilmek 
için gerekli yaratıcılıktan kimsenin vazgeçe
meyecegi çok açıktır. Küçük-burjuvalann 
içinde bulunduklan sahtekarlıklar bizi fazla 
ırgalamaz. Bizi, kendi tarihsel eylemimiz, 
halkımızın mutlaka yerine getirilmesi gereken 
özlemleri ilgilendirir. Biz ölçüyü bunlara ba· 
karak tayin edebiliriz. O halde, yetersiz-durgun 
devrimcili§in kabul edilemeyecegi, olumsuzluk
larda direnmenin onursuzca bir de§erlendir
meye tabi tutulacağı, her türlü tahrikten hızla 
annmak gerektiiii ve artık ayak baglanndan 
kurtulmuş olmanın verdi§i coşku ve hızla 
görevlerin üzerine yürüyeceğimizin teslim edil
mesi gerekiyor. E!}er bilimsel sosyalizm "ve 
ulusal kurtuluş ilmi bir yalan de!}ilse, prati!}e bu 
tarzda katılışan bizde de mutlaka başanlı 
sonuçlara yol açması kesindir. Tabii ki, hiç bir 
kof iddia güneş kadar yakıcı olan bir gerçekliği 
çarpıtamaz. Düşmanın terörü bahane edilerek, 
bu görevlerin yerine getirilemeyece§i de iddia 
edilmemelidir. İnsan soyunun, do!}anın ve top
lumun yanıbaşına dikilen engellerine karşı en 
büyük cesaret ve yaratıcalı!}ı gösterdi§i, do!}a 
koşullanm böyle e!}emenli!}i altına aldı!}ı, en 
azgın despotlan böyle dize getirdiiii bilin· 
mektedir. Bugün bizim karşımızdaki 
düşmanın gaddarhöından, her türlü terörü 
uyguladıQından, işkencenin en alasını ortaya 
koydu!}undan, son derece örgütlü oldu!}undan, 
toplumumuzu atomlanna kadar parçatadıgm
dan bahseldilmesin; bunlar bir gerçektir ve biz 
tüm bunlardan habersiz de!}iliz. Ama bunlar
dan çıkanlacak sonuç, çalışma tarzımızdaki 
yetersizliklerin mazur gösterilmesi olabilir mi? 
Asla! Tam tersine; madem ki dayatma bu kadar 
şiddetlidir, o halde devrimin dayatması da o 
denli güçlü olmak durumundadır. Doruk nokta
Ianna dogru tırmanan militan, cesareti, fe
dekarlığı, bilinci ve örgütlü yapısıyla el ataca!}ı 
her kabile, aile, köy vb. her alanı direnmenin bir 
kalesi haline dönüştürmek zorundadır. Bıçak 
gırtla!}a dayanmış iken, kurtulmak için büyük 
çarpınışlann gösterilmesi; özgürlük önünde 
durulamaz bir akım haline geldiQinde bireyin 
kahramanlaşması ; örgütün muazzam çaba
Iann yo!}unlaştıgı bir organ haline gelmesi 
gerekmiyor mu? ESer hiç bir gerekçeyle insan
lıktan vazgeçmiyorsak, düşmanın dayatmalan 
k'arşısında bizim de devrimi başanlı kılacak 
dayatmalan kendimizde yarataca§amız bir 
gerçektir. 

Ancak çok zayıf ve yeteneksiz olanlar, 
insanlı§ın genel yüceliş özelliklerinden yoksun 
bulunanlar, bunlan ortaya çıkaramazlar. O 
halde güçlü askeri komutanlar, siyasal-ör· 
gütsel ö~derler olmamız önünde hiç bir engel 
yoktur. Ister yöneten, ister yönetilen, isterse 
tüm bir sempatizan kitlemiz açısından ortaya 
çıkan gerçek budur. Engellerin bir tekmeyle 
savrulabilecek ka§ıttan şatolar oldugu gerçe· 
Sini unutmamalıyız. Tabii e!}erengellerin aşı la· 
mayaca!}ını. görevlerin başanlamayaca!}ını 
iddia eden, yüre§i kararmış, bilinci bulanmış, 
azimden yoksun, yemeye-içmeye ahşmış, hep 
başkalannın kendisine hizmet etmesini bek
leyen kişiler varsa, bunlar derhal sıvışıp gitsin
ler. Partimizde böyle bir yaşam hakkı bulma 
olanaQı yoktur. E!}er böyle yaşayabileceklerini 
sananlar varsa, onlara korkunç biçimde aldan· 
dıklannı söyleyece!}iz. Biz devrimciler insan
lan kolay kolay suçlamaz, üzerine kolay kolay 
gitmeyiz. Zayıf insanımızın, olumsuz insanımı
zın, yetersiz insanımızın üzerine daima ikna 
edici ve eQitici olarak yürürüz. Ama, bunlann 
aşılmamasında ısrar edildi§inde de, sonuçlan
nın a!}ır olaca!}ını ve bundan bizi hiç bir gücün 
alıkoyamay~ca§ını vurgulamalıyız. Tarihle 
oynanmaz. On ünde saygıyla eğilinmesi ve mut
laka başaniması gereken halkın soylu arzu
lanyla oynanmaz. Partimizin mutlaka yerine 
getirilmesi gereken emir ve talimatlanyla 
oynanmaz. 

Evet~ biz çok acımasız olaca!}ız. En az düş-
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mana karşı oldugu kadar, devrimci görevleri 
başarmamız önüde bizden kaynaklanan ye
tersizlik ve olumsuzluklara karşı da acımasız 
olmayı vazgeçilmez bir kural olarak benim· 
seyece!}iz. Ve en çok da, bilmeyerek yapanlara, 
kendini e!}itmeyenlere karşı acımasız olaca§ız. 

Biz tarihimizle oynamayaca!}ız ve başkalannın 
oynamasına da fırsat vermeyecegiz. En büyük 
karanlıklar ortamını yırtarak yarattı§ımız Par· 
ti bilincimizi, Parti irademizi bulandırtmayaca· 
ğız. Bunlar açık şeylerdir. Bütün bunlann 
başanlamamasında, gerekirse kendimizi bile 
do!}ramaktan çekinmeyece!}imizi, bu acı

masızlı§ın en iflah olmazdan en ba!}h unsura 
kadar geçerli oldugu açıkbr. 

O halde, tarihimizin en özgür en ba!}ımsaz 
bir dönemini yaratmak için bir çok çaba ve 
başanyı kendimize temel aldıQımız bu dö
nemde. daha büyük, daha soylu gelişmelere 
do!}ru yol alırken olumsuzluk ve yetersizlikleri
mizle savaşımın neden gerekli oldugu ve bunun 
mutlaka kısa sürede başanimasa gerekti§i 
anlaşılır bir şeydir. BaQımsız ve özgür tarihe 
doğru yürüyoruz. Son derece büyüleyici rüya
lanmız ve umutlanmaz var ve bunlar, bilime ve 
halkımızın bek.lentilerine de son derece uygun. 
Lenin'in deyişiyle halkiann bayramı olan böyle bir 
döneme girmekten, hiç bir zorbanın gücü, kat
Harncının kılıcı bizi alıkoyamaz. Varsın, küçük
burjuva ödlekleri zorbanın kılıcı önünde kırk 
büklüm olsunlar ve-solugu Avrupa'larda alsın· 
lar. Tarihin en eski halklanndan birisi olan 
halkımız üzerine tümden imhaya yönelik dar· 
beter indirilirken. hangi insan dayanışma 
içinde olmaktan kaçınabi1ir. Bir halk, bir bitki
den, bir hayvandan daha aşa!}ı olamaz. Onlann 
üzerine bile bıcak indi!}inde insanda acıma 
duygusu do§ar. Oysa, söz konusu olan bir hallan 
yaşamıdar ve tabii ki, böyle bir halkın öncü 
örgütü, siyaseti, günlük prati§iyle düşmanı 
yenilgiye u!}ratmak için kendini muazzam bir 

dirençlili!}e, örgütlülü!}e ve eylemlilige ulaştır· 
mak durumundadır. Bu örgüt, çagımız insanı· 
nın ilerici tutkulanna dayanarak. onun kaza· 
nımlannı esas alarak ve tüm yeteneklerini 
ayaklandırarak teknik silah gücü ve dayandı§ı 
ilişkiler ne olursa olsun düşmanın stratejik ve 
taktik yürüyüşünü boşa çıkartabilir. Dünyanın, 
yabancı istilacı güçlerle en çok bo§uşmuş ve 
kendisini yaşatmasını bilmiş bir halkının öncü 
gücü olarak kendimizde geliştiremeyeceQimiz 
yetenek olamaz. En azından, e!}er yüzyıliann 
dayattı!}ı o muazzam bilinçsizlik ortamı Parti 
saflanmızdan silinmişse, düşmanın dayattı§ı 
provakasyonlar ve olumsuzluklar Partimiz 
içinde yer edinememişse veya son derece 
etkisiz duruma getirilmişse Partimiz, bilinci, 
eylemi, örgütlülüğü ve somutlaştırdıgı mi
litanla her sorun üzerine yürüyebilir. Halkımı· 
zın buna gücü vardır. Yeter ki şimdiye kadar 
çeşitli nedenlerle de olsa izah edilebilecek 
yetersizlik ve olumsuzluklanmızdan annalı m, 
yeterli olumlu ölçülerimizi gösterelim, ve hiç 
bir gerekçeyle kendimizi bundan alıkoymaya
lım, bu konuda gerekliliğine inandı§ımız Parti 
birli§ini her şeyin üzerinde tutalı m, böyle bir bir
lik için hiç bir çabadan geri kalmayalım. 

Halkımızın ve Partimizin yaşadı§ı bu döne· 
min. sıradan bir insanın bile duyarlıhQını son 
derece artıran, onu kahramanlı!}a yakışn bir 
özveri ve cesarete götüren bir özelli§i vardır. 
EQer sömürgecili!}in ve işbirlikçilerinin çarpıt· 
malan bilincimizi ve irademizi bulandınp felç 
etmemişse bu kesinlikle böyledir. Bu böyle 
oldugu içindir ki, kısa bir süre içinde PKK 
Hareketinin en inanılmaz bir biçimde ortaya 
çakıp gelişmesinin neye kadirolabilece§ini söy
ledi!}imizde, sadece kendi gerçekli!}imizi, dev· 
rimJe de!}iştirm~ hakikatını vurgulamış olu
yoruz. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; PKK, dönemin 
üzerine en büyük cesaretle yürüyebilecek ve 
görülmemiş başanlarla dopdolu geçmesini 
sa!}layabilecektir. Parti militanlan , bunun ge· 
rekli kıldığı ölçüleri ne pahasına olursa olsun 
elde edebileceklerdir. Ve bunlar saQiandıQında 
Partimizin birli!}i gerçekten çelikleşmiş olacak, 
bugün bir hayal gibi görünenler gerçekleşecek, 
hiç bir baskı , tehdit ve katliamla susturula· 
mayan. bunun sıradan bir etkisinin bile ola
mayaca!}ı kendine güvenen, emirlerini uygu
layabilen bir Parti, bir ulusal direniş ve bu 
temelde ayağa kalkan bir halk gerçe§imiz 
olacaktır. Belki bazılaona erişilmez bir rüya 
gibi gözüken, ama devrimci görevlerin üzerine 
akıllıca ve yeterince yüründügü oranda ve hem 
de kısa bir sürede gerçekleşebilecek rüya 
budur. 

-Bolşevik PKK Çizgisini.n Bo.lşevikleşen Kadrolan Olmak 
Için Ileri! 

-Yaşasın Ulusal Direniş Mücadelemiz! 
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Böyle bir konuyu ele al marnın nedeni, ülke
miz ve ulusal kurtuluş mücadelemiz yeni bir 
döneme girerken: bu mücadelenin ayni m az bir 
parçası olan Avrupa çalışmalannda (Türkiye ve 
Kürdistan sol'undan örgütlerin tüm güçleriyle 
böyle bir alanı kendi yaşamlannı örgütlernede 
temel olarak seçmelerindendir) ortaya çıkan 
ve devrimden uzaklaşmayı, kopuşu ifade 
eden e§ilimlerin teşhirine ve doQru devrim
ci yaşam ve çalışma tarzının kavranmasına 
yardımcı olmaktır. 

Bu süreç içinde yer alan herkesin yakından 
gördügü ve bildi§i gibi, devrimci yaşam ve 
mücadele konusunda esas olarak -değişik 

varyasyonlar olsa da- iki eğilim çabşmakta
dır. Bire§ilim; Kürdistan'da proletarya öncülü
§ünün temsil ettiği e§ilimken; di§eriyse. Kürt 
küçük·burjuva reformislierinin ve sosyal· şoven 
hareketlerin içine girdikleri ve giderek her 
alanda örgütlerneye çalıştıklan e{iilimdir. Bu 
alanda ortaya çıkan durumun teşhirine yöne
lirken, sorumı daha çok bu noktalardan ele 
almak ve izah etmek. kavranması için zorunlu· 
dur. 

Ulusal kurtuluş mücadelemiz yeni bir 
döneme girerken bu sürecin kadrolardan bekle· 
di{ii özelliklerin kavramlması, buna uygun 
davranışiann geliştirilmesi ve bilince çıkanl· 
ması ertelenemez bir görevdir. Esasında 

ortaya çıkan sorunlann da kaynaöının burası 
oldugu, döneme uygun ideoloji, politika ve 
örgüt çalışmasının oluşturulamaması oldugu 
açıktır. Gelece§e yönelirken, geçmişe ait, geri· 
liöi ve ilkeliiSi ifade eden çalışmalarla hareket 
edilemeyeceöi gibi; bununla en ufak bir geliş· 
meye dahi yol açılamaz. O halde, devrimden 
yana olan 1 kafası, yüre§i, beyni devrim için 
çalışan herkes bu yaklaşımı yakalamak ve ge
liştirmek zorundadır. Birşeyler yapılmak. hal· 
kın karşı karşıya oldugu açlık. sefalet, bask1 ve 
işkence dolu yaşam degiştirilmek isteniyorsa, 
açık ki koşullar ne olursa olsun devrimci görev· 
ler yerine getirilmek zorundadır. 

Devrimci görevlere sahip çıkma ve bunlan 
uygulama konusunda yer ve alan aynmının 
yapılamayaca{iı, bulunulan her alanda yürekle· 
rin halkın kurtuluşu ve baöımsızlıgı için çarp
ması gerekti{ii son derece açıkbr. Bu nedenle 
geliştiriirnek istenen "şu veya bu alan devrimci
liöi" ad1 altındaki yaşam, halktan, mücadele
den kopuşu ifade etmekten ve bu kopuşu 

meşrulaştırmaktan başka bir anlama gelmez. 
Bu tür teorileri ortaya ataniann şimdi içinde 
bulunduklan duruma baktıg1mızda; eSer bi· 
lincimizi yitirmemişsek. gerçegin böyle o ldu
Sunu görmemek mümkün degildir. Onlar, yeni 
döneme uygun ileri sayılabilcek tek bir adım 
atmadıklan gibi, içine girdikleri durumla ileri 
ad1m atanlan bile engellemeye çalışmaktadır· 
lar. Tabii bunu da birçok devrim ömeginde 
görüldügü gibi, "devrimcilik", "sosyalistlik" 
maskeleri altında yapmaktadırlar. Zaten teh
likeli olan ve teşhiri yapılması gereken de bu 
yöndür. 

Devrimden uzaklaşma bugün Avrupa zemi· 
n inde daha çok yaşansa da bu egilimin kaynak· 
lannın salt bu alanla sınırlı olmadıöı açıktır. 

Devrimin geri çekilme ve yenilgi yıllannda ken
disini gösteren birçok egilimfugün Türkiye ve 
Kürdistan devrimleri bünyesmde hem de en yı
kıcı vedagıtıcı özellikleriyle Avrupa zemininde 
ortaya Çikmaktadır. Adeta birçok güç Avru
pa'yı, yaşamlanm örgütledikleri, en geri ve en 
soysuz güdülerini tatmin ettikleri bir alan 
olarak deSerlendirmekt~; tüm çabalanyla 
bunu geliştinnektedirler. Uzerinde biraz düşü
nölünce içine girdikleri durumun vehameti ve 
korkunçlugu tüm çıplakhöıyla ortaya çık

maktadır. Ama, ortaya Çikan bu durumu, salt 
Avrupa koşullanmn olumsuzluSuna baglama
mak gerekir. ESer direniJir, devrim bu alanda 
da yaşatılmak istenirse, bu olumsuzluklann 
hiçbir e tkisi olmayacaktır. Yok. direnilmez ve 
tüm olumsuzluklarla içiçe yaşam sürdürülmek 
istenirse, gelinen nokta, açıktan hertürlü 
devrimci degerden uzaklaşma olacaktır. Bu 
nedenle, Avrupa zemininde devrimci çalış

malar yürütülürken bu nokta iyice bilince 
kazmmahd1r. Bu gerçekleştirilmeden, bu 
alanda görevlerin yerine getirilemeyecegi iyi 
bilinmelidir. 

Kürt küçük-burjuva reformistleri ve Türk 
sosyal-şoven hareketlerinin içine girdikleri 
mevcut durum, devrimden tam bir kopuşu, uzak
laşma yı ifade etmektedir. "Avrupa'nın koşul
lan farklıdır" vb. gerekçelerle, kendi ya· 
şamlannı kurtarmanın derdine düşmüşlerdir. 

12 Eylül ile birlikte Türkiye ve Kürdistan 
devrimleri yeni bir süreç ile karşı karşıya gel· 
mişti. Güçleri yeniden ö rgütleme, düzenleme 
ve her yönüyle mücadeleye hazırlanma süreci-
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nin içine girmek gerekiyordu. Proletarya öncü· 
lüSünü temsil eden PKK bu süreci en güçlü bir 
biçimde yaşarken, küçük-burjuva hareketlerde 
bu yönlü herhangi bir gelişmeye tanık ol· 
maktayız. Ideolojik. politik ve örgütsel alanda 
yaşanan hazırlıklann, kişilik alanında da 
yaşanması zorunluydu. Yani devrimci militan, 
özellikleri bakımından da yeni dönemin dev· 
rimci görevlerini sıradan değil, hem de en güçlü 
bir biçimde yerine getirmeye kendisini hazır 
hale getirmeliydi. Böyle bir özelliği geliştir· 

mede de alan ve yer farkınm öne çıkanla
mayacağı açıktır. Bugün hangi alanda ya
şamhrsa yaşanılsın her militanm görevi; 
devrimci görevleri yerine getirecek özelliklere 
ulaşmak ve devrimin gerçekleştirilmesine hiz· 
met etmektir. 

Bugün içinde yaşanılan süreçte sorunun 
esas olarak gelip. dayand1gı nokta da burasıdır. 
Kişilikte bu sürece uygun bir gelişimin ortaya 
çıkmasının gerekliligi ortadadır. Fakat, bu 
noktada çelişki ve çatışmalar da kendisini 
göstermektedir. Küçük·burjuva yaşam ve kişi· 
likte ayak direyenler ısrarla bu konumlanm 
sürdürmek isterken; bunun karşısında proleter 
kişilik hertürlü zorluga ve engele rağmen, hük
münü kurmakta ve gelişmektedir. Bugün 
Türkiye ve Kürdistan devriminin karşı karşıya 
oldugu sorunlar da özünde bu çelişkinin yans1· 
mas1dır veya temelinde bu çelişki yatmak· 
tadır. 

Bu çelişkinin en derin biçimiyle yaşandıgı 
alan ise, bugünkü konumu ile Avrupa'd1r. Bu 
alanda ortaya Çlkmasmın nedeni, birincisi; 
reformizm, teslimiyet ve devrim kaçkınlı§ına 
uygun bir zemin olmasi, ikincisi; Türkiyeli ve 
Kürdistanlı güçlerin yaşamlarını örgütlernek 
için kapagı Avrupa'ya atmalan, sosyal-demok
rasiye teslim olmalanndandır. Diger bir şey ise; 
hayallerinde ya rattıklan "demokrasiye dönüş" 
masalına uygun uysal davranış içine girmeyi 
tercih etmelerindendir. 

Fakat bunlar sadece devrimden kaçışla 

yetinmemektedirler. Bir yandan bunu geliş· 

tirirken; diger yandan da "sosyalist, devrimci" 
görünmek istemektedirler. Tüm basitlikleri 
ve soysuzlugu geliştiri rken; bunu "devrimcilik" 
adma yapıyorlar. "Yeni sosyalizm", "yeni 
demokrasi" veya "ileri demokrasi" denilen 
benzeri içi boş sözlerin altında yatan gerçek 
budur. Devrimle biraz ilişkisi olan veya devrim 
deneylerini biraz yakmdan tanıyan herkes; bu 
sözlerin altmda yatan gerçekleri kavramada 
sanınz güçlük çekmeyecek tir. Hiçbir devrimde 
görülmedigi gibi, bugün de hiç kimse hiçbir 
biçimde Marksizm-Leninizmin eskidiğini, çaSı
nı doldurdugunu iddia edemez. Onlarca ülke· 
nin deneyleriyle dogrulanmış ve milyonlarca 
şehirlin kanıyla mühürlenmiş bir ideolojiyi çar
pıtmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. 

Bugün ortaya çıkan "yeni sosyalizm" savu· 
nuculannın, geçmişte Bemstein, Kautsky, 
Troçki vb.lerinin gerçekleştiremedi§i bir hayal 
peşinde olduklannı hemen belirtelim. Bugün 
arkalan na, e mperyalizmin o en günahkar tem· 
silcilerini, Avrupa sosyal-demokrasisini de 
alsalar, düşledikleri yaşamı örgütleyemeyecek
lerdir. Halklanmızın ufkunu karartmaya güç
leri yetmeyecektir. Fakat bunlan söylemekle, 
mücadelemizin başına örülmek istenen teh
likeyi küçümsemek istemiyoruz. Bu sadece 
geleceSe olan sonsuz güvenimizin bir sonucu
dur. Tarihin çarkının bundan başka yöne işle
meyecegini bildigimizdendir. 

Ama bu gelecek nas1l yaratılacak. nasıl 

örgütlendirilecektir? Açık ki tarihin tekerlegi 
kendiliğinden dönmeyecek tir. Mutlaka birileri· 
nin tekerleği dönmesi gereken dogrultuda i tele
mesi gerekir. işte Partimizin ve kadrolannın 
bugün karşı karşıya olduğu sorunun canalıcı 
noktası da burasıdır. 

Kürt küçük-burjuva reformistleri ve sosyal
şovenler, Partimizi ve halkırruzı girmesi ge
reken bu tarihi süreçten allkoymaya çalişır
ken; her yurtseverin, ilericinin ve devrimcinin 
göreviyse, ne pahasına olursa olsun bu sürece 
girmektir. Mücadelenin beklemeye, zaman kay
betıneye tahammülün kalmadı§ı bilinmektedir. 
Her geçen gün daha büyük bir arzu ve istek
le sürece yaklaşmak ve onu en canaha 
yerinden yakalamak gerektiği açıktır. Ancak 
bu şekilde, karşımıza dikilen ve hertürlü 
devrimci degerden uzaklaşmayı geliştiren, geri 
ve halkımız1 karanlıklara mahkum eden ya· 
ş~mı altedebilir; gerçek bagımsızlık ve özgür
lük yoluna girebiliriz. 

Böyle bir gelişmeyi Avrupa'da da yaratmak 
zorundayız. Gerçek bir devrimci kişiliSe ulaş· 
mak sadece dagda savaşan bir partizan için 
gerekli degildir; bir bütün olarak devrimde yer 
alan, ister geri ve isterse ön cephede olsun 
herkesin geliştirmesi gereken bir özelliktir. 
Hele yozlaşmanın daha fazla geliştiriirnek iste
nildigi bir zeminde, açık ki buna ulaşmanın 
önemi iki kat daha artmaktadır. · 

Birçogumuz, devrime sırt çevinnenin, ya· 
bancılaşmanın bayraktarlığını yapaniann iha
net bataSı na nasıl saplandıklannı gazetelerden 
nefretle izlemişizdir veya kişilerden duymuşuz• 
dur. Bırakabm yurtseverligin, devrimciliöin; 
sıradan insan olma onurunun bile kabul ede
meyece{ii, kendi deyimleriyle ''ilişki mantığını, 
ahlak anlayışını., allayıp pullayıp ortaya at
maktadırlar. Hertürlü ahlaksıziıSı meşru gör
mekte, dogal, kabul edilir bir yaşam olarak. 

göstermektedirler. İçinde birazCik da olsa halk 
ve yurt sevgisi taşıyaniann hiçbir biçimde 
kabul etmeyecegi, bu yaşam herşeyin üstün
deymiş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Bir
çok hareket devrime güç getiremeyebilir. Bu 
doQal bir şeydir. Garip ya da tehlikeli olan, düş
manın arzu edip de yaratamad1!jı sonuçlan, 
bilerek veya bilmeyerek düşmanın oyununa 
alet olarak kendilerinin sunmalan, devrim düş
manlıgını geliştirmeleridir. Devrim düşmanh!jı 
salt devrime karşı silah kullanma anlamında 
anlaşılmamahdır. Devrim için vazgeçilmez 
olan degerlere saldırmak da en tehlikeli düş
manlıktır. 

Küçük-burjuvaziden sosyal~demokrasiye, 

TC' den ajan·provakatörlere kadar geniş bir 
blokta, hergün devrimci kişiliğin öSütülerek 
eritilrnek istendiği bir ortamda, devrimci ya
şam ve mücadele nasıl korunacaktır? Bu 
konuda militaniara düşen görevler nelerdir? 
Militaniann bu çatışmada esas dayanak nokta· 
lan nelerdir? Tüm bunlara ve benzer sorulara 
yamt aranmak zorundadır. ESer devrim bu 
alanda da herşeye rağmen yaşatılmak ve 
korunmak isteniyorsa, bu noktalan n aydmhga 
çıkanlması ve adeta militaniann bilinçlerine 
kazınması gerektiöi açtktır. 

Hiçbir militan, bugün halkımızın yaşama· 
dıgı bir yaşamı tercih etmemelidir. Halkımıza 
tanınmayan bir yaşamı kendisine dtr tam ma·' 
malıdır. Halkımız bugün açlık, setalet ve 
işkenceler altında inim inim inletilirken, hala 
kendimizi rahat hisserlebilir miyiz? Bu acılar. 
baskılar karşısında birazc1k olsun yüre§imiz 
sızlamaz. devrim için çarpmaz mı? Aç1k ki bu 
konuda düşüncelerin konulması, tutumun net· 
leştirilmesi gerekir. Yol aymmına gelindiSinde 
hangi yolun seçilece§ine karar verilmek zorun· 
ludur. Halkımızdan uzaklaşma pahasına bir 
yaşam mı tercih edilecek; yoksa tüm acılara, 
zorluklara. ra{imen, halkın yamnda mı yer ah· 
nacaktır? Içinde bulundugumuz dönem, bu her 
iki yoldan birine tercihin yapılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Yurtseverlerin, devrimcilerin tav
nnın birincisi degil, ikincisi olacagı veya olmak 
zorunda oldugu açıktır. 

Bugün mücadelenin hangi alanında olursa 

olsun, güçlü bir devrimcilik yaratmanın ve su ll* 

m anın koşullan mevcuttur. Koşullar ve olanak
lar iyi bir şekilde değerlenclirildlğlnde, böyle 
bir özelliğe ulaşmak işten bile degildir. O 
halde, militanlar böyle bir özelliği yaratmak 
için, olanak ve koşullan iyi degerlendinneli, bu 
konuda güçlü bir istek ve arzu yaratmalı· 

"Düşman/or selam ister gözden, gezden, arpacıktan ... " 

Avrupa birçok olanağın yanısıra, halkiara 
karşı zengin bir karşı-devrim deneyine de 
sahip olan bir alandir. Bu nedenle halkiara ve 
mücadelelerine karşi, en sinsi planiann geliş· 
tirildiQ:i ve uyguland1!jı alaniann başında gelir. 
Halklan kendi potasa içine çekerek. eritmeye 
çalışmakta; böylelikle de onlan tarih sahnesin
den silmek istemektedir. Bu sinsi planiann 
uygulandiSI halklardan ikisi hiç kuskusuz 
Türkiye ve Kürdistan halklandır. 

Geçmişten beri halklanmız üzerinde uygu~ 
lanan kılıç-papaz politikası, bugün de en 
korkunç biçimde geliştirilmekt~ ve uygulan
mak istenmektedir. TC' nin içerde tamamladı Sı 
kılıç politikasını. Avrupa papaz politikasıyla 
d1şarda tamamlamaya çalışmaktadır. Bu ne
denle halkımıza şirin göstermeye çahştıgı 

yüzün alt1nda vampir dişleriyle sı n tan bir cana
var görünce şaşırmamak gerekir. işte bu, 
Avrupa sosyal-demokrasisinin, Avrupa em· 
peryalizminin gerçek yüzüdür. 

Birçok kişi o şirin yüze kanarak, yanılgilar 
içine girmektedir. Veya emperyalizmden bir
kaç kınntı kopannakla onu aldattıijmı, kandır
dıSını sanmaktadır. Bu emperyalizmdir. 5 
almadan 1 vermeyecegi aç1ktır. Eger bugün 
bazı güçlerin önüne, kınntı misali birkaç parça 
koyuyorsa; bunun karşısında daha büyük şey
ler satmald1öı içindir. 

Hepimizin gördügü ve inkan da mümkün 
olmayan gerçeklerden de ortaya çıktı§ı gibi, 
verilenierin karşahgmda alınan bir halkın, bir 
ülkenin gelecegidir. Bundan vazgeçme paha
sma bu olanaklar sunulmaktadır. 

Militanlar, devrimci yaşam ve mücadeleyi 
geliştirirken bu noktayı gözönünde bulundur
mak zorundadiriar. Avrupa' nın koşuHanna 
kendilerini kaptınp, ülke gerçeklerinden uzak
laşma gibi. tehlikeli bir durum içine girmeme
lidirler. Fakat, bu, şu gerçegi de ortadan 
kald1rmaz: mücadeleyi geliştirmek ve devrim
ciliğimizi güçlendirmek için, tabii olarak bu 
alanın olumlu özelliklerinden yararlanmak 
zorundayız. Herşeyden önce. karşı~devrimin 
deney ve tecrübe yönünden yüklü bir alanı 
oldugu kadar, aynı zamanda işçi sım h mücade
lelerinin de en güçlü biçimde yaşandı!jı; deney 
ve tecrübelerle dolu oldugu bir alandır. 

Bu alanda direkt düşmanla karş1 karş1ya 
olunmasa da, dolayh veya dolaysız aÇik düş· 
man baskısının ycışandıgı bir alandır. Hele 
emperyalizmin gelişmiş olanaklannın çepe
çevre saran kıskaçlan bir kez yapıştı mı. bundan 
kurtulmanın ne kadar zor oldugu ortadadır. 

Baskı yok diye, militanlar bir rahatlama içine 
girmemelidirler. Emperyalizm öyle korkunç 
yöntemler geliştirmektedir ki, bir an devrim 
unutuldu mu, adeta bir vantuz gibi insanlan 
yutmaktadır. O halde, başta gelen görev, ulusal 
kurtuluş mücadelesinden bir an için bile olsa 
düşüncede, ruhta uzak kahnmaması, arada 
varolan bağiann daha da güçlendirilmesidir. 

dırlar. 
Böyle bir zeminde hareket ederken güç k.ay

naklanmız neler olmalldır veya hangi dayanak
lar üzerinde yürümeliyiz? Bir diğer önemli 
sorunun bu sorulara yeterli ve gerekli cevabi 
vermek oldugu açıktır. Bugün devrimden, ülke
den ve partiden kopuşun temelinde yatan 
gerçeklerin düşüncede, ruhta ve bilinçte bun· 
lan yaşatamamak oldugu bilinmektedir, or· 
taya çıkan durumdan, bunu açakça görmek 
mümkündür. 

Herşeyden önce, halka ve ülkeye baghhöın 
korunup, geliştirilmesinin zorunlulugu ortada
dır. Bu degerierden uzaklaşmanın nasıl kor· 
kunç bir gelişmeyi yaratacagı,bir yozlaşma ve 
çürümeyi geliştirecegi, yaşanan gelişmelerden 
görülebilmektedir. Bu açıdan, böylesi bir a
landa devrimci yaşami korumanın en başta 
gelen özelliklerinden biri bu değerlere bagblıöı 
koruyup, geliştinnektir. 

Yine en önemli özelliklerden bir di9eri de 
Partiye ve ideolojisine ba§lılıi)ı korumaktır. 

Böylesi degeriere salt kuru bir baghhi)ın yet• 
meyece§i açıktır. Aym zamanda günlük ya· 
şamdan tutabm da, en gelişmiş faaliyetlere 
varana kadar bu degerierin özümsenip, bilince 
Çikaniması gerekmektedir. Bunlardan bir an 
bile uzaktaşılmaması gerekti§ini, uzaklaşıld1· 
Sında ise ne tür sonuçlann ortaya çıktıSım 
yaşad1§ımız birçok gerçeklikten görebil
mekteyiz. O halde, devrimciliğin bltlrilip, 
tüketilrnek istendigi; bunun için de korkunç sal
dmiann geliştirildiği bir dönemde; devrimci 
yaşami koruyup, geliştirmek bu deSeriere 
Sönuna kadar baglılıi)ı gerektirmektedir. 

Saidıniann yoSunlaştığı veya devrimci yaşa· 
mın tüketilrnek istendigi esas noktayı da, bu 
konular oluşturmaktadir. Bugün devrim düş· 
mam g.üçlerin geliştirdikleri. bir yıgın devrim 
şehidinin cam, kam pahasına yaratılan deger
Iere amansız bir saldmd1r. PKK, tüm bu deger· 
lere sahip çıkmakta. onlan koruyup geliş

tirmekte midir, devrimci yaşam PKK şahsında 
mı somutlaşmaktadır? Okun hedefi de bu 
noktaya yöneltilmekte ve devrimcilik buradan 
öldürülmek istenmektedir. Eger bu hedefte 
başanya ulaşrrlarsa, sonuca gideceklerini çok 
iyi bildiklerinden dolayı bu noktada ısrar 

etmektedirler. Bu nedenle, bu deSerler üze
rinde, yap• olarak çoktan devrimcilikten uzak· 
taşmış olan birçok gücün oynaması bizi 
şaşırtmamaktadır. ,.,:evcut konumlan göz ö
nüne getirildiSinde bundan daha farklı bir şey 
de beklenemez. 

Tüm bunlar düşünüldügünde, proletarya 
öncülügünün ve onun saflannda yer alan kadro 
ve sempatizanlann son derece tarihsel ve soylu 
görevlerle yüklü bir dönemin içinde bulunduk· 
lan m görmekteyiz. Bu görevlere layık olmak. 
halkımızın bag1msızhk ve özgürlük mücadele
sine yapacağimız en önemli bir katkıdır. Bu 
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Baştarafı 1. sayfada 

partileriyle ortak bir ses halinde yasa 
haline getirmek istediQi .. af' önerge
lerini bu nedenle ne için sorusuna ce
vap arayarak açıklamak gereQi orta
dadır. Ama bunun biraz daha iyi an
laşılması için kısa da olsa, TC' nin geç
miş deneyimine bir göz atmakta yarar 
var. Nasıl ki, TC, geçmişin bu (l~ne
yimlerinden sonuna kadar yararla
nıyorsa, devrimci harekette dönem
den güçlü çıkmak ve cuntamn oyun
lan nı tersine çevirmek için geçmişten 
ders almak zorundadır. 

Kemalist burjuvazi ve TC, işçi sını· 
fma ve halkiara düşmanlık temelinde 
doQmuştur. Yanıbaşmda genç bir 
sosyalist cumhuriyetin doğması gibi 
son derece elverişli bir tarihi durum
da, hakim olmak ve bu hakimiyetini 
sürdürmek için usta bir taktik güden 
kemalist burjuvazi, hiç bir gücü dog
rudan ve açıkça karşısana almayı ter· 
cih etmeyen bir politikayla dünya 
güçleri arasındaki çelişki ve ilişkiler· 
den de ustaca yararlanmayı bilmiştir. 
Kemalist burjuvazinin uyguladıgı bu 
politika, Türkiye işçi sınıfı ve sosyalist 
hareketinin gelişimini incelerken de 
mutlaka dikkate alınması gereken ö
nemli bir olaydır. Kemalist burjuvazi, 
daha doguşundan itibaren karşısında 
hiç bir alternatif gücü görmek isteme-
miş, kendi varlıgını bu alternatif güç· 
lerin tasfiyesinde bulmuştur. Bunu 
gerçekleştirmek için, zaman zaman 
onlarla geçici uzlaşmalara da gitse, 
bu da yine bir hesaplaşma amacmda 
olmuştur. Yal çın küçük -TÜRKİYE 
ÜZERİNE TEZlER 2- de şöyle bir be
lirlemede bulunuyor; .. Burada söyle n· 
mesi gereken şu alternatifleri yok et
me ile düzeni yerleştinne bir arada 
bulunuyor. Bir arada bulunmak duru
munda. Alternatifleri yok etme, düze· 
ni yerleştirme için sine qua non. Ol
mazsa olmaz. 1930 yıllan içinde, hiç 
kuşku yok, cumhuriyet rejimi, kendi 
düzenini yerleştirdi. Bu güne kadar 
gelen düzen, 1930 yıllannda yerleşti· 
rilen düzen oldu. Eger bu düzenin yer
leşme tarihi olarak 1935 yılı alınacak 
olursa, bu düzen, hiç bir tehditle karşı
laşmadan, 1965 yılına kadar devam 
etti. 1950 seçimi veya 1960 devrimi 
bu düzeni tehdit etmedi. Bir anlamda, 
çürüyen yanlan nı tamir ederek, güç
lendirdi. Ancak her ikisi de, güçle
nirken bu düzeni tehdit edecek tohum
lan da doğurdu. Bunlar önce yavaş 
yavaş, sonra diyalektik bir hızla geliş
ti. 1965 Ekim seçiminden sonra, Tür
kiye İşçi Partisi'nin ve bunun yanında 
YÖK hareketinin iktidar perspektifi 
ile bu düzen, ilk kez bir tehditle karşı
laştı. Biryanda Ecevit'in ortanın solu; 
diğer yandan, Türkeşin MHP hareketi 
ve yine bir yanda, 12 Mart; diğeryanda 
1974 yılında doğup ölen Ecevit'in 
'umut hükümeti' veya bir yanda Mil
liyetçi Cephe Hükümeti; diğer yanda 
·oyun içinde oyun' düzenleriyle ve ken· 
dilerini sosyalizmin yedd-i emini sa· 
yaniann ihanetiyle Devrimci İşçi 
Sendikalan Konfederasyonu'nu n sos
yalist özünü atıp CHP'nin bir yan Ör· 
gütü haline getirilmesi, hep bu tehdite 
karşı alınan önlemler manzumesini 
oluşturdu. Burjuvazi hep ikili yaklaştı. 
Bu iki yaklaşımın burjuvaziden kay
naklandığını göremeyenler ise kör 
oldular. B ittiler." (606-607) Bu, cu m· 
huriyetin kuruluşundan günümüze ka
dar görülen bir durumdur. Kemalist 
burjuvazi bu politikayı her .:aman bü
yük bir ustalıkla oynamış ve gelişimini 
bu temelde sürdürmüş bir güçtür. 

Cumhuriyetin kuruluş yıllannda, 
hiç bir gücü doğrudan karşısına al
mayı doğru bulmayan kemalistler, 
hası m l anyla hesapiaşmayı da bu te· 
melde yürütmüşlerdir. Özellikle Mus· 
tafa Kemal, genç cumhuriyetin kuru· 
tuşunda her maskeyi yüzüne tak· 
maktan geri durmamış, en sahtekar 
görüntüler a l tında arnaçianna ulaş· 
maya çalışmıştır. Komünistlere ilk iş· 
birligi önerisinde bulunan, ama onlara 
karşı ilk kanlı saldınyı düzenieyenin 
de M. Kemal olduğu hatırla nı rsa, nası l 
bir taktiğin sahibi olduğu daha açık 
görülecektir. 

Karş ı sında hiç bir alternatif güç 
görmek istemeyen kemalist burjuvazi, 
bu dönemde ihtiyaç duyduğu SSCB ile 
olan ilişkilerini de yine işçi sınıfı ve 
sosyalist hareketin gelişmesinin en· 
gellenmesine baglamaktadır. Fakat. 
Türkiye'de sosyalist hareketi, bütün 
düşmanlık duygulanna raSmen, açıkça 
karşısına almayı da tercih etme· 
mektedir. Mustafa Kemal ı6 Eylül ta· 
rihli bir mektubunda, bu yönlü politi· 
kasını çok iyi ortaya koymaktadır: 
"Açıklamamdan an laşılmıştır ki, ka· 
yıts ız şartsız Rus tabiyeti dem ek olan 
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Evren-Özal "Af'fı Sol'u Tasfiye Planının Parçasıdır 
dahildeki komünizm teşkilatı amaç 
olarak tamamen bizim aleyhimizde
dir. Gizli komünizm teşkilatını her su· 
rette durdunnak ve uzaklaştınnak zo
rundayız. Mecliste yeni olarak me yda· 
na çıkan halk zümresi bizim tanıdı
ğımız arkadaşlardır. Bunlar mem· 
lekete bir sosyal devrim -kısmen ol· 
sun- gereği ne inananlardır. Bu teşeb
büsü n nedenlerini sannalayama
maktadırlar. Hükümetten ay n bir zümre 
yapmaktan vazgeçinnek istedik, 
mümkün olamadı. Fakat şimdi halkçı
lık programı altında hükümetçe bir 
program kabul ettik. Halk zümresi 
kendiliğinden dağıimiş gibidir ... Kendi 
arzulannı kolaylıkla desteklemek is
teyen bir takım kimseler hileli bir 
tarzda, komünizm ve benzeri teşkl
latıno taraf olduğumu daima yayıyor
lar, fakat yanlıştır. Durum arzetti§im 
gibi Doğu ve Batı ile belirli bir sonuca 
varmadan devrimden kaçınmak ve bu 
münasebetle Mustafa Suphi yoldaşa 
yazdıfjım gibi ne yapılacak ise hükü
met vasıtasıyla yapmaktır. Tabiatıyla 
komünizm ve bolşevizme açık olarak 
aleyhtarlıgı uygungörmem"(661) Ke
malizmin tümüyle kendisine baglı 
kukla örgütler ve partiler yaratarak 
adeta "komünist" gelişmenin bile 
dogrudan yönlendiricisi olma durumu 
buradan çok iyi görülmektedir. 1920 
yılı sonlannda bizzat Mustafa Ke
mal' in başkanlıSını yaptı§ı sahte bir 
komünist partisinin kuroldugu bili
niyor. Komünist düşüncelerin geliş
mesine sonsuz bir tepki duyan M. 
Kemal'in bizzat başkanlık yaparak bir 
komünist partisini kordurtması elbette 
sıradan bir olay degildir. Kemalist 
burjuvazi, gerçeğin karşısına her za
man görüntüyü ç1kararak, asiolanı 
gizlerneyi ve böylece kendisi açısın· 
dan ciddi tehlikelerin önünü tıkmayı 
hedeflemiştir. Bu komünist hare
kete, işçi sınıfı hareketine ve yine Kürt 
hareketlerine karş1 izlenen politikada 
sürekli görülen bir durumdur. Her ge
lişmenin hükümetin insiyatifi alDnda 
olması gerekti§ini belirten M. Kemal, 
bunun dışındaki hiç bir gelişmeye 
müsade etmemiştir. Bunun yollan 
şüphesiz ki çok çeşitlilik arzetmiştir. 
ama özü hep aynı kalmış, alternatif
leri ne pahasına olursa olsun yok et· 
me, kemalist burjuvazinin yol çizgi· 
sini oluşturmuştur. Elbette bu konuda, 
kemalist burjuvazinin taktiklerini bo
şa çıkarma, dayatılan sahte oluşum
lar karşısına gerçek örgütleri e dikil me 
görevleri olan komünistlerin önemli 
tarihi yanılgı ve hatalanndan da bah
setmek gerekecektir. Gerçekten de bu 
hatalar, Türkiye sosyalist hareketine 
çok pahalıya mal olmuştur. 

M.Kemal, uzlaşma ve ardından 
sert darbelerle vurma, ya başkalaşıma 
ugratma, ya da imha etme taktiSini 
ustaca kullanarak. çelişki, ilişki ve za· 
yıllıklardan sonuna kadar yararla· 
narak. bu dönem muhalif güçlerinin 
işini ustaca bitirmiştir. ı3 Eylül 1920 
ve 28 Ocak ı 921 tarihleri bunun en 
bariz örneSini oluşturmaktadır. 13 
Eylül 1920, M. Kemal' in, Mustafa Sup
hi'ye mektup yazdıQı ve komünistlerle 
çalışmaktan memnunluk duyacağını 
belirttiği ve; 28 Ocak ı 921 tarihi ise 
Mustafa Suphi ve ondört arkadaşının 
Karadeniz' in sulannda boğulduğu ta
rihlerdir. Mustafa Kemal ı3 Eylül ta
rihli mektubunda Mustafa Suphi'ye 
şöyle yazıyor. "Aynı hedefe yürüyen 
Türkiye İştirakiyun Teşkilatıyla tama
men işbirliği edebilmek için Büyük 
Millet Meclisi 'ne tam yetkiye sahip bir 
temsilci göndennenizi rica eder ve bu 
vesile ile samimi hizmet ve selam· 
lanmı sunanm" (658. T.Ü.T. Y. Kü
çük) M. Suphi, Türkiye komünist ha
reketinin daha sonraki gelişiminin yö
nünü de tayin eden, Kemalizmi tahlilde 
düşülen tarihi yanılgı ile çağnya ce
vap veriyor. Ama bu gidiş, tümüyle bir 
imhaya gidiş oluyor. Bu işin bir yönü
nü oluştururken diQer yönünü ise, imha 
sonucu geride kalanlara Kemalizm 
karşısında boyun egdirtilmesi oluştu
ruyor. Nitekim daha sonraki geliş
meler tümüyle bu yönlüdür. Kültür ve 
Turizm Bakanlığının çıkardıSı iSTiK
!Al MAHKEMELERİ adlı kitapta ko
nuya ilişkin olarak şu satırlan okuyo
ruz: "Gerek Milli Mücadele sırasında, 
gerekse bu dönemde Türkiye'de ko
münizmin yayılması bir çok kimsenin 
sandığı gibi ne islamlık, ne Türklük 
gelene§i, ne de Türkiye'nin sosyal ya· 
pısı sayesinde engellenmiş değildir. 
Bu, doğrudan doğruya Atatürk'ün 
kurdu§u rejimin tutarlı davranışı ile 
oldu. Fakat mahkum olanlara karşı 
yumuşak davranılarak, göz da§ ı vere· 
rek caydırmak yöntemi uygulandı. 

Mahkum olanlar on sekiz ay sonra 
1926 yılı Cumhuriyet Bayramın 'da 
Hükümet karanyla serbest bırakıldı
lar ... " (280) Söz konusu tutuklama 
Şeyh Sait isyanının patlak verdiSi 
ı 925 yılına rastlamaktadır. Şevket 
Süreyya, Şefik Hüsnü ve Vedat Ne
dim' lerim başında bulunduQu imha 
sonrası " komünist"lerin, Kürt ayak· 
lanmalanna karşı devletin yürüttügü 
politika karşısında her hangi bir karşı 
tavırlan olmadıQı ve hatta ayaklan· 
manın hastınlmasından yana tutum 
aldıklan halde, kemalist burjuvazinin 
bunlann çıkardıgı yayınlara ve örgüt· 
lenmelerine müsaade etmeyerek. 
özellikle bu dönemde kapatma ve tu
tuklama operasyonianna giriştigi gö
rülüyor. Vedat Nedim ve Şevket Sü· 
reyya' nın o yıllarda çıkanlan Aydınlık 
dergisi sayfalannda sınıf işbirliğini 
savunduklan ve bu tutumlannın Ko
münist Enternasyonal tarafından en 
sert eleştirilere u§radığı da biliniyor. 

ı 926 affından sonra ve 30'1u yıl 
larda komünist hareket içerisinde bir 
sessizlik ortaya çıkıyor. 1932 y1h ise, 
Kadro dergisinin çıkanldığı ve bunun 
imha ile tasfiye edilen M. Suphi'lerin 
örgütü karşısına açıktan dikildiği yıl 
oluyor. Bu derginin başında ise, daha 
önce örgütün bütün arşivleri ile polise 
teslim olan Vedat Nedim Tör yer alı
yor. Kadro dergisi, bu dönemde Kema· 
lizmin propagandasını "sol"dan bir 
maskeyle sürdüren, Kemalizmin "sol" 
içindeki örgütünün sesi işlevini yerine 
getiriyor. Kısaca, Mustafa Suphi'lerin 
imha edilmesi ardından geride kalan· 
lar gerek tutuklandıklan sürece ve ge
rekse dışarda Ke malizmin politikası 
karşısında boyun eğdirtilerek onun 
"sol" içindeki bir uzantısı durumuna 
dönüştürülüyorlar. ı 930'1u yıllarda 
TKP'nin tüm eylemlerine son verdiği 
de bir çok kaynakta yer alıyor. Yalçın 
Küçük bu dönemi şöyle anlatıyor: 
"Tezler'in birinci kitabında yazıldığı 
gibi, tam Takrir-i sükün dön eminde iki 
yıl grev hakkını içeren bir tosannın 
meclis komisyonlannda gezdirilmesi 
gibi, yeni iş yasası tosanlan hazırla
nıyor. Belli bir oyalama döneminden 
sonra 1936 yılında grev ve sendika 
hakkını alıp götüren bir tosan kanun 
oluyor. İşıe bu sırada Türkiye Komü· 
nist Partisi eylemine son veriyor. Ne 
zaman ve nasıl, henüz bilinmiyor. An· 
cak 1935 yılında toplanan Komüntern'· 
in yedinci kongresinde Türkiye Ko
münist Partisi temsil edilmiyor. Tür
kiye Komünist Partisi'nin sözü de 
edilmiyor. Türkiye Komünist Partisi 
kendi kendisini tasfiye eden Komünist 
Parti zincirinin bilinen ilk örneği olu
yor. " (614) 

Kemalizmin komünist hareketi ve 
diQer !ler türlü muhalefeti tasfiyedeki 
taktikleri ve deneyimlerinin, diğer ül· 
keterde de burjuvazi tarafından bir 
ders olarak kabul edildi§ i görülmekte· 
dir. Kendisini burjuvaziye karşı bir savaş 
örgütü olarak görmeyip, tersine uz· 
taşma mantıgıyla hareket eden ve bu 
çizgisi onu ağır bir sonuçta karşı kar
şıya getiren TKP ise, bu yapısıyla dün
ya komünist hareketi içerisinde örne
ğine ilk defa rastlanılan utanç verici bir 
durumun yaratıcısı oluyor. "Kemaliz· 
min sol kanadı ideolojisiyle güçlü bir 
komünist hareket oluşturolamayaca
ğını TKP bir türlü anlayamadı. Ancak 
bunu, komünizme düşman olanlar bile 
gördü. Batı dünyasında. Ortadoğu 'daki 
komünist partiler hakkındaki 'stan
dart' bir çalışmada ve Mısır Komünist 
Partisiyle ilgili olarak şunlar yazıldı: 
Şu anda komünizmin en fazla kork
ması gereken, Kemalizmin bir Mısır 
versiyonudur. Böyle bir rejim, komü
nizmin gelişeceği koşullan ortadan 
kaldınr. Bu yüzden Mısır komünizmi
nin geleceği Kahire hükümetinin iç 
reformlan yapma istek ve yetenefiine 
bağlıdır. Kemalizm, muhtemelen, Mı· 
sır'daki Komünizmin, Türkiye'de ol· 
duğu gibi, güçsüzlüğe mahkum ol
ması anlamına gelecektir." (Walteı- 2. 
Laqueur. Communism and Nationa
lismin the Middle East. Londen, 1957 -
Y. Küçük. T.Ü.T-2. Syt, 601) Ve bu korku. 
ne yazık ki gerçekleşiyor. Mısır Komü· 
nist Partisinin kendi kendisini tas· 
fiyesinden sonra, Sudan Komünist 
Partisi ve ardından ı 944 yılında ABD 
Komünist Partisinin de kendi ken
disini likide ettiSi görülüyor. Dünya 
komünist hareketi içerisinde, pro
letaryanın örgütlenmesi adına sergile
nen birer utanç tablosu olan, tüm bu 
likidasyon işlemlerinin gerçekleştiği 
koşullan, neden ve kendilerince hedef
lerini işlemek, araştırmak bu yazının 
konusu durumunda deQil. Ama açık ki 
buradan çıkanlması gereken dersler 

var. Dünya komünist hareketine karşı 
dünya burjuvazisinin tasfiye girişim· 
leri de dahil tüm savaş yöntemlerini 
bilmenin ve bunlardan gerekli dersleri 
çıkarmanın önemi günümüzde kendi· 
sini daha da aQır olarak duyuran bir 
olgudur. Çünkü günümüzde de, işçi 
sınıfı ve ulusal kurtuluş hareketleri , 
dünya çapında tasfiye çabal.anyla 
karşı karşıya bulunmaktadır. Ispan· 
ya'da, İrlanda'da, italya'da, latin 
Amerika'da, Filistin Kurtuluş Hareke· 
ti içinde, Türkiye devrimci-demokra· 
tik hareketi ve KUK Mücadelesine 
karşı aym emperyalist odaklardan yö
netilen bu yönlü girişimler açıkça görü
len bir durumdur. Ve şunu çok iyi bil· 
me:k gerekiyor ki, Türk burjuvazisi, bu 
konuda en deneyimli bir sınıf olma 
özelli§iyle önem taşıyor. Birazdan, 
TC'nin günümüzdeki bu yönlü çaba· 
lanna yeniden deQineceğiz. 

Kemalist burjuvazi Türkiye sol ha· 
reketine karşı oldugu gihi, Kürt ayak· 
lanmalan karşısında da en sert imha 
yöntemlerinden, uşaklaştırmanın ç~ 
şitli yöntemlerine kadar, her yola baş
vurmuştur. Bunda da yine hedeflenen, 
açık ki, kendi sınıf egemeniiSi ve tem
sil ettiQi devletin varlığının kesinlikle 
korunmasıdır. Kemalist burjuvazinin 
Kürt ayaklanmaianna karşı izledigi po
litika en sıradan bir bakışla bile göz· 
lendiQinde görülecektir ki, TC açısın
dan sorun, yasalar karşısında .. suç" 
olan eylemleri, bu çerçeve içerisinde 
"yargılayıp" gerekli müeyyideleri uy· 
gulamak degildir; bunu çok çok aşan 
bir durum vardır. Kemalist burjuvazi, 
daha önce de belirtildi§i gibi hiç bir 
alternatif odaktaşmaya ve hatta dü
şünce oluşumuna bile kesinikle ta· 
hammül edememektedir. Her şey ke
malist iktidann insiyatifi altında ger
çekleşmek. devrimcilik bile bu çerçe
vede yapılmak zorundadır. İlk işçi mil
letvekilinin, ilk kadın milletvekilinin 
bizzat M. Kemal tarafından parlamen
toya alındığı biliniyor. Arnele pazann· 
dan rastgele seçilen bir işçinin ve yine 
rastgele seçilen bir kadının parla· 
mentoya alınması gibi, işçi sendika· 
lannın da bizzat M. Kemal'in denetimi 
ve emirleri ile çalışmalanna başladıgı 
tarihin sayfalan arasında bulunuyor. 
İşçi sınıfının haklannın gerçek savu
nucu gücünün ekonomik ve siyasal 
olarak odaklaşması ve güçlenmesinin 
önlenmesini, bunlann çıkarlan adına 
sahtelerini yaratarak gerçekleştir· 
meye çalışan kemalist burjuvazi, bu 
mantıgını daima sergileyecektir. Ger· 
çek örgütlerin karşısına, Kemalizmin 
örgütünün, kemalist idolojinin dayatıl· 
ması olayı vardır. Görülüyor ki, Kürt 
hareketlerine karşı da amaçlanan, bu 
hareketleri yalnızca ezmek degildir. 
ı 925 Şeyh Sait ayaklanmasına ilişkin 
davanın görüldüQü " istiklal Mahke
mesi" savcılı§ının, dönemin baş
bakanı olan İsmet inönü'ye gönderdi
Si cevabi bir mektupta yazılanlar bu 
gerçeği açıkça sergilemektedir. 
"Ayaklanma bağımsız bir Kürdistan 
kurmak amacıyla çıkmıştır. Birçok 
seneler hep bu amaç için çalışılmış 
olduğu kesindir. Bu ruhun ölmesi ve 
öldürülmesi en kutsal milli bir görev-
dir. Bunun için Kürdistan'da baş olabi
lecek bütün zararlı kişilerin kesinlikle 
af edilmemeleri gereklidir" (İSTİK
LAL MAHKEMELERİ. Syf' 138) Bu 
amaca ulaşmak için kemalist burju
vazi hiç bir kural tanımamayi tek ku
ral haline getirmiştir. imha, katliam, 
işkence, idam sehpalan, liderleri ve 
savaşçılan satın alma, ajanlar vasıta
sıyla içten çökertme, suikast ve komp
lolar, teslim alınan ihanetçilere mü
cadeleye küfrettirme ve kara çalma 
vb. daha da sayılabilecek her yol, bu 
amaç için kullamlmaktan çekinilme
miştir. Bunun için verilebilecek bir 
çok örnek içinden bir-iki tanesini ak· 
taracak olursak bu durum hemen gö
rülecektir. 1920' lerdeki ayaklanma· 
lan n görüldü§ü davalar sırasında, ı6 
Ocak ı923'de İzmit'te yaptı!jı basın 
toplantisında M. Kemal "İnkilabın 
kanunu mevcut kanuniann üstünde
dir" sözlerini sarfederken; "istiklal 
mahkemesi" yargıçlanndan lütfi Mu· 
fit Bey de aynı görüşü; "bizim belli bir 
amacımız vardır. Ona vannak için 
arasıra kanunun üstüne de çıkanz." 
sözleriyle ifade etmektedir. (i. M. Syf; 
140-141) M. Kemal'in ve yargıcının bu 
sözleri o dönemin .. İstiklal Mahkeme
leri" nin karakterini ortaya koydugu 
gibi , Kürdistan' daki hareketin ezil
mesi içiÖ Türk burjuvazisinin emper
yalizm ve sömürgecilik tarihinde rast
lanmayan en sinsi ve alçakça bir bi
çimde saldırdığını ve bu ülkeyi sömür
geleştirmekle yetinmeyip, onu nasıl 
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ruhundan boşaltarak Kürdistan' ı 
tümüyle imhayı amaçlarlığını ortaya 
koymaktadır. O dönemde de, Kürt is-
yancılanna, kendi varlıklannı inkar, 
TürklüQü savunma dayatılmıştır. Bu, 
Kemalizmin misak-i milli içinde tek bir 
ulus yaratma stratejisinin zorunlu bir 
geregidir ve zaten TC. Kürdistan'ı in
kar temelinde kurulmuş bir devlet ola
rak. daha ilk andan itibaren kendisinin 
varlık temeli olan Kürdistan gerçekli· 
§inin inkannı vazgeçilmez bulmuştur. 
Şeyh Sait ayaklanmasına katılanlar· 
dan Kör Sadi'nin, i dama giderken yap
tıQı açıklama bu açıdan ilginç bir ör
nek oluşturmaktadır. Çogu tek kelime 
Türkçe bile bilmeyen ve bu nedenle 
mahkemeleri tercüman aracılığıyla 
yap1lan bu şahıslar, Türklük adına 
konuşurken sergilenen tablonun nasıl 
bir acı-komediyi oluşturduğunu belirt· 
meye gerek kalmamaktadır. Kör 
Sadi' nin bu trajedinin oyunculanndan 
birisi olarak şöyle konuştuğu belirti· 
liyor. "Son sözüm memleketin sela
meti namına muhterem hakimler he· 
yetinin hakkımızda verdi§i karan 
minnet ve şükranla karşılamak ve ka· 
bul etmektir. Hepimiz idam ceza· 
sına müstahaloz. Çünkü vatana hiya
net ettik. Allah Türk millet ve mem
leketinin saadetini müemmen ve e bed i 
etsin, başka sözüm yoktur." (154) Bu 
durumun bir kez de günümüzde sergi· 
lenmek istendiği görmekteyiz. Ama, 
bir çok defa belirtildi§i gibi, bu kez bir 
komedi olarak. artık hiç bir biçimde 
sahteliği ve amaçlan gizlenemeyecek 
bir oyun olarak. .. 

Bu dönem mahkemelerinde, har~ 
ketin lideri ve genelde ayaklanmalar 
hakkında birçok sahte belgenin hazır· 
landıgı , uydurma iddialarla dolu olan 
bu belgelerin tarih diyearşiveve kitap
lara işlendigi biliniyor. Bu gerçeğe, 
Türk burjuvazisinin tarihi çarpıtmada 
kullandı!jı bir araç olarak parmak bas
mak gerekiyor. 20 milyonluk bir halk 
gerçekligini bile inkar edecek ve bu 
inkannı bir gerçekmişcesine inkar 
edilen halka bile kabul ettirmeye ça· 
hşacak kadar azgın bir halk ve sınıf 
düşmanhgının düşünce sistemi olan 
Ke malizm, adeta her şeyi kendisi ol· 
maktan çikarmaya çalışmıştır. Komü
nist Partisinin tasfiyesi ve kendi zıd
dına dönüşümü -yani M. Kemal'in ör
gütünün dayatılmas~ işçi sendikalan
nın işçi sınıfının çıkarianna karşıt te
melde oluşturuluşu, Kürt halkımn ve 
ülkesinin inkan ve Türkleştirmeye ta
bii tutulmalan hep bunun ürünü ola· 
rak karşımıza çıkmaktadır. 

Kemalizmin yaratmaya çalıştıgı 
bu yapıyla çelişen ve kendisini yaşa
mak isteyen sınıf, güç ve halkın hangi 
akibetle karşılaşaca§ı ise art1k açık
tır. Burjuvazinin, bu konuda en küçük 
bir taviz dahi vermediği, isyana katı
lanlardan ihanet edenlerin, özellikle 
isyan içinde önemli bir yerleri varsa 
mutlaka idamla cezalandınldıklan 
gerçeginden anlaşılmaktadır. Öme-
9in "İstiklal Mahkemeleri" adlı kitap
ta, devlete sıSınmak isteyen Şeyh 
Şemseddin ve bazı kişiler, .. sığınma
nın af anlamını yaratmaması şartı ile, 
silahını bırakarak teslim olmak iste
yen biririe, teslim olma denile· 
meyeceği ... af edilmelerinin ayaklan
ma olayianna yeniden yol açacağını, 
'istiklal mahkemesi'nde yargılanma· 
lannın gerekli olduğunu, eğer kayıtsız 
şartsız teslim olurlarsa, bu hareket· 
lerinin mahkemece hafifletici bir se· 
bep olarak değerlendirebilece§ini, yö
re halkını yatıştıncı önlemlere gerek 
olduğu ... yargılanması şartıyla teslim 
olmasının kabul edilebilece§i" ceva
bıyla karşılaşıyorlar. Ve daha öncede 
belirtildi§i gibi, amaçlanan şey Kür
distanlı olma ruhunun ezilmesi oldu
ğundan, kayıtsız-şartsiz sı§ınma dahi 
TC tarafından fazla itibara layik gö
rülmüyor. Öyleki, ayaklanmalarda 
.. suçlu" bulunup asılaniann aileleri ve 
yakınlan da büyük bir baskı albna 
alınmakla da yetinilmeyip, intikam ala
bilecekleri korkusuyla Kürdistan' dan 
sürgün ediliyorlar. Sayılan on binleri 
aşan insan, yurdundan köyünden ko
panlarak, aileleri parçalanarak Tür· 
kiye'nin batı kentlerine yerleştiriliyor· 
lar. Köyünden-ülkesinden kopmak is· 
terneyerek d"ireniş gösterenler, uçak· 
larla bombalanıyorlar. 

Bu süreç incelendiginde dikkate 
deQer konulardan birisi de, Kürt hare
ketine karşı girişilen imha ve bastırma 
hareketiyle, Türkiye'de aydınlar ve en 
sıradan bir devrimci gelişmeye karşı 
bastırma ve tutuklama operasyonlan
nın bir biriyle bağlantılı olarak geliş
tirilmesidir. 
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( SERXWEBÜN 

Askeri Faşist Cunta 
ve Sol'da Tasfiyecilik! 

Cumhuriyetin kuruluş yıllannda, 
her türlü muhalefet odağını imha da 
dahil birçok yöntemle tasfiye ederek, 
varlı§ım kurumlaştiran Türk burjuva· 
zisi, daha sonraki yıllarda da aynı po-
litikayı devam ettirmiştir. Türk burju· 
vazisinin üzerinde en büyük has
sasiyetle durduğu iki nokta; Kürdistan'· 
da öldürülmeye çalışılan ruhun 
ayaklanması ve Türkiye'de proletarya 
hareketinin örgütlü bir güçle karşısı
na dikilmesi tehlikesidir. Tek parti dö
neminde olduğu gibi , çok partili dö
nemde de bu iki nokta üzerindeki has
sasiyet hiç bir zaman azalmamıştır. 
Ve hatta, çok partili dönemde, bu iki 
olguya yönelik kemalist politika, ikti
dar ve muhalefeti, sa§ı ve .. sol,. u ile 
daha da geliştirilmiş ve bilinçlerin ay· 
dmianmasım önleyen bir biçimde s ür· 
dürülmüştür. En reformist oluşum ve 
çıkış dahi bu politika gereiii tehlikeli 
bir muhalefet olarak lanse edilip, ço
gu kez bu çizginin temsilcileri agır ceza 
mahkemelerinin karşısına çıkanlmış, 

kitlelerin ve işçi sınıfın en sıradan de· 
mokratik haklanm dahi savunma bu 
mantı§ın karşısında devlete isyanla eş 
de9er tutulabilmiştir. Burjuva dem ok· 
rasisi çerçevesi içinde elde edilebilir 
haklan savunuş, demokrasinin kı· 
nntılanna bile izin verilmeyen Türk 
burjuva hakimiyeti altında "devrimci· 
lik" ve "sosyalist" lik olarak degerlen· 
dirilmiştir. Bu ise, birçok şeyin iç içe 
geçmesine, subjektif planda bir kar· 
maşaya yol açmış, komünistlerin için· 
de bulundugu durum nedeniyle de ör· 
gütler kendi sınıf kimlikleriyle ortaya 
çıkmamışlardır. ı970'1i yıllara kadar 
daha çok bir sessizlik hüküm sürmüş, 
işleyen şey Kemalizmi~ sınıfiann 
red di politikası olmuştur. Işçi sınıfının 
savaş örgütü ortaya çıkmadıgı gibi. 
ezilen ulus cephesinde de devrimci bir 
çıkış olmamıştır. 

1970' ler bu uzlaşma, teslimiyet ve 
reformizm çemberinin kırılmasında 

önemli atılımların gerçekleştigi yıllar 
olarak, gerek Türk hakim sınıflannın 
ve gerekse sosyalist hareketin tari· 
hinde bir dönüm noktasını oluşturur. 

Türk burjuvazisinin dayattıgı çember 
içinde hareket etmeyi reddeden mili· 
tan bir devrimciligin dogdugu bu yıl· 
larda, burjuvazinin de aynı biçimde 
saldınya geçtigi görülecektir. Yeter· 
sizlikler ve hatalan ne olursa olsun, 
1970'1i yıliann başlannda reformizm 
ve teslimiyet çemberini kırmak için 
cesaretle öne atılan insaniann pratik
te o rtaya koydukları tutumun anlamı 
bu açıdan iyi kavranmalıdır. 

Bu yeni gelişmede militan bir dev
rimciligin filizlendigini gören Türk burju
vazisi, anında saldınya geçmekte bir 
an bile tereddüt etmemiştir. Bir avuç 
genç insanın üzerine ordularını gön
dermiş, idam sehpalan hazırlayarak, 
daha temellerine oturmasına fırsat bı· 
rakmadan bogmak istemiştir. Ger· 
çek te o dönemde, Türk burjuvazisinin 
henüz bir gençlik karakteri taşıyan bu 
çıkışiann üzerine azgınca saldırtan 
şey, bu bir avuç insanın iktidan tehdit 
eden bir güçte olması degildir. Ama, 
bu gelişmenin içerisinde Türk burju· 
vazisini korkunç ölçüde korkutan bir 
tehlike vardır. Bu tehlike, Kemalizmin 
ideolojik ve politik zırhıyla, reformist· 
teslimiyeıçi bir kabuk içine ahnan 
sosyalist hareketin kendi insiyatifi dı· 
şında bir rotaya girmeye çalışmasıdır. 
Açık ki , söz konusu olan büyük örgüt 
gücüyle iktidara yürüyen bir hareketin 
ezilmesi degil, ama bunu yaratacak 
düşünce oluşumlannın ne pahasına 
olursa olsun ezilmesi ve maddi bir gü· 
ce dönüşmesinin bu temelde önlen· 
mesidir. 

1970'1erde Türkiye sosyalist hare· 
keti, Türk burjuvazisinin askeri·poli· 
tik ve ideolojik saldınsıyla karşılaştı· 
ğında , durum bir açıdan böyledir. Ya· 
ni, kuruluşundan itibaren her şeyi çiz· 
digi rotada yürümeye mahkum olarak 
gören, "devrimcilik" de dahil her ge· 
lişmeyi ancak kendisi ile düşünen Türk 
burjuvazisi, ı 925 Şeyh Sait isyanında 
itirafını yaptıgı gerçegi sosyalist ha· 
re ket içerisinde de mutlaka dayatmak 
ve sonuçlandırmak kararlılı§ını bir 
kez daha göstermek istemiştir. Kısa· 

ca, TC S11Jıı;lan içerisinde yaşatılması 
gereken tek ruh, düşünce ve eylem 
vardır; ve o da Kemalizmin ruhu, ideo
lojisi ve eylemidir. ı 970'1ere kadar 
sosyalist hareketin TKP'nin u§ratıl· 

dı gı tasfiye ardından bu çerçeve içinde 
tutulması önemli oranda başarılmış· 
tır. Kürdistan'da isyanlann ezilmesi 
ve bir kısım isyancıların da teslim alı· 
na rak uşaklaştıolması ardından, ruhun 
öldürülme çabalannda adım adım 

ilerlenmiştir. Bu açıdan, bu sürece ka· 

dar Türk burjuvazisi .. rahat"tır. fa· 
kat, 1970' ler artık farklı bir gelişme· 
nin, tarihin çarklannın dönüşünde 
önemli değişikliklerin belirdiği yıllar 
olarak, bu rahatlıgı bozmakta gecik· 
meyecektir. 

Gençlik hareketi boyutlarını aşma· 
dıgı halde ı970'de devrimci·demok· 
ratik harekete yöneltilen saldırının an· 
lamı bu gerçekler ışıgında daha iyi 
görülebilmektedir. Deniz' lerin, Ma· 
hir'lerin , ihrahim' lerin ve arkadaşları· 
mn o dönemdeki çıkışlan ve direniş· 
leri, bu açıdan bugün ulaşılan gelişme· 
lerde önemli bir yer tutar. Subjektif 
planda ve tabii ki pratik açıdan da 
henüz çok geri bir gelişim seviyesinde 
olunmasına ve hatalara düşülmesine 
karşın, Kemalizmin yaratmaya çalıştıgı 
tek ruh, düşünce ve eyleme, sosyalist 
hareketin içinde bulunduğu duruma 
bir başkaldırı, devrimci bir çıkıştır. 

Bugün bu dönem değerlendirilirken , 

kesinlikle sahip çı kılması gereken yön 
budur. 

O dönemde, gerek dışarda ve ge· 
rekse cezaevlerinde devrimcilere da· 
yatılanlar hatırlardadır. Henüz bütün ay-
nntılan ve izahlariyla açıga çıkanl· 
ITH Ş olmasa da. mevcut veriler gerçegi 
görmek açısından yeterlidir. Burju· 
vaz i, bu dönemde de yine ikili bir imha 
politikasım uygulamıştır. Bir yandan 

hareketin lider ve savaşçı kadro
su, açık vahşet düzeyine varan saldı· 
nlarla ve idam sehpalannda katledil· 
miştir. İkinci yön ise, cezaevlerinde 
işkence ve baskılarla ihanet ettirme, 
pişmanlık gösterme ve ajaniaştırma 
olmuştur. Cezaevlerine alınan zayıf 
unsurlara işkence ile boyun eğdirtil· 
miş, düne kadar ugruna savaştıklan 
davaya küfür ettirilmiş, adeta dine 
yeniden dönüş gibi Kemalizme dönüş, 
ona sıgınış tek alternatif olarak da ya· 
tılmıştır. 1970'1erde " eski dinine" ·Ke
malizme yeniden ve hem de daha sı· 
kıca dönüş yapaniann hiç de az olma· 
dıgı biliniyor. Cezaevleri. günlük uy· 
gulamalanyla beyinleri Kemalizmle 
döven bir Iabaratuar gibi ele alınmış· 
tır. Ama kararlı devrimcilerin tutumu 
da biliniyor. İdam sehpasında, yargı 
organlan karşısında, işkence tez· 
gahında ve daglarda devrimciler, güç· 
lerinin zayıflıklanm bile bile direnişi 
sürdürürken, kurtannaya çalıştıklan 

şey, açık ki filizlenen yeni militan dev· 
rimci ruhtur. Onlar, Kemalizmin la· 
baratuannda bu filizlenmenin kınl

masına ve dayatılan platformun kabul 
edilmesine kesinlikle izin vermemiş· 
lerdir. Örne§in bu dönemde, Türk bur· 
juvazisinin ordulanna karşı savaş gü· 
cü n ün zayıflığı neden gösterilerek yurt 
dışına çıkış önerildiginde İbrahim'in 
cevabı çok kesin olarak. bunu kabul 
etmemek olmuştur. Daha ilk adımda 
böyle bir geri çekilmeyi zararlı bula· 
rak. ölüm pahasına bu çemberin 
yırtılmasını savunmuştur. Mahir ve 
Deniz'lerin tutumu da buyönlüdür. Ni· 
teki m on lan n bu kararlı tutum ve dire· 
nişleri . daha sonraki yıliann devrimci 
atılımının temelini oluşturmuş, dire· 
nişle ri etrafında onbinler ve giderek 
yüzbinleri kapsamına alan birsempati 
agt oluşmuştur. Ve bu, burjuvazinin 
belki de ilk defa başansızlıgım ilan 
etmiştir. Dogmasına hiç bir zaman 
izin verilmek istenmeyen ruh, idam 
sehpasında, işkence tezgahında ve 
çatışmalarda delik-deşik edilen be· 
dende doğmuş, dalga dalga topluma 
yayılmaya başlamıştır. Daha sonraki 
yıllarda, onların direnişi etrafında bir 
çok kümelenmenin ortaya çıktıgı, anı· 

lannın devrimci direnişçiliQi işçi sınıfı 
ve öğrenci gençlik içerisinde canlan· 
dırdı§ı bilinmektedir. Ama onla n n di· 
renişine sahip çıkma adı altında en 
reformist tezlerin ve uzlaşma mantık· 
lannın savunuldugu da bir gerçektir. 

1970'1erde artık bir çöküş sürecine 
giren Türk burjuvazisi, nasıl ki doguş 
yıllannda sol'dan ve ezilen ulustan ge· 
len direnişleri ezerek hakimiyetini 
saglamışsa, bu dönemden de aynı po
litikanın daha da geliştirilmiş taktik· 
leriyle çıkmak istemiştir. CHP etkeni 
bir kez daha gündeme sürülmüş, kitle· 
lerde oluşan devrimci sempati bu ka· 
nala akıtılmak istenmiştir. MHP ise. 
oyunun ikinci bir yüzünü oluşturmuş, 

sag ve sol partileriyle burjuvazi top
lumsal çatışmalann özünü boşalt· 

maya, asıl hedefi karartmaya çalış· 
mıştır. Cezaevlerinde geçirildikleri iş· 
J,ence sürecinden sonra 1974 affı ile 
~rbest bırakılanlann devrimci saf· 
larda ve hem de birer kahraman eda· 
sıyla boy göstermeleri ise, bu sürecin 
gelişim yönünün tayin edilmesinde, 
diger etkenlerle birlikte belirli bir yer 
işgal etmiştir. Program. hedef ve ilke· 
lerinde net aynlıklannı koyamamış 
bir çok gruplaşma dogmuş ve hatta bu 
süreç içerisinde bizzat devlet eliyle ya· 
ratılan örgütler de .. sol" platformda 
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rollerine uygun olarak yerlerini almış· 
lardır. Açıkça belirtmek gerekir ki, 
Türkiye cephesinde yaratılan ideo
lojik karmaşa ortamında, Mahir, De· 
niz ve İbrahim'lerin direniş mirası çar
çur edilmiş, onlar adına geliştirilen 
düşünce ve pratiklerde anılanna en 
büyük saygısızlık yapılmıştır. 

1970'1er, Kürdistan'da da pro
letarya önderli§indeki ulusal kurtuluş 
hareketinin· ilk filizlerinin atıldığı yıl· 
lardır. Bu döneme kadar, Türkiye sol 
güçleri tarafından da tümüyle inkar 
edilen Kürdistan gerçekligi, bu yıllarda 
devrimci bir çıkışla duyurulmaya, in· 
kar çemberi kınlmaya başlanmıştır. 
Kürdistan'da sömürgeciligin çizdi§i 
sınırlar içerisinde geliştiriirnek iste· 
nen her türlü reformist-teslimiyetçi 
akım ve odaklaşmalar, sosyal·şoven 

yaklaşım ve örgütlenmeler ve en genel 
deyimiyle Kemalizmin zırhı bu yıllarda 
ilk ve en temel darbesini yemiştir. Bu, 
TC tarihindeki en öldürücü darbeler· 
den birisi olmuştur. Çünkü, TC, 50 yıl· 
lık varlıgı süresince imhadan, günlük 
asimilasyon politikasına kadar her 
yolla yok ettigini sandıgı kendi azraili· 
nin karşısına dikildi9ini görmüştür. 50 
yıldır uyuyan bir halkın, uyanışının 
kendisi açısından yarataca§ı sonucun 
ne oldugunu çok iyi bilen Türk burju
vazisi, bu nedenle saldırıya geçmekte 
de gecikmemiştir. Henüz maddi bir güce 
dönüşülmediği, düşüncenin yaratıl· 

ması sürecinde, tarihte örnefiine rast· 
lanmayan bir biçimde saldırıya geçmiş., 
bu sürecin önünü imha ile kesrnek iste· 
miştir. 1977'de Haki KARER'in katle· 
dilmesi bunun başlangıcı olmuş ve ar· 
dından yeni komplo ve suikast planlan 
gündeme girmiştir. Komplo sadece 
önderlerin imha planıyla da sınırlı kal
mayıp, Kürdistan adına oluşturulan 
ajan örgütler vasıtasıyla bilinç çar
pıtılmak ve oluşum halindeki hareket 
içten çökertilmek istenmiştir. Bu, 
özellikle Tekoşin örneginde çok ba· 
rizdir. 

Bagımsızlıkçı hareket, düşmanın 
açık imha saldınlan, içten çökertme 
çabalannın yanısıra, ulusal sorunda 
kemalizmin mantıgını aşmamış sos· 
yal-şoven güçlerin ve Kürdistan' da 
bunlann ve diger parçalardaki ilkel 
milliyetçiligin birer uzantısı durumun· 
daki reformist·küçük burjuva mil· 
liyetçili9inin dört yandan saldınlan ve 
yarartıklan tahribata karşı geli· 
şip büyüdü. Türkiye ve Kürdistan'da 
sol adına yapılan şey de, bu dö
nemde, gerçekte Kemalizmin çizdigi 
çerçevede kalıyordu. Kürdistan ger· 
çekligi bilince bile getirilmek istenme· 
diQi gibi, Türkiye' de sol adına yaratı· 
lan karmaşa da hedefleri tümüyle çar· 
pıtıyor, devrimci hareket temellerine 
oturamıyordu. Bu açıdan Kemalizmin 
zırhı her iki alanda da her şeyin üzerini 
örtecek kadar sa91amdı. Ama, işte 

PKK'nin ilk filizler halinde belirmesi 
bile, sosyalistlik ve ulusallık adına 

yaratılan tüm sahte görüntüleri bir bir 
açıga çıkardı . Bu nedenle saldın çok 
yQnlü ve yoQun olarak gelişti. Bu açı
dan " sol" platformda yer alan sosyal· 
şoven ve refo rmist·küçük burjuva ha· 
reketlerden yönelen saldınlar da ger· 
çekte bu güçlerin Kemalizmin plat· 
formunda hareket edişlerinin ve o man
tığı aşamamış olmalannın bir ürünü· 
dür. Bagımsızlıkçı Hareketi .. bölü· 
cü", .. provakasyon" vb. sıfatlarla ni· 
telemeleri ve daha baştan böyle bir 
çıkışa saldı n lan bu gerçegi bütünüyle 
ortaya koymaktadır. 

Evet, yolunun son duraSındaki 
Türk burjuvazisi, PKK'nin geliş· 

mesinde, çizdigi ve bilinçli veya bilinç
siz hemen !ler gücü de içine aldıgı çer· 
çevenin, yarattıgı tüm sahte görüntü· 
lerle parçalandıgını gördügünde, tam 
da tarihine yakışır bir biçimde ve bütün 
kollanylasaldınlannı hızlandırdı. K it· 
le katliamlan ve yogun tutuklama
lara, feodal eşkiya çetelerini yeniden 
donatıp saldırıya geçirtmeye ve içten 
çökettm e faaliyetlerine kadar her yönte
mi gündemine alarak. ne pahasına 
olursa olsun PKK gerçegini yok et· 
meye çalıştı. PKK'nin varlıgı ve geli· 
şimi, Türkiye'de ı 970'1erde beliren 
devrimci çıkışın kesintiye ugratıl· 

masını da önleyecek. her alanda mili· 
tan devrimciligi ve dayanışmayı da
yatan bir özellikteydi. Bunun etkisini 
Türkiye cephesinde gösterınemesi 

mümkün degildi. Yani, TC. sömürge 
ulustan gelen devrimci çı kışın, Türki· 
ye proletaryasında da sosyal-şove

nizm ve reformizm çemberinin kınlma· 
sında temel bir rol oynayacagının çok 
açık farkındaydı . PKK sömürgeci 
Türk burjuvazisinin elindeki ideolojik
politik plandaki silahlannı işlemez 

duruma getiriyordu. Türk burjuva· 
zisini çılgınca ordusuna sanlmaya 
iten en temel nedenin bu oldugu, bu· 
gün artık çok daha iyi anlaşılmakta· 

dır. 
Ve artık, 12 Eylül 1980' de orduyu 

işbaşma getiren sömürgeci Türk bur· 
juvazisi, devlet varhgını tehdit eden 
PKK olgusunu tümden ezmeyi önüne 
en temel görev olarak koydu. Devletin 
milleti ve ülkesiyle bütünlü§ü şian, 
cuntanın hareket planının parolası 

oldu. Fakat, çok kısa prati9ine rag. 
men halkla bütünleşmiş olan PKK'ye 
saldırı, topyekün halka karşı bir sal· 
dırı olmak zorundaydı. Nitekim, ı2 
Eylül, Kürdistan'a açılan bir savaş ol· 
du. PKK'ye selam vermiş insanlar, ve 
hatta bir PKK'liyle aynı köylü olanlar 
ve tabii ki tüm suçlan Kürdistanlı ol
mak olanlar bu savaşın hedefleri oldu· 
lar. Cezaevleri onbinleri aşan insan· 
la dolduruldu, yüzbinler işkence 
tezgahlanndan geçirildi, köyler ve ma· 
hallelerde halkı sindirme ve pasifize 
etmek için yo§un bir terör estirildi. Bir 
yandan halk, kendi ba9nndan böyle 
bir gelişmeyi yarattığı, düşmanın tüm 
çabalan na ragmen kısırlaşmamış ol
dugu için ikinci kez ölüme mahkum 
edildi ve bu karann bir geregi olarak 
günlük baskı ve işkenceler, soygun ve 
talanlarla yaşadıSına pişman ettirilmek 
istendi. Köy meydanlanna toplanan 
köylüler, hoporlörün eşliQinde Türk· 
lük andı içmeye, istiklal marşı söyle
meye zorlandı. Halkın mahalli giysileri 
bile suçlu damgası yedi. Bizzat cunta· 
mn başı Kenan Evren, Kürdistan'ın çe· 
şitli kentlerindeki konuşmalannda 

Kürt olduklannı hatırlattıQı için bu 
giysilere saldınyordu. Ve elbet· 
teki bunu, Türk'lük adına ve tıpkı M. 
Kemal'in ünlü .. devrimlerine" baghhk 
temelinde sürdürüyordu. 

Cezaevlerinde ise, yok etme hare· 
katının en önemli bölümü sürdürüldü. 
Daha ilk günden, tutuklutann önüne 
iki yol dayatıldı. Ya teslim olacak, 
Partiye ve halka ihanet ederek. Kema· 
lizme sı9ınacaklar: ya da öleceklerdi. 
Sömürgeciler, özellikle birinci yolu 
tercih ettiler. Çünkü, idam ve diğer 
biçimlerdeki ölümler, ardından daha 
güçlü gelişmeleri do{iuruyor, yok edil· 
rnek istenen asıl şey, yani direniş ruhu 
ezilemiyordu. Oysa, içerde Kema· 
lizme sıgınma temelinde teslim ol· 
mayı gerçekleştirmeleri, ba9Jmsızhk· 

çı ruha vurulan darbe olacak, teslim 
alınmış bir yapıdan yeniden bir doğu· 
şun şekillenmesi mümkün olmaya· 
caktı. İşte bu amaçla, daha 1979 Ela
zıg tutuklanmasında teslim alınan 

Şahin Dönmez hain i başta olmak üze· 
re ihanetçi takımını işe koştular. 
Adeta cezaevinde, dogrudan Genel 
Kurmay ve MİT tarafından yönetilen 
bir tasfiye karargahı oluşturarak, bu 
işin örgülenmesini Şahin haini ve 
diger dönek takımına görev olarak 
dayattılar. Sömürgeci cunta, cezaev· 
leri pratiginden bilinmektedir ki, PKK'· 
li tutukluları yasalar karşısında "suç" 
işlemiş siyasi bir mahkum olarak 
kabul etmek istememiştir. Veya, onun 
sorunu, PKK karşısında yasalan da· 
yatmak degildir. Bu nedenle de uygu· 
lamalan hiç bir burjuva hukuk ku· 
ralıyla kıyaslanınaya imkan ver· 
meyecek bir biçimde karşımıza çıktı· 
Qında şaşınnıyoruz. Biliniyor ki, PKK'li 
tutuklularakendi davalanm savunma 
hakkım bile tanımak istememiş., «verece
ğiniz ceza siyasi olduğundan benim 
için şeref olacaktı nı diye yükselen sesi, 
kamuoyundan gizlerneye çalışmıştır. 

Mahkemeleri de uzun süre bekletmiş, 
ihanet çetesinin belli sonuçlara ulaş· 
masını hedeflemiştir. Şahin·Yıldı· 

n m-Ali vd' leri günlerce ve hatta aylarca 
koguş koguş dolaşarak ihaneti örgüt· 
lerneye çalışmış, PKK'ye karşı Kema· 
lizmin kara bayragını çıkarmışlardır. 
Günlük işkenceler ve diger baskı bi· 
çimleriyle PKK'nin yansını çökertme 
stratejisi, karşısında güçlü bir direniş 
bulmuş, ya teslimiyet ya ölüm şianna 
karşı; Direnmek Yaşamakbr-Tes
Urniyet ihanete-Direnrnek Zafere 
götürür sloganı bayraklaştınlmıştır. 
Başta Mazlum, Kemal ve Hayri yol· 
daşlar olmak üzere PKK'nin tutuklu 
önder, militan ve sempatizan lan, bu 
şiar altında inanılmaz bir direnişi ser· 
gilemiş ve cezaevlerindeki tasfiye ha· 
reketini kanlanyla boşa çıkarmış· 

lardır. PKK'nin ideolojisine. politikası· 
na ve geçmiş pratigine sahip çıkmış ve 
hatta cezaevinin o aQır koşullannda 
ileriye yönelik mücadele hedefleri 
göstermişlerdir. ihanet çetesinin karar· 
gahında çizilen planlann, Mazlum'un 
direnişinde nasıl boşa çıkanldıQı . Hayri 
ve Kemal yoldaşlan n geliştiriirnek is
tenen ihanete karşı hayatlarını nasıl 
ortaya koyduktan ve bugün tüm dün· 
yada yankılanan Diyarbakır Cezaevi· 
nin direnişinin nasıl yükseldiiii artık 
her kes tarafından bilinmektedir. 

Cezaevinde PKK'yi teslim alma 
planının direniş temelinde boşa çı ka· 

nlması , mahke meler ve cezaevinin 
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ba§ımsızhk sloganlannın haykınldıöı 

birer kürsü haline getirilmeleri karşı· 
sında sömürgeciler doğrudan imha 
planlannı uygulamaya geçirmiş, Yıl· 
dınm haininin "Mazlum ölmelidir" fet· 
vasıyla katliam zinciri toplu ve tek tek 
yeni katliamlarla günümüze kadar geti
rilmiştir. Sömürgeciler ihaneti örgütle
meyi yalnız cezaevleriyle de sınırlı tut· 
mayarak, Şahin· Yıldınm ihanet çete· 
sinin dış uzantılannı yaratmaya çalış· 
mışlardır. Cezaevlerinden saldıklan 
teslim alınmış unsurları, kitleler içeri· 
sinde Kemalizmin örgütlendirilmesiyle 
görevlendirirken, PKK'nin diger yansı~ 
nı, Semir haini vasıtasıyla çökertme ve 
da9Jtmayı hedeflemişlerdir. Semir hai· 
nin açıga çıkanlan alçakça faaliyet
leri, sömürgecilerin hangi sinsi hedef· 
ler peşinde koştugunu v~ bunun için 
hangi yöntemlere başvurdugunu gös· 
termektedir. 

Açık askeri saldınlarla başta PKK 
olmak üzere, Türkiye ve Kürdistan'da 
devrimci ve demokratik hareketi ez· 
meyi hedefleyen cunta, PKK'nin geri 
çekilerek güçlü bir hazırlık sürecini 
yaşadığı cunta sonrası süreci, devrimci 
direnişin yükseltilmesinde atılım yıl· 

lan haline getirmesi nedeniyle, en son 
şansını da elinden yitirmek teh· 
likesiyle karşı karşıya gelmiştir. Bir 
dagılmanın , devrimci saflarda çözül
menin beklendi!ji bu yıllarda, PKK to
parlanma, saflan sıkiaştırma ve çelik
leştirmeyi yaşadıQı gibi, bunu di§er 
devrimci·demokratik güçlere de daya· 
tarak. cuntanın oyunlarını bozgunla 
sonuçlandırmıştiT. Cuntanın sol'a da· 
yattığı tasfiyeciligin boşa çıkan lması, 
tümüyle PKK olgusuna dayanmakta· 
dır. PKK'nin cezaevleri ve dışandaki 
direnişi iledir ki, Türk burjuvazisi ta· 
rihinde ilk kez son kozunu da kaybet· 
miştir. 

12 Eylül'de iktidara oturan askeri 
faşist cunta, kendisi karşısında hiçbir 
alternatif güç bırakmamacasına, tüm 
muhalefeti ezmeyi amaçlamaktaydı. 
Ve tabii ki, bunun en başında da 
KUKH ve Türkiye Devrimci·Demok· 
ratik Hareketi gelmekteydi. ı2 Eylül'
ün saldınlan. başta bu hedefler ol· 
mak üzere, burjuva çevreleri de içine 
alan tüm bir muhalefete yöneldi. De· 
mokratik kuruluşlan n, yasal sendika· 
lann, dernek ve mesleki kururolann 
yönetici ve üyeleri de dahil, yüzbin· 
lerce demokrat, ilerici ve yurtsever 
cezaevlerine dolduruldu. Açtk bir sal
dırıya maruz kalan ve buna hazırlıksız 
yakalanan devrimci güçler, üyelerin· 
den çogunu ya şehit vererek, ya da 
tutuklanmalarla agır kayı plara uğra· 

dılar ve hemen her örgütün geride 
kalan güçleri cunta sonrasında yurt 
dışına çekildiler. Ama, bir hareketin 
yükseliş ya da çöküşünde çok önemli 
bir safha olan yurt dışına çekilişte, 
gözler daha çok Avrupa merkezlerine 
yöneldi. Kendi direktifteriyle başa ge· 
çe n cuntanın ağır baskılanndan ötürü 
yurt dışına çıkmak zorunda kalan güç· 
lere, Avrupa kapılarını sonuna kadar 
açtı ve bu yıllarda Avrupa'ya korkunç 
boyutlarda bir iltica akını başladı . 

Cuntanın sert darbeleri altında bi· 
tirilemeyenler, bu kez Avrupa orta· 
mında bitirilmek istenmekteydi ve za· 
ten Avrupa'nın kapılannı cömertçe aç
masının en başta gelen nedeni de 
buydu. Oyun çok yönlü sahneye ko
nuldu. Cu n ta, bir yandan Anayasa re
ferandumu, seçim yasası ve ardından 
partiler ve seçimlerle oyunun bir yö
nünü sahnelerken, sol güçler ise ce
zaevlerinde teslim alınmaya çahşıl· 
dıklan gibi, yurt dışı ortamında da 
aynı kaynaklardan yönelen teslim al· 
ma çabalanyla karşılaştılar. Yurt dı· 
şındaki bu baskılar elbette ki fiziki 
deQildi. Ama bir hareketi güçten dü· 
şürmenin, onu kofbiryapı haline getir· 
menin, ideolojik-politik olarak savaş 
örgütü olmaktan çıkarmanın her yolu 
denendi. Bu konuda özellikle Avrupa 
sosyal·demokrasisi bütün gücünü or· 
ta ya koydu ve genelde ulusal kurtuluş 
ve proletarya hareketlerine karşı gi
rişilen tasfiye çabalan Türkiye ve Kür· 
distan sol güçlerine de uyarlandı. 

Devrimci-İşçi'nin bu süreçte içine gir· 
digi yönelim ve diger sol güçlerin du· 
rumu bu gerçeQi açıkça gösterir nite· 
liktedir. Seçim sahtekarlıSıyla de
mokrasiye geçme oyununu utan· 
mazcasına oynayan cunta, iktidar ve 
muhalefet partileriyle senaryosunu 
tamamlamıştı. Cunta demokrasisinin 
bir uzvu olaR Halkçı Parti ve ard,ndan 
SODEP'in kuruluşuyla Kenan Evren 
sol'u yaratıldı. Bu sahte muhalefetle 
cunta, gelişecek gerçek muhalefetin 
önünü tıkamak istiyordu. Yurt dışında 
Devrimci-İşçi'nin yönelimi ise buna 
denk düşen bir biçimde gelişti. Ceza· 
evlerindeki Dev-Yol tutuklulannın sa· 
vunmalan okundugunda, tek bir cu n ta 
kelimesine rastlanmaması, devlete 
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yönelik en küçük bir çı kışın bulunma· 
ması bu gelişmelerle birlikte bakıldı· 
Qında elbette ki daha ilgiye deQer ol· 
maktadır. Cezaevlerinde ve d1şarda 
birbirine ba§h bir gelişmenin oldugu 
gerçe{ii görülüyor. İçerdeki teslimi· 
yet, dış alanlarda da devrimci örgüt· 
lenme ve mücadeleye karşı teslimiyet 
ve uzlaşma çizgisinin geliştirilmesiyle 
karşılık buluyor. Tüm bu süreçteki ge· 
lişmelerden de biliniyor ki, cunta sora 
yönelik tasfiye hareketini iç ve dış tüm 
dayanaklanyla birlikte ve çok yönlü 
olarak geliştirdi. İmha ve tasfiye içiçe 
geliştirildi. Devrimci-İşçi çizgisi 
so l' u tasfiye hareketinin öne mli bir 
halkası olarak ele alındı ve inceden 
işlenen görüşlerle örgütsüzlük. kaos, 
yılgınlık. reformizm, teslimiyet ve 
Marksizm düşmanlı§ı alabildiSine kö-
rüklendi. Ancak, PKK'nin yurtdışı faa· 
liyederinde sıcakbirsavaş alanını seç· 
mesi ve bu alandan devrimi geliştir· 
m eye yönelik mücadeleyi yükseltmesi 
bu hesaplan da işlemez kıldı. 

1980'1er, tıplu 1920·30'1ar gibi, 
sol'un boyun e§dirtildi§i bir süreç 
haline getirilmek istenmekteydi. Bu 
yıllarda TKP'nin başına getirilenlerin 
daha geniş boyutlarda ve kesin bir 
hesaplaşma alacak şekilde Türkiye ve 
Kürdistanlı tüm sol güçlerin de akibeti 
haline getirilmesi hedefleniyordu. 
ı 920·30'1arda sosyalist hareketin 
karşısına nasıl ki resmi komünist 
partisiyle birlikte çıkardı§ı M. Kemal 
sol'u yaratıldı ysa, ı 980'1erde de 
Kenan Evren' in sahte sol'u çıkanlmak 
istendi. Mustafa Kemal'in ı 932'1er· 
deki .. kadro" dergisi etrafındaki kad· 
rosu , 1980'1erde demokrat yahalı 

çevreler eliyle yaratılmak is tendi . 
Bugün önemli oranda açı§a çıkanlmış 
ve işlemez kılınmış olan bu oyunun, 
ilerde daha da açıkhk kazanması 
şüphesizdir. 

Askeri faşist cunta, yürüttü§ü ikili 
politikasıyla insanlara ihane~en başka 
bir yol olmadıSını dayattı . Once ordu 
gücüyle vurarak güçten düşürme, 
imha ile yok etmeye çalışma, ardın· 
dan ise geride kalanlara do§rudan bir 
testirniyeti dayatma politikasında 
kendisini gösteren bu ikili oyunda, 
yüzde yüz bir ölümden başka yol 
bırakılmamaktadır. Eğer fiziki varlı· 
§ını korumak istiyorsan, Kemalizmin 
Kenan Evren cuntasında biçimlenen 
yeni şekline boyun eSmek, faşizm 
ruhunu kabul etmek, onun propagan· 
dasını yapıp, onun için savaşmaktan 
başka alternatif yoktur denilmektedir. 
Askeri faşist cuntamn, sol'a bu yönlü 
dayatmalan en açık biçimiyle cezae· 
vinde görülmektedir. Tüm sol güçler, 
ideolojik, politik ve örgütsel olarak 
provakatif ve tasfiyeci saldınlarla 
yüzyüze gelmişlerdir. Bunun hesap-
laşması cezaevlerinde her örgüt 
içinde açıkça yaşandıSı gibi, dış alan· 
larda da yaşanmaktadır. 

Semir haini, genelde tüm sol'a ve 
özelde PKK Hareketine karşı geliş· 
tirilmek istenen provakasyon ve tas· 
fiyeciliğin açı§a çıkanlan en belirgin 
örneQidir. Onun yazdıSı ve söyledi§i 
sözler göz önüne getirildiSinde bütün 
açıkhSıyla görülecektir. Devrimci 
düşünceyi bilincin karartılması , cun· 
taya karşı direnişi ihanet, proletarya· 
mn çelikten örgütlenmesini kölelik, 
devrimci otorite ve disiplini diktatör· 
lük, halk için yaşamayı ve savaşmayı 
kişisel özgürlüklerin kısıtlanması 
olarak gören ve devrimci kadrolarla 
halk kitlelerini PKK'ye isyana davet 
eden bu kaşarlanmış piyon, tüm söz· 
leri ve eylemiyle Kenan Evren'in halk· 
lanmıza karşı kin kusan kanlı 
a§zıyla konuşurken, emperyalistler ve 
sömürgecilerle yapılan hesaplan da ele 
vermiştir. Yine, bu piyonu n, Parti için· 
deki i§renç hesaplannın açı§a çıkan· 
hp teşhir edilmesi, tüm sol güçler 
açısından da önemli bir uyan ve ciddi 
bir kazanım olmuştur. PKK içerisinde 
oynanmak istenen alçakça oyunlann 
boşa çıkanlınası, cezaevlerinde ol· 
du§u gibi ülke içinde ve dış alanlarda 
da devrimci direnişçiliSin yükseltil
mesi, devrimin gelişmesi açısından 
temel bir güvenceyi yaratmıştır. Kı· 
saca cunta, direnişçili§i ayakta tutan 
PKK'ye vurmak istedi§i bu sinsi dar· 
belerinde, tüm tarihi suçlannı da 
açı§a çıkaran güçlü bir cevapla karşı· 
laşmış, ihanet ve teslimiyet mahkum 
edilerek, direniş ruhu büyütülmüştür. 
Cuntanın platformunda hare ket etme 
sevdasındaki "sol" çevreler de yüz· 
lerinin açıQa çıkması ile yaşayamaz 
duruma gelmişlerdir. 

Evren-Özal Af Anlayışı 
ve Devrimci Karşılıjjı 

GeçtiSirniz ay cuntanın basın ve 
yayın kuruluşlan MDP tarafından 

hazırlanan bir yasa teklifinin parla
mentoya verilişinden bahsetti. Haber 
aynen şöyle: "Silahlı örgüt ve çetele· 
rin ele geçmesini sağlayacak örgüt 
elemanlannın cezalannın indiril· 
mesini öngören bir yasa teklifi hazır· 
/andı. 

MDP Bitlis Milletvekili Faik 
Tanmcıoğlu tarafından TBMM Baş· 
kanlığı'na verilen yasa teklifine göre, 
yaptığı açıklamalarla örgüt veya çete· 
nin dağılmasını ve ele geçmesini sağ· 
layanlar ölüm cezası yerine 1 O yıl, 
müebbet hapis cezası yerine beş yıl 
ağır hapse mahkum olacaklar. 

Teklifin gerekçes inde örgüt dava· 
lannın uzun bir süredir devam ettiği, 
kesin bir sonuç alınamadığı ve i tirafta 
bulunmak isteyenlerin cezaevlerinde 
yoğun bir baskı altında tutulduk/an 
görüşüne yer verildi. Gerekçede bu 
teklifrn büyük pişmanlık içinde boca· 
layan örgüt mensuplannı suçluluk 
uçurumundan kurtaracağı örgütlerin 
çıkmazını aniayarak devlet yanında 
yer alan itHmiş suçlulan topar· 
layocağı belirtildi. "Bu yasa teklifinin 
neyi amaçladı§ı hiçbir izaha gerek 
olmayacak kadar açık. 

Buradan da hemen anlaşıliyor ki, 
cunta, affı, sol'u tasfiyede bir araç 
olarak kuHanmak istiyor. MDP'nin 
getirdi§i af önergesi, devrimcilerin 
kendi örgütlerine savaş açınalanna 
yapılan çagnnın en son halkasıdır. 
Cezaevinde ve dışarda, örgütüne 
savaş açanın, örgüt üyelerini ele verip 
çökmesini sa§layanın, nedamet du· 
yar ak faşizme sı§ınanlann en azından 
idam ve müebbet cezasından kurtu· 
lacaklan ilan edilmiştir. Bu görülme
miş bir durumdur. Cunta anayasasını 
bile çi§neyen ve tümüyle bir kural dışa· 
lık olan bu durum, buna ra§men şaşır· 
tıcı olmamaktadır. Çünkü, her zaman 
oldugu gibi, bugün de Türk burjuvazisi 
için önemli olan, kendisinin çizdi§i 
yasa ve kurallar de§il, devlet varlı§ı· 
nın nasıl korunaca§ıdır. Türk burjuva· 
zisi, e§er gerekirse, kendi kural ve 
yasalannı çi§neyecek kadar hukuk 
dışı ve kuralsız; burjuva muhalefet 
güçlerine bile azgınca salduacak 
kadar tahammülsüz; en büyük vahşeti 
uygulayacak kadar insanhk düşmanı 
bir güçtür. Böyle bir gücün elinde 
yasalar ve kururolann ne duruma 
gelece§inin anlaşılması pek zor 
olmasa gerek. 
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kiye cezaevlerinde iki aya yaklaşan 
süredir devam eden direnişler vardır. 
Bu direnişlerde devrimci tutuklular. 
cuntanan ihaneti geliştirme ve teslim 
alma oyunlanna karşı hayatlannı 
ortaya koymuşlardır. Abdullah Meral, 
Haydar Başbag ve Fatih Öktülmüş adlı 
devrimciler bu direnişte şehit düşmüş
lerdir. içerde ve daşarda tasfiye çaba· 
lan ve ihaneti geliştinne faaliyet· 
lerinin hızlandı!jı bir dönemde yükse
len bu direniş, cezaevlerindeki tutuklu 
devrimcilerin dışandaki arkadaş
Ianna gönderdikleri en soylu mesaj
dar. içerden açıklamalarda bulun· 
durularak, örgüte ihanet çağnlan 
yaptırtılan hain takımma karşılık, bu 
devrimciler hayatlannı ortaya ko
yarak direnişe ça§n yapmaktadarlar. 
Dev-Sol'dan, Eylem BiriiSi'nden vd. 
birçok örgütten yakalanan ve mahke
meleri görülen bazı hainterin .. kan· 
dınldık, vicdanımızm sesini dinleyip 
herşeyi açıklayaca§ız" diye örgüte 
Kenan Evren•in a§zından her türlü 
küfürü yağdırmaya başladıklan, 
dışanda içten çökertme çabalannın, 
yı.lgınbk ve devrime inançsızlı§ın geliş
tiriirnek istendi§i bir dönemde, ce
zaevleri direnişi bu komplo ve ihanet 
ça§nlanna vurulan güçlü birdarbedir. 
Açık ki. direnişe sonuna kadar sahip 
çıkıldı§ı ve yükseltildi§i yerde, ihanet 
varlık bulamaz. Ve cunta hangi yola 
başvurursa vursun sonuçsuz kalmaya 
mahkumdur. 

Cuntanm ve o~.un ihanet örgütleri· 
nin ça§nsı açık. Orgütünüzü da§ıtın, 
tasfiye edin ve Kemalizmin bayra§ını 
dalgalandınn demektedir. Ve bunun 
için af yasa tasanlan hazırlayarak 
kendisine, sa§ınıldıSı ve nedamet 
gösterildi§inde ··can" bağışlayıcı 
oldu§unu kanıtlamak istemektedir. 
Cunta, devrimcilere, elinizi kanlı 
•d im e verin ve siz de benim gibi örgütü· 
nüzün ve halkınızın kanı ile yaşayın 
onlara karşa savaşın ve o zaman ben· 
den yaşama hakkı isteyin demektedir. 
Dışanya serbest bırakılanlara da yine 
aynı görevi dayatmakta, dağıtıcılık ve 
bozgunculuSu ve hatta açıktan düş· 
manca saldıolan önlerine görev 
olarak koymaktadır. ihanet takımı, 
gerek Kürdistan ve gerekse Türkiye 
cezaevlerinde, aym doQrultuda yoSun 
çabalar göstermekte, devrimci örgüt
lere karşı Kenan Evren' in örgütüyle 

ihaneti geliştirmeye çalışmaktadırlar. 
Devrimci maskesi altında boy göste
ren bazı şahsiyet ve örgütlerde, tas
fiyecili§i, bozgunculu§u alabildiSine 
geliştinneye çalışmakta, kendi yaşarn
lan nı milit~·~ devrimcili§in ve müca· 
delenin gelişmesini durdurmakta gör· 
mektedirler. Ve cuntanın affı bunlar 
içindir. Direnişten vazgeçmeyeniere 
herhangi bir af söz konusu degildir. 
Cuntanın kanlı saltanatı için halka ve 
örgütüne saldıranlar, TürkçülüQün ve 
faşizmin bayrağını dalgalandıranlar 
için geçerlidir. Yine örgütünü da· 
§ıtarak devrimci saflarda bozguncu· 
luk ve testirniyeti geliştirenler için söz 
konusudur. 

Ama böyle bir yaşamın ölüm 
demek oldugunu, yaşamak için d iren· 
rnek gerekti§ini, hayatlannı ortaya 
koyarak ba§ımsızlık ve sosyalizmin 
bayra§anı yükseltenler, devrimcilere 
ve kitlelere çoktan ö§rettiler. 

Mazlum, Hayri ve Kemallerin 
kanla yazdıklan "DiRENMEK YA· 
ŞAMAKTIR" şiannda iladesini bulan 
yaşamm gerçek anlamı, bugün Parti· 
mize ve tüm halk kitlelerine yol 
gösteriyor. Düşmanın, halkımız için 
artık kesin bir imha demek olan hiçbir 
dayatması kabul edilmedi, içte ve 
dışta tüm alçakça komplolan boşa 
çıkanldı. ihanete, yılgmhğa, tesli
mlyete karşı direniş; da§ınıkh§a, boz· 
gunculu§a karşı Parti ve mücadele 
birli§i çelikleştirilerek cevap verildi. 
En sıcak mücadele alanlannda hazır· 
lıklar sürdürülerek. direniş bugün kit· 
leler içerisinde sökülmemek üzere 
köklendirildi. Düşman artık çaresiz· 
dir, tüm oyunlan boşa çıkanimıştır ve 
bu nedenle de daha saldırgandır. 

Türkiye ve Kürdistan devrimlerine 
karşı düşmanın son saldanlan da 
başta cezaevleri olmak üzere her 
alanda devrimci karşılığını bulmak 
zorundadır. Şimdi Türkiye cezaev· 
lerinde iki aya yakındırsüren d irenişle 
bu devrimci cevap veriliyor. Türkiyeli 
sol güçl.~r bu ça§nya cevap vermeli· 
dirler. Üzeilikle Avrupa zemininde, 
örgütleri direnişin gerçek zemininden 
uzak tutmaya çahşan, anlayış ve 
çabalan boşa çakarmahdırlar. ı 970'· 
lerde Deniz. Mahir ve İbrahimlerin 
attaklan, ama ardandan iyi takipçili§i· 
nin yapılamadığı mücadeleci ad1mlar 
şimdi gerçek zeminde atılmalıdır. 

Sayfa 18) 

Onlann anılanna sahip çıkış, halkm 
yaşada§ı ac1lara sahip Çikış ve bugün 
zindanlarda yükselen ça§nya cevap 
veriş ancak böyle mümkündür. 

Cuntanın affına evet mi deni· 
lecektir? Yoksa. ba§amsızhk ve 
sosyalizm için kanlannı bayraklar 
tıran mücadele şehitlerinin ardından 
mı yürünecektir? Şimdi buna kesin 
olarak cevap verilmek zorundadır. 
Eğer yaşam. cuntaya Slğınmakta. onun 
halka karşa bir piyonu olmakta görül· 
müyorsa; izlenecek yol ne pahasına 
olursa olsun ülke zemininde direnişi 
geliştirmek olabilir. İbrahimlerden 
günümüze ulaşan ve bugün zindan· 
larda yükselen ça§n budur. 

PKK. Türk burjuva egemenli§ine 
ve bugün sömürgeci-faşizme karşı atı· 
lan her devrimci şlara sonuna kadar 
sahip çıkarak ve bunun gereklerini 
pratikte yerine getirerek. devrimin 
örgütünü yükseltmektedir. Cezae
vinde ve yurt dışında bozgunculuk, 
tasfiyecilik ve da§ınıkh§a karşı da 
mücadele ederek gerekli karşıh§ı ver• 
mektedlr. Bu anlamda PKK, en küçük 
bir yılgınhğı, mücadele birli§i önün· 
deki en küçük bir engeli dahi Kenan 
Evren'in bayraSını yükseltmek olarak 
de§erlendirmekte ve buna karşı acı· 
mas1z olmayı devrlmcili§in temel bir 
kuralı olarak kabul etmektedir. 

Ya proletaryanın ve halkın dev· 
rimci birli§i ve mücadele örgütü, ya da 
Kenan Evren'in örgütü. Başka hiçbir 
yol yoktur. Ve hemen belirtelim ki, 
Kenan Evren ve şürakası , ihaneti 
örgütleaWÇabalannda, ihaneti tqvik 
için bir çok yol deneyebilirler. Ve bu 
yollardan birisi olarak af yasalan 
çıkarabilir, ihanetlerinin karşılığında 
hain takımının i§renç yaşamını ba§ış
layabilirler. Ama, cuntanın afhna sı§ı· 
narak yaşamlannı kurtaracaklannı 
sananlar bilmelidirler ki , PKK'nin; 
yani devrimin yasalanndan kurtulma· 
lan mümkün olmayacaktır. Halkımız 
onlan hiçbir zaman affetmeyecek ve 
gerekli cezayı mutlaka verecektir. 

Tüm devrimci güçler ve bireyler, en 
kararlı biçimde Kenan Evren'in tas
fiye örgütlerine karşı tutum almalıdı r· 
lar. ihanet ve bozgunculuk her yandan 
parçalanmalı, devrimin bayrağı yük· 
seltilmelidir. 

Bu af önergesi, cezaevindeki Şa- ,---- -------------- ----------- ------- -----
hin-Yıldınm ihanet çetesinin devletin 
ihanete sahip çıkması iste§ine de bir 
cevap niteli§ini taşıyor. Şahin-Yı ldı· 
n m ve di§er hain takımı. gazete sütun· 
lanna yansıyan ça§nlannda, kad· 
rolan ve kitleleri PKK'ye karşı savaşa 
davet ediyor, devletten de bu ihanet· 
lerinin karşalı§mda canlannın baSış· 
lanmasını istiyordu . .. Bizlere devlet 
sahip çıkmalıdır"' diye ba§ıran tüm 
ihanetçilerio şimdi bu yasa öner· 
gesiyle hayatlannan ba§ışlanmakla 
da kabnmayıp, serbest bırakılmalannın 
planiandıSı görülmektedir. Sömür· 
ge ci faşist cu n ta cezaevinde .. devrimci· 
lere örgütünözü ele verin, Kemalizmi 
ve Türklü§ü kabul edip örgütünüze 
karşı savaşın, o zaman canınazı ba§ış
lanz" demekteydi. Semir haini de 
kadrolara '"örgüte karşı ayaklanan, kit· 
telere PKK"yi desteklemeyin, örgüt· 
lere PKK'ye savaş açın" ça§çlanyla bu 
görevini dışanda yürütüyorCiu. Şahin
Yıldınm çetesi eliyle cezaevinde 
yaratılan .. Genç Kemalistler" örgütü 
yani Kenan Evren' in örgütü, PKK'nin 
karşısına çıkanlmak isteniyordu. 
Cunta, bu do§rultuda en sinsi ve en 
alçakça çabalar yürüttü, yıkıcılıQı ve 
bozgunculuQu geliştirmeye çalıştı. 
Ama, bunlann hepsi teker teker 
sonuçsuz kalda ve buna mahkumdu. 
Cuntanın PKK" yi tasfiye çabalan, geliş· 
tirilen direnişle boşa çıkanldı . PKK 
daha da güçlü ve saflannı sıklaştır• 
mış, birliğini çelikleştinniş olarak 
ülke zemininde mücadele bayrağını 
yükseltti. 

Ama, düşmanın alçakça komplo ve 
planlannın devam edeceQi de orta· 
daydı. Sömürgeciler, bu görülmemiş 
yasa önergesiyle ihanet çetesinin ge
liştirilmesi ve serbest bırakılanlar 
eliyle kitleler içinde de aynı ihanet 
tohumlan na ekmek, PKK" ye karşı düş
man lı §ı geliştinnek gayretinde ol· 
duklannı göstermektedirler. 

Hemen belirtelim ki, düşmanın bu 
alçakça komplolan salt PKK'ye yöne· 
lik olmayıp, tüm bir sol'u içine 
almaktadır. Af yasasının parla
mentoya sunuldu§u günlerde gazete 
sayfalanm dolduran .. samimi itirar•. 
lar bunun sadece birer öme§idir. 
Cunta, karşısında hiçbir muhalif güç 
görmeye tahammül edememektedir. 
Hertürlü muhalefeti ezip, Kemalizmin 
ve tabii ki faşizmin ideolojisi önünde 
boyun eSdirtmek istemektedir. Tüı-· 

Elazıg Askeri Cezaevinde Açlık Grevi... 

Baştarafı 1. sayfada 

Di§er taraftan, Elazı§'da uzun ara
lıklarla yapılan mahkemeler direnen 
devrimcilerin gıyabında sürdürül· 
mekte; yeniden devrimci mücadeleye 
katılacaklan korkusuyla, üzerlerinde 
hiçbir "suç" kanıtı olmayan devrimci· 
ler bile salıverilmemektedirler. Dire· 
nen devrimcileri kısa ve uzun vadeli 
olarak imhayı amaçlayan sömür~eci· 
ler onlara en agır cezalan vermeye 
hazırlanmaktadırlar. 

Bütün bu insanlık dışı koşullara 
karşı insan olmanın onuruyla müca· 
dele eden ve şimdi de açlık grevine 
başlamış olan devrimciler üzerinde 
çeşitli imha planlannı hayata geçir
meye hazırlanan sömürgeci cellatlar, 
önder düzeydeki PKK'li savaşçılan 
tek tek faşistterin hücrelerine da§ı· 
tarak, onlara katiettirmenin hain ça· 
bası içerisindedir. Çeşitli vaad ve 
tehditlerle davalanna ihanet ettire· 
medikieri bu insaniann gücü karşı· 
sında acizleşen sömürgeciler, ı 979 
yılında da aynı şekilde faşist uşaklan· 
mn ellerine silahlan vererek havalan
dınnadaki devrimcileri kurşun ya§· 
muruna tutturmuş; direnişin önder· 
lerinden Ayiekin TUGlUK yoldaşı 
katiederken onlarca devrimeiyi de 
a§ıryaralamışlardı. Ancak bu alçakça 
komplolanyla devrimcileri sindirip 
ihanete sürüklemek bir yana, onların 
daha da kinlenmiş ve bilenmiş olarak 
mücadeleye sahip çıkmalanna yol 
açmışlardı . 

Bugün de bir taraftan sicilli uşak· 
lan faşistler eliyle devrimcileri kat· 
letme planlan yaparken, di§er ta· 
raftan da .. modem faşistler" olan 
uşaklan hain teslimiyetçilerio vasıta· 
sıyla devrimcileri direnişten vaz· 
geçirme ve ihanete sürükleme çaba· 
lanna hız vermişlerdir. Ancak, Diyar
bakır Direnişinden en yakından etki· 
lenmiş olan PKK'li savaş esirlerinin, 
sömürgeciler ve uşaklannın tüm ça
balanna ra§men ihaneti reddederek 
ölümle ri pahasına da olsa direnişi 
yükseltmekte kararlı olduklan görül· 
mektedir. Yine belirtildiSine göre; son 
ikibuçuk yıl içerisinde Elazı§ askeri 

cezaevinde kısa ve uzun vadeli 20 
kadar açlık grevi yapılmıştır. 

Bilindi§i gibi; Elazıjj cezaevi, sö-
mürgecilerin üzerinde en çok durduk· 
lan ve ihaneti örgütlernek için çeşitli 
katliam ve oyunlar tezgahladıklan 
cezaevlerinden biridir. Ça§ımızın İd· 
ris-i Bitlisileri ve hain Rayberierini 
temsil eden .. Genç Kemalistler .. ör· 
gütünün elebaşılan, Kürdistan halkı· 
nın utancı Şahin Dönmez ve Yıldınm 
Merkit hainlerinin de içinde yeraldıSı 
Elazıg davası, sömürgecilerin ihaneti 
egemen kılarak diQer cezaevlerine de 
bir salgın gibi bulaştırmak istedikleri 
bir davaydı . Ancak. ı 979'1arda döne k 
Şahin Dönmez'in ihaneti ile başlayan 
cezaevlerindeki teslimiyet eQiliminin 
boşa çıkanlması ve yerini direnmeye 
barakması için en şanlı direnişierin de 
yaşandı§• bir davayı ifade etmektedir 
aym zamanda. Direnmenin önder· 
lerinden Aytekin TuSluk yoldaşın kat· 
ledilmesiyle ilk şehitlerini veren 
Elazı§ zindanlanndaki PKK'li savaş 
esirleri, bu yoldaşımızın kanına ve 
direnme ruhuna sahip çıkarak, direniş 
bayra§ını günden güne yükseltmiş ve 
2 Aralık 1984 günü sonuçlanan ilk 
Elazıg PKK davasında 3 yoldaşımıza 
verilen idam cezalannı .. Direnmek 
Yaşamaktır' ', .. Yaşasın PKK•', "Ya· 
şasın Bağımsız Kürdistan" slogan· 
lanyla karşılayarak doruSa ulaştır· 
mışlardı. 

Direniş ile teslimiyet arasında 
kıyasıya bir mücadeleyi ifade eden 
Elazıg davası , Hamili Yıldırım , 
Mehmet Yıldınm ve Cevdet İnak yol· 
daşlara verilen idam cezalan ile "ö
lümde yaşamı yaratmanın" onurlu bir 
sayfasını açarken; buna karşılık başta 
Şahin Dönmez ve Yıldmm Merkit 
dönekieri olmak üzere ihanet çetesi· 
nin hayatlannın ba§ışlanmasıyla da 
Kürdistan tarihine geçen bir kara leke 
oldu. İdam cezalan, direnme karşı· 
sında sömürgecilerin aczini ve tek 
kurtulufU ölüm cezalan ya§dırmakta 
buluşlannı ortaya koyar ve bu niteli· 
§iyle de sömürgecili§in siyasal yenil· 
gisini ilan ederken; sefil yaşamlannı 

kurtarmak için her şey l e rini satan i ha· 
netin iQrenç yüzünü ve sö mürgecilerin 
ihanete "ödülü" nü sergileyen iha· 
netçilerio hayatlannın bağışlanması 
ise, şu soylu gerçegi bir kez daha 
ortaya koydu: sömürgeciler, yı llardır 
önlerine koyduklan. Kürdi stan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesini durdunna ve 
bu mücadelenin önderi PKK'yi yo
ketme hedefine u la şamamışlardır ve 
bu amaçlan için sefil uşa klannın yar· 
dımlanna hala ihtiyaç duym aktadır· 
lar. işte bu nedenledir ki. şi mdilik 
kaydıyla onlann sefil yaşam lannı 
ba§ışlamışlardırl 

Ancak. şunu hemen bel irtelim ki; 
sömürgeci-faşist Türk cuntası ha ngi 
oyuna başvurursa vursun kendi çürü
müş va·rlıQmın PKK önderli9 indeki 
kutsal ulusal kurtuluş mücade lemiz le 
sona erdirilmesini artık ~ngelleye· 
meyecektir. Geçmişte halkımızın 
örgütsüz ve öndersiz olması ndan 
yararlanarak onun başına bela eni§i 
işbirlikçi hain uşaklan . günümüzde 
tarihsel "başanlannı" bir daha sergi
leme gücünü bulamayacak. efendile ri 
ile birlikte bir daha canlanmamak 
üzere layık olduklan yere gönderile
ceklerdir. Devrimci Hareketimizin 
yurtdışında hazırlık çalışmalan nı yü
rüttüğü ve faşist cuntanın kendisini en 
güçlü zannettiQi geçmiş üç yıllık dö
nemde hertürlü baskı ve işkenceye 
ra§men dfreniş bayra§ını günden 
güne yükselterek başe§mez bir tutum 
sergileyen PKK"li savaş esirleri; Parti· 
miz in ülke içinde faaliyetlerini yo§un· 
laştırdıgı, eylemleriyle cezaevlerine 
direnme mesajlan gönderdiği ve bu 
mesajiann cezaevi duvarlan nı aşarak 
direnen yoldaşlanmızın beyninde yan
kılandıSı bu· dönemde daha da göi
kemli direniş destanlan yaratacak· 
lardır. İçeride ve dışanda alevlenen 
mücadelemiz hertürlü karşı-devrimci 
komployu boşa çıkararak, bütün Kür
distan halkını ba§ımsızlık ve özgürlük 
yolunda aya§a kaldıracak ve hiçbir 
güç sömürgecileri ve uşaklan nı halkı· 
mızın öfke ve lanetinden kurtara· 
mayacaktır. 
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ezi lmesi sağlanabilir. 

Provakatörleri Teşhir Edelim ... 
Baştarafı 7. sayfada 

mekte, düşmanın yo lladıQı bir provakatör 
o lmasa da. Parti içinde küçük· burjuva ayd ın 

yaşaıı ıını örgüt lernek ve geliştirmek isteyen 
bir kişi olduğu açığa çıkmaktadır. Bu 
nedenle kişileri sürekli olarak Parti merceği 
ile incelemek zorundayız . 

daha sıkı kenetlemesine yol açmıştır. Nasıl. 
vii cud has ta lıkl ardan arındıkça güçlenirse, 
t>arti de sağlıksız ve yıkı cı unsurlardan arın· 
rl ık c.·t güçlen ir. 

b- Bu bloklaşma "yenilikçi", "sol" bir 
maskeyi kandırmaca malzemesi o larak kul
lanmaktadır. "Devrimci" bi r maske ile 
ortaya çıkmazlarsa, ömürleri kısa olacak. 
dolayısıyla önlerine koyduklan kirli amaç~ 
lan başaramayacaklardır. İçlerinde orijinal 
"bağımsız,. veya kendilerini hiçbir partinin 
"anlayamadıQı" bulunmaz otoriteler sanan 
tipierin de olması kaçınılmaz gibi görün
m P.ktedir. 

almıyor, ancak siyasetin aQırlık merkezinin 
bu ala ıia kaydığı da bir gerçektir. Bu aşa
mada emperyalizmin -Avrupa sosyal-de

mokrasisinin- e n tehlikeli toplumsal 
dayanaklarını ülke dışında küçük-burjuva 
reform iz mi ve tasfiyeciler oluşturmaktadır. 

Bunlar emperya lizm le halk kitleleri arasın
daki Karletler o lacaklardır. Bu yüzden tas
fiyeci an layı ş ve partilerin içyüzünü ortaya 
koymadan. sürekli bir teşhir ge li ştirilmeden ' 

halk kitlelerini bu partilerden koparınadan 
ve bunları tecrit etmeden fazla gelişmeler 

sa§lanamaz. Sağlansa bile bu bloklaşma 
hep set o la rak devrimci mücadele karş ı

sında dikilecektir. Asıl ideolojik darbelerin 
bu yüzden tereddütsüz indirilmesi gerekir. 
Çünkü bu tehlikeli anlayışlar yeni dönemde 
devrimci mücadelenin güçlükle rinde pra. 
le ra rya partilerini h ep tuzağa düşürmek 

isteyeceklerdir. 

Ama bu şuna da dönüştürülmemeli; 

herkesten şüphe et me ve dolayısıyla Parti 
iç inde şü pheci liği yayma olmama lıdır . 

Böy le bi r özellik de Partiye ve gelişimine 
zarar verir. 

Çıkarılması gerekli sonuçlar art ırılabilir. 

Sanırım bu kadarı yeterlidir. 
Sonuç o larak; 
Tasfiyecilik rüzgarının en sert estiği 

böyle bir dönemde Partimiz; provakasyon 
çizgisin i, gerek bundan kaynaklanan ve 
ge re kse küç ük-burjuva aydın özellikle rden 
kaynaklanan tasfiyecilik o lgusunun tarihsel 
ve sınıfsa l anlamını çabucak kavrayabilen 
ve bunu kadro ve kitl elerine de kavratarak, 
devrimden uzaklaşma ~e kararsızlı§ın yaşan
dıSı bir süreçte; adeta devrimci degeriere 

karşı geliştirilen haç lı seferlerini karar lı 

adımlar atarak. boşa çı karmasını bilmiş: 

devrimci değerl e ri korurken. şehitlerin 

anısına bağlılığın en anlamlı örneğ ini de 
göstermiştir. 

Partinin katettiği bu gelişmeler, göster

di§i çaba lar, militaniann politik bilincinin 
artmasına, sahte tutumların ardındaki ger
çeklerin görülmesine sahte ve gerçek tutu
mun bir birinden ayırdedilmesine, kaçamak 
lafiann gerisindeki anlamiann kavran
masına ve dikkat edilmesine yol açtı. Oo§ru 
yanlış tutumu birbirinden ayırdedebilmenin 
sigortası ise, Parti çizgisinin kavranması ve 
bunun eksiksiz uygulanmasıdır. Bu süreçte; 
Parti çizgisinin tavizsiz uygulanması, mi· 
li taniann bilincini de geliştirdi. 

Sonuç: Tasfiyeciliği ve 
Provakasyon Çizgisini 

Altedelim, Partiyi Koruma 
Savaşında Birliğimizi Daha da 

Güçlendirelimi 
Yoldaşlar; 

Bu bölüme kadar tasfiyecilik ve pro
vakasyon çizgisine ili ş kin derli-toplu olmasa 
da bazı açıklamalarda bulunmaya ça lı ştım. 

Yazımı bitirirken birkaç genel noktaya daha 
işaret et me k is tiyorum. 

Genel tas fi yec i te hlikeye karşı sa§ laın 

mevziler kazanılmış olmasına ra§men, yine 
de bu mevzileri pekiştirmeyi ertelememek 

gerektiği sonderece açıktır. Çünkü bu savaş 
sü re klidir ve her kadronun karşı karşıya 

olduğu bir görevdir. 
Bu nede nle tasfiyeci ve provakasyon ç iz

gisinin dı ş özelliklerini de ortaya koymak 
gerekiyor. 

a - Tasfiyeci an layı ş ve provakasyon ç iz
gisi farklı kutuplarda görünüyorsa da özün
de birleşik bir bloktur. Bu basit bir 
bloklaşma olmayıp. belli bir yönlendirici lik 
a ltınd aki karma bir bloklaşmadır. 

O ha lde bugün boyutlanan tasfiyeci ve 
düşmanca yönelimlerin ne için yapıldı§ı 

anlaşıldı§ına göre; tasfiyecilik ve pro
vakasyon ç izgisinin dikkatle takip edilerek. 
savaşılması gereken bir o lgu olduğunu, 

herkesin kabu l etmesi gerektiği sonucuna 
ulaşmalıyız. Türkiye ve Kürdistan devrim· 
lerini açıkça veya nezaketle rededen bütün 
tasfiyeci çaba la r: halklarımı z ın karşı kar
ş ı ya kaldıkları e n büyük tehlike olması iti
bariyle1 buna karş ı az im le durulması pro~ 

letarya adına h areket eden veya bu iddiada 
buluna n bütün güçlerin ertelenmez görev
leridir. 

Proleter partilerin e n başat görevlerin
den biri de tasfiyecilik olgusunun birçok 
ya nıyla ba§lantılannı ortaya koymaktı r. Bu 
yönelimlere karş ı mücadele verilmediğ i 

müddetçe. çok önemsiz de o lsa ke ndili§in
den ortada n ka l km az. Buna karş ı mücadele 
etmeyi önemse m eyen veya küçümseyen 
birçok güç tarih karşı sında sorum luluktan 
kurt u 1 mayacakla rdı r. 

Bu görevler de en kabataslak o larak. 
örgütlernede bolşevik modeli güçlendirme k. 
devrimci direnişçiliQe yönelmek ve yazın 

a lanında tasfiyeciliğin bütün va ryasyon
larını ortaya koymak ve Leninizmin bayra
ğını yükseltmek vb.leridir. 

Devrimci direnişçiliğin yeniden yükse ltil
meye çahşıldıQı içinde yaşadıQımız yıllarda, 
Türk burjuvazisi uzlaştıncı partil eri özel· 
likle teşvik etmektedir. Belki bu partileri 
tam anlam ıyla toplumsal birdayanakolarak 

Be nce sorunun özü burada yatmaktadır. 
Partimiz yeni dönemde ülke mizin en doruk 
alanlarında devrimci direniş mücadelesini 
yü kselt irken: görevlerimizi yerine getir
mede, basit soru nlar engel o larak dikilme
melidir. Partinin içine gird iğ i bu sürece 
uygun olarak bir gelişkinlik yaşanmak 

zorundadır. Partinin ve halkımızın çağrısına 
bu alanda da gereken cevab ı vermek za. 
runda o lduğumuz açıktır. Her yönüyle. en 
zor koşullarda ve en kıt olanaklar la mücade~ 
leyi Parti ç izgisine sonuna kadar bağlılıkla 
sürdürecek bir düzeye çıkarmak zorunda
yız. 

Bolşevik bir ruhla. daha bilinçli ve güçlü 
bir tarzda devrimci direnişçiliSe yönelen 
proletarya devrimciliği: binlerce kez do§ru
lu§u kanıtlanan ve yüzlerce şehidin kanını 
taşıyan bo lşevizmin bayrağını he r türlü tas
fiyeci ve düşmanca ç izginin önünde toplayıp 
teslim etmeyecek; onu daha kararlıca ve 
yü kseklerde dalgalandırmasını bilecektir. O 
halde, Partinin ve halkın ça§nsına cevap 
vermelt isteyen tüm militan lar. sempatizan
lar ve yurtsever le r: Parti saflarında bu eğilimlerin 

ortaya çıkması Partinin zayıfladı§ ı anla
mına gelmez. Tam tersine part i sağlıks ız ve 
vücudu süre kli tehdit eden hasta lıkl ardan 

annmasıyla daha da güçlenmiş ve vücudu 
tehlike li mikroplardan arındırabilmiştir. Bu 
durum ise, proleter ögelerin Parti etrafında 

Hepsinin ortak noktası oportünis t taktik
lere sanlma ları ve devrimi tasfiye etmek 
istemeleridir. Bu ortak yanlar onları do§al 
o lara k ideolojik-politik ve ö rgüt sel bir çat ı 

altında toplanmaya zorlamaktadır. Haliyle 
tasfiyeciliğe karşı mücadele eden Partimize 
karşı kutsal ittifaklar halinde bloktaşmaları 
gerekmektedir. Tek tek kalmalan on l arı 

güçsüz kıldı ğında n güçlerin i birl eştirme l eri 

ve devrimi durdurma ittifakı halinde bi r l eş-
meleri kaçınılmaz bir gelişme olara k görü l- e Partiyi Koruma Savaşında Saflanmızı Daha da Sıklaştıralım! 
melidir. e Hertürlü Provakasyon ve Yıkıcılığa Karşı 

Bu blokun gerçek amaçları her geçen gün Geçilm ez Bir Set Oluşturalım! 
bi raz daha gün ı şığına çıkmaktadır. Daha da 
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Halk Şahittir ... İnsanlık Sömürü ve Zulmü Daima Mahkum Etmiştir ... 
Baştarafı 5. sayfada 
yacaksınız diye rek başımıza aske r 
dikti. Başlayın dediler. Fakat kimse 
gübreye el bile sürmedi. Tüm ısrar
Ianna rağmen. hiç kimse bunu 
kabul etmedi. Birbirimize vurmadı· 
ğımızı görünce de evierde n getir
dikleri lastik eldivenleri askerlere 
giydirerek. suratımızı. her tarafı
mızı gübre iç inde bıraktılar. 

Bununla da yetinmediler. bu kez 
kadın etekle rini getirerek. zorla 
bize giydirdiler. Tümüroüze panto
l onlanmızı indirterek . .. herkes etek
leri yukarı çeksin. dizler görün
sün" dedile r. Daha sonra hepimizi 
okul bahçesine getirdiler. Eşleri· 
miz, analanmız, çocuklanmız hepsi 
ordaydı. He psi kin ve nefret dolu 
gözlerile bakıyorlardı. Düşmanlan

nın kimle r oldugunu çoktan farket
mişlerdi. 

Yüzbaşı benim eşimi n yanına 

yaklaşarak "bak kız dedi, bunlar 
şimdi karı değ il mi" diye sordu: 
karım hiç cevap vermedi. Yüzbaşı 
hiddetle nerek. "söyle ka ltak bunlar 
kan değil mi!" Kan m .. niye kadınlar 
da insan de§il mi" deyince, yüzbaşı-

Üç Devrimci . 
Baştarafı 1. sayfada 

lerini bu nokta üzerinde odaklaştır~ 
mıştiT. 

Metris ve Sa§malcılarda başlatı
lan açlık grevi ve ölüm orucu, faşist 
cuntanın tüm bu girişimlerini boşa 
çıkarmaya, oynanmak istenen oyunu 
sonuçsuz bırakmaya yöneliktir. Ni
tekim, bu amaçla ve kararlılıkla geliş
tirilen direniş, cuntanın hesaplannı 

boşa çıkarmış, geliştiriirnek istenen 
ihanetin kirli yüzü sergilenmiştir. Son 
direnişler kanıtlamıştır ki, cunta 
hangi oyuna başvurursa vursun kirli 
hesapları sonuçsuz kalmaya mah~ 
kumdur. 

Cunta, daha önce de Diyarbakır 
cezaevinde günümüze kadar ulaşan 
aynı yönlü çabalan sürdürmüş, en 
a lçakça komplo ve planları hayata 
geçirdi§i halde, direnişin çelikten 

nın öfkesi daha da artarak. a deta 
çılgına döndü. "Vay or..... seni, 
demek ki komünistle ri burda besle
diniz. Bu fikri onlardan öQrendi n" 
diyerek. tekme-tokat dövm eye baş
ladılar. O esna da ihtiyarı kanlar 
iç inde getirdile r. İhtiyar dayana
mayarak, ••yüzbaşı m hamile kadını 
dövmeyin, beni öldürün" diyerek 
karşı koymaya başladı. Fakat gözü 
dönmüş yüzbaşı dinler mi, yeniden 
ihtiyan dövmeye başladı. 

lşkence.bu şekilde askerler köy
den çıkan ci kadar devam ett i. Hep· 
s ini yazsam sayfa lar ye tmeyecektir. 
Bu alçakların yaptıklan na tüm yöre 
halkı şahittir. tarih buna göz yum
mayaca ktır . 

Eli kanlı katiller umdukları nı 

bulamadılar. İhtiyar amcadan 
ço k ö rne k aldık. Onun her hareketi 
düşmanın oyunlarını boşa çıkardı . 

onları çı lgına çevirdi. Biz sempati
zan larda da ulusal kurtuluş müca
de lem ize karşı büyük inanç yarat
tı. 

Basel'de n 
bir PKK sempatizana. 

duvanna çarpara k bozguna u§ramış· 
tır. Bugün de hala cezaevinde ve bu
nun bir uzantısı olarak da dışanda sür
dürdü§ü, teslim alma, ihaneti geliş~ 
tirme çabalan ve bozguncu faaliyet
leri her alanda yükselen bir direnişle 
sonuçsuz bırakılmaktadır. 

Cuntanın, Türkiye ve Kürdistan 
devri mlerini tasfiye amacını güden 
çok yönlü s insi ve kanlı hesapianna 
karşı , Metris ve Sa§malcılar cezaev
le rinde yükseltilen dire niş. bu an~ 
larnda tüm Türkiye ve Kürdistanlı 
devrimci-demokratik güçlere bir çağn 
niteliğini de taşımaktadır. Cezaev
lerinde korkunç olanaksızlıklar içe
risinde yükseltilen bu direnişin çağ
nsına, dışanda mutlaka cevap veril
melidir. 

Cuntanın ve onun her soydan uşak· 
lannın faşizmin kara pençesini halk
larımızın ba§nna geçirme çabaları, 
devrimin kızıl bayrağını yükselterek 
sonuçsuz bırakılmalıdır. Cezaevleri
nin direnişine ancak bu şekilde cevap 

Baştarafı 3. sayfada 

hiçbir insan bu denli korkunç ve ağır 
işkenceler altında yara, kan, irin 
içinde gücünden yoksun yaşaya

maz!.. . Hiç bir insan soyu kendi varo
luş tarihinde bu denli köhne, aQır, ezici 
ve zulümkar bir ortamda insan fiziği ni 
ve iradesini eriten yoğun baskılar 
karşısında insani özelliklerini koruya· 
maz. Bunu hiç bir insan soyu başara
mamıştır. Zaten bu insan fiziğinin ve 
eriştiiii evrimin diyalektik bütünlüQü 
ile çelişir. Diyarbakır'da insanlığın 

toplumsal kurtuluşunu omuziayan bu 
yiğit insaniann yine .. insanlar" tara
fından işkenceden yok ediibeesine 
geçirilmeleri, insanlanmızın Ölüm 
Orucuna yatmalan karşısında, duy
gusuz bircellat so§uklu§:uyla durarak. 
nice yiğit insanın ölümüne neden olan 
uygulamalan insafsızca dayatarak. 
bugün yeniden katHamiara girişerek. 
üç devrimeiyi kurşunlayıp katietmeleri 
ve yüzlercesini yaralamalannın ya~ 

nısıra, zindan kapılan na yıQılan yüz~ 

lerce fedakar ananın göz yaşı ve 
Çlğlıklarla kümelendikleri zindan ka
pılannda. polis yine o ••soylu" kahra
manh§:ına yaraşır biçimde saldırmış 
cop ve tekmelerle anneler uzaklaştınl
mak istenmiştir. Tek suçu evlatlannı 
sevmek ve onlan görme istemi olan 
annelerin, zulmün şaklıyan kırbaç~ 
lanna ve iğrenç adi küfürlerine hedef 
olmalan. insanlık için ve özelllkle 
modem çağın, kendine " uyganm" diyen 
insanlan için utanç verici, yüz kızartıcı 
bir durum ve gerçek bir suçtur! ... 
Bugün zulmün ve zorun dikenli bir ag 
gibi sanp sarmaladı§ı mazlum insan~ 

lanmız, zindanlarda kendi kaderlerine 
terk edilmişlerdir. Aynı gerekçe ve neden
lerle bulundu§umuz tutukevlerinde 
biz tutuklulann da, zulüm ve vahşetin 
kol gezdiii:i bir ortama itilmek istendi
ğimiz ise açıktır. Çünkü, bugün biz 
tutuklulann siyasi ve öznel kişili9i

mizi, insani varh§ımızı hedefleyen 
uygulamalar, bilinçli ve programlı , sos-

yal yaşantımızı engelleyen dayatma 
lar ve içinde bulundugumuz .. ortam ve 
yaşam" haklılığımızı açıkça vurgula
maktadır. 

Ancak bilinmelidir ki, canlı evri· 
min, uygar, toplum bilimci, mücade
leci, atılgan ve duygulu tüm insani 
vasrtlanna sahip olan biz tutuklu 
insanlar ve benzerlerimiz, insaniıSı ve 
tarihi geleceSini, zindanlan n kör ka~ 

raniıSında kapkara zinciriere vurmak 
isteyen, iSrenç zulmün ve zorun her 
türden gayri insani ve haksız dayat
malan karşıSJnda. insan o lmam n gurur 
ve onuroyla tüm insanlık için yine de 
duracağız. 

Bugün burada Diyarbakır ve tüm 
zindanlarda .zulmün aldıSı her biçimi 
ve uygulamalarını lanetleyere k insan· 
lı k adına protesto ediyoruz!... Sorun· 
lanm1za eğilmeniz talebiyle arz 
ederiz. ....... 

Devrimci Yaşam ve Mücadele Üzerine. 
Baştarafı 15. sayfada 

nedenle hiçbir biçimde görevlerin gev· 
şetilmemesi. savsaklanmaması gerek
mektedir. Koşullar ne olursa o lsun 
(Kürdistan Bağımsızlık Mücadelesi ve 
onun önder gücü PKK'nin gelişiminin 
en zor koşullar ve en kıt olanaklarla 
olduğu bilinmektedir), zorluklar ne 
kadar fazla olursa olsun görevlere sa. 
nuna kadar bagh kalmak ve bunları 
mücadelemize en uygun bir biçimde 

ve rilebilecek, halklanmızın devrimci 
arzu ve beklentisi karşı h Sını ancak bu 
biçimde bulabilecektir. 

-Ölüm Orucunda Şehit Düşen Üç 
Direniş Şehidinin Anısı 

Ölümsüzdür! 

- Cuntanın Dayatmalanna, Daha 

Güçlü Direnlşle Cevap Verelimi 

- Yaşasın Faşizme Karşı Halktan· 

mızın Devrimci Mücadele Birllgt! 

-Yaşasın FKBDCl 

gerçekleştirmek temel felsefemiz o l
malıdır. Kaldı ki, mücadele tarihimiz 
ve güç kaynaklanmız, bu konuda ye
terli bir aydınlanmay1 sunmaktadır. 

Böyle son derece soylu görevleri 
gerçekleştirirken, üzerinde hareket 
ettiğimiz zeminin özelliklerini kavra
mall ve bunu en güçlü bir biçimde 
mücadelemizi geliştirme doSruhu
sunda kullanmalıyız. Tabii ki bu ala
nın maddi gerçeSi inkar edilemez, fa· 
kat, bunun mücadelenin karşısına di· 
kilemeyeceiji de açıktır. Bu yönüyle de 
koşullann subjektif de§erlendiril· 
mesine gidilmemelidir. Olduğu gibi 
deSerlendirilmeli ve devrimci müca· 
deleyi geliştirmede nasıl kullanılabi· 
lece§i kavranmalıdır. 

Sonuç olarak şunlan söyleyebi· 
liriz: olumsuzluklarla yüklü bir alan 
da olsa, Avrupa'da da güçlü bir dev
rimcilik geliştirmenin koşullan bir 
hayli fazladır. Devrimden kopuşu ve 
uzaklaşmayı ifade eden eğilimler üze
rine gidilerek, teşhiri yapılmalı; tü
müyle ülke devrimi ve gerçekliğinden 
kavnaklanan bir devrimci özellik tut· 

turulmalıdır. 
Bunun için de, Parti gerçekliQi dı

şında şu veya bu biçimde hiçbir ara
YJŞa, insan soyunun basit duygulannı 
tatmin yoluna gidilmemelidir. Parti 
yaşamı, halka, ülkeye, devrime ve 
ideolojiye sonsuz bağlılık korunmalı
dır. Kürdistan Bagımsızlık ve Özgür
lük Mücadelesinin yüzlerce şahidinin 
anısına baShlık korunarak. Onların 
yol göstericiliğinde, güçlü devrimciler 
haline gelmek için en kıt olanaklarla 
da olsa, devrimcilik yaşatı lmalıdır. 

Bunlann dışında hiçbir yöntem, 
bırakabm geleceQimizi, bugünümüzü 
bile kurtarmaya yetmeyecek; halkı
mız için vazgeçilmez olan devrimci 
yaşam ve mücadeleyi geliştirmemizi 
saglamayacaktır. Mücadeleye ve hal~ 
ka ihanet eden birer soysuz varlık 

haline gelmek istemiyorsak. ulusal 
kurtuluş mücadelemizin arzu ettiği 

devrimci militan özelliklere ulaşmak 
ve bunlan geliştirmek zorundayız. 

...... 
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ABDÜLAZİZ YOLDAŞIN PROLETER DEVRİMCİ RUHUNU 
Kürdistan Bajjımsızlık ve 

Özgürlük Mücadelesinin çok 
sancılı, acılı ve bir o kadar da 
şerefli bir mücadele olacajjı tes
bitiyle yola çıkan Hareketiml
zin bu düşüncesinin ne kadar 
dogru oldugu pratik mücadele 
tarafından hergün biraz daha 
açıkça ortaya konmaktadır. 
Pratik mücadele alanı , acıyı ve 
tatlıyı diyalektik bir bag Içe
risinde bagnnda banndır
makta; her acı olay çogu zaman 
özünde onurlu bir gelecegın 
tohumunu da taşımaktadır. 

İşte Alidülaziz ... yoldaş da bu 
bilinçle ülkesinin kurtuluş müca
delesine gönül vermiş bir Kürdis
tanlı olarak halkının şanlı önderi 
PKK saflannda 1978 yılından beri 
savaşmaktaydı. Ancak talihsiz bir 
çıg düşmesi olayı, yoldaşımızı 
mücadelenin en verimli çağında 
aramızdan kopanp aldı . Elbette 
ki , böylesine beklenmedik veya az 
rastlanır olaylar sonucunda yol· 
daşlanmızı kaybetmemiz bir yan
dan bizi kedere bogarken, diger 
yandan 'da sömürgecilise olan kin 
ve nefretimizi katbekat arttın yar. 
Her ne kadar bir doga felaketi 
sonucu yoldaşımızı kaybetmişsek 
de esas sorumlu faşist Türk dev
leti ve emperyalizmdir; çünkü, 
ülkemizi ve halkımızı sefalete 
sürükleyen, hayatı yaşanmaz 
hale getiren, doga felaketleri kar· 
şısında eli-kolu baglı bırakan, zin
danlara dolduran, zulmeden, iş
kencelerden geçiren ve kitleler 
halinde katledenler sömürgeciler 
ve emperyalistlerdir. 

Alidülaziz yoldaş, manevi o
larak aramızdan aynlmış degil
dir. Çünkü, hepimiz O'nun uğruna 
can verdiöi davanın, ideolojik ve 
politik anlayışın birer atom parça
lan yaz. O'nun proleter-devrimci 
fedakarlık ruhunu ve mücadele 
azmini her an kalbimizde hisse
cleceğimiz ve yaşatacağımız ke
sindir. 

Alidülaziz yoldaşın tüm ya
şamı bir proJeterin yaşamıdır. 
Mardin-Kızıltepe'nin yoksul bir 
ailesinden olan yoldaşımızın bü
tün yaşamı işçilikle geçmiş; bug
day alım-satımından hamallıga 
ve kantarcılıga kadar çok sayıda 
işde, çok zaman kann tokluguna 
ve muhtaç ailesine bir ölçüde yar· 
dımcı olmak amacıyla çalışmış
tır. Bu dönemlerde çok sade ve 
sessiz bir yapıdaydı. Ancak ateşli 
yurtseverligi O'nu devrimeilikle 
kısa zamanda bütünleştirdi ve 
artık sessiz bir yaşamdan fırlayıp 
hrtına koparan bir seslilige dö
nüştü . Alidülaziz yoldaşın kısa bir 
sürede atak yaparak yurtsever 
işçilikten proleter devrimcilise 
ulaşmasında büyük devrimci ön
der ve kahramaniann rolü bü
yüktür. Diyarbakır zindanlannın 
devrimci direnişçi önderlerinden 
Ferhat KURTAY'Iann; Şikestlln 
Direnişinin kahraman partizan
lan Ahmet KURT, Mehmet 
KURT, Salman DOGRU'Iann; 
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MÜCADELEMİZDE YAŞATACAGIZ! 

Bloka Direnişinin yi git devrimci
leri Davut ULUÇ, Zeki PALA
BIYlK ve İdris AKTAŞ'Iann ög
renciliQ:ini yapmış ve onlann yüce 
devrimci direnişçi ruhuyla yog
rulmuştu. 

Hamurunu bu temelden alan 
Alidülaziz yoldaş, yıllarca baskı
lannı sinesinde yaşadıjjı feodal
kompradorlara, işbirlikçilerine ve 
teslimiyeiçi reformisı yapılanma· 
lara büyük bir kin ve öfke du
yuyordu. Bu ihanetçi güç ve 
mihraklara karşı çetin bir savaş 
pratigini yaşadı, en ön saflarda 
savaştı. Devrimci mücadele pra
tigi bununla da kalmadı, daha 
geniş alanlara sıçradı. Askeri
faşist cuntanın iktidara gelmesi
nin ardından Partimizin uygula· 
dıgı geri çekilme takligine uya
rak, Lübnan ve Filistin sahasına 
gitti. O alanlarda, Partimizin ha
zırlık döneminin bir gere§:i olarak, 
siyasi ve askeri e§:itimini hem 
teorik ve hem de pratik olarak 
tamamlama dogrultusunda bü
yük çaba sarfetti. Güney Lübnan 
ve Filistin sahasının en sıcak 
savaş alanlannda, İ srail siyonisi
leri ve uşagı Suad Haddat'a karşı 
en agır silahiann başında iki yıl-

dan fazla savaşarak, bir yandan 
ülkeye dönüş aşamasının hazırlık
lan nı yaparken, diger yandan da 
Kürdistan ve Filistin halklannın 
kardeşliginin ve enternasyonalist 
görevlerin pratikte gerçekleşti
rilişinin gözde örneklerini sun
du. 

Partimizin, I. Konferansı ve 
ardından ll. Kongresiyle birlikte 
geri çekilme ve hazırlık taktiginin 
doruk noktasına ulaşarak. artık 
ülkeye geri dönüş taktiginin başla
masıyla birlikte Alidülaziz yoldaş 
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da ülkeye dönüş yapan ilk yoldaş
lar arasında yer aldı. Kürdis
tan' ın Dogu ve Güney parçala· 
nna, asli görevinin yanı başına 
gelerek faaliyet sürdürmeye baş
ladı. Bu alanlarda önderlerimiz
den Mehmet KARASUNGUR baş
' a olmak üzere, birçok yoldaşımı· 
zm inanç, bilinç ve direnişçi ki· 
şiiikierinden esinlenerek devrimci 
proleter yapısını daha da yet
kinleştirip pekiştirdi. Daha sonra 
Kuzey-Batı Kürdistan'ın Van yö-

resinde faaliyet yürütmek üzere 
görevlendirildi. Bir yıla yakın sür
dürdügü bu yöredeki faaliyetleri 
süresince üstün başan örnekleri 
sunarak birlikte çalıştıgı tüm yol
daşlan için örnek bir devrimci 
timsali oldu. Aynı şekilde, bütün 
yöre halkı için yakın bir dost, 
gerçek halk önderi vasfını ken
disinde somutlaştırdı. 

O , Kürdistan halkının tüm 
olumlu özelliklerini kişiliginde 
somutlaştırmasını bilen seçkin bir 
köylü önderiydi. Ulusal bağımsız-
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lık mücadelesinde köylülügün oy
naması gereken rolün önemi, 
Marksizm-Leninizm önderligin
de yürütülen mücadelede güçlü 
köylü önderlerin çıkanlmasının 
da mümkün oldugu gerçegı, 
Alidülaziz yoldaşın devrimci ya
şamı ve mücadelesiyle açıkça 

kanıtlanmıştır. Son derece dürüst 
ve yurtsever bir kişilige sahip olan 
Alidülaziz yoldaş, arkadaşianna 
karşı alçakgönüllülügü bir yaşam 
biçimi kabul etmekteydi. Diger 
nedenler yanında bir de bu ne
denle dogasına son derece aykın 
olan küçük-burjuva anlayışiara 
karşı 1 gerek Parti dışında ve 
gerekse içinde aralıksız biçimde 
karşı durdu. O, her türlü düşman 
ideolojisine karşı savaşımı kural 
olarak kabullenen ve verilen 
görevleri yerine getirmede din· 
rnek bilmeyen bir çaba gösteren 
örnek bir devrimciydi. Devrimci 
çah~malarda son derece önemli 
olan kitlelerle kaynaşma, onla
nn dil, din, örf ve adetlerine dikkat 
ederek ulusal kurtuluş mücade
lesine çekme konulannda olduk
ça yetenekli olan Alidülaziz yol
daş, propaganda ve ajitasyonla 
kitleleri etkilemek ve devrim 

sorunlannı dinlemekte başanlı 
çalışmalar yürüten bir halk örgüt
leyicisiydi de. 

Alidülaziz yoldaş, sömürgeci
faşist düşmanın karşı-devrimci 
tüm çabalanna; doga şartlannın 
acımasızlığına ve- zorluklanna 
rağmen, devrimci görevinin ba
şından bir an bile aynlmayan, tam 
tersine canlı bir pratik içerisinde 
faaliyetlerini canla, başla, yorul
mak nedir bilmeden yürüten ve 
tüm zorluklara bilinçli bir tarzda 
gögüs geren bir devrimci, ulusal 
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kurtuluş mücadelesinin bir emek
çisiydi. 

Gerek Yaşar ORGAN yolda
şın vahim bir kaza sonucu şehit 
düşmesi, gerek Ethem AKCAN 
(Mehmet Sait) yoldaşı ani bir iç 
kanama sonucu yitirmemiz ve 
gerekse Alidülaziz yoldaşın az 
rastlanılan bir doga felaketi olan 
ç•ö düşmesi sonucu aramızdan 
aynlması, bizleri bundan sonra bu 
tür ani felaketiere karşı çok daha 
dikkatli ve tedbirli davranmak 
zorunda bırakmaktadır. Nasıl ki, 
toplumda olumlu ve olumsuz yan
lar bir arada bulunuyorsa, dogada 
da aynı durum söz konusudur. Ve 
nasıl ki, toplumdaki olumsuz 
yapıya karşı savaş yürütüyorsak. 
dogadaki olumsuz şartlara karşı 
da savaş yürütmemiz ve olumlu 
yapıyla kaynaşmamız gerekiyor. 
Hiç unutulmamalıdır ki, mücade
lemizin esas olarak kırsal alana 
dayanmasından dolayı , Kürdis
tan'da savaş tarihte oldugu gibi 
günümüzde de yalnız sömürgeci 
güçlere karşı degil, ülkemizin 
çetin doga ve toplumsal koşul
lanna karşı da sürdürülmektedir. 
Bu nedenle KUKM'sini yürüt
mekten sorumlu tüm kadro ve 
taraftarlar kendilerini her iki 
savaşa da önemle hazırlamalı , 
gerekli donanım ve dirayeti mut
laka saglamalıdırlar. 

Döneme denk düşen Ulusal 
Kurtuluş Cephesini geliştirmede 
önemli rol oynayabilecek halk 
önderi özelliklerini kendisinde 
somutlaştıran Alidülaziz yoldaşı 
böyle bir dönemde aniden kaybet· 
memiz büyük bir talihsizliktir. 
Ancak, O'nun ugrunda can ver
digi davanın zaferi için harcadıgı 
çaba, fedakarlık. inanç, halka ve 
Partiye baglılık ruhu yolumuzu 
sürekli aydınlatacak; onlarca 
Parti militanı ve halk önderi 
yaratacaktır. Alidülaziz yoldaş ve 
diger devrim şehitlerimizle aynı 
davanın neferleri olarak bizlere 
düşen görev; onlann hiçbir kişisel 
çıkar gözetmeksizin uğruna sa· 
vaştıklan ülkemizin bagımsızlıgı 
ve halkımızın özgürlügü yolunda 
bu mücadelenin önder gücü PKK'
nin sömürgeci-faşist Türk dev
letine karşı açtıgı mücadele 
bayragını daha da yükselterek, bu 
yoldaşlann mücadeleci anılanna 
sahip çıkmak ve direnişçi ruh
lannı somut pratikte yaşatmak· 
tır. 

e Şehitlerimizin Direnişçi 
Ruh!an Onurumuzfe 

Onderimlzdlrl 

eBu Yüce Degerieri Yaratan 
Partimiz PKK Zaferin 

Teminatı dır! 

Bir Mücadele Yoldaşı. 

26.5.1984 

*** 

Danimarka 6.50 dkr. 
Avusturya· 15.00 s. 
Ingiltere 0.50 f:. 
Hollanda 2.50 hfl. 
Belçika ·35.00 bfr. 
Norveç 5.00 nkr. 
Fransa 5.00 ff. 
!sviçre 2.00 sfr. 
lsveç 5.00 skr. 
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