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15 Agustos Direniş ve Saldın Ruhunu 
Selamlıyoruz! 

Çeşitli kaynaklardan ve haber 
ajanslarının verdiSi haberlerden aldı· 
ğımız bilgilere göre. 15 Ağustos 1984 
gecesi, aQırhklı olarak Orta Kürdis
tan'da olmak kaydıyla Kuzey-Batı 
Kürdistan'ın çeşitl i yerlerinde, sö
mürgeci-faşist cuntaya karşı bir dizi 
direniş ve saldın eylem leri meydana 
gelmiştir. Halk tarafından coşkuyla 
karşılanan eylemler dünya çapında 
büyük yankılara yolaçmış, sömürgeci
ler ve emperyalistler duyduklan korku 
ve telaşı gizleyememişlerdir. Degişik 
kaynaklardan aldı§ımız bilgilere göre 
bu eylemler şöyle gelişmiştir. 

15 A!justos gecesi, eylemlerin mer
kezini teşkil eden Orta Kürdistan'da 
bulunan Hakkari, Siirt, Van, Bitlis ve 
Mardin'in çeşitli köy ve ilçele rinde 
sömürgeci karakol merkezlerine 
değ işik türden Partizan saldıolan 
düzenlenmiştir. Bu saldmiann en 
büyük çapta olanlan Eruh, Şemdinli, 
Çukurca, Şırnak, Şirvan, Silvan, 
Silopi. Derik, Başkale ilçelerinde ve 
bazı köylerinde gerçekleştirilmiştir. 
Eylemlerin planlı ve örgütlü birtarzda 
geliştirildiği anlaşılmaktadır. 

BBC ve çeşitli haber ajanslannın 
verdiği haberlere ve bize ulaşan bilgi
lere göre, Siirt'in Eruh ilçesinde ger
çek l eştiri l en bir eylemde jandarma 
karakolu yo!jun ateşe tutulmuş. ve 
sömürgeci askeri birlikler a§ır can ve 
mal zayiatına uğratılmıştır. Sömür
geci subay ve askerlerden en az beşi
nin öldü!jü, 9 ' u ağır olmak üzere çok 
sayıda sömürgeci asker ve subayında 
yaralandı!jı bildirilm~ktedir. Eylemi 
gerçek l eştiren partizanlar, ilçe cezae
vini de basmış, ve cezaevinin tüm 
kapılarını açarak tutuklulan serbest 
bırakm ı ş lardır. Jandarma komutan
lığı deposu ve tesbit edilen diğer yer
lerdeki s ilahiara da el koyan par
tizanlar. çok miktardaki ağır silahı 
beraberlerinde götürmüşlerdir. Bele
diye hoparlöründen uzun bir süre 
halka yönelik sözlü propaganda yap
mışlar. ayrıca Hezen Rizgariya Kur
distan (HRK)'ın kuruluş bildirilerini 

halka dagıtmışlardır. İlçe kaymakam ı 
ve belediye başkanını da rehin alan 
partizanlar, dağa çekilirken serbest 
bırakmışlardır. Partizanlar hiçbir 
kayıp vermeden, eylemi başarı ile 
tamamlayıp kendi üsterine dönmüş
lerdir. 

Diğer ilçelerde yapılan eylem le rde 
de en az 10 düşman askeri , ya da 
subayı öldürülmüş, en az 6 olmak kay
dıyla bazı subaylar da es ir alınmışlar
dır. Esirlerin kesin sayısı ve nereden 
alındıklan öğrenilememiştir. 

Eylemlerin halkın destek ve katılı
mıyla gerçekleştiği ve derin bir coşku 
ile karşılandığı gelen haberler ara
sındadır. 

Kürdistan'ın diğer bazı yörelerinde 
de eylem lerin geliştirildiği haberleri 
ulaşınakla birlikte, henüz kesinlik 
kazanmamıştır. Ancak şu ana kadar 
alınan bilgilere göre, tüm eylemler 
başarıyla gerçekleşmiş , hiçbir kayıp · 
vermeyen eylemci partizanlar uygun 
alanlara çekilm işlerdir. 

Sömürgeciler Korku 

ve Telaşlannı 

Gizleyemediler 

15 Ağustos eylemleri. sömürgeci
lerde adeta şok etkisi yarattı. Basına 
yansıyan ve ulaşan haberlere göre. 
u§radıklan bozgundan telaşa kapılan 
Sıkıyönetim Bölge Komutanı, olayın 
hemen ardından eylem bölgesine 
giderek saldın ve operasyonlan yö
netmek için komutayı bizzat eline a l
mıştır. Yine, İ ç i ş leri Bakanı Ali 
Tannyar, Jandarma Genel Komutanı 
ve Emniyet Genel Müdürünün de 
içinde bulundugu MİT'in bazı üst 
düzey yetk ilileri ve diğer bazı gedikli 
faşist leri n oluşturduğu bir g rup faşist 
köpek sürüsü de inceleme lerde bulun
mak üzere bö lgeye gelmişlerdir. 

Ulaşan haberlerde, savaş uçak ve 
jetlerinin uçuşlar yaptıklan ve bölge
nin yoğun biroperasyon a ltın a alınm ı ş 
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ı~:;;;i~~i1j~~~;l;.~;~~~~ii~;.;; ı 
açıkça görülüyor. . . 

Ekonomik ve siyasi olarak tam bir batağın içinde bulunan rejim için :;:; 
bir çok kereler belirtildiQi gibi Kürdistan , varlık ve yoklu§unun düQüm- ::;: 
lendi§i bir alan durumunda. Fakat aynı zamanda bu alan, dünya em- :;:; 
peryalist sisteminin de bölge çapında kaderinin belirleneceği bir konumu ;:;: 
ıtade etmektedir. Dikkat edi lirse, özellikle son yıllar ve hızlanan biçimde :;:; 
son aylarda, Kürdistan en hareket li s iyasa l gelişmelerin odağı duru- ;:;: 

]i~~ nur_.landn, bir avuç tekelci dışında, toplumun tüm kesimlerini neredeyse ::: 
:;:; açlıktan ölmek le karşı karşı getiren rejim, ekonomik tıkanıklıklan nı ve ·.· 
::;: siyasi çözümsüzlüklerini bu dü§üm noktasından hareketle açmak iste- ;:; 
·;:; mektedir. Daha açık biçimiyle iki yanı olan tek bir politikayı Kürdistan :;: 
:;: üzerinde sonuna kadar uygulayarak, ke ndisiyle birlikte tüm bir emper- ;;; 
:;; y_ali!.i. sistemi de bu sahada rahatlatmayı-kurtarmayı amaçlamaktadır. ;:; 
:;: Ozal hükümeti nin özellikle son aylarda Kürdistan üzer inde ki uygulama- :;: 
:.'.','._:: lan kendi siyasal geleceğinin sermayesi haline getirmesi, bunun önemini :;; 

açıkça gösterir niteliktedir. . ,:;: 
·.· Sömürgeci askeri·faşist rejim, hükümeti, parlementosu. devlet ku- .;:; 

::ı ~.:ıi~;:~~~·=~~~r:.:~~1~~;;~~;~~i;·~;~:~~~:~ş~:E:~:=~~~r::~~ :::: 
kadar tüm emperyalist güçler bu sahada neyi gerçekleştirmek iste- ·:;: 

:::: mektedirler? Aslında cevaplan bilinen bu sorulan sormak, okuyucu açı- :;; 
;:;: sı ndan yadırganabilir. Fakat, "doğunun makus talihi" ile ilgile nen güç· r 
~ ~~ : leri n her cepheden hızla çoğalması karşısında , bu sorulara bir kez daha 

k:::::~:;l,:,:.:.::::-::k.::,::,:,,:".,l::·,:l::.,::.:şd::::,::.~,:::. ,.,.,.;.:-:,:~::;,i,~;}?{~,~~,:~ 

ULUSAL DİRENiŞ MÜCADELEMilDE 
15 AGUSTOS EYLEMLERİ 

YENİ BİR DÖNEMİN İLANIDI.R 

Emperyalizmin faşist-sömürgeci 
askeri yönetime verdiği sınırs ı z 
desteğe, içerde her türlü azgın karşı
devrimci terÖre, kitleler üzerindeki 
görülmemiş baskı ve sömürüye rağ
men; ve geçmekte olduğu bunalım 
döneminde devrimci-demo kratik ha
reket içinde tasfiyecilik ve uzlaşmac ı
lıQın alabildiğine dayatıldı§ı. bunun 
özell ikle mültecilik koşullarında gö
rülmemiş boyutlara vardınldığı, 
klasik işbirlikçi güçlerin modern giysi
ler altında burjuva·reformist milli
yetçiligini dayatmak i stediği, her türlü 
teslimiyetçili§i körüklediğ i : Parti 
içinde ve dışında yıkıcılı§ın , çürüme
nin. tasfiyeci liQin görülmemiş boyut
larda dayatılması için çaba ların 
yoğunlaştıoldıSı birortamda geliştiri
len 15 Ağustos eylemleri , sadece yeni 
bir dö nemin ilanı değildir. 15 A§ustos 
eylem leri, Türkiye ve Kürdistan orta
mına dayatılan faşist karanlığın d elin· 
mesinde bir şafak vakti, Kürdistan'da 
soylu ulusal direnişin yenilmezliğinin 
sağlam bir kanıtı, devrimci Marksizm
Leninizme dayalı PKK'nin mücadele 
tarihinin en şan lı bir evre si o lma anla
mına sahiptir. 

Dört yıldır hiçbir yasa tanımayan 
faşist~sömürgeci yönetim. azgın baskı 
ve sömürü ortamını gizlerneye çalış
tığı yeni "anayasa", "partiler". "par
lamento" sahtekarhğıyla, demokra· 
siye geçişin başarıyla sağlandıSını 
ilan etmekteydi. Emperyalizmin Hit
ler'i olma yolunda hergün bir adım 
daha ileriye giden Reagan da. dünya 
çapında karşı-devrim hareketlerinin 
en başaniısı diye sunduğu, sınırsız 

destek vermekten çekinmediQi faşist 
Türk generallerinin başansını öv
mekteydi. Faşist generallerin. faşi z
min kururnlaşmasında hiç de kü· 

çümsenemeyecek başanlarla adeta 
sarhoş oldukla rı, bu başarılannı içte 
ve dışta herkese onayiatmada da epey 
mesafe aldıkları , bunu sadece em· 
peryalizm ve işbirlik ç ilerine değil, 
sol'a da dayattıkları ve sol'un tas
fiyesinde önem li oranda başanlı 
olduklan bir anda geliştirilen bu 
eylemlerin tarihi anlamı çok iyi 
kavranmalıdır. Yapılan eylemlerin, 
bunun dışında, doQru, tutarlı ve gerçek 
anlamına uygun bir tarzda anlaşı l· 
ması mümkün degildir. 

Sadece Kuzey-Batı Kürdistan'da 
değil, Kürdistan' ın tüm parçalannda 
klasik önder li§in işbirlikç iliği bir türlü 
aşamadıgı, sömürgecilik ve emperya
lizmle işbirlikçili§in Ulusal Direniş 

Mücadelesini sürekli kemirdiQi, 
önemli çıkınaziara soktugu ve bunun 
ulusal direniş mücadelesinin gelişi
minde en önemli bir öğeyi teşkil etti§i 
bir dönemde, bu eylemler. modern 
Ulusaı Direniş Mücadelesi için yeni bir 
aşamanın hangi ideoloji ve politika ile 
yaratılabileceQinin sağ lam bir kanıtı
dır. Sadece halkımızın varlığını kanıt
lamakla da kalmayan 15 Ağustos 
eylemleri, halkımızın ça§daş ulusal 
kurtuluş akımıyla kaynaşmak için 
göstermiş oldugu cesaretin de yeni bir 
tanı§ıd ır . Bütün bunlar do§ru bir 
biçimde bilince kazınmak zorunda
dır. 

Partimiz bu döneme kendiliğinden 
gelmedi. Nasıl ki, muazzam ulusal 
inkann, durgun toplumsal koşulların 
yaşandığı, baştan aşağıya provake 
edilmiş, birbirlerine karşı kışkırtılmış 
toplumsal g üçleri n ke ndi öz çıka rlan 

nın ifadesi olan devrimci ideoloji ve 
politikalara yabancılaştıfjı, kendini 
tanımaz bir hale getirildi§i bir 
ortamda, Partimizin ideoloj ik temel-

lerinin atı lması , başlangıçta küçüm
senmiş, ama bu adımın tarihi a nlamı 
son radan anlaşılmışsa: ve yine, Kür
distan için devrimci partile r ilan etme· 
nin bir çı lgınlık ola rak görüldüğü, 
sömürgeciliSe karşı böylesi partiler 
ilan etmenin zamanının gelmediği 
söylenerek. " katliama yol açar" denil
diQi ve kendi adlannı bile ilan ede
meye n partilerin açığa çıktığında 

adlannı de§iştirdikleri, on yıllık 
sosyalist(!) e tiketli örgüt olduSunu 
iddia edip, ama ad ve programlannı 
ancak polis açığa çıkardı k tan sonra ve 
dışarda ilan etmenin hüner sayıldı§ı 
bir ortamda, şan lı Hilvan ve Siverek 
direnişleriyle Partinin politik ilanı ne 
kadar zorluklara gögüs gerilerek, 
hangi fedakarhklarla ve neye karşı 
boğuşarak gerçekleştirilmişse, ve 
bunlar tüm yetersizlikleri, hataları ve 
tarihi kazanımlanyla kavranmak 
zorundaysa, 15 Ağustos eylem leri de 
aynı biçimde de§erlendirilmek zorun· 
dadır. 

Çağdaş Türk ege men sınıflannın 
tarihindeki yeni burjuva egemenlik 
döneminde en uzun vadeli askeri 
yönetimin başa getirildiQi. ağırlıklı 

olarak Kürdistan'daki Ulusal Dire
niş'e karşı başa getirilen bu yönetimin, 
bu direnişin yaratıcısı - ö ncü gücü 
PKK'ye karşı 1980' le rde n itibaren 
baskı , imha. işkence, katliam çaba
lannın insanh-k tarihinde eşine ender 
rastlanan bir örne§ini sunduğu yıl
larda, halkımızın en deQerli evlatlan 
Mazlum, Kemal ve Hayri'le r görülme
miş direniş örnekleri sundular. "İdeo
lojimizden vozgeçmeyece§iz, bu ko
nuda oynamak istedi§iniz tüm oyun
lara karşı duraco§ız" diyerek, yıllarca 
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( SERXWEBÜN Ağustos 1984 Sayi~ 

Kürdis ta n'dan gazetem ize ulaştınion aşa§ıdaki bildiriyi ya~ınfıyoruz. 

YURTSEVER KÜRDiSTAN HALKI! 
Yüzyıllarda n beri yabancı egemen le r. işgalc i ve sö mürgeeiter yurdumuzu egemenli k· 

leri altına almak ve halkımazı köleleştirmek için ça lıştıl ar. Sayısı z kat li a m ve imha e tme 
planını uygulamaya koydular. Bunlann sonuncusu o lan Türk bu rjuvazis i, 1925-40 yıl l arı 
a rasında ülkemizin he men her yerinde en vahşi katliam ve sürgün po litik ası uyguladı. Kat
li am uygulamalarını cısimilasyon po li t ikası y l a b irl e!?ri re re k halkımızın ulusal varlıgını 
yoketmeye, yurdumuzu ke ndi toprakları haline getirmeye ça lıştı . Her türlü ekonomik. top
lumsal, siyasal ve ulusal-kültüre l yaşamımıza e l koydu: çı plak zor uygulamasıyla top lumu· 
muzun ba§ıın sı z ge l işimini durdurmayı ve her türlü de§erimizi kendisi için kullanmayı 
hedefl edi. 

12 Eylül faşist·askeri darbesi ile faş i st bir nite lik kazanan barbar Türk sömürgecil i§ i. 
baskı ve katliam politikasını e n ile ri düzeyde ve en vahşi yöntemlerle uygulamaya başladı. 
Yurdumuzu n h er t ara fı n ı askeri bölge ilan etti; köy köy. mahalle mahall e ülkemizi yenid1m 
işgale kalkıştı; insan l arım ı zı sorgusuz sualsiz kurşunladı. ast ı . bo§du, ya ktı. ylizb in· 
lerces ini işkenceden geçird i ve zi ndanlara doldurdu; ulusa l de§erlerirn iz le ve insan lık 
onurumuz la oynamaya çalışt ı . Bütün bu vahşetini e mekçi Türk h alk ı üzerinde de 

uygu lad ı . 

Faşist·sömürgeciliQin d ö rt yıllık uygulama ları gözler önü ndedir. Ekonomik sömürü ve 
talan h adsafhaya çıkarılmışt ır ; yurdumuzun her türlü zenginlik kaynakları talan e dil· 
rne kt edir; halkımı zın va rı yoQu ya§rna la nrnakta ve e linden a lın maktadır; herşey bir avuç 
tekelci b urjuva ve feoda lin hi zmet in e koşulmuştur. İşsizlik, paha lılık , yokluk ve yoksulluk 
en yüksek noktaya çıka rılmı ş. insanlarımız. ha lkımı z açlık te hlikes iyle yüzyüze 
getirilmiştir. Sosya l yaşamda burjuva·feodal yozlu§u, a hl aksız lı g ı geliştirilerek top lumu· 
mu z çiirütülmeye ça lı ş ılmı şt ır. Siyasal yaşama ege men o lan biçim. en kaba ve açık as keri 
zor kull a nı mıdır. Sömürgeci li §in üzerini ört m eye ça lı ştı§ı savaş h a li aç ı Q:a çıkmış, ha lkı · 
rnıza karşı faşist·sömürgeci savaş gelişt irilmi ştir. Kürdistan'da herşey ask eri güçlerce ve 
savaş içinde yürütülür olmuştur. Baskı . katliam. operasyon, işke nce . tutuklama ve zorba
lık günlük uygu la m a h ali ne gelmi şt ir . Yüzlerce dürüs t ve yu rt sever in sanımız katiedilm i ~. 
o nbinl e rcesi z indanl ara doldurulmuş. yüzb inl erces i i şkenceden geçi rilmi ş. Kürdistan'da 
bu va hşe t uygu l amasına u§ramayan insan kalmamıştır. Bütün bunlar, faşist·sÜ

rnürgecili!jin Kürdistan'daki gün lük uygulamalarıdır. bu uygularnaların devam ettiğ i ve 

bu rejim yaşadı kça devam edeceği açıktır. 

Faş i s t-sömürgec il i§ in a maç l arı ve ha lkımı z iç in i)ngc>rdü§ü ge lecek açıktır: sümürgeci 
kölelik a ltında ulus ve halk o larak yoketme: Ki.irdistan'ı ve Kürt halkını Türkiye'nin ve 
Türk ulusunun bir parçası haline getirme; insanlanmızı efendi le rine hizmet eden köleler 
durumunda yaşatma. Bunu gerçek l eştirebiirnek iç in baskı. katliam, eritme. soykırım 
uygulaınalarını vahş i ce gel i ş t irme. Bütün bunlar sonderece açık şey lerd i r. Faş i st-sü

mürgeci egeme nlik a ltında halkı mızın ulusal ve top lumsal ge lecegi tehlikededir. insan
l a rımız aç lıkl a tehdit edilm ektedi r. Köl el ik. halkımız ın kaderi haline getirilmek 
istenmekt ed ir. Kürdistan'da insanca ve onu rlu yaşamın olana9 ı kalmamı~tır . Bugtin. bu 
g idi şe dur dernek, kesin ve en ö nde ge len insan lık gürevi dir. Faşist - sümürgeciliğin iingiir
dü§ü ge l eceği tersine çevirrnenin . u lu sal ve toplumsal kurtuluşu sağ lamanın, toplumumu
zun ba!]ımsız gelişiminin yolunu açman ı n olanaklan vard ır . Bu. her c:ılanda, fa 
ş i st·sömürgeci li §e karşı ulusa l ve toplumsal kurtuluş ugruna topyekun direni~ mücade
lesine atılma kl a mümkündür. Böyl e bir mü cadPie PKK Hareketiy le ba.,latılmı~ ve geliş
tir i lmişt ir. Bugün de bütün torluk lara karşın yi§itçe slirdürülmektedir. Ha l kımız bu 
mücadeleden yana o ld ugunu açıkça göstermiştir. Faşist teröre karşı di ren i~ mücadelesini 
ge l işt irmek bugün kesin bir zo run luluk halin e ge l miştir. Sı.irdUrülen faşi~t - ~i•mtirgeci 

savaş ve katliam ortamında halk ı mızın silaha !,arı lmaktan ve s ilahlı rnucadeleye ba~vur

nıaktan başka çıkar yolu kalmamıştır. 
İ şte bu ortamda. faşist-~omurgecilige karşı halkımızın ulu~a l ve ı oplumc,al kurtu· 

Juşunu sağlama. bağımsız ve özgü r ge l eceğ ini yaratma mU c adelesini si l ahlı yüntem le c,Ur
dlirme amacıy la HEZEN RiGARiYA KURDiSTAN (HRK) (Kürdistan Kurıulu ~ Birligi) 
kurulmuştur . 

HRK. halkımızın. PKK onderlig in de. eınpe ryalitıne , fa~ist Turk ~omurgl'ciligine ve 
ye rl i uşaklarına karşı yü rüttu§t.i ulusa l bağım sızlık . demokratik top lum. otyür luk ve birlik 
mU cade lesi ni si lahla surdiırm e amacındadır. Bu aç ıdan faşist-somUrgeci terc•re 
karşı devriınci şidde t uygulayaca k. halkımızın devriınci gucunU bu a landa da ortaya 
çı ka np örgüt leyece ktir. HRK. halkı rnı z ın devrimci ~ilah lı kuvvetleridir: halk ı mı tın kah ra· 
manlıklada do lu direni~ tarihi ve PKK'nin alı ı yı llık ~an lı mucadelesi üzerinde yuksel-

mektedir; gücünü. PKK'nin doğru devrimci önder li ğ inden. d evrimc i s iyasa l-as keri 
bilimden. halkımızın devrimci-yurtseve r dinarnizminden. ba!}ırnsızlık ve ü zgü rlü Q:e o lan 
derin özlem ve inancı ndan , kendi b ilinçl i ve iirgütlü ya pı sından almaktadır. 

HRK. en vahşi yöntemlerle sürdürülen faşist-sümürgeci terör ortamında ve buna karşı 
mücadele içinde doğmaktadır. Faşis t-sömürgeci can il er. kan e mic il e r. siyas i ve askeri 
zorba lar. halk düşman lan eyleminin hedefi olacakt ır ve devrimci mücadeleyi geliştirme 
yolunu açacaktır. Faşis t terüre karşı Kürdistan ve Türk iye'de devrimc i pra tik mücade le 
platformunu açıp devrimci mücadeleyi kitl e lerin katılımıyla sü ren bir düzeye yü kselt t i
ğinde esas hedefle rine ulaşmış o l acakt ı r. 

HRK. her türlü faa li yetinde halkımı z ın ulusal·dernokratik bilincinin ge liştirilmesini, 

ulusal kurtuluşçu örgü tlenmesinin ve birliğinin yaratılmasını esas a lır . Bu nedenle. halkı · 

mızın ulusal direnişçi ö rgütlenmesini ve birliğini engelleyen. düşmanla birlik içinde olan 
ajan. işbir l ikç i. ihbarcı yapı ve güçleri da§ıtmayı ve etkisiz kılma yı hedefler. Faa liye ti ni, 
s iyasal propaganda ve a jitasyonu silahlı şidde tl e bi rl eş tire rek yürü tür. 

HRK'nin mü cade lesi. halkımızın,PKK ünderli§inde yürüttüğü baQ:ıınsızlık ve özgü rlUk 
ml.ı cade lesinin. bu en demokratik. haklı ve onurlu mücad e lenin ayrılmaz b ir parçasıdır . 
Bu mücadele. dünya çapında ilerici insanlı!Jın ve bülge ha lklarının em perya list. sümürgeci 
ve faşi st barbarl ı ğa karşı yürüttü9ü ba§ımsızlık, demokrasi , sosya li zm ve barış mücade
lesinin Kürdistan 'daki ko ludur. Bundaıı dolayı HRK, ilerici in~anlığa buradan şunu b it kez 
daha bildirrnek i~ter: halkımı z. faşi~t Türk sf)ınüryeci liğine karşı ulusal bağımsızlık. 
ıizgürl ük ve d4-'nıokra~i uğruna mücaddl:! et m ede ka rarlıdır. Bu mücadelede her türlü zor
i uğu yl:!nmek için azimlidir. ve ~on fe rdinekadar mücadelesini sürdürecektir. Bu tamamen 
haklı ve demokratik mücadelesinde halkırnızı de~teklernek ve faşist-siirnürgeci barbar
Jıga kar~ı çık mak tüm ilerici in~anlığın gerçek il ericilik gürevi olmalıdır. 

HRK'rıin mticade lesi, fa~ist barbarlı§a karş ı eml:!kç i Türk halkının ylırütti.ıgü direni~ 
mü ca delesiyl e büti.ın l ü k oluşturur. HR K'nin faşist-siimürgeciliğe vuraca§ı her darbe 
Türkiye'de fa!?izrne indirilmiş bir darbe olacaktır. Bu nedenle. Türkiye'li tüm devriınci ve 
demokratlar, eme kç i Türk halk ı! HRK. sizleri, yaşam ını zı ve geleceğinizi kararlan fa ş i st 
barbarlıga karşı direniş mücadelesini yü kse ltnı eye, bun u Kürdistan ha lkının yürü ttü§ü 
kurtuluş mü ca de les iyle birleştirmeye , Kürt ha lkının haklı mü cadelesini destekleml:!ye, fa
şis t zindanlarda ve KUrdistan daglarında yükselen direni~ mücadelesine sa hip çıkmaya 
çağırır! 

Yurtsever KUrdistan halkı! Yüzyı ll ard ır ulu~ ve halk olarak bizi yoketmek isteyen 
s(iınürgeciliğe kar~ı mücade leyi yükseltme, yütyı ll ardır !>Üre n ve öze llikl e son di)rt yıldır 
en barbar biçimleriy le uygulanan ba!,k ı , işkence ve zorbalığın. a kıttığ ı mız kanı n he~abını 
sorına zamanı ge l m i ~tir. Bu. onurlu yaşamak isteyen her Kürdbtanlı'nın yurt~everlik 

gürevidir. Y u rdumutun kurtulu~u ve yelecegi ıni .tin yara tılın-as ı davasına ~a hip çıkın! 
Gücünüzü ulusa l kurtuluş uğ runa dire ni ş mücadelesinde birleştirin! Faş i s t-siimürgeci 
tınba l ara karşı çıkın. evlatlarınızın onlara hizme t etmes in e ve faşi~t orduya katılmasına 
iz ın vumeyin! Kurtulu~ Kuvvetlerine kat ılı n ve de!:>tf'kleyin! Kurtulu~ Kuvve tleriyle birlikte 
fa~i!,t-~ümiırgf'ci dü~manı yoketmeye Vf' yurdu kurtarmaya çalışın ! 

Fa şiM ordu içindeki Ti.ırk ve KUrt Pmekçi halklarının evlatları. a~kerler! Silah l arınızı 

TUrk ve Ki.irt halklarına ve Kurtulu~ Kuvvet lu ine kar'lı degil. fa~i~t yıinet ime ve faşist 
!oubaylarınıza kar~ı çevi rin! Subayların ı zın emirler ini d inl e ıneyin. halka ba!ı-kı yapmayın . 
Kurtulu~ Kuvvetlerine karşı ~ilah kullanmayı n! Fa~ i zme ve !oiirnürgeci li ğe kar~ı Kurtuluş 
Kuvvetleriyle birle~in. Kurtu lu ~ Kuvvetll:!rint• ka tılın! 

l.: rk egi ve kıtıy l a KOrdiManlı Genç! Fa~i-:-t-!>iirnürgl!ci zorba lıga kar~ı halk kurtulu~ 
muca.d~le~ine dktif olarak katıl! Fa~i~t ordunun emrinde a.,kere g it me. firar e t, Kurt ulu~ 
Kuvvetlerin~ katıl! Kurt ulu~ Kuvvetleriyle birlikte dU~manı yoke tm ek ve yurdu kurtarmak 
için ce~aretle .,ava~! 

FAŞiST-SÖMURGECi ZORBALARDAN VE UŞAKLARlNDAN HESAP SORAllM! 

PKK'NiN AYDINLATT IG I KURTULUŞ YOLUNDA YILMADAN YÜRÜYELiM! 
KÜRDiSTAN KURTULUŞ BiRLiGiNE KATILALIM VE ONU DESTEKLiYELiMI 

HEzEN RiZGARiYA KURDiSTAN 
(HRK) 

(KÜRDi STAN KURTULUŞ BiRLiGi) 
1 5 Agustos 1 9R4 

15 Agustos Direniş ve Saldın Ruhunu Selamlıyoruz! 

edecek .!.aldın eyiE:!m le:-iyle bu direni~ 
ruhunun daha da g~lişip guçlenecegi, 
korkunç bi r gUce düni.ışeceğ i ~ imdi 
daha da açıktır. 

Baz ılannın iddia ettiği ve edeceg i, 
gibi. bu ey le mler. kendiliğinden 

dogmuş geçici isyan olayları degildir . 
Bu eylemler. bilinç li , o rgi.ıtli.ı bir ça ba
nın urunu olarak ortaya çıkmı~ıır . 

Kokunu direni~ mirao;ımızdan al
maktad ır . Bu eylf'mler. PKK'nin kuru
lu~u il e ya kın bag içeri~indedir. 

s ilah!ı ~iinteı:n l e o;.ı..irdurme a!llacıy
la HEZEN RIGARIYA KURDISTAN 
(HRK)- (Kürdi~tan Kurtuluş Birli§i) 
kurulmuştur" 

"HRK. h alkınııtın, PKK onderli-
9inde. e mperyalizmi' , fa~i~t Tü rk 
~timi.ı rgeci li !]ine ve y(,!rli uşak l a rına 

kar~ı yü ri.ıttugi.J ulusal ba!]ım s ı z lı k, 
demokratik toplum, ozgurluk ve b ir
lik mi.ıc.adele!ı-ini su rdürme amacında
dır. Bu açıdan fa~ist·!oiimurgeci ı erıire 

kar~ı devrim ci ~iddet uygu layacak. 
halkımızın d(,!vrimci gi.ıci.inu bu alanda 
ortaya ç ıkarıp orgut leyecekti r." biçi· 
minde belirl~nen a maca uygun 1-ı reket 
edil mi ~ti r . HRK. eylem hed e fl e rırıi di:!, 
" HRK. en va h~ i yo nt em le rl e surdı..iru
len faşi'il-sfimurgeci te rü r ortam ında 
ve buna karşı mı..icadele iç inde doğ
maktadır. Fa~ist - somı..irgeci cani ler, 
kan emici le r. ~iyas i ve askeri zo rba lar. 
halk dı..i~manları ey l~m ini n hedefi 
olacak tı r ve devrimci mi.ı cad(,! le y i 
ge l i~tirıne yo lunu açacaktı r . Faşist 
IJ>rore kar~ı KUrdistan VI:! Turkiye'd t> 
devrimc i pratik ınucadt> l e platfor· 
m unu açıp devrimc i m ücadeleyi kitl e
le rin katılımıyla silren bi r du zeye 
yı..ik~f:' ltt ig ind l' e.!.a~ hedef lt>r ine ula~· 
mı~ o la utl< ıır" ~ek linde btd irl enıiş ti r. 

Hoşwnıfı I . '>tıV(oıdu 

oldugu bildirilmektedir. Ydpılan bu 
operasyon larda koy ve il<,t>lcr h<to;;kın· 
la ra ugramı~ . halk dayak ve i ~ k encv

den ge(,'irilmi~. <,·o k !ı-dy ıd d yok<.ul. 
yu rt~ever ki~i karakoliMda i~kPn cv 
alt ı na alınnı ı ~ıır . Kaılıaın provaları 
nın yapıld ıgı bolgcde. .,omurge<:i
fa ~ i !ı- ıl e rin dzg ı nca halka .!.aldırdıkları . 
partilanları €:'le geçi renıc m enin hır· 

3'ıyla gozalı ı na a ldıkları koyluleri 
yakalan mı !ıo eylemc iler gibi go~ıer· 
meyt> çalı~ ııkları helirıilme kı e dir. 
Korku ve panik ıç i ndekı so nıurg el"ilf•· 

rin. onll'rinl' gell'n h('rkl'.!.i parıiL.Ctn 

tanne ımele ri. ha l kımıLdan duyduk
ları korku yu l'l(' vermekwdir. 

Ba~ına yan<; ı y iln halwr lerden. ol.ty 
kaq. ı !> ı nda du !,: ulan panigin ıunı 

em peryalistle rin o rt ak ı uıumu oldugu 
goth~nıııi"?lir. NATO f:ia~konıuıanı 

Rogl'r!ı-. oldyı n he men ardından i s ı an· 
bul ve Anka ra'ya gelerek. f.\•n•n vı• 

Urug'la goru"?nıelcrde bulunmu~ıur. 
NATO Ba~komuıanı Roger':>'ın Tuı· 
ki yf''yl' ya ptıgı bu yıl dırım ;ıyarPtindı· 

e lf' alındıg ı lwl i rıil('n "çok cHH:' nı lı 

askeri konular" ın nele r ııldugu bi1'>lll<1 
a<,· ı klcı ıı ına nı ı ~ı ır . 

Bu ruada Almdn H.th l'r Aj<Hl'>l 
(()PA). "TUrk siloh/ı kuı · ı • ('t/erindr· 
ozcl olarak yL·ti~tirilmis ..J()()() ki~i choıı 
olu~orı bir komando birligiııin . ayrı

lıkçı guçlni rakip için hı• r iki sınınlun 
dran- lretk·yn) 50 kil nm('tH' i~ol"ri girdi· 

gi''nı duyurmu1ıur. llelikopıerlf!riE> 
dl'':>lr!klent>n opNac,yonlara. yl'rt>l hir· 
lıkl~ rin ydnı~ırd h.tvd indirme tıınlt>rı 
~·p kwnando taburu da kaıılını~tır 

'-,ıkı y ıınt>tim Konıuıanlıgın<.:a oper.ı<;

yonldrb-ı ilgıl i cılardk ydpılcHI cı<,ıklrı· 

mada. Bıılis. Mu~. ~ iirı . Van. Hetkkari. 
Mardin ili ~ ri ile il çf:!lf'rindf' butun dag· 
lar. ormanlık bolgelt>r ve h('t turd('n 
~rthdn ın didik didık drand ıgı b~lirıi

l('t('k. ugranılan bo..:gun !ı-Oilrd!ı-ı hangi 
p l anların uygulamaya !ıeç irilıııek 
ı~ıendigi itiraf edilnıi~ıir. 

Olay soııra~ı. ord u da da degi) ı k li k
ler yapılmı"? vt> 2. Ordu Koınut.ııılıgııM 
Korgt>nt>rdl Adnaıı Dogu gı-tirilmi'?· 

ı ır . 

Cun ı a ve hukunıet yerkıl ileri vı• 

MiT men~upl.ırın ı n ':>U Tf'k li toplantı 
hetliııdt> o l duk l arı Vl' holgl:'y:• vonf'lik 
ve ni saldırı p l dnl.ırının geli~ ıırılnwk 

ı<; tPndigi anla~ılındktadır . Cun ıanıı ı 

Ha~bakanı Ozal'ın. genel Kurın.t ) 

Ha~kanı Necdet t l ru~ Vl' Dı~i1lerı 
Hak,ını Vrth it Hdlefrıglu ıle22 Agu'>tO<; 
~ jii!Hl yt1p 11gı 3 '>a,ıtlik toplantı cHdın· 
ı !.ın. "i ran ıl' /rok'a hahungi bir 
•·rıe rosyonun .Hn konusu o/modıgı' 

'" ımindeki a<,· ıklamas ı . bu ycınlu 
pldn lrtrın gp li 'll irildigi yoluııdakı 

kd n ı y ı d.tha da guçlı>ndirmi.)tir . 

C unıa ba~ı KJ>nan Evrl'n'in dt•. 
ha lka yonc itil en uçaklı ~aldıııl.ırı bi;
;;ıı yitkırıddn dı•ıH'ılt'di4ı vv Gı•TH•I 

Kurındy Ba~kanı Necdet Urug'la !>ık 

.. ık hir M.-ıya gt>ldikleri g~Hulmekıe
dir 

Tum !,<ildırılarıııa ragmPn, hi c,:hır 

'>onuç alamayan '>omurgf't:i-fa~i!ı-ıln 
holgf'df• bir yandan t ~rcır e'> ıirirkl•n. 

diger yanddn d.ı hoparlorlerdl•n i ~inı 

list e l~rı <:ıçı kiMn<:ıkta ve hdl kd gcı..:da~ı 
vf'r nı f'y~ ı;.a lı~makıadır. 

Hezen Rizgariya Kurdistan 

(HRK)'nin Kuruluş ilanı 

ve 15 Agustos Eylemlerini Halk 

Coşku ve Sevinç!<> Karşıladı 

I 5 AgustO!ı- gunu g~rçf'k l ~~l iril en 

bir di:ti saldırı ~y l ~nı i y l e hirlikıe . 

dagııılan hildiriiE:!rdcn HP..:i!n Rıt· 

tıariya Kurt.li-. ı an (HHK)'ni n kurulu.,unu 
ogrenen ha lk kitle leri. bekledikleri 
dillll geldigi ni gormenin '>evinç ve 
cn~k u.!.unu ya~adıla r. Halk. gerçekl'="~
ıirilen bu başarı lı eylemlerin ~ah

~ ı ııda kendi direni~ ruhunun dirildigini 
hı ~':>etti9 i ndl'n dolayı. hangi dozda 
olur~a ol~u n bask ı . zulüm ve i'lkence· 
ler ınucadl' l l' ve dirt~ni'? aLınini bill'
mekıen. PKK'ye daha fazla baglanıp. 
deMek vermelf'rinı sayla maktan 
bd~ka bir şeye yara madı. Yutyılların 
uyu~uklugu . korkulu ya~amı. ıtdırtıp 
gunleri adım ad ım mucadele Vl' dire· 
ni)e donu~mu) durumdddır . Devttm 

Bilindi§i gibi. PKK. uzun bir !ı-Ü re· 
den heri praıik-orgut.!.e l h az ı rl ı klarını 

yurt dı~ ı nda su rdu rmekteydi. Gerçek
l eş tirdigi ll . KongrE:! ile kendi Pa rti 
takligini daha da netle.)tirmiş, dene
ner~k dogrulugu ~ ı nanm ı ~ o lan 
~ i yas i ç izginin hayata geçirilmr-~i için 
pr11tik mucadelenin ulkeye aktarıl

ması nı karara bag layarak y~ni bir 
donemin açıldıgını ilan etmi~ti. Bu 
takligine uygun bir biçimdt> p ra ti k· 
(Jrgu tc,e \ mucadel~yi geli~ t irip yi.ıkselı

mt>k için , ulk t>nin uygun ~traıejik 

batı alanlarına yerle!ıomi~ bulunmak
ı aydı. 

Yakla~ık iki yıldan b~ridir ya· 
pılan bu hazırlıklar be lirl i bir evreye 
ula!ıomı~. faşist-somı..irgeci !>ava~ ve 
kaıliamlara kar~ı pratik ve iitellikle 
!oi lahlı mucadcle art ık kendi~ini 
dayatmı~tı. Her diineınde o ldugu gibi. 
bu donemde de PKK, huna dogru hir 
mUda h alenin yapı lm a!ı-ı gerekligine 
inanmış . praıik-orgut!ı-e l faaliy t> ıl~

rini yogunla~t ı rmı~ tı. i!ıoıe bu aınaçld, 
15 Ag\J~ıos tarihli bild ir ide de açıkla
nan. " ... faşi st - sıımurgecilige kar~ ı 

halkımızın ulu!ı-al ve toplurn~al kurtu
luşunu sag lamd. bafı;m~ ı z ve üzg ur 
gelecf'gini var.ıtma ınucadt'l'='!ı-ini 

HRK' nin onu ne koydugu gorevl€:'r· 
den açıkça an l aş ı lacag ı g ib i. bu 
f:'ylc mler devanı edecek ve yeni tliren i ~ 
ııdak l a rı dogacaktır. Düşmanın iıdünu 
pat l at ırca!ı- ına i<,·ine korku !ı-a l an bu 
cy lemlf:'r. ha lktaki t:o!ıok u ve Sf:'Vin ci 
ofkeli hir dire nişe donuşti.ırecek ıi r. 

Halkın bu eylem lerle gliven ve cesaret i 
artacak. s il ah lı mücade le iç indf! 
lı i linç l ~nip ii r tt ıitl e nccek t ir. Devriınci 

Vtıxımı 23. Soyjoda 
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( SERXWEBÜN 

15 Agustos Eylemleri Yeni Bir Dönemin İlanıdır 
Ho!)ıorujı I . Suy{udu 

ı~k ı· rılf')' ~ yııyıı-. ~ı· rdılı·r Buı ıu lı,ı~· 

lnrı~: \11 ııdl'~ı· rt• k . PKK 'n ın k.ır.ırlılı~JI" 

nın hirı· r '>l'lllhıdu ıılrırı \t' n·'>lıııııl.t'/1 ' 

kcH~ı dırt•rıı)(, ılı yı yt•rıılrııt• / h ır rıcık· 

l<t)cı !:Jl'llrf'll hu \.ıı ld<1)1..ır . hııı.lı · lıklı · 

lıırıhılllllt ' ı•n tıu\: uk dırı·ıııııı• mır.ı..,ırıı 

lu rtıklıldr Hı ı\,' lı• lıır nıir•t'>lll di'\ r.ılırı· 

dıyı u• bu T ı• ınt'ld l• y urı dı)ıııd.ı d.ı 

dı• rırıl ı•)l irilı· ıı ıılu·'Hıl dır ı•r ll)t ' k . ır.ırlı 

h.11ırlıuırı korkun~, ı•ııyı• llı • ııH •I ı • rı· r .ıy· 

ııwıı '>urdurulduuu. Turk f,-ı)i'ıT ı un· 
ırıı.,ıııın lıtı rtdııııı lıı ı.,.ıu k.ırrıı.ık H, ın ı ı, 

I.P dı) dct\.tlllttk\,ırırıı h cın• kPlt• !JI'I,i· 

TPTt'k . ı.,ı.J lll•t'>kt•\ı \t' <l(,lk h• rııl 

ı..oıı ı ı• ınh• ril.ll' Pnrtı )' l' k,ır.,ı !ııırulıııı • · 

Ill i) fl\1111 \1' ı.,nldırılctr duL ı• ııl1 • dıyı lıır 

ıı rı..ınıd.ı . lıu ..ı dı mı ..ıım,ık. ..,,ıdı •t ı> 

ıııu..ıtt.ım t f''><Hl' l u· h•d,lkcırlıyııı 

dı-qd . .ı<,ık "ı dııgru .,.~. ,,.,.ıl <,1/yınııı 

UrtHill ı,ldh ı lırd1 :">J111•kiı11. J5 t\~U'>II I '> 

t'l.l • · ınl1 • ri . dirı • Hı) ruhu . l I''>•HI' I 1.1• 
fı>d,ık.ırlıkltt lı ırlıkı l' dııyru lıır polıııh 

h tti ııl nı..ıdttrı lıci)<H1lı oluııcllll<li.<H .ıyı· 

nııı h ır kl't d,ılı ,ı k..ıııııı nlrııu~ıur 

~ı ı!'..ı lt,11Hit•ll !JI'(,IIlt'klı • ıı\d tt~ll 

h1 ııı.ıl11ıı dııtwnıiııd 1•. ~rırıılııwmı~ prn
\..ı h<l'>l.'' lll 1.1• ı.ı ..,fıvpı il ık d.ı~• ,ılıldı Bu 
ll h\ıhı-dl'll t i!H tik (,tı k t il 'HI\.'Id ctk1 
ıı r gut l.' cıktl'>llll kurt.ır.ıhildı B11111111 

1(, 111. !1 /l'llıkh• t l'/rH'\ ' It• riııdt• ..,nıııııı.ı 

h.ıd,ır \1' !JıırulrııPıııi~ dirı· ıı1)l1•r 

l.tı h ..... ltıld1 l..ıkc11 y ııw dı• Tur k lıurju

l. t1l 1'>1 dt• \ ri m <.. ı·dı•nı tı krrllik hcırı• kt• lt• 
ddl. rllnlı~ olduyu lrl'>fı yf' t ılıgı ku
ı.,um'>t'll llll'Yl't_t•k lıııi,' U!I.ırdrl h,ı)cırdı 

T rl'>fıl.t'l i lık \.1:' y ıkıulıyc1 k..ır)1 1'11 ı., o k 
dı H•ıwıı Pc1rtınıı/ t' k .n~ı. i<,ı•n.l1• '-'"' 
dı~Md.ı bu f.ıdliyl'tlprin gorulııwıııi~ 

hın, uılcırd.ı !Jl'li)lirıldiyi yolcırdı t•d il
mı·nwlid ır . 

l>ırı•nı~ ttdımının ttlılıııttnıtt '>l iı.,ıtı . 

ıııı-llı kl ~t A\'rupa uz l' rındl'ıı <,ılyıııt..ı 

ft1alı 1. l' ıiPrl' yiri)ildi. l'tt)iınıin k.ır.ııı
lıg ıııtt kar)ı y ı• ni donl:.'min dirl:'ni!? !?dfcı· 
yını .ılnldk i<,· iıı . gcırulnll'nıi~ lOT· 

lu l.. l ..ırd goy u~ gl:.'rl'rl'k vıt ~ayı~ı1 kur· 
han lM \l'H'n' k ill'rlt-ınl'yl' <,rllı~ılc.lıyı 

h ır ort aınd.-t. burdc.liın ~Jt'll'n ll''>linıi yl' l 

'-~-" ı hanl't ruıgannın oııund'' durın.ık 
h ıc; dı- kol ctv ıılmctın ı -"?IIT. Hd~ıt kı)i'>t>l 

1.a~amla rını kurtdrındk. l,uluıımu~ 
oldu k la rı ulkt>dt>ki l'll ~efi! bir nıult t't i 
l.d)an tı!:>ın ın gttrdnliyl' alınrnd !:- 1 u,;in. 
çılgınc d <, dlldiMia Parıimiı f' ~al dırdı
ItH hıld ırı u ... ıtınl' bildiri yayııılddıl.ır. O 

" k ubdl ııtıfd k " ldn . bu bd!oil <,ık.ırl.nı 

ı<,ın '>l'rg ıl l:'dilf:.'r. K l:.' ndi orgUI!:>t.'l 
hunyf:.'lt>rın i kl•ınirıııl:'kll' Vl' tılf-'lliklı

df:.' ı çf:.' rıdl'ki dirl'ni!?lt'rf' k<ır!?ı a~.ıgılık 
b ır ıhanı!lı "' l' rgıl ıt nH~klf' yl:.'tinnwyt>n. 
k f:.'ndı '>UÇIMını orı·hd!o l' dl:.'bilın t- k Vf' 
kendı ıı rguılt'rindl:'ıı gl'lt-bilecı•k mu· 
haleh- rı df.' basıırabilınek i<,· in bu hain· 
ler. PKK'nin !oU.!ıoluru lmd sı için vl:'ril~tn 
ılk e mirde bu direniş adıınıncı lm!?tına 
.. a!dırmd dılar. 

Turkiye devrimci-demokratik Vl' 
so~yalısı hareketinin tarihindt> yer 
aldn ıa ... fi yec iliQin hile çuk gt'risinde 
kalan bir ıonda uygulanan bu tas
fi~ecilıgın ram da başarı ya ulaştığının 
san ıldıgı bır anda atılan bu direniş adı
mının degeri çok buyukıur. Hapisha
nelerdeki onbinlerce kişinin direni~ 

umuılannı surekli canlı tuttuklan bir 
o rtamda. direnişin gUr sesini on lara 
ulaştırmak. derin biranlam ifade eder. 
Yine. sayısız sosyali st ve demokrat 
unsura direnişin ınUmkün olabilece
Qini b u kadar açık ilan elmek. Türkiye 
devrimci-demokratik ve sosyalist 
hare keti içın de buyuk bir kaıançtır. 

Ve özellik le de. sosyal-şovenizmi. 

reformizmi, oportunizmi ve revizyo
nizmi yıkmatemelinde gelişen. 60 yıl
lık komUnist hareketin

1 
fazla ge

lişmemiş de olsa, Kürdistan halk 
gerçekliğini kabul etme temelindeki 
birikimini devralan. Dr. Hikmet 
Kıvılcımlı ' lardan. Mahir. Deniz ve 
ihrahim 'lere kadar gelen direniş 
halkasın ı oluşturan, burjuvazinin 
1980'1erde faşist generaller eliyle 
Kürdistan halkının baQnnda yUrüt
tüğü tUm bastırma hareke tine ra§men 
direniş bayraQının yUkselii lmesi te
melinde gelişme sa§layan devrimci· 
demokratik ve sosyalist hareketine. 
son onbeş yılı n şan lı devrimci genç lik 
hareketine karşı da sorumluluğun 

gereğinin yerine getirilmesidir. 
Kürdistan ' da baskı ve sömiırimün 

en yoğun biçimde yaşandığı, bir ulusu 
imha etmek ve bunu geri dOnülmez bir 
ııoktada tutmak için Türk sömürgeci
le rinin iç ve dış bağlantılarıyla tüm 
gücünü kullandığı , ortaçağdan kalma 
işbirlikçiliğin. uzlaşma zehirini 
modern giysiler ve daha tehlikeli 
biçimler altında tekrar kusluğu , 
sürekli "zamanı gelmemiştir" diyerek 
halkımı zı dlinyanın en geri bir halkı 
durumunda tutmak istediği biliniyor. 

Ama. diınyada sOmUrge bir halkın 
neredeyse kalmadı§• birortamda hala 

. 
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1<111 lıovurı ı·~ıııı·ı i .ırıl,l\.l l)lcırllı. lı.ılkı· 

ıt1t/t1 \ı·rı>lıılı·tl'k lı ır '?I'VIt•rı .ırıık k,ıl· 
ııı.ım1~1ır " l>ir••nı-,1rı .1.ını.ıııı d1·uıl. 

h,ı]k1lllll<l /<lr<H \ 1 •rır" dı\,' 1'11 lıu 

~ıııl ctVI) Itı ... .ıtııplı•ri. .. dı! v.ı-, .ırılıl,ırını 

.. urdurııll'k ı<, iıı ltın ı ıırgıı l '>l' kn •ıı• rlt·r i 

1. ı • ııwrkt•tlı• rı y lt• t\\ rup.ı ' d,ı v.ı).ı

tılcl l.'• ' \.'cıkil hulcılııli1.• nr\t1r ()ıı\,ır 11,111 

din•ııi~ı· \ctkıt vıı klur . , ınl.l ıı '>IIV'>ll/ 
\.'tt')rllll 1(, 111 lclt\1 l<ılllclllldır ()ııl.ır. ıı 

uı.ı n<, u•rit ı l.'•'~·ırıııl,ınnı ..,ı·r~plı•r
h• rkı•rı . hov ll''>llll' hır dın·ııı)ı lııııı 

gorkı• ınliligı yh· p.ıılttlıll.ık )•ıtllıtlır. 

vıııı•dir . Vı• h..ılkıııı1tııı kı•ndi 111 <,ık.ır· 

l..ırı dogrulııı-.ııııd.ık1 lı.ıgını'>ll . 1ı1gtır 

h.ıııılı•..,iııiıı ı• rı ).ııılılıır dııııı·ıııı ıılııı, ı ... ı 
b.ıkııııırıd.ııı dtt .ınl.ıııılıılır. 

1 h ·r u[u., ,ıı din•ııı'l ıııuı .ıdı•lt•'>ı, lı.ı)

lt~n~ı(,"t.ı ku<,·uk rldıııı l.ırl.ı ilt·rıvı• <ll ılır 
Viı•ııırıııı . Kuh.ı vd. d t' y .ı~.ıı1.111 hu ilk 
.ıdınıl.ır. ı S Auu ... ı m. 1· v lı·ııılı • rııııı1 

'>l'Viy~~iıll' yon• f .11l.ı il ni ı.lı•g ılılır . 1 S 
Agtı'>lll'> t• y lı• ııılt• ri. ııl"l' llll/111 y,ı\ııı/1 cl 
hir hoi~Jt'.!ıoi ııdı- d1•gil. durı hir v. ııııııd.ı 
v.-ıyyın H' ~.ııılı hir hiı. iıııtll' '>tırdugıı 

yi hi. gu<,· lu hcılırlıkl .ır ıı• ııwlıııdı · olu~

ltıgundcııı, hir ;onu<, ıh•gıl. huııd.ııı 

!omırttki gı•li"ıorrWh•riıınıull-'Vd/1 lur h.ı~
l<~ngıcıdır diH · cık . O h.ıldı•. h,ılkımı/111 

UIU!od\ dirl'lll~ IIHilcld l-' l t:'~ inin l.trihiıı· 

dt• yl'n ı bır ~~~.ıııı.-ı ol .ın ı S Agu'>lfl'> t-y· 
ll:.'nı!~trı. lttrihııniLdl' .!tUTl'klı oluın'>ll.l 

.!ıoOiltıt,ldlldll .ıdıın[ilr<l ill'llll'llll'\JI'l' ('

gini o rltt yd koymu~ıur. l:iu .ıdııııııı 
Ull-'riıw yu ru yl-'n t!U!?Ill<ltı ordııl.ırıııııı 

mu.ıaaın tl'>kl'ri yu(,' '>t•ft•rlwrli~Jiıw 
raymPn If' k bir nıilildlll hill• y.ık.ılc~y.ı· 
mama.!ııı. dirl:.'ııi~in huııd.ınMınrd d.1h.ı 

anlamlı yeli!?CCt>giniıı kcııııtıdır . Pttrıi

miı, dı!? olcwakl.-ırrt hl'l h.ıg\ (ını.ıd.ttı. 

kpndi oz yuc uyll:.' dirt'nnwııiıı ıwyt• 

kadir oldugunu da bu pro:ııiyivh .. h ir kı• t 

daha ispatlaını-"?tır . 
Dtinyanın Vf' IMikımıLırı ıwtdindı•. 

boyll:.'sine Mıylu bir rlirı• ni~ t' t l'.!tarı·ı 

edip, una yo l go.!ıoteren bir P.-ırıı vt• (,ll· 
giye .!>ahip olmak. ba~arıııın ı•n '-.tgl.ını 
üğesini t ~t~ kil t> lrn e ktl'dir. Tf'nwl yu(,' 
kaynagının buradc1 aranma.!tı gpn•kti· 
9ini ve geli~ıne l f'rin buna dayandfak 
hızlandırılacagını dt~yatrnaktadır. 

Şliphesiz bu. ne ilk adımdır, ne de Mın 
adım olacak tı r . Partimizin ~inıdiyt• 

kadar yuruttugu nıuauam ideolojik
politik ve pratik faaliyetlerin yeldiYi 
seviyenin bir gtisıergesi olarak I S 
Agusıos t>y lemiPri. ge l l'ce kı e daha 
gliçlü çalışmalar için ıeme l haıırlarnış

tır. O haldt>. ba!?ta yuriM!Wr emekçi 
halk kesimlerimiL u lın a k i.ızere. fa!?i!ol 
cuntaya muhalif ıli m kesirnll-'r, yuıyıl
larca biriktirmiş oldukları kin ve Clfkl-'
lerini bu adım ın etra fında ddha da 
bileyip. bu temeldeki bilinçleııml' ve 
örgutlenme faaliyetine daha aktif 
o larak kaıılmalıdırlar. 
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önce, halkınu.tın ta.!ıoavvur edi le mez 
boyutlara varan ve h er gun daha da 
yoQun laşarak artan kin ve ofkesinin, 
Partimizin zirvede hazırlamış olduyu 
muazzam bilinçli, orguı lu kin ve 
ö fkes iyl e birleşmesinin doru k nokld!oı
dır. Burada birleşen ve dile gelen, 
sadece bir isya n. örgiıtlü direni~ ve 
intikam değildir. Burada söz knııu.!ıou 

olan. sosya li zmin bilinç ve öryUtlülu· 
§üyle halkımızın kin ve ö fk es inin 
başarıl ı bir bileşimidir. GeleceQi par
lak o lan bir bileşi m . bu nedenle şanslı· 
dır ve soylu bir anlama sahipt ir. Ama 
bu tip gelişmelerin anlamı bu ad ı mlar 

özenle geliştirilirse sürek li kılınır. 

Direnişin sürekli olaca§ın ı, halkımı
zın umu t coşkunluQu ve yılmak bil
meyen Partimizin haıırlı §ı gOsler· 
miştir. gOsterecektir. 

Buııd.ıtı ..,oıırcı h.ılkıınıt , ı d.ı y.ııılcın 

ciCilllcl ... ll f.ı~i ... ı lı.ı ... k1 . ılitgiıı'>il ..... ~, •. 
~ııııı \"1' ... uııııırtı\.' 1 ' 1'11 .ınl.ıııılı t't'\ ,ıp , Inı 

, ıdını .ı !JU<,It ı hir hi(i111d1• -. , ılıip 
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gı'lt•n llllll guç oııuııl . ı k.ı v ıı.ı!?lırıl.ırctk 
\.l'rih·bilir Pcırıiıııit hu n•\· ,ılıı . lııı 
t'l.' lt• ııılı•rlı• ..,,,dı·ı· ı· v t·ııı lıır ıırııı • gıııı 

'> IIIHiuyu f.ıcılı vı• !ll'rıııı d,ıh.ı d,ı tır~ ul· 
lı • ıuJirı•u• k . O/ t' lliklt• <,cılı-,nı.ı l.tfl\111 
\.'l'll ilıııt• / kıl ,ır,ı k \.l ' riiH'Iıtlır . !l ,ı\k ın ll· 
.1111 lı u ıt•ıııt•ldl•ki gııt uv lt• k.ıvıı.ı~ınıı 

~u<, lu kılııı.ık '-'' hırlıgı d . ıh.ı dtt ilı•rlı•ı
ııwk iı,iıı . du~ıını 1'11111 l.tı~ıııııl.ı~ıırıl
ııı.ı..,ını duruk ııokl.l'>llı . ı , ık.ır,ılıilıııı ·

Hdir P.ırtimi/ , lıo v l ı• lıir .nlııııı 1'11 
k,ır,ır\ı lıir hi<,lllldt• yı•li!?tirtli!]IIIT<IIHI,ı. 
P..ırıili llllll ıııılil.ıll V I ' '>I' IIIJI·IIil.ıııl.ır . 

l.ırihinıillll h u dıııH'ııııııi ııhı ..,. ı\ dın•n1~ 
vnlund,ı guı.,lıı lıir k,ılkı~l . ı ı.ıın.ııııl.ı· 

ııı cık iı,· ııı. yı• ll•ıll'kh• rıııı ,l/, llll1 VI' 
<,· ık.ır.ı cct k. dirı·ııı~ı.,· i .ıdımlctrııı1 gıırul
nll'ıııi ~ lıovıııl.ınl.ı .ıı.u .ıkl.ırdır . P.ırıi 

/.ıtl \.'t' '>\'llljMii/,\lıl,ır. ulıı.,,ı] din •
ııi~iıııiıiıı hilinı.,· li· org uılıı lıtt11rlıgını 
kı•ııdilt•rıııi ('• liklı · .,lirl'rı' k . ulkt• ııııtin 

ht-r koyunu. k.ılıilt•'>itıi. ,ııh•..,ini hir 
din·ııı~ k.ılt•.!ıoiııı • ı.,t•\.ir ... rt•k. tdrihi· 
ıııiıdı • u/ gun• d.ıv.ılı l)d!?ttrıııın lwııı 

nıuıııkun Vf' ht· ııı dt• t.ıh•rı• gidt•n yo lun 
ll•nwl y.ırttntı'>i oldugunu ııııuı

m.ıy.ı t ak: h unu lH>r yu n ku pr cılık

lt•riyh• h•kr.ır l l' krttr k.ınıll.ı v.ıt· .ık

l.ırdır . 
PKK dirı• ııi~ı.,iliyi ıuııı Kurdi.!ıo

ı.ııı ' d,ı ıııodı • rıı ulu.!tctl dirı•nı!?iıı yt•ııı 

ll'ıııt•llt• rth• d.ıhtt d.ı yukM•Itılt•hilt•<· ı•

giııi k.ıııııl.tnı.ıkl.ı , ıuın Jı.ılkınııtııı 

ulu~al difl•tıi!? lı• nwlindı•ki hirlıgi1w 

o ıwınli bir katkıyı y.ıp.ıhi l ı•n•giıı i , 

rdtırıni.!ıoi ·U/Ia)llWCI (,' itgiııin h..ıy..ıt 

lı<tkkı olıııadıyını . uıu .. al dirt•ııi!? 

nıucad~lf'ınitiıı yf:.'ııi tpııwllf'rdt• yuk
~l'itilnu·~inin oııundl' durulanıdyac .t 

yın ı go!o l ~tr~tt: ~ kıir . Çayı n halkını11· i<. in 
hit; dı• uygun o lmayan yt-tl-'r!oiL ilgi. 
dl:'.!ıoft'k VI:.' haıta bundan dcı o l~tyf' 

mucad~ll:.'.!ıoini tanımarna . bill'r~tk vt•ytt 
bilmeyl'Tek lit.!ıof i ye konumunu il!?dına
ına.!ıoı durumuna kar~ılık. httlkıınıtııı 

oz gUcuyll' dl'vrim yapın d Vl' dirennw 
hakkıyla kar~ılık verıne.!ti. urada d.ı 
g~rt>kl'n yankı!oını bul.ıcakıır . Halkı

mız . hakkında vıtril~n hukmiin ... aden• 
yanlış oldugunu kanıtlamakla v.
yet;ersizli9ini i lan l'lnwkl~t YPiin
ıneye(· ek: ıam tt-rsine ulu ... l arcHa.!ıo ı 

dl:.'vrimci yiıçlerle saglıklı bir birlt·~

ınenin de ınUmkun olabi l ect>ğ ini hiı· 

ı:aı bu prali9iyle her ge<,· ~tn yu n a~ikar 
bir biçimde dayatacak vp kdbul 
gôrecektir. Uluslarara.!ııı dl-'vrim c i
demokraıik Vl' ilf'ri c i kamuoyu. halkı
mızın bu direnışçi adımına ilgisiz 
kalmayacak: ilgisizlik olumlu bir 
ilgiye dünuşerek, devrım hakkınıııın 
kullanılmasının kutsalh§ıı~a inancı Vl' 
desteği artabi lecektir. 

"Direnişin zamanı ge lmemiştir. 

katliama gotlırUr" . "Birle~miş Millet
ler'de bizi kimse kabul etmu". "ulu.!>· 
larara sı platformlarda bu işler boyle 

yiırüınez'' vb. biçımindl'ki kıvırtnıa. 

kaçış, uzlaşma vıt işbirligi l l'ori l'-'rini n 
gerçek yüzleri, şimdi daha da açıya 
çıkmıştır. Yükself-'n direniş. Filistin 
Direniş Hareketi'nd~t Birle~nıi~ Millet
ler'in sayısı z kararları ve uluslararası 
platformların ne kadar başarı Hl'tir
di[li ortadayken. halkımızı kurtuluşun 
yÜLı.inü hiç güstermeyecek yollarla 
oyalamakla tehlikeli oyunları dayal
mak isteyen güç l ~l'in, çirkin amaç
l annı kursaklarında bırakmı~lır. 
Mücadele miz. uluslararası des ı egi. bu 
pasifisi ve olumsuz biçimleri yerin~ 
devrimc i biçimleri daya tarak mutlaka 
son uca götUrece ktir. Atılan bu adı-
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k,ll,ııı,u .ıktıı H u I I'IIH' IIt •rtlı• ..,,ıglıklı 

lıır ı·nıt•rıı. ı ... voıı.ılı ... ı iırif. ı kı vun ı tııll'k 

11,111 ~.ırı\,ır Jwr t.ıııı.ıııkiııd1•ıı t\,ılı,ı f.ı~l.ı 
ıılyuıı . h.ılkl,ırınııtm lı.ı~ ıııı..,ll , hırlı '!?l k 

tl i rı •ıı ıııt· ~.w h·t t•klı • rinı 1.ı v i ıı 1'1ııı1· lı.ı k· 
l . ırı lıı·r t.ıııı.ıı1kiııılı•ıı d.ıh.ı dugru 
ıt•ııwllı•rdı • UPii.,nıı•v(' ,ııl. ı vılır 1;, 
1\~ıı~ııı~ dirı•ııı) ruhu . ı•ıııı•rıı.ı ... vıııı,ı· 

lllllllll h.ı!?c i TIVI. ı h.ı v.ll<l !Jt'ı.ırili~ıııı!t• 
)t'rt•f[i l.l' ~ctlll1 hir <Idi !lll oiiiiii!?IIIT. 

B.ı!?·•~..ıgı dur.111 ı . ırihiıııi/ııı .ıv.lk
l.ırı u~ıııııı• o lurtulm.ı..ıııı . lwp 

h.ı~ctr l '>l/lıkl,ırl,ı tlnlıı !ll't,t'TI \ 't' hır 
1111 lu ... ıı..,y.ı l -~ııvı•ııitıııdı·ıt . ı -,lıırlik <, ı 

ınıllıvt• l<,"ilikıı • n v. ık.ı ..,ıı ıı kıırı.ır,ı· 

tıı.l\.<111 iki Jı.ılkııı tı.ın•kı·l ıtıiıı hu~ıııı 

ııt!J ıır lt·ıııı•llı• rd t• lııılt·~ııı1 · -.ıııııı ku· 
(,' UIIIM' Illlli'VI'lt'k kıı~ul!,ırıııııt V<H,\· 
lılııı.ı ... ıııı ... l'l.ııııl.ıııı.ık qı • rı•kıvııı . 

l'.ırıiıııitiıı ." III.H ~LY l l l.l l ~l\1. 

DİHJ:Nİ~ CI.I'II I ·. ~İ i( İN" )i.ır ı .ırıık 
p r..ıl ik bir !?icır ıluruıııuıı . ı yı•lıni!? l ir. 

ll ı<, hir ~u ı. \.' 1' k.ır!?ı·dı •1.• riııın f , ı,ılıyı•ı . 
hu .ıdııııııı .ılılııı. ı ... ıııı !?lllıtliyı• k ,ıd .ır 
l'llgt•!Jt•yt'llll'diyi gihi. htıııd,tll '>flllf<l 
d.ı ı•ııyt·llı•yı•nwyt'( ı•kıır. tııu ... ıı l>ırı• 

ııi!? C ı• ph t•.!ıoi httyr.ıg1 .ıl ııııd.ı yuru ııll'k 

VI' Y•l!?rllll<lk .• ırıık h.ılktllll/111 ~l'rt• fl i 

y.t~<llll !?t•kliıll' tioıllı~IIH' k Ull'rt'dir. 
Tı• '>liıııiyı•tiıı . tılltl!?llMt'llıgııı h.ıyr. ı!J1 

.ıJııııd.-ı ulu:o.aJ ink.ırı VI' (,' llrlllll l'YI Y•l· 
~ctın..ık. huııd.ııı hovlt· lı.ılkıııull!l ket· 
dt•rı dt•gildir. Artık halkıııııL dii yowııu 

• '<.lllı~ıır, Kt•ıı di~i if,'! ll V~"ll lltıı ıılıı .... ıl v ı• 
lt ı phıııı..,,ıı V•l).ııııııı ttiiVt ' '>ıııı ıılu~ıur-

5ayfa 3} 

11111)1111". Bu konud.ı '>•I YI'>I/ t•ylı•mlı • rlı · 

kı•ııdi..,ııı1 • guı, VI' ıııııııı vı· rıııı~ o l , ııı 

1-'.ırıı..ııw l.'t' P.ırıi ... iııiıı h u ı• n '>O ll )tt Illi 
ı·v l1 • ıııııH· n ı-,kıılıılıir iiHiylt• .... ırılııı.ı ... ı . 

lı.1lkıııııtıı1 Jı,ıııgi yolcl.ı yuruyı•n•gi ııı . 

ulu .... ıı dirı• ııi!? c••p h t•!oi i<,· iıı ,,ıııı.ıııııı 

gı • lıp !JI ' Inıı•diginiıı ı•n iyi y.ırgıı ı rol u· 

ııu ovııcıııı.ıktcı oldug u nu d,ı yo ... lt· r
nıi~ıir.ll.ılkııııı/. tlorıı,ır,ıfı,ııı .ılıhık.ı 

, ıl1ııı .1 ~ılıııııı.ık i'tı•ııı·ııi ıı PKK dt•!Jil. 
,ı..lıııd,ı kı• mli.!ııı oldugunu. PKK ' nin 
~. dı ... ıııd.ı i mlı ,ıl•dilip hitirilıııı•k l'>lı'ııt •· 
ııiıı kı• ndi oLuıııutl cır ı ıılduguıııı ogrı•ıı · 

ıni ~ıir. Vı•, tuııı iııık.ınl,ırıııı PKK i(iıı 

""f1•rh1'r l' lııwkl ı• ııı•yi tt•rt'ih t•ııi~iııi. 

lıııknıu11ıın kı•.!ııiıı \ ' t ' lıu k.ır.ırıııı •"U!" 
f,ı~t..,llt•rıır .ı lııııd ,t..,l'r~ih• ıııl•kll' nı • k,ı

d.ır t , • ..,,ın · tli o ldııguıııı !ltı..,lt•rıııi~ ı ir . () 
h,ıldı • !Jorulıııu~ıur ki.lı.~lk!lll11. " lll H 
~ 1 'ı' l H ll~f\1. CI.P IIL !(..'IN " ~ı.ırııı,ı 

lı.ı~lıtlır . 
l '.ırliınllıll llllll t11 1 tjt'rli ııııliı.ııı \.t' 

-.t'llllı.tli/, ıııl . ı rı. lur ıılıı'>tll1 kt'fl ' ll l(indı• 

lııı!ıulm.ık ı ... ıı·ıııııı· ... iııin , , ..,l,ı lı ir k.ıdı • r 

ol.ır.ık k,ır~ıl,ıll, ı ııı.lv.ıı .ıgıııı , hu lı.ık

"" hukııııı k1 • ıııli "' !Juı.-lt•rınl' d.ıv.ı
ıı.ır.ık v ık.ılıil ı•t 1'klı•rıııı. huıııııı i ı. ın 
ill'>dlli Vl'lt'IH'klt•riııt• tl.ıv.ııını, \11111 k,ıfı 
o i.Hci!Jllll k,uııll,ııııı~l.ırılır 

Dt•f.ıl.ır t . ı -.ı·r~ıil1 • ıwıı 1.· ı· ı•ıı ..,oıı 1;, 
r\gıı ... to'> din•1ıı1ıı' \' ı' ..,,ıldırı nıhııvl.ı 

d ,ıh.ı d.l lll'ıll ·~ı·ıı l'.trıı ıniliı.ınlıgıtılll 

tl · ..,,ırl•l \'t' fı•d.ık.ırlık ,ıtıııi. P.ırtııııitin. 
1.1rilıiıııititı Vl ' nilı ·~tirki ııwl or ~ucu 

lı lıltı ! lllllll k. ıııı ll.ıııı.ıkl.ı k.ı lıı ı.ı ıı ıı-, : 

tlirl'ııi!?iıı lwı ku !? ııl cllııı1d. ı ııııınıkıııı 

ol.ıhill't" I'!Jiııi. dnl.ıvı'>lvl.ılıir Jı,ılk i<, in 
u]u..,,ı\-ıoplııııı..,,ıl koıı•\i~ıin 1 /cllll•lll \ ' t' 

ıııı•k.ın ko!?tıll.ırı ıu• olıın •• ı ul ... uıı,lııı,· lıir 

!lt'rt'k(ı•vlı· k.ıliul ı•ı lilı • ıııı•vı·ı · 1·~iııiıı ılı· 

il,ıııı olınu~ıur . Hunıı lıovlı• il,ııı ı•ılı•11 · 

h•r. h , ı[kıırll/111 tı/ !JUOI lt'IIH'Iiıulı • 

ciV•'9 •' k.1lkııı.ı ... ıtıııı ı ıııtl1•rlı•rulirlı•r 
B ııv lı•..,ıııt • lıir gı ı ı.- l.'t' ııı.ııı<,l.t ıııııt · .ıtlt•· 

11'\!1 vuk ... ı • ltı·ıı!t·r. "ı•ıı huvuk ll'kııik 

iıı..,,uıtlır'' ~i.ırıml.ı if.ıtlt•..,iııı hııl.ıı1 . 

iıı .... ıııı v ı · lı ·ıtt•klt•riııi !'-lmUıı .ı k,ıd.ır 

ıırt. 1 v.ı kov.ıı · ,ık: vı·nilıııt•/ g1hı !_Jorıı

ıll'ıı '>ll lllllr!tt't·i ..,,,v.ı~ ııu•k,ıııi.~tıı.ıl.ırı
ıı1ıılııııl h.ıııılı•lt•riııi ho!?•' ı.- ık .ırııı.ı..,ın ı 

hilt•t ı• k: lı.ılkın111111 ıı1ulıl.ı ( o ldıı ! JII 

uıu .... ıllıirlik \lt' tlirı•ııı~ ılıı!ırulıu ... ııııd.ı 
tllt • rlt•riıHit·ki ı,ırihi rolıı ..,ıııuııı.ı k.ıtl.ır 

ovıı.ıv.ıı .ıkl.ıı dır . J t.ılkım111 l llu .... ıı 
Dirı•ııi!? (_ Pplıt•'>i i(iıııl1• ıupl.ıııı,ık 1<,· iıı 

.ılnıı~ oldukl. ırı lıu , ıdııııııı '>OIHIIllı 

!J t•lirııu·~iııi ıııutl,ık.ı hilı·ı · ı·klı • nlir. 

i~ıı·! Hoylı• ... iııı• gıırkı•ıııliligt • ..,,ıhip 
hır ıloıw ııı iıı d.ıh.ı t1.1 ıwkı~ııw..,; i<,· iıı ; 

h .ılkı ııı1tl .ı ltllllll ııı1nı~ ıııııııı hı•r gl'<,' ı• n 
yuıı d.ıh..ı ıla (ı • liklı·~t·ıı hirliyi i<,· iıı ; hu 
hırli!iı• .... ı!Jl .ım hir ıılıı-..ıl tlirt•ııı~ ı ı•p

hı·'>i iı.,imlı• .ınl.ıııı k.ı .... ıııtlırııı.ık 1(111; 
,\/i lll. ft • d.ık,ırlık.n..,,ırı·t VI' hiliıH; Iili!_Ji 

VII/ k,ıl. hi n k.ıtl.' l' d,ıh,t tl,ı cır lır ,ır . ık o 
ııı.ııııJ.ı..,ı t.ırihiıı .ı~ıltlı!JI hu doıll'ıııi 

tl.ıh.ı d.ı yun• kılııı.ık iı,· iıı ilt•ri. .. ! 

'YA~ASIN PKK ÖNDERLiGiNDE GELi~EN 
ULUSAL DiRENi~ MÜCADELEMiZ! 

' ZAFER. ULUSAL DiRENi~ CEPHESiNDE BiRLE~EN 

VE DiRENEN HALKIMIZIN OLACAKTlR! 

PKK Çermik grubu davası sonuçlandı: 

Bir Kişi Ömürboyu Hapis 

Cezasına Çarptınldı! 

l J .1uıılıır :-.un•dt•ııiH'ri 7 . Kı1lıırdu VI' 
~ıkıyoıwıinı A.!ıık~tri Mahkt• nıt·~i'ııı · ı· 
.!ıou rdunilmt>ktı• olttıı PKK-Çı•rıııik 
yruhu diivii.!tl .!tllllU(,' Ittııdı . 

Ba!?l<ıııgıçta 4 ki~iyi o lum l"t'lct.!.ııı.ı 
ı.· arptıriiıı ııwhkt•ınc, d.ıha '>ıınr.ı hu 
iılunı n•.t.iilarını <,' (•~i t li i1gır lı.ıpi~ ('t'/ii· 
larııı.ı <,"l'virdi vt• idaııı.t -.· .ırpıırılii ıı 
H..ıyr.ıın Çt•lik'iıı n•ı.-ı~ ı u ıııurhoyu 

hap~t>: Mu!ol.ıftt Dt•ııi/iıı 20 yıl, M(•h· 
nwt Duyan VI! Hı• t· .ıi AlıMy'ııı d,ı 1 O' .tr 
yıl hap~t· diini.ışıııruldıı . 

Ayru-a. lliknwı ~i ın!?ı•k 1] yıl 4 "Y· 
N~t< · ip Od<ıba~ı 7 yıl. Cı• l.ıl Aladur 6 yıl 
8 tty. Dug,w Kara.ıga<,· 8 yı l 1 O ay. 
L.ıtifl:.' Fidaıı. ~l'hnıu!o Maraııyoı: . 
Ht-ınli Gulkaıı. Mith.ıı Kutluı· ii Vf' 
fl'rh.ıl Can 5'l-'r yıl. Mu.tdffer Kiı!ol! 3 
yı l 5 ay hapis ct'za larıııa ça rptınldı . 

Tutuklu bulunduğu sürf' güziinUnde 
bulundurulan Muza!ff'r Küse daha 
.!>onra salı verildi. 

Tutuksuz "yargı laniin" M . Enıiıı 

Turhan. M~hnwt Marangoı , l : ~ma Yıl
d ı .than. Mf'hmet Akay. s~nrli (.:l' lik VI' 
Eııi.!ı.A ip.!ıı an k.ııııt Y"l~r!oiı:ligindl:'n M' T· 
b~st bır<ıkıldılar . Nf'nni Oncr vı• 

Kenan Can hakk ı ndaki davaların da 
orladdn k.-ıldırılnıa.!.ı kar.ır ttltıı1c1 

alındı. 
~oınurYI!(' i-faşi!ot t · unıanın ikıi· 

dara yeli~i ardınd.-ın aıgın<..· ii :-.a l dır
dığı ve adeta 9f'(,'ıni~l~tki yur t .!ıoevıtr 
ki tl .. kaharı)ınııı h~!oahını.,ornıak i~ tt--

cligi .ı l .ınhudctn hiri dı• <.;ı•r ıııik ' ıir . 

H.ı!?lcl Iliivan vt• Sivı• n•k ıılııı.ık tıll'rl' 

h ir (,·ok .ıl.uıd<ı gı•li~ı·ıı vı• hiıılı • ri .ıyag.ı 

k.ıld1raıı ulu~.ıl kurlııltı!? rıııı<· .ıdı•lt•ıııi
/ill ı • tki l1 •ri. <.,:ı•rnıik lwlkııı . ı d.ı yaıı~ı

nıı~ vı• yu.t l ı·n · ı· ki~iyi dPvriııı<"i ..,,ıflar.ı 

<,· ı·knıi~ıi. Hıı gı•li!?ıtH'It•rin y.ır.ıll ı !JI 
ııfkt•ylı• nııııa ~oııra<,ı donı•ıııdt• Ç1•r
nıik httlkıııa di1 diıgiıılt•nııu• ıııi !? lıir 

.!ti1ldırı yuıwltı• ıı .!ıııııııurtwdlı• r yuı:lı·n· ı· 

ki~iyi i!?kı•ıH· t•lt•rdf'ıı gı•(irnıi~. ııııl.-r· 
ca.!ııııı ı ıutııkl<tnıı~lardı. I>ıırt yılı a!?kııı 
hir .!>Url' Diyarbiikır liııdaııl.ırıııda t•ıı 

cıyır i!?kt•tH' t• vt• h.ıskıl..ırlii onları d.-ıv.ı
larıııd.ııı (,"t•virnwyf', iıli1ııı.,· larııı.t ilı.ı

ıı~l l:.'ttirıııf.'yı• ç.ı lı~ını!?. duııııt·, · ı· id
dialttr vı• i~kı•ıw~lı·rlı·. t' t'.ti1ı•viıw dol
durtluyu hu iıı.!ııaıılar al.-yhiıw kar.ır· 
lar ı,· ık.ırın.ıya \· a lı ş nu~ıır. iıı~an vı• 
yurt sl-'vl! r Kürdi!otanlılcır ıılına k t(tll 

IMşkii hi \·hir su<,·u buluıınıi1yiiıı bu ki~i
l~ri mahkum l'tnwk iı.,· in lwr Ilirlu yol 
Vt! yııntı•ml! ha~vuran .!ıooıtıurgı•t· i fa
~btler, hu konuda ıılu~turdugu yalan 
iddialar Vl' ""kaıııtlara" dayowarak 
ımian-as ı nı ag ır hapi!o ı · ı•.t.iılarınii 

•,: arptırm ı ştır . Yiıw ya lan Vl' iftira ilf' 
dahi hakhırıııda t!ll(• ıuıulur bir "ka
nıt" yo~ıeremediyi .,· cık .!>ayıda yur tsl'· 
VI.'ri yıllarca Lindanlarda çU rüttiıktt>ıı 

.!>onra .!ıoalıverml:'k ıorunda kalıııı!?fiT . 

HUtuıı bunlardan ama\· ii<,· ık ki. kitlt·l~-
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OKUYUCUYA; 
Kürdistanlı bir yurtseverin içinden geldiQi gibi, kendi yo.şomınm bir 

kesitini oluşturan askerlik döneminde yaşadıklan nı yazıp gazelemize 
gönderdi{Ji bu mektubunu. içinden geçti§imiz dönemin özelliklerini de 
dikka te olarak yayınlamayı uygun gördük. 

Kürdistan halkının önderi PKK'nin. tilkesathında yeniden gefiştirdi{Ji 
mücadele gün geçtikçe daha da boyutlonmokto, yürütU/en çalışmalar. 
çe 1 koşullara ro§men ürününü vermektedir. Hergün yeni mücadele 
haberleri aldığımız bu dönem, Orıık en güçlü tarzda birlik Vl' beraberlik 
içer-isinde olmamız gereken bir dönemdir. KUKC'nin yaratılması ve tüm 
yurtsever k.csimlcrin bu cephe içinde birleşmeleri zorunluluk haline gel
miştir. Yiıfie önderli!}e yöneltilen saldınlar, ister içten, isırrse dıştan 
olsun. direkı düşmana hizmet etti!}inden. her KUrdistan insanından hak 
etti!}i cevabı olmalıd ı r. Halkımızın kararlı yurtsever direnişi bu saldırı· 
/ara güçlü bir engel o l malıdır. 

Bu mektubumu ben im yaşadığım 
ama tüm Kürdistanlı l arın da bi lmesi 
gereken bazı ge rçek leri açıklamak. 
h~rkesin Türk sömürgeci lerini daha iyi 
tan ı masını sağlamak amacıyla yazı· 

yorum. 
B~n 1970'd~ Almanya'ya geldim. 

Henuz 15 yaşındaydı m . Uç sene mes
lek okuluna gittikten sonra vasıflı işçi 
olarak çalışmaya başladım . Daha 
çocuk yaşta pazarlandığım yetmiyor· 
muş gibi. egemen gi.ıçler bu sefer de 
beni ortaçaQın karanlık duşunceleri 
içerisine çekmek için yoQun bir çaba 
içerisine girmişlerdi. Ve sonuçta ba· 

şardılar da. 1973'1ere ge ldiğimizde 
MHP'Iiler le ilişkiye girmiş ve azgın bir 
raşist olma yo lunda ilerlemeye başla
m ı ştı m. Oi.ınya tarihine barbar, tem
bel ve istila-talan la geçimini saQiayan 
bir guç olarak geçen Osmanoğul
Ianna -Kürt oldugum hald~ secde 
ediyordum. Ti.ırklt..ik adına herşeye. 
soyuma. halkıma dUşman oluyordu m . 
MHP'lilerin teşviki ile o dOnemde ben. 
diskoıek ve insanlık onurunu rencide 
eden bataklıkları tanıdım . Bu yerler 
sivil faşist kli§in orgutlenmesinde 
onemli biryer ıutmakıaydı . ''Turk mil· 
liyetçileri" gençleri kendi aralarına 

Agustos I 984 Sayra-4") 

"Bizlerin Sa/ı, Kesinlikle 
Bagımsız-Demokratik-Birleş ik Kürdistan 'ı 

Yaratma Mücadelesini Verenlerin Yanı Olmalıdır!" 
almadan önce. kendi deyim leriyle bu 
"nimetlerden" na si bini aldırıyorlardı. 
Böylelik le de istedikleri gibi yön len· 
diriyorlardı. ideolojileri de Fatih Sul
tan Mehmet' lerin ba rba rlı kları nın an
laıılmasından başka bir şey değildi. 
Ayrıca spor çalışma l arın ı da ihma l 
etmiyorlardı. Ben de bu faaliyetlerde 3 
sene yer ald ı m. Benim bu durumum 
çevremde bazı yurısever insanlan 
üzüyorrluysa da bazı gericilerin de 
benimle gurur rluymala rı n ı saglıyor
du. 

Bu barbar yaşantı m üç yıl boyunca 
devam etti ve 75'de askere gitmemle 
son buldu. Aslında öyle hemen askere 
gitme m de yine bu mil.liye ıçi duygu· 
lanının bir eseri oldu. Isteseydim 29 
yaşına kadar gitmeyebilirdim. Ama 
Türk milliyetçisi deyip geçmemek 
gerek. Ben ille de mehmetcik olaca· 
ğı m diyerek çekip askere gittim. 2 ay 
memlekettekaldıktan sonra beni o nce 
izmir·Foça'da 6 ay Komando Çavuş 
ta limgah kursuna aldılar. Bu kurstan 
sonra Kürd istan'daki bir komando 
okuluna gonderdiler. izmir'den Oiyar
bakır'a geldim. Daha garajda ilk indi· 
girnde degişik bir ortamda oldugumu 
farkettim . Gerek do§ası gerekse in· 
sanlannın yapısıyla ıamamen_farklı bir 
ortaında hissettim kendi mi. Oy le dur· 
du§um yerde çevreme bakıp duşun· 
ceye dalınışım . Birden oıobus mua
vininin yolcu la ra Kurıçe bir açıklama 
yapmasıyla kendime geldim. Bu son 
olay beni daha çok etkiledi. Neydi bu? 
Otobusçu. alıcı. satıcı neden Turkçe 

deg il de Kürtçe konuşuyorlardı'! Ege
men u lusun m ill iy~tçileri bize şunu 
aşı lıyorlardı: "Türkiye'de KUrt mürt 
yoktur. hepimiz Türk ue müslümanız" 
Yine, dogup büyi.idü!)üm yöre sosya l 
olarak biraz daha gelişki n oldu!) undan 
kend i çevremde de bu ı i.ır şeylerle 
faz la karşı laşmam ı ştım. Asimi lasyon 
bizi daha çok etkilemiş! i. 

Diyarbak ı r'dan hareket eden oto· 
büsümüz görev yerine do!Jru yo la 
çıkt ı ğında kafam alak bu lak olmuş 
vaziyetteydi. Ertesi gün eğitim yerine 
geldim ve göreve baş l adım. Bu görev 
si.ıresi benim yaşantımda tam anla· 
mıyla bir donüm noktası olması iti· 
barıyla oldukça onemli bir yere sa· 
hi pt ir. 

Bir gun nobetçi çavuşuyum. Ta· 
bu mn yazıhanesinde gözü me kalın bir 
klasör ilişti. Açıp bir goz gezdirdim ve 
şöy l e bir paragraf okudu m: " Komando 
tatbikat egitim konusu: Askerler bir 
iki ay önce sa ka l bna kacaklar, gidip 
köylerden şa l var ve diger kıyafet l eri 
toplayacaklar ve bu k1yafetleri giyip 
sakal bırakanlar biraz da Kürtçe 
ö!jrenecekler" Bu bir tatbikat pro· 
vasıydı . Bunun aynısı nı da hayara 
geçirdik. işte bu ıatbikaılar beni gi
derek Turk milliyetçiliğinden uzaklaş~ 
tırıyordu. Eskiden Kurt halkına olan 
k inim bu sefer yavaş yavaş Turk mil· 
liyeıçiliğine doğru yoneliyordu. 

yaklaşt ı k ve aniden yaptı9ımız saldırı 
çıkartmasıyla çatışmayı başlattık. 
Aşiret kılığına gir~n komandolar da 
birçetenin konuşmaları ve tavır l anyla 
biz~ karşı lı k verdiler. Si lah lar tam bir 
saat konuştu ve sonuçta Kurt aşiret i· 
nin yarıs ı ö ldü. diger yarısı da çekip 
dağ lara kaçtılar. Onların çadırlarını. 
kadınlarını. yayık ve eşyalarını dar· 
mada§ın ettikten sonra tatbikat ı ca bı 
4-5 ölü verdikse de galip gelmiştik. 
Kürt aşiret ve çeleleri de yarısı Ol· 
durüiUp diğer yarısı da daQiara kaçtı
Sından mağlup olmuştu. 

Tatbikat böylece sonuçlanınca. 
Binbaşı gidip Genel Ku rm ay Başkan ı · 
nın on ünde tekmil verdi ve "uukuatsız 
olarak görevi mizi i/o ettik komuıa· 
nım" diyerek tatbikatı sonuçlandırdı. 
Dakikalarca alkışlandıktan sonra is
tirahata çekildik. Herkes arabaların 
yanına çekildiginden. biz 5-6 Ki.ırt 
arkadaş bir araya toplandık. Hepi· 
miz inde surat ı asıktı. Bu anlamlı ta t· 
bikatın etkisinden kurtulamamışt ı k. 
ic;imizden biri konuyu açtı: "Arkada~· 
far. bu toıbikotırı anlamını c;;ıkorabildi· 
niz mi!'" diye sordu. Biri. "ben bi· 
liyorum" dedi; "Kurtler rahat dur
muyor. insanlan soyuyorlar. onun için 
bu tocbikatı yapıyorlar:· Biz diğer 5 
arkadaş o na karşı çıktık. ilk konuşan 
arkada.ş başladı anlamını bize anlat
maya: 

" Gelecegi Yaratacak Olan Kollan nızı 

Buralara Kadar Uzatın!" 

Tum prova ve hazırlıklar bittikten 
sonra. genel bir taıbikaı için Siverek 
ovas ı na do§ru konvcıylar halinde yola 
koyulduk. Taıbikat ı n ismi -BUNCA 
77- idi. Taıbikaıı izlem ek için An
kara'dan 40 tane subay ve general 
geliyordu. Tatbikat oneesi bu .!.ubay· 
\ara bir pusu kurularak ilk gosıeri 

yapıldı. 
Kürt kıyafetleri giyen konıandolar1 

yolun kenarına gizlendiler. Ankara 
plakalı otobu!tler yaklaştığında ko· 
mandolar hızla pusudan çıkıp subay· 
!ann arabalarına ateş e tmeye baş l a
dılar. Bu ateş duellosu esnasında baş ı -

"Arkadaşlar" dedi, "sozdP Turk 
devleti avaz auaz bagırarak ue konu· 
~orak hepimiz muslumanız. kordl·~iz. 
Turkuz. Kurt-murt denen bir şey 
yoktur diyor. Peki oylt•yse nt•dir bu 
frangolar? Nedir bu tatbikat/or? Hayır 
arkadaşlar hayır. Onlar. kimse gor
mesin diye bu tatbikatlarda kendi oz 
dU$ manlan nı gizli birçarşaf altına koy· 
muşfar ve şimdi ona kar$t nasıl soua· 
~acoklonnı belirlemeye c;o lışıyorlor. 

Gelecekteki Kurt halk hareketlerine 
kor~ı girişilecek saidıniann bilinçli bir 
provasıdır bu tatbikotfar. "Arkadaş da 
bunlan tasdik etti ve daha fazla bir 

Ben. Kürdistan'ın Bingöl iline 
baglı köyünden İ... C. .. adlı. 
topra ksız. yoksul bir Kürt köy· 
lüsüyüm. SerxwebUn gazetesi. be· 
rı lm gibi yoksul ve çileke.ş insaniann 
dertlerini dile getirdiğinden. ben de 
size durumumuzu ve sıkıntı l annıızı 

yazmaya çalışarak. bunlardan iki 
Ornek sunacağı m. 

Çok nüfuslu o lan ailemin gec;i· 
mini sağ l amakla yükunı l i.ı oldu· 
ğumdan. bunu şimdiye kadar or· 
da-burda günde likçi olarak çalı· 

şarak. varolan hayvanlanmızdan 

birkaçını satarak. k ıt- kanat da o lsa 
yerine getirmeye çal ı ş tı m. Fakat 
daha sonra işler birden bi re kesildi 
ve iş bulamaz o ldum. Bu arada am e· 
!e lik yaparak kazandığını birkaç 
kuruş da harcandı gitti . Çalışabil· 
rnek için başvurduğum her yer· 
de kap ılar yüzüme kapapdı ve ben de 
çareyi köy iş l erinde çalışmada bul· 
dum . Biraz davar, biraz da keçimiz 
vardı: bun lardan elde ettiQimiz yag 
ve çökele!ji satarak idare etmeye ça· 
lış tı m. ama. tüm yoksulluğun suç· 
lusu devlet buna da müsade etmedi. 
Geçen sene. yapra k kesmemizi en· 
gelledi, araz i ve o t lak l arımız o lma· 
dı ğ ı nda n do l ayı hayvanlarımızı sat· 
mak zorunda kaldık. Şimdi eli
nıizde birkaç davar. 5· 1 O tane keçi 
ka l mış. Hayvan lar artık hiçb ir der
d imize derman olmuyor. biraz katı k 
veriyor o kadar. Geçim derdi çok 
büyük bir sorun olup. omuzlarıınız· 
dadır. Ne yapacağ ı nıızı şaşırdı k ve 
ç ı kar yol araınakıay ı l. 

Kış aylarını önceden aldığımız 
un ile geçirdi k. Ş i mdi. evde bir avuç 
u n kalmadı. e rıağımız bitti. Herşey· 
den önem lisi eve biraz un alınanı 
gerekiyordu, fakat cebimde beş 

kuruşu m dahi o l mad ı ğ ı ndan a la ma· 
dı ın . ..i ş yok. araz i yok. gelir yok. yok 
yok .. Baz ı yakın akraba l anından ve 
t anış çevreden bir çuval un borç 
edinmeyi denediın. ama her defa· 
sın da eve eli boş döndüm. ÇUnkü 
onla rı n da ka l mam ı şt ı , ya bir çuval 
ya da yarım çuval un lan vardı. Hiç· 
bi r güvence m de yok ki, bu guvence 
kcnş ılı ğ ı nda biraz borç bulabileyim. 
Köyde ve civarda herkes parasız· 

lıktan yakınıyor. Unsuz ve erzak~ız 
ka lan bir tek ben miyim ki, halkın ço
QunluQu. ya aynı durumda, ya da 
çok daha kötü durumdadırlar. Bi
zim bu fakirli§imiz. sefaletimiz yet
miyormuş gibi. he rgun zam uzerine 
yeni zamlar yapılmakta. her şey iki 
katına çıkanlmaktadır. Şimdiye 

kada r bir çuval unu 3500 liraya 
al ı rken. 5000 liradan alnıaya başla· 
dık . Bu belki bazılan için dile ko la y 
gelebilir. ama biraz di.ışunuldti· 

§linde. benim gibiler için ne kadar 
anlam taşıd ı ğı hemen anlaşı

lacaktır. Tarlam olmad ı gından do· 
layı ununnın turnunu parayla satın 
alıyorum. Bir yılda en asgarisinden 
25 çuval un harcanıyor vP hesabını 
siz yapın . Bu sa dt! ce un için giderim· 
dir. ya diğer madd e ler için ne 
demeli? Bir dl:' Turk devletinin istis
nasız hergun zamları ço§altması 

buna e klen ince. durumumuzun va
himli§i açık olarak ortdya ç ık· 

maktadır. Yeri gelmişken şunu da 
belirteyim ki. yapılan bu za miar bizi 
devlete duşınan etmekten başka 
hiçbir işe yaranıadı. Kt>nan Evren'· 
den belki biraı daha iyidir diye 
ANAP'a oy verdik. Oylanmızın 

karşıl ı §ı o\arak. o bize zamları nıi.ıj
de ledi. Ve bu rnujde le r biraz da olsa 
varo lan guveninıizi ortadan kal
dırdı . tum gerçekleri gun yt.izuıw 

çıkardı. Artık. bizi sönılirenler. 

açlıQa mahkum ede nle r . tüm bun· 
ların sorunıluldrı ortaya çıktı ve 
toplu i§ne başı kadar da o lsa va ro· 
Jan guveııler yıkılıp yerl~bir oldu. 

Kısaca, izah etmeye çalıştı§ım 

durumumu zu n çnk koıu oldu§ udur. 
Gün luk yaşamdya. gunluk ekme§i· 
ınizi bu lmaya çal ı şıyoruz. Birglin 
sonras ı nı duşunnwk mumkun deQil. 
Artık bıçak kemi!]e dayanmıştır. 

Çocukları mı z aç kalma k ta. şeker ve 
çay ise lüks maddesi oldugundan 
ak lıımza bile gelmemektedir. i şte 
biz topraksıl ve yoksul köyluntın 

durunuı budur. Bu duruma başka 
yer lerde d e tanık oldum. 

GPçenlerde iş aramak için ke nt e 
gittiğinıde. bir bakkalın ydııında bir 
dosıuınla derıle:,iyorduk. Birden 
bakkal il e bir ya~lı kadının ağız 

nıi.ınaka:,a s ını duyduk. Mlo'M•Ie şuy-

du: Yaşlı kadın bakkaldan 5 kilo 
şeker borç almış. fakat bakkal çay. 
şeker. sigara gibi madde leri borç 
vermedi{jinden. kadının e lind en şe· 
ker torbasını a lmıştı. Kadın uzun· 
tüyle. a§lamaklı yalvararak bu de· 
fa lık da borç vermesini istedi. Evde 
çay hazırlamış. ama şekeri yokmuş. 
tum aile. çocuklar kalıvaltı için 
şeker bekliyorlarınış .. Kadın ez ik· 
lik ve utangaçlık içinde bunu ~öyle· 
nıesine rağmen. bakkal şekeri ver· 
ıned i. O an tum dünyam dllak· 
bu ll ak oldu. Uli.inıüden kahroldum. 
param olmadı~ından para da vere· 
nıiyordum . Neyse ki yanımdaki 

arkadaşım paray ı odeyerek kadını 
yolcu etti. Kadının dualanndan 
geçilmiyordu. yo l boyunca doınip. , 
donup dua ediyordu. Çok aşırı UZlil
ıneme rağm en. bakkdla dd kıza· 

ımyorduııı . Çi.inku o da haklı. e linde 
parası o\ınadı{jı için borç vermiyor. 
verirse kend isi iflas edece k. Bu tek 
bir kişi \ 'e ola ydır. Bunun binlercesi. 
onbin\erct'si h e rgun. her ~aat de· 
Qişik biçimlerde yaşa nıyor. Tum 
bunların tek suçlusu mevcut duzen 
ve devlettir. Başka kim~t' deg il. 

Du n proı•oydı: bugun gu('cği ya~onıyor ... 

Kısaca. bizler bu dunı nılardayız. 

Hiçbir şekilde geleceQimiz bu dlizen 
altında garantili degildir. Bunlar 
yetmiyormuş gibi. bir de askerlerin 
dipçikleri ve namluları da hiç iızeri· 
mizden eksik o lmuyor. En ufak bir 
o layda. en aşaQılı k. e n i{Jrenç 
hakan~t l ere uQnıyoruz. Oyle bir 
duruma getirilmişiz ki. bazı şeyleri 
dilemizden dahi giLiiyonız. Biod er. 
uzerinde tonlarca yuk bulunan in· 
saniara donınuşul. bogulınak uze· 
reyiz. Eski günlere donmeyi golden 
çı kardık . H n geçen gununnıl açlıga 
\'e yoko luıı.a d oğ ru gidiyor. Tum 
umutlarımalı s izlere baQlanıışız. 

Ancak bizleri. sizler bu zalimlerin 
elinden kurtarabilir. inıikam ı nıı7ı 

alabilirsiniz. Donuş gunlerinizi do rı 
göz le bek liyoruz. Bizleri ıek başı
ımza bırakınayın. o geleceQi yara
tacak olan k ollarınılı buralara ka· 
daruzatın . Son olarak size ınunıkun 
olduğu kadar duruınlanmllı yal
d ı m . Sonumuzun iyi olaca{jına ina· 
nı yorum . Hepini ze hasre t dolu 
selamlarımı iletiriın. 

ını zdaki sub<JY çat pat og rPndigı 
Kurıçeyl~ "lo askn,~ Tirko hat, /i•xiıı 
kum lt~xin" diye hagırdı . Bu kar~ılıklı 
konu~malar daha o dnda b~ni \'l' 5 
Kurt arkada!joımı d~rinden yara l amı~
tı. Kafaımı zonkluyordu. Bu ne de· 
mekti? Neden boyle yapıyorlardı? Tam 
anldmını bir turlu c;;ıkMamıyor ve 
moralimizi di..ızelıemiyorduk . Bu gos
ıeri sonucu Ankara'dan gelen subay
Idrıo ya rısı -tatbikat geregi- onların 
deyimiyle "Kurt c;;eıeleri" tarafından 
imha ed ildi. Bu ilk haınh:' başarıyla 

sonuc;;landıgından subaylar bi.rll'ri 
kuıladılar \ "e asıl ıaıbikat a l anına 
gittik. 

Si\'erek o\'a~ında bulunan tatbikat 
alanı1 uygun şPkildt:> duıeltilmiş \l:' 

konuk subaylar seyirci yl•rine ye rl f!~
nıişlerdi. Yöre halkı dakasıılı ıı larak 
-kimisi de zo rla- ıaıbik.ııı seyreımeyl' 
getirilmişti. Biz de yl•lip yeri mi zi 
aldık. Bazı arkadaşlar kadın k ı lıgına 
girip ekmek pişirnwye. bazıları yayı k 
yaymaya başladıldr. Digt'rleri de aşi
ret adamlarının kılıgına girip grup 
grup Kurt çP olarak a~irf:'l konuşma· 
ları yapıyorlardı. Bu konuşmaları vo rt' 
halkı bilinçsizce a lkışlarkPn . gen erdi· 
ler ve diger subaylar d;:ı ba~;:ınlı olmuş 
diye a.lkışlamakıaydılar. 

Bu aşireı sa hnesi devam ede
dursun. benim dl• içindf! bulundugunı 
140 kişilik komando birinıı. gerilla 
yon ıeınini kullanıırak gi.dit"e onlaret 

arada durmadan dagılmak zorunda 
kaldık. 

iyice karışan duşuncelerım bu 
sefer Almanya'da bana aşılandıgı 
bit;imiyle degildi arıık. O kohnl'mi~. 
barbar Turk milliyeıt; ili9inin uzerine 
yavaş ya\'aŞ sunger çekip gıderfOk h ir 
Kurt milli ye tçiligine giriyordum Bu 
tatbikattan once ~efaaıle vapııgım 
askerli9im giderek pasifleşıyordu . A~
kerl ik surem boyunca buna beıner 
birçok olay yaşadınısa da hiç unuıa· 
ınadıgıın biri \'ar ki h u. Kurdistanlılara 
gerç~kleri aniatmada epe':o' 1.:a rMiı 
bir nrnPktir . 

Her ıanıan oldugu gibı,':o•i ıw sabah 
e rk enden alarnı çalındı \(' çab ucak 
hazırlanın vt~ la koyulduk. Ne ya pet ca· 
gıı. ıwreYP- gidiyoruz kiın!tf:' bi lmiyor 
Epey giıtikten sonra et rafı daglarl a 
ve o rmanlada Çl'\'rili bir şehire geldik. 
Ekonomik \'e gelişkinlik durumu çok 
geriydi. Arkadaş\ar,bura~ı Tunct'li"dir 
dediler. Arabalctrıınıl. 5 dk. kadar 
yo lun kenannda durdular\'(' bir askt'r 
arkadaş arabadan inip yirmi nwırı• 
yakınınıızdaki bir ew gidip su i!tıedı. 
Tanı ~uyu ic;mek uze re iklo'n başımız· 
daki ... Yuzbaşı askere bdgınp suvu 
içmemesini \'e he men ydııı na gl'l· 
ınesini sovledi. Asker arkaddş şa)ırdı 
\ ' E:' suyu içmeGt'n kctdınr1 geri \'erdi. 
koşarak gf:'lip d rabaya bındi . llarekl't 
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( SERXWEBÜN 

Gerekli olan ne şimdi? Öc mü:J Öc evet! 
Oğlunun yüreği çarprnaya devam e tsin 
Ve ileries in diye ölümün ötesinden. 
Bu görev i yüklenmek bazen yüreğe düşer. 

Ve cephede gökyüzü bulutlarla örtü/ür 
Ve yeryüzünü ya/ayıp geçerse bahar, 
Birlikte olacaksınız sonuna kadar! 
Baba ile oğul, uyku nedir bilmeyeceksiniz. 

Sana saldıran acıda kişise l, tekil 
Bir tasaya hakkın yok. 
Bırak göstersin acı son hünerini de, 
Şokağında bir namlu gibi dursa da bırak. 

"Cunta Yalnız devrimcilerin De§il; 
Tüm Kürdistan Halkının Düşmanıdı.r!" 

Karo,'ın Ara lık il<,l! .. ınin (i . koyund~ hir yurr .. ~vt-rl" yapıl,ırı v.- !Jti.l.l'l''"''"" ul.ı)Tırıl<-srı rı•JH•fl•• l' y.ıvınlıv•ırut . 

Devrin\ciler- Cunta geldikten 
sonraki durum hakkında neler 
soylemek istiyorsunuz~ 

G ... Köylüsü- Aske ri- cunta yeni 
iktidara geldi§i zaman, sadece 
devrimcileri tutuyor, i~ken ce edi

yo r ve () Jdürüyor zannediyordum. 

Sadece be n büyle düşünmüyor
dum, tüm köy lül erimiz ve çevre 
koyle rdekiler de böyle düşünüyor· 
lardı. Bizler çok yan lı ş düşündü· 

§ü müzü ço k kısa zamanda gör

dük. Bir sabah kalkıı gı mda. köyü· 
mtizün etrafının asker ve polis
le rl e sa nldı §ını gördüm. Aniden 
aç kurtlar gibi evie rimize saldırdı
lar. evleri te ke r teker aradalar ve 
bizlere "devrimciler nerede?", 
"siz ler için buraya geliyorlar". 
.. bu fazla yiyecekler nedir> ··. 
"da§da devrimcile ri saklıyorsu

nuz" diye rek. rastgele sağa-sola 
vurmaya başladılar. "Devrim cile
rin yerlerini söyleyin" de mele ri 
üzerine hi ç kimseden çıt çık

mayınca, zorla bazı köylüle ri ala
rak. dagdaki magaralann bu· 
lunduğu yerlere doğru gittiler. Bu 
manzara bana Ağrı isyanı gün
lerindeki Türk ordusunun vah
şefini hatırlattı. Çünkü o günl er
den bu yana ilk olarak böyle bir 
manzara ile karşılaşıyordum . 

Başka yerlerde o lanlan duyuyor· 
dum, ama hiç yakından tanık 

olmamıştım . Ağrı isyanı gün
lerinde ben çocuktum. Türk or· 
dusu babamın başına çok şeyler 
getirmişıi. Geldiklerinde babam 
daglara kaçıyordu. Askerler an· 
nemi dövüyorlardı ve " kocan 
nerede söyle" diyorlardı. Annem 
bunlara karşı çok direniyordu. Ben 
ve kardeşlerim de aglayarak. 
annemin eteklerinden tutuyor· 
du k. Çok kereler askerlerin benim 
karnı ma t e kmeylevurduklarını ve 
bağırıp yere serildiğimi çok iyi 
hatırlıyorum . Onun için diyorum 
ki; cunta. yalnız devrimcilerin 
düşmanı değil, tüm Kürdistan 
halkının düşmanıdır. 

Devrimciler- Bu dönemde sizin 
maruz kaldıgınız özel uygulama
lar oldu mu? 

G ... Köylüsü· Tüm halkın başına 
geldiği gibi, cunta benim başıma 
da çok şey gelirdi. Bunlardan bir 
tanesini anlatabilirim. Bir gece 
uykudayken birden kapı ve pen· 
ce reler hızlı hızlı vuruldu. Bağıra 
bagıra ··açın kapıyı .. diye tekme· 

liyorlardı. Yerimden fırlayıp he
men kapıyı açma m la içe riye po li~ 
ve jandarmaların dolına~ı bir 
oldu . Elbise mi giymeme fır~at 

ve rm eden he men "ifad en va r. 
haydi bizimle gf•l .. deyip. çocu k· 
lanının gözyaşları içind e beni 
sürükleyerek, döve re k götürdü
le r. işken ce l e r sıra s ında bana 
sürekli olarak "altınlar nered e? ". 
"altın/arı nereye gizledin?" ''filan 
filan adamlarla şu tarihlerde altın 
bulmuşsun ... " ·diye so ruyorlard ı. 

Ben böyle bir şey olm a dı gından 

olay karşısınd a şaş kına dö ndüm. 
.. Hayır böyle bir şey yok. yalan· 
dır" demem üzerine beni fala
kaya yatırdılar. Önce e ll erim e. 
daha sonra ayaklarıma ve giderek 
tüm vü cuduma rastg e le vurdular. 
Kendimde n geçmişim . Gözlerimi 
açtığımda köy ümd e n. kazarndan 
ve çeşitli köy ve kazalardar1,be nim 
gibi her yerleri yara-bere içinde 
kalmış tanıdığım, tanımadığım 

onlarca insan la karşılaştım . Kısa 

bir süre geçtikten sonra, bizle ri 
teker teker alıp götürdüler. Bu 
sefer de yine en aşağılık işkence

leri yaptıktan son ra vücudumun 
çeşi tli yerlerine e lektrik verdile r. 
Birşey e ld e ede meyecekle rini an
layın ca, beni Savcılığa çıkardılar. 

Sonra bırakılmamız için bizden 
50.000. I 00 .000 lira islediler. 
Akrabalanmız hayvanlarımızı sa
tarak, istenen bu parayı denkl eş

tirip bu aç kurtlara verdikıen 

sonra. güya kefaleıle bizi lahliye 
ettiler. Üç gün ne biryudum su, ne 
de bir lokma ekmek vermedikleri 
gibi, doktora gitmememiz için 
bizleri ıehdit eııiler. Eve geldi· 
ğimde bir hayvan derisini vü
cuduma çekerek. günlerce yatak
ta kaldım . Kendimi zor iyileştir

dim diye bilirim. Ama yine de o 
işkencelerden rahatsızlıkla n m 
devam ediyor. 

Devrlmciler· Aske ri·cunto ge l· 
dikten sonra sizin e konomik duru
munuıda ne gibi degişiklikler 

oldu? 

G ... Köylüsü- Biz bu yönetim al· 
tında geçimimizi sağlaya

mıyoruz. Ya da çok zor koşullan 
yaşıyoruz. Devle t herşeyi tekeline 
almış. Bizim geçim kaynağımız 
hayvancılıktır. Bizim ne yünü
müz, ne sütümüz ne de hayvanı
mız para e tmiyor. Yaşamımıza 

sürdürebilmemiz için gere kli olan 

h e rşey '>On d~ rece pahalı . Zam 
uzerinezam la r be l i miLi buk tu . Bir 
çuval ~eke r 9000 lira. bir ç uval un 
5500 lira . bir kilo çay 2000 lira . 
bir teneke gazyagı 2000 lira. 
Paranın d eğe ri de olmadıyından 
geçim sıkıntımız çok f az la~ıyl a 

ağırlaşmış durumdadır. Size bir 
ürnek ve rm e k ist e rim . Be nim 
yaş lı bir arncam anlatıyordu: 

"Çarlık d öne minde biz Erm enis
tan 'da yaşıyorduk. O dönemde 
bir gün be n iki tan e togJu alıp 

pazara sa tmaya götü rdüm. To§ 
lulan pazarda sa ttı §ı mda, parayı, 

bez bircüzdanı m vardı , onun içine 
doldurdum. Bu poroyla çok alaca· 
§ımı düşündüm. Çok acıkmış tım . 

Önce karnımı doyurayım diye 
düşünerekfınna gittim. iki ekmek 
aldım, e limdeki bütün parayı ben
de n aldılar. •• 

İşt e bu olayın aynısı bizim 
başımıza gelmiş durumd a. Hay
vanımızı satıyoruz, ce pl e r dolus u 
para elimize geçiyo r, çarşıya gitti
ğimizde bu para hiçbir de rdi m ize 
deva o lmuyo r. Bütün eşya lara 

zam ge lm esin e rağmen, b izim 
hayvanianınıza hi ç za m gel
miyo r. Üstelik kimse de a lmı yor. 
Bu sene tüm hayvanlarımız e li
mizde kaldı. Otun kil osu 45 lira. 
arpanın kilos u 50 liradan satı

lıyordu . Şimdi biz bu hayva nı 

satıyoruz, bu sene yediğinin fi
yatını bil e çıkarmıyor. Bu durum
da da elimizdeki hayvanı de vlet 
kombinesin e satıyoruz. Devlet, 
hayvanımızın kuyruk, iç yağını ve 
posıunu (derisini). ayak ve kafa· 
sını hesaba katmıyor. sadece hay
vanımızın kuru is ke letini çok uc uz 
bir şekilde alıyor. Sömürüsünü bu 
şekilde e n acımasızca yapıyor. 

Devrimciler- Hapishan edeki dev
rimciler üzerindeki baskı , işkence 

u e katliamlar hakkında ne le r duy· 
dunuz. ne le r düşünüyorsunuz? 

G ... Köylüsü· Cun ı a. halkın başı· 

na getirdiğinin yüz katını devrim
cilerin başına getiriyor. Bizi bö yle 
hallere koyan, h epimizi ö lüme 
mahkum eden bir düşmanın. dev
rimcile ri diri yakmaktan ve e n a di 
hakareti yapmaklan çe kin· 
meyeceg i çok açık degil mi? 
Çünkü bu düşmanda şeref. namus 
diye birşey yok. Onun için dev· 
rim eilere şunu diyorum: düşma
nın eline sağ düşmeyin. Vurun, 
öldürün. kaybolun. Çarpışarak 

_______________________ s __ ayfa5 ; 

Hayır aldatma k endini! Çıkış yolu bu deg il! 
Oğlun, paramparça olmuş tüm gençligiyle. 
Merham et ve imtiyaz dil enmeksizin. 
Milyonlarca başka ogulu savaşa çagırıyor. 
Ve senin oğlun olmayan sevgili oğullar 
Omuz omuza ve yeni/mez saflar halinde 
Kendilerininkinden daha büyük 

bir hakikat ugruna 
Ölmüş oğul/ann nöbetini aldılar. 

ı \14:! 
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"Düşmanın Silahıyla 

Düşmanı İmha Edece§iz!" 

Devrimciler- Sö murgeciif· rin si
lah toplama operasyonlan sizin 
kriydf' nası l gt~rçekh·ş t i'! 

K. .. Köylüsü· Bir saba h kalktıgı· 
mı z d a kiiyü n e trafının tuınuy l ~ ~a

rı i mı ş olduğunu gi'>rdük. Da ha 
~onra yüzbaşı bir grup polis ve 
jandarma il e köy ca mbin e gi
derek. hoparlör il e kily lül e ri cami
nin önüne top lanmaya çağırdı. 

Biz tüm küyiLiler caminin onüne 
topl a ndık. Polislerin şe fi e lind e ki 
li~t ed e n bir siırlı is im ok uyara k. 
bunların silahlarını ge tirip tes lim 
e tm e lerini is tedi. Kily lül e rin si lah
larının olmadığını s(}y leme leri 
üzerine. kend i a damlarından bi· 
rini içe ri a larak i ş kence yapıyor 

süsü verdiler. Be n kend i göz
le riml e olaya tanık o ldu §u ın iç in 
sahıekarlık yapiıkiarını biliyor· 
dum. Bu oyunun sonu cunda köy
lül e ri ıeker ı eke r !alakaya ya· 
tırdılar. Falakadakile rin sesleri 
he r yanı çınlatıyordu. Öylesine 
işkence yapıyorlardı ki. köy lül e r 
ca nsız yere seriliyorlardı. Köylü
le rin bir kı smı korkudan s ilah
larını tes lim e ltile r. Bu i ş k en ce l e r 

sonucunda bir çok köyl ü hala 
yalaklarda hastadır. Be n ke ndim 
bile bir silah tes lim e tm e k zo
runda kaldım . Vermeyeni ise iki 
günde bir gö ıürüp !alakaya yalı· 
rıyorlardı. Bu yönte ml e bizlerden 
s ilah loplayabildil er. 

Devrimciler- Sömürge ci/er ne
den sizleri silahsıztandırmak isti
yorlar? 

K. .. Köylüsü· Bunun nede ni çok 
açık. PKK.Iilerin bir devrim ha re· 
keti geliştirdiklerini ve bizl e rin de 
onlan deste kl edigimizi bildik· 
!e rinden, kendi akıllarınca güya 
si lahlarımızı to plamakla bizi gÜç· 

ö lün , ama sömürgecilerin e line 
düşmeyin . 

Devrimciler- Peki size göre aske
ri cuntadan, yani sömürgeciler
den kurtulmanın çaresi nedir? 

G ... Köylüsü· Sömürgeciligi yık· 
mak için çok güçlü örgütleornek 
gerekir. Devrimcile r Le nin gibi ö r· 
gütlenmefi. örgüt yaratmalı, 

Le nin nasıl halkıyla Nikoıa · nın 

devletini yıkııysa. bu de vle ı de 
Niko la devl eti gibi yıkımın eşi9in e 

~UL kıla ca kl arını, PKK' yi yuç~u.l 
kıla ca klarını zanned iyorlar. Çun
ku du~rnan Kurdi~tan halkının 

mucadele~inden çok korku yo r Vl:' 

bun un bir ~ilahlı mu cadele oldu
gunu ço k iyi biliyor . Belki 1 940'ta 
~ilahlarıınızı topla ya rak o Lama
nın isya nlarını bastırdılar. ama 
şimdi a rtık bu mümkün deg ildir. 
Dü şman hi çb ir şe kild e gelişen 

mücade leyi durduramaz. 

Devrimciler- Silahl ı mıicaadt•· 

lı~y i gı• liş tin• bilmf'k için dtişmano 
karşı nasıl savaşabiliriz. rlC'yle 
savaşabiliriz? Bu konuda nt~ di
yorsunuz!' 

K ... Köylüsü- Bizim ~ilahlarıınız 
düşmanın e lindedir. mü cade le· 
miz gelişirse topl a na n si lahların 

on mi s lisini düşmandan a lacağ ız . 

Başka ça remiz yo k ve e n mantıklı 
ça re de düşmanın silahıyla düs
manı imha etm e ktir. Na s ıl sa 
vaşacağımızı da devrimcile rden 
gOrdük. görüyoruz ve hep bir
likt e göstereceğiz. 

Devrimciler- Başka bir şey d e
m ek istiyor mus unuz? 

K .. Köylüsü- Devrimcilerden te k 
isted iğim . aramızda do laşa n ve 
bizlere ço k zarar veren şu ajanları 
cezalandırmalan dır. Düşmana e n 
açık uşaklıgı yapıp. halk arasın· 
daki tüm şeylerden düşmanı ha
berdar ediyorlar. Bunu e ng ell e
me k gerekiyor. Çünkü. Agrı isya· 
nında da düşman tüm sırrımızı 

bizl e rin içinde bulunan bu tip 
ajanlardan ö§renerek isyanımızı 
bastırdı. Bu soysuzlar ke ndi şeref
le rini bir bardak çaya. bir tas ço r
baya, birkaç kuruş paraya sa
tıyorlar. Böyle şerefsiz insanların 
cezalandırılması boynumuzun bo r
cudur. 

ge lmiş . Yalnız çok dikkaıli çalış· 
mak ve örgütleornek gerekir. 

Devrimciler· Başka söyle m ek 
ist edikleriniz var mı? 

G ... Köylüsü· Diyecegim çok şey

ler var ama aniatmakla bitmiyor. 
An cak bizim diyeceklerimizin ye· 
rini bulması. bu devletin yıkılınası 
ile o lur. 
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Türkiye ve Kürdistan halkının cunta basınına yansıyan yaşamından örnekler. 

YAŞAM ÇEKiLMEZ DURUMDA! 

BU GiDiŞ NEYiN HABERCiSi? 
Türkiye ve Kürdi stan'da yaşa m. Özal'a seslendi: ''Ba.şbakamm aç/ık-

yoksul halk kitle le ri için çekilm ez bir ran ölüyoruz" başlıklarıyla ve fatağ-
işkenceden başka bir şey değil. Halk raflarıyla bir haber verilmi ş. 
öfke ve kin dolu. Ne zaman bitecek bu "Orta direk vitriniere uzaktan 
ç il e diyor. esna fı. köylüsü. eme klisi. bakıyor"; "vatandaş ekonomik du
iş ç isi. aydınıyla istisnasız herkes bu rumdan umutsuz"; "çiftçiler. me
soruyu soruyor. Sömürü vurgun , ta- murlar ve işçiler hükümetten hoş
lan . her türlü entrika ise ''1.:urgun vura- · nut deQil"; ''nakit sıkıntısı çeken 
nındır" manuğı il e bir avuç modern üretime yönelik orta ve küçük esnaf 
eşkiya-burjuva ııın günlük u§raşı. feryat ediyor: geçinemiyoruz!"; 
Ö lüm cü l hastalar hastane kapıların· " başbakan çaQnda bulundu: 1985 
dan kovuluyo r. EQer beş-on kuruş bütçesi yine kemer sıkacak"; "me-
parası varsa. hasta sa hibi ilaç alınaya m ur ümidini 'ödüle' baQiad1" ; "pa· 
kalmadan, e lindeki-avucu ndakini de hahhk çocuk ölümlerini arbrdı": 
yol masrafına harcıyor. İşsi z gençler ~ 
kahveha ne lerin dumanlı havas ı içinde 
kumar masa larına çekili yo r. Adım 
baş ı dilenc il e r, sokaklardaki kaldırım ' 
taşlarıyla ya rışı yarlar sanki. iş ve İ şçi 
Bulma Kurumu'nun ö nünde yorg un. , 
düşüneeli ve aç insan kuyruQu he r gün *" ~ 
biraz daha uzuyor. Köy lü düşünce li. -----....., \ ~ 
verilen taban fiy a tlar. ürüne ba!}lanan 
umutları daha ilk günden silip götür· ~-- -l< 
mü ş durumda. Sokaklar da yaz sıca!}ı · [-t:, 
nın buQulaştırdıgı laQım suların!n \-.{ 
genzi tıkayan k.o kuları. üstü baş ı yırtık ~- \ l . 
ya lın ayak pis su larda oynaşan ço- \ 
cu klar. eve dOnerken tek bir ekme k ____ ... . 
almak iç in ceplerini karıştıra n baba
l.J.r, iş aramaktan aya klan yırtık ayak
kabılan neredeyse iyice pat iatacak 
kadar şişmiş işsizler. TMO'nun ö nün
de göz nuru ürünlerinin satım i ş ini 
tamamlamaya çalışan düşün ee li köy
lüler. evde pişirecek yeme!}i düşü nen 
a nalar. sırf aç çocuklarını doyurmak 
iç in kendini satan kadınlar. karısını · 
kızını pazarlayan kocalar-babalar. 
cinnet getiren insanlar, ç ıldıranlar. 

cinayetler. sokakta sarhoş naralan. 
bakkalın. fırının önünden geçemeyen 
m emurlar. tek bir kitap dahi alacak 
parayı bulamayan ö!} renciler. aydın
lar vs. vs ... Türkiye ve Kürdistan 'daki 
yaşamın ortak ve en gene l yönleri. 
Yine, seçilen güzellik kraliçeleri, te
kelci-burjuvazinin bo§az sefaları. 
deniz maceraları, ziyafetler. en lüks 
o tellerde dolarla yapılan dü§ünler. 
madalya tören leri . defil e le r. kimsesiz 
çocuk lara yardım için düzenlenen 
balolar, yardım dernekleri, gazeteler. 
telev izyon ve sinemalarda sergilenen 
a hlaks ı z lıkl ar. ev kadıniarına tutumlu 
o lmanın yollarını gösteren demeçler, 
yabanc ı devlet erkanı ve iş adamianna 
sunulan kadın "sa natç ıl ar" vs. vs. ise. 
madalyonun diğer yüzü. 

Bir yanda, aç tı ğın, işsizliğin ve zor
balı§ın altında ö lüme terkedilmiş halk -""-' 
yı ğın ları: di§er yanda kahkalarla in
leyen. viski bardaklarının çınlattığı 
sa lonlarda "büyük Türkiye" nutuk
larıyla halkı~ kanını emerek yaşa
yanlar ... 

Cunta basını bile. bu cehennemi 
yaşamın sefaleti ni gizleyem iyor. Pat
lamaya hazır bir yanardağ gibi içten 
içe kaynayan. ama şimdilik sessiz gibi 
görünen halkın durumu karşısında 

telaş ve şaşkınlıkla, burjuva kalemler 
habire öğütle r yazıyorlar, bu konuda 
yaklaşan tehlikeyi haber veriyorlar. 

Yaşam çekilmez durumda. Diyar
bakır' da. her türlü baskı ve işkenceye 
rajjmen tencerele riyle valilijjin önünde 
oturan kadınlar. daha geçenlerde ilk 
sinyali verdiler. İşçiler, kara sendika 
patronları na "hayır" diye haykırarak, 
pek o kadar "uslu" olmayacakl arını 

o rtaya koydular. Burjuva basının na
bız yoklamalarının sonuç ları. cunta 
için pek iç açıcı değil. işsiz bir genç, 
başbakana kadar ulaşmayı başarmış, 
ölümü pahasına ileri atılıp iş istiyor. 

Mevcut durumu yansıtabilmek için , 
nereden başlamak gerek. Her şey 
öylesine sefaJet örne§i sergiliyor ki, 
yaşamın her anı bir örnek olarak veri
lebilir. Ve yaşam bir bütün oldu§una 
göre, ücretler, ekmek fiyatı, vitrin
Ierde bekleyen ayakkabı . ön lük. mut
fağa girmeyen et, acıdan kıvranan 
hasta, her şey birden dökülmek istiyor 
kalemden satırlara. 

Burjuva basınından alacaQımız 
birkaç örnek bile, bu gerçekleri gös
termeye yetecektir. 

Tercüman yazarı, hergün giderek 
artan pahalılı§a suçlu arıyor. Halk 
açlıjjını anlatıyor. Binnaz Altınkaya 
adlı bir ev kadını , elindeki boş torbayı 
göstererek "eskiden 500 lirayla, 1000 
lirayla pazara giderdim. Tabii o günler 
eskide kaldı ... Şimdi bin liraya bir kilo 
domates. yanm kilo et. bir kilo pat
lıcan alınıyor. Çocuklar meyve yeme
yi unuttu" diyor. 

17.6.1984 tarihli Hürriyet gazete
sinde, Başbakanlık kapısında bir işçi 

modeli 
Başbakan 
!)şliM-~"''' ouı. -"' -~"'" ç~ışıJOat A,-.ı;l1. 
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" Özal: '6 ayda çok başanlı olduk" 
qibi haberler, birbiri ardına bu sefalet 
tablosunun bir örne§i olara k sı ralana
bilir. 

Oyleyse; bir ye rden başlayarak, 
yaraya yavaş yavaş dokunalım. 

Halkın bo§azını sıkarak son lok
masına kadar alıp, kendi sermayesin i 
artırmaktan başka hiçbir şey düşün
meyen burjuvazi, bu amacına ulaş

mak için gereken her yolu denemek
ten çekinmez. Soygun ve talanla 
palazlanmış bir sınıf o lan sömürgeci
faşist Türk burjuvazisi için ise, bu 
daha da geçerlidir. Sömürgeci-faşist 
Türk burjuvazisi, çok zayıf bir sınıf 
oldu§u için, üstelik bir de çok saldır
gandır. Bunu en kaba biçimiyle yapar. 
Koz lu kömür üretim bölgesindeki Taş
baca Mahallesi'nin altı kömüriçin her 
gün biraz daha oyu luyor. Mahalledeki 
ev lerpeşpeşe çöküyor. Yani, mahalle 
halkı a lttan alta oyulan mahallenin 
üstünde her gün ölümü bekliyor. 7 

Temmuz 1984 tarihli Milliye t gaze
tesinin haberine gö re. mahallede otu
ran Mehmet Ergin isimli şahıs. "evden 
çık diyorlar. Cepte para yok. N erede 
ev bulup nereye çıkaca{i ız ?" diye de rt 
yan ı yor. Yetkililer ise aynı gazetede. 
"biz can ve mal güvenli§i açısından 
mahallenin boşaltı/ınası için Taşbuca 
sakinle rini uyardı k. Herhangi bir şe
kilde sor-umfulu§umuz sözkonusu ola
maz ' ' diyorlar. 

Gaze te le r yakında. "Taş hil r .ı Ma
hallesi' nde fac ıa : çOken nıahallede 
en kaz altında kalan 1400 kişiden kimse 

rı nda n. burjuvazi iç in bunu düşünmek 

bi le korku d uyması na yetecektir. 
'"Tükiye'nin uzak-yakın pekçok 

köşesinden Aydın'o akan bu insan
Iann tek amacı ilk 15 'e girmekti. 
Cumhuriyet Kız M eslek Lisesi bah
çesinde kolabolı§a bakonlarönce 'mi
ting yapılıyor' sandılar. Evet! Aşa
gıdo 3000"in üzerinde genç kız Vf' 

erkek lı eyecan lı umutla kapılan n açıl

masını bekliyor-du. Sınav koşu/lu idi " 
diye yazıyor y in ~ cuntanın şakşakçı 
gaze tes i Hürriyet. utanmazcasına. 

kendince edebiya t ya pıyor. Gençliğin 
karşı karş ıya olduğu bu sefil durumun 
sorumlusu. efendile ri deQilmişces in e. 
ç ı ğırtkanlık yap ıyo r ve a lay ediyor 
tüm bir halkla. Söyle yaz mış aynı 
haberde: "bir kamu kurumuno veya 
özel bir kuruluşa alınacak 3-5. en çok 
15-20 işçi ve memur için binlercC işs i
zi n sınoııo g irmek için başvuruda 

bulunması . sırwvsüresinn· ecel te rle ri 
dökm es i. işsizierin yokıniarım n kapı
larda beklemf:'!eri günümüzde en sık 
rastlanan m anzarolor-dan ... Öyle ki. 
bu durum adeta ' iç turizmi de can· 

= londırdı. •·· 
22.4 . 1984 tarihli Hürriyet't e ise iri 

puntolarla "işsizlikte dünyada başı 
çekiyoruz" diye bir haber başlığ ın a 
rastlıyoru z. Sözkonusu haberde, her 
yıl 450 bin kişinin işsizl e r ordusuna 
ka tıldığı, he r 5 kişiden birinin işsiz 
olduğ u . İş ve İşç i Bulma Kurumu' nun 
yaln ı z işsi z adı kaydını yapa n bir kuru
luş haline geldi§ini yazıyor. Ve altta 
bir resim verilmiş; yol boyunca yan 
yana çö kmüş düşünee li ve kahırlı 
insan dizisi görülüyor bu resimde. 

10.7.1984 tarihli aynı gaze teye 
"maskeli deprasyon kol geziyor" 
diye bir başlık düşülmüş. "Hayat 
paholıfı§ı. stres/er. gündelik yaşamın 
güçlükleri ve büyük üzüntülerden koy
naklanan 'maskeli deprasyon 'un daha 
çok halkın or-ta ve alt gelir gruplan 
arasında görüldü§ü de bir gerçek. 
Doktodann 'ruhsal çöküntü veya 
'melenkoli' diye adlandırdı§ı maskeli 
deprasyon (gizli ruhsal çöküntü). te
davi edilmedi§i tokdir-de ki~iyi içten 
içe yıkıyor." Ha berde Aytuğ Akkor 

~ adl ı bir Prof. Dr.'un sözlerine de yer 

kurtarılamadı" diye manşet atacak
lardır. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşa rlığı ' nca hazırlanan "kırsal kal
kınma" adlı raporda, 25 milyon 92 bin 
köy nüfusundan 680 bininin hala ma
§aralarda, 1 milyon 360 bininin de 
bataklık sazından yapılmış "hug" adı 
verilen barınaklarda yaşadı§ı belir
tilmiş. 

26.6.1984 tarihli Hürriyet gazete· 
si, a§ıt yakan bir kadının ve yıkılmış 
evlerin in etrafında gözlerini topra§a 
dikmiş üzgün insanların foto§rafları 
altında "gecekondulan başianna yı
kıldı-topu yerine, dozer geldi" başlı
§ıyla her gün yaşanan bir olayı ve
riyor. Yıkılan evine bakarak a§layan 
bu kadın ve düşmüş omuzlanyla bu 
yaşlı , genç ve çocuklar, hangi fırtınayı 
yaş ıyorlar yüreklerinde? Evet, aç·çıp· 
lak da olsa kafasını sokaca§ı bir evi 
olduğu için sevinen bu insanlar, şimdi 
hangi düşünceleri geçiriyorlar kafala-

verilmiş. Prof. Dr .. "ruhsal çöküntü 
iç inde olon. hayata ba§lılı§ı giderek 
azalan irısarıların soyısında artış göz
lendi§i" görüşünü savunuyor. Haber
de bir de alt başlık atılmış "iÇEN
LER ARTII!" diye. 

"Pahalılık. çocuk ölümlerini ar-
tırdı" diye verilen bir haber ise yine 
Hürriye t gazetesinin sayfalarında o
konuyor. 29.6.1984 tarihli bu haberde 
şunlar yazılmış: " Dengesiz beslenme 
toplum so§fı§ını tehdit etm eye baş
ladı. Dengesiz beslenme, özellikle 
gelişme ve büyüme ça§ındo olan çocuk
lan olumsuz yönde e tkiliyor. Bes
lenme ye tersizli§i nedeniyle ö nceleri 
binde 154 olon çocuk ö lüm/erinin, 
fiyat artışlarına parale l olarak arttı§ı 
ve binde 250'ye uloştı§ı belirtildi." Bir 
de beslenme uzmanının görüşl e rine 
başvurmuşlar. Pek sayın besle nme 
uzmanı yoksul halka yol gösteriyor. et 
bulamazsanız, zihinsel ve bedensel 
gelişmenizin durmasını önlemek ve 
çalışma gücünü bulmak için siz de 
şeker, pilav. makarna. komposto yiyin 
diyor. Ama yine aynı gazete bir başka 
sayısında, bir paket çay alabilmek için 
Tekel'in önünde 800 metrelik çay 
kuyru§unun oluştuğundan, 13 A§us
tos tarihli Tercüman. aşevlerin e mü
racaat edenlerin hızla arttı§ından 
bahsediyor. Tercüman, "yurttaki ge
çim zorlu{iunun açık de/ili " olarak 
gösterdi§i bu haberde " kann doyur-
mak için aşevlerine müracaat edenle
rin sayısında son aylarda yüzde 25 
nispetinde artış var" diye yazıyor. 

26 Ağustos tarihli Milliyet ise, 
"sefilleri oynuyoruz" diye başlık 
atm ı ş. " Fiyat artışlan karşısında dar 
gelirli vatandaş largeçim için çözüm 
yollan onyor", "30 liralık yumurtanın 
kın§ı 10-15, kilosu 600 lira olan tavu
§un konadı 300, 800 liralık peynirin 
kınntısı 400 liradon kopışı lıyor. " 

Ve bir başka haber Tercüman 
gazetesinin 25 A§ustos tarihli sayı
sında şöyle veriliyor: "Euromoney der
gisi, Türkiye 'yi inceleyen bir araş
tırma yayınladı: dışardan Özal'a 'iyi 
karne' yabancı yatınmcı bankacı ve 
ticaret adamlarının Türkiye hakkında 
konaatlerini yönle ndiren ve Avru
pa 'da çıkarılan 'Euromoney ' de yayın
lanan bu son raporda, "zengin kav
naklorasahip, tanmda kendineyeterli 

Sayfa:_;) 

olan Türkiye'nin ihracatının koydu 
de{ier ölçüde arttı§ı yazıldı. Uzokdo
§ ulu sanayicilerin de Türkiy e'de yo
tınm yapmak istedikl eri be lirtildi." 

" Kira çilesine birde kan eklendi: 
Gurbetçi ev sahibini, kiracısı öl
dürdü" başlığı altında "Biz suçsuzuz" 
diyen iki ge ncin foto§rafları verilmiş. 
25 A§ustos tarihli Hürriye t gazetesin
de yanyana fotoğrafları çekilen bu 
gençler: "suçsuzuz. Bu pahalıiıktu ne· 
rede borıncıcaktık?" diyorlar. 

Heme n ayn ı haberin altında. ço
cukları. yatakları ve gaz lambalanyla 
ma halle çeşmesinin başında sabahı 
bekleyen ızmir'in Yeni Çanıhk semti 
sa kinle rinin fotoğrafı var. "Bir damla 
suya muhtaç o ldugumu z iç in bekle
mek zoru~doyız" diyor semt sakin le-
ri. 

16 Agust os ta rihli Milliyet' te ise. 
Başbakan "biraz daha sabır' ' diyo r. 
Aynı gün. ayn ı gazetede odun un fil eye 
girdiği yazı lı yo r . Baş lık a tılmı ş: " Bir 
kütük yüz lira" diye. 

Başbakan Özal. "Kararlı bir hükü
m etiz " dedi§i bir dem eci nde "6 ayda 
çok başan/ı olduk"ların ı söylüyor. 
Başbakan Özal'ın kı z ı. makyaj çan
tasını taşıttırdığı ko ruma polisiyle 
Bodrum sahi ll e rinde denizin serin 
sularında dinleniyor. Başbakan ve 
ailes i 500 kişinin dave ıli o ldugu 
Sheraton ote lindeki dü§üne giderken 
çekilen fotoğraflarıyla gazeıeiere 
geç iyo rlar. 

Tercüman muhabiri Turhan Birgil. 
uz manların görüşlerini ya n sıttı§ı 

12.6. 1984 tarihli haberde. " paha
h h k, insanı akıl has~ası yapıyor" 
diye başlık atmış. 

9.6.1984 tarihli Hürri yet' te"paha
hhk onlan yolda bıraktı" başlı g ı il e 
verile n haberde, "Adana'do 650'şer
liro yeumiye ile tarlalarda çalışan iş çi 
aileleri. kozondıkfonyla kannlonm 
güçlükle doyurmaya. m emlek e tle ri 
olon Adıyoman'a dönmek için yol 
porolan bile kalmadı ... Ço luk çocuk. 
eşyolonyla E-5 Karayoluno çıkan 

ai le ler. k endile rini Adıyamon'o götü
recek bir hayırsever bekliyo rlar" diye 
yazı lı yor. 

Terc üman yazarı Yairnan O zgü
ner 3.7.1984 tarihli yazısında "Eko
nominin gidişi nasıl?" diye sorm uş . 
Vehbi Koç'a bakılırsa " Türkiye ile ri 
gidiyor''. Yabancı uzmanlar ve ser
maye de Özara " iyi karne'' ve riyorlar. 
Mukbil Ozyürek. "yolun oma ba§ırt
modon yolun " diye ö§üt ver iyor. Ve 
tabii , Başbakan Oza l 'ı n muhterem(!) 
eşi Semra Özal hanımefe ndi de, "do
ha az yt>mek, y e tecek kadar y emek 
yapın" diye ev kadıniarına öğü t ve· 
riyor. Ve ya kınıyor Sem ra Özal hanı
mefendi. "misafir günlerine gidiyor-uz, 
yemek çıkonfıyor. Misafir günü de 
yemek olur mu? Hem de 8·10 çeşit 
yemek. Oysa. ve rilecekse bir tatlı , bir 
tuzlu yeter" diyor. 

Halk aç. evsiz. işsiz: aç lık , pahalı· 
lık ve işsizlik çocuk ölüm lerini ar
tınyor, insanlar çı ldın yor, fahişe sa
yısı sürekli art ı yor. açlıktan ekmek 
çalan çocuklar hırsızlık suçundan 
mahkemelerde yargılanıyorla r. cina· 
yetler birbirini kovalıyor. esnaf kepen~· 
le rini kapatıyor ... ve bayan Özal. "az 
yemek yapın" diye sesleniyor kadın
lara .• . 

Ve tüm bu yazılanlar. sadece ve 
sadece cuntanı n basın ına yansıyan ve 
halkın yüzyüze olduğu gerçeğin küçük 
bir parçası. 

O halde. bu gidiş nereye? Şimdi 
herkesin kulakları , derinden kay
nayan bu yanarda§ın içten içe yükse
len sesini daha fazla duyuyor. Bodrum 
sahillerinde, Sheraton o tellerinde ha
nımefendi "sanatçının" ses i ile mesto
lan pek sayın bay ve bayanlar. "uy
kumuz kaçıyor" derken haksız de§ il· 
ler. Özal uykusu kaçın ca. savaş sanatı 
~zerine kitap okudujjunu söylüyo r. 
Ozal, "işini bilen" biri olduğunu söyle r 
durur hep. Bu biraz do§rulanmışa 
benziyor. Çünkü Özal'ın savaıt takti
§ine oldukça ihtiyacı o lacak. Oğren
diklerinin, öfke ve kinle ayaQa kalkan 
yoksul halk yı§ınlarının. işçilerin, köy· 
lülerin. aydırllann karşısında işe ya
rayıp-yaram ayaca§ı ayrı bir sorun. 
Ama, Özal, savaş üzerine gerçekten 
deokumalı. Çünkü. kitlelerin devrimci 
kabarışı çok yakın. 

• 
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GERXWEBÜN 

FAŞİST CUNTA, 

EMPERYALiZMiN SON ŞANSI 

"Türkiye, bu son gelişmeler kar
şısında çok güç ve nazik bir dış politi
kayı yürütme durumundadır ... ABD'· 
nin duyarlılığına tamamen ters düş
meyen bir yol izlemek zorundayız." 
Bir Türk yetkilisi, basına bu açık

lamayı yapmaktaydı. Türkiye'n in Or
tadoQu'da oynamakta oldugu rolünü 
çok iyi ifade eden bu sözler, aynı 
zamanda Türkiye'nin emperyalizm 
açısından taşıdı§ı önemi de göster
mektedir. ispanya Savunma Bakanı 
ise verdiQi bir demecinde şöyle de
mekteydi: "Batı Türkiye 'yi kaybe
derse bu dünyanın sonu olur." 

Bu ifade ler bir gerçe§in dile getiri
lişi nden başka bir şey degildir. Orta
do§u'ya e mperya lizmin ve rdiSi önem 
bilinmektedir. Özellikle bu alanda 
tutunabilmek için yoğun bir çaba 
harcadığı ve tüm güçlerini buna göre 
hazırladığı; iç ine girdiği yönelimler
den açıkça görülmektedir. Bu oyun
larında Türkiye'ye biçilen veya verilen 
değerin ayrı bir önemi olduğu da bilin
mektedir. 

Faşist cuntanın iktidara gelişinden 
bu yana yaptığı hazırlıklar ve bölge 
üzerinde geliştirdiği oyunlar. bu rolü 
ortaya koymaktadır. Türkiye'nin bu
gün böyle bir rolü oynamakla yüküm
lendirildiği ve e mperyalizmin esas 
o larak dayanak seçtiği bir güç o lduğu 
açıktır. Denilebilir ki , emperya lizm 
bölgede esas olarak, faşist cuntaya 
dayanarak, planlarını uygulamak ve 
uygulatmak istemekte, bölgede ege
menliğini kurma şansını c untayla 
denemektedir. Bu, emperyali zmin son 
şans ı dır. Bu nedenle her ne pahasına 
olursa olsun, TC'ye üstlendiği rolü 
mutlaka oynatmak istemektedirler. 
Başta NATO çevreleri olmak üzere. 
tüm bir karşı devrim güçlerinin. cun
taya h e r türlü desteği sunmaları ve 
adeta onu ayakta tutmaya yoğun bir 
çaba göstermeleri, bundan dolayıdır. 

TC'nin rolünü oynayamamasının 
yaratacağı sonuçları düşünmek bile 
em perya lizmi ürkütmekte; tedirginlik 
içinde tutmaktadır. Bu nedenle böy
lesi bir sonuçta karşılaşmamak için. 
şimdiden tedbirlerini alarak. saldırı ve 
provakasyonlarını yoğunlaştırmak is

temektedir. 
Son aylar içinde, Türkiye'de yo

ğunlaşan diplomatik, siyasi ve askeri 
görüşmeleri, böylesi bir gelişmeye 
yorumlamak gerekmektedir. Hemen 
her alandan gericilerin Türkiye'ye 
akarcasına gelmeleri, cuntaya bağla
nan umutları göstermektedir. Türk 
cuntasının rolünü oynayıp, oynaya
maması. emperyalizmin bölgede var
lıSını da belirleyecektir. Bölgenin 
diğer gerici güçlerine bakıldığında. 
emperyalizmin lehine sonuç yarat
makta içine düştükleri yetmezlikler
den dolayı böylesi bir rolü oynamalan 
mümkün görünmemektedir. 

Türkiye'yi böylesi bir konuma çı
karan en önemli neden hiç kuşkusuz 
KUKM'nin ulaştığı seviye ve katettiği 
gelişmelerdir. KUKM'nin zaferinin 
OrtadoQu'da yaratacağı gelişmeler 

sadece cuntanın yıkılınası sonucu ile 
sınırlı kalmayacak. emperyalizmin 
bölgeden topyekun çıkarılması doQ
rultusunda halk hareketlerinin gelişi
mini de hızlandıracaktır. 

KUKM' nin bu rolü, cuntanın em
peryalizm açısından önemini daha da 
arttırmaktadır. 12 Eylül darbesi son· 
rasında, faşist cunta devrimci ha
reketleri "ezdim. bitirdim" derken, 
bugün KUKM karşısına bir güç olarak 
çıkmış durumdadır. Her türlü saldırı 
ve provakasyonuna rağmen, mücade
lemizin gelişimini engelleyememiş; 

direniş daha da büyüyerek yaygınlaş
mıştır. Son 15 AQustos direnişiyle de 
mücadelenin vardığı aşama kendili
ğinden anlaşılmaktadır. Açık ki, bu 
durum TC' yi ve emperyalizmi alabildi
ğine korkutma ktadır. NATO'nun ikin
ci, Ortadogu' nun en büyük askeri 
gücüne sahip olsa da, şaha kalkan 
Kürdistan halkı karşısında "kağıttan 
kaplan" olmaktan öte geçemeyeceği 
açık olan TC'nin desteklenmesi em
peryalizm için vazgeçilmez bir görev 
durumundadır. 

Türkiye'nin önemli konumu ve kar
şı karşıya olduğu sorunlar, emperya
lizm için çözümlenmesi gereken so
runları daha ciddi boyutlara çıkar
maktadır. Şimdiye kadar şu veya bu 
güce dayanarak, statükolarını koru
mayı başarabilen emperyalistler, geli
nen noktada ancak TC' nin rolünü oy
naması ile sürdürebileceklerini kavra
mış durumdadırlar. 

Başta ABD olmak üzere , tüm 
emperyalist güçlerin Türkiye'ye iliş
kin her konuda tam bir görüş birli-
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NATO İÇİNDE ABD-FAC İŞBİRl.İGİ 

ğinde olmaları, bu önemden kaynak
lanmaktadır. Fakat. buna rağmen. 

Türkiye konusunda politikayı hayata 
geçiren bazı güçler ö ne çıkmaktadır. 
Veya bu güçler Türkiye'ye yönelik 
politikaların esas yürütücü güçleri 
durumundadırlar. NATO Genel Sek
reteri Joseph Luns, Türk Milli Sa
vunma Bakanına bu konuyla ilgili 
olarak yaptığı konuşmasında "ben de 
Türkiye'nin daha çok yardım görmesi 
gerektiği kanısındayım. Ancak Tür
kiye'nin de NATO ittifakı bünyesinde 
en çok yardım alan ülke olduğunu 
kabul etmek gerekir. ABD. F. Alman
ya ve Hollanda size bu konuda yar
dımcı olmaya çalışıyor" derken. bu 
gerçeği dile getirmekteydi. Bu güçle
rin TC'ye her türlü yardım içi nde 
olmak şartıyla yoğun bir destek sağ la
dıkları açıktır. 

Hatta. Almanya'nın NATO içinde 
Türkiye'yle ilgilenen batılı devletolma 
göreviyle yükümlendirildi§i de açığa 
çıkmış dUrumdadır. Bu nedenle, 
ABD kendisi de bizzat fiili desteklerde 
bu lu nsa da, fakat daha çok Almanya'
nın eliyle Türkiye'ye uzanmaktadır. 
Bunu da yine belli bir işbölümü teme
linde geliştirmektedirler. Bu konuda 
bir Alman grubunun yayınladığı b ir 
yazıda şu belirlemeler yer almaktadır: 
"Avrupo'daki NATO ittifok birlikleri
nin eski NATO yüksek e mir komutanı 
ve şimdilik görevden alınan Haig'in 
yardımcısı, 4 yıldız/ı Generaf Gerhard 
Schmuck biraçıklamasında şu sözleri 
söylemi~ıir: '1979 ilkbaharında Bo
homo adalannda Başbakan (Helmut 
Schmidı-SPD) ile görüşen Başkan 
Caner, kendisinden 'Türkiy e'ye yar
dım ' konusunda önder ro lü Almanya'
nın olmasını istemişti. Nihayet. Ame
rikalılar bazı görevleri NATO'nun 
diğer uluslan no (kostedilen FAC) bı
rakmoyı kabul ettiler. bu do açık ki 
sorunlan n çözümünde, en doğru karar 
biçimidir." Bu alıntıdan da açıkça 
ortaya çıktığı gibi, emperyalistler, 
özellikle de Türkiye ve Ortadoğu'ya 
ilişkin olarak kendi aralannda iş bölü
münü gerçekleştirmişlerdir. 

FAC, NATO İÇİNDE 

TÜRKİYE MASASI MI? 

Bu işbölümüne bağlı olarak tüm 
emperyalist güçler Türkiye'ye her 
türlü yardımı çeşitli kılıflar altında 
gerçekleştirmektedirler. Bu yardım
Iann daha çok da Almanya va sı tası ile 
cuntaya ulaştırıldığı bilinmektedir. 
Ağırlıklı olarak deniz yoluyla Tür
kiye 'ye gOnderilen askeri yardımlar, 
Türk ordusunun modernleştiril
mesinde kullanılmakta; ve böylece de 
saldırı gücü artırılmaktadır. 

Son aylar içinde bu yardımlar hız· 
landırılarak, modernleştirme, üs alan
lan. araç-gereç vd. malzemelerin ak
tarımı gibi konularda ABD, Almanya 
ve diğer NATO ülkeleri yogun bir 
girişim içinde bulunmaktadırlar. Yeni 
üs alantannın açılması ve bazı alan
Iann genişletilmesi için. ABD Türki
ye'ye yeni bir yardım paketi açmak
tadır. Örneğin Muş Havaalanı'nı ge
nişletme ve modernleştirme çalışma
lan için 17 milyon dolarlık bir yardımı 
verecektir. Bu konuya ve yeni üs alan
Ianna ilişkin olarak Milli Savunma 
Bakanı Zeki Yavuztürk şu açıkla

mada bulundu: "Muş Havaalanı için 
mutabakata vanlan ödeneğin I 7 mil
yon dolarlık bölümü ABD Kongre
si'nce tahsis edildi." Yeni yapıla

cak üs alanlan için ise şunları söyledi: 
"NATO enfrastrüktür uygulamalan 
çerçevesinde yurdumuzda pek çok 
proje gerçekleştirilmektedir. Bu pro
jelerarasında yeni havaalanlan inşası 
ile mevcutlardan bazılannın geliştiril
mesi de bulunmaktadır. Bu alanlar 
arasında bulunan Muş Havaalanı'yla 
ilgili projelendirme çalışmalan ta· 
momlonmıştır." 

Bunun dışında askeri araç-gereç 
konusunda da yoğun yardımlar gön
derilmektedir. S.ilahların gönderil
mesinin yanısıra, imal konusunda da 
işbirli9i geliştirilmektedir. Hamburg 
Limanı'ndan Türkiye'ye gönderilen 
askeri malzemeler konusuna, bir Al-
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man grubu değerlendirmelerinde şöy
le yer verdi: "'Hamburg Limanı 'nda sık 
sık görülen askeri eşya taşıma araç
lannın üstünde sürekli .şu kelimeleri 
okumak mümkündür: 'Derince viu 
Hamburg'. Derince Türkiye'de 
-Marmara kıyısında olan- küçük bir 
liman ve askeri bir alandır: buradan 
askeri araçlar, Türkiye devlet sınırfon 
içerisinde tutulan bölgelere do§ru 
do§ıfıyorlar. Bu araçlar Alman or
dusunun üreıti§i örnekle rdendir ve 
Hamburg yakınlanndaki Glinde depo
lonndan yola çıkmaktadırlar. Birkaç 
haftada bir. bu araçlar 'Türkiye 'ye 
yardım' adı altında Hamburg Lima
nı'ndan gemiler/e Türkiye'ye toşınl

maktodır. Yine ABD ve NATO çer
çevesi içinde bulunan kontineler de 
buraya sık sık uğronı aktadırlar." 

YineAlmanya ile Türkiyearasında 
ortak tank ve helikopter imalı ko
nusunda anlaşma sa§lanmış durum
dadır. Aynco diğer NATO ülkeleri 
İspanya, İtalya, Konada 'da Türki
ye'yle ortak uçak yapımı konusunda 
görüşmeler sürdürmektedirler. Geçti
ğimiz günlerde Hoig de Türkiye'ye 
gelerek. askeri uçak vd. araçların 
satımı konusunda görüşmeler yaptı. 

Emperyalist güçler-in hepsi yardım 
göndermekle beraber, bunda daha 
özel yer tutan hiç kuşkusuz Almanya 
veABD'dir. Bu heriki devletin de, hem 
askeri ve hem de ekonomik _yatırım ve 
yardım bakımından Türkiye'ye gön
derdikleri meblağlar bir hayli yük
sektir. 

Örneğin; birçok Alman firması 
Türkiye için sipariş verilmiş, savaş 

gemisi, tank vd. askeri malzemeler 
inşa etmektedirler. "Savaş gemileri-

türlü ihtiyacını, eğitiminden planla
masına kadar her düzeyde emperya list
lerden almaktadır. Açık ki. bu du
rumda olan bir o rdu, her şeyiyle 

emperya lizmin hizmetine koşacaktır. 
Emperyalistlerin bu kadar Türk or
dusu üzerinde durmala rı. Türk burju
vaz isinin güçsüzlü§ünden değil. Tür
kiye ve Kürdistan'ın önem inden kay
naklanmaktadır. Kürdistan Ulusal 
Direniş Mücadeles inin zafere ulaş

masının yarataeaSı sonuçlar empe r
yalizmi tar ihin an tika müzesine dev
redecek gelişmeleri de beraberinde 
ortaya çıkaracaQından: bu denli yo
Sun bir şeki ld e Türk o rdusunun mo
dernleştirilınesi ve saldırı gücünün 
arttırılması üzer inde durınaktadırlar. 

FAŞİZMİN DENEYLERİ 

TÜRK CUNTASINDA 

Cuntanın. bugün ilişkilerini e n 
fazla yoğ unlaştırdığı empe ryalist güç
lerin başında, geçmişte koyu bir fa
şizm yaşayan devletler yer almakta
dır. Bugün Türkiye ve Kürdistan'da 
geliştirilen birçok karşı-devriınci sal
dırı ve oyun lar. geçmişte Hitler'in. 
Mussolini'nin. Franko'nun devrimci
lere karşı kullandı ğı yöntemlerin ben
zeri ve hatta birçok bakımdan onların 
daha da geliştirilmiş biçimidir. 

Türkiye ve Kürdistan üzerine ak
tarılan bu deneyimler. bugün en vahşi 
ve korkunç boyutlarda uygulanarak. 
"sol" devrimden uzaklaştmlmaya ça
lışılmaktadır. Genelde Ortadoğu, 
özelde de Kürdistan ve Türkiye dev
rimleri üzerinde geliştirilen pro
vakasyon faaliyetlerini, bu devletler-

Cunta başı Evren akıl hocalarından Genscher ile. 

nin masrafının %70 (I ,3 milyar 
Mark)'lik bölümü, Alman devletinin 
'Türki_ve 'ye askeri yardım' fonundon 
karşı/anmaktadır. Geriye kalan %30'
fuk bölümüyse, 'Deutsche Bank' boş· 
konlı§ında bir banka konsorsi_vomu 
tarafından finanse edilm ektedir. " 
(Savaş ve Liman) Bu konuda örnek
lerimizi çoğaltabiliriz, fakat konunun 
anlaşılması için bu örnekler yeter
lidir. 

Yardımın diQer konulan da kapsa
dığı açıktır. Salt bunlarla yetinilme
mekte, ekonomik destekiere varana 
kadar yoğun bir biçimde gönderil
mektedir. Bunların dışında her dü
zeyde kadro eğitimi, direkt güç bu
lundurma ve hatta planlamaya varana 
kadar yardımlan sözkonusudur. 
NATO generalleri, bizzat Kuzey-Batı 
Kürdistan'daki üs a lanlannda incele· 
meler yaparak. TC ordusunun saldırı 
planlarını çıkarmakta, muhtemel ge
lişmeler karşısında nasıl bir tavır 
takınmaları gerekti§ini şimdiden 
planlamaktadırlar. Nitekim. 15 Agus
tos eylemlerinin hemen ertesi g ünü, 
NATO Kuvvetleri Başkomutanı Ge· 
neral Rogers'ın ani ziyareti, Türk 
ordusunun hare ketinin kimler tarafın
dan düzenlendiğini göstermektedir. 

Türkiye'de sözkonusu olan, em
peryalizmin çıkarlan doQrultusunda 
hareket eden bir ordudur. Bu ordu, 
artık insan malzemesi dışında her 

den ayrı, salt TC' ye has bir olgu olarak 
görmemek gerekir. Şu bilinen bir 
gerçektir ki; TC tarihi boyunca "sol"a 
karşı bugün uyguladığı yöntemleri 
uygulamış ve başarılı olmuştur. Bu
gün bu provakasyonlarını bu devlet
lerle birleşerek geliştirmekle ve dev
rimi tasfiye etmek istemektedir. Özel 
olarak da KUOM ve onun önder gücü 
PKK üzerinde provakasyonlarını yo
gunlaşhrmaktadır. TC' nin bu konnda 
tek başına hareket etmediği açıktır. 

Sömürgeci·cuntanın şahsında bu
gün tüm karşı-devrimin deneyleri 
harekete geçirilmekte, KUDM' ne kar
şı kullanılmaktadır. Emperyalizm, 
ulusal kurtuluş hareketlerinden aldığı 
yaratan, Kürdistan 'da sarmak iste
mekte; hiç olmazsa bu alanda yeni bir 
yara almamak iç in, yoğun bir çaba 
içerisine girmektedir. Tüm bu devlet
lerin destek ve deneylerinin. TC'de 
bütünleşmesi, açık ki, bu kaygı ve 
korkunun bir sonucu o lmaktan başka 
bir şey degildir. 

FAŞiST Cl!NTANIN. 
EN ONEMLI GOREVI 

"Gerçekte ABD ve NA TO emper
.volistleri için, Türkiye'nin ekonomik 
önemi, sıralPjik öneminin çok ge ri· 
sinde kalır. " (Savaş ve Liman) Tür
kiye'nin emperyalizm açısından öne-

mini belirten bu alıntı. aynı zamanda 
emperyali zmin bu alana neden önem 
vermek zorunda olduğ unu da açığa 
çıkarmaktadır. Aynı yazıdan alacağı

mız şu pasaj. san ırı z Türk faşist 

cuntasının önemini daha iyi koy
maktadır. Şöyle denilmektedir: "Bu
radan (Türkiye ve Kürdistan- bn.). 
onlar ve on/ann NATO dost/on, Akde
niz'den Sovyet limonlarını kontrol 
altına alabilme olonaklanna kovuş
maktadırfor. NATO programı içeri
sinde bu alanlar köprü başı vazifesi 
görmektedirler. Türkiye, 300 km. 
uzunlu§undo SSCB'ye komşu bir 
sınıra sahiptir. aynca buradan Ono ve 
Yakındoğu'da çıkab ilecek herhangi 
bir devrimci ba.şkofdın esnasında 
rahatlıkla Türkiye'nin her noktasın
don oraya u/aşılabilir. 

ABD. üslerinin I/ 3'ünü Türkiye 'de. 
daha doğrusu Kuzey-Barı Kürdis
tan'da yo{junlaştırmaktadır. Çünkü 
Kürdistan 'ın bu parçası SSCB. İran. 
Irak ve Suriye'ye direkt sınır komşusu 
durumundadır. Yin e bu parçadon 
Ha/iç bölf:le"sinin 2/3 oranındaki pet
rolü akarveya geçer. özellikle Irak'tan 
gelen." 

Bu alıntılar. aynı zama nda. TC' nin 
han~i konularda bir hazırlık içinde 
olduğunu da ortaya koymaktadır. Ta
rihi azgın bir halk ve sosyalizm düş
ınaniıSı o lan Ti.irk burjuvazisi: bugün 
de anti-Sovyetizmin, anti-demokra
tizm ve anti-halkçılıSın bayraktarlı
ğını yapmaktadır. Zaten bölgede esas 
o larak oynamakta oldugu rolü de 
budur. SSCB ve bölge ilerici-devrimci 
hareketleri ne karşı c unta bir saldırı 
me rkezi gibi hareke t e rtirilmekte. açık 
saldırılara yö ne ltilmektedir. 

Türkiye'nin yapınakla yükümlü 
kılındı§ı rolü esas olarak ifadesini 
burada bulmaktadır. Yine adı geçen 
yazıdan yapacağımı z bir di§er ak
tarma, bu konunun daha iyi anlaşıl

masını sa§layacakfır. "Türk faşist 
işbirlikçilerinin diren iş mücadelesine 
karşı savaşması m. emperyalistler en 
önemli görev olarak kabul etmekte
dirler. çünkü henüz bölge üzerindeki 
kesin, belirleyici egemenliklerini so§
lamış veya kazanmış de§ildirfer. Bun
dan dolayı da NATO'cu Türk generol
lerine her yönüyle elfe rini vermekte
dir/er. amaç, KUKM'ni Kürdistan 'ın her 
parçasında, bir bütün olarak imha 
etm ekt ir. " 

TC' nin bu rolünü aynaması açık ki, 
onun teş hirini daha da geliştirecek. 
muhalefeti hızlandıracaktır. Bölge 
genelinde devrim ve karşı-devrim 
arasında saflaşma derinleşirken: bu 
durum yansımasını tek tek ülkelerde 
de gösterecektir. 

Kürdistan açısından e le a lındı

ğında. UDM ile faşist cu n ta arasındaki 
çatışma giderek boyutlanarak keskin
leşece ktir. Bu da içerde devrim ve 
karşı-devrim güçleri arasındaki saf
Iaşmayı hızlandıracaktır. Artık. her· 
kes yerini ve konumunu belirlemek, 
arada yaşamaya son vermek zorunda· 
dır. Devrim bunu zorunlu kılmakta
dır. 

Emperyalizmin cunta eliyle geliş· 
tirdi§i bu oyunları da tutmayacak. 
bölge halklarına karşı saidıniarı so
nuç vermeyerek, politikaları iflas ede
cektir. Hemen belirtelim ki, Ortado§u 
her ne kadar devrim güçleri açısından 
zayıf bir konumu yaşasa da. kendi 
içinde devrimin güçlü temellerini de 
taşımaktadır. PKK önderliğinde geli
şen KUDM bunun en temel garantisi
dir. Bundan dolayı emperyalizm böl
geye yönelik politikalarını uygulaya
mayacak ve başan kazanamayacak-
tır. 

Kürdistan devriminin uluslararası 
niteli§i daha da netleşmektedir. Dev· 
rimimizin etkisinin salt bir Ortadoğu 
il e sınırlı kalmayacağını daha önce de 
belirtmiştik. Bu etkisini, sistem
lerarası dengede de gösterecek, güç 
oranında değişiklikleri be raberinde 
getirecektir. 

Karşı-devrimin tüm gücüyledestek 
sunduğu TC karşısında: açık ki devrim 
güçleri de KU DM' ne gerekli destek ve 
dayanışmayı sağlamak durumunda
dır. Kürdistan gerçekliği olduğu gibi 
görülmeli, emperyalizm ve Türk sö
mürgeciliğinin geliştirdiği oyunlar 
karşısında gerekli dikkat ve duyarlılık 
gösterilerek; KU DM' ne karşı geliştiri
len iftiralar teşhir edilmelidir. 

Bu görev, tüm dünya ilerici güçleri
nin omuzlanndadır. Halkımıza karşı 
takınmak durumunda olduklan tavır
lan nı göstermek, halkımıza dostluk 
ellerini uzatmak ve bizzatkendi müca
deleleri olan halkımızın mücadelesine 
destek olmak ve gerekli dayanışmaya 
saglamak zorundadırlar. Emperya
lizm açısından birleşme ne kadar 
zorunluysa, devrim açısından da bir o 
kadar zorunludur. 
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DEVRİMCİ İŞÇi'NİN AÇIGA ÇlKAN KİMLİGİ 

Devrimci mücadelenin bastırıldı§ı . 

karşı-devrimin güçlenerek halka ve ö n· 
deriikierine azgın saldırılar yönelttiği yıl· 
lar yaman ve yakıcı yıllardır. Bu yıllar, ge
rek örgütler ve gerekse de bireyler 
düzeyinde birçok gerçekligi açıga çıkanr, 
devrimi ve devrimci mücadeleyi temsil 
yeteneklerinin gerçek terazisi olur. İşçi 
sınıfı ve halk hareketinin atılım kaydetti§ i 
ve devrimin gelişme gösterdi§i dönem
lerde gerçek kimliklerini gizleyen birçok 
güç ve öge tam da bu tür dönemlerde 
yakayı ele verirler. Günümüz Tür
kiye'sinde de devrim mücadelesinin bu 
genel kanunu kendi hükmünü icra etti ve 
diğer bazı güçlerin yanısıra yakayı en 
erken ele verenlerden birisi de D evrimci 
işçi oldu. 

ideolojik-politik gıdasını nereden aldı
ğını ço k iyi bildiğimiz bu çevreler, yönlen
dirildikleri kaynakların direktifi ile 
Devrimci İşçi denilen bir "gazete" çıkar· 
dı lar: Herşeyde oldugu gibi, basım stili ile 
dahi "Avrupai" olan bu gazetenin son 
sayısında KUKM ve on un öncü gücü PKK 
Hareketine karşı yalan, demogoji, 
sahtekarlık ve riyakarlıklarla dolu olan 
bir yazı yayınlandı. Ve yine bu çevreler 
"Devrimci Yol" adıyla, UKM'ne karşı işi 
ihbarcılı§a kadar vardıran ve bu konum
larıyla kendilerini bir bardak biraya 
satacak kadar basit bir ihbarcı konumuna 
düşen bir yazıyı TAZ adlı bir Alman 
gazetesinde yayınlattılar. 

Karşı-devrimin azgın saldırılarının ya· 
şandı§ı gericilik yıllarında, aydınlar ara· 
sında düş kınklıgı, manevi çöküntü, 
çözülme ve ahlaki düşkünlük en açık bir 
biçimde kendini gösterir. Bunlar arasında 
en ödlek ve en çıkar düşkünü olanlan ise 
karşı-devrim tarafından, çeşitli yöntem
lerle devrime ve devrimci örgütlülü§e 
karşı kullanılır. Ve yine bu yıllar. ajan· 
provakatörlerin proletaryaya ve halka 
karşı en çok saldırtıldıgı yıllardır da. Yine 
bilinir ki, devrimci mücadelenin bastıni
masına salt işkence. katliam ve idamlar 
yetmemekte, ayrıca yılgınlık döneminde 
devrime sırt çevirenlerin, devrim karşıtı 
düşünenierin yaygınlaştınlması ve örgüt 
gücüne dönüştürülmesi gerekmektedir. 
Bu bir yandan provakatörler eliyle "polis 
sosyalizmi" biçiminde geliştirilirken. 
di§er yandan devrimin gerektirdi§i ideo
lojik, politik ve örgütsel sorunlara güç 
yetiremeyenlerin devrim karşıtı düşünce· 
lerinin yaygınlaştınlması koşullannın 
hazırlanması ve dolayiı-dolaysız destek
lerinin sunulması biçimlerinde kendisini 
gösterir. 

Günümüz koşullannda burjuvazinin 
çıkarlan demokrasiyle ters düşmekte ve 
genellikle de, karşı-devrimci olan burju
vazi sınıf egemenli§inin devamını. pro
letaryanın örgütsel varh§ını da§ıtmakta 
görmektedir. Bu açıdan da burjuvazi, tas
fiyeyi amaçlayan tüm düşünceleri besle
mekte, yaymakta ve elinden gelen herşeyi 
yapmaktadır. Eski hedeflerin budan
masını -gerçi Devrimci İşçi' nin budama
dıgı hedef kalmamıştır yı,ı-, daraltılmasını 
ve anlamlarının sulandırılmasını iste· 
mektedir. Gerçekte tasfiyecilik, pro
letarya arasında döneklik ve inkar 
temelinde burjuva görüşleri yayar. Tas
fiyecilik sadece örgütlerin tasfiyesiyle 
yetinmez, o, aynı zamanda proletaryanın 
sınıf ba§ımsızlı§ının yıkılmasına, burjuva 
fikirlerle sınıf bilincinin köreltilmesine 
çalışır. Tasfiyeciler, işçiler arasına liberal 
bozulmanın tohumlarını atmak üzere 
burjuvazi tarafından gönderilmiş küçük
burjuva aydınlardır. Tasfiyeciler Mark
sizm-Leninizm haini, demokrasi haini· 
dirler. 

Türkiye ve Kuzey-Batı Kürdistan'da 12 
Mart sonrası dönem, sol hareketin geliş· 
tigi ve ayrıştıgı dönemdir. Türkiye'deki 
yeni-sömürgeci ba§ımlılı§"ın yarattı§ı 
düzenden etkilenen ve işbirlikçi-tekelci 
burjuvazi ile çıkarlan çelişen birçok sınıf 

ve tabaka. ça§ımızın en devrimci ideo
lojisi olan Marksizm-Leninizme sanlarak 
kendi sınıf ç ı karları dogrultusunda toplu
mun di§er sınıf ve katmanlarını örgütle
rneye çalışıyorlardı. Bilindigi gibi o 
dönemde sayılamayacak kadar "sol" 
grup şekillenmişti ve hepsi de proletarya 
adına. Marksizm-Len inizm adına hareket 
ediyordu. Açık ki, bu grupların hemen 
hemen denilebilir ki , tümü de proletarya
nın çıkarlarını de§ il. proletarya saflannda 
ve proletarya adına. proletarya dışı sınıf 
ve katmaniann çıkarlarını temsil ediyor
lardı. Proletarya dışı sınıf ve katmaniann 
kendi çıkarlarını formüle edebilecekleri 
devrimci bir ideolojiden yoksun oluşları. 
bunları , proletaryanın ideo lojisine sarıl
mak zorunda bırakıyordu. Bunlar. pro· 
letaryanın komutası ve önderli§i altında 
toplanacaklarına , Marksizm·Leninizmi 
kendi sınıf çıkarları dogrultusunda 
yorumlayarak proleta ryayı kendi sınıf 
egemenlikleri u§runa örgütlerneye .ve 
savaştırmaya çalışıyorlardı. 

1980'li yıllara yaklaşıldıkça sol grup
Iann gerçek kimlikleri belirmeye başla· 
mı ş sa da, esas turnusol kagıdı 12 Eylül 
1980 askeri faşist darbesi oldu. Devrimin 
bu yaman yıllan kimin ne oldu§unu net bir 
biçimde açı§a çı karaca ktı ve nitekim 
yaşadıgımız 1983-1 984'lü yıllar kimlikle
rin n e tleştigi yıllar oldu. Biz bu yazımızda 
tüm gruplan kapsamlı olarak degerlen
dirmeyecegiz. Sadece. her türlü özellik
leriyle ve baglantılarıyla açıga çıkmış 

olan ve salt KUKM ve onun öncü gücü 
PKK'ye karşı degil, bir bütün olarak Türki
ye sol'una ve devrimine tasfiyecili§i , 
inkarcılı§ı ve dönekli§i dayatan Devrimci 
işçi'nin , kapsamlı olmasa da. son 
sayısında · çıkan demogojilerle bezenmiş, 
iftira ve yalanlarla dolu bir yazısı üzerine 
bazı noktalara de§inece§iz. 

12 Eylül'den sonra faşist rejimin azgın 
saldırıları karşısında tüm örgütler önemli 
darbeler yerken. bazılannın da örgütsel 
varlıkları önemli oranda dagıtıldı. Bu 
dönemin ana görevi, düzenli geri çekii
rneyi sa§lamak, mevcut kadrosal birikimi 
korumak, yeni dönemin örgütsel sorun
larını çözümleyebilecek ideolojik-politik 
ve askeri e§itimi sa§layarak güçlü bir 
hazırlık yapmak ve bu temelde yeniden 
devrimci mücadeleyi canlandıracak 
örgütsel varlı§ı yeniden inşa etmektir. 
PKK Hareketi bu dogrultudaki devrimci 
taktigi ni başarılı biçimde uygulamış ve ll. 
Kongresiyle bu çalışmalannın tümünü 
değerlendirip resmileştirmiştir. Kürdis· 
tan zemininde güç ve hazırlık birikimini 
sa§lamak ve sömürgeci-faşist rejime 
karşı mücadeleyi yükseltmek için ülkeye 
dönüşkararını almıştır. Ve bugün, yaptıgı 
bu denli zorlu, fedakar ve sabırlı çalışma
lannın ortaya çıkardı§ı olumlu gelişme ve 
sonuçlan nı görmek isteyen her göz göre
bilmek te, düşünmek isteyen her beyin 
gerçekligi kabul etmektedir. Evet PKK 
Hareketinin bu dönemde ortaya çıkardığı 
gelişmeler bu kadar net. 

Pekala kapagı Avrupa'ya atmış, o sefil 
yaşamlan nı idam e için Avrupa emperya· 
lizminin tanıdığı kırıntılar karşısında 
agızlannın suyu akan, legal derneklerde 
pinekleyen Devrimci İşç i ve onun Türkiye 
kokmaktan utanan, hayvanı duygulan 
için her türlü lumpenliği meşru gören ve 
bu durumlarını "teori"leştiren "Avrupai" 
militanları(!) ne yapmaktadırlar? 

Karşı-devrimin azgın saldırılan karşı· 
sında en a§ır darbeyi yiyen örgütlerin 
başında Devrimci Yol hareketi gelmekte· 
dir. Alınan bu a§ır yenilginin ortaya çıkar
dıgı biryıgın yılgın, kararsız aydın kapagı 
Avrupa'ya attı. Bu çıkış, devrimi hazırla· 
mak için yapılan düzenli bir geri çekilme 
taktigi degildi. Örgütten kopuk, herkesin 
kendi başının çaresine baktıgı bir kaçış
maydı. Tabii ki bu, küçük-burjuva aydın
Iann kaçışmasıydı. Bu çıkış esnasında 
siyasi kimli§i hiç bilinmeyen birçok 

"önd er" taslagı da çıkmıştı. Gerek yaka· 
lanmalar ve gerekse şehit düşme ler 
birçok örgütt e o ldugu gibi en çok da 
D evrimci Yol'da bir yönetim boşlu§u 
do§urdu. Rejim öncesi. mücadeleyi terke
dip Avrupa'ya gelen birçok öge ve yine I 2 
Eylül sonrası örgüt karan olmadan kendi 
başına çıkan bazı ögeler. yönetim boşlu· 
§undan yararlanarak örgüte egemen ol
mak istediler. Ancak bu egem enlik, mül
teci siyasilerin devrim kaç kınlıklannı. dö
neklik ve ihanetlerini gizlemek için ör
gütlerin prestijlerinden ve olanaklanndan 
yararlanmak için sa§lanmak istenen bir 
egemeni ikti. 

Avrupa, devrimci mücadelenin yüksel
tilmesinde olumlu birözellige sahip olmak
la birlikte, yukarda be lirtmeye ça lıştıgı
mız gibi devrimci örgütlerin şahsında 

devrimci halk hareketlerinin tasfiye edil
mek istendigi ve bu konuda oldukça da 
başa n ların elde ed ildiği bir zemindir de. 
Hele Türkiye gibi stratejik konumu 
emperyalizm açısından vazgeç ilmez olan 
bir ülkede devrimi tasfiye girişimlerinin 
daha da boyutlandınlacagı açıktır. 
Avrupa emperyalizminin sosyal-demok· 
rat temsilcileri çok yönlü ilişkil e r ve çalış
malarla bu oyunlarını Türkiye üzerinde 
oynamaktadırlar. Bu konuda önce ideo· 
lo jik olarak e tkilemek, arkasından politik 
olarak işbirlikçilige yöneltmek taktigi 
güdülmektedir. 

Türkiye'deki faşist rejimin uzun 
vadede yaşayamayacagı açıktır. O halde, 
halk muhalefetinin proletarya öncülü
günde gelişmesinin yolları tıkanınalı ve 
halkm devrimci potansiyeli devrimci 
olmayan başka kanallara kaydın lmalıdır. 
Zaten sosyal-demokrasinin bu konuda 
yüzyıllara dayanan bir deneyiminin 
oldugu da bilinmektedir. Faşist rejime 
karşı burjuva liberal ve sosyal-demokrat 
bir muhalefet şekillenmektedir. Ancak bu 
çevrelerin halk nezdinde teşhir ve tecrit 
olduklan bilinmektedir. Bu muhalefeti 
yedekle besieye bilecek, ona kan saglaya· 
bilecek güdümlü bir küçük-burjuva muha· 
lefetin örgütlendirilmesini, hatta uzun 
vadede . geçici iktidariara kadar varan 
uzun vadeli bir planı gerçekleştirmeye 
çalışmaktadırlar. 

Bu konuma en elverişli olan güç, 
örgütsel varlıgı dagıtılan ve yaygın bir 
tabana sahip olan "Devrimci Yol" 
hareketidir. Emperyalizm, bu hareketin 
tabanını örgütleyebilecek. sosyal-demok
rasinin güdümüne sokacak olan bir 
devrim kaçkım "önderler" tabakasını, 
kendi fideliklerinde yetiştirmek iste
mektedir. Buna en çok yatkın olan 
Devrimci işçi kligini örgütleyip. Türkiye 
halkının başına salma çabası bunun en 
açık örne§idir. 

Açık ki, emperyalizmin bu politikası
nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi, dev
rimci direniş hattının ve KUKM'nin 
ezilmesiyle olasıdır. Bugün bunu temsil 
eden tek güç PKK Hareketidir. PKK 
Hareketinin şahsında, emperyalizm ve 
onun işbirlikçiligine çoktan soyunmuş 

olan ,Türk ve Kürt çevreler. direnişe ve 
devrime en alçakça saidıniarda bulun
maktadırlar. Elbette ki PKK Hareketinin. 
saidıniann odağına alınışı rastgele bir 
seçim degildir. Çünkü PKK, hem 
Türkiye'de ve hem de Kürdistan'da 
devrimcili§in onurunu koruyan. emperya· 
lizmin hiçbir dayatmasına boyun e§me
digi gibi onun tüm politikalarını boşa 
çıkartan bir güçtür. PKK'ye yönelik ilk sal
dın teşhir olmuş iflah olmaz bir küçük
burjuva reformislinden gelmişti. Ancak 
fazla tesir yaratama yan. tersine daha çok 
teşhir olmasını sağlayan bu saldınnın 

boşa çıkması üzerine, sosyal-demokrasi. 
bu kez cephaneliSinde tuttuğu Devrimci 
işçi'yi saldırıya geçirtti. 

Fakat bu kez saldırıyı daha "seviyeli" 
tutmak istemiş olacak ki, işin içine biraz 
sosyal-demokratçılık sokuşturulmuş, 

güya ideolojik mücad ele adına bayatla· 
mış savlar. yeniymişcesine Türkiye 
devrimci-demokratik kamu oyuna sunul· 
mak istenmektedir. Bu konuda marksist
leninist ideolojiye " yeni demokrasi" , 
"yeni sosyalizm" vb. teranel erle. leninist 
örgütlenmenin temel ilkeleri olan disiplin. 
önderlik. merkeziyetçilik demokratik
merkez iyetçi lik vb. no ktalarda, saldırıl· 
makta. yine Leninizme do§rudan saldır
ma yerine sosyal-demokrasi ve Troçkizm
den aldıgı gıda ile dünya komünist 
hareketinin büyük ö§retmeni ve Sovyetler 
Birliği'nin kurucusu. sosyalist ekonomi
nin inşasının başmimarı Stalin'e sa ldır· 
mak ta ve ordan selefie ri i tal ya ve ispanyol 
KP' lerinin yolunu tutmaya çalışmaktadır· 
lar. Bilindigi gibi bunlar da saldı n yı Sta· 
lin'den başlatmış ve ardan Leninizm 
döneminin " kapandığı"(!) sonucuna var· 
mışlardı. Ancak Devrimci işçi bu sal
dırısında ürkek ve riyakarca davranma.k
tadır. Doğrudan Marksizm-Leninizmi 
hedefleyebilme cesaretini göstereme
mektedir. 

Devrimci İşç i , Avrupa'da ney i geliştir
mek istiyor? Avrupa zeminine taşırdı§ı 
kadrolan neye göre hazırlıyor? KUKM'ne 
karşı tutumu nedir? Türkiye devrimci halk 
hareketini geliştirmek için önüne koy
du§u program ve örgüt çizgisi, siyasal 
stratejisi nedir? Bu konuda en ufak bir 
çaba ve açıklaması yok. Ancak devrimci 
mücadelenin yükseltici gücü olan PKK 
Hareketine karşı sayfalar ayırabilmekle 
ve Türkiye proletaryası ve halkına karşı en 
büyük sorunısuzca tutumlara girmekte
dir. Devrimci İşçi, Avrupa zemininde 
devrimci kadroları soysuzca yaşamı 
tercihe zorlamış ve bir yı§ın devrime 
inançlı kadroyu adeta kendi yaşamlann· 
dan bıkan ögeler halin e getirmiştir. O. 
Avrupa'nın gelişkin olanaklanndan ve 
kadrosal aday birikiminden yararlanıp 
örgütsel varlı§ını onaraca§ına. mevcut 
kitlesel güçten yararlanarak tüm gücünü 
ve enerjisini sosyal-demokrat çevrelere 
sunacağı dilekçelere ve bunun için '' lobi" 
sistemini örgütlerneye hasretmiş ve bu 
noktada tam bir işbirlikçilige, sosyal
demokrasinin cuntaya dayatmatarının 
yolaçaca§ı "demokrasinin" gelişmesini 
sağlamaya yönelmiştir. 

12 Eylül faşist darbes inden sonra. 
ideolojik. politik ve örgütsel hattaki 
yetmezliklerini giderip yeniden devrimi 
yükseltmek için çaba sarfetmek yerine; 
yenilginin nedenlerini kendisinin bu yet
mezliklerinde arayacağına. bunu Mark· 
sizm-Leninizmde aramaya kalkışmakta , 

bir bütün olarak daha da ileri giderek tüm
den devrimci mücadelenin geçmişini 
inkara yönelerek, adeta işi geçmişte 
neden devrimcilik yapıldı demeye kadar 
götürmektedirler. Yenilgiye ugrayan 
küçük-burjuva devrimciligi, solugu hızla 
burjuvazinin yedeginde almaya başlamış
tır. Devrimci İşçi ve Demokrat Türkiye 
sayfalarında sıkça rastlandıgı üzere, bur
juva liberal çevrelerin "demokrat"lıgına 
övgü dizerek dalkavukluk etmeye başladı
lar. Ancak burjuvazi bu dalkavuklugu 
kolayca kabul etmemektedir, "'takdis" 
etmemektedir. Cezaevlerinde teslim olan 
ihanetçilere nasıl ki devrimci mücade
leye. halka ve örgüdere küfretmeleri için 
TV ve gazete sayfalannda yer ver· 
mekteyse, aynı şekilde Devrimci işçi'nin 
dalkavuklugunu Türk burjuvazisi ve 
sosyal-demokrat çevrelerin "takdis" 
etmesi için devrimcili§e, Marksizm
Leninizme ve Türk burjuvazisinin en 
korkulu rüyası olan KUKM ve onun öncü 
gücü PKK'ye saldırması gerekmektedir. 

Gerçi bu saidıniann yabancısı degiliz. 
Zira Türk burjuvazisinin borazancıbaşlı· 
§ını yapan Aydınlık gazetesi bu işi 
"sol"culuk adına çoktan yapmıştı. Türk 
radyo ve TV kurumları, burjuva basını da 
epey bu görevi yerine getirmişti . Aynı şey
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tekrarlamı~lardı. Tüm eski şeyleri yenı 
şeylermiş gibi gösterebilme "işbecerik· 
!isi" Devrimci İşçi. yeni bir şey keşfet· 
m işeesi ne, yeni şeyler söylüyormuşcasına 
PKK Hareketi hakkında bayadamış şey· 
leri tekrarlayıp duruyor. Galiba atalan 
Jöntürkler gibi "yenilikçi" hastalıgına 
tutulmuş lar(!) Ne diyor Devrimci İşçi'deki 
yazar taslagı. PKK, "12 Eylül öncesi halk· 
la ilişkilerin olumsuz bir örne§ini teşkil 
ediyormuş(!)" Bu söylediklerinizi daha 
önce Kenan Evren de söylemişti, acaba 
ordan mı ö§rendiniz. yoksa şu ipligi 
çoktan pazara çıkmış bizim iflah olmaz 
Kürt küçük-burjuva reformistlerinden mi 
ö9rendiniz? Yoksa sahibinin sesi misi· 
niz? 

Bilindigi gibi Devrimci Işçi'nin yaka· 
landığı, diger bir hastalık da "kimlik" 
arayışıdır. Eger politik bir kimlik ara· 
nıyorsa. iki kimlik var: ya kapitalizmin 
kimlig i, ya da sosyalizmin kimli§i. Bunun 
dışında bir başka kimlik yoktur. Üçüncü 
bir kimlik arayışı ne olabilir? Bu. son 
dönemlerde Türk basınında da tartışıl· 

maktadır. İhsan Sabri Çaglayangil'in Mil· 
liyet gazetesinde çıkan bir demecinde de 
üçüncü bir yoldan, kapitalizm ile sosyalizM 

min ''kötü" yanlarını atıp iyi yanlannı 
bütünleştirmek gerektiginden sözedil· 
me k te. M. Barlas da birçok yazısında sık 
sık Türk toplumuna yeni bir kimli§in 
gerektiginden bahsetmektedir. Ve bu kim· 
ligın ANAP oldugunu dizdigi övgülerden 
anlamak mümkün. Acaba Devrimci İşçi 
de bunu "sol"culuk adına mı yapmak 
istiyor. ANAP, her "dört" egilimi de 
bünyesinde taşıdığını ve bu nedenle de 
Türkiye'de yepyenı modelin kendileri 
oldugunu belirtiyor. Bu yeni kimligin 
peşinde olan Devrimci İşçi de tüm "sol" 
gruplan bir tek çatı altında birleştirmenin 
savaşımını mı veriyor? Her konuda 
oldugu gibi yeni kimlik arayışında da yel· 
mezligi her yönüyle açıga çıkmış olan 
Türk küçük-burjuvazisi, hemen, bu 
konuda da Türk hakim sınıfianna adapte 
oldu. Kemalizmin şahlan an ruhuyla yeni 
kimligini mi arıyor, yoksa gerçek kimligi 
mi açi§:a çıktı. 

Devam edelim. Devrimci İşçi'nin dile 
getirdigi dığer birşey de, PKK Hareketinin 
Kürdistan UKM'ni temsil etme ya da 
etmeme sorunudur. Bir halkın temsilcisi 
olup olmama onayı hiç kimseden alınmaz. 
Mücadeleyle, temsil ettigi ideolojik· 
politik hattıyla ve ortaya koydugu dire· 
nışiyle bunu kanıtlar ve tırnakla söküp 
alır. Sosyal-şovenizmin KUKM karşısın· 
daki tutumu zaten bilinmektedir. 197Tli 
yıllara kadar Kürdistan gerçekligine 
yanaşmayan, soruna devrimcilik adına 
kuşkuyla bakan bu güçler, proletarya 
öncülüğünde gelişen mücadelenin dayat~ 
maları karşısında soruna karşı tavır belir· 
!emek zorunda kaldılar. Ama bu tavır, 
mücadelenin yolundan saptınlmasının 

inceltilmesi ve çarpıtılma•ıdır. PKK Hare· 
keti kafalara vura vura Kürdistan gerçek· 
ligini politik arenaya soktu. Ve yine 
kafalara vura vura da KlJKM'nin temsil· 
cisi olması sıfatını hakkıyla aldı ve bu 
temsil gücünü kanıtıarnaya devam ede· 
cektir. Yoksa PKK Hareketinin, Kemaliz· 
min zehiriyle yogrulmuş kafalardan 
temsilci olma onayını bekleme ve isteme 
durumu sözkonusu olamaz. Aslında 

gerçeklik o degildir. Mustafa Kemal, 
Türkiye'de "lJKM"ni geliştirirkero Kürdis· 
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tan'a ayak basmış ve mücadeleyi o 
zeminde örgütlemiştir Mustafa Kemal'in 
sol'dan mukallitleri de PKK Hareketinin 
yarattı§ı mücadele geleneğini ve Kürdis~ 
tan halkının faşistsömürgeciHQe olan kin, 
nefret ve muhalefetini kendi faydacı yak· 
laşımlarına uygun olarak örgütlernek iste· 
diler. PKK Hareketinin iki halkın 

mücadelesinin ilkeli ve programlı birliğini 
dayatması. halkımızın PKK gibi proleter 
bir öncülüge sahip oluşu, tarihteki trajedi· 
nin. komedileşmesine olanak tanımadı. 
Türkiye ve Kürdıstan devrimci·demok· 
ratik ve ulusal kurtulu~ muhalefetinin 
burjuvazinin yede§ine takılınasının PKK 
tarafından boşa çıkartılması. Devrimci 
İşçi'yi böylesi sefilliklere kadar dü· 
şürüyor. 

Sözünü ettiğimiz yazının bir yerinde de 
"PKK kitlesine kişilik" kazandırma 

çabası içinde olduklannı belirtiyorlar. 
Sakın bu taşımak istediginiz kişilik 

Misak·ı Milli sınırlan içinde "tek ulus· tek 
dil" yaratma stratejisinin kişiliği olmasın! 
Dogru ya. atanız Atatürk de "dağlı Türk· 
lere'' medeniyet götürmek için az çaba 
sarfetmed i. Fikir babalannız emperyalist· 
ler de "hür dünyayı" kurtarmak için. 
Asya'nın, Afrika'nın cahil halklarına 

Avrupa "medeniyetini" götürmek için az 
çaba •arfetmediler. "İnsan haklarını 
savunma",'' demirperde ülkelerine özgür· 
lük" götürmek için sosyalist iilkelerin iç 
işlerini kanştırmak ve "tutsak edilmiş" 
insanlan kurtarma savaşımı veren sosyal
demokrat fikir babalarınızdan aldığınız 
ilhamla bu kez de" PKK'de tutsak edilmiş, 
özgüriiigünden alikonulmuş kişileri'' kur· 
tarma savaşımını veriyorsunuz. Kürdis· 
tan halkına, yıllardır inkar ettiginiz, Türk 
burjuvazisinin geliştirdi Yi katliamlara en 
ufak birtavır alamadıgınız bir halka siz mi 
yeni bir .. kimlik" kazandıracaksını ı? Yıl
lardır tarih sahnesinden silinmek istenen 
bu halk, PKK önderliginde çaga ve yerçek 
uiusal kurtuluşçu kimliğine kavuştu. Bu 
konuda PKK etrafında kenetlenmesi 
bunun en büyük kanıtı degil midir? 

Baylar, bir kez, sizin daha ne oldugu· 
n uz belli degildir ve üstelik hala "kimlik" 
peşinde koşuşturdugunuz halde. Kürdis· 
tan halkına ve PKK kitlesine "kimlik" 
bulmaktan bahsediyorsunuz. Birahane· 
lerde ömür tüketen, köşelere sızıp kalan 
ne oldugu belli olmayan -aslında belli-, 
bir tas çorba parası karşılıgı markiara 
tüm fikrinizi, beyninizi ve devrimci değer· 
leri pazarlayan kişili§inizi önce bir 
kurtann. Bir kez ne oldu§unuzu, sizin 
deyimi n izle "kimliginizi" açıklayın ondan 
sonra PKK kitlesine "kişilik" götürün. 
İlahi kendisini dünyanın merkezine koyan 
ukaıa. loş odalan n sızıntı sı "yenilikçileri
miz'• 

Devrimci İşçi'nin başvurdugu di§er bir 
sahtekarlık ve yalan da 12 Eylül son· 
rasında PKK'nin halkla ilişkilerinin kop· 
tugu, dagıtıldıgıdır Bundan büyı.ik bir 
sahtekarlık veriyakarlık olabilir mi? Bir 
yıgın kadronuzun Ortadogu'ya taşınlma· 
sında PKK Hareketinin belirleyici önemde 
katkılan olmadı mı? Bu ugurda PKK Ha· 
reketi degerli militanı Gürcan ÖZCAN'ı 
31 Agustos 1982 tarihinde sınır geçişinde 
şehit vermedi mi? Ve en önemlisi de 15 
Ağustos günü Türk sömürgecili§ine karşı 
hem de bir günde, burjuva basınına 

yansıyan alanlardan daha geniş bir 
sahada koydugu güçlü eylemleri sizin bu 
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sahtekarlıklarımzı açıga çıkartın ı yar mu? 
Acaba bu tür yafanlara başvurma 

ihtiyacını nereden duyuyorsunuz? Yoksa 
siz de Kenan Evren gibi PKK'nin ve 
devrimci örgütlerin "bitti9ini", "bir avuç" 
kaldıgım kanıtlama peşinde misiniz? 
Bunu yapmakla halk arasında ve 
devrimci~demokrat çevrelerde devrimci· 
lere olan güveni sarsmak, moral bozuk
luğu ve devrimci maneviyatı bozma 
çabasında mısınız? Bunu yapmakla faşist 
rejime "sol" adına hizmet sunmuş 

olmuyor musunuz? 

Gelelim PKK'nin ittifak anlayışını çar· 
pıtmalanna ve Sovyetler Birliği'ne ''ya· 
naştığı" ve KUKM çözümünün "oradan 
geçtigi" zırvalıklanna. PKK Hareketinin 
ittifak politikası çok geni~ ve kapsamlı 
olarak Parti yazılannda izah edilmiştir. 
Türkiye devrimci~demokratik hareketi ile 
olan ittifo .c:.:layışımn nasıl olması 

gerektigi ve ilkeli birlik önerilerini içeren 
kapsamlı bir degerlendirmeyi "Faşizme 
Karşı Mücadelede Birleşik Cephe 
Üzerıne" adlı yapıtta. Kürdistan'da 
Ulusal Kurtuluş Cephesi Programının ve 
yaklaşımının izahını ve ilkelerini KVKP ve 
Çözüm Yolu adlı yapıtta bulmak 
mümkündür. E§er bu yapıtlar incelenirse 
ittifaklar sorununda PKK Hareketinin tay· 
dacı degil. tam tersine Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesinin ve başan kazanmasının 
vazgeçilmez bir ilke sorunu olarak yak· 
laştıgı gönilecektir. Ve ortaya koydugu 
pratik tutum da bunu kanıtlamaktadır. 
Yine aynı yapıtlarda, Parti Programı ve 
Kürdistan Devriminin Yolu broşüründe 
uluslararası ittifak politikası da net olarak 
belirlenmiş ve Sovyetler Birligi başta 

olmak üzere tüm sosyalist ülkelerin 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin 
stratejik müttefikleri oldugu saptaması 
yapılmışnr. Sovyetler Birligi'nin çeşitli 

konulardaki politik tutumunun eleştiril

mesi farklı, onun dünya devrim sürecinde 
belirgin ve belirleyici konumunun inkan 
gibi sosyal·demokratçılık, dar milliyetçi· 
lik olan anti·Sovyetizmin ya'pılması ayn 
bir konudur. Bu iki nokta arasına kesin ve 
net bir sı n n çizgisi çekilmelidir. 

SSCB, dünya devrimci güçlerinin sıra· 
tejik mütıefiki oldugu gibi. Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Hareketinin de stratejik 
mütıefikidir. Emperyalizm nasıl ki bir 
karşı-devrim cephesi oluşturuyorsa, 

sosyalizm güçlerinin de bir devrim 
cephesi oluşturması gerekir. PKK, dünya 
proletaryasının Kürdistan'daki öncü 
müfrezesi ise, Sovyetler BiriiYi de prcr 
letarya diktatörlügünün egemen oldugu 
bir ülke ise. açık ki PKK Sovyet pro· 
letaryasının destegini alacak ve almak 
için de çaba sarfedecektir. Bu. Kürdistan 
halkının yararına, emperyalizmin ise 
zarannadır. Emperyalizmin, ittifakımızın 
bu anlayışına saldırmasına, bu ilişkileri· 
mizi sabote etmeye ve engellemeye çalış
masına bir anlam verilebilir. Ama 
Devrimci Işçi'nin bu saldı n ve sabote çaba
Ianna ne demeli? Yoksa bir direktili mi 
yerine getirmeye çalışıyor? KUKM'ni 
uluslararası dost güçlerinden yalıtlayıp, 
PKK Hareketinin Türksömürgeciliği ta ra· 
tından kolayca ezilmesini mi saglamak 
istiyor? 

Açık ki hem PKK gerçekligini ve hem 
de Türkiye'de yaşanan siyasal gelişmeleri 
kavramak için sağlam bir proleter sınıf 
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bakış açı sına sahip o lmak gerekir. Sınıf 
mücadelesine yabancılık baylanmızı öyle 
bir noktaya getirmiş ki, bir burjılva libera· 
lin i "ak li" bulacak kadar ileri gidiyor v~ 
burjuva liberalizmini savunabilme cü· 
retini gösteriyor. Sorunlan sınıf mücade
lesinin kanunlanyla izah etme değil, 

kemalist türedi aydın bozuntulanndan 
ögrendikleri, "terbiyeli", "aydın olmanın 
bilinci", "sivil toplum". "elit zümre" 
vb.!erle izaha ve çözümler önermeye 
kalkışıyor. Tek dogru görüşün ne olması 
gerektigi noktasında felsefi gevezelikler 
yapmaya yekiniyor. Her olgu ve gelişme 
mutlaka bir sınıfın damgasını taşıdığı 

gibi, her olgu ve gelişmeyi yorumlama <la 
mutlaka bir sınıfın bakış açısının dam
gasını taşır. Bu noktada proletaryanın 
görüşü tek ve doyru olan bir görüştür. Ve 
bu noktada elbette ki proletarya kendisi 
ile diğer sınıf ve katmanların arasına net 
bir sınır çizgisi çekme li ve saflarının ideo
lojik bulanıklıgına müsaade etmemeli. 
Aslında Devrimci İşçi bunu geliştirmekle 
proletarya ile diğer smıfların arasındaki 
sınır çizgilerini bulamklaştırmaya çalış
makta ve bu noktada elde edecegi başan· 
dan sonra amacına varmak istemektedir. 
Marksist-leninist örgütlenme ilkelerinin 
ana noktalarına sürekli saldınsının 

nedeni budur. 

Devrimi·demokratik hareket, saflan· 
nın bulanıklaşmasına müsaade edecek 
midir? Yılgınlı§ın, teslimiyetin, çürümüş· 
lüQün. moral bozukluğunun devrimci saf
larda rahatça yayılmasına sessiz kalacak 
mı? Halka, devrime ve proJetaryaya bag h· 
lık buna asla müsaade etmemeyi zorunlu 
kılar. Devrimci demokratik hareket, 
gıdasını aldıgı kaynaklann gayet net 
oldugu Devrimci İşçi denilen ur' u vücutıa 
daha fazla tahribat yaratmadan söküp 
atmalı dır. 

Devrimi baltalayan, onlarca yıllık 

mücadele geleneği olan Türkiye devrimini 
ve şu veya bu oranda emeği geçen 
devrimci örgütleri küçümseyen. alaya 
alan, devrimci militan özelligi küçüm
seyen, devrime ihaneti öven. direniş ile 
teslimiyeti aynılaştıran, Marksizm-Le
ninizmi "eleştiriyr' moda haline getir
meye çalışan, "insani ihtiyacın dogallı!jı" 
ad ı altında her türlü ahlaksıziısı teşvik 
eden, örgütleyen ve meşru gören bu 
devrim kaçkınlannın devrimci saflarda 
fazlaca dolaşmasına, ortalıgı bulandır· 

masına izin verilmemelidir. 

Devrimci Yol hareketinin gerçek 
izleyicisi militanlar ve taraftarlan, bu 
devrimci mirası Avrupa sosyal-demok
rasisinin yedeSine çekmek isteyen ve 
"Türkiye kokmaktan" utanç duyacak 
kadar halka yabancılaşan Devrimci İşçi 
yönetici kli§ine karşı savaşım bayrağı 

açma h ve devrimci onuru korumalıdırlar. 
Bu konuda faşist Türk rejimine karşı soylu 
direniş eylemleri koyan ve bu dogrultuda 
yogun örgütsel çabalar sarfeden PKK 
Hareketi ve O'nun öncülük ettigi KUKM 
ile bütünleşmeli ve bu konuda gerekli 
dayanışma içine girmelidirler. "Devrimci 
Yol'' mirasmm, Avrupa'ya kapa§ı atmış 
birkaç yılgın Haydın"' Ve 41 ffiÜiteci 
politikacı" tarafından sömürülmesine. 
kendi sefil yaşamlannı idame ettifmenin 
aracı haline getirilmesine müsaade etme
melidiri er. 

Da nlma ı ka 
Avusturya 
Ingiltere 
Hollanda 
Belçika 
Norveç 
Fransa 
İsviçre 
lsveç 

6.50 dkr; 
15.00 s. 

0.50 f. 
2.50 hfl., 

35.00 bfr. 
5.00 nkr. 
5.00 If. 

2.00 sfr. 
5.00 skr. 

• 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( SERXWEBÜN Agustos 1984 Sayfa 10 ) 

Diyarbakır ve El azı§ cezaevlerinden çıkan PKK taraftarlarının, gazetemize gönderdikleri yaz ıl an yayınlıyoruz. 

DİRENiŞ ALEVİDİR YÜREGİMİZDE TUTUŞAN! 

Elazıg Cezaevinde Direniş Var! 
Türkiye ve Kürdistan' da siyasi 

tutuklula nn konuldugu cezaevleri tek 
şeyi amaçlar: Tutuklulan teslimiyete 
zorlamayı . pişmanlık göstertmeyi, iha
neti ve ajanlaştırmayı. Ancak siyasi 
tutuklutann cezaevlerinde gösterdik· 
leri eşsiz direnmelerle tüm karşı· 
devrimci oyunlar boşa çıkanlmış ve 
cezaevleri devrimcilerin e§itildiği. kin 
ve nefretlerinin artarak volkan gib i 
fışkırdığı yerler olmuştur. 

Bu yakıc ı gerçek ülkemiz Kürdis· 
tan'daki zindanlarda daha açık ve 
net bir şekilde görülebilir. Bu durum 
başta Diyarbakır olmak üzere El azı§ , 
Erzurum vd. yerlerde zirveye ulaşmış
tır. Düşmanın teslim a lma ve ajaniaş
tırma faaliyeti Diyarbakır'daki eşs i z 
direnmeyle boşa çıkanldı. Yiğit pro
leter devrimciler, halk kahramanlan 
MAZLUM'LAR KEMAL'LER, HAY· 
Ri'LER. FERHAT'LAR, EŞREF'LER. 
ve daha onlarca PKK'li savaş esiri 
"ölümde yaşamı yaratarak" düşmanı 
kahrettiler. Şahin-Yıldının hain gü
ruhu kendilerini artık efendileri sö
mürgecilerin de kurtaramayacağını 

anlayarak, ne yapacaklannı, nereye 
sa ldı racaklannı şaşınr hale geldiler. 

lineeye kadar dövülmüşlerdir. Üzer
lerindeki elbiseler parçalanarak çı
kanlmış. buna ra!}men tek bir dire
nişçi dahi elbise giymemiş, "siz bu 
elbiseleri ancak cesetlerimize giydire
bilirsiniz" diyerek, gerekirse ölebi· 
leceklerini, direnişte kararlı oldukla
nnı kanıtlayınca , idare geri adım 
atmak zorunda kalmış, gömlek ve 
külotlan geri verm i ş. tüm ısrarlara 
ra!}men başka bir şey verilmemiştir. 
Geçen kışın tüm so§uklu§üna ve yapı· 
lan yoğun fiziki işkenceye raQmen, 
PKK'li savaş esirleri fire vermeksizin 
diger bir çok devrimciyle direnişi sür
dürmektedirler. Görüşmecilerine yap
tıkları propagandada şöyle haykın· 
yor lar: " Biz davamızo inanmrşı z, hiç· 
bir yöntemle bizi teslim olamazlar. 
Sonuna kadar direne rek Kürdistan 
halkına ve PKK'y e layık birer insan 
olocagız. Bundan şüpheniz olmasın". 

Dışardaki kamuoyunun etkisiyle 
cezaevlerinde inceleme yapmaya zor· 
!anan Genel Kurmay heyeti, direniş· 
çileri tehdit etmekten başka bir şey 
yapmamıştır. Gittikleri ko§uşta "ya 
bu elbiseleri giyersiniz, ya do h epinizi 
kurşuna dizeriz, kimse bizden hesap 
soromaz" demeleri üzerine PKK'li 
direnişçiler .. biz tovnmızı başından 
beri koydu k, evet, sizler ancak eli ko lu 
ba§ lı insanlan öldürebilirsiniz. Ama 

"Teslimiyet ihanete, Direniş Zafere Götürür!" 
Kürdistan 'dan sevgiler. saygı lar. 

Ben,yüzyıllardır ülkesi sömürgeleş
tirilm iş, her türlü varlığı (sosyal. 
siyasal, kültürel, ekonomik) cen
dereye alınmış ve ba§ımsızlı§a 

ölesiye susam ı ş olan Kürdistan 
halkının öz ev i adı olarak,halkımın 

güç kaynağı. umudu ve tek varlığı 
PKK'ye ve gazetemiz Serxwebun'a, 
gördüğüm işkenceleri yazmay ı ve 
bu vesileyle tüm dürüst insanlara 
bunu iletmeyi bir görev bilmek
teyim. 

1981 yılının Şubat ayında sö· 
mürgeci kolluk kuvvetlerin ce yapı
lan toplu tutuklamalarda yakalanıp 
her türlü işkenceye tabi tutulan bir 
yurtsever Parti taraftarıyım . Vaka
landıktan sonra, beni Batman 
Komando Ala yı na götürdüle r ve 2-3 
gün beklettikten sonra başka bir 
yere götürerek. bir sandalyeye oturt· 
tular. Art ı k işkenceler başlamıştı. 

içlerinden birinin "e§er doğruyu 
söylersen canını yakmayaca§ız, yok· 
sa seni öldürece§iz .. demesiyle bir 
başkası hemen söze kanşıp "se n 
Apocusun, bize arkadaşlannın is
mini ve ne re de kaldıklannı söyle, 

kında herşeyi, tüm yaptıklannı bi· 
liyoruz. Eğer sen bize onlatırsan, 
senin için daha iyi olur, yoksa 
suçunu gizlemekten de ceza alır· 

sı n ... " diyorlardı . Maddi ve manevi 
yapılan tüm işkencelere ragmen, 
hiçbir şey elde edemeyince, Hademi 
alıp, birgrupla birlikte Diyarbakır'a 
gönderdiler. Orada da Askeri Sav
cılı§a çıkanldıktan sonra tutukla
narak Diyarbakır Askeri Ceza ve 
Tutukevinin 5 nolu bölümüne gön· 
derildim. Ve asıl işkenceler yeni 
başlıyordu. 

getirenlere aitti. burada özell ikle de 
yaşı küçük olanlan toplamışlardı. 
Bunlara sigara içmek yasak edilmiş
ti. Her gün Atatürk ilkeleri, Kema
lizm anlatılıyor, tamam~n Türkleş
tirme dogrultusunda çaba harca· 
nıyordu. Özellikle bu uygulamalar 
PKK kadro ve sempatizanianna 
yöneltiliyordu. Di§er bir koguşta 
tutuklu bayanlara aitti . 

Düşmanın her türlü rahat koşullan 
tanıma vaadini reddedip. proletarya
mn kızıl bayra§ını en yükseklerde 
tutan bir deri-bir kemik kalmış bu 
insanları böyle bir duruma iten neden
ler nelerdir? Herşeyden önce şunu iy i 
k;;ıvramak gerekir ki, bir tek yaşam 
biçimi vardır: O da şerefiice yaşa
maktır. Bunun dışında yaşam biçimi 
olarak başkası yoktur. Belki fiziki 
olarak yaşayabilirler, ama, onlar hal· 
kın gözünde çoktan ölmüşlerdir. Ta· 
rih i direnmelerle dolu olan Kürdistan 
halkı , bu gerçe§i şimdi çok daha iyi 
kavramakta ve önderi PKK ile yeni bir 
direnişe atı lmaktadır. Biz burada dire· 
nişin yalnızca çok ufak bir kesiti olan 
Elazığ cezaevindeki direnişi anlat· 
maya çahşacaQız. 

ÜÇ KiBRiT ÇÖPÜ 

Cezaevi, A. B. C ve D blokların
dan oluşmakt.adır ve yaklaşık 35-
36 ko§uş vardır. Cezaevine yeni 
gelenleri teslim almak için ilk aşa
mada hücrelere kapatıyorlar. Hüc
reler 80 tane o lup, her katta 20 
hücre bulunmaktadır. Bizi de bu 
hücrelere kapatmak istediler ve 
hemen buraya kapatılmadan Ön· 
ceki işlem lere başladılar. Önce sıra 
daya§ına çekildik ve daha sonra 
tekme ve jop darbeleri altında 3. 
kata çıkan larak, hücrelere dol
durulduk. Hergün sistemli olarak 
sabah, öQle ve akşam sıra dayagına 
çekiliyorduk. Bir akşam geç saat· 
lerdeydi, bir bagırma sesiyle irki l
dim. Tüm gardiyanlar ve hücre 
onbaşısı birinin başına vampirler 
gibi üşüşmüşler, onu havaya kal
dınp betonun üzerine atıyorlardı ve 
ellerindeki jop, kalas. zincir vb. şey· 
lerle rasgele vuruyorlardı. Manzara 
çok korkunçtu. Biribirierine .. bu 

adam 35 ki~inin katilidir,. Yüzbaşı m 
emir vermiş, eti sizin kemiiji benim 
demiş" diyerek, kahkahalar atıp, 

saclist duygulannı tatmin etmeye 
çalışıyorlardı. Yan-ölü bir halde, 
çınlçıplak edilmiş şekilde onu en alt 
kattaki pisligin (dışkı, idrar) o ldu· 
gu bir hücreye koydular. ~maç~biz· 
leri psikolojik olarak çökertmek, 
gözümüzü korkutmak ve tümüyle 
teslim almaktı. O gece sabaha 
kadar hiç birimiz uyuyamadık. Ara· 
dan 3 gün geçmişti ki, zaten açlık 
ve susuzluktan ve bir de çıplak bir 
halde havanın so§uklu9una karşı 
direndigimizden dolayı yarı-uykulu, 
yan~uyanık bir haldeyken, sabahın 
erken saatlerinde gardiyanın bagır
ması üzerine ayaga kalktık. Ne ol
dugunu anlamaya çalışırken, gar· 
diyanın "bu adam ölmüş " deme· 
siyle bir yoldaşımızı yitirdigimizi 
anladık. Hemen iç güvenlik amiri 
olan Esat Yüzbaşıya haber verildi. 
Sadisi ruhlu faşist Yüzbaşı geldi ve 
şöyle bir cesete baktı. Manzara 
öyle korkunçtu ki, pislikler içeri· 
sinde ca nsız bir beden yatıyordu. 

Cezaevinde tek korkulan güç 
PKK' dir. Cezaevi idaresi. Hareketi
mizi tümden etkisizleştirmek, tes· 
Jim a lmak için, işe önce önder 
kadrolan teslim a lmaktan başla· 

ması gerektigini bi liyordu. Tüm 
koğuşlar arası görüşme olana klan 
ortadan kaldınlmış, yemekler 8 
kişiye iki kişilik olarak veriliyor. 
sular akıtılınıyor ve ço§u zaman bir 
yatakta ikişer kişi yatma k zorunda 
bırakılmıştı k. Cezaevi tutuklu mev· 
cudu 3500 kişiyi aşıyordu ve bunun 
yandan fazlası PKK kadro, sem· 
patizan ve taraftan idi . Bu yüzden 
uygulamalarının en katmerlisini 
üzerimizde uyguluyordu. Saglık ih
tiyaçlanmıZ hiçbir zaman karşı la n· 
mıyor, doktor yüzü görmek müm
kün degil, avukatianınızia görüş· 
rnek o lanak dışı. zaten görüşmeci· 
lerimizle görüşebilmek ise başlı 
başına bir işkenceydi ... Kısaca ce
zaevi idaresi tümden denetim kur
mak için ne gerekiyorsa yapıyordu. 

Cezaevi adeta bir soruşturma yeri· 
dir, arkadaşlar tek tek koguşlardan 
alınıp işkenceye götürülmekteydi. 
Partimizin de§erli önderleri ve dire· 
nişin tunçtan kaleleri Mazlum 
DOGAN, M. Hayri DURMUŞ ve 
Kemal PİR'i ayn ayn hücrelere ka· 
patıp, kitlemizden ba§lann ı ko
parmaya çalıştı lar. Çeşitli yöntem
lerle ve akıl almaz komplolarla iha
nete zor l adılar. Ama koskoca bir 
"NAFİLE" tarihe yazıldı. Mahke· 
melere getirilirken , hiçbir savaş 
esirine uygulanmayan yöntemler 
bize uygulandı. Ellerimiz arkadan 
kelepçeleniyor ve kollanmız ara
sına sevk zinciri geçirilecek 20·30 
kişi bu şekilde birbirine bag lı halde, 
10 kişilik üstü kapalı askeri araca 
40 kişi zorla sokuşturuluyordu. 

Üstelik arabanın içinde en büyük 
alanı 2-3 gardiyan işgal ediyor ve 
bizleri mahkemeye kadar joplayıp, 
döverek götürüyorlardı. Mahkeme· 
ler ise başlı·başına birer işkenceydi. 
Mahkemelerde hiçbir zaman ihti
yaçlanmız karşılanmadıgı gibi. 
üstel ik en ufak bir harekette dahi 
saldı nlıyor, dövülüyor, joplanıyor
duk. Siyasi savunma yapma yasaktı 
ve yapan da geri geldikten sonra 
mutlaka hücreye getirilip, günlerce 
işkenceye tabi tutuluyordu. Amaç· 
lan çok açıktı . Partiyi savunmasıı. 
ve güçsüz bırakmaktı . Ama bu da 
"NAFİLE"ydi. Çünkü tüm uygula· 
malara raQmen, Partimiz en gör
kemli bir şekilde savunu!du. Özel· 
likle Mazlum yoldaşın siyasi savun
masının etkisi hala üzerimdedir. 

Devrimcilerin teslim alınabilmesi 
için yo§un baskı ve işkence geliştiri· 
li rken, onlann eşsiz direnmeleri Türk 
sömürgecilerini şaşkına çevirdi. Baş· 
ta PKK olmak üzere, birçok dürüst 
devrimci unsur gittikleri 20'den fazla 
açlık greviyle düşmanın oyunlannı 

boşa çıkardıl ar. 
Cunta sonrası, i şkence alabildi· 

ğine yo§un l aşmıştır. 20-25 kişilik 
kojjuşlara günde bir bidon su veriliyor, 
iki kişiye bir kepçe çorba düşüyor, 
ziyaretçilerle görüşme yasaklanıp ar· 
dından "ne yapalı ın tutuklular görüş· 
rnek istemiyorlar'' diyerek propagan· 
da yapıyorlardı. Yemekierin çok az 
olmasından ötürü kantinden ihtiyaç 
alınmak istendiginde; tutukluların 
parasıyla çalışan kantinden piyasa· 
nın iki katı fiyatta tutuklulara eşya 
satılmaktadır. Şöyleki: dışarda 200 
lira olan zeytinin kilosu 400-450 
liraya satılmakta , tutuklular. ekono
mik olarak ma§dur edilmek isten· 
mektedir. Normal banyo süresi 15 
günde bir kez iken, bazen iki ayı aşkın 
bir süre banyoya götürülmemekte. her 
türlü haşereyle başbaşa yaşanmak 
zorunda bırakılmakta. banyoya götü
rüldüklerinde ise kışın sıcak. yazın 
soguk su akıtılmayarak ya da çok az 
akıtı larak yeni bir işkence yöntemi 
denemektedirler. 

Tüm bu psikolojik işkencenin yanı
sıra fiziki işkence de alabildiSine yo
gunlaşmıştı r. Tutuklular tek tek veya 
topluca, sakat bırakılıncaya kadar 
dövülmektedir. Bir örneQi 4 Mart 
1983'te yaşanan olaydır. Mazlum 
GÜLER adındaki DEV-SOL sempati· 
zanı, tahliye edildikten sonra işkence 
edilerek öldürülmüş. bunun üzerine 
devrimcilerin tepkisinden korkan ida· 
re, görüşmeleri yasaklamış, görüş· 
rnek isteyen aileler tartaklanmış ve 
gardiyanlar tarafından kovalanmıştır. 
Yapılan işkenceler sonucu birçok 
PKK'li savaş esiri ölümle karşıkarşıya 
bırakılmış veya sakatlanmıştır. Savaş 
esirlerinden Y ... T ... sakatlanını ş, H ... 
A. .. , Ş ... B .. ., i... i.... A. .. V ... ve daha 
onlarca PKK'li ölümden dönmüşler
dir. Bu tür uygulamalarını sürdüren 
düşman, 17 Şubat 1984'te yeni bir 
direnişte karşılaşmıştır. 

Teslimiyetin ve uşaklıgın simgesi 
olan tek tip elbise giydiriJmek istendi
Sinde ise, direnişçileri n sert tepkisiyle 
karşılaşıldı. Bunun üzerine koQuşlara 
saldınlarak direnişçiler komalık edi-

(]ç kibrit cöpünun dyküsudıir bu 
eğilm eden, kınlmadan 
onurlu bir yaşamın, 
onurlu bir son buluşu. 

Üç kibrirçöpü MAZL UM DOGAN 

Derin bir öyküdür bu 
Bir kavgadır na men düşmanla 
Amansız ve kıyasıya . 

ve li Mart 

Burasi Diyarbakır zindan/arı, 
köhne karan ltk ta ucube bir han, 
yerler. kon·dorlar, hücreler 

boydan boya kan, 
Ve Mazlum yoldaşın hiı.cresi 

düşmana hüsran dört yanı m revan oy. 

Bu Esat yuzbaş ı 
Gesrapo derler buna 
Ekmek ~·e su gibidir işkence ve zulüm 
Yedikçe acıkan çakal 
Budur Mazlum yoldaşın mahkUm elliği 

agzı salyalı general. 

Üç kibrit çöpüdür yanan 

Mazlum 'un hileresinde 

şunu unutmoyın ki, siz, o elbiseleri 
ancak cesetlerimize giydirirsiniz, bel
ki ceset/erimize bile giydiremezsi· 
niz"cevabını vermişlerdi. Bunun üze· 
rine heyet cezaevini terketmek zorun
da kalmıştır. Evet, tüm baskı, işkenc~ 
ve imha yöntemlerine karşın ELAZIG 
CEZAEViNDE DiRENiŞ SÜRÜ· 
YOR! 
Tüm Dünya ilerici Kamuoyu; 

Yaşadıklan tüm zorluklara raQ· 
men. insanlık onurunu sürekli yüksek
lerde tutan bu savaş esirlerinin di
renişini destekleyelim. Faşist Türk 
sömürgecilerinin işkenceci ve imhacı 
yüzlerini teşhir edelim. 

Yurtsever Kürdistan Halkı; 

Direnişleriyle Kürdistan ve Kürt 
halkının durumunu dünyaya kanı t· 
layan bu yigit insaniann çabala· 
n sizler içindir. Amaçlan olan 
Ba§ımsız, Birleşik, Demokratik 
bir Kürdistan yaratmak için. zin
danlarda, daglarda, şehirlerdeki 
direnişleriyle Kürdistan halkının 
önderi oldugunu ispatlayan PKK 
safianna katılın. Varhgınızı sür· 
dürebilmeniz direnişe ve direnişçi· 
lere sahip çıkınak la mümkündür! 

• Zindanlardaki Direnişler 
Onurumuzdur! 

• Yaşasın Ela21ğ Direnişi! 
• Yaşasın Direnişin Önderi 

Şanlı PKK! 

Elazığ Cezaevinden 
Bir Direnişçi 

Direniş alevidir yüreginde ıuıuşan 
gözlerinde kin, yureginde diren iş 

bedeninde kan 

Üç kibrit çöpii 
şimdi de~•rimci kavganın isyan ateşidir 
ülkemin dağlanndan 
zindanlara taşınan. 

Üç kibn·t cöpüdür tursak hed1m lere 
başkaldmşı anlatan 

biri cefaktı.r halkım, 
bin· belasma seııdalandığım ülkem, 
bin· Bağtmsızlık. 

Ben ihaneti tarihe gömdüm, 
Dersim 'e, Agn 'ya, Zilan 'a gömdüm. 
Çelik poıa!arda damıtı lm!ş yüreğıme • 

vurdugwı zincir za~·a//ı, 
Kollanmda pra rıgalar sevdalımı n 

Bedenimde kan 
paramparça bir can 
ölüm sessizliğin bedeli 

çijte11as bi/ezik/eri. 

Nice 21 Mart 'lara ersin diye halkım 
zulmün zinıesinde kızıl kan dakulmeli. 

seni bırakalım" dedi. Açık ve net 
olan cevabıını "bilmiyorum" diye· 
rek verdim ... Bilmiyorum' ' öylesine 
bir kelimeydi ki, onlan çıldırtıyor, 

zivanadan çıkartıyor ve gözleri hiç 
bir şey görmeden saldırıya geçir
tiyordu. Beni işkenceye 

aldılar, sırayla ve bir arada işkence
leri yapıyorlardı. Ayaklanını fala· 
kaya koyup, birisini de göQsüme 
oturttular. Vücudumun en hassas 
yerlerine e lektrik verdiler, ben 
baSınnca susturmak için a§zıma 
jop sokan birisi de başımda duru
yordu Yaklaşık 2 30 saat devam etti . 
Artık yan-ölü vaziyete gelmiştim. 
Bir asker beni alıp tutukevine 
götürdü. Bu işkence esnasında açılan 
yaralanın daha iyileşmeye bile 
yüztutmadan, tekrar ikinci kez 
işkenceye götürüldüm. Yani. şim· 
diye kadar benim gibi binlercesinin 
u§radıgı işkenceleri teker teker 
yapıyorlardı. Bu kez de yine en 
iğrenç, en ~şagı h k işkenceleri yaptı· 
lar. Fakat benim kesin kararım 

vardı. Büyük bir kararlılıkla sonuna 
kadar direnecek, halkıma ve Par 
time layık bir evlat olacaktım. 

Yaklaşık 25 gün yapılan iş· 

kencelerden sonra, ifadelerimiz alı
nıp, bir grupla birlikte Siirt Merkez 
Komutanlı§ı'na götürüldük. Bura
da da psikolojik işkence altına alın· 

dık. Bana " sen aptalsın, boşuna 

kendine acı çektiriyorsun, sen ko
nuşsan da konuşmasan da bizim 
için farketmez. Zaten senin hak-

Evet, bu cansız beden kimdi? 
Suçu neydi? Çok açık ki suçu: 
Ba§"ımsızhk ve özgürlük savaşçısı 
olmaktı . Kürdistanlı olmaktı. Kür· 
distan halkının namuslu. dürüst, 

özverili bir eviadı olarak. halkının 
bagımsı zlıgı ve özgürlügü için sa· 
vaşmaktı. En önemlisi de, halkımı
zın biricik öncü gücü olan ve düş· 
mana korkulu rüyalar yaşatan 

PKK'li olmaktı. İşte bu suçlardan 
ötürü katledilen bu cansız beden. 
degerli yoldaşımız Ali EREK'ti. 

Faşist Türk sömürgecilerinin 
zindanlardaki barbarhklannı, vah
şetlerini, yamyamhklannı bizzat 
gözlerimle gördüm ve yaşadım. 

Sürekli bize şunu söylüyorlardı: 

.. İstediklerimizi yapsanız da, yap· 
masanız da sizlere rahat l.'Ok. .. " . 

Aradan bir ay geçtikten sonra biz· 
leri topluca alıp koguşlara dagıttı
lar ve beni de B blok 36. koguşa 
verdiler .. Koguşlardan bir tanesi 
tamamen devlete teslim olup, on· 
lann her dedigini fazlasıyla yerine 

Partimiz, önderleriyle. kadro· 
lanyla direniyordu. Açlık grevierine 
gidildi. Dışımızdaki diger güçler 
(DDKD, İGD. KUK. Rizgarl) idare 
ile tam bir uyum içerisinde idiler. Ve 
direnişten yana hiçbir sorunlan 
yoktu. Cezaevinde bir yanda tüm 
görkemliligiyle direnen PKK önder 
ve kadroları, diger yanda ise, en uta
nılası, en aşagılık ve sefil bir şekilde 
·düşmana teslim olup, teslimiyetin 
ve ihanetin başını çeken Şahin Dön
mez. Ali Gündüz ve Mehmet Girgin 

Devamı 22. Sayfada 

• 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( SERXWEBÜN 

Ben 1979' un başlannda , o kul oku
makamacıy la Urfa'yagitmiştim. Ken
dimi, halkımı aydınlatabilmek iç in 
eQitmek istiyo rdum. O kula devam 
2tmeme raQmen halkın ve Partinin 
;orunlanyla yakından ilgilendim. Ne 
yazık ki daha uzun süre mücadele 
etme imkanım olmadı ve 5 . 4. 1980 
tarihinde yakalandım. 

Bütün sorgulamarn Urfa Sı kı 

yönetim merkezinde yapıldı . Sorgu· 
lama sırasında en aQır işkencelerden 
geçtim. Sömürgeci güç ler gözüdön· 
müşcesine vahşi işkenceler uygu· 
luyordu. Kadın-erkek demeks izin en 
agır işkence l e rden geçiriliyorduk. 
Sadece Kürt ve PKK'li olmamız, bu 
a§ır işkencelerden geçirilmemiz için 
yeterliydi. 

Sorgulama sırasında orada bulu
nan can i MİT mensuplan, bana birşey
ler kabul ettirmeye çalışıyorlardı. 

Kabul etmeyi nce en kaba işkencelere 

başvuruyorlar, fakat bundan da sonuç 
alamayınca psikolojik işkence yön· 
temleri kullanarak, beni çözmeye 
çalışıyorlardı . Beni çoQu zaman çın~ 
çıp l ak soyup ayaklanından yüksek bir 
yere baglıyor. vücudumun en hassas 
yerlerine elektrik akımı veriyorlardı . 

Bu işkenceler sırasında bir çıQlıktan 
Jaşka ses çı kmıyordu benden. Başım 
laQım sulan içinde saQa·sola deQme· 
.;e başlıyordu. Bu işkence seansı uzun 
;ürdüQünde içim kuruyo r, müthiş bir 
susuzluk hissediyordum. Bazen elim· 
de olmadan "su " diye baQırdıQımda, 
onlar hiç istiflerini bozmadan, "konuş 
kahpe. kaltak!"diye aQza alın· 

mayacak küfürler savuruyorlardı . 
Çaresiz kalınca, dilimin yetişti§i ka· 
danyla uzanıp, pis la§ım sularını 

emınege çalışıyordum.Günlerce sü· 
ren işkenceler sırasında, bu kez kol· 
lan mı açarak, sı kı bir biçimde yaniara 
ba§ ladıl ar. Aynı şekilde yaniara iyice 
açarak ayaklarımı ve her zamanki 
gibi gözlerimi bir mendille bagladılar. 

Vücudumun hassas yerlerine bazen 
elektrik ba§layıp akım veriyor, bazen 
de jopla rastge le dövüyorlardı. Bu 
sırada reisler(MiT mensuplan) "söyle 
ka ltak. niye PKK'ye girdin; başka 

siyaset bularnadın mı?" diye küçük
burjuva milliyetçilerini öne sürüyor· 
!ard ı . "Kız " diyorlard"ı "bilmiyor 
musun Apocular tapusuz tarla, ni
kahsız kan istiyorlar?" Tabii, ha 
karetleri bununla da bitmiyor, Parti 
ö nderleri ne, şeh itl ere de hakaretten 
geri kalmıyorlardı. O zamana kadar 
hiç konuşmamıştım ama artık daya
namayarak "onlar sizin gibi de§iller, 
dünyanın en şerefli insanlandırlar" 

diye baQırdım. Bunun üzerine üzerime 
çullan dıl a r, kudurmuşcasına beni 
tekrar dövmeye başladılar. 

Artık bitkin düşmüştüm. iki dişim 
kınlmış, damaklarımdan akan kan 
çenemi yapıştırmış, açılınıyordu. 

Konuşamaz durumda oldu§umu g(). 
rün ce. kol ve ayaklan mı çözüp. başımı 
suya batı rdıla r. Sonra işkenceciler 

odadan aynldılar. 
Bu sıra ilginç bir o la y o ldu. 

Yanımda bulunan asker hüngür hün· 
gür a§lıyordu. Bir yandan beni ayılt
maya çalışıyor, bir yandan da söy
leniyordu "sizden ne istiyorlar? Seni 
böyle görünce, anam, kanm, bacım 
aklıma geliyor. Bırakaca§ım asker· 
li§i, devlete karşı savaşaca§ım" 

diyordu. 
18. günüm dolmuştu. Bende n önce 

ve sonra yakalanan arkadaşl a rla bir· 
likte e llerimizi kelepçelediler. Bir 
belediye otobüsüne koyup, Diyar
bakır'a götürdüler. Merkez komutan
lı§ında kayıt iş l emlerimiz bittikten 
sonra. bizi 1 No'lu askeri cezaevine 
gönderdiler. 26 Nisan 1980'de mah
kemeye çıktıktan sonra, hiç bir 
gerekçe göstermeden,savcılıktan bile 
ifadelerimizin alınmasına gerek 
görülmeden tutuklama kara n verildi. 

1980'nin ilk aylannı 1 No ' luda 
geçirdik. Bu günlerde, bayan arkadaş 
o lara k B., N., M., Mardin li bir ana ve 
ben vardık. Bizim dışımızda ise iki 
Partizan'lı ve birkaçda tara fsız ba
yan vardı. 

Önceleri koşullar elverişli oldugu 
için kendi aramızda düzenli e§itim 
ça lışmalan yapıyor. fırsat buldugu
muzda ara koridorlarda tartışabi

liyorduk. 1 No'lu cezaevinde öyle bir 
ortam vardı ki , biz PKK' li arkadaşlar, 
düşüncelerimizi hem maddi. hem 
riıanevi o larak uyguladıQımız bir alan 
oluşturmuştuk. Bütün ko§uşlanmız 

te k bir komüne baQiıydı. Belli zaman
larda komün merkezi olan koguştan 
tüm arkadaşiann ihtiyaçlan eşit bir 
şekilde ta ks im edilip , gönderilirdi. 

Bizim dışımızda kalan diger s i· 
yasetler dışanda o ldugu gibi, içeride 
de bize karşı o lan tavırlarını deQ iştir· 

memişlerdi. Bizimle s iyasi tartışmaya 
kesinlikle yanaşm ıyorlar; fakat uzak· 

Agustos 1984 

. -
"YEJ\!I DQC!AJ\! ÇOCUKLARIMIZIN 

ISMINIDIREN KOYUN!" 
"Eskiden ülkemizde genç kızlanmız duygu 

ve düşüncelerini incecik kumaşiara 
iğne uçlanyla motijlerlerdi, 

Ama şimdi; genç kızlanmız duygu ve 
düşüncelerini namlu ucuyla 
topraklanmıza işliyorlar." 

tan uzaQa kendi aralannda bizi ele· 
ştirmek l e zaman geçiriyorlardı. 

İçeride, kendi aramızdaki i lişk i 
lerimiz fazla uzun sürmedi. Bu dönem· 
de hem dışandakileri, buna baglı 
olarak içeridekileri sindirme ve çö
kertme politikasının daha yo§un 
uygulandıgı bir dö nemdi. Bu uygula
malann bir sonucu olarak, bizim 
ko§uşa idare tarafından bir ajan kı z 

gönderilmişti. Bu kız ilk geldi§inde 
PKK'li oldugunu söylüyordu. Sahte bir 
kimlikle içeri alınmış tı. Biz buna Saf o 
diye hitap ettik. Bu kız geldikten 
sonra, çalışmalanmızı daha gizli 
yapıyorduk. özellikle yattıQı zamana 
denk getiriyorduk. Tabii, dogru·dü· 
rüst yattıQı da yoktu. Uyku numarası 
yapıp, bizi gizliden gözlüyordu. İdare 
yöneticisi yarbay çoQu zaman hiç 
kimsenin mahkemesi yokken, bunu 
mahkeme ve hastahane numa ra
laoyla çaijırarak. bilgi a lmaya ça· 
lışıyordu . Istediklerini elde edeme
yince artık tek tek insaniann üzerine 
gönderdiler. Bir gece saat 2 veya 3 
sulannda kalkıp B.'nin boSazına 

yapışmış, bo§maya çalışırken , arka· 
daşın çıglık sesiyle hepimiz uyandıJC. 
Ne o ldugunu sordu§umuzda, arkadaş: 
"Safo beni boğmaya çalışıyordu " 

dedi. Bütün bayanlarkoQuşuSafo'nun 

üzerine saldırdık. Onu iyice dövdük. 
Bo§ u şma sırasında ajan Saf o " imdat" 
diye ba§ınyordu. Sesini duyan gar
diyanlar içeri girdiler. Safo'nun istegi 
üzerine. onu aramızdan alıp, karşı· 

ınızda. idareye ait özel odaya yer· 
l eştirdil er. 

23.7.1980'de henüz inşaat halinde 
olan Baglarsemtindeki 5 No'lu Askeri 
Cezaevi'ne taşındık Yeni cezaevine 

taşındı§ımızdan, erkek arkadaşlarla 
ilişkilerimiz kesildi. Bizim iç in zor bir 
dönem başlıyordu; buna ke ndimizi 
a lıştırmalıydık. Nerede olursak o la
lım, tek başımıza kalsak dahi, Parti· 
mizin temel ilkelerinin dışın a çık· 

mayacaQımıza karar vermiştik. 
BeklediSimiz ve düşündü§ümüz 

zor ortam, birkaç ay sonra kendini 
aç ı k olara k gösterdi. Bir 12 Eylül 
sabahı sömürgeci-faşist cunta yöne· 
time el koymuştu . 12 Eylül sabahı çalı

nan marşl ar, yüksek sesle konuşan 
askerler, kapılan n sertçe açılıp·kapa· 
nışı bizi derin uykudan uyandırdı. 

12 Eylül darbesinden sonra ce
zaevi genelinde baskı ve işkence 

yoQunlaştı. Tüm koguşlar arasında 

i lişkilerimiz kes ildiği gibi, bir aydan 
fazla avukat ve aHelerimizle de görüş· 
türülmedik. Kantin, günlük gazete ve 
aci l ihtiyaçlarımız dahi karşılanmaz 
oldu. Hastalar hastahaneye kaldınl· 
madı§ı gibi, acil hastalara da tıbbi 
müdahalede bulunulmadı. 

. ilk günde eski yöneticiler degişti. 
MIT tarafından e§itilmiş kiş iler görev 
başına geti rildi . Cezaevi içindegörevli 
askerlerin hepsi eğitilmiş ve birer 
devrimci düşmanı haline getirilmiş

lerdi. 
Sömürgeci-faşist cunta , tüm zin

danla rda ve özellikle Diyarbakır 5 
No'lu cezaevinde hiç bir insanca 
yaşam hakkı tanımıyordu. 

Ko§uşlarda tutuklular arasında 

çel işkile r yaratılmaya çalışılıyordu. 

Sonradan gelen baydn tutuklulara ve 
bizim dışımızda bulunan ko§uştaki 

di§er tutuklulara " hiç kimse APOCU 
olanlarla konuşmayacak, onlarla hiç 
bir suretle ilişki kurulmayacak" di· 
yerek bizi kitleden tecrit etmeye 
uğraş ıyorlardı . Ço§u zaman biz 
PKK'li o lan arkadaşları dahi birbiri n· 
den tecrit bölümlere koyuyorlardı . 

Ama buna ra§men ilişkilerimizi çeşitli 

düzeylerde sürdürüyor, ko§uştaki kit· 
leye. provakasyona gelmemeleri ko· 
nusunda bilgilendermelerde bulunu
yorduk. 

Faşis t idare, bizi direnişten vaz
geçirmek için binbir yöntem denedi. 
Ünceleri duygusal açıdan etki lemeye, 
tes lim almaya çalışıyordu . .. Bakınız. 

siz daha çok gençsiniz, yazık gençli§i· 
nize. Dışanda olup güzel günler ge· 

çirece§ini:ıe, dört duvar arasında 

çürüyorsunuz. Örgütlere alet oldunuz, 
sizi kullandılar. Bakınız, siz bura· 
dayken onlardan size sahip çıkıp

soran oldu mu? E§er cezaevi kural
lanna karşı çıkmazsanız, kısa sürede 
dışanda olur, istedi§ iniı herşeye sa· 
hip olursunuz. Hatta bu konularda 
size yardımcı da oluruz" gibi man· 
tıksız sözlerle, teslim almaya çalı· 

şıyorlardı . Faşist idare, bizlere hiçbir 
insanca yaşam hakkı tanımadıgı gibi, 
her tü rlü kıpırdanışımıza, öyleki soluk 
ahşımıza dahi kanşıyord u. Böylelikle 
zayıf yönlerimiz i yakalayıp , bu nokta· 
dan hareketle bizi teslim alacaklardı. 

Kaba dayak, psikolojik baskı , her 
parlörden i ş kence seslerini yüksek 
sesle gece saat 2°0-3°0 sulan nda din· 
!etme, aç-susuz bırakma , yakınları· 

ınızia görüştürülmeme. geceleri 
uyutınama vb. yöntemler uygula· 
yarak tepkilerimizi ölçmek istiyor· 
lardı. 

Bu koşullarda nasıl tavır takına
cağlmızı artık çok iyi biliyorduk. Ölüm 
dahil, her türlü mücadele yöntemi
nin kullanılması gerekti§i bizce 
tartışma götürmez bir zorunluluktu. 
Bir bütün ola ra k, birşeyler yapma 
zamanı geldi§inin kanısına varmış

tık. S üresiz açlık grevine gitmeyi 
kararlaştırdık. 

Açlık grevinin başlamasıyla, daha 
ö nce bizi hiç dikkate almayan Yüzbaşı 
Orhan Şahin . direnişim izi kırmak için 
elinden geleni yaptı. Özellikle biz 
PKK'lilerin üzerinde duruyor: "bu 
eylemi siz başlatıınız, biliyorum" 
diyordu. 

Bizim ko§uşta açlık grevi 8 gün 
sürmüştü. Askerlerin konuşmaların· 

dan anladı§ımız kadarıyla erkek arka· 
daşlar daha fazla sürdürmüştü. Bu 8 
gün zarfında içimizde mide kanaması 
geçirenler oldu. Bunlara herhangi 
bir tıbbi müdahalede bulunulmadı. 

Daha önce tanınan olanaklar elim iz· 
den alındı , koQuşta bulunan ilaç, ocak 
ve ısıtıcalar gaspedildL KoQuş didik 
didik arandı, yataklarımızı dahi açtı
lar, her türlü gazete arş ivi yırtıldı , 

kalem·kaQıt toplandı. Dışaoyla mektup
laşmamız yasaklandı . 

Cezaevinde zulüm ve baskıyla 

beraber verilen yemekler de çok ber· 
bat çıkmaya başladı . Yemeklerde taş. 

çöp, kum vb. şeylerçıkmasına ra§men 
ölmemek için yemek zorundaydık. 

Ekmek çok az verilirdi. Ekme§in içinde 
undan faz la böcek iskeletleri ve can lı 

pireler vardı. Ka ntinden alış-verişimiz 
yasakla nmıştı. Böylelikle hepimizin 
saSl ı 9ı kısa s ürede bozolmaya baş· 
!adı, mide hastalıklan ve çeşitli bu
laşıcı hastalıklar orta lıkta kol ge· 
ziyordu. 

Faşist idare, üzerimizde baskıyı 

arttın rken, diSer taraftan kendileriyle 
uzlaşan KUK. DDKD. KAWA ve 
Özgürlük Yolu taraftarl a oyla ara· 
mıza çelişkiler koyuyor, bu çeliş kile ri 

derinleştiriyordu. Hakkımızda onlar 
vasıtas ı yla çeşitli bilgiler top· 
luyordu. Bu örgütlerin dışarda Ha
reketimize karşı düşmanca faaliyet· 
leri, cezaevi koşullannda daha açık 
o larak görülebiliyordu. içeri düştük· 
leri andan itibaren karşılaştıkları zor 
koşullara karşı direnmeyerek teslim 
o luyor. koşullan n zorlu§undan da biz i 
sorumlu tutuyorlardı . 

Mahkeme lerimizin açılmasına az 
gün kalmıştı . Son günlerde cezae· 
vinde baskı ve işkence daha da artmış· 
tı . Siyasi savunmanın yapılmaması, 
cezaevi koşullan hakkında konuşol
maması için tüm PKK' liler ve özellikle 
de kadrolar üzerinde yo§un bir sin
dinne ve korkutma operasyonuna giri
ş ildL "Siyasi savunma yapar veya 
cezaevi koşullan hakkında konuşur· 

sanız, sizi tümden imha ederiz. San· 
mayın ki bunu yapmayız: çok kolay 
yaparız. Kimsenin ruhu bile duyma z" 
diyordu Yüzbaşı Esat Yı ldı ran. 

Bizim hücremiz daha önce Yüz· 
başının özel köpe§inin kaldıQı küçük 
bir odayd ı . Yüksekte ufak b ir pen-
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ceresi vardı . Odanın taban ve duvar· 
lan köpek pisliQinden geçilmiyordu. 
Her taraf l eş gibi kokuyordu. Önce· 
leri bu küçük ve daracık oda da pis 
kokudan dayanamıyorduk; daha son
ra alıştık. Yatak o larak 7 kişiye 3 adet 

küçük askeri battaniye verilmişti. 

Çok az ve çok da kötü yemek verilirdi. 7 
kişi sadece 1 ekmekle "doymak" 
zorundaydı. Günde 3 kez dayak nöbe-
timiz vardı . Da yak zamanı gelince. 
Çavuş; .. dayak vaziyeti al" diye ba· 
Qınrdı. 

Hücreler kurtanimış bölgeler ola· 
rak bil iniyordu. Çünkü, koQuş ve kori· 
dorlann d uvarlan hiç bir yeri boş 
kalmayacak şekilde Kemalizmin mil· 
liyetçi sözleriyle .. süslenmişti" . Biz 
direnenler, hücrelerde devrimci marş· 
lan istedi§imiz şekilde ba§ınp söy· 
lüyorduk. Bu marşlan duyan idare 
daha da çileden çıkıyordu . Ne yaptı· 
!arsa da marş söylememizi engelle
yemediler. 

Bu sıralar, hüc re mizi kontrol e t· 
meye gelen gardiyan: "sizin gibi inatçı 
bir bayan ge ldi, o da direniyor, Kür· 
düm diyor. Türklü§ü kabul etmiyor" 
dedi. 

Daha sonra öQrendik; gelen arka· 
daş X .. .'miş . Direndi§i için ko§uştan 

çıkan hp, tecrit bölümüne konmuştu. 

Dire nişt en vazgeçmeyecegımızı 

anladıklannda, faşist Yüzbaşı yanı· 

mıza geldi. ''Bakın yemek duasını kal· 
dınyorum . Şunu çok iyi biliyorum; 
kafalanmza her ne kadar dayak ve 
baskıyla Kemalizm ideolojisini yeri eş· 
tirmeye ça lı şsam da, boşunadır. 

Düşüncelerinizi kimse de§iştiremez: 

bunu direnişinizle kanıtladınız" di· 
yerek şunu ekledi : ''Ya lnı z ko§uşa 

çıktı§ını zda her hangi birolay çıkarsa 
sizi sorumlu tutar, daha kötü koşullar 
yaratın m." Ko§uşta erkek arkadaşlarla 
ilişki kurma k ve genel durum hak· 
kında bilgi sahibi o lmak düşüncesiyle 
bu anlaşmayı geçici olarak kabul 
ettik. 

Koğuşa çıktıktan sonra di§er tu
tuklularla ilişki geliştirmeye başladık. 
Kişiliksi z liQ i kabul ettirme, boyun 
egdirme, teslim a lmaya zorla ma vb. 
haskılara ka rşı çıkanlar, hızla bize 
yaklaştı lar. Daha ö nce çeşitli baskı ve 
cezalardan korkan kitle, yavaş yavaş 
toparlanc.l ı , dire nişin gücü on lan da 
etkilemişti. Cezaevinde çok yönlü bir 
komün oluşturuldu. 

Bu zor koşullar altında gerek kendi 
aramızda oluşturdugumuz komün ve 
gerekse aramızdaki güçlü baglar kü· 
çük·burjuva reformistlerinin keyfini 
kaçınyordu. Bu küç ük·burjuva mil
liyetç ileri, bırakalım kendi aralannda 
bir komün olu şturmayı , iki kişi dahi 
bir arada yaşayamazdı . Her birinin 
bencil, çı karcı ve günü kurtarıcı bir 
yaşantısı vardı. Bu yapılanyla, hakim 
kıldı§ımız devrimci yaşam ve müca· 
dele anlayışı önünde engel teşkil 

ediyo rlardı. Saçma·sapan sözlerle, 
"e l eştirmeye". bilinçsiz unsurlarda 
kafa kanşıklt§ı yaratmaya. moral
lerini bozmaya. karamsarlı§a düşür· 
meye çalışıyorlardı. Polise düştükl e ri 

anda çözülen, ihanet eden bu unsurlar. 
içerde dev rimcilig i bırakmış, faşizmin 
çıkarlan do§rultusunda örgütlen· 
meye u§raşıyorl ardı. İçerdeki her tür· 
lü gelişmeyi anında idareye ulaştınr. 
böylece faşi st idare bizi yeniden iş
kenceye çeker, günlerce ihtiyaçlan
mız karşılanmaz, aç·susuz bırakıl ı r· 
dık. 

Mahkemelerin açılmasıyla, biz 
PKK'li o la nlan çeşi tli gruplara böl· 
müşlerdi. Mah kemeye ilk olarak 
Diyarbakır Merkez Grubu ç ıkarılmış
tı. Ardından Urfa Merkez, Ma rdin ve 
Batman ''davala rı" görüldü. 

İlk mahkemeye çıkan arkadaşlar, 
cezaevinin kö tü koşullan ve uygula
nan insanlık dı ş ı işk encel eri protesto 
e ttiler. Siyasi bir davanın görüldü· 
günü, btJ nedenle siyasi tavır takımi
dığı. siyasi savunma imkanlannın 

tanınmadıgı belirtildi. Bazı arkadaş
Iann mahkemelerde Partinin idP.o-
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lojisini savunmalan, faş i st Savcılan 

zor durumda bırakıyor, keyiflerini 
kaçınyordu. Bu. haskılann daha da 
artmasına neden oldu. 

Mahkemelerde yapılan siyasi sa· 
vonmalardan sonra, 7. Kolordu'dan 
gelen son ta limatlar, PKK'Iilere karşı 
daha acımasızca davranılmasını em· 
rediyordu. Bu dönemde PKK'liler üze
rinde uygulanan insanlık dışı işkence 

yöntem leri, gerçekten tarihte eşi ol
mayan türdendi. 

Ben, Urfa Merkez Grubunda yargı· 
lanıyordum. Grubumuz sayıca az ol
du§undan, mahkemelerimiz düzenli 
yürütülürdü; ayda bir kez mahkemeye 
çıkarılırdık Bu "dava" böyle düzen li 
yürütüldügünden, şehit olan arka· 
daşlan, bizim gruptan olan M ... veya 
H ... an l atı rdı. Yine bir duruşmada M ... 
arkadaş. 21 Mart 1982' de Mazlum 
DOGAN ve 22 Mart"ta Ferhat 
KURTAY yoldaşlann şehit düştügü· 
nü söyledi. 

Böylesi bir ortamda bu deSerli 
arkadaşları kaybelrnek gerçekten çok 
acı veriyordu. Ama aniann düşmana 

teslim olmayıp, on urla ve direnerek 
şehit düşmeleri gurur vericiydi. O rada 

bulunan gerek PKK' li ve gerekse tüm 
tutuklular için, bu o layla da bir kez 
daha ortaya çıktıQı gibi, ya düşmana 
teslim o lunacak ya da ö lüm pahasına 
da olsa direnilecekti. Ancak böyle· 
likle var olabileceklik 

Bu iki arkadaşın şehit oluşunda n 

~sa bir süre sonra, bazı arkadaşların 
Olüm Orucuna başladıklarını ögren· 
dik. Bunun üzerine biz de destekleme 
mahiyetinde çeşitli eylemiere başla· 
dık. Bir defasında mahkemede bu· 
lunurken, eylemin biz bayanlar ko
guşuna devredilmesin i talep ett ik. 
Fakat arkadaşlanmız başkalannın 

sırada oldugunu, bayanlara geç sıra 
geleceQini söyledi ler. İlksırada Kemal 
PiR. M. Hayri DURMUŞ ve Akif YIL· 
MAZ yoldaşlar yer almışlardı . 

Bu sırada faşist idare de boş dur
muyordu, kişiliksiz ve ihanetçi unsur
lan karşı faaliyete geçirmişti. Şahin 
Dönmez, Yıldırı m Merkit, Mehmet 
Girgin, Hıdır Akbalık ve daha bir ka c; 
çanak yalayı cıhQı yapan ihanetçinin 
konuşmalan hoparlö rlerde tüm ko
guşlara dinle til iyordu. Direnişi kır· 

mak. kitleyi ihanete zorlamak 
amacıyla teslimiyet ça§n lan yapı· 

lıyordu. Sık sık PKK diye bir şeyin kal
madıQını, bittiSini (!), Siverek ve 
Hilvan mücadelelerinin yanlış oldu· 
§unu, Marksizm-leninizmin dünya 
çapında iflas ettiQini, cezaevlerinde 
direnmenin gereksiz oldugunu vb. şey· 
leri söylüyorlardı. Tüm bunlar duy· 
gusal açıdan ele alınarak, duygulara 
hitap edi lerek an l at ılır, böylece sonuç 
alınmaya çahşılırdı . 

Öte yanda Kemalizmi güzel sözlerle 
cilalayarak kabul ettirmek istiyor
lardı. Bu zehirle kitlenin beyni bulan· 
dmimak is teniyordu. 

Elbette ki bu zırvalıklar halka ve 
Partiye baglı olan devrimcileri e tki· 
leyemezdi. Ancak inançlan zayıf o lan 
insanlar arasında tartışmalara yol 
açıyor veya bazılan bu asılsız sözleri 
do§ru bile buluyo rdu. 35. ve 37. 
ko§uşlardaki yoldaşlanmızın yük
selttikleri direniş mücadelesi Parti ve 
halka olan inancı mızı daha da güçlen· 
diriyordu. Kemal PiR. M. Hayri DUR· 
MUŞ ve Akif YILMAZ Ölüm O ru· 
cundayken, faşist idare ve ihanet 
takımı utanmadan onlara dil uzahyor, 
görkemli diref!.Jş l erin i gölgelerneye 
çalışıyorlardı . Olüm Orucundaki ar
kadaşların, tüm kitleyi ölüme götür
dükleri, bunun için ortam hazırladıklan , 

a rkadaşların gizliden ye mek yedikleri 
vb. i§renç iftira ve karalamalarda 
bulunarak, kitlenin güvenini sars
maya çalışıyor, Ölüm Orucundaki 
arkadaşlara ka rşı gelmeye teşvik 

ediyorla rdı. Bir yandan baskı yöntem
leri dayatılı rke n, di§er yandan i§renç 
iftira kampanyalanyla kitle direnişten 
vaz geçirilmeye ça lı şılıyordu. 

I 983'ün ilk aylannda Hasan Hü
seyin Karakuş ihanet e tti. Heryeni tes· 
Jim alınan gibi. faşist idare faali
yetlerinde onu ö n p lana aldı. Bu kişi
liksizi teslim alına ugruna çaba sar· 
fe ttigi dönemde. askeri eQitim dur· 
durulmuştu. Sabahtan akşama kadar 
bu i§renç uıısurun konuşmaları tüm 
koQuşlara dinletilirdi. Yalnız şu çok 
açıktı ki. tüm ihanetçiler aynı şeyleri 
ifade ediyordu: " Teslim olunuz!" 

Başta Şahin Dö nmez olmak üzere, 
di§er iha netçi ler, bizim ko§uşun bi
tişi§indeki koguşta k:.lıyorlardı . Bü
tün gece bunların konuşma ve ta tt ı ş

malan duyulurdu. Şahin onlara akıl 
hoca lığı yapıyordu. Gündüzleri ses 
kes ilirdi. Çünkü bunlar ko§uşla ra 
daS ılı p. kitleyi tes lim olması için ikna 
etmeye u§raşıyorlard ı . 

Devamı 23. Sayfada 
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Bir önceki yazımııda Türkiye'de 
her iki cephede, hem karşı-devrim 
cephesinde ve hem de devrimci
demokratik cephede yaşanan derin 
bunalımı, bu bunalımın ekonomik 
ve toplumsal temellerini ve tarihi 
gelişimini. bunalımın ideolojik, 
politik ve örgütsel alanlardaki görü
nüşünü ve bunalımdan devrimci 
çıkış yolunu göstermiş, bir sonraki 
yazımızda bu bunalımın Kürdis
tan'a ve devrimci Hareketimize 
yansıyışını ele alaca!]ımızı belirt
miştik. (Bakınız: "Uzayan Buna
lım", ŞOREŞA KURDiSTAN, Sa· 
yı: 3) 

Belli ki aradan yedi ay gibi çok, 
hem de çok uzun bir süre geçti. Bu 
süre içinde önemli gelişmeler o ldu 
ve durum daha da açıklık kazandı. 
Bu yazımızın böyle gecikmesine 
yaşanan bu gelişmeler ve yürütülen 
devrimci mücadele ile pratik dev· 
rimci görevlerin çoklu§u. önemi ve 
vazgeçilmezli§i neden o ldu. Şimdi, 
geçen böyle uzun bir süreden sonra. 
yaşanan derin bunalım ortamında 
Kürdistan'ın ve devrimci hareketi· 
mizin durumunu bazı yönleriyle ve 
özet olarak e le alarak o kura verdi· 
ğimiz sözü yerine getirmek isti· 
yoruz. Eğer başarabilirsek, gerçek 
durumu hiç olmazsa temel özellik· 
leriyle açıklayabilirsek. okurun, ya· 
şanan sürecin önemini ve gecik· 
menin nedenlerini daha iyi kav· 
rayacağını sanıyoruz. 

Geçen uzun süre içindeönce yaz· 
dıklanmızın ço§unlu§u somut pra· 
tikte yaşandı. Karşı·devrim cep
hesindeki bunalım, ekonomik, top
lumsal ve siyasal açılardan hafifle
rnek bir yana. tersine daha da derin
lik kazandı. Türkiye, biri 6 Kasım. 
di§eri 25 Mart olmak üzere iki 
"seçim" yaşadı. 6 Kasım seçimleri
ne cuntadan onay koparan partiler 
katıldı ve fakat cuntanın yönetime 
hazırladığı parti kaybetti. Kendi 
içinde saglam birlik oluşturamayan 
bir yönetim doğduysa da sanınz 
burjuva7:n:n .;;karla rı açısından en 
yararlı sonuç ortaya çıktı. Ve böy
lece cuntanın hafifliği, ucuz he· 
sapçılığı girleriimiş oldu. 25 Mart 
seçim lerine ise daha çok sayıda 
parti katıldı ve muhalefet parla
mento dışı partilerin eline geçti. 
Böylece burjuva klikler araSJndaki 
çelişki ve mücadele daha da kı
zışırken, burjuva düzenin askeri· 
faşist örgütlenişi istikrarsı z ve zayıf 
bir konumda ancak başanldı. 

Devrimci-demokratik ceph e-
deki bunalım ise. ciddi olumlu bir 
gelişmenin olmadıgı bir ortamda 
o lumsuz yönde yazdıklanmızın da 
ötesine geçti. Öyle ki. küçük-bur
juva kaçkınlı§ı, devrimi ve devrimci 
örgütlenmeyi açıkça reddeden, 
devrime karşı açıkça savaşan tas· 
fiyecilik olarak ortaya çıktı. İşin 
arkasında karşı-devrimin polisiye 
oyunlannın belirtileri görülmeye 
başladı. İşte bu noktada bizim 
.. yeni"cilerimiz, di§erlerini geride 
bırakarak gerçekten öncü olduk
lannı ortaya koydular. 

Geçen süre için yazdı§ımız bu 
birkaç cümleden sonra esas konu
muza geçebiliriz. Türkiye'de yaşa
nan derin bunalım ortamında Türk 
burjuvazisinin egemenliği altındaki 
Kürdistan'ın durumunu inceleyebi· 
li riz. 

Herkes çok iyi biliyor ki, Türk 
burjuvazisi Kürdistan 'ı ekonomik, 
toplumsal. siyasal. askeri ve ulusal 
her alanda örgütlü bir egemenlik 
altına almıştır. Ve böylece Tür
kiye'de yaşanan her durum. oldu§u 
gibi Kürdistan'a da yansır hale gel
miştir. Türkiye'de yaşanan bunalım 
ise Kürdistan'ı daha olumsuz ve 
daha derin bir biçimde etkilemiş· 
tir. 

İşte bu bunalım ortamında 
PKK'nin 1978·80 arasındaki dev· 
rimci siyasal çıkışı ve bu temelde 
gelişen siyasal-askeri mücadele 
Kürdistan toplumunu derinden etki
lemiş, çeşitli toplumsal kesimleri 
uyarmış ve sarsmıştır. Öyle ki, 
kendi adına ve örgütlü bir mücadele 
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ytirütemeyen i'jçi. köylu, emekçi 
yı§ınlar kış uykusundan uyanma 
misali yavaş yavaş uyanıp bu te· 
melde kurtuluş mücadelesine atı~ 
lırken, Kürt hakim sınıfları ve sö
mürgecilik ciddi bir şaşkınlık geçir· 
miş ve önemli bir darbe yemiştir. 
Çok geçmeden şaşkınlı§ını gideren 
ve kendisini topariayan sömürgeci· 
lik, bövle bir devrimci gelişmeye 
karşı önce Kürt gericiligini kulla~ 
narak ve daha sonra da kendi siyasi 
ve askeri güçlerini harekete ge~ 

çirerek azgın bir karşı-devrimci 
baskı ve açık bir savaş içine gir
miştir. Öyle ki her türlü devrimci 
gelişmeyi misliyle ödettirmeyi he· 
defleyen vahşi işkence ve katliam 
harekatıdır bu. 

Sarsıntının bu denli buyük ol· 
masında Kürdistan'da yaşanan da
ha önceki mücadelesiz ortam 
önemli bir etkendir. Bilindi§i gibi, 
1925-40 döneminde Kürdistan'ı 
siyasi ve askeri egemenliği altına 
almayı tamamlayan Türk burjuva
zisi. yarattı§ı vahşet ve katliam 
ortamında toplumu sindirebilmeyi 
ve 70'1ere kadar o lan dönemde bu 
egemenli§ini "sukunet'' içinde sür
dürebilmeyi başarmıştır. Ekonomi
den kültüıe kadar her alanda uy
guladı§ı asimilasyon politikası ile 
Kürdistan toplumunda ulusal 
özürusenmeyi büyükölçüde gel iştir
miştir. Öyle ki Kürt ulusal değer
lerinden kopuk, ona yabancı, 
ulusal ve toplumsal çıkarlarını gö
remeyen, bu do§rultuda düşüne

meyen ve çalışamayan. sözde aydın 
kesimi tamamen başka ulusun çı
karlanna ba§lı hale gelmiş bir top· 
lumsal yapı yaratmıştır. Ve yarat
tı§ı bu yapıya bakarak, Kürt soru
nunu mezara gömdü§üne ve üzerini 
betonladı§ına kendisini inandırmış-
tır. 

Bu mücadelesiz dönemde Tür
kiye'deki ekonomik ve toplumsal 
gelişmelere ba§h olarak Kürdis· 
tan'da da bazı gelişmeler olmuştur. 
Sömürgeci egemenlik altında Kür
distan'a kapitalizm girmeye. köylü
lük da§ılmaya ve aynşmaya, kent· 
l eşme gelişmeye başlamıştır. Bu 
temelde toplumsal aynşma ve yeni 
sınıf ve tabakaların ortaya çıkması 
gelişmiştir. Fakat topluma dayatı
lan sömürgeci uygulama olarak. bu 
sınıf ve tabakalar, Kürt ulusal ger· 
çekligiyle degil, Türk ulusal ger· 
çekligiyle koşullandırılmışlardır. 

Öyle ki. en ileri insanların yargısı 
"biz birlikolamayız, kurtuluş müca
delesi veremeyiz" halini almıştır. 

Böylesi gelişmeler içinde 1970'· 
le re gelindi§inde zaten istikrar tanı
mayan sömürge toplum yapısının 
bunalımlı durumu gelişmiştir. Buna 
bir de Türkiye'de yaşanan bunalı· 
ının etkisi eklenince Kürdistan'daki 
bunalım daha da derinleşmiştir. Bu 
ortamda, oluşan çeşitli sınıf ve 
tabakalar. giderek derinleşen çe· 
lişkileri mücadeleye dönüştürmeye, 
çıkarları do§rultusunda yeni siyasal 
arayışlara yönetmeye ve siyasal 
mücadele içine girmeye başlamış
lardır. işte PKK Hareketi , pro
letaryanın ve emekçi halkın siyasal 
yönelimi olarak böyle bir gelişme 
orta mında doğmuştur. Hakim sınıf· 
lar Türk burjuvazisiyle kader bir· 
liklerini daha çok geliştirirken. kü· 
çük~burjuvaziyle bağ içinde olan 
bazı kesimleri de yeni tür bir işbir
likçilik yaratma çabası içine girmiş
lerdir. 

PKK'nin ve önderlik ettiği müca· 
deleni n gelişmesi Kürdistan'da yeni 
bir siyasal ortam yaratmıştır. Bu, 
Türk sömürgecili§i ve ajanlarıyla 
Kürdistan halkı arasındaki çelişki
nin siyasal mücadele düzeyine ulaş· 
ması demektir. Bu. egemen olan 

sömürgeciliğe karşı ulusal kurtulu.ş 
hareketinin ortaya çıkması demek· 
tir. Böylece sömürgeci siyasete 
karşı ulusal kurtuluş siyaseti do§· 
muş, siyasal ortamı söml.ırgeci kar
şı-devrimle ulusal kurtuluş devrimi 
arasındaki amansız mlicadele belir
lemeye başlamıştır. 

Gelişmeler, devrimin ve karşı
devrimin biribirine karşı ataklar 
yapması biçiminde olmuştur. PKK'
nin 1978-80 atagı Kürdistan'da 
devrimci bir proletarya partisinin 
şekillenmesine ve devrimci kitle 
hareketinin muazzam boyutlarda 
kabarınasına yolaçmıştır. Öyle ki 
her alanda devrimci örgütler kurul
muş. bir çok mücadele yöntemi bir
likte kullanılmış. işçiler. köylüler. 
emekçi h~lk kitleleri büyiık giıçler 
halinde mücadeleye katılarak kur
tuluş mücadelesi yolunda ileri git
mek istemiş, sömürgecilik ve iç 
gericilik önemli bir darbe yemiştir. 
Ne var ki. devrimcilerin amatör ve 
ilkel çalışma yöntemlerini aşa~ 

mayıp devrimci önderliği yeterince 
yerine getirememesi, kitle hareketi
nin istediği önderliği yeterince bula
maması na ve gerekti§i gibi ileri 
gidernemesine yol açmıştır. Bu 
durum. giderek ulusal-demokratik 
harekette bunalımın ortaya çıkması 
sonucunu do§urmuştur. 

Böylesi bir devrimci gelişme 

karşısında, devrimci harekete karşı 
önce ajan hareketlerini ve yerli 
gerici uşaklarını kullanan sömür
gecilik, bunlardan sonuç ala
mayınca ve içinde bulunduğu bu~ 
nalımanı hafifletemeyince siyasal 
biçim degişiklig ine, 12 Eylül faşist· 
askeri yönetimine gitmek zorunda 
kalmıştır. Böyle biryönetim altında 
ve açtığı faşist savaş içinde atlata· 
madığı bunalımlı yapısını çıplak 
askeri zorla yaşatmak, devrimci
demokratik hareketi ezmek iste
miştir. Bu do§rultuda katliamlar 
düzenlemiş. yüzbinleri zindanlara 
doldurmuş, en vahşi baskı ve iş
kence yöntem lerine başvurınuş. 

ajan faaliyetlerini hızlandırını ş, po
litik manevralar geliştirmiş, em
peryalizmle işbirli§i içinde yarattığı 
ağır baskı koşullannda devrimcileri 
bunaltınaya ve harekeileri dağıtıp 
yoketmeye çalışmıştır. Fakat bütün 
bu çabalan na rağmen, amaçlarına 
yeterince ulaşamamış. devrimci 
hareketi yokedememiş, bunalımlı 

yapısını daha da derinleştirmekten 
kurtulamamıştır. 

1980 sonrası dönem, faşist·sö
mürgecili§in yarattı§ı böyle a§ır 

baskı dönemidir. Bu dönemde. ileri 
gidemeyen kitle hareketi çok büyük 
oranda düşmüş, devrimci örgütler 
ağır kayıplar vermiş. parçalanmış. 

dagılmış, devrimden alçakça kaçış, 
ihanet, teslimiyet. döneklik olaylan 
sıkça yaşanır olmuştur. Kısaca dev
rimci~demokratik hareket ciddi bir 
bunalım içine girmiş, tasfiye teh
likesiyle yüzyüze gelmiştir. Bunun 
Türkiye'de yaşanan boyutlannı bir 
önceki makalemizde incelemiştik. 
Besbelli ki bu durum, hem karşı· 
devrim, hem de devrim cephesinde 
yaşanan ciddi bunalım Kürdistan'a 
da yansımış. kitleleri ve ulusal
demokrat ik hareketi etkilemiştir. 

Hatta sömürge koşullan dikkate 
alınırsa. bunalımın Kürdistan'da 
daha agır bir biçimde yaşanacağı 
açıkça görülecektir. Ve olan da 
budur. 

1980 sonrası Kürdistan'da yaşa~ 
nan bunalımın durumu nasıldır? 

Önce birkaç cümle ile toplumun 
içinde bulundu§ u duruma bakalım. 

PKK'nin 1980 öncesi devrimci 
siyasal çakışı toplumu derinden etki
lemiş, önemli bir kitle gücünü uyar
mıştır. Bu etkileme ve uyarma, 

gerçek anlamda. azgın ulusal imha 
altında kendi çıkarlarını göremez 
ve bunlan savundmaz duruma ge· 
tirilmiş olan Kürdistan toplumu 
açısından ciddi bir sarsıntı biçi
minde olmuştur. Bu sarsıntı. a§ır 
baskı döneminde, sömürgecili§in 
dayattı§ı zulüm, katliam. işkence ve 
savaş karşısında daha da büyümüş, 
korku, panik ve mt.icadeleden uzak
laşmaya dönüşmüştür. Sömür· 
gecilik yarattı§ı bu baskı ortamında 
kitleleri sindirmek, pasifize etmek. 
Kürtlük ve Kürdistan adına varolan 
tüm değerleri ezmek ve böylece çat
Iayan betonu daha sa§lam olarak 
dökmek istemiştir. Bunun karşı
sında ve gerileyen devrimci müca· 
dele ortamında kitlel,;:or devrimden 
uzaklaşmaya, eski durumuna dön
meye, "biz birlik olamayız. kurtuluş 
mücadelesi veremeyiz" biçimin
deki yargıya inanmaya başldmış
tır. 

Ama bu durum uzun süreli ola
mamıştır. Faşist cunta egemenliği 
altında yaşanan süreç gözler öniın· 
dedir. Faşist·sömürgeci yönetim 
kitlelere hiçbir şey veremedi§i gibi 
gerçek yüzünü de uzun süre gizleye· 
memiştir. Kürdistan'da ekonomik 
durum daha da kötüleşmiş, işsizlik. 
pahalılık, yokluk ve yoksulluk had 
safhaya çıkmıştır; kitleler topyekun 
açlık tehlikesi ile karşı karşıya 

getirilmiştir. Hızlanan tekelleşme 
ve devlet egemenliği ortamında bir 
avuç iri feodal·komprador dışında 
tüm kesimler yoksullu§a itilmiş, 
yaşayamaz duruma düşürülmüştür. 
Bu ortamda. bir yandan daha çok 
sayıda insan yoksul halk kitleleri 
safına itilirken, öte yandan da top
lumsal çe lişkiler daha da derinleş· 
miş, muhalefet etme. mücadele yü
rütme eğilimi gelişmiştir. Derinle· 
şen ekonomik ve toplumsal bunalım 
ortamında yaşayamaz duruma ge· 
len kitleler içinde zorunlu bir çare 
olarak düzene karşı muhalefet etme 
istemi hem derinJik ve hem de geniş

lik bakımından daha da güçlen miş· 
tir. Bu durumu iyi bilen faşist-askeri 
yönetim, çıplak zorunu ve savaşını 
uzun süreli dayatarak kitlelerde 
ortaya çıkan bu türe§ilimleri bastır· 
mak ve böylece ömrünü uzatabil
mek yolunu tutmuştur. Yani kitleler 
iki yönlü bir zorlama altında bulun
maktadır: bir yandan derinleşen 
ekonomik ve toplumsal bunalım 
ortamında kötüleşen yaşam duru
mu zorldmaktadır. bu, kitlelerde 
düzene karşı çıkma eğilimini kö
rüklemektedir: öte yandan faşist· 

sömürgeciligin siyasal ve askeri 
zoru kitlelerin tepesindedir, bu, 
korku ve sessizlik e§ilimini sürdür
mektedir. Bugün kitleler açısından 
yaşanan durum tamıtamına budur. 
Kitleler mevcut yaşama daha fazla 
dayanamaz hale gelmiştir. Hem 
devrimci kabanş döneminde dev· 
rimci mücadele kitleleri siyasal 
eylemlilik içine çekerek e§itmiş 
hem de azgın karşı-devrimci baskı 
döneminde uygulanan geniş çaplı 
vahşi baskı altında kitlelerin siya
sallaşması ve örgütlü mücadeleye 
yatlonh§ı gelişmiştir. Denilebilir ki 
Kürdistan'da kitleler içinde sa§lam 
devrimci örgütler kurabilmek şimdi 
daha olanaklı hale gelmiştir. 

Hem devrimci gelişme ve hem de 
gerileme deneyini yaşamış olan top· 
lurnun durumunu şöyle ifade etmek 
mümkündür: Devrimci eyleme katı
lan ve destekleyen kesimler, karşi
devrimden gördükleri ağır baskı ve 
zarar sonucunda, bugün çoğunlukla 
aktif devrimci mücadele yürütül· 
mesinden. yanadırlar. Sömürgecili· 
§in toplum içindeki dayanakları 
azalmış. bir avuç gerici, ajan~ 

muhbir takımına düşmüştür. Orta· 
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daki büyük ço§unluk. mevcut ya
şam durumu karşısında düzene 
karşı mücadele edilmesini iste· 
mekte ve fakat bunun başansından 
kuşku duymaktadır. Bu durum. Kür
distan'da oluşan muazzam devrim
ci potansiyelin ve devrimci müca
delede örgütlü önderliğin oynaya· 
cağı önemli rolü gösterir. E§er 
düşüncede ve eylemde kitlelere 
önderlik edilir ise, güçli.ı ve ileri bir 
devrimci mücadelenin ortaya çı· 
kaca§ı kesindir. Bu. Kürdistan'da 
devrimcilere ve devrimci örgüt!Pre 
yüklenmiş tarihi bir görevdir. 

Böyle tarihi ve onurlu birgörevle 
yüzyüze bulunan devrimciler ve 
devrimci örgütler bunu ne oranda 
yerine getirmektedirler? Belli ki 
sonucu belirleyen bu soruya do§ru 
yanıt verebilmek için devrimcilerin 
ve devrimci hareketin yaşanan sü· 
reçteki durumunu görmek gerekir. 
Zira devrimci-demokratik hareke
tin ciddi bir bunalım içinde bulun· 
duğu hemen herkesçe kabul edil· 
mektedir. O halde devrimci-yurt· 
sever hareketin yaşadığı bunalımın 
durumu nasıldır? 

Bu konuda, önce kendisini dev
rimci·yurtsever olarak adlandıran 
reformist·milliyetçi hareketin duru· 
munu görmek ve daha sonra da 
devrimci hareketimizin durumunu 
ele almak çeşitli açılardan daha 
yararlı olacaktır. 

Kürdistan'da reformist-milliyet· 
çi hareket, küçük·burjuvazinin bir 
e§ilimi olarak. esasta kent küçük
burjuvazisine ve onun üst kesim
lerine dayanır; bu kesimin ruh halini 
taşır ve onun çıkarlarını savunur. 
Kent küçük-burjuvazisinin bir yan
dan sömürgeci kapitalizme ve öte 
yandan aşiretçi-feodal toplumsal 
yapıya ba§ımlı olması ve bunlara 
hizmet temelinde oluşmasından 

dolayı, reformisı milliyetçi hareket 
de bir yandan Türk küçük-burjuva 
ve burjuva "liberal" hareketlerine. 
öte yandan ise yan~feodal, yan· 
burjuva Kürt hakim sınıflarının 
hareketine ba§ımlı oluşmuştur; çe· 
şitli giup ve örgütleri bu hareketle
rin içinden çıkmıştır; ideolojik, po
litik, örgütsel ve taktiksel ilkelerini 
bu hareketlerden almıştır. Refor· 
mist-milliyetçi hareket düşünsel 
bağımsızlı§a ulaşamamıştır; onun 
ideolojik şekiilenişi bir yandan sö· 
mürgecili§e teslimiyet. öte yandan 
aşiretçi, feodal, burjuva anlayış

Iann karmaşasıdır: buna sosyaliz
min revize edilmesi de eklenmek· 
tedir. Bu hareket. politik açıdan 
ulusal bağımsızlık ve demokratik 
toplum hedeflerine ulaşamamakta, 
otonomici işbirli§i ve aşiretçi, kabi
leci yapılanışı aşamamaktadır. Bu 
son durum. onun örgütlenme an
layışında ve örgüt yapısında açıkça 
görülmektedir. Taktiksel açıdan 

ulusal kurtuluş savaşı çizgisine 
ulaşamayan reformisı-milliyetçi 
hareket. en eylemsiz bir reformcu· 
luğu temsil etmektedir. Onun mil· 
liyetçiligi, işbirlikçilik hedefine ula· 
şabilmek için kitlelere yönelik bir 
aldatmaca aracıdır. Bütün bu özel
likleriyle, mevcut ideolojik, politik, 
örgütsel ve eylemsel anlayışıyla 

reformist·milliyetçi hareket. dev· 
rimci bir ulusal kurtuluş çizgisine 
ulaşamamış, ulusal kurtuluşa yöne
lememiş. bir ulusal kurtuluş ha· 
reketi haline gelememiştir. 

Mevcutözellikleriyle çeşitli grup 
ve örgütler biçiminde (DDKD, ÖY. 
KUK, Rizgari ve daha sonra çeşitli 
partiler) 1970'lerin ortalannda şe· 
killenen reformist-milliyetçi hare· 
ket. 1970'lerin sonlarında bütün 
gücüyle 1981 seçimlerine hazırla
nırken siyasal yaşama devrimci 
proletarya hareketi girmiş, geliş· 
meler farklı olmuşt~r. Artık Kür
dis tan 'daki siyasal yaşamı ulusal 
kurtuluş devrimi ile sömürgeci kar
şı-devrim arasındaki amansız mü
cadele belirlemeye başlamıştır. 

Böyle bir ortamda kendisini her 
alanda yenileyemeyip ulusal kurtu
luş çizgisine yönelemeyen ve si
yasal yaşama girerneyen refor-
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mi st-milliyetçi hareket. bütün suçu 
ve günahı devrimci proletarya ha· 
reketine yükleyerek devrime karşı 
savaşmaya yönelmiştir. Çeşitli itti
faklar ve "UDG"Ier bu temelde 
kurulan birlikler olmuştur. Ve sert
leşen politik-askeri mücadele orta
mında gelişme saQiayamayan re
formist-milliyetçi hareket, açık bir 
dagılma, gerileme ve bunalım içine 
girmiştir. 

Böylece 12 Eylül faşist askeri 
darbesine düşüncede ve pratikte 
hazırlıksız yakalanan hareket için
deki çeşitli grup ve örgiıtlera§ırdar
beler almışlardır. Yaratılan faşist· 
sömürgeci baskı altında bu güçlerin 
içinde yaşadıQı bunalım derinleş
miş, parçalanma ve daQılmalan 

hızlanmıştır. Küçük küçük gruplara 
ve hatta tek tek kişilere kadar 
parçalanmışlardır. Devrim ve de
mokrasi davasına sırt çeviriş, 

kaçkınlık, dağılma, yılgınlık. yozluk 
bu güçlerin içinde bulunduğu genel 
durum olmuştur. işin en ciddi yanı , 
bu durumu yaşayan grup ya da 
örgütler içindeki bazı kişiler de§il, 
grup ya da örgütlerin bizzat kendi· 
leri olmasıdır. Yani reformist·mil· 
liyetçilik. bir hareket olarak da· 
§ı lma, çürüme ve tasfiye olma döne· 
mini yaşamıştır ve yaşamaktadır. 

Faşist·sömürgeciliğin yarattıQ-ı 

a§ır baskı döneminde reformist· 
milliyetçi hareket faşizme karşı 

devrimci ya da tutarlı demokratik 
tavır alamamıştır. Onun faşizme 

karşı tavrı, burjuva "liberal" çevre· 
terin tutumlanyla aynı olmuştur. Bu 
hareket. faşist karşı·devrime karşı 
savaşmak yerine birinci sıraya dev· 
rimci proletarya hareketi şahsında 
devrime karşı savaşmayı koymuş· 
tur. Kendi içinde sürekli parçalanan 
ve da§ılan hareket, proletarya par· 
tisine karşı mücadelede "üçlü", 
"beşli" birlikler yaratmış ve bunu 
kesin bir zorunluluk olarak gör· 
müştur. Teoriden takti§e ve ör· 
gutsel varlı§ına kadar proletarya 
partisine karşı savaş m ış, her alanda 
onu yıkmaya çalışmış, devrimci 
hareket içindeki yıkıcılı§ı körükle· 
yip destekiemiş ve böylece pro· 
letarya partisini tasfiye çabalannın 
önemli bir dış kolu olmuştur. 

Ağır baskı dönemi reformist· 
milliyetçi hareketin gerçek eğilimi 
olan işbirlikçiliğini açıkça ortaya 
çıkarmıştır. Emperyalizmin sosyal· 
demokrat çevrelerine işbirlikçilik, 

Turk burjuva "liberalleriyle" işbir· 
li§i arama bu hareketin yo§un 
ugraşı olmuştur. Bütün umutlarını 
Torkiye 'deki burjuva "liberal" çı· 

kışa bağlayan bu guçler. Kürt ha
kim sınıflannın izinden yürürnede 
kusursuz olduklarını açıkça göster· 
mişlerdir. EQer bazı gLiçleriyle he· 
nüz Kürtlük ve Kürdistan adına 

varolan tüm degerieri açıkça inkarı:t 
kalkışmamı~larsa , bundd devrimci 
prol e tarya hareketinin varlı§ı \1e 

Kurdistan'ın diger parçaları temel 
etken olmuştur. 

Reforınist·milliyetçi hareketin 
vardıgı bu noktanın derin toplumsal 
kökleri vardır: Türk burjuva "libe· 
rallerinin" karşı·devrimci ruh ha
liyle KLirt hakim sın ı flannın işbir· 
likçi gericiliginin küçUk·bUrJuvazi· 
deki daQılına. parçalanma. kaçkın
lı k. teslimiyet. işbirlikçilik. yazluk 
ve inkarcılık biçimindeki tezahürü· 
dür. Eger bu hareketin seçkin ön· 
derlerinden olan Bay Kemal Burkay. 
PKK'nin Türk sömürgecili§inin Kür· 
distan'daki gelişimi ve amaçları, 

Kürt hakim sınıflannın durumu ve 
kent küçük·burjuvazisinin oluşum 
özellikleri lizerine olan görüşlerine 
şiddetle saldırm ı şsa. bu. o görüşle· 
rin yanlışlı§ının bir eleştirilmesi 

deQildir, tersi ne reformist·milliyetçi 
hareketin toplumsal köklerinin böy
le doQru gösterilmesiyle bayları mı· 
zın maskelerinin düşürülüp gerçek 
yüzlerinin kitlelere açık edilmesine 
duyulan şiddetli bir öfkedir. Aynı 
yapının devrimci proletarya hare· 
keti içindeki uzantılan da. zayıf ve 
fakat sonderece açık bir biçimde 
yıkıcı ve bozguncu bir tasfiyecilik 

olarak tezahür etmiştir. 
PKK. devrimci gelişimini, ta 

başından itibaren saflanndan refor
mist. oportünist, bozguncu ve yıkıcı 
unsurlan temizleyerek si..irdürmüş· 
tür. 

Daha kendisinin bir parti olarak 
ortaya çıkttgı. Kürdistan'da sıkıyö
netimin ilan edilmeye başlandığı 

1978 sonlannda burjuva siyasal 
yapının biçim değişikligine gitti§ini 
görmüştür (bakinız: Maraş Kat· 
liamı Üzerine Bir De§erlendirme). 

1979-SO'de içinde taşıdıgı zayıf
Iıkiann bilincindedir ve bunları 
giderebilmek için yo§un çaba ve 
uğraş içine girmiştir. 

Bu nedenlerle, 12 Eylül faşist

askeri darbesiyle karşiiaşınca PKK 
şaşırmamış, geri çekilme biçimin· 
deki dogru devrimci taktiQi belir· 
leyerek, di§er tüm güçlere oranla bu 
taktiği en başı n lı bir tarzda hayata 
geçirmiştir. Kayıplarını ise, esas 
olarak örgütsel yapıdaki hata ve 
yetersizlikleri nedeniyle vermiştir. 

PKK. 12 Eylül darbesiyle baş
layan yeni dönemin özelliklerini, 12 
Eylül rejiminin niteli§ini zama· 
nında ve yeterli bir biçimde tahlil 
etmiş, devrimci görevleri do§ru 
belirlemiş ve bunların sonucunda 
bu dönemde de devrimci gelişme 
yaratmasını bilmiştir. Parti yapı· 

sında proleterleşmeyi ve proleter 
devrimcilige ulaşmayı geliştirerek 

her türlü düşmanca faaliyeti altet· 
meyi. boşa çıkarmayı başarmıştır. 

Böylece Kürdistan'da devrimci pro
letarya partisinin, devrimci bir ha· 
reketin devrimci ölçülerdeki var· 
lıQını yaratmış. Kürdistan'da ol· 
du§u gibi Türkiye' de de devrimi 
temsil eder hale gelmiştir. Bu nite
li {ii bugün dost. düşman herkesin 
gözünde belirginlik kazanmıştır. 

Yürüttü§ü bütün bu devrimci 
çalışmalarına raQmen, faşist·sö· 
mürgecili§in yarattı§ı aQır baskı 

döneminde PKK de ciddi bir buna· 
lı m yaşamıştır. Cezaevlerinde ve 
dışarda yıkıcılık. teslimiyetçilik, 
provakasyon ve bozgunculuk biçi· 
minde ortaya çıkan karşı·devrimci 
saldınlarla karşılaşmış. bu biçimde 
içerden yı kılmak ve tasfiye edilmek 
istenmiştir. PKK. bu dönemde or· 
ta ya çıkardı§ı devrimci kazanımları 
ve sürdürdü§ü leninist devrimci 
gelişimini, yıkıcılık ve bozgunculuk 
biçimindeki tasfiyecili§i etkisiz kıl
mayı başararak sa§lamlaştırmış, 

kalıcı ve anlamlı kılmıştır. 
PKK içinde yıkıcı ve bozguncu 

tasfiyecilik, ''Genç Kemalistler'' (ya 
da faşist milisler veya kendi deyim· 
leriyle "robotlar"}, "demokrasi ve 
uygarlık arayıcılan" ve Partiden ve 
devrimden "hak arayıcılar" biçim
lerinde ortaya çıkmıştır. Elbette 
bunların içinde ve arkasında faşist· 
sömürgecili§in dolaysız u§raşı var· 
dır: bir yanda karşı·devrime teslim 
olup ihanet eden ve faşist milisler 
olarak faşist·sömürg ecili§in ajanlı· 
§ını üstlenenler (Şahin· Yıldırım ta· 
kımı gibi), di§er yanda söınürgeci 
karşı·devriınin bilinçli militanlı§ını 
yürüten ajan-provakatörler (Semir 
gibi), yine çeşitli biçimlerde pro· 
vake edilerek tam bir Parti düşmanı 
haline getirilenler (Davut, Seher. 
Süleyman gibi} bulunmaktadır; fa
kat dilşmanın dolaysız u§raşı olsa 
da. bu bilinçli faaliyet belli bir ıop
lumsal yapıya hitap etmiş, devrim· 
cilik adına ortaya çıkan ve fakat 
çeşitli biçimlerde Partiyi ve devrimi 
tasfiye etmeyi amaçlayan siyasal 
görünümlere bürünnıeye çalışmış. 
düşmanla dolaysız hiçbir ba§lantısı 
olmayan ço§unluga. ''demokrasi, 
uygarlık ve hak arayıcılara" daya· 
oarak amaçlarına ulaşmak iste· 
miştir. Yani. PKK içinde çıkan tas· 
fiyeciligin yukarda belirtti§imiz bi· 
çimleri bilinç ve ilişki açısından. 

vardıQı sonuçlar bakımından de· 
Qişiklikler arzetse de. bizim açımız· 
dan önemli ol<.ın ortaklıklara sa· 
hiptir: hepsi de toplumsal köken 
olarak birlik arzeder; hepsi de 
ideolojik·politik olarak Kürdistan 
ulusal kurtuluş devriminin reddinde 
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birleşir (çoğunluk bunun başlangıç 
aşamasında kalmıştır); hepsi de 
örgütsel olarak devrimci proletarya 
partisinin yıkılmasını veya başka· 
laşıma u§ratılmastnı ister. Ortada 
düşmanın bilinçli faaliyeti, ajan· 
provakatör u§raşı vardır, bunun 
anlamı açıktır, bu, e§ilime dam· 
gasını vurmuş. PKK'de geliştiril· 

rnek istenen tasfiyeci eQilimin ar· 
kasında nasıl bir provakasyon olayı 
bulundu§unu göstermiş ve eğilimin 
bir provakasyon çizgisi oldugunun 
kavranmasını kolaylaştırmıştır. 

Elbette bu önemlidir; fakat bizce 
bundan daha önemli olan, sonuçta 
bununla birleşen ve faşist milislik 
haline gelen teslimiyet ve ihanet ile. 
devrime ve Partiye karşı provake 
edilerek (kendisi bilmeden, dev· 
rimeilik adına yapılıyor bu) tam bir 
parti düşmanı haline getirilme du· 
rumudur. Hem toplumsal kökleri. 
hem de ideolojik, politik ve örgütsel 
anlamı açısından esas olarak görül· 
mesi gereken ve tasfiyecilik olarak 
ele alınıp ayrıntılarıyla incelenerek 
açıQa çıkarılıp mahkum edilmesi 
gereken budur. Çeşitli tonlanyla 
örgüt içinde önemli bir kesimi ku· 
caklayan .. hak arayıcılt k" ise bunun 
başlangıcıdır: ona açık kapı bırakır 
ve destekler. derinleştirildiğinde 

ona vanr; bu nedenle bunlar içinde 
ele almak, anlamını yeterince kav· 
ramak açısından zorunludur. EQer 
bizdeki "hak arayıcılık", birkaç 
unsur dışında derin ve tehlikeli 
boyutlara vardırılmamışsa. bunda 
Partinin yürüttü§ü örgütlü devrimci 
çalışma belirleyici etkendir. Parti· 
nin ve devrimin gücü bu yapılann 
kolay ilerlemesini engellemiş, ger· 
çe§i görme. kendini e§itip yenileme 
konusunda kişisel çabaları kolay· 
Jaştırmıştır. 

«TASFiYECiLiK. kökü dcrin
lerde olan toplumsal bir olgudur. 
liberal burjuvazinin karşı·devrimci 
ruh haliyle. demokratik küçük-bur· 
juvazideki da§ılmu ve parça/an· 
mayla aynlmaz biçimde ba§lıdır. 

Liberaller/e küçük·burjuva demok· 
ratlar. devrimci sosyal·demokrat 
partinin maneviyolını bozmak, onu 
alttan ku ndakiayıp devirmek. çatısı 
altında boşan sa§layabilecekleri 
yasal işçi örgütleri için yolu temiz~ 

leyip açmak amacıyla her çareye 
başvuruyorlar. binbir türlü yol de· 
niyorfar. Yaşadığımız şu günlerde 
tasfiyeciler ideolojik ve örgütsel 
yönden. dünün devriminden arta 
kalan en önemli şeye ve yannın 
devriminin en önemlisiperine karşı 
savaşıyorlar.» (Lenin. Tasfiyecilik Uze

rine. Sayfa:68) . Lenin'in bu herşeyi 

aydınlarmaya yerer belirlemeleri. 
kendi koşullan nda. Kürdistan'da ve 
devrimci proletarya partisi saf· 
lannda geçti§imiz dört yıldan beri 
yaşanmıştır ve yaşanmaktadır. 

Önemli tek fark ise. bizdeki yıkıcı lı· 
ğın ve bozgunculugun ardında fa· 
şist·sömürgeci karşı·devrinıin ve 
emperyalizmin bilinçli faaliyetini11. 
ajan·provakatörlerin bizzar bulun
masıdır. 

Yıkıcı ve bozguncu tasfiyecilik. 
kökü derinlerde olan toplumsal bir 
olgudur. proletarya partisi saflarına 
katılan proletarya dışı sınıf ve ta· 
bakalann. esı:ts olarak küçllk·bur· 
juvazinin damgasını taşır. kemalist 
sömürgecilik ve aşiretçi-feodal ge· 
ricilik, işbirlikçilik ile. Türkiye'deki 
sözde burjuva "liberallerin" karşı· 
devrimciliğiyle ve küçük·burjuva
zideki dagılına, parçalanma ve 
kaçkınlıkla ayrılmaz biçimde bagJı. 
dır. Bazılarının sandıgı gibi bizdeki 
yıkıcılık ve bozgunculuk sadece bir 
alçagın. bir provakatörün ortal ı gı 

karıştırması, insanları aldatması ve 
kendine alet etmeye çalışması de· 
gildir: bunu böyle kavramak ve 
kabul etmek büyük bir yanılgı olur. 
Alçak provakatör bir objektif duruma 
karşı·devrimci bir müdahalede bu· 
lunmuş, yıkıcılığı ve bozgunculugu 
geliştirmeye, derinleştirmeye çalış· 

mıştır. Gerçekte bizdeki yıkıcılık ve 
bozgunculuk. Kürdistan toplumu 
üzerindeki sömürgeci egemenli!]in 

yarattığı yapının. toplumdaki 
özümsenme ve yabancılaşmanın, 

aşiretçi·feodal gericiligin devrim 
saflanndaki dışa vurumudur. Sö· 
mürgeci burjuvaziyle ve aşiretçi· 

feodal yapıyla bağlılık içinde o l uşan 
küçük-burjuvazinin. bu güçlerden 
aldıgı özelliklerle onun zorluklar 
dönemindeki da§ılma ve kaçkınlıQı· 
mn birleşmesidir. Proletarya partisi 
saflannda yıkıcılık ve bozgunculuk. 
proletarya dışı güçlerin ve küçük· 
burjuvazinin bir çırpmışı olarak 
ortaya çıkmıştır. E§er Şahin·Yıl· 
dınm hain takımı "Genç Kemalist· 
ler" olarak ortaya çıkmaya çalış· 
mışlarsa. bu. özümsenmiş küçük· 
burjuvazinin zorluklar altında gös· 
terdiQi kaçkmlık ve teslimiyetin, 
ulusal yabancılaşma ve devrim 
karşıtlı§mın ta kendisidir. Nevar ki, 
Kemalizmin yeni dönemde ihtiyar· 
!ayıp faşizme varması bizim ''genç· 
lerimizi" de faşist milis olarak 
ortaya çıkmak zorunda bırakmıştır. 
Eğer alçak provakatör, kendisini 
"demokrasi ve uygarlık arayıcısı", 
"yobazlı§a karşı özgürlük savaşçı· 
sı", "hakkı yenen bölge ve kişilerin 
haklannın savunucusu" olarak gös· 
termeye çalışmışsa, bu, onun, bir 
yapıya hitap etmek isteminin. ke· 
malist sömürgecilik altında yaban· 
cılaşan güçlere Kemalizmin "yü· 
celi§inin" hatıriatılmasının ve aşi· 
retçi·feodal yapı içinde yo§rulan 
güçlere aileci. kabileci, aşiretçi, böl· 
geci çıkarların ve hakların aran
masının gerektiginin duyurulması· 
nın ta kendisidir. Bütün bu ça§rılara 
kulak kabarta nlar, kulak kabarttı k· 
ları biçim ve oranda ideolojik ola· 
rak proletarya partisine karşıt ve 
gerici düşünce içinde olduklarını 

bilmek zorundadırlar. 
İdeolojik açıdan, yıkıcılık ve boz· 

gunculuk, Parti ideolojisi yerine 
kemalist ideolojiyi. sömürgeci ege· 
menli§i meşru görme. ulusal ya· 
haneılaşma ve aşiretçi·feodal dü· 
şünceleri geçirme biçiminde ortaya 
çıkmıştır. Bir yandan sOmürgecilik. 
öte yandan aşiretçi-feodal gericilik 
olmak üzere iki temel kayna§ı var
dır. Bilinçli düşman faaliyetini yü· 
rüten Semir provakatörü de bu iki 
yanı birlikte işlemişlir. Kendini 
"Genç Kemalistler" olarak ilan 
etmenin. sözde parti içindeki "yo· 
bazlı§a ve diktatörlüge karşı uygar· 
lı§ı ve demokrasiyi" temsil ediyor 
görünmeye çalışmanın, aileci, ka bi· 
leci, bölgeci anlay ı şlan taşıyıp ge· 
liştirerek, şehit düşen ya da ileri 
faaliyet yürüten bir akraba ya da 
hemşehriye dayanarak ya da dev· 
rime harcanan emegi dile getirerek. 
vb. Partiden ve devrimden "hak ara· 
manın" başka ne anlamı olabilir? 
Bunlarla ideolojide Parti yıkılmak, 
yerine gerici düşünceler geçirilerek 
devrimden uzaklaştınlmak isten· 
miştir. Eger bu denli açık gerici dü· 
şünce l er Parti içinde geçici süre de 
olsa dinleyici bulabilmiş. bazı kişi· 
ler bu düşünceleri taşıyabilmiş ve 
eyleme dökmeye kalkışabiimiş ise, 
bu durum. toplumun kendi çıkarları 
dogrultusunda düşünmekten ne 
denli uzaklaştınlmış. kendi çıkar

larına karşı ve hatta düşman hale ne 
oranda getirilmiş (buna toplumun 
provake edilmiş olması da denebi· 
lir) oldugunu gösterir. Bizde yıkıcı· 
lık ve bozgunculuğun esas kaynagı 
buradadır, toplııınun bu durumunun 
Parti içine yansırnasıdır. bu gerçe§i 
görmeyen ve kendisini bu temelde 
yenilemeyen kişi. PKK ideolojisin· 
den uzak ve ne zaman kime ça· 
lışacagı belli olmayan bir kişi du· 
rumundadır. 

Örgütsel açıdan, yıkıcılık ve boz· 
gunculuk. leninist örgütlenme ilke· 
lerini sulandırma ve işletmeme. 

demokratik merkeziyetçilik ve dev
rimci disiplin anlayışını gerçek 
içeriginden boşaltma. Partinin dev· 
rimci merkezi örgübel yapısı yeri· 
ne yerel otoriteler biçiminde bö· 
lünmüş, . bölgecili§i esas almış 
ve hatta aile, kabile. aşiret otorite· 
lerinden oluşmuş bölük·pörçük bir 
yapıyı geçirme biçiminde ortaya 
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çıkmıştır. Gerçekte bütün bunlar. 
devrimci proletarya partisinin par· 
ça parça bölünmesi, da§ıtılması ve 
tasfiye edilmesi demektir. Örgütün 
devrimci kurallannı işletmeyen, 

kendisi kural tanımadı§ı gibi her 
kesi kuralsızh§a davet eden, bunun 
adını da "demokrasi, uygar ve özgür 
davranış" koyan, aşiretçi·feodal 

anlayışa dayanarak örgütte yer 
edinmek isteyen, vb. tutum ve 
davranışların devrimci proletarya 
partisini yıkmaktan başka ne an· 
lamı olabilir? Bilinçli düşman faa~ 
liyeti de kendisini bu biçimlerde 
göstermeye çalışmış ve bunlara 
dayanarak komplo gerçekleştir· 

meyi hedeflemiştir. Görüldü§ü gibi, 
örgütsel aÇıdan da yıkıcılı§ın ve 
bozgunculu§un. biri .. kemalist de· 
mokrasi" ve di§eri aşiretçi·feodal 
yapı olmak üzere iki temel kay· 
na§ı vardır. 

Yıkıcılık ve bozgunculuk, top· 
lum üzerindeki sömürgeci ve aşi· 
retçi·feodal egemen li {ii n proletarya 
partisi içindeki uzantısı, bu egemen· 
li§in toplumu getirdiği noktanın 

Parti içindeki dışa vurumudur. Bu 
yapının temelsiz küçük·burjuvazi 
şahsında açığa çıkması, küçük· 
burjuva kaçkınlıQıyla birleşmesidir. 
Bu doğrultuda yaşadı§ımız üç·dört 
yıl içinde Partimiz, kaçkınlı§ın, 

dönekliğin, teslimiyetin, i hanetin en 
i§renç örnekleriyle karşılaşmış, 

devrimci örgütsel saglamlaşmasını 
ve devrimci direnişçiliğini bu ya· 
pıyla da savaşarak geliştirmiştir. 

Parti içindeki yıkıcılık ve boz· 
gunculuk, Parti dışında karşı·dev· 
rimle dolaysız bag içinde olduğu 
gibi, burjuva "liberal" karşı·dev· 

rimeilik ve küçük·burjuva kaçkın· 
Jıgı ile de dolaysız ba§lantılıdır ve 
onlardan aktif destek görmüştür. 
Türkiye'de burjuva .. liberal" o larak 
adlandırılan çevrelerin ve hem 
Türkiye, hem de Kürdistan'da kü· 
çük·burjuva hareketlerin geçmişte 
nasıl PKK düşmanlı§ı yaptıklan iyi 
bilinir. Yaşadıgımız üç·dört yıl 

içinde de, Türkiye ve Kürdistan'ın 
küçük·burjuva hareketleri, kendi 
kaçkınlıklannı. da§ılma, parça· 
!anma ve çürümelerini proletarya 
partisine de bulaştırmak, burjuva 
"liberal" çevrelerle ve emperya· 
lizmin sosyal·demokrat temsilci· 
leriyle ilişki içinde proletarya par· 
tisinin maneviyarını bozmak. onu 
alttan kondakiayıp devirmek, tecrit 
ederek yıkıma u§ratmak için bütün 
güçleriyle çalışmışlar 've binbir 
yönteme başvurmuşlardır. Bu ko· 
nuda. bizim küçük·burjuva gurup
larımızın PKK'ye karşı nasıl "üçlü". 
"beşli" birlikler oluşturduklarını, 

bütün güçleriyle PKK'yi tecrit ve 
ideolojisini mahkum etmey~ ve 
örgütsel yapısından parça lar kopar· 
maya nasıl çalıştıklannı. Dev· 
Yolculu§un PKK'yi mücadele ze· 
mininden uzaklaştırmak ve dev· 
rimci çizgisinden vazgeçirmek için 
nasıl alttan kondaklama çabası 

yürüttü§ünü. Demokrat Tiırkiye 

gazetesinin sayfa larında pro letarya 
hareketi ve devrim düşmanı yazı· 
lan n ince bir tarzda nasıl yayın lan· 
makta oldugunu, bu güçlerin bur· 
juva "liberalleri" ile kolkola dev· 
rimci örgütleri ve devrimi tasfiye 
etmek için nasıl çalıştıklarını anı m· 
satmak sanırız yeterlidir. Herha lde 
Semir provakatörünün PKK'ye ve 
devrime karşı açık saldınya geçti§ i 
bir zamanda aynı tür bir saldırıyı da 
Bay Kemal Borkay'ın yürütmesi, 
Bay Borkay'ın ':fa~ist terörün 
sorumlusu PKK'dir. PKK geçmişini 
inkar etme/i ve ideolojik·politik çiz· 
gisini de§i~tirmelidir'' biçimindeki 
saçmalaması ile provakasyon çiz· 
gisinin kendi deyimiyle "öncü mi· 
litanı" olan. Seher'in "cezoevle· 
rindeki baskt ve işkencenin soru m· 
lusu PKK'dir, bunun hesabı PKK'· 
den soru/mo/tdtr .. biçimindeki açık· 
lama ve propagandasındaki birlik. 
bir tesadüf degildir. Bütün bunların, 
faşist·sömürgeci t~rörün ve burju· 
vazinin aklanmaya ça lı şılması , 

karşı-devrimin mantıgı yla ve uslu· 
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buyla devrimci proletarya hare· 
ketine karşı savaşılması oldug u 
açıktır. Dışardan ve içerden tas· 
fiyeciler. dünün devriminden arta 
kalan en önemli şeye ve yannın 
devriminin en önem lisiperine karşı. 
yani ideolojik-politik ve örgütsel 
varlığıyla proletarya partisine karşı 
elele ve ağız a§ıza vererek savaş
mışlardır ve savaşmaktadırlar. 

Yıkıcı ve bozguncu pro· 
vakasyon, kendisini ayn bir çizgi 
o larak, bir aydın oportünizmi ola· 
rak, bir Martovculuk biçiminde 
göstermeye çalışmış, bu görüngü 
çoğumu zu, her şeyden önce bu 
satıriann yazannı kısa bir süre de 
olsa yanıltarak gerçek içeriğe 
zamanında ulaşabilmeyi geciktir· 
miştir. Hatta bilinçli provakatör, 
yılarca kendisini salt bir aydın, 

nazik bir liberal , unutkan bir kişi 
olarak gösterip gizli faaliye tlerinin 
açığa çıkanlmasını böylece engel· 
l eyebilmiştir. (Aynı Tekeşin prova· 
kasyononda kendisini yıllarca has· 
ta gösteren bir provakatör gibi). 
Yıkıcı faaliyetin bilinçli temsilcileri· 
nin aydın oportünizmini, kendi 
yıkıcı provakatif faaliyetlerini giz· 
leyebilmek için bir örtü o larak kul· 
landıklan açıktır. Bir kere teori ve 
taktikte kendi anlayışını gizleyen 
o portünizm olamaz; ikin c i olarak 
devrim ve karşı·devrim çatışması· 
nın siyasal ortamı belirlediği bir 
yerde, bunlann dışında ve bunlar· 
dan ayn üçüncü bir çizgi olamaz. 
Bizde ise, yıkıcı faaliyetin ipliği 
pazara çıktıktan sonra kendisine 
görüş o luşturmaya çalıştığı ve fakat 
bu durumu uzun süre devam ettire
meyerek karşı·devrimin aQzıyla 
devrime saldırmaya başladığı açık 
bir gerçektir. Yıkıcılar aydın opor
tünizmi görüntüsünü gerçek du· 
rumlarını gizlemek için örtünmüş
le rdir; fakat bununla, aynı zamanda 
bir yapıya, parti içindeki küçük
burjuva etkiye, sağcılığa. sömürge 
köleliginin ve aşiretçi-feodal yapı
nın etkilerin e hitap etmek istemiş· 
lerdir. Böylece örgüt içinde boz
gunculuğu geliştirmeye çalışmışlar, 
proletarya partisinin devrimci an· 
layış ve ölçülerine ters düşen 
herşeyi daha başlangıcında iken 
karşı-devrime hizme t eder ve o 
yolda ilerler hale getirmişlerdir. 

Faşist·sömürgeci karşı-devrim , 
Partiye ve devrime önemli güç 
katan temel özellikleri tersine 
çevirerek, devrimci ölçüleri yıkarak 
proletarya partisini ve ulusal kurtu· 
luş devrimini yıkmak, tasfiye etmek 
istemiştir. Parti saflannda ortaya 
çıkan yıkıcı provakasyonun ana 
özelliği budur. Semir prokatörünün 
temel u§raşı, PKK'nin ulusal ve top· 
lumsal kurtuluş uğruna yarattığı 

güçlü fedakarlık duygusunu yık· 
mak, devrimcileri kişisel ve ailesel 
çıkarlannı düşünen ve bunu Parti 
saflannda arayan kişiler haline 
getirmek üzerindE' olmuştur. Tür· 
kiye tarihinde en güçlü biçimde 
Haki KARER yoldaşla sosyal-şo
venizme, burjuvazinin bu güçlü 
silahına vurulan darbe olan, PKK'ye 
ve Kürdistan devrimine büyük güç 
ve özellik katan proletarya enter· 
nasyonalizmi özelliğine karşın, 

düzenlenen ı 977 Antep komplo· 
suyla, PKK Hareketi yine ona yakın 
eller tarafından ve bu özelliğin 
tersine çevrilmesiyle yıkılınaya 

çalışılmıştır. Bu durumda, Antep 
komplosu, eski bilindiğinden çok 
daha geniş bir anlama, ince ve uzun 
süreli bir plana sahiptir. Günümüz 
yıkıcılıgı, bu biçimde ı 977 komp· 
losu ve yıkıcılı§ıyla organik bir bağ 
taşımaktadır. Yine Parti içinde 
ortaya çıkan yıkıcı lık, PKK' nin kişi· 
ler üzerindeki aileci , kabileci, gerici 
anlayışlan yıkıp on lan ulusallaştır· 
ması özelliğinin tersine çevrilmesi, 
kişilerin aileci ve kabileci gericilikle 
kamçılanıp provake edilmesi biçi
minde şekillenmiştir. Bütün bunlar, 
karşı·devrimin partiyi ve devrimi 
yıkmakta kullandıgı ve kullanmak 
isteyece§i bazı yöntemler. 

Faşist·sömürgeci karşı-devrim 

döneminde Parti saflannda ortaya 
çıkan yıkıcılık ve bozgunculuk, 
1977 "Sterka Sor" komplosuyla 
başlayan ve "Tekoşin" provakasyo· 
nuyla devam eden düşmanın Partiyi 
kendi içinden yıkma plan ve çabası · 

nın açık bir deva mıdır. Ortaya çıkan 
devrimci gelişmeye ve mevcut 
siyasal koşullara denk düşen yön· 
te m. araç ve biçimler kullanılmıştır. 
Bilinçli düşman faaliyeti, yani pro· 
vakasyon, devrimci gelişme ona
mında sarsılan ve agır faşist•sÖ· 
mürgeci baskı ortamında bunalan 
devrimcilerin bu durumundan ve 
toplumsal yapıda varolan zayıf· 

lıklardan yararlanarak Parti saf· 
lannda yıkıcılı§ı ve bozgunculuğu 
geliştirmeye, kişileri Partiye ve 
devrime karşı provake etmeye. top· 
lurnda yaratılmış olan ulusal ve top· 
lumsal çıkariara yabancılaşmanın 
Parti içindeki etkilerini dirilımeye 
ve Partiyi bu biçimde yıkmaya 

çalışmıştır. 

Durum ö zet olarak şöyledir: 
Devrimci bir pratik deney yaşama· 
mış. devrimci bir yaşamı miras 
olarak almamış ve ço§u devrimc i 
gelişme ortamında, bundan e tkile· 
nerek mücadeleye katılmış olan 
devrimciler, ı 978-80 siyasal çıkışı· 
nın yarattığı politik·askeri·pratik 
ortamda e§itimsizli§i nedeniyle ge· 
leceği yeterince göremeyerek, ama· 
törlüQü ve ilkelli§i aşamayarak. 
devrimci görevleri hakkıyla yerine 
getiremeyerek önemli bir sarsıntı 
geçirmişlerdir. Bu ortamda geliş· 

tirilen faşist·sömürgeci baskı ve 
saldınlar. devrimcilere ve halka 
karşı yürütülen savaş. devrimciler· 
deki bu sarsınııyı çeşitli biçimler· 
deki bunalıma vardırmıştır. Ya· 
kalanma ve şehit düşme biçimle rin· 
deki ciddi kayıplar esas olarak 
böyle bir ortamda verilmiştir. Parti· 
nin direniş temelinde geri çekilme 
biç imindeki karan. doğru bir karar 
olarak devrimci bir rol oynamıştır. 
Bu. devrimci mücadele açısından 
yeni bir dönemin açılması de· 
mektir. 

Dönemin başlangıcında he men 
tüm devrimcilerde değişik oran· 
larda bunalım vardır. Gelecek 
yete rince görülememekte, ne olaca· 
§ı ko nusunda endişeler taşınmakta· 
dır. Yoğun devrimci pratikten ko· 
pan ve dar çalışma içine giren 
devrimcilerin hemen tümü, bu 
ortamda daha çok kendisini dinle· 
mekte, düşünmekte, kişisel ihtiyaç· 
lannın karşılanmasını istemekte· 
dir. Bazılan bunu devrimci ha· 
reketin ve mücadelenin çıkarlanyla 
birleştirmeyi düşünür ve bu yönlü 
çalışırken, bazılan da kişisel ih
tiyaçlarını hiç bir kurala bağlı 
olmaksızın öne almakta, işi müca· 
dele kaçkınlığına vardırmaktadır. 
Örgüt gücü, bu iki uç arasında ser· 
pilmiş durumdadır. Bu dönem, hem 
kişisel ve hem de örgütsel açıdan 
devrimciliğin en zayıf oldugu bir 
dönemdir. Örgüt, gelece§e ilişkin 
henüz açıklamalar yapmamış, gö
revler belirlememiştir. Kişiler. hem 
toplumsal zayıflığın etkisi ve hem 
de ortaya çıkmış olan birçok sorun 
altında bocalamakta, bunalımlı ve 
zayıf bir durumu yaşamaktadır. 
Görüldüğü gibi1 bu yapı güçlü bir 
devrimci örgüt yaratmaya açık 
olduğu gibi, da§ılma ve parçalan
maya da açıkbr. 

Düşman bu ortamdan yararlan· 
maya çalışmış, hem dışardan ve 
hem de içerden faaliyetlerini en çok 
devrimcilerin zayıf bir durumda 
olduğu bu dönemde yo§unlaştır· 

mıştır. işkencehanelerde devrimci· 
leri teslim almaya, cezaevlerinde 
devrimci örgütü bölge bölge, aşiret 
aşiret, kişi kişi bölmeye ve parçala· 
maya çalışmıştır. Dış alandaki Parti 
yapısı içinde düşmanın faaliyetleri 
de en çok bu dönemde hızlan
dınlmıştır. Kişilere, sorunlan na ve 
zayıflıkianna göre yaklaşılmış, 
kişisel ihtiyaçlarını giderme ve 
rahat yaşam dürtüleri geliştirile· 
rek, sorunlar ve olumsuzluklar 
abartılarak, Parti yapısı hakkında 

kuşku yaratıcı haberler yayılarak, 
pratik yaşanmış olaylar üzerinde 
dedikodu yapılarak. kişiler arasın· 

daki basit uyumsuzluklar geliştiri
lerek, dedikoduculuk, didiştirme. 
çekiştirme, ahbap·çavuşluk, heın

şehrilik, aileci lik, bölgeeilik vb. 
örgüt içinde yaygın laştınlarak. 
bunlar gibi binbir çeşit gerici ve düş

manca yönteme başvurularak, ki şi· 
ler devrimci likten ve Partiden 
uzaklaştınlmaya, kendine, a rka · 
daşına ve partiye güvensiz hale 
getirilmeye, devrimci çalışmadan 
alı konmaya, örgüt. bölge bö lge. kişi 
kişi. bölünüp parçalanmaya çalışıl
mıştır. Öyle ki, örgüt kendi içinde 
provake edilmek, devrimciler birbir· 
leriyle ve yine devrimci örgütle 
savaşır hale getirilmek i stenmiştir. 
Bu zayıflık döneminde Semir pro· 
vakatörünün yaptığı çalışmalar, 
dönemin özellikleri ve içinden çıkı
lan toplumsal yapının etkileri ile de 
birleşince ö rgüt içindeki yıkıcı ve 
bozguncu provakasyonun teme l
lerini atmıştır. 

Parti 1. Konfera nsı örgüt iç inde 
yeni bir dön emin başlangıcı ve 
güçlü devrimci bir hamle olmuştur. 
Aynı dönemde yürütülen açlık grevi 
eylemleri de Diyarbakır cezaevinde 
aynı işlevi görmüştür. Böylece 
cezaevlerinde Partiye ve devrime 
sahip çıkan direniş mücade lesi 
yükse lirken. dışarda da devrimci 
e§itim yoğunlaştırılmış ve daha 
güçlü bir mücadele yaratmak için 
hazırlık çalışmalan hızlandınlmış· 
tır. Böylesi devrimci gelişme kar
şısında bir kez daha telaşa düşen 
düşman . devrimci hareketi sağlam· 
)aşmaya ulaşmadan yıkmak. dağıt· 
mak. etkisiz kılmak için karşı 

saldınlarını değişik yöntemlerle 
uygulamaya koymuştur. Cezaev· 
lerinde dah .... tutuklandıgı an teslim 
almış olduğu Şahin dönegine daya· 
narak, tutuklu devrimciler içinde 
teslim olma ve pişmanlık gösterme 
eQilimini geliştirmeye çalışmıştır. 

Bu temelde teslim aldığı bir avuç 
haini örgüdeyip tutuklu devrimcile r 
arasına salmış, bunlara dayanarak 
ve dünyanın tanıdı§ı en vahşi baskı 
ve işkence yöntemlerini uygu· 
layara k Partinin ve mücade lenin tu
tuklu önderlerini teslim alıp ajan· 
laştırmak ve böylece sömürgecili§e 
teslim olmuş (dolayısıyla kendisini 
inkar ederek yıkılmış) bir örgüt 
yaratıp. PKK'yi buradan yıkmak 
istemiştir. Hatta devrimci önderleri 
teslim alamayacağını anlayınca, 
onları .. kaplan kafeslerine" koyup 
herşeyle ilişkilerini kesme ve onlar 
adına sahte ihanet bildirileri yayın
lama gibi zavallı yöntemlere bile 
başvurmaktan geri durmamıştır. 

Cezaevlerinde süren düşmanın bu 
yıkıcı faaliyetleriyle dolaysız ilişki 
içinde yurtdışında da yıkıcı faaliyet 
sürdürülmüş, örgüt kendi içinden 
parçalanmak, dağıtılmak ve yıkıl· 
mak istenmiştir. Semir pro· 
vakatörü, örgütün devrimci geli· 
şiminden duyduğu korkuyla faa
liyetlerini hızlandırmış, devrimci 
çalışmayı engellemeye ve zayıflat
maya çalışmış, yukanda belirlediği· 
miz çeşitli biçimlerle provake edilip 
Parti düşmanı haline getirilen güç· 
lerle, küçük-burjuva kaçkınlıgına, 
özümsenme ve aşiretçi-feodal ya· 
pıyı taşıma durumianna hitap edip 
örgüte karşı duruma getirdiği güç· 
lerle ilişkilerini yogunlaşbnp yıkıcı 
bir provakasyon, bir komplo hazırh· 
§ına girişmiştir. 

Düşmanın Parti içinden yürüt· 
tüğü bu karşı·devrimci saldınlara 
karşı , Parti ll. Kongresi ve Büyük 
Ölüm Orucu eylemi devrimci bir 
hamle olmuştur. Diyarbakır cezae· 
vinde, başta Mazlum DQGAN, 
M.Hayri DURMUŞ, Kemal PIR yol· 
daşlar olmak üzere, ona yakın Parti 
kadro ve savaşçısının şehit düştüğü 
direniş mücadelesi, Partinin ide· 
olojik·politik çizgisini, direniş hat· 
tım böyle bir dönemde değişti· 
rilemez kı larak, düşman planlarını 
boşa çıkarmış, ihanet ve tes li· 
miyetçili§i ölüme mahkum etmiştir. 

Aynı dönemde toplanan Parti ll. 
Kongresini, yıkıcılar ve provakatör
ler, Partinin dağıldığı ve parça· 
landığ ı zemin halin e getirmek 
istemiş l erdir. Buna göre komplo 
planlan hazırlamışlar, bozguncu
luğu teşvik ederek. gergin ve çeki ş· 
meli bir ortam yaratarak planlarını 
hayata geçirmeye çalışmış lardır. 
Ancak Parti liderliği tarafından izle· 
nen doQru yöntemler ve harcanan 
etkin çabalann belirgin katkısıyla 
yıkı cı komplo planı işlemez hale 
getirilmiş, boşa çıka rılmış. Kongre 
tarihi devrimci görevleri yerine geti· 
ren bir zemin olmuştur. Kongre, 
ülke içinde devrimci pratik çalışma· 
nın geliştifilmesini karar altına 

alarak yıkıcı provakasyonun ge· 
leceğin i karartmıştır. Kongre ira· 
desiyle alınan ö rgütse l tedbirler. 
Parti yönetimini sa§lam kılmış. 
yıkıcı ve provakatörlerin ellerini 
kollannı ba§lamıştır. Böylece Par
tiyi içten yı k ma yı hedefleyen düş
man faaliyetle ri önemli ölçüde 
etkis iz kılınmış, Partinin ideolojik· 
politik·pratik çizgisi değiştirilemez 
hale getirilmiştir. 

Esas darbeyi yemiş ve planlan 
bozulmuş olan PKK yıkıcılı§ı, son 
çırpınışını 1983 bahannda yapmış
tır. Bütün PKK düşmanlan hare kete 
geçirilerek, faşist·sömürgeci ordu, 
PKK kadro ve savaşçalan üzerine 
salınarak, Dev· Yolculuk ve B ur· 
kaycılık biçimindeki devrim tas· 
fiyeciligi bütün gücüyle PKK üze· 
rine gönderilecek. Avrupa Parti 
örgütü Semir provakatörü tarafın · 
dan ele geçirilmeye ve Partiye karşı 
içten savaş açılmaya çalışılarak 
PKK' nin devrimci pratik mücade· 
leyi geliştirme çabalan engellen
mek, başansız kılınmak, PKK bö
lünüp parçalanma k, yı kılmak, PKK 
şahsında temsil edilir duruma gel· 
miş olan Kürdistan ve Türkiye 
devrimleri böyle bir dönemde tas· 
fiye edilmek istenmiştir. Ancak 
PKK'nin izlediği do§ru devrimci 
taktikler. liderliginin doğru ve etkin 
çabaları, kadrolannın direngenliğ i 
ile böyle çok yönlü düşman saldın· 
ları yan hp etkisiz kılınmış, düşman 
planlan boşa çıkarılmış, gizli düş· 
manlann gerçek yüzleri açık edil· 
miş. Parti birliği ve devrimci sağ· 
İamlaşma geliştiriJip güçlendiril
miştir. Böyle devrimci sonuçlann 
alınmasıyladır ki, Dev· Yolculuk ve 
Burkaycılık biçimindeki devrim tas· 
fiyeciliği yüzünü açığa vurmak ve 
çalışmalan nı açık yapmak zorunda 
kalmıştır. Böyle devrimci sonuç· 
lann alınmasıyladır ki, cezaev· 
le rinde ve yurtdışında Parti içinde 
sürdürülen yıkıcı ve bozguncu pro· 
vakasyon gerçek yüzünü açığa vur· 
mak, faşist·sömürgeciliğin milisieri 
biçimindeki gerçek kimliğiyle or· 
taya çıkmak zorunda kalmıştır. 

Faşist·sömürgeciliğin çeşitli 
yöntemlerle ve tüm gücüyle PKK' ye 
saldırdı§ı bir ortamda, bu saldın· 
larla dolaysız bağ içinde Parti için
den geliştirilmeye çalışılan yıkıcılık 
ve bozgunculuk, Parti yapımızı 
ciddi bir biçimde sarsmış, önemli 
zararlar veren ve tehdit eden bir 
durum yaratmıştır. Olayın ciddiyeti 
ve tehlikesi, yıkıcı ve bozgunculann 
çokluğundan ya da gücünden degil, 
esas olarak Parti birliğ i içinde olan 
devrimcilerin büyük ço§unlukla 
görevlerine yeterince sahip çıkama
malan ndan, zayıf durumda olma· 
lanndan, Parti faaliyetlerini her 
alanda yeterince yürütememelerin· 
den kaynaklanmıştır. Parti açısın· 
dan durumu vahim kılan esas etken 
bu olmuştur. Öyle ki, bazı devrimci· 
ler, amatörlüğün ağır e tkisi altında 
durgun bir yapı içine girmişler; 
gelece§i yeterince göremeyen, geç· 
miş faaliyetlerini izah edemeyen, 
görev üstlenemeyen ya da üstlen· 
diği görevleri Parti anlayışıyla 
yeterince yerine getiremeyen, işleri 
çoğunlukla oluruna bırakıp bir 
seyirci gibi hareket eden. kendini 
eğitip ilei-letmede hantal ve isteksiz 
davranan, bütün bunlarla Parti 
çalışmalarını zayıf bırakan ya da 

engelleyen bir yapı sergi lem i şlerdir. 

Bu durum, Partinin gücünü zayıflat· 
u§ı ve ça lışmalan zayıf bıraktı§ı 
gibi, Parti içindeki yıkıcılı§a ve boz· 
gunculu§a karşı mücadeleyi de 
zayıf bırakmış ve hatta belli hir. 
dönem yıkıcı ve bozgunculukla 
devrimcilik arasındaki ayınm çiz· 
gisini, Parti ölçülerini körehip yıkıcı 
ve provakatörlerin kendilerini giz
leyebilmeleri ve faaliyet yürütebil· 
ıneleri için uygun bir ortam ya
ratmıştır. Yine bazı devrimciler. 
ileri devrimci soruınlu luQa yete
rince ulaşamamışlar. kendilerini 
Partinin ve mücadelenin sorumlu· 
lan olarak görseler de bu so· 
rumlulu§un gereklerini yeterince 
yerine getirememişlerdir, fazla ça· 
baharcamada n. kendilerini yorma· 
dan, mücadelenin kesin ihtiyaçlan 
olan devrimciler eğitme ve örgütü 
güçlendirme çalışmasına yeterince 
katılmadan. ko lay ve ucuz gelişme 
sağlıyacaklannı sanmış l a r. dev· 
rimciliği adeta slogan düzeyinde e le 
alarak h er şeyi Partinin gücü ve 
otorites i yapar anlayışıyl a hareket 
etm iş ler. örgütün iç yapısını etki· 
teyecek peşin yargılarda bulunmuş· 
lar, isabetli do§ru tespitleri doğru 
yöntemlerle uygulamaya koyama· 
mışlar, çevrelerini ve Parti yapısını 
eğitmek için do§ru ve yeterli çaba 
harcamamışlar, küçük-burjuva vb. 
etkile rden dolayı olumsuzluklar 
gösteren ki şileri eğitmek. yeterli 
hale getirmek için çalışmak yerine 
sadece doğru belirlemeler yapıp 
pratikte onlardan uzaklaşmayı yeg
l emişler, bütün bunlarla örgütü güç· 
lendirme çalışmasına yeterince 
katılmadıklan gibi. örgüt iç i bağ· 
ların zayıflamasına. bazı kişilerin 

örgütten uzaklaşıp bozgunculuğa 
yönelmesi için uygun ortamın hazır· 
lanmasına ve bundan da yıkıcılıgın 
yararlanmasına yolaçmışlardır. 

Besbelli ki bütün bunlar. eğitims iz , 
yetersiz devrimciliğin durumudur. 
böylesi devrimcilik Partiye karşı 
yönelen düşman saldırılarına açık 
kapı bırakmış, yıkıcı ve bozguncu 
provakasyon bu durumdan ustaca 
yara rlanmıştır. 

Özetlersek. geçtiğimiz üç-dört 
yıl içinde. dışarda faşist·sömürgeci 
karşı-devrimle amansız bir müca
dele içinde oldugu gibi, Parti iç inde 
de karşı-devrimin uzantılarına ve 
etkilerine karşı yoğun bir mücadele 
yürütülmüştür. Pa rti içinde iki güç 
biribirleriyle amansız mücadele 
etmiş, Parti içi ge li şme le ri bu müca· 
dele belirlemiştir. Bunlardan bi· 
rincisi; proleter devrim cil ik ve dev· 
rimci ulusal kurtuluşçuluk . ikincisi 
ise: yıkıcı ve bozguncu tasfiyeci
liktir. Toplumsal köken olarak, 
birincisi proletaryanın ve emekçi 
kitlelerin eğilimi, ikincisi ise; ar· 
kasında provakatörlerin yer aldığı , 

sömürgeci kapita lizm ve aşi retçi· 
feodal yapı tarafından koşullandın· 
lan, ulusal özümsenmenin ve aşi· 
retçi·feodal gericiliğin aQır e tki· 
sinde olan küçük-burjuvazinin eSi li
midir. Birincisi, daha güçlü ça lışma 
ve yiğit eylemcilik ile Partinin 
korunması ve güçlendirilmesini 
hedeflemiş, ikincisi ise; rahat ya· 
şam arama, kaçkınlık. teslimiyet, 
ihanet biçimleriyle Parti yıkıcılığa 

olmuştur. Birincisi ; kendisini e§itip 
yenileyerek ülke zemininde örgüt ve 
mücadelenin geliştirilmesi biçi· 
minde ortaya çıkmış, ikincisi ise; 
örgütün mücadele zemininden ko
partılması ve Avrupa 'ya taşınarak 
tasfiye edilmesi biçiminde tezahür 
etmiştir. Birincisi; ideolojik-politik 
çizgisiyle ve devrimci geçmişiyle 
PKK'nin yaşatılması ve ge liştiril· 

mesi, ikincisi ise; PKK iç ine sızmış 
düşman etkisi ve toplumdaki gerici· 
liğin Parti içinde tezahür etmesidir. 
Birincisi; deVrim ve devrimciliQin 
temsil edilmesi, ikincisi ise; devri· 
min tasfiye edilmesi ve karşı·devri· 
min ta kendisidir. Dolayısıyla bu iki 
güç arasında süren mücadele, 
devrim ve karşı·devrim arasında 

süren şiddetli mücadelenin örgüt 
içine yansıması ya da örgüt içindeki 
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Avrupa zemininde son dönem lerde 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 
ve önderi PKK'ye yönelik sa ldınlar 

daha da hız kazandı. Geçmişten beri 
Kürdistan Ulusal Direniş Mücade
lesine çeşit li biçimlerde saldıran. 
onun haklı özünü bulandırmak için 
çaba yürüten Kürt küçük-burjuva 
reformisıleri ve sosyal-şoven çevre ler 
bu saldınların ı daha üst boyutlara 
sıçratır, PKJ< Hareketini ülke ve dünya 
kamuoyundan tecrit çabalarını art
tınr ve hatta bu yolda ihbarcılık yapar 
konuma düşerken, bunlara bir de 
TAZ (Tageszeitung) gazetesi katıldı. 

Bütün bu çevre ll!'r. İsveç'te bir 
ajan-p rovakatörün bir ulusal kurtuluş 
savaşçısı tarafından cezala ndırılması 
eylemini PKK'ye malederek. onu, 
"terörist", "karşı devrime hizmet 
eden" , "fikir özgürlüQünü reddederek 
kendisinden ayn ianlara karşı şiddet 
kullanan" ve böylelikle "Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Davasına ve Türkiye 
devrimine zarar veren"(!). "cuntanın 
işini kolaylaştı ran'' vs. bir güç olarak 
suçlamaya kalktılar ve PKK'yi em· 
peryalist güçlere hedef göstererek 
"Kürdistanlı kitlelerin ondan korun· 
ması". yani kitlelerle bağının kopan!· 
ması için teşhir ve tecrit çabalannın 
anın lması çaQnsında bulundular. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Müca· 
delesinin içten ve dıştan çok yönlü tas· 
fiye ve imha uygulamalarına maruz 
bırakıldığı. Avrupa emperyalist lerinin 
PKK'nin teşhir ve tecriti doQrultusun· 
dak i çabalarına hız verdiği bir dö· 
nemde. kendisini "devrimci. sosya· 
list, demokrat" olarak adlandıran bu 
çevre lerin de aynı koroya katılmaları. 
PKK'yi ihbar eder konuma düşmeleri 
ve yalnızca Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesi için deQil, aynı zamanda 
Ti.ırkiye devrimi açısından da çok 
ciddi bir tehlike arzeden tasfiyeci eQi· 
!imin gerçek yüzünü görmeyi redde· 
derek, ajan·provakatörlere sahip çık· 
ınaları son derece düşündürücü ve 
halklanmız açısından esef verici dir. 

İlk ortaya çıktığı günden bugüne 
kadar PKK Hareketine ve onun dire· 
nişçi çizgisine karşı mücadeleyi temel 
bir politika olarak benimseyen Kürt 
küçük·burjuva reformisı leri. her türlü 
çabaya ra§men ısrarla sürdürdükleri 
bu politikayla bugün çok tehlikeli bir 
noktaya gelmiş bulunmaktadırlar. 
Kürdistan halkının özgücüne güven· 
siz, kurtuluşu şu veya bu güce yaman· 
makta bulan bu çevreler. 12 Eylül 
sonrası dönemde kapa§ı attıkları 
Avrupa'da çeşit li güçlerle çok teh· 
likeli ilişkiler içine girerek sosyal· 
demokrasinin Kürdistan'a yönelik po· 
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litikalannın basit bir aracı durumuna 
gelmişlerdir. Ba§ımsızlık çizgisine ve 
direnişçi politikaya her türlü karşı 
koyuşla, Kürdistan'a otonomi saQ· 
lama \'e üstelik bunu da kendi öz güç· 
leriyle deQil, Kürdistan üzerinde ka· 
ranlık eme ller güden çeşit li güçlerin 
deste§iyle elde et me çaba ları . on ları 
giderek daha çok KUKM'ne ve On· 
derine saidırma ya. bu yo lda nite liQi ne 
olursa o lsun her türlü güçle birleş· 
meye götlırmüştür. Bu a nlayışla on· 
lar. direniş mücadelemizin enge llen· 
mesi için. Kürdistan halkının di.ışnıan· 
\anna ça§nda bulunacak, sömürgecil i· 
§ in hizmetindeki ajan·provakatörleri 
savu nup koruyacak kadar tehlikeli 
durumlara düşebilmişlerdir. Son ey· 
lem etrafında yara tınaya çalıştıkla rı 
fırtına tama men bu niteliklerinden kay· 
naklanan ve hiç bir biçimde Kürdis· 
tan halkına hizmet etmeyen o lumsuz 
bir çabadan ö te bir anlam taşıma· 
maktadır. Onla r. "yurtsever" olarak 
nitelerlikleri bir ajan·provakatöre sahip 
çıkar ve PKK Hareketini hedef olarak 
gösterip teşhir ve tecrit etmeye ça· 
lışırken, niyetleri ne olursa o lsun. 
sömi.ırgeci faşist cuntanın amaç· 
lanyla birleşmiş. onun ulusal direniş 
mücadelemize yönelik saldın ve 
komplolan na güç vermişlerd ir. 

Çeşitli sosyal·şoven güçler de son 
dönemlerde PKK Hareketine yönelen 
bu saldınlariçinde ya bizzat yeralmış ve 
ajan·provakatörleri koruyup. akla· 
maya ça lı şan bir tutum takınmış. ya 
da ehven· i şerci bir tutum la bu tür sal· 
dmiann pasif birer savunucusu duru
muna düşmüşlerdir. Hiçbir zaman 
Kürdistan halkının ba§ımsız örgüt len· 
mesini ve kendi kaderini tayin hakkını 
gerçekte savunmam ı ş. Kemalizmin 
inkarcı mantı§ının a§ır etkisi altın· 
daki bu güçle r. cu n ta sonrası dönemde 
tüm şiddetiy l e esen tasfiyecilik rüz· 
garının üzerlerinde yarattı§ı tahri· 
batla kendi halklarına karşı temel 
görevlerine bile neredeyse sırt çevirir 
bir duruma gelmişlerdir. Bütün umut· 
larını 1988 seçi mlerine ba§ layan. bu 
seçimlerde çeşit li burjuva çevrelerle 

işbirligi halinde iktidara alternatif 
olarak Türkiye'ye ''demokrasi" ge
tirecekleri iddiasında olan bu güçler 
de Kürt küçük·burjuva reformistleri 
gibi. PKK önderliginde Kürdistan'da 
geliştirilen direniş mücadelesinin se· 
çimleri tehlikeye sokacaQı ve yeniden 
kızgın bir ortam yaratacağ ı düşün· 
cesiyle direniş mücadelesine saldır· 
makta ve provakasyon harekerine 
kol· kanat germektedirler. Bütün ba9· 
lanıılan ve amaç ları gözler önüne 
serilmiş olan. doğrudan faşist cu ntanın 
bir uzantısı olarak halkımızın bağrına 
bir ha nçe r gibi saplanmak istenen pro· 
vakasyon hareketinin gerçek yüziinü 
görmemekı e ve ona destek vermekte 
ısrar eden bu güçler. bu tutumlarıyla 
yalnız PKK Hareketine ve KUKM'ne 
deSil. Türkiye halkının geleceğine de 
zarar vermektedi rler. 

PKK Hareketine yöneli k sa ldırı 
kervanına son dönemlerde. TAZ (Ta· 
geszeitung) gazetesi de katıldı. TAZ. 
28.7.1984 tarihinde "provakatörlerle 
hesapiaşı n" başlığı altı nda ve tam bir 
gazete sayfası olara k yayınladı§ı bir 
yazıd a. Kürt küçi.ık·burjuva reformisı 
güçleri ile sosya l·şoven bazı hareket· 
!erin iddialanyla çakışan ve Semir 
haininin görüşlerine de yer veren yo· 
rumlar yayınlad ı ve PKK Hareketini 
Alman devletine bir hedef olarak 
gösterir tutuma gird i. TAZ görüş l erini. 

adını açıklamadı§ı bazı güçlere da· 
yandınyordu. Her ne kadar açık isim· 
leri verilmem i ş de olsa. bu "ka~ı· 
nak"lann kimler o lduğu yoruma yer 
vermeyecek kadar açı k tır ve devrimci· 
demokratik kamuoyu bun ları tanı· 
makta zorluk çekmemektedir. 

PKK Hareketinin yeniden ülke 
zemininde direniş mücadelesini yük· 
seltti Qi bir dönemde, bu direniş ha· 
reketinden rahatsız olan ve PKK'ye 
karşı haçlı seferlerine girişen çeşitli 
güçlere TAZ'ın da eş lik etmesi il· 
ginçtir. Bu tavrıo şüphesiz ki derin 
bazı temelleri vardır ve yine bazı 
çevrelerin çıkarlarının sözcülüğii ya· 
pılmaktadır. Yoksa. bugüne kadar 
kendini adeta zorla gazete sayfalanna 

geçiren görkemli Diyarbakır Direniş· 
leri ve Avrupa'daki bazı eylem ler 
dışında Kürdistan sorununa say· 
fa lannda yer vermemiş ve kamuoyunu 
bu konuda bilgilendirme sorum lulu· 
gunu duymamış bir gazetenin, şimdi 
birdenbire bir sayfa dolusu küfür ve 
çarpı tmayı sayfalarına getirm~si. 

PKK Hareketini Avrupa kanıuoyun· 
dan tecrit etmeye çaba sarfetmesi 
başka nasıl açıklanabilir? 

Avrupa sosyal·demokrasisinin 
geçmişten bu yana Kürdistan sorunu 
ile yakından ilgile ndigi. ortaya çıkan 
ge lişme l ere anında müdahale edere k. 
bu gelişme l eri ra yından saptırmak ve 
kendine hizmet eder hale getirmek 
istedi!ji bilinmektedir. DoSu ve Güney 
Kürdistan'da ortaya çıkan mücade· 
leyi özünden boşaltınada oldukça 
başarılı olan. Giıney Kürdistan'da 
Talabani. Doğu Kürdistan'da ise Kas· 
simiO eliyle kendi politikalarını ha· 
yata geçiren Avrupa sosyal·demok· 
rasisi. şimd i de bütün gücüyle Kuzey· 
Batı Kürdistan'da yükselen mücade· 
leyi du rdurmaya ve kendi ç ıkarl arına 
hizmet edecek baz ı güçlerin dam· 
gasını mücadeleye vurmaya çalış· 

maktadır. Tüm çabasına ra9men di· 
renişçi çizgiden vazgeçiremediği ve 
kendi uzantısı haline getiremediği 

PKK Hareketine karşı şimdi çeşitli 
güçleri besleyip ge li şti rmekle ve PKK 
önderli ğindeki direniş mücadelesinin 
ezilm esi için çok yönlü çabalar yürüt· 
mektedir. Ülke zemininde Türk faşisi 
cuntasının imha politikasının en bü· 
yük destekçisi olurken. Avrupa zenıi· 
ninde de ge lişmenin ön üne çeşitli 

engeller çıkarmakta, bu e nge ller ve 
karalamatarla PKK Hareketini yaprat
maya ça lı şırken, Kürt küçük·burjuva 
reformisıleri ve sosyal· şoven bazı güç· 
leri de, her türlü araçla besleyerek 
devrimci Hareketin üzerine salmak ta. 
bu koroya gü nden güne yeni çatlak 
sesler eklemektedir. 

Ancak, gerek sosyal·demokrasi· 
den ve gerekse başka güçlerden kay· 
nakh:ınsın. Kürdistan halkının haklı 
özlemlerine ve bu öz lemierin yılmaz 

DOGRUYOLDA len mücadele düşmanın açı§a çı· 

karı lması. örgütün en az za rar gör· 
mesi. birliğin ve sağlamlı§ın geliş· 
tirilmesi. yıkıcı ve bozguncu pro· 
vakasyanun altedilmesi sonucunu 
doğurmuştur. Burada. bütün bu 
çalışma lara yön verip güç katan, 
devrimci direnişleriyle Partiyi yı kıl· 
ma z kılan, düşman ko mplolan nı en 
zor alanda, en erkender;. herşey· 
lerini vererek boşa çıkaran cezaevi 
direnişçilerinin örgüt için belirgin 
yer ve mücadelelerini belirtm ek 
gerekir. 

sonuçlan da dikkate alarak yıkı cı ve 
bozguncu provakasyonun toplum· 
sal köklerini, bilinçli düşman 

faaliyetini. dış dayanaklannı . or· 
taya çıkışını ve gelişimini. amaç
larını, kullandı§ı yöntemleri incele· 
miş, karşı·devrimin bu faaliyetine 
karşı yürütülen devrimci mücade· 
leyi ve ortaya çıkanlan sonuç lan 
irdeleyerek devrimci tutumunu be· 
lirlem i ştir. Aynca, geçti§imiz dö· 
nemde degişik biçimlerde Parti 
çalışmalarını e ngelleyen , Partiye 
karşı mücadele eder konuma giren, 
yıkıcılığa ve bozgunculuğa yetersiz 
bilinç nedeniyle katılan ya da ken· 
disinden yararlanılmasına olanak 
veren ve fakat bütün bunlan kav· 
rayarak Parti saflannda mücadele 
eden devrimcileri, kendilerini e§itip 
yenileyerek Parti gerçekligine ulaş· 
maya ça§ırmayı; yıkıcı ve bozguncu 
provakasyondan kişisel zarar gören 
devrimcileri. gerçeği kavrayarak bu 
durumu sorun yapmaktan uzakla· 
şıp Parti çalışmalanna daha 
güçlü katılmaya çağumayı: tüm 
Partilileri yürütülen örgüt içi müca· 
dele karş1sında kendi durumlannı 
de§erlendirmeye. bu mücadeleyi 
yeterince özümseyip gerekli sonuç 
ve dersleri çıkarmaya, bu temelde 
Parti birligini ve örgütsel sa§lam· 
laşmayı ilerietm eye ça§ırmayı gö· 
rev olarak belirlemiştir. Böylece 

yıkıcılık ve bozgunculu§un örgüt 
içindeki etkilerini gidermeyi ve sil· 
meyi, buna açık kapı bırakan ve 
örgüt içinde izlerini sürdüren yeter
siz devrimeili {ii. durgunluk, zayıflık, 
duyarsızlık kuralsızlık, çekingen· 
lik, ölçüsüzlük, dikkatsizlik, vb. 
biçimlerindeki sömürge köleliginin 

biçim idi r. Bu mücadeleden Parti ve 
devrim haşanlı çıkmış. provaka tör 
ve yıkıcı Parti düşmanlannı etkisiz 
kılarak, devrimci parti birli§ini ve 
pratik iş yapma gücünü sa§ lamayı 
başarm ı ştır. Bu mücadeleden 
önemli sonuçlar ve ciddi dersler 
çı ka rm ış, bu temelde Parti içi e§itim 
ve örgütsel sa§lamlaşma geliş· 

tirilmiştir. Başa n, zorlu ve çetin bir 
mücadeleyle kazanılmıştır; Partili 
her devrimcinin bu zorluklan bil· 
mesi, böyle bir mücadele deneyin i 
iyice özümseyerek kendini e§it· 
mesi, donatması gerekir. 

Komplo ve provakasyon. yı kı cı
lık ve bozguncuiuk devrimci tutum· 
la. Partinin yürüttü§ü do§ru ve etkin 
devrimci çalışmayla altedilmiştir. 

Herşeyden önce. teorik çalışma 

yo§"unlaştın lmış , Parti ilkeleri ve 
politikalan, Pani tarihi, yaşanılan 
dönemin ayıncı özellikleri ve dev· 
ri mci görevler, mücadelenin gele· 
ce§i ve Partinin görevleri aynntılı 
olarak incelenip kadrolara sunul· 
muş, bu temelde bütün devrimciler· 
den kendilerini e§itmeleri, yenile· 
me leri, proleter ve profesyonel dev· 
rimci li§e ulaşmalan istenmiştir. 

Bu, Partinin ve devrimcilerin ideo· 
lojik olarak donatı lması . karşı·dev
rimden ve başka sınıf etkilerinden 
gelecek, do§acak saldınlara karş1, 
devrimci açıdan güçlendirilmesi 
demektir. Buna ulaşmak içi n, ayrım 
yapılmaksızın ve ara verilmeksizin 
degişik yöntemlerle sürdürülen 

eğitim çalışmalan , tartışma ve top· 
lantılar sürekli kılınmıştir. İkinci 
olarak, örgütsel safilarn laşma ça lı ş· 

ması yürütülmüş, biri Konferans ve 
diğeri Kongre olmak üzere iki resmi 
ve büyük toplantı yapılmıştır. Böy· 
lece kadrola r sorumlulu§a davet 
edilmiş. sorunlar ve görevler res· 
men tartışılıp kararlaştınlmış, Parti 
birliği ve örgütsel sağlarnlaşma 

geliştirilmiştir. Bu çalışmalarla, 

gerçekçi tutum ve alınan örgütsel 
tedbirlerle, Partiyi dağıtmak ve 
parçalama k isteyen düşman saldın· 

lanna karşı örgüt ve devrimci ler 
hazırlanıp güçlendirilmiştir. Üçün· 
cü olarak, pratik çalışmada do§ru 
ve etkin yöntemler uygulanmıştır. 
Dönem bir hazırlık dönemi olarak 
ele alınmış, yerli güçlerle Parti 
yapısının sürekli genişletilmesine 

ve sürekli devrimci gelişme sa§lan· 
masına özen gösterilmiş, olanaklar 
zorlanarak herkesin kendisini e§i· 
tip güçlendirmesinin yollan bulun· 
maya çalışı lmış. her türlü olumsuz 
davranışın karşısına devrimci tu
tum çıkanlmış, esnek ve sabırlı 

davranılmı ş, kesin sonuca ulaşıl· 

roadıkça kimseyle açık savaşa giril· 
memesi esas alınmıştır. Böylece, 
provakasyonun kendini gizleme ve 
örgütü kendi içinde savaştırma 
planı boşa çıkanlmış, öne sürülen 
gölgelerle savaşmamaya ve gerçek 
tehlikeli düşman açıga çıkan larak 

ona karşı örgüt bütünlü§ü halinde 
savaşmaya özen gösterilmiştir. Bü· 
tün bu yöntemler, böylece sürdürü· 

Parti Merkezi, hem Konfe rans'a 
sunduğu Politik Rapor' da ve hem 
de Kongre'ye sundu§u Çalışma 

Raporu'nda örgütsel soruna ve 
örgüt içi duruma dikkat çekmiş, o 
zamanki düzeyiyle örgüt içi müca· 
deleyi kadrolara ve kitlelere açıkla· 
mı ş. yetersiz ve hatalı devrimcili§i, 
Partiye yabancı ve karşıt tutumlan 
el eştirmiş, do§ru yolu göstererek 
tüm Partilileri bu yolda yürümeye 
davet etmiştir. Yine örgüt iç i müca· 
delenin kızıştı§ı ortamda bu müca· 
delenin araçlan olarak, kuruluşun· 
dan itibaren Parti içi gelişmeleri, 
Parti içi yapılanışı, Partiye karşı 
içerden yürütülen düşman faaliyet· 
lerini , yıkıcı ve bozguncu pro· 
vakasyanun toplumsal temellerini. 
ideolojik·politik ve örgütsel anla· 
mını, buna karşı yürütülen mücade· 
lenin durumunu açıklayan raporlar 
hazırlayıp örgüte sunmuş, böylece 
Partiyi devrimci te mellerdeki birli· 
§ ini güçlendirmeye çağırarak mü· 
cadeleyi tüm Partiye maletmiştir. 
Parti Merkez Komitesi, Şubat ı 984 
toplantısında, örgüt içi gelişmeleri 

yeniden e le almış, ortaya çıkan 

Sayfa 0 
savunucusu PKK Hareketine yönelik 
tüm saldınlar halkımızın direniş mü· 
cadelesinin çelikten duvarına çar· 
para k yerle bir olmakta. ipli§i pa zara 
çı kmış bu politikalar halkımı z ara· 
sında olduğu gibi. ilerici dünya ka· 
muoyunda da ra§bet görmemektedir. 
PKK Hareketinin önderliğinde halkı· 
mızın sergilediği direniş mücadelesi· 
nin görkemliliQi saSduyu sahibi tüm 
insan iıSı bu tür oyunlara karşı t avır 

al maya itmektedir. Nitekim TAZ ga· 
zetesi nde yer alan. kendisine "de· 
mokrat" diyen TAZ için bir talihsizlik 
olarak nite le ndirilebilecek de§erlen· 
dirmelere karşı yalnızca Türkiyeli ve 
Kürdistanlı devrimci ve yurtseverler 
değil, Alman dPvrimci·demokratlar da 
seslerini yükseltmiş. TAZ'ın bu tutu· 
munu protesto etmiş l e rdir. TAZ gaze· 
tesinin de bazılarına sayfalannda yer 

vermek zoru nda kaldığı çok sayıda 
protesto mektubu gönderilmiş, Alman 
ilericileri TAZ'ı Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesine karşı daha 
tutarlı"tavır takınmaya ve halkımızın 
mücadelesini kavramaya çağırmı ş· 

lardır. Kürdistan'ın ba!Jrında yüzyıl· 
lardır bir yara gibi kanayan teslimiyet 
ve ihanete karşı mücadelenin haklı· 
lı g ı ve zorunlu lu Qunu dile getiren bazı 
mektuplarda. Kürdistan halkı için 
direniş ve teslimiyet dışında üçüncü 
bir yo lun olmad ı §ı. kendisine demok· 
ratını diyenierin direnişin yanında saf 
tutması gerekti9i açıkça vurgulanmış. 
TAZ gazetesi. sayfalannda KU KM' ne 
düşman anlayışiara de§il, bu mücade· 
lenin hakiılı Sına yer vermeye ve enter· 
nasyonalist dayanışmasını gösterme· 
ye çaQrılmıştır. Şüphesiz ki Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin bu 
cana lı cı gerce§inin çeşitli Alman de· 
mokratlannca da açıkça görülmüş ol· 
ması ve bu mücadeleye yönelik düş· 
manca tavırların Alman halkı içe· 
risinde de tepkiyle karşılanması olumlu 
ve gelecek açısından güven verici bir 
durumdur. 

Son o larak şunu belitelim ki. hiç 
bir sa ldırı ve kanılama PKK önderi i· 
Sindeki Kürdistan halkının ulusal 
diren iş savaşına gölge düşüre· 
meyecek, halkımız tüm bu sa ldıolan 
yerle bir ederek devrim yolunda ilerle· 
mesine devam edecektir. 15 Ağus· 

tos'ta yak.Jimış olan mücadele alevi tüm 
Ki.ırdistan'ı sararak halkımazı baijım· 
sızhk ve özgürlük yolunda topyekün 
aya§a kaldıracak. bu haklı ve soylu 
mücadele dünya halkların ın enter· 
nasyonalist desteğini her geçen gün 
daha çok kazanacaktır. 

devrim hareketi içindeki belirti· 
lerini yoke tmeyi hedeflemiştir. Bu 
temelde. Kongre'nin yönelimi olan 
ülke içinde pratik·örgütsel çalış· 

mayı geliştirme do§rultusunda atı· 

lan adımlan, sağladığı bu kaza· 
nımlara da dayanarak daha da i ler· 
!e tmeyi gerekli görmüştür. 

İçine giri len pratik-örgütsel ça· 
hşma. yürütülen pratik devrimci 
mücadele ileri bir durumdur. Böyle 
bir durum, Partimizin do§ru yolda 
yürümeyi bilmesi sonucunda ortaya 
çıkmıştır. PKK, her dönemde o l
duğu gibi geçtigirniz dönemde de 
do§ru yolda yürümeyi bilmiş, en 
bunalımlı ortamda doğru devrimci 

' çıkış yolunu kadrolara ve kitlele re 
göstermiş, Kürdistan ve Türkiye 
devrimciliginin doğru yolda yürü· 
m esi için e linden geleni yapmıştir. 
Ülke zemininde pratik mücadeleyi 
geliştirme ça lı şması . do§ru dev· 
rimci yolda yürümenin yeni bir adı
mıdır. Bu adım. cezaevi direniş· 

le riyle ve faşizme karşı yöne le n kitle 
protestolanyla tam bir uyum içinde· 
dir ve bunlarla birleşen devrimc ili· 
ğin güçlü bir devrim hare keti ya· 
ratabilece§i mevcut elverişli ko· 
şullardan açıkça görülmektedir. 

Oo§ru yolda yürümeyi bile n 
Partinin devrimci yolundan yürü· 
rnek. ruhen, fikren ve yaşamsal 

olarak gerçek PKK'ye ulaşmak, 

devrimci pratik ve örgütsel görev· 
leri doğru ve etkin bir çalışma ile 
başarmak tek devrimci tutum ve 
bütün devrimciler için vazgeçilmez 
görevdir. 
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Binlerce yıllık sbmürge tarihine 
ve TC'nin son altmış yılı aşkın en 
sinsi ve gaddarca uygulamalarına 
ragınen. özüne, yani milli degerieri

mize yabancıla~tınlamayan yöre
l~rimizden biri de Şemdinli'dir. 

Özellikle Türk sömurgecilerinin en 
tahripkar uygulamalarına raQmen 
Ozunu korumasını başarmış olan 
yöredeki halkımız. artık bu özunll 
bir daha hiç kaybetmeyeceQi tam 
aksine hergün daha da geliştirebi
lece§i ve anlam kazandırabilece§i 
tarihi bir döneme kadar gelirmf>yi 
başarmıştır. Bu dönem, proletarya
nın ideolojik-politik ve örgütsel 
önderliginde girilen ulusal kurtuluş 
dönemine ulaşmış o lan. milli özun 
ve milli degerierin ulusal devrimci 
bir nitelik kazanarak gelişti§i bir 
dönemdir. Bu dönem. tarihimizin 
başaşa§ı gidişinin durduruldu§u ve 
esas do§rultusunu buldu§u tam on 
yılı geride bırakmış bulunmakta
dır. 

Üç sömurgeci ulkenin tüm al
çakça uygulamalarına tanık olan 
yöredeki halkımız yine her üç par
çadaki tüm ulusal hareketlerin yan
kı ve destek buldugu bir halk ger· 
çekligidir. Yine bu gerçekliSe ba§lı 
olarak, ulusal parçalanınışlı§ımızın 
en çok acılarını gören ve halen de 
bu parçalanmışlı§ın adeta merkezi 
olan yöremız durumundadır. Hatta 
yöredeki halkın bir çoQu sadece 
faşist Türk ~ömürgecilerinin değil, 
diQer sömürgeci ülkelerde de ya
şayarak halkımıza yönelik bütün 
saldırılan yaşamış gibidir Sadece 
bununla da kalmayan olumsuzluk
lara, Guney Kürdistan'daki ilkel
milliyetçi burjuva ve küçük-burjuva 
önderliklerinin bütün da§ıtıcı, bö
lücıi ve parçalayıcı olumsuzluklan
nın da yine en acı sonuçlarına 

tanık olmuştur. 

Kısacası, Şemdinli sömürge ve 
parçalanmışlık statüsünden kay
naklanan geri kalmışlı§ın , ekono
mik sosyal. toplumsal. siyasal vb. 
tüm biçimlerini derinden yaşa

makta olan. çağa ulaşmanın en çok 
hasretini çeken yörelerden biri ol· 
ma ktadır. 

Ülkemizin genelinde oldugu gibi 
Şemdinli yöresinde de faşist Türk 
sömürgecilerinin karşı-devrimci 

faaliyetleri yo§unlaşmıştır ... Türk
leştirme" politikasını elli yıldır 

uygulamalarına raQmen, fazla ba
şarılı olamayan faşist cunta yetkili
leri. köylerde yo§un olarak okul 
yapımını sürdürmektedirler ... Oku
ma-yazma seferberli§i" adı altında 
halkımıza "boyun eQdirme ve Türk
leştirme seferberli§i" olarak yö· 
neltilen bu savaş tam bir sahte
karlıkla sürdürülmektedir. Bununla 
da yetinmeyen cunta yetkililerinin 
geliştirdikleri yeni yeni oyunlan 
daha da kapsamlı ve anlamlıdır. 

Beş-altı hanelik bir köye okul adı 
altında yap ı lanlar ise esasta ka
rakollardır. Sürdürmekte oldugu 
savaş hazırlıklannın bir sonucu 
olarak yoğunlaştırdığı bu yeni 
"okullan n" yap ı m planı da karakol
Iara tamamen uygun olarak dü
zenlenmektedir. 

Türk sömürgecilerinin yıllardır 
halkımızı ölümle ve açlıkla ylizyüze 
bırakarak. bu da yetmiyormuş gibi, 
her fırsatta soyup talan ettiği 

bilinmektedir. Ülkemizi işgal ettik· 
ten bu yana her zaman ''sağlık ve 

Agusıo• 1984 

FAŞİST TÜRK SÖMÜRGECiLERiNiN 
ŞEMDİNLi'DEKİ SON FAALİYETLERİ 

NEYİ AMAÇLlYOR? 
diğer sosyal hizmetleri"ni ya ''ih
mal etmiş" veyahutta ramamen 
politik amaçlarla yapmışlardır. 

Eger bir okul ile ya da bir saglık 
oca§ı veya elektrik. su, yol, vb. 
yatırım ile orada örgi.i tleneb ill:!cek 
ve mevcut örgutlenmesini ınükem· 
ınelleştirecekse. laf olsun diye ora
ya boş bir baraka dikerler. Ço· 
§unlukla da su gelmesi gereken 
yerde yol. yo l gelmesi gereken yerde 
bir başka şey yaparlar. Faşist askeri 
cuntanın başvurduğu sahtekarlık

lardan bır di§erine de yine bu 
alanda rastlamaktayız. "Hizmet" 
adı altında. son aylarda köylere bir· 
iki torba çimento gönderilmekte, 
beş-on tane plastik boru getirilip 
masraf da köyluterden toplan
maktadır. Daha ~onra ise "su 
getirece§iz" denilip. yoksul köyli..ı 

halk işinden alıkonularak angarya 
usulu çalıştınlmaktadır. Tüm bun
lar sonunda e§er bu eziyet ka
zara köye bir çeşme getirmekle 
sonuçlanırsa, işin sonu ço§u zaman 
memurlara çektirilen bir nutukla 
tamamlanmaya çalışılmaktadır. 

"Biliyoruz bugtine kadar ihmal edil
diniz. bundan sonra artık yepyeni 
bir gidiş IJardır. ihmal edil
ıneyeceksiniz. Devlerten ne tür is
tekleriniz olursa hemen bildirin. 
mümkün oları esirgenmez. ancak 
hizmet karşılıklı olur. Nasıl ki devlet 
vatandaşa hizmet etmek zorunda 
ise, sizler de devlete birer vatandaş 
olarak çeşitli konularda yardımcı 
olma/ısınız. Sizin de devleti des
teklemeniz ve düşmanianna karşı 
verdi§i savaşta devleıinizı des
teklemeniz ve kanımanız gere
kir ... " Denilebii ir ki. genelde oldugu 
gibi bu alanda da "hizmet projeleri" 
adı altında kalpten ve kafalara 
sızma projeleri uygulanmaktadır. 

Propaganda faaliyetini daha da 
ileri götüren cunta yetkilileri, bu kez 
de -yine egemen güçlerin klasik bir 
sahtekarlıSı olan- islam dınini 

kalkan olarak kullanmaktadırlar. 

Fakat bu düzenbaziıSa o kadar aşa
§ılık ve zavallıca başvurulmaktadır 
ki, adeta islamın bir şartı da TC' nin 
yaşatılmasıymış gibi bir mantıkla 
konuşulmaktadır. Yöredeki bir ima· 
mın cuma namazlanndan aktardı
Qımız şu ifadeleri. bu kesimın ve 
dinin cunta tarafından nasıl kulla
nıldıSını açıkça gôstermiyor mu? 
" ... Tarih boyunca islamiyeti koru
yup geliştiren islam Türk devleti, 
aynı görevini bugün daha fazla 
yerine getirmektedir. (ÖrneQin Türk 
Holdinglerinin Arap ülkelerindeki 
turistik otel vb. i nşaat faaliyetleri) 
İslamın birli§i ve kardeşliginin ko
ruyucu ve güvencesi bugün sadece 
TC'dir ... " ·• ... Mademki durum bu
dur. o zaman islamı ısiama karşı 
kışkırlmak, yani siz müslümanlan 
islam 'fürk devletine karşı kışkırı
mak isteyen kofiriere asla kan
mayın. Çünkü bilesiniz ki, Türk 
islam devleti olmadan islamiyetin 
varlı§ı düşıinülemez. Bunu çok iyi 
bilen kafirler, işe önce Türk dev
letini bölmek ve parçalamaktan 
başlamaktadırlar. Unutmayın ki, 
islama karşı savaşmakyticeAIIahın 
ba§ışlamayaca§ı bir günahtır. 

Kofiriere ortak olmayın, onlan 
geldi§inde yakalayıp islam 
adaletine teslim edin ... " 

Yapılan bunca propagandanın 
esas politik hedefini bulması ve 
"isteni len sonucu" vermesi için, 
alay komutanlan. valiler, tabur 
komutanlan ile bölük komutanlan 
düzeyinde "üzel toplantılar,. dü
zenlemektedir. Toplantılann kap· 
samı, daha dar tutulmakta ve 
sadece muhtarlarla .. kısmen güve· 
nilen'' köy yaşlılan çaQnlmaktadır. 
Yine "Hakkari ve Şark böl~esinde" 

yi.ınıtlılmekte olan bölücü faaliyet 
tanıtıldıktan sonra "APOCU çetele· 
ri n" tum Hakkari'de ve Şemdinli'de 
yürutmek'e olduğu "yıkıcı ve 
haince faaliyetler" tanıtılmaktadır. 
Apocuların her tarafta gizlı yerler 
yaptıklarını belirten Hakkari Valisi. 
"Örneğin Şemdinli'nin Zerren kö
yünde yapcıklan boyle bir yer dost· 
/ann aktif çabasıyla bulunmuştur. 
Sizin de köyterinize yakın yerlerde 
yapacak olurlarsa haber uerin ... " 
demek suretiyle bütün sıkıntısını 

ifade ediyordu. 
Yine. yoğun bir ajan-muhbir ağı 

örgütlerneye çalışan faşist·~Omlı.r
geciler. artık bütün devlet mekaniz· 
masını bu doğrultuda işletmekte

dırler. Müftüli.ık, ilköğrf>tim, sıtma· 

savaş. sağlık oca§ı vd. tum daireler 
esasen bu faalıyete katkıları ora
nında işlerlik ve destek bulmakta
dır. Gelişmelere karşı pek etkili 
olamadıklarını görünce bu sefer de. 
dışardan Şemdinli'ye dinar alıcısı. 
sünnetçi. hazine arayıcısı. antikacı 
vb. sıfatiarta ajanlar sokulmakta ve 
yurtsever halkımız içine salın

maktadırlar. Çogun lukla da Kürtçe 
bilen bu hainterin devrimcilerden 
farklı olduğunu hemen anlayan 
halkımız ise: ··şu köpek/erinize sa
hip olun" dereesine bunları tekme
tokada kovalamaktd veya yakala
yıp devrimcilere tr~lim etınektedir. 

Sömurgeci fasisıler ôrgütlene
bilmek iç ın ülkeıniı:de yaşanan top
lumsal parçalanmışlıktan yarar
lanınaya çalışınaktadırlar. Merkezı 

birliği dagılmış olan çeşıtli aşiret 

topluluklarını kendilerine baQiadık· 
lan bir veya birkaç hain in önderli
§inde zorla örgütleyip nıilis ve 
milisbaşlan halinde devriıne karşı 
çıkarmak iMemektedirler. Bu ko
nuda başanlı sonuçlar almak ıçin 
ise henüz mücad~lemızin politık 

gücünü tanımayan bazı bılinçsiz 

hainleri erkenden karşımıza çıkar
maya ve bu hainler vasıtasıyla halk 
içinde inançsızlığı. ilgisizliği, korku 
ve tedirginliği yayınaya çalışmakta· 
dırlar. 

Cunta öncesi dönemde "Ml-fP" 
gibi çeşitli sivil-faşist odaklarca 
yapılan faşist propaganda ve yö
netilen faşiştleştirme faaliyeti bu
gün sadece militarbt ordu mih
raklannca yürütülmektedir. Şem
dinli taburuna ba§lı o larak faaliyet 
yürüten faşist lise ö§retmenleri 
Tabur komutanınca yönlendiril
mektedirler. 

Politik çalışmalarının sadece bir 
bölümünü aktardı§ımız bu olaylara 
geçen aylarda iran'lı yetkilere karşı 
mahalli cunta yetkililerinin sahne· 
lediği bir oyunu da ekleyelim. i ran 
sınır yetkililerinden bir heyet Şern
din li taburuna davet edilerek (biri 
Binbaşı , biri Yüzbaşı. iki A~subay ve 
beş Pastar'dan oluşuyor) kendi· 
leriyle çeşitli görüşmeler yapılıyor. 

Görüşmelerde vanlan sonuçlardan 
biri de öğrenildiğine göre suçluların 
iadesi kara n oluyor. Tam bu esnada 
güya te~adüfmüşcesine iran'dan 
Türkiyr'ye kaçarak sı!}ınma hakkı 
isteyen rejim karşıtı bir gunıbun 
geldi§i haberi verilir. Hemen ha
rekete geçen faşist Türk yetkilileri 
bu gurubu tereddütsüz iran yetkili
lerine teslım eder. Faşist Türk yetki
lileri tezgahladıklan bu oyun la i ran 
yönetiminin: Türkiye'nin CiA ile iş~ 
birliği içinde Kuzey-Batı Kürdis· 
tan'da kurduğu karşı-devrim üs
lerinde yönetim aleyhinde komplo
lar kurma iddiasını geçersiz kıl· 

maya ve bu ülke yönetimlerini Kür
distan Ulusal Kurtuluş MücadP.:
lesine karşı ortak tutum içine 
çekmeye çalışmıştır. Yoksa Van'da 

Devamı 23. Sayfada 

" .. ASLINDA BİZİM İÇİN 
TEK BİR YOL VARDlR: 

O DA GELİP SİZE KA TILMAKTIR.." 
Grubumuz o gün çalışma yapa· 

cagımız alana dogru yÖnPldiğinde. 
her zamankinden farklı olarak içim
de merakla kanşık bir endişe vardı. 
Çünkü gittiSirniz alanda daha önce 
devrimci siyasal çalışma hiç yapı!· 
mamışıı. Halkın bizi nasıl karşı

layacağını bilmiyorduk Endiııem 
burdan kaynaklanıvoırlu. Gerçi 
daha Once Kürdistan halkı içinde 
çalışına yaptığımızdan halkımıza 

yabancı de§ildim. En azından onun 
mertliğine. misafirperverligine ve 
özgurlüğe susamışlıgına yakından 

tanık olmuştum. Bu bana umut veri· 
yor endişemi da§ıtıyordu. Ama 
yıne de o alanlar geçmişten beri 
ilişki kurduğumuz alanlardı. Halk 
devrimci ilişkilere yabancı değildi. 
Bir kere devrimcilere bagrını açnıı~. 
onlara ısınmıştı. Oy~a bu gittigirniz 
alan için bunları soyleyeınezdik. 

ııe coşkusu ya.şamvor ... 

Yöre halkı devrimcilerin adını ya 
sOmürgecilerin basın-yayın organ
lanndan ya da kulaktan kulaga 
dolaşan fısıhılardan duymuştu O 
da !,1alan·yanlış ve eksik bir biçimde. 
Bu da haklı olarak bende bir endişe. 
bir merak uyandınyordu. halk bizi 
nasıl karşılayacak diye. 

Yörede u§rayabilece§imiz sa
dece bir adre~ vardı. O da bir yol
daşın akrabasının adresi idi. Fakat 
akrabası olan yoldaş da yanımızda 
olmadı§ından, n(' o. ne de biz onu 
tanıyorduk Ayrıca hakkında bildi
Q:imiz tek şey geçmişte siyasi mese
lelerle fazla ilgilenmE>diQ:ı idi. 
Yöreyi de derme·çatına bilgiler 
dışmda hiç bilmıyorduk. Bu dÇıdan 
elimizdeki adrese ugrayıp ilişki kur
mak, yöre hakkında b ılgi edinme vd. 
konularda onun deste§ini kazan
mak, bizim için çok önemliydi. 
Katarndaki bu düşünce ve duygu
larla yola koyuldu k. 

Hareket ettiğimiz alan sarp ve 
tenha oldu§unddn gtindüz hareket 
etmenin pek sakıncası yoktu. Yolda 
her 100-200 metre de bir pınl pınl 
akan pınarlan geçerek. rengarenk 
açmış çiçekler ve etrafa hoş bır 

koku saçan çeşit çeşit yeşil otlar 
arasında yolumuza devam ettik. Bir 
ara ya§an şiddetli sa§anak yağmur 
yüzünden mola verdik. Ya§mur ke
sildiQinde gün batımana az kalmış
tı. Köye tam yaklaştıQımızda 

gökyı.izı.inü saran bulutlar dd dağıt· 
mı ş ve masmavi gökyüzü gorunmUş
tü. Sıra. u§rayacağı ını z e\li so
ruşturup bulmaya gelmişti. Uygun 
biryöntemle bunu da hallederek eve 
vardık. 

Evin kapısında orta yaşlı baba
can birisi ile daha sonradan oglu 
oldugunu ô§rendiQimiz bir genç, bi
zi karşılayıp buyur ettiler. Beş-on 
dakikalık konu~madan sonra öyle
sine birbirimize kaynaşıp ısındık ki, 
tüm endişelerim daQıldı ve içimi bir 
ferahlık kapladı. Kısa bir tanıtma ve 
sohbetten sonra, siyasi gelişmeler, 
devrimci mücadelenin durumu vb. 
hakkında sorulan sorulara verdi§i· 
miz cevaplarta evin içini bir sevinç 
kapiarnıştı ki. bunu ifade Pt rnek zor-

dur. Daha sonra orta yaşlı amca ve 
o§lu başlarından geçen olayla n. iş· 
ten çıkanlan akrabalannın. O§ret· 
menlik yaparken bir mitinge katıl· 
dığı için içeri atılan biryakınlannııı 
başına gelenleri ve yOre halkı iJZe
rinde uygulandu akılalmaz baskı
ları bir bir anlattılar. Adeta konuş
maya susamışlardı. "Bi ı bunları an· 
cak sizlere açabiliriz" d<'r gibi bir 
halleri vardı. 

Sohbet sohbeti açıp de\·am 
~derken gece de hayli ilerlemişti 

Içinde bulunduğumuz koşullann 

gereği olarak evden ayrılmak. 

uygun bir yere gidip konaklamak 
gerekiyordu. Bu bakımdan evden 
aynlma isıe§imizi belirtince. başta 
ev sah.ipleri buna rıza göstermek 
istemedilerse de, sonunda kendi
lerini ikna cdcbildik. Ayrılık saati 
gelip çatmışıı. Aslında buna ayrıl-

mak da denemez. Çi.inklı. biz her 
zaman halkımızla içiçe \.'(' onun 
bağ n nda idi k. Sadece mücadPienin 
ve dönemin bir gere9i olarak daha 
güvenlikli ve emin yerlere ulaşma~ 
için bunu yapıyorduk Azgınlaşan 

söınürgeci baskılar ve yaygınlaşan 
operasyonlar ortamında bunu yap
maya da zvrunluyduk. 

Son olarak ev sahibi çok mem
nun kaldığını her halinde belli 
ederek bi.ti ugurladı. Ve bir daha 
"kapım her zaman sizlere açıktır, 
detJrimcilere yardımcı olmak gOrC'
uimizdir'' demeden de edemedi. 
Biz ona iyi geceler. o bize başarı 
dileyerek vedalaştı k. Oğlu. bizi köy
den iyice uzaklaştırıncaya kadar 
bizimle gelerek çevreyi tanıttı. 

Ayrıca herhangi bir istegınin olup 
olmadığını sorunca; "arkaduşlar. 

aslında bizim için tek bir yol ı.;ardıı. 
O da gelip size katılmak tır. Gen(' bir 
insan olarak ben de ülkem tc 
halkıma yararlı olmak istiyomm. 
Verdi§iniz yayınlan okuyup, kt:n
dimi efjitecegim. Bizi ilişkisiz bırak
mayırı, sık sık u§rayın ve yayın 
getirin. Duşman, şinıdıyf• kadar 
yeterince bizi meselelerden uzak 
tutabildL Ama, bundan sonra buna 
fırsat vermeme/iyiz. 8l'ni mes ·le
lerden ve gelişmelerdeu uzak tut· 
mayın. yerim sonunda sizin yanı
nızdır" dedi. Biz de olumlu cevap 
vererek, bunun görevimiz oldugunu 
ve bir daha uQrayacagımızı be· 
Iirterek aynldık. Anık, arkamızda 
bir umut bıraktığımız ve ınsanlan

mızı sevindirdiğimiz için içi rahat 
bir biçimde konaklayacaQımız yere 
do§ru yola koyulabilirdik Bir yan
dan bunun verdiQi rahatlıkla yürü
meye devam ederken. di§er yandan 
köye varmadan önceki halime ve 
Kürdistan'da devrimci siyasal ça
lışma yapmanın koşullan yoktur 
diyen küçüK-burjuva soysuzianna 
da öfkeleniyordum. Acaba küçük
burjuva utanmaz siyasetçile rı de bu 
ınanzara karşısında utanç duya· 
caklar mıdır? Bir gün böyle geç
mişti: Gelecek ve umut dolu. 

8.6.1984 
C. Ararat 
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Kürdistan halkı bugün topyekün bir savaşın 
eşiQine gelmiş bulunuyor. Bu savaş açık ki 
tarihin gerisinde kalmanın verdiği acı sancı
lara son vermenin yanısıra. tarihle bütünleşme
nin de savaşıdır. Bu ise beraberinde çok büyük 
acıları taşımaktadır. Bugüne kadar kendi 
gelecekleri uğruna savaşan halkların yaşadığı 
acı lardan daha ağır ve yakıcı o l acaktır. 

SömürgeciliQin katı kuralları ile çevrelen
miş Kürdistan'da yüzlerce yıldan beri yaşanan 
acılardan kurtulma uQruna yürütülen bu savaş
ta, gelinen noktada, bunu zaferle taçtandırma
nın gerekliliQi apaçık ortadadır. 

Böylesi bir savaşın adımlarını atabilmek, 
hele bunu her türlü soylu değerin inkar edildi§i, 
toplumun neredeyse kendisini tanıyamaz 

bir duruma dönüştürüldü§ü, yazan kalemlerin 
kendini yazmadı§ı, düşünen beyinierin ken
disini düşünmedi§i, adeta bir başkasının yaşan
d ıSı bir ülkede gerçekleştirmek tarihseldir. 

işte bu acı gerçekleri yaşayan Kürdistan'da 
her şeyin imkansızlı§ına inanıldı§ı bir dö
nemde, günümüzde mücadele bu boyutlara 
nasıl ulaştı sorusu insanın aklına hemen 
geliyor. Açıktır ki böylesi koşullarda ortaya 
çıkacak olan bir güç tamamen çatışma içinde 
doQacak ve kurtuluş düşün ce l erini topluma 
taşırken bir çok acılan da yaşayacaktı. Yaşa
nacak bu acılar pahasına mücadeleyi im
kansızlıktan çıkararak bir gerçeklik haline 
dönüştürecekti. 

Evet PKK Hareket i. dünya halklarının öz
gürlük mücadelesinde onlara rehberlik eden 
Marksizm-leninizm bilim ini . Kürdistan somut 
gerçekl iklerine uyarlıyarak sömürgeciliQin çe
likten barajını parçalayıp ülkeye taşırınayı 

başararak mücadeleyi geliştirmiştir. Böylesi 
bir ortamda çıkan bir güç. gerçekleştirmeyi 
amaç edindi§i hedeflere varmada. normal 
ölçülerle hareket edemezdi. Onun ölçüleri 
sömürge bir ülkede üst üste binmiş tarihsel
toplumsal ve ulusal sorunların gerçekliQi teme
linde oldugu kadar. aynı zamanda düşmanın 
karakteristik özelliklerini kavrama ve buna 
cevap verecek bir yapıda da olmak zorun
dadır. 

Bu bilinç hamuru ile yo§rulan PKK. daha 
grup döneminde kendisini buna hazırlamış, ilk 
öncüler çelikten bir irade ile bütünleşmişlerdir. 
Dava u§runa bir araya gelen bu iradi güç geliş
miş bir birikim üzerinde yükselmemiş. aksine 
parçalanmış bir toplumsal yapı ve varolan 
katı aşiretçi, aileci kurallar çe mberi ile kuşatıl
mış durumdaydı. Bu anlamda devrimci olabil
medeve ilk adımları atmada bile hemen bu yapı 
ile karşı karşıya geliniyordu, bu durum bile 
üzerinde hareket edilen zeminin elve rişsizligini 
göstermektedir. _ 

Ama buna ra§men kurtuluş ideolojisi ile 
donanmış savaşçılar, adımları atmada en ufak 
bir tereddüt bile göstermediler ve ulusal kurtu
luşçu düşünceler Kürdistan'a taşınlmaya baş
landıgı daha ilk anda. başta gençlik olmak 
üze re kısasürede toplumun ezilen kesimlerinde 
yankısını buldu ve bir çok sınıf ve tabakadan 
insan, mücadelenin etrafında safiaşmaya baş
ladı. Gelişen mücadele hızla düşmanın dikkat
lerini üzerine çekmiş ve düşman. varlıgına 

yönelen bu çıkışı ezmenin ilk adımlarını 

1977'de Antep'te Haki KARER'i katiederek 
atmıştı. Verilen bu ilk şehit ulusal kurtuluş 
mücadelesinde bir dönemi bilince çıkarmada 
büyük rol oynadı. Topraklara dökülen kan, 
artık mücadeleyi dönülmez bir noktaya ge
tirmişti . 

Kürdistan UKM'nin gelişiminin temelinde. 
her biri kilometre taşı görevini gören inanç ve 
kararlılı§ın sembolü direniş şehitleri vardır. 
Onlar, aynı zamanda daha doguşunda şehit 
kanıyla şekillenen ulusal direniş mücadelemi
zin tarihini oluşturmaktadırlar. Açık ki. ge
lecek kuşaklar için ve hatta bugünden Kür· 
distan'ın yeni-direnişçi tarihini anlatmak için 
her biri bir tarihi an ve döneme damgasını vur
muş şehitlerin anılanna de§inmek yetecektir. 

PKK, sömürgecilik ve emperyalizmin Kür
distan'a taşırdı§ı her türlü tortu güce karşı dişe 
diş bir mücadeleyle şekillendirildi. Sömürgeci
ler ulusal direnişçi gelişmenin önünü kesrnek 
için tüm uşaklarını daha başlangıçtan harekete 
geçirdiler. Ajan-muhbir takımı, azgın faşist güç
ler ve feodal eşkiya çetelerini her cepheden sal· 
dınya geçirerek, mücadelenin kitlelerle bü
tünleşmesini. bağımsızlık ve özgürlük düşünce
lerinin maddi bir güce dönüşmesini önlemeye 
çalıştılar. 

İşte bu gelişmelerin en yakıcı tarzda yaşan
dıgı 1978-79 yıllannda Kürdistan kentlerinde 
sömürgeci-faşist Türk devletinin resmi ideo· 
lojisi , sivil faşist güçlerce örgütlendirilmeye 
çalışılıyordu. Bu alanlardan biri de AQn idi. 
Agn'da yaratılmak istenen bu faşist odaklara 
karşı Partimizin yürüttü§ü mücadelede 
1979'un ı 9 AQustos'unda Hayretlin Ertürk yol
daş şehit düştü. Ağrı ili. geçmişte sömür
gecili§e karşı gelişen isyan merkezlerinden 
birisi olması nedeniyle sömürgeciler bu alanda 
ajaniaşmış yapının yanısıra faşist mihraklan 
da örgütlerneye büyük önem vermekteydiler. 
Bu anlamda A§rı'nın bir karşı-devrim kalesi 

Agustos 19&4 

YENİ DÖNEMİ ŞEHİTLERİMİZDEN ALDlGIMIZ 
GÜÇLE KARŞlLlYORUZ! 

Gürcan Özcan 

Abdu/kodir Toptı 

haline getiri lme çabalarına karşı , Partimiz 
yo§un bir savaş yürütüyordu. Hayretlin yoldaş, 
mücadelenin önemini kavramış ve ne pahasına 
olursa olsun eskinin direniş alanının yeni 
dönemde Parti önderliginde yaratılması gerek
ti§i kesin kararlılıgı ile en ön saflarda sa
vaşarak şehit düşmüş. fakat mücadelemizde 
sürekli yaşayan manevi bir güç haline gelerek 
ölümsüz l eşmiştir. 

Şehir merkezlerindeajan ve faşistlere karşı 
yürütülen mücadelenin yanısıra bu yıllar aynı 
zamanda feodal-kompradorlara karşı da kırsal 
alanlarda mücadelenin hızla geliştiQi bir dö
nemdir. Yüzlerce yıldan beri Kürdistan köylü
lüğü üzerine bir kara kabus gibi çöken bu 
güçler, özellikle TC'nin egemenli§i ile birlikte. 
Kürdistan'da kraldan daha kralcı bir tavırla, 

Kürt köylülüğü üzerinde dizginsiz bir baskı ve 
sömürü uygulayarak onları kişiliksizleştir· 
meye çalışmaktaydılar. Partimizin, halkımızın 
ellerine ve yüreklerine pranga vurmuş bu hain 
güçlere karşı başlattığı mücadele hızla yurtse
ver Kürt köylülügünde yankısını bulmuş,
tarihte ilk kez Kürt köylüsü feodal-komp
radorlara karşı Partimiz önderliginde kendi 
kurtuluşu için savaşmaya başlamıştı. 

Gelişen bu mücadeleyi bastırabilmek ama
cıyla tüm kiralık katiller ve eşkiya çeteleri ile 
saldırıya geçen. Kürt feodal-komprador güçleri 
içinde etkin bir konumu olmasının yanısıra 

TC' nin azgın bir uşagı olan M. Celal Bucak'a 
karşı yürütülen mücadelede şehit düşenlerden 
birisi de Şerif KEVCİ yoldaş oldu. Şerif yoldaş 
yoksul bir aileden olması yüzünden uygulanan 
baskı ve sömürüden en çok etkilenen ve bunu 
günlük yaşamında gören ve hisseden biriy
di. İşte bu yüzden Partimizin geliştirdiQi bu 
mücadelede yerini almakta bir an bile tereddüt 
göstermedi ve mücadelenin en ön saflarında sa
vaşarak şehit düştü. 

Kürdistan halkı, feodal-eşkiya çetelerine 
karşı yükselen mücadelede yüzlerce Şerife 

tanık olmuştu. Yoksul köylü yıgınlan, yüzyı l
Iann kin ve öfkesiyle mücadeleye atıldı. Köy
lerde yurtseverlerin kurdu§u barikatlar, sö
mürgeciler ve feodal-eşkiyalar için adeta geçit 
vermez birer kale oldu. Yüzlerce insan ölümüne 
mücadeleye katıldı. Bağımsızlık ve özgürlük 
sloganı yurtsever köylülüQün direnişinde ve 
dökülen k.::ı nlarda bayraklaştı. 

Şehir ve kırsal alanda yükselen direniş 
mücadelesi hızla Kürdistan'ı sarmış binlerce 
insan direkt eylemiere katılırken yine milyon
larca Kürdistanlı da bu gelişmelerden yakınen 
etkilenmekte ve sempatisini çeşitli destekler
le göstermekteydi. 

Bu gelişmeler karşısında Kürdistan'da iş
birlikçilerinin koflu§unu gören sömürgeciler, 
direkt ordulan ile tüm gelişmeleri ezmeyi 
önlerine amaç olarak koymuş ve bu temelde 
saldırılan nı başlatarak, ulusal kurtuluş a§acını 
kökten sökmeye yönelmişlerdir. Yapılan ope
rasyonlarda esir aldıklan savaş esirlerini en 
azgın işkencelere tabi tutarak, davadan vaz
geçirmeye çalıştılar. Fakat tutuklanan savaş 
esirleri işkence tezgahlarını da bir savaş alanı 
olarak de§erlendirerek düşmanı yenıneyi bildi
ler. Düşman, devrimcilerin kararlı direnişinden 
korkarak onlardan kurtuluşu ancak fiziki 
imhalannda buldu. 

işte mücadelenin her alanda yükseldiQi 
1980 Agustos'unda Abdulkadir TAPTI, Ahmet 
DEMİR, Halef KAVRİ yoldaşlar birer birer 
şehit düşerek işkence tezgahlannın güçsüzlü
§ünü açı§a vurdular. İşkence ile teslim alma 
çabalan boşa çıkanlmış ve düzenin köhnemiş
liQi bir sır olmaktan çıkarılm ı ştır. Yoldaşlar, 

onun karşı sı ndan güçlenerek çıkmışlar ve isim
lerini tarihe direnişleri ile yazmışlardır. 

İşkence tezgahlannda gösterilen kararlı dire
nişlerle, işkencehanelerin de bir savaş mevzi si 
haline getirilmesi gerektiQi• gerçeQini sun
muşlardır. 

Tüm bu kararlı direnişler Kürdistan halkı-

Sayfa 0 

nın ulusal kurtuluş mücadelesinin alev lerini 
daha da yaygınlaştırarak, ulusal direnişe yol
açmıştır. Türk sömürgecileri bu gelişmelerin 
önüne geçmek amacı ile 12 Eylül'de askeri
faşist diktatörlükle devleti biçim değişikligine 
ugratarak, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Dire
nişini bastırmak amacıyla adeta yen i baştan bir 
işgal ve istila savaşı başlatarak devrimci geliş
meye saldırmışlard ır . 

Sömürgeci·faşist Türk cuntasının yaptıQı bu 
saldırılar esnasında binlerce yursever Kürdis
tanlı işkencelerden geçirilirken. bunun yanı
sıra bazı alanlarda da PKK partizanlan ile karşı 
karşıya geldiginde büyük bir askeri güçle onları 
yok etmeye çalışmış, fakat partizanlar düşma
nın bu saldırılarına karşı Partinin direniş ç iz· 
gisini bizzat ölümleri ile bilinçlere çakmış ve 
Kürdistan'da direnişin kilometre taşlan olmuş
lardır. 

Bu saldırılarda 198 ı Agustos ayında şehit 
düşen halkımızın yiQit evlatları ve Partimizin 
militan savaşçıları direnişleri ile destanlar 
yaratmış, sömürgecilere Kürdistan gerçegini 
direnişte kanıtlamışlardır. Bu direnişleri özel
likle Partimizin geri çekiliş döneminde Zeki 
YILDIZ. Baki KAHRAMAN adlı yoldaşlann 
şahsında görmekteyiz. Onlar. fiziki olarak 
ö lürlerken, şehit düştükleri topraklara dire
nişin tohumlarını ekerek ölümsüzleştiler. 

Yoldaşlanmızın düşmana karşı ortaya koy
dukları direnişierin yanısıra, Partimiz geri çeki
liş dönemini. yeni bir dönemi başlatmak 
amacıyla direniş temelinde ele almış, tüm 
gücünü bu temelde hazırlayarak Il Kongre 
sonrası ülkeye dönüşü başlatmıştı r. 

Ülkeye giriş. devrim amacıyla harekete 
9eçen güçleraçısından tarihsel öneme sahiptir. 
Ilk adımlar cesaretli olmak zorundadır, en ufak 
bir kararsızlık devrimci gücün çok yön lü zarara 
uQramasına yol açar. Partimizin attıgı bu ilk 
adımlar esnasında iki değerli yoldaşımız. 

sömürgeci lerle karşılaşmaları esnasında gir
dikleri çatışmada. düşmana büyük kayıplar 
verdirerek şeh it düşmüşlerdir. Agustos 
1982'de Şehit düşen Süleyman TUGCU ve 
Gürcan ÖZCAN yoldaşlar, yeni bir dönemin 
kararlı başlatıcılan olmaları ile mücadele
ınizde unutulmaz yere sahiptirler. 

Birçnk gücün, degil hazırlık yapıp ülkeye 
dönüş yapmaları, tersine devrimden vebadan 
kaçar gibi kaçtıkları, örgütsel yapılannı ko
ruyamaz duruma geluek da§ılmaya başladık
lan böylesi bir süreçte Partimizin ülkeye 
dönüşü ve bu dönüşler içinde verdiQi bu şehit
leri onun Kürdistan halkı karşısında duyduğu 
sorumluluQun ölçülerini açıkça ortaya koy
maktadır. Bu anlamda şehit düşen yoldaşlan
mızın yarattı§ı direnişler bizler açısından son 
derece büyüktür. 

Böyle kısa mücadele tarihi içinde sadece 
A§ustos ayında bu kadar şehit vermiş olan 
Part imizin günümüzde haklı olarak ulaştıgı 
nokta ve yarattığı saygınlık daha iyi anlaşılır 
sanıyoruz. E§er devrimci mücadele kurallan 
ile yürütölmez ve devrimin bedeli adım adım 
ödenmezse, o bir hayalden öteye gidemez. Evet, 
Partimiz devrimin bedelini a§ır ödese de, ona 
ulaşmanının yolunu da açarak bu yolda Kür
distan halkını zafere götürmeyi başaracaktır. 

Devrim denilince korkudan rludaklan çat
Iayan bir çok reformisı küçük-burjuva güç, 
günümüzde Avrupa alanlarına çekilerek ah
kam kesmenin yanı sıra direnişçili§imize sal
dırmakta, Partimizi "terörist", " maceracı" vs. 
gibi sıfatiarta suçlamaya çalışmakta, tarihimi
zin en büyük degerieri olan şehitlerimize ise en 
büyük saygısıziıSı yapmakta ve içine girdikleri 
işbirlikçi politikanın bir gereği olarak halkı
mıza karşı suç işlemektedirler. Direnişi ve 
bunun öncü gücü Partimizi tasfiye etmek 
amacıyla birçok provakatif güç ile ilişki kuran 
ve onlara kan vererek zorla yaşatma çabalan 
içinde olan bu güçler, emperyalis t basın organ
lannda poz vererek çılgınlıQa varan saldınlan 
ile kendilerini siyasi tükenişe mahkum ederek. 
sınıf özelliklerine uygun kimliklerini ortaya koy
muş bulunuyorlar. 

Bu güçler şunu çok iyi bilmelidirler ki, PKK. 
günümüze kadar şehitlerinin döktügü kanlar 
ile ülke topraklarını sulamış ve ektiği direniş 
tohumlan artık ürün vermeye başlamıştır. Hiç 
bir şey Partimizin zafere ulaşmasını engelleye
meyeceQi gibi, bu garip yaratıklar ise. zamanı 
gelince halkımızın vereceQi cevaptan kaça
mayacaklardır. 

Bizler bugün, dökülen kaniara sahip çıkar· 
ken, bu sahip çıkışımızı mücadeleyi geliştirerek 
kanıtlamaktayız . Yurtsever Kürdistanlı kitleler 
gelişmeleri yakınen görmekte ve hızla Partimiz 
etrafında safiaşarak tüm devrim kaçkınlan na 
gereken dersi şimdilik böyle vermektediTier. 
Kürdistan'da gelinen noktada onurlu bir insa
nın yeri direniş mücadelesinin saflandır ve biz
ler ancak bu saflarda yerimizi aldıgımız oranda 
şehitlere sahip çıkabilir ve tarih karşısında 
görevimizi yerine getirmiş olabiliriz. 

Bir PKK Partizam 
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C un tanı n Çıkınazı ve Özal'ın Stolipin' ciligi 
Baştarafı I. sayfada 

Cuntanın Hükümeti Güvenoyunu 
Kürdistan Politikasından mı Alıyor? 

Emperyalizme ba§ımlı yeni-sömür
ge ülkelerde sistemin çöküşünün bi
rer açık be lgesi olarak uygulamaya 
konulan ekonomik politikanın en çar
pıcı sonuç l arından birisi de Türkiye'de 
yaşandı. Geçmişte kendi bunalımını 
yeni-sömürge ve sömürge ülke lere 
ta şırarak kı smi oranda da olsa fe rah
lama olanaSına kavuşan emperyalist 
devletler. ekonomik bunalımın zir
veye ula şııgı 1970-SO' Ii yıllarda artık 
bu alanlarda da tam bir tıkanıklıkla 
karşı karşı yad ırl ar. Ve üstelik, bu 
alanlarda sürekli büyüyen bunalım 
onlan derinden etkilem ektedir. Sis
tem bugün, kendi tarihinde tanık 
o ldu§ u en büyük ve çıkı şı olmayan bir 
bunal ımı yaşamaktadır. 

Bunalımı hafifletmek için geliştiri
le n ve önerile n modeller, kısa za
manda iflas e tme ktedir. Kısaca, em
peryalist sistem tarafından başvuru
lan he r türlü yöntemin sonucunda 
bunalımın da ha da de rinl eşmesinden 

öte bir sonuca vanlamıyor. ı 970'1i yıl
larda Şili , Brezi lya . Me ks ika. Vene
zuela'da birer başan örneQi o larak 
gösterilen ekonom i politikaların 
ı 980'1erde ul aştıQı nokta. yine Güney 
Kore, Tayvan ve layiand' ın durumu. 
"yeni kalkınma modelleri" , " liberal 
eko nomi" vb. gibi ekonom ik formü
lasyonların hastalıQa çare olacak 
reçete olmadıklarını açıga koymuş
tur. Tam tersine bu reçe teler. top
lumsal bunalımı ve çalkanıılan ar
tırm ı ş sosyal sınıflar arasındaki uçu
rumu derin l eşti rerek. devrimci çözüm 
dışında hiç bir alternati fin artık söz 
konusu olaınayacaQını göstermiştir. 
Friedman'ın ünlü reçetelerinin, bizzat 
uygulayan güçleri nasıl bir sonia karşı 
karşıya getirdiQini en açık örnekle
riyle Latin Am~rika ülkelerinde gör· 
me k mümkUndür. Bu ekonomik model· 
lerin askeri rej imler. ya da ordu 
deste§i ile uygulamaya geçirilişi de 
zaten s istemin bir bütün olarak nasıl 
bir çözümsüzlük iç inde oldugunun 
kanıtıdır. Sermayenin. diger burjuva 
kesimleri de dışıalayarak bir avuç 
tekel grubunun elinde top l andıgı, ya· 
bancı sermayenin ekonominin her ala
nına kesin hakim oldugu ve çarkların 
bu kesimlerin çıkanna döndügü, enf
lasyonun dev boyutlara ulaştıgı , iç 
tüketimin ve halkın alım gücünün kı sı
larak ihracata yönelindigi, işçi ücret
lerinin en asgari düzeyin bile altına 
düştüQü, işsizlik ve sosyal çöküntünün 
alabildigine arttıgı bu ülkelerde tekelci 
burjuvazi. e lbetteki şi<!det dışında 
yaşama olanaklanna sahip degildir. 
Ama gelişmeler de göstermektedir 
ki, kısa zamanda toplumun tümünün 
muhalefetiyle karşılaşan ve bizzat 
varlıgıyla, rejimi tehlikelerle karşı 

karşıya getiren askeri yönetimler de 
bu ülkelerde tutunamamak ta, ve tabi 
ki, karşı-devrimc i zorun dışında uy
gulama imkanı olmayan bu politika
ları süreklileştirmek için " demokrasi" 
modelleri birbiri ardına piyasaya sü
rülmektedir. Yani, ya askeri darbeler 
birbirini kovalamakla . ya da " sivilleş
tirilm iş" askeri-faşist rejimler biçi
mini almaktadır. 

Emperyalist sistemin dünya çapın
daki bu çırpınışlannın en yakın ve en 
belirgin örneSi Türkiye modelidir. TC. 
bugün adeta emperyalizmin ken
disinin yaşam şansını denedigi bir 
alan haline gelmiştir. Ekonomiden, 
siyasete ve askeri alana kadar, sistem 
kendisini bu alanda askeri-faşist cun
tanın şahsında yansıtmakta ve dene· 
mektedir. Bu nedenle. TC sınırlan 
içindeki sorunlardan hareketle bazı 
özgül yanlan bulunsa da bu sahadaki 
her politika ve uygulamayı sadece 
sömürgeci Türk burjuvazisi açısından 
de§il, tüm bir sistem açı sından de§er· 
tendirrnek gerekmektedir. TC sınırlan 
içinde bugün çagımızın tüm çelişkileri 
en keskin biçimiyle yaşanmaktadır. 
Artık dünya çapında tasfiye olmuş 
klasik sömürgecili§e, feodalizm ve 
emperyalizmin gerici tortulanna, em
peryalizmin en gerici ve kanlı yönetim 
biçimi olan faşizme karşı, bagımsız
lık-demokrasi ve sosyalizm savaşımı· 
nın verildigi bir alan olarak, TC 
sınırları , çaQın. tarihin gerici tortulan ve 
güçleriyle hesaplaştıgı bir zemindir. 

Açık ki. böyle bir konumda bulu-

nan bir yapı, s istemin en zay ıf halka
lan ndan birini o lu şturmaktadır. Ve bu 
zay ıf halkanın en zayıf noktası ise 
TC'yi bu güne dek yaşatan. ama 
bugün ona ecel terl e ri döktüren Kürdis
tan ' dır. Nas ıl ki emperyalizm, TC'de 
denediği politikalarla dünyaya ken
dini kanıtl amaya ça lı şıyorsa . TC de 
Kürdistan üzerinde uyguladıgı poli
tikalarla varlık bulmaya çalışmak t a
dır. Böyle bir gerçeklik TC açısından 
çok daha geçerlidir. çünkü TC. Kürdis
tan üzerindeki ha kimiyeti temelinde 
şekillenmiştir. Ve o, kendi sonunun da 
bu alanda belir l e neceği ni çok iyi 
bilmektedir. 

Nitekim, uygulanan ekono mik po
litikadan. siyasi ve askeri politikalara 
kadar. rejim bir bütün olarak kendisini 
Kürdistan sahasındaki gelişmelere 
göre biçimlendirmektedir. Çöke n eko
nomisini Kürdistan'da saQ i adıQı aşırı 
sömürü temelindeki karlarla canlan
dırmaya , sermayenin tıkanıklıgını bu 
alanda açmaya, gaspetti§i ta nınsa l ve 
hayvansal ürünleri dı ş alanlara pazar
Iayarak döviz ihtiyacını karşılamaya. 
enerj i kaynaklarını ekono misinin çark
lan nı döndürmeye hizmet eder bir 
konuma getirmeye çalışmaktadır. 
Sömürgeci-faşist zor temelinde bo§a
zın ı sıktı§ı halkı son lokmasına kadar 
soyarak e n son vurgununu vurma 
planlarını uygulamaktadır. Pek ta bi 
ki. böyle bir politika, her şeyden önce 
ulusal direr.iş güçlerinin gelişmes ini 
önlemekten geçtiginden. soygun ve 
şiddet . rejim tarafından tümden aynl
maz bir bütün olarak uygulanmakta
dır. Ve bu politika. rejimin karakteri 
gere§i öyle olmak zorunda oldugun
dan, hükümeti adı da önem taşı
mamaktadır. Zaten, hangi partinin adı
nı taşırsa taşısın hükümetlere düşen 
görevin. rejimin her alandaki poli
tikasını günlük uygulamanın ö tes ine 
geçemeyecegi, rejim in bas it birer 
bürokratları olma ko numunu aşa
mayacaklan açık o lan bir durumdur. 

24 Ocak Kararlarıyla uygulamaya 
geçirilen ekonomi politikanın halen 
uygulayıcı gücü ve rejimin diplo~!ltik 
sahada sözcüsü olan mevcut Ozal 
hükümetinin o luşumu ve devam eden 
varlığı da bu gerçek ışıgında izahını bul
maktadır. ı2 Eylül darbesi ardıı~.dan 
oluşturulan Ulusu hükümeti gibi. Ozal 
hükümeti de tüm yetkisini amirleri 
durumundaki generaller güruhundan 
almakta ve verilen direktifler doQ
rultusunda günlük yürütmeyi sağla
maktadır. Rejim tarafından sahneye 
sürülen " anayasa", "parlemento". 
"seçim" gibi sahtekarlık la! bu gerçe
ğin üzerini örtememiştir. Ozal hükü
metine damgasını vuran 12 Eylül 
rejimidir ve 12 Eylül hükümeti olarak 
Özal hükümeti bu rejimin gereklerini 
yerine getirmekten öte bir işieve 
sahip degi ldir. Bugün hükümetin adı 
etrafında sürdürü len, sözüm ona tar
tışma ve tenkitler de, bu gerçegi çok 
iyi yansıtmaktadır. Hükümet ken
disini savunurken " iş bitirici" oldu
gunu, 24 Ocak Kararlannın en iyi ken
disi tarallndan uygulandı§ını, ordunun 
anarşi ve terörden "temizledigi" ze
min üzerinde şimdi kendilerin e düşe
nin ekonom ik uygulamalan gerçek· 
leştirrnek o ldugunu ifade ederken, 
sözde muhalefet ise sadece uygulama 
sorunlarına ilişkin olarak e l eştiri yö
neltmekte ve en iyi uygulayıcıların 
kendileri olduklan çıQırtkanlıQını yap
maktadır. Kısaca. hükümetin başansı 
ya da başansızlıQı, rejimin önüne koy· 
dugu planı pratik uygulama bece· 
risinde aranmaktadır. Bunun ö lçegi 
ise, birincisi, Kürdistan' da bastınla
mayan UKM karşısındaki politikayı 
uygulama becerisi, ikincisi ise, tekelci 
burjuvaziye yeni sömürü ve karolanak 
ve a lanlan açma becerisidir. Hükü
metin ayakta kalması veya düşmesi 
bu iki ana görevini başarma gücüne 
ba§lıdır. 

Özal başkanlıgındaki hükümet, 
şimdilik bu açıdan "rahat" görün
mektedir. Ordunun dogrudan destek 
ve direklifleri ile ekonomik politikayı 
uygulamadaki başansını göstermiş

tir. NATO Genel Sekreteri luns'un, 
"Türkiye'yi kıskanıyor/ar" dem.~ sin e 
ve cunta basınının: "yabancılarOzal'ı 
pek be§eniyor" diye manşet atmasına 

bakılırsa ve yine, bir avuç tekel grubu
nun palazlanması karşısında halkı n 
açlık '!~ sefaleti gözler önü ne getiri
lirse, Ozal'ın ekonomi politikayı uy
gulamadaki becerisi inka r edilemez. 
Çünkü bu ekonomi politikanın "ba
şarıyla" uygulanması ha linde daha 
başka bir so nuç dogurması söz ko
nusu degildir. 

Ama aynı başany ı Kürdistan sa
hasında gösterdiSinden pek bahsedi
le memektedir. Çünkü. karşısında, or
dusu ve tüm bir devle t yapısıyla 
ezmeye ça lı ştıklan halde, giderek bü
yüyen bir ulusal kurtı: ı ,, c .~""rPketi vardır. 
Ve i şte bu no ktada. Ozal'ın s iyasa l 
gelecegi bu sahadaki gelişmeler üze
rinde odaklaşmaktadır. Gerçi bu, 
onun uygulama becerisinin ötesinde 
bir olaydır. Kürdista n'da politikanın 
hayata geçirilişi bizzat ordu tarafın
dan yapılmaktadır. Ama, en azından 
yine de günlük uygulamalarda belli bir 
onayı alması gerekmektedir. "S ivil" 
hükümetleri ö ne sürerek yıpranmayı 
önlemek isteyen cunta. Kürdistan'da 
kaçı nılmaz olan bozgununun kefa
retini bu "hüküm etlere" yüklemeyi 
daha baştan günde mine koymuştur. 
Kürdistan'a ilişkin o la ra k karar ve 
yürütm e gücü ke ndisi olması na raQ
men. cunta, görünüşte hükümet karar
lanyla hayata geçirecegi bir çok kan lı 

planın yolaçaca§ ı sonuçlan ilk gü n
den hesaplamıştır. Nitekim cun tanın 
başı Kenan Evren, ken~isin i her şeyin 
üzerinde gösterirken, Ozal hükUmeti 
bunun ağır yükü altına girmiştir bile. 

Özal. Ağrı'da yenilenen Belediye 
Başkanlı ğ ı seçimine bu nedenle büyük 
ö ne m vermiş ve bu seçim sonuçlarını 
henüz atılması gereken bir paçavra 
haline gelmedig inin " kanıtı" o larak 
göster~_e k i stem iştir. Cuntanın Baş
ba kanı Ozal. AQn Belediye Başkanlıgı 
seçimi dolayısıyla. Agrı ·~~ vaptı!1ı 
konuşmada; "gelip size 'Ozal geldi 
pahalılık geldi' diyecekler. Pahalılıkla 

birlikte para geldi, canlılık geldi.. ." 
derken. yetkisin i aldı§ı cunta ve te· 
kelci burjuvaziye bu mesajı vermek 
isteme ktedir. Kendisine düşen, ha tkı 
soyup soğana çevirerek. Türk kapita
lizmini n çarklannın dönmesi için ge
rekli karlan akıtma görevini başardıgı
nı belirtmeye ça lı şmaktadır. Tabii ki, 
bunu özellikle Kürdistan'da ifade et
mesinin ayrıca ô nemi vard ır . Öza l 12 
Eylül hüküme ti olarak, cu ntanın prog
ramını, yani Kürdistan .ha lkının ka· 
nını emen birvampirolma görevini yerine 
getirmesinin ödüllendirilmesini talep 
etmektedir. Ve bu noktada, efendileri
nin karnını iyi doyurduSunu bilerek 
kendinden emi n konuşma ktadır. 

Turgut Özal'ın Stolipin'ciligi Tutmayacak! 

Kenan Evren ve çetes inin baş
bakanı o lan Turgut Özal'ın uygula
maya geçirdi§i politikalar, dünya 
çapında defalarca iflası yaşanmış 
politikalardan başka bir şey degildir. 
"yeni ekonomik model" adı altında 
piyasaya sürülenler, bu nedenle ya
bancı veya "yeni" gelmemektedir. 
Çöküşe giden her burjuva iktidannın 
kaçınılmaz biçimde uygulayageldi jji 
şey. dizginsiz bir şiddet te melinde soy
gun ve sömürünün artınlışıdır. Günü
müzde dünyanın her tarafında peş 
peşe ortaya çıkan askeri-faş i st diktatör
lükler ve daha dün gibi tazeligini 
koruyan Rusya pratigi bunun örnek
lerini oluşturmaktadır. Devrime ve 
halk kitlelerine azgınca saldırarak 
kendi sınıf egemenliklerini sürdür
meye çalışan bu yönetim le r. azgın bir 
gericiligin temsilcileri olara k, toplu
mu her alanda kaos ve karmaşaya 
itmiş , en küçük bir muhalif gelişmeye 
bile tahammülsüz olmuşlardır. Bu 
yönetimlerin önünde tek bir hedef var
dır; o da. sermayenin palazlanması ve 
egemenliginin sürmesidir. Bunun için 
uygulanacak her yöntem onlar açısın
dan geçerlidir. 

Özal hükümetinin uygulamalannda 
da görüldü§ü gibi, bu yönetimler, 
sadece şiddet temelinde soygunu hı z
landırmakta da yetinememektedir
ler. Karşı-devrimci şiddetin karşılı § ı 
sürekli büyüyen bir kin ve öfkenin halk 
yıgınlannı sarması olduğundan, bura· 
dan gelecek tehlikelere karşı emniyet 
sübapları oluşturmaktan geri durma
dıklan da bilinme ktedir. Bu, devrim 
güçlerini her türlü şiddet ve işkence 
yöntemini kullanarak imha etmek 
başta olmak üzere, sahte "sol" parti
ler yaratmaktan, özellikle köylülük ve 
küçük-burjuvaziyi etki altına almaya 
yönelik ekonomik uygulamalan geliş
tirmeye kadar birçç_k yöntemi kapsa
mına almaktadır. Ozal hükümetinin 
icraatına bakıldığında, tüm bu uygula
malar açıkça görülecektir. 

Özal, neden .. dogunun makus ta
lihini deQiştirmeye" soyunmuştur? Ve 
neden, özellikle emeklilerin , yabancı 
ülkelerde çalışan işçilerin, küçük es
naf ve zanaatçılann elindeki tasarrufu 
"akıllıca kullanma" yollan öner
mektedir? Köylünün üreuigi ürün ve 
besledigi hayvanlar, neden birden 
böylesine hükümetin ve basının ilgi 
merkezi haline gelmiştir? Şüphesiz ki 
bunlar, salt ekonomik amaçlı uygula
malar degildir. Bu politikanın oturtul
dugu alanın Kürdistan olması ise. 
yönelimi daha da ilginç kılmaktadır. 

Turgut Özal, ne yapmak istemekte
dir? 

1905 devriminin bastırılmasından 
sonra Rusya'da Stolipin'in izledi§i 
politika, bu duruma o ldukça benzerlik 
arzediyor. Bolşevik Partisi Ta rihi , bu 
konuda önemli dersler vermektedir. 
ı905 devriminden sonra Rusva'da 

yaşanan gelişmele re bakıldıjjında 
görülen gerçekler gözümüzün ö nüne 
yeni bir Stolipin da ha çıkarmaktadır: 
«İkinci Devlet Dumasını da§ıtan ve 
Devlet Duması'ndaki Sosyal-Demok
rat grubun varlı§ına son veren Çarlık 
hükümeti, proletaryanın politik ve 
m esleki örgütlerini olan şiddetini kul
lanarak darmada§ın etmeye başladı. 
Müebbet mahkumlar için kullanı lan 
zindanlar, kaleler. sürgün yerleri tıka
basa devrimcilerle dolduruldu. Bura
larda devrimcilere en zalim yöntemler 
uygulanıyor. işkence ediliyordu. Kara 
Yüzler'in terörü ortalı jj ı kasıp ko
vuruyordu. Çar'ın Bakanı Stolipin 
tüm ülkede baştan başa dara§açlan 
kurdurdu. Binlerce devrim ci dara jjaç
lannda can verdi. Bu yüzden. o gün· 
lerefe daragaÇianna "Stolipin bo
yunba§ı" deniliyordu."' Özal, henüz 
böyle bir ünvana ulaşamadıysa da 
mevcut uygulamalar, bundan farklı 
degildir. Bugün, gerek Türkiye ve özel
likle de Kürdista n'da yaşanan geliş
me ler açıktır. Cezaevleri birer mez
bahaneye dönüşmüş. işkence ve zu
lüm ayyuka çıkmış. ve za ten Kürdis· 
tan sömürgeci-faşist ordunun adeta 
ikinci kanlı işgaline ujjramış durum
dadır. Açıkçası Kürdistan'da bir savaş 
hali yaşanmaktadır. Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesinin öncüsüne ve kitl e lere 
yönelik olarak imha ve yıldırma ope
rasyonlan sistemli bir biçimde uygu· 
lanmaktadır. Kürdistan boydan boya 
bir işkencehane ve cezaevi haline 
getirilmiştir. Fakat bu sistemli iş· 
kence ve imha politikasının beklenen 
sonuçlan da doQmaktadır. Yani halk 
kitleleri büyük bir öfke ve kin içerisin
dedir. Zulme karşı isyan duygulan 
tüm bir halkı sarmış durumdadır. En 
önemlisi de, her türlü şiddet uygula
masına raQmen yok edilemeyen ve 
teslim alınamayan devrimc i ö ncü, 
bugün daha da güçlenmiş olarak 
mücadeleyi yükseltmektedir. Kitle ler 
en büyük umut kaynakları o larak 
öncüyesanlmakta, kendi acılannın ve 
gelecege dair umutlannın ifade edi
lişini onda bulmaktadırlar. Cuntanın 4 
yıllık uygulamaları. azgın şiddet po
litikası kitlelere yıliann öğre te
meyecegi gerçekleri kavratmış, yüz
yıliann kinini açıQa çıkarm ı ştır. Bu 
gerçek, cunta ve hükümeti tarafından 
da bilinmektedir. Bu nedenle de. özel
likle yoksul köylülüge ve küçük za
naatkarlara yönelik bol bol çı Sırtkan
lık yap ıl maktadır. 

Şu sözlere bir göz atalım: " her za· 
man yazar çizeriz, Dojju Anadolu 
Türkiye'nin hayvancılık merkezi diye. 
Ama biz devlet olarak, yönetici olarak 
işi hep oluruna bırakmışız. 
Dogu'da güneş var, ama sıcak yok. 
Kar, yabmur var, ama üreticiye, 
besiciye bir türlü rahat yok. Tek bir 
besi hayvanına yılda 30-40 bin lira 
horcıyar, satılıila çıkardı§ı zaman 

Sayfa 18) 

karşılı§ını alamıyor". Gösterilen ne
den: "Bu arada canlı hayvan olım
satımlanyla uğraşan üreticiler ise. et 
potansiyelinin büyük bir bölümünü 
elinde bulunduran Et-Balık Kurumu '
nun a lım ve kesim işiniyeterince yapa
madığını , depo sayısını artıramadık
lan için Türkiye'de fiyat artışı oldu
g unu ve bir çok bölgede et sıkıntısı 
çekildiğini söylüyorlar." (Tercüman 
ı3 . 5. ı 984) "Dogu için elele" vererek 
çözüm arayan tüm "dogu"lu millet
vekilleri hep bir aQızdan bu işin sözcü
lü§ünü yapmakta. "do§u' ya iş sa
halarının açılması , yeni yatırım l ar 
yapılması ve özellikle hayvancılıgın 
geliştirilmesi'' konularını gündeme 
sürmekte, gazeteler bu doğrultuda 
ha ngi partiden gelirse gelsin verilecek 
her ö nergenin destekleneceQini yaz
maktadır. Cumhuriyet tarih inde ilk 
defa bir başbakan Kürdistan'a böy
les inepeşpeşe ziyaretler yapmakta ve 
"dogu"nun kalkınmas ı sorunu ilk defa 
böylesine ilgilenilen bir kon u o lm akta
dır. 12 Eylül'ün he men ardından cunta 
başı Kenan Evren'in Kürdistan'a yap
tığı bir dizi gezi sırasında Urfa'da 
yaptıgı konuşma hatırlanacaktır . 
Ke nan Evren sözkonusu konuş
masında. köylüye "sevgili hemşehri· 
lerim bazılan toprak reformu yapa~ 
caklan nı söylediler. inanmayın. Onu 
da ancak biz y apan z" diyordu. Sö
mürgeciligin getirdiSi yıkım ve ağır 
baskıların altından ancak bir ulusal 
kurtuluş savaşıyla kalkılabi leg ini 
yükselen sı cak mücadele içeris inde 
ögre nen bu yöre insanlarını, böylece 
etki altına alabilece§ini düşün
me kteydi. Feodal zorbalann ve sö
mürgeci ordunun dipçik ve kırbacı 
altında iliklerine dek sömürülen ve 
hoyunduruga vurulan yoksul köy lülü
ğün, devrimci mücadeleyle o lan bağ
lan nı koparınanın hesapları. sahteliği 
ilk anda sırıtan ve daha da büyük bir 
öfkeye yol a çan vaatlere kadar bağ l a
nabildi. Bu. cuntanın bir çaresiziiSi de 
olsa, rejimin Kürdistan'da nasıl bi r 
politika izleyecegini ilk günde gös te
ren açık bir ö rn ekti. Kürdistan devri
minin bel kemi§ini oluşturan yoksul 
köylülük. özellikle devrimden kopanl
maya çalışılıyor. sahte vaatler ve 
faşist ordunun dipçik darbeleriyle, 
uyanan bilinci yeniden ka rartılmak 
iste niyordu. Sömürgeciler için da ima 
kandırılan saf insanla r. bir kö le sürüsü 
olarak görülen yoksul köylülük üze
rindeki bu politika halen de devam 
ettirilmekte ve bu politikaya büyük 
umutlar baglanmış olundugu görül
mektedir 

Tarihin yapraklan benzeri bir 
uygulamayı1907 Rusya'sında da veri
yor. Tarih bu konuda şöyle yazıyor: 
"işçilerin. köylülerin devrim ci hare
ketini bastırma çabalannda Çarlık 
hükümeti, yalnızca baskı ve şiddet 
kullanmakla, cezalandırma hareket· 
leriyle, kurşuna dizmelerle. zindan
tarla, müebbet mahkumiyetlerle 
kalamazdı. Çarlık hükümeti. köylüle
rin 'çar baba ' lan na karşı saf inanç
lannın gitgide zayıfladığını kaygıyla 
görüyordu. Bu yüzden büyük bir hileye 
başvurdu: Köylük bölgelerde ka/aba· 
lık bir sınıf olan köy burjuvazisinin 
-kulaklann- kişiligine sa§lam bir 
des tek Yaratmayı tosarladı. 

9 Kasım 1906 'da Stolipin, köylü
leri köy komünlerinden ayı np tek tek 
toprak işletmecis i yapmaya do§ru 
götürecek yeni bir toprak yosası 
çıkardı : Stolipin toprak yasası. 
topraktan ortaklaşa yararlanma sis
temini ortadan kaldınyor, her köylü ye. 
hissesine düşen topra§ı özel olarak 
işletmesini ve köy komünlerinden 
çekilmesini istiyordu. Köylü o zamana 
dek sahip olmadı§ı bir hakka sahip 
olacak kendi payına düşen topra§ı 
satabilecekti. Köy komününden çeki
len her köylü y e, ko m ün, tüm bir parça 
olarak toprak (hutor, otrop-toprak 
parçası, dilim) ayırmak zorundaydı . 

Böylece, zengin köylüler, kulak/ar, 
hali-vakti yerinde olmayan köylülerin 
topraklanna yok pahasına sahip 
olmak fırsatını ele geçiriyorlardı. Bu 
yasanın çıkışını izley en birkaç yıl 
içinde hali-vqkti y erinde olmayan bir 
milyondan fazla köylü topraktan büs
bütün yoksun edildi, yıkıma uğratıldı. 
Hali-vakti yerinde olmayan köylüle
rin topraktan yoksun edilmeleriyle, 
kulak çiftliklerinin ve işletmelerinin 
sayısı arttı. Bu çiftiikierin bazılan 
ücretli ırgat çalışmosının geniş ölçüde 
kullanıldıgı tam bir malikane duru-
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mundaydılar. Hüküm et. köylü/ere köy 
komüniinün en iyi topraklarını. köy 
komününden ayrılan kulaklara ver· 
me/erini şart koşuyordu. 

·Köylüler 'azat 'lıktan kurtulur
ken toprak a§aİorı köylülerin toprak
lan nı nasıl yağma etmişlerse, şimdi de 
kulaklar en iyi topraklan e le geçir· 
m ek, hali-vakti yerinde olmayon köy
lülerin toprak payianna yok pahasına 
sahip olmak yoluyla köy kumünleri
nin topraklan nı yağma ediyorlardı. 

Çarlık hükümeti, toprak satın 
almalan ve çiftlikler kurmalan için 
kulaklara önemli ölçüde krediler 
açıyordu. Stolipin, kulaklan çar islib
dadının sadık savunucuları h,.!;, .,. 
getirmek istiyordu. "(SBKP Bo l şev ikle r 
Tarihi , S: 126) 

ÇarlıQın kıra yönelik politikası bu 
o lurken, sanayi alanında da öne mli 
değişiklikle r ortaya çıkıyo r . Serma
yenin giderek güçlenen bir grup kapi
talistin elinde toplanması hızlanı
yor. " Daha 1905 devriminden önce, 
kapitalisıler. ülke içinde emtia fiyaı
lannı yükselterek elde ettikleri fazla 
kôrları. dı~ pazarlara ucuz fiyatlarla 
mal sotabilmek ve böylece dış pazor
lan ele g eçirmek amacıyla ihracatı 
desteklemek için kuruluşlar olu~tur
moya ba~lamı~lardı. Bu kapitalist 
kurulu~lara (tekellere) tröst ve sen
dika deniliyordu. Devrimden sonra 
bunlann sayısı daha da arttı. Büyük 
banka/ann da sayısı ço§alryor. sa
nayideki rolleri yükseliyordu. Rus
ya 'ya yabancı s ermaye akını gitgide 
artıyordu. 

Böylece, Rusya 'da kapitalizm, git
gide artan bir ölçüde tekelci kapita
lizm e, emperyalist kapitalizm e dö
nüşüyordu. "(age. S: ı 26) 

Ancak, sanayileşmede saQlanan 
geli şmeye rağmen, yine de Batı 
Avrupa kapitalizminin gerisinde olan 
Rusya. doQrudan Batı .t\vrupa kapita
lizmine bağımlıydı. üzeilikle temel 
sanayi dallan yabancı sermayenin 
elinde bulunuyor, çarlık Rusyası, bü
tün makina ve donatım malzemesini 
dış ülkelerden ithal ediyordu. Pek tabii 
ki bu bağımlı k ardından diğer bağım
lılıklan da ge tiriyordu. Dış borçlan
malar hızla artıyordu. Yine, "bu durum, 
sa vaş çıkması halinde, 'müttefiklerin ' 
yardımına ko~mak İngiliz ve Fransız 
kapitalistlerinin muazzam kôrlannı 
korumak için. çarlı§ın emperyalisı 
sava~ cephelerine milyonlarca Rus 
askeri yollamasını taahhüt altına alan 
'müttefiklerle ' yapılmış gizli andiaş
malarda kendini gösteriyordu. 

"Stolipingericili§iyıllan.jandarma 

ve polisin, Çarlık ajan-provakatör
lerinin ve Kara Yüzler zorbalannın 
işçi sınıfına kar~ı yürüttükleri hay
dutça, barbarca saldınlar ve baskın
lario dolu geçen yıllardı, Ama, işçilere 
baskı ve şiddetle çullananlar, yalnızca 
çarlı§ın ücretli zorbalan de§ildi. 
Sanayinin durgunluk dönemine gir
di§i. işsizli§in arttı§ı yıllarda, patron
lar, fabrikatörler, işçi .sınıfına karsı 
saldınion nı özellikle şiddetlendirerek. 
bu yolda ötekilerden geri kalmıyor
lardı. Patronlar vefabrikatörler, yı§ın
lar halinde işçiyi işten çıkanyorlar, 
greviere etkin bir biçimde katılan 

bilinçli işçileri 'kara f!st e'lerine ge· 
çiriyorlardı. 'Kara liste'y e geçen bir 
kimse. artık o iş kolundaki fabrikatör
ler birli§inin eli alımdaki işletmelerin 
hiç birinde işe alınmıyordu, işçi ücret
leri daha 1908 yılında yüzde 10-15 
oranında indirildi. İşgünü her yerde 
10-12 saate çıkanldı. Ceza kesme adı 
altında yapılan soygun yeniden aldı 
yürüdü." (age. 5:127-128) 

Cuntanın Başbakanı Özal' ın baş
kanlığındaki hükümetin, mevcut uy
gulamalan ve şimdiden netleşen 
sonuçlan da gözler önünde. Tüm 
yönetim ve yürütme gücünün bir avuç 
tekel grubunun elinde toplandıgı ve 
bunun temsilciliğini generallerin 
yaptığı TC' de Özal'ın ve bunun · pa
çavra haline gelerek atılması duru
munda iktidara gelecek olan diğer
lerinin rolü de çann başbakanının 

rolünden farklı değildir. Tekelci burju
vazinin egemenliğinin ulaştığı nokta, 
bunun dışında bir duruma izin verme
mektedir. Büyük bir çöküntünün 
içinde bulunan işbirlikçi-tekelci Türk 
kapitalizmi, benzeri örneklerinde gö
rüldüğü gibi, işçi haklannı tümüyle 
reddetmekte, sömürüyü içte alabildi
Sine derinleştirip, çok küçük tutardaki 
parayı dahi belli bir merkezde yoQun
laştırmanın yollarını her türlü ent· 
rikayı deneyerek geliştirmekte, kü· 
çük·üretici iflasa sürüklenirken, ser
mayenin palazlanması sağlanmakta
dır. İçte tüketim kısılırken, halk kitle· 
lerinin vannın yağunun gaspedilmesi 
temelinde dış p~zarlara açılınmaya 
çalışılmaktadır. üzeilikle islam ülke· 
leri Türkiye' nin ekonomik nedenlerle 

olduğu gibi s iyas i a maçlarla da ilk 
elden açıldı ğ ı ala nlar olmaktadır. 
Ama, Türk burjuvazis i ekonomisini 
" gpJiştirmek" için s is te m tarafında n 
kendis ine açıl a n bu yollan n ka rşılı ğını 
da ödemek göreviyle yükümlenmiş tir . 
Sömürgeci fa şi st Türk ordusu şi mdi 
içte ve dışta, halk hareket lerinin 
bastırılmasında ve gericili§ in örgüt
le ndirilm esinde ag ırlı ğını ortaya ko
yan ve o lanca saldırga nlığıy la bu 
görevin iste kli bir uygula yı cı s ı duru
mundadır. Gerek Kürdistan sahasın
da ve gerekse ira n-Irak savaşında 
olduğu gi bi bö lgeye yöne lik o la ra k ge
liştirilen saldınla r bunun birer ör
nekleridir. 

Cuntanın başbaka nının dokudu§u 
diplomasi mekiğ i ve içte hızla sürdür
düğü gezileriyle. tekelci burjuvazinin 
"çalışkan" , " zeki" ve " i ş bi tirici" h iz· 
metkarlığ ını şevkle yapması , belli ki 
tekelci burjuvazinin en irile rini de 
sonsuz ö lçüde hoş nut etme ktedir. 
Yurtdışında ki işçilerin boğazlanndan 
keserek biriktirdikleri pa ra la n nı söz
de yatrnm adı a ltında önce topa rlayıp. 
he men a rdından yuta n ve onlan bir 
daha altından kalka mayacaklan bir 
iflasa sürükleyen tekelci sermaye grup
lan, Özal hükümetinin " Dogu" da 
yalının adı altında sömürünün derin
l eştirilm esini t eşvik planları karşısın -

Agusıos 1984 

Birincisi, işb irl i kçi-t e ke l ci Tü rk ka pi
talizm inin tıkanıklı Q ı bu ala ndan açıl
ma k iste nmektedir . Tekelci-serma ye 
grupla n tarafında n Kürdis ta n yeni 
baştan sömürünün de rinleş iirildi ğ i bir 
a lan o la ra k ele a lın ma k. K ü rd i s t an' ı n 
hammadde kayna kla n ve ucuz i ş gücü 
yerinde derinli§ine sömürülmek a ma
cı taşı nma ktadır. Kürdis tan insan 
gücü ve doğa l zenginlikleriyle büyük 
bir po ta nsiyel oluşturduğu gibi , önem
li bir pazar a l a nıdır da. Bugüne ka da r 
bizzat sömürgeci-devlet eliyle ge liş

tiril en bu sömürü, özel serma ye nin de 
en geniş katılımı te me linde şimd i son 
ke rtey~ vardınlıp. Kürdistan ' ın her 
alanındaki zenginlikl eri sonuna ka da r 
ernilmeye ça lı şılmaktadı r. Fabrika . te
sis ve di Qer yatırıml ann , bu a landa 
belli bir i ş gücü i s rihda mı na olanak 
tanıması ise, sömürg~ci l e r açı sından 

ikinci bir e l ve riş lili ğ i ya ra taca ktır . 

İ şsiz lik ve sefa Jet iç inde boğu l a n K ür· 
distan'daki yoksul ha lk kitlelerinden 
belli bir kesimi bu iş sa ha l a rı na ye rl eş
tirilerek. sö mürgeci li ğ in nim etlerin
den nas iplerini a lmalan sağlanacak. 

a ma bunun karşılı ğını ödemeleri de 
kendil erinde n zorla is tenecekti r. Bu 
karşılı ğ ın. ulusa l kurtuluş savaşına 

karşı tavır alma k. sömürgecili ğe bo
yun e§mek deme k olduğu açıktır. 
Yine, kapita lizmin bu bi çimde ge liş-

Hükümetin ilk alti aymm bilançosu : 

tirilmesine eş lik eder biç imde, sö
mürgeci·faşist kültürün topluma ha· 
kim kılınma çabala n da hızlandın
lacak ve düşünce planında bağıms ı z
lık ideolojisiyl e bütünleşmeler i üs tte n 
dayatmala rla önlenmeye ça lı şıl acak
tır. Bunun ya nı sıra küçük-üreticiliği 
teşvik adı altında özel mülkiyet-kişise l 
kurtuluş tutkula rı körüklenecek ve 
toplumsal-ulusal kurtuluş karşısına. 
faşizmin dayanaklannı da geniş
le tecek olan suni bir katman çıkan-

laca ktır. Ama küçük· üreti ci lik. kü
çük·mülkiyet görünüş t e t e şvi k edi
lirken, ba nka ve di ğe r i ş letme l e rd e 
top lanan bu kesiml erin tasarruflan . 
özel-serm aye grupla rı ta ra fında n ko
lay bir biçimde yuıulacak ve Kürdis ta n 
üze rinden sağlanan aşırı sömürü 
teme linde' sermayenin yoğ unlaşmas ı 
hızl a ndınlacaktır . Çeşitli fa brika, 
i ş l etme ve şirke tle r biçiminde Kürdis
ta n'a doğrudan el atan bu teke l grup
lan , köylünün üre tti ğ i hayvansal ve 
tarımsal ürünler üzerinde de a labildi
ğin e bir ta lan geliş tirecek, halkın e lin
den yok pahasına alınan ürünlerin 
pazarlanması biçiminde ihra cat ge li ş
tirilip döviz ihtiyac ı k a rşılanacaktır. 

Bunun ne anlama geldi§i o rt a dadır. 
Halk kitleleri dayanılmaz bir aç lık ve 
sefalete sürükle nirken ve köleler gibi 
ordunun dipçi§i altında ç alı ş tın lırk e n: 
cuntanın t emsilcili ğ ini yap tı 9 ı bir 
a vuç teke l gru bu da ha da pa lazla
nacak ve Kürdis tan üzerinde haki
miye ıle ri a rttığı ora nda dı ş a lanlarda 
da hakimiyet a ma çlan nı g e rçe kl e ştir
meye ça lı şaca kla rdır . Ama. bu. tü
müyle onların he saplandır. Ve ge r
ç ro l-ı eşemez o lduğ u, daha bugünde n 
y :~ .. .ınan gelişm e le rl e ortadadır. 

Bu politika. SÖmÜrgeci-fa !iiSt zor' un 
dışında sürdürülemeyeceğine göre Vl' 

yine karşısında yalnızca bu nedf:! nle 
bile olsa büyüyen bir ha lk muhalc
'.., ıini . kin ve öfk eyi bulacağ ına göre 
fiyaskoyla sonuç lanmas ı kaçınılmaz

dır. Kaldı ki bugün. Kürdi stan'da PKK 
önderliğinde ge li şen bir ulusa l kurtu
lu ş hare keti vardır. Kürdis tan 'da kitle
ler, sömürgeciliğin kend ilerine verdiğ i 

şey in ve verecekle rinin acı , zulüm, 
ka tliam ve açlıktan başka bir şey 
olmadı ğını bugün geçmişten da ha iyi 
görmektedirler. 

Çar' ın başbaka nının sonunu hatır

latmak bu noktada yararlı o l acaktır. 

Bo l şevi k Pa rti s i Tarihi, Çar' ın Ba ş
bakanı Stolipin ' in sonu iç in şunla n 
yazıyor: "Stolipin gericili§ inin zaferi 
uzun s ürmedi. Halka kırbaç ve dara
§acındon ba~ka bir .şey vererney en bir 
hüküm et güçlü olamazdı. Halk. baskı 
ve şiddete öylesine olışmıştı ki, artık 
bundan korkmuyordu. Devrimin ye
nilgisini izley en ilk yıliann i~ ç ile re 
getirdiğ i eziklik kaybolmaya yüztuttu. 
/~ çiler y eniden sa vaşıma giriş tiler. 

Olaylar, devrimin kaçınılmaz olarak, 
yeniden yükselece§ini söyley en B ol
şevikierin haklı oldu§unu do§ruladı." 
Kulaklan ve tekel gruplan nı pa lazlan
dırmak ve sermayenin bu ellerde 
yoğunlaşmasını saQla mak için Sto li
pin' in büyük bir i şçi ve halk düşmanlı
ğını sergile mek durumunda olduğunu 
görmekteyiz. Nitekim, Stolipin ' in ikti
dan döneminde, mevc ut uygulamalar 
karşısında öfkeyle ayağa kalkan işçi 
kitlelerine karşı uygulanan politika 
bunun açık bir örneğidir. Bu dönemde 
çarlıkjandarmasının emriyle yüzlerce 

da da el oğuşturmaktadır. Vehbi Koç, 
"Do§u'nun kalkınması için alınan 

kararlan isabetli" buluyor. Koç, 
" Türkiye ileri gidiyor, karamsar ol
mayalım. Eksikliklerimizi tamamla
yalrm, çok çalı~alrm. m emleketimizi 
bir an evvel kalkındıralı m" diyor. Ve, 
bpkı devlet ve hükümet yetkililerinin 
olduğu gib i. sermaye gruplannın Kür
distan 'a yönelik gezileri de bir birini 
takip ediyor. Altınyıldız Kumaş Fab
rikası ve Beymen'in sahibi Osman 
Boyner, ELKA yön etim kurulu üyesi 
Viidan Gülçelik ile Van 'a ge len Koç, 
Van'da Hakkari , Erzincan ve Adıya
man illerinin adından bahsederek 
"doğu"ya sempatisini anlatmaya ça
lışıyo r. " Doğu"nun kalkınması için 
oldukça .. yorucu bir çalışma" sürdür
düğü belli olan Koç. Van 'da verdiği 
demeçte bu yorucu çalışmalannın 

sonucunda ulaştıQ.~ düşüncelerini 
şöyle ifade ediyor: "Ozal hükümetinin 
aldı§ı karan isabetli buluyorum. Bu iş 
uzun vadelidir. Bu m esele 15-20 yıl 
önce ele alınsaydı bugün bir takım 
eserler ortaya çıkmı~ olacaktı. 

DAVALAR DEVAM EDİYOR! 

Tıpkı artan nüfusumuz karşısında 
Do§u illerimizde bir iş bulamayan 
vatandaş büyük şehirle re akın ediyor 
ve bu şehirlerde bir takım ekonomik 
ve sosyal m eseleler ortaya çıkıyor. 

Turgut Özal hüküm etinin ortaya koy
du§u bu f elsefe yerindedir. Fakat uzun 
vadeli bir iştir. Orada da tesisler kura
bilmek için alt yatınm, ulaştırma, 

haberleşme, hammadde temini, ma
muUerin pazarlanması, idarecilerin 
rahatça çalı~ma imkanlannın sa§ lan
ması icap eder. Alınan bu karar bir 
başlangıçtrr. Gelecek hükümetler bu 
politikaya devam ettikleri takdirde 
Do§u'nun kalkınmasına faydalı ola
caktır." Buradan amaçlanan şeyin , 
"doğunun kalkınma planlan" olmadı
ğını söylemek bile gariptir. Özel teşeb
büsü n bu sahaya gelmesi, ve yatı

nmlarda bulunması için, gümrük 
muafiyeti, gelir vergisi muafiyeti veya 
indirimi, nakliye ücretlerinde indirim, 
uzun vadeli-düşük (aizli kredi. yatırım 
sermayesi yardımı ve devlet sipariş· 
leri için mecburi kota gibi teşvik edici 
önlemler önerilmektedir. Bu önlem
lerden birçoğu hükümet tarafından 
uygulanmaya geçirilmiş durumdadır. 

Cuntanın başbakanının özel teşvik 
yasalanyla "doğunun kalkınması"na 
böylesine önem vermesinin ekonomik 
ve siyasi olarak ciddi nedenleri vardır. 

Halkın Yolu Davasında 

2 İdam! 

9. Kolordu ve Sıkıyönetim Ko
mutanlığı ı No'lu Askeri Mahke
mesi' nde görülmekte olan Halkın 
Yolu "davası"nda 2 devrimci idam 
cezasına çarptınldı . Haklannda idam 
cezası verilen devrimcile rin Ahmet 
Kaya ile Osman Koyuncu olduklan 
bildiriliyor. 

Dev-Yol Mensubu 
10 Kişinin İdamı 

isteniyor! 

Toplam olarak 63 kişinin "yargı~ 

landığı" Dev·Yol-2 "davası" istanbul 
1 Numaralı Askeri Mahke mesi'nde, 
10 devrimcinin ida m istemi ile baş· 
tadı . 

Haklannda idam cezası istenen ı o 
devrimci dışında kala n 53 tutuklu için 
ise 6 ayda n I 5 yıla kadar hapis ceza· 
lan isteniyor. 

Metris Askeri Cezaevi duruşma 
salonunda 1 Ağustos günü başlayan 
ilk duruşmaya, cezaevinde zorla tek 
tip cezaevi e lbiseleri giydirilrnek is
tenmesini protesto etmek amacıyla iç 
çamaşırlarıyla katılan 14 devrimci 
salondan dışanya çıkanldılar ve aynı 
şekilde bir daha gelirlerse savunma 
haklannın elle rinden alınacaQı tehdi
dinde bulunuldu. 

Açılan bu yeni "dava" yla , Dev· Yol 
mensubu o lmakla "yargılanan"ların 

sayısı394'e, idam ı istene n devrimcile
rin sayısı ise 46'ya yükseldi. 

Gölcük Dev-Yol Davası 

Sonuçlandı! 

Donanma ve Sıkıyönetim Komu
tanlığı Gölcük Askeri Mahkemesi'nde 
görülmekte olan " davada", 5 Dev-Yol 
üyesi çeşitli hapis cezalarına çarp
tınldı. 

Yapılan açıklamada, Hacı Orak'ın 
22 yıl4 ay ağır hapis, Adnan Sınar ve 
Beraati Erduran' ın 4'er yıl ağır hapis , 
Ramazan Uçan ve Özkan Yurdakul'
un birer yıl aQır hapis cezasına 
çarptınldıQı belirtildi. 

Dev-Yoi"Davası"nda 

4 Kişi Tahliye Edildi! 

Ankara Sıkı ~ıönetim Komutanlığı 
Numaralı Askeri Mahkemesi'nde 

görülmekte olan Dev-Yol "davası"n
da 4 kişi tahliye edildi. 

Tahliye edilen devrimcilerin Ertan 
Arslan,l)..ırgut Okkaya, Ali ihsan Ataç 
ve Rıza Odemiş olduklan bildiriliyor. 

Dev-Yol"davası"nda 200'ü tutuk
lu 701 kişi "yargılanmaktadır". 

Maden-İş "Davası" nda 
195 Kişi "Yargılanıyor"! 

İstanbul Sıkıyönetim Askeri Savcı
lığı ' nca açılan ek "dava" da, Maden-iş 

Sayfa ~.i) 

i şç i katl e dilrniş. yüzlercesi ya ra lan
mış ve sayılan binle ri aşa n i şç i ve 
devrimci aydınlar cezaevl erinde, ya 
da sürgünde en ağ ır i ş kence l e r altında 

tutsak edilmişle rdir. Böyle bir poli
tikanın kaçınılmaz biçimde yarata· 
cağı sonuç budur. 

Nitekim çöke n ekonomisini ve 
s iyasal i ktidarını aya§a kaldırmak ve 
devamını saQiamak için. Kürdistan 
üzerinde ki sörnürgeci hakimiyetinin 
devamını zorunlu gören sö rnürgeci 
Türk burjuvazisi , bir yandan ekono
mik sömürüyü son haddin e kadar 
d~rinl eştirmeye çalışırk e n, öt e yan
dan da saldınlarını daha bugünden 
katliamlar düzeyine çıkarmı ştır . Or
du. Kürdistan 'da savaş halindedir. Ve. 
~arşısında savaştığı güc ün tüm bir 
halk olduğunu , yedide n yetmişe ken
dis ine öfke ile ba kan gö7l erden çok iyi 
a nlama kta dır. 

PKK önderliğinde ge lişen Kürdi s
tan Ulusal Di re ni ş Mücadeles ine 
karşı, sömürgeciliğin bugün Özal 
hükümeti ve yarın başka hükümet 
adlarıyla geliştirm ek ist ediği her türili 
ekonomik. siyasi ve a skeri saldırı 
karşısında halkın örgütlü savaşını 

bulacaktır. Stolipin gericiliği döne
minde çar polis ve jandarmasının at eş 
açtığı ve katliam kara n nı ve rdiSi işçi
lerin karşılığı nasıl ki. büyük yığın 
gösterileri. mitingle r ve Bolşevikleri n 
e trafında halkalanma olmuşsa: sö
mürgeci-faşist cunta hükümetl eri ve 
ordusu karşısında Kürdistan pro
l e taryas ı ve halkının cevabı da PKK 
etrafında örgütlü direniş mücade
lesini geliştirmek olacaktır. 

Stolipin geri cili ğ inin saldınlan 
karşısında, bir grup fabrikanın i şç il eri 
k ararlannı şöyle açıklıyorlar: "Biz 
öyle s arsıldık. öyle donakaldık ki. o 
anda duygulanmızı dile getirecek söz
leri bulamadık. N e ölçüde bir pro ıes
toda bulunursak bulunalım, bu pro
tes to, her birimizin iç inde kaynoyan 
hıncın ancak silik bir gölgesi olabilir. 
Bize ne gözyaşlan, ne de protestolar. 
hiçbir şey çare olamaz. Bize ancak, 
örgütlü yı§ın savaşı çare olabilir. •· 
Yaşamın bir işkence haline getirildiği, 

sömiirü ve talanın alabildiğine derin
leştirildiği . halkın aç lık , işsizlik ve 
sefalete mahkum edildiği , köy mey
danlannın katliam alanianna dönüş
türüldüğü, idam sehpalannın hazır

landıSı Kürdistan'da, sömürgeci-fa
şizmin halkımıza ve insanlığa karşı 
işlediği suçlann hesabını sormak, ve 
bunun için örgütlü bir güç haline gel
mek gereği çok daha açıktır, daya· 
tıcıdır . 

Cunta ve onun hükümetleri, kat
liamlarla durdurmaya çalıştıklan 

böyle bir gelişmeyi önleyemeyecek· 
leri gibi. PKK önderliQindeki bu 
örgütlü gücün kararlı savaşıyla bu 
alanda yenilgiye uğramaktan da kur
tulamayacaklardır. 

Sendikası ' nın 27 yöneticisi hakkında 
10 yılBaydan 20 yıla kadar aQır hapis 
cezalan istendi. 

Bu ek "dava"yla birlikte, M aden-iş 
Sendikası "davası"nda yargılanan
Iann toplam sayısı ı 95'e ulaştı . 

İzmir İGD "Davası" 

Yeniden Başladı! 
Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komu

tanlığı 1 Numaralı Askeri Mahke
mesi'nde 21 kişilik iGD "davası"na 
yeniden başlandı. 

Daha önce tutuklular hakkında 5-
15 yıl arasında hapis cezalan veri
lerek karara bağlanan "dava" Askeri 
Yargıtay 2. Dairesi 'nce bozulmuştu. 

TSİP Üyesi 5 Kişi 
Hakkında 6-20 Yıl Hapis 

Cezası istendi! 

istanbul Sıkıyönetim KomutanlrQı 
3 No' lu Askeri Mahkemesi'nde süren 
bir "davada" TSiP üyesi 5 kişi 
hakkında 6 yıldan 20 yıla kadar hapis 
cezası istendi. 

SVP Üyesi 31 Devrimci 

Yakalandı! 

7-ıo AQustos tarihleri arasında iz
mir ve ilçelerinde faşist kolluk kuvvet· 
lerince sürdürülen operasyonlar so
nucu SVP-Kıvılcırr: üyesi olduklan 
iddiasıyla ikisi bayan 31 kişi yaka
landı. 
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( SERXWEBÜN Agusıos 1984 Sayfa 2o) 
Em. ve belauoka kıi ji aliye berpirsiyariya PKK li Awrüpo r ojnama m e r-e hatiye şiyandin. diweşenin. 

Jİ BO ALEMA GİŞIYA ŞOREŞGER Ü DEMOKRATIK! 

EM, XEBATEN HİLWEŞANDKAR Ü PORVAKASYONi, 
YEN Lİ HEMBERE ŞOREŞEN TİRKIVE Ü KURDİSTANE, PÜÇ BİKİN! 

Kedkar~n ji Tir ki ye Ci Kurdistan €. yen li Awrüpa 
Cıalema gişiya Awrfıpa ji demek€ ye. hi n rUda
nen kG li dora TRNK (Tevgera Rizgariya 
Netewa Kurdistan) Cı h€za peşenga we Partiya 
me(Partiya Karkere n Kurdis tan-PKK) ıen diji'n , 
ji n ezik dişopinin. Pişti provakatoreki be şeref bi 
des te şervaneki serxwebCine hat ceza ki ri n p€de, 
ji ber ıewr Cı meyla kG h in hez bir€dixin a n ji, ji 
ber rewşa wan a kU li hembere rastiya şoreşe 
diyar bü, me hewce dit kG. e m ditin€n xwe li ser 
erişen dij-şoreşe o tewra li derheqe we. disa 
daxCıyan bikin. 

He rç uqasi. peşketin€n ta li mina ş i kle li dora 
bUyereke şanibe kirin, ıe xwestin ji, ev ne rCıda
neke iroyine Cı rayen we. yen kU xwe direji ser
boriye dikin , hene. Tevgera sosya list a Tirkiye. 
a kU serboriya we dir€ji 60 salen bere dibe, ne 
xeribe € riş€n dij-şoreşe yen kü bi her ciıre reng 
ıe n meşandin O iro ji bi merhelen dijwartir ten 
jiyane ye. Rast i, ger ev diroka 60 sali baş be 
hürkolin O ji ber çavan be derbaskirin, zeh
metiyen t€:gihiştina rCıdanen i ro j ıenjiyan . we bi 
taxeki pewist ji hole ra bin. w e gave. we gelek 
hesanitir be d itin kı1 . ger h ezen şoreşger, bican· 
Cıdil layiq€ naven xwe bin, necarin kU: xwe bi 
rUmeti n€ziki rastiya şoreşe bikin. dost U dijmin 
baş ji hev cCida bikin. ji hedefen xwe re şaş 
nebin. qerektera bıhjCıwaziya m€tingera Tirk a 
har Cı çavsor, neyare ge l U qomplovan nasbikin 
iı ser ve zanine xwe bizavinin. 

Parti ya me, i ro eniş ka hi n p€şketin€n pewist 
de ye. Ev p€şketin, keden mezinbôn Cı zexm
bCina Partiya me ne. Partiya me, tatiya c unta 
faşista leşkeri a 12€ EICıne p€:de, bi l ezCıbez 
haziriye n xwe birexist ü iroj van haziriya n ser 
xaka welat. diqulibe ne rewşeki ka mina goşt ü 
hestCi bihevre giredayibin. Tekoşina me ketiye 
nava demeki nU. Ev p€şketinen kU bin hoyen 
Rojhelata·Navin, yen heyin de, ten jiyan, beşik 
ji heta hernCı hezen cihan€ ji, ji nhik ten şopan
din. Metingeren Tirk Cı hezen emperialist tew
ren xwe li derheqe van p €:ş ketinen kG bin 
serkirdayetiya Partiya me ten jiyan. ango li 
derheqe destpeka pevajoya şereki geli, ji mej 
eşkere kirine. Tewren wan, her çawan be bila 
be, yekxur tunekirine. Kifşe kU ev tewre eniya 
dij-şoreş€, ne tişteki keda iro ye; ev xwe li ser 
salen kU hej dema birdoza tevgera serxwebUni 
nCi derkete hoie Ci kulilk vedida, dipaline. 

Tevgera PKK. desıpeka salen 1970yi de. 
gava kÔ sistema emperialisl seransera din€ de 
aloziki bijan dijiya. tevgeren rizyariyen nete
wan yen p€şvediketin emperia lizm ji çar eni Cı 
cigehan digwişand. sistema sosialist bi kuri O 
firehi peşveçünek şani dikira; Ci nav reten 
bizava şoreşger Cı demokratika Tirkiye de 
helkişinen giring p€kdihatin. derkete hole. 
AfiribCına ve tova şoreşger bU gave p€şemin je 
re, dakü Kurdistan nasi qurne (sedsale) bibe. 

Tevgera PKK, xwe li dora Marksizm Cı Leni
nizm kU ideolojiya şoreşger ye qurne te ne eve, 
peçand Cı bin reşanikirina v~ birdoze zexmblı, 
p€şveçCı. Bi hima ji ve çeke ü gele Kurdistan 
girti, salen kU h€j bi bingehi Cı h€jmari tenik Ci 
sist bfı ji. zani; çawan erişen ji her ali dihatin 
belekari Ci tunebike; ser ve ri k ne zexmüxurt bU. 
Hi ma kG xwe li serdipaland Ci ji xwe re radigirt, 
tene potansiala şoreşger a gele me a xurt bU. 
Nexasim ev kani, Partiya me li hembere erişen 
dijwartir ji, ber sing€ xwe de xwedi kir. Cı qewet 
da ye. 

Ev mudahela bin reşanidariya Marksizm
Leninizm, qedera gele Kurdistan e dildar de 
pekhati, sernivisa kedxwari Cı metingeriye ji, 
xetüxez dikir. Metingeren xwe biv€ rastiye tev· 
gerandin, lewma h€j di sa ten kG sazikirina bir
doz€ dihat jiyandin de, dest bi enşen xwe kirin . 
SixurU no kere n xwe h€j di w an salan de !ebi tan
din Ci xwestin, ser r€ki bejan, vebUna tove bira
westinin. Keliya fahmkirin kÜ bi ve tiştek 
nikarin bideSt benin. xwe j€ dCır negirt in kU en
şen xwe yen eşkere rojgeran bikin. Dema tev
gera komi gaven xwe yen p€şemin avete axa 
welat Cı birdoza xwe kişand nav sefen xortan G 
gele Kurdistan. bO sedemeke bes, dakCı metin
ger kuşlin U vebiriy€n xwe peşvebibin . Sala 
ı977an de kuştina Haki KARER bU biryara 
bikaranina perçiqandina tove şoreşger kCi her 
hisaben mel isi, zabUna wi nedikari biseknine. 

Bel e. herçuqasi bizava me zor U zinata dew
leta metinger h€j gaven peşin de, li enişka xwe 
de jiya ji, beyi tirs ji hima xwe a meiUI U ji der
fet en kem sehbike, bi bilindkirin Ci xurtkirina 
ba"'·eri O qinyata xwe, zani birdoza serxwebfıni 
bike m ale girsen gel. li ser ve xeıe. ti b€baweri U 
bizdan şan i neda. Gerhewce bana, zanibü k Cı bo 
dozeki bi esi! weke ramana serxwebCıni a gele 
me; tunebUn berçav bene an biderivene. O bi vi 
awahi bin hoyen b€bawertirin, bO xwediye 
afirandina peşketin€n kU derivandina wan pir 
zehmet be, an meriv nekaribe ve yeke bawe r 
bike. 

Gava burjuwaziya m€tinger. ji aliki erişe n 
xwe yen tunekirine eş kere zededikir iı bona ve. 
seri de feodaten qomprador hin hhan ditev
girand, ji aliye din ji bere xwe da sistiy€n 
avahiya netewi ü civaki, kÜ ewi bixwe zakiribCi. 
Bitaybeti nexweşiy€n eşirvani, rlubendiyen oli, 
deveri Cı malbati zixt Cı germkir; ser de ji di n ava 

wan de şer U pazberi a firand O xebiti kÜ peşketi· 
nan. carek ji b ivan deküdolaban, birawestine. 
He tta xwest kU. van livbaziye n xwe yen veşa rti ü 
meliso k. nav refen tevgera me, a ser xe ta peş
veç Cın e bCı. bihilmine . Oive p€:vajoya kü sa la 
1 977an de Haki Kare r hatibCı kuştin , xelek€:n 
nUh yen kuştin €: serde hat in danin de. rekxisti
neke sixur {ajan) bi na ve ''Tekoşin" hat e ava ki 
rio ü bi des ı e ve re kxis tine. na va refen tevgera 
me de, dest bi desise Cı qomployen melisok kir. 
Bireya sixuren kG ra s tUrası bir€:vedibir. banga 
qelsi ü jariya kesen nav rezen tevgere kir u ser 
rikna buxtane n (iftira) hi ş Cı meji t€naghijin. lez 
da livbazi Cı xebten hilweşandkar. Cı fe lişandin e. 
Bi destika van. li hembere qedroyen p€şk€ş€n 
tevgere planen qomplovan bir€xist Cı hejta 
xwestin kUhenga ma perwendekirina qedroyan, 
bi im he kirina qedroyen p€şengi ü xebaten pej· 
la ndi ne, be qutkirin. 

Ev erişen bhUm et, kiret Cı bedbext Cı planen 
€ri şan kÜ li diji Tevgera Rizgariya Netewa Kur· 
distan dihatin ajotin. bi dest€ sereken bizave 
hatin pCıçkirin U kesen peşajoya çeta·koma ixa· 
nete dikiran bersiva kiryar O kirine n xwe girtin; 
lewma ev encam. bo kesen bi qedera (sernivisa) 
geleki dileyistan, b€necarbCı . Ji xeba t Cı livba· 
ziyen tali de de rke t in temaşe. yen kesen bi na ve 
"Te)<oşin" €riş li sertevgere desıpekandibCın. bi 
awahiki pir zel al hat dilin kU. ev bCıyerxwe li ser 
ke pa Ididan Cı çi armanç dikira n. Ten e kifşkirina 
nave keseki ü diyarkirina karCıbaren ewi bicih 
ani, teri şanikirina ve yeke ye. Ere, ji ve çe ta 
sixuran Cemal Uçar,li keleka xebaıen erişbaz U 
heri şa ndkar yen dema buhuri, iroji bi sifeta 
poliseki hingavtinkar li girtigahan derketiye 
peşbere r€hevalen me Cı bi deste xwe ıedan Cı 
hingavtin bicih ı e ne. H€jji. delarneta xwe ahi n· 
gavtine a devxwin Cı hari, bi eşqeke mezin ber
dewam dike. 

Di demeki de kÔ tevgera me a şoreşger 
komegirs dibfı ü hengama partisazi di hat jiyan 
de, derketina "Tekoşin" Cı provakasyonen wan. 
ne rCıdaneke bekeysiye (tesadufi ye). Dixwestin , 
ıevgera şoreşger a kG bi be rsing kirina U re 
şanikiri na peşketinan diqulibi hezeki r€kxisti
bCıyi, birawestinin. Reya ve yeke a qenç ew bU 
kU. bere xwe bidin hezen p€şiwar ü p€şk€şi tev
gere. derheqe wan de civanok Cı derew belav 
bikin. Cı ger gengaz be wanan tunebikin. Ev 
reyen hana n. giş bi de st e çe ta ixanete halin ceri
bandin. Bel e encam; ji bo m€tingeran ü piyone n 
(cahşen) wan sadirsed bi fiesqo dawi pehat. Cı 
nekari xweji ve ye k e derhas b ike. Qedroy€: n nav 
refen tevgere Ô girsen li dora W€. XWE' behtir li 
dora peşenge peçandin, Cı dakü bizav gave n 
p€şveç0yitir baveje. hernCı him Cı qudreten xwe 
danin hole. Gava hewcebCı , j€ dUr neman kÜ 
jiyana xwe ji fida bi kin . 

Div€ dema kG erişen dijminan ta dika re 
begotin dijwar bfın de, ger tevgera me a şoreş
ger bileztir peşketibe . sedema ve a giring eve 
kU, qedroyen şoreşger Cı girsen gel xwe li dora 
p€şenge wfısa hişk giredabCın . Herweha. salen 
ı 978-1 979an de, bizava me gihişt banideven 
p€şketinen xwe yen konevani (politik). Be
yankirina Partiye. bo çi na karker Cı xebatkaran, 
xort Cı ciwanen ronakbir ü gundiyen hejar U 
belengaz, an go kin. bo tevayi girsen gel, b Cı ş ahi. 
xweşi Cı geşi. 

Sal en ı 979an de kli, rekxistina Partiye mina 
goştuhestO bihevebin, dibCi yek beden; metin
ger bili her cCıre qetliam, qomplo Ci hejla hişen 
vebirandina girsan, nekarin peşketinan bisek
nenin. bi lerzCıbizdana, bi hhsCıgira ve. disa te 
bele h€j firehtir erişen xwe destpekandin. Bere 
xwe dan saziyen Partiye kU hej teze teze dadi 
mezirin U xwestin bi giTtin Em dorlireh. p€şke tin 
dive niqt€ de bibrin U plana jihevbelavkirine 
derbasi bikaranine kirin. Bi girtinen li Eleziz€. 
destpekirina bikaranina planen xwe de; tişte 
p€şi de dixwestin bicihb€nin ev bii kÔ. nekari
bCin tevger li derve ji hundur bipejile nin. lewma 
ni ha ve na li girtigahan bibin seri. O biv€ girtiyan 
weke haceteki tevgerbelavkirine. bikarb€nin. 

Şahin Donmeze beheysiyet, kU demherka 
girtinen li Elezize de hatibCı girtin, ji keliya kete 
des te polis pede ixanet kir U bive; dakG dij
min bo armancen xwe bicih b€ne. wina bi şikl€ 
gava sifte, bidest xwe ve girt Cı bikarani. Xebitin 
kO militan U sempatizanen din, yen halin girtin 
ji, li dora ixaneta Şahine bhUmet, li hembere 
tevger Cı gel b€nin nava ve rewşe. Şahin Don
meze bedbext, kU bona ve karCıbare re kxisıin
geri şexsem serxwe ve girt, li diji serokan. gel Cı 
şoreşe beqinyadi Cı bebaweri şirinqe kir U biv€:, 
daxwaza seknandina p€şveçUna berxwedane. 
an xweragirtine meşand; bi vi awahi bi rewşeki 
aqtif xebiti kli bizava hilweşandkariye (likide) 
peşvebibe. Bel€ ev, tenha ne bi girtigahan bisi
nor bO. Dema dixwestin kU girligaha Eleziz€: 
biqulbenin qedeki kG te de ixanet bej n bide U li 
vir diji berxwedana militan a serxwebQni. 
leçek (şerek) destp€bike: xebitin kU he; we gave 
çengen ve yen direji derve bibin. avabikin. 

Dixwestin. girtigaha Elezize. bi destpeka 
buhara 1979 pede bizivir€nin qedeki kn ixanet 
ıe rekxistin bibe. Bete. militanen PKK xwe li 
dora birdoz (ideoloji) Ci re zaniya (politika) 
Partiye a xweragirt, hişk balifandin Cı zordan 

xwe kO qeyd€:n ixaneıe biçir€:nir.. O bi li buhatiya 
jiyana xwe, berxwedan bi serefrazi bilind U 
jorkirin. K€1iya metinger t€:gihiştine kU pla nen 
wan bi deste ~ahin €: d ilkiret ji sernakevi n, azi· 
neki xwe a nUh bilezCıbez kirin domana peka· 
nin€ Cı bi deste faşisten li girtigahe serdan 
qetlkirinan. Hogir-heva l Ayıekin Tugluk, kÜ 
nimCıneki, a n nefereki xwedi qinyat bo li diji ixa
nete berxwedan bilindkirine bü, bO hedefe va n 
ketlkirinan e si fte. Ev serdana qetlkirine. kÜ te 
bi dehan giTtiyen şoreşger ji birindar ket in , di 
jine de bicihanirıa rezaniya metingeran a 
riyakar (du-rCı) bU. Balam, ger ji hunduri p€şve
birina ixanete ü ger ji bikaraninen imhekirin a 
fiziki a rastCı ra st. nebesbCın da kU li girtigahe 
~ahin€ ruswa U konevaniya kedxwari serpiya n 
bigrin. Şahine xain kü bi temami ji girtiyen 
şoreşger hate birabirio (tecrit). herçuqasi dawa 
efendiye xwe de be ji. necar Cı beçare ma kG ser
bi de wan, dakCı jiyana wi b€nin bin parastin€. 
Şahine xain, pir baş dizanibCı kU. şoreşgeren 
deste dijmin de dildarin (hesirin) Cı bili baweri Cı 
yarıneti nexwediye ti çekine. we bi desten xwe 
yen tazi, wi bixeniqenin. 

Ev domana jingar dibU . bo tevgera Partiya 
me bip€lik Cı nirxeki ta begotin. heyali bii . 
Bizava me gihabU himeki girsana pir gewre. ı e 
phe ji €riş€n ji her ali dihatin, zedetir di bO n. 
Dive p€vajoya kG herekete n sosial-şovenist. 
kevneperes ıen milli (netewi) ü reformisıen 
burjuwaziya piçük ser bingeha yekitiyen renga· 
reng kU din av xwe desazikiriblın.hişen xwe dij
warkir in de, pa res tina tevgere pirsgireka esasi 
bü. Partiya me a kU bo halkirina pergalen r€k
xistin€. hoyen rikni di berbisingkirina hercUre 
erişan de didit, bi destpeka sala 1979an p€de 
dest bi kişandina qedroyen xwe li dever O doren 
din kir Cı destp€kir kU li wan deran, teqtiqa per
wendekirina wan bizexmi O ji domaneki 
haziriy€ borandina wan, bikarb€ne. 

Serkaranina cunta faşista leşkeri mejCıya 
12. E:JCın ı 980an de, te nhadihat manaşere kU 
jixwe jingar bU. veca bi üşte kivekiribe tellaliki
rin, ü ne tiştek din . Jixwe, metingeran tevayi 
heze n arteşa (ordi) xwe li çardoren Kurdis tan 
dabCın tevgerandin, xulamen xwe hezen feoda
len-qomprador U sixur·glikaren xwe li diji 
bizave (hereket€) dabCın eri şe. li girtigahan bin 
hingavtin ü dirindiy€ avakirina livbaziy€n 
rCışerm Cı reşa de ma bori dimeşandin o li derveji 
bi arteşen xwe firehkirina bikaraninen tune
kirin€. dilezandin. Helbet, ı2 E.Jün ve yeke 
behtir lezand. 

Şoreşgeren beri ü pişti ı2 Elune ketibfın 
deste neyaran; Amed (Diyarbekir) navende hat 
hilbijartin, Ci hin girtigahen diyarinas de 
lihevcivandin. M€tinger, daklı girtigaha kG 
endamen PKK yen komita navendi ji tede bCın. 
biqulibenin şUneki te tevger ji ra be qirkirin, 
zora-sitemkar Ci provaqasion€n xwe rojbiroj 
tUjtir kirin. Taliya ı2 E.ICıne. bü domaneke kU 
qomployen dijmin yen berUmet, kG rUbere tev
gera me bfın. çetir ze lal bibin. Hevalen me. 
narne o xwe yen ji girtigahe nivistibCın de. kifş
dikiran kU. li girtigahe hin tişten pewist 
{muhim) serpehati dibin U qomplo ıen ama
dekirin. 

Ve domane de. karUbaren qad€n derve ji 
me rheleki giring de. dijiyan. Dijmin bihovi U 
dirindi eri ş kiribCı , Ci bi hem U sixleta xwe dixebiti 
kÔ zütirin encame pekidest ben e. Ev pevajok, ji 
bona bi gelemperi r€kxistin Cı qedro, hewceyiya 
baweri U biryariya şoreşgeri şanibidin. bo 
hatine haziriyen ben jiyan, xwe dipaland. 

Di van sal en kG dij-şoreş b€eman eri ş di kir Cı 
tevgera me ji, b ona hazirikiji nCih, paşvekişan
din€ lezand de. nederfet bü kÔ jihevcCıdabCın 
neye jiyan, kesen tirsonek, b€bawer. qels Cı ver
gerak xwe ji şoreşgeriya militan bitemami cUda 
nekin. Welhasil xebaten derveyi welat ve yeke 
ta peleki pewist bicihani. 

Qonferansa Partiye a yekemin, daxCıyan kir 
kU, vansalen dixwazin biqulib€nin salen belav
bCın U rizibUne we bervaji bi bin, Ci biqulibin sa t en 
rekxistine Cı zexmCixurt biıne . Bin ronahiya 
fe ren ji cerba tekoşina derbasbüyi ji hali girtin, 
van salan de haziriki zexm jingar bU. Pirs U per
gal bi fire hi ü ş ikieki kUr-ziravi halin peyvandin 
Cı hCırkolin , bin ronahiya van hürkolinan, xebata 
gihiştina başlırastiTin hat meşandin. Her qedro 
Cı en da me qedroyan xwediy€ gengaza (imkana) 
kU bi karibe bi aqtifi danfısitandin peşvebibe Ci 
wusa xwedi li pirsgir€kan derkeve, bü; hernCı 
serneri ü dilinen xwe nav çarçiva demokratik a 
firehtirin b€ne zman, bCı; xwe perwendebike, 
peşve bibe Ci bona atiye hazirbike, bü; O vanan 
gişan bi rengeki dorlireh ji. bikarani. 

Bel€ domane ki wfısa. bingeheke xwedi 
imkan bo xebaten dijmin re ji, zadikir. D iv€ gava 
kG hem taxen kesani o hem ji rekxist inge.ri de 
şo reşgeriya militan xwe dipaland U hewcedikir; 
lewma dijmin dizanibiı kU meyla burjuwaziya
piçfık ji we xwe diyar bike, serve rastiye xwe 
levand U taybeti banga nasdanen vi çini kir; 
U xwest birawestine kU, şoreşgeriya militan 
mohra xwe li ve domane bideı 

li girtigahan şereki b€eman dihat jiyan. O 
militanen Partiye yen kÜ li dora endamen 
Komita Navendi a PKK. Mazlum Dogan, Kemal 

Pir Cı M. Hayri Durmuş xwe p€çabCın. li he mbere 
ixaneta p€şvebirina we dihat xwestin. b€1erz Cı 
red jiyana xwe daıinan hole. Li girtigahan. 
kaniya we ser daxwaza jiya na kesa ni. bingeha 
we ser birdoza burjuwaziya piçfık xwe dipa· 
lande b€biryari u qirari. bin ve berxwedane 
diperçiqi fı plana kG dijmin dixwest p€kbene. 
bivi awahi nedi kari bikarbeıin . Ev xwedi 
derketina li rezani Cı birdoza Partiye. hal o zexm: 
bi rojiyen mirinan. raberiye n birçimayine Cı 
berxwedanen rojbiroj-see tbiseet. ı e kariki rast· 
ürast li ser xebaten Partiye li derve ü girsan 
dikira. Gava. meti nger ditin kü. ı e qtiqa bi bi
destanina qedroyen p€şkeşen Partiye. nive 
Partiye li girtigahe bipejiline.li hembe re xwera
girtin€ tarümar bü, xwestin xeba ten p€:şve
birina ixanete kü he rdCı xain- Şahin O Yildirim 
bixwe dimeşandin, bi kuştina kesen peşajo 
bikemitenin. Hisapkirin kü. bi kuştina sereken 
xweragi rtine. we berxwedan bişke: lewma peşi 
li diji r€heval Mazlum Dogan. serdan bikarani· 
nen kuştina şoreşgeren peşengi. 

Kuştina reheval Mazlum. peşketinen li girti
gahe gihiştand niqta pozberi Cı !eçen çet in Cı 
dikelin. Çeta ixaneıe Şahin Cı Yildirim. li ser 
şo reşgeren girti lı malbate n wan, lezdan karlı
haren xwe yen provaqasioni. yek()-yeko 
girtiyan re peyivin U xwestin wüsa ixanete 
bir€xistin bi kin . Bin van ş€wan. 14 Tirmehe de 
rojiya mirine a mezin desıpekir. Reheval M. 
Hayri Durmuş U Kemal Pir. li hembere ixa neta 
p€şvebirina we arınane di bU. jiyanen xwe kirin 
siper (sencgirtin) Cı danin hole kU ala hogir 
Mazlum dewri wan kiribfı . qet re U perwendi 
(izin) nadin€ kÜ. dakeve ;er (erde). Ev berxwe
dan bCı ta rümarbUna ixanet Cı xwesipariye. a 
bingehin. Herweha pişti ve k€1iye pede. çeta 
ixaneıe des tp€kir kU xebaten xwe weke bi kevin 
pelen rojnaman eşkere bimeşine: banga xwe li 
qedroyan Ci korneo girsan kir. dakÜ giringiya 
mina xwe li bin ala Kemalizme lih evb iciv€nin. 
pekben in. 

Mehen havin Cı payiza sala 1982an, xebaten 
Partiye yen li derve de, avabUna taxa demeki 
nUh. daxüya n dikin. Partiya me. a kü meha 
Tebaxe. s a la ı 982an de Kong ra xwe a duwe min 
civand. bi ve komcivine hangdan kir kU. veca 
pf!:vajo ki nOjen destpekiriye. domana pek
hatine (haziriy€) dawi pehatiye Ci e din pewiste 
gaven pratik yen s ifte bo şe re geli ser xaka welat 
ben avetin. Ev bang, darbeki pir giran bO. kli li 
her babet bazdan Cı reva ji şoreşe e burjuvaziya
piçUk ketibU, bU. E din pir baş diyarbibCı kÜ di 
nav refen Partiya me de. bili şoreşgeriya 
militan, ti baweri iı tewre ke din, nikare biji. 

Xebaten provakasioni yen Semire xain. di 
nav sefen Partiye de, seranser ve domane de. 
destpekirin kU xwe kifşbikin . Ev piyone (noker) 
kardikir kG, bi bihevrexebatiya biçeta Şahin Ci 
Yildirim, armanc ü evin en neyaran di nav refen 
Partiya me de, bi sitata gir€dayi- Partiye a kU 
ser rOçik€ xwe de dakiribü. bicihbene; banga 
meyten deri çina proJetarla yen kCı, hilimibün 
na va rez en Partiye kir Cı. bi xwe paldana serwan. 
karCibaren xwe yen hilweşandkar lezand. 
Awrlıpa ji, bona xebaten xwe yen dijminahi 
bir€vebibe, devereki getlek xwedi derfet 
daıina hole. 

"Rekxistina Kemalisten Ciwan" kU li girti· 
gahan bi deste Şahin O Yildirim€: bhCımet U li 
derve bi deste Se m ir€ beşeref. dixwestin serdest 
bikin, lı bi şiaren serpirabüna-çargaviya 
tirkiyati ü Kemalizme xwe ditevgirand, hişeki 
eşkere li dijit ekoşina xweragirtina me a şoreş
geri bU; Cı. ger te koşina kJ1'di OJ( i Ta w€ de bisedan 
militan ü dilxwaz şehit ketibCı.n, hevibU zinde 
birnine U berbijor be, zorp€wist bü kü. li herberi 
ve r€kxistin€ tewreke hişk Cı bingehi be da nin. 
be pişangekirin (teşhirkirin) ü perçiqandin. 

De ma hat d itin kü Semir€ bhCımet. karCıba· 
ren xwe de, li xeta Partiye nelihevdihat ü 
sadirsed bi rewşeki bervaja xeıe. bi baweri Cı 
şikle livbaziki cı1da, eşkere belavkirin ü heri
faodin dajo, d aklı rapor derheq€ xebaten xwe li 
AwrUpa bide. ji h€1a sereketiya Partiye. bang 
ıe hatkirin. 

Balam Semir€ b€berz didit kÜ, rapora we 
bide w€ sUç, guneh Cı kirinen wi rütazi bike Cı e 
din negengaz bU, bikaribe xwe veşe re U rCı
niximi bike: lewma, bi tirseke balazirav xwe 
j€ dört girt kU li peşiya şaxen (organen) ber
pirsiyaren Partiye. danUsitandin p€kb€ne U 
nexasim, xwe avet bexıe sitara AwrUpa. Ü desı
pekir kü, çlıqas dem derhas bibe. bi rewşeki 
eşkeretir O vekiri, xebaten xwe yen neyari U 
beyarıneti bireve b ibe; li diji serekatiya Partiye 
ü Partiye. kCi di destpeke de pesn ü forta wan 
dikir a digot ez nelayiqe wanim. e din hernCı 
hersCı.gira xwe, dijminahiya xwe dader Cı ve
rişand. Ji bini nehewc.eye misalen yeko-yeko 
ben da yi n. dak U aşkartl bi be, bi deve ke diaxife. 
Gotinen wi yen ve behse. ter didin tegihiştin, ka 
dinav kijan gir€dan u peywendiya bi metinge
ren Tirk re -bo kesen dixwazin fahmbikin
ye. 

Ere. dive ketiye de em agahdar dikin kU. 
pirsgirek ne tene xebaten provaqasioneki ye. 
Pirsgirek eve kli; xebaten burjuwaziya meıin
gera Tirk, li hembere Tekosina Rizgariya 
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( SERXWEBÜN 

Netewa Kurdistan ü tevgera şoreşgera demok
ratika Tirkiye. yen hilweşandkar (li ki de) rOt li 
hale ben dan ine. ü li diji ve birevebiri na tewrC 
şoreşg eri ye. 

Herçuqasi pCşketin li dora nave pro
vaqatore ki ıen ley istandin ji. tax U merheiCn 
hUyere ge le k dorfirehtire; U hejta ev newe 
fahmkirin . nederfete kG. ge r hCzen şoreşgeren 
Tirkiye, ger ji Tevge ra Rizgari'ya Netewa Kur
distan. bikaribin şoreşgervani bilindbikin. 

Cu n ta fa şista kedxwar. at i ya xwe sadirsed bi 
pejlandina t e koşina şoreşgeri ve gin}daye. Ev 
pCşketiıı ü serboriyen ser qada Kurdistan. li 
girligaha Amed €: dixebat€:n Şahin ü Yildirim de 
Cı li derve bi desıe S e mirC xain ıen jiyan; ger bi 
taxen ferqi ji be. li girtigahe n Tirkiye ji jingar 
dibin. Cu nıa fa şist, bi dest €: xain€n radest (tes
lim) aniye, bang li militane n rekxistinan d ike; ü 
bo bin ala Kemalizm€ xwe kombikin. vexwen
diyan (davetiye) derdixe. Li de rve: bi xebat ü 
livabaziyen sosial-de mo krasi yen yekxüre ji, li 
hembere xweragirtina şoreşgeri, reformistva ni 
U xwesipari p€:şve dibin. h er clıre meyl€n 
burjuvaziya-pitOk zixtdikin ü ramyari di kin , kU 
ser bingeha r€kxistin U h€:zan h erHandin iı 

belavkirin serdest bi kin . 
Gava meriv iro li r €: kxistin €:n burjuvaz€:n

piç0k meyze bike, we ev rasıi gelek eşke re b€ 
ditin . Bi hejmaran rekxistin. ji ber encam €: n van 
ditin U baweriyan. xwe. bi dest €: xwe bixwe. peji
landine, belavkirine. 

KESEN PİŞTDİDİN 
HİL'WEŞANDKARİ Ü PEJLANDİNE, 
NECARİN BERPİRSİYARİYA VE Jİ 

SERXWE DE BİGRİN! 

Rewşa h ezen çep kG' ıe dijin.li herarnbere €ri ş 
ü qomploy€n eş kere yen li diji şoreşen Tirkiye U 
Kurdistant di merhe leki de yP, kU bi nave 
tekoşina çini ni kare b€ derivandin. 

Em dixwazin p€:şi agahdar bi kin kU. ıewren 
li do ra büye rek€: hatine da nin. bi tema mi xwe li 
ser rastiya çineki dipalinin. Li h embere rastiya 
şo reşe . tene çina karkeran xwediy€: xezeki 
b€:des tberdan (b€:tawiz) U xwedibidestgirtine 
(xwedi ş€wre). O prole tariya , ji ber ıa ybe tiya 
xwe a çini dizane kU şe re dinavbera dU dijminan 
b€:aman U bişewate . Di vi şe ri de. nedaxwaz 
(niyet). pratika li hal e te danin. p€wiste. Pro
letaria, e kiı konevaniya rekkevtinan (politika 
iuifaq €:) bi fire hi jine de p€:kı e n e U wusa ser reya 
şo reşe dimeşe; he lwest U hezEm ittifaqa xwe 
ze lal dihilbije re U daıine h a le. Baweriya wi a 
ittifaqan. ser bingeha xizmeta bo şoreşe ye. 
Bingeha ji çav-borandina li he mbere her h €:z U 
p€şketin€ de, ne kesen kit-kit, ramyari. daxwaz ü 
rüdanen yeko-yeko h ene; heqiqeta çinaye ti ya 
wa n h eye. 

Hezen kU xebaten sixuri (ajan) U pro-
vaqasio ni nape rç iq€nin . çaven xwe bo rastiya 
re koşina çini a bea ma n dimiçenin. nikarin xwe 
ji he rifandin€n tirsdar, hilweşandin U qirkirin€ 
xe lasbikin. Diroka tevgera şoreşger ü demok
ratika Tirkiye , bi misalen ve yen kovani. 
tivanci ü he rs diafirine, dagirtiye. 

H€1west. kes. dor U hezen piştvaniya xeta 
provaqasione dikin, h ewceye bizanin kü. ni
ye ten wan çi bin bi la be. ve qade de bi faşizme re 
lih e vı en O yekta şirikatiya xebaten hilweşan
dina tevgera şoreş€:. yen m€tingeriya faşist, 
di kin . 

Ni ha li Tirkiye U Kurdistan€ peyvajoyek te 
jiyan, kÜ deri .şo reşgeriya militan, ti gaven 
piçlıktirin ji, nikarin benavet in. Li h€1eke e riş e n 
çavsor, yen cunta-faşista qolonialist -bi parla
mento, partiyen xwe U hace te din ji li ser, bi her 
re Cı azine-li h embere şoreşe Cı gelen me; hezen 
şirikatiya van erişan dikin hen e; ü li h€:1a dinji,li 
diji gişan hezen şoreşe. yen kÜ ser rikna şoreş
geriya proletaria U enternasinalizme hatigihi ş
ti di bin. hene. li deri van, her re Cıazina dinava 
herdlıwan de, bi rengeki kifş e kU. tene dikare 
xizmeta rezaniya cunta. bike. D iv€ ıedayiy€ de 
dem. deqene hernCı hezen dib€:jin (an iddia 
di kin) em xwe bi nave şoreşe ditevgir€:nin: tew
ren xwe pratike de Cı bi rengeki dijwar deynin 
hale. dipaline Cı zor hewce d ike. 

Partiya me ditin€n xwe di derheqe van 
xuslısan gelek caran bizelali daxlıyan kiriye, 
bangi hezan dakü cihen xwe nav reten şer€ ser
xweblıni U demokrasi -li h~mbere zilm Cı si tema 
faşist- bigrin, kiriye. 

Dive dema dije de , yek ji metirsen (tehiOke) 
birra li diji şoreşe, ji kaniya burjı1wazen-piçlı:k 
derdikeven. xet Cı baweriyen reformisı Cı xwe
siparin. 

Tevgeren burjlıwazen-piçlık, yen k~bi bawe
riyen reformist Cı xwesipar. hej ji siften destpeke 
pede, li p€şiya Bizava Rizgariya Netewa 
Kurdistan çeperen ji camidil avakirin, iroj 
ket ina nav serdan U karlıbaren bi taxeki gelek 
metirstir. Oijminahiya wan li diji xeta pro-
le taria. wanan bire wir. dakU sixur Cı pro
vaqatoran ber singe xwe de biparezin: le 
herweha ve pelike de, rCı çi ken xwe e heqiqi 
-beyi bikaribin binixim€:nin- roni kirin , der
xistin hole. 

Hereketen reformisten burjfiwazen-piçüken 
Kurd , yen ji bo na daxwazen reformist kU ji xwe 
re erk girtine, nawhin gaveki piçlıktirin ji 
bavejin; Cı tam li bervaja ve. le digerin kü'vanan 
bilihevhatinan U bibihevrexehatdari bidestb€:
nin; li hembere paldan U zoriya şoreş€, ji ber biz
dana dil€ xwe de sehdikin. xwe bi xeta prova
qasione re kirin yekeni U ve yeke bi tewren xwe 
yen pratik Cı weşan€n xwe de vejinandin. 

Hatina wan li ser ve pay€. encama xwerU a 
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re formistva niya burjuwEm-piçUke. Ev h €:1wv,. 
ı e n ti erken wan y€:n mina şo reşe Cı ri zga riya 
ge l ninin . r €: k x i s ıing eri ji tenha bo na jiyana ... ~~e 
a xwexweri benin bin si tare -weke hacetek€: 
dibinin . U sazikirina jiyana kesaniya xuıe a 
dil e rze- g ihandi ne birdozeki bingehin: ger 
meriv jiya na wan a rojeroj li AwrUpa ji ber 
çava n biborine, we teri ditina tewren w an. e xwe 
bivi awahi paldide, bike. Ev dor Cı kesen. gişani 
merkez ü qedroyen xwe yen naven di re, se ri de li 
Swede ı e li he m U met ropole n AwrUpa x\ve bicih 
kirin e U ji xwe re li van deveran he lin avakirine; 
di demeki de kG' ı e xwestin gele me bin zilma 
reşlıgarana faşizme biperçiq€nin. li girtigahan 
diliyen şo reşge r ji hingavtin i:! n dojine U qet· 
liam ı e n d~rba s kirin U li diji van he mUwan. 
ı;;;0reşger U girsen gel xebat U delameıen bicanU
dil bo t e k oşi n e ki birra birevedibin, U ji aliki 
do ma na va n 5 sa lt: n bori de, li he r qade berxwe
rl ~ n hat bilindkirin. ji aliye din ew bigotineki kin 
rı j ekta pekanina xwewnen xwe yen burjuwaziya
nıçUk li Awrlıpa dilin ü keıin nav ke ftlı:l eha 
sazikirina jiyana xwe a şexsi. Ba lam xwe n av van 
sınaran de ji neg irti n, ji ber kü dizanin peş
veçüna şoreşe w€ xeyalen wa n, yen burjiıwa
ziya-piçUk ı a rümar bike an bipejilene. xwe j€: 
dür nehiştin kU bi beseceri hişi şo reşe. rekxis
tina şo reşge r ü militanen we. u ,·onakrewa ne n 
(şehidt:n) şo reşe. bi kin. 

He rweha. ev h ez. iraşereki eşke r e li diji PKK 
ilan dikine U da kU peywendi U t€: kiliyi!n besiti ji 
sef. yen mi ro vi ji bCn qutkirin . serve reye bang li 
-doren demoqratiki xerip ji li ser- Jı ezen p €:ş

ve ç lıyi U demo kratik. dik in . 
Burjüwaziya-piç lıka ji şoreşe dilirse, çare di 

xweavetina bextC: dij-şoreşe de dibine . Qam
nanı.ıC n buhtani (iftira). de rew Cı s ixefen reş
kirine, alikariyen eşkere didin sixur U pro-
vakatoran U ittifaq€n 4 .5 he li kU na va xwe de 
avakirine. bi armanc, hedef U erke n xwe 
aşkartin (ispat) U zapta ve rastiye di kin. Le be le. 
p€: tika kU dixwestin bighijini?. me ji mi!j di
yarkiriblı U qet nehewcebü kU ew, ji xwe re 
h icetan peyda bi kin (ica t bi kin). 

Bi hesani em dib€jin, armand~n re fo rmis ten 
burjuvazen-piçlık U niqta kü ew xwe ı e di gri n, 
lihevten lı hevdU te küz dikin . Lerza jiyana 
burjuvaziya-piçük. wanan a niye payeki wCısa 
metirs (tehllıke). Ger, xebaten dema buhuri kü 
bona xwe qedemen dewleta Tirk de bicih bi kin. 
bicanlıdil dajotin: iroj xwe qulibandibin beza 
"serkeftina" şCı n e ki memlırıi.li Swed bidesıbe
nin, hinge gotineki kU meriv b€je namine. Le, 
ma gel o ne pir roniye, gava be berd€:1 qet tiştek li 
cihan€ ne be Cı hi!j ji birevebirina ve rezaniye 
hexwestin, ewe biçe ta firolina welat? Ger em 
xwe bixwr·nexapinin. nehewceye em di sa b€jin, 
emperia lizm b€: berd€:1 tiştek nade U p€şk€:ş 
nake. Nexasim, weke di p€wendiy€n Yekiti 
(YN K) Cı Saddam te dilin. ev ıi ş t be berdel nabi n. 
Tezanin kU. burjCıwazen-piçôk€n me, yen xwe 
hazir€ "nUneriy€n çandi" Cı "vege rvankariy€:" 
dikin. li bajare Stockho lm'e bi ittifaqen şikle 4 
h €:1i-5 he li hat ine bahev. Cı dixwazin bi yekitiyen 
ava kirin e. Teka.şina Rizgariya Netewa me. 
bi kin pirsa bazariy€. Le bel€ ew ji baş dizani n. 
teqtiqen ji sosia listiya-enternasyona list U so-
sia l-dem okrasi ferUhin bOne. nikarin xwe je 
xe lasbi kin kü , li hembere agi r€ şoreşe mina 
berfi! neh E: Iin. Lewma, ji ber ve sederne behtir 
xwe li dora dalawera, derew Cı buhtanan 
dip€çin; di na va tengezari Cı acza xilasblı:n€ li 
ra s ıi'ı çepe- li vir ü u;ir diqermiçin Cı dipirpilin . 
Dijminahiya wan li dijitekoşina xweragirtin€ Cı 

şoreşgeriya militan. şexsemji deve n w an e şeht. 
şaşbCıyi Cı çaçU I te aşkartin; bi derewen serseri U 
bemeji ilan kirin kU, ifade Cı li berxwedanen 
(xweparastin€n) xweragirt€:n PKK -yen demxa 
xwe li şoreşa Kurdistan dane- kü rojnaman de 
hat in weşandin derew U nerastin; h ejta gotin kU 
-disa bi bin pi kirina xwina şoreşgeren ente r
nasionalist€: n şehit ke tine- PKK ji Filistin€:: 
bazda ü revi: U bi vi awahi dikevin nava roşman 
U re w.şeke h €jar, pepük. belengaz U pejmur· 
de. 

Ev hh€:n, li p€şbere teka.şina berxwedana 
netewi a kU PKK dipalin€, b€deng U gfih-ker 
blın e, rewşen xwe yen bervaja sod U berjewen
d€:n ge l Cı şoreşe gihandina taxa teoriye Cı xwe ji 
bona delarneta (wezifa) li reten şoreşe hil
weşandkariye p€şvebibin , amadekirine. Eriş
haziya wan li ser şoreşe. serokan, rekxistin € U 
kesaniya militan, encameki ve ye. Berxwedana 
şoreşgeri , jina wan a li biraxanan ü qumarxa
nan ji tehdit d ike; reformvaniya burjlıwaziya
piçlıka Kurd, cihsitara tali Li AwrCıpa ji di
asirine Cı dirahirine (tecrit) . Ev, care k de ma bori 
de ji, hat jiyan. 

Reformvaniya burjlıwaziya-piçlık. de ma h €j 
li Kurdistan € şoreşgeriya proJe tarla hatigihişti 
nebibfi. de rfe te n xwe ri!kxistinkirini! peyda dikir 
U xewnen xwe de. xiyalen ' ' niminendiya 
{mebCıs)" KT (Konıara Tirkiye) dijiyan. Peş

veçlı:na bizava PKK. van xewnan demeki pir kin 
de tarümar kir, whan kir. Sedema kU reformis· 
ten burjlıwaziya-piçlık pi!şveçlı:na PKK li he m
be re xwe diditan, ji ber pejilbüna xiyalen wan bü 
ii darbek li xiya len wan bo avakirina jiyana 
şexsi. xistiblı. Her cara PKK dibfoje. erne her 
babe t çeperen li pi!şiya şoreşe belerz biperçiq€
nin, hewar U feryadek ji van d oran bil i nd dibe Cı 

ev rasti xwe li ser bingehin wusa dipaline. Cih€: 
şoreşgeriya militan p€şvediçe. r eformisli U 
xwesipari nikare jiyan bike. Lewma reforınist 
tirseke mezin ji şoreşe sehdikin Cı peşketina 

şoreşe. şereki li h embere xwe dihesib€nin. 
Hereara PKK bang li şoreşgeriya militan kir ü 
hergava şoreş bilindkir, eşkereye kU birina wan 
pir xedar di€:şine Cı di bira ve yeke de ye. 

UDG (Yekitiya Hima Netewi) adi dema bori 

de ava bCıblı ü " ittifaq€" 4 h i! li. 5 h €: li ye n i ~ 
bit€kuzi keda ve heqiqet€:ye. Ev hezen zendi · 
kiran ku xiyal€n xwe yen li Kurdista n€ hin
dakiribün. we li A\l.ırüpa peyda bi kin: di sa li V Ir Jl 

leqayi "xeylı la " PKK blın. Go ı i na Marx kiı dest
peka nivista Manifesto a Korn unisı de bi vi 
awahi di var kiribü: «Heyaleıek li ser AwrUr" 
digere; heya fete ko munizm e .. .iro ji li AwrUpa 
bi vi awahi dikare b€ ifadekirin «fi herdere heyu
fetC PKK digere ». 

BurjUvaziya-pi çiı ka Kurd. ji ber ıaybeti U 
nasandini!:n zabUna xwe. tucaran ji xwe re e rk U 
şe rt negirttiye kü pi şıa xuıe b ide xwe ü h im a gele 
me a bingehi. NUneren ve çine ye n iflah na bin 
kU xwe hazi re nimin endiya (m e blı s) KT di kin. li 
Awrlıpa ji xwe avC:tin s itara sosial -de mokrasi iı 
dixwazin bin "inayeıa·· wan pe rgala Kurdis t a ıı 
helbikin; vena ji xwe re kirine konevaniki es~P·.ı 
Xiyala ku burjuwazen-piçuk niha pe dijin. bı 
piştg irtina van h€za n, hilbijartin en sala 
1 988'an berpeşa rezaniya Tirkiye de role n xwe 
b icihbi:!nin an ic ra bikine. Bele ı e k oşi na ber· 
xweda na netewi a kü PKK li Kurdistan€ peşve
dibe. ve teq tiqe disekinine. D iv€ niqte de . di sa bi 
sekarat ü keftal eha ca nen xu1e, bi hewle ca ra 
tali destpi:!ki e ri şe di kin ü mina kU dixwazin xı.ue 
li p€şiya hevkaren xwe şerin bikin. eyni weke 
sa len 1979a n de ç€-blıyi. xwe li dora qirlıqir€:n 
''terorisı". " ınacerapere!tt" h wd. dip€:çin. 

Da kU ixbar ıj giliyen xwe k U li ba dewleıen 
Awrlıpa k i ri,~. )r,Wedi maf şan i b idi n. ve ca re ;i 
şikaye t di kin U dibejin; diveı tekoşina ri zgariya 
netewi ak Ü bin peşe nga PKK peşvediçe. be bira
birio (t ecri t). Diyare kU hive banga xwe g elek 
de reng ketine. Tekoşina rizgariya ne tewi a bin 
reberiya PKK. sera n ser li se r bingeha hi ma xwe 
bixwe Cı berxwedane n b€emsal. denge xwe 
belavkiriye; U cih €: xwe li ba civaken gelen h em
demi girtiye. Bona guhurandin an ji niximan
dina ve heqiq e ıe. ne hima em peria lizm U 
metingeri ya Tirk iı ne ji hi m a reformistvaniya 
bihevrexebatdaren burjlıwazen-piçük. nikare 
teri b ibe. Mindalji di ya xwe zabUye U benexweşi 
mezin dibe. 

Li ber ve rewş:a eşkere yim re formisı en 
hıı rjlıw az€n-pic;:U k €:n Kurd. li eni ya çepa Tirkiye 
ji h in niqte hene kü pewiste meriv li ser bi mine. 
ııezen Tirkiye yen çep, li p€şbere Tek a.şina Ri z
gariya Netewa Kurdistan. dikevin nava rewşa 
"qehremane n" Enternasionaliya ll. Cunta fa
şista m €: tinge r. dixwaze ala Kemalizme bi 
iidanclin h ıd e desıe çep e Tirkiye. Ji lukesi re rn 
sire kU. xebatek te ajotin, ji bo "çepek" pro
vaqasiuııi büye Cı bi rihC: Kema lizm e dij e. b ı 

lıl ejiy€: wi difikire ü bi dev (ı zman e wi dipeyive. 
biafirinin . Livbaziy€n bo na ve ye ki: li girligaha n 
ü li derve b idijwa ri didomin. Kesen serboriki 
wan a 60 sali h eye Cı dib€jin em " komunist in '. 
div€:t bikaribin ji ve serboriya dir€j te r Cı ders 
derxi:!n in. H in hezen kU di sal€:n damezrandiıı .ı 
KT de. li h embere €:riş€: n qirkirin Cı tunekirina 
Kema lizme. xweragirtina gele me bi "kevne
peresti" ("paşverüti") navdan e U vebirandina 
gele me bidilxwazi derivandine; iro ji li diji 
teka.şina rizgariya netewa m e a kCı bin p€:şen
giya pro le taria p€şvediçe. hin xebat U tewren 
metirs (xwedi-tehlüke) daıinin hole . bi vi awahi 
biratiya di nav gelen me U hevkariya e nter
nasionalist birindar di kin. Ev hi!z, bi taybe li li 
dora büyera tali dikevin n av rewşajôrnalvaniy€: 
ü radibin kCı. reya rojnama "Aydinlik" di dema 
buhuri de dişopand, iro teqip bi kin . Le em di
xwazin vena bini n bira van hezan, reya we girti 
ne reki rinde. Encama rojnama "Aydinlik" Cı 

cih €: ı e lihevhat an çCıy€, giringe ji biran h€j ch-' r
neketibe. B ili her reng niyeten me yen dilovani
ınihrivani Cı bang€n m e y€n dostani-canmerdi. 
ger hün h€j ji xwedi israr bin, em ji oxira we di
xwazin. Encex, ji encamen derkevin ho!€; biJi 
tewayi israren me yen hevalbendi Cı dostani. ji 
be r tewren hlın bir€: dixin , em dixwazin binin 
bi ra we kU. h One xwedi berpirsiyare n van enca
man bin. 

Dive de ma kCı şoreş U dij-.şoreş serbiseri
bereberi dijhev şer dikin de, tewra H he mbere 
çeta-provaqasio n€b€ danin, rewşa hhan li p€ş
he r€: şoreşe datine hale. Le tişıe te ditin eve kU, 
hinhez li hembere çeta-provaqasione an tew
reke dilnaz (lutufkar, xayirxah) şani didin, a n ji 
bizanin an nezanin dibin piştgirt. Ev tewr€:n 
hezen kO bizanin piştgiriya çeta provaqasione 
dikin, xwin Cı can didin€:, xebateki neyari li hem
be re Tevgera Rizgariya Netewa Kurdistan Cı 
hha peşenga we bizava PKK, bir€:vedixin, 
lewına PKK vena livbaziya hilweşandkariya 
xwe dibine; em kesen alikarl didin van pro· 
vaqatoren cunta faşist, bi dilsari (nefre t) tenkit 
dik in. D iv€ pirse de. em tekoşina kU li hergite d e 
li diji van hezan birneşen in awist (meşrU) U 
xwedi maf dihinin U em azimkari Cı biryariya 
xwe, di derheqe pe rçiqandina provaqasione. 
disa duxlıyan dikin . 

Em li peşbe re alema-gişiya şoreşger U 
demokratik vena hang dikin u didin sehkirin; 
hh€n hevalbend kU dib€jin me ji ber sedemen 
k€masiya saloxen zanina pergate hwd ... ne
kariye pirse fahmbikin. ger ew hewce dibinin , 
şexsem bi heyeteki kU ew bixwe b€ninbahev, em 
amadene kU bi wan re, provaqasione ji he rnCı 
h€1an hlırbikolinin, ji ber çavan derbasbikin, li 
ser bidin U bist€nin, wanan saloxkar O ronak 
bikin Cı derteta hevpeyvin Cı bahevhatin, bi 
partiya me re, p€:kb€:nin. Şoreşgeriya xwedi
pi rsiyar vena h ewce dike Cı em ve pergale de 
amadene, berpirsiyariya xwe bicihb€nin. Ger 
bili ve dilsoziya me. li dU hin hisaben piçCık te 
bazdan U bidestanina hin encaman texwestin: 
rastUrası xwedi li provaqasiône naye de rketin. 
ı e bi civa noki!n {dedikodu) ji bin, bi propoxen
den d evki Cı bi danezaneo - me tewre merkezi 
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da niye- te got in U xebat re meşand in . h ing €: e m 
li peşbere ve rewşe. şibhe ji paşn;v~tt'll \ ' -in 

hezan sehdikin U di ve pel ik €: de. em Jant'7aıı l• 
bangi he mü h€:za n d ik in, dakü ı ewr l:' ki eş k erı · 
daxüyan bikin. 

KEDKAR Ü WELATPERWEREN 
KURDiSTAN! 

İxaneta diroka Kurdistan € de kU em gele k 
caran. leqayi we bUn. xebat€n berxweda ne ji 
sefen hunduri birinda rkirin U hilweşandin €: . i ro 
disa -bi gir€danen we yen pir h€1i ve ı e 

m eşa ndin- leqayi dibin . H esre ta dil€ me, a ji 
bona Kurdi s taneke se rb ixwe Cı azad. kU bawer 
dikiran , se re sedsa lane ha tiye tarikirio Cı bi 
zena di sa ni ka re zindebe. hatiye be tonkirin. iro 
ji nU ve de bi deste PKK- bi xe ta be rxweda na 
dani ha le. bi şehiden bi sedan gori kiri U bi 
ı e klızkirin Cı jidandina ve xeıe- hat jiyane. 
DakCı ev evin ü heviye n me, yen ji nUh ve hatine 
jin€.biqulibin verastike. giringe li dora 
ıekoşina xweragirtina me U r€:be re we PKK. 
jidayitir çember be badan. Cı li he mbere here fire 
erişba zi yC:n. çepereki senger-girtin€:. kU je der
bashtın negengaze b€ avakirin. Em li h embere 
erişen. kü bi deste e mperializm. met ingeriya 
faşisıen Tirk. sosial-şovenizm U reformizma 
bUrjüwaziya-p içüka Kurd. t€: n p€kanin -ger bi 
ki jan azine ü devi pekı€:nin bi la be- bi azimkari 
U biryari birawestin. Em pe kkare qinyad U 
baweriya serxwebCına xwe PKK. weke reşk €: n 
çave xwe bipar€:zin , tewre xwe e azi m kar U b€ta· 
wiz li h embere hiş€n diji Parti ya m e U ı ekoşina 
ri zgariya neıewa me -ji kudere ı e n bi la b€:n
deynin hale . Em xeta provaqasione biperçiq€:
nin. ü li hembere kesen piştgiriya ve xete di kin. 
em xwe li dora Partiya xwe ko mbikin U wlısa 
bersiva hişka bingehin Cı b€bidestberdan. 
bid in. 

KEDKAREN Jİ TİRKiYE, H EZEN 
ŞOREŞGER Ü DEMOKRATiK! 

Div€: damana kU -li p€şbere erişen h ov yen 
cu n ta faşista m etinger rlıbirlıye- em ı e dijin de, 
xwedi li bu ha yen {qiymet€n) şoreşger U be rxwe
dane derketin. berpirsiyari U delarneta (wezife) 
m e a şirikiye. Oiveı hCın ma fe jiyane nedin pla
nfon vebirandina ge le me, kü hezen m €: tingerCn 
Tirk bi ertşen dirind ü şoven (nijadpe rest) 
dirneşenin Cı giringe hUn ma fe jiyan e bo hh Cı 
birdozen destik didine wan. nasnekin. Yeki
tiye n tekoşine Cı gi r€dan€n biratiya gelen Kur
distan ü Tirkiye. ten€ bivC t€dayiki birtırnet 
peyda di kin. 

Çina karkeren Tirkiye Cı h€1westen demok
ratik. giringe ji bini destür nedin fen U desisen 
li ser şoreşa Tirkiye ten leyis tandin. destUr 
n edin k Cı Awrlıpa bigulibe navçeki şoreş ji refen 
hundur, dipijiline! iro li Tirkiye, tbwestin kü 
bin berpeşen sextekartir "sosializma polesan" 
Cı "çepe Kenan Evren" b€ afirandin. Berxwe
dana ve ta liye ji Metris O Sagmalcilar bilindbü, 
hangeki ıer di ve xusCı:se de da we, dakü hCın 
bizanibin ve pirse de, tewreki çawa n şani bidin, 
piştgirtina ke bikin, li diji çe şerbikin. Dive hün 
bersiva ve m esaj€ bidin, U li p€şbere her babet 
ixane t Cı provaqasione -ger li Tirkiye a n li Kur
distan e li diji xweragirtin€ t€ birCvexistiD
tewrek bistCnin. Div€ hün, bi xwedi li be rxwe
dan€ derketin Cı xweragirtin€ palandin, bersi 
veke h ewce bidin "r€ber€n şoreşe" yen sexte, 
k Cı dixwazin Awrüpa bigihinin navçeki tCjiyana 
xwe a kesani avabikin, Cı ji ve qade şoreşe hil
weş€nin . P€wiste hCın li herarnbere jiyana kO 
diroka 60 salana KT de leqayi he rcCı re pika li U 
kedxwariya xedartir bU U iro ji bin nir Cı zinata 
faşizme ye, xwedi li be rxwedane derkevin. li pay 
xweragirtingeriya militan a Mahir, Deniz, 
İbrahim, Cevahir Cı yen din birneşi n. 

Di tekoşina li diji sazümana leşkeriya faşist 
de, alikarl Cı hevkari bidin gele Kurdi s tan U 
bizava rizgariya netewi, kCı hezeki mezi ni ber
xwedane ye Cı hevalbend Cı muttefiki we e 
nhiktire! Li diji saıfımana faşist ku jiyan b€ de
bar kiriye, xwe li ser xeza berxwedana şiriki, 
yekbikin. Gele Kurdistan U heza pCşenga we 
PKK. di ve bar€ de tişt€ li ser dikeve, bicih time Cı 
we berdewam bike. vena tim bicih bene. Guh 
birli n denge lawe xwe e h€ja, şoreşgere enter
nasionaliste me zin r€heval Kemal Pir, kf.ı dib €je 
<<ez ve tevgere de -PKK' de- ser/iraziye (zafere) 
dibinim ». Xurtiya xwe bi gele Kurdistan Cı h Cza 
p€şenga we PKK re, bikin yek. Div€ xustıse de, 
tekoşin li diji reformisti, revizyonizme Cı sosila
şovenizme kCı ser we de weke tariyen ziiUmat 
daketine, bajon, wanan birrabirinin, pişange 
bikin U gengaza avakirina r€beriki şoreşgeriya 
proletaria pCkbCnin! Bi nave kijan sedem Cı 
hicete be bila be, tewre li hembere Tekoşina 
Rizgariya Netewa Kurdistan ü hha r€bere wi! 
PKK. tewreke li diji şoreşe qimbikin, tewreki 
şoreşgeriya rast li ser hezen kU dixwazin 
pCşk€şiya we bikin, bipalinin! Oive pirse de, 
hisaba her babet gelaji, bervajikirin, civanoken 
reşkirinC Cı şerandine (inkar), kU ji serboreve te 
meşandin. bipirsin O bixwazin O bona dev ji van 
tewren xwe kCı iro ji bir€vedibin, be rdin, zora 
xwe bipalinin. 

Jİ BO HEMÜ MİLITANEN 
XWEDIPARTİ! 

Em li hembere hercOre provaqasion U refor
mizme. her babet meylen deri çinayetiya me 
ger ji hundur an ji derve ten-. bi ezm ü xwedi-

Dümahik di rUpele 23an de ye. 
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( SERXWEBÜN 

"Bizlerin safı kesinlikle ... " 

Baştarafı 4. sayfada 

edip şehrin dışına çıktıktan sonra kon· 
voy birden durdu. Biz de islirahat var
dır deyip aşağı indik. inmemizle be
raber Yüzbaşının hışımı ile karş ılaş
ok. Şöyle bağınyordu: "Uian o su 
içmek istey en ... çocu§u gelsin bu
raya." Arkadaş yanına koşarak gitti. 
Yetişir yetişmez hayvan gibi askerin 
üz~rine saldıran Yüzbaşı ... gözü dön
müşcesine dövmeye başladı. Bir yan
dan küfrediyor, bir yandan da darbe 
indiriyordu. Askerin ağzı-burnu ka n 
içinde kalmıştı ve her yanı parça
lanmıştı . Durmadan yalvanyo rdu: 
"Komutanı m ... yiyeyim beni öldürme 
suçumu söyle sonra ö ldür razıyım " 
diyordu. 

Yüzbaşı hıncını aldıktan sonra biz
lere döndü ve başladı askerin 'suçunu' 
söylemeye: "O§Ium" dedi; "s iz bil
mezsiniz, siz bilmiyorsunuz Türk as
kerinin düşmanının kim oldu§un u. 
Tarihte n beri Türk askerine hep düş
man olon Tunceli milletidir. Belki 
suya zehir katabilirler, sizi bir daha 
uyanyorum; Ovacığa gitti§imizde o 
insanlardan ne alın, ne yiyin. Onlar 
her ş~yi eskiden yaptıklan gibi yapar~ 
lar. Olmek istemiyorsanız kendinizı 
koruyun.' ' 

Yine o döne m biz 5'1i arkadaş 
grubu bu olayı tartı şma konusu yap
tık. Gün geçtikçe yurtsever duygulan
mız kaba nyordu. 

Ovacık köylerine gittik, a rama 
yaptık. silah toplayıp halka sıra
dayağı çekerek birli!jimize döndük. Ar
kadaşlarda n birisi bunalıma düşmüş
tü. Bu hakaret ve baskıla ra tahammül 
edemiyordu. Sürekli kaçacaSını söy
lüyordu. Biz sürekli umut ve rip enge l
lemeye ça lı şıyorduk. 

Anılanından ilginç olan bir diğer 
olayı da anlatmadan geçemeyeceQim. 
Birgün gündüz alarm çaldı ve tüm 
tabur acele kuşanıp dışarı toplandık 
Olayı anlattılar; 4 tane " terörist" 
taksinin içinde nöbetçilere küfredip 
şehrin kenar mahallelerine do!jru 
g i tmişler, onları yakalayıp getirme
miz gerekiyormuş . Tam 200 komando 
koşar adımla o yöne doğru gittik. Ara
malar sonunda onları yakalayıp ta
bura getirdik. Doğru nizarn karak~ 
luna alındılar. Ben de beraber gitmiş
tim. Sıraya dizip duvarı n önüne dikti
ler bun ları. Askerlerin hiç birinde 
mermi yoktu. Onlan kork~tup çöz
mek için başımızdaki subaylardan biri 
bize "mermi öne al" diye ernretti. Biz 
de sanki mermi varmış gibi mekaniz
ınayı getirip götürerek mermi aldık ve 
subay; "ateş dedi§imde ilk sıradan 
dört kişi ateş etsin" diye komut verdi. 
Ve sonra gençlere dönerek "ulan ... 
çocuklan niye hiç korkmuyor, yalvar
mıyorsunuz? Biraz sonra sizi öldü
rece§iz" diye bağırdı . Hiç birinde çıt 
çıkmadı , gözlerinde kin ve nefret oku
nuyordu. Onların bu durumunu görüp 
daha içerleyen subaylar, bizim de 
korumamız altında başladılar sille
tokat-tekmeyle gençleri dövmeye. 
Kum torbasıymış gibi boks oynuyor
lardı, ama bu fasıl 10-15 dakika sür
dügü halde hiç biri yere düşmemişti. 
Subaylar yorulunca biri ana-avrat 
küfrederek "bu zır Kürtleri ö ldürsen 
inadından vazgeçmezler" deyip döv
meyi bıraktı lar. Bu söz üzerine genç~ 
lerden biri düzenli bir konuşma yaptı. 
Ve "anamıza dil uzat m ayın, yi§itseniz 
bizi öldürün, işte elinizdeyiz korkak
lar" deyince, subaylar adeta kodur
muş vaziyette yeniden dövmeye baş
ladılar. Sonuçta birşey elde ede
meyince gö türüp mahkemeye teslim 
ettiler ve Türk aske rine hakaretten 
dava açtı lar. Bir yandan da korkudan 
çarşıya inmiyorlardı . " Bizi görüp vu
rurlar" diyorlardı. 

Aslında askerli!jimde halkımız 
üzerine yap ı lan uygulamalardan gör
düklerimi detaylı anlatacak olsam 
kitaplar dolar. Ben sadece içime 
iş l eyenl eri an l atıyorum. 

Sıkantılı günlerimden biriydi. Koma~ 
doyu topladılar ve bir konuşma yapa
rak 120 kişinin seçilip Muş'a arama 
yapmaya gönderecegini söylediler. 
Biz S' li arkadaş grubu birbirimize 
baktık hepimiz aniden çökmüştük, 
moraHmiz sı fı ra i n mişti. Ne pahasına 
olursa olsun gitmemeliydik. Kendi hal
kımıza bile bile işkence yapmamızı 
istiyorlardı ve bu da bizim için büyük 
bir acı demekti. Ama ne var ki sportif 
ve at ik olmamız her şeyde oldugu gibi 
bu işte de ilk başta seçilmemize neden 
o ldu ve mecburen ertesi gün 120 kişi
lik konvoyla yola koyuldu k. 20.7.1977 
tarihinde Muş'a geldik ve orada bir 

gece ka ldıkta n sonra ertesi gün Ma
lazgi rt'in Kutka köyüne baskı na gittik. 
Köye girmeden arabalarımızı ka
mufle ettik ve şafak sökmeden eınek
leyerek yaklaşıp köyü kuşattık. Her 
manga bir evin önünde durduk. Daha 
sonra evle re girdik ve kimseyi ko
nuşturmadan 7 yaşından 70 yaşına 
kadar. herkesi köy meydanına top
l ad ık . 

Topladıktan sonra her çavuş. sivil 
halktan birer manga düzenliyerek yat
kalk talimi vermeye başladık. Sonra 
teker teker komando taktası attırdı k. 
Taklayı atamayan ihtiyarların sırtına 
binerek e!jlence yarattı k. Bundan sonra 
tek tek falakaya yatırıp ayaklarına jop 
ve sopalarla vurmaya başladık. Hepsi
nin ayakla n el girecek kadaryarılmış, 
her taraf kanlar içinde kalmı ştı . Ka
dınlar. karşımızda diz çöküp yüz lerine 
vuruyor. saçlarını yolup önümüze 
atı yorlardı . Kimisi kocasın a, kimi 
babasına. kimi ogluna ve kardeşine 
yanıp feryat ediyordu. Ortalık tam 
şivan yerine dönmüştü. Hıncını ala
mayan na mussuz kukla subayla r. yeni 
işkence metodlan nı uygulamaya baş
ladılar. Bir kova tuz getirip yara lı köy
lü le re avuç avuç yedirmeye başla
dılar. Bu olay karşısında fedakar Kür
distanlı kadınlar, kendilerini yerden 
yere atarak feryat etmeye başladılar. 
Tüm köylü bu sahne karşısında daya
narnayıp ağlamaktayd ı . Bunun üze
rine komutan komandoya emir verip 
bu sefer de kadınlara sa ldırmaya baş
ladılar. Dipçiklerle kadınlar yere dü
şene kadardövdük. Bunu gören erkekler 
kendi durumlan nı unutarak "ne o lur
sunuz, kadınlanmızı, çocuklarımızı 
dövm eyin, yine bizi dövün " dediler. 
Erkeklerin müdahalesine içerleyen 
Assubay Çavuşu, inadına kadınlara 
sarkıntılık etmeye başladı. Kürdistan
hiann en hassas daınannı kasıtlı 
olarak yakalayan bu alçak adam, ko-
cası için a!jlayan bir genç geline dogru 
gidip sarkıntılık etmeye başladı: "se
nin o a§laman çok hoşuma gidiyor 
yavrum. Kuca§ımda a§lasan bana 
daha çok zevk verir. güzelligine yazık 
yavrum:• bunlan söylerken biryandan 
göz altından askerlere bakıyordu. Ben 
de çavuş olduğumdan manga mdaki 
askerlere hı z l a göz gezdirdim. Hepsi
nin suratı asıktı. Horasa nlı bir Kürt 
arkadaşın gözlerinden şapır şapır yaş 
akıyordu. Ben he men yanına gidip; 
"çabuk gözlerini sil biraz metin ol" 
dedim. 

... ismindeki yüzbaşı da başk~. bir 
metodla işkenceye başlamıştı. üzel 
o larak poti nierinin ön kısmına demir 
çaktırmı şt ı ve bir-iki vuruşla o insan· 
lan yere yıkıyordu. Bir daha yerinden 
kalka mayan insanlan gösterip kahka
larta gülüyor ve kendini diğer sobay
Iara övüyordu. 

Tam o esnada Assubay Çavuşu 90 
derecelik bir dönüş yaparak elindeki 
jop' u sol eline vura vura sırayla tüm 
komandolan n yüzüne bakıp süzmeye 
başladı. Birden iki kişinin kulağından 
tuttugu gibi kendine doğru çekti ve 
"yüzünüzde üzüntü belirtileri var, 
herhalde siz de Kürtsünüz, alın sopayı 
siz girişin " diyerek amaçlannı itiraf 
etti. Aslında bu arkadaşlar Kürt degil
diler, sadece insandılar. Tüm ko
mando yeniden başladı dipçik sal
lamaya. Assubay bize doğru geldi· 
Sinde durumu çakmasın diye hızlı 
vuruyormuş gibi yapıyorduk, ama 
çoğu dipçigi boşa sallıyorduk. Biryan
dan da nara atıyorduk. 

Yaklaşık 2 saat işkence ler devam 
etti. O köyü kasaphaneye çevirip öbür 
köye gittiğimizde, o köyde erkek 
denen kimse kalmamıştı . Komando-
nun köylere girip arama yaptığını 
duyan tüm civar köyler. birbirlerine 
hemen haber saimışiardı ve gittigi rniz 
diğer köylerde umduğumuzu bulama
mıştık. Köylerde hasat mevsimi ol
dugu halde. insanlar tarlalan nı terk
etmiş. tarihten beri tek kurtuluş yolu 
olarak benimsedikleri da!jlara çekil
me metodunu kullanarak canları nı 
kurtarmışlardı . 

Umduğunu bulamayan sömürgeci 
kolluk kuvvetleri bu sefer de evlerdeki 
degerli eşyalan -para, tütün, altı~ 
ta lan etmeye başladılar. Bizzat kendi
leri itiraf ediyorlardı ki, arama ve 
baskın esnasında ., köşe dönme'" ser
besttir. Ve bunu 45 günlük baskın 
döneminde gerçekten de yaptılar. 
Malazgirt'in tüm civar köylerini böy· 
lece işkenceden geçirdik. 

En son gittigirniz köyde de arama 
yapmadık. Komutan köy muhtannı 
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ça§ırdı ve 6 tane kuzu kesmesini 
istedi. Muhtar ve d iger köy ileri gelen
leri buna dünden razıydılar. Hemen 
komutanın yanına geldiler ve "isterse
niz 1 O tane keselim yeterki siz em re
din komutanrm" deyince kıyamet 
koptu. Yüzbaşı: " ulan pezevenk 
muhtar, sen Türk askerine rüşvet mi 
teklif ediyorsun" deyip yakasından 
tuttugu gibi komando taklalan attmr 
gibi kafa üstü yere çaktı. Yerdeyken de 
epeyce tekmeiPdi Ond;:,n c::nrn-::ı~ k;\1-
dınp "'hoydi şimdi git 10 tane kuzu kes" 
demt!siyle tum köy ılerı gelenleri so
luk.Jannı evlerinde a ldıla r. Bir saat geç
meden baktık yemekler geliyor. Zaten 
öyle a lı şın ı ştı k ki , öğleyin hangi köye 
yetişsek orada mutlaka ziyafet çek
tirivorduk. 

-Bu köyden ayrı lı p Mu.ş'a geldik. 
Şehre girdiğimi zde duvarlarda şu s i~ 
ganı gördük. " Komando geldi zulüm 
başladı". Direkt yatılı okula götürdüler 
bizi, iki-üç gün islirahat ettik. Bu 
islirahat süresi boyunca komutanlar 
yerel MiT ajanlanyla sürekli gizli top
lantılar düzenliyorlardı. Yeni opera~
yonlann planlan hazırlanıyordu. Ni
hayet yüzbaşı. birgün hepimizi tcıp
layıp konuşma yaptı ve yörede, sözde, 
bir eşkiya çetesini ele geçireceğ imi zi 
söyledi. Ertesi gün tam teşkilat a raba
lara binip o dagın(eşkiyanın banndı§ı) 
etegin e geldik. Kürt arkadaşım, eğer 
bu sefer de zulüm ve işkence yapar
larsa kesinlikle firar edeceğin i söy
lüyordu. lssız bir vadide durduk. 
Yüzbaşı , çetenin çok nişancı ve savaşçı 
olduğunu belirte rek ço k dikkat li o l
mamız gerektiğini durmadan hatır
latıyordu. Bu esnada bir de ba ktı m 
Yüzbaşının yanında sivi l biri duruyor 
ve heyecandan titriyor. Bunun ajan 
o ldugunu hemen an ladım. Biraz sonra 
komutandan asker elbisesi istedi ve 
"onlar beni dürbünle tanır uururlar, 
ben korkuyorum" dedi. Bunun üzerine 
ona asker gömleği giydirdiler. K~ 
mutan da kendi beresini ve rootke
merini çıkard ı . Bu işler tamamlan
dıktan sonra yola koyulduk Subaylar 
tam komandonun ortasında gidiyor
lar ve sürekli; "aman eviatiarım ken
dinizi koruyun " diye sayıklıyorl a rdı . 
Şunu gözümle gördüm ki. Türk sö
mürgeci kolluk kuvvetleri düşmanın
dan çok, onun daglanndan korkuyor
lar. Askerler düşmanı unutmuş uçu
rumlara düşmemeye ça lı şıyorlardı . 
Sürekli birbirine dürtüp korkuların ı 
belli ediyorlardı. Ben ise korkmak bi r 
yana, bu dağlarla gurur duyuyor ve 
içimden sevinç şarkılan söylüyordu m. 
Onların korkusu bana yürek veriyor
du. 

Şafak üstörnüze vurdugunda . Yüz
başı dürbünle e trafı koltadı ve uzakta 
eşkiyanı n çadırını gördü. Ve "s iperal " 
diye komut verince herkes korkusun
dan sağa sola dagıldı. Çogu titriyordu. 
Çünkü ajan, onların çok cesur o ldu
ğunu söylüyordu. Zaten dağlanmız 
onlara en büyük korkuyu vermişti. 
Tam o esnada çadınn yukansında 
kayalıkların içinde nöbet tutan biri, 
bizi görür görmez arkadaşlarına 
Kürtçe; " lo esk ere Tirko hat" der 
demez çadırda yatanlar. kimisi tom
son. kimisi kalaşinkoflarla dışa n fırla
dı lar. Atianna biner binmez bir 
yandan bize ateş edip. bir yandan da 
hızla uzaklaşmaya başladılar. Yüz
başı. bagıra rak "ateş serbest" dedi
ğinde biz de onlara ateş etmeye 
başladık. Birara dikkat ettinı, koman
donun büyük bir bölümü taşın ardına 
kafasını gizlemiş,s ilahı y la da ha vaya 
rastgele ateş ediyordu. Bu durum 
karşısında inanın kahkahalarla gü
lesim geldi, ama kendimi tuttum. Bu 
çatışmada sadece eşkiyalann, çadırın 
yanında bıraktıklan iki attan biri vu
rulmuştu. Ateş kesildiğinde Yüzbaşı 
bizden yaralı olup olmadıgın ı sordu. 
Biz de "vukuat yoktur" dedigimizde 
"Ailaha çok şükür" deyip derin bir 
nefes aldı . Aslında bu kişi askeri çok 
sevdiğinden degil , kendi üstlerinden 
ağır hakaretler işitmekten korkuyor
du. Çünkü 1 20 kişilik komando birlig i 
4-5 kişiye karşı bir şey yapamamıştı. 

Geri çekilme emri verildiğinde 
asker sevinçten uçarak dağdan aşağı 
iniyordu. Bu esnada Yüzbaşı ajanı 
yakasından t uttugu gibi yumrukla~ 
maya başladı. Bir yandan da .. orospu 
çocu§u, koç gibi askerlerime bir şey 
olsaydı ne yapardım" diyerek korku
nun verdigi heyecanı atmaya çalı
şıyordu . 

Yolumuzun üstiıne çıkan bir köye 
gidip bir kaç koyun kestirdik ve kendi
mize bir güzel ziyafet çekt ikten sonra 
tekrar Muş'a döndük. Orada belli bir 
süre isli rahattan sonra son bir arama
tarama operasyonuna giriştik. Civar 
köylere giren komando yine "köşeyi 
dönmeye" başlamıştı. Bu aramalar 
esnasında namussuz, alçak Assubay 
... kendi kafasında 5 uşak askeri tem-

bihlemiş ve evde yalnız olan kadın lan 
tespit etme lerini söylemiş ti. Bunlar da 
bu emri aynen yerin e getirerek yalnı z 
ka lan bacılanmızın evlerini o köpege 
gösteriyorlardı. Bu kadınianınıza ne 
yapıldığı na da bu yazım ı okuyan Kür
distanlı yurtseverler karar versinler. 
3izim iç in ölümden beter olan bu o lay
la r karşısında ses çıkarmadan durma
mız ve ölümü hak eden bu tip al
çaklara karşı sab ırlı olmamızı n nede
nini ise, gerçekten çıkaramı yorum. 
Şimdi ki düşüncem bende olsaydı . 
kesinlikle dayanamazdım. 

Bu talan ve gaspseferide bittikten 
sonra , Muş't a ki aramalanmı z sona 
erdi ve kendi birligimize döndük. 

Tüm bu anlattıklanm iki yıllık 
askerlik süresi boyunca karşılaştığı m 
yüz lerce olayda n bir kaç tanesidir. 
Hepsini anlatmaya kalksam gerçek
ten kağıt-kalem yetmeyecektir. 

Benim bir Kürdistanlı olmam ve 
Türk sömürgeciliğine askeriiSi de yine 
kendi ülkernde yapıp , onların e mir
leriyle halkıma baskı ve işkence yap
mam, onların tarihte de uyguladıkla n 
iğrenç yöntemlerin bir parçası ol
muştu. Kürdistan lılan, Kürdistaniı
Iara kırdırtma politikasının bi r par
çası olan bu küçük örnek. halkımıza bazı 
gerçekleri an latmalıd :r. Gerek baskı 
ve zor yoluyla bizleri kişiliğimizden 
uzaklaştınp öz benliQimize düşman 
etmeleri, gerek aş iret çe l işkile riyl e 
halkımızı birbirine kırdırtmalan , ge
rek kan davalan vb. bizzat körük
leyerekyeni yaralaraçma lan. gere kse 
de özellikle son yıllarda bizzat devlet 
eliyle kışkırttıkları mezhep çelişki~ 
lerin i geliştirmeleri. on ların böl-par
çala-yönet politika sı nın hayata ge· 
çi rilmesinden başka bi r şey değildir. 

Bilinçli ya da bilinçsiz o larak bu tür 
olaylara a let o lan insanlanmız artık 
bir etrafianna bakmalı ve kendi öz 
insanına duyduğu kini ve nefreti asıl 
düşmanına yöneltmelidir. Artık bunun 
zamanı gelmiştir. Halkımıza yol gös
terip ona kurtuluşun ışı ğını yakan 
önderlikteortaya çıkmıştır. Vakit kay
bedilmeden, he rkes kendi safını tanı 
malı ve düşmanına yönelmelidir. 

Sömürgeci güçlerin ayaklannın 
altında inleyen ülkemiz, şerefim i z ve 
namusumuz mutlaka kurtanlmalı , 
bunu başarmak için gereken bilinç 
alınmalı ve halkımızın şanh önderi 
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PKK'nin açtığı bayrak altında zafere 
kadar yürünmelidir. 

Ben askerlikte kazandığı m sınırlı 
yurtsever duygulan, askeriiSim birri
ğinde memle ket ime gittiğimde orada 
Kürdistaıı Devrimcil eri ad ı yla bilin~n 
daha sonra da PKK adında birpartinin 
üyeleri o lan yiğit Kürdistan evlatlan
nın gösterdikleri kararl ı mücadelevle 
güçlendird i m ve kısa sürede sı nırlı d~ 
olsa aldığım bilgilerle güçlü yurtsever 
özellikle re sahip ola n bir PKK sem
patizanı oldum. Almanya'ya tekrar 
geldiğimde eski i şç ilik hakkım öldü
günden iltica ettim ve tüm gücümle 
ülkeme, halkıma yara rlı olabilmek 
iç in ça lı ş tım. Ben im yaşamım ve 
sömürgeci Türk o rdusu iç inde gör
düklerim, tüm Kürdistanlı l ar için iyi bir 
ders ve ö rnek olacak niteliktedir. Biz
lerin kaybedecek hi ç bir şeyimiz kal
mamı ştır. Onun için de mücadeleye 
abimaktan bir an bile tereddüt etme· 
meliyi z. Kurtuluşumuz için yakılm ı ş 
olan ı ş ı ğ ın söndürülmesine yöneli k 
tehlike lere karş ı -ister içten. ister 
dıştan- amansızca gö§üs germeli. 
gerekirse bu u!jurda ca nımızı verme
liyiz. Geçmişte bir hi ç uğruna ya da 
sömürgeci güçler için tehlikelere a ttı
ğımı z bu canımı zı. şimdi kendimiz. 
ailemiz. namusumuz ve halkımız için 
neden feda etmeyelim? Şunu da hiç 
aklımızdan çıkarmayalım ki , asker
likte başı mdan geçenleri anlattıfiımda 
da gördü§ünüz gibi. kendisin e uşak
lık , ajanhk yapanlan da baQışlamıyor 
egemen güçler. O bile kurtuluş yolu 
degildir. Bizler in safı . k esinli k! ~ 
Bagımsız Kürdistan'ı yaratma müca· 
delesini verenlerin yan ı o lmalıdır. 

e Kahrolsun Faşi st Türk 
Sömürgeciligi! 

e Yaşa~~n Halkımızın Şa nh 
Onderi PKK! 

e Herşey Bağımsız Kürdistan İçin! 

Kin ve öfkeyle dolu olan 
bir Kürdistan yurtseveri 

Teslimiyet ihanete, Direniş Zafere Götürür 
Baştorafi 14. sayfada 

ile o nlar gibileri bulunuyordu. Bun
lar boş durmuyorlar, günbegün 
yükse len direnişi ve önderli§ini 
yapan PKK'yi özünden boşaltmak 
ve zayıf unsurlan örgütleyerek, 
Hare ketimizin direnişi~e karşı iha· 
neti çıkarmak istiyorlardr. 

Ancak onlar şunu bilmiyorlardı: 
Mazlum'ların, Kemal'le rin , Hayri'
lerin Partisi PKK'nin partizanları, 
yaşamı ölümden vareden eşsiz ön
derlerimizin başe§mez direnişçi 
ruhlanm hergün, her saat. her 
dakika zindanlarda, daglarda her 
yerde yaşatıyorlardt. 

Büyük önderimiz. eşsiz halk 
kahramanımız, Mazlum Do!jan'a 
yapılan işkenceler dozunu aşmıştı. 
Ö lümün eşi§inde o lan önderimiz 
Mazlum DOGAN, bizlere "bize 
şerefli bir ö lüm yakışır, ve bunu 
kanıtlayaca§ız_ Teslimiyet ihanete. 
direniş zafere götür:ir" şiarını e ma
net bıraktı. Ve bu öyle bir ı şı ktır ki, 
yolumuzu süre kli aydınlatmakta, 
gelece§imizi apaçık ortaya koy
maktadır. 

1982 yılının Eylül ayında 7 kişi· 
lik bir grupla delil ye tersizli§inden 
ve soruşturma ifadelerimin temiz 
oluşundan , bir de yattı§ım süre 
gözönünde bulundurularak tahliye 
edildim. Fakat. daha sonra sonuç
landınlan davada di§e r t utuksuz 
samklar gibi, bana da giyahırnda 
yeniden 13 yıl, 4 ay ceza verildi§ini 

· öğrendim. Aslında düşmanın bu 
cezayı verebilmesi için hiçbir maddi 
delil yokiu. Ellerindeki tek delil, 
PKK'li olmaktı. Değilsen bile PKK 
davasından yargılanmaktır. Tüm 

Parti kadro, sempatizan ve taraftar
Ianna ve rilen ceza suça göre de§il. 
DİRENİŞE göredir. 

Sonuç olarak şunu belirtmek 
istiyorum ki: do§ru bilgi ve yorum
lar PKK'li ol manın kıstası degildir. 
Diyarbakır zindanlannda yaşayan, 
her türlü işkenceye maruz kalan, 
devrimci kişili§ini , dürüst kişili§ini 
yitirmeyen her insanın görevi, Di
yarbakır zindanlannda PKK ö nde r· 
li§inde ki direnişi halka do§ru bir 
biçimde anlatmak ve tüm insanlı§ı 
bu konuda aydınlatmaktır. Bu ger
çekleri görüp yaşamak ve gere kti§i 
yerde anlatmamak, halka kavrat
mamak, bilerek ya da bilmeyere k 
düşmanın amacına hizm et etm e k 
de me ktir. Yukarı da anlatmaya ça
lıştıklanm gerçeklerin sadece bi nde 
birini bile izah etmemektedir. Ama 
tek bildi§im; önümüzde ki süreç· 
lerde böyle bir düşmanla savaşmak 
gerektiQinin, şehit l erimizin anı· 
lanna baglı kalınarak ve onlara 
yaraşır bir tarzda mücadele etm e
miz gerektiğinin i ve di ve kaçınılmaz 
bir borç oldu§udur. 

'Yaşasın Bağımsızlık 
ve Özgürlük Mücad elemiz! 

' Yaşasın PKK'nin Direnişçi 
Gelenegi! 

Devrimci selamlar 
Kürdistan'dan Bir PKK Taraftan 

......... 
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Sömürgecilerin Şemdinli'deki Son Faaliyetleri ... "Yeni Dogan Çocuklanmızın İsmini Diren Koyun!" 
Baştoraft 16. sayfada 

ve Yüksekova'da kamplarda e§itil· 
mekte olan Şah vb. yaniılan du· 
rurken. birkaç kaçakçı ya da yoksul 
Kürdistaniıyı yönetime teslim etme
lerinin anlamı nedir? 

Bütün bunlann yanısıra askeri· 
savaş hazırlıklan da yoğun bir 
biçimde sürdürülmektedir. Gizli 
yürütüldüQü anlaşılan askeri faa· 
liyet, güçlerin çeşitli yerlerde 
yo§unlaştınlması ve genişletilmesi· 
dir. Bunun için ek askeri tesisler 
hemen hemen he r bölük, takım ve 
tabur çevresinde inşa edilmektedir. 
Tamamen yabancı işçi ve tek
nisyenler eliyle yapılan bu tesislerde 
modern işkence odalan da yapıl
maktadır. Halen Şemdinli ilçe 
Seyyar Jandarma Taburu Alaya; 
Rubaruk, Xızne ve Pıra-Dure bölük
leri tabura dönüştürölmek üzere 
hazırlıklar devam etmektedir. Yine 
tabura bağh yeni sabit karakollar 
Şemdinli topraklanna yerleştiril

miştir. Bunlar; Şkeftan, Museka. 
Bezele, Geleşim , Mazeru, (İran, Irak 
ve Türkiye üçgeninde) vb. yerler
dir. 

Diğer bir savaş hazırlığı ise; 
orman lık alanlara, daha önce hiç 
yo l girmemiş olan vadilere ve yük
sek yayialık alanlara yeni yollar 
yapılırken. eski bazı yollar ise geniş
le tilmektedir. Örneğin Kelet ve 
Begor yaylalarına, Beroj mıntıka· 
sına (Güney Kürdistan'.daki Mer
gesor nahiyesine ba§lı Deşta Be
razegir'deki yollara yaklaşılıyor) 

Raşida ve Bay'e yöresine, Maseru 
(Türkiye, İran, Irak sınır üçgenine) 
Bezel'den Herki-Bedau Vadisine 
yeni yollar yapılırken , Güney Kür
distan içlerine doğru uzanan Gerdi 
ınıntıkası yolu ise mükemmelaskeri 
yo l durumuna getirilerek genişle· 
tilmektedir. 

Bir di§eri ise; savaş hazırlığı 

amacıyla başlatılan orman kesimi· 
dir. Her ulusal kurtuluş mücadelesi
nin tanık oldugu gibi, bizde de 
görülen bu durumun, açık ki, en 
temel hedefi dogayı tahrip ede
rek. ulusal kurtuluş mücadele 
mize karşı tedbir almaktır. Şem· 
dinli ile Şapatan köyü arasında. 

Saliara'da ve Benevok'da başlatı
lan bu kesimler, cuntanın hangi 
hazırlıklar içinde o lduğunu bir kez 
daha sergilemektedir. 

ilçemize giriş-çıkışlar da başlı
başına bir olaydır. Şemdinli'ye gir
mek. bir ülkeden başka bir ülkeye 
geçmekten çok daha zorlaştırıl

mıştır. Yüksekova'dan yola çıkıp, 

Şemdinli'ye yönelmek durumunda 
iseniz, Yüksekova'nın hemen çı 

kışındaki havaalanı karakolunca 
ilk sorgu, arama ve hakaret mo· 
lasına alınırsınız. Buradan geç
meyi başarabilirseniz, daha on 
kilometre kadarlık bir mesafe aldı

ğınızda yeni bir karakol tarafından 
alıkonulur, tepeden .tırnağa ara
nırsınız. Orayı da aşarsanız, daha 
Şemdin li sınırlarına girer girmez 
Haruna karakolu. bu kez pasa
portunuzu istercesine ve sizi sayma 
amacıyla bir neden aramaya koyu
lur. Bir yığın hakaret ve aşağılayıcı 
bakışlardan kurtulunca. önünüzde 
yine beş-yedi kilometre ilerde Pıra

Dure bölüğünün soruşturması baş
lar. Ancak buradan da geçebilir
seniz, işte o zaman Şeındinli'ye 

ulaşma şansına kavuşmuşsunuz

dur. Aramaların yapıldı§ı her dört 
nokta da, soygun, gasp. husızlık. 

haraç ve rüşvet almak için konul· 
muş birer çete gücü gibidir. Sadece 
Türkiye ve Kürdistan'dan değil, 

Hakkiıri'den hatta Yüksekova' dan 
bile tamamen tecrit edilmiş bir ilçe
dir Şemdinli . Dışardan girebilmek 
için ancak yerli kimlik sahibi olmalı 
veya yörede çalışan bir memuroldu
ğunuzu kanıtlayabilmelisiniz. Yok
sa Şemdinli'ye ·Yüksekova kimligi
nin girişi bile yasaktır. 

Sürdürülmekte olan savaş ve 
katliam ha ... ,rlıklannın bir diger 
parçası da askeri demogojilerle kit-

leleri etkilerneye çalışmaktır. Ta
mamen askeri-politik bir manevra 
niteliği taşıyan bu yalan haberleri 
ise bizzat kendi askerleri aracılığı 
ile yaygınlaştırmaktadıt. Ömegin: 
" ... Herki ınıntıkasında 3 gündür 
Apocularla çatışmaktayız" gibi. 

Son olarak da, sömürgeci-faşist 
savaşa uygun olarak savunma· 
lan nı güçlendirmektedirler. Sadece 
ilçe seyyar jandarma taburundaki 
bu yönlü hazırlıklara baktığımız

da; 
1- Daha önce tabur içinde sıkı ara

madan geçirilmek için Zerzan ve 
Gerdi mıntıkalannın yollan tabur 
içinde verilmekteyken, alalacele 
mbm~~~a~ku~~wk~ 
rakoldan geçmekte olan yeni bir yol 
yaparak. tabur girişi yasaklandı. 
2· Daha önce sivillerin tabura gi~ 

riş-çıkışlan serbest iken, şimdi hem 
yaya, ve hem de aralıayla girişler 
yasaklanmıştır. 

3- Taburdan daha önceleri mevcut 
olan helikopter pistlerine ek olarak 
pistler genişletilmekte ve bir alana 
dönüştürülmektedir. 

4- Taburun tüm çevrealanı ışıklan
dırılmakta ve projektörler hazır

lanmaktadır. 

5- Taburun tüm çevresinde en az 
bir metre derinliğinde ve seksen 
santimetre genişliginde kanal tipi 
uzunca savunma mevzileri kazılmış 
bitirilmiştir... vb. Ayrıca bu sa
vunma hazırlıkları tüm bölük ve 
karakollarda da hızla sürdürül
mektedir. 

Tüm bunlara ek olarak, sö
mürgeci·faşist1erin yaptığı hazırlık· 

lan yakından ve sıca§ı sıcağına 
izleyen biri olarak diyebilirim ki, bu 
hazırlıklar, tamamen savaş hazır· 
lıkları ve savaşın arifesidir. Askeri 
otoriteterin dedi§i gibi e n azından 
bir "kuşatma ve ezme" seferine 
hazırlanan faşist Türk sömürgeci· 
lerinin bu yönlü planlan sadece 
Şemdinli ve Hakkari'nin tümünü 
de§:il, Güney Kürdistan'daki en 
azından ''onbeş kilometrelik" böl
geyi de kapsamına almaktadır. 

Ama mutlaka ve mutlaka zafer. 
ırkçı-faşist Türk sömürgeciliğine 

karşı PKK önderli§inde savaşan 

halkımızın olacaktır. 

Yaşasın Ba9tmsızhk ve Özgür
lük Mücadelemiz! 

Yaşasın Partimiz PKK! 
1.7.1984 

Şemdinli' den bir devrimci 

HRK'nin Kuruluşu 
Coşkuyla Karşıtandı 

Boştarafı 2. sayfada 
eylemler pratik mücadelenin yolla
rını açacak. tıkanıklık l arı ortadan 
kaldıracaktır. 

Aynı zamanda. bu eylemler. pasi
fizmi, korkaklı§ı. dön ekli§i. ihaneti. 
teslimiyet ve uzlaşmayı yerle bir 
ederken. direnişin örgütlendirilmesini 
güçlendirerek Ulusal Direniş Cephesi
nin oluşturulmasında en sağlam te
melleri atacaktır. 

Provakasyon, tasfiyecilik. yıkıcı
lık, bozgunculuk, çürüme, daSılına 
biçimindeki içten ve dıştan gelen 
her türlü dayatmalar yaşadıklan 
bozgunla hüsrana uğrayacak ve 
onlan kaçınılmaz akibetlerinden 
kurtarmaya kimsenin gücü yetmeye
cektir. 

Artık yaşamanın.var olman ın 
tek yo lu direniştir. Başka yolların 
tümü işbirlikçili§in. uzlaşmanın yol
landır. Direniş bayra§ına sarılanlar, 
kendi geleceklerinin görkemli yaratı· 
!ışında şerefli yerlerini alacaklardır. 
Teslimiyet ve ihanet bata§ına saplan
mış olanlar ise o batakta bo§ulacak. 
tarihi suçlannı hiç bir şeyle kapata
mayacak, devrimin önünde hesap ve
receklerdir. 

Baştorafı 15. sayfada 

Hasan Hüseyin Karakuş'un teslim 
olmasından sonra, M. A. .. V oldaşı üç 
ay mahkemeye getirmediler. Hasan 
Hüseyin Karakuş teslim olduktan 
sonra, M' nin o güne kadar bilinmeyen 
yönlerini ihbarda bulunmuştu. Bu 
nedenle M ... yeniden işkence altına 
alınmıştı. 

"Davamız" son aşamaya gelmişti. 
Arkadaşlar, mahkeme heyetine 
"M.A 'nın üç aydan buyana mahke
meye getirilmedi§ini, nerede oldu§u· 
nun bilinmediğini, öldüyse ölüm ha
berinin verilmesini, yaşıyorsa önü
müzdeki mahkemede duruşmaya geti
rilmesi gerektiği"ni belirttiler. Bir 
sonraki mahkemede arkadaşı getirdi
ler. Arkadaşı teslim almak için çok 
zorlamışlardı. 

Mahkemede sa§a-sola bakmak 
yasak oldu§undan, önceleri M' yi fark
etmedik. Hadeye çagırıldığında ne 
hale geldiğini gördük. M ... iki arkadaşın 
yardımıyla ifadelerin alındıgı yere ge· 
tirildi. Hafızasını kaybetmiş, birçocuk 
gibi sa§a-sola bakıp gülüyordu. Gül
menin dışında kesinlikle korı• . ... -
muyordu. Başının her tarafı yar:ılıydı, 
yüzü morarmıştı. Sürekli serum veril
di!jinden her tarafı şişmiş olmasına 
raQmen işkence izleri görülebi
liyordu. Sorulan sorulara cevap vere· 
cek durumda olmadıgından, H. A. 
arkadaş söz aldı: .. M... büyük bir 
deprasyon geçirmiştir. Cezaevi koşul
Ion böyle devam ederse, karşınızda 
gördü§ünüz M. A. ne ilk ne de son 
olacaktır. Böylelikle dilsiz insanlan 
'yargılamak ' zorunda kolacaksınız 
-Gerçi biz sizi yargı organı olarak 
kabul etmiyoruz. Bizleri ancak halkı
miz yarg1layabilir.- Ben de sürekli 
hücrede kaldı§ım için, içerdeki koşul
Ion çok iyi biliyorum. Artık koşullar 
yaşanmoz hale gelmiştir. Yine tekrar
lı yorum; M ... derhal hastahaneye kal
dm lmalıdır." diyerek yerine geçti. 
Daha sonra savunma avukatı söz aldı. 
Kısaca: "gördüğüm kadanylo mü
vekkilim büyük bir deprasyon geçir
miş, hafızosını tamamen yitirmiş bir 
durumdadır. Bu, hareket ve tavırlann
dan açık bir biçimde görülmektedir. 
M'nin derhal hastahaneye kaldıni

masını talep edeceğim. Daha önce de 
bazı müvekkillerimin hastahaneye 
kaldın/masını istemiştim. Bir kaç 
haftalı§ıno hastahaneye yatınlmış, 
fakat hiç bir tıbbi müdahalede bulu
nulmadı§• gibi. bu süre içinde de 
işkence, baskılar devam etmiştir. 

Bunu kendileri son mahkemelerinde 
dile getirdiler. Askeri hastahone ko
şu llan böyle olunca, M. hiçbir zaman 
iyileşmeyecek, duromu daha da kö~ 
tüye gidecektir. Bundan böyle biz 
avukatlar, dilsiz ve hafızasını yitirmiş 
felçli insaniann savunmasını yap
mayacağız. Şu andan itibaren mahke
meyi protesto ediyoruz." diyerek. 
di§er avukatlada birlikte mahkeme 
salonunu terk ettiler. 

Böyle zamanlarda. çoğu kez dışar
dan mahkemeye giren basın-yayın 

mensuplan ve tutuklu akrabalan 
anında dışan çıkanlır. yalnızca PKK 
düşmanı tanıklar. ası l sız ifadeler ver
meleri için salona dolduru lurdu. 

Cezaevindeki teslimiyetçilerin. 
arkadaşların üzerine verdikleri asılsız 
ifadeler dikkate alınıyor. bun ların 
kabul ettiri lmesi için daha çok baskı 
yap ılı yordu. Bizim ko§uşta bulunan 
dört bayan arkadaşı n üzerinde şunlar 
ifade veriyordu: Şahin Dönmez. Hıdır 
Akbalık. Hasan Hüseyin Karakuş. 

Bu dört bayan arkadaş mahkeme
lerde Partinin savunmasını yaptılar . 
Mahkemelerde cezaevinin kötü koşul
lan nı dile getiriyorlardı. Bu kötü 
koşullar altında hemen hemen saglıg ı 
yerinde hiç kimse yoktu. Fakat özellik
le bu dört arkadaşın üzerinde insan
lık dışı baskılardaha yoQun birşekilde 
uygulandıgından sa§lıklan oldukça 
kötüydü. Buna ra§men -Partiye duy
duklan inanç ve güven sonsuz ol
du§undan- moralleri yerindeydi. Za
ten bu yaşanmaz koşullarda bizi 
ayakta tutan güç. Partiye ve halka 
olan inanç. güven ve bağlılığımızdı. 

Koguşumuzda biri kız, di§eri erkek 
o lmak üzere iki küçük çocuk vardı. 
Faşist idare bu küçük çocuklara rafJ
rneo acımasız davranıyordu. Bu iki 
çocu§un hiç bir ihtiyacı karşılanma
dı§ı gibi. hastalık hallerinde herhangi 
bir tıbbi müdahalede bulunul
muyordu. Bu çocuklann dışında 70-

• Bin Kere Selam Olsun Direniş Bayra!jı 
Elde Düşmana Korku Salaniaral 

• Selam Olsun, 15 Agustos Direniş 
ve Saldın Ruhuna! 

• Selam Dagda Savaşan Partizana! 

7'fJ yaşlannda analar vardı. Faşist 

idarenin bu analara karşıtavnda aynı 
şekilde acımasızdı. Türkçeyi dahi bil
meyen bu analara A.B.C ö§retilme· 
den, Atatürk'ün çeşitli sözleri ezber
letiliyordu. Örne§in: "En büyük TürK 
Atatürk", "Ne mutlu Türküm diyene" 
vb. Bunlar analann dövülmesi için 
bahaneydi. Analar bu sözleri dogru 
te lafuz edemediklerinde kaba dayak 
atılır, eşarplan yırtılır, hakaretler 
yağdınlırdı. 

Koşulların durmadan agırlaştığı 
bir ortamda. delil yetersizliginden ser
be!:t bırakıldım . Son mahkemeye dı
şardan gitti§imde M. A.'nin hala eski 
durumda oldugunu gördüm. Verilen 
serumlan n etkisi geçtiSinden vücudun
daki şişler inmiş, yüzündeki moraltı 
kaybolmuş, çürükler kabuk baglamış-

tı. Arkadaş bir kemik yığını halin
deydi. Ama gözlerindeki umut belirtisi 
kaybolmamıştı. 

insan mezbahasında direnişçile r 
heP. bir a.9ızdan bağınyorlardı: 
"D1REN ... DI REN ... " diye. Halkımıza 
mesaj yollayacaktık; yeni doğan ço
cuklanmızm ismini DİREN koyun 
diyecektik. .. ! 

Bizler her yerde, yani zindan
larda ve dışarda sömürgeci baskl
lara karşı DiRENDiKÇE VAR 
OlACAKTJK. .. Arbk bundan sonra 
sloganımız olacakb DiRENiŞI 

KAHROLSUN TESLiMiYET 
YAŞASlN DiRENiŞ! 

Diyarbakır Zindanlanndan T ... 

PKK-Çermik Grubu Davası 

Sonuçlandı 

Baştaraft 3. sayfada 

ringözünü korkutma k, davadan uzak
laştırmak ve insanlanmızı fiziki 
olarak yıpratarak davaya hizmet ede
mez hale getirmektir. Ancak, sömür
gecilerin unuttu§u birşey var ki, o da 
bu davayı halkımızın gönlünden ve 
bilincinden silmek için artık çok geç 
kaldıQı, tutuşan bu meşa l enin artık 

söndürülemeyecek denli Kürdistan'ın 
her yanını sardıgı ve insanlanmızın 
işkence ve imhayla bitirilemeyecek 
kadar çok oldugu, her düşen in yerini 
binierin aldığıdır. Evet, bugüne ka
darki tüm gerçeklerin oldugu gibi. 
Çerınik "davası"nın da bir kez daha 
ortaya koydu§u gerçek budur. 

Ulusal kurtuluş mücadelemizin 
eskiden çok daha gelişkin ölçülerde 
şimdi yeniden ülke zemininde yük
seltilmesiyle birlikte sömürgeci lerin 
artan korkusunun ifadesi olarak peş
peşe sonuçlandınlan, idam ve a§ır 
hapis cezalannın yagdın ldı§ı davalar 
sömürgecileri kurtarmaya yet
meyecektir. Halkımız için hükmü 
geçersiz olan bu "yargılamalar" 

sömürgeciliğe karşı nefretin bilen
mesinden ve her geçen gün daha çok 
sayı da yurtseverin mücadele safianna 
akmasından başka bir sonuca yol 
açmayacaktır. Bugüne kadarki geliş
melerin gösterdiği gibi. halkımız 

sömürgecilerin bu a§ır cezalan ve teh
ditlerinden yılmak bir yana mücadele 
için çok daha büyük bir istek ve inanç 
besleyip büyütmektedir. Ülkeye yeni
den adımı atan devrimcilerin halk 
tarafından böylesine coşkuyla karşı
lanmasından. desteklenmesinden sö
mürgecilerin tehdit ve "yargılama
lannın" yolaçtı§ı sonuçlar açıkça 
görülmüyor mu? O halde şu rahatlıkla 
belirtilebilir ki. sömürgecilerin yurtse
ver insanianınıza verdiSi her idam 
cezası. her müebbet hapis ve diQer 
a§ır cezalardan bir günlük hapis ceza
Ianna kadar tüm cezalar onun kesin 
mahkumiyetini. halkımız tarafından 
tarih sahnesinden silinişini her geçen 
gün biraz daha yaklaştırmakta. halkı
mızın kurtuluş yolundaki azmi ni daha 
da bilemektedir. 

Jİ BO ALEMA GİŞIY A ŞOREŞGER 
Destpek di rUpele 20an de ye. 

biryar tekoşina xwe bajon, U yek
paretiya Partiya xwe mina pola, 
behtir zexmfixurt bi kin. Li diji re· 
vfibeza ji şoreşe, ixaneta li der· 
heqe şoreşe fı dakfı riheki ji şoreşe 
valabfıyi, tekili relen m e nebe. 
şoreş ji riya xwe newe derxistin, 
em ser bingeha gin~dana xwe bi 
xeta Partiye re, bibin nimfınen 

beemsali berxwedankariya mili· 
tan a PKK. 

Di ve em ji biran dernexin kU H 
girtigahan hevalen me yen teko· 
şin e. peşi de reberen me rehevalen 
Mazlum. Kemal fı Hayri bin h oy fı 
şewen zehmet U çetintir, berxwe· 
dan bilindkirin fı zanin. bili bedel· 
dayina jiyanen xwe, herefire en
şen dijminan Cı ixanete tarfımar 
bikin. Ev reya rehevalen me -kU 
şere parasıina PKK de misalen 
hilbijarti fı heja peşkeşi me kirin
ronikirine. ji bo me ji d~ ki ten e ye, 
ku em li ser bi ezm, bawerl U 
biryari. bimeşin. 

Dijmin, bi berjewendi ji sisti U 
qelsiyen ji navça Awrfıpa hildayi, 
xwest !işte ku li girtigahan nekari 
bibe seri. li Awrfıpa bicihbene. 
Xwestin kfı. Partiya me di qada 
emperializma Awrfıpa de. bi xeba
ıen zexeli Cı qelpezaniya ji her 
rengi U bi beşexsiyeti Cı beber· 
zayetiya ji her awahi, bi deste xain 
fı nokeren bihevrexebatkar. bihil
weşenin , belavbikin . Xebaten hil· 
weşandkari Cı pejilandine kO 
Mazlum'an. Hayri'yan, Kemal'an 
fı Ferhat' an ... bi fidakirinajiyanen 

xwe, beleker. bebingeh fı pfıçkirin. 
em dikari n pir hesanitir biperçiqe
nin, lew em xwediye derfeten hej 
firehtir Cı xurtiye ne. B egotin fı 

kilşe kfı, em hemfı xwediye ve 

ezme ne, ger hewce be, di şere 
parastina Partiya xwe de, e rn e bi 
herefire azine tewayi him Cı qud
reta xwe deynin hale. Ev, ji bo me 
delameteke, kil şehiden berxwe· 
dane danine peşiya me O hewce ye 
yekxur (mutlaka) bicih be. 

Nexwe, beyi em bikevin nava 
tirs Cı lerzineke piçfıktirin a ke
sani. ser rikna rih Cı yekitiya 
Partiye, ji kudere il ji ke be bila be. 
tax fı gita we çi be bi la be, li hem
bere xebaten hilweşandkari fı 

qomplovan u li hembere pro
vaqasione, kO li diji Partiya me ten 
birevexistin, em tewreki militan 
daxfı yan bikin, destUr fı mafa 
jiyane nedin xeta provaqasione Cı 

mafa jiyana provaqatoran nas· 
nekin. 

Em li hembere her babet hil· 
weşandkari, pejilandkari U 

provaqasionvani, 
ala Partiye bilindbikin! 

* Biji yekitiya tekoşina 
gelen Tir)<iye U Kurdistane! 

*** 
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Kürdistan Halkı, Sömürgeci-Faşist Cuntanın Kanlı 
Egemenligine Karşı Ulusal Direnişin Bayra§ını Yükseltiyor! 
Sömürgeci-faşist cuntanın işbaşına gelişinin 4. yı ldönüm ünü. Kürdistan isyan halin· 

deki yürekle karşı lı yor. Daglar ve ovalarda buisyanın ilk kıvılcımları tutuşuyor. 
Sömürgeci-faşist cunta. emperyalist efendileri ve işbirlikçil e ri, zindanlardan dalga 

dalga yayılan bu ulusal direniş kıvılcımını söndürmek için, bugün daha da artan bir kudur· 
ganlıkla sa ldınyorlar. Dört yıl boyunca uygu ladı klan işkence ve vahşetle mücade lemi zi 
ve halkımızı yok etmenin kanlı emelleri içinde olan sömürgeci ler, arnaçianna ulaşama· 
ma nın te la ş ve öfkesiyle saldınyorlar. 

Faşizmin dört yıllık saltanatı, Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketinin tarihinde 
öne mli bir evreyi kapsamaktadır. Bu dört yı llık süre, halklarımız için acı, açlık ve vahşet 
içinde savaşın ö§renildiQi yıllar oldu. Bu dört yıllık süre, halklanmızın , sahte önderleri 
tanıdı§ı, gerçek kurtuluş yolunu bir kez daha karartı lamamacasına ö§rendi§i yıllar o ldu. 
Bu dört yı llık süre, faşist·sömürgecili§in gün gün ö lüme gitti§i yıllar oldu ... 

Kürdistan Ulusal Direniş Mücadelesi, içten ve dıştan yöneltilen her türlü saldırılara 
rağmen. bu yıllan güçlü devrimci gelişmelerin yaşand ı Sı yıllar haline getirmesini bildi. 

Emperyalizm ve sömürgeci lik, Kürdistan ve Türkiye halklarının ba§ımsızlık. dem ok· 
rasi ve sosyalizm mücadelesini kanla bo§mak için her türlü saldırıyı uygulamaktan 
çekinmedi ve hala da saldırmaktadır. Halklanmız üzerindeki kanlı emellerini boşa <.,: ı· 
karan tek güç olarak Kürdistan Ulusa l Direniş Mücadelesi ve ö nderi PKK'yi görmekte ve 
saldırılannın temeline bu n lan almaktadır. 

Kürdistan Ulusal Direniş Mücadelesi ve PKK. bugün her alanda yo§un bir saldırıyla 
karşı karşıyadır. Zindanlarda yenilgiye uğratılan sömürgecilik, artık katliamlarla da 
yetinmemekte, tarihin en kirli oyunlarını bir kez daha halkımıza dayatmak istemektedir. 
ihanet, teslimiye t ve reformizm e§iliml eri ca nlandınlmak. kan ve işkenceyle bastırıla· 
mayan mücadele, yüreğe sapianan hançerle yok edi lmek istenmektedir. Bu ihanet ve tes· 
limiye t cephesi alabildiğine genişletilmeye, KUDM etrafında sürekli büyütüten militan 
devrimcilik bunlar eliyle teslim alınmaya çalışı lmaktadır. 

ihanetin kara yüzleri Şahin· Yıldınm ve Se m ir çetesi bu işin merkezine oturtulurken, 
devrimci geçinen birçok güç ve çevre de aynı ihanete ortak edilmiş bulunulınaktadır. 

Kürdistan Ulusal Direniş Mücadelesi, emperyalizmi ve faşist Türk sömürgecili§ini can 
evinden vurmuştur. Kürdistan Ulusal Direniş Mücadelesi, sosyal-şovenizm ve Kürt küçük· 
burjuva reformizmin in hayat hakkını o rtadan kaldırmaktadır. Kürdistan Ulusal Direniş 
Mücadelesinin karşı karşıya bulundu§u saldınlar bu nedenledir. Yükselen devrimci mü ca· 
delenin ve militan direnişçili§in büyütülmesinin sonucudur. 

Halklanmızın devrimci direnişinden korkan ve bu mücadelede kendi sonlarını gören 
bütün güçler, bir koro o lu şturmuşlardır. Cezaevinde, ülkede ve Avrupa'da Kenan Evren'· 
den e mperyalist devletlere, Şahin·Yıldınm ihanet çetesi ve Semir provakatöründen Kürt 
küçük-burjuva reformizmine, sosya l-şovenizmden Avrupa sosyal-demokrasisine kadar 
hemen tüm güçler, telaş içinde KUDM'ne saldırmaktadırlar. Devrim için en küçük bir 
adım dahi atmayanlar, devrime karşı birleşmekte; PKK'yi teşhir, tecrit ve yoketmenin 
ortak hesaplan içinde yoğun bir faaliyet yürütmektedirler. 

PKK ve Kürdistan halkı, Ulusal Direniş Mücadelesini en küçük bir ikirciklige düşme· 
den yükseltti§i , bu dava u§runa şehit düşen önder. militan ve yurtseverlerin yüceleştirdik· 
leri direniş bayraSını düşürmedi§i için saldı rıya ugramaktadır. PKK ve halkımızın 
ilerledi§i yol, küçük·burjuvalan korkuyla titretmektedir. Düşman ve ajan·provakatörleri 
can havliyle son saldınlarını yapmaktadırl ar. 

12 Eylül'ün 5. yılında , Türk sömürgecilerin in tüm politikaları iflas etmiş durumdadır. 
Mücadelemizi teslim almak ve yok etmek için gi ri ştikleri her türlü saldırı bozguna ugra· 
mı ş, Mazlum, Hayri , Kemal ve Mehmet'lerin direnişinde büyüyen militan devrimcilik tüm 
bir halkımıza mal olmuştur. 

Halkımız aç, sefil ve yokluk içindedir. Hergünü bir işkence ve zulümdür. Ama, bu acı ve 
yoksulluklannın he·sabını sormanın mümkün ve zorunlu oldugunu görmenin gücünü de 
duymaktadır. Sömürgecili§e, reformizme, teslimiyet ve ihanete ve ajan·provakatörlere 
en küçük bir yaşam hakkı dahi tanı mamanın karariılı Sı içinde. UDM etrafında giderek 
daha çok kenetlenmektedir. Kürdistan'da dört yıldır halka kan kusturan ajan, muhbir ve 
işkenceciler, bugün korku içinde can telaşına düşmüş lerdir. Halk, muhbir ve ajanları 
elleriyle bo§maktadır. Devrimcilere en büyük destegi sa§lamakta. evini, tarlasını ve tüm 
olanaklan nı giderek daha çok devrime sunmaktadır. Halkımız Ulusal Direniş Mücadeles i 
dışında bir başka kurtuluş yolunun olmadığını çok iyi bilmektedir. 

Şimdi Kürdistan'da iki cephe vardır. Birincisi; PKK'nin önderlik etti§i Ulusal Direniş 
Mücadelesi, ikincisi ise, sömürgeci-faş ist cuntanın bayra§ı altında aç ılan karşı-devrim ve 
ihanet cephesidir. 

Saflar giderek belirginleşmektedir. Bir yandan emperyalizm ve sömürgecilik tüm 
kanlı planlarıyla saldırmakta, ajan·provakatör ve işbi rlikçilerini harekete geçirmekte ve 
karşı-devrimin beyaz ordusuna toplumun serkeş,lumpen ve en ahlakdüşkünü kesimlerini 
katmaya çalışmaktadırlar. Sosyal·şovenizm ve Kürt küçük·burjuva reformizminin 
maskesi düşmüş bulunmaktadır. Devrimden korkan bu güçler, Kenan Evren'ın bayrağı 
altına koşmakta, KUDM'ne her koldan saldırmaktadırlar. 

Halkımız ise kendi yolunu belirlemişolmanın cesaret ve va kan içindedir. İşçiler, köylü· 
· le r ve yoksul emekçi kitleler, faşizmin zulmü altında büyüttükleri umut ve inançlanyla 
devrime sarılmaktadırlar. Dört yıllık uzun bekleyiş yıllannın devrimci fırtınalara gebe 
oldugu, yaşanan gelişmelerle ortaya konulmaktadır. 

Artık önümüzdeki süreç, faşist·sömürgecilikten, halkımızın bin yıllık acı ve köleli?iinin 
hesabının adım adım soroldugu bir dö nem olacaktır. Önümüzdeki yıllar, bugün bir 
kıvılcım olan, ama giderek tüm bir Kürdistan'ı tu tuşturacak ulusal direnişin alevinin büyü· 
dü§ü yıllar olacaktır. 

Yurtsever Emekçiler! 

Direnen ve ba§ı msı zlık için savaşan bir ülkenin insanları olmanın gururunu yüreği· 
m izde duymakta hakhyız. Mücadelemize yönelen satdırılan n bizi hiçbir biçimde gerilete· 
meyece§ini, aksine bunun güçlenmemizin ve do§ru yolda olmamız ı n bir kanıtı oldugunu 
söylemekte haklıyı z. 

Emperyalistler ve sömürgeciler en kanlı ve a lçakça saldınlannı, düşmaniarına 
yöneltirler. Onların düşmanlan ise, devrim ve halktır. Devrimci mücadeleler ve halklar, 
her dönemde ve he r alanda bu güçlerin saidınianna u§ramak durumundadır. 

Eğer düşman bize saldınyor ve küfrediyorsa, bu. ona verdi9i!!liz korkuyu ve doğru 
yolda oldu§umuzu gösterir. Cezaevleri bunun en açık kanıtıdır. O nderlerimiz Mazlum, 
Kemal, Hayri ve diğer şehit düşen yoldaşlanmız, en a§ır işkencelere u§ratılarak ve en 
vahşi biçinlde bu nedenle katledilmişlerdir. Oysa, i~anet takımı ve reformisı teslimiyetçiler, 
halen o soysuz bedenlerini yaşatabilmektedirler. lhanetleri karşısında onlara sunulan bu 
'"yaşam .. ın, halkımızın yok edilişinin onaylanması , yani halk varlı§tmıza yönelen saldırı· 
lar olduğu biliniyor. Ve e lbette ki halkımız, basit yaşamları. kişisel çıkarları vb. için. 
gelecegini karartmaya çalışan her türlü ihanetçiye ve ihanete karşı acımasız olmak, 
onları ezmek zorundadır 

Kürdistan 'da yükselen direniş karşısında varlık bulamayaca§ını bilen ihanet takımı ve 

reformist-teslimiyetçiler, bu şansı bir kez de Avrupa'da aradılar. Avrupa'nın ülkeye 
mekan olarak uzaklıgı ve emperyalist efendilerinin kuca§ında olmanın "rahat lı §ı" içinde. 
direnişi bu alanda zayıflatmak ve hatta bozgunculu§u geliştirmenin boş umutlan na kapı!· 
dı l ar. Türk sömürgecilerinin alçak provakatörleriyle elele. Avrupa kapılarındaki kulluk
lan nı kaybe tmemeye ça lı ştılar. Ajan ve provakatörle re bu a la ndan vurulan darbeler 
karşısında tek bir a§ı zdan şunu haykırdı lar. "Biz dem edik mi PKK de§işm edi.. .. ı erörisr
tir ... Derneklerimiz kapanacak, burada da yaşayamayacağız ... , biz ne olaca§ız?" vb. 

Açık ki bu sözler, kendi gel eceklerini devrimde görmeyen. halkla ve ülkeyle baglarını 
koparmış. yaşamı kulluk ta gören ihanet ve teslimiyelin aQzıdır. Direnişten duyulan korku. 
direnişe düşmanlıkta son ifadesini bulmuştur. 

Kürdistan bir Ulusal Direniş Mücadelesi içindedir. Bu savaşın yeri ve zamanı yoktur. 
Her Kürdistan insanı. aldıSı soluk ta bile bu savaşı yaşamak durumundadır. İster ülkede ve 
isterse dünyanın en ücra köşesinde olsun Kürdistanlılar için bunun dışında bir yaşam 
düşünülemez. HERŞEY ULUSAL DİRENiŞ MÜCADELESi İÇİN! diyoruz. Bize yol 
gösteren bu s loganla her alanı . ülkemiz kurtuluş mücadelesinin büyütüldügü a lanlar 
haline getirmeliyiz. Nereden ve kimden gelirse gelsin, he r türlü saldınya karşı. PKK erra· 
fında kenet lenmeliyiz. 

Bizim gücümüz ve birligimiz. düşmanın güçsüzlügü o lacak ve onu kahredecektir. 
Kendi gelece§i için savaşan bir halk olman ı n militan ve coşk un ruhu ile do luyuz. Mücade· 
temize yönelen hiçbir saldınyı karşıl ı ksız bırakmamanın kararlılıg ı içindeyiz. 

Bu birlik ve kararlılı gımızı a rtı k daha güçlü biçimde her an göstermeliyiz. İlıanerio 
bata§ı haline getirilmek istenen Avrupa'yı da ihanete mezar yapmalıyı z . 

Kardeş Türkiyeli Emekçiler! 

Kürdistan ve Türkiye devrimci hareketine yönelen saldırılara ortak o lara k karşı dur· 
mak, vazgeçemeyece§imiz görevimizdir. Türkiye devrimi, burjuvazinin bayraS ı na karşı 
savaş açma gücünü duyamayan sosyal-şovenizm tarafından çı kmaz ve kaos içinde tutul· 
mak istenmektedir. Türkiye işç i s ınıfı. Türk burjuvazisi tarafından Kürdistan halkına karşı 
düşmanlık duygulanyla doldurulmaya çal ı şılırk en , sosyal-şovenizm de aynı a maca h iz· 
met e tmekte ve bizlerin dayanışması arasına girmek istemektedir. 

Sosyal·şovenizm işçi sınıfının tutumu olamaz. İşç i s ınıfı , kendi burjuvalan tarafından 
bir halkın katledilmesine. bagımsızlık mücadelesinin bo§u lmak istenmesine karşı 
sessiz duramaz. 

İ şçi sınıfı , burjuvaziye karşı mücadelenin en önünde yürüyen, ulusal baskı başta olmak 
üzere hertürlü sömürü ve baskı biçimine karşı militan direni ş in öncü gücüdür. Sizi bu rolü· 
nüzü oynamaktan alıkoyan ve halklanmız arasında düşmanlıklar yaratmaya ça lı şa n 
sosya l-şovenizme artık varlık hakkı tanımamahsınız. Bu, halklanmızın kurtuluşu ve kar· 
deşligi için vazgeçilmez ve zorunlu görevdir. 

KUDM' ne yönelen saldınlara karşı durmanız, saldıran güçleri teşhir ve tecrit etmeniz, 
Türkiye'deki demokrasi ve devrim mücadelesi içinde izleyeceginiz tek yoldur. 

Güçlerimizi birleştirelim ve askeri-faşist diktatörlü§ü. bu birlik ve gücümüzle adım 
adım yıkma mücadelesini yükseltel im. 

Avrupalı Demokratik ve ilerici Güçler! 

Pro l etaryanın eme§inden elde etti§i karlan, burjuvalannız, dünya halklannın 
bağımsızlık mücadelesini bogmak için kullanıyorlar. S izin emekleriniz ve vergile riniz. 
halklanmıza yöne len birer imha si l ahı haline getiriliyor. 

Emperyalist burjuvazi, tüm ulusal kurtuluş hareketlerine karşı olduğu gibi. Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesine karşı da düşmanca saldınyor. Ve bu halkın haklı talebini 
sizlere yanlış tanıtmanın çabalan nı sürdürüyor. Halkımı zın Ulusal Direniş Mücadelesi'n i 
bir .. terör" hareketi biçiminde göstererek gözden düşürmek istiyor. Türk faşist cuntasıyla 
elele halkımızı katietmenin provalannı yapıyor. 

Avrupa işçi sınıfı ve demokratik çevreleri buna izin verecekler midir? Kürdistan halkı· 
nın kendi kaderini özgürce tayin etme hakkı emperyalizm ve faşist·sömürgec il e r tarafın
dan en kanlı biçimde boğulmak istenirken, Avrupa işçi sınıfı ve demokratik çevreleri 
sessiz ka lamaz. Halkımızın mücadelesi, bu alandan da gerekli cevab ı bulmalıdır. 

Yurtsever Kürdistanlılar! 

Mücadelemize yönelik saldınlara karşı. önderimiz PKK etrafında daha s ıkı kenetle· 
nirken, Türkiyeli emekçiler ve Avrupa işçi sınıfıyla da gerekli dayanışma yı yaratmalı . 
mücadelemizin haklı sesini on lara ulaştırmalıyız. 

Avrupa, KUDM'nin gürsesinin tüm dünyaya duyuruldugu, köle halkımızın bağımsız ve 
özgür bir halk olmaya dogru attığı kararlı adım lannın gerekli deste§i buldugu alan haline 
getirilmelidir. 

12 Eylül' ün 5. kanlı yJlını, böyle bir ruh ve güçle karşılıyoruz . Şimdi, tecrit ve yokedil· 
rnek istenen mücadelemizin sesini daha gür haykıralı m, yediden yetmişe ve tüm gücü· 
müzle bu a landan mücadeleye destek olalım. 

12 Eylül'ü protesto yürüyüşünü , bu sesin haykınldığı ve kararlılı§ımızın bir kez daha 
ilan edildi§i bir gösteriye dönüştüreli m. Sömürgecili ğe ve faşizme karşı da§lanmızdan sıkı
lan her kurşunu, bu alandan destekleyelim. 

15 Agustos direnişini ve elde silah da§da savaşan partizanı, miting a lanlannda hep bir 
ağızdan haykırdıQımız sloganiarta selamlayalı m. 

Ba§ımsız lı§ı iç in mücadelede karar vermiş bir ha lk, artık köle lik zincirlerine mahkum 
edilemez. Öyleyse, bu zincirle ri parçalamak için, ö nümüzde hiçbir engel tanımayalı m. 

Kürdistan Ulusal Direniş Mücadelesinin bayrağı altında toplanalım ve hep bir a§ızdan 
şunlan haykırahm : 

* YAŞASlN ULUSAL DİRENiŞ MÜCADELEMiZ! 
* YAŞ AS IN PKK! 

*SELAM OLSUN 15 AGUSTOS DİRENiŞ VE SALDIRI RUHUNA! 
* KAHROLSUN SÖMÜRGECİ-FAŞiST CUNTA 

VE AJAN-PROVAKA TÖRLER! 
* YAŞASlN TÜRKİYE VE KÜRDiSTAN HALKlARININ 

ENTERNASYONALİST DAY ANIŞMASil 

SERXWEBÜN 
Agastos 1984 
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