
SERXWEBÜN 
JI SERXWEBÜN Ü AZADiYE BI RÜMET'TIR TIŞTEK NİNE 

Ulusal Direniş Mücadelemizin 
İki Yılmaz Militanı 

Çatışarak Şehit Düştü! 

e Çatışmada çok sayıda 

düşman askerinin de 

yaralandıgı söylenmek

tedir. 

9 Ekim 1984 günü bir ihbarcının 
kaldıklan sı§ına§ı görmesi ve ihbar 
e tmesi sonucu etraflan yüzlerce sö
mürgeci asker tarafından çembere 
alınan Faik ALAGÖZ ve Alı Rıza 
SÖYLEMEZ adlı devrimciler, son 
merrnilerine kadar çarpışarak şehit 
düştüler. Adıyaman'ın Çamyurdu 
(Gomikan) köyü yakınlannda mey
dana gelen olayda, en az 4 sömür
geci askerin yaralandığı ve içlerin
de ölülerin de olabileceği söylen
mektedir. 

15 Ağustos saldı n ve direniş ey
lemi sonras ı nda çı1gına dönen sö
mürgeci faşistler, kudurmuşcasına 

halkımıza saldınyorlar. Ordunun 
nasıl bir çürüme içerisinde olduğu
nun açı§a çıktığı bu eylemler ardın
dan. "güçlü" olduklannı kanıtla

mak çabasıyla günlük saldınlar dü
zenlemektedirler. Ancak iki ay bo
yunca sürdürdükleri operasyonla
nnda sömürgeci ordu içindeki mo-

FaikALAGÖZ 

ral bozuklu§u ve tedirginlik her ge
çen gün gözle görülür bir artış 

kaydetmiştir. 

PKK önderligindeki HRK Parti· 
zanlannın ve yurtsever halkımızın 
gösterdi§i direnişteki kararlılık ise. 
bu moral bozuklu§u ve telaşı daha 
da artırmaktadır. Faik ALAGÖZ ve 
Ali Rıza SÖYLEMEZ yoldaşlann 
koydukları direniş, on lan n son mer
rnilerin e kadar cesaret ve gururla 
çatışma lan, bu gerçe§i bir kez daha 
ortaya koymuştur. 

Uzun bir süredir Adıyaman böl
gesinde faaliyet yürüten Faik AlA
GÖZ ve Ali Rıza SÖYLEM EZ yoldaş· 

Devamı 19. sayfada 

SUÇLU AY AGA KALK! 

Faşist Türk Sömürgeciliğine Atılan 
Şamann Acısı Stockholm' de Duyuldu! 

17 A§ustos 1984 günü dünya basın-yayın organları. ''Türkiye'nin 
Güney-DoQusunda büyük ve önem!i olayların meydana geldiQini" duyur
du lar. Haberlere göre. Kürdistan Işçi Partisi (PKK) militanları, Siirt ve 
Hakkari ilçe lerinde birçok merkezde çeşitli askeri ve sivil hedefl ere sal
dınlar düzenlemiş . şehir içinde gösteriler yapmış, orduya ait silah depo
larını açarak. aQır birçok s ilaha el koymuş, eylemleri boyunca idari ve 
askeri yöneticilerin bir ço§unu esi r almış. zindanlardaki tutuklulan ser
best bırakmış, hopa rlörl erle halka çeşitli konuşmalar yaptıktan ve bil
diriler da§ıtıp. afişler yapıştırdıktan sonra ke ndileri hiçbir kayıp ver
mezken düşmana a§ır kayıplar verdirerek daQiara do§ru çekil
mişlerdir. 

Haberi veren kaynaklardan BBC Ankara muhabiri. gelişmeler 
karşıs ı ndaki hayretini şöyle dile getiriyordu: "Türkiye geçen Mayıs 

:-: ayında, 'Kuzey lrak'a" geniş çaplı bir temizlik harekôtına girişmişti ve :-: 
;:; hiç değilse sınır bölgesinde güvenliği sağlamış görünüyordu." :::: 
:;: Evet, faşist Türk sömürgecileri içerde oldugu gibi. uluslararas ı ;:;: 

.. 
:~ ... '~.:~_:·:· kamuoyunda da başta KUKM olmak üzere tüm devrimci ve demokratik ·' .. ·' .. '~ .. :·=_: hareketi tasfiye ettiklerini duyurmuş; ulusal ve uluslararası dayanaklarını 

buna inandırmak için çok çaba harcamışlardı . Bu konuda kısmen inan
dıncı da olmuşlardı. Çünkü gerek sömürgeci faşistler. gerekse ortaklan 
emperyalist ve gerici güçler. özellikle son dört yıldan beri bunu gerçekleş
tirebilmek için olaSanüstü bir çaba harcam ışlardır. Bugün çok daha iyi 
bilinmektedir ki. Türkiye ve Kürdistan devrimci demokratik hareket
lerini tasfiye ederek, bu ülkelere sömürgeci-faşist bir diktatörlü§ü ege
men kılmak için. 12 Eylül 1980'den buyana halklanmıza ve onun 
kahraman evlatları devrimcilere uygulanan vahşet ve içine alındıkları 
ölüm cenderesi. sadece faşist Evren çetesinin işi degildir elbette. Başta 
ABD olmak üzere uluslararası gericilik, bir yandan yalan, demogoji ve 
entrikalanyla. di§er yandan ise. sunduQu askeri ve siyasi desteklerle 
ender görülen bir biçimde Türk faşist sömürgecili§ini ayakta tutmaya 
çalışmış ve hatta dünyanın gözünün içine baka baka bu kapkara 
diktatör lüQü ''demokrasi" diye yutturmaya çabalamıştır. insan hakları, 
kişi özgür lükleri vb. gibi burjuva demokrasisinin temel unsurlarını bile 
halklarımıza çok gören bu güçler, Kürdistan ve Türkiye halklannın 
kurtulu ş mücadelelerini terörizm diye damgalarken, sömürgeci-faşist
lerio ekonomik. sosyal, s iyasal ve fiziksel tüm cinayetlerini anti-terörizm 
diye kutsamışlardır. 

Tüm bu karşı-devrimci uygulamalar boyunca devrimci-demokratik 
hareket en başta cezaevlerinde olmak üzere görkemli direniş l er sergi le
miştir. Ancak gerek dönemin halk güçleri açısından bir güç topariama 
ve hazırlı k nileli§i taşıması. gerekse Türkiye devrimci ve demokratik 
güçlerinin üzerine düşeni layıkı ile yapmamalan yüzünden, bu görkemli 
direnişi ere ra§men, sömürgeci-faşist diktatörlük hem uygulamalarını ve 
hem de kurum laşmasını ciddi bir engelle karşılaşmadan günümüze 
kadar sürdürebilmiştir. 

~-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:-:-:-:-:-:·:·:·:·:-:-:-:-:-:-:-:·:·:·:·:-:-:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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HESAP SO RMA ZAMAN I GELMIŞTIR! 
Kürdistan'ın direniş mücadeleleri tarihinde dire

nişi öldüren tasfiyecilık ilk kez H RK'nın eylemleri ile 
kesin olarak sonuçsuz kalma ya mahkum 
edilmiş; PKK Hareketinin ortaya çıkışıyla Kürdis· 
tan'da başlayan modern ulusal kurtuluş mücadelesi. 

düşmanın ve her soydan uşaklarının her tüden en

gelleme girişimlerinin bozguna uğratılmasıyla, za
ferin k e sin etk e nlerini bağnnda taşıyan 

halk savaşı yoluna sokulmuştur. Eskideri sa 
dece bır amaç ve özlem olan şey şimd i gerçeğe 

dönüşmüştür. Artık halkımızın tarihin d e ta
nık olduğu sayısız soykınmlar, k a t lia m lar 
ve acılann bedelinin d evrim le c d e ttiri
leceği, düşmana karşı kinim izin şaha kal
dmlacağı günler gelip çatmıştır. Gün faşist 

Türk sömürgeciliğinden hesap s orma gü
nüd ür; öç alma zamanı gelmiştir! 

O zaman, 
- Çağımız gerçeklerının ve halklarımızın. ölüme 

mahkum ettikleri faşist Türk sömürgecillği hakkın

daki kararlarını ınfaz etmek için; 
-Sırtını çağımızın tüm gericıliğine ve öncelleri

nin tarihsel barbari ı k geleneğine dayamış olan faşist 

sömürgecileri n, halkımızın bağımsızlık ve özgürlük 

özlemlerinın kesin mahkumiyeti doğrultusundaki al

çakça kararlarını bozmak, ülkemizi bağımsızlığa. 

halkımızı özgürlüğe ulaştırmak ıçin; 

- Halklanmızın zora dayanan ve hem Kürt hem 

de Türk halkının çıkarlarına ters düşen "birliği" ye-

rine, faşist sömürgecılerin '"ülkenin bölünmez l iği, 

ulusal bütünlük" adını verdikleri bu "birlik" yerine, 

halklarrmızın eşit ve özgür temellerdeki gönüllü bir

liğini yaratmak için; 
- Sömürgecı-faşist yönetimin Kürdistan 'da ara

lıksız devam eden operasyonlarını n, başka halk iara 

karşı da ciddi bir tehdit oluşturan Türk ordusunun 

bölgenin devrimci kurtuluş mücadelelerini ezmek 

amacıyla eğitim gördüğü tatbikatlar haline gel

mesini engellemek için; 

-Emperyalizmin kanatlan altına sığ ı nan ve dev

rimi öldürmek amacıyla alçakça çabalara gırişen 

küçük-burıu va reformıstle rı nı kah retmek. onların be· 

yaz mülteciler olarak emperyalizmin kucağında son 

nefeslerini vermelerini sağlamak için; 

Devrimciler olarak kendimizi konuşturalım! 

Öncü devrimcilik kendisini layıkıyla konuşturduğu. 
proletarya devrimciliği kendi rolünü layık ı yla oyna

dığı zaman;" neşesizliği üzerinden atıp, sağın solun 

söylediklerine kulak asmayarak, diş l eri kenetli bir 
şekilde. bütün gücünü toparlayıp, her kas ı nı, her 

sinirini kullanmaya haz ı r hale" getirerek geleceğin 

üzerine yürüdüğümüz zaman, öncüsünün kendisi

ne yol göstermesini bekleyen Kürdistan halkı son 

sözü söyleyecektir! O zaman çağımızın bu lanetlen

miş gericilığı, tarihinin tüm barbarlığının hesabını 

soracak olan halkımızın öfke seli karşısında yerle

bir olacaktır. 

(YAZlS I 14. SAYFADA) 

KÜRDiSTAN 
ULUSAL DİRENİŞ 

MÜCADELESi 
GELİŞİYOR 

(YAZlSI 12 . SAYFADA) 

Faşist S ömürgeci Elebaşılannın 
Son Kürdistan Seferleri Su Alan 

Devlet Gemisini Batmaktan 
Alı koyamayacaktı r! 

Bir Daha 

Teslimiyeti 

Teşhir Edelim, 

Direnişe 
PKK önderligindeki Kürdistan Ulusal Direniş güç leri, düzen in 

temsilcileri tarafından "bir avuç eşkiya ve çapulcu" o larak gös· 
terilmek isteniyor. Yine Türk sömürgecileri, arkalarındak i em· 
peryalist efendileriyle aynı ağı zdan "terörizm" yaygaralan ko
panyorlar. Türk egemen sınıflannın günümüzdeki temsilcilerine. 
çapulculuk ve barbarlığın ne olduğunu. kimin eşkiya olduğunu , 

bizzat kendi tarihlerinden derslerle öğreteceğiz . Ve bunun gere· 
ken karşılığını . günümüzde gücümüz oranında vereceğiz. Bu kav
ramiann kime yakıştığını, ortalığı faz la kargaşaya vermeden 
kısaca da olsa hatırlatmaya ihtiyaç vardır. 

('r'AZISI 10. SAYFADA) 

Cunta "Huzur Operasyonu" ile Kararan 
Yüregini "Güneş Operasyonu" İle mi 

Aydınlatmak istiyor? 
(YAZlSI 16. SAYFADA) 

Sahip Çıkalım! 

(YAZlSI 6. SAYFADA) www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( SERXWEBÜN Ekim 1984 

PKK VE 1-KDP YAYlNLADlKLARI ORTAK BİLDİRİDE 
DİRENİŞİ YÜKSELTME ÇAGRISI YAPTlLAR! 

Sayfa 2) 

Kürdistan İşçi Partisi (PKK) Genel Sekreteri ve Irak-Kürdistan Demokrat Partisi (1-KDP) Başkanı arasında belli bir süreden beri süren 
toplantı ve görüşmeler sonucu, iki parti Türk ve Irak faşist yönetimlerinin Kürdistan halkı ve mücadeleci güçlerine yönelik saldınlannf 
protesto eden ve dünya kamuoyuna halkımızın haklı mücadelesini desteklemeye çağıran ortak bir bildiri yayınladılar. Gazetemize de 
ulaşan bu bildiriyi, tam metniyle yayınlıyoruz. 

Irak-Kürdistan Demokrat Par· 
ıisi (1-KDP) önderii yi ile Kürdistan 
Işç i Partisi (PKK) ö nderiiyi a ra
sında , Kürdistan ' daki siyasal g e liş· 

melerle. bö lgedeki durumun e le 
a lınıp in celendi§i, iki müttefik parti 
arasındaki mücad e le iliş kilerinin 
ta rtı ş ıldı§ı bir dizi ikili görüşme ve 
t oplantılar yapıldı. 

İki parti. bu görüşme l erd e. Kür· 
distan halkının sömürülmes inde 
tama mlayı cı rol oynaya n ve Kürt 
halkının varlı § ını ve yaşama 
hakkını reddedip, inka r ~den 
emperyalizm. şove ni zm ve gerici
liYe karş ı mü cadtdenin da ha da 
yo§unlaştırılmasının za ruriyetini 
be lirttile r. Ayrı ca Kürdi stan Ulusal 
Kurtuluş Hareketiyle. Ara p Ulusa l 
Kurtuluş Harekeli a rasında müca
de le birliğ inin des tekl enm esi. bu ik i 
hareke tin ulusal ö nderlikle ri ara
sındaki ortak dayanışma bağlarının 
gü çlendirilm esi iç in çabal arın s ür-

IRAK-KÜRDiSTAN DEMOKRATiK PARTİSİ VE 
KÜRDİSTAN __ İŞÇİ pARTİSİ'NİN ~Ö~G~QEKİ DURUM 

UZERINE ORTAK BILDIRISI 

ge li ş tird i ğ i ve iki yö ne timin uyyu
l a ın a l a rınııı K i.ı rt ha lkının eze li 
sö mürü ve bas kı ba Ylanyla bağ lan
masın ı hedefl eye n tehlike li bir oyu
ııun baş l a ngı cını olu şturduğunu 
be lirt e rek ay rı ca . bu şovenist uygu
lamaların . difie r uygar halklarda n 
o ldukça geri bir durumda buluna n 
halkımızın meşru ulusal ve demok
ratik haklannın savunulması gö
revin i üzerin e a la n . halkımızın 
devriın ci Vt.> yurt st.>ver güçlerinin di
renme VI:! ka rş ıkoyma ruhunu ge li ş

tirdi ğ i St' nt e ziııde yürü~ birli§ine 
vardılar. 

dürülın ~s i zorunlulu§unu be lirt ım Bu ikili l o pl a ııtılarda Kürdistan 
iki parti: İsrail devl etinin Filis tin. İ şç i Partiı:.i (PKK) ile Kürdistan 

Gün ey Lübnan ve di§er i şga l a ltın- Demokrat Partisi (I-KOP} ara-
daki Arap t o praklarında ırkç ı . yayı!- Idrında ki ikili ili ş kil e rin ye liş tiril-
mac ı ve baskı c ı u ygul ama larını ıne si , o nak daya ııı ı; ına baglarının 
kınayıp ktmdi toprakla rınd a ba - Jdhada güçlendirilip ge li ş iirilm es i 
§ııns ız ulusa l devle tini ku rın a sıııı görü.şme esnasında. iı:.t e Y.ind e o lup, buııu Kürdista n 
ka derini ktmdisinin be lirl eme hakkı Ulusa l Kurtuluş Hare ke tinin hedef-
ve ülkesine dönm esi iç in F ilistin t a n ' ında Kürt ha lkına karş ı yiri ş ti !] i ta n ' ındaki yurtsever hareke te darbe le rinin hizmetine koymanın gerek-

ha lkının m ücad eles ini mutlak bir va hşi imha uygulamala rının. h a lkı- vurma k ve Afldkç ı (lrak-Baas Par- lili§ini ifade e ttile r. Aynı zamanda 
şe k i ld e des tekl edikl i:! rini ifa de ını z ın mücadelecile rine ka rş ı te rör ti s inin kurucus u Mişe l Afla k' ın d d ın - ik i pa rti. u rt a k ı..~ a lı şma ve i ş birli Yi 
e ıtil l:! r. uyg ul a ın a l a rını ha dsa fh aya va rdır- dan y ıdıne) dikta tö rlüYe ka rş ı ver- nin ye li ş tir i lm t' s iııd e pratik te me l 

fakına bag/ı olduklannı da belirl· 
tile r. 

İk i pa rti. Kürt halkını , direnme 
ruhunu geliştirip güçlendirmeye, 
bunun iç in safl a rını sıkla ştırm aya. 
Kürt halkının imhasını hed efl eye n 
şovenist , ırkç ı po litika ların ka r
şı s ınd a durmaya ve tes lim iye tç i. 
kaçkın c ı ça ynların kofiuY un u açıYa 
çıkarmaya . gerekli cevabı verm eye 
ça§ınr. 

İki parti : t üm Kürd istan yurtse
ver y üç ve pa rtilerin i. mücade le 
ili şkil e rini güçlendirmeye, güç ve 
enerjil e rini t o pl ayı p h a lk ı mı zın de
mo kratik ve özgü rlük hare ke t inin 
soylu amaç la rı n ın hiz metine koy
ınaya ça ğ ırı r. 

Iki parti : tüm dUnya kamu
oyunu. ile rle me. ba rı ş ve ku rtuluş 
güç le rini. insan h akla rı ve özgurluk 
ilke le rinin savun u c ul a rı nı. dünya
daki ulusa l kurt u l uş hareke tl e rini 
Kürt ha lkının m ücade lesiyle da ya 
nı ~maya. ma ru z k ald ı ğ ı u lusal
bas kı . söm ürü ve z u lunı u~ry u la
ına larına ka rşı ınu cad e l e yu rutın e
deki meşru h akkın ı d e st t> kl e nı e ~re 
ça § ırı r . 

Irak-Kürdis tan De mo krat Pan isi 
(1-KDP) 

Kürdistan İ şçi Pa rtisi 
(PKK) 

6. 10. ı 984 

İki parti. Türkiye'deki fa ş ist d ı Y ı . halkımı zın ulusal varo lm a d iYi adil mücade lesini enge ll emek tt'~ kil t! d en , a rala rında ı 982 yılın da 
dikta törlüğün. T_:u:_· r_:k_:iy:_:e _ _:K:_u:_:· r_:d_i s:_·_l_'a_k_k_ı_ıı_ı _iı_ık_a_r_:_eı_ı_:ifi:_i ~·_:_l r_a_k_-K~u::." r~d~is:_· _ _ i ~:_· i ı_ı.~l_ra:_k_re_:j_i n_' _:iy_le_s_u_· r_e_k_l i_i ~:_- b_i_rl...:i Y:_i_ıı_i .......:i~n~l<:_:- ":_ld:_ı~ıa~ı.:_ı ...:'~"~' ::. a k:.:_::d ::."Yo:.:"~".:.:ı:c~m=".......:i ::.".:.i· _______ _ 

Sömürgecile r ve basın-yayın or
ganları , 15 Ağustos atılımı sonrası . 

dah a ö nce de sık sık başvurdukları 
bir çarpıtmaya da ha s ıkı sarılır 

oldular. PKK önd erliginde ge li şen 

Kürdis tan Ulusal Direniş Mücade
lesin i kitle le rle ilişkisi olm aya n. bir 
" te rör" hareke ti bi çiminde lanse 
e tm ek için akılalmaz i d di a l a rı n 

a rdın a s ı ğınınaya çalı ş tıl a r. 

Söz ko nusu iddi a ların ne kada r 
mes ne ts iz olduğ u ha lkımı z t arafın

dan bilinse de. bu iddiala ra ceva p 
verm ek iç in değil , a ma, mü cadele 
gerçekliğimizi bir kez daha e n öz 
biç imiyle bilince çıkarmak iç in s o
runa değinm ekte yarar o lacaktır_ 

Kürdistan Ulusal Direniş Ha
reke ti ve önderi PKK. son aylarda 
ga yre tli bir çabayla Türk sö mür
gecile ri , Emperyalist güç le r ve tas
fiyeci sol tarafından .. terörist" olarak 
ilan edilmek, böyle göste rilm ek 
istendi . iç ve dış düşman güçler ve 
"so l" dan yamakçıları tarafından 

yöneltilen bu saldırı , ö ze llikle ı 5 

Ağustos saldın ve direniş eylemleri 
sonrasında gözle görülür bir tırma

nı ş gösterdi. Daha ö nce s ilahlı 

mücadele adına söyl enen her sözü n 
" bir yalan" olduğunu iddia eden tas
fiyeci .. sol" çevre le r. 15 Ağustos 

sonrası bu iddialarını s ürdüre
meyecekle ri iç in bu kez "kitle lerden 
kopuk bir terör hareketi, bir pro
vakasyon " olduğu yolunda al çakça 
propagandalara yö nelirken; Türk 
sömürgecile ri de " Ermeni-Kürt i ş

birligi". " ASALA-PKK ikilisi" biç i
mindeki iddialarının yanısıra 

"ASALA-BARZANİ-APOCU üçge· 
ni" gibi bir iddiayı da söz konus u 
propagandalara ekledi. Avrupa 
sosyal-de mokrasisi de bunlarla tam 
bir parale llik içe risinde " te rö rizm" 
yaygaralan kopararak. PKK sem
patizanlarını tutuklamaya. gaze te
le rinde PKK' den "terö rist" bi r ö rgüt 
olarak bahse tmeye ve tüm bu iddia
larında saklı emelle rini, Kürt re
formist-burjuvalarının dilinden ga
zetelerinde çarşaf çarşaf yayınla· 

maya başladı. 
Öne sürülen bu iddialar ve bu 

ortak tutumlar neyi anlatmakta
dır, ne yapılmak istenmektedir? 

Yukanda da belirtildigi gibi. 
birincisi; Ulusal Direniş Mücadele
mizin öncüsü olan PKK. kitle temeli 
olmayan, halktan tecrit bir "te rör" 
örgütü olarak göste rilm ek: ikincisi, 

TERÖR ÜÇGENİ Mİ-BERMUDA ÜÇGENİ Mİ 

uydurulınuş ASALA i li ~ ki s i y l e söz
de bu kanıtlan mak: üçün cüsü, e§er 
böyle ta nıtmayı başa ra bilirl e rse 

içte ha lk kitl ele rinin güve nini sa rs
ma k, dı şta ise ulusal kurtuluş ha
reke tleri , dünya il eri ci güçle ri ve 
sosyali st s is te mle ilişkilerinin ge liş

ınesin e engel olmak is temektedir

le r. O rümcek a§ı ba§ la mı ş bu gerici 
ka fa lar, ı 979'lardan beri ısrarla 

üzerind e durduklan ASALA-PKK 
ili ş ki si gibi uydurma bir iddianın 
a rtık kitle le r tarafından sadece 
a laycı bir tebessüml e karşılandı
ğ ını . ya ni tu tmadı §ını bildikle rin
den. bu kez bu " ikili" yi Ba rzani 'yi de 
ekleyere k " üç lü"ye çıkarmı ş ve 
''ASALA-BARZANİ-APOCU Terör 
Üçge ni" gibi bir " teo ri .. ye 
ulaşmışlardır. 

Tüm bu demogojik propaganda
l a rın I 5 Ağustos sonrası yo§unlaş

ması ise ayrı bir anla m ta şımak

tadır. Sömürgeci-faş i st cunta.. ve 
hempa l arı, ı 5 Ağustos saldırı ve 
dire ni ş eylemle rinin kitle le r ve dı ş

ka muoyunda yarattı§ı güç lü propa
ganda e tkis ini de, bir "dı ş pa rm a k" 
efsanesiyle kırmak istemektedirle r. 
Ancak bu onla n n iddia ve istekl e ri
dir. Ortada o lan gerçekle r ve yaşa
nan gelişme l e r ise ço k dah a fark
lıdır ve bu propagandalan galebe 
ça lma ktadır. 

Doguşu 1 973'1ere kadar da uzab· 
Iabilece k olan PKK, 6-7 yıldı r s ilahlı 
bir direniş mücadelesi içindedir. 
Güçlü bir ideolojik-politik yapı

lanma ve silahlı mücadele üzerinde 
şe kill enen PKK. ö nd eri o ldugu ulu
sal direni ş mücadelesini kitl e le rle 
sağ l a dı ğ ı güçlü ba§lar ned eniyle ve 
bu bağ l a r üzerinde bir ge rçek haline 
getirmiş tir. ı 978-79 ve 80 yıllan 
güç lü bir kitlese l temele ulaşmış , 

önderliğinde yoksul köylü, i şç i kitle
le ri ve gençlik ça§dış ı sö m ürgeci
feodal yapının ve devle tin karşısına 
savaşan bir gü ç o larak dikilmiş tir. 

ı 980 faş ist darbesi sonrasında , 
yürüttüğü devrimci faaliyet ve yük
se lıti g i direnişte tJ ellidir. SOOO ' ın 
üzerinde tutuklusu ve yüzle rce şe

hidi olan PKK. çok g enç bir örgüt 

o lara k bu ka dar kayıba rağmen 
aya kta ka l a bilmiş ve bunun d a 
ötesinde direne n tek güç ola ra k 
bugün cunta nın karş ı s ına dikilebil
mişse, bu o nun kaynağının ne kadar 
güçlü olduğunu ortaya koya r. Yine 
sırf PKK sempatizam olmaktan 
ötürü o n binle rce yurtseverin iş

kence t ezgahlarından geçirildiği , 

haskılara uğradıkları da herkesin 
bildiği bir ge rçe ktir. PKK. sözde n 
anlayaınayanlann pratikten de öğ
re nebilecekl e ri yibi bağıms ı z ido
lojik-polilik çizgisi ile halka 
dayanara k ö nderlik rolünü bi zzat 
mücadele içerisinde ortaya koymuş. 

halkımızın öz çıkarlarının tems ilci
si olan politik bir güçtür. Mücadelede, 
ö rgütse l ola rak en zayıf olunduy u 
dönemde bil e halka dayanmaktan 
başka ba§ımsı z ideolojik-po litik 
ç izgi üzerinde yürünemeyeceğini 

bile rek ha reket etmiş ve özgü ce 
güvenin nihai hedefe ulaşmanın 

kutup yıldızı olduğunu , sadık ka l
dığı bu ilke ile sa§ladığı ge li şme

le rle kanıtla mıştır. Bir çok küçük
burjuva soys uzunun kendi ki ş i se l ve 
örgütsel çıkarlan iç in daima bir dış 
destek aradıkları Kürdis ta n'da, 
PKK. hertürlü i şbirliğe ve uşaklı§a 
karşı mücadelenin de en tutarlı 

yo lunun halka dayanmak oldu ğunu 
yine geçmiş ve bugünkü pratiğiy le 

ortaya koymuştur. Bu nedenledir ki. 
bugün halkımı z tüm yoksullu§una 
rağmen , elindeki son lokmayı bile 
pariisiyle paylaşmakta. maddi ve 
ma nevi tü m dest eğini sunmaktadır. 

Cunta nın ge tirdiğ i son ''tedbir" le r 
de bunun bir kanıtıdır_ Halkın evin
deki un torbası, mutfa§ındaki taba k
ları na. sırtındaki elbiseye. üç-be~ 

tan e hayvanına kadar ma l bildirimi 
yapmasını şart koşa n cunt a, bu
nunla titiz likl e sa klamaya çalı ş tı§ı 
bir gerçeği ortaya koymuştur. Ni
tekim "Ha lkç ı Parti" Genel Başkanı 

Calp'da bu yerçe§i itiraf etmiş ve 
"salt teröristlere vermemesi iç in 

halkın yiyece fjinin kısıtlanması, 

kışlık stokunu yapmasınm enge l
lenmesi daha ciddi gelişme lere yol 
açacaktır' ' diyerek. Kürdis la n hal-

kı yla pa rtis i PKK' nin kopmaz bir 
biç imde kayna~ mış o lduğunu ira
desi dı şında söyleme k durumunda 
kalmı ş tı r. Ya ni , dünya. cu n ta sözcü
le rini bile itira fa zorl aya n bir ge r
çekle ka rşı ka rşı yadır. 

Halkın yedi Yi lo km aya kada r 
sayılmas ı. stra tejik köyle re to plan
ınası vb. t ~db i rl e r. açık ki yalnı zca 
bir şeyi kanıtlar: o da, PKK' nin tüm 
bir halkı ö nde rli§i e trafında to pla
ına sı ve hu a n ha reke te g eçirme 
gücüne ulaşmı ş olma s ı y e rçeğidir. 

Bu. e lbe tt e yıllarca kitl e le r iç inde 
s ürdürülen s iyasal-ö rgüt sel çalı ş

manın kitlele re pra tikte güven ver
menin ve he r koşulda boyun eğmez 

bir dire nişin yükseltilişinin üzerinde 
sa§lanmış bir ge li şmedir. Sadece 
ı 5 Ağustos eylemleri bile bunu gö r
mek iç in ye te rlidir. Türkiye tari
hinde ilk defa bu boyutta ve bu 
başanda bir eylem yerçe kleş tiril
ıni ş tir. Bir eylem ilk defa böylesine 
e tki yaratmı ş, halkın coşkusuyla 
selamlanırke n , hakim sınıfları ve 
a rkasındak i gü çle ri korku ve t e l aşa 

sürüklemiştir. Türkiye ve Kürdis
tan•da daha önceki yıllarda da 

eyl emle r yapılmı ş tır, ama hiç bi
risinde ortaya çıkan sonuç böyle 
olmamı ştır. Yani, söz konusu olan 
salı bir-iki (ki böyle de d egil Kür
distanın dört bir tarahnda yaygın 
eyl eml er vardır) eylem de§il, kitl e
le r içeris inde sürdürül en siyasal 
çalışmalar te melinde ulusal dirl' ııi ~ 
mücadelesinin güçlü bir aıı l ıın 
yapması dır. 

Türk sömürgecile ri d e şunu çok 
iyi bilmektedirle r ki , ne bu yö re le rde 
ve ne de olaylar içeris inde te k bir 
Erm eni bile yoktur. Yin e, bilme kte
dirler ki. bu eylemler, PKK'nin halktan 
aldıgı destekle öz gücüne dayanarak 
ge rçekleşmiştir. Ve şunu da bilmek 
zorundadırlar ki. orta ya attıkları 

sahte iddialarla bir ye re varmaları 
mümkün de§ildir. O nun Avrupalı 
efendile ri emperyalistle r de, yin e 
kendile ri iç in çok zor da olsa. Kür
distan'da bir ulus al kurtuluş hare
ketinin ye liş ti §i ni itiraf e tme k zo
rundadırlar. Gerçi. iki taraftan, çar-

pıta ra k ııı t~ı ı, llıı• e rl f'r~ kl e r in i zan
ne ttikl e ri bu I l c~ h h.t.'tı ıı bir "t e rö r" 
Ha reke ti deQ il. bır Llusal Dire niş 
Ha reke ti olduyun u u ı ıl dr da ço k iyi 
b ilın ekte ve zate n bu ned enl e o rta k 
bir ça bayla bi r ge rçeQi dunya ka
nıuoyundan y i z l e ın eye çalışmakta

dı rlar. 

Bu rada "sol' ' un du ru m u hak
kında da bi r ik i sö z e tm ek gere ke
ce kt ir. En basit şey l eri araş ıı ran . e n 
olm adık şey l e ri tanışma gunde nıi n 
de ıı indirm eyen . S ovye tl er Birli
Yi . ya da bir baş ka u lkede kaç c ivci v. 
kaç makina oduğuna kadar b ildi
ğini iddia ede n " so l'' ne garip ti r ki 
yanı başında ge li şen bir kurtuluş 
hareke tini gö rm emez likı e n ge l
mekte, sö ın ü rgec i burju vaz inin ve 
empe rya lis tle rin di liyle konuş

ma kta ı s rarlı davra nın a ktadır. Bu 
şa rta tanlığa artık bir so n verilm eli
dir. Tavır o rtaya ko nulm a lı . kitle le
rin mücade le ve ö nde rlik be kledi9i 
böyle bir süreç te o rta lığı de mo
yojiye bo§ınaktaıı va zyeçilın e lidir. 

Kürdistan'da, bugün bir Ulusal 
Direniş ye r(eği yaşanına ktadır. Bin 
yılların kö lt> li§inden uya nan ve ken
dis i içi n nd sıl yaşayaca!]ını ö§renen 
ha lkıını l'. o bazıla rının ko rkudan 
til rt> dı yı fırtınalı günle re hazırlan

makta. o fırtınayı kendi e lle riyle 
ydı c ı ı ınaktadır. Şimdi , Kürdistan. 
Tlirk söınüry eciliğinin ve halk adına 
yapılan her türlü şa rlata nlığın bo
ğulduğu bir " Bermuda Üçg eni" 
haline gelmiştir . Türk sömürgecile ri 
bir te rör üçgeninden bahsetmektedir
ler. Ama gerçekte. Kürdistan sö mür
geci liSi ve emperyali zmi bo9an ve 
onları gün gün tüketen bir devrim 
merkezi durumundadır. Kar~ı-de\ ı ı
... ~ ; .. sürekli yıkıma götürüldü~oı lı u 

ııı ~ rkez aynı zamanda ba .şta halkııı : ı.
ı lınak üzere. bölge halklannın özy ur 

ıll' ba§ımsız gelece kle rinin fili z l e ndiğ i 
alandır. Yani. halkımı z ve bölge halk
lan için geleceğin aydınlık günleri 
yaratılırke n. bu alanda eski barbar 
ve gerici tüm güçler kendi yıkımları
nı hulacaklardır. Türk söınün ... ·· i
h· ri y liç le rini buraya yıgdıkça ~; ı. 
h.ttddr sa ldırirlarsa o ö lç üd e kendi
le rini da ha da çıkılmaz bir tuzağın 
iç inde bulacak, Kürdistan o nları 

tüke ten-bo{jan ve layık oldukları 

ye re mutlaka gö nderece k olan bir 
" Be rmuda Üçge ni" ro lünü oyna
ya caktır. 
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İKİ DEVRİMCİ İDAM EDİLDİ! 

HıdırAslan 

Sömürgeci-faşist cunta mahkeme· 
lerinde uzun süredir işl e ttiği ölüm 
makinalarını konuşturmaya baş ladı . 

Kürdistan'daki son devrimci atılım 

ardından kudurmuşcasına ölüm kus
maya başlayan faşist c unta. ilk iş 
ola rak yine elinde esir tuttuğu dev· 
rimci tutuklulan katie tme planını 

uygulamayı gündemine aldı . 

Son bir ay içerisinde iki devrimci 
idam edilirken. mahkemelerden de 

hızla yeni ida m kararla n çıkarıl

maya başlandı . 
Ilk infaz 6 e kim 1984 günü gerçek

leştirildi ve Dev-Yol üyesi İlyas Has 
ida m edildi . 

Son bir a y içe risinde ikinci idam ise 
24 Ekim günü sabaha karşı Burdur 
cezaevinde infaz edildi. Dev-Yol üyesi 
o lan Hıdır Aslan'ın ida m edilmesiyle 
12 Eylül sonrası gerçekle ştiril en idam 
sayısı 4 7'ye yükse ldi . 

İsveç devletinin tutumunu protesto eylemleri Avrupa 'nın her alanında devam ediyor 

İsviçre' de (Bem) İsveç Konsoloslugu 
İşgal Edildi! 

12.10.1984 tarihinde Kürdistanlı 
yurtseverlerin oluşturdu§u 26 kiş ilik 

bir grup sabah saat 945 ' te İsveç 
Konsolosluk binasına girerek binayı 
bir saat işgal ettiler. 

Başlangıçta eyle mcile ri kabul et· 
rnek is te meyen konsolosluk ye tkili· 
leri, yurtseverlerin kararlı tutumu 
ka rş ısında yumuşamak zorunda ka
la rak istekleri anında te lefonla Stock· 
ho lm'e bildirmişlerdir. Tünı basın· ya

yın kuruluşları adına binaya alınan 
ha ber ajansı; eylemc ilerin amaçla n nı 
g e ni ş bir şe kild e ala rak di §er yayın 
kuruluşlarına iletmiştir. Ayrı ca aynı 
binada bulunduklarından Latin-Ame
rika ve Afrika ülkelerinin konsolosluk
l a rı da eylemi yakından i z l e miş ve 
amaçlarını ö§renmişle rdir. 

Milli kiyafetlerle binaya giren ey· 
lemc il er, isteklerini kabul ettirdikte n 
sonra o raya bir de siyah çelenk bı

ra karak işgali sonuç la ndırmışlardır. 

Eyleme basında ge ni ş ye r verilmiştir. 

8.10.1984 tarihinde de Bern 'deki 
SP binası işgal edilerek isveç hükü
metinin pro testo edilmesi ist enmiştir. 

20'yi aşkın yurtseverin katıldı§ı ey
lem, yetkililer tarafından destekien
miş ve basın geniş yer vermiştir. Aynı 
f:!ylemin hemen ardından Bern Af 
Orgütü binası da bir grup Kürdistanlı 
yurtsever tarafından işgal edilere k is
veç tarafından tutuklana n ve sınırdışı 
edilmek istenen ll Kürdistanlı yurtse
verin u§radı§ı bu haksızhQa insan 
haklanyla ba§daşmayan tutumlara, 
Af Qrgütünün karşı çıkması istenmiş
tir. Istekleri londra 'daki me rkeze bil
diren ve tavır belirlemeye çalı şan 

yetkililer. isveç yetkililerini protesto 
edip kamuoyuna açıklama yapıp 
yapmıyacaklannı daha sonraki bir 
tarihe bırakmışlardır. Bu eylem de 
basın·yayın kuruluşlan tarafından 
ilgiyle izl enmiştir. 

Stuttgart ve H ann over' de 
Açlık Grevi Yapıldı! 

Avrupa'nın çeşitli alanlarında ko
nulan eylemlerin yanısıra yapılan bu 
açlık grevleri güçlü bir kamuoyunun 
oluş masına neden oldu. 

Stuttgart' ta 3 Ekim I 984 günü bir 
grup Kürdis tanlı ileric i. devrimci ve 
yurtsever süresiz olara k aç lık grevine 
girdiler. Gerek eylem öncesi ge re kse 
eyl em esnasında tüm demokrat ve 
ile ri ci kuruluşlara eyle mi deste kleme
leri için ça§rıda bulunuldu. Yo§un 
olarak da§ıtılan bildiriler, Türkiyeli ve 
Kürdistanlı sol güç le re de götürüi
mesine ra§men a§ızbirli§i elmişler 

gibi eylem alanına hiç biri yaklaş· 

mamıştır. 

Eylem süresi içerisinde 2 kez isveç 
konsoloslu§una gidile re k protesto 
edilmiş ve bunun lsveç makamiarına 
iletilmesi istenmiştir. Ye tkilil er bu 
iste§i zorlamalar sonuc u ye rine ge
tirmişlerdir. 

Bir çok kuruluştan mesajlar alan 
eylemciler, büyük bir kararlılıkla 

amaçlarına ulaşlıktan sonra eyle mi 
son u çi andı rm ış !ardır . 

Hannover 
F. Almanya'nın Hannover ken

tindeki Kürdistanlı yurtseverler de 
İsveç hükümetinin bir grup Kürdis
tanlı yurtseveri tutuklamasıAr pro
testo eylemleri düzenlediler. Eylem
ler. Kürdistanlı kitleler tarafından 
desteklendi ve onlan Ulusal Direniş 
Mücadelemize bu alandan düzenle
nen saldırılara karşı duyarlı kıldı. 

isveç makamlannın lO' un üze
rinde Kürdistanlı. yurtseve ri göz
altına aldı§ını duyan Hannaver' de
ki Kürdistanlı yurtseverle r, Alman· 
ca ve Türkçe bildiriler yazarak olayı 
kamuoyuna duyurmaya çalıştılar. 

4 . ıO.ı984 günü Hannover'deki 

isveç Konsoloslugu önünde bir mi
ting düze nledile r. SO' nin üze rinde ki-

şi nin katıldıQı mitingde konsolosluk 
önüne siyah bir çele nk bırakıldı Vf! 

aynca konsolosluk ö nünde okunan 
bir bildiriyle olay protesto edildi . 

ı2. ı o. ı 984 günü ise. 6 ki şi a ç lık 

grevine başladı. 8 gün devam e de n 
açlık grevi DGB-Hannove r binası~ 

nın işgaliyle sona erdi. Eylemi des
tekleyen DGB (Alman Sendikalar 

Birliği) isveç Sendikalar Birliğine 
tutuklama olaylannı kınayan bir 

pro tes to t ~ lyrafı gö nde rdi. Ayrı ca 
bu eylem ve haberler, DGB tarafın
dan telexl e tüm basın kuruluşlan

na ile tildL 
Açlık grevi eylemi Kürdistanlı 

yurtseverler ve Alman ilerici-de
mokrat çevreleri tarafından ilgiyle 
izlendi. Günde 50 ile ı 00 kişi ara· 
sında deQişen ziyaretçiler, eylem ye
rine gelere k açlık grevindekilerle 
dayanışma içinde olduklannı be

lirttiler. 

Ekim ı984 Sayfa 3) 

HER DEVRİMCİNİN İDAMI YÜZLERCE TÜRK 
ASKERİNİN İMHASIYLA KARŞILIK BULACAKTIR 

Sömürgeci·faşist cunta. Kürdis
tan' da ı5 Agustos atılımıyla yük
selen mücade le karşısında misil
Ie rne alarak iki de vrimcivi idam e t
ti.. . İlyas Has ve Hıdır Aslan adlı 
devrimcile rin idam edilmesi, önceki 
idamlardan daha farklı bir anlam 
ihtiva e tme ktedir. 

15 A§ustos saldın ve direniş 
eylemleri ardından büyük bir telaş 
içinde Kürdistan seferine çıkan 
cunta şefleri ve kukla hüküme t 
yetkilileri ile kukla parti liderleri 
birbiri ardına verdikleri demeçlerle, 
"hainlere mutlaka hak ettikle ri 
cezanın verilmesi gerekti§inden" 
söz ediyorlardı . Çe te başı Evren ise. 
söyle nen tüm sözleri kendi konuş
masında birle ştirerek,Muş'da e§e r 
gelişme ler durdurutınazsa ellerin
deki tutuklu devrimcilerin idam edi
lece§ini dünya kamuoyunun gözle ri 
önünde utanmazca açıklama cü
retini gösterdi. Faşist çete başı 

Evren, Muş konuşmasında şöyle 
demektedir. "Şimdi biz meh
metçiQe kurşun sı kaniara idam 
cezası verıneyelimde yillarca ha
pishanede mi besleyelim. Bizim 
ceza kanunlanmızda idam vardır .. .. 
Bu hak bize aittir." Devrimciler ve 
halk kitlelerine açık bir tehdit olan 
bu sözler, sömürgeci burjuvazinin. 
mücade le miz karşısında duyduğu 
korkunun bir sonucudur. 

ı 2 Eylül ı 980' den bu yana 
elinde esir tuttu§u devrimci tutuklu
lar üzerinde en akılalmaz vahşet ve 
barbarlıkla işkence ve cinayetle rine 
her gün bir yenisini ekleyen faşist 
generaller yönetimi, çürümüş ve 
kokuşmuş devlet yapılan nı bununla 
ayakta tutabileceklerini zannetti
ler. Halklan m ız için kan, vahşe t, 
sömürü, açlık ve sefaJet olan varlık
lannı, işkence masalannda ayakta 
tutabileceklerini zannedecek kadar 
e n despo t yö netimle ri bile utan
dıracak bir düşkünlük ve a lça klığı 

se rgil edil e r. insanlık adına hiç 
birşey üretmeye muktedir olmayan 
faşizm ideolojisini hakim kılabi

leceklerini, devrimci iradeye bu 
faşist zor karşısında boyun eQdirte
bileceklerini zannedecek kadar 
tarihi gerçekle rde n habe rsi z birer 
zavallı ko numuna düştüler. On lan n 
bu sefil , zavallı ve düşkün durumla
n e n açık biçimde PKK karşısında 
s~ ryilendi. 

Faşist ge ne raller grühu. öze l
likle cezaevindeki yoldaş lanmız 
üzerinde denedikleri işkenceleri ve 
halkımıza dayattıkları sömürgeci· 
faşist zorbalıkla direnişi kırmayı . 

de vrimci tutukluları tes lim a lınayı 
umut ediyorlardı . Ancak onların bu 
umutlan. bizzat bu işkencelere 

karşı son soluklan kalıncaya de k 

Frankfurt 
30 ki ş ilik bir grup Ki.Jrdi s lanlı 

4. ı O. 1984 tarihinde isveç konsolos
luk binasına yid~ rek bir pro lt! slu 
... ykmi yaptıla r . Siyah Çt! le nkl l! b ir· 
li kı ..- Kürdis la n'da ki i şke ncel e ri yös ıv 

rıt ıı ç..- şitli rl's iml ..- r de taşındı . Siya h 
bir mektupla konsolosa ist ~ kl l' r bil
dirildi. Konsolos. dinledikt en sonra 
bunla rı l e l ıtx ile isvl'ç'e ille tligin i 
bildirdi. 

Eyle m alanına yl'ien DPA ajan ı:. ı 

tüm yaze ı e ie re bu habe ri il t:ı: Hi . Yl!rel 

direnen, "ideolojimiz ve politika
mızdan parça parça da olsak taviz 
vermeyece§iz" diye haykıran tutuk
lu yoldaşlanmız tarafından boşa 
çıkanldı. Halkımızın kurtuluş 
umutlarını mücadelenin daha ilk 
adımlanndayken boQmak ve yeni
den teslim alma amaçlan, yoldaş
lanmızın kanlan pahasına yük
selttikleri direnişle yerle bir edildi. 
Halkımız, kölece bir boyun eğişe 
mahkum edilmek için özellikle bu 
son dört yıl boyunca. sömürge 
tarihinin en vahşi ve kanlı uy
gulamalanna maruz bırakıldı. Uya
nan bilinci, komando baskınları, 

köy meydanlanndaki işkenceler, 

açlık ve sefaletle yeniden karartıl
mak istendi. Yediden yetmişe tüm 
Kürdistan insanlan işkence tezgah· 
lanndan geçirildi. DaQlarda parti
zan aviarı düzenlendi, yurtseverler 
kurşunlandı, kadınlannuz veçocuk
lanmız en saclist içkence ve 
hakaredere tabi tutuldu. Cezaev
lerinde devrimcilerdıs~rda ise halk, 
korkunç bir zulum altında faşist 
sömürgecili§e boyun eQdirtilmek 
istendi ve kendi çıkarlan ile varh
§ına ihanete zorlandı. Ancak bun
ların hiçbiris i sö kmedi. 

Cezae vle rinde dire niş, şehit 

düşen h e r yoldaşın kanıyla daha da 
kızıllaşan Parti bayragıyla yükseldi. 
Başta Mazlum, Kemal ve Hayri yol
daşlar olmak üzere onlarca PKK 
önder ve mili tanı. sömürgeci-faşist 
cuntanın işkencelerinin devrimci 
irade ve onur karşısındaki sefaletini 
defalarca sergilediler. Yülselen 
direnişte düşmanı her gün biraz 
daha kahrettiler. Mahkemeleri ve 
zindanlan Kürdistan halkının deQil. 
sömürgeciliğin kirli umutlannın 

bogulduğu. halkımızın gür sesinin 
haykınldıQı kürsülere dönüştür

düler. 
Devrimi yargılamak için kullan

mak istedi§i silahiann kendilerine 
döndügünü gören sömürgeciler, 
katliamlara başvurdular.Ama bu 
kez. teslim aldıklan ihanetçi çete 
eliyle horılaırnak istedikleri ruhu da 
bizzat kendi elleriyle bogmuş oldu
lar. Be lki yoldaşlanmı zı fi ziki olarak 
imha etmeyi başardı lar. Ama onlar, 
şanlı direniş yolunda ölümü tercih 
edip, sömürgecile rin karanlık tarihi 
canlandırmaianna müsade etme
yerekölümsüzlük mertebesine ulaş
tılar ve sömürgecil§in son umut
larını da boYmuş oldular. Mazlum, 
Kemal. Hayri ve diger şehit yoldaş
lanmızın mücade le ve anılan , 

geride kalan yoldaşlannı ve tüm bir 
halkımızı direniş yolunda daha da 
kararlı kıldı ve on lan n isimleri dahi 
bizler için bir mücadele ve intikam 
yemini haline geldi. 

ve merkez ı ba ~ı yayıı1 Kuruıuşıan 

eyleme ye r verdiler. 

Köln 
25.10. 1984 gi.Jnü. bir grup h.üı dı !!ı.· 

tanlı yurtsever F. Almanya'nın Köln 
kentindeki ünlü Dom Kilisesi'ni işgal 
ederek. sömürgeci-faşist Türk devle ti· 
nin Kürdistan 'daki son katliam ope
rasyonları ve yürüıtü§ü açık sö mür
geci imha savaşını dünya kamuoyuna 
duyurarak insa nlık adına protesto 
ettiler. 

işgal eylemi kadın ve çocukların 
da yer aldı§ı 30'a yakın Kürdistanlı 
tarafından gerçe kleştirildi. Üçbuç uk 
saat kuleyi işga l eden eylemci le r, po li
s in tehditle rine ra§ınen eylemlerini 
kararlılıkla sürdürdüler. lşgalciler. 
ı 00 m. yükse kli§inde ki kuleye Alman 
kamuoyunu ülke mizdeki gelişme lerle 
yakından ilgilenmeye ve sömürgeci 
faşist Türk devletinin vahşi saldın
Iarına karşı çıkmaya ça§ıran bir 
pankart astılar. Asılan bu pankart 
büyük bir ilgi gördü. 

Kürdistanlı yurtsever ve devrimci
li! rin üçbuçuk saat süren bu işgal 

eyle mle ri di§er ba zı de vrimci, ilerici 
ve demokraı kişil e rce de destekle ndi. 
Bu durum, çeşitli güçlerin Kürdis· 
tan'da PKK önderliginde gelişen 

mücadele karşı sı nda almış olduklan 
ıavırların. ke ndi çevre ve tahi' nları 

!arafından da tasvip görmedi§iıı i .-.nk· 
t.a o rı aya koyan bir dayanışma Orn t.:>yi 
o ldu. 

Türk hakim sınıflan, kendi kirli 
tarihlerinde halkımız ve diğer halk
lar üzerinde de nedikleri kanlı 
yöntemlerle bugüne dek başarlı ola· 
bilmişlerdi. Fakat onlar, tarihlerin
deki en büyük yanılgıya da bu 
nedenle düştüler. PKK önderligin· 
deki modern ulusal kurtu
luş hareketimizi de aynı biçimde 
değerlendirerek. kanlı kılıçlarını 

bağnmıza dayayıp sonuç alacak· 
lannı zannettiler. Daha ilk adım 
lanmızı attı§ımızda Haki yoldaşın, 
uşaklan feodal kompradorlara 
yönelindi§inde Halil yoldaşın ve 
daha sonrada yüzlerce militan ve 
sempatizanın katledilmesi tümüyle 
bu amaçlaydı. Onlar gerçekte bu 
yoldaşlann şahsında halkımızın 

varlığına kastettiler. Ancak bu kez, 
aldıklan karşılık da çok farklı 
oldu. 

Kürdistan halkının bağımsızlık, 
de mokrasi ve sosyalizm umutlan· 
nın somutlaşmış ifadesi olan PKK, 
Haki yoldaştan başlayarak topraga 
düşen her şehidin kanını. tarihi 
hesaplaşmanın bir silahı, mücade
lede çelikleşmenin bir halkası ola
rak ele aldı. PKK, her şeyden önce 
düşmanın halkımıza kasteden varlı
ğına karşı doğmuş bir hareketti. 
Böyle bir hareketin, imha sürecinde 
olan bir halkın baQımsızlık umutla
nnın te msilcisi olarak, düşmanın 

gö§sümüze dayattı§ı kanlı kılıcı 

önünde secde edeceğini düşünmek 
tam bir çılgınlıktır. Tam tersine 
PKK. yüzyıllardır halkımızı katle
den, ana karnındaki çocuklanmızın 
ucunda sallandınldıgı bu kılıca 

karşı. haklı intikam duygulanyla 
gerekirse yüzler, binler ve onbinleri 
kurban vermekten çekinmeyecek 
bir halkın temsilcisidir. Nitekim 
yaşanan pratik bunun en güzel ve en 
soylu örne§idir. 

PKK, halkımızın iradesinin ve 
umutlannın temsilini tüm mücadele 
tarihinde gururla yerine getirmiştir. 

7 yıldır sürdürdügü elde silah dire
nişini, bugün daha üst boyutlara 
ulaştı ra rak tarihin kendisine yükle
miş oldugu rolü bundan böylede en 
güçlü şekilde oynayacagını . düş
manı kahrederek ortaya koymuş
tur. 12 Eylül sonrasında, devrim
cileri yok etti§ini, halkı sindirdiğini, 
devle t istikrarını sağladığını düşü
ne n ve bunu ilan e de n söınürgeci
faşistler. şimdi yeniden yükselen 
direniş karşısında şaşkındırlar ve 
bunun derin korkusunu yaşamakta
dırlar. En son kozlarını da ortaya 
koyarak, en saclist işkencelere baş
vurmalan na. Kürdistan' ı ade ta bir 
işkencehaneye dönüştürmelerine. 
halkımızın varlığnı talan etme-

Devamı 18. sayfada 

ı ~yaı eyııtmı. ooıge se ı ve Aımanya 
çapınddki tüm gazet ele rde ve TV 3. 
pro,gramında haber o larak ve rildi. 

11 c •. t'te Sonbahar Dönemi 
Direniş Gecesi Yapıldı! 

6. 10.198·1 günü Fransa'nın Metz 
k~ntinde düz l! ıılen en Direniş Gect!si 
be kl enendt:ı: n de yüçlü bir şekilde 

ge rçe kl eşti. Kitle katılımı. düzen ve 
disiı>lin ve proyraın olarak oldukça 
o lumlu bir gece oldu. Yörede yapılan 
ilk direnişçi gece olmasına ra§men 
kitlenin siyasi olarak gelişkinli§i ve 
sloganiara hep berabe r katılmalan 
dikkat çekiciydi. 

Yapılan siyasi konuşma. 1200'ü 
aşkın kitle tarafından ayakta alk ı ş
la ndı , kitlenin attı§ı sloyanlarla ta
mamlandı . 

Ayrıca azanların ve Koma Ber
xwedarı ' ın söyledi§i direniş türküleri 
kitlenin alkış ve temposuyla cevaplan· 
dınldı . Geceye en büyük canlılı§ı 

vere n de folklor ekibi oldu. Ekibin 
oyunlarını sergilt!'mesinin arCi ı ndan 
tüm ki ıle halay tuıarak oyuna kalktı. 
Kürdistan · halkının hiçbir ayrım 
!.JÖzetmede n. (ırk. din. kadın·erkek. 

gen ç-yaşlı) kardeşçe bir dayanışma 
içe risine girmesinin en güzel örnek
lerinden biri olan bu gece özellik le 
HRK' nin gerçekleştirdi§i 15 Ağustos 
t>y lemle riyle başlattığl bu yeni dö
"~me Avrupa alanındaki Kürdistanlı 
kitlele rin verdi§i güzel bir cevaptı. 
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Halkımız ve toprağımız yıllardan 
beridir düşmanın çizmesi altında inim 
inim iniemiş ve günümüzde barbarlı
Sını had safhaya çıkarmış olan Türk 
sömürgecileri, akla hayale gelmeyen 
işkencele-riyle yaşamı halkı
mıza zindan etmiştir. Hergün savaş 
esirlerini ihanete zorlayarak inanıl
maz işkencelerden geçirmiş, onlarca 
devrimeiyi katlederek, devrimcileri 
imha etmeye çalışmış ve zam üstüne 
zam yaparak, yoksulluk ve sefaleti 
had safhaya çıkarmıştir. 

Düşman bu kadar gaddar davra
nır, baskıyı, işkenceyi geliştirirken , 

s:vaş esirlerini katiederek ihanete 
zorlarken, zam üstüne zam yapıp 

yoksullugu ve sefaleti had safhaya 
çıkan rken, siz kendinize devrimciyim 
diyenler ne yaptınız? 

Evet siz, kendinize marksist
leninist partiyiz, örgütüz, siyasetiz 
diyenler ve Kürdistan' ın kurtuluşu için 
yola çıktı§ı iddiasında o lanlar; 
Kürdistan için ne yaptınız ve ne 
yapacaksınız? Bir yurtsever olarak 
sizlerden hesap istiyorum. Çünkü 
bugün hesap günüdür. hesap verme
nin zamanı gelmiştir. Kimin amacı 
neyse, ne yapmak istiyorsa, gelsin 
Kürdistan'ın daSlannda pratikte 
halkına uygulasın ve teoride hiç
birşeyi b ırakmasın . Çünkü. ustalar 
şunu der; teori olmadan pratik olmaz. 
pratik olmadan da teori hiçbir şeydir 
ve bir tahlilden öteye gidemez. 

Kürdistanlı bir yurtsever olarak 
gördü gü m ve işittiSim kadarıyla, PKK 
Hareketi kendisini pratikte kanıtla
mıştır. Çünkü, PKK'nin bugün Kürdis
tan 'da kan akıtmadıQı dağ, şehir, ova 
kalmamıştır. Hertürlü zorluğa karş ı 

aske ri ve siyasi mücadelesini ver
mekte dir. 

Dedigim gibi, PKK, UDM'ni geliş· 
tirrnek için dağlarda oluk o luk kan 
akıtır, şehit verirken, kendilerine 
devrimciyiz, partiyiz, örgütüz diyen, 
Kürdistan adına yola çıktıklan nı iddia 
eden Kemal Surkay ve küçük-burjuva 
reformist teslimiyeıçi örgütler nereye 
kaçmaktadırlar? Nerededirler soru
suna gelince de, verilecek cevap 
açı k tır. Elbette ki, Avr-upa sokak
lannda cirit atıp, kadehleri tokuş

turarak Stockholm, Bagdal ve 
Ankara hayalleriyle Kürdistan soru
nunu "çözme"ye çalışmaktadırlar. 
Fakat şunu iyi bilmeleri gerekir ki, 
Kürdistan sorunu Kürdistan dağ
lannda çözülecektir, o Avrupa hayal
leri gerçekleşmeyecektir, bu hayal
lerin gerçekleşmesi için de kimse 
ona fırsat tanımayacaktn. 

Evet iç yüzleri bundan ibarettir. Bu 
ibret verici durumlanyla da yetin
meyerek, utanmadan Kürdistan dag. 
lannda kan akıtan şehitlereve kutsal 
PKK davasına aSız atarak. hertürlü 
yalan ve iftirayı da geliştirmektedir· 
ler. 

Bunlar düşmana karşı savaşacak
lan yerde, adeta PKK'yi hedef se
çerek, hep bir aSızdan PKK'ye dil 
uzatıp, ortadan kaldırmak amacıyla 
hareket etmektedirler. Şunu çok iyi 
bilmelidirler ki, hiçbir kuvvet, hiçbir 
güç ve şiddet PKK'yi durdurup yok
edemez. PKK militanlanndan tutalım 
savaşçalanna kadar, savaşçılanndan 
yurtseverlerine kadar, inanç. azim, 
cesaretle kararlılıklannı ve kişilik~ 
lerini Kürdistan'ın daSlannda ken
dini her yönüyle halkına tanıtmakta 
ve düşmana karşı direnerek mücade
leyi ilerletip yaşatmaktadırlar. Yeri 
gelmişken, konuyu bir kaç basit 
örnekle biraz daha açayım . 

Bir yurtsever ve PKK taraftan olarak, 
ülkem ve halkırnın kurtuluşu yolunda 
üzerime düşen bazı görevleri açık
layacagım. Bunu açıklarnamdaki 
gaye, bir yurtseverin neleri yapabi· 
leceSini anlatmaktır. Kendilerine par
tiyiz, devrimeiyiz diyen siyasetlerin 
Kürdistan' da neleryapabileceSinin bi
raz da olsa açıklanması açısından, ya
şadı Sım bazı olaylan yazacaQım. 

PKK partizanlannın ülkeye taşınl
ması esnasında birkaç eylemde görev 

aldım. Karlı, yagmurlu ve fırtınalı bir 
kış gecesinde, ben ve 1 O arkadaş 
huduttan ülkeye geçmek üzere yola 
koyulduk Zorlu bir yürüyüşten sonra 
huduta yaklaştı9ımızda. sanki her
tarafımız buz tutmuştu ve ellerimiz 
silahı zorla tutmasına raQmen. o 
çamurda sürünerek ülkeye geçmeyi 
başardık. ' 

Ülkeye geçtikten sonra yolumuza 
devam ettik, fakat yağan yağmurla 
birlikte hertarafı çamur · kapladıgm
dan dolayı. ayaklanmızı çamurdan 
zorla kaldınp adım atabiliyorduk Her 
arkadaşın sırtında 30-35 kiloya yakın 

Kürdistanlı Bir Yurtsever Olarak 
Kara Maske Arkasındakilere Sesleniyorum! 

gitti. Aradan zaman geçtikçe soğuk 
etkisini daha da çok gösteriyor, a§zı
mız kapanmıyor ve dişlerimiz zan
gırdıyordu. 

Nihayet bir arabanın daha geldi
Sini görüp. silahı e lime alarak yola 
çıktım. Araba sahibi korktuSundan 
dolayı durdu. ben bu durumda ara
baya yaklaşıp, .. korkmayın size bir 
şey yapacak değiliz. biz devrimciyiz, 
ben/e bir arkadaş soğuktan donmak 
üzere oldugumuzdan mecbur kalıp bu 
hareketi yaptık, kusura bakmayın 
dedim." 

Bizi gideceSimiz yere kadar götür
ınesini kendisinden rica ettim. Araba 
sahibi o anda. "kahrolsun sömürgeci
li k,. sloganını atarak devrimci ha
rekete sempati duyduSunu belirtti. 
Ardından bize şu sözleri söyledi; "sizi 
istedi!jiniz yere kadar götüreyim, bu 
bizim görevimizdir siz bu kış, karda, 
ya§murda. çamurda hiç durmadan 

banndırmak, güç ve destek vermek. 
bizim görevimizdir." Ve kısa bir soh
betten sonra. bizi gidece§imiz ının
tıkaya götürdü. 

Bir defa da bir yaz gününde ben ve 
dokuz arkadaş, arkadaşlan ülkeye 
geçirip, geri dönmek üzere yola koyul
duk Hududa yaklaştıSımızda. ter 
içinde kalmıştık Hududa SOO metre 
kala diz ve eller üstünde sürünerek 
hududu geçiyorduk, bu sürünme 
esnasında elimize, dizimize diken 
batıyor, bir yandan da sivrisinekler 
ısınyordu. Elimiz ve dizimize dikenler 
batııSından dolayı kanıyar ve sız
lıyordu, buna raSmen bu zorlukların 
hepsini yenerek ülkeye geçmeyi 
başardı k. 

Arkadaşlan bırakıp geri döndük. 
Üç saat yürüdükten sonra. aç-susuz ve 
yorgun olarak bir yurtseverin evine 
gidip, açlıgımızı ve susuzlugumuzu 
giderdi k. Zaten sabah olmak üzereydi. 

çıkarmaya başladım, e llerimdeki 
dikenler tam 72 ta neydi. Dizleri m deki 
dikenler ise sayılmıyordu. Dikenleri 
çıkardıSım yerlerden kan geliyor ve sızı 
veriyordu, bu sancılar içindeyken 
Kemal Surkay ve küçük-burjuva 
reformisı teslimiyetçi örgütler aklıma 
geldi. 

Bunlar, kendilerinin devrimci
yurtseverolduklannı , Kürdistan adına 
yola çıktıklan nı söylüyorlardı ama, 
on lan ortalıkta gönnek mümkün degildi. 
Acaba bunlar neredeler, neden Kürdis
tan 'a gelmiyorlar, neden halka 
davasını anialmıyor ve kurtuluş yo
lunu göstermiyorlar? Devrimci ve 
yurtsever iseler, devrimci ve yurtsever 
olduklannı neden pratik olarak halka 
kabulettirmiyorlar sorusu ak lı ma 
geldi. 

Bunların neden korktuklannı dü
şündüm. Acaba açlıktan , ölümden, 
soguktan ve savaşmaktan mı kor
kuyorlar? Yoksa yanlış id(!olojilerin
den mi korkuyorlar? .. Bur lar neden 
gelmiyorlar? Kendilerine sesleniyo
rum! 

Ben bir yurtsever olarak, insan 
olan birisi, başkasına vurulan tokadı 
kendi ensesinde hisetmelidir diyo
rum. Bugün ülkede en kıt olanaklar. 
eziyetler ve zorluklar içinde sava
şıyoruz. Düşman evimizi yıkmış, gelin 
hep beraber bu yükü hafifletip, bu evi 
yeniden inşa edelim. 

ESer savaşmayı bilmiyor, açlık ve 
susuzluktan korkuyorsanız. geliniz 
savaşmayı ö9retelim. Elimizdeki son 
lokmayı sizinle paylaşah m. Yok eSer 
ideoloji ve stratejinizden korkuyorsa
nız, geliniz saQlam ideoloji ve strateji 
çizilmiş ve kendisini Kürdistan'ın en 
ücra köşesinde dahi kabulettirmiştir. 
Her yerde oluk oluk kan akıtıla rak 
şehit verilmekte ve devrimciler bütün 
varlığıyla savaşmaktadırlar. 

PKK Partizunlan da§da bir yürüyüş sırasında. 

Son olarak birşey daha söy
lüyorum; eQer savaşmayacaksan ız ve 
kendinize güven miyursanız. hiç 
olmazsa savaşanlara. kan akıtan 
şehitlere ve kutsal PKK davasına dil 
uzatmayınız. Devri mcilik yurtseverlik 
görevlerinizden kaçıyorsanız. hiç ol
mazsa yurtseverlere , devrimcil ere. 
savaşçılara saygı duyunuz ve yerleri
nizi mücadeıe edenlere bırakınız . yük ve cephane olmasına ragmen, 

çamur, soguk hava, agır yük demeden 
aç-susuz dört saat yürüdük, sabah 
olmak üzereydi ve yerimize kavuşa
mamıştık Hepimizin durumu çok 

mücadele veriyorsunuz, bizim bu 
kadannı yapmamız çok değildir. 
Kapımız sizlere her zaman açıktır. 

Sizler bu halkın evlatlansınız, sizleri 

Bir iki saat uyuyup kalktık, ka!ktığı
mızda her tarafımız sancılar içindeydi 
ve dizlerimiz diken doluydu. Bu 
durumda i9neyi elimealarak dikenleri 
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perişandı. çünkü, açlık, susuz- -ı===================================================================================~ luk, yorgunluk ve buz gibi soğuklar .i 
birbirlerini tamamlamışlardı. Bu du
rumda tek çare bir yere sıSınmaktı. 
Ben çevreyi tanıdıSım için. çevreye bir 
gözgezdirdim, bir bahçenin içinde 
terkedilmiş bir ev görerek arkadaşlan 
oraya götürdüm. SoSuktan korunmak 
için spor yapıp uyku tulumlanmıza 
girdik. Daha sonra gündüz oldu. 
Soguktan korunmak amacıyla ikl 
arkadaş odun toplayıp ateş yakarak 
biraz ısındık ve akşamı beklerneye 
koyuldu k. Akşama kadar idare ettik ve 
akşam olunca da tekrar yola koyul
duk İrade, azi m, direnç diyerek 7 saat 
yürüyüp yerierimize ulaştık. 

Yine bir kış gününde, 7 arkadaşı 
ülkeye geçirmek üzere görev aldım. 
Arkadaşlan ülkeye geçirdikten sonra. 
ben ve bir arkadaş geri dönecektik. 
Nihayet arkadaşlan ülkeye geçirmek 
üzere yola koyulduk ve arkadaşlan 
başanit bir şekilde ülkeye geçirip, iki 
arkadaş geri döndük. 

Bir PKKparlizanınrn babasına yazmış oldu§u mektuba ce va ben, babası tarafından yazılan bu mektubu 
yayınlamayı uygun bulduk. 

Degerli Nefer'im 

Geçen bu uzun zamandan son-
bizi tekrar hayata döndür· 

dün, çelige su verir gibi su verdin. 
Yekvücut olarak bugüne kadar 
hep böyle bir anın özlemini, has· 
retini yaşadık, anlatılamayacak 
kadar sevinçli ve mutluyuz, içimiz 
içimize sığınıyor. 10 Ocak günü 
yuvana geldin, sanki hep seni 
teneffüs ettik. 

Senin ve değerli arkadaşlan· 
nın yerini hiçbirşeyin doldura· 

, mayaca!jma canıgönülden inan· 
mahsın, her ihtimalı gözönüne 
alarak bu defaya mahsus kısa ve 
öz yazacagım. Bu dava hepimizin 
davasıdu, ulu tann yardımcınız 
olsun amin amin. Gece gündüz 
sı izler için duacıyız. beni senden 
çok arkadaşiann düşündürüyor, 
dilerim hepsi senden çok daha iyi 
yetişmiş kişilerdir, kendilerine 
sonsuz sevgim var ... 

Davanın ciddiyeti, hassaslığı, 
bizi zaman zaman katı tutuma 
sokacaktır. Başannın sırlanndan 

biri de cesur ve soğukkanlı ol· 
maktır, duygusallığa en son aşa· 
mada yeşil ışık yakalım. Senden 
ve arkadaşlanndan tek isteğim, 

dayanaşma gücünüzü en son ne
fesine kadar yitirmemenizdir ... 

Şimdilik bu kadar, görüşürsek 
daha iyi olur, görüşme işini sizle
rin arzusuna buakıyorum. Maddi 
ve manevi yönden ancak görüş· 
meden sonra tatmin olaca!jım. 

Yazışma işlerimizi görüşme za· 
manlanmıza bırakalım. Şimdilik 

hoşça kalın, gözlerinizden öpe· 
ri m. 

12.11984 
Baban 

Dönüşte kar ve yagmura tutuldu
Qomuzdan dolayı , yola devam etmede 
zorluk çekiyor ve dize kadar çamura 
batıyorduk. O sırada arkadaşırom 
yürüyemedi9ini görerek ne oldugunu 
sordum. Arkadaşım soğukta titreyip 
zorla konuşuyordu. MeSer çizme
leri çamurda kalmıştı, hemen çizme
lerini çamurdan çıkararak birikmiş 
yagmursulannda yıkayıp ayaSına giy
dirdim. Aynca arkadaşım saatini de 
kaybetmişti, bütün aramalara ra9ınen 
bulamayarak yola koyulduk. Tesadü
fen asfalt yola rastlayıp biraz bek· 
ledik, çünkü soSuktan donmak üze
reydik ve de gideceğmiz yer çok 
uzaktı. Bundan dolayı bir arabanın 
gelmesini bekledik. Aradan bir müd
det geçtikten sonra, bir arabanın gel
diSini gördüm. Ne olursa olsun bu 
arabayı durdurmak zorunda oldugu~ 
muzdan, yola çıkarak durmasını işa
ret ettim, fakat araba sahibi korkmuş 

olacak ki, süratle önümüzden geçip nı, ... =================================================================================' 
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PAZARCIK'TAN 

BİR YURTSEVERiN MEKTUBU 
12 Eylül faşist·askeri darbesi ile 

birlikte, faşist generaller çetesinin 
azgın sömürü, baskı ve katliamianna 
maruz kalan yörelerden biride; Kür· 
distan ulusal kurtuluş hareketinin en 
erkenden geliştiği Maraş'ın Pazarcık 
ilçesidir. Bir bütün olarak bölgenin 
taşıdığı stratejik önem faşist Türk 
sömürgecilerin i, daha Kürdistan'ı sö
mürgeleştirmeye başladıklannda 
Maraş bölgesi üzerinde daha farklı 
uygulamalara götürdü. Sömürgecile
rin Maraş genelinde yarattıktan geri 
olumsuz yapıyla Maraş bölgesi, Kür
distan halkının sahip olduğu çelişkiie
rin her zaman patlamaya en çok hazır 
olan alaniann başında gelir. En son 
1978 Aralık'ında gerçekleştirilen 
Maraş katliamı, bölgenin ne kadar 
hassas bir yapıda oldugunu gösterir. 
Özellikle. Parti hareketimizin erken
den bu bölgede gelişmesi sömürgeci
lerin bölge üzerindeki çıkarlannı 
önemli oranda sarsınca, faşist sömür
geciler de karşı-devrimci şiddeti er
kenden geliştirdiler. 12 Eylül son
rasında daha da yo§unlaştınlan fa
şist-terör, özellikle Pazarcık yöre
sinde korkunç boyutlara çıkanldı; 
yurtsever halk kitleleri sindirilmeye 
çalışıldı. Bu süre içinde, Pazarcık 
On'un üzerinde devrimeiyi şehit verdi. 
Fakat, sömürgeciler, bu yöreden hiç 
bir sonuç alamadı lar. Kürdistan ulu· 
sal kurtuluş mücadelesine ve Parti· 
mize duyduklan inancı her koşulda 
gösteren yurtsever Pazarcık halkı, 
faşist generallerin tehdit, tutuklama, 
işkence, ve katliam uygulamalan kar
şısında yılmadılar. Kadınıyla-erke§iy-

le; köy meydanlan nda, karakollarda, 
işkencehanelerde direndiler. Bugün 
ise, yeniden önderleri devrimcilere 
kavuşan, onlarla kaynaşmaya baş
layan ve ulusal kurtuluş yolunda daha 
kararlı yürümeye hazırlanan Pazarcık 
halkı, mücadelede kararlı dır. 

Faşist generaller çetesinin Pazar
cık yöresinde halka yaptıklan zorba
lıSı anlatan bir yurtseverin gönderdi§i 
mektubu oldugu gibi yayınlayarak, 
faşist-Türk sömürgecilerinin barbar h· 
§ın ı bir kez daha sergiliyoruz: 

•Sömürgeci-faşist Türk cuntası 
Pazarcık yöresinde geceli-gündüıtü 
yaptı§ı operasyonlarla Kürt halkına 
kan kusturuyor. Operasyonlar sıra
sında köy meydanlan na zorla toplotı
lan yediden yetmişe tüm halk çı
nlçıplak soyundurularak iğrenç iş
kencelere u§ratılıyor. Halk kitlelerine 
'siz insan değil, hayvansınız' diyorlar. 
Yöredeki hemen bütün köyleri ba
sarak köyiilieri zorla, işkenceyle top
lotorak Pazarcık Jandarma Karako
lunda, polis karakolunda. Aksu Jan
darma karakolunda günler süren iş
kencelere tabi tutuyor/ar. Bayanlara 
tecavüz ediyor, her türlü hakareti 
yapıyorlar. Yöreye gönderdikleri bazı 
'ö:ıel' kişilerle suçsuz yere halktan iki 
kişiyi yakalayarak işkencehanelerde 
katlettiler. Bununla da yetinmeyerek, 
halkın elindeki parasını, değerli eş
yasını zorla alıyor, onla n açlık ve göçe 
zorluyorlar. Yöremizde iş bulmak 
umuduyla metropole gidip dönen 
insaniann ellerindeki maddiyalı zorla 
gasp ediyorlar. Tutuklu yakınianna 
ise. akılolmaz baskılar yapıyorlar. 

Faşist güçler. son olarak öldürülen 
iki yurtseverin korkudon öldüklerinin 
propagandasını yaparak, halk kitle
lerini korkutmak istiyorlar. Halkı 
tedirgin etmek için ne lazı msa onu 
yapıyorlar. Halk. şimdiye kadar kor
kudan derdini kimseye açamıyordu. 
Kendisine işkence edilen kişilere 
baskı yaporak "işkence yapılmadı" 
dedirtmektedirler. Tutuklu bulunan 
PKK partizanlanndan ... 'nın evine 
her gece baskınlar, operasyonlar ya· 
pılıyor, ailesi hergün işkenceye alı
nıyor. Bunun gibi di§er tutuklu aileleri 
de işkencelerden geçiriliyor. Pazar
cık'ta n geçen Irak petrol boru hattını 
havaya uçurmak için giden, fakat bir 
ihbar sonucu yakalanan PKK eylem
cilerine vahşi işkenceleryapı ldı. parti
zanlar işkenceler sonucu sakat kal· 
dı lar. 

Operasyonlar hergün yapılıyor ve 
hergün onlarca insanımız işkence· 
lerde sakat bırakılıyor. Faşist general
ler çetesi bizi sindirmek, önderimiz 
PKK'den koparmak istiyor. Ama bu 
uygulamalar karşısında düşmana 
olon öfkemiz ve kinimiz daha da 
artıyor. Bizi kurtaracak olan Parti
mize olon inoncımız ve güvenimiz 
daha da gelişiyor. Önderierimize yeni
den kavuşmamız bizim için yaşama· 
mızın garantisidir. 

YAŞA~IN P.KKI 

sX~~~~ı1:Lf~:~~:~~~~si 
KAHROLSUN FAŞİST
SÖMÜRGECİLERI 

KÜjii)İSTAN'DAKİ "BAYRAM!" 
Avrapa'da çalışan binlerce Kür

distanlı ve Türkiyeli emekçi gibi ben 
de, senelik izni mi geçirmek için ülke m 
Kürdistan'a gittim. Uçakla gittiğim
den istanbul Havaalında indim. Güm
ruk işl emlerimiz bittiğinde gece yarısı 
saat ikiyi geçiyordu. Ama çok ilginç 
bir şeyle karşılaştı m. Seyyar satıcılar 
hala çevrede duruyorlardı. Beni karşı
lamaya gelen yakınıma bunların ne
den bu saate kadar burada bekle
diklerini sordum. Bana şaşkın bir 
şekilde baktı ve "sen bilmiyor musun 
insanlar burada ya acından ölecek. ya 
da mecburen gece-gündüz çalışacak
lar, koşullar buna zorluyor'' dedi. 
Halkın sefaleti her yerde açıkça belli 
oluyordu. Faşist düzenden çok çek
likleri ve nefret dolu oldukları her hal
ler inden belliydi. 

Eski devrimcilerin kaçıp gittik
lerinden şikayetçiydiler, ama yine de 
içlerinde bir umut vardı. Onlara di
lim döndüğü kadar. gelişen müca
deleyi ve Partimizin hazırlıklarını 
anlaıtım. Beraberimde götürdü§ü
§üm gazetemiz Serxwebün'u da vere
rek bazı bölümlerini de beraberce 
okuduın . Sevinçleri açıkça belli olu
yordu. Bazı demokratlar başta 
SODEP'e umut baQiamışlar. ama 
daha sonraları onun da bir uşak oldu
ğunu anlamışlardı. 

Burada 3 gün kaldıktan sonra 
me m leketim olan Dersim'in Nazimiye 
kazasına gitmek için yola çı ktım. 
Gürün'e kadar herhangi olaSanüstü 
bir şeyle karşılaşmadım . Ama Gürün'
den sonra her tarafta asılı Türk bay
raklarını görünce önce bayram var 
sandım. Ama yanımdakine bugün ne 
bayramı diye sorduğumda; hiç bir 
bayram yok dedi. Birden burdan ötesi
nin Kürdistan olduğunu hatırladım ve 
susup dikkatle etrafıını seyretmeye 
başladım. Yol boyunca da~iJarın te· 
pesine ve en iyi gOrünen yamaçlan na 
taş ve kireç le yazılmış yazıtarla sık sık 
karşılaştı m. Adeta kendilerinden şüp
he ediyormuşcasına "ne mutlu 
Türküm diyene", "Atam izindeyiz", 
"Önce Vatan" vb. bir çok yazılarla 
da§lanmızı kirletmişlerdi. Bu yazılar 
taşlara. okul duvarlarına, dükkan 
önlerine, köprülere de yazılmıştı. Der· 
siın'e ilk girdiğimizde bu yazının eski 
yerinden silinip, iyi görünmesi için 
daha yukarı yazılması dikkat çeki
ciydi. 

Nazimiye'ye geldiğimde yakın
lanmla görüştükten sonra, eskiden 
tanıdığım arkadaşları gördüm. Hepsi 
zayıflamış, ürkekleşmişlerdi. Sömür
gecilerin elinde birer savaş esi ri 
haline geldiklerini söylüyorlardı. 
Uşak üste§men hergün çarşıya çıkıp 
insanları gözden geçiriyor, kimin 
elinde tesbih görse. kimin eli cebin
deyse hemen karakala ça§ınp dö
vüyormuş. Askerlerini peşine takıp şeh-

re iniyor ve "erkek olan varsa karşı mo 
çıksın" diye nara atıp kovboylar gibi 
dolaşıyormu ş. Kazadaki tüm şöförl eri 
tehdit ed ip. yabancı kim gelirse he
men haber vermelerini istiyormuş. 
Yine sık sık uyguladıkları bir merod da 
gece yarısı gidip rastgele kapıları 
çalıyorlar : ev sahibi ''kim o .. deyince 
"açın biz Apocuyuz" diyorlar. Eğer 
kapıyı açarlarsd vay hallerine. Halk 
bu oyunu bildiğinden kapıyı açmıyor. 

Her gitti§im evde ve toplulukta 
cezaevlerinin durumu ve direnmeler 
bana anlatılıyordu. Diyarbakır Zin· 
danlarındaki direnişçilerin, "nasıl ki 
oy ve güneşin varlığı bir gerçekse, 
Kürdistan'ın varlı§ı da inkar edilmez 
bir gerçektir" sözleri herkesin dilin
de dolaşıyordu. 

Yeni mücadele döneminin başladı· 
ğınt ve devriıncilerin ülke sathında 
ça lışmalarını başlattıklarını onlara 
anlatacak oldum. Hemen sözü alıp 
devrimcileri sık sık göremediklerini, 
ama kapıların altından bildiriler at
tıklarını ve bir hafta önce çarşıda 
pankart astıklannı anlatmaya başla
dılar. Bunları duyduğumda gururdan 
göğsüm kabarıyordu. Avrupa'da bol 
bol konuşup. testirniyeti meşrutaştır
maya çalışan küçük-burjuva refor
mistleri ile sosyal-şovenierin yalan ve 
demogojileri kulağımda çınlıyordu. 
gerçekleri duydukça Partiye olan 
inancım ve güvenim bir kat daha 
artıyordu. 

iznimin son haftasında köye uğra
dım. Köyü m üz da§ lık bir alanda oldu
ğundan çok baskı görüyordu. Geç
tiğimiz Haziran ayında asker ve s ivil 
bazı kişiler gelip o bölgenin plan ve 
haritasını çiz miş ler. Geçit leri, yolları, 
mağaraları. çeşme l eri . ağaçlık ve taş
lık alanları tek tek tespit etmişler. 
Köylüler bunu neden yaptıklannı so
runca. on ları tersiemiş ve ''bize lazım
dır" demişler. Halk aslında bunu 
neden yaptıklarını anlıyord u. 

Asker bozması siv il devlet yetkili
leri. sık sık köye gelip bir yı§ın vaad· 
lerde bulunduktan sonra -ha lkın 

sefaleti ne. yoksulluğuna bakınadan
kendi lerine ziyafet çektirip defalup 
gidiyorlar. Vaadler içerisinde ise ye
rine getirilen tek şey futbol sahası 
olmuş. Onu da gençlere yaptırmışlar. 
Gençlerin üzerinde özel olarak du· 
ruyorlar. Onları spor, lümpenlik. 
kumar vb. şeylere alıştırmak için özel 
çaba sarf ediyorlar. 

Dört yıllık ilişkisiz geçen bu süre 
içerisinde gerek halk. gerekse gençlik 
-yeni yetişenlerde dahil- hala inançla 
doluydular. Bana Partinin ne yaptı
Sını. siyasal durumların nasıl oldu
Sunu soruyorlardı. Ben özellikle 
gençleri biraraya getirip onlara geri 
çekilme ve hazırlık çalışmalarını son 
olarak Kongre'de alınan kararla bir
likte yeniden ülkeye dönüşü ve son bir 

yıllık örgutsel-pratik faaliyetleri bildi
ğim kadariyla aniallı m. Onlara Senı:
webün gazetesini verdim. Apo'nun 
resminin bulunduğu sayıyı bera
berimde götürmüşti.im. llepsine gös~ 
terdim. Çok seviniyorlardı . Kürdistan 
halkının kurtulu.şunun ancak PKK'nin 
önderliğinde gerçekleşebileceğiili be
lirtiyorlardı. 

Yine geleceğime yakın bir günde 
(15 AQustos) tüm gençlerle oturmuş 
gelişmeler üzerinde tartışıyorduk. O 
esnada akşam 19 haberlerini radyoda 
dinledik Radyo. "Eruh ve Şerndi n li' de, 
ayrılıkçı terörislierin karakol has· 
tıklarını bir asısubay ile bir er'in 
öldürü ldüğünü, subay lojmanlarının 
kurşunlandığı nı'' haber olarak verdi. 

Ben bir yorumlamayla bu eylem
leri Partimizin yapmış olduğunu an
lattım. Herkeste büyük bir sevinç 
vardı. Birbirine coşkuyla sarıhyor. 

daha o anda daga çıkmanın planlarını 
yapıyorlardı. Onları gördükçe gücüm 
artıyor, kabu9uma sığmaz oluyor
dum. 

Yöre halkı direnerek şehit düşen 
İbrahim KAPLAN. ve Azime 
DEMİRTAŞ için ağıtlar yakmıştı. Bu 
a§ıtlarda Partiye sesleniyor ve bu 
yi§itlerin kanım yerde bırakma
masım istiyorlardı. Bir tek ferdimiz 
kalana dek azimle savaşalım di
yorlardı. 

16 Ağustos günü yayiaya gittim. 
Akşam S'den sonra uçak ve helikopter 
sesleri ortalığı dolduruyordu. Sanki 
savaş başlamıştı. Tahminime göre 
gelişen'blaylann çap ı çok büyüktü ve 
bu uçaklar eylem alanına güç ıaşıyor
lardı . izni m sona erdiSinden tekrar -
istemeyerek de o lsa- Avrupa'ya 
geldim. İlk işim Serxwebün'un son 
sayısını alıp okumak ve arkadaşları 
bulup gelişmeleri ö§renmek oldu. 
Tahminierirnde yanılmamıştım. Bir 
yurtsever olarak bu iznimi e limden 
geldiği kadar verimli geçirmeye ça
lıştıysam da bu yapıı§ım gerçekten de 
yurtseverli§in ölçüsünün çok gerisin
dedir. Şuna inanıyorum ki e§er her 
Kürdistanlı birey (kadm-erkek. 
genç-yaşh) gücü yetti§i kadar, dili 
döndü§ü kadar yeteneSini kullanır 
ve düşmana karşı korsa. düşmam
mız çok cüce ve zavallı bir duruma 
düşecek, tankıyla, topuyla, uça§ıyla 
yok olup gidecektir. Böylelikle 
halkımız kendi gerçek bayramlannı 
kutlamaya başlayacaktır! ... 

eYaşasm 15 A§ustos Direniş ve 
Saldın Ruhu! 

e Kahrolsun Sömürgeci Faşist Türk 
Devleti ve Onun Uşaklan! 

eYaşasm Şanh Önderimiz PKK! 

Kürdistanlı bir yurtsever 
(H.A. Stuttgart) 

Sayfa 5) 

"BEY AZ ARABA" 

İlk bakı.şta neden böyle bir' başlık 
kullandıSım merak konusu olabilir. 
Ancak ne var ki Karakoçan ve 
çevresinde küçük bir çocuğa bile 
sorsanız. hemen neyi kastettiğinizi 
anlar. Bu isim halkımızın bu yörede 
baş düşmanı haline gelmiş olan mi ı ve 
ajanların, resmi devlet görevlilerinin 
binip gezdikleri arabaya aittir. Bu 
araba devrilmeyen cinsten zırhlı bir 
araçtır. Döneki eri. hain leri ve uşakları 
köy köy gezdiren. kurşun geçirınez 
camları olan özel bir ta.şıttır. Sürekli 
olarak onun ardında beyaz bir Renault 
taksi de dolaşmakta. onu ıakviye 
etmektedir. 

Gerek kaza merkezinde. gerekse 
çevre köylerde tUm insanlar bu araba
lara ve içindekilere karşı kin ve öfke
lerini açıkıan belirtmektedirler. Se
falet yokluk içerisinde kıvranan halkı
mız en büyük acıyı da bunlar gibi aşa
g ılık ve ki!iiliksizleşmiş bir avuç hain
den çekmektedır. Bunun en bariz 
örneğini kendim bizzat yaşad ım. 
Yaşadıkları ını, gördüklerimi de Serx
webün aracılığıyla tüm Kürdistanlı 
yurtseve ri ere aktarmak istiyorum. 

Ben dltıncı ayın ortalarında yıllık 
izni mi geçirmek üzere Kürdistan'a git
tim. Or:::~da bir çok yön•yi gezdim, 
yakın l arımı ziyaret bahanesiyle gitti
ğim yerlerdeki gerçekiere yakından 
tanık oldum. 

Kendi köytime gittigimde. gençler 
hemen çevremi aldılar. Beni soru yağ
muruna tuttular. Her biri bir şey 
soruyordu. Ben yanımda iki kaset 
götürınüştüm, onlara verdikten sonra 
benden Serxebôn'un 25. Sayısını 
getirip getirmediğimi sordular. Bu 
soru beni çok şaşırttı. Onlara: "di§er 

Sayılan okudunuz mu?" diye sordu
ğumda "yanımızda yok oma hepsini 
oşo§ı-yukon okudu k" dediler. Aynca 
kasetiere doldurulan .önemli konuş
maları da getirip bunlara dinletiyor
larmış. Devriıncilerin gelip kendile
riyle ilişki kurduklarını. çeşitli yöre· 
lerde muhbirlerin cezalandınldıklannı 
ve yoğun şekilde propaganda yapt ık

larını bana anlattılar. Sıradan herkes 
tüm bu gelişmelerden haberdardı ve 
her fırsatta bana anlatıyorlardı. 

7. ayda Karakoçan merkeze git
tim. Her tarafta sıkı güvenlik tedbir
leri vardı. Ne olduğunu sordum, bana 
bir pankart asıldıSını söylediler. 
Pankartta Mazlum'un. Hayri 'nin ve 
Kemal'in resimleriyle "Teko.şeren 
PKK Be Mirinin" yazısının bulundu
Sunu ve Türk devletinin adeta ç ılgına 
döndügünü büyük birheyecanla anlat
tılar. Elazığ ve Bingöl'den komando 
asker takviye etmişlerdi. Oldukça 
sıkı aramalar vardı. Gençliğin hepsi ni 
tutuklayıp karakolda falakaya yahr
mışlardı. Pankartın yapıldığı bez 
Sümerbanktan alınmış diye orada 
çalışan tüm işçileri tutuklayıp Bin
sekizyüzevler'e götürüp işkence yap
mışlardı. Bezin kimin tarafından 
alındığını tespit etmeye çalışıyor
lardı. 

Sömürgecilerin tüm haskılarına 
rağmen durum hızla devrimcilerin 
lehine dönüşmekteydi. Gençler yine 
eskisi gibi köyün dışına gidip grup 
halinde tartışıp kendi aralarında 
seminerler veriyorlardı. Bu durum 
beni oldukça umutlandırmıştı. 

iznimin sonuna yaklaşıyordum. 
Birgün Bingöl'e gittim. Orda birgtin 
kalma ma rağmen çok şey öğrendim. 
Halkın devrimci mücadeleye inancı 
ve katkısı oldukça iyiydi. Orada da 
devrimciler Kürtçe bir bildiriyi o l
dukça geniş şekilde da§ıtmışlardı. 

Bingöl otobüs gannda bir yu rt sever. 
eline geçen bildiriyi yüksek sesle baş
kalarına okurken ihbar sonucu yaka
lan mı ştı. Yine Bingöl'un Genç ka
zasında Peşmergelerle Türk askeri 
arasında ça tışma çıkmışt ır. Bu çat ı ş
mada 6 askerin ağır şekilde yaralan
dığı görenler tarafından anlatılıyor

du. 
O esnada Antep'e sürekli gidip

gelen bir arkadaşımla karşılaştını. 
Ora larda ki durumu sordum. Tüm faa
liyetlerin orada da var olduğunu hatta 
kavehanelerde bile sorunların tartışıl
dığı nı söyledi. 

Ben daha Bingöl'deyken bir pan
kart daha asıldı§ı haberi geldi. Bele
diye parkının üstLine asılmıştı. Üze
rinde türkçe olarak "PKK Savaçılan 
Ölümsüzdür" yazılıydı. Ondan hariç 
duvarlara da yazılar yazılmıştı. Yak
laşık 2 gün kaldıktan sonra belediye 
tarafından silindiler. Her tarafta 
operasyonlar yoğunlaştınlnııştı. 

Köylere yapılan baskınlarda B ... 
köyiınde Serxwebün 21. Sayı ile 
Politik Raporsömürgeciler tarafından 
ele geçirilmişti. Ayrıca Çat kazasının 
Ko(ukan yaylasında Devrimcilerle 
söınürgeciler arasında çatışma çık
mış, sömurgecilerden 3 kişi öldürülmüştü. 
Aslında buna benzer yığınla olay var 
ve halk sefaJet içerisinde olmasına 
rağmen geleceğe umutla bakıyor. işte 
bu yapıyı görmemle birlikte PKK'nin 
sadece Kürdistan'ı değil tüm Ortado
ğu'nun kaderini degiştirecek güç ve 
yetenek te oldugunu iyice kavradım . 

Sömürgecilerin uygulamaların-
dan ben de nasibimi almadım değil. 
Daha yeni gittiğim günl~rde gelip 
beni karakala götürdüler. Ilk seferde 

bir şişe Viski ve Samsun sigarasıyla 
işi geçiştirebildim. ikinci defa ise beni 
sıkı sorguya aldılar. A§abeyimi sordu
lar. Avrupa'da nelerin olup bitti§ini. 
Ermeniterin faaliyetini ve hemen 
ardından da Apocular'dan kimseyi 
tanıyıp tanımadığımı sordular. Tüm 
sorularına benden cevap alamayınca 
kıtdılar ve bir dizi küfürden sonra 
"defol git" dediler. İstisnası ı her Kür
distanlı izinci üzerinde buna benzer 
sözde sorgulamalar geliştirilerek. kat
ınerli rüşvetler alınnıakta, ya da daha 
şiddetli işkencelerle tehdit ed ip bilgi 
sızdırma k istemekıedirler. 

Çok yo§un operasyonlarına rağ
men hiç bir şey elde edernemeleri 
on ları tamamen bunalıma sokmakta~ 
dır. Ordunun iyice yıprandığı gözler 
önündedir. 

Mektubumu sonuçlandırırken. şu
nu belirteyim ki, tüm Kurdistanlı 
yurtseverler. gerçek kurtuluşumuzun 
yolunu çizen devrimcilere sahip ç ık
malı. nerede bulunursa bulunsunlar. 
davaya katkıda bulunmaları gerekir. 
PKK sadece Kürt halkının değil. bölge 
halklarının da biricik temsilcisi ve 
önderi olacakt ır. Bunu bu yılki iznimde 
gördü§üın ve yaşadığım pratik ger
çeklerden çıkardım. PKK'nin güclinü 
halktan aldığı ve bunun için de yenile
meyeceğini bizzat gözü ml e görmüş ve 
inan,!llış durumdayım. "Beyaz araba
ların" çocuklanmızı korkutmaları. 
ancak onların tamamen ortadan kal· 
dırılmasıyla Önlenebilecektir. 

Kahrolsun sömürgeci faşist cunta! 
PKK savaşçilan ölümsüzdür! 

Yaşasın Ulusal Kurtuluş 
Mücadelemiz! 

Devrimci Selamlar 
Bir SerxwebO:n Okuyucusu 
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PKK'nin, 15 Agustos 1984 
HRK'nin kuruluşu ve eylemleriyle 
yeni ve üst bir aşamaya vardırdıQl Kür
dista'n Ulusal Direniş Mücadelesi, 
ulusal. bölgesel ve uluslararası 

alanda son derece önemli ve ö§
retici dersler ortaya çıkarmıştır. 

Hayli fazla olan bl.tlerslerin her biri 
kendi kapsamı daıiilinde çok yönlü
lü§e sahiptir. Devrim cephesinde 
olsun karşı-devrim cephesinde ol
sun. ulusal ve bölgesel düzeyde 
ço§u güç kendi mantı§ı içinde bu 
siyasal gelişme ve sonuçlan de§er
lendirmek durumunda kalmıştır. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş gerçe§i
nin kendini bu kadar açık dayat
ması karşısında bu gelişmeler 
karanlıkta kalan bir sürü gerçe§in 
bütün yönleriyle görülmesini. daha 
do§rusu soyut görüntünün aşılıp, 

her gücün öz sınıfsal konumoyla 
görünmesini sa§lamıştır. Çünkü bir 
hareketin özünü belirleyen onun 
kendine yakıştırmaları de§il. tam 
aksine onun pratik eylemidir. Ulusal 
ve toplumsal çelişkinin yo§unlaştı§ı 
son dört yıldır herkes kendi özünü 
belirleyen bir sürü pratik sunmuştur 
ve bu pratik örgütlerin hangi sınıfsal 
zemin üzerinde hareket ettiklerini 
az çok belirlemiştir. Ama PKK'nin 
direniş eylemlerin in , şu ya da bu 
güce aldırdı§ı ya da almak zo
runda bıraktı§ı direnişe karşı tavır, 
hepsinden öte örgütlerin öz siyasal 
konumunu. neyi temsil ettiklerini 
belirleyen kıstas olmuştur. 

E§er PKK direnişçili§i tarihsel 
diyalektiği içinde irdelenir ve bir çok 
politik gücün buna karşı aldı§ı tavır, 
yine tarihi içinde incelenirse, bu 
güçlerin konumu rahatlıkla kavra
nabilecektir. Bunları de§ işik yazı ve 
broşür de§erlendirmelerinde bul
mak mümkündür. PKK. devrim ve 
karşı -devrim arasındaki mücadele
nin son derece kızıştı§ı Ortado
§u'da, devrimci mücadelenin yüz 
yüze oldugu tıkanıklı§ı gidermede 
tarihsel önemde bir kıvılcım saç
mıştır. Müca deleden yana bütün 
güçlerin görevi bu kıvılcımı gürleş

tirrnek olmalıdır, yoksa onu sön
dürmek değil. Kuzey Kürdistan 
alanında bütün sorumlulu§uyla 
mücadele eden bir PKK savaşçısı 
olarak, bir yandan bu gelişmeleri 
yaratan PKK'nin bir neferi ol
maktan gurur duyarken. di§er yan- 1 

dan bu kadar açık olan gelişmelere 
tavır alan. direnişi önlemeye çalışan 
çı§ırtkanlardan da insanlık adına 
tiksinti duyuyoruz. Ama inancımız 
odur ki, şimdiye de§in tutarsız görü
nümleriyle kitleler nezdinde yerleri 
konusunda yanılgı lar yaratan Kür
distan ve Ortado§u'daki reformist· 
oportünisi güçler, bu yanılgıyı ey
lemlerimize aldıklan tavırla silecek
lerdir. Yine inancımız odur ki şim
diye de§in şu yada bu oranda bu 
güçlerin politikasına kanmış insan
lar kendilerini önlerine serilen 
olumsuz. batak yo ldan kurtanp 
mücadeleci bir yol tutabilecekler
dir. 

Bu nedenlerle PKK direniş ey
lemlerinin anlamını, yolaçtı§ı bazı 

sonuçlan ve ona karşı çıkaniann 
yönelimlerinin özünü birkaç noktada 
koymak yararlı olacaktır. 

PKK'nin Direniş Eylemleri 
Ortadoğu Halklan Arasında 

Mücadele Dayanışmasını 
Pekiştiren Devrimci Bir 

Atılımdır! 
Reformist-oportünist güçler, 

"PKK'nin geliştirdigi eylemler böl
ge, özellikle Güney Kürdistan ve 
Irak'taki mücadeleye zarar ver
mektedir. Türk faşizminin bu alana 
müdahalesine zemin hazırlamakta
dır'• vb. demektedirler. Kısaca özet-
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BİR DAHA TESLİMİYETİ TEŞHiR EDELiM, 
DİRENİŞE SAHİP ÇIKALIM! 

lenen bu anlayışın neye hizmet 
ettiğini kavramak açısından, sö
mürgeci Türk faşizminin bö19edeki 
konumunu ve ona karşı mücadele· 
nin bölge halklarının mücadelesiyle 
yakın bağını kısaca ve yeniden koy
mak gerekmektedir. 

Türk devleti, özelde Kürdistan ve 
Türkiye, genelde Ortadogu halk
Ianna karşı konumlandınlan bir 
güçtür. Türk burjuvazisinin bu 
konumu onun tarihsel karakterin
den ve emperyalizme ba§ımhlı§ın· 
dan kaynaklanmaktadır. 1970'1er
de bölgede hız kazanan gelişme ve 
de§işmeler, bölge devrim ve karşı
devriminin statüsünü zorlamış ve 
emperyalizmi yeni tedbirler almaya 
zorlamıştır. Türkiye ve Pakistan 
örneğinde oldugu gibi faşist ordu 
darbeleri gerçekleştirilmiş, bölge 
gericili§i güçlendirilmiş, İsrail, Lüb
nan ilerici hareketine ve Filistin 
direnişine saldırtılrnış. Irak sal· 
dırısıyla İran•daki ve Pakistan'ın 
desteği ileAfganistan'daki gelişme
ler ortadan kaldırılmak istenmiştir. 
Emperyalizm ve bölge işbirlikçileri· 
nin bu saldırılarında sa§ladığı kısmi 
başanlar da. halklar arasındaki da
yanışmanın zayıflığının ve bu 
zayıflı§a neden olan küçük-burjuva. 
burjuva öncülüklerio oportünist an
layışları nın önemli rolü vardır. 

Bu gelişmelerde Türk faşizmine 
yüklenen rol oldukça önemlidir. 
Çünkü İsrail teşhir olmuş ve derin 
bir ekonom ik bunalım yaşamak

tadır; karşılaştı§ı askeri çıkmazia 
bölgede daha büyük roller yerine 
getiremez durumdadır. Pakistan. 
ekonomik bunalım ve artan muha
lefet yüzünden epey zorlanmakta
dır. Sovyetler'in aktif askeri deste
ğini alan Afganistan devrimi sal
dırıları püskürtmektedir. Saddam 
rejimi iran'daki değişmeleri ortadan 
kaldıramadı§ı gibi, bu defa kendi 
yönetimi yı kılma tehditi altına gir
miştir. Mısır, ekonomi k problemleri 
ve Arap alemiyle olan sorunları 

yüzünden bölge gericiliğin i yönlen· 
dirme görevini yerine getireme
mektedir. Bu nedenlerle de, Or
tado§u'da emperyalizmin en ileri 
karakolu faşist Türk devletidir. 

Türk sömürgeci-faşist burjuva
zisi. dört yıld ır bu görevi itinayla 
yerine getirmeye çalışmaktadı r. 

İçte topluma faşist yasalan egemen 
kılar ve faşist ekonomik talanı 

gerçekleştirirken, Türkiye ve Kürdis
tan'da kitleleri en korkunç baskılar 
altına almıştır. Faşist anayasa. 
genel ve yerel seçim oyun ları yla 

"demokrasi" kisvesi altında siv il 
faşistleri de dahil eden faşist cu n ta. 
dört başı marnur bir faşist devlet 
örgütlerneye çalışmıştır. Kürdis
tan'da tamamen savaş hali statüsü 
yaratan faşist devlet. Ortadoğu'da 
da saldırgan konumunu aynı ti· 
tizlikle sürdürmüştür. Irak'tan. Mı
sır'a, Ürdün' e, Suud i Arabistan' dan 
Afgan karşı-devrimcilerine kadar 
bölge gerici güçleriyle en sıkı ittifak
Iara girilmiş. faşist ordu modern 
silahlarla donatılmış. Kürdistan'da 
üst üste ABD çevik kuvvetleri ve 
NATO güçleriyle işgal tatbikatları 
yapılmış, ve Ortado§u halk hare
ketlerine tehditlerini arttırmıştır. 

Faşizmin bu durumu; içte ulusal 
ve s ınıfsal çelişkiyi derinleştirmiş. 
mücadele ve faşizmden kurtuluş 

halk kitlelerinin birincil arzusu ha
line gelmiştir. Bölgesel olayları dur
duramayan, tam aksine bu geliş

melerin derinleşmesini sa§layan 
emperyalist saldırganlık. faşist Türk 
ordusunun bu saldırgan konumunu 
ihtiyaç duydugu bir biçimde daha 
da pekiştirmiştir. 

Ortadoğu'da gericili§i yönlendir· 
mede rolü bu kadar belirgin hale 
gelen sömürgeci Türk faşizminin 

konumunu daha iyi anlayabilmek 
açısından konuyu özgülleştirirsek; 

Faşizmin iktidara gelişinde. iç 
ekonomik. siyasal çıkmaz, bölgesel 
olaylar ve emperyalizmin bunalımı 
ve bundan kaynaklanan dayatma
ları yanında Kürdistan sorunu belir
leyici rol oynamıştır. 1978'de Şah
lığın yıkılmasıyla Doğu Kürdis
tan'da kitle ayaklanmalan do§· 
muş ve ulusal hareket gelişmiş. 

iran-Irak savaşıyla Güney Kürdis· 
tan'da ulusal hareket üst boyutlara 
ulaşmış ve onlardan öteye 1970'1e
rin ortalannda Kuzey Kürdistan'da 
proleter öncülüklü ulusal kurtuluş 
hareketi büyük bir ivme kazanarak 
1980'1ere dogru kitlesel bir nitelik 
almıştır. Ço§u gücün Kürdistan 
Ulusa l gerçeğini kabul edecekleri 
korkusuyla söyleyemediği neden 
budur. Nitekim cunta bunlan yalan
larcasına eylemiyle gerçekleri 
onaylamış, Kuzey Kürdistan'da sa
vaş halini uygulamış ve Doğu. 

Güney Kürdistan Ulusal Hareketine 
düşman kesilmiş ve bunları ezme
nin planlarını hazırlamıştır. Türk 
faşizmi bu amacı için gerektiğinde 
Lozan antlaşmasını ön plana çıkar
makta. Saddam rejimiyle antlaş

malar imzalamakta, Güney Kür~ 

distan'ın 30 kın'lik geniş alanında 
operasyon yetkisini almakta. Gü
ney Kürdistan'ın petrol kaynakla
nnı Irak rejimiyle ortak ipotek 
altına almaktadır. Kitleleri tehdit 
ederek katliam prova l arı yapmakta 
ve gerekliginde Mayıs 1983 işgali 
örne!]inde oldugu gibi baskı alanına 
Güney Kürdistan'ı dahil etmektedir. 
İran ve Irak hakim sınıflan tarihsel 
ve siyasal gerçek ler sonucu Kürt 
egemen sınıflarını dar çıkarlarla 

Kürdistan'ı egemenlikleri altında 
tutmakta alet olarak kullanırken, 
Türk burjuvazisinin Kürdistan üze
rindeki egemenli§i tamamen inkara 
ve şiddete dayanmaktadır. Kürt 
hakim sınıflannın bundaki yeri tama
men ulusal inkarcılık ve ajanlıktır. 

Dolayısıyla İran ve Irak'ın tersine 
hiçbir Kürt örgütünün (otonomi 
amacıyl a da olsa) Türk burjuva
zisiyle uzlaşarak Kürdistan adına 
en küçük adıını atma olanağı bile 
yoktur. Türk faşizminin en büyük 
korkusu Kuzey Kürdistan'daki pro
leter öncülüklü ulusal kurtuluş mü
cadelesidir. Mayıs 1983 saldırısının 
PKK'nin ülkeye dönüş faaliyet
leriyle aynı döneme rastlaması ve 
saldınnın esas itibanyle Kuzey Kür
distan'da yoğunlaşması bunun gös
tergesidir. Gel görki, Kuzey Kür
distan'da halk yo§un baskı altın

dayken. Kuzey Kürdistan reformisı 
gruplarının bu baskıları meşru kı
larcasına sadece Güney Kürdistan'ı 
ön plana çıkarmaları, bir yandan 
IKP reformizmine ve Kürdistan oto· 
nom güçlerine kan verirken, diğer 
yandan da sorumluluktan kaç
maktan başka ne anlama gelir. 

Dördüncü senesini aşan İran
Irak savaşının yarattı§ı olumlu ko
şullann değerlendirilememesi. 

• özellikle Irak'ta devrimci durumun 
zafere ulaşmasını önlemiştir. Bun
da sorumluluğun IKP başta olmak 
üzere. Irak ve Güney Kürdistan 
muhalefet güçlerine ait olduğu bu
gün artık bilinen gerçektir. İran 
yönetiminin di§er muhalefet güç
leriyle uzlaşmaz tutumundan ve 
Irak muhalefetinin yetersiz lik ve iç 
çatışmalanndan yararlanan Sad· 
dam yönetimi. bölge gericili§i ve 
hatta sosyalist ülkelerden aldıgı 

destekle kendini güçlendirmiş daha 
doğrusu ömrünü uzatmıştır. 

Bu süreçte Güney Kürdistan ve 
Irak'ta radikal de§işimlerin olma
ması için en çok çaba sarfeden güç 
Türk faşizmi olmuştur. Saddam'a 
her türlü destek verilmiş. Güney 

Kürdistan üzerindeki tehditini art· 
tırmış, ortak anlaşmalarla müda
hale hakkını elde etmiştir. Güney 
Kürdistan ve Irak'taki radikal dev
rimci gelişmede görülen bu tıkan
manın çok daha kötüsü Do§u Kür
distan'da yaşanmış. Saddam gerici
liği ve sosyal-demokrasiye dayanan 
otonomist öncülük. halk potansiye
lini tarümar ederek. ulusal diren
meyi tükeome durumuna getir
miştir. 

İran· Irak savaşındaki bu durak
sama ve hatta uzlaşma koşullannın 
gündeme az da olsa gelmesi. muha
lefetin Irak' ta radikal bir dönüşümü 
gerçek leştirebilmesinin bizzat ken
di hata ve yetersizliklerinden dolayı 
kısa süreli mümkün olmaması. ve 
özellikle de Doğu ve Güney Kürdis
tan' da ulusal hareketin yavaşla

ması bölge gericiliğine rahat nefes 
aldırmıştır. Ancak en fazla rahat· 
layan güç Türk sömürgeci-faşh:mi 
olmuştur. içte faşizmi önemli 
oranda kurumlaştıran ve Türk sol'u
nun kendini tasfiye sürecinden yararla
narak Türkiye ve Kürdistan'da dev
rimci hareketi önemli oranda dar· 
heleyen son Türk burjuvazisinin. 
dışarda da radikal dönüşümlerin 
koşullarının daraldıgını ve Kürdis
tan Ulusal Hareketlerinin yavaşla
dı§ını görmesi, faşizmi uzlaşma ve 
barış havarisi durumuna getir
miştir. 

Kenan Evren-Turgut Özal ikilisi 
de bu durumu. "demokrasi"lerinin fa· 
zileti olarak göstermişlerdir. Ama 
gerçekler öyle değildir. Ekonomik 
ta lan ve siyasal baskılar had safha
dadır. Türk faşizminin ekonomik
siyasal sistemi tam bir yıkım l a 

yüzyüzedir. Bu yıkımı geciktiren 
önemli bir etmen de "Türk faşizmi 
köşeyi döndü. devrim yenildi, bur· 
juva demokrasisi alternatif olabilir. 
beklemek gerekir" vb. tasfiyeci 
vaazlerle halk direnmesi önünde 
engel olan Türkiye ve Kürdistan 
reformisı küçük-burjuva güçleridir. 
Faşizmi bu denli cüretkar kılan dev
rim alanındaki örgütsüzlüktür. 
Ancak PKK'nin yeniden direnişi bo
yut landırması nı önleyemeyen faşist 
cunta, kitle muhalefetinin de etki
siyle. tam bir çıkınazla yüzyüze kal
mıştır. PKK'nin örgütlülü§ünün ve 
bu temeldeki faaliyetinin faşizmde 
açt ığ ı gedikleri anlamak şimdi daha 
da kolaylaşmaktadır. 

Sömürgeci Türk faşizmi içte bu 
denli baskıcı ve sorunlarla yüzyü
zeyken dışta barışsever ve uzlaşıcı 
pazuna girmektedir. Filistin halkının 
yanında olduğunu. İsrail'e karşı Arap 
aleminin dayanışına içinde olmas ı 

gerektiğini söylüyor ve Irak-İran 
savaşını sona erdirmek için iyi niyet 
heyetlerinde yeralıyor. Küçük-bur
juva öncülüklerio durumundan da 
yararlanan bölge gericiliğinin halk 
hareketleri önünde yarattı ğı tıkanma 

ve Kürdistan sorunundaki tıkanına 
ile Türkiye sol'unun durumu dikkate 
alınırsa. faşist yönetimin bu sahte 
görünümünün altında yatan gerçek
ler anlaşılır. O. Irak-İran savaşı 
üzerinde tamamen Kürdistan so
runu ve bu alanda radikal hareketle
rin bastırılması nedeniyle duruyor. 
Irak-iran savaşının devamı bu tehditi 
arttırıyor. Devlet yetkilileri hergün 
bu korkularını açık l aın ı yorlar ını? 

Ama mevcut durumoyla savaş bi
terse hem Kürdistan• da Ulusal Ha
reketi frenleme. hem de emperyaliz
min yükledi§i devrimci dönüşüın
leri önleme görevi yerine geçici de 
olsa getirilmiş olacaktır. ABD em· 
peryalizminin Orta-Amerika ve 
Lübnan'daki zorlanma lan ve se
çimler dolayısıyla epey meşgul ol
dugu ve sorunlarla yüzyüze olduğu 
gözönüne getirilirse, böyle bir şey 
Türk faşizmi adına başarı o la-

Sayfa 6) 

caktır. Türk faşizmi korkuyla. uz
laşıcı kimligine o kadar ısınmışki 
İrao-Jrak savaşına solun sağ çözü
münü bile neredeyse kabüle yanaş
ma ktadır. Çünkü böyle bir şey 

(Saddam'sız liberal bir Irak yö
netimi) Irak'ta devrimi önleyece§i 
gibi. Kürdistan Ulusal Kurtuluş 

Mücadelesinin karşısına daha güç
lü bir cephe çıkaracak ve Irak'ta 
Kürt halkı üzerine uzlaşma da sağ
layabilecektir. Hem de bu odakta 
geçici de olsa emperyalizm rahat
Iatılarak bölge halk hareketlerine 
en büyük darbe vurulmuş olacak
tır. 

Türk faşizmi şahsında halkımıza 
karşı oynanmak istenen bu kanlı 

oyunu bozmak için ne yapılmalıdır? 
Oportünist-reformist kamp gibi. 
uydurma teorilerle direnişsizliği 

seçip beklemek mi gerekir, yoksa 
devrim silahıyla kuşanıp faşizmi 

darbelemek ve yüzündeki maskeyi 
yere düşürmek mi? 

Kuşkusuz halka baglı her so
rumlu gücün cevabı ikincisi ola
caktır. Halkların güçlü dostluğu ve 
dayanışınası pratik mücadele için
de do§ar, yoksa birbirinin oportü
nist dünyaianna methiyeler diz
mekle değil, eQer lafla peynir gemisi 
yürüseydi. şimdi oportünizm bütün 
kaleleri fethetmişti. Ama oportüniz
min laf kalelerini yıkmak da cuntaya 
karşı devriınci mücadeleden geçer. 
Enternasyonalizm de bundan geçer. 
Her parti kendi ülkesinin burjuva
zisine karşı mücadele ederek. ül
kesinin devrimci mücadelesini yük
se lterek enternasyonalizm bayra
gını yükseltebilir. 

PKK'nin tam da yaptı§ı budur. 
Eğer 15 Ağustos atılımı bu kadar 
ses yapm ışsa bütün bu gerçekleri su 
yüzüne çıkardı§ındandır. yanı lg ı

l arı giderdi§indendir. Oportün izmi 
teşhir ederek halk saflarındaki ya
şam alanını kuruttu§:undandır. 

Yoksa reformistlerin iddia etti§i 
gibi. gerici li § in bilinçli çarpılmas ı 

değildir. Burjuvazi her zaman bunu 
yapar ve yapıyor. O. sonuna kadar 
Kürdistan ulusal gerçe§ini kabul 
etmeye yanaşmayacaktır. Gerçek· 
leri saptıracaktır. Gelişmeleri ken· 
diııe göre yorunı layacakt ır. Daha 
düne kadar PKK direnişçiliginin 

kökü Ermeni teranesine dayandın
lıyordu. Ancak artık kendileri için 
de inandıncı olmayınca. bu defa 
Güney Kürdistan'a dayandınldı. 

Burjuvazi sadece bununla kal 
ma dı. basın. TV ve radyosu ve bütün 
d tt vl t· ı yetki lil eriyle atılıın ı çarpıtm a 

(dbc1sına girişıi. ama gerçekler 
ı i:Lha l ve uluslararası alanda o 
kadar yalan şekliyle gözüklü ki, bu 
defa düşmanın propagandalan ta
mamen ters sonuçlar verıneye baş
ladı. O zaman burjuvazinin a§z ı yla 
konuşmanın anlamı nedir? 

PKK'nin örgütsel ve eylemsel 
atılımı; sömürgeci-faşizmin sahte 
yüzünü sergiiemiş ve hemen olay lar 
ardından Kürdistan halkına ilan 
edilmemiş savaşı açıktan hızlandır
mışve komşu halklan tehdit etmiştir. 
Bu durum bölgede gerçek güçdurum
lannı sergiiemiş ve emperyalizmi tedir
gin ederek acil tedbirler almaya yönelt
m iştir. Ve bu durum Küfdistan halkı· 
nın uluslararası alanda sesini du· 
yurarak, KUKM Açısından son 
derece önemli siyasal ve ... pratik 
gelişme koşulları yaratmıştır. Eğer 

PKK eylemleri böyle bir son uca 
yolaçmasaydı. geleceğini diren· 
ıneye saldırıya bağlayan Kemal 
Burkay'lar. Rusya'da e konomistler 
örne§i, emperyalist metropollerde, 
hem de kimsenin gir'ınediği metro
pollerde sahte bir tarzda Kürdistan 
olayını suistimal olanağın ı e lde ede
bilir miydi? 

Türk ordusunu n tarihi değerlen-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( SERXWEBÜN 

dirildi§inde görülecektir ki. hep te h· 
dit, şantaj ve kaos yaratarak te
rörist ve imhacı bir tarzda amacına 
ulaşmak istemiştir. TUrk burjuva
zisi küçük-burjuva ideo lojisinden de 
yararlanarak. toplumda şovenizmi 
geliştire rek, devrimci hareketi sü
rekli kökü dışarda " terörizm" olarak 
göstermiştir. Bu biryerde tutmuştur 
da. Bu nedenle Türk burjuvazisine 
karşı iç savaşı yoQ:unlaştırmak onun 

en zayıf yanıdır. Örgütlerin enkaz 
haline geldigi bir dönemde, PKK 
örgütlü eylemleri dayatarak faşizmi 
en zayıf noktasından yakalaınıştır. 
Türk sömürgecili§ine vurulan bu 
darbel er, bölge halkianna büyük 
katkıdır. Çünkü canavan canevin
den vurarak, dışa saidırmasını önle
mektedir. Denecektir ki, Türk faşist 
ordusu neden eylemlerden sonra 
Güney Kürdistan'a saldırdı? Hayır 
baylar. faşist ordu A§:ustos' tan bu 
yana Kuzey Kürdistan' da PKK ve 
Kürdistan halkına karşı savaşıyor. 
Ancak başansız olması karşısında 
yukarıda sıralanan nedenlerden fa· 
şist burjuvazi ve emperyalist basın 
ve yayın, kayna§ı dışarıda gös· 
tererek hem faşist ordunun başa· 
nsızlı§:ını örtmeye çalışmışlar. hem 
de Kuzey Kürdistan'daki baskılan 
örtrnek istemişlerdir. Devrimcilik 
adına hareket edenlerin aynı propa· 
gandayı yapmaları, onların gerçek 
yerini koymuyor mu? 

Ulusal ve bölgesel önemi bu den
li açık olan. Türkiye ve di§:er Kürdis
tan parçalanndaki devrimci mü
cadelelere büyük katkı olan PKK'nin 
örgütsel·silahlı atılımı, devrimci
yurtsever gQ.çl~r arasında daya
nışma ve ittifak zeminini olgun· 
laştırmaktadır. Örgütsüzlük kao
suna. tasfiyecili§e karşı devrimci 
örgütlülü§ü ve eylemi ön plana çı
karan PKK'nin sömürgeci Türk 
faşizmine karşı eylemlerini, en bü· 
yük özveriyle desteklemek bir zo
runluluk ve bir fırsatken , kendine 
devrimci ya da yurtsever diyen bir 
kısım güçlerin eylemler karşısın· 

daki şiddetli karşı çıkışını nasıl 

de§erlendirmek gerekir? 
IKP; TKP. ÖY. DDKD'sine 

kadar bütün reformist-oponünist 
güçler bir yandan sahtece faşist 

cuntayı kınarken, di§er yandan 
PKK'ye ateş püskürerek, "Şemdinli 
ve E ruh eylemlerinin Irak devrimini 
so bote etmedefaşist Türk ordusuna 
yarayan provakasyon eylemleri 
olduğunu" belirtmektedirler. 

DDKD'nin diger adıyla PPKK'
nin yayın organı Peşeng ' in 22. 
sayısında yayı nlanan ve içlerinde 
IKP'nin imzası da olan 12 örgütün 
imzaladı§ı bir bildiri yayınlandı. 

Bildiri şöyle baş lamaktadır: "Türk 
cuntası Eruh ve Şemdinli kaza· 
lannda meydana gelen sorumsuzca 
ve Kürt halkının haklı mücadelesine 
zarar vermekten başka bir şeye hiı· 
met etmeyen bazı şiddet olaylan m 
bahane ederek ve dünya kamuo
yunu yam ltmak için olaylan abar· 
tarak, Kürdistan 'ın diğer parçala
nnı işgali de içeren baskı ve yok
etme operasyonlannda komando 
birliklerinin, zırhlı araçlannrn, he
likopter ve jet savaş uçaklannın 
yeraldığı büyük askeri kuvvetlerini 
harekete geçirdi" Kuşkusuz bu 
TKP'nin de görüşüdür. 

Kürdistan halkının yüzyıllardır 

çekti§i sömürgeci zülme karşı en 
örgütlü başkaldırışa bu denli sal
dırı. bu güçlerin temsil e tti§i an· 
layı ş bilindiginde fazla şaşkınlık 

yaratmamaktadır. Çünkü oportü· 
nizm ve reformizmin uşaklan ile 
karşı karşıyayız. Soruna Irak dev
rimi ve IKP açısından bakalım; 

Irak'ta devrimci durum vardır. Sad
dam yönetimi zayıf bir toplumsal 
temel üzerindedir. Bütün uygun 
objektif koşullara ra§men, devri· 
min zorunlu koşul~nun kitlelerle 
kaynaşmış devri~ci bir öncü ol
dugu bilinir. Sosyal-şovenizmin ba• 
ta§ma gömülmüş, pratikte halk 

savaşını ve Kürdistan halkının ka
de rini tayin ilkesini yadsıyan, müca
delede reformist, dayanışmada ör· 
güt parçalayıcı ve komplocu. kitle
lerce benimsenmeyen, sosyalist de
§erleri küçük·burjuva yaşam için 
tarumar eden IKP' nin bu oportünist 
tavrının, Irak devrimci muhal e· 
fetinde açtı§ı yaralar bilinir. Böyle 
bir öncüyl e devrime gidilebildi§i 
nerede görülmüştür. Geçmişte 

lrak'ta, Türkiye'de ve günümüzde 
İran' da devrimci mücadelenin dar 
bo§aza girmesinin en önemli neden i. 
bu oportünist güçler de§il midir? 
Bunlar Kürdistan ' ı kendi tekel
le rinde görüyorlar. Bu nedenle Kür
distan'da ba§ımsız bir devrimci 
çizgi kabul edemezler. Çünkü bu 
Kürdistan potansiyelini ellerinden 
alacaktır. oportünist yüzlerini t eş

hir edecektir. Bu nedenle Kürdis
tan'da "öncü" örgütler oluşturuyor 
lar. Kürdistan örgütleri arasında 

çatışmalan körüklüyorlar. sömür
gecili§in Kürdistan'da biçimlendir
di§i insanlıktan çıkmış şekilsiz tip
ler rahatlıkla bu uşaklıgı kabullen· 
mektedirler. Acı yan. bu devrim tas· 
fiyecili§inin enternasyonalist de
§erler araç yapılarak yerine getiril
mesidir. Gerek IKP olsun gerek 
TKP o lsun, PKK'ye karşı bu denli 
duruşlan şovenizmin bata§ına gir
miş oportünist davranışlanndan 

kaynaklanmaktadır. Kürdistan'da 
ulusal baskıyı kutsayan ve ulusal 
sorunu otonamiye indirgeyen bu 
güçl er, tahribatlanyla halkiann 
mücadele dayanışmasına en büyük 
zararı veriyorlar. Çünkü Türk faşiz· 
mine karşı mücadel eyi engel
leyerek. hem Kürdistan. hem de 
Türkiye ve Irak devrimlerine zarar 
veriyorlar. 

PKK direnişçili§ine karşı kuru· 
lan bu kutsal ittifakın bir amacı da. 
dire nişi ö nleyerek faşizmin sınırları 
içinde burjuva muhalefe ti kuyrukçu
lu§unu devam ettirmek iste meleri
dir. Evren-Özal "demokrasi"sinin 
onayı anlamına gelen bu yaklaşım, 
devrimci mücadeleyi dıştalar. T. 
Özal'ın deyimiyle PKK'nin eylem· 
leri "demokrasi"yi dıştalıyor. Ha
yalleri böylece yıkılan burjuva kuy· 
rukçularının vargüçleriyle PKK'ye 
saidırmaları anlaşılır birşeydir. 

Ancak bizim de halkla beraber 
onların gerçek yüzlerini sergileme
miz de do§al karşılanmalıdır. Zaten 
PKK' nin direnişinin ve eylemlerinin 
yolaçtı§ı önemli sonuçlardan biri de 
devrimci militanlıkla oportünizm. 
reform izm arasındaki sınırı keskin
leştirm es i ve reformisı güç· 
leri halktan tecrit etmek de§il 
midir? 

Sosyal-demokrasi ve IKP-TKP 
oportünizminin suç ortaklı§ı olan 
PKK' ye bu düşmanlık, uydu Kür
distan küçük·burjuva reformisı grup-
ları vasıtasıyla piyasaya sürül· 
mektedir. Ülkede hiç güçleri kal
mayan , ülke haberlerini de ancak 
burjuva gazetelerinden izieyebilen 
bu güçlerin PKK'ye saldınlan, efendi
lerine 1 sadakatiarını göster· 
mektedir. Kürdistan halk kitlele ri 
içinde hiç yüz bulamayan ve Türk 
faşizminden de açık kapı bula· 
mayan bu güçler, mücadelesizli§i 
ve t(}sfiyecili§i geliştirerek bütün 
umu~lannı Türk burjuva muhale· 
fetine ve Güney Kürdistan'da alına· 
bilecek bir otooorniye ba§lamışlar. 
Bu otonomi Irak devr: :nci muhale· 
fe tlerini parçalayan YNK-Saddam 
işbirligi şeklinde olmuş, bu da 
önemli degildir. Görülüyo~ ki artık 
gizlenmenin anlamı kalmamıştır. 

PKK'ye karşı yapılan bu birlik, 
halkımıza karşı suç birli§idir. Orta
do§u'da dayanışmadan sözetmekle 
savaş dayanışmasını gerektirir. 
PKK bu konuda dayanışmanın örn e· 
§ini sunmuştur. Filistin' de verilen 
şehitler ve Güney Kürdistan'da bir· 
lik u§runa dökülen kanlar dayanı ş· 
manın nasıl oldu§unu göstermiştir. 
Yoksa yıllan sadece PKK'ye karşı 
bildiri çıkarınakla harcamakla da· 
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yanışma o lmaz. halkiann mücade
lesi ile rlet ilm ez. İşin ilginci; 
YNK' nın ih a netini kutsayan ÖY ile 
lanetleyen IKP'nin yanyana PKK' ye 
karşı birleşmeleridir. O zaman söy· 
lenenler ne anlama geliyor? Yargıyı 
halka bırakmak gerekir. 

Eylemler Uzun Bir 
Hazırh!jın 

Siyasal-Örgütsel 

Çalışmanın Ürünüdür 
ıs A§ustos eylemsel atılımı. 

Kürdistan halkının ulusa l kurtuluş 

öz lemin e. PKK'nin do§ru devriınci 
çizgisine. PKK militanlarının ve 
savaşçılarının engin inanç. fedakar· 
lık ve halkla bütünleşmesine da
yanmaktadır. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Dü· 
şüncesi. 1970'1erin ortalarında ol
dukça olumsuz toplumsal koşullar
da, ideolojik-politik alanda Türk 
sömürgeci ve feodal düşüncenin 

yo§un baskıları ve sosyal -şovenizm 

ile Kürt küçük-burjuva milliye tçili· 
§inin yo§un çarpıtmaları altında 

do§du. Dö nemi içinde de§erlen· 
dirildi§inde, tarihsel bir çaba olan 
ulusal kurtuluş mücadelesinin ideo
lojik hattının biçimiendirilmesi faa
liye ti. sayılan engellerin tahrip e tme 
çabalarına ra§men başarılı olarak 
1978' de Politik Program ve Parti 
örgütlenınesi düzeyine çıkarak yeni 
bir atılım kazandı. 1978·80 arası 
dönemde politik, pratik mücadele 
ile kitlese ll eşen Ulusal Kurtuluş Mü
cadelemiz, Türk burjuva devletinin 
Kürdistan' daki varlığını önemli öl
çüde tahrip e tti. ı 2 Eylüll980 faşist 
ordu darbesiyle. Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi yeni bir aşa
maya girdi. Faşist baskının darbe· 
leri altında kalan Türkiye ve Kür· 
distan hareketleri için yeni bir sınav 
başladı. Bir yandan zindanlarda 
devrimin onuru korunmak, di§er 
yandan kitlelerle baglan koparma
dan geri çekilme, uluslararası 

alanda sorumlu devrimci li§i sergi· 
!emek ve faşi~.m koşullannda yeni 
devrimci taarruza geçmek için ge· 
reken hazırlıklan yapmak ve hepsin· 
den öteye faşizm . sosyal-demokrasi 
ve revizyonist komünist partile ri 
tarafından geliştirilen tasfiyeciliYe 
karşı korunmak, örgütsüzlük, mü· 
cadelesizlik ve devrimci saflarda 
da§ını klık olan bu iliete örgütlü· 
lü§ü, mücadeleyi ve devrimci daya
nışmayı dayatmak gerekirdi. Aksi 
durumda örgütsel deneyimleri az 
olan ve uluslararası alanın acemi
leri olan, geri çekilme döneminin 
evrensel a§ırlı§ını hisseden örgütle· 
rin devrim safından enkaz haline 
gelerek karşı·devrim safına geçme· 
leri kaçınılmazdı. 

Küçük·burjuva zemin üzerinde 
olan Türkiye ve Kürdistan sol grup· 
lan, örgütlenmeyi küçük·burjuva 
oportünizmine karşı koruyamadık· 
lanndan, burjuva etkiye açık oldu
lar ve halklarımız açısından son 

derece önemli olan bu vıllan deRer· 
lendiremediler ve yavaş yavaş tas
fiyecilik sürecine katıldılar. Sö
mürgeci Türk faşizminin halkları· 
mız üzerindeki baskısını kolaylaş· 
tıran bu durum, objektif olarak 
faşizmle suç ortaklı§ı yarattı. Bu 
duruma uydurulan teorik izahlar ne 
olursa olsun, objektif olarak durum 
budur. Herbiri faşizme karşı birer 
önder militan olabilecek unsurların 
Avrupa sokaklannda serseri duru
muna düşürülmek istenmesi, ilik· 
lerine kadar sosyal·demokrasi ve 
oportünizme ba§lanma lanna ne· 
den olanlar, tarih önünde bunun 
hesabını fazlasıyla ödeyeceklerdir. 
Bu sadece gerçe§in slogan düze
yinde söylenınesi de§il, içine girilen 
süreçle adım adım yaşanan ger
çektir. 

PKK mücadele tarihinin en verim
li çalışmasını yapmıştır. Zindan
larda devrimin onurunu korumuş ve 
faşizme karşı aktif bir diren iş içinde 
geri çekitmeyi gerçekleştirmiştir. 

Olanaksız ve tamam en yabancı 

oldugu uluslararası alanda halkı mı· 
zın çıkarını ve onurunu en layikiyle 
temsil etmiş, pratikte enternasyo
nalizınin ne olduğunu Filistin ve 
Irak' ta layikiyle göstermiştir. ıo•. 

nun üstünde şehi diyle enternasyo· 
nalizmin yolunun nereden geçti§ ini 
göstermiştir. Oportünizmin şekil· 

l eıı dirdiği Avrupavari pısırık insan 
tipi yerine. yönü devrime dönük ve 
evrense l dersleri olan kadro faa
liye ti yürütmüştür. Sorumlu tarzda 
yürüttü§ü çalışmalarını I. Kon
fera ns (Temmuz ı 981) ve ll. Kong
resi yle (Agustos 1982) ülke pra
ti§ine açılınaya kadar dayandır

mıştır. 

PKK' nin bu sorumlu devrimciliği 
döneme damgasını vurma başansı 
yanında, faşizm. sosyal-demokrasi 
ve oportünizmin i şb irli§i ile geliş
tiril en ve kendisi~e karşı yo§un· 
laşan tasfiyeci. yıkıcı, tes limiye tçi 
faaliyetlerine ra§ men ve onları alte· 
derek Kürdista.ı prati§ine hazır 

hal e gelmiştir. Sömürgeci etki ve 
feodal yapının tıiçimlendirdi§i bir 
kısım küçük-burjuva unsurlar. tas
fiyE.cili§in bu çağrısına uyduysalar 
da. PKK. halka duydugu sorumlu
lukla leninist disiplini bunlann 
karşısına çıkarardk, tasfiyeci teh
likeyi he rtaraf ~tm iştir. 

Bu bakımdan PKK'nin deney
lerinden alınacak evrensel dersler 
vardır. PKK. faşi z m i! karşı mücade· 
lenin güçlü birlik \ t Jayanışmalar 

gerektirdi§i gerçeQind en hareketl e, 
gereken esnek tutumu takınarak. 
Türkiye ve Kürdistan muhalefe t 
güçleri arasında devrimci dayanı ş· 
manın doğması için gereken prog-
ram ve pratik çabayı göstermiştir. 
Ancak PKK' nin bu olumlu çabasını. 
onu tasfiyeci sürece çekrnek isteyen 
sosyal-demokrasi ve oportünizm 
menşeli küçük-burjuva örgütl~ri 

yüzünden, istenen sonuçları verme
miştir. Bu güçler PKK' ye açıkça 

şunu dayatmışlardır; "Parti kurdu
nuz, engellemelerimiz yetmedi. Bari 
direnişi geliştirmeyin, savaşmayın, 

gelin oportünist, reformisı kampa 
beraber gidelim". Uyduruk teori
lerle kendilerini kamufle eden bu 
güçler. PKK'yi direnme çizgisinden 
vazgeçiremeyince ve PKK'nin çaba· 
lannın olumlu sonuç verdiğini gör· 
dükçe saldınya . tahribata, Avrupa 
vaadleriyle sömürgeciliğin Kürdis· 
tan i nsanında yarattı§ı suistimale 
ve siyasi komploculu§a yöneldiler P~ 
tik adı terörizm olan bu davranışı. 
faşizmin saldırılanndan soyutlama
nın olana§ı yoktur. 

Il. Parti Kongresiyle ülke prati
§ine bu engellere ra§men atılma 

cesaretini gösteren PKK'nin bu 
davranışını ço§u güç intihar olarak 
de§erlendirmiştir. Ancak Kürdistan 
halkı bu atılımı coşkuyla karşıla
m ı ştır. Faşizmin baskı ve tatanı 

altında inleyen yurtsever kitlelerin 
Partiyle bütünleşmeleri zaman al
mamıştır. ı 982"yle ikinci atılımın ı 
yapan PKK. bu aşamada yirmiye 
yakın halk önderi kadrosunu şehit 
vermiş, bir o kadarı da direnme 
içinde esir düşmüştür. Faşizmin 

yarattığı yıkım ve küçük-burjuva 
gruplannın yarattı§ı tahribatta kar· 
şılaşan PKK kadroları, büyük inanç 
ve özveriyle devrimci yapıyı inşa 

etmeye koyulmuşlar. Karlı da§lar 
aşılarak, günlerce aç kalarak, ay· 
larca yürüyerek. sonsuz propa· 
ganda ve ikna gücü kullanılarak bir 
yıl gibi kısa sürede devrimci müca
dele ülkenin dört bir yanına yayı
larak. geniş kitleler ideolojik ve 
politik olarak etkilenmiş, başta 

Kürdistan köylülü§ü olmak üzere, 
yurtsever kesimler arasında Parti 
örgütleri daha güçlü temelde örül
meye başlanmıştır. Devrimci faa
liyetimiz, ülkeyi terkeden örgütlerin 
tabanı arasında gereken etkiyi ya· 
parak, şehirlerde çöreklenen bazı 
kaşarlanmış devrim düşmanı un· 
surlar dışında, mücadele saflarında 

Sayfa 7) 

yeralmalarını sa§lamıştır. Çalış

malar çok geçmeden düşmanın 

dikkatini çekmiş, yo§un istihbarat, 
keş if. ajaniaştırma ve koınploculuk 
takti§ini geliştirmiştir. PKK kadro
lannın sil Ml ı devrimci grupsal faa· 
liye ti karşısında çaresi z kalan ve 
halkın devrimcil ere verdiği somut 
deste§in önüne geçemeyen, faşist 

ordu, ajan. muhbir ve silahlı tim· 
le riyle devrimcilere ve halka karşı 
saldı n ya geçmiştir. Bu yo§un savaş 
içinde çıkan çatış malarda yı§ınla 

ajan, muhbir. halk düşmanı ve düş
man cezalandırılm ı ştır. Bu böyledir 
diye halka yapılan baskıdan PKK 
sorumlu tutulabilir mi? Bunu ile ri 
sürenterin faşizmin ortakları oldu· 
§u be lli de§il midir? Faşizmin yetki· 
Iiieri de halka, .. devrimcilere yardım 
ediyorsunuz diye baskı yapıyoruz " 

demiyorlar mı? Ama özgürlü§e 
susayan halkımız bu tehditlere bo
yun e§iyor mu? Hayır e§miyor. tam 
aksine devrimcilere güveni daha da 
artıyor. Nitekim bu destekle Ulu
dere' den, Şırnak' tan, Çukurca'dan, 
Hakkari'den, Siirt'ten, Silvan'dan, 
Batman' dan, Kulp-Genç'ten, Urfa'· 
dan. Adıyaman'dan , Bingöl'den, 
Ders im' den, Kars'tan silah sesleri 
yükselmiştir. Somut olan bu gerçek· 
le ri kimse yadsıyabilir mi? Ama 
oportünist-reformistler bunu bile 
bile yadsıma utanmazlı§ı gösteri· 
yorlar. 

PKK, ı 973' ten günümüze kadar 
yürütülen yo§un ideolojik, siyasal 
ve askeri mücadelenin, dökülen 
şehit kanının ve fedakarlıklann, acı· 
ların ama hepsinin ötesinde inancın 
ürünü olarak bu atılımı yapmıştır. 

Ve 1982-84 arasında yürütülen 
siyasal·örgütsel faaliyet sonunda 
Ulusal Kurtuluş Mücadelemizi da· 
ha ile ri boyutlara kavuşturma ze
minini örgütsel olarak yaratmıştır. 
Ve bu çalışmalar göstermiştir ki; 
ulusal direniş, halkımızın biricik 
arzusu haline gelmiştir. düşmanın 
zoru, do§ru devrimci faa liyetin kit· 
le lerle kaynaşmasını önleyeme· 
mektedirve bunlar sonucu kitle lerin 
verdi§i destek. gösterdi§i fedakar· 
lık ve sa§lanan ge lişmelerle PKK'
nin takti§i onanmıştır. Ve bütün 
bu çalışmalar sonucunda halkı mı

zın yurtsever birli§inin ad ı mlan atı 

larak, cephe örgütlerinin zemini ol· 
gunlaşmıştır. 

Bu denli inanç ve fedakarlıkla 
vü rütülen siyasal·örgütsel faaliyeti 
.;onucu Eruh ve Şemdinli atılımı 

.,ıap ılmıştır. Bu olayiann öneminin 
.<:avranması bile, PKK'nin siyasal 
çizgisinin ve takti§inin gücünü 
göstermektedir. Kaldı ki, düşman 
bilinçli tarzda eylemleri salt 
Hakkari ile sınırlıvmış Hibi HÖster
miştir. İşin ilginç yanı, burjuvazinin ça-
nak yatayıcılan da hemen sömürgeci 
lerle aynı de§erlendirmeleri yap
mışlardır. Halbuki pratik gelişme
ler ve bizzat sömürgeci ye tkililerin 
kendileri açıklamalanyla kendi
lerini yalanlamışlardır. 

Şunun iyi bilinmesi gerekir; 
PKK'nin 15 Agustos atılımı ülke 
genelindeki bir atılımdır. Planlı , 

programlı bir atılımdır, PKK'nin si
yasal hattının ve takti§inin ürünü· 
dür. PKK'nin kitlelerle kaynaşma
sının ürünüdür. ı 5 A§ustos öncesi 
ve sonrası ülkenin genelinde bildiri 
da§ıtma. yo§un propaganda faa
liye ti ve eylemsel örgütlenme faa
liye ti yürütülmüştür. Bu faaliyet, 
Kürdistan Uzun Süreli Halk Savaşı· 

nın önemli bir dönemecidir. Askeri 
eylemsel çıkış, ülkenin belli yer
lerinde ülkemiz gerçe§inden kaynak· 
lanan planlamalar sonucu yo§un· 
laşmışsa da, örgütsel atılım ülkenin 
genelindedir. Bunu iyi bilen sö
mür~ciler güçlerini Kürdistan'ın 

lleı:- ~erin de saldı n içinde tutuyor· 
lar. Kenan Evren'den Turgut Özal'a 
kadar en iri devlet yetkililerinin 
gezilerine bile bütün Kürdistan ' ı 

almalannın nedeni nedir? Sadece bir 
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iki askeri eylemin sonucu mudur? 
Hayır ülke genelindeki örgütsel faa· 
liyelin sonucudur. 

Evet. he nüz küçük bir adım 

atılmıştır. Önümüzde büyük ö r
gütsel ve askeri görevler vardır, 

siyasal ve askeri kitle örgütlerini 
biçimlendirme ve halkımızın yurt
sever birligine aulan adımlan pe
kiştirme görevi vardır. Ama inan
cımızı pekişire rek ve kitl e lerle bü
tünleşmemizi daha ileri ö rgüt ve 
savaş boyutlarına çıkararak ulu
sal kurtuluş yolunda yürüyeceQ iz. 
Bütün yurtseverlerin görevi te red
dütsüz bu çaba iç inde yeralmaktır. 

Ama halkın gücüne inanmayan
lar. hemen bu tarihsel gerçekleri en 
a lçakça çarpıtıyorlar. Çizgisini 
" Kürt halkı direnemez'' al
çakça defje rlendirmesine dayatan 
K. Surkay için , 15 AQustos atılımı
nın düşman komplosu olarak deQe r
lendirilmesinde şaşılacak birşey 

yo ktur. Bir de utanmadan Kürt hal
kına dayanışma vaadedenl er var· 
dır. TKP oportunistleri 15 Eylül 
ı 984 Sayılı Atılım adlı gazete
lerind e " Kürt halkıyla dayanışmayı 
yükseltelim " diyor. Kürt halkıyla 
dayanışma ne anlama gelir? Bir yan
dan Kürt halkının sömürgeci esa
rete en örgütlü çı kı şına komplo. 
provakasyon deyip, Kürdistan hal
kının öncüsünü provaka edecek. 
Kürdistan 'daki sosyal-şoven e rnel
le rin için suni örgi.itler o luş
turacaksın. diğer yandan daya
nışma dileyeceksin . Bu. ö lü sahibine 
gözünüz aydın de mekle aynı şey 
değilmidir. Bir halkın öncüsünü 
yadsıma k o halk üzerind eki baskıyı 
onamak de§ilmidir? Sahteli§i bı
rakalım , çünkü kemalist yüzleriniz o 
kadar sıntıyorki. yüzünüzü boya
mayı bece rebiiseniz bile gözlerıni
zin maviligini d eğiştiremeyecek
siniz. 

ı5 Agustos Eylemsel Atılımı; PKK'nin Askeri Taktiginde 
Somutlaşan, Marksist-Leninist Askeri Şiddetin, 
Sömürgeci-Faşist Terör Üzerindeki Zaferidir 

Sömürge bir halkın dış boyun
duruğa başkaidırısı meşrudur. Her 
ülkedeki mücadele araçlan o ülke
nin somut koşullarına ve halkla düş
manın ilişki s ine göre değişm ekle 

beraber. sömürge ülkelerde devri
min şiddet aracıyla gelişmes i ev
renseldir. Önemli o lan askeri şid
detin ileri bir düşünceye . devrimci 
siyasal bir çizgiye, halkın siyasal 
görüşüne ve deste§ine dayanması
dır. Sınıfiann tarihsel geçmişinde d~ 
n~m dönem hakim sınıflar elinde dı ı;. 
baskıya karşı meşru olan askeri şid
det. sosyalist devrimler ça§ında 
ancak proletaryanın ideolojik. po
litik örgütsel öncülüğü ile anlam 
taşımaktadır. Proletaryanın yüzyıl
lık mücadele deneylerini miras alan 
Rus Proletaryasının Ekim 1917 
devrimiyle açtığı Sosyalist devrim
ler,çağının açtığı yolda yürüye n Çin, 
Vie!nam. Küba ve Afrika halklan 
zaferleriyle bu evrense l doğruyu 

kanıtlamışlardır. 

Çağın en barbar sömürgeciliği 
altında tutulan Kürdistan halkı da 
sürekli dış baskıya karşı meşru dev
rimci şiddete başvurmuştur. Ancak 
bu şiddetin sürekli hakim sınıflar 
elinde eritilmesi vd. nedenlerden 
başanya ulaşmamıştır. 

ı 970' lerde Kürdistan ' da olgun
laşan objektif uygun toplumsal ze· 
mini değerlendiren PKK. daha ör
gütlenmesinin ilk gününden halkın 
devrimci şiddetini örgütlemeyi ve 
geliştirmeyi önüne görev olarak 
koymuştur. Daha ideolojik grup 
aşamasında, sömürgeci ajaniann 
saidınianna karşı meşru devrimci 
şidde t aracına başvurulmuştur. 
1978 Parti örgü tlenmesiyle siyasal 
amaçlı askeri taktik gurupsal dü
zeyde yaygın olarak kullanılmış, 
sonuçta devrimci gelişme koru
nurken. siyasal-askeri taktiğin ba
şanlı kullanılması kitlelertarafından 
benimsenerek ve coşkuyla destek
Jenerek, sömürgecil er ve işbirlikçi
lerinin Kürdistan'daki konumu Ö· 

nemli oranda sarsılmıştır. 12 Eylül 
ı 980 darbesiyle başlayan azgın 
faşist terör ortamında kitle leri ve 
devrimci kazanımlan korumak 
amacıyla askeri eylemler savunma 
aracı olarak başanyla kullanılmış
tır. PKK bu döneme kadar verdigi 
askeri mücadelede ve yaptı§ı ey
lemlerde; silahın siyasetin aracı 
olduğu ilkesini titizlikle uygulamış, 
siyasal ve askeri şiddeti başarıyla 
kullanmış, askeri devrimci şiddeti 
örgütlenmenin gelişmesi yolunda 
kullanmış ve askeri şiddetin halkın 
siyasal bilincini geliştirmesini ve 
taleplerini yansıtmasını temel al
mıştır. 

ı 980-ı 983 arasındaki geri çe
kilme ve hazırlanma döneminde 
PKK devrimci karakterine uygun 

hareket etmiş. ağırlıklı Ortada· 
ğu'da savaş alanlannda üslenmiş, 
Filistin ve Güney Kürdistan silahlı 
direnişlerinde aktif o larak yt!:ral
mıştır. Bu döne mde devrimci askeri 
bilinci Kürdistan so mutuna uygun 
yetkinleşti rerek, kadrolannı bu ko
nuda hem teorik hem de pratik 
olarak yetkin bir düzeye ulaştır· 

mıştır. 

PKK; azgın faşist te rörün halkı
mız üzerindeki günlük ve sürekli 
uygulamalarını ve bu baskının ka
rakterini dikkate alara k. ancak 
silahlı direnişle örgütlenmenin ge
liştirilebileceğini belirlemiştir. Geç
miş mücadelesinde bu taktiği ba
şanyla kullanan Partimiz, askeri 
taktiği daha da yetkinleştirerek 
uygulamıştır. Silahlı devrimci şid
det, Kürdistan' ın uzun süreli direni ş 
savaşının bir parçası ve temel tak
tiği olarak alınmıştı rı Faşist terörün 
tarihsel ve güncel karekıeri gözö
nüne alınmca. Kürdistan'da örgüt
sel faaliyetin. devrimci gelişmenin 
devrimci şiddet kullanılmadan sağ
lanamayacağı ortadadır. Evrensel 
ve özgül deneyleri dikkate alan 
Partimiz, örgütsel-siyasal faaliyet e. 
silahlı örgüt birimleriyle girmiştir. 

Ve bu dönemde askeri faaliyet 
tamamen örgütsel ça lışmanın bir 
parçası. onun aracısı ve düşmanın 
şiddetinden korunmanın ara cı ola
rak kullanılmaktadır. Dolayısıyla 
devrimci silahlı birimler. parti ör
gütlenmesinin, kitlelerin yurtsever 
savaş birliğinin ve halkın askeri şid

detinin örgütlenmesinin aracıdır. 
Kürdistan halkı nezdinde de böyle· 
dir. Silah ve silahlanmak halkımı
zın yaşamının geleneksel bir öğes i 
olmuştur. Ve Kürdistan'da askeri 
devrimci şiddet kullanılmadan bı
rakalım gelişmeyi yaşam dahi 
olanaksızdır. 

Örgütlenme. ajitasyon-propa
ganda dönemi olarak alınan kitlelerle 
bütünleşmenin ve faşist teröre karşı 
durmanın bu ilk döneminde ajan. 
muhbir, işkençeci vb. halk düşmanı 
unsurlara karşı kullanılan en etkili 
araç silahlı şiddettir. 

PKK başta oldugu gibi özellikle 
ı 982 ll. Parti Kongresiyle ülke prati
gine atılmış. silahlı devrimci örgüt bi
rimleriyle. düşmanın saldın tak
tiklerini ve saldınlannı boşa çıka
rarak, ajan-ınuhbir yapıyı başta 
kırsal alanlar olmak üzere ülkenin 
önemli bir kesiminde dağılmış. kit
leye güven vermiş. güçlü ulusal 
kurtuluş örgütlerinin biçimlen· 
mesini sağlamıştır. Bu çabayladır 
ki halk yığınlan hareketlenmiş. 
silahlı örgüt birimlerine her türlü 
desteği vermiş. istihbarat, keşif ve 
eylem güçleriyle devrimci birlikle· 
re katılmışlardır. 

PKK. örgütlenme ve askeri tak-
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tiği. uzun süreli direnmeni n bir 
parçası ola rak almış ve belli planla
malarta hareket etm i ştir. Ülke ge· 
netinde örgütlenmenin yaygınlaş
ması. çoğu a la nda Partinin kitlesel
l eşmesi ve sila hlı birimlerin artışı. 
ülke ve bölge düzeyindeki uygun 
siyasal koşullarla birleşince, dev
rimci sila hlı taktik HRK'n in kuru
luşuyl a. Şemdinli. Eruh ve ülkenin 
genelinde eylemlerl e atılım ka
zandı. 

Eyle mler, ülke genelinde ajitas
yon-propaganda e tkis i yapmış. 
halkın yurtsever birliğine uygun 
zemi ni olgunlaştırmı ş tır. Yüzyıl
la rca süren esarete. bu örgütlü 
başkaldınş son 50 yıldır sömürgeci 
devle te vurulan e n büyük darbe 
olmuştu r . Bu nedenledi r ki faşist 
generaller hançe rlendik haykın ş
Jarıyla saldınya geçmişlerdir. Kür
distan halkının umut. talep ve mad
di. manevi destekleriyle olan ör
gütsel-eylemsel atılım. bu niteli§i ile 
Kürdistan'da kitleselliği yansıtır. 
Ülkeye bir bildiri da hi sakınayı 
becererneyen güçler. sınıfsal zemin
lerinin bu eylemlerle çatırdadığını 
gördükçe, büyük bir kinle eylem
Iere " teröri zm"dir diye saldır
maktadırlar. Ama artık hiçbir güç 
PKK'nin askeri taktiğinin geliş
mesini engellemeye güç yetire
meyecektir. 

HRK'nin kuruluşuyla başlayan 
süreç, henüz çekirdek düzeyinde de 
olsa halkımızın devrimci ulusa l 
kurtuluş güçlerinin biçimlenmesi
dir. Bu tarihsel oluşumun gelişimi. 
halkımızın ulusal direnişinin geli
şimi olacaktır. Halkımız bütün 
yurtsever kesi mleriyle bu adımı 
deste ki emiş ve daha şimdiden çok 
sayıda yurtsever silahlarıyla silahlı 
birimlere katılmış ve silahlarını 
ba§ışlamışlardır. Sömürgeciliği 
ürküten en büyük olgu da bu de
§il midir? 

15 A§ustos atılımı reformizm i ve 
örgütsüzlüğü teşhir ederek Kür
distan genelinde o ldugu gibi , Tür
kiye devrimci hareketi nin atılırnma 
da zemin hazırlamıştır. Türkiye 
halk demokrasisi mücade lesin e. 
faşist orduya vurduğu darbelerle 
uygun gelişme zemini hazırlayan 
devrimci atılımımızın desteklen
mesi, Türkiye devrimci de mokrat
lan için vazgeçilmez insani görev 
olmalıdır. Çünkü pratikle beraber 
gelişecek iki halkın devrimci müca
delesi faşist kadavrayı dağıtabi
lecektir. Siyasal ve pratik gerçekler 
iki halkın devrimcilerini buna zorla
ma ktadır. PKK' nin silahlı direnişçi
liQi; Mahirlerin, Denizlerin. İbra· 
himterin direnişçiliğinin de miras· 
çısıdır. Bu halk önderlerinin adını 
bile karanlık siyasal amaçlanna. 
hayvani tutkulanna alet edenlere 
karşı durulmalıdır. Planlamasız. 
genel devrimci bir stratejinin par
çası olmayan, birbirinden kopuk 
bireysel eyle mlerin bu kahraman
Iann direnişçiliği ile ilişkisi yoktur. 
Ve bu şekilde faşizme karşı tutun
manın olanağı da yoktur. O halde 
reformizmin batağına saplanmış bu 
örgütlerdeki henüz halkına ve dev· 
rime bağlılığını yitirmemiş devrim
cilerin PKK'nin direniş çaQrısına 

cevap vermeleri gerekmektedir. 
15 Ağustos eylemse l atılımı 

faşist devle tin bütün zayıflıklarını . 
diger yandan devrimci askeri takti
Qin başanlannı ve mutlak zafere 
gideceğini göstermiştir. Cuntanın 
hemen eylemler sonrası içine gir
diği telaş, Kürdistan genelinde gir
di§i saldınlar ve bazı alanlarda 
yoğunlaştırdıQı ordu gücü ve faşist 
generallerin bütün uzantılanyla 
Kürdistan • a seferleri, komşu halk
Iara tehditleri ve iki aydır yo§un 
olarak s ürdürülen operasyonlarda 
tek bir devrimcinin dahi yakalana
maması bu gerçeği doğrulamak· 

ta dır. 

Faşist burjuvazi, sömürü ve bas
kısını yoQunlaştırdıQı ulusal varlıa 
§ına kasettiği Kürdistan zemininin 

kendisi için ne kadar kaygan o ldu
ğunu biliyor. Bu nedenle eylem ler 
sonrası hassas kabul etti§i Kürdis· 
tan a lanlarında ayaklanmayı ön
leme temelinde konumlanmıştır. 
Küçük karako llannı kaldırmış , 

stratejik noktalarda büyük askeri 
güçlerle mevzilenmiş. halkı kat · 
liamla tehdit etmiştir. Bunda ba
şan lı olamayan sömürgeciler. teş
hirlerini ön lemek için en yetkili fa
şist l erden. TV. radyo ve boyalı 
basınına kadar yalan propagan
dasına başlamıştır. Ama bunda da. 
başarılı a lamayınca bu defa basın a 
sansür koymuş ve aralarında ce· · 
li ş kiler baş göstermiştir. ~uçu 
coğrafyanın engebe liğ in e. ağa 
baskısına. devletin yardım eli uzat
ınamasına bağlamış ve halkı gül
clüren sahte " Huzur Operasyon"u 
komedyalan hazırlamışlardır. 

Halkla bütünleşen devrimci as· 
keri taktik karşısında çıkınaza gi
ren faşist ord u. bu defa milis lik. 
a lanlan boşaltmaktan. medenivet 
getirmekten sözed iyo r. Evet milis
liği kabul edecek çevreler va rdır ve 
Türk faşizmi yıllardır bunları örgüt
lüya r ama. Güney Kürdistan 'da o l
du§u gibf geniş milis a§ı örgütl e
ye meyecektir. Çünkü. ekono mik 
gerçekler, toplumsal yapı ve dev
rimci öncünün kara kteri buna elver
memektedir. Üstelik bu çaba lar 
sömürgeci faşizmi daha iyi teşhir 
ediyor. Türk faşizmi, bazı feodal
kompradorlar ve sı nıfından düş
müş unsurlar dışında gönüllü ajan 
bulamıyacaktır. Halkın belli kes im
lerine zorla dağıttığı silahlar ken
dine dönecektir. Kürdistan'ın belli 
kesimlerinde henüz can lı o lan aşi
retçi yapı üzerinde oynan an oyun
lar, aşiret reisierini işbirlikçi yapma 
çabaları devrimci mücadeleyle dar
mada§ın edil ecektir. 

Türk faş i zmi, tehlikenin dışar
dan kaynaklandığını söylüyor. Or
dunun hedefini buralarmış gibi gös
tererek dünya kamuoyunu yanılt
mak istiyor. O ça resizlik iç inde PKK 
şa hsında Kürdis tan halkına açtığı 
özel savaşı gizlerneye ça lı şıyor. 
Ama attıQı her adımda daha da dar
belenecektir. Saddam diktatörlügü 
ile girdiği Kürdistan halkına karşı 
suç ilişki s i , Türk faşizminin teş
hirini hızlandırarak. Kürdistan 
halkına enternasyonalist dayanış
malarını sıkılaştırmak iç in son de
rece uygun siyasal koşullar ya
ratmıştır. 

Türk faşizmi tehditle, şantajla, 
yı ldırmayla sonuç almak istemekte
dir. Faşist ordunun uzun süreli bir 
savaşta yıpranıp daQıtı lacağının 
bilincindedir. CİA'nin Türk ordusu
nun " DoQu ve Güneydoğu Anada· 
lu"da geliştirilen gerilla savaşına 
karşı çaresizliöini deöerlendirmes:. 
soruna ne kadar önem verdiğini ve 
hareketli birimlerin savaşından ne 
kadar çekindiğini göstermektedir. 
Faşist o rdunun onbinlerce askeri. 
özel ko mando ve vurucu timlerle, 
tank ve uçaklarla girişti§i "Güneş 
Operasyonu" başarısızlığa uğraya
ca k ve büyük darbeler yiyerek 
çıkacaktır. Turgut Özal'ın da itiraf 
ett iği gibi Kürdi stan sathına yayılan 
silahlı partizan gruplan düşmanın 
sa ldı n taktiQini bozacaklardır. 

Faşist ordunun Uludere. Çukur
ca. Şemdinli dahil olm a k üzere 
devrimci müca delenin geniş halk 
desteği buldugu alanlan boşaltma, 
ve stratejik köy l eroluşturma takti§i 
boşa çıkarılacaktır. Daha şimdiden 
halkımız yarı mahkum yaşamayı 
tercih etmekte ve köylerini terket
ınern ekte direnmektedir. 

Türk ordusunun halkımıza karşı 
girişece§i her imha operasyonu, 
Partimizin önderliğinde kahraman 
köylülüğümüzün direnmesiyle boşa 
çıkanlacak ve faşist orduya paha
lıya maledilecektir. 

Halkımızın ulusal kurtuluş inan
cına, ile rici insanlığın sempatisine. 
marksist-leninist evrensel deney
Iere dayanan Partimizin askeri mü· 

Sayfa 8) 

cadelesi mutl aka gelişecek ve za
fe re kavu şacaktır. 

Şimdi de eylem lerdeki "şidd et" 

ö§esine. Türk ordusuna taş çı kar
tırcasına saldıran burjuva çanak 
ya layıc ıl arının gerçeklerin e baka
lım ; 

Oportünist-reformist kampın 
saldırılannın hemen hemen hep
. inde "silahlı mücadelenin zamanı· 
nın olmadı§ını. silahlı şiddetin Türk 
ordusunun halkımız üzerindeki kat
liamianna hizmet etti§ ini" vb ... be 
lirtiyorlar. 

Pe ki. bir halk direniyor diye kat
ledilirse suç kimin? Yenileeeğim 
wrkusuyla döğüşmeden savaş ala

m nı terketmekten daha utan ç verici 
bir şey o labilir mi? Filistin hal kı 
dört-beş defa katledildi. Kat leden
ler her defasında suç u. rahat dur
mayan Filistin "te rö ristlerine'' 
baQladılar. Mantı ğımza göre Filis
tin önd erliğin i "terörist" ilan et me
miz gerekir. Halbu ki . daha aktif 
mücadele et medi§i nden dolayı bu 
önderlik e leştiri imiyar mu? Güney 
Vietnam'da Diem rejim i. Ku zey' li 
diye adla ndırdı§ ı Vietnamlı deva 
rimeileri bahane göstererek. bin
lerce yoksul Vietnam köylüsünü 
toprağından edip st ratej ik köylerde 
toplamadı mı? 

Rusya'da ı 905 ayaklanmasın
dan sonra Çarlı§ın süvarileri i şçileri 
kırıp geçirdi. Mantı§ınıza göre Bol
şevik l eri suçlamamız gerekiyor. 
Değerlendirmeniz. "işçiler ayak
lanmamalıydı , uslu durmalıydı

lar .. diyen Plehanov'un deQerl en
dirmesiyle bir değil mi? Ha lbu ki . 
aynı kon uda Bo l şeviklerin eksikli
gini daha aktif saidırmamak ta gören 
Lenin'le çelişmiyor mus unuz? Ama 
diyeceksiniz zaten biz Lenin'e kar
şıyız! O za man neden Parti prog
ramlarımza ha lk ordus u, halk 
milisi oluşturulacak ibareleri ko
yuyorsunuz? Programınıza bakınız. 
Sömürge ülkelerde halk ordus u, 
halk milisi nasıl kurulur? Hepsi 
inançlı öncün ün grupsa l direnişiyle 
başlamıyorlar mı? Çin deneyine. 
Vietnam deneyi ne bakılsın. Giap'ın 
Silahlı Propaganda Birligi kaç ki
şiydi? 35 kişilik birlikte kaç silah 
vardı? Güney Vietnam'da NLF ilk 
eylemlerine hangi riskler altında 
başladı? Acaba koşullan bizimkin
de n daha mı uygundu? Yoksa halkı
mız mı mücadeleyi iste miyor? Ha
yır, Kürdistan ' da hem koşullar son 
derece uygun. he m de halkın des teğ i 
so mut. öncü daha donanımlı değil 
mi ve kitle ler mücadeleyi benimse
miyar mu? Bunu düşmanın telaşına 
bakarak anlamak mümkün değ il 
mi? Ama diyeceks iniz katliam ya
ratmak için yapıyor. PKK. ı 982'den 
beri eylem yapıyor ve ! 983 Ma
yıs' ı nda n itibaren düşman açık kıs
mi savaşını ilan ett i ve bunu mü
cade lenin gelişm esi ö lçüsünde art
tınyor. Peki, bundan dolayı PKK'yi 
suçlamanız ne anlama geliyor? 
Bolşevik devriminden sonra doğan 
yıkımı suistimal ederek Bolşevik
leri yıkıcılıkla suçlayan ll. Enter
nasyonalcilere Lenin 'in verdiği ttyı 

kım getirmeyen savaş yoktu n-ı ce· 
vabında somutlaşan teşhir. sizlerin 
yerini iyice belirlemiyor mu? 

Halk savaşı. devrimci örgüt
lenme ve eylemler cesaret sorunu
dur. Proletarya bu cesareti sı nıf 
konumundan ve tarihsel öncü mis
yonundan alır. En büyük eylem 
devrimin savaş örgütünilA kurma ve 
savaşa cesaret etme değil midir? 
Halka wıe adi vaadlerle tuttuğunuz 
insanlara düşmanın hiddetini ve 
katliamlan hatırlatarak. onları sa· 
vaştan vazgeçirm eye çalışınanız ne 
anlama geliyo r? Kenan Evren de, 
Muş konuş~asında , " uslu dur
mazsanız idamlan başlatın m ' ' dedi 
bu benzerlik sizi düşündürmüyor 
mu? Peki bu halk ne zaman dire
necek, yoksa Bay Kemal Burkay'ın , 
"Kenan Evren düşsün, Kürdistan 'da 
boşluk dogsun. o zaman biz de 
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HRK BASlN BÜROSUNUN AÇIKLAMASIDIR! 

1 
1 
1 
1 
1 
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KÜRDiSTAN VE TÜRKİYE HALKLARlNA, 
İLERİCİ İNSANLIGA! 

1 
Dört yıldan beri Kürt ve Türk ha lkla n üzerinde en ba rba r bi r bi ç imde uygul a na n faş i s t 

terö re ka rş ı devr imci di re ni ş i ge li ştirme har l-'! k a tı , Kürt ve Türk ha lklarının. PKK ve 

f FKBOC' nin gü cü nü gös term e hare ka t ı . o luk o luk aka n ka nı n ve milyonl a rca dü rüst insa-

nın çekt ifıi ac ı ve i ş kence nin hesab ı n ı sorına hareka tı baş l amış tır . 

f 12 Eylül 1980 faş i st askeri da rbesiyl e ikt ida n gaspeden genera ller cuntasının , faş i s t
f as keri di ktatörlüğün , Kürdista n ve Türkiye halklarına bask ı . zulüm , sö mürü. i ş ken ce ve 

ka tl ia mla dolu dört ka ra nlık yıl yaşa rtı § ını . Türk ve Kürt ha lklarına karş ı en va hş i sa ldırı

' la rl a s üren faş i s t bir savaş baş l a tt ıfı ı n ı , yarım milyon insa nı i şke nce l erde n geçirip yüzb in

I lerces iııi faşist zindanla ra doldurd ug un u. yüzlerce ve binle rce dürüs t yurtsever insa nı 

kurşunlayara k. idam se hpa l a rı na çı ka ra rak ve en va hş i i ş kence l er altına a la ra k ka tle tti· 

1 §in i. işsiz lik. pa halılık ve yoksulluk orta ınında eme kçi ki t le ler i açlıkl a yüzyüze ye tirdigi ni 

1 herkes bilir . ya da bilmek durumundadır. Yine her türl ü eko no mik, demo kra tik i s t e ıni ere. 

siyasa l faa liyete yasa k koyarak büyük burjuvaz i dışında toplumun tüm kes imle rini 

1 hakk ı n ı a rı ya ınaz. çıkarla rını sa vuna maz. ö rgütl enemez ha le yel irm ek is tedigi ortada dır . 
1 Öyleki . bu biçimde ileric i. yurtsever. emekçi ha lk kitle lerini kö r. sa §ır. dils iz ha le 

1 
get irere k, toplumu çürütınek , ha lkl a rıını zı uysa l kö l ıde r durumunda kendine hizmet e tt ir· 

nıek amacında o ldugu açı ktı r. Ayrı ca. 25 Mayı s 1983 saldırı s ı bölye halklarına ka rş ı 

1 işga l ci emell er bes led ig ini. toplum u sa ldıryan macera la ra s ürükle mekten çekinıneyece· 

ğini açıkça gös termiş tir. 

1 Büt ün bunla r korkun ç şey l e rd i r. Bu y i dişe dur de mek, Kürdista n ve Tü rkiye' nin 

f devr imci. ile ric i, yu rtsever. onu rl u insan l a rı nı n zorunlu ve er te lenemez görevi o lmuşt ur. 

Ancak. mevcut olgular aç ı kça göste rmektedi r ki. hakkını a ra ma k. kendi ni savunmak ve 

f mücadele etmek konu la rın da b ütü n yo lla rı tıkan a n ha lkl arımız ın s ila ha sarılma kta n ve 

f sila hlı mücadeleye başvurmakta n başka çaresi ka lmam ı şt ır. Faş i st-aske ri dikta törlük 

1 
sadece bu dilden anlamaktadır . o halde ha lklarım ı z ın da böyle kon uşmaktan başka çı kar 

yo lu yoktur. i şte böyle bir orta ında doyan KÜRDi STAN KURTULUŞ BiRLiG i (HRK), 

1 Kürt ve Türk ha l k l a rına ka rşı gö rev ve soru mlulu §u nun b ili ncinde o lara k devrim ci yo lda 

1 
yürümesini b il miş. faş i st teröre karşı devrimci dire n iş i gelişt irme harekat ı n ı baş· 

!at mı şt ır . 

Bu harekat boyunca şimdiye kadar şu eylemler gerçekleştirilmiştir : 

A- Harekatın hazırlık döne minde: 

1- Uludere'de ajan-ınuhbir Xeloye Xece ölümle ceza landınlmış, üzerinde buluna n av 

tiife§i kamulaştırılınıştı r. 

2· S ilva n' da ajan muhbir Fe thulla h ölümle cezalandırılmış tır. 

3- Ba tına n' da halk düş manları feoda l-kompra do rla r o lan. ajanlık ve za limlikle riyle 

ün yapmış b ulun a n S a it Yeş il ve Faxro a §aya saldırılmı ş, bu kişile r yaral anmı ş 

ve ara baları ta hrip edilmiş ti r. 

4· 17 Haz ira n 1984 yünü Uludere' de a jan· muhbi r Abdulkerime Şex Ma hmut'a sal

dırılın ı ş. kendi si yara l an mı ş ve ya nında b uluna n bir ki ş i vurulmuştur. 

5· 1 Temmuz 1984 yünü Uludere'de ajan-ınuhbi r Hüseyine Ahmet ölümle ceza la n· 

dırılmıştır. Bu ki ş inin en so n i ş l edi §i su ç: üç devrim eiyi faş is t ordu birlikle rine 

ihbar ederek yakalatmasıdır . 

6· 5 Temmuz 1984 günü Ç ukurca' da ajan-ınuhb ir Yus uf Demir' e sa ldırılarak ken· 
d isi ya ra l a nmı ş, a ra bas ı ta hrip edilmişt i r. Bu kiş i . ke ndile rine ateş e tmeyen iki 

devrimeiyi ya ra l ayıp yaka lıya rak faşi s t-sö mürgeci l e re teslim ede n çetenin 

başıdır. 

7- Ku Ip-Genç arasında dev~imci kurtuluş güçle riyle faşist o rdu birlikleri arasında 

meydan a gelen çarpı şm a da 1 üste§ men yaralanmış. 2 a s ker ölmüştür. 

8- Ç ukurca ilçe merkezin e, üzerinde faşi s t-sömüryec il e re ajanlık yapma kta n ve 

ha lka kötülük e tm ekten vazgeçmele ri do§rultusunda muhbir-ihbarcı güçle re 

ça§rı yapan s l oganl arın b ulundu§u bo mbalı panka rt asılmı ş. bomba nın pa tla 

masıyla bir ki ş i yaralanmış tır . 

9- Şemdinli'de üç. Yüksekova'da iki, Çukurca'da üç, Uludere' de be ş, Şırna k'ta üç 

ajan·ihbarc ı ki ş i, bu i ş i yapmakta n vazgeçme leri için uya rılmıştır. Bu ça lı şmalar 

sonucunda bir çok a la nda ajan-ınuhbir yapı ö nemli ö lçüde da§ılmı ş. çok sayıda 

ki ş i devrimci le re tes lim o la rak ihbarcılık yapmayacakları ko nusunda söz ver-

mi şt ir. 

B· Harekatın başlangı ç döne minde: 

10- 15 A§ustos 1984 akşamı14 Temmuz Propaganda Birliği Eruh ilçe merkezine 

girmiş. sö mürgeci askeri ve siyasi güçleri e tkisiz hale ge tirerek ilçeyi dört saat 

süreyle elinde tutmuş tur. Bu s üre içinde şu eylemler gerçekleştirilmiştir: 

a} Ho parlörle rle ha lka hita p edilmi ş, HRK Kuruluş bildiris i okunmuştur. Bildiri 

dağıtılmı ş. a fi ş l er a sılmı ş. kitle göste risi yapılmıştır. 
b) Üzerinde "Kahrolsun Faşist Türk Sömürgeciliği", "Biji PKK" , " Biji HRK" s lo

ga nla rı ya zılı ola n ve şehit devrimci önderl er Haki KARER, Mazlum DOGAN. 
Hayri DURMUŞ. Kemal PiR . ve Mehmet KARASUNGUR' un resimleri bulunan 
bombalı pa nka rtla r asılmı ştır . Ertesi gün bombaların patla ma sıyla yarala na nlar 

olmuştur. 

c) İl çe bö lüğü s ubay gazinosun a saldırılmış. açılan a t e şl e g a zinod a buluna n bö lük 

yü zbaşısının üç çocuğu yaralanmış ve bö lük e tkisiz ha le getirilmi ş tir. 

d) Göste riye müda ha le e tm ek isteyen a skerle rle çıkan çarpışm ada bir başçavuş 

olmak üzere 9 as ker öldürülmüş veya yaralan mıŞtır. 

a) Ha lka hita b~n kon u şm a la r yapılmış . HRK Kuruluş Bildiri si da§ıtılını ş. a fi ş l e r 

asılmış ... Biji PKK" , ' 'Biji HRK", .. Biji Se rok APO" slog a nl arı nın a tıldı ğ ı kitle 

gösteri si dü zenlenmi ş ti r. Evle rinden 'ioka§a çıka n ha lk kitl e le ri gös teriye ge n iş 

o la ra k ka tılmı ş tır . 

b) Üzerinde 2 ı Ma rt Dire niş i n in sembo lü Mazlum DOGAN' in resmi bulunan ve 

" Be rxwe dan Jiyane " yaz ılı ola n bombalı pa nka rtla r as ılm ı ş tı r. Pa nka rtlar 24 
saa te ya kın as ılı ka lmı ş tır. 

c) ilçe ta buru s ubay yaz in osuna roket. bom ba ve s ila hla rla saldırılmı ş. yazino da 

bulunan ı yüzbaş ı , 2 üs tteğm en, 2 uzatma lı-başçavuş ve bir nöbetçi aske r 

öldürülm üş veya ya ra l a nmış tı r. Böylece ta bur sa atl erce hareke ts iz. e tkis iz 

kılınmış tır . 

d) Gösteriye müda hale etmek is teyen jandarma ka ra kolu e tkis iz kılınmı ş, 2 asker 

öldürülmüş. bir ço§u da ya ra lan mı ş tır. 

Gü ıwy Kiirdi sta n'a yirınek is teyen 40 ki ş ilik bir fa şi st ordu birlig i yurtsever Kühı ı .. -

ta n kôy l ı..is ünün sila hlı muka vemetiyle karş ıl aşmış ve geri çekilme k zorumı a 

ka lını ş lır . 

Bütün bu eylemler s ırasın da sadece bir savaşçımı z ı>a rın a§ ı n da n ha fif ola ra k ya ralcı ı ı· 

mı ş tır. 

Devrimci operasyonlarımı z. devriınc i dire ni ş i g e li ştirme ha reka tı deva m e tmek· 

ted ir. 
Devri mci eylem le ri miz. yeni bir ge li şme döneminin müjdecisidir. Kürdis ta n ve Türkiye 

ha l k l a rı nın ha klı ç ıka rla rı nı savunm a kta. faş i s t- askeri dikta törlüğe vurula n ilk c idd i 

pratik darbe olma ktad ır. Faş i s t- sö mürg eci l e ri ans ı z ın ya ka l a mış. korku, pa nik ve te l aş 

iç in e sokmuş. i şbi rlikç i aj a nl a rın ense le rinden ko rku te rle ri dö külür ha le getirmiştir. 

Pa ni k ve şaşkınlık iç inde va hş i hayva nla r yi bi he r ta rafa saldıra n faş i st·sömüryeci l e r . yü z

lerce ev ve köyü bas ın ı ş . yüz le rce yurtsever insa nı tutukl a mı ş . i ş kence etmiş, yeni mili s ya· 

rat ına ça ba la rın a g i r i ş mi ş tir. Bunlar iç in kukla hükümetin ya rı s ı. faş i st ordunun baş ı 

du ha l ola y a l a nı na yel miş. o nbinl erce ye ni ko ma ndo ve a sker a lana getirilmiştir. Gerçek 

bu iken. kukla hüküm etin başının : " basit bir hadise, abartılacak bir şey yok ", fa ş i s t ordu· 

nun başının ise; " bir kaç örgüt art ı §ı nın eşkiya lı§ı , işlerini bitirdik" demele ri tam bir 

sahtekarlık de§il midi r? 
Ama i ş bununla d a s ınırlı d e§ il. Aynı dilden konuşan başka la n da var. Bazı ra dyo ve 

haber ajans l a rı . tükürd ügünü ya la r ve dinleyicis ini hiçe saya rca s ı na iki saat iç inde ha be· 

rini deg i ştirmeye, cezaevi baskı nını ca mi baskınına dö nü ştürme, Eruh ve Şerndi n li olayı· 

nın yerine Alma n ı>o li s inin dosyasını geçirm eye, d evriın c i eylemleri geçiştirmeye 

ça lı şmış l ardır (BBC gibi) . Bazıları ise. da ha ke ndi muhabiri e rinden bile ha ber a lınada n 

yorumu basmı şla rdır. "Emperyalizmin ve faşizmin iş ineyarıyor. Kürt ve Türk halklannın 

çıkanna karşı . provakasyon, vs."! (TKP' nin Sesi yi bi). Dö rt yıldır ha lkı ka na bulayara k 

esen faş i s t te rö re ka rşı ge rçekl eştiril en ilk c iddi pratik devrimci eyleml er böyleymiş ! 

Biliyoruz. birinci leri. halkia nn kasa bı sa ldırga n Reagan politikasının bo razan cılarıdırlar. 

fa ka t ikinc ile r de. faş i s t Evren po litikasının borazan cılı§ına mı oynuyo rla r? Devrimcilik 

adına, devrim ve m ücadele kaçkınla rı tarafında n söylenen bu söz lere. emekçi halklanmı z. 

tüm ile rici in sanlık dikka t e tmeli ve ye reken ka rş ılı ğ ı vermelidir. Ö rgütüm üz ve halkımız . 

ne pa hasına o lursa o lsun ge li ştireceg i ulusa l kurtuluş eyl emiyle, fa ş i s t· söm ü rgecilikl e bir· 

lik te bu yeminli uşa klıkları da yerle bir edecektir. 

Eyle mimi z. Kürdis ta n halkının ulusal kurtuluş eyle mi haklıdır. yeniyi ve ge lişeni tems il 

etmektedir. Faşis t Türk sö ınürgeci lig i yay ri meşrudur. eski ve çürüyen oldu ğu her yerin· 

den gö rülmektedir. Onla r. faş i st· sö mürgec il er. ha lkiann kasa bı geri ci Osma nlı mirasının 

sürdürücüleridirle r. Biz, Kürdistan ha lkının kurtuluş eylemc ile ri. halkımı zın direnmele rle 

dolu devrimci ta rihi mirası üzerinde yükselm ekteyiz. Onlar. saldırgan Reaga n' ın ç iz diğ i 

e mperyalist po litikanın bir bölgese l ka rako ludurlar; biz, sosyalizm ve de mokras i güçle ri· 

nin , ile ric i insa nlıgın ayrılmaz bir parças ı yı z. Onlar. ça§dışı. insanlık düşma nı fa şi s t ve 

sömüryeci politikanın uygulayı c ı s ıdırlar; biz. ulusal kurtuluş s iya se tinin . ba§ımsı z lık . 

demo krasi ve özg ürlük davasının . PKK ve FKBDC politika sının ha ya ta geçiric ile riyiz. 

Kurtuluş Birliğ iıni z , devrim ci eylemleriyle, tüm ilerici insa nlı § ı , sosyalizm ve de· 

ınokras i güçlerini . faş ist Türk sömürgecili § inin ba rbarlıkia nna ve vahşetine karşı çık

maya. haklı . onurlu ve ile rici davasında Kürdi sta n ha lkının ve o nun kurtuluş güçle rini , 

Kürdis ta n Ulusa l Kurtuluş Mücadelesini des teklemeye çagınr. Bu dava. ge rçekte onların 

davasının Kürdis ta n'da sürdürülmesidir. 

Kurtuluş Birli ği m i z , devrim ci eylemleriyle , Türkiye i şç i sınıfı ve e mekçi halkını . 

devrimci-demokra t güçle rini faş i s t zulm e ve barbariıSa karşı da ha a ktif mücadele 

etm eye. bu mücadelesini Kürdis tan ha lkının kurtuluş mü cade lesiyle birleştirmeye ve 

FKBD C' ni güçlendirmeye çağırır. Gün, mücadele günüdür: halklanmı zın b i rl eşik müca· 
de lesi faş i st ba rba rlı § ı yerlebir edece ktir. 

Kurtuluş BiriiYi miz. devrimci eylemle ri yle. genç- ihtiya r, kadın-erke k tüm Kürdis ta n 

ha lkını . bağıms ı z lık ve özgürlük iç in. ulus ve ha lk varlığımı z ı ko ruyup y e li ş tirrne k için. 

insanca yaşama kavuşmak iç in, fa şi s t Türk sö müry ecili !;j in e ve ye rli aja nla rına ka rşı daha 

a ktif savaşmaya. Kurtuluş Kuvvet le rine ka tılmaya ve O nu destekle meye. PKK önderli· 

§ inde ve Ulusa l Direni ş Müca de lesinde birl eşmeye çağınr. Kürdistan halkı iç in kurtuluş 

ı ş ı g ı g örülmüştür; sömürgeci kö le lik ça§ ı kapanmı ş. bağımsı z lık ve özgü rlük çağı . sosya

li zm ça§ ı. ulusal ve toplumsa l kurtuluş iç in diren iş dö ne mi baş l am ı ştır! Bu dö ne mde yi§ it 

kahramanlıklar göste rilecek ve zafe r. bunl a rı ya ratan halkımı zın olacaktır! 

e KAHROLSUN FAŞiST TÜRK SÖMÜRGECiLiGi! 
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e} iki askeri araç ve iki televizyon tahrip edilmiş . hükümet binas ı ya kılmış tır. 
f) Böl ük sila h deposu açılmı ş. zoralım yöntemiyle. çoğ U halktan toplanmı ş o lan. 

çeşitli çap ve ma rkada 60 tüfek. çeş itli çap ve markada 9 tabanca. 4643 me rmi. 3 

av tüfeği. bir sırt tetsizi. bir dürbün. 8 matara, 1 pusula. ı daktilo ve çeşitli eşya lar 

halk adına ka mulaştırılmıştır. 

e YAŞASlN KÜRDiSTAN BAGIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESi! 1 

I ı- ı s Ağ ustos ı984 akşamı21 Mart Propaganda Birligi Şemdinli ilçe merkezin e 

girmiş , ge ni ş· bir kitle göste risi yapmıştır . Bu eyle mde şunlar gerçekleşti 

rilmiştir: 

eYAŞASIN PKK! 

25 Agustos 1984 
Kürdistan Kurtuluş Birligi (HRK)-Basın Bürosu 

~-----------------------------------------------
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( SERXWEBÜN 

I 5 A§ustos saldın ve direniş ey
lemleri sonrasında Kürdistan. dün
yanın gözlerinin üzerine çevrildi§i 
bir merkez durumuna geldi. Ülke· 
mizde sömürgecili§in çok güçlü 
oldugu şiddet ortamında silahlı 

direniş temelinde do§an Partimizin 
elde silah yedi yıla yakın bir süredir 
yürüttü§ü direniş mücadelesi. şan lı 
15 a§ustos atılımıyla birlikte yeni 
bir aşamaya oturdu. 15 A§ustos atı
lımı uzun süreden beri teorik-pratik 
hazırlıklan yürütü len ve sıcak bir 
mücadeleyle kopmaz ba§lar altında 
geliştirilen ulusal direniş mücadele
mizin bu aşamasında, gerek Tür
kiye'n in iç siyasal ortamında 

- özellikle Kürdistan'a yönelik po
litikasında- ve gerekse bölge ve 
dünyadaki siyasal gelişmeyle ilişki
ler içinde önemli gelişmelerin bir 
merhalesi olmaya adaydır. 

Devrim ve karşı-devrimin daha 
şimdiden her düzeyde bir çarpışma
nın yo§un hazırlıkları ve eylem lili§i 
içinde olduğu gözlemlenınektedir. 
Taraflar arasında muazzam güç 
dengesizli§inin bulundu§u Kürdis· 
tan somutunda, küçük belirtiler 
halinde de olsa savaşın kıvılcımları 
tutuşturulmaya çalışılırk en, Türk 
fa şist sömürgecili§i ise tüm iç ve dış 
dayanaklarını gözden geçiriyor. 
Yeni duruma uygun yeni konumlara 
girmesi için güçler seferber ediliyor. 
politikalar gözden geçirilip, yeni 
kurumlaşmaların hazırlıkianna giri
liyor. Düşmanın tüm resmi temsilci
leri. Kürdistan'a sefer üzerine sefer 
düzenliyorlar. Toplantılar birbirini 
takip ediyor. Aynı biçimde, çok 
hazırlıksız olan Kürdistan'daki halk 
yı§ınları. yeni durumun karşısında 
hızla uyanıyor. Sömürgecili§in çeh
resini daha somut olarak tanımaya, 
kurtuluşun nerede yattı§ının sez· 
gisini daha güçlü duymaya, hangi 
s iyaset altında yürünebilece§ini ka
rarlaştırmaya başlıyor. Öncü güç, 
tarihin bu aşamasında uzun ve kısa 
süreli aralıklarla neyi-nasıl geliş
tirebileceğini kestirmeye çalışıyor. 
l:suna uygun adımlarını atarken. 
kötü darbeler yememek, acı yen ilgi
lerle karşılaşmamak için tüm bi
lincini ve iradesini zorluyor. Ve 
böylelikle Kürdistan'da, belki de 
dünyada eşine ender rastlanacak 
bir devrim ile karşı-devrim spirali 
oluşmaya başlıyor. Bu gelişm e l er, 

sömürgeciliğin hem ideolojik ve 
hem de kurumsal düzeyde pek bek· 
lemed i§i biçimler altında ve bekle
mediği bir zamanda ortaya çıkan 
gelişme l e rdir. Sömürgeciliğin ge
lişmeler karşısında duydu§u t e laş 

ve şaşkınlık bu nedenle an l aşı lır

dır. 

Halkımızın gerçekten ça§ın çok 
gerisinde olan ve hiç bir gerekçeyle 
meşru kabul edi lemeyece k statü
süneyapılan bu müdahal e, sorumlu 
devrimcili§in tüm bilinci ve yete
neklerini zorlayarak geliştirmek ve 
devrimin kesintisizliğini sağlamak 
için mutlaka yerine getirmesi ge
reken bir göreviydi. Ama, sorumlu 
devrimciler omuzlamış oldukları bu 
tarihsel rollerini oyna maya çalı

şırken, düzenin dolaylı tasfiyeci ve 
reformisı savunucuları da boş dur
mamışlardır. Yine sömürgecil ik de. 
bütün güç ve olanaklarını seferber 
etmiş, bu gelişmeyi her ne pahasına 
olursa olsun durdurmak zorunda 
oldugunu, bunun dışında yaşama 
olanaklannın olmadı§ını açıktan 
ilan etmek durumunda kalmıştır. 

15 A§ustos eylemleri sonrası. 
düzenin temsilcilerinden, dolaylı ve 
dolaysız savunucularına kadar he· 
men herkesin kendisini mutlaka 
tavır belirlemek zorunda hissetmesi 
de göstermektedir ki , gelinen aşa
mada güçler hızla yerlerini belirle
mek, belirledikleri mevzilerinde bir 
hesaplaşmaya hazırlanmak duru
mundadırlar. 

Kürdistan somutundaki son ge
lişmelerin altında imzası olan örgüt 
PKK' dir. Baştan itibaren büyük bir 
irade gücüvle hazırlanan bu geliş· 

Ekim 1984 

FAŞİST SÖMÜRGECİ ELEBAŞlLARININ 
SON KÜRDiSTAN SEFERLERİ 
SU ALAN DEVLET GEMİSİNİ 

BATMAKTAN ALIKOYAMAYACAKTIR! 

meler. Partimizin mücadelesinin en 
onurlu sayfalarından birisini t eş kil 

etmektedir. Bu nedenledir ki, en 
önde gelen militanlarından sem· 
patizanlanna kadar bu örgüt gö
rülmemiş saldınlara maruz kal
maktadır. Bir yandan düzenin önde 
gelen faşist şefleri en alçakça demo
gojilerle açıktan ölüm fermanlan 
okumakta; öte yandan ise yüzyılJar· 
dan beri devralınan uşaklık ruhu
nun günümüzdeki "çağdaş" temsil
cileri, halkımızın büyük bir coşkuyla 
karşıladıQı bu soylu direniş adım
lanna "provakasyondur, zarar ve
riyor, katliama götürür" diyerek 
hiçbir şeyi görmemek-duymamak 
için o görülmemiş inkar mantıQını 
i ş letmektedirl er. Belki de farkında 
olmadan düzenin en azgın şef· 

leriyle, aynı hedefe karşı saldınyor
lar. Halk saflarında ise, tarihimizde 
belkide ilk defa halkın kendi öz 
çıkarla rı temelinde kendi hak
larını savunmak için saf tutması, 
öncüsünü yalnız bırakma ması, tüm 
desteğini sergileme cesaretine yö
nelmesi söz konusu oluyor. Bunlar 
Kürdistan 'da yeni gelişmelerdir. 

Yeniden yorumlanmaya, ikirciksiz 
bir biçimde tavır almaya, nihai 
zafer do§rultusunda yürümek için 
kesin kararın verilerek mücadeleye 
daha büyük bir inanç, azim ve 
bilinçle sarılmaya zorlayan geliş· 

melerdir. 
Gelişmeleri iki güç açısından ele 

almakta ve devrimin sözcüleriyle 
karşı-devrimin sözcülerinin ve ey
lem lerinin konumlarını yakından 
görmekte yarar var. Ve hele bu güç 
Türk sömürgeciliQi oldu§unda, ya
kından görmeye duyulan ihtiyaç 
daha da artmaktadır. 

SON GELiŞMELER HERKESE 
TAVlR BELiRLEMESiNi 

DAYATMAKTADIRI 

15 A§ustos eyiemleri ardından 
do§rudan sömürgeci-faşist ordu· 
nun adeta yeni bir işgal hareketi 
başlatırcasına sürdürdü§ü operas· 
yon lar iki ayı doldururken; TC' nin 
tüm askeri ve sivil sözcüleri birbiri 
ardına Kürdistan'a gelerek. kor
kunç sefaletlerini gizleme çabası 
içine girdiler. TC. tarihinde ilk kez 
bir Cumhurbaşkanı. hemen ardından 
olay yerine gelerek. moral tak
viyesinde bulunmaya çalıştı. Her
gün defalarca tekrarladıklan "bi
tirdik·yokettik, devletimiz güçlü· 
dür" teranelerini , ilk kez bir Cum· 
hurbaşkanı eylemi ve sözleriyle 
yalanladı. Askeri ve sivil kurum· 
lanyla. düzenin her soydan sözcü· 
lerinin tarifsiz bir telaşı yaşadık
larını ele veren Kenan Evren'in Kür
distan seferi henüz sonuçlanırken, 
sömürgeci-faşist düzenin temsilci
leri durumundaki generaller çetesi, 
halkımızın diorneyecek direniş ey
lemlerinin gür sesini kulaklannın 
dibinde hissetti ve ardından cunta
nın başbakanı Ozal beliriverdi Kür
distan' da. O da cumhurbaşkanının 
izinden yürüyerek, HRK savaşçıları 
tarafından basılan Şerndi n li taburu
nun korkulu bahçesini seçti, ken· 
disince tarihi konuşmasını yaparken, 
TC tarihinde ilk kez. Hakkari, Muş, 
Bitlis merkez ve ilçeleri., hükümetin 
böylesine yakın " ilgisi" ne mazhar 
oldu. Ancak, Evren' e verilen cevap 
gibi, cuntanın başbakanı da bu 
"ilgi"nin karşılığını görmekte ge
cikmedi. 8 Eylül günü, HRK güçleri
nin yeni eylemleriyle. cunta şefleri 

ve piyonlannın yeni Kürdistan şef
lerine verilecek cevap l arın ne ol· 
du§ u en açık biçimiyle gösterildi. 

Cumhurbaşkanı, Genel Kurmay 
Başkanı. Sıkıyönetim Komutan ları . 
İçişleri. Dışişleri ve di§er Bakan
ların . Başbakan ve parti başkan lan· 
nın ardı arkası kesilmeyen gezile
rinin ve Kürdistan'da savurduklan 
tehditierin içerigini biraz deşmeye 
de§er. 

Düzenin temsilcileri. eylemin 
yaratıcıianna "bir avuç eşkiya ve 
çapulcu" diye damga vurmak iste
diler. Daha düne kadar ezdiklerini 
söyledikleri direniş güçleri karşı· 

sı nda acizliklerini ifade eden beyan
tarla, TV ekranlannda ve gazete 
sayfalannda boy gösterdiler. Yaka· 
ladıklannı söyledikleri "eşkiya" 

sayısını yüzleri aşan rakamlarla 
açıklarken. Cumhurbaşkanı sıfatıy· 

la, "üç·beş çapulcuya papuç bırak· 
mayaca§ız ", "elli milyonluk Tür
kün gö§sünde başlannı ezece§iz" 
gibi sözlerle nasıl bir çıkmaz içinde 
olduklannı bizzat ke ndileri ele 
verdiler. 

Cunta başı Evren, 2 Ekim günü 
başlayan ve beş gün süren Kür· 
distan seferinde. Van, Şemdinli, 

Hakkari, Yüksekova. Eruh. Siirt. 
Tatvan. Muş il ve ilçelerini gezerek. 
Kürdistan'a ilişkin "yeni" planlarını 
da açıkladı. TC'nin iflasını sergi· 
leyen bu açıklamalar, günlerce ka· 
muoyunu ilgilendiren en temel so
run oldu. Cuntabaşı Evren ve çetesi
nin telaşı elbette boşuna değil. 

Onlar. Kürdistan 'da yükselen dire· 
niş mücadelesinde kendi tüken iş· 

lerini ve tüm bir sömürgeci po
litikanın iflasını gördükleri içindir 
ki, her türlü uygulamaya rağmen, 
60 yıldır başaramadıklannı adeta 
ömürlerinin son günlerine sı§dır· 

maya çalışmaktadırlar. Evren 3 
Ekim Şemdinli konuşmasında, "bu 
topraklar üzerinde yaşayan ve 
cumhuriyeti kuran hepimiz, bütün 
vatandaşlanm Türk vatandaşıdır. 

Onun için diyoruz; "Ne mutlu Tür· 
küm diyene." Bununla iftihar edi
yoruz, gurur duyuyoruz. İşte birlik 
ve beraberli§imizi bozmak isteyen· 
ler bu gibi girişimlerde bulunmuş
lar, ama yavaş yavaş bunlar eri· 
yecektir, yok olacaktır" demekte
dir. Evren, 60 yıllık eritme ve yok
etme politikalannın işlemez kılınışı 
karşısında , tek silahları olan şantaj 
ve tehdite sanlmaktadır. Herkes 
kendisini Türk vatandaşı olarak 
kabul etmek zorundadır; ona göre 
"ne mutlu Türküm diyene" de
mekten başka ça re yoktur. Ve ken
dilerinin bile inanmadığı yalanlarla 
.. Doğu"ya yönelik yeni plan hazır
lıkları içinde olduklannı , "ihmal 
edilmiş Do§u" nun kaderiyle bundan 
böyle daha yakından ilgilenecek
lerini söylüyorlar. Aynı teraneleri. 
Cumhurbaşkanından başbakanına 
kadar hemen tümü tekrarlıyorlar. 
1985 yılı için yeni kalkınma planın
dan söz ediyorlar. En eski yalanlar 
tekrar tekrar söyleniyor; o ağızdaki 
sakızlar yeniden, yeniden çiğne· 
niyor. 

Ama, öte yanda bir halk var. 
Tarih iyi araştınlırsa belki de dört 
bin yıl öncesinden beri yerleşik olan, 
o daQiarla haşir neşir olmuş bir 
halk, çağın çok ötesinde yaşayan, 
unutulmuş. ama fiziki olarak çağda 
yaşayan bir halk. Dilsiz bırakılrTıış, 
hertürlü ulusal-sosyal gelişmenin 
dışına itilmiş, kendini ifade edemez. 
sahipsiz durumda bir halk. Hem 

ilerici insanlı§ın ve hem de emper· 
yalistlerin haklan konusunda hiç de 
cömert davranmadıkları o nesli 
tükeneo varlıklar gibi, soyunun tü
kenmesi için rıza gösterilen. görül· 
meyen bir soykın m altında tutulan 
bir halk. Bu soykınının en azgın 

temsilcileri elele verip, ittifaklar 
yaparak, yeni yeni kendine gelmeye 
başlayan bu halkın üzerine son bir 
kez yürümek istiyorlar. Bunların en 
barhan faşist Türk sömürgeciliği, 
tümüyle bir emperya list sistem 
arkasında oldugu halde. yerel gerici 
güçleri de milisleştirerek, yeni sa l
dırılara hazırlanıyor ve tüm bunlar. 
ulusal de§erlerinden, her türlü eko
nomik, demokratik. siyasal haklar
dan -ki bu haklar zaten şimdiye 

kadar varlığı kabul ed ilmeyen bir 
halk için düşünülecek degildi- söz 
edilmesinin bile kabul edilemediği 
bir halka dayatılıyor. Bu halk için 
veri len yarg ı inkar ve bu inkar mut· 
laka ona da kabul ett irilm ek iste· 
niyor. " Ben ölmüş-bitmişim" de
dirtilmek ve bu yargının a ltına 

imzası attınlmak isteniyor.Bu du
rum, polisin işkence alttf1daki bir 
devrimeiye önüne uzatılan ka§ıtta 
yazılı olan "devrimcilikten nedam et 
duyuyorum" sözü altına imza attır· 
maya çalışmasına ne kadar da ben
ziyor. İşkence altındaki devrimeiye 
polis, bu ka§ıdı imzalamasının ya
şamak için tek yol olduğunu söyler. 
Buna imza atanlar da çıkar. ama 
onlar tükenişin eşi§inde olan soy· 
suzlardır. İşte, işkence altındaki 
halkımıza dayatılan da, nedamet 
duygusuyla istenilen bu imzadır. 

"Ben yokum, kendimden nedamet 
duyuyorum, ismim·cismim yoktur" 
sözü altına imza attınlmak isten
m• ktedir. Fakat bu imza kabul edil
miyor. direniliyor. ve işte bu di
renişe saldırı vardır. Düze nin eşkiya 
başlan, tasfiyeci, reformcu, komp· 
locu aydın bozuntulan, bu direnişe 
saldınyor ve en açık biçimiyle ken
dilerini PKK gerçegi karşısında ele 
veriyorlar. 

Burada tarih bir kez daha dile 
getiriliyor. Yaşaması g.erekenle ya· 
şamaması gereken, il erici insanlık 
açısından desteklenmesi gerekenle 
karşı çı kılması gereken nedir? Bun
lar insanlık kitabı biraz açılarak 
ortaya konulmalı , orada haklı olan 
hakkını alabilmelidir. Dünya halk
lannın az çok almış oldugu haklar, 
bu halk için de geçerlidir. Biraz 
insanlık yurtseverlik ve devrimciliğin 
kalıntıları temsil ediliyorsa, kişisel 
ve örgütsel endişelere kapılmadan 
sezarın hakkını sezara vermeyi 
göze alarak yargıda bulunmak, 
konuşmak ve tavır almak gerekiyor. 
Sadece Kürdistan açısından da 
değil. tüm bölge ve çağımız halklan
nın ilerici, demokratik. sosyalist 
tüm güçlerinin, ne kadar hesaba 
katmarnazlı k ederlerse etsinler yine 
de, insan soyunun çok geri bir 
parçası karşısında namuslu bir tavır 
almalarında zaruriyet vardır. 

ÇAPULCU VE EŞKiYA 
ÇETELERi KiMLERDiR? 

PKK önderligindeki Kürdistan 
Ulusal Direniş güçleri, düze nin 
temsilcileri tarafından "bir avuç 
eşkiya ve çapulcu" olarak gösteril
mek isteniyor. Yine Türk sömür
gecileri , arkalarındaki emperyalist 
efendileriyle aynı a§ızdan "terö· 
rizm" yaygaralan kopanyorlar. 
Türk egemen sınıflarının günümüz· 

Sayfa 10) 

deki temsilcilerine, çapulculuk ve 
barbarlıgın ne oldugunu, kimin 
eşkiya olduğunu, bizzat kendi tarih
lerinde n derslerle ö§retece§iz. Ve 
bunun gereken karşılı§ını, günü· 
müzde gücümüz oranında verece
§iz. Bu kavramiann kime yakış

tı§ını, ortalıQı fazla kargaşaya ver
meden kısaca da olsa hatırlatmaya 
ihtiyaç vardır. 

Barbarlıgın yukarı aşamasında 

Türk egemen sınıfı oluştu§unda, 

Ortadogu'yu Xl. yy'dan beri istila 
ettiğ ini tüm tarihçiler söylemekte· 
dirler. İran yayialarından Mezo
potamya ve Kafkasya'ya bir kol 
biçiminde sarkan tepeden tırna§a 
silahlı ve atlı olan bu kesimler. 
tarihe barbar sürüleri olarak geç
mişlerdir. Tüm işleri çapulculuk 
olan bunlar, İran ve Ortadoğu uy· 
garlı§ını kılıçla harap etmiş, uygar
lık adına ol uşan bir çok degeri 
gaspetmiş, eşkiyaların yaptığı bir 
çapu lculu§un bile çok ilerisinde bi r 
çapulculuk yapmışlardır. Bu ça
pulculuğun İran , Irak, Mezopo· 
tamya, Kafkasya, Anadolu ve Bal
kanlar'da adım adım nasıl geliş tiril

diğinden bahsetmeye gerek yoktur. 
Tarih bilgisi çok sınırlı o lanlar bile 
bunu bilirler. Türk hakim sınıfları 
bunu kılı ç la gerçekleştirmişlerdir. 

Soruyoruz: Bu barbariann kı· 

lı ç l a herşeyi elde etme hakları var 
mıdır? Düzenin bugünkü sahiple
rine göre. kılıçla istediğin kadar 
keser, imha eder, çapulculuğu so
nuna kadar geliştireb ilirsin . Bu. 
onlar açısından, egemenleri n köleci 
dönemden günümüze kadar iddia 
ettikleri bir haktır. "Aldat, silahla 
cezalandır. elindekini al kuralı. 

uygarlığın bir gereğidir" TC. bu tür 
uygarlıkların en belli başlısının 

mirasını devralan bir güçtür. Ta
rihte hiç bir egemen güç. Türk ege
men sınıfları kadar barbarlı§a baş 
vurmamıştır. Türk egemen s ınıfları , 

daha Orta-Asya bozkırlanndan 

Çin'e, Hindistan'a, Sibirya'ya ve 
Ortado§u'ya yöne ldiğinde tam bir 
barbariılda işe başlamıştır. Çapulcu
luk. hiç bir egemen sınıf tarafından 
Türk egemen sınıfları kadar yapıl
mamış: imha, hiç bir egemen sın ıf 

tarafından Türk ege men sın ıfl a rı 

kadar yürütülmemiştir. Selçuklu
ların ve Osmanlı tarihi biraz in ce le
nince görülecektir ki, tarihlerinde 
çapulculuk ve barbarlıktan başka 
bir şey yoktur. Yaratılan her şey ele 
geçirilmek istenmiş. yaratıl anı n 
gaspıyla uğraşılmış. yeni bir şey 
yaratılmamıştır. Bir Selçuklular ve 
Osmanlılann tatanının bölgemizde 
nasılgelişti§ini kendi başianna geti· 
rilenlerden halklar bilmektedir. Os
ınanlılar. yakın bir zamana kadar 
Avrupa'yı kılı ç ve vahşetle tehdit 
eden barbarlar o larak damgalan
mışlardır. Bu nedenle. bu egemen 
sınıfın tarihinden fazla bahset· 
meyece§iz. Yine. Türk burjuvazisi
nin doğuşu, gelişimi ve iktidara 
yükselişinin hangi entrika ve komp· 
lolarla dolu oldugundan da bahset 
meyece§iz. Bilinenleri uzun uzun 
anlatmaya gerek kalmamıştır. Ha· 
fızalar biraz zorlanırsa gerçekler 
dile getirilir. Emperyalizm adına 

kendisini bölgede istikrarın bir mo· 
deli olarak su nan ve emperyalizmin 
yeni .. Hitler"i Reagen tarafından 

örnek olarak gösterilen bu rejimin 
şeflerinin eşkiyalık, çapulculuk ve 
barbarlıkla ilişkisinin degerlen
dirilmesini ilerici insanlı§a bırakıyo
ruz. 

Kürdistan'da yürütülen açık bir 
..,ahşet ve barbarlık vardır. Çin'den 
Atlas Okyanusuna. Baltık Denizin· 
den Hint Okyanusuna kadar halk
Iann az çok nasibini aldıQı bar
barlıktan halkımız da nasibini aldı. 
Bu dehşet rejiminden en acılı bir pay 
da halkımıza düştü. Daha önceki 
yüzyıliann işgal ve istilasından bir 
türlü yakası nı kurtaramayan halkı
mız, Persler, Asurlar. iskender. 
Makedonyalılar, Bizans. Sasaniler 
ve Araplar'dan sonra daha 10. yy'da 
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Türk barbarlığanın egemenliğine 

girdi. Ve tarih, bu yıllar boyunca 
Celalettin Abdul Şah'tan Alpaslan, 
Cengiz ve Timur'lara kadar, halk
Iara boydan boya kan kosturan 
isimle re tanıktır. Turgut Özal'ın son 
gezisinde, Alpaslan'ın Bizans'a 
karşı kazandığı savaşın yeri olan 
Malazgirt'e gitmesi ve Kürdistan 
seferini Malazgirt ruhuyla başlat· 
ması anlamlıdır. Oradan yeniden 
bir fetih harekatı içine giriliyor. 10. 
yy'dan beri normal uygarlık orta
mına bile girernemiş ve Ortadoğu'
nun en dağlık kesiminde yer alan bu 
halka karşı. şimdi sonu gelmez 
seferler yeniden gündemdedir. Dağ
Iann her tarafında bir eşkiya avı 
başlablmışbr. Çapulculuk alabildigine 
geliştirilmekte, halkın elinde varo
lan her şey talan edilm ektedir. Açık 
ki. tüm bunlar halkımızı zapturapt 
altına almak için yapılıyor. 

Böyle bir süreç, daha önce de 
yaşanm ı ştır. Alpaslan, on binlerle 
Kürdistan'ı işgal etmiş. Selçuklu 
şefleri Kürdistan'ı boydan boya 
kana bulamış, Osmanlı Sultanı 

Yavuz, kırkbinleri kuyulara doldur
muş, IV. Murat Ba§dat'a girerken 
Kürdistan yine aç kurtların dişleri 
arasında ta lan edilmiş, kana bulan
mıştır. Hatırlanaca ktır, meşrutiye

tin ilk seferi de yine Van'dan baş
laulmıştır. Kenan Evren'in son se· 
ferinin de Van'dan başlaması gibi. 
Turk hakim sınıflarının tarih bo· 
yunca Kürdis tan 'da sergiledikleri 
barbarlık. talan, vahşet ve eşkiya· 

lıQa bolca örnek verilebilir. Özde· 
mir Osman Paşalarla, Kenan Pa
şalar arasında böyle kanlı bir ta· 
rihsel ili şki vardır. Kürdistan, Türk 
burjuvazisinin toy ve azgın temsilci· 
le ri " ittihat-ı ' teraki" şeflerinin 
temsilcileri elinde kan revari fçinde 
bırakılmıştır. Mecburi iskanlar· ve 
katliamlar Kürdistan ' ın üzerinden 
eksik olmamış ve hemen ardından 
Mustafa Kemal' in istilacılı§ı baş· 

lamışt ır. 20. yy'da insanlı§ın kar· 
şısında, artık maddi-manevi alanda 
geliştiril en tüm imha taktikleriyle 
lecrite alınan. askeri, politik. eko
nomik, kültürel alanda cendereye 
alınarak. mutlaka teslim alınıp biti
ritmek istenen bir halk gerçekli§i var
d ır . Ve bu, sadece fiziki bir kat
liam da degildir. Bu halkın dili. kül
türü ve hatta adı katiedi Imiş, maddi 
yaşam imkanları talan edilmiş ve 
dünyada yaşayıp yaşamadıQının bi· 
lineinde olmayan bir halk ortaya 
çıka nlmıştır. Çagın neresinde, ta· 
rihin hangi aşamasında oldugunun 
farkında olmayan , üstü betonlan
mış. ama bu beton altında bile hala 
ölmeyen bir halk. Tıpkı mezara 
gömülen, fakat mezarda yaşayan 
birisi gibi bir halk gerçekli§i yaşan· 
maya başlanmıştır. 

Bu halkın bazı temsilcileri baş
larını vura vura mezar taşlarını 

parçalarken, bitkinin kayayı çat
Iatıp filiz vererek yaşama hakkını 
aramas ı gibi, halk da öncüsü ar
kasında mezarında bazı çatlaklar 
yaratarak başını uzatıp yaşamak 

ister. Fakat. o görülmemiş dehşe tli 

barbar kılıç yeniden belirir. uzanan 
bu başı hemen biçrnek ister. "Çık

mayacaksın m ezanndan ·• der. "İ ni m 

inim inleyerek de olsa orada ölecek· 
sin, senin koderin bu" der. Ve bu 
barbar kılıcın günümüzdeki tem
silcileri, bir de bu işe " demokrasi" 
kanştınrlar. Eşkiyamn elebaşısı, 
son Kürdistan seferinde Hakkari' de 
"biz bu şakilerle pariementer de
mokrasi içinde de mücadele ederiz, 
hiç m erak etmeyin" diye fetva verir. 
Bir halkın bitiri li şin in ''demokrasi" 
içindeki hallinin şerefi nedir? Ama, 
bir devletin temsilcisi ça§ımızın 

gerçekleri içerisinde, insanlan ba
şına toplayarak böyle bir imha 
kararını avaz avaz ba§ırmaktadır. 

Karşısına toplattıQı bu halkın insan· 
lannın göQsüne silahlan dayaya
rarak "Ne Mutlu Türküm Diyene" 
diyeceksiniz diye tehditler yagdır
makta, halkın tümünü bu yokoluş 
bata§ına zorla çekmek istemekte-

dir. Kadınlan da ça§ırmayı ihmal 
etmemekte, ''onlar da gelsin ba
ğırsınlor" demektedir. Ve o, tüm 
eylemiyle demokrasiyle birlikte bir 
halkın yoklugunu böylece ilan et
mektedir. Ama. tedirgin ve telaş

lıdır. 

Kürdistan'da büyük bir insanlık 
savaşımı yürütülüyor. Sıradan bir 
onur ve namus sahibi olmak için 
bile direnme kten başka en küçük bir 
imkanın kalmadı§ı bu ülkede, in
sanlar, belki de dünyada en az rast
lanacak bir fedakarlıkla adım adım 
yürümeye çalışıyorlar. Ve tam da bu 
noktada, yeniden inkar ve imha 
dayatılıyor. Ama, işte yine burada 
sömürgeci çete. kendi kendisiyle bile 
çelişkiye düşüyor, yalanianna ken· 
disini bile inandıramıyor. Bir yan
dan "bir avuç eşkiyoya papuç bı
rokmayacağız " derken. ö te yandan 
"kendinizi yok sayın" diyor. Halkı· 
mıza, ülkemize ve her türlü yaşam 
hakkımıza karşı , herhangi bir 
dönemdekinden daha barbar bir 
biçimde zorla başka bir şey onayia
tılmak isteniyor. Tek ulus, tek dil, 
tek kültür zorla ve hem de em perya
lizm adına en gerici bir tarzda onay· 
lattırılmaya ça lışılıyor. Bu ise, tek 
yol olarak gösteriliyor. 

FAŞİST SÖMÜRGECİ 
ELEBAŞlLARININ SON 

KÜRDiSTAN SEFERLERİ 
SU ALAN DEVLET GEMİSİNİ 

BATMAKTAN 
ALIKOYAMAYACAKTIR! 

Halkımıza zorla dayatılmak is· 
ten en bu yolun, devletin en üst yetki· 
Iiieri tarafından tehdit , şantaj ve 
açık bir zorbalıkl a bir kez daha ilan 
edilmesi karşısında , artık hiçkimse 
şaşırmamaktadır. Eşkiya elebaş

ları. özellikle ıs Agustos eylemleri 
sonrasında. tam bir telaş ve korku 
icindP veniden bir Kürdistan seferi 
başlattılar. Ama bu sefe rki Kür
distan gezileri bira z daha deQişik 
öze llikler taşıyor. Generaller ve 
uşak takımı. çaQımızın yakın ta· 
rihinde Mustafa Kemal'lerin, İnö· 
nü'lerin. Bayar, De mirel ve Ece
vit'lerin gezilerinden farklı bir bi
çimde gezmeye başladılar. Onlar. 
tes lim alınmış bir halkın üzerinde 
biraz korkusuz gezer, aldatır ve 
alkış toplarlardı. Bunlar. bu sefer 
korkuyorlar. Daha konuşmalan bit
meden hemen yanıbaşlannda silah 
sesleri patlayan, kolluk kuvvetlerin
den ölüm habe rleri geliyor. Bu 
seferki gezilerinde biraz tedirginler 
ve bu tedirginliklerini açıktan itiraf 
ediyorlar. Daha dün "ezdik bitir· 
dik'" dedikleri halde, şimdi "geliş

melerin tırmonmosındon korktuk
lonm '', "e$kiyolor tarafından yapı· 
lan bu baskının zamanı gelince yok 
edileceğini, ancak bunun vakit a
lacağını" söylüyorlar. Fakat, hala 
adını koymaktan kaçınıyo r. bunun 
nasıl bir gelişme oldugunu söyleme 
cesaretini dahi göstermiyorlar. İşin 
içine başka güçleri katarak müca· 
delenin neyin mücadelesi oldugunu 
gizleyeb il ece klerini, kamuoyu nez
dinde çarpıtabileceklerini zanne· 
diyorlar. Tek bir Ermeni'nin ol
madı9ını, yine mücadelenin tü· 
müyle öz güce dayana rak gelişti9ini 
gerçekte onlar da bilmektedirler. 
Ama. Kürt halkının yaşadı§ı ve 
kurtuluşu için mücadele ettiY i bu 
alanda yalanlar söyleyerek, gerçek· 
terin üstünü örtrnek istemektedir· 
ler. 

Onların. bu seferki Kürdistan 
seferlerinin, tümüyle kend i aleyh
lerine işleyen gelişmeler içe risinde 
gerçekleştiSini t e laşlı beyanlarında 
da görmek mümkündür. Olayların 
gelişimini durdurmak için "özel 
planlar hozırlodıklannı" söylüyor. 
"şimdiye kadar ihmal etti§imiz bu 
yörelere a§ırlık uerece§iz" diyorlar. 
Açıkça yalan söylüyor ve başka şey
le r yapmak istiyorlar. Buna en açık 
örnek olarak. ı923'de çıkanlan 

"izale-i şekavet" (eşkiyalıgın yok 
edilmesi) ile ilgili bir kanunun yeni-
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den gündem konusu haline getiril
mesi var. Bu .. kanun"a göre. 
"jondormanın ulaşamadığı köyler
de halka silah dagıtılacagı" söylen
mektedir. Bunun anlamı çok açık
tır. Birazdan da açıklanacagı gibi 
alınması düşünülen yeni tedbirler, 
TC' nin kendisini tümüyle savaş 

düzenine göre hazırlamasından 

başka birşey de§ildir. Sömürgeci 
faşist burjuvazinin asker ve sivil 
tüm sözcüleri ve emperyalistler 
kafa kafaya vererek, Kürdistan'da 
gelişen Ulusal Direniş Mücadelesini 
bastırma planlan üzerinde çalış

makta ve vakit geçirmeksizin uygu
lamanın telaş ve sabırsıziıYı içinde 
bulunmaktadırlar. TV, radyo ve 
basın son günlerde öze llikle bu 
konuları işlemekte, cuntanın yazar 
takımı o "dahiyane" kafalarını hep 
bu işe yormak ta, öneri üzerine öneri 
sunmaktadırlar. Ama görülen o ki , 
tümü de tek bir noktada birleş

mektedir. Bu direniş hastınlmalıdır 
ve hem de ne pahasına olursa olsun. 
Bunun için gerekirse hemen tam· 
pon bölgeler oluşturulmalı, köyler
deki uşak takımı ve ajanlar-muh
birler silahlandınlarak m ilis örgüt
lendirilmeli, devletin hakim olama
dıgı dag köyleri boşalt ılarak zoraki 
göç dayatılmalı . içte bu ve benzeri 
girişimlerde bulunurken dışta da 
direniş güçlerinin yararlandıkları 

ortam mutlaka ortadan kaldırıl

malı, gerekirse yeni işgal sefer
leriyle sürek avı sınırlar ötesine 
çıkanlmalıdır. En genel ifadelerle, 
düzenin sözcüleri şimdi ilk elden bu 
planlar üzerinde durmakta ve 
önemli oranda görüş birli§i içinde 
olduklarını kanıtlamak istercesine 
aynı a§ızdan avazlan çıktı Qınca 

ba9ırmaktadırlar. 

TC'nin elinde bugün zor'dan 
başka bir araç kalmamıştır. Ama bu 
politikanın da ucu görünmüş. iflas 
etmiştir. "DoQu'ya yardım" vs. gibi 
sözler ise bir palavra olmanın öte· 
sinde anlam ifade etmemektedir. 
Cumhurbaşkanından, karakol ko· 
mu tanı na kadar düzenin tüm sözcü 
ve piyonlan feryad etmektedir. 
Ama, başta Kenan Evren olmak 
üzere, düzenin sözcülerinin bu fer· 
yadları. kendi düzenlerinin iflasını 

kanıtlamaktadır. Çapul ve talanın 
dışında bir ekonomik politikadan 
bahsedilemeyen Kürdistan ' da. as· 
keri zor'un da yapabil ece§i fazla bir 
şey kalmamıştır. "Ekonomik kal
kınma planlan", "ordumuz" dedik
leri şeyler iflas ve çürümelerini 
sergilemektedir. En uç noktasına 

kadar vardırılan zor politikası iflas 
etmiştir. Bundan böyle olsa olsa 
ölüm mangaları türetecekler, bun
lara bolca para akıtacaklardır . Ya· 
tırım ded ikleri budur. ANAP'a da
yalı olarak oluşturulan bu yeni 
faşist milisiere silah ve para veri
lecek, bu çapul takımı tıpkı geçmiş
te Hamidiye Alaylarında oldugu 
gibi direniş hareketine sa ldırtı

lacaktır. Kürdistan'da hareketsiz 
kalan ordu, co!j rafyası ve insanını 
iyi tanıyan bu yerli milislerle tak· 
viye edilmek istenm ektedir. Yatı

nm vb. adı altında aslında bu faşist 
milisler kanunlaştırılmaktadır. Er
meni meselesi de yine bu dönemde 
yeniden hortlatılmaktadır. TC'de 
tarih adeta yeniden sahneleniyor 
gibidir. Fakat açık olan şey. karşı
devrimci terörün de§işik kılıklar 

altında geliştirilm esidir. Ama bu. 
bir diger yanıyla devrimin de ge lişti· 

Qini gösterir. Eger karşı-devrim . 

bütün plan ve uygulamalannda iflasa 
u!jramış ve günden güne daha çılgın 
bir konuma giriyorsa. bu, devriınci 
gelişmenin bir sonucudur. "Tedbir" 
mutlaka bir gelişme karşısında alı
nır. Sömürgeci-faş i st burjuvazi. ne 
kadar ad koymamaya çalışırsa 

çalışsın. bugün bir savaş halinde 
oldugunu itiraf etmek zorunda bı· 

rakılınıştır. PKK önderligine 7 yıl 

boyunca süren direniş mücadelesi. 
bugün daha da gelişmiş olarakonun 
sinir merkezlerini her gün dövmekte 
ve çılgına çevirmektedir. Bu neden· 

!edir ki , daha şimdiden, en geliş

miş karşı-devrim yöntem ve ted
birlerine telaşla sanlmak ihtiyacını 
duymaktadır. Kürdistan sahasında 
devrim ile karşı-devrimin amansız 
bir hesaplaşması yaşanmaktadır. 

Bütün politikalan iflas etmiş olan 
karşı-devrimci güçler, ellerinde ka
lan tek. ama kendilerinin sonunu 
getirecek olan zor'a dayanmakla, 
"yeni tedbir" "politika" adı altında 
adeta devrime karşı yanş yap
maktadırlar. Açık ki, bunun kar· 
şısına çıkarılacak politika da tek 
olacaktır: Devrimci şiddeti dayat
mak ve bütün bilinç ve enerjiyle 
devrim için yarış. 

Türk stolipincili§ine soyunmuş 
olan Özal'ın ekonomik tedbirleri ise 
bugünden yüzü açı§a çıkmış Kür
distan'ı talan ve dar a§açları po
litikasıdır. Daha önce de belirtildi§i 
gibi, ekonomik yatırım denilen şey. 
sömürgeci faşist terörün tırman

dırıtmasına hizmet edecek yol 
vb'nin yapımına yönelik olacak ve 
tabi ki bunun yanında milyonlar 
yerli milis çetelerin oluşturul· 

masına akıtılacaktır. Ancak, bun
ları uygulamaya geçirirken bile ne 
büyük bir tedirginlik ç inde olduk
larını görmemek olası degildir. 
Sömürgecilerin Kürdistan'da attık· 
ları her adımda artık korku ve kaygı 
vardır. Silah olarak ellerine aldık
lan şeylerin ne zaman ters tepece
gini kendileri de bilememektedirler. 
Bunun içindir ki , telaş içinde ani 
kararlar almakta, hemen ardından 
korkuyla irkiterek " acaba" soru· 
sunu sormaktan kendil erini alama
maktadırlar. Cumhurbaşkanı'ndan, 

Genel Kurmay Başkan'ı ve Baş

bakan'ına kadar sıraya girerek dü· 
zenledikleri son Kürdistan seferleri 
ve tedbir diye açıkladıkları karşı

devrimin bayatlamış taktikleri 
konusunda takındıkları tutum bu
nun en son ve açık örnekleridir. 

Bu geziler. toplantılar ve kar· 
şılıklı verilen demeçler daha da uza
yacaQa benzemektedir. Onların ne 
kadar sefil bir durumda oldukları. 
ıs Agustos adımıyla çok güzel bir 
biçimde sergilenmiştir. Geliştiri· 

lecek daha güçlü ve büyük direniş 
eylemlerinin bir ilk adımı olan 15 
Agustos eylemleri ardından, de· 
meçler birbirini izlemiş. "kaçmak 
isteyen teröristler kıstırıldı", "eş· 

kiyayı kıskıvrak çevirdik... "72 
saatlik direnmeleri kaldı" vb. gibi 
beyantarla direnişin gücü gizlen· 
meye, saatlik-anlık bir olay gibi 
gösterilmeye çalışılmış. ama bizzat 
gelişmelerin yalanladıgı bu açıkla

malar nedeniyle TC kendisini tüm 
dünya kamuoyunun önünde gülünç 
bir duruma düşürmüştür. Dagları 

boydan boya kuşattıklannı söyle· 
mektedirler. Şırnak. Eruh. Muş, 

Kars, Van, sürek li gezilere tabi 
tutulmaktadır. Muhalefet partisi 
sıfatıyla de meç vermekten ve yezi· 
lere çıkmaktan geri kalmayan diger 
kukla liderler de. dehşe t içinde 
"olaylarçok ciddi ve önem li ", "halk 
da harekete geçirilmeli" diye feryat 
etmekte, sahte parlamento dahi 
cılız haliyle temel gündem maddesi 
haline getirdlgi "DoQu'ya sefer" 
sorununda en işgüzar tutumtarla 
ahkam kesmektedir. 

Ama. tarih bu sefer degişik yazı· 
laca§a benziyor. Artık günümüzde 
vanlan noktada, düzene karşıt güç
ler içinde görevler ve çözüm yolları 
söz konusudur. Düzenin tüm resmi 
ve gayri resmi şeflerinin bu sefer· 
lerini yadıryamıyoruz . Tarihi bilinç 
biraz yoklandı§ında. Kürdistan ' ın 

böyle seferlere çokça tanık oldu· 
Qunu görmekteyiz. Özellikle Van. 
tarihte bu seferleri n başlangıç nok
tası haline getirilmişti , Kanuni'den 
4. Murat'a kadar he men tüm Os~ 
manlı Sultanları önemli tarihsel 
anlarda bu ilierimize seferler yap· 
mışlar. Van'a gelmiş ve buradan 
Kürdistan'a da!jılmışlardır. Musta· 
fa Kemal de Van'a bir üniversite 
yapılmasını istiyor. 100. do§um y ıl

dönümünde bu üniversite yapıldı ve 
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Kenan Evren bu üniversiteyi son Kür
distan seferinde açtı. Sözüm ona 
üniversiteyi ö§retime açmak için 
Van'a gelen Kenan Evren, gerçe kte 
başka bir seferi açtı. Van'a savaş 
halindeki askeri birliklerle girdi. 
Agzından çıkan her sözünde yaşa
nan bu savaştan bahsederek, halkı
mıza gözda§ı vermeye çalıştı. 

Bu sererlerin tarihteki diğer 

seferlere benzemeyece§inden bah· 
setmiştik. Gerçe kten de biz bu sefer· 
leri, başka bir sefer haline geti· 
recegiz. Halkımız yüzyıllardan beri 
bu barbar eşkiyalann elinden bir 
türlü yakasım kurtaramıyor, öz 
çıkarlarıyla direnemiyordu. Fakat 
çaQımız, artık eski ça§lara benze
memektedir. Halkımızın da içinde 
yaşadı§ı proletarya ve ulusal kurtu· 
luş hareketleri çagında. henüz kay
naşamadı§ı ça§la köprüleri kur· 
mak, dişini tırna§ına takarak halka 
verdiQi sözü yerine getirmek ve 
dön emi eskisinden farklı kılmak 

için, bu sefer kendi öz tarih sayfa· 
sını yeniden yazmak için bir doQuş 

olayı vardır. Kısaca Kürdistan hal· 
lan ın kendi öz tarih sayfalannın yazıya 
dökü lmesi söz konusudur. Yeni bir 
olay. devrimler çaQı ola yı, bir 
halkın yeni yeni açtı§ı sayfa lar 
düzenleniyor. Kim ne derse desin, 
Kürdistan halkı çaQa adımını atmış· 
tır. Ve bu adımın altında PKK 
imzası vardır. Bütün eksiklik ve 
yetersizli§iyle bu inkar edilemez 
bir gerçektir. 

PKK. 1978' lerden beri dehşetli 
sömürgeci şiddet ortamında silahlı 
direniş temelinde do§muştur. 

Burada önemli olan taşınan yüce 
amaçlardır. Küçük bir grup bile. 
elden silahı bırakmadan direnirse, 
geleceQin büyük ordularının tohu
munu saglam bir biçimde atmış 

olur. Başlangıçtan itibaren. sömür· 
geci dehşet ortamına halkın dire· 
nişiyle karşı konulmuş; bir Hilvan ve 
Siverek'de olduğu gibi küçük de 
olsa adımlar atılmışsavebu adım
lardan geriye dönmernek için eldeki 
imkanlar sonuna kadar kullanıl

mak istenmiş ve yapılmışsa. gelece
Yi n zafer tohumları elbette vardır. 

ve bunlarda gizlidir. PKK, bunun 
yaratıcısıdır. O. hiç bir gerekçeyle 
halkımız hakkında biçilen yargıyı 
kabul etmemiş. bu dehşet ve yokluk 
statüsü parçalanmalıdır demiştir. 

Büyük sözlü ajita~yon ve propa
ganda çok az bir donanı ma ragrnen 
bu kararlılıkla başlatılmıştır. Ama 
öte yandan, bundan bile büyük 
korku duyanlar olmuş. yüzyıliann 
yüreksiz bırakılmış beyinleri ba
Qımsız bir Kürdistan adına ilk söz ler 
a§ızdan çıktı!jında "iki-üç ayda sizi 
toz ederler. ilk mermiyi potlotırsanız 
sonu kotliamdır, Do§u yerine Kür· 
d is ton ders eniz bu bir provokasyon· 
dur. bir foşisti vurursanız bu halk 
yok olur" demişlerdir. Onun için de. 
teslimiyeıçi bir biçimde düzenin sol
dan yc:~ ıııanmasını önerme cüretini 
gös termişlerdi. Her an. her dakika 
n eşteri bo§azımızda olan düşmana 
karşı. pamuk eldiven le mücadele 
ed ilmesini istemiş l erdir. Kürdistan 
adı yüzünden ceza görmemek için. 
yüzyıliann en eski ülkesi ne adını 

vermemişlerdir. Örgütle rine ad 
koymamışlar, koyduklan ise ancak 
paliste açıga çıkmıştır. Ve yüre§in· 
deki son çarpışı bile Kürdistan'a 
adayan)>u onursuzluğa küçücük de 
olsa darbe vurmak için ken dini 
katık edenlere "aceleci. pro
vakatör" vb. deme soysuzluQunu 
göstermişlerdir. Sömürgecilikten 
daha alçakça saldırm ı ş l a rdır. Dü
zenin resmi temsilcileri gibi geçmi~ 
gösterip. ipi hatırlatarak bundan 
dersler çıkarılmasını ist eın işlerd ir . 

Sömürgeerler de. Dersim'den Ag
nya kadar geçmişi hatırlatarak. 

yakın tarihten ders çıkanlmasını 

istediler. Daragaçlan ve kılıçla teh
dit etti ler. Bütün güçleri ve uşak
larıyla birlikte sa ldırdılar. PKK. bu 
çıkı şlara karşı. yüce insanlık ira· 
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15 Agustos 1984 günü. dünya 
radyolan ve çeşitli yabancı haber 
ajansları Siirt'in Eruh ve Hakkari'
nin Şemdinli ilçelerinde PKK parti
zanların ın sömürgeci Türk ordusu
na vurdu§u darbeleri kendi halk
larına duyuruyorlardı. Degişik 

yorumlarta verilen haberlerde sö
mürgeci ordunun kayıplarının bü
yük oldugu belirtiliyordu. 

PKK önderliginde gelişen Kür
distan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi
nin silahlı direniş düzeyine var
dırılınasının müjdecisi olan E ruh ve 
Şerndi n li eylemleri, Kürdistan soru
nunu ve kurtuluş mücadelesini en 
yakıcı tarzda gündeme getirdi. 
Eylemlerin nedenleri ve yolaçtıQı 

sonuçlar bu açıdan tarihsel bir 
önemde oldu. Eylemlerin şu şekilde 
geliştigi bildirildi: 

15 Agustos akşamı PKK önderli
§indeki Kürdistan Kurtuluş Birli§i 
(HRK) güçleri. Eruh ve Şemdinli 

ilçelerinde sömürgeci ordu birlik
lerine ve işbirlikçilerine bir dizi 
seri baskınlar düzenlediler. 

Eruh ilçesi nin bütün giriş~çıkış 
noktalarını denetim altına aldıktan 
sonra yıldırım hızıyla ilçe iç ine 
dalan devrimci kurtuluş güçleri. 
önce bölük binasını kuşattılar. Bir 
gurup savaşçı isabet roke t atışıyla 
bölük binasına darbe vurdu. Ardı n~ 
dan otomatik silah atışlan ve el 
bombalaoyla bölü§ün tümünü etki~ 
sizleştiren kurtuluş güçleri. dört 
saat süreyle ilçeyi ellerinde tuttular. 
Operasyon süresi boyunca devrimci 
kurtuluş güçleri yaralanma dahil 
hiçbir kayıp vermediler. Bu süre 
içinde kahve lerde toplu bulunan 
halkla toplantılar yapıldı: eylemin 
amaçlan anlatıldı. Bütün ilçede 
HRK'nin kuruluş bildirisi dagıtıldı. 
Aynı bildiri caminin hoparlöründen 
okundu, direniş sloganlan atıldı. 

Sloganiara hallfın da yaygın olarak 
katıldıgı gözlemlendi. Olaylar sı~ 

rasında biri nöbetçi olan bir askerle 
bir başçavuş öldürüldü, üçü bir yüz~ 
başının çocukları ve altısı da asker 
olmak üzere dokuz kişi yaralandı. 
Bölük binası ve hükUmet konagı 
tahrip edildi. Üzerinde .. Kahrolsun 
Faşist Türk Sömürgecili§i, Ya
şasın PKK. Yaşasın HRK" ve PKK 
önderlerinden Haki KARER. Maz
lum DOGAN. M. Hayri DURMUŞ. 
Kemal PİR ve Mehmet KARA
SUNGUR yoldaşların resimleri nin 
bulundugu iki bombalı pankart ilçe~ 
nin merkezi yerlerine asıldı. Çogu 
halktan gaspedilen 70 civarında 

tüfek (mavzer. G-3 ve AK-4 7). 1 O 
adet tabanca. 4500 adet mermi, 
askeri te lsiz ve elbise. halktan gas~ 
pedilen iki teyp. radyo vb. kamulaş· 
tırıldı. Eylem boyunca halktan hiç 
kimse yaralanmadı. ya da zarar gör· 
medi. Eylemin hemen ardından 

etkisiz kılınan askerler. hiçbir 
direnme göstermeden teslim oldu~ 
lar. Bir saatten fazla bir süre asker· 
lerle konuşan partizanlar eylemin 
amacını ve TC ordusunun Kürdis· 
tan'daki konumunu anlattılar ve 
ardından askerleri terhis ettiler. 
Eylem anında kaçmaya çalışan bir 
başçavuş dur ihtarına uymayınca 
vurularak cezalandırıldı. Cesedi 
ertesi gün ilçenin dışında bulundu. 
Dört saat kadar devam eden işgal 
eyleminden sonra, HRK güçleri 
elkoydukları malzemelerle halkın 

coşkun sevgi gösterileri arasında 
sloganlar haykırarak kazadan ay
rıldılar. 

Aynı gün takriben saat 21 JO'da 
başka bir HRK savaşçıları grubu 
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KÜRDiSTAN ULUSAL DİRENiŞ 
MÜCADELESi GELİŞİYOR! 

Şemdinli ilçesinin giriş çıkışlarını 

tutarak askeri binalara baskınlar 
düzenledi. Askeri komuta merke
zine roketli saldırı sonucu biri yüz
başı. ikisi üsteg ıne n. ikisi uzatmalı 
başçavuş ve üçü er olmak üzere top· 
lam dokuz kişi vuruldu: bunlardan 
beşi öldürüldü. 450 kişilik jan· 
darma taburu ve 80 kişilik jan~ 

darma bölügü partizanlann seri 
atışlanyla safdışı edildi. Kalabalık 
bir gurup halinde ilçeye da lan başka 
bir savaşçı birligi de kahvelerdeki 
halkı toplayarak HRK'nin kuruluş 
bildirisini okudu ve eylemlerin 
amacını açıkladı. Bildiri okunurken 
atılan sloganiara tüm kitle katıldı. 
Dikkati çeken bir nokta da. kahvede 
oturan ilçe kaymakamının kendini 
gizlernesi ve slogan atması oldu. 
İlçenin merkezi yerine Mazlum 
DOGAN yoldaşın bir posteri ve 
parti sloganları bulunan pankart
ları asan savaşçılar. hiçbir kayıp 
vermeden sloganlar atarak ilçeden 
ayrıldılar. Eruh"ta oldugu gibi Şem
dinli ' de de panik içinde kalan 
sömürgeci ordu kuvvetleri. kurtuluş 
güçleri karşısında hiçbir direniş 

göstermedi. 
ı 6-ı 7 Agustos günlerinde Mar· 

din. Siirt, Hakkari. Van, Kars. Agrı. 
Diyarbakır, Dersim. Bingöl ve Ela
zıg ile Dogu ve Güney Kürdistan'da 
dagıtılan HRK Kuruluş Bil
dirisi'yle faşist Türk sömürgecili
gine karşı silahlı direniş mücade
lesinin başladıgı müjdelen di. 

Eylemlerin hemen ardından 

faşist Türk sömürgecileri büyük bir 
panik ve şaşkınlık içinde saldınya 
geçti. Olayiann kitl eler tarafından 
genişçe duyulması ve dünya haber 
ajanslarınca verilmesi üzerine, fa
şist TRT olayı çarpıtarak vermeye 
başladı. Sömürgecilerin kayıplarını 
gizlerneleri özellikle dikkati çekti. 
50 yıldır böylesine bir darbe yeme
miş olan sömürgeci ordu hemen 
harekete geçti. Genel Kurmay 
Başkanı ve sıkıyönetim komutan
ları Diyarbakır'da toplanarak sal
dırı taktiklerini saptamaya çalış

tılar. Ama tamam en soyut istih
barat bilgileri dogrultusunda ha
reket e ttiler. Binle rce komando 
Eruh. Şırnak ve Şemdinli yörelerine 
gönderildi. Geçit yerlerini tutmaya 
çalışan faşist ordunun bu hareka
tına çok sayıda savaş uçagı ve 
helikopter de katıldı. Ordu kurmay~ 
ları ayaklanma olasılı§ına karşı Şır
nak. Eruh. Uludere. Beytüşşebap. 
Çukurca. Yüksekova ve Şemdin· 
li'ye binlerce asker. onlarca tank ve 
zırhlı araç yıgdılar. Şimdiye kadar 
devam eden sömürgeci-faşist ordu
nun harekatına 30 bin civarında 

komando ve askerin katıldıgı tah
min edilm ektedir. 

Faşist ordunun harekAtlarında 
büyük bir panik gözlemlendi. Ol
dukça hantal davranan faşist ordu 
güçleri da§lara tırmanma cesare
tini gösteremediler. Operasyonlar 
sırasında sürekli halkın tepkisi ile 
karşılaşan sömürgeci ordu güçleri. 
görünüşte halka yumuşak davran~ 

·maya çalıştılarsa da her yerde bar
bariıkiarını sergilemekten geri dur
madı lar. Çok sayıda yoksul köylü 
insanımızı yakalayarak sözümona 
suçlulan yakaladıklarını göster~ 

meye çalıştılar. Ancak eylemlerin 
sevincini yaşayan halk ço§u yerde 
daga çıkaraksömürgeci operasyon
ları boşa çıkardı. Eylemlerden 
sonra sömürgeciler karakolları 

terkettile r. ço§u yerde köylüle re 
nöbet tutturdular. Büyük güçlerle 

yollarda geçit yerlerini tutarak. 
halkı tedirgin etmeye çalıştılar. 

Muhtar ve azalara zorla silah ver· 
mek istediler. Özellikle Beytülşeb
bap Ve Uludere'de en yetkili ordu 
mensupları aşiretleri gezerek, dev
rimcileri ö ldürmele ri ve silahlarını 
almaları istem inde bulundular. 
Ama halk faşist sömürgecilerin 
acizliğine gülrnekten kendini ala
madı. 

Faşist ordunun beceriksizlik ve 
korkaklığına . ordunun üst yetkili~ 

lerinin ve hüklım etin başının panigi 
de eşlik etti . Genel Kurınay Başkanı 
Eruh ve Şemdinli'de yapııgı konuş-

malarda sürekli TC ordusunun 
"büyüklügü ve gücü"nden dem 
vurdu. Başbakan Turgut Özal ise. 
Kenan Evren'le yaptıQı toplantıdan 
sonra gazetecilere verdigi bir de· 
meçte, yedikleri darbenin t e laşıyla, 
"eylemler basit olaylardır" dedi. 
Ancak halk tarafından geniş ölçüde 
kavranan, ulusal kurtuluş ey lem~ 

lerinin itirafından başka bir şey 

degildir. 
Faşist ordu yetkilileri, TRT ve 

faşizmin borazanı basın sürekli 
''suçlular yakalanmak üzere" yalan 
haberleriyle güçsüzlüklerini gizle
rneye çalışırken, eylemlerin coşkun
lu§ unu yaşayan d evrimci kurtuluş 
güçleri (eylem grupları) ve partinin 
örgüt birimleri. eylem lerin sevincini 
yaşayan halk kitl e leri iç inde aji
tasyon ça lışmalarını derinleştirerek 
yeni eylemlerin hazırlıklarını hız· 

landırmışlardır. Sömürgeci-fa~ist 

ordunun operasyonları şimdiden 

başansızlıga u§ramıştır. Ordu 
yetkililerinin "kuşattık" dedikle ri 
Herekol dagının Eruh, Şırnak. Per
vari ve Beytüşşebap alanlarını 

kapsayan, ancak 50 bin askerin 
kuşatabilecegi ve bir ayda bile 
dolaşılamayacak olan bir dag 
oldugu gözönüne getirilirse. ordu
nun yalan haberleri de ortaya 
çıkacaktır. Yakalanan halktan in
sanları eylemc i olarak gösterme
leri. inançsız ve köhne ordunun 
güçsüzlü§ünü gizleme sahtekci.rlı

gından başka bir ~ey de§ildi!.. 
Eylemlerin ardından olayları 

açıklamak zorunda kalan BBC 
radyosu. hemen arkasından faş i st 

generallerle ağızbirliği yapmaya. 
eylemlerin özünü çarpıtmaya, ey
lemleri suistimal etmeye ve faşist 

cuntaya hedefler göstermeye baş
ladı. Faşist orduya Güney Kürdis
tan'ı hedef göstererek emperyaliz
mjn planlarında o na yüklenen rolü 
hızlandırmaya çalıştı. 

İşin başka bir ilginç yanı da 
TKP'nin önderlik ettigi re formisı 

kampı n eylemlerin he me n ardından 

sorumsuzca eylem leri pro· 
vakasyon" olarak de§erlendirmesi
dir. 1925'te Palu-Genç-Hani isyanı 
için, Ke malizmin "Doğu'ya uygar· 
lık" götürmesine karş ı girişiimiş 

gerici bir hareket değerlendir· 

mesinde bulunan o dönemin TKP'
nin d evrimci eyle mlerimiz için de 
yaptıgı bu yorum faşizme ortak· 
lıktan başka bir şey degildir. 
Sömürgeciliğe karşı zaferin iki 
halkın eylem birliginin zorunlulu· 
ğunu dayattığı göz önünd eyken ve 
faşist zulme karşı devrimci direniş 
ve eylemler halkın tek taleb iyken, 
TKP'nin böyle sorumsuzca bir 

degerlendirme yapması reformiz
min devrim ve halk gerçe§inden ne 
kadar uzak oldu§unu, şovenizmin 
batagına ne denli battıgını göster
mektedir. 

Çeşitli güçlerin bu de nli net tavır 
almalarını sağlayan ve konumları
nın daha da belirginle$mesine 
yolaçan ulusal kurtuluş dire niş 

eylemlerimiz, halkımızın yüzyıllar
dır üzerine çöken sömürgeci bas
kıya duyduğu soylu kinin. halkı nıı
zın direnişçi geleneğ inin , PKK'nin 
marksist-leninist devrim hattının 

dogrulugunun, Kürdistan halkının 

pratikte gerçekleşmek isteyen umut 
ve özlemlerinin. devrimci militanlı
ğın ve ulusal kurtuluşa yürüme 
kararlılıgının ürünü olmuşlardır. 

Yıllardan beri faşist Türk sö mür
gecileri tarafindan Kürdistan 'a ege
men kılınan köle yaşamını yerle bir 
ederek yükselen ve Kürdistan'da 
yeni bir yaşamın boy verecegi 
dönemi açan devrimci direniş ey
lemle rimiz. Partimizin geçmiş dire
niş mücadelesinin saYlam temelle ri 
üze rinde, mevcut gelişmelerin bir 
dayatması olarak gündeme gelmiş
tir. Devrimci direniş eyleml erimiz, 
PKK"nin Kürdistan"da ilk defa 
yarauıgı 1975 modern direnmesi~ 
nin temelierin e, ı 975-80 devrimci 
atılı nu na ve 1980-84 ülke içinde ve 
dışında yürütülen hazırlık faaliyet
leriyle yaratılan örgütsel-politik 
zemine dayanmaktadır. 

İlk defa Kürdistan"da . faşistTürk 
burjuvazisinin ulusal imha politika· 
sına karşı 1975'1erde geliştirdi§i 

devrimci direniş mücadelesiyle 
Kürdistan'ı kısa sürede ulusal dev
rimci gelişmelere açan PKK'n in. 
daha başından devrimci diren iş e ve 
eylemiere sarılması. sömürgeci 
faşist politikaların yanısıra o 
dönemde Kürdistan'da "solculuk" 
yapan her türden reformist. oportü
nist, teslimiyetçi. milliyetçi. sosyal· 
şoven ideoloji ve politikalara karşı 
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tavizsiz olması, devrimin nesnel 
koşullarının bir dayatmasıydı. Ve 
dogruydu. Kendi halk. ulus. ülke 
gerçeginden endişe verici oranda 
uzaklaştırılan . binbir gerici düşün
ceyle ufku karartılarak "uysa l köle
ler toplulugu" haline getirilen bir 
halkın canlanması , ayağa kalkması 

ve kurtuluşu için silaha sanlması 
başka türlü mümkün olamazdı. 

Kürdistan'da ulusal imha sürecine 
hizm et eden her türden sapık 

politikalara karşı, yurtsever dev
rimci politika başka türlü egemen 
kılınamaz, halk kitlelerin e benim
setilemezdi. Tarihin Kürdistan 'da 
geriye dönen çarklan ancak böylelik· 
le ile riye do§ru işletil ebi linirdi. Bu 
nedenle daha başından silaha sarıl· 
mak. direnişi geliştirmek ve dev
rimci eyle mleri gerçekleştirmek 

sonderece dogruydu, tarihsel bir 
anlama sahipti. Nitekim, daha 
sonraki gelişmeler. bunun ne kadar 
devrimci bir adım oldugunu defa
larca. hem de en açık şekilde ortaya 
koydu. Böylelikle tarih PKK"nin 
başlattıgı ı 975 direnmesi teme
linde Kürdistan'da yeniden yazı l· 

maya başlandı. Kürdistan 'da geç
mişten bugüne, Eruh ve Şemdinli 
devrimci direniş ey lem lerine uza· 
nan direniş yolu böyle yaratıldı. 

1975'1erde başlatılan ve ı 980'e 
kadar süren bu ilk devrimci direniş 
atılımımız, Kürdistan'da muazzam 
gelişmeler yarattı. Herşeyden önce 
kendi le rinden umut kesilmiş olan 
kitle le ri ulusal kurtuluş sürecine 
sokarak ayaga kaldırdı. Siverek. 
Hilvan, Batman. Mardin vb. yer· 
lerde şehir ve kasabalarda. PKK 
önderliginde kurtuluşlannın bilin
cine varan kitleler. fa şi t-sömürgeci 
güçlere ve yerli uşakların a karşı 

şaha kalktılar. Faşist güçlere, ajan
lara. işkenceci l e re karşı ge li ştird i

girniz devrimci eylem lerimiz karşı
sında. başta i şç il er ve köylüle r 
olmak üzere kitleler silaha daha o 
zamandan sarıldılar. Devrimci ey
lemlerimiz, çeş itli sını f ve tabaka
ların Partimizin önderlik e ttiği 

ulusal direniş mücade lesi saf
larında yogunlaşmalarına yo laç tı. 

Ulusal kurtuluş mücadelemiz daha 
·o zamandan cephese l bir nite lik 
kazandı. Çünkü, PKK. bütün yurtse
ver s ınıf ve tabakaların çıkarlarını 
f(Jrnıüle etmiş ve kendisinde somut-
1. \~ ıırmıştır. 

Bütün bu gelişmeler. faşis t Türk 
burjuvazisinin Kürdistan'daki çı 

karlarını altüst e tti. sömürgeci 
otorite çatırdamaya. yıllardır üze· 
rinde saltanat kurdugu Kürdistan. 
ayaQının altından kaymaya başladı. 
İşte 12 Eylül askeri-faşist darbesi 
daha çok da bu kayışı durdurmak. 
ulusal kurtuluşçu gelişmeleri ez
mek iç in düzenlendi. Faşist dik
tatörlügün tezgi:lhlanışıyla birlikte 
gemi azıya alan saldırı l ar karşı

sında hazırlıklarını yeterince yapa
mayan Partimiz. uzun süre ınüca· 
delesini sürdüremezdi. 12 Eylül 
faşizminin ge lişiyle birlikte güçleri
nin önemli bir bölümü yurtdışına 
çıkan Partimiz için yeni bir dönem 
başladı. 

Bu yeni dönem devrime hazırlık 
dönemiydi. . EQer küçük-burjuva 
devrim kaçkınlannın durumuna 

düşülmek istenilmiyorsa. eğer o 
güne kadar yüzlerce milita· 
nın. halkın kanı . can·ı . e megi pa
hasına yaratılan deQerler korun
mak. ulusal kurtuluş zatere götürül
mek isteniyorsa. geri çekilme döne· 
mini. devrime daha güçlü yürümek 
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için bir hazırlık dönemine dönüştür· 
rnek zorunluydu. Faşizmin gelişini. 
yurtdışına kapagı atmanın. müca· 
deleden. görevlerden kaçmanın, en 
soysuz yaşam için halka sırt dönme· 
nin vesilesi olarak gören ve sahte· 
kcirlıkları bu dönemde daha iyi 
görülen ''sol" geçinen pek çok örgüt 
ve grupların içine girdikleri bu 

Genç bir HRK savaşçısı bir köylü 

karşı-devrimci tutum karşısında . 
PKK. bu dönemi amacına uygun 
şekilde geçirerek. en zor koşullarda 
yaptıg ı hazırlık faaliyetlerini ı 982 
Temmuz'unda toplanan Parti ll. 
Kongresi'yle tamamladıgını duyur
du. Kongre, yeni bir dö ne min açıldı
Q ını ilan ederken. Partimiz üslen
mek ve geri kalan hazırlıklarını sür· 
dürrnek için ülkenin elve rişli alan
larına geri dönüş harekatını baş· 
lattı . Bütün bu hazırlık ça lı şmalan 
ve ülkeye yeniden dönüş sırasında 

onlarca militan yoldaşımız şehit 
düştü. 

PKK'nin ülkeye yeniden, hem de 
hazırlıklı bir biçimde dönüş ha· 
reki:l tı düşmanı telaş içine düşü· 
rürken. Partimizin imha olmasını 

. be kleyecek kadar i§renç emeller 
içinde olan çeşitli küçük·burjuva 
soysuzianna da büyük darbe oldu. 
O nlar. bu yıllar boyunca bir daha 
ülkeye dönülemeyece§inin hesabını 
yaptılar. Geri dönüş harek ~Hımız, 

bu güçleri aralannda "kutsal itti· 
faklar" kurarak Partimize karşı 

daha da saldırganlaştırdı. Ve her 
yeni direniş atılımımız, bu güçlerin 
Kürdistan Devrimi karşısındaki 
gerçek rollerini biraz daha açı §a 

çıkarmaktadır. 

Geri çekilme dönemi boyunca 
Partimizi ve ulusal kurtuluş müca· 
delemizi ezmeyi başaramayan düş· 
man, cezaevlerindeki savaş esiri 
yoldaşlarımız üzerine giderek. ki· 
nini buralarda kustu. Teslimiyet ve 
ihane ti buralarda hakim kılarak 

oradan Partimize uzatmak istedi. 
Fakat en başta büyük önderlerimiz 
Mazlum DOGAN. Hayri DURMUŞ 
ve Kemal PİR olmak üzere yüzlerce 
yoldaşımız, düşmanın bu uygula· 
malarına karşı büyük direnişler 
geliştirdiler ve düşmanı yenilgiye 
u§rattılar. Partimiz içerden ve 
dışardan tasfiye edilmek istendi. 
Fakat provakatörler. komplocular 
ortaya çıkarılarak ezildi ler, etkisiz· 
l eştirildiler . Parti içindeki refor· 
mizm, teslimiyet ve kaç kınlık büyük 
darbe yedi ve e tkio;oi7) eştirildi. Geri 
çekilme dönemi boyunca içt en ve 
dıştan yöneltilen he r türlü yıkıcı· 
lı§a, provakasyona, kaçkınlı§a ve 
teslimiyete karşı ve rdi§i kararlı 
mücadeleyle, Partimiz bu dö nemi 
güçlü bir şekilde kapattı. 

Ülkeye yeniden girişin başladı {it 
1982 yılından günümüze kadar 
Partimizin ülke içinde yürüttü§ü 
faaliyetleri , tümüyle güçlü örgüt· 
lenme ve eylemlerin yaratılması bir 

ön adım v.du. Düşmanın aralıksız 
süren sa ldırıların a, reformist. opar· 
tünist, teslimiyeıçi dayatmalara 
ra§men, tarihimizin bu kritik döne· 
minde Partimiz, ülkede hazırlık. 

m.anevra. üs lenme ve örgütse l atı· 
lım faaliyetlerini başarıyla yerine 
geti rerek. düşmanın yeni dönem· 
deki bütün planlarını ve çabaların ı 
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ile yeni dönemde önemli mevziler 
kazanıldı. Ha lkımı zdan tecrit olmuş 

ve artık yeni ve güçlü iç dayanaklar 
bulamayan düşmanın. Kürdistan'ın 
her yerinde oluşmaya baş layan 

kurtuluş birlikleri ve halkımızla 

savaşmaktan başka yapabi lece§i 
hiçbir şeyi kalmamıştır. 

Bu süreç boyunca yapılan örgüt· 
sel-politik ça lışmalarla halk kitle
leri PKK'nin önderlik etti§i sila hlı 
direniş mücadelesi saflarına akın 
ederek, gerçek kurtuluşlarını PK K'· 
de gördüklerini. artık açıktan söyle· 
mekte ve Türk sömürgeci li § ine ve fa· 
şi zme karşı savaşacaklarını pratik· 
leriyle göstermekte ve görev talep 
etmektedirler. Yeni dönemde atılan 
adımlarla ulusal kurtuluş mü cade· 
lesi ülkenin her yerind e kitl e le ri 
kucaklayarak yükse lmektedir. Fa· 
şizm altında artık mevcut duru· 
muyla yaşamak istemeyen ha lkı· 

mız, öncüsüne daha çok sarıl· 

maktadır. Yürütülen faaliye tle rle 
kitlelerin bilinç, istek ve yardımları 
öne mli bir düzeye çı kmaktadır. 

'"' Politik ve ö rgütsel faaliy etlerimiz. 
kitlelerin politik düzeyleri ve Kür· 
distan'daki maddi orta m silahlı mü· 

7 cadele için uygun koşullar yarat· 
mıştır. 15 A§ustos E ruh ve Şemdinli 

boşa çıkard ı . Özellikle, Partimizin 
ge ri çekiliş ve hazırlık dönemi 
boyunca düşmanın yaygın ola rak 
örgütledi§i ve dayandı§ı ajan· 
muhbir örgütlen m esine karşı geliş· 
tirilen eylemlerle, devrimci faali· 
yellerimizin önü temizlendi. Ajan 
yapıya karşı devrimci eylemlerimiz, 
düşmanı, faaliyetlerimiz ve halkla 
ili şk il erimiz ka rşısında oldukça 
çaresiz bıraktı. Kürdis tan'da tek 
sosya l dayanakları olan bu yapının 
da§ılmasıy l a. sömürgec il e r destek· 
siz kaldılar. 

Ajan·muhbir örgütlenmesine kar· 
şı gerçekleştirilen eylemle r, aynı 

zamanda halk kitle le rinin de dur· 
durulmaz arzusu haline gelmişti. 
Halkımı z bu yapıdan çok zarar 

devrimci direniş eylem le ri bunun 
kanıtıdır. 

Eruh ve Şemdin li devrimci di re· 
niş eylem lerimi z, devrimci kabarı ş 
dönemini. Kürdi stan'ın her yerinde 
devrimci kurtuluş güçlerinin ö rgüt· 
lend i§i, devrimci di reniş e yl emle ri· 
nin yükseldi§i bir dönemi başlat· 
mıştır. Eylemlerimiz aynı zamanda. 
ülkemizin her yerinde devri mci 
direniş eylemlerine, her a landa 
kurtuluş birliklerinin doğmasına. 

halk kitle lerinin bir tek cephede: 
ulusal direniş savaş cephesinde bir· 
leşmesine bir ça§n nite li§i taşı· 

ma ktadır. 

Eruh ve Şemdinli eyleml e rimi· 
zin sonuçları bir kez daha; düşmanı 
ve he r türden küçük-burjuva devrim 

- ~ 
Şimdi Kürdistan 'da herçalı ardında, ve taşın arkasında bir partizan olabilir. Ve 
işte düşmanı çılgına çeviren de budur. 

gördü, çok acı çekti. Bunların 
temizlenmesi ö n faaliye tlerimizin 
atılım yapması için de zorunluydu. 
ı 982-84 dönemi boyun ca, halkın da 
tale pleri do§rultusunda hareket 
eden devrimciler, ajan yapının e tkin 
oldugu Şemdinli. Eruh. Uludere. 
Çukurca. Yüksekova. Şırnak. Sil
van, Batman, Mardin vb. yerlerde 
peşpeşe devrimci eyle mler gerçek· 
leştire rek, ajanların e lebaşlarını 
cezalandırdılar. Eylemlerimize halk 
kitle le ri de çeş itli biçimlerde katıldı. 
Önemli oranda dağıtılan bu yapı, 
artık, işlememektedir; çoğu ajan· 
lıktan vazgeçerek Partimize teslim 
olmuş durumdadır. Halkta Parti· 
mize karşı büyük güven yaratan bu 
eylemlerle. yürütülen kitle faaliye t· 
leriyle. başarılı üslenme ve manevra 

kaçkınlı § ını. ihaneti, reformisı ve 
tes limiyetçi an layı ş lan kararsızlı§ı , 

yılgınlı§ı. sefil mülteciliği. dire nişe 
enge l olmak isteyen tüm ki ş i, örgüt , 
ve kuruluşları en ölümcül şekilde 
kahretm eye yetmiştir. Onlar kah ır· 
larından yeni çılgınlıklara başvura· 
dursunlar, PKK ve halkımız kutsal 
isyan bayra§ını Kürdistan'ın burç· 
!arına dikmek için emin adımlarla 
ilerlemektedir. 

15 A§ustos eylemlerimiz bir kez 
daha şu ge rçe kle ri en yakıcı biç im· 
de ortaya koymuştur. 

Daha ö nceden yapılan çalışma· 
larla yaratılan be lli bir örgütsel· 
politik zemin üze rinde gerçekleş· 
tirilen silahlı eylemler: halka daya-

nılarak, on la rın yardım larıyla ger· 
çekleşmiş ve bizzat halk kitl e le ri 
eylemlerin içinde yer a lmışl ardır. 

(Keşif. istihbarat. si lah, para, güç, 
düşmanı şaşırtma vb.) Eylemler. 
halk kitle lerini daha çok ulusal 
kurtuluş mücadelesine çekmiş. ulu· 
sal kurtuluşçu güç le rle birleştirmiş. 
toparlamış ve bilinç l endirmiştir. 

Düşmanın kitleleri mücadeleden 
uzaklaştı rm a çabaları sonuçsuz· 
lu§a mahkum o lmuştur. 

Eylemlerim iz. sadece Partimizin 
de§il. bir a n ö nce özgürl ü§üne 
kavuşmak isteyen yurtsever halkı· 
ınızın da taleplerinin ve özleml eri· 
nin bir ifadesi olmuştur. Halkımız, 
taleplerinin ulusa l kurtuluş birlik· 
le ri tarafından yerine getirildi§ini 
gördükçeöncüsü ne ve kendi gücüne 
da ha çok güven miş. düşmanın kof· 
lu§una ve acizli§ine yakından tanık 
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güçlere ö lüm cül darbeler indi rm i ş· 
tir. Telaşırı bir başka b iç imi de bu 
çevre lerde görülmüşti.ir. On la rın 

gelecek iç in kurdukları hayalleri, 
Eruh ve Şemdinli eylem leriyle 
ıuzla·buz olmuştur. Bu nedenle· ale i· 
acele eylem le rimi z karşısında. 
efendi lerinden önce tavır belirle· 
miş l e rdir. Yaptıkları açık lamalar 

ve eylem le rl e kraldan daha çok 
kralc ı kesile rek. halkımızın kurtu· 
luşa duyduğu öz le rnin somut ifadesi 
olan eylem lerimizi ''kışkırtıcılık" 
olarak göstermişlerdir. Onlar. kar· 
şı·devri mci o larak nitelendirebi· 
lece§ imiz bu t avırl arıy l a Kürdistan 
halkının faşis t Türk sö mürgecil i· 
§i ne ve uşakların a karş ı yıllardır 
ve rdiği mücad e leyi prot es to ede rek, 
fa ş ist Türk burjuvazisinin ve ge· 
nera ll e rinin saflarında yer a lmışlar· 
dır. Direnişinde ka rarlı o lan hal· 
kımız , onun silahlı kurtuluş güçleri 

HRK Partizanlan bir eylem planı üzerinde tartı şı rken. 

olmuştur. Eylemlerden duydugu 
sevinci ve eaş kuyu ulusal direniş 

bayra§ ı altında toplanara k göster· 
me ktedir. 

Eruh ve Şerndirıli d evrimci dire· 
niş eylemle rimiz. yıllardan beri, 
küçük·burjuva soysuz takımının 
gözden düşürmeye ça lıştıkları 
PKK'nin s iyasa l hattının doğrulu· 
§unu ve yenilmezli§ini bir kez 
daha en somut biçimde göstermiş· 
tir. Yeni dönemdeki devrimci atı· 

lım ve eyle mlerimiz devrimci takti· 
§ imizin do§ruluğunu sınamı ş ve 
halkın ulusal kurtuluş mücadelesi· 
nin öncüsü PKK'ye olan güven ve 
inancını zirveye çıkarmıştır. 

Eylemlerimiz, yıllardan beri hal· 
kımı za ve bölge halklarına korkulu 
bir canavar olarak gösterilen faşist 
TC ordusunun ko fi u§ unu. çürümüş· 
lüğünü. beceriksizlik ve yeteneksiz· 
liQini, halkımızdan ve onun silahlı 
güçlerinden duydugu korkuyu en 
açık biçimde halkımıza ve tüm 
dünyaya göstermiştir. Ortadoğu'· 
nun bu en "güçlü ve muhteşem" 

ordusunun silahlı birlikleri "bir 
avuç s ilahlı güç'' karşısında va rlık· 

larını dahi duyuramamışlardır. 
Türk burjuvazisinin " kahraman 
mehmetç ikleri"nin herşeye mukte· 
dir olmadıgı açı§a çıkmıştır. Ve 
eylem sırasında ve sonrasında TC 
ordusunun çıkma zına yakından 

tanık olan halkımı z , Türk ordusu· 
nun, Kürdistan halk savaşı kar· 
şı sında uzun süre savaşamayaca· 
§ına emin olmuştur. 

Devrimci e yl e ınlerimiz , refor· 
mizme, oportünizme. mücade le 
kaçkınlıgına . yılgınlıga . korkaklıga. 
kararsızlı§a. ihan e te, provakasyon 
ve komplocu niyetle re. " Kenan 
Evren solu" na. emperyalist sosyal· 
demokrasinin uşaklarına , PKK'nin 
ve direnişçiliginin imha olmasını 
bekleyen. bunun iç in çabalayan tüm 

ve ö ncüsü PKK. tüm ilerici insanlık, 

o nları bu tutumlarından dolayı şid· 
detle lane tleyece k ve hesap sora· 
caktır. 

ı 5 Agustos E ruh ve Şemdinli 
devrimci direniş eylemle rim iz, halk 
savaşının yolunu açmıştır. Halkı· 
mız ve öncüsü PKK. bu yolda kararlı 
şekilde ilerle rke n. önüne çıkacak. 
çıkarılacak her türlü engeli, soylu 
ulusal kurtuluş eylemiyle acı· 
masızca ezerek ile rleyecek ve zaferi 
mutlaka kazanaca ktır. 

Kürdistan'da yükselen direniş. 

güçlü atılan adımlar. yaratılan 

örgütsel·politik zemin tüm Parti 
militan ve savaşçılarına, kurtuluş 

güç lerine, sempatizan ve taraftar· 
la ra, yi git halkımıza büyük görevler 
yüklemektedir. Yurtseve r Kürdis· 
tan halkını direniş yolunda güçlü 
şekilde yürütebilmek, savaştırma k, 
hiç şüphesiz onun siyasal ve askeri 
birligini ve gücünü yaratmakla 
mümkündür. Devrimci eylemleri· 
miz yeni bir gelişme dönemini müj· 
delerken, aynı zamanda böyle bir 
görevin bir an önce yerine ge tiri!· 
mesini de dayatmaktadır. Tüm 
militanlar, kurtuluş birlikleri, Eruh 
ve Şemdinli devrimci dire niş eylem· 
le rimizin anlamını güçlü şekilde 

kavrayarak. sonuçlarını daha ör· 
gütlü, daha kitlesel ve daha ey· 
lemse l bir mücade leye dönüştür· 

rnek için bir kez daha kendilerini 
gözden geçirm ek durumundadırlar. 
Bu temelde bütün gü ç, bilinç ve 
ye teneklerini kitle le r iç inde örgüt· 
lenm eye sarfederek bütün benlik· 
leriyle korkusuzca prati§e girme· 
lidirl er. 

Yeni deviimci direniş dönemini, 
faşist Türk sömürgecilerine ve uşak· . 
!arına karşı güçlü bir halk sa· 
vaşına dönüştürmek için bütün 
militanlar, sempatizanlar. kadın· 

e rkek, genç·yaşlı tüm Kürd istan 
halkını dört elle ulusal kurtu l uş 

görevlerine sarılmaya ça§ırıyoruz . 
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.. . ULUSAL KURTULUŞ KAVGASlNDA YENİ BİR SİLAHA DAHA KAVUŞAN 
KURDISTAN HALKININ BAGIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESi DURDURULAMAZ! 

HESAP SORMA ZAMANI GELMİŞTİR! 
ı 5 Ağustos günü. "faşist sömürgecili§e 

karşı halkımızın ulusal ue toplumsal kurtu
luşunu saglama. ba§ımsız ue özg ür gelecegini 
yaratma mücadelesini sila hlı yöntemle sür
dürme amacıyla'' kurulan Kürdistan Kurtuluş 
BiriiSi {Hezen Rizgariya Kurdistan-HRK) . 
aynı günEruh ve Şemdinli il çe lerinde gerçekleş
tirdi§ i güçlü ve anlam lı eylemle rl e , doSuşunu 
Kürdist a n halkına ve dünya il e rici kamuoyun a 
duyurdu. HRK'nin doSuşu ve örgütse l varl ı ğını 
ilan e tmesin e vesile o lan eylemle r. böylece 
sömürgeci-faşist yönetimin devrimci hare ke ti 
bilirdiğine ilişkin ç irkin demogojisinin bütün 
sahte li ği n i açı§a çıkarırken . Kürdistan halkı da 
bağıms ı z lık ve özgürlük iç in mü cadelesi nde 
yeni ve güçlü bir silaha daha kavuştu. 

HRK' nin kuruluşu il e birlikte geliştirdiSi 
eylemie re çeş itli güçle rden değişik tepkile r 
ge ld i. Eylemlerin h eın t!n ardından. çeşit li ulus
lararas ı haber ajansları . basın-yayın kuruluş
ları kendi haber bülte nle ri ve yorum köşe l e
rinde Kürdistan'daki o lay lara geniş yer ayırdı
lar. Eylemlerin "Apoc u milita nlar" ya da "' Kür
distan işçi Partisi ey l e nı ci l eri" tarafından 
gerçekleştirildi§i be lirtildi. Yeterli o lmasa da. 
ey lemler in amacı ve niteli§i böylece dünya 
kamuoyuna yansıtılnıı ş o ldu. 

Türkiye' de ise, HRK' nin eylemle ri hükümet 
ve o rdu çevre ler inde adeta şok e tkisi yarattı . 
Gelişmeler üzerine. fa şis t Turgut Özal hükU
meti nin bakanlar kurulunun ve Milli Güvenlik 
Kurulu' nun de rhal olağanüstü toplantıya çağ
rıldığı yabanc ı haber ajanslarınca duyuruldu. 
Toplantının hemen son ra sında hükümeti te m
sile n i ç i ş l e ri bakanı Kürdis ta n'a hareke t e tti. 
Ö te ya ndan faşist TC ordusunun genelkurmay 
başkanını n başkaniıSında jandarma kuvve tle ri 
komuta nı. ikinci ordu ve yedinci kolordu 
ko mutanlarından. üst düzeyde ki ö teki aske ri ve 
ida ri ye tkilil e rden oluşan ka laba lık bir savaş 
kurmay heye ti - en iri kan e micile rden mü
t eşekkil b ir eşkiya güruhu-. " yerinde incele me
le rde bu lunmak üze re" eylemle rin meydana 
geldi§i alan lara ge ldi . Aynı anda onbinlerce 
ki şi lik yeni birlikler le d e takviye edile n a lan
daki sö mürgeci Türk o rdu gücü ülkenin çok 
geniş kesiminde - ve bu yazının kaleme alındıgı 
a na dek aralıks ı z sürdürülen- yog un askeri 
operasyanlara girişti. Keş if ve sa vaş uça klan 
ile he likopte rl e rin des te§ indeki TC o rdusunun 
en seçme komando birl ikle ri. devriınci kurtuluş 
kuvvet le rine karşı mis li görülmemiş saldırılar 
başlattı. Yine bazı yaba n cı h a be r ajansları 
gerillaların saklandıkları nı söyledikleri yüksek 
daSların savaş uçakları ve he likopterler tara
fından bombalandığını bildirdile r. Operas
yon la rın ye rinde ve dogruda n yö ne timini be lli 
bir s üre iç in faş i st o rdunun baş ı . g ~ n elkurnıay 
başkanı üst i endi. Sömürgeci-faşist o rdunun bu 
en üst düzeydeki yet kili s i sadece devrimci 
kurtulu ş kuvve tler ine karşı başlatılan savaşa 
ko muta e tme kle yetinmeyerek. bazı yerleşim 
alanlarında yaptığı konuşmala rda halka göz
dağı vermeye ça lı ş tı . Devrim ci kurtuluş kuvvet
le rind en bir tek kişiye bile zarar verıneye yüç 
yetiremeyen faşist sömürgeciler. her zaman 
o lduğ u gibi bu kez de yine yaygın kitl e tutukla
ma larına giriştil er. O lay lar la hiçbir ilişkisi 
bulunmayan yüzlerce insan gözaltına alındı. 
Bunlardan birçoğu eyle ml e rin faili e ri yi bi gös
te rilm ek iste ndi . Ama faş i st ordu ve hükUm et 
sözcüler i. gerek yakalanma ve gerekse imha 
e tme biçiminde olsun. resmi o larak Kurtuluş 
Kuvve tle rine darbe vurduklarına ilişkin h e r
hangi bir açıklamada bulunmaktan ısrar l a 
ka ç ındılar. 

Faşis t Türk sömürg~ci l e ri . bütün çabalarına 
rağmen . devriınci eyle mle r karşı sında iç ine 
~üştükleri aczi ve d erin çıkınaz ı açığa vurdular. 
Iç ve dış kamuoyunda c iddi ge li ş me l erl e karşı 
karşı ya bu lunmadıklan ve duruma tümden 
eg~ın en o ldukları kanısını egem en kılmak iç in 
e lle rinde n gelen her şeyi yaptılar. Faşis t TC 
hükümet inin başbakanı gazetecilere verdi9i bir 
dem eçte. eyl emcilerin "'pro paganda amacıyla 
birkaç kü çük çaplı saldırıya yiri ş tikt en sonra 
"kaçbkJan"nı belirterek. "olaylann fazla büyütül
me mesi ger ekti§ i .. talebinde bulundu. Ama baş· 
bakanın bu açıklanıası e lbette doQ ru deQildi: 
gerçekle ri yansıtmaktan uzaktı ve faşist TC 
ordusunun Kürdistan 'daki pra tik uyg ulaınala rı 
il e tam bir ıeza t teşkil etmekıeydi. Halbuki 
hükUın e tin başı "olayların faz la büyütülme
mesi ge rekir" biçiminde bir tale pte bulundu§ u 
bir sırada. Eruh ilçesinde karargah kuran TC 
ordusunun savaş kurıııay h eyeti. devrimci 
kurtuluş kuvve tlerine karşı baş l atılan savaşı 
yönetmekt~ydi. Aynı ted irginlik. t e laş ve a cz 
cuntanın şefinin konuşına larına da yansıdı. 
Cuntanın şefi bir konuşmasında . "gerçi Türk 
askeri parayla sauaşmaz. ama ne de olsa insan
dır. bakmak/o yükümlü oldugu yakınlannın 
gelece§ini düşünür: bu yüzde n şimdiye dek 
yapılmamış olanı yapmamız. harp mallu/leri ue 
şe hit ailelerine yapılan maddi yardımı arttır-

mamız gerekir" diyerek. de laylı da o lsa TC 
ordusunun kurtuluş kuvve tler ine karş ı savaş
taki acizliğini se rgil eınekıeydi. Da ha bir-iki 
küçük devrimci eylem ka rş ı sı nda TC korkunç 
birpaniğe kapılmışve kendi kaçınılmaz sonunu 
görmüştü. 

Bu süre içinde meydana gelen gelişmelerde 
dikkati çeken diğer önemli bir no kta da, h emen 
her a la ndaki uygulaınalarında eskiyi taklit 
eden ve Kem alizmin bir karikatürünü çizen 
sömürgeci-faşist yönetimin, devrimci kurtuluş 
kuvvetlerini nite le ndirmede de Ke mali zmin 
geçmişte kullandığı ağzı ö dünç almasıydı. 
Bilindiği üze re geçmişte Kürdistan'da ortaya 
çıkan isyanla r ve ayaklanmalar Kema li zm 
tarafından .. vahşi Kürtlerin başkald ırı s ı . ir
ti ca ın hortlaması. uygarlık düşmanlığı '' vb. 
olarak lanse edilmi ş; TC ise "barbarlı§a karşı 
mücadelede kapitalist uygarlı§ın taşıyı c ı s ı " 
ko numunda gösteri lmeye çalışılmıştı. 1925-40 
yıllan arasındaki dö ne mde aynı TC "uygarlık" 
adına Kürdistan'ı baştanbaşa kana boyaınış. 
yüzbin le rin imhası ile sonuçlanan vahşi soy
kırınıla r düzenlemiş. milyon larca Kürt insanını 
yerinden yurdundan edere k m ecbu ri iskana 
tabi tutmuştu. Şimdi de faşi st genera ller çetesi
nin yönetimindeki TC. geçmişi yeniden yaşa t
mak istermiş gibi bir tavırla devrimci kurtuluş 
kuvve tlerini "bölüc ü te röri st le r. va ta n ha inl e ri , 
eşkiya artıkları" vb. yaha larla damyalaınakta; 
Kürdi stan halkına karşı geliştirmek is tedi§i 
ye ni soykırımiara meşruluk zeminini kazandır
ınaya çalışmaktadır. 

HRK' nin eylemle rine Türki ye " sol" çev
re le rinden ilk te pki ise. şi mdilik kayd ı y la göre
bildiSirniz kadarıyla altmış yıldan be ri ı aşıdıSı 
kutsa l s ıfatı bolca ça mura batırmaktan öteye 
hiçb ir iş yapmayan TKP'den geldi. TKP' nin Sesi 
Radyosu. olayla r hakkında henüz yeterli bilgi 
ed ine mediSini be lirimesine raSın e n . HRK' nin 
devrimc i çıkışını "prova kasyon" o lara k nite
lendirecek kadar alçakça bir tutum iç ine girdi. 
Kürdi s tan'daki olayla rın Sovyetler Birliğ i ' nin 
Ortado§u'da ba rı ş ve is tikrar arama çaba
larına c iddi darbeler vuracağım ö ne süren 
TKP'nin Sesi. generaller yö netimi nin bu o lay
ları komşu ülkelerin i çiş l er in e müda halede 
bulunma k ve toprakların ı işgal e tme k iç in 
e lve rişli bir fırsa t o larak kullanacağını iddia 
e tti . Kuruluşundan beri bütün politikasını kö le
le rin kö le sahip ler i il e e n rezike ba rı şı üzerine 
inşa ede n ve genç TC'nin üzerine iktidardaki 
Ke malizmden daha çok titreyen TKP'den daha 
olumlu bir tavır içine girmesini beklemek zaten 
o l anaksızdı. Çünkü Uteki şeyl er bir yana. özellik
le ı 970'1i yıllara gelinceye kadar TKP' nin 
Kürdistan sorunu karşısında izl edi!Ji politika, 
kemalist sömürgeci lik politika sıyla ço k tipik 
bir paralellik arzetti. Öyle bir para le llikti ki bu. 
Kemalizm " irtica ve barbarlığa ka rşı uygarlık 
iç in" Kürdistan'da en ca nice uygulamala ra 
girişrnek üzere h areke te mi geçti. TKP a lkı ş 
tuttu. Kema lizm Kürdis ta n sorununun üze rini 
betonlayara k. artık böyle bir ge rçekliYin varol
madı ğ ını kanıtlanıaya mı ça lı şt ı. TKP' nin 
tutumu yine çok açık : gö lges i d e hem en iktidar
da ki aslından a ldı Yı s inyal e uyarak bir kal e m 
darbesiyle ulus al ge rçe kli ğ iınizi deft e rden si ldi. 
Öz o larak TKP' nin Kürdistan sorununa yak la şı
mında be nimsediYi tutum sa dece ve sadece 
mayınuncası na Kema lizmi soldan tak lit e tm ek 
oldu. 

Geçerken h emen belirtelim ki. Musta fa 
Suphi ve ö teki seçkin kadrolarının ke malistl e r 
tarafından katl ed ilmele ri , za ten çok g enç olan 
ve içinde biryıSın hastalıklı unsuru bulunduran 
TKP'yi epeyce güçsüz düşürdü. Kısa zamanda 
bu ha stalıklı unsurl a r partiyi e le geçirdiler. 
Ko münizıni bir inanç s is te mi ·o la rak değil de. 
Türkiye'yi o nur kırıcı e mpe rya li st i şga l k oş ul
larından kurtararak bagım sız lı ğa göı urecek 
bi r araç o lara k degeriendiren TKP'nin yO nc t ici 
kadro l a rının ö nemli bir bölümü. ulusal devrim 
tamamlandıktan sonra kend ile rini amaçlarına 
ulaşmış varsayd ı lar. ikinci adıının atı lm asına. 
yani demokratik devrim s üreci ne girilmesine 
fazla ihtiyaç duymadılar. Bu nede nl e Kema li z
min sınırlısıkı ş tırmaları karşı sında bu partinin 
kadrolarının çoQ unluQu dünyada he men he
m en ilk kez ke ndi pa rıil ı.:! rini gönü!lü bir 
biçimde tas fi ye f:!t me geleneğini baş lattıl a r . 
Komünist Enternasyonal sa flarında yeralan 
ko münist partile ri iç inde burjuva milliye tçi li§:i
nin sa flarında ilk ge li ş ti Y i parti olma o nurs uzlu
ğuna erişme k TKP'ye nas ip oldu. TKP'nin 
Ko minte rn ' de ki tems ilcisi olan Şefik HUsnü'
nün verdiSi ya nlı ş bi lgilere ra§me n. TKP'nin 
Ke malizme ta m bir kuyrukçuluk yapma an
la y ışı Ko minte rn' in dikkatinden kaçınadı. 30 
Haziran 1924 tarihinde yapılan Komintern'in 
Beşinci Kongresi' nde konuşan D.Z. Manu
il~ky. TKP'yi e l eş tire r e k. "gerçekt e proletarya 
ile burjuvaz inin sınıfsal işbirfigini sauunan 
Aydmlıkç1 yoldoş/onmızın yanlışlan yeni 
deg ildir ... Eski A uusturya imparatorlu§ unun 

Ukroynafı Sosyai-Demokrot lanmn ue Avru
pa'nın PolonJ,Jalı sosyalistlerinin tutumunu 
hatırlayan herkes, Türk yoldaşlanmızın yan
lışının kôklerinin İkinci Enternasyonal'in sos
ya l-patriyoti k (sosya l- şoven. b. n.) ideolojisinde 
o ldug unu anlayacaktır ... (1) diyordu. Manu
ilsky'pin bu de§erlendirmesi, o zaman iç in 
TKP'nin işçi sınıfı hareketini burjuvazinin 
kuyruSu haline getirmesi gerçeğinden yola ç ık
maktaydı. TKP' nin 1925' 1erden başlayarak 
Kürt hare ke ti karşısındaki tutumu da e n kaba 
türünden bir sosya l-şovenizm o ldu. Elbette 
ı 924 ' le rden bu yana çok şeyler d eg işti . Ama 
Ko minte rn tarafından bu partiye yak ı ştırı l an 
sosya l- şoven i zm ve Struvec ilik damgası geçer
liligin i günümüze kada r bütünüyle ko rudu. Ve 
ne yazık ki TKP alnına sürülen bu utanç lekes ini 
silmek iç in en küçük bir çaba harca madı . 

TKP. leninizmin ulusal soruna ilişkin tez
le rini aklına bile getirmek iste medi . Ko münis t 
(enternasyonalist) o lmak bir yana. de mo krat 
o labi lme nin ilk adımı nın bile ez ilen ulus un 
dev rimci kurtuluş hareke tine en aktif desteği 
sa~i(amaktan geçtiSini sürekli unuttu. Devri
min üzerinden atlamak gibi onulmaz bir hast a
lık düzeyine ulaşan bu unutkan lık. onu ke ma lis t 
cumhuriye t i(inde eri meye kadar götürdü. 
HRK'nin eylemle ri karşı sında TKP'nin t ak ın
dıgı son tutum da bu görüş l e rin do9rulu9unun 
en dolays ız kanıtıdır . Bu tutumu il ~ TKP ken
disini devriın c i kurtuluş hareke tinin ya nında 
deQil. sömürgeci-faşist c unta il e yanya na. bu 
harekete ka rş ı o lan sa flarda bulmuştur. Elb ~ tt e 
onun bu tutumunun pro letarya e nte rnasyona
lizmi ile. sosyali zmle zerre kada r bir ilişkisi 
yoktur. TKP' nin sosya li zm anlayı ş ı da olsa o lsa 
"idealizm ue ihtirastan yoksun, saygıdegcr bir 
pederşahi aile babası işkembesine ve birdevlet 
m emuru tcwırlanna sahip olcın tatlı su sosya
lizmi! Cüretsiz ue durgun bir sosyalizm. istatis
tik kurtuluşu yapan, bo§azına kadar kapita
lizmle dostane uz/aşmaya batmış bir sosya
lizm: varlı§ını bir meıelige akutmuş bir sosya
liun ; kitlelerin sabırsızlı§ını burjuvaziye yar
dım amacı ile kontrol eden- profeter eylemle
rin coşkun lu§ una karşı bir çeşit otomatik fren 
görevini yapan sosyalizm." (2) olabi li r. Gerçek
ten de özel o larak TKP' nin ve ge ne l o lara k 
Türkiye "sol" unun sosyal-şovenizminin sosya
li zmi işt e tam da böylesi bir sosyalizmdir! 

Kürdis tan ha lkının gelişmelere nasıl bir 
tepki gösterdi!Ji so rununa ge lince. halkın tu
tumu zaten eylemle rin çok daha öncesinde belli 
ol muştu . Kitl ~ l e r arasında d evrimc i faaliye tt e 
bulunan arkadaş l ar. halkın devrimc i çalışma
lara mua zza m ilgi göste rdiğini yakından gö r
müşler: ça lı şına lar il e rl e di!Jind~ d~ mücade
lenin mevcut düzeyinin kitleleri art ık tatmin 
e tnı ediğin~ ve kitl e le rin daha g e li ş kin müca
dele biç iml e rinin gündem e ge tirilmesi iste
minde bulunduklarına bizzat tanık olmuşlardı . 
Baz ı faaliy e t alanlarında kitl e le r. " he p haz ırlık 
haz ırlık diyorsunuz. bu hazırlıklar ne zaman 
tamamlanaca k? Bizim de katıldığımız devrim
ci savaş ne zaman başlayacak?" diye soruyor
lardı. Dolayısıyla HRK'nin eyl emle ri bir ba
kıma kitl e le rin yerinde bekll'ntil e rine devrimc i
le rin verdiği o lumlu bir ceva ı> nit e li[Jini de ta şı
maktaydı . ı 2 Eylül faş i st aske ri darbesi il e bir
likte d~vrimcile r ve yurtsever halk yıgınları 
üzerinde es tirilen yo§un karşı-devriınci terö r 
ortamında kitl e le r be lli bir süre için yıl gın lı ğa 
ve karamsarlıga düşmüşl e r; kitlesel direniş 
eylemle rinde muazzam bir düşüş meydana gel
mişti. Ama sonraları bu ruh halinden gide rek 
yavaş yavaş sıyrıl maya başlamışlar ve düzene 
karşı hoşnutsuzluklarını aç ıkça dile getirıniş
le rdi. Bu hoşnutsuzluk. küçük ça plı da o lsa , en 
açık biç imiyle tutuklu yakınların ın dire niş
le rinde görüldü9ü gibi. kimi alanlarda sömür
geci-faşist uygulama lara karşı aç ık kitlesel 
çıkı ş la r haline dönüşnıüştü. Bir yandan dozunu 
he r geçen gün daha da artt ıran ve nihaye t gide
bileceği e n son s ını ra kadar varan sömürgeci
faşist te rö r. ö te ya ndan halkın yakasına ya
pışan açlık . yokluk ve yoksulluk kitl e le rde 
faşist sömürgec ili ğ~ karşı direnme iste§inin 
ge lişın esi ne yola çmı ş tı. Yurtdışındaki h azırlık
larını ta mamlayarak ulusal dire ni ş mücade
les ini bir üst evrede yeniden başlatmak için 
ülkeye dönüş hareke tini başarıyla gerçe kleş· 
tiren PKK kadrolarının tekrar halkımı z ın 
arasına karı şınası . bu mücade le istemini da'ha 
da yükseltmişti. Böylece kitl e lerin yı{Jınsa l 
dire niş ey l eml~rinin ilk belirtile ri yen iden uç 
ve rmeye baş l adıSında prol etaryanın devrimci 
öncüsü de devreye girmiş; kitl e le r tam zama
nında ge rçek ö nde rl e rini yanıbaş larında bul
muşlardı . Bu yüzden çok rahatça denilebilir ki. 
HRK' nin eylemle ri kitlelerin kendi önde rle rine 
karşı duydukla rı güven ve baSiılıSı daha da 
pekiştirdi. Onların daha güçlü bir biçimde 
mücade le saflarına akmaların ı . ke ndi ö ncü
le rine daha fa z la yakın laşma larını ve PKK'nin 
açt ı Sı bağımsızlık ve özgürlük bayra§ı a ltında 

F. Bawer 

saf tutarak fa ş ist söınürgeci likl e ve uzantı
lanyla tayin edici bir devriınci kurtuluş sa
vaşına girişın e le rini saSiayacak o lan koşullan 
son de rece e lveriş li bir hale gefirdi. 

Şimdi de Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin bu 
yeni evresinde o rtaya çıkan bu yeni örgütlen
menin. HRK'nin doguşunun anlamı ve eylem
leri nin içeri§i üze rinde durmak istiyoruz. 

HRK nedir? Böyle bir örgüt lenmenin varlı
ğına neden gereksinim duyuldu? PKK ile HRK 
arasındaki ilişki nasıl bir i lişkidir? HRK' nin 
eylemle rinin içeriSi nedir? Böyle bir örgütlen· 
menin ilanı sömürgeci-faşist Türk o rdusunun 
Devrimci Kurtuluş Hareketine karşı saldınlannı 
daha da şiddetlendirmesine yolaçmayacak mı ·! 
Faşist TC Kürdistan' da yeni katHamiara giri ş
nıeyecek mi? vb. Öyle inanıyoruz ki, bunlar ve 
buna benzer daha başka sorular PKK dışındaki 
kimi "sol" çevre lerin sordukları ve kendile rince 
yan ıt bulmaya çalıştıkları sorular ola ca ktır . 
Şimdi biz kendi payım ı za. kısaca bu sorulan 
yanıtlamaya ça lışacaSı z. Ama da ha önce. 
böyle bir ö rgütlenm enin do§uşunu kaçınılmaz 
bir zorunluluk haline getire n nedenle re de§in
mekte yarar görüyoruz. 

Herşeyden önce HRK. faşist TC'nin ege
meniiSi altındaki sömürge ve yarı-feodal bir 
ülke olan Kürdi stan 'da ortaya çıkan devrimci 
bir askeri ö rgüttür. Böyle bir ülkede gerçek l eş
tirilmesi gereken devrimin temel niteliSi 
Ulusal Demokratik Halk Devrimidir. Bu devrim. 
ilk etapta h er türlü geri b ıra ktınlmı şlığın . 
halkın yaşanıının aynlmaz bir parçası h a line 
getirilen he r türlü işkence. zulüm ve zorbalığı n. 
açlıSın. yoklu§ un ve yok sulluSu n. h alkımı z ın 
yüzyıllardan beri çekmekte olduğ u sı nırsız acı
lann te mel nedeni ve kaynağ ı o la n ve s ırtını 
günümüzün en azgın emperyalis t güçle rine 
dayayan sömürgeci egeme niiSi yıkmayı: bu 
egemen liğin iç teki dayanağ ı o lan güçlerin 
baskı ve sömürüsüne son vermeyi amaçla
maktadır. Devrim. bütün dayanaklan il e bir
likte faşi st Türk sö mürgeci le rini toprakları
mızdan söküp atarak ve he r türlü ortaçağ 
kara niı S ı na son ve re re k, ba§ınısız ve özg ür bir 
ülke ve toplum yaratmayı ula şılmas ı ge re ken 
ilk h edef o larak ö nüne koymuştur. Somut 
koşulların somut tahlilinde n o rta ya çıkan bu 
gerçekçi tesbitl er. PKK'nin asgari progra
mında özlü bir biçimde dil~ getirilmiştir. 

Ama açıktır ki. d evrim programının arıaya 
çıkarılmış ve program amaçlarının net bir 
biç imdeortaya ko nmuş olması kendi başına e le 
alındı§ında ciddi bir anlam ifade e tme me kte
dir. Proletaryanın devrimci partisinin. progra
mını pratikte maddi bir gerçeklik haline 
dönüştürmes i için. progra mın amaçlarına u· 
laşabil ece k e n kısa yolu gös te rmesi de zo runlu
dur. Bu da tem e l mücadele biç iminin açıkça 
saptanması nı gerektirir. KUrdi stan Devriminin 
teme l mücadele biçimi n edir? Be lli ki " Kürdis· 
tan'da ekonomik. sosyal, siyasal. ulusal her 
alandaki bagımsız gelişme sömürgeci zorla 
durdurulmuştur. Kürdistan toplumunun ba
gımsız gelişme içine girebi/mesinin tek yolu bu 
gerici zora karşı halkın deurimci zorunu çı kar
maktır. Kürdistan Ulusal Kurruluş Deuriminin 
tem el mücade le biçimi silahlı mücadeledir ... 
Deurimci ulusal kurtuluş siyaserinin pratige 
uygulanması ue kirtelere mal edilm esi halkın 
devrimci şidderi tem elinde olacaktır: bu si
yasetin pratik bir o lgu olarak gelişmesi halkın 
deurimci savo~ı biçiminde somuılaşacakıır. 
Kürdistan'da silahlı mücadele olmadan ue 
böyle bir ınucadeleye dayanmadan proletarya 
partisi uııro lamaz: silahlı mücadele yürütme
den Kürdistan proJetaryası kendisi için bir sınıf 
haline gelem ez. Kürdistan proJetaryası ue öncü 
müfrezesi s ilahlı mücadele yürütmeden dev
rimci göreu/erini yerine getiremez." (l ) Böyle 
bir silahlı mücadele ise. büti.ın halkın ka tıldığı. 
çeş itli biç imle rde örgütlendirite re k seferber 
edildiği ve değişik evre le rden geçecek o lan 
uzun süre li bir ha lk savaşı biçiminde gelişecek
tir. 

Sorun çok açıktır . PKK Hare ke ti. ilk ş e kil
lendi§i gün le rden başlayarak. ö nde rlik e tti!Ji 
ulusal di re niş mücadeles ini halk savaş ı aşa
masına ulaştırmak. faşist Türk sömürgecileri 
ile tayin ed ic i bir savaşa girmenin koşullarını 
hazırlamak için yoğun çaba harcamıştır. Ama 
o koşullarda d evrimcile r için sadece bir özle m 
ve bir amaç olan bu savaş bugün g e rçe§e 
dönüşmüş durumdadır. Artık halkımız. ça§ımı
z ın bu en ç il ekeş halkı yüzyıllardan be ri çd<.tiği 
acıların ve Türk söınüİ-geci egemenliği tarafın
dan uğratıldı§ı zulüm ve sömürünün bede lini 
katbekat öde nirebilecek koşullara kavuşmuş
tur. Bagajında sadece halkımı z ın yakın tarihi
nin de§i l. binle rce yıllık geçmişinin bütün 
acılarını bulundura n PKK. h er zaman ve daima 
halkımızı n bu özlemlerine te rcüman olmayı . 
ülke mizin kurtuluşunu sa§layacak olan uzun 
süreli halk savaşını başlatnıayı. Örgütle meyi. 
yöne tmeyi ve zafe re ulaştırınayı kendisi iç in en 
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kursal görev olarak bilmiştir. Böyle bir görevin 
tarihse l sorumluluğu altına girmekten ve ge· 
reklerini yerine getirmekten daha şerefli ve 
onur verici bir şey düşünmek mümkün değil
dir. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi halk 
savaşı aşamasına ulaşmıştır. Bu durumda gün
deme gelen temel sorunlardan biri, halk savaşı
nın askeri planda hangi örgütsel biçimler 
altında yürütüleceğidir. "Hemen belirtelim ki. 
böyle bir devrimci ulusal kurtuluş siyaseti. 
örgütsel planda ifadesini ancak öncü bir pro
letarya partisinde bulur... Ulusal kurtuluş 

siyasetinin öncülük planında proletaryanın 

devrimci-partisi, kitlelerin siyasi gücü planında 
ulusol kurtuluş cephesi, ve askeri planda halk 
ordusu biçiminde örgütsel şekil/enmesirıi bu
laca§ı: bu siyasetin ancak böylesi örgütsel 
biçimlerle pratikte uygulamaya geçece§i 
açıktır." Parti, cephe ve ordu: işt e ulusal kurtu
luş devrimimizin üç temel silahı bunlardır. 
HRK de, Partimizin siyasal çizgisini hayata 
geçirmek amacıyla faşist Türk sömürgeci liği
nin azgın terörüne karşı halkımızın devrimci 
ş iddetini uygulayacak, "halkımızın devrimci 
gücünü bu alanda ortaya çıka np örgütleyecek" 
olan devrimci silahlı kuvvetlerdir. HRK güçleri 
halk ordusunun temel çekirdekleridir: HRK 
halk ordusunun örgütsel iskeletidir. Ulusal 
Kurtuluş Mücadele mizin savaşçı gücünün bel· 
kemiği ni oluşturan köylülüğü örgütleyip silah
landırmak ve faşist Türk sömürgeciliğinin 

karşısına dikmek, uygun biçimlerde faşist 
sömürgeciliğe karşı silahlı direniş mücade
lesini geliştirmek. düzene karşı hoşnutsuzluğu 
sil a hlı direniş düzeyine yükseltmek HRK'nin en 
temel görevleri arasındadır. 

HRK. Kürdistan'da silahlı mücadeleyi yü
rütmek amacıyla kurulan bir askeri örgüt 
olmasına rağme n, özellikle içinde bulunduğu
muz koşullarda silahlı mücadeleyi salt bir 
sila hlı eylem olarak ele almak son derece hatalı 
bir tutumdur. Dönemin taktiği. silahlı propa· 
ganda faaliyetinin örgütlendirilmesidir: böyle 
bir evre halk savaşının temel ögelerinin örgüt
lendirilmesi sürecidir. Silahlı propaganda. 
temel olarak siyasal mücadeleyi geliştirmeyi 
hedeflemekle. esas olarak düşman güçlerini 
adım adım imha etmeyi amaçlayan gelişmiş 
ger illadan ayrılır. "Kürdistan'da temel bir 
mücadele biçimi olarak uygulanacak silahlı 
propaganda, daha çok küçük silahlı gurup
lonn. gizlilik ve hareketlilik temelinde dev
rimci faaliyet yürütmesi biçiminde olacak; ve, 
kitlelere yönelik siyasal ajitasyon çalışmasıyla 
kitlelerin siyasal bilinçlenmesi, devrimci örgüt
lenme önünde engel oluşturan ajan-muhbira§ı
nın da§ıtılması, Parti örgütlerinin asgari dü
zeyde kurulması, geliştirilmesi ve çelikleştiril· 
mesi. ulusal kurtuluş için kitlelerin örgütlen· 
dirilmesinin başlatılması, gelişmiş gerilla sa
vaş ı yürütmek için askeri hazırlıkiann yapıl
ması gibi görevleri gerçekleştirecektir. "(4) 
Ama besbelli ki, örgütsüz bir silahlı mücadele 
(si lahlı propaganda) yürütmek ve geliştirmek 
mümkün degildir. Silahlı mücade lem izin pro
paganda ve ajitasyon görevini yerine getirmesi
nin en temel aracı ancak askeri bir örgütlenme 
olabilirdi. Çünkü, "herhangi bir örgütün niteli
§ini do§al ve kaçınılmaz olarak belirleyen şey. 
o örgütün eyleminin içeri§idir. " Dolayısıyla 

silahlı eylemlerden çok propaganda ve örgüt 
çalışması yapan bir askeri örgütlenmeye duyu
lan gereksinme HRK'yi yarattı. Silahlı kuvvet
ler siyasal çalışma yapan güçler olarak ele 
alındığı sürece, ellerine güçlü araçlann veril
mesi zorunluydu. Bu araçların içinde en önem· 
!isi ise hiç kuşkusuz örgüttü. Öte yandan parti 
çizgisi ve taktiğini hayata geçirmek. silahlı 
mücadele için gerekli olan örgütlenme ve plan· 
lamayı yapmak da, HRK'nin doQuşunu gerekli 
kılan etkenler arasındaydı. Böyle bir zorunlu
luktan kaçmak, silahlı güçleri örgütsüz olarak 
savaş alanına sürmek, şekilsiz bir yapı içinde 
kalacak olan bu güçlerin üzerlerine gelen düş
man kuwetleri karşısında imha olmalarına 
gözyummak demekti. Böylesi örgütsüz ve son
derece ciddi tehlikelere açık bir yapı ise asla 
kabul edilemezdi. 

Kısacası HRK'nin kuruluşu ve eylemleri, 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin si
lahlı direniş aşamasına ulaşmasının bir ürünü 
ve sonucuydu. 

HRK'nin kuruluşunun düşman saldırılannın 
daha da yoğunlaşmasına neden olaca§:ı söyle· 
nebilir mi? Bunun Kürdistan 'da yeni katliamlar 
için zemin yaratacağı iddia edilebilir mi? TKP'· 
nin ve önderlik etti§:i reformisı kampın -dev· 
rimci ve demokratlıkla ideolojik, politik ve 
giderek örgütsel ba§:lannı koparmak yolunda 
müthiş bir mesafe katetmiş olan bu kampın
iddia ettiği gibi, faşist generallerin yönetimin
deki TC, HRK'nin kuruluşunu ve eylemlerini 
bahane ederek, komşu ülkelerin topraklarını 
işgal etmeye yönelebilir mi? 

Bu sorulara olumlu ya da olumsuz cevaplar 
vermeden önce. böylesi sorulan n, başta genel 
olarak faşizmin öteki halkiara karşı azgın bir 
şovenizm ve dizginsiz bir saldın hareketi oldu
gunu bilinçlice görmemezlikten gelen. ikinci
si barbarlıkta kendi öncellerinin tüm rekorlan· 
nı altüst eden sömürgeci Türk faşizminin temel 
özelliklerini görmek istemeyen, sömürgeci 
Türk faşizminin Kürdistan halkı üzerinde uygu· 
ladıQı çılgınlık ölçülerine varan terörünü en 
azından dalaylı olarak destekleyen çevrelerce, 
ve üçüncüsü "kitlelerin sabırsızlı§:ını burjuva
ziye yardım amacı ile kontrol edell-proleter 
eylemlerin coşkunluğuna karşı bir çeşit oto-
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matik fren görevini yapan" oportünistler tara
fından sorulabileceği ni hemen belirtelim. Evet. 
sömürgeci Türk faşizmi 12 Eylül darbesinin 
üzerinden geçen dört yıl gibi uzun bir süreden 
beri. emekçi halklarımıza karşı ila n edilmemiş 
tek taraflı bir savaşı zaten sürdürüyor. Dev
rimciler ve bütün halk kesimleri üzerinde 
vahşet ölçülerinde bir zulüm ve zorbalık uygu· 
luyor. Bu savaş belirtildi§:i gibi tek taraflı bir 
savaştı. Çünkü. Türkiye'de devrimcilik adına 
yola çı kan güçler ve Kürdistan'daki küçük
burjuva reformisıleri 12 Eylül faşizmi tarafın
dan hazırlıksız yakalandıklanndan. 12 Eylül 
rejiminin devriıncilere ve halka karşı başlattı§:ı 
karşı-devrimci savaşa devrimci savaşla karşı
lık veremediler. (Savaş sözcüğü bu sonuncu
Iann literatüründe hiçbi r zaman yer almadı 
zaten). Aya§:a kaldırdıkları onbinlerce insanı 
faşizm karşısında -en büyük s ilah olan- örgüt 
silahından yoksun bırakarak. 12 Eylül rejimi
nin i nsafına terketti ler. O zamana kadar yapıl
mayan şeyin. bundan sonra gerçekleştirilmesi 
gerekirdi. Bundan böyle devrimcileri bekleyen 
görev. devrimci savaşa hazırlanmak amacıyla 
güçlerini uygun bir biçimde geri çekme k. geç
miş mücadele prati§:ini marksist-leninist e l eş
tiri süzgecinden geçirerek kendi hata ve 
eksiklikl erini doğru bir biçimde irde lemek ve 
bu temelde geleceğin yeni döneminin bütün 
isterlerini karşılayacak mücade le ve örgüt 
biçimlerini bulup ortaya çıkarmaktı. Ama 
küçük-burjuva sınıf temelinden kopuşu başa ra· 
maya n Türkiye Sosyalist ve Demokratik Ha· 
reketi, dönemin acil görevlerinin üstesinden 
gelmek bir yana. faşizm karşısında a§ır bir 
yenilgiye u§:radı; tam bir çöküş ve da§:ılma 
sürecine girdi. (Burada hemen şunu belirtelim: 
Türkiye'de faşizm karşısında yenilen gerçek 
sosyalizm degildir. Paul Golay'ın yerinde de
yiş iyl e "şu anda can çekişen genel olarak 
sosyalizm de§il, özel olarak sosyalizmin bir 
çeşididir." Yenilen çürüyen oportünizmdir. Bu 
nedenle reformcu sosyalizmin, oportünizmin 
sözcüleri. "Türkiye devrimci hareketi yeni! di" 
diye avaz avaz bağındarken gerçekte "çok 
aceleci" davranıyorlar. Aslında kendilerinin 
yenilgisi ve "ölümü'', Türkiye Devrimci-De
mokratik Hare ketinin do§ru temellerde geliş
mesi için, bir bakıma elverişli koş ulları ya
ratıyor ve olgunlaştırıyor: onun gelişmesinin 
yolunu düzlüyor.) 

Gerek Türkiye'de ve gerekse Kürdistan'da 
faşizmin dayattığı gericili§:in karanlığını de
lerek, dönemi devrimci tarzda karşılayaca k 
ha zı rlıkları tamamlayan tek güç PKK Hare keti 
oldu. Ve bugün de. PKK. sadece devrimcilerin 
faşist sömürgecilikle (ve faşizmle) savaşa
mama durumlarına son vermekle kalma
makta: gerek 12 Eylül öncesinde ve gerekse 
sonrasında küçük-burjuva sosyalistleri tarafın· 
dan lekelene n devrimciliğin onurunu da kurtar· 
maya çalışmakta. kurtarmaktadır. Bir kez 
daha yinelemek gerekirse, saldında olan, azgın 
bir savaş yürüten faşizmdir. Ama küçük
burjuva sosyalistleri ve bir bütün olarak re· 
formcu kamp faşizme karşı savaşmasını bi
lememekte. devrimci savaşın geliştiritmesini 
istememektedir. Devrimcileri bekleyen e n baş· 
ta gelen görev ise. faşizme karşı silahlı direnişi, 
devrimci savaşı örgütlemektir. Görev bu denli 
açık oldugu halde. dizgin tanımayan sömür
geci-faşist teröre karşı devrimci şiddetle karşı 
koymayı "provakasyon", "kışkırtma'' olarak 
nitelernek en hafif deyimiyle , I 2 Eylül rejimi
nin devamına hizmet etmektir. 

HRK' nin eylemlerinin, sömürgeci-faşist yö
netimin Türkiye'ye komşu ülkelere müdaha
lede bulunması için uygun bir fırsat yarataca§:ı 
bölgede "barış ve istikrar" arama çabalan na 
darbe vuraca§:ı anlayışı. faşizmin saldırganlı
ğına kölece boyun e§:mekten başka bir anlam 
taşımamaktadır. Bu anlayış, geleceğe ilişkin 
bütün umutlarını faşizmin işbirlikçisi burjuva 
partilerinin sahte muhalefetine ba§layan, on
ların sözüm ona ilerde kuracaklan sivil toplu
mun "sol"unda yer edinme hayalleri ile avunan 
küçük-burjuva reformisılerinin anlayışıdır. 
Kaldı ki. 12 Eylül darbesinin tezg3hlanışının 
ardında ABD emperyalizminin kirli elinin 
bulunduğu, bugün artık sokaktaki sıradan apo
litik insanlar tarafından bile bilinmektedir. 
Darbenin yapılış nedenleri açıktır. Halkiann 
kasabı olmaya yemin etmiş olan Reagan 
yönetiminin, Ortado§u'da kendi emperyalist 
çıkarlarını korumak ve gelişen devrimci kurtu
luş hareketlerini engellemek için, TC faşizmini 
tüm bölge gericiliğin i birleştirmek amacıyla en 
güvenilir uşa§ı olarak kullandığım hiç kimse 
inka:r edemez. TC faşizmi . sadece Türkiye ve 
Kürdistan halklan için değil, bölge halklannın 
devrimci kurtuluş hareketleri ve radikal yö
netimler açısından da ciddi bir tehdit unsuru
dur. Bu durum. ABD e mperyalizmi başta 
olmak üzere emperyalist sistem tarafından 

kendisine yüklenmiş olan işlevlere tamamen 
uygundur. Emperyalizmin Ortado§u'ya ilişkin 
yayılınacı politikalannın hayata geçiril
mesinde baş rol TC faşizmine oynattınlacaktır. 
Ve emperyalizm olası bir "Ortadoğu müdaha· 
!esinde" TC faşizmini silah başına ça§:ıra~ 
caktır. Bu tehdidi ortadan kaldırmanın yolu ise. 
bir Kürt efsanesinde de dile getirildi§i gibi, 
faşist canavan ürkütmemek için kendisine 
"halklann beynini yedirmek"ten de§il, bu cana· 
varın kellesini uçurmaktan geçer. PKK'nin ve 
önderli§indeki HRK'nin yaptığı da bundan 
başka bir şey degildir. Elbette canavan n ölümü 
kolay kolay kabullenmeyece§:ini biliyoruz. 
Ama, uzun süreli olmalarına, genellikle yavaş 

gelişmelerine ve çok büyük fedakarlıklan 
gerektirmelerine ra§:men, zafer kazanaca k 
tarafın mutlaka ulusal kurtuluş hareketleri 
olacağının da bilincindeyiz. HRK'nin eylem leri , 
mücadele mizin ilerde ulaşacağı boyutlar gözö
nüne getirildi§inde. birhayli küçükçaplı eylem· 
le r gibi görünebilir. Vietnamlı devrimcilerin 
deyişiy le. belki de küçücü k bir çekirge koca
man bir fili tekmelemektedir: ama varsın öyle 
olsun filin haYırsaklarının yerleresaçıldı§ı gün
ler de mutlaka gelecektir. 

Geçerken bir iki cümle ile aynı konuya 
ilişkin başka bir noktaya daha de§:inelim. 

Geçmişte. yani bundan ya klaş ık biryıl önce, 
TC faşizminin (sosyal-şovenizmin '' komşu 
ülkelerin toprakları" adını verdi§:i) Doğu ve 
özellikle Güney Kürdistan'a müdahalede bu
lunması için koşullar çok daha elverişliydi . 
Hatta sömürgeci-faşist yönetim 1983'ün Mayıs 
ayında fiili olarak Güney Kürdistan'ı işgal 
harekatına girişmişti. Ama o dönemin is tila 
harekatının üzerinden geçen onaltı aylık bir 
süre içinde PKK Hareketinin Kuzey· Batı Kürdis
tan'da yürüttüğü devrimci çalışma faşist 
yönet imin yeni istila arzularını ciddi ö lçüde 
frenledi; onu ke ndi " iç sorunlar" ı ile uğraşmak 
zorunda bıraktı. Bu yüzden, giderek yükselti· 
lecek o lan ulusal dire niş mücadelemizin. faşist 
sömürgeciliği daha da gerileterek bu te hdidi 
önemli ölçüde sınırlandırabilece§ini söylemek 
hatalı olmayacaktır. Savaşa karşı savaş: sö
mürgeci-faşist savaşa karşı halklarımı zı n bir· 
!eşik devrimci direniş savaşı- faşizmi (ve faşist 
sömürgecili§i) yerlebir etmenin yolu budur. 
Elbette TC faşizminin hz.! klara yönelik tehdit· 
lerinin tümden hertaraf edilmesi, TC devrimle 
ortadan kaldırılmadan zaten mümkün degildir. 
Ama gelinen noktada. faşist yönetim böylesi 
müdahalelerde bulunma zorunluluğunu duy
duğu an. en azından sonu pek de parlak 
o lmayan bir maceraya atıldı§ını bilerek ha
reket edecektir. Ve özellikle bu tür yeni bir 
Kürdistan'ı istila macerasını yaşamak istedi§i 
zaman, kendi eliyle birl eştirdi§i bir Kürdistan 
halkı karşısında, TC faşizmi kendi kaçınılma z 

sonunu daha da yakınlaştırmış olacaktır. 
Silahlı direniş mücadelesinin başlamış 

olması , reformisı kampın iddia ettiği gibi faşist 
sömürgeciliğin Kürdistan halkına karşı yeni 
katliamlara girişınesi için zemin hazırlayacak 
mıdır? Belli ki , HRK'n in eylemlerinin ardından 
Türk ve Kürt reformi st çevreleri eski nakarata 
yeniden dönecekler: "bi7 her zaman ve her 
yerde PKK'nin Kürt halkını katliamlar orta
mına sürüklemekte olduğunu söylemedik mi? 
Bakın işte. öngörümüz pratikte nasıl dofirula
nıyor?" diyerek gözyaşı dökecekler. Burun
larını çeke çeke ellerini havaya açarak. faşist 
ordunun operasyonlarının başarısı için tannya 
dua edeceklerdir. Peki, Kürdistan halkı onların 
ke ndi dostlan olduğuna, kendisi için gözyaşı 
döktü§:üne inanacak mıdır? İnanaca§:ını hiç 
sanmıyoruz. Halkımız arasında da anlatılan 
küçük ama çok güzel bir h ikeiye vardır: "So§ u k 
ve dondurucu bir kı ş gününde bir a§acın dalına 
konmuş olan iki serçe. elinde tüfe§: i ile bir avcı· 
nın kendilerine dofiru geldiğini görürler. Kü
çü§:ü. so§:ukta yanaklarından gözyaşı damla
ları süzülen avcıyı göstererek. 'bak anne' der. 
'zava llı avcı nasıl da a§:lıyor.' Ana serçe, 'sen 
onun gözlerinin yaşına de§il, kardeş lerimizin 
kanına bulanmış ellerine bak" diye cevap verir. 
Evet. aslında bu küçücük hikciyet küçük
burjuva reformisi kampın içinde bulundu§u 
durumu çok güzel izah etmektedir. Onlar 
silahlı direniş hareketine küfretmekle, faşist 
terörün cezaevlerinde ve dışarda geliştirdiği 
insanlıkdışı uygulamalar karşısında sessiz kal
makta. faşizme boyun efi me kle ve başkalarını 
da boyun eğmeye zorlamakla. 12 Eylül faşizmi· 
nin kurşunladığı. işkence tezgahlarında katlet
ti§:i ve idam sehpalarına çıkardı§:ı sınıf kar
deşlerimizin akıtılan kanlannda ellerini yıka
mışlardır. Onlar faşizme de§:il, he r zaman 
devrimci direnişe lanet okumuşlardır. Faşiz
min kendilerine yönelmesinin müsebbibi ola
rakdevrimci direnişi görmüşler ve bu yüzden de 
faşizmi değil, devrimi öldürmeye çalışmışlar
dır. Ama devrim faşist sömürgecili§in saldırı ve 
komplolarının yanısıra. dalaylı ya da dolaysız 
onunla işbirliği halindeki reformisı küçük
burjuva kampı n her türden engelle me lerini de 
boşa çıkarmış, varlık hakkını savunmuş ve 
yaşamıştır. "Yaşamda her zaman yeni bir şey 
do§maktadır. Ama do§makta olan şey, dün
yaya sessizce gelmez: haykırorak ve ba§ı

rarok. uarlık hakkını savunarak gelir. '.' Dev
rim Hareketi de doğuşunu sessizce gerçekleştir
memiş, Eruh ve Şemdinli'de gürleyen ilk silah 
sesleriyle yaşadığını bütün dünyaya haykırmış
tır. 

PKK'nin doğuşu ile birlikte başlayan ulusal 
kurtuluş mücadelesi dönemine gelinceye ka
dar, halkımız sürekli olarak dış güçlerin işgal
lerine. istilalanna ve sömürgeci imha savaş· 
!anna hedef oldu. Ama bunları savaş olarak 
adlandırr;nak bile do§:ru değildi. Çünkü. bu dış 
güçlerin her türlü hayvanca uygulamalarının 
hedefi haline getirilen örgütsüz, silahsız ve 
savunmasız bir halktı. Bunlardüpedüz en vahşi 
soykırımlar ve katliamlardı . Yine de halkımız 
örgütsüz ve önderlikten yoksun olsa da yabancı 
güçlerin vahşet uygulamalanna karşı kahra
manca direndi. sessizce boyun e§:meyi daima 
reddetti, dö§üşerek yeni Idi. Kürt egemen sınıf
Ianna gelince, bu güçler halkımızı düşman 
karşısında yalnız bırakarak teslimiyeti ve iha
neti seçtiler. Bu güçlerin alçakça ihaneti yüzün
den. halkımız aşagılanmanın uçurumuna 
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yuvarland ı . köl~liğe mahkum ed ildi. Yabancı 
egemen li ğin en sonuncusu olan Türk sömür
geciliSi alrında da önce kurşun. süngü ve sür
günden geçirilen Kürt halkı . ardından hain 
feodallerin ve feoda l-kompradorl arın sömür
gecilerle yaptıkları "Tilsit" barışından bin kez 
daha onur kırıcı bir "barış" koşullarında sessiz 
bir ö lüme terkedildL Ama herkesin "bitt i. bun
dan sonra artık aya§a kalkamaz" dedi§i bir 
anda, halkımızın kurtuluş iradesi. kölelik 
zincirlerini kırarak bafiınısızlığa ve özgürlüğe 
ulaşma özlemi kendi s inesinden PKK'yi ortaya 
çıkard ı . Halkın umut ve özlem leri nin t ercüma nı 

olan PKK. bu umut ve özlemleri gerçege dönüş
türrnek bunun için de soykırımlar ve katliam
lar dönemine son vere rek halkın devrimci 
savaşın ı yaratmak amacıyla Türk söınürgecili
ğ inin ve işbirlikçilerinin karşısına dikildi. Sö
mürgeciliğe ve uşaklarına karşı dişediş bir 
mücadele içinde büyük kahramanlıklar. ve 
engin fedakiirhklar göstererek. ba§rından 
halkımızın en değerli ev latları nı şeh it vererek. 
düşmanın imh ay ı a maçlayan bütün sa ldırı 

l a rını boşa çıkararak. her türlü yıkıc ı. bozguncu 
ve komplocu oluşum ları ve çaba l a rı a lt ederek. 
ulusal direniş mücadelemizi halkımı z ın ac ı · 
larını dindirecek bir aşamaya, halk savaşı aşa
masına ulaştırdı. Açıktır ki. halkımız artık 
bundan böyle faşist sömü rgeci li§in olası kat
liam girişimlerini örgütsüz. s ilahsız ve savun
nıasız karşılamayacaktır. Faşist sö mürgeci le
rin her saldırısı, karşısında PKK önderliğinde 
hiri Psmis Kürdistan halkını bulacaktır. Tarihin 
akış yönü de§işmiş.' hesap sorına sırası halkı· 
mıza gelmiştir. Artık gün Kürdistan halkı için 
hesap sorma. faşi st Türk sömürgecileri için 
hesaı> verme günüdür. 

Evet. Ulusal Direniş Mücadele miz HRK'nin 
eylemleriyle eylemsel a landa da güçlü bir çı kış 
yapm ı ş. bu a landa da başarılı o l acağı nı kanıtla· 
mıştır. Eylem ler sırasında devrimci kurtuluş 
güçlerinin hiçbir kayıp verıney i şi. HRK savaş
ç ıl arının önlerin e koydu kları hedeflere ulaş
ınada başarılı olmaları savaşçıların ve hal
kımızın moralini so n derece yükse ltmiş. düş
manı ise tam bir çaresizlik içine düşürmüştür. 

HRK'nin ey lem leri askeri ö rgüte güç ver
miş. düşmanın pasifikasyon zincirini kırarak 
halkın mücadele azıni ni ve düşmana karşı 
öfke sini bil emiş. Türk sömürgecili§inin neden 
oldugu acıların hesabını sorma a rzusun u coş~ 

turmuş. bu sömürgeciliSe karş ı savaşmak 
üzere PKK ve önderlik ettiği HRK çatısı altında 
toplanma iste mini yükseltıniştir. 

HRK' nin eylemlerinde seçilen hedeflerin 
isabetli oluşu ve eyle m biçim lerinin güçlülü§ü 
pratikte de kanıtlanmış. faşist TC'nin bütün 
çabalarına ra§:men. uluslararası ve " ulusal" 
kamuoyunun eyle ml.erden haberdar olması 
engellenememişlir. Il çelerde kalabalık yer
l eşim merkezlerinde si lahlı mitingierin düzen· 
Jenm esi. bildirilerin dağıtılması. duvarlara 
a fişl erin yapı ş tırılma s ı. tüm halka mücade le 
çağrısında bulunulması, sömürgeci ordu birim
lerinin et ki s i z leş tirilm esi. faş ist subayların 
idam edilmesi ve askerlerin silahsızlandırıl
dıktan sonra serbest bırakılması. cezaevi kapı
larının açılması ve tutukluların sa lıve rilm esi. 
bazı ilçelerde tü"\ sömürgeci kuruluşların 
geçici de olsa ele geçirilmesi -bütün bu o laylar 
hep kitlelerin yakından tanık olduğu gelişmeler 
olmuştur. Kitleler engin bir coşku içinde 
devrimci sloganlar haykırarak. önderleri 
PKK'ye sonsuz ba§lılıklarını ve faşist sömür
geci liğ e nefretlerini açıkça dil e getirmişlerdir. 
Bu durum , HRK'nin eylemlerinin. esas o larak 
devrimci şiddet ögesine dayansalar da. si lahlı 
eylem yanlarından çok propaganda. kitle leri 
politize etme, mücade leye çekme ve ö rgütleme 
yanlarının agır bastığının dolaysız kanıtı ol
muştur. Eylemlerin amacının canalıcı noktası 
da zaten budur ve bunda başa n lı olunmuştur. 
Parti takti§imiz do§ru tarzda hayata geç iril· 
miştir. HRK'nin eylemleri. güçlü bir biçimde 
hayata geçirildi§inde, parti takti§imizin. si
lahlı propagandanın mua zza m gelişmelere 
yolaçaca9ını bir kez daha ortaya koymuştur. 

HRK' nin eylemlerinin. küçük-burjuva refor
mizminin faşist TC ile önem li ölçilde uzlaştığı 
ve onunla her alanda bütünleşrn ek için hı z la yol 
aldığı . FKBDC'yi tamamen iş lemez bir duruma 
getirmeye çalıştı§ı. reformisi kampla elele ve
rerek PKK'yi tasfiye etmeye yönelen pro· 
vakasyon çizgisinin çaba larını en son nok
tasına vardırdığı ve gerçek yüzünün açığa 

çıktı§:ı bir döneme de nk düşmes i. bu eyle mlerin 
önemini ve anlamını bir kat daha arttırmıştır. 
HRK' nin eylemle ri. reformisı kampı n devrime 
ihanet etmiş yüzünü kitle lerin gözleri önüne 
sermiş, kitle lerde reformizme, teslimiyete ve 
ihanete karşı büyük bir öfke dalgasının kabar
masına neden olmuştur. HRK'nin eylemleri 
göstermiştir ki. "oportünizm çürümüştür: sos
yal-şovenizme dönüşüp, kesinlikle burjuva saf
Ianno geçmiştir. Sosyal·demokrasiyle (dev· 
rimcilikle- bn.). düşünsel ve politik ba§la_nnı 

kopor"!_ıştır. Orgütsel ba§lannı da kopara
coktır. Işçiler daha şimdiden 'ilfegol bildiriler· 
(silahlı mücade lenin geliştirilmesi- bn.) ve 
'yasak toplantılar' 1stemektedirler. Bu do 
devrimci kitle hareketini destekleyecek yeraltı 
örgütleri demektir. Ne zaman ki 'savaşa karşı 
savaş ' bu satırlar üzerine dökülür, ancak o 
zaman bunlar boş laf olmaktan çıkıp, sosyal· 
demokrat (devrimci- bn.) çalışma haline gelir. 
Tüm güçlükler, engellemeler, hile/er. hatalar. 
bozgunculuklar bir yana, bu çalışmadır ki. 
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PKK ö nderligi ndeki HRK güç
lerinin 15 Agustos 1984 de Kürdis
ta n ' ın çeş itli il. ilçe ve köylerinde 
askeri yarnizon. ka ra koL devlet 
kurumları, ajan ve muhbirlere yöne
li k geniş çap lı saldırı eylemleri ve bu 
eylem lerin daha sonraki gün le rde 
de yaygın bir biçimde devam ettiri l
mesi. sö mürgeci faşist Türk burju
vazisi ve genera ller çetesini çılgına 
çevi rd i. Halk kitleleri tarafından 
biiyük coşkuyla karşılanan direniş 
ve sa ldırı eylemleri. dört yıldır ikti
darda bulunan ve i stikrarı safj la
dıklannı, devrimcileri ezdikle rini 
söyleyen generalle r cuntasını . içte 
ve dışta gerçek yüzünü saklayamaz 
bir konuma getirdi. Hiç beklemedik
leri bir anda. HRK güçlerinin bir 
fırtınayı andıran eylemle ri yle karşı 
karşıya ka lan sömürgeci~faşis t 
ordunun saldırıya u§ ra yan as ke rle r i 
korku ve panik içinde ya mevzilerini 
bırakarak kaçtılar, ya teslim o ldu~ 
lar. ya da bu eylem lerden güç a lara k 
si l ahlarıy la birlikte direniş güç~ 
lerine katıldılar. T.C tarihinde ilk 
kez gerçekleşen böyle bir o lay, doğa l 
olarak sömürgeci-faşist o rdu saf~ 
larında yılgınlık ve mora l çökün~ 
tüs unü artırırken o laylar karşısında 
korkusunu gizleyemeyen burju
vazi de Kürdistan üzerindeki sö mür
geci li§ini koruma savaşını dünya 
kamuoyuna açık t an ilan etme k 
zorund a ka ldı . 

ı 5 A§ustos sonrası. sömürgeci
ler safında tam bir panik. telaş ve 
korku h avası es iyordu. Komutan la r 
devlet binasını saran yangını 
yerinde görmek. gerekirse kurşun ve 
bombalanyla "söndürmek " iç in 
eylem sa halarına koşuyor. halka 
gözda§ı vermek amacıyla savaş 
uçakları ve he likopte rler ya l ç ın 
da§larımız üzerinde tüm cafea fla 
sözlere rağmen korkuyla dolaşıyor
larda . Dünyanın gözleri birden 
Kürdista n'a ve PKK' ye çevrildi. 

ı 5 Agustos ı 984 günü HRK 
partizanlan Eruh ve Şemdinli ilçe
leri başta olmak üze re bir çok ilçede 
sömürgeci ordu birlikle rin e ka rşı 
sa ldınya geçmiş, en az 9 asker ve 
subayı imha ederken. ço k sayıda 
silah ve mermiyi de be rabe rl erinde 
götürmüşlerdi. Bu sa ldırılarda. 
sömürgeci ordu iç indeki demokrat 
ve yurtsever askerlerden bazılan da 
HRK' nin çağrısına uyarak silah
l a rı yla birlikte direniş güçlerine 
katılmışlardı. Eylemler. başta cunta 
o lma k üzere. emperyalist ve gerici 
çevrele rde tam bir şo k e tkisi 
yara ttı . 

ı 6 A§ustos günü o laya e l koya n 
Genel Kurma ylık. direniş güçlerinin 
sa ldınsa karşısında bozg una uğra
ya n birliklerindeki tüm subay ve 
aske r kadrosunu geri çe ke rek. yeni 
takviye birlikleri gönderdi. Ordu 
hereke te geçirilği. Genel Kurmay 
Başkanı Necdet Uruğ, yanında Jan
darma Genel Komutanı Orgeneral 
Mehm et Buyruk oldugu halde, sür
dürdükleri o perasyonlarla ilgili 
incelemelerde bulunmak üze re özel 
bir uçakla Diyarbakır'a gitti. Orada 
kend isin e verilen bir britingden 
sonra ikinci durak noktası askeri 
bir he likopte rle gittiği Eruh oldu. 

27 Ağustos tarihli gazeteler. 
Irak Maslahatgüzarı Tarık Hamen
dı'n ın Saddam Hüseyin ' in bir 
mesajını Özal'a getirdiğini yazıyor
lardı. Mesajın içer i§i açıklanmad ı . 
Ancak. daha ilk günden Irak faş i st 
Saddam yönetimiyle Türk faşist 
yönetimi arasında bölgeye yönelik 
saldırgan amaçlan ortaya koyan bu 
mesajın . açıklanmasına da zaten 
gerek yoktu. 

Generaller çetesi, ı 5 Ağustos 
gecesinden ititbare n toplantı ha
linde bulunuyordu ve tüm harekat 
bir merkezden yönet iirliği gibi, 
basında yine aynı merkez in emirle ri 
doğrultusunda propaganda larını 
sürdürdü. 

ı Eylül tarihli gazeteler, büyük 
manşe tl erl e " Huzur Operasyonu"
nun s ürdügü haberini veriyor ve çok 
sayıda "ayrılıkçı te rörist"in yaka
landı ğını ya da yakalanmalannın 
~.n m eselesi olduğunu yazıyorlardı. 
Onceki \~}ünlerde oldugu gibi, mu
teakip günlerde de basının tem e l 
konusu "Do§u ve Güneydo§u"daki 
eylemter oldu. 

Dağlarda de§ il Partizanlan ya
kalamak. yükselen yalçın kayalar 

Ekim ı984 

CUNTA "HUZUR OPERASYONU" İLE KARARAN 
YÜREGİNİ "GÜNEŞ OPERASYONU" İLE Mİ 

AYDlNLATMAK İSTİYOR? 

karş ı s ında ya klaşma cesaret ini bile 
gösteremeyen faşis t ordu birlikleri~ 
nin bu bozgun ha li. demogojik la f
larl a gizlenmeye ça lı şıldı . Ope
rasyonların sürdü§ünü, "kahra
man m ehmetçi§in aman tanıma
dıQı"nı yazı yordu gazeteler. Aynı 
zamanda "Do§u'nun ekonomik 
kalkınma" sorunu da y~niden ga
zeteler in manşeti halin e geldi . 31 
A§ ustos günü TV'de yayınlanan 
"Doğu ve Güneydo9u Anadolunun 
kalkınması " ad lı bir program ardın
dan, Milliyet yazan Mehmet Barlas, 
''başarmalıy ı z" diye feryat ed i
uord u. 

Evren ise, ilk mesajını 30 A§us
tos konuşmasında verdi. Çökmüş 
ruh hali ile i\deta bir en kazı a ndıran 
bedeninde. kelimele r boğazına 
yapışıyordu. Kendi söyledi§ine ken
disini bile inandıramaya n çe te başı . 
" eşkiya artıkianna gereken ders 
verilecektir. " diyere k. daha düne 
kadar ki "yokettik" biçimindeki 
iddialarını bi zzat yalanladı. Aynı 
gün gazeteler, Evren'in konuş
masına eşlik edercesine " Türkiye
iran sınır bölgesindeki Çebelişahin 
Da§ındo başlotı lan operasyonlar 
sonucu bir grup ' eşkiyo' çembere 
alındı" diye yaz ı yordu ve "kahra
man ınehmetçik"in. Eruh. Şırnak, 
Pervari arasındaki Here kol Da
§ında "te röristle" rin me rmi menzi
line kadar yoktaşma cesaretini 
göstermesinden övgü il e bahse
diliyordu. 

Gazete habe rle rinin tek teması. 
"kaçamayacaklar" başlığında ö
zetlenebilir. HRK güçlerinin Irak ve 

e Birliklerin bl~ bölümü 
narekatın yapıldığ ı 
bolgen ın gerisine ha· 
va dan lnd lrllecek 
böylece terorlstlerln 
Içeriere kaçmaları ön· 
enecek 

İran sınınndan içeriye girdik
leri ni ve tekrar bu sınırdan geri 
çekildikleri için e le geçirilemedik
le rini yazdıklarında. bu te ma kısa 
zamanda "ya kalayamayacağız"a · 
dönüştü. 

Evren. 30 A§ustos günü TV' den 
kin ve husumet k usa rken. Yükseko
va'da üç sömürgeci aske r daha 
imha edi ldi. Helikopterden inen 
askerleri tarayan bir yurtsever. en 
az dört sömürgeci askeri ya ra~ 
layara k. çe mberi yarınayı başardı. 

3 Eylül günü " kahraman meh
metçik" efsa nesi sönmüştü. 600 bin 
kişilik , bölgenin "en güçlü" ordusu, 
eski "şaki'' l e re sı ğı ndı . Belediye 
Mt> clis üyeliğine getirilmiş ve kendi 
deyimleriyle eski bir şaki, " daQia nn 
kra lı Ha mido" oluverdi. Aynı tarihli 
gazete le r. sa ldırganların çoğu tes
lim oldu diye yazıyordu. 
Şaşkın bir biçimde aklına gelen 

her sözü propaganda diye sarfeden 
sömürgeci basın. bu kez devrimci
le rle halkın güçlü kaynaşımını göz
den sa klamak iç in kargaları bile 
güldürecek sahtekarlıklarla halkı 
aldatabilece§ini zanne tti§i yayın
ları hı zlandırdı. ''Teröristlerin he
defi göçer aşiret /eri " diye yazı
yordu 4 Eylül tarihli Milliye t ga
ze tesi. Milliyet gazetesi aynen şöy l e 
yazıyor: " /2 Eylül'den sonra köylü 
halk tarafından tecrit edilen ayn
lıkçılar ise, bu köy ve mezralara 
gidip yardım alamadıklanndan, 
göçer kabileleri ni. aşiretlerini hedef 
haline getirdiler. Zaman zam an 
savunmasız bu insaniann kamp
Ianna saldınp, hayvanlannı ça-

lıyor ve eşyalarını gaspediyorlar." 
Ancak. Milliye t yazarı da ço k iyi bil
m ekteydi ki . bu yazdıkla n . dün Viet
nam'da, Küba'da. Nikaragua. vd. 
de kullanılan ve en küçük b ir inan~ 
dırıcılıgı dahi olmayan bayadamış 
bi r taktiktir. 

"Başarı lı " operasyon lar sürer
ken, Hakkari' nin ANAP'lı belediye 
başkanı Şükrü Çallı ' nin evi, " kim
li§i belirlenemeyen kişile rce" kur
şun l an dı. .. Başarı lı " operasyonlar
da düzenin savunuculannı saldın
dan kurtaramı yordu. 

Operasyonların 28. gününde, 
"operasyonların Kurbarı Bayramı 
süresince de devam edece§i ve 
'çapulcunun k ökü kazınana dek' 
sona ermeyece§i" yetkililerin dilin
den gazetelere yansıyordu. Gazete
le r. halkın sepetler iç inde meyve, 
peynir ve ekm ek get irdi§ ini ve kuş
kulu ki ş il e ri bizzat ihbar ettiklerini 
yazmaktan da geri durmadılar. 
Yaratılmak is tenen intiba belliydi. 
Kürdistan ve özeld e de bu yöre 
halkının sömürgeci Türk devletine 
o lan kin ve öfkesini. tam tersinden 
yansıtmaya ça lı şan sö mürgeciler, 
halkın devlet le o ldugu ya lanına 
askerlerini inandırmaya ça lı ş ıyor
lardı . An ca k. askerlerin operasyon
larda bizzat gördükleri gerçekler 
sonrasında. kim e karş ı ve ne için 
o;a \·aştınldıklarını anlamamalarıni\ 
ve bunun büyük ruh çöküntüsünü ya
şamamalarına olanak yoktu. Nite
kim, peş peşe ortaya çıkan firarlar 
da bunun açık bir kanıtı o ldu. Silah
l a rıyla birlikte HRK güçlerin~ t ~s
liın o lan ve o nlara ulaşabilen l ~r bu 
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gerçe§i ço k açık biçimde yazı ları ve 
sözle rinde sergiledi ler. Gazetemi
zin daha sonraki sayıl arında HRK 
güçlerine katılan bu askerlerin yazı
l arına yer vereceğiz. 

Ord u içi nde ki kaçınılmaz boz
gunu ön le m eye çalışan sömürgeci 
eşkiya başları, yalan ve sahteka r
lıklarını daha sonraki günlerde de 
hı zlandırarak sürdürdü ler. 7 Eylül 
tarihli Tercüman, adına röportaj 
ded i ği düzmece bir senaryoyu 
yayınlamaya başladı. Türk faşist 
ordus unun bütün gücüyle a rayıp da 
bulamadıQı. Partizanları, Tercü
man'ın zehir hafiye muhabirieri bir 
afjaç gölgeli ginde aniden buluver
mişlerdi. Senaryo, daQda eli silah lı 
ve peşmerge kıyafetli iki aktörün 
fotoğrafıyla tamamlanıyordu. 

Avnı !-tÜnkü gazeteler, ya lan
Iarına dünyayı da ortak etmeye ça
lı ş tılar. Tercüman, .. dünya basını, 
Eruh ve Şemdinli'yi basan 'eş
kiya'yı zavallı diye tanıt ıyor" b içi
ıninde bu çabalan ortaya koydu. 
Gerek adına röportaj dedikleri se
naryo ile ve gerekse diQer haberlerde 
ASALA-PKK ili şkisi yeniden gün
deme getirilip, artık ısıta ısıta ko
kuttuk l arı propagandalarını "bir 
dış parmak" teorisi ne kanıı ola rak 
gösterın eye ça lı ş tıl ar. 

8 Evlül tarihli Tercüman, ''Er
m enilerin eroin yolunu kesti k" baş
lı gı a ltında PKK'nin ASALA ile 
ilişkili olduğu düşüncesini iş li yor ve 
bir ulusa l kurtuluş hareketi o ld uğu 
gerçe§ini kirli propagandalada 
örtme gayreti ni sergiliyordu. 

ı2 Eylül günü, "Hedef Tam 
Huzur" diyor gazeteler. Ama. hu
zura ulaşamayacaklarını da bizzat 
kendileri itiraf ediyorla r. Operas
yon ların fiyaskoyla sonuç landı§ ı ve 
ı ~ k bir partizanın bile ele geçi rile
mediğini artık gizleyemez bir du
ruma düşen sömürgeci faşistler. 
kendiler ini bile kandıraınadıkları şu 
söz lerle bu bozgun u gizlerneye ça
lı ş ıyorlar: "E.şkiyayı ezm ek için 
düzenlenen geniş çaplı operasyo
nun 'Silahlı Kuvvetler Harekatı' 
olmadı§ı. arama amacına yönelik 
'Sıkıyönetim Harekatı ' oldugu be
lirtildi." 

Gaze!eler, PKK savaşçı l arının 
" Irak ve Iran'daki kamplarda e§itil
dikleri ve buralarda n Türkive'ye sız
dıklan anlaşıldı ' ' . ~iye yazarken. 
Orgeneral Necdet Uru ğ. üç günlük 
bir in celem ede bulunm ak üzere 
olay bölgesine gidiyor. Şaşkın 
gene ra ller, bu kez yine kendilerini 
ele veriyor ve askeri h a rekat ı n 350 
km sınır üzerinde Van Gölü'nden 
S iirt ve Hakkari'ye kadar sUrdürül
düğünü açıklıyorlar. "Bölgede tek 
eşkiya bırakılmayacak, operasyon, 
bu sonuca ulaşıncaya kadar sür
dürülecek. Bölgede tam huzurun 
tes isi için gerekirse Ekim ayına da 
uzanacak" biçimindeki açıklama
larıyla. "kıstırdık. enselerindeyiz" 
dedikle ri HRK güçleri karşısında ne 
kada r zava llı ve çaresiz kaldıklarını 
bir kez daha kanıtlıyorlar. 

Operasyon la r. ı 9 Ağustos ta
rihli gazetelere göre Muş, Bingöl ve 
Diyarbakır'a kadar uzatılıyor. 

PKK Partizanlarının halkla kay
naşmış gücü ve daQlara h akim iye ti 
karşı sında hi ç bir şey yapamaya
ca klarını anlayan. sömü rgeci-faşist 
ordu, artık tam bir mora l çökü ntüsü 
içinde. Ordu birliklerine moral ver
mek ve gelişmeleri yerinde iz lem ek 
için Kürdistan 'a gelen Evren, ko
nuşmalarında bu gerçeği çok iyi 
işliyor. Askerlerine aynen şöyle ses
l end i ğini yazıyor gazete ler; "Cum
hurbaşkanı. ülke koruyuculannın 
'en az onlar kadar ces ur' kararlı ve 
mücadeleci olmalarını istedi." 

Kenan Evren. Cumhurbaşkan 
lı§ı Ko nseyi Üyesi Tahsin Şahin
kaya ve Nejat Tüme r ile Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi 
Dinçerler'le birlikte sürdürdü gü ge
zilerinde 5 gün boyunca. Van'dan 
başlayarak Şemdinli. Yüksekova. 
Eruh, Tatvan Muş, Kars. Ka§ızma n 
ve Erzurum'Cia bir dizi inceleme
lerde bulundu ve ha lka yönelik 
konuşmalar yaptı. 

Devletin çürümüş yapısının giz
lenem em ecesin e ortaya çıktığını ve 
ordunun da artık onu ayakta tut
maya muktedir olmadıQını ço k iyi 
bilen Evren, gitti § i h e r ye rde. güçlü 
oldukları imajını yaratmaya ça lı -
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Başka tek bir söz söylemeye, tek bir kelime yazmaya gerek var mı? Bu elleri başlan üzerinde kenetlendirilmiş, 
yaşlısı-genci ile namlu/ann gölgesinde yan yana dizilen insanlar kim? Ve neden? Sömürgecilerin ve "sal" geçinen 
birçok gücün bir türlü kabul etmek istemedikleri bir gerçek en çıplak biçimde bu resimde görülmüyor mu? İşte, görül
dü gü gibi Kürdistan'da yaşanan bir savaş halidir. S:ıva~an tüm bir halkımız, kadını-erkegi, yaşlısı-çocuguyla 20 
milyonu birden on/ann deyimiyle "terörist", ama gerçekadı bagımsızlık bir halk. Ve burada bir 
gerçek haykın lıyor: PKK, kölelik zincirlerini -
bagımsızlıgı için sava~an Kürdistan ha/kıdır . . 
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şa rak, .. devletimiz güçlüdür, üç-beş 
çopulcuya papuç bırakacak devlet
lerden değildir" teranesini işledi. 
Halk arasında, çok yemin eden 
birisinin yalancıh§:ından şüphe du
yu lmaz. Evren'de tıpkı böyle, Türk 
burjuvazisinin yıllardır kendisine 
bile inandıramadıgı yalanı , yemin
ler ederek halka kabul ettirmeye. 
tek bir kelime dahi Türkçe bilmeyen 
karşısındaki insanlara Türk o lduk
larına. "bölücülere" inanmamaları 
ge rektiSine inandırmaya çalıştı . 
Evren. çaresizlik içinde şöyle hay
kırıyor; "bu topraklar üzerinde ya
şayan ve cumhuriyet kuran he
pimiz, bütün vatandaşlarım Türk 
ıa wndaşlarıdır. Onun için diyoruz: 
'Ne mu ıl u Türkü m· diyene" 

Kürdistan seferine Evrenle bir· 
likıe giden gazetecilerden M. Ali 
Kışlalı. 4 Ekim tarihli yazısında. bir 
~eıkilinin a§zından şunları yazmış 
"inan ılmayacak" bir şey diyor."
Burada köylüler eskiden sadece 
1--'0 I. su. e lektrik isterlerdi, şimdi ise 
bunların önüne karakol isteriz. jan· 
darma isteriz diyorlar" Yalancının 
her ıurlüsü görülmüştür ama, kendi 
kend isini de kandırmaya çalışan bir 
)'ala ncı türü ilk defa Türk burjuva
zisinin şahsında görülen bir ger· 
çekıir . Jandarma baskısı ve ta
lanında n yıllarca da§larda elde 
silah yaşayan bu yöre halkı için 
söylendi§inde. tüm bu teraneler 
Turk burjuvazisini çok daha rez il bir 
konuma düşürmüyor mu? 

Evren'nin gezisi de, tam bir 
fi yaskoyla sonuçlanmaktan kurtu
lamadı. Sözde birliklerine moral 
\ermek ve harekata yerinde komuta 
etmek amacıyla bölgeye gelen 
E\'ren, "kökünü kazıyacağız, dev· 
lerimiz güçlüdür" biçimindeki 
nuıuklarını sürdürürken. 3 Ekim 
günü Şemdinli'ye dönmekte olan 
bir askeri araç, partizanlann sal
dırısına u§radı ve araçta bulanan 
Evren'in özel kuryesi bir yüzbaşı ile 
bir üste§men. assubay ve bir er 
imha ed ildi. Partizanlar, daha sonra 
yaktıkları arabada bulunan iki G-3. 
bir MP-5 silahı, bir tabanca, bir 
portatif yatak ve bir de içinde gizli 
evrakların bulundu§u çantayı bera· 
berierinde götürdüler. Olay gazete
lere şöyle geçti: "Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren, Muş'ta yaptığı 
konuşma sırasında önceki gece saat 
2rf10 sıralannda görevden Şemdin· 
li'ye dönmekte olan askeri bir araç 
içindeki bir yüzbaşı ve bir eri m izin 
oynlıkçı sofcu teröristlerce pusuya 
düşürülerek şehit edildiklerini açık
ladı' ' 4 Ekim tarihli gazeteler, aynı 
konuşmasında Evren'in. af konu
suna da de§ in erek idamlardan vaz
geçmeyeceklerini açıklad ı §ını bil· 
dirdiler. 

Kürdistan seferine eylem lerle 
karşılık verilen Evren. alelacele 
Erzurum, Kars ve KaQızman'a da 
u§rayarak 7 Ekim günü Ankara'ya 
döndü. Evren'in gezisine verilen bu 
cevap, ordu saflarında ve hükümet
teki telaşı daha da büyüttü. 
Ankara 'ya dönüşünde Cumhur
başkanlıgı Konseyini toplayan Ev
ren. bir dizi görüşmeler ardından , 
olayları çok basit o larak gösterme 
taktiginde ısrarlı davranan Özal'ı 
çagırarak. kendi başkanlıgında bir 
bakanlar kurulu toplantısı düzen· 
le di. Ve ı O Ekim günü de Özal. Evre· 
ni'in itibarını kurtarma seferine 

başladı. Yanında i çişleri Bakanı Ali 
Tanrıyar, Milli Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk ve Emniyet Genel 
Müdürü Saffet An kan Bed ük oldugu 
halde Şemdinli. Eruh ve Şırnak'a 
gitti. Özal'da tıpkı çete başı Evren 
gibi, partizanların saldırısında boz
guna u§rayan Şemdinli karakolu
nun önünü seç_ti ve konuşmasını 
burada yaptı. Ozal kendince göz
da§ı verdiQi konuşmasında şöyle 
diyordu: "Zannettiler ki koskoca
man Türk devletini bu basit gösteri
ler/e yanlış yola sevk edebilecek/er. 
Hiç bir zaman heyecana kapılma
dık" Oysa, Türkiye tarihinde ilk kez 
Cumhurbaşkan'ından. Genelkur
may Başkanı'na. Başbakan'dan 
bakanlara ve di§er parti liderlerine 
kadar devlet yetkilileri bir biri ar
dına Kürdistan'a geliyor ve bu 
gerçek bile sömürgeci faşist TC' nin 
nasıl bir telaşı yaşadı§ını ortaya 
koymak için yeterli bir kanıt oluş
turuyordu. 

Aynı gün TuQgeneral Sancar da 
verdiği brifingde. PKK partizan
larını başka güç lerle ilişkide göster
mt>ye çalışarak. yaka layamamala
nnın nedeni o larak İran-Irak sa
vaşını ve bu güçlerin yardım larını 
gösteriyordu. 

Sömürgeci-faşist cunta ı O Ekim 
günü agır bir şamar daha yedi. 
Çukurca'da partizanlar tarahndan 
pusu ya düşürülcn askeri araç imha 
edildi. Araçta bulunan 8 er ölür· 
ken. bir assubayla bir er de yara
landı. Yaralı assubayın da daha sonra 
ö ldügü açıklandı. 

Özal ıo Ekim günü Eruh'da 
şöyle diyordu: "şimdi herkesin dost
luğunu aradığı güçlü Türkiye Cum
huriyeti, şuraya gelip de iki-üç 
kurşun sıkan beş· on tane baldın çıp
lak karşında mı kolamayacak?" 
TC'nin Başbakanı böyle konuşur
ken. bir askeri araçtaki askerleri 
parfizanların saldırısına karşılık 
dahi veremeyecek bir korkaklık 

içinde ölüyordu. 
Kenan Evren'in seferinde oldu§ u 

gibi . başbakanı Özal'ın seferine de 
eylemlerle cevap verilmesi. cunta 
şe fl erinin "terörist /eri kıstırdık" 
biçimindeki ve "güçlü" o ldukları 
yolundaki tüm iddialarını yerle bir 
etti. Denetimi elinde tutmaya ça
lışan Evren, şurekasıyla sürekli top· 
)antı yaparak, Kürdistan seferi nde 
alınacaQını söyledigi tedbirler üze· 
rinde çalışmalar başladı. Ancak bu 
"tedbirlerin" kendileri için nasıl bir 
sonuç doğuracağını kestiremedik
lerinden. telaşlarını ele ve rmekten 
de kurtulamadılar. 

Alınınası düşünülen tedbirler 
şöy l eydi : a) Sınır boyunca tampon 
bölgelerin oluşturu lması. b) Köyler
deki uşak ve muhbir takımının 
ı 923'de çıkarılan "İza l e·i Şekavet" 
kanunu adı altında silahlandırı
larak, milisierin örgütlendirilm esi. 
c) Sınır köylerinin tümden boşaltıl
ma sı. d) Sınırın ışıklandırılması ve 
gündüzleri de sürekli havadan uçak
larla denetlenmesi. Bunların ya
nısıra gündemde olan diQer bir 
tedbir de, Irak hükümetiyle anla
şarak Irak sınırlarına girilmesi ve 
Irak'ın sağlayamadı§ı denetimin 
tesis edilmesi idi. 

Dünya kamuoyu, bu süreçte 
özellikle Türk ordusunun Irak sınır
larından girerek bir i şga l hareketini 
başlatması ihtimali üzerinde durdu. 

Özal ve diQer devlet yetkilileri, bu 
haberleri anında yalanladılar. An
cak. gerek Irak ve gerekse İran'la bu 
amaçlı görüşmelerin sürdügünü de 
be lirttiler. 

Operasyonlar. sanıldı§ının ter
sin e. tümüyle Kuzey Kürdistan üze· 
rinde yo§unlaştınldı. Daha sonra 
Özal'ın, parlamento konuşmasında 
da açıkladı§ı gibi, askeri birlik 
sayısı üç ~.alına çıkarıldı. Kenan 
Evren ve Ozal. gelişmeler karşı· 
sı nda aldıklan bu tutumun nedeninin 
sadece ı 5 Ağustos eylemleri olma· 
dı§ını, gerçekte halk kitleleri içinde 
sü rdürülen siyasal·örgütsel ça lış
maların yaratacaQ ı sonuçlardan 
ürktüklerini kamuoyundan gizle
m~ye çalışsalar da. on lan n bu tutum
ları diger kuklalar tarafından bile 
kabul görmedi. Olayların ertesi 
günü MDP genel başkanı Sunalp. 
Kürdistan'a bir gezi düzenlemiş ve 
durumu kavramıştı. Nitekim. Özal'
ın ardından bölgeye giden Calp' da. 
dönüşünde yaptı§ı açıklamalarda. 
korkudan irileşmiş gözleriyle'' olay
Iann boyutu anlotıldıgı kadar küçük 
değil. çok ciddi ve tehlikeli gelişme
lerle karşıkarşıyayız" diyordu. 
Calp, daha sonra da konu üzerinde 
duracak ve yabancı basına da yan· 
sıyan konuşmalarında. "basit bir 
eşkiyalık olayının olmadığını, bir 
gerilla mücadelesinin verildiğini. 
başbakanın ise olayı salt bireşkiya
lık biçiminde göstererek ciddi ted
birler olmadığını" söyleyecektir. 

Partizan birlikleri. cunta sözcü
leri arasında gelişmeleri bastır
maya yönelik hararetli tartışmalar 
sürerken, saldırı eylem lerine de
vam ettiler. Beytüşşebap'da feo· 
dalleri örgütlerneye çalışan MiT 
e lemanı bir yüzbaşı ve yanındaki er, 
Hakkari'de Nevzat adında bir muh
bir. Çukurca'da Toska ad ı ile tanı
nan bir muhbir. Siirt'de de Şirvanlı 
bir ajan'ın öldürüldü§ü habe rleri 
ulaştı. Van'ın Başkale kazası kay
makamının evi de tarandı. Çatak'ta 
bir helikopter düşürüldü. Gazelemi
ze gelen haberlere göre, Kürdistan'
da Kars'tan Adıyaman'a, Hakkari'· 
den Dersim'e kadar yaygın bir bi
çimde eylemlerin yapıldı§ı, HRK 
bildirilerinin hemen tüm köy ve ka
za larda daSıtıldığı öğrenildi. Halk 
içinde sürdürülen yoğun siyasal ça
lışmaların bir sonucu olarak halkın 
gelişmelere önceden hazır hale geti
rildiği ve bu çalışmalar üzerinde yük
selen 15 Ağustos eylemlerinin coş

ku ile karşılık bulmasının da bunun 
bir kanıtı olduğu, gören her gözün 
teslim edeceği bir gerçek oldu. 

Özal'ın "çi/ yavrusu gibi dağıldı
lar" dedi§i. nereden çıkıp , nereye ve 
ne zaman saidıracakları belli ol· 
ınayan, eylem insiyatifini e llerind(-· 
tutan partizanlar karşısında. aldık
larını ve alacaklarını söyledikleri 
tüm tedbirleri boşa çıkan sömür
geciler. attıkları her adımın kendi
le ri için bir batak o lmaktan öteye 
geçemedi§ini açıkça görmekteydi· 
ler. Bu nedenle tüm çabalarını 
"güçlü" olduklannı. "bölücülügü" 
ezeceklerini kanıtlamaya verdiler. 
Tek bir partizam bile ele geçireme
diklerinden, sıradan insanlan yaka
layarak "terörist-bölücü" diye ilan 
ett iler. Sırf bu amaçla TV program· 
ları düzenlediler. Ancak kendilerini 
rezileden bu program, tam tersi bir 
sonuç yarattı. Gözleri baglanarak 

esir muamelesi gören köylüleri. 
milyonlarca lira para harcanarak 
düzenlenen helikopter indirm~ 
provalarını, bir yıl önce yakala
dıklan bir kişiyi olaylar içinde ya ka· 
!anmış gibi gösterme sahtekarlık· 
!arını , sözde parrizanları yakala· 
dıklarını kanıtlamak için düzenle· 
dikleri sahte yakalama operasyo
nunu lV' den seyreden herkes, istis· 
ıı .. ı~ıl olarak devrimin gücünü ve 
rejimin güçsüzlü§ünü görme şan
sına erişti. 

Bu ara, Adıyaman'da bir ihbar 
sonucu iki partizanın şehit edi lmesi. 
cunta için adeta bir kurtarma simidi 
gibi sarıldıgı olay oldu. Faik ALA· 
GÖZ ve Ali Rıza SÖYLEMEZ adlı 
devrimciler, sığınaklarını gören bir 
muhbirin ihbarı sonucu 9 Ekim 
günü çok sayıda askeri birlik tara
fından kuşatıldılar. Teslim ol çag
nsına silahla karşılık veren par· 
tizanlar, olay yerinde son kurşun
Ianna kadar çarpışarak şehit düştü
ler. Alınan haberlerde en az dört 
subay ve askerin yaralı olduğu ve 
içlerinde ö lül erin de bulunabilece
Yi belirtilmektedir. 

ı 6 Ekim günü ise. Türkiye radyo
ları iki operasyonda 3 devrimcinin 
daha öldürüldüQü haberini verdı . 
Erzurum ilinin Şenkaya ilçesin t:" 
ba§lı Dokuzelma köyünde çıkan bir 
çatışmada 2 devrimci ölü. bir dev· 
rimci de yaralı o larak ele geçiri
lirken. Osmaniye'deki ikinci olayda 
da ı devrimci ö lü, 1 kişi de yaralı 
olarak ele geçirildi. Her iki yerde de. 
devriıncilerin teslim ol ça§rısına 
oymadıkları ve çat ı şmaya girdikleri 
belirtildi. Söınüryeci basın ve haber 
kuruluşlarının çapını gizledikleri bu 
çatışmalarda da. çok sayıda asker 
ve subayın yaralandıgının görül
dü§ü gazelemize ulaşan haberler 
arasında yeraldı. 

Cu n ta sözcüleri. gelişmeleri salt 
Hakkari yöresine has bir olaymış 
gibi gösterme çabası içindeyd iler. 
Ancak. gerek kendilerinin düzenle
dikleri operasyon sahalan ve ge· 
rekse meydana gelen bu son o lay
larda bu iddiaların ne kadar te
melsiz oldu§ unu ortaya koydu. 
Cunta kuvvetleri. Kürdistan'ın her 
karış toprağında partizanlarla kar
şılaşmanın korkusunu yaşamakta
dırlar. Bu korku onların her t:"Y· 
!em inde gözlenmektedir. 

Nitekim, ı 7 Ekim 1984 günü 
yapılan parlamento toplantısında 
bu gerçek kendi a§ızlanndan itiraf 
edi lmiştir. Gelişıneler hakkında bil· 
gilendirilmedi§ini söyleyen parla
mento. "daha çok daha çok asker 
gönderilmeli .. . hemen yollar yapıl
malı. m ilis güçler yaratıl malı . mo
ı IP m Irak'tan geliyorlar, Irok'o gir
me/iyiz" sözlerinde özetlenebileu· h 
u l aıı "acil" tedbirleri hep bir a~ıL· 
ditıı savunmuş. "daha fazla dnlıa 
fazlası" na karatında yaşanan teuır
ginlik ve korkuyu en üst seviy r>rl(• 
f'çıQa vermiştir. 

Parlamento toplantısından iki 
gün önce dış basına yansıyan. Irak 
sınırına düzenlenecek bir saldından 
parlamento bu toplantısında söz 
etmemiştir. Ancak, daha o gün, 
yabancı basın ''Güneş Operasyo~ 

nu" adı altında yeni bir harekatın 
başladı§ını duyurmuştur. Gazetecile· 
ri n bölgeye girmesi yasaklanmış ve 

Sayfa 17) 

basına da o layla ilgili yayın yasa§ı 
konulmuştur. 

Ancak, gazetemizin, Kürdistan'· 
dan aldıgı haberlere göre, böyle bir 
işgal hareketinin olmadıgı, tam 
tersine sömürgeci ordu birliklerinin 
operasyonlan Kuzey Kürdistan'da 
derinleştirdikleri ve kitle katliam· 
lan düzenlemenin provalannı yap· 
tıklan ö§renilmiştir. Eylem sonrası 
hiç bir partizanın sınır ötesine geç· 
mediğini belirten aynı kaynaklar, 
partizanlann küçük-gruplar halin
de ülkenin dört bir tarafında yaygın 
siyasal çalışma içinde olduklannı 
ve düzenlenen operasyonların hiç 
bir sonuç yaratamayaca!jını belirt
mektedirler. Cuntanın . bu çalışma
lann daha sonraki güçlü geliş· 

melerin habercisi oldugun u çok iyi 
bildigi ve bu nedenle de özellikle söz 
konusu alanlarda bir milis gücünü 
yaratmak için çabalan nı yo§unlaş· 
tırdı§ı. ancak hem siyasal ortam ve 
hem de mevcut sosyal yapının bunu 
şimdiden işlemez kıldı§ı, bu nedenle 
de tek alternatif olarak ordu eliyle 
şidde ti yo§unlaştıraca§ı ve kitlelere 
yönelerek pasifikasyon amaçlı sin
cfirme operasyonlarına devam ede
ceğ i ulaştırılan haberler arasında 
yer almaktadır. 

Cuntanın gündemindeki önemli 
tartışma konularından milisierin 
yaratılması planına ilişkin olarak. 
gazelemize ulaşan partizan mektup
larında şu değerlendirme yapıl

mdktadır: "çok zayıf bir temele 
duyandınlmak istenen m ilis örgüt
lenmesinin boşon olonağı yoktur. 
Halk kitleleri cuntayı son dört yıl· 
da bütün yönleriyle tanımıştır. Cu n
ta. böyle bir örgütlenme için 
ajan-muhbir ağından bir çevreye 
dayanacağı için, bu devletin resmi 
görevliferi arasında bile çefişkiye 
yol açmakıo. ama zaten uzun süre
den beri denediği bu politika başton 
beri işlcmemektedir. Cunta. buna 
ragmeu zorla silahiandırdığı bazı 
in,.wdcırla suni hedefler yaralmak 
ı:. ı•:,e de. bunun da geçerli ola
ı;· ayacağı ortadadır. •· 

"Huzur Operasyonu" nun bekle
d §i sonucun tersine işlemesi ve 
sOınürgeci burjuvazi ve cunta için· 
deki huzursuzlugu derinleştirmesi 
ile başlatılan ikinci "Güneş Ope
rasyonu''nun da Türk sömürgecileri 
için bekledikleri aydınlı ğı getir
ıneyecegi, tam tersin e on ları içinde 
bu lundukları karanlığa daha 
fazla yömece§i artık kesindir. 

15 A§ustos eylemleri. yıllardır 
siirdürülen yogun devrimci faaliyet
l,·rin. kitlele r içe risindeki siyasal· 
uryütsel çalışınaların üze rinde yük
!)deıı ulusal kurtuluşun güçlü bir ön 
.ıJıını olmuştur. Bu sadece birbaşlan
yıç tır. Gelecek günler. daha güçlü 
gelişmelerin yaşandı Yı. savaşımızın 
daha ileri adımlarının atıldı§ı günler 
o lacaktır. Şimdi gerçek aydınlıgı 
halkımız PKK güneşiyle yaşa
ıııaktadır. Yarasaları korkutan ve 
~,.ılgınca halkınııza saldırınalarına 
yol açan yerçotk .ı . - budur. 
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Şuçlu Ayaga Kalk! 
Baştarafı 1. sayfada 

İşte böyle bir ortamda gerçekleş· 
tirilen 15 AQustos devrimci hamlesi, 
sömürgeci Türk faşistleri ve onun tüm 
dayanaklan üzerinde tam bir "şok'' 
etkisi yaptı. Bu güçler onca tedbir. 
baskı ve katliama ra§men, ne dev
rimci hareketi ve ne de halkı n dev
rimci özlem lerini bir türlü sindire
memiş ve "devlet güvenli§i" dedikleri 
şeyi bir türlü saQiayamaınış olduk
lannı gördüklerinde hayretlerini giz
leyemediler. Bunun için de geliş
melerin gerçek niı e ligi ve boyutlarıyla 
ö§renilmesini önlemek için, dört bir 
yandan gayretli bir çaba içine gir
diler. 

Bu konudaki ilk girişim Kenan 
Evren çetesinden bile önde Avrupa 
sosya l-demokrat lan ve akıl hocalan 
İsveç'ten geldi. 

Kürdistan'daki son gelişmelerin 
ı 7 Agustos tarihinde dünyaya duyu
roldugu gün. akşam ikinci yayınında 
BBC olaylan ikinci kez duyururken. 
hemen ardından KUKM ve PKK ile 
ilgili ısınarlama oldugu apaçık sırıtan 
Stockholm kaynaklı başka bir haber 
yayınlandı. Habere göre tam da o gün 
"Aimanya 'da daha önce öldürülen bir 
Türk vatandaşı ile ilgili soruşturmoda 
yeni ipuçlar:z ve bilgiler bulunmuş ve 
dolayısı ile Is veç polisi yeni ipuçlannı 
çok önemli olarak de§erlendiriyor
muş!" 

Dürüst hiçbir fert bu tiksindirici 
oyunlar karşısında nefretini açıkça 

haykırmaktan uzak durarn az. 
Sizi saman altında su yürütenler. 

ahtapotlar. sırt l anlar. sizi çakallar! 
Kimden neyi gizleyebilece§inizi sanı
yorsunuz? Siz Kürdistan halkını ve 
dünya kamuoyunu sürü mü sandınız? 

Almanya'da ve İsveç'te aylarca 
önce bornunuzun dibinde meydana 
gelen olaylar. Kürdistan'da direniş 
bayraklan zulmün burçlarına dikil-

digi zaman mı aklınıza geldi? 
Açık ki de§il. Gelişmeler hızla

nınca uQradıklan kayıpların acısını 
daha derinden duyan bunlar. böyle bir 
açıklama ile devrimci hareket tarafın
dan. ister manevi. isterse fiziksel 
olarak ö lüme mahkum edilmiş olan 
uşaklannın anısına bir şey ler yetiştir
mek. yüklerini hafifletm ek ve böylece 
onlara karşı olan borçlarını birnebze 
de olsa ödemek i stemiş olabilirler. 
Ancak asıl meram larının bu olmad ıQ ı 
gün gibi ortadadır. Sosyal-demokrat 
ve muhafazakan ile bu emperyalist 
mihraklar ve uşakları, yayınlarlıklan 
sözkonusu düzmece haberlerle. Kür· 
distan ve dünya kamuoyuna demek 
istemektedirler ki; "sakın bu gelişme
lere kulak kabartıp Kürdistan'da u
lusal kurtuluşçu bir mücadelenin ge
lişti§ini ve PKK denen gücün de buna 
önderlik eden devrimci ve etkin birgüç 
oldu§unu zannetmeyin. Ne Kürdistan 
denen bir ülke ve halk ve ne de onların 
bir kurtuluş mücadelesi olabilir. Biz 
bunu boşta Türkyönetimi olmak üzere 
çeşitli sömürgeci güçlere peşkeş çe
kerek çokton hallettik. Bugün e§er 
bazılan ortaya çıkıyor. ulusol ve 
sosyal-kurtuluştan bahsediyorlar ve 
bu amaçla eylemler yapıyor/arsa buna 
inanmayın. Bu halk böyle bir şeyi 
başarabilecek yetenekten. bilinçten 
ve ça§daş gelişme düzeyinden çok 
uzaktır. Nitekim bunu bilen bu halkın 
egemen sınıftan, bize olon hayranlık
lan na ra§men, böyle bir işe kalkış· 
mıyor ve kendilerine verilenle yetin· 
mesini biliyorlar. Devrimcilik için 
ortoya çıkanları ise. olsa olsa eşkiyo 
ve en fazla do dünya komünizminin 
maşa/an olabilirler. Bunlarbo§naz ve 
geridirler. iyi şeyler, dogru şeyler 
de§il. her zaman en olmadık işleri 
yaparlar. Kendilerine ihanet edeni. iş
birlikçileri m izi öldürür/er. Hedefleri 

Her Devrimcinin İdaını Yüzlerce 
Baştarafı 3. sayfada 

/erine, uşak ve ihanetçi takımını 
örgütleyip, bozgunculuk ve tas
fiyecilik silahıyla saidırmaianna 
rağmen mücadelemiz darşısındaki 
yenilgilerini görmekte ve kendileri· 
nin bile itiraf etmekten korktoklan 
bu gerçek onların kaçı namadıklan 
bir kabus olmaktadır. 

15 Ağustos şan lı direnişi, bir sır 
gibi saklamaya çalıştıkları bu 
korkulannı ele vermeye yetmiştir. 
Sosyal-demokrasinin de bir dayat· 
ması ola n, ama kendilerinin de 
devrimin teslim alınması şartıyla 
onay verdikleri af sorununa yeniden 
de§inmeleri bunun güzel bir örneği
dir. Cuntabaşı Kenan Evren bir 
kocakan çı§ırtkanlığıyla avaz avaz 
bağırmaktadır ... Eğer bu gelişmeler 
durdurulamazsa. elimdeki tutuklu· 
lan idam etmekten kimse beni 
alıkoyamaz" demektedir. Ve eğer, 
bu tutukluların yaşaması isteni
yorsa. direnişten ne pahasına olursa 
olsun vazgeçmenin şart olduğunu 
söylemektedir. Yani, hiç bir silaha 
sahip olmayan tutuklu devrimcileri, 
e linde devrime karşı rehin olarak 
tutmaktadır. Bu görülmemiş bir 
alçaklık ve korkaklık örneğidir. 

Bu sözlere nasıl cevap verilece
öini sormak bile abes olacaktır. 
Bazı alçaklar Kenan Evren' in bu 
tehditi karşısında boyun eğmeye 
çoktan hazır olsalarda, devrimcile
rin tavrı bellidir. 

Bugün cu ntanın elinde olan
sadece cezaevlerindeki tutuklular 
de§ildir. Tüm halkımız, onun 
elinde insanlığa karşı bir rehin 
olarak tutulmaktadır. Cunta, dünya 
halkianna da aynı tehditle bulun
makta. Türkiye ve Kürdistan'daki 
devrimci güçleri desteklemeleri 
durumunda faşist zorbolı§ını daha 
da yoğunlaştıracağını, gerekirse 
bölgenin diğer halklarına saldır
maktan dahi çekinmeyeceği ni söy
lemektedir. Son eylemler sonra· 
sında Türkiyeli iki devrimcinin 
idam edilmesinin anlamı da böyle
dir. Yani, devrimci amaçlardan vaz
geçilmeyip, Kürdistan devrimci 
mücade lesinin önlenmesi için çaba 
harcanmadıkça Türkiyeli devrimci
leri ve Türk halkını da katliam teh· 
diti altında tutacağım açıkça beyan 
etmiş olmaktadır 

Cuntanın, bugün halkımıza 
dayattığı "ya ölüm-ya ölüm "teorisi· 
dir. Çünkü ya teslim olunmasını , 

yoksa toptan imha edece§ini söyle
mekte ve bunu her günkü uygula
malanyla kanıtlamak istemektedir. 
15 Ağustos sonrası, azgın bir köpek 
gibi halkımıza saldırması. savaş 
uçakları ve helikopterleriyle dağ
larımızı taraması . yakaladığı 
çoban iara kadar gözlerini bağ
layarak elinde esir tutması. ve tüm 
bu alçaklıklarını televizyon ekran
lanndan dünyaya ilan etmesi, onun 
halkımız üzerindeki bu emellerinin 
bir belgesi olmuştur. 

Ama, halkımızın da bir şian var
dır. Bu şiar "ya bağımsızlık-ya 
bağımsızlık ,. şiarıdır. Tarihin 
karanlık sayfalan artık kapan· 
mıştır. PKK önderliğinde mücadele
ye atılan halkımız, gerekirse bu 
uğurda on binleri şehit vermekten 
çekinmeyecektir. insanlı§ın katle
dilişinin, insan haysiyet ve onur~· 
nun ayaklar altına alınışının inti
kamını. varlığına kasteden sömür· 
geei-faşist Türk devletinden ,onun 
vahşetinin eşi görülmemiş olması 
gibi. eşi görülmedik bir direnişle 
a lacaktır. 

Sömürgeci-faşistler, yine en kirli 
silahianna sanlmakta, tek bir 
kur~un daha sıkılırsa, dağlardaki 
isyan ateşi söndürülmezse. cezae
vindeki yoldaşlanmızı , Türkiye ce
zaevlerindeki devrimci tutuklulan 
idam edeceklerini, holkımızı kılıçtan 
geçireceklerini, bebelerimizi daha 
gün yüzü bile görmeden süngüle· 
mektP.n çekinmeyeceklerini söyle
mPkte ve geçmiş tarihi hatırla

mamızı istemektedir. Oysa buna 
hiç gerek yok, çü nkü halkımızın 
maruz bırakıldığı bu katliam ve acı
lan unutmasına imkan yoktur. Tam 
tersine bunlar bilincimizde ve yüre
§imizde taptozedir. Sömürgeci
faşistler şunu iyi bilmek zorunda
dırlar ki, halkımızın şanlı ulusal 
direniş mücade lesi , aynı zamanda 
bir intikam hare ketidir. Onlar, 
katiettikleri her yoldaşımız, e llerini 
uzattıklan her heberniz ve hatta dag 
çiçeklerimiz karşılı§ında korkunç 
bir direnişten başka bir şey bekle
memelidirler. Burada açıkça ilan 
ediyoruz ki, katiettikleri h er yol· 
daşımız ve savaşçı için, yüzlerce 
askerlerini yitirecek. e llerini uzat
tıklan he r ailemiz ve çocuğumuz 
karşılıgında kendi ailelerinin 
yaşamına kastetmiş olacaklardır. 
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belli olmoyan saldırganlardır bunlar." 
VS. VS ..• 

Evet bu güçler. bir halkın ve onun 
önder güçler inin boyunları na geçiril
miş çaQın yüzkaras ı olan sömürgeci 
boyundoruSu parçalamak için canını 
dişine taktıQı. oluk-oluk kan akıttıQı ve 
varlıQı çoktan unutulmuş olsa da; par
maSını emperyalizmin gözbebefiine 
sokacak ve onu temellerinden sar
sacak kadar baQımsızlık ve özgürlük 
tutkulannı. çaQdaş bilimle donanmış 
olarak şahlandırdıfiı bir dönemde; 
dikkatleri, "anlatılanlara kulak as
mayın. PKK kendisinden ayrılanları 
öldürüyor" cüm lesi nde özetlenen. yu
kandaki emperya list ve sömürgeci 
iddialara çe kmek istemektedirler. 

ı 7 AQustos ve onu takip eden gün· 
lerde. eylemlerin ve bu temeldeki 
gelişmelerin kamuoyunu etkilerneye 
devam ettiQi süreçte. her renkten ulus
lararası gericiliSin faaliyetlerini ve 
niCeligini böylece açıkladıktan sonra. 
bu faaliyetlerin altında yatan daha 
özel bir takım nedenlere ve hedef· 
lerine de deSinmek gerekir: 

Emperyalizmin ABD önderliQinde. 
Avrupa emperyal izminin muhafaza
karları , bölge ve dünya çapındaki 
askeri-faşist diktatörlüklerle ırkç ı ve 
gerici rejimlerden oluşan "Şahinler 
Kanadı''. daha ilk günlerden bu yana. 
sömürgeci-faşist Türk cuntasının ya
nında yer almış, ve onun halkianınıza 
reva gördüQü tüm imha siyaseti ni ve 
uygulamalarını onaylamı ş ve savun· 
muşlardır. Ancak aynı uluslararası 
emperyalizmin ve gerici mihrakın bir 
başka kanadı daha vardır ki. ken
disine liberal, sosya l-demokrat ve 
hatta sosyalist denilmektedir. Bunlar 
da oluşturulmasından uygulama
lanna kadar Türk sömürgeci-faşizmi

nin suçlan na şu veya bu biçimde ortak 
olmalarına ve "Şa hinler Kanadı"yla 
aynı sonuçlara varmaya uQraşma

lanna raQmen, bu sıfatların ın bir 
gereQi o larak sömürgeci-faşist cun
tayı günümüze de k utangaç bir eleş

tiriden de geri durm~mış ve hatta 
zaman zaman onu Insan Hakları 
Mahkemesi ve Uluslararası Af Örgütü 
nezdinde sorguya bile çekmeye çalış

mıştır. 

Esas o larak Avrupa sosya l-demok· 
rasisi ve bunların örgütü "Sosyalist 
Enternasyona l" tarafından yürütü len 
bu iki yüzlü politikanın, iki nedenden 
kaynaktandıSı bugün artık iyice bilin
mektedir. 

Birincisi: ı2 Eylül askeri-faşist 
cuntası ile birlikte daha çok ABD 
tekellerinin istemleri doQrultusunda 
yönlendirilmeye başlanan Türk eko
nomisi. ihracat e konomisi adı altında 
tamamen tatana ve havadan büyük 
karlara dayandıralınca Avrupa emper
yalistleri "yoQurdun kaymaSı yanın· 
da. kendisinin de yalnızca ABD tara
fından yutulmaya başlandıQını" gör
müş ve adi l pay istemiyle ınuhalefett• 
baş l anıışt ır . 

ikincisi: sömü rgeci-fa şis t diktatör
lüQün kaçınılmaz sonucu o lara k çok 
!.J~ni~ kesimler rejimin karşısına geç· 
miş ve bu yalnız bu alanda deQil. tüm 
l>ülye çapında emperyalist politika ve 

hatta varlı§ı bile tehlikeye düşmüştur. 
Bu nedenle. emperyalizm açı sında;ı 
bu muhalefetin devrimci hareket tara
fından yönlendirilmesini ön lemek ve 
içeriSindan boşdltılmasını sa§lamak 
için sahte bir muhalefet odaQı ya
ratarak onu denetim altına almak 
zorunluluQu doQmuştur. 

işte bu nedenlerden ötürü 1980'
lerden başlayarak Avrupa sosya l-de
mokrasisi ciddi bir mücadele plat
formu sunmadan, yaratılmasını ise 
çok çeş itli yollarla engelleyerek, üste· 
lik ne Türkiye ve ne de Kürdistan 
Ulusal Demokratik Muhalefetini res· 
mi ya da gayri resmi o larak tanıma
dan aktif siyasi bir çok kadro ve 
hareketi Avrupa'ya ve özellikle de 
Kuzey Kutbundaki İskandinavya'ya 
ve isveç'e çekmeye başladı. 

Yukarda da belirttiğimiz gibi Av
rupa sosyal·demokratlanna göre 
'" bunlargeri bir halkın temsilcileriydi. 
Maddi açıdan biraz tatmin edilip. 
yabancı ve yoz bir külıürorıamıyla da 
gözleri boyanınca kolayca zararsız 
hale getiri lebilir/erdi. Türk askeri 
yönetimi işi aşınya vardırdı§ında ise 
belli ölçüde seslerini yükseltmelerine 
izin de verilebilirdi. Fakat bunun da 
sınırlannın yine Avrupa yönetimleri 
tarafından çizilmesi ve bunlar beklen
medik gelişmeleri ön lemek için. ge· 
rekti§itıde bazı eylem ve girişimiere 
önoyak bile olmalıydı lar. vs. vs . ... " 
Esasen bu anlayış. reformisı küçük
burjuva eQiliminin ta kendisi o ldugun· 
dan gerek Türkiye ve gerekse Kürdis· 
tan lı bu eQi limin sahibi güçler. altında 
yatan gerçekleri sessizce geçiştirerek 
mal bulmuş maQribi gibi, Avrupa'ya 
doluşmaya ve hatta burala rda "üslen
meye" başladılar. Ülke lerindeki so
runlara. dertlere ve görevlerine s ırt
larını dönerek sosyal-demokrasinin 
kendilerine açtı9 ı "rahat ve renkli 
yaşam" tuzaQına bile bile ve alçakça 
düştüler. Tabii bu arada "dost lar alış· 
verişte görsün" misali Avrupa'da bazı 
gösteri vb. ~ylenıler de yaptı lar . Ulus· 
lararası Af Orgütü'ne bol bol şikayet
lerde bulundular ve Kürdistan soru
nunu BM'Iere götürebitmek için çok 
çaba harcadılar(!}. Başta İsveç sosyal
demokratları olmak üzere ve linimet
leri de boş dunnadı ve üzerleriııl! 
düşenleri yaptılar tabii. Kürdistan V t:.' 

Türkiye devrimci ve demokratik mü· 
cadelelerini ve güçlerini terörist diye 
suçlayıp faşist sömürgecili§in "meş
ruiyetine"' gölge düşürmernek için 
gerekli tedbiri aldıktan sonra. '"Ecevit 
ve barış davası sanıklarına" yap ılan 
muamel eleri "usulune uygun olarak 
kınadılar ve arasıra Türk cuntasını 
aşırı lıklar yapınaması için uyardılar." 
Bunlar Türk faşist yönetimi "aleyhin
deki" bu ve benzerleri faaliyetleri 
karşılıQında. Türkiye ve Kürdistanlı 
küçük-burjuva reformisılerinin uşak
c.;a çabalarının da yardımıyla küçük· 
hırjuvaz iniıı büyük çoijunlukla dev
ı i ınci bir konumda ve devrimci ha
reketin yedeY inde bulunması gere
kirken, böyle bir dönemde devrinın 
hareketin çeşit li zor luklan ve yeter~ i· · 
liklerinden de yararlanarak bu gi.~ı..u 
kuvruöuna takmayı. cürütmPvi 

Hesap Sorma Zamanı Gelmiştir 
Baştarafı I 4. sayfada 

insaniıSı proleter devrimin zaferine 
götürecektir." (") 

HRK'ni n eylemleri, Diyarbakır'
dan Metris'e kadardört yıldan bu yana 
cezaevle rinde en akılalmaz faşist 
zulüm ve zorbalıSa karşı kahramanca 
direnen devrimci tutukluların dev
rimci direnişi dışarda da sürdürme 
istemlerine en üst düzeyde verilmiş bir 
cevap olmuştur. içerde, cezaevlerinde 
yere düşürülmeyen direniş bayrağı 
Kürdistan daYlannda faşist sömür
geciliSe karşı başlatılan silahlı direniş 
mücadelesi ile dışarda da yükseltilm i
ştir . Artık halklarımızın mücadelesi
nin "yaşayan şehitl eri" devrimin 
dışarda da yaşatıldıSını görmüşler; 
yalnız hırak.ılmadıklarını, devrimcili
gin dışarda da temsil edi ldiSini an la· 
mışlardır. 

Kürdistan'ın direniş mücadeleleri 
tarihinde direnişi öldüren tasfiyecilik 
ilk kez HRK'nin eylemleri ile kesin 
olarak sonuçsuz kalmaya mahkum 
edilmiş; PKK Hareketinin ortaya 
çı kışıyla Kürdistan'da başlayan mo
dern ulusal kurtuluş mücadelesi, düş
manın ve her soydan uşaklarının her 
türden e nge lleme girişimlerinin boz
guna u§ratılmasıyla, zaferin kesin 
etkenlerini bağnnda taş1yan halk 
savaşı yoluna sokulmuştur. Eskiden 
sadece bir amaç ve özlem ola n şey 
şimdi gerçe§e dönüşmüştür. Artık 
halkımızın tarihinde tanık oldugu 
sayısız soykınmlar, katliamlar ve 
acılann bedelinin devrimle ödettiri-

lece!ji, düşmana karşı kinimizin 
şaha kaldınlacaSı günler gelip çat
mıştır. Gün faşist Türk sömürgecili
Sinden hesap sorma günüdür; öç 
alma zamanı gelmiştir! 

O zaman, 
- Çagımız gerçeklerinin ve halk

lanmızın, ölüme mahkum ettikleri 
faşist Türk sömürgeciliSi hakkındaki 
kararlarını infaz etmek için; 

-Sırtını ça§ımı zın tüm gericiliSi ne 
ve öncellerinin tarihsel barbarlık gele
neSine dayamışolan faşi st sömürgeci
lerin, halkımızın baQımsızlık ve öz
gürlük özlemlerinin kesin mahku
miyeti doQrultusundaki alçakça ka
rarlarını bozmak, ülkemizi baQımsız
lıga, halkımızı özgürlü§e ulaştırmak 
için; 

- Halklarımızın zora dayanan ve 
hem Kürt hem de Türk halkının çıkar· 
!anna ters düşen "birli§i" yerine, 
faşist sömürgecilerin "ülkenin bölün
mezli§i, ulusal bütünlük" adını verdik· 
leri bu "birlik" yerine, halklanmızın 
eş it ve özgür temellerdeki gönüllü bir
liSini yaratmak için; 

- Sömürgeci-faşist yönetimin Kür
distan'da aralıksız devam eden ope
rasyonlannın. başka halkiara karşı da 
ciddi bir tehdit oluşturan Türk ordusu
nun bölgenin devrimci kurtuluş müca
delelerini ezmek amacıyla e§itim 
gördügü tatbikatlar haline gelmesini 
engellemek için; 

- Emperyalizmin kanatları altına 
sıQınan ve devrimi ö ldürmek amacıyla 

Sayfa 18) 
da{Jıtmayı önemli oranda başardı. 

Vl· işbirlikçi reformisı güçlergünü
müzde bu temelde öyle bir hale geldi· 
ler ki: 

Tum güçleri ile u§raştıklan , faşist 
fürk <..untasını İnsan Hakları Mahke
mesi'nde mahkum ettirme ça baları. 
bu davayı açmış olan Avrupa sosyal
demokratlarının. faşist Türk yöneti· 
minin insanlık dışı uygulamalarının 
korkunç boyutlara ulaştıQı bir dö
nemde onunla uzlaşarak davadan vaz
geçmesine; kapısından ayrılmadıklan 
Uluslararası Af Örgütü temsilcilerinin 
sonuçta zulmün kaleleri Diyarbakır ve 
Türkiye cezaevleri ile ilgili o la rak 
faşist Türk sömürgecilerini aklama· 
lan na varan alçakça tutum ve ikiyüz
lülüklerine raQmen bunların bir uzan
usı olmaktan vazgeçilmemiş ve ülke 
Jevrimini yükseltmek amacıyla gerek· 
i devrimci birlik ve eylemleri geliş
tırrnekten bucak bucak kaçmışlardır. 

Daha da ötesi faşist Türk cuntası 
ve Avrupa emperyalizmine güven ver
mek için bu güçler. yeniden devrimci 
harekete ve onun önder güçlerine hep 
bir aQızdan küfür etmeye ve onu 
"emperyalizmin uyumuna gelme
mekle(!)" suçlamaya başladılar. 

l:Su konuda dunyaya eşin e e nde r 
rastlanan ibretler sundular. ÖrneQin 
çeş itli kuruluşlar nezdinde cunta 
aleyh inde açtırdıklan davalardan. 
Avrupa sosyal-demokrasisinin kuyru
gundan vazge_çerek KUKM ve onun 
önderi PKK'yi Insan Hakları Komisyo· 
nu'na ve Af Örgütü'ne şikayet etti
ler(!) 

Yine halklanınız katiedilirke n fa
şist Türk sömürgeciliQine karşı gös
teri ve eylemleri bir yana bırakarak. 
PKK aleyhinde uluslararası kamuoyu 
yaratabilmek için bizzat halklarımı
zın katılımı ile gerçekleşen eyle mleri 
protesto ettiler ve PKK' ye. yani halkı
ımza, onun iradesine karşı eyle m 
düzen lediler{!) 

ıs AQustos'da PKK' nin id eolojik
politik önderii Sinde örgütlendiSini bir 
bildiri ve çeşi tli eylemlerle duyuran 
Kürdistan Kurtuluş BirliQi (HRK)'nin 
devrimci hamlesi. bu eyle mlerin hedef 
ve sonuçları üzerine ilerde çok şey 
yazılıp ç izilecek şüphesiz. Ancak h·· 

;,: !. :o.' . in daha bugünden on ı , 

c.,· dHın.lıyı en somut ve çarpıcı ~ .... ,. , 
~udur ki : sömürgeci-faşis t yöneıııııirı 
ı, ve Jı~ l>aQiantılannı son derece çıp· 

lak bir tarzda bir kez daha ortaya 
koymuştur. Devrimden yana olan dire
nişçi ögelerin saQ i amlığını pratik 
içinde sınarken. özellikl e maskeli 
devrim düşmanları ile kaçkınları ka· 
rakterle rini açıkça ortaya koymaya 
zor lamış ve karşı·devrinıcile r ile 
kaçkınların. kitlelerin gözünu boya· 
masını daha da güç l eştirnıiştir. 

I 5 AQustos eylem leriyle düşmana 
atı l an şamarın ac ı s ı nın Stockholm 
sosyal-demokratların ve uşakların ın 
sura tlarında duyulduQunu. aıtık iarı 
acılı çı§lıklarda gören herkesin gözü. 
faltaşı gibi açı ldı . Şimdi tarihin şaş
maz yarg ı sının bir ürünü olarak en 
lıüyi.ik mahkeme karşısında halkımız 
ve onun adına PKK haykırıyor: 

"Suçlu Ayağa kalk!" 

alçakça çabalara girişen ki.ıçük·bur· 
juva reformisılerini kahret me k. oların 
beyaz mülteci ler olarak emperyaliz
min kucagında son nefeslerini verme
lerini sağlamak için: 

Devrimciler olarak kendimizi ko
ııuşturalım! Öncü devrimcilik kl·n· 
di ... iui li:iyıkıyla konuşturduğu. prıılı•· 

ıan.M devrimciliSi kendi rolünu . ı · 
yık ·J l,ı oynadıQı zaman: "neşesiz liQi 
u.ı:ninden atıp. sagın solun söyle· 
diklerine kulak asmayarak. dişleri 
kenetli bir şekilde. bütün gücünü 
t oparlayıp, her kasını. her siniri ni kul
lanmaya hazır hale" getirerek gelece
Sin üzeri ne yürüdüQümüz zaman. 
öncüsünün kendisine yol göstermesini 
bekleyen Kürdistan halkı son sözü 
söyleyecektir! O zama n çaQım ı z ın bu 
lanetlenmiş gericiliQi. tarihinin tüm 
barbarlıSının hesabını soracak o lan 
halkımızın öfke seli karşısında yerle
bir olacaktır. 

• Yaşasan Partimizin Şanh 
Direniş Gelene§i! 

• Yaşasın Kürdistan Kurtuluş 
Birlig i! 

' Halk Savaşı Yolunda İleri! 
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• 1 • r\i( ta,.an Ya/çın Küçük. Türkiye Uze· 
,.ine Tez/e,.. 

(l) ·Paul Go/oy. Aktar-an Lenin. Emperyalist 
Savaş Üzerine. 

(3) - Kü,.diston"do Zorun Rolü. Syf: 286. 
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(~) · Kürdiston"do zo,.un Rolıi. Syf: 301. 
302. 

(5)- Stalin. T,.oçkizm mi Leninizm mi. Syf: 
428. 

(') - Lenin. Emperyalist Savaş Üzerine, 
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( SERXWEBÜN 

"Söz Veriyorum: Sonuna Kadar 
M ücade/eme Bağlı Kalacağım " 

&şıo<o/•10 N>fodo 
(:alı.M1yordwM. HPrBUA bir h.abt-r bt k· 
lfyordutn Ni~t. M•n 82'M bf'ltı.o 
diglm halH-'t gt-ldf ,,. bir Mmp.ıdqn 
arkad•• AdM•'w.ıı ~I(.'T'ek htm~n 
dönmeml. •rkadat:lann lwnl beki~J. 
j inl 1öykdt Hımen Adıy;ıman'a 
iJll'lerek ıuhd•tl.ıtın gördüm. v.p
nı ıun grırtluonlerl öAr•ndllıtten so..ra 
s.ına\ lar• bdnr Ad•n•'da kaklım. ben 
oraclayk.:n Alllft»muhbir M. Bot.ıııt'ın 
ttul•ndınldıüı haberini •ldtm. Sı· 
n•"t.rd4ın \On nt Adtyıı.m•n';ıı doftdılo 
pmd. ... , muhbirin bt-ni w dijın 
wmpetW•nlan ,....._, e-ttitfnı og~ 
clun Ot kUl (~IUMIMk \'e~~ (...,. 
~fl "'u\i1.-btlmdi: ~ lı.va.ll.oı. 
tkkr~k M ltotfdıklennJ .ordu m. S.tı 
~ . .,_, tordular •~ bt'rı o dQnrm 
df't..,.ntytt glulfiındrtı uurinM dur
madıter. U..na bh diıl ojuuen sonntı 
''ha)'dlfllı uma duyup gordu~Un he-,.. 
tryf bl rf' h<Jb.rrtr.,.r" di~TC!k ajı.nlık dtt 
ırklif .ıtnuıyl unıum•dılıu. Ben ses 
çıkarmildım \'lt köyir döndüm. Anınil 
,ıcı l•n~rm• g()ndtrlp köyde o lup 
oın,.ııdttımJ •orı.t\IOrlordl. ((:un ku A<b• 
\l•man d.ıtına (1kmam ~·u.ıı ldanmı.,. 
al 

'tart ll'tf' .ı.r·WatJ..r&.. ~krar 
~llınulı.urdwf'L~tt:IH...-b
ü•l•r• ~·••ma olm~~~• ç•h .. yor
dum S...ttft ct.td• onbrbı buA~r 
Wlii~"'rdum l'rıl\"f'f'filf'Yt .. )'tt )laptJf<" 
mt• oldvQurnd•n (,.,.., .. bfni o\:ula 
gldi'.'Of t-~~nıyordıa, Bunun J('in d~ 
dAkkal Çtiiıniyordsı m 

Arluııda,lıu tly••l t.tılışm~hınnı 
ııhıblldidhuı dfrlnhıtılriyorlar, hn 
ı..~·d• illtkl v.ııratıyorlıudt. Son Iki 
~1lın h•lkı• var-.ıuj1 guHnsiLllk \'P 
olutn~u,ıuta ragrntn itıtnc-n lNI9" 
ı..nul•n w~lty..>rl.tırcb 

J3 ~~a~H l\tftı.l bit •rbdallrıtUII 
lbh.u t•.nvcı.ı ~·ak.allıtan h.tin Ah 
't··larn u.taı.ıtdınldı.. Bu olay(~ 
rNr IN~wlı. tHr t.n,n( yarattı. 8rr 
ba\.ıam ... , • .,. nm~ Ntlan:u .. 1 

.ııı~u 8u•ıNaNnd.1r.erıchmlguclu 
b 1r ~ıllm~ hamlıyordum.. Arbda.,. 
larla tunJtluSııumdfl Mni gelişıirf'
Cfklfrhli wylfmltlf'rdJ. 

Bhy\1" ~ukftdAt!at bPnl ca9ırdtlar 
\ " ·bir ı.•trt' (lfdcn(ii-ı, bu birflor'tı·dir. 
t(fn".- C.IUm J,. Q/tıbltlr. gdmtk l5ttr 
nıl.t/11 ~· · d«dll('r a~n. .. ,.,. ofurıw:~ ol& un 
gtln'fm. bornlm omuc~m Portıyf' c~ 
mut'oJdryf' l-aılıdo bulutt.ma.luu. 
Hrrttydt &11/lllf'yAm•• dedim. Bwıun 
U.lt"n"', .. .,otıJitdo Ponııw ı.ılotocı:rjra. 
\dftf Po11t b..ıi trum-4; .. ~cb. Bunu 
dı.ı\,.,IC:a M\>tn(IIPft C'OftUI'II adıtu., ""'" 
g'dJp h.amb11rm yiipıtk&a" ~-onnı 1tk• 
, .. , ...... 6cMııdı.ıfll. 

'l'ı.ııtdııtı~ (ıl..t '<''• d.atda 4-5 ay 
borUrmcok ıotvnda bldık. 8v wr• 
içc-rl~ınd~ blrlllı.ı~ oldı.ıOumu.t •rk., 
d.at1•rl.a ,.,lt a.ık llllllfmalar 1o,•aıNuak. 
na tti bir çalıtın_. pl.llnı )lapmalıyıı diytı 
konı.ı,uyoHhık Cuııuı döntmind(l 
mr~dnnll gth•n 1011lu yakalanmalar• 

d-Id (Oivlnwı.tnn h.alk üttrtnckld 
olu.mw1 ~ltJ .. ınl kıtmak l(ln (Ok etkin 
bir (•lı•m.. )'•~tm•k Iç-in birbirimilc ~ 
Portlmlıe tö.t w rdlk. 

Htr fkf41m kh le fuUytllerine Çl• 
kıyorduk. hfm~n hn kOyeieı blrçolı 
nı, kı g~llıtllnnltllk. Yine f"hlr l('.lncliı 
de öruınıll llltkUf'r kurııbllmtştlk. Bir 
)'ts}ın lı'"'"' biılmle göriitüP. konu,.. 
mak l:td~rdu. Ama bi.ı fazla ~Alt 
111\ki kur•m.dlğımudan go~ 
m~-oıduk. )lfrk.•·•u bir c:o.ı.u •<-k<.• 
,.,,. c•rptyordu 
~ bolnnına oı.n.~nmrn 

kmôuni.r 1-·•.r•t•yordult \'e 1o,'1)lt(:otllkri
fnilitıkh&l"t•nl~mll'ledtyordv1ı.. T.,.. 
lo'Qli-t.~ll~ı.ıMr•gmf"ft\o'UrCW'-~h.-1kt
""' bltllhm..l t1tni1o,'tndu; flindf'lü lok· 
nut\-11'11 d• blılml~ "ylapyordu. 
Bunun bllfn('inck oldu§urnıucln c•· 
lı•m• ı.ıtt m\ı<lıdtll! a1nlimiı dah• da 
örlly(lldl.l 

Yurldı•m• çıklıklan w nra b.-tıaı 
ltrndind bh !JÖıdttt geclrdlm. <i4ı(• 
ml11tnl. h••• v• t l..~klllclniml df'if:f' 
l•rıdir'ıp, cMr'ill'r cıkArmaya (Ü-thm. 
Paninıl1ln tHt .Ur• ,.m~ oldı.ı.~• 
~ukblr ~•• kal"lmıtolnws~ ~ni 
(Ok .n-ııwlır1o;(lrd-. OıK~ çıka• tum 
P•ni ~·~.,•Ltnnı ok...clua. T~'ik • 
ı.rak P•mnın wndugu olaMkl•rı da 
,.,.,ı."aralt. Oftf'mli oranda luond.imi 
1tflıtılrdlm 

~k4't1 rtltimimi dı.o yaptım. &n 
tk,ıkllkl~rkl bı.orabtrbu rğltinıi kavr-.· 
dıı;ıını •0)!1cı,.ıbllirim. Ulke pnıliglnck
de olrm11khınnııı li !tr. Orada da k<tndl· 
ınhl \'yıı,tıllhl,, (:ünkü blılıır hare
bıli olmfl.h '."'' Bir 1-••ndııın pıı.ıUı 
faaU)I<i!l l ttıi ydriUürliı en. bir yandan d• 
tğltlnılmll\ ~pm•I1V"· Pratik Yöltll"" 
onıtı dah• •lll•ci ol•c.§ı ina.nctn
clol~lm 

IWiklnf va.tamd.n d.-. co-Sc ~ 
.. r,ftcb•ıtmı ~ft\'fbihrtm. ~'ri.md 
~a.t-amıll lU ... lf'rtn.LA k•"~ -ct' 
wrıd.n cok \.fim1i Wr lo ..... nhdır bu. 
Bw 4·5 a~ltk kl.ı:•nımJanrm uJ~ 
dahil d4l ~taıınk,ıırtrtk uygulayablo 
lirim Gtrctlc PKK kiPI'iiıte doe an<alc 
buyl• ı.ıl•t•bilırim. 

V•t..ında tt• kıM ulkt' prJlllgine do
"~"tl''· Li)l!'r au(IU ve lna..çlı bir 
-t<i!kild~ (llh$1nillk (Ok ft'VItrbilfarllb1• 
Urlt. Bu blllrrln (abıt"'naı baıjh bit 
tt'} dir 

V• k•ndhn wı ~·eriyorum.: SOAUft• 
bdı.r. m..c•d.okm.- Ngh kat.ug,m.. 
... P•rlindn \4' l'ıallumın muc•cklt1;int' 
a.},.,_ elma\'• ur l'f<\ltnh- ('••tM• 
•• &Ml hfor kot..J altıncb. t·tk ek 
W1WNI \ltl..,rc-• P.utı1o,.a. baglancnn 
~llM cbhl fıO.,.Urt«ılrn b.r$1 WJ...
nıJA b.ıtım•ı1hg• tçı" Y\•~!J'nı. 

9.6. 1984 
fai"AlAGOZ 

Kayaonu KoyU ~ı.rau 
lKI .. ıan KOYW Adıvarnan 

Bir Daha Teslimiyeti Teşhir Edelim 
Direnişe Sahip Çıkalım 

8o>l"""' 6 • .,.,..;. 
KOJımto tiiJI Otorsoml i('J.rt mvfrnc
lu orutturorogıa .. manbj1m rm ta-o 
-.ıyoı~un1.11? li alU dltt"nmemeyi \'t 
katliam ltorku\ı.ıvl• ıullmiyetl atı• 
lamanın ldtoloJik•politik ö:ıü Mdlr? 
SOnıürged burJuwulnln ltuyr\lk
çuluQu dtıOII midir? Bu mantıkla 
gldtı&tnll Kürdlflaıt'ı unu.tınarııı: 
gneklr. Çunkü dlrrnlf içinde ~kil-
lnwn KuriliflM hAJkt., 5Wotri ~i tan~ 
makt•dır Vtt UUw~fni si::dere brtt 
kor~.cakur .. If korumakıad:lr. 

PKK. timdi~ Hgin oldugu gibi. 
oporlunum. rtfonnwn cotphc:ş1ıa~ 
fuwlaft ..-rgdfnm ihilnederi wrgio 
~~~kıtr. Onlann Mr turlu ~ 
g.-lltomf'lt"rlnt ragm.-n. Ulu.t.al Oirf'
nit Muc•dtlf'mlı. yolunda w.gladıgı 
gt'll-tnH'Itrln uururuyla daha aı:imlr 

prAd*" Y"N)Iit«khı KurdiscAtı 
t>mtk~ h•lkının aoiın~. kwtuJ.._.,. 
ı.ımud '\lt' muc:adel~ deste1d~rlnl, 
o.nl..ula p•yta-t1191 muc:adt1ty•..
rrunda ht'l'iJn hl,5f'df!n PKK kadro w 
N\'ö•Ç'IIlf CdAtt'l \JC! Inancını p..., 
kl.ttlnı rtdı , teformlı.mln vf! oportU• 
ııltııılıı lııtllt.t be:"nim~t'lmı:-Yc ('il• 

IJ-'ııgt h·•llmlwt Vt" dirrnmeme ru• 
hunu. bcuuuntulu"- """ h('t turlu~·· 
lucıılıp dunu .. n ta.sli~Uik çab.
ı..nnıı kartı. mihl<tndf"\.""rımd muu
dtlf'Sinl daha. ~.ıkwlt'ltftk tıeuktir 
P•rtjml.r \lll ha.lklmentı tnançla 
""kwlnı"ı~,., Uluıo..l Oınnit 8ay
ragıı, ıorformlım 1.'1!0portünlı:min 
Kurdlı.u•n'da.ki varlıg1m k"rut•n\1;· 
tır. 

• Daha. a.:ıimll ve daha Inançlı 
Ulusal Direnişi Ilerieıeiimi 

• lnançb prısliğimlzle oportUnlsl·reformlst 
gruplan teşhir edelim! 

• Yaşnın 15 A~ustos örgülsel·eylem5el Ulusal 
Direniş Ab h mı! 

Faşist Sömürgeci Elebaşılannın Son 
Kürdistan Seferleri ... 

S.O.tıınt/ı 10. rcry/otrM 
dhlftt' d•\o·fı.nm•kı•n b. tic. bir sı.ı·n 
nl'ı.ımdt \PM d~inandL inscınlısın 
"'itdMının hi( bir g~relcçf\lte kabul 
fdt•nu•y.-cı·~l bı.ı itkronceh "'a~ın \t' 
wk olu,a hayıı clt<ırildl. Vı• bu 
V'imıktt•kl lrı!ııotnh,rla blrl~şmek için 
ht<r ,..,.,,fıı ıt!Jiou dut.-rılyor. PKK. u 
hl'ilUihlfln duyrn;unıulıklan V~ UUJ• 

mt·nwllt&ııt'n y .. ldıyi k+i.'ndi g+i.'r(l'lcll· 
ı:tlnt> dlkloıt~H \_.km.-loı ltın ın..ımlın.ou 
bir a ... r.ı u ct.).•;tnıkbbk gosttrdl. 
8" loıtorku"' dU\olf~dıg<J kar"". ttn 
~-ıımt t dA\:;ıtmillda bulundu,. buıwı 
c.·,..ut'l t'llı H · bugu:n anık KurdJ,.. 
IOJ.n h•llı.ının k.-ndt uı tarıhinın, hı(
blr h-llı.ınkırt.- lh·n.tcmt'~t..-c4.'1oı ıau• 
de ., •• uıhna dt'Sictrıı !oJO!ttt.hlını•m 
8u ••rlhln geçmit ve giJnce.l ybn· 
lt• ıl yll' kt•ıuliıw ~ugu yarı ları \ ' i.\r, 

N.ıınu~lu n• ulumhı in~.uı blllm:l, 
buııu u.ım !l'-'' \''"li!JI için dt' ka\lr;ımn 
l.uuıııhılıı~juyl.. l.ar•ı Jr. .. ,,,)o.Ohhr 
HI( blrlklrtlkll~ Qcmoodan. hJcblr 
\oolı•.-~tiU•Iıt .apmadıtn bu Ut'f(ı·lıı 
ntutt.. ..... &ıı.ıl•ul .. dılmt'k dur.,mun
cLtdır 1 n h•,ı• .,.'<lıınlilr olmak 
uur.. in"'-dnl;u . \o·.ab.ı.nal•\m•mn 
UtmnHtoındorn artık ~ou:nmah ''l" 
g~J\t'Uj uldut:tu fllbl y.-•rm.- «-.. ,_.,,., 
,..,. onurun• t"ri\mclıdar, Ba~k.ı \>Ol 
\lfılıt ı ıır 

t w ı kut; u k de ol5-tt boylt>JIM 
ııulhl adınt lar anlnuşor. 8atkill• 
ı.ııının tJtınbllt•rmd\' m•yi bı.>~lt>• 
dıkll'fl huıulıuı buylt> fa.d,, um•mll 
dt'Uildlr l>v'il '>t' duvn.,n h.-rkt>,.. 
,u tık bu tJ•·u, .. ı:ıt yunı~our, bdkı duv
ııMI.. \11-h.·tnl\ı'\IJ iHil4 di.I';U}'\IOJ. kabı.ıl 
.-ım.:k hh·tnı~ut, .. m<ll l.abul .. ım.-k 
.runntd• "'"'.,.'-" •nıl .. -.v .. Y• dr"!jru 
•d ".: rılm,· 1.. durumunda. Bu g..·rc,:.-ı.
lıwın .-hınd• ı._.• lur Partfnın ı..,..,, .. 
.,lı.~· m o"\ lo•. ıMınıı.ıt h•ı.ana .ıulaıı 

lm.r.ıw \ '•r Ve bu imLŞ. ı.ılbnm<U 
takımının, 8ırlt'\mı, ~1ılltorlt'r \t. 
91bl \('lllli uluıı.hı.-arası kurulu-tltH• 
dtHI y~t lw"ıui\k isı .. clik1t•ri bir pa• 
\a\omnın 11ltııu. alılan w hi\ bit 
"'"Yl'rl ulnMyaıı lnu3 d('~;~ildir. Gt .. 
"'"ı:.ı· l ı.•ndlıll~·ct!k o lursa b~llıı l d .. 
çok .u umrlJI bulunan. kdnla. 1~ 
l..tm,•·vlt" IJiılan u· halklar 1\ln 
yt>l;&"fli lt>l iın.tadır. Kun.tı~(an'dot 

~""' <n·••--• 4'dıtmıtti.r. Şımdı, guo 
r"lmrl.. d\1\·ulmak, anbl'lnw.k ~~ 
,_.""'""''." budur. fakat ne kcıct..r 
ı...r~·• .. ı.·• !ıJ'r'ltnJnwı.. ı.sıemDt ~l", .. 
"''n IMıh huluttunU yu:nıh.'<'t'k tu 
t>"n\>dnın ı· n lt>C'OI t'dilnıı, bır halkı 
ul•rı hi'IUıınııL, "" insani h,tloıları 
dııhll l..t>ndlslne> hım vt'ıilrne~ı bıiC' 
ı:.·uk U'JIUI\·n lı ıtUıımız. k .. nlll'iinl 
tHIIlliHiıııH41k, hakhm i(i ıı lıı.ltrnt• 
ll'r,nl ıf,,d,• tdt't:tk. o.'ll başta du bu 
hıtkiM-ı &ıt•ndhlııdl'n iiı~y••cttk.. '"' 
tt"h·c , . .,_ \t" bu b.ubdr d~t--·ı~ kotr'll 
dı"-ıl.-r""- \·•~da-$ insanlt!)a bu <•9* 
ıı.,ı ~·mUf!l··<ıh!Jm ht( bır Y<••l.· 
\.-\'k "-•bul .. dılnınligııu ıliln .,oı~._.. 
"'"ur 1.1 .. Pk h: nın 11o,-ıl.s~tydudısı 
n:l_.mlo·un bu\lldtlk bir unLa tk
u•·ıı \4td.r üu.nun "" wn hoi11k.ıw 
f\>t' . 15 A•JII~toto ~nit adırru ulrnu•· 
IUJ lhı .t~.lımı ıı dlll.tnu ,., rnuhtt•ılWI 
'\111111\lan hihnct" Iyi tıkanhnatuJu 

15 A!lllı.hı'l> dlr,•ni~ \''' ~oıldur 
••\lo•m l ı• fl , fottlıot s.tımuı-s~ılitjln 
"-··ııthııl v··nld .. n kururnl.ı.ııtdıuı 
i~ h· \ı lhtt.ı ko·ndholnt bd'l'otnlı hh.· 
'""''1' uıu,laroud).l urtaın ı4,ind~ 
lo ı.t.u• '<ıolotıroı'lol llW\rUIVtl k.t\!Jd~l 

"adı•ı• uıbt btr ..... "1J'<li ""ulıy.ı "'"' 
.,,,..,,, .. ,..m.t,.m• g_.-ıırdıgr \\._-rd.r 
tw d· ı...-tırn \t' l~lil..filln tam w9lit· 
~~~~ do·di!JI loır dftdd \'Uf'UIJı.n oii!JII bır 
"*"ıı.-r oılrn .. ,ıur. Bur-ada do."\·lt"l 

Ulusal Direniş Mücadelemizin 
iki Militanı Çatışarak Şehit Düştü 

Ho•foro/ı 1, JOJJ/Odo 
lıııı, kltll'l;ır lç,ndrkl ('alıfmat.nyhıı 
halk.ın ~ygı clı.ıyup. sn'dlg.l v• bASn~t• 
b.ıt.l t flı dt"•'mcU~r olmu$bırth. Stı
murıtt:d·f•tit.ı f'unhlnuı tum u.lkem\t 
U.uriMco oldu§:ı.ı ,Cbi. Ad.ya.man ut~ 
ruıckfU "•ht«l W .otftUNSW aİtl,...,. d. 
olwı.t. Paıllyor \~ kwNI'*t" oba 
h.,.fl( ,. ~uılanN dM.,.. a-nlılvt•ll 
)'Ort h.tlt.. M ıOf ~ullar •Jb nda bi~ 
dlr•nltlt" k•r•rhliıjt blra.r da bu r ... 
cı...klr \~ k.ar-. r1ı yold.at.lard.n öjtf'"" 
m lt ıl. 

Çc;,ık •ıı.ın( vatı• mik.a.df!lll'yle ta· 
ııı,aıı \lt! l'•rllmldn bir lilempatlı~nı 
halhte gtlrrı yoldatlatdM biri olan 
laik ALAGOZ. kavrayt-ta. g irilbnliül 
~t' ln.-ı~h ı .. dooıkAr~ptsıyla Mm.ıı.rka· 
d.J-tl•nnın htm de C'fVI'«ininH"'gi:tltıl 
k•uan.an blr ul•llig. u.hiph, p_.f1nnio 
ı:tnl••hy.tıt-rıntnbu ı;oOftdeck plt,Jp., 
1fckrt'liı JMdd.l b4r eı.ıudoe~hıgu )"1~ 
ı.rc&. cf,aha o"'ult.ı.ra.l•nad. ol,..Jo'N 
r .. "'"' Y•tııL..nftda.a cok l•ıkL oa.. 
r•k ôtvrlmcl clı.ıtunce"""' ktw wırdt' 
lan••m•t - uluul "'urtuluKU d"lUn
t'C')It Öll.ımwmek ~jn yoi}un hir c•~ 
''tmlnıo glrmitlll. (:ocvk denwcok 
b h v•••oı.. ~ill•llı ımn Hım .ııolannı om ... 
1urıdıı hiıı.~rclvn \~ ıetc kurtulu• yoh .. 
nun utunıl bıı§ım•ı.ılıktan grtılıjlnl 
luwuııyıul f~ılk yoldAl-> 4$-keri fatiS-I 
t'UI'IIIIIIIt\ ltb.iıftnil 9f'lltiJitinll' k.otel•rkf 
tUff' lç .. d\lnd. •ktif ıwmp;ııtiun ot.ı~ 
tiJk fa•ıı~ ... ıtl"r~ kMtılmı-ttıf'. 

c ....... "'. ,,_. .. ,.. •ltpyk bı .. 
Ilki~. irU.• pMlıad. gnil(iji GPI!f•.,.. 
yon w bılı.aml.tr bu )IUft u..ıeri,.. W 
)IOI'un.t.vınlım•ı.· fkıls-tft fu.lf1>'t't 
wrdurt"ft d~'f'l~ilmn o~n aynı. 
maLtn \'f' P.trtlnln bir buluı:ı ot.,-a.lc 
f4!rl ttkllm• t>UfKint tftmt"t.iıık bl,.. 
tok •-rnıP'-II1an \IC' t;ırafıar gibi F11lk 
yolda. d" llllın bir •u~ v."iylt' 
lll~kl•l' kalnu'n 

Uıı kotullıuda Varli lle lıalk y.ftın
Lıırınıfl llltkl'iinl nnla tuımada acWıa 
bh lwpnı ıl)tı.ı oynıtyAn F•ik yold._.. 
loiiUA bh doMtn kidf' (ahJmAl•.nflı 
ı;untıınwt ,,. kıtu~l kn .. nık (ogu 
ıanw.n t~ı.ı .... _.,... sı.S' ... kta Ubır;t.k 
wmwrpd ... rı• tiJM 9*'(:ml'm#yi b. 
.-•nıı..,ıı ()rt_tı.ı~.MI bk' tl~...._ yolı.· 
ı.lil'. yıll.ır(a ~· y.ıı.nd,.n ParıiVI' wt.t' 
m• umıtduyl• (aba Yrft:tfotd,con, tHr 
)'lfnd.ıın d.• Mlkın mı.ı(adelqM olan 
llltkh.lnlc•nlı tutm•ya çalıtm.ıttır. Bir 

•••k bildiı,dl"fl tHito ynlt.,.un bır \'Ml· 
)'f'lll" IAmıtm•n«&kf bl ldlklt'riıtln halı• 
,,.,.....ı;. t•l'lle ıuıulnw.$-ı "W~~ind• 
"-'n lv •t.a\l..da prop..ı.gıındıt. gırlitllrt"n 
wmur9'<ıkun ~;)un olaraJı. blıtlııt· 
ıık&.n ınlua ~lma lı.amJN"Y*.ttncla 
diınw·\lrf an&.ım \'t' önt'lftiftı ('on.'fntnt• 
a.,tam.a}a <•lt..-.. F•lk ,..-o~cLt,., bw 
'-l'rf' 1arlınct. ldf'oloJik olarak oll'ft4ltoa 
d• pulilik .ıı.l•rıda oJduk(a tutarlı bit 
~apry.ıı. ulıttm.-yt ba_..ft'llltll Ulk~ 
loQtoı.ıll~nnın f'n fado ihti)laÇ duyduıau 
kıııdro llplnl kcondl çab.ö ... yla hlçtılı 
yMdnn otlm•dan yaratabilf'n, ond•ır· 
lltJ.ı ohm b~glılıı,ınu nıaddl tıh gUu• 
doıtı.ı,aıırt>n v" ;ıılle"i-nin ıüm tsrııır• 
IM1nA, ıı.uımırgcodlerln • ald~t~tıac•· 
l.ınna hi(bir bklınde kan.m•yıu ycıl
d•tımıl ornfk dt>nım«;iligin kıt .. .SI 

olol.n yıll.ıuu P•rtjdıtn uıak ''" b.~ 
t.ntıw' bu -t«lu.ld.- Partiyf l.ıaytk. 
ıoahtnY )'WI\lfftM'n.ın t~m-Nkıhorlndf!n 
ll•riol""""' ktarft'U.thr 

Gwçlu btr ~"Ut1'M"''f:f' oı.e Mh.Jp ofdu
Jun&. ... Muıdı..ı•n"d.ki ôncı.ı ev«ın 
h~b4r ı..o_..laluM.a ymiltmr1o,'4't:ortinl. 
ne 1•m•n da otsa Sömurgr('Urrlt" •m•"'" bh A-~~v.-_.ma giriltceı)ini Iyi 
lutvr"'""• \t bunu ~Urtkli («ıvtt~lne dt' 
k~wı11tın"VA çalıtımttır. Par11nhı bh• 
glın mutlaka kcondfslyle de nı,kı~ 
l)~«t:tıUirıtt ol11n ln;trıcı ~tt hictılr b._ 
ı;lmde yilirm.-ını,ur 

NlkJty.-1 ulke nmıniOO~ yomki•n 
orguıwol ın,.. (;tlı-$mıtlannı batialllin 
l-larf'k~llmll. bu boJg~ cı.- kadrolar 
..... rmıt w o f'IM kadar lcondı'itnl 
w ılıtluJ.trt"ı konnn41\"' ba$.a.rtnt.t hl•n 
Faik yo.ld.tla ~~·· S.. 
l'l•nltmtıttn •rdtftdıııt o da ıı. .. ..t.\oinl 
lo..-nJ ck,tn~mr ha..tırlanw.ll .ıun•oyl• 
1984'wn batwuırıd.ıı P.ııni uu-.fınclan 
ı.ılk" dı_.,.. cık.nlch. 

1 t~lk AlAGOZ. gorevU olarııle tr'k· 
fat .-.yıtı lHii!Jt"V'" gon~rilmf•ll Çok 
{lt'll( olmjuuıı. ragmen. inıt~ttı. kara,.. 
hhfiı , torluklar kaı·ş1ıunru.kı yılmoL 
hlhınıu \·ı• COtkun (AllfRiil lilırlıyiA 
ıukııd.•tlım v~ h.ıılk ••ra.hndan gu. 
\-.ını. bakılan ııo~•-tamuı &. ttndl k41 .. 
nıin4orıı lamlm4Vt daha uygun gor.,. 
yoruı 

V•lun lw\.1~\....,(00.Iı.lıığu:nutH,
Iı"l" ~udıJr F.aık"tn şilah w d.na 
•ık..da"' Ali Rıu 5o1o"k-nuol doı> A\'ftl 
ı.u+Vt' bat-h Ka.1n1 Mf.n.J.Wnd• 19b~ 
,...a.nd.a ~~U'I..(a yok-"11 bu ai.lt>nin 
tuf!'u&ı.ı 11Liılı•k dufl\•• v• ~lmişıh All 
K111ı 'HJylrrnt>l: ogrconimin(' &Umurstd 
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Wt'iAinu"" •n1o1 d• h. dogru~ı.ı cı.., H-t 
w•·n•hi aruk !oU alnu~r. GU\.dn:lnd.
bu}iuk yt"dlk .ı.tıl•n dt>,iorı gt"mıı.ı
rtın. h tr sun buyu}l"t'n bu .!J"'dlkloıo 
~uh'un gl.'miioi gibi .,·au• yau• 
kıt~·dlilra blndlrmt> olayr uırdır J•ın 
uıırip bir yunudur ki. a~·nı tııtihtt• 
;\tJ ı t'du Nuh'tuı gcrnl~i de ..,,... 
ıı ıyurdu Kurdiilan denizind~ yu1.en 
"•' hi\ k01yölıuo bindirmeyecealn~· 
hhllulı ul.tn. ıııına yin .. de Nuh'un 
Ut·ıni!ııl yıbt {agdı.şı olan bu tJ~n•l ~u 
M~hn.ılr.ı.tn kunulamamJtiU lS 
A!lu\h~ ~lnın~ bir ~dik A(m.ı 
uW~t~t . Acılı. ~l.lxı e-ylemle,-bh ka\ 
lwtr•kulun bA~Im.,,.. bu kat fa.~to1• 
""'•mUt9•'<1 m.·murun \TY• !Ji)Jt"\lt
rıuı \utulmaw oiA}'t clt-giLdir. Gır 
tıurnıuuA ulç-ulni içinde. Turk de\• 
lt·ıınln hi.'1lk1annu.t:oll aıgınca ""''" 
dırdıyı. uırıhh.•rıııdt! gvrulııı~ınl-. 
b • .nkı \ı' .. üınuruyli dayauıyı. v~ııl 
lllılo•r hlf•tfındoıll O.t\•llikl~ Ufll(•k 

Üll'>h·rlh•n bı.ı baskı vt! ı.omuJUyll 
~ıhıı1 y.ı h<tlklimnın bır muddi hatırı .. 
Ml'lirnwk ht.·dılılnl bi,- f.tlit-1 y~ltl" 
nh·~t> lı.af~ı ditt"nitl+i' \t:filt.'n bır 
ı.,,.,,.lı"-m Bı.ınun ~ml•mı busuıı 
, .. l .. nn'-'' "'"-dtr ttdılm~tNiır. am.ıı 
,_un Ql"(llk(~ 4nloıtmt cb h• ıo;a •nt..-• 
lot(•"' bıt adımdır bu.. lgt>t .. ,u,ı 
<J•·IUilır. \li"lı-rlı bir urgı.ıl u ç•b.ıı~·l• 
dun~ııur\.4 urıı~m11 dnT'iuuf gelj•'"' .. 
l,·rtıt Y•••ilflnta~ını kaı;ınılnıotL kı• 
l.u , ı lo ul.ııı bir ddımdu 

"ııımurg,·d•f,ı•iı.t Tu,-k dl'\'1,•11. 
ııııık ho11ltJI ha,.kı \ ' t' •lddt>l yunh•• 
lllilli lıir j,oll .. uliUolk IJ(Ir•I~III,J b<JY 
ıı1.ılo t'ih'""' ıı.ı.-sın. surO:"kli dtı"ilıtn 
l.ıu \l•n.-ıuıır._,.,ı,.,m .. tıld-\tlıyı "-•ıl m ... 
ffii\IU (.wlrt~..- .atıı.n SU\IU bır 
"-•,.ıru ul .. tt 15 Agw.tlri ~nb dırt'etıtı 
ltiın"n t·n ~\ı\, L.tmtı v'mı.ı). .ndm
"-tu durm•l. bılmt').~ dnt·tUt t•\· 
t.·mlo tı bunun wro.•l..hhyrne "tmd•· 
Jo·n rnu~o·l.-mı-.hr 

"'"'" dı•dı·nnın Kurdfıı.tan·da yavuırı 
ol"u~k pf"llttirdlyi tt-*'inıit;:u.ycm VU\'1.1• 
l.umdıııı tılun yöltb bolgr uk.ulundı.t 
ı~·••lıuh lıkokuldan ortaokul blllmlnt~ 
k.tditr ~kil v-lım bu okuUiJr~ Ut(ir• 
"'ittir ()lcluk(ıt Sl•n< ~·•-tıa koyun
dı-k• bhLıi( dn.Timcl.nln tt.lotıı~l" 
ckvrım.·ı fılırWrd.nc-•kU~notftAlı Ru• 
ar~t lt~ \'.ılth ot.r•k *'am 
,.._m .... ınc•. k.iıyduw Adı)'AmAn'• ır 
Lu•"- tJttf'ftlmı.Aı &r .. ~ur4.un~..,. 
kti•M4ttu OI.~Jvrıun bu til: ~t.nd.a 
(.ofoo wnırlı c.laı.iı.k oku.lda bu.lun•n 
IHık•< d4'\ 'f lmd t•ıa.fuula ilıt1üı,'t' St't• 
rnlt . .. ,...,.,, obldo b~l tam bJr Krmo• 
lwııln Uf 09' .vopmıttardı , M . Krmol"tn 
IH)rtrf"ll'rlııl gorıJıt« saygı clurvtuııd 
"4"("f"("k kcıdor u.takla•tmtrnııtfık"" 
dıtdl9l du\-ımctnln tııkinli{ilıtdım )'ıtvat 
Vi'IV~'• 11yrılnı.ıycs bOJ-thımı -tıır. iallld~ 
küo;tttıfi' dünduı}Unde okuldalı;ı ıul..ı~• 
ı&.tiMtnln da etldsivkr alandaki df\1" 
ılmcit'"•l.- dır~kl ıhtkiı.'" g~(tp kendinl 
f4'lttıi~ (il.lı-$mı..t. \'lt!rH4'n JtUli'V' "''d.· tk.,ihi~l>Trine,.nırm.lttlt Kı w 
ıuı•dr Fa•L ~••• olrn.k u.rn~ dl9f'f 
••ıc..da•Lutmn d.ıı Ptlds.iı:i.r MmaU,r. 
Mitt vılt~ı boyuMil Uzandıı&yı lft

lutu ı ~" u.,.ıkl•fhnct "tki.~tiiStlnd~n 
turndo'lt'iolynlaro~kprok"'coryurhfl'\"''"" 
;ıı ıl..tnUğtnd('ki bir lı.itJIIUI kl'ndi 
.,,,..,,.da ı.onuııhtthrmayiil (AitfRIIt' 

'" Oldııkç.. yoksul olan ıdlui. All 
Hılfl'ın d.,\lrııncilt'rl~ ~•lrdıııdılyU 
ili"&ıll.,rlndl'n dola)lt kı•ııditoinl dt'vMrl 
.. ctrc: .. ıtl li•1!'nin 2 sınıfın• vond1!'ta 
m.-v .. ,., .. m(tıopukr gldlp ('dlıtnıouııw 
'i4.t\lltmt•l"'dır. -oA:ulo göndnmt'm«'
lf'rlı~tn ot•'""ck"i ı • ..-!i"bl.s.ullt~&. dtilll 
~~md olmamdır- dl).'t'ft Alı RuA. 
tıll..4'.ıf'dnt "-l~ .. )IAh.ıt f'~ft> fwkh"
~,._..}, b-r Ku-rdiA.att •)'dt"' oı.rak 
lı.t'ftdlıııw t-•L-tllrm-.dl~tne. ç-uı:ıkw 
•1 "-~ ,., lı. unufı.ıt da,,~.u ... \t>rKt>"
lrnnlıı oldı.ıs-unı.ı. bunun içltt, o"ulı.ı 
cla bır• l..tnayt du.-ındüj.ınll \"C' dn· 
tlrn( 1 olma lıııe-Qinl bcolirtinctt. ar lut· 
cl-ıt tlo~~ı k.-rı(.li~i"l da.ha i)ll 9..,u.ıftt'• 
bllıtı.,,.l l(ln yurtıhşrııdalı;l Parti nkul• 
lıuırı.ıt gbndttrm~k 111cr~ )l•n la:ın .ıı 
•ldılotı. ı-.nıa aradan Qtoç~n çok lıl.t 
ı.11t• "'"""' Alı Hı.t,ı'ıtıu d-1 1 .ıi"- ,\1,•· 
yul'l, ,., hil uklııaurıı.ı du,uıı4..ıt ıu ıııııt 
\'o' U/Unlllnllll ..... r\t"~t .. n ,. ... .,i.U •ıldı.ı 

1 •ll• t\U\GOZ \o"Uid....,.tı. yvrnli 
tı>l.tt.t~ ~nW19ı Adl\il.m.oın·• 911· 
.-. ...... ,. uıtco' P•rt')l't' , • ._,c~~91 9 tı. I9Sa 
Uuh1i rapu«~nu ;uU ıwı.1oi,,.s, .,.,.,...,.. 
ı.\'t•flll 
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GUMİKAN DİRENiŞİNİN ÖLÜMSÜZ 
KAHRAMANLARINI MÜCADELEMİZDE YAŞATACAGIZ! 
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C. RE.Wi 

------------------, 
Adıyaman'da İkinci Şikestun Yaratıcılan 

Faik Alagöz ve Ali Rıza Şöylemez'in Anısına 
Olui)!UCU _yctzunuutbcqlrgt llr oltırtıdolcl lsıml~nn U)l"'modıgıru sonm« bir)XlniJ,fbk olmU.fliddı~ d4A$u-

rwbilır. kt bo)ll~ dutunmırku clr hoA.Iıdır Cunku )lt"ni bır.d01ttmın bollongıando )IOni 28 Mon 1980 )!ılında 
Hardin ;tıml1ln Otnk U~&mt boglt Stkrthm koyundt. ,rhtr rdflrn yoldoştonn olum yıldorıumlerl olmo
m0$Jno rogmt"n dlrrm:rdc vhJı t·dJidıU,.,i bu yrnn tsmiylt'! gf'(.lfuımit oytn başlannda lutdıklun yerdi" ~'"u"l 
gttcilrnn htr bo1kınmo 1rlohlonyln ka,..ılık &Jtnp oiUmsudrf•·r~k cırcmlt4do oynlnn Fulk Alagbt vt All Rızo 
Soylrmn'hı onılmolnnndo şUphrAfı bir nrdrrt tıordır. 

BWndl!ll gibi Folk Alogoz vr All Rıza Sdyltmrz yolda.t Adıyaman Ilimizin m~rktı ldylrrlndrn olon 
G.umlkon'do (Çomyurdu) ,rhit rdllmi,flt'rdi. Fakat bu yoldu,flunn onuuno bağhlıgın bir g.-rrgl otorak onlun 
.Şikt".JfUn dln·ııını· mnknirun bmiylr umnul.ıotı~ndaytı:. torı.mdıt\.1.1 dıyonı;ı çunku bu 1'-.1 yolı.lo4mu:ım ,fehıt 
edild/Ufrintlr t(ırrlsindt kolmıf olduklan bonnağımızın ismini' ~ubat oyınm sonlannda lar ı.ıoStf• altında 
linşCt tdf'rl..rn ŞiKESTUNkoyrn&ı,fluk. Vro gundrnsonro bu bonnQilımtu ŞIKESTUN diı,<t onor"dık. hol~dr 
tn,ş4 rWgtmız lt" bcınnogımızo dırt'nmr mrrka.ltnmtı.dtn biri.Jinin Ls-mini koydugumuıdon doloJ.'f bu 
olo.ndo lnto rdılrnr dr adı grcf'n dlrrrırnr merke:ı.i.nln ls.mınlloymoyı u.vsun g04'dul tır fUr~kli gldilurk L'f 
S.olınuC"ok vn hlcbır zornon yorı lıniJ..ı tuw/utdart bilintti hımi\.•lı· pmlmad•gındurı hrp (lrokl bonnago n·r; 
ltn dlr~nmr t"'rrk~dnfn odıvlo oıulırdı, Boylfcr bu Isimler lct•rlklf•rivtr ıcJrt:ldl konutmoton m ız orasında 
buluncluklonndan. dltımlıde bu Iılml~!rln JcullanılmosHu od~to ltndflifjlndcn alışkanlık hollnr g~firmlş· 
tik. 

Gumi'-.of1 'ın (f'Vf'Uinde#d day ,,.,~l,.,.i u.ı~ıine' gcntf(t•h•r vobonl oluru k St!.f'pilmi• (umlıJdor oru.smdon 
.ŞİKES TUN'u ,V<tPt•Sım1ıdo kf!ndi oromııdo r~f'brrgun burodo •omurg~cilrrle isttnllme)'f'n bir ko'l•l~mo
mrx olurao la)'f&lll tot'Uız bcmnoktan•oıı (lklp C:U(mo.no tali m olunmayocoJc; .fONlar ftf' olurs.o ot..un konu• 
lan iJmr lo:tnl olmak ;(in mudol:o dirtniWu.ktir. E-gr,. bunda lOfullonn elc.lt'l"iffiZiltını Lif. ileri surup 
rutddUlflOSit'rrnler olursa o m. lu,..-unu ).'Ontndokrndrn )11)1-t'CC'kllr .... kUnd~ b#r karoru t'ONnJflJk. Arodon 
gf'çen ~pey :ıumon .sonra Faik orllod(tf gıtff9t )'f'rdtn ıtkror yommıa.o dondu l"~ bizim Ir O )Int bonnok-fo kol~ 
mo.vo botlodı. Birlikte koldıgımıı orlodo,flordan blrlıl Folk orkodoto olınon korun o(ıklodı. Su on hotfiyl~ 
hotınmdo olon t:rtıabı ayne-n fOJIIt ldl~ •rcıtrıt dlrfıtm~nln gWtl'rllrnr•l yore i(in de olsa bir ıoruntuluk. ay nca 
bunu karar altına olmamrı doho blumlu, bori urcddüt goifrrf'n d~ tıun.ılacoguu blldlıJindttı llttmr-s(! de 
dirrnmt•'-. Afmmdu kalır. Çt.;nku tt"•llmlyt•tf' JWitens(· c;uruloc:u~'""" bir J..orbf' grrt:gi aldugumı bill,. teklin
df! crl"uplorıdırdıgında.. gtrçrkt~n godrf'lrtdf'l,,; o korarlılık 1 ,. ,oruuı: cuauJ rohoılıUo oA,u,obiliniyor"du 
ArA.o.,ındul1 coJ.. A.uo bır ~urr gf'(tı-..trn •ımf'o wukordak; 'loıl4:rt~lr J..or,doJıyı kororu "''*"'" protJktrkı lot n· 
run nr old119unu do O(l.lco so.srcrdı. ff'rırJ&:ut.Ju;rceti.nr alınun lurun hcırfl~·rn yrrinc grrınp. IHJ9ımsı.ılılı:.c
Oıgurlulr •'•"'IOJ11onn• hd.s;kıturok du,munın Sikf'•hm u.ı.cnn1· )."O!~ınur yıb.f ~lerı ku~unlan olıındo dı.şo.n <tl.· 
.moy1 botonp onlof'dan bir lıoylı.&irıl yurutuvıp oldurdukrrn aonro ff'ltıt t-dllcn Faik cr Alı H ıto Vf "SIKESTU,, 
DIHENISININ" fllumsüz Jwhrommılon dıj.'t' oıımok do bı dm ıcı n hlr zoruntutuk ol makrodır 

28 M ort 1980'dr göıte.rdlld~rlgorktmll dlf'tniş IOnuc:'undo olurntllzlt4tn Ahrnrı. Mrhml"l t'f' Salmon yol• 
daşlann anısına baglı/ık na.ıl ki. loıdr kalmayıp korfılığınclu can da lltt!nildlfjlndf sevr ft'tıC!/t!do edUerek 
ıurofını.ıdurt gtrtken verine grtlrllml/f.'ft', bunun haklı onuruno •l.ılt•r •ahip olmu.şşonıı. bl:rltf'dt: gtinu gtldl· 
jindr 1\med'dr. Oulan'do. Bloko'Jo Hyo bilinmeyen diyl'f yttrlr,.drn Jbler ~.$10 olmol uz"r dırtnmt 
merlalrrlmiı:ln u~ rum ~hitlerimiı.ln am lan na, odlonna bo!Jlılıgımm ılxingibi kllrtmtltt> trrrddut e-tm~ 
yt"crgımlıln •on•uı. rohatlıgr 1çtndr olmonur isleriz. 

tıallo ..oyup ""'•afta (nın~ort.rdı, 
Peniylr- olfln t .. ;ıar d• i(.Nılm1t•i. 

"Söz Veriyorum: Sonuna Kadar 
Mücadeleme Bağlı Kalacağım!" 

84m b.ı dtınt'nıdr tıqyd• k&ldtm, 
Araıııha duıı.nnum nln\adı~ından (•· 
klnmi"'Otduın Jhı.r tırtAliili lı:o!ıo·lı.ılerle 
'-onutı.ıp. (~til ll Sıonut~~ırd• t.atUttı.ot• 
dum.. Köy nm.ıtfl..tnnd• LottU]ı oı •<•P 
lr.onyttugllmd. twm~n lwp~1 b-t11t dn
tdiıyorl;ıı•dı Kb\ ltı~ umudUA41 hiç lı..ııv 
ktm4!"di lt"P Panıauıı \f'O~ fU(ı.
MC~tnık'\'IU\o(•ttarch Buar•d.a•J•no 
&.t da bb.ı.m •~ııtımırı lo•UI•m•ı.·• 
(11ht•y<nl•rdı 6u d•mt'"m onJa.nrı na· 
mussudutu •~oı,'lllı.• çıhrdıld•n bir 
dont<rrı olnm,ıu.l hı ı kon lı:endil~rlndtn 
nefrt-1 t'Hiyl h .. ldtt yaprıltlanndtu~ 
v.ıı:ı!Jit(m~rlarcı. 

S.n. S.5.l9M ytbncS.A~loillm.ln·ıft 
K..~~ııı M•4'nst Kı.uan tw,.-ui'Mt. 
~m Voluul bW •ilotdfnlm..l\;kM 
~i~t~tl.fti ıutuntuh.ılı. ,.,. ı.wldı: fam")f 
~><f1.·• trtatcıbk, )lillp&r;tk fi.AğL.ınalı.rr 
dir ~nr-'d•hınt köylıunı.t..ı.urı durumu 
~kdir Kby 9f'ntliii, seçimini U8' 
lay.bllme-k için metto,oı, ukllp (lt• 
lı tır 

8rn, ~'Qrll!nlmtmi köydct \ll! Adıyr 
m~n'da y;ııprınl. O&u!Miliginıl ı~ ınca
mırı \l~ntıtd.a ~ıdtm. Tetlllt:rct. l.w 
k~dırv'-... ••"•ll«mcprclım«dtyor. 
clıuft. S.knı buyikıortıuld.t.rl.aı ~· ... ~ 
mll.i w~J.dıtı twıı.. Mp ~~"' o
lı...,..rru kıtyord.._ Wotlıık (nT•m..
tift dl.l\ı.IIKC".t • tMfydu.. Çon.kl•n•ı• 
dt"~o•trt k•pt~nd.A bir maata \4ılıo'IIW'" 
nuıı.ıl'l4 l•ıiyort.r \le kurtulutil bundA 
arıyorhırdı. 

c.:\lurml• 70'11 yılla.rdııı uluwal d.-. 
(tf'rltırin huı.. t;ıhrtp editdigl bir .-l•n 
hii11M a•ddi SomiirsK.l.L•u uuflıJıl• 
.... çhlıı Uz•rlnck bü),"Uk ı•h.ribad•l 
" .• ,.byott.rdıt.. Oltul!.rc&. tu.r.l• bırı,ı,... 
krf' tobl.d ~lo'<MII pıol~hkAt~ 
~·lıiacktt liW' fdÇI._. Turlı.c• bU· 
mfl;'f"flflllfttln6rn u.l.ilftlr M if. ft'lmı••• 
AL.bildısıln• bir yozta.tm• \-"tt bat• tatli 
tkllt b.-t)aın~,tt Bu olumwı: gldlt•ı 
anc•lı: ı•~ır1lmlıln bu dOnemdP yııplıtJı 
1Jlh;IIJ ı,;ıkıt uye.slrıdP durduıul•blldl 
Paulmlt.. biıe Kün oldu!)umu,u. 

tmpnt~um 

V. 1. S. d. P.: 

ı. Domlr 

NtUIIIr SUllll 13 
!000 KIIIn 1 

wmu~ bı,r ulkt"CHy;ıınl Kurd•.r•n•ct.. 
klwtdtrgumu,-.._ wlu....ldıl wt..uh~ 
""'"'"' 69rfll.._,,... ....... örn• .... 
lllo-k.dan ..,_ ... , ttbt ohiuk 

Bu ~U.arda dt"vrınKI dUtuMif1ttt. 
wmpad duym•rNı t•~mf'n. oll;uJcbı 
h.ılkim düşunu h•lhıtı ••&t>rı PKK'nin 
ldeo~jislylt taıtıfıntttflı,ıım. BundA 
•nu:amıtt yanınd• kalmı1nın \lf!rdljjl 
pb8inilı.. (4tkingenllk dt dntmli rol 
oynuyordu. K .. ndl ""'m olmilldtflı l(l.n 
tıtenllt-n Mr t.fYi ll!ttiAd* ~pmaJı. 
1onmcı.9dtm. V•.t~m lı;u(uk oldugun
dAa f.uliyt-1 yurulnt~rd. tt.nım.t« priE 
~lttkoorı..m.tyort.r._ 
hnıb artc..cllıt&.rtA lllıı olank 

1980 lo-,tınd,a okul bırıitı.lf'"ft liOftra Oi-tld 
kunıbUdlm. KO)"'' tUılgfmM Pımlml
Li.n h.alk üıffincie'lıl ohımlu ~tki5inl 
görd1.1m ve bu durum beni da hı. da c; an• 
landırdı. Parlinin Öl..lt'llikltı ııJAn-mıı fı. 
bir ajuıa kAr$1 g~lltılrdltl mUt::ad~e 
tutikili alabltd1~irı• gU~o~«n v•rl\lordu. 
lkn gditm«kı:rl Ojr!fn4hlıç«' 14\lillflırtill 
at..ıtf bırlma yonundor k4'ftdi lc.f"ftdi.nw 
tOı \fldım w bw ~hı (illlıt,mal•n• 
tıu.~•-. O ~~ \aiH\rrsu• MM .. 
t.nnd. "-~sım tılı.ula cbı tıtrllf'o 
dilli. Koyd• ...... k PArtiıti.l'l \UcL.ı 
QOrt"ıolui ytriM , .. hmryıı calttrım. 
1-.:Jimiu ~trrli v .. nı \)aytnlan 9f'<""'~ 
dl!)lnden gu~ıu ~~ tıılılml 9f'r(tıkl e-t-
1htmly0rduk. 8urıd11 ~n41ıkl ıulc.•· 
datlana ytlt"raiJiijl olduVI• dıı Alli 

h;ııta bit •l'mpatlıtınlerdaydJ. Elimi,. 
dl'.kJ hnknnlan .rorlayarak, kt-ndlml4'1 
egllt!bllhdllı: 

1980'tn Ayı,ı 1UOt ayıM kadar Parti 
iM lıiıltl«r flfa\ındald itl$kil4!'r oldukca 
ulu w ~tt".-tı.tı Arıcıık, bu .ayd.en UJN-
r~ta wkLt.-ı• opf'tillsyon w- b.ulular 
cab~rıul•r• kiJi "'•rwliı ~tntotl ~ 
I'Mlo'll .. ,t ... VIMk~...-a.Jb. 
datl•nııı l)n"tlı.n -'ı:IW.k kwalt..nnıt 
uyafM.malan h.tllııt INirtı.rı tdJyord"' 
Cunla IOIIf•" don•·mdt <k- bdroL.nn 
korunnın~M \If' urguı.ul ~lttm•l•rd• 
g4!rf'kt""n dnl~nılrtin alınmaMnd• y.ı
ıırsl.dlkltıt ı,ınuıldu. Toplu yitbhın· 
mJtlıu vb dururrıl;u mucadeltntl.u 

Ya.attna Adre•tl 

SERXWEBCIN 
Pootlo<h: 10 161S 

5000 K61n 1 

bf'IU Glçu<k ;ra.r•r wr('tt dı.ınımlıı.r 
oldu ll;ıılkı yıldJrn••· •lıtdhmt" OPf"'"" 
rıı•vonlım gidtrtk hıdımıyol', bA!)hın· 
rıııı: kop.ınlm•~ i~ıenlyoıdu AnıA 
Pıuılml.ı h.allun gurılı.nd• laht kuP 
mu\1~ H•rtlotukbı.ınwnt:.nmtJ tH.1ır 
v•rdlm f'tırır ıu~tuı., ~ı.-. korltdul•r 

T abı:l lc.ı.tk l(flu.tn* bol n .,_, , ... 
Vft"W1'1ar ct. <J.ktt T nllm .t.ııtı M.ıı 
haınln aQm'"9«'lflle on• k c• h.,,.., 
'" ... lı.U'ııiNinltelc. tf'k 1h.,., "dıyorlar& 
Hu durvm bı;ıyUiı: bb lUn ~·•ı•hyordı.ı. 
ihbM •onuçu \l•kalonan )IUfiM·~>·t'tlf"t 
ııyhıru lik~ıtdc ııııu lnuılanruı r.ıııg
mf'n Vt lsınltk g0t1ıorndyorlaıdı 

Cı.ınıanın subaylan ht•r fuwiJa 

Ödomt Adruı , 
Douto<ht Bank Koln 
ı. Domlr 
Konto Nr.: 107 45 58 
BLZ: 370 700 60 

t.n 'fOn ot"r11k arkadatl•n Zi~ıoar 
kayundt-ki ç•ıı,m.,hllll'l tonf~ QtJtdu.k.. 
Elluı.tıcklı.J 1 u ,..,.. (llplod.ıııiu ,. ... 
lahl.a toft'IUrt«tkfiA (f'mbnuu \ômP 
btnm t..ove .-rmıtlc-nf.ı 0111lan vo•d• 
jW..auk ...,.;~'"" a(a.c•L gıb•}-dım 
ArkHa:il•" b411m lı.~d~ aJı~oduk. 
ama kit boyu banndıramadlk. Bunun 
Için. kendimlti afftdf'rnı~orduk. Ama 
brlıı.o.cktl.orııı bh glln ylnf! gelrcekl«• 
rln.l blliyoıduk 

P•nıy1c uı.ıum ~l"in Oc:-ak·ınd~ı 
kbilml.tıli:SOigtd4' ••kadiış&.nn bl· 
m.~ıdı.yııu w \'Uftclı'""' (ıktık.l.tnnı 
bt.III)IOrdult.. v.,. hd .. , w~ 
ltimw Slf"lnwoıb V lllll'l .. ı..o.om,ı.. o ı.. 
r.a.lt bir 11.1 kat•l'\ w•l•m•k !!(in ntflt&
poa. tidip 2·3 •Y çahtllk. 0 \,1 
""'nbahaıda babıtmın t5Rn uuriM 
ekı-w. nev- ginltn. Aıı1ınd.a ~lt birtey 
tçlmdtn Q4'1ınlyordll uı df'ri filM da 

Dt-l<Qntı 19. •oyjudo 

Oanlmark.e 
A\--uaturya 
lnglhcrt 
Kotı.nda 
Belçlk• 
Norvtç 
FrAnaa 
iavlçrc 
lwoc 

6 50 dkr. 
1500o. 

0.50( 
t.SO hO. 

so bfr 
5.00 nkr. 
5.00 ll. 

2.00 , ,, 
500 okr. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20



