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PKK KURULUŞUNUN 7. YILINDA DİRENİŞİ YÜKSELTİYOR! 

«Dayatılan saldırılar ve bilinen zayıflıklar 
ne olursa olsun, asli görevlerimizi yerine 
getirmekten asla çekinmeyeceğiz. Bu ko· 
nu da, başta Parti önderliği olmak üzere tüm 
partililer gerekeni sonuna kadar yapacak· 
lardır. Önümüzdeki dönem mutlaka halk 
savaşı yolunda ilerletilecektir.>> 

DEVRİMCİ DİRENiŞ EYLEMLERİMiZ YÜKSELiYOR! 

15 Agustos devrimci atıhmıyla 
daha da yükselen direniş ve saldın 
eylemleri devam ediyor. Kitleler artık 
hergUn yeni bir saldın eyleminin, ya da 
HRK güçleriyle sömürgeci-faşist ordu 
birlikleri arasındaki çarpışmalann 
haberlerini alıyorlar. 

Son bir ay h k süre içerisinde de yine 
bu türden haberler duyuldu. Henüz 
aynntılı bilgi alınmışolmasa da kesin
lik kazanan bu haberleri, bir ön bilgi
lendirme açı sından da olsa vermekte 
yarar görüyoruz. 

Kasım ayı sonlan ile Aralık ayı baş
Ianna denk gelen günler içerisinde. 
Kürdistan'ın Bingöl. Diyarbakır ve 
Erzincan ilieri ile Siirt'in Şırnak 
kazasında bir dizi eylem gerçekleş
tirildi. Alınan haberlerde Bingöl' de bir 
askeri helikopterin düşürüldüQü ve 
çok sayıda askerin öldüğü; Şırnak'ta 
biri kesin o lmak üzere daha fazla 
sayıda askerin öldürüldüQü, Erzin
can'da düzenle nen karakol baskı
nında çok sayıda askerin imha edilip, 
silah ve diQer bazı askeri malzemele
rin kamulaştın ldı§ı ; Diyarbakır'da ise 
yaygın bir afişleme yapılıp, bildiri 
daQıtıldı§ı öjjrenilmiştir. Eylemlerin 

halk üzerindeki etkileri artan bir 
coşkunluk olurken; sömürgeciler 
adeta çılgına dönmüşlerdir. HRK güç
lerinin bu eylemler sırasında hiçbir 
kayıp vermemeleri ise, düşmanın 
korku ve telaşını daha da artırmıştır. 

Bu haberlerin yanısıra. diger bazı 
çatışma haberleri de kamuoyuna 
yansımıştır. Bu haberlere ilişkin 
olarak da, silahlı kurtuluş güçleri tara· 
fından bir açıklama yapı lmamıştır. bu 
nedenle aynntılitn bilinerneyen son 
gelişmeler şöyledir. 

8 Aralık 1984 gecesi Mardin ili ile 
Midyat ilçesi Sucatı köyü Başruz 
meırasına yakın daglık bir alanda 
Kurtuluş Güçleri ile sömürgeci faşist 
ordu birlikleri arasında uzun süren bir 
çatışma meydana gelmiştir. Çatış-o 
mada bir devrimci savaşçının şehit 
düştü9ü söylenmektedir. 

16 Aralık gecesi ile 17 Aralık 
sabahı ise Siirt'e baSh Pervari ka
zasında Kurtuluş Güçleri ile yine 
sömürgeci-faşist ordu birlikleri ara
sında çalışmalann oldugu ve bu çatış-o 
malarda, hangi tarafa mensup olduk
lan açıklanmayan üç kişinin öldü9ü 
belirtilmiştir. Söz konusu haberi veren 

~oldaki Tasfiyecilik. PKK'ye Karşı "Kutsal 
i -ctifaklar" Bir Uyan ve Devrimci Görevler! 

((PKK' nin önderlik ettiği geçmiş kısa süreli devrimci ulusal direniş mücade
,esi. Kürdistan halkının gücünün nelere kadir olduğunun en dolaysız kanıtıdır. 
v'urtdışında oluşturmaya çalıştığınız bütün tecrit çemberierine rağmen, yeni 

· dönemin üzerine büyük bir azim ve kararlılıkla yürüyen PKK' nin Kürdistan dağ-

l larında ilk direniş kıvılcımlannı tutuşturması, düşmanın ve onun her renkten 
işbirlikçilerinin gelişmenin önüne çıkardıklan hiçbir engelin, halkın özgücüne 
güven ilkesi temelinde yükselen dovrimci kurtuluş mücadelelerini dizginlemeye 
yetmeyeceğini ortaya koymuştur. Siz Avrupa kapısını tutarak PKK'yi tam bir 
kuşatma içine aldığınıza inanırken, halkımıza açılan Kürdistan kapısının açık 
olduğunu unuttunuz. Devrimciler bu kapının kapatılmasına asla izin vermediler, 

yığınlario bağlan nı koparmadılar.)) Devamı 19. Sayfada 

BBC'nin Türkiye yayın servisi, aynı 
olaylarda Kurtuluş Güçlerinden bir 
kişinin da yaralı olarak yakalandıgını 
söylemiştir. 

En son ab nan haberlerde ise, Elazıjj'ın 
Karakoçan ilçesine bag h bir mezrada 
çıkan çatışmada, biri jandarma asısu
bay çavuşu olan üç askerin Kurtuluş 
Güçleri tarallndan imha edildikleri 
söylenmektedir. 18 Aralık 19.84 günü 
meydana geldiQi bildirilen bu çatışma
nın tia bovuthm hakkında hımi.iı 
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<<Halkın karşısına şimdi daha bir gururla 

ve alnı açık olarak çıkıyoruz. Geçmişte 

henüz günü gelmemesi anlamında verebi· 
leceklerim-izi verememiştik. Ama bugün 
açıkça ilan ediyoruz ve düşmana karşı da 
açıkça söylüyoruz: halk savaşımını daya· 
tacak ve düşmanın üzerine acımasızca 

yürüyeceğiz.>> 

Yazısı Orta Sayfada 

ŞEMDİNLİ'DEN SON HABERLER! 

15 AQustos eylemleri, Kürdistan 
halkı üzerinde tahmin edilenin de 
üstünde bir etki yaptı. Halkı büyük bir 
sevince bo§du. Devletin ordu gücünü 
büyük bir sarsıntıdan geçirdi. Eylem· 
terin yarattı§ı ulusal ve uluslararasi 
etkiler. bugüne kadarki geçen sürede 
ortaya çıkan gelişmelerde özgün 
biçimde ortaya çıktı. Tek cümle ile, 
Şemdinli ve Eruh eylemleri Kuzey· 
Kürdistan'daki ul..ısal kurtuluşçu ge· 
lişmeyi dünya kamuoyuna ileten bir 
mesaj olmuştur. Ulusal düzeyde ise. 
Kürdistan halkının bafinndaki yurtse
verlik duygulanna ve özgürlük tut· 
kusuna hitap etmiş, onu yeniden 

KÜRDiSTAN ÖZEL 

c;anlandırmıştır. 
Sömürgeciler, bu eylemler şahsın

da büyük bir darbe yediler. 15 Agustos 
Şemdin li eylemi ardından iki gün ilçe 
düzeyinde "sokaga çıkma yasagı .. 
uygulayarak. ölü ve yaralılan nı gizlice 
ve halkın görmesine meydan ver
meyecek bir biçimde helikopterlere 
bindirerek uzaklaştırdılar. Halk ara
sında çok sayıda subay ve askerin 
öldürülmüş oldugu söylentileri vardır. 
Kayıplar konusunda, Şemdinli eyle
minden hemen sonra Türk ordusun
dan firar ederek devrimcilerle ilişkiye 
geçen bir askerin söylediklerine göre, 

Devamı 4. sayfada 

KÜRDiSTAN'DA ARTIK DİRENİŞ ... 
DAHA FAZLA DİRENİŞ! 

Burada, son dönemlerde Kürdis
tan'da yoSunlaşan bazı gelişmeleri 
açıklayarak. ilerici kamuoyunun 
dikkatlerini sömürgeci-faşist cunta
nın uygulamalanna çekmek ve bun
lara karşı devrimcilerin, demokratla· 
nn ve tüm ilerici insaniann mücadele 
etmelerini talep etmek istiyoruz. 

Herkesçe çok iyi bilinen bir süreç 
bugün Kürdistan halkının güncel ya
şamı haline gelmiştir. Geçmişten bu· 
güne hergün, her saat hallomızın 
ensesinde soluSunu hissettiren sö
mürgeci-faşist barbarlık. vahşet ve 
katliamlar, akıl almaz boyutlardaki 
insanlıkdışı işkenceler ve yalan propa
gandalar. günümüzde artık bir çılgın
lık noktasına vardınlmıştır. Ancak 
geçmiş dönemden farklı olarak. bu
gün artık dört yıldan beridir sürdürü
len bu vahşetin hesabı sorulmaya 
başlanmıştır. Partimiz PKK'nin fiili 
öncülügünde halkımız. tarihsel hesa-

bını sormaktadır. Yürütülen direniş 
mücadelesi artık dost ve düşman güç
lerce açıkça görülür boyutlara ulaş
mıştır. 

Tarihinde ilk kez halkımızın siya
sal-örgütsel direnişi ile karşılaşan ve 
önemli kayıplar vererek kof yapısı 
gözler önüne serilen Türk faşist-sö
mürgeciliSi bu aczini gizlemenin yo
lunu halka kudurmuşcasına saldır
makla görmekte ve eşi görülmemiş bir 
vahşilikle cinayetler işlemektedir. 
Şemdinli'de halka hitabe n yaptıQ:ı 
konuşmada faşist çete başı Evren, 
"huzur operasyonlanmız sünnekte 
olup, halka zerre kadar zarar gelme· 
miştir" diyerek, halka ve dünya ka
muoyuna açıkça yalan söylerken, 
sömürgeci kolluk kuvvetleri cinayet
lerini işlemekle meşgullerdi. AşaQ:ı
da verece§imiz örnekler bu cinayet ve 
baskılardan sadece birkaçıdır. 

Devamı 2. sayfada 
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( SERXWEBÜN 

SERXWEBÜN'DAN 

OKUYUCULARA! 
Kürdistan halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin 

sesi Serxwebiln, Ocak 1985'te 3. yayın yılını doldurup 4. yılına 
girecektir. 

Son bir yıllık faaliyet döneminde de Serxwebiln, kuruluş 
arnaçianna bağlı kalarak, Marksizm-Leninizmin yılmaz savu
nucusu olarak her türlü düşmanca faaliyete, teslimiyet, ihanet 
ve tasfiyeciliğe karşı amansız bir mücadele yürüttü; Kürdistan 
devriminin ve halkının sorunlan na yer vererek kitleleri bilinç· 
lendirmeye ve nihai çözüm yolu olan devrim mücadelesine sefer
ber etmeye çalıştı; ülke mücadelesini yükselten partizanlann 
sesini kitlelere yansıtan ve her alanda bu sesiere güçlü seslerle 
yanıt veren bir yayın organı oldu. Öz ve biçim olarak, leninist 
yayıncılık alanında seçkin bir örnek olma özelliğini sürdürdü. 

Ancak, Serxwebun, bütün bu olumlu ve güçlü yönlerine kar
şılık, gelişmesinin son sınınna geldiği gibi bir anlayışa kapıl
maktan uzaktır. 1982'deyayın hayatına başladığından buyana, 
gelişen ulusal kurtuluş mücadelemize bağlı olarak sürekli güçle
nen, yelkinleşen ve kitleselleşen Serxwebun, içine girdiği yeni 
dönemde çok daha güçlü bir düzeye yükselme göreviyle karşı 
karşıya olduğunun bilincindedir. Bu amaçla, geçmiş bir yıllık 
yayın hayatını irdeleyerek, buradan çıkardığı dersler ışığında 
yeni yayın hayatına daha güçlü başlamak arzusu içerisindedir. 

Serxwebun, heryıl olduğu gibi, bu yıl da geçmiş biryıllıkfaa
liyet dönemini okuyuculanyla birlikte değerlendirmeyi, aniann 
bu konudaki düşüncelerine başvurmayı halkımıza karşı sorum
luluğunun bir gereği olarak değerlendirmektedir. Okuyuculan
mızın geçmiş bir yıllık süreçteki Serxwebiln'a ilişkin düşünce, 
yorum. eleştiri ve önerilerini gazelemize bir ay içerisinde bildir· 
me/erini ve yeni yılda da Serxwebôn 'un ortak eserimiz olmasını 
istiyoruz. 

Gazetemiz Serxwebiln'u ortak düşünce ve çabalan
mızia yeni yılda daha da güçlü kılalımi 

Direniş ... Daha Fazla Direnişi 
Baştarafı 1. sayfada 

Ülkenin muhtelif yörelerinden 
elimize geçen haberlerde. operas
yonlar sırasında şimdiye kadar. tek 
suçları Kürl olmak olan masum 
insanlarımızdan altı kişinin çeşitli 

biçimlerde öldürüldügü belirtil
mekt edir. 

20.9.1984"de Silopi·Bılıkan kö
yüne baskın düzenleyen 150 kişilik 
sömürgeci askeri kuvvet. yarattı§ı 
terör ortamında iki köylüyü öldür· 
müştür. Olay şöyle gelişiyor: Sö
mürgeci baskılara karşı tedbir 
amac-ıyla köyün dışındaki arazide 
yalınakla olan Halil Ömer Ahmed. 
Adil Hasan Ahmed ve C. .. isimli köy· 
lül e r. sabahın erken saatlerinde yat· 
tıkları yerde askerler tarafından 

görülüyorlar. Korkudan gözü dön
nıi.i ş faşist komutan . hiçbi r uyandit 
bulunmakstZin. askerlere uateş" 

emri veriyor. Uykudayken ateş yag· 
muruna tutulan bu üç köylüden 
Halil ve Adil olay yerinde katledi
lirken, yaralı olarak kurtulan C. ... 
ölen arkadaşının silahını alarak 
askerlerle çatışmaya giriyor. Üstün 
bir cesaretle savaşan bu köylü m üz. 
bir askeri öldürüp diğerlerini de geri 
çekilmeye zorlayarak kurtutmayı 
başarıyor. Sömürgeci barbarlığın 

boyutlarını açıkça ortaya koyan bu 
olay. aynı zamanda şu soylu gerçe§i 
de gözler önüne seriyor: Halkımızın 
bu vahşete ve köle li§e karşı biricik 
tavrı kararlıca direnmektir. 

16 Agusıos 1984 tarihinde 
Cizre'de tutuklanaıı yurtsever bir 
muhtar işkenceyle katled ilmiştir. 
"PKK"Iilere yataklık ettigi'" suçla
ınasıyla gözaltına alınan muhtar 
Mehmed ... günlerce süren hertürlü 
fiziki ve psikolojik işken ceye ra§· 
men. polisçe dayatılan her ifadeyi 
reddede rek kararlı bir direniş gös
te rmiştir. Bu cesur tutum karş ı· 
sında çılgına dönen faşist-sömür
geci cellatlar onu alçakça katlet· 

m işl erdir. 

Yine bu ay içerisinde. Batman· 

Zıravık köYüne yapılan askeri bas
kında. hedefine ulaşamayan sö· 
mürgeci kuvvetler, da§da davar 
güdücülüğü yapan bir çobanı kat
Ietmitlerdlr. 

Uludere-Seygirikan köyünde 
bulunan taburda. yörede tutukla
nan halktan insanlara yapılan iş· 

kenceler sırasında iki kişi öldü
rülınüştür. 

Günlerce sürdürdükleri operas· 
yonlar sırasında amaçlarına ulaşa· 
mayan faşlst-sömürgecl güçler, 
rastgele tutukladıkl arı savunmasıL 

köylüle re korkun ç işkenceler uygu· 
lamakradırlar. Yakaladıkları her· 
kesi PKK'ye yardımcı olmakla 
suçlamaktadırlar. Uludere'ye bağlı 
Z .... R .... A .... N .... ve B .... köylerine 
yapılan baskınlar sonucu 50'ye 
yakın köylü tutuklanmıştır. işken
celer allında komalık hale getirilen 
bu insanlardan çoğu. silah veya 
para olarak alınan rüşve t karşılı§ı 

serbest bırakılmakta, silah veya rüş
vet vermeyi reddeden köy lül e r ise e n 
korkunç baskılar a ltında cezaev· 
lerind e tutulmakta. ancak kendi· 
ler in e yöne ltilen suçlamaları ve 
is temleri reddederek direnmekte· 
dirler. Baskı ve direniş içiçe gl!çerek 
Kürdistan insanının günlük yaşamı· 
nın Hr parçası haline gelmiştir. 

Uluslararası alanda en çok "te· 
rö rizm"den ve ona karşı mücadele· 
den dem vuran "masum" TC. i ş
ledi§ i cinayetler ve halkımı za uygu· 
ladığı vahşet ve zuli.imle ikiyüzlülü
günü birkez daha ortaya koymakta. 
ancak tüm çabasına ra§meıı gerçek 

teröristin kendisi oldu§unu gizll!
meye muvaffak olamamaktadır. 
Terörizm denilince ço§unlukla, 
suikastler ya da uçak veya kişile
rin kaç ırılarak rüşve t veya bazı 

siyasi ödünle r karşılıfıı serbest bı· 

rakılınaları a kla gelir. Bunun en 
alasını faşist cunta. halkımıza uygu
lamaktadır. insanlarımız uydurma 
gerekçelerle yakalanıp ili§ine ka· 

Aralık 1984 Sayfa 2 ) 

PKK-Genel Sekreteri Abdullah Öcalan'ın Filistih Halk Kurtuluş Cephesi'nin 17. kuruluş yılı dolayısıyla 
gönderdiği mesajı gazelemize de ulaşmıştır. Tam metniyle yayınlıyoruz. 

FHKC GENEL SEKRETERi 
YOLDAŞ GEORGE HABBASH'A 

Filistin Devrimci Direniş Hareketi, 
60'1ı yılların ortalanndan beri 
emperyalizme. siyonizme ve böl· 
gesel gericiliğe karşı mücadelenin 
ön saflarında belirleyici bir rol 
oynamıştır. Filistin Kurtuluş Hare· 
keti, bu yıllarda dünya sosyalist ve 
ulusal kurtuluş hareketlerinin bir 
parçası olarak doğmasına karşılık. 
bağnnda ve giderek önderliğinde, 
işbirlikçiliğe yatkın burjuva sağ 

unsurların etkisini de belirgin ve 
sürekli olarak taşımaktan kurtula· 
mamıştır. 

Hiç bir zaman işbirlikçilikten. 

dolayısıyla emperyalizm ve Arap 
gericiliğine yaslanıp, Filistin mese· 
tesini çözmekten umudunu kesme· 
miş bu sağ önderliğin. bugün ABD 
emperyalizminin en halis iki uşağı 
olan kral Hüseyin ve Hüsnü 
Mubarek'le ve halkiann celladı Sad
dam Hüseyin'le aynı mihverde yer 
alması şaşırtıcı olmayıp. sınıf özü
nün bir gere§idir. 

En son Arnman teslimiyeıçi ve 
bölücü meclis toplantılannda ser
gilenen gerçek, binlerce yurtsever 
ve enternasyonalist devrimcinin 
kanıyla yoğrulmuş Filistin devri
mini alçakça tasfiye etmekten 
başka bir şey degildir. Bundan 
sonrası. artı k tasfiye karar ve plan
larının. teknik-pratik uygulan
masına hız verilerek Camp--Dawid. 
Reagan planı doğrultusunda tas· 
liyeyi sahte bir bölgesel banşla 

tamamlamak olacaktır. Tabii Filis .. 
tin devriminin güçlü enternasyona
list yönü gözününe getirildiğinde. 

bölgede tüm halkiann da direnişinin 
tasfiye edilmesinde, emperyalizm ve 
uşaklannın , Filistin tasfiyeciliğini 

dar soyulduktan ve işkenceden ge· 
çirildikten sonra ya öldürülmekle 
ya da korkunç miktarda para veya 
mal karşılığı salıverilmektedir. Ulu
dere'nin A ... köyünde yakalanan bir 
akrabasının bırakılması için Kror 
Yüzbaşısına giden bir köylü. şunları 
söylüyor: '"Yüzbaşı bana. 100 000 
(yüzbin) lira ile bir radyolu t e yp geti
rin ki, akrabanızı bırakayım. Dedi
§imi e§er yapmazsanıı. sizleri 
PKK'ye yataklık yapınakla suç
layıp, açıkça öldüreceğim dedi." 
Bu. binlerce örnekten sadece bi
risi. 

Geçmişten bu yana sınır kesi m
leri üzerinde çirkin emeller besleyen 
faşist söm ürgeci ler. gelişen dire· 
nişle birlikte yeni planlar hayata 
geçirme hazırlıQı içerisindeler. Ulu· 
dere mıntıkasında. bir köyden di
ğerine (öyleki. çofi u köylerin arası 
yarım veya bir saatliktir) gitmek. 
karakol komutanlarının iznine ba9-
lanmıştır. Halkın mevcut ihtiyaçları 
karneye bafilanınıştır. Sınıra yakın 
yerleşim alanlarında bulunan Aloş. 
Zevyan. Hodoni. Merge Mire, Evi!. 
Nerveh köyleri yerlerinden kaldırı
hp 1 O km. içeriye. öze llikle tabur ve 
bölüklerin yerleşlikleri a lanlara 
mecburi iskan ettifi lme tehdidi 
altında bulunmaktadır. Bu iğre nç 

tehdit ve planlara karşı halk. nıüc.:a
deleci birefiilim içerisindedir. İki yıl 
önce bu köylerden bazı kesimler 
kaldırılmış ve halkın tepkisiyle kar· 
şılanınıştı. O koşullarda halkın 

nefre tiyle karşılaşan sömürgeciler. 
bugün içe risin e girecekleri böyll!si 
bir tutunıda açık bir direnişle yüz~ 
yüze geleceklerdir. 

Eylül ayında Uludere·Mehrep· 
Hoze mezrasını basan sümürgeci 
askeri kuvve tie re karşı köylüler 
si lahlı d irenişle karşılık verdiler. Bu 
direniş karşısında hiç bir amaç· 
larına ulaşamaya n sömürgeciler. 

her zamanki vahşetlerini bu kez de 
ınıaradaki Ferhan e Tam er' e a it l!V 
\.'l' kö m'ü yakarak gösterdiler. 

1.10.1984tarihinde, lSAgustos 
ey lemleri nin he men ardından Kür· 

sonuna kadar kullanacağı açıktir. 
Kısaca. devrimin lehine kazandırdık
larını misliyle ödettirmeye çalışa· 
caklardır. 

Böylesine kritik birdönemde 17. 
yıldönümünü kutlayan Halk Cep
hesine Önemli roller düşmektedir. 
Baştan beri Filistin Direniş Hare
ketinde şanlı bir rol oynayan Cephe 
ve Partiniz, sürekli olarak sağ ön
derliğin tasfiye komplolanyla karşı
laşmaktan kurtulamamıştır. Bir 
anlamda Filistin Devriminde önder· 
lik rolünüz engellenerek. bugünkü 
teslimiyet noktasına gelinmiştir. 

Görev bu noktada artık her iürlü 
tasfiye ve teslimiyet adımıanna 
karşı. kararlı durmak ve sa§cılığın 
işine yarayacak uzlaşmalan da 
mahkum edip, tekrar silahlı dev
rimci·direnişçi alternatifi yükselt
mektir. Bu temelde ulusal birliği 
koruyup, geliştirmektir. Sağ önder· 
li§i teşhir ve tecrit etmektir. Emi
niz ki, devrimci yurtsever birli§in tek 
doğru yolu budur ve bu bir avuç iş bir· 
likçi. devrimin sırtından beslenmiş 
gerici burjuva ve burjuva temsilci
leri dışında, Filistin halkının gerçek 
kurtuluş yoludur. 

Filistin halkıyla benzer bir ka
deri vaşavan. bölAemizin en maz
lum halklanndan olan Kürt halkı
nı, siyonizmin barbarliğından geri 
olmayan. faşist-askeri Türk sömür~ 
gecili§inin imhasından kurtarmak. 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesini geliş
tirmek için görülmemiş zorluklarla 
savaşarak doğan ve kısa sürede 
güçlü haklı zemininden kaynakla
nan gelişmesiyle bu güne gelen Kür
distan İşçi Partisi. enternasyona
lizmin vazgeçilmez gereği o larak. 

distan' ın birçok şehir ve kasabasına 
"gezi"ler yapan askeri-faşist yö· 
ne timin başı Kenan Evren'in ilk 
durafiı Van oldu. Buradaki konuş
ması ile cu n ta şefi Evren. faşi s t Türk 
devletinin eylemler karşısında Içine 
düştüğü aczi ve Kürdistan halkına 
karşı saldırgan ve tehditkar tutu
ınunu açıkça ortaya koyd u. Bir yan· 
dan. "Eruh ve Şemdinli'de vuku 
bulan olayfarin~aflah bundan sonra 
olmayacak" sözleriyle dua la ra sı ğı· 
nıp adzlikle rini gözler önüne se
rerken. diger yandan da halk kit
lele rini katliamlarla korkutup şöyle 
d iyordu: "muhtemel böylesi olaylar 
sonrası en agır biçimde hesap saru
lacak ve bunun için hiçbir f edakar
lıktan kaçınılmayacaktır. ·· Bu söz· 
leriyle faşist cu n ta şefi. halkımıza 
karşı giriştikleri toplu katliamları 
ve süınürgeci terörü meşru gös
teriyor ve halkı . içine girmiş oldugu 
ulusa l kurtulu~çu yoldf'n tl!hditlerle 
vaLUl!c,:irnıeyi heddliyordu. Ancak. 
uec,:nıi~tl!n lwuliıw lM ı:. kı ve Ltıli.ıınlt> 
içiçe geli!ıen Ki.ırdistan hc.tlkının 

direni~i. lıl!r türden saldırı ve ent· 
riköyı alıetmeye muktedir bir Ün· 
dnli!}e !) cıhiptir. Faşist c.: uııt a Şl! (i. 

Se ındinli'ye gelir gelın~z. daha teri 
!)u!}uınaınışken ve hem de yanıba
şında. koruyucuianna karşı başarılı 
bir askeri eylem di.izenleyen HRK 
güçleri. bir yüzbaşı. bir assubay ve 
bir cr olmak üzere i.iç sömürged 
d!)keri öldürüp. hi çbir kayıp ver· 
nıe k!)i Lin geri çekilıney i başarıyor· 

!ardı. 

Yaşanan devriın c.: i gelişmelerin 

kımdisiniıı ue l eceği açısından ldŞı 

dı{!ı tehlikeyi çu k iyi bilen süıniir
gt!c.:i devlet. olaylardan sun derece 
i.ırkııı ektl! ve ti.iııı polııik ve askl!ri 
uUçlerini hc.trekete geçirerek halkı· 
ııııLa karşı ildn l!di lın e nıiş bir savaş 
yu ri.it ın ek ted ir . Düşman. karşısına 

dikilen gücü n. hiç de s ınıda n ve 
kuldy altedilir bir uiıç ulıııadıfiının 
bilincindedir. Van'da üniversitenin 
.u; ılı~ kunu!ıınasını yapan faşist ._-e te 
başı. "dü~maıılanmıı bizden cü
rctkar ve ccsaretlidirlcr. Biz de cıı 

Filistin devrimiyle özveriye daya
nan ilişkileri geliştirmekten çekin
memiştir. 

Ama, aynı zamanda sağ önderli
Qin dar milliyetçi etkileri bu ilişkile~ 
rin gelişip güçlenmesi ni engelle miş. 
Ankara'yı tercih edip, Arnman iha
net medisine, faşist Türk parla· 
menterierinden dört kişiyi davet 
etmekten de geri durmamıştır. Bir 
müddet önce yine, aynı parl'amento· 
nun dört üyesi, siyonisı meclis ve 
hükümetçe daveili olup Kudüs'te 
benzeri bir meclisde ağırlanmış· 

!ardır. 

Dolayısıyla bölgemizde devrim· 
ci yurtseverlik ve enternasyona· 
lizm de birbirini geliştirip güçlen• 
dirrnek görevine sonuna kadar bağlı 
kalmalıdır. Bu anlamda başta 

Suriye olmak üzere. bölgenin tüm 
ilerici yönetimleri ve kurtuluş örgüt
leri, saflan nı sıklaştı np geliştirrnek 
göreviyle karşı karşıyadırlar. 

Yine, başta SSCB olmak üzere. 
Sosyalist sistem. halk kurtuluş güç· 
lerini esas almak üzere, ilişkilerini 
karşılıklı geliştirip. güçlendirmek 
göreviyle yükümlüdürler. 

Kürdistan İşçi Partisi, Kürdis· 
tan'da tekrar yücelttiği direniş 

mücadelesini daha da güçlen
direrek. halklanmızın ortak kurtu
luşunda tarihi rolünü oynamaktan 
geri durmayacaktır. 

Bu düşünce ve inançla kuruluşu
nuzun 17. yıl dönümünü kutlar. 
başan dileklerimi ve yoldaşça se· 
lamlarımı sunan m . 

7.12.1984 
PKK Genel Sekreteri 

Abdullah Öcalan 

az bunlar kadar cüretkar ve ce
saret/i olmalıyız ki, onları (P KK'yi) 
altedebilelim" derken. bu gerçe§i 
itiraf etmekteydi. Açık ki bu. kor· 
kunç boyutlarda bir acizli§in. ge· 
lecekten duyulan korkunun ve kendi 
kof yapılarının bir i tirafıdır . ll. 
Atatürk'ün. daha ey lemler önce· 
sinde "bitirdik. yoketıik" derken, 
eylemler sonrasında sarfettifii bu 
sözler. yalancılıgını açığa vurınas ı· 

nın ve geçmişte tükürdüğünü yala
nıasının ifadesidir. Aynı za manda. 
bu sözleriyle. halkın yükselen mu· 
halefetine karşı. sömürgeci yapı 

içindeki tüm güçleri. kendi ara ların

daki çe lişkil eri bir tarafa bırakınaya 
ve birlik olmaya çağırına ktadır. 

Halkımı z da artık kend i s iyasa l 
gücünü kavramaya ve kendi gücüne 
güven duymaya başlamıştır ve 
bunun için d e kesin direniş mücade
lesine aktif o larak katılnıaktadır. 

Ve za te n cuntayı bu kadar ıel;ı~a 

düşüre n ve gözü dönmüşcesiıH:> scıl· 

dırmasına yolaçan da bu gerçe{ji 
görmüş olmasıdır. Partimi zi n üncü· 
lü{ıünde Kürdistan'da ortaya (ıkan 
devrimci gelişmelerin yolaçat·a{ıı 

büyük gelişmeleri gören (aşisı-sü· 

mürgeci devlet, tüm iç ve dış daya
naklarını hareke te geçirerek uygu· 
ladığı vahşi askeri ve sıydscıl baskı 
ve zorlıalıkla ke ndi gel~;>t· e{ıini biraz 
da olsa garanti altına alıııak is
tiyorsa da. Uu artık narile bir uğ
raştır. Halkımı z ll!lıiııd l! tarih kendi 
hükmünü vermişlir. 

Halkımızı çepe· ç~vrtı saran kcı
ranlık. bugün ilk ışınla rlc:l dl!liıı· 

miştir. PKK gibi gi.ı4,; lü bir siyd· 
!)al-politik üııderli{ıl! Sc\ hip bulunLin 
}\lirdistdıl ht~lkı. her zL~ ındııkiııdt'ıı 

dalld umutlu ularak dl!v riııı si.ıre· 
dıw girmiş l>ulunıııaktd(lır. Pc.~rıi

ınizin ündl!rli{ıinde açılan yeni du
nem ve ulusal kurtulu~ mücadele!)i· 
nin e n e tkili aracı HRK'nin ilaııı i ll' 
Uirliktt:> gelişen eylemler Lıunun l.'ll 

büyük ifadesidir. 
12. 10.1984 
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CEZAEVLERiNDEKi SON DURUM ÜZERİNE 
Faşist Türk sömürgecileri, kitlea 

leri n ve dünya kamuoyunun dikkat
lerinin silahlı direniş hareketleri 
üzerinde toplandı§ı son aylarda, 
cezaevleri üzerindeki oyunlarını 
artırdılar. 

En son olarak verilen radyo ve 
gazete haberlerinde. siyasi tutuklu
lar ile diğer mahkumların birbirin
den ayrılacağı ve siyasi tutuklular 
için beş ayrı cezaevinin hazırla

nacağı bildirildi. 
Toplanacak olan siyasi tutuklu

lar, yapılan bu hesaplara göre top· 
lurndan izole edildikleri gibi. diğer 
tutuklu kitlesinden de koparılmış 
olacak ve haklannda bilgi edinme
nin olana§ı ve en yakında diğer tu
tuklu kitlesi üzerindeki etkinliklerinin 
büyümesi engellenmiş olacaktır. 

Aynı zamanda adına ne denilirse 
denilsin, birer topl~ma kampı olan 
bu tutukevlerinde, tümüyle izole 
edilmiş olarak tutulacak siyasi 
mahkumların akibeti de tümden 
meçhul olacak ve sömürgeci-faşist
ler. kendi kanlı oyunlarını daha 
kolay sergileme olanaklanna ka
vuşacaklardır. 

Daha cunta sonrası, hesapları 
yapılan ve zaman zaman kamu
oyuna da yansıyan bu plan, psiko
lojik ve fiziki işkence uzmanlannın 
yürütücülü§ünde tamamlayıcısını 

bulmaktadır. Şüphesiz ki bunlann 
tümü zaten uygulanmaktadır. O 
halde, dünyanın gözünün içine baka 
baka hertürlü vahşeti uyguladık· 

lan cezaevlerini insan katietme 
makinası haline getirdikleri halde. 
yine de böyle bir uygulamaya ih
tiyaç duymaları noktasında düşün
mek gerekmektedir. Çı§ınndan 

çıkmış bir sınıf olan sömürgeci· 
faşist Türk burjuvazisi, cezaevlerini 
daha düne kadar insanlı§a kin ve 
düşmanlıgını kustugu, PKK şah· 

sında Kürdistan Ulusal Direniş Mü
cadelesini ve Türkiye .Devrimci 
Demokratik Hareketini teslim al
maya çalıştı!jı, halkianınıza karşı iha
netin boy attınldı§ı bir alan haline 
getirmeye çalıştı. Ve bu amaçlarına 
varmak için hiç bir vahşi ve alçakça 
uygulamadan çekinmedi. Halklanmı
zın en de§erli evlatlarını bu alan
larda bo§azlarken, teslim aldı§ı 

ihanetçi takımını ise kitleler kar
şısında mücadelemize karşı yıkıcı
lık ve bozgunculu§un halkaları 

olarak kullanmak istedi. 
Kürdistan ve Türkiye halkları ile 

dünya kamuoyu, bu oyunların neler 
pahasına bozuldu§unu ve direniş 

bayra§ının hangi direnişler teme· 
linde yüksekte tutuldugunu yakın· 
dan bilmektedir. Başta Mazlum, 
Hayri ve Kemal yoldaşlar olmak 
üzere, PKK'nin yi§it önder ve mi· 
litanları günler, aylar ve yıllar süren 
direnişleri temelinde mücadele bay
ra§ını daima yüksekte tutmuş, in· 
san hafızasının alamayaca§ı işken· 
celer karşısında, Partinin ve halkın 
onurunu çiğnetmemek için kendi 
kanlarından bir siper örmüşlerdir. 
Cunta sonrası, devrimin onurunun 
en iğrenç bir şekilde kirletilmeye 
çalışıldığı alanlar olan cezaevleri, 
bu yoldaşlarımızın direnişi sayesin· 
dedir ki, lekesiz bir biçimde korun
muş ve bu direnişler sayesinde 
sönmeyen devrim kıvılcımı bugün 
sürekli büyüyen bir alev olarak top· 
lumu sarmaya başlamıştır. Cezaevi 
direnişçilerinin halkımıza kazan
dırdıkları , hiç bir zaman gözden 
kaçınlmaması gereken, bugün so
luk almamızı sağlayan temel de§er
lerdir. İşte. cunta sonrası azgın 
baskı koşullannd"a . ölüm pahasına 
canlı tutulan bu umutları söndürme
m enin ve tam tersine düşmanı 

bo§an bir mücadele s~li haline 

getirmenin zorunlu olduğu, bizlerin 
de bunu gerçekleştirmeye çalıştığı
mız bir döne mde, cezaevleri üzerin
deki hesapların yeniden ve daha 
derinliğine gündeme sürüldüğünü 
görmekteyiz. 

Mahkemeler. önemli oranda so
nuçlanmlŞ ve yüzlerce idam cezası 
verilmiştir. Yine yüzlerce devrimci 
tutuklu müebbet ve ağır h_apis ceza· 
larıyla işkenceler altında tutul· 
maktadır. İçerde durdurulamayan 
direnişe: dışarda da sürekli yükselen 
direniş eylemleriyle karşılık veril
mektedir. Direniş şehitlerimizin 

emaneti ve vasiyetinin her ne pa
hasına olursa olsun korunup yerine 
getirilmesinde gösterilen kararlılık, 
halk kitlelerini de coşkun bir bi
çimde etkisine almış bulunmakta
dır. Cezaevlerinin direnişi, dağlarda 
ve ovalarda yükseltilen direnişlerle 
bütünleştirilmekte. Mazlum, Hayri · 
ve Kemallerin direnişine ve ça§n· 
larına layık olunmaya çalışılmak
tadır. 

15 Ağustos ve ardından geliştiri
len eylemlerde, kitlelere götürülen 
ses. kanlanyla Parti onurunu ko
ruyan cezaevi direnişçilerinin sesi
dir. Ve artık dağlanmızda yankı
lanıp örgütlü bir mücadeleye dönü
şen bu sesin bağulabilme olasilık
lan da tümden ortadan kaldırılmış
tır. İşte düşmanın tümden çıl· 
gınlaştı§ı nokta da burası olmakta
dır. O. dışarda halk kitleleri üze
rinde azgm bir terörü bu nedenle 
estirmekte, katliamlar bu nedenle 
dayatmakta. halkımız1 işkence ve 
açlık altında bu nedenle ölüme 
terketmektedir. Çünkü artık, kendi 
hakimiyet ve sömürüsü için bu 
halktan alabilecegi hiç bir şey kal
mamıştır. Dünkü sessiz köleler, 
bugün ona karşı savaşan bir halk 

Devamı 23. sayfada 

Sayfa 3) 

İDAM CEZALARI ARTIRILIYOR! 

Sonuçlanan Mahkemede Dev-Yol Militanlannın 
13'üne İdam Verildi! 

İstanbul Sıkıyönetim 1 Numaralı 
Askeri Mahkemesinde görüşülmesine 
.başlanan davada 24 devrimciden 
ı3'üne idam, di§erlerine de ı yıldan 
24 yıla kadar degişen hapis cezası ve
rilmiştir. 

İdamı istenen devrimcilerin adlan 
şöyle: 

. A. Kemal Bıkma.z, Mehmet Bakar, 
Metin Çarmıklı, İsmail Akçora, Erol 

Demir, Bülent Aydın, Cafer Kılıç, 
Engin Kırtıl, Mehmet Özdemir, Mehdi 
Düzova. Ali Şakir Çarmıkh, Cemal 
Güngör ve Hasan Özalp. 

Bu davanın sonuçlanmasıyla ı 
No' lu Askeri Mahkemede devam eden 
Dev-Yol davalannda toplam sayı 
336'ya,idamı istenenierin sayısı da 
58'e ulaşb. 

Hızla Y ogunlaşan İ dam Cezalan na 
Bir Yenisi Daha Eklendi! 

İstanbul Sıkıyönetim ve 2 No' lu 
Askeri Mahkemesinde devam eden 
305 kişilik TKP/ ML davasında, faşist 
mahkeme ölüm fermanlannı sıra
larken, devrimcilerden bir bölümü 
de baskı ve işkenceleri protesto eden 
konuşmalar yapmış, giydirilmek iste-

1 idam 
27 Kasım ı 984 günü 6. Kolordu ve 

Sıkıyönetim ı No'lu Askeri Mahke
mesinde görülen "Kıvılcım" taraftar
lan davasında bir devrimci için idam, 
3'üne müebbet hapis, 8 ' ine de toplam 
88 yıl4 ay a§ır hapis cezası verilirken 
ı O kişi de serbest bırakllmak zorunda 
kalınmıştır. İdam verilen Serdar Baş 
adlı devrimci ve di§er arkadaşlannın 
adam öldürme suçuyla "yargılandık· 
lan" açıklanmıştır. 

1 İdam Daha ... 
9. Kolordu ve Sıkıyönetim Mah

kemesi bir devrimci için idam karan 
verdi. 

l§dır' da bir öldürme eylemine ka
tıldı§ı iddiasıyla "yargılanan" Dev
Yol sempatizam Turgut Demirkaya'
ya mahkeme idam cezas1 vermiştir. 

n en te~ tip mahkum elbisesine karşı iç 
elbiseleriyle ·mahkeme salonuna gel· 
m işlerdir. 

Sonuçlandınlan davada biri bayan 
olmak üzere 59 devrimci için idam 
cezası istenmiştir. 

TKP/ML Militanlan İçin 
Açılan Davada 6 Kişinin 

İdamı isteniyor! 

İstanbul Sıkiyönetim ve 2 No'lu 
Askeri Mahkemesinde görülen dava
Iann yanısıra ı 7 TİKKO militanı 
hakkında yeni bir dava açılmıştır. 

"Yargılanan" devrimcilerden 6'sı 
için idam i~tenmektedir. 

Yıliann Davası 
Sonuçlandı! 

14 Yıldır devam eden "15-16 
Haziran İşçi Direnişi" ile ilgili dava, 
İstanbul Sıkiyönetim Askeri Mahke· 
mesinde karara baglandı. 26 kişilik 
davada 19 kişi serbest bırakılırken, 
4 kişi af kapsamına girdi, 3 kişinin 
de dosyası düştü. 

1984'ün 15 Agustos'unda Kür
distan'ın da§ında ve ovasında 

devrimci silah sesleri yükseldi
§inde, tarih de bir sayfasını çevir· 
meye başladı. Artık, geçmişin 

karanlık. baskı ve işkenceli sayfa
ları geride kalıyor, bu sefer. gele
ce§i şahsında somutlaştıran. dev
rimci fırtınalada dolu bir sayfa açı· 
lıyordu. Bin yıllık sömürgeci baskı 
ve işkenceyi hortlatan ve dört yıldan 
fazla bir zaman yaşamı halkımıza 
zindan eden sömürgeci faşist cunta 
bu eylemlerle birlikte. tarihin yeni 
sayfasını çeviren PKK'ye ve halkımı
zın silahlı gücü olan HRK'ye hesap 
ve rmenin yo§un korku ve telaşını 

yaşamaya başladı. Bu t e laş ve kor
kuyladır ki. başta cunta şefi Kenan 
Evren olmak üzere, TC' nin en üst 
düzeydeki asker ve sivil kasapları, 

15 AGUSTOS EYLEMLERiNE KARŞI 
SAVAŞANLAR KiMLERDiR? 

hiç mi hiç akıldan çıkarılmaması 
gerekir: 1848 Haziran eylemlili· 
ği nde Paris proletaryası öndersiz v~ 
öryütsüzdür. Ancak bugün 1 984iın 
Kürdistan proletaryası , kendi öz 
örgütü ve önder gücü olan PKK'ye 
s<1hiptir. .. işte bu durum. adı bahsedi
len çevrelerin e lde silah, Kürdistan 
pı oleıaryasının he men karşısına 

çıkmasını engeliernekte ve bunları 
TC üniforması iç inde savaşmaya 
zorlamaktadır. Burda yine vurgu
layalım ki , bu sahte so lcular. kendi 
sınıflarını temsil etmekten uzak. 
lnıyı.ik oranda sınıf dışı o lmu ş. k c

siınlerdir. Bu özgi.il o lan diğer bir 
durum. bunla rın büyük burjuvaziyle 
oluşturmakta oldukları birliQin. 
daha savaşın ilk dönemlerinde 
gelişmeye başlamasıdır. Şu veya bu 
ülkede savaşın çok ileri döne m
lerinde ve hatta zaferden sonra olan. 
bizim gerçekli{jimizde daha erken 
cereya n etmektedir. 

tahribattan kurtulmada, sadece 
kendi güçlerini degil, başta ABD 
emperyalizmi olmak üze re, bölge 
gericiliginin de olanaklannı ayağa 
kaldırmaya giriştiler ve avaz avaz 
bağırarak "son Türk devletinin. 
batının yakın müttefikinin, kardeş 
müslüman bir ülkenin" "büyük bir 
komployla karşı karşıya oldugUnu" 
ilan ettiler. Tabii ki Ortadoğu'da 
ileri bir karakolunun sarsılması 

karşısında. ABD emperyalizmi, sesin · 
yükseltmekle gecikmedi. ABD kony
resi özel olarak yaptı§ı toplantıda. 
Kürdistan'daki eyle mler ve geliş-

Hallamız 15 Aı}lutoo'u HRK eavatçılanyla omuz omuza halaylario eelamladı. 

s ı rayla Kürdistan'a seferler düzen
lediler. Eylemlerin coşkunluğuyla 
umut ve cesareti yükselen halkı
mıza gözda§ı verıneye çalıştılar. 

Türk ordusunun sarsılan prestijini 
onarmak iç in, göz yaşları içinde 
yeni reçeteler yazdılar. 

Açık ki. TC' nin bu katil temsilci
leri. sarsılan düzenlerinin yarattığı 

mel er karşısında TC'ye verilmesi 
gereken yardımları tartıştı ve 
" bunun uluslararası terörizmin bir 
parçası olduğu " yolundaki eski 
türkünün tekrarlanması için kendi 
ajans ve basın kuruluşlarına talimat 
verdi ve onlan harekete geçirdi. 
Yine. bölgede kaderi, TC' nin ka
derine çok yakından ba§lı olan güç-

lerde n biri olarak. faşist Saddam 
yönetimi, Kürdistan'daki eylem ve 
gelişmeler karşısında .. kardeş ve 
müslüman" Kenan Evren yöneti
mini koşulsuz olarak destekledt
§ini açıkladı. 

Bütün bunlar ve daha belirteme
dikleri miz, ı5 Ağustos devrimci atı
lımının hangi çevreleri tehdit et
ti§ini gösterdiği gibi, hangi çevre
lerin de PKK ve onun geliştirdiği 
ulusal kurtuluş mücadelesine karşı 
savaştığını ortaya koymaktadır. Bu 
anlaşılır bir şeydir. Çünkü PKK. 
Ktirdistan halkının ve proletaryas ı · 
nın öncü gücüdür ve yürüttüyü 
savaş. sömürgecili§e, emperya
lizme ve bölge gericili§ine canalıcı 
J., , IJeler vurma ktadır. 

, \ma bir de. kendine "komünist" . 
· .. , .. yalist". "'devrimci", "yurıst:"

·,.l:! ı · vs. gibi yüce sı fatlar takan. bl· 
maskeler altında, Partimiz e. ulusal 
direniş mücadelemize ve bunun 
şanlı bir sayfası olan ı5 A§ustos 
devrimci atılımına karşı savaşanlar 
vardır ki. bu durum, bahsedilen güç
le rin nemenem "solcular" oldu
ğunu bir kez daha açığa çı:.ardığı 
gibi. bunların geçmişte gizleyebil
dikleri birçok ilişki ve bağiantıyı da 
ele vermektedir. 

Başını TKP'nin çekti§i revizyo
nist kanattan. sicilli teslimiyetçi 
TKSP'nin önderlik ett iQi işbirlikçi 

reformist çevrelere, bundan sözde 
silahlı mücadeleden yana oldu§unu 
belirten T'K"P-"ML"den sosyal-şe.· 
Vl!nizmin gözünü ve ruhunu kara rı · 

tı{jı oportünist kesi mlere kad••r . 
h ep bir a§ızdan ve değişik tonları! •• . 
""bu olmamalıydı, 15 Ağustos 
iemleri bir provakasyondur", .. Er
ken oldu, fukocu, maceracı biı 

anlayışın ürünüdür" "Halkı kat
liama götürüyorlar" biçimindeki 

saldınlanyla -başta resmi yayın 
organlan olmak üzere- harekete 
geçtiler. 

Bu bir tesadüf müydü? Bir yanda 
cunta ve onun borazanı basın-yayın 
organlan, 15 Ağustos eylemlerini ve 
bunun yaratıcı gücü Partimizi, 
"teröristler, eşkiyalar, çapulcular" 

biçiminde tanıtmaya çalışıyor. di
ğer yandan ABD kongresi . "Güney· 
do§u'daki olaylar uluslararası terö· 
rizmin bir uzantısıdır" biçiminde 
karar çı karıyor. öte taraftan ise 
Kürt kü çük-Ourjuva reformist-tes
liıniyetçi çevreler ve iflah olmaz 
Türk sosyal-şoven gruplar. "bu bir 
provakasyondur", "maceracı, fu
kocu anlayışın ürünüdür" terane· 
leriyle sayfalar dolusu yazıp-çizi

yorlar. Tabi ki hayır! Bunu bir rast
lantı olarak de§erlendirmek, mev· 
nıt dil benzerlikleri ni, im la hataları 
ola ı ak görmek asla mümkün de§ il
dir. Bu, proletaryanın devrimci 
savaşının gelişmesi karşısında çı

karlan sarsılan büyük burjuvazi ile 
küçük burjuvazinin en tortu kesim
lerinin . birlikte hareket e tme 
Lorunlu yasasının tarihi bir teza
hürüdür 1848' in Fransız prole
taryası, şanlı Haziran eylemliligine 
girişti§inde, karşısında sadece bü
yük burjuvaziyi değil. aynı zamanda 
ara-tabakaları . bunlar içinde de en 
tortu kesimle ri görür ve en büyük 
ça rpışmaları onlarla yapmak zo
runda kalır. Şanlı Haziran barikat
l~rı nın üzerine, büyük burjuva
lin in toptan. merrnileri ya§makla 
kalmaz. Paris'in lümpenler kesimi. 
haydutlar, kalpazanlar. dolandırıcı 

ı ~ r . şarap satıcıları . küçük tacirler 
... ~ dükkancılarda e lde silah. h em de 
en önde proletaryanın direnişini 

bastırmaya. onun kanını akıtmaya 
giderler. Ama burada bir noktanın 

Evet, tesadüf olarak deQerlen
diremeyeceğimiz bu çevrelerin dil 
birliQine, en ça rpıcı örneklerden 
birini de, eskiden bunlar gibi "solcu" 
olan. yine bugün bunlar gibi 
PKK'ye. HRK' ye ve 15 Agustos 
devrimci eylemlerine saldıran ve bıı 
re me lde ··cumhuriyet'' gazetesin d._· 
fetva üzerinde fetva çıkaran U§ur 
Mumcu gibi "yazarlar" oluşturur. 
Daha eylemin ilk gününden itibaren 
"Türk devletine ve toprak bütünlü
§üne karşı dışardan tezgahianan 
bir oyunun sahneye konuldu§unu" 
işlemeye başlayan -dikkat ede· 
lim TKP'ni~·Sesi de eylemlerin daha 
ilk gününde . .. bu bir provakasyon
dur" tesbitini yapmıştı- eski "sol
cu" Uğur Mumcu. "sağCısıyla-sol
cusuyla" bütün çevrelere sesle
nerek. "bu vatanın kendilerinin 
olduğunu, bölücülüğe karşı ortak 
bir cephenin açılması gerektiğini .. 
yazıp-çizdi. Eski "solcu" U§ur 
MuJTicu bu tespitleri yaparken 
84'ün yeni "solcuları" eylemleri 
"provakasyon" olarak tanımlıyor 
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&.ttarafı ı. Sayfadlı Şemdinli' den Son Haberler ... 
Şemdinli eyleminde 1 üste§men, 1 
astte§men, 1 ~.:~zatmalı başçavuş (Şe~ 
dinl i Askeri Istihbarat Şefi), 1 jan
darma eri öldürülmüş, aynca 5 jan
darma eri de yaralanmıştır. Sömür
geciler, kendi resmi kayıtlannda 4 ölü 
ve 5 yaralı verdiklerini kabul etmiş
lerdi . Bu sayı; Hakkari'de konumlan
dınlmış olan 118. Sınır Jandarma 
Alay karargahı adına yarbay rütbeli 
bir subay tarafından içtimada asker· 
lere il etilmiştir. Yine halk arasında 
anlatılanlara göre, Şemdinli eyle
minde yaralanan jandarmalardan biri 
daha Hakkari hastanesinde tedavi 
gördüQü esnada iyileşmeyerek öl
müştür. 

Şemdinli eyleminden sonra. düş
man, baskı ve işkenceden daha çok. 
gövde gösterileri ve tehditleriyle kitle
leri sindirme faaliyetine girişti. ••pq. 
mergelerin evinize ya da köyünüze 
geldi§ini duydu§umuzda; onlara des
tek oldu§unuz ya da ekmek verdi§iniz 
ihbannı aldı§ımızda siz kendinizi 
ölmüş ve köyünüzü yanmış bilin. •• teh· 
didine uğramayan kişi ve köy kalma
mıştır. Halk kitleleri eylemi büyük bir 
sempatiyle karşılarlıklan gibi, sonu· 
cun nasıl olabileceğini tam ve doğru 
olarak kestiremedikleri için kararsız 
ve karamsar bir havada sezilebi
liyordu. Düşman baskılan bu durumu 
daha da derinleştirip korkuyu egemen 
kılmayı hedefliyordu. Bu amaçla hal
kın üzerine iki taktiği içiçe kullanarak 
gidiyordu. Hala da aynı taktikleri kul
lanmaya devam etmektedir. Bu tak· 
tiklerden birincisi; eylem alanına ya· 
kın çevreler ve Parti taraftarlan üze
rinde açık baskı, zulüm ve işkence 
uygulayarak hakarete uğratma ve 
tutuklama: ikincisi ise, diğer kesim· 
lere, daha çok baskı ve işkence uygu· 
ladığı bu kesimleri örnek gösterip, 
.. size daha beterini de yapan m •• tehdi
dini Silvurarak kitleleri korkutmaya ve 
.ı..dlnDeyeçalıt..ıa..r. 

Düşmanın bu taktik ve amaçlan
nın farkında olan partizanlar, halkta 
uyanmış olan umut ve coşkuyu daha 
da derinleştirmek ve kararsızlığı sil
mek. düşman oyunlannı boşa çıkar
mak amacıyla eylemliliğ i hızla sür
dürdüler. Bu amaçla ve faşist çetebaşı 
Kenan Evren'in Şemdinli'ye gelişini 

protesto etmek için 1·2 Ekim 1984 
gecesi bir devriye arabasına pusu 
kurarak biri yüzbaş ı , biri asısubay 
başçavuş ve biri de ja ndarma eri 
olmak üzere üç sömürgeci askeri 
öldlirdlllcr. Al/IICII .,ı..cı. çefldJ 
silahlar ve askeri bazı malzemelere de 
el koydular. Faşist Kenan Evren'in 
Şemdinli'ye geldiği günün gecesi ve 
operasyonlan n yoğun bir şekilde sür
dürüldüğü bir esnada, hiç kayıp ver· 
rneksizin başaoyla gerçekleştirilen 
eylem, halk arasında devrimcilere ve 

yeni devrimci atılımın sürekliliğine 
inancı artbor ve güven verirken. 
sömürgecileri ise tam bir panik ve çıl
gınlığa itti. 

Kürdistan zemininde gerçekleş-
tirilen bu başantı ilk eylemler şah· 
sında, ciddi darbeler yiyen sömürge
cilerin başta eylem alanlan ve çevresi 
olmak üzere. Kürdistan'a daha büyük 
güçlerle yönelecekleri ve siyasal ko
şullann bir dayatması olarak yeni 
taktik düzenlemelere gidecekleıibek
lenen bir durumdu. Nitekim he.men 
eylemler ardından operasyonlar dü· 
zenlenmeye ve askeri bazı önlemler 
alınmaya başlandı. Düşmanın bu yö-
nelimleri ve önlemlerini şöyle Sirala
mak mümkündür. 

1} Şemdinli eyleminin hemen ardın
dan Hakkari ve Yüksekova'dan 20-25 
cemseden oluşan bir konvoy halinde 
ek askeri güç, eylem ~lanına kay
dınldı . Gelen güç, Irak-Iran sımona 
takviye güç olarak aktanldı. Amaç; 
eylemcilerin sınır dışına ulaşmasını 
engellemekti. Diğer yandan Şemdin
li'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
Şapatan köyü muhasera altına alındı 
ve köyde çok sayıda kişi göz~ltına alı
narak işkenceden geçirildi. Ilçede bir 
kaç kişi gözaltına alındı. Daha sonraki 
günlerde Hakkari'ye yeni askeri bir
likler; jandarma ve komando birlik
lerinin sevkedilmesi sonucu operas
yon sahası genişletildi. Kesin sayısı 
bilinmemekle birlikte, Hakkari' ye 
sevkedilen yeni askeri güç 3000 kişi
den oluşmaktadır. Bu gücün yansı 
Kayseri Hava İndinne Tugayına 
- ................. lıirlllılatoldn 
cilleryana IN VM wı ~r'dM 
... Sewar ....... Birlllılabıdoa 
oıu,.aı.tadır. lloo tıkb bir ııı..ıı.ı 
Yllbelıova'ııa ....ı. edildL 

Operasyon birlikleri başlangıçta 
ağırlıklı olarak Şemdinli ilçesine y~ 
nelik baskınlara giriştiler. Başta 
Gerdi ınıntıkası köyleri olmak üzere, 
de§işik tarihlerde çok sayıda köy 
kuşatıldı, aramalar yapıldı. Operas
yonlar, Yüksekova-Hakkari merkez 
köylerinde ve Çukurca ilçesinde de 
sürdürüldü. Yüksekova ilçesinin ova
lık kesimindeki tüm köyler ve üremar 
dağlık alanında gerçekleşen operas
yonlarda, helikopterlerin desteğinde 
ve bir kaç koldan alana giden ko
mando birlikleri çok sayıda köyü 
basular. Özellikle Üremar mıntıka· 
sında yapılan operasyonun biçimi çok 
dikkat çekiciydi. 12 Helikopterin eşli· 
ğinde ve 3 koldan alana giren ko
mando birlikleri tam bir savaş dü
zenine göre ve yanlannda en modern 
silah ve donanımlan ile hareket et· 
mekteydiler. Helikopterlerin, köylerin 
etrafında havadan indirme hareka· 
tına girişınesi ile yapılan bu operas· 
yonlarla yöre köylülüğüne "devletin 

ÇUKURCA MERKEZiNDE 
BOMBALI PANKART ASlLDI! 
Sömürgecilerin Kürdistan'daki en 

büyük dayanaklanndan ve halkımızın 
bağımsızlık ve özgürlük mücadele
sinin hedefle rinden o lan ajanamuhbir 
yapıya yöne lik mücadele, çok çeşitli 
biçim ve mücadele araçlan ile sür
dürülüyor. Ülke zeminindeki yeniden 
örgütlenme faaliyetlerinin önündeki 
en acil hedeflerden biri olan bu yapının 
çözülmesi ve teşhir edilmesi için her 
alanda teşhir faa liyetinden cezalan
dırmaya kadar her türlü araç ku Ilanı· 
larak başanlı bir mücadeleyle bu 
hainler halktan teşhir ediliyor. piş
manlık göstermeleri sağlanarak ajan 
faaliyetlerine son veriliyor, ya da en 
iflah olmazlan ceza landınlarak halk· 
ta ulusal kurtuluşçu hare kete güven ve 
bağlılık duygulan pekiştiriliyor. 

Sömürgecilerin aşiretç i·feodal ya· 
pıdan yararlanarak ajan·muhbirliği , 
aileler düzeyinde hayata geçirttiği 
Hakkari' nin Çukurca ilçesinde. bu 
lhanelçi aUelerden biri de "Demir'· 
ler'" allaiclir. Sömürgedlerln yöre
deki en has uşaklanndan olan .. De
mir' ler" ailesi. yıllardır halkımıza kan 
kusturmakla kalmayarak. yörede faa
liyet yürüten devrimcilere karşı da 
sömürgecilerin gönüllü ajanhğını ya ır 
maktadır. Bu hain ailenin halktan 
tecri t olmuşluğunu derinleştirmek ve 
işlemez hale getirmek amacıyla dev
rimciler, ajan·muhbir yapıya karşı bu 
aile şahsında yoğun bir teşhir faa
liyeti başlatmışlardır. 

Yürütülen bu faaliyetin bir parçası 
olarak PKK Partizanlan tarafından 
~8.7 . 1984 günü Çukurca ilçe merke· 
zinde. Ziraat Bankası ile Belediye 
Parkı arasındaki yol üzerine bombalı 
bir teşhir pankartı a·sılmıştır. 

.. Demir'ler" ailesinin şahsında y~ 
redeki ajan muhbir yapıya yönelik 
olarak gerçekleştirilen eylem, bu 
a landaki ajan yapı üzerindeki korku 
ve paniği derinleştirerek onu çözme 
faaliyetinin bir parçasıdır. 

Amacına uygun olarak halka bir 
duyuru niteliği taşıyan pankartta şu 
yazılar yeralmıştır: 

"Yurtsever Kürdistan Halkı; 'De· 
mir'ler' allesi adlı hain çeteyi iyi 
tanıyın. Onlarla olan hertürlü ilişki
nizi kesin. Arabanıza, lşyerlerinize, 
evlerinize almayın. Çünkü onlar 
sizin yaşamanızın düşmarudırlar. 
Onlar, iki PKK Partizam nı yakalayıp 
devlete teslim etmekle ihanet say· 
falanna bir yenisini eklediler. Bun· 
larla yetinmeyip yörede ajan-mili! 
yapımn örgütlendirilmesinde öna· 
yak oldular. Yaptıklan asılsız ihbar· 
larla onlarca sıradan köylüyü işken· 
eelere uğrattılar, halkın yaşam kay· 
naklanm kurutma ya çalıştılar. Ama 
şunu unutmamahdnlar ki, yaptık· 
lannın hesabını er veya geç vere
ceklerdir. Onlann hesap vermesini 
hiç bir güç engelleyemeyecektir. 
Kahrolsun Ajan-Muhbir Yapı! 
Yaşasın PKK!'" 

Eylemden sonra ajan-muhbir çete 
içinde ve onlarla ilişki içinde olan 
şüpheli unsurlarda korku ve panik 
derinleşmiş. bazılan devrimcilerle 
ilişkiye geçip af dilernenin arayışı 
içerisine girmişlerdir. Diğer taraftan 
düşman. gelişmelerden duyduğu kor
kuyla iyice saldırganlaşarak yurtsever 
kesimler üzerindeki baskı ve zulmünü 
artbrmış. ancak bu baskı halkta, 
devrimcilere karşı uyanan sempati ve 
güveni derinleştirmiştir. 

güçlü olduğunun" hissettirilmesi he
deflenmekteydi. 

Operasyonlarda -her üç alanda 
da- halka .. devletin güçlülüğünün" 
kanıtlanması tasarlanmış ve tam bir 
gövde gösterisi yapılmıştır. Şapatan 
köyü dışında, operasyanlara maruz 
kalan köylerde açık baskı uygula
masına, köylülü!je fiziki işkence yapıl
masına gerek görmeyen sömürgeci
ler. daha çok yöreye aktardıklan ordu 
birliklerinin varhğıyla psikolojik bas
kıda bulunmayı amaçlamışlardır. 
Böylece pasifikasyonu geliştirmeye 
çalışmışlardır. Helikopterlerin deste
ğinde, tam donanımlı en seçme ordu 
birliklerinin alan üzerinde hareket 
ettirilmesiyle, kitlelerin gözü korku
tulmak. kitle psikolojisi edilgen bir 
konuma getirilmek istenmiştir. s~ 
mürgecilerin bu amaçlannda başan 
kazandıklan söylenemez. Çünkü po-
litik-eylemsel hamlemiz sömürgeci
leri kendi yapılannda taktik düzen
lemeler yapmaya zorlamış ve bt 
durum kitlelerin gözünden kaçmamış 
tır. Faşist ordunun saflanndaki panik. 
tedirginlik. devrimci kurtuluş güç· 
lerinden duyulan korku. tüm davranış
lannda açıkça gözlemlenmiş, operas
yanlara maruz kalan halk kitleleri, bu 
yap1yı açıkça görebilmiş ve devrimci 
kurtuluş güçlerine duyduklan güven 
pekişmiştir. 

Sömürgecilerin 15 Ağustos eylem
lerinden sonra yöneldikleri bir diğer 
alan da Şırnak. Uludere ve Beytüşşe
bap oldu. Bu alanlarda 20 günlük 
yoğun bir operasyondan sonra, şimdi 
tüm ağırliğını Eruh'a vermiş bulun
maktadır. 20·25 helikopter ve 10 
binin üzerinde bir askeri güçle 
Eruh'un kırsal kesimine yerleşmiş, 
Eruh merkezine bir alay, Mişare mın· 
tıkası na bir alay ve diğer bazı stratejik 
köylere de tabur ve bölükler düzeyinde 
güç yığmıştır. Guvina, Bıkat, Deşta· 
gelo. Derveş. Hırareş vb. köyler ile 
aynca Cizre, İ dil ve Midyat'ın Eruh'la 
sınır teşkil eden kesiminde Dicle 
boyunca 30·40 km"lik alan boydan 
boya bir sınır şeridi durumuna getiril· 
miş ve Dicle kenanna çadırlar kurul· 
muştur. Bütün bu işlemler bir aydan 
fazla süredir devam etmektedir. 7. 

Kolordu sahasına hava indirme, jan
darma, komando ve piyade birliklerin
den önemli bir gücü yığmıştlr. Köy 
baskınlannda 5·10·20 gibi çok sa
yıda helikopter kullanmaktadır. Dev
rimci aviarnada çok yetersiz ve ba· 
şansız kalan sömürgeciler, ağa. 
kabile reisi, muhtar vb. kesimleri 
çağırarak onlann desteklerini al
maya çalişmakta, bunun için onlan 
zorlamaktadır. 

Halktan insanlan rastgele göz
altına almakta, fakat elindeki boy boy 
listeleri henüz açığa vurmamakta ve 
böylelikle .. halkın dostu" görünmeye 
çahşmaktadar. Propaganda alanında 
da ağırlıklı olarak ''Enneni terörist ler· 
dir, dış mihraklardır, çekip gittiler, 
halk huzurunu bozmak istiyorlar" vb. 
konulan işlemektedirler ve başça
wşundan albayına, hatta 7. Kolordu 
Komutanına kadar(ki o da operasyon
lara bizzat katılıyor) tüm subaylann 
ağzından bu .Propag_andalar yürütül: 
.......... SW......tıiiriillorlıılivtop-
lantılan düzenlenerek halka yayıl
maya çalışılmaktadır. Yani adeta 
silahh-propagandaya karşı silahh
propaganda takti!ji güdülmektedir. 
Halk kitleleri yeniden silah vermeye 
zorlanmaktadar. Fakat, düşman ne 
yaparsa yapsın, 15 Ağustos eylemleri· 
nin izlerini halktan silemeyecektir. 
Bütün bu alanlarda tam bir toplumsal 
çalkantı olayı yaşanmakta; kör, sağn, 
dilsiz herkes, olumlu veya olumsuz, 
ulusal eylem konusunda duyarlı hale 
gelmekte ve dost-düşman biraz daha 
net olarak aynşmaktadır. 

2) Eylemlerin hemen ardından s~ 
mürgeciler. nahiyeler dışındaki tüm 
kırsal alandan karakollannı kaldırdı. 
Ancak bir ay gibi kısa bir süre sonra 
eskiden manga düzeyindeki bazı köy 
karakollanrıı bölük düzeyinde ve daha 
ı.çbiaatlı olaralı ............... Jkmuıt. 
la lıualıoiJanD ~ oaJdın
lanndan korunması hedeflenmekte
dir. 

3) Sınır boylanndaki seyyar veya 
sabit tüm karakoliara takviye birlik
ler gönderildi. mevzi savunma sistemi 
geliştirildi , nöbetler sıklaştınldı . Ak· 
şamlan istirahatte olan askerler, ça· 
dırda veya bina içinde yatmamakta, 

Sayfa 4) 

arazide veya mevzide yatmaktadır. 
Halen buralarda komando-jandarma 
kanşımı güç bulundurulmaktadır. 

4) Sınırda bulunan eski karakoliara 
ek karakollar konumlandınldı. Hepsi 
de takım biçiminde örgütlüdür. 

5) Bazı karakoliann etrafi mayınla· ....... ___ ..._.... 
rulmuş, mevzilerle çevrelenmiş, kapı 
ve pencere önlerine kum torbalan 
yığılmış ve ateş siperleri oluşturul
muştur. Bazılan ise geceleri aydın
latma fişekieri kullanmaktadır. 

6) Önemli bazı yol ve kavşaklar 
helikopterlerce sürekli denetlenmeye 
başlanmıştır. 

7) Çqltli wı,ı.r.ı. ~ 
köylüleri zorla karakola getirtip nöbet 
tutturmaktadır. Gece köyler arası 
gezme yasaklanmıştır. 

Sömütgeci devlet, kendi askeri 
örgüt yapısında, denetim ve güvenlik 
aygıtmda aldığı bu yönlü tedbirlerle, 
mücadelemizin kitleleri etkilemesini 
önlemek. Partimizin örgütsel inşasını 
ve halk kitleleri içinde örgütlenmesini 
durdurmak amacındadır. Bu amaçla 
sömürgeci ordu gücünü seferber ede
rek, halk kitleleri içinde pasifikasyonu 
yaymak. halkı yıldırmak istemektedir. 
Ancak tek başına ordusuyla sağlaya
madığı denetim ve etkinli ği yerli 
uşaklanyla tamamlamaya, bu amaçla 
da yerli milis güçleri oluşturmaya 
çalışmaktadır. 

Mİı..iS OWŞ1URMA PlANI HIZLA 
UYGULAMAYA GEÇİRİLMEYE 

ÇALlŞlLlYOR! 

Önceden planlanan ve faşist çete 
şefi Evren ile Özal'ın konuşmalannda 
açığa vurulan "milisleştirme planı" 
devletin tüm olanaklan seferber edi
lerek çok hızlı bir biçimde hayata 
geçirilmeye çalışılmaktadır. Milis; 
aşiret, kabile ileri gelenleri ve muhtar· 
lan n önderliğinde örgütlendirilmeye 
çalışılmaktadır. Örgüt başı olarak 
bunlar seçilmekte ve daha sonra ak ra· 
balan ve devlete uşaklığa yatkın 

çevrelerden güç toplamaya ve silah· 
landırmaya zorlanmaktadır. Bazı kişi
ler, işkenceyle böyle bir uşaklığa 
zorlanmaktadır. Gençlere ve hainlerin 
akraba çevresine zorla silah verilmek-

Devamı Sayfa 2l'de 

HAKKARİ'DE AJAN NEVZAT ÇİFTÇİ 
CEZALANDIRILDI! 

Sömürgeci Türk devletinin azılı 
ajanianndan olan Nevzat Çiftçi. 17 
Eylül 1984 gecesi Hakkari'ye baglı 
Boye köyünde HRK'ye baglı Şehit 
Cuma TAK Grubu tarafından ölümle 
cezalandınldı . 

Nevzat Çiftçi, Kürdistan halkı ve 
özellikle de Hakkari'de okuyan öğren
ci-gençlik üzerinde devletin politi· 
kalannın egemen kılınması ve onla
no baskı altına alınmasında açık bir 
tehdit aracı rolü oynamaktaydı. Gece
leri polis elbiseleri giyerek yaptığı köy 
ve ev baskınlan ve halk üzerindeki 
tehditleriyle tüm halkın nefretini ka
zanmış, devletin gözde ajanianndan 
biriydi. 

Böylesine sadık bir uşaklannı kay
betmenin verdiği büyük panik ve 
telaşla sömürgeciler, büyük bir tören 
düzenleyerek. ajanianna cesaret ver· 
meye ve sarsılan otoritelerini yeniden 
sağlamaya çalıştılar. Eylemden sonra 
sömürgeciler. ajan Nevzat Çiftçi'nin 
cenazesini Türk bayrağına sararak. 
büyük boy posterleri ve bando eşli
ğinde yaptıkları bir yürüyüşle Boye 
köyünden (Hakkari'ye 4 km. uzak
lıkta} Hakkari'ye götürdüler. Burada 
bir gövde gösterisi yapan sömürgeci
ler, şehir halkına hoparlörlerle sürekli 
şu konuşmayı yapmaktaydılar. .. Dev
letimizin hizmetçilerinden olan de
§erli vatandaşımız Nevzat arkadaşı
mız. gavurlar, komünistler, hainler, 
Apocular tarafından öldürüldü. Bu 
govurlara yardımcı almayınız. Çünkü 
devletimizin en iyi hizmetçilerini tek 
tek öldürüyor/ar. Bunlar Rusya•nın 
uşaklandırlar" vb. Polislerin düzenle
dikleri bu resmi merasim törenine 
Vali, Alay Komutanı ve diğer devlet 
yetkilileri de katılmışlardır. 

Ajan-muhbir yapıyı hedefleyen ve 
15 Ağustos eylemlerinin hemen arka
sından gerçekleştirilen bu eylem, et· 
kisini tüm Hakkari alanında hisset
tirdi. Yurtsever köylülük ve şehir halkı 
içerisinde olumlu etkiler yaratan, kit
lelerin PKK Hareketine ve Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesine olan 
sempati ve güvenini pekiştiren eylem, 
ajan-muhbir-milis yapının saflannda 
da korku ve paniği arttırdı . Özellikle, 
Nevzat Çiftçi haininin operasyonların 
devam ettiğ i bir esnada ve Hakkari 
merkezine 15 dakikalık mesafede 
cezalandınlması , halk nezdinde PKK 
Hareketinin güçlü olduğu ve her yerde 

destekçilerinin bulunduğu düşünce· 
sini derinleştirdi. Bu eylem, ajanın 

baskı ve tehditlerinden en çok etkile
nen kesimlerden olan Hakkari aydın· 
gençliği ve ilerici-demokrat çevreler
de de sempati ve coşkuyla karşılandı. 
Cunta sonrası dönemde Hakkari hal
kının yaşamına musallat olanların 
başında yer alanlardan biri olan Nev
zat haininin girişimleri sonucu tutuk
lanmış ve işkenceden geçirilmiş olan 
çok sayıda kişi de eylemden büyük 
ölçüde etkilenerek, devrimci Hareke
te olan sempati ve bağlılıklan daha 
da arttı . 

Kürdistan halkı , dört yılı aşkın 

süredir kendisine kan kusturan, mey· 
dam boş sanarak terör estiren bu eli 
kanlı hainlerin cezasız kalmadığını, 
yaptıklannın hesabını canlanyla öde· 
diklerini gördükçe önderlerine ve kur
tuluşa olan inancı artmakta ve kendi 
davasına daha da sıkı san lmaktadır. 
Ve, yıllardır halkımıza en büyük acı ve 
zulmü tattıran ajan·muhbir uşaklar, 
hergeçen gün yaklaşan sonlan nı daha 
açıkça görmekte, uşaklığını yaptık lan 
Türk sömürgecilerinin de kendilerini 
koruyamadığı nı görerek can telaşlan 
artmaktadır. Ancak, bu telaş. onlan 
kurtarmaya yetmeyecek. hepsi birer 
birer cezasını bulacaktır. 

AJ~.N .~SKER BAŞ ÇUKURCA'DA 
OLUMLE CEZALANDIRILDI! 

Türk sömürgeciliğinin uşaklann· 
dan ve halkımızın yeminli düşman
lanndan muhbir Asker Baş. 19 Eylül 
1984 tarihinde Çukurca ilçe merke
zinde HRK 'ye bag h Şehit Sait Grubu 
tarafından ölümle cezalandınldı. 

Kafasından ve göğsünden aldı§ı 16 
kurşun yarasıyla tanınamaz ha le gele· 
rek anında ölen Asker Baş'ın cezalan
dı n lması Kürdistanlı kitleler arasında 
büyük bir coşkuyla karşılandı. Eylem 
noktasının karakola 20-25 m. yakın 
oluşu, ajan-ınuhbir yapıda büyük bir 
korku ve panik yaratırken, kitlelerin 
Partiye olan güvenleri derinleşti. Yap-
tığı ihbarlar ve halktan insanların 
namusuyla oynaması nedeniyle Asker 
Baş, halkta büyük bir nefret ve kin 
uyandırmış, tamamen teşhir olmuş bir 
muhbirdi. Bu nedenle ona karşı geliş
tirilen eylem, halk arasında büyük bir 
sevinç kaynağı oldu. 

Eylemin Eruh, Şemdinli vd. alan
lardaki eylemlerden sonra gelişmesi 
ve yine yöredeki ajan·muhbir yapıya 
yönelik eylemlerle aynı döneme denk 
düşmesi, düşman güçlerdeki korkuyu 
derinleştirdi, buna karşılık halk kitle· 
lerinde büyük bir canlanma oldu ve 
Parti otoritesinin sağlanmasında 

önemli adımlar atıldı. Halk kit le
lerinde, bu eylemden sonra hainlere 
ülke topraklannda hayat hakkı tanın
mayacağ imajı gelişti. 

Bu ve diğer cezalandırma eylem· 
leriyle Kürdistan halkı , 15 Ağustos'ta 
başlayan ulusal kurtuluş mücadele-

mizin şah lanma döneminin süreklili· 
ğini ve adım adım yayı lması gerçe§ini 
açıkça gördü. Bu, halk kitlelerinde 
kendi kurtuluşianna olan inancı pekiş
tirdi. Önderlerini süre kli yanıbaşında 
görmesi, Yillardır çektiği acılann he· 
sabının teker teker sorulması ve Türk 
sömürgecileri ve uşaklannın güçsüz
lük ve çaresizlikleri, halk kitle leri ni 
içinde bulundugu çaresizlik ve kor
kudan sıyırarak. kendisine ve ön· 
derlerine güvenini derinleştirdi ve 
devrimci safiara giderek daha da hızlı 
çekmeye başladı. Bugün artık Kürdis
tan halkı yürümesi gereken yolu daha 
da açık ve net o larak görebiliyor. Aynı 
şekilde. meydanın kendilerine kaldı· 
ğı nı sanarakhalkımıza fütursuzcazul
meden, sömürgecilere uşaklıktil yan· 
şan hain ajan-muhbir takımı da kendi 
sonlannın artık geldiğini ve halkımı
zın sahipsiz olmadığını görüyor ve 
tam da bu nedenle panik ve telaşa 
sürükleniyor. Faşist Türk sömürgeci· 
liği ise, halkımıza karşı baskı ve zul· 
münde en büyük suç ortaklan ola n 
dayanaklannı birer birer kaybetme· 
nin ve aya§ının altındaki topra!j ın 
hızla kaymasının şokunu yaşıyor. 
Bunun içindir ki, kudurmuşcasına 
sağa-sola saldınyor, uşaklanna böy
lece güven vermeye ve halkı s indir· 
meye çalışıyor. Ancak bütün bunlar, 
yayından fırlayan oku durdurmaya 
yetmeyecek. faşist Türk sömürgecileri 
ve uşaklan sonlflnndan kaça maya
caklardır. 
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KÜRDiSTAN HALKI ULUSAL DİRENiŞ SAVAŞlNDA 
İKİ EVLADINI DAHA ŞEHİT VERDİ! 

Her devrim mücadelesinin bedeli, daima bu ugurda 
dökülen kan ve fedakarlıklar olmuştur. Halkımızın kurtu
luş mücadelesi de daha ilk adımiann atıldıgı günden bu
yana, bu faturayı en agır bir biçimde ödemektedir.Bin 
yıllık köle kaderimiz i degiştirmenin başka hiçbir yolunun 
olmaması kayıplanmız karşısında yas tutmak bir yana, 
bizi herzaman giderek artan sayıda bu yolun takipçisi 
olmaya yöneltmiş ve çok genç bir hareket olmasına rag
men Kürdistan Ulusal Direnişi tümüyle bu şehitler/e örü/
müştür. 

1982 Parti Il. Kongresiyle ilan edilen ve bugün geçen 
yıllar boyunca sürdürülen hazırlıklar temelinde pratik 
gerçeklige dönüşen yeni dönem mücadelemiz de, kaçınıl
maz olarak bu dönemi kanlanyla yaratan şehit/erin üze
rinde yükselecektir. Bu gerçek yurtdışı hazırlıklannın 
ülke zeminine taşınlmasına yönelik ilk adımiann atıldıgı 
günlerde daha Hezil çayında da kanıtlanmıştır. Halkımıza 
bagımsız ve özgür bir gelecegi yaratma mücadelesine 
kendisini katık etme karan verenler, mücadelenin bu 
gerçekligine baştan beri hazırdır/ar. Bu nedenledir ki 
onlar, hergün binlerce kez öldürülen halkımızın onurlu bir 
yaşama kavuşturulmasında en öne atılmaktan çekinme
mekte ve düşmanın üzerine yürürken on/an ölçüsüz 
cesurete ulaştıran gerçek de bu olmaktadır. Şehit düşen
ler yine en önde, ikirciksiz, bilinç ve inanç la savaşan dava 
adam/andır. Yürüttükleri mücadelenin halkımız için tek 
kurtuluş yolu oldugunu bilen halk kahraman/andır. 

bilen bir hareketin temsilcileri, savunuculan, militanlan 
ve taraftarlan olarak tüm bir bünyemiz i sarmış olan bu 
ruh, mücadelede zaferimizin de temelini oluşturmakta
dır. Bu anlamda tüm bir halkımızı saracak olan ruhtur. 
• Kölelige karşı yeni bir yaşam yaratmanın savaşında, 
halkımız son 15 Agustos saldın ve direniş eylemleri 
ardından da, mücadelede atılan adımiann cesaret veren 
gururunu yaşarken, verdigi kayıp/ann acısını da en derin
den duymaktadır. Halkımız ulusal direniş mücadelesinde 
yeni bir sayfayı açarken, iki şehit daha vermiştir. Düşma
nın üzerine en kararlı yürüyüş/e ilerleyen bu yo/daş/an
mız önünde saygı ile egiliyor, inanç ve cesaretlerinin 
sürdürücüsü ve güçlendiricisi o/acagımızı bütün canlılı
gıyla bel/eijimizde olan anılan önünde yeniden belir
tiyoruz. 

Bu yoldaş/anmızdan Kazım Demirtaş, 15 Ekim 1984 
tarihinde Erzurum-Şenkaya 'da sömürgeci faşist ordu 
güçleriyle girdigi çatışmada şehit düştü. ÇetinAkkurt yol
daş ise, 24 Ekim 1984 günü Şırnak'ın Gundike M elle köyü 
karakoluna düzenlenen saldında kahramanca çar
pışarak şehit düştü. Bu sa/dın eyleminde 4 asker öldürül
müş, 12 asker de yara/anmıştır. Aynca çok sayıda askeri 
araç ve silah da HRK güçleri tarafından kamu/aştı
n/mıştır. 

Şehit yoldaş/anmızı, daha yakından tanımak için 
kendi yazılanndan da belirli bölümleri verdigirniz oşagr
daki yazılan yayınlamayı gerekli görmekte ve bunu anı
Ianna karşı duydııgumuz sorumlulugun da bir geregi 

HEY LE: DAYE! 
HEYLAWO! 
Hey le daye 

hey I e da ye 
Deste xwe zii big,-e 

bi lezine. 
Yadiga,-a bave min 

çeka wi 
Xeyidiye dibin axe da 
ji min m bine. 

Ji ,..ext O fişekan 
min bixemline. 

Sayfa 5) 

Hogiren min çıln dilane 
ti bi se,-e delale xweki 

wan hestir-an mebarine. 
Min de,..eng neheline. 
Hat HRK, 

girt de~t ıl çiya 
baja,.. ü gund 
xweş mizgine. 

De haydi daye 
haydi daye 
we çeke ji min ra bine. 

Herin lawo, 
he,-in lawo 
ez goriya wan çaven ,-eş 

nemenin win qet lipa~ 
bighine şervanen HRK 
b ila bazbidin jibe,- we 
sitemkar ıl xwinxwa,
sayen lise,.. loş. 

Bes e, 
bese i di 

bilo r-obin 
ji sere dayika şehidan 

ev şa,-en raş. 
Bi biti,-s ıl be xeyal 

bi se,-bilindi ü qeh,-emani 
bi heriki nin xwino xweyi geş. 

Ziviri çenca fe leke lawo 
PKK ribe,-e lipe.ş 

bHind ki,- agi,-e şo,-eş 
HRK mizgine, mizgin 

mizgina r-ojin xweş. 

. 4.9. 1984 
RO bar 

15 Agustos şan/ı direniş ve sa/dın eylemlerini yaratan 
ruh, işte böyle bir ruhtur. Ölümden yaşamı yaratmayı kabul etmekteyiz. • •••••••••••••• • ••••••••••••••• .. .. 
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KAZlM YOLDAŞ ANlN BİZE YOL GÖSTERECEK! * * * 
HEZİL ÇAYI ŞEHiTLERİNİ 

ANlYORUZ! 
.. .. 

1959 yılında De rsim ili Nazi· 
miye ilçesinin Demirce köyünde 
dünyaya gelen KAZlM DEMİR
TAŞ. orta halli bir ailenin çocu· 

guydu. Ke ndi köyü o lan Demir· 
ce' de ilko kulu o kuduktan sonra. 
Nazi miye kazasında ortaokul ve 
li seyi de o kuya ra k ög re nimini sür
dürdü. Bir yandan okul okurken. 
di§er ya ndan da ailesine yar
dım c ı olmaktaydı . 

Daha okul döne mlerindeyke n 
Jevrimci mücadeleye ilgi duyan 
Kazım yoldaş. devrim ci safiara 
katılmaktan geri kalmadı. Parti· 
s ın ~ sundu§u kişisel rapo runda. 
de,·r imci mücadeleye na~ıl katıl
dı!Jını şöyle iza h etmekted ir: 

''Ben devrimcilik mesle§ine 
Halkın kurtuluşu'yla (HK) başla
mıştım . Bunlardan ayrılmarnın 

nedeni ise; Tunceli'de 1977 yılında 
Aydın Gül'ün HK tarafından katle
dilm esi ve olayın nedenlerini ve 
olayı çok iyi bildigirniz halde, bize 
siyasi degil de kız yüzünden ö/
dürüldügünü söyleme/eri, (Ha/bu 
ki gerçekler göz önündeydi) di
ger yandan sosyal-Emperyalizm 
anlay ışlan. Kürdistan'ı tanıma

ma/andır. Bunlar. be ni ideo lajik 
araştırmaya götürdü". 

HK'den ayrıldıktan sonra da 
yaptıgı araştırma. inceleme son u· 
cunda. kend i yerini Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücade lesinin 
içinde bulan Kazım yoldaş, PKK 
Hareketine katılı şını şöyle dile 
getirmektedir: 

"PKK Hareketine. (zayıf ölçü/er· 

de de o /sn) yaptıgım ideloji k ince· 
lerneler sonucu katıldım" Kür
distan Ul usal Kurtuluş Mücade· 
lesinin saflannda yerini almakla 
birlikte devrimci çalışmalar içine 
girerek devrimci fedakarlık, çaba. 
azim ile Kürdistan ha lkına karşı 
olan görevini yerine getirmeye 
ça lı şan Kazım yoldaş, Hareketi· 
miz in geri çekilmesiyle yurtdışına 
çıktı. Yurtdışında kısa sürede 

hazırlık dönemini başarılı lıir : 
tarzda tamamlayarak. yeniden * 
ülke sathında devrimci direnişi * 
orgütleme dogrultusunda faa· * 
liyetlere başladı . 15 Ekim 1984 * 
tarihind e, Erzurum-Şenkaya'da * 
sömürgeci faşist ordu güçle riyle : 
girdigi çatışmada. düşmana agı r * 
kayıplar verdirerek devrimci di re- * 
nişi sergiley ip. ölümsüz l eşti. * 

* 
* 

MUSA YOLDAŞ'I MÜCADELEMİZDE 
YAŞATACAGIZ! 

* * * 
* * 

ÇETIN AK KURT (Musa) yoldaş. 
1961 yılında Mardin ili Kız ıltepe 
ilçesi Atlıca köyünde yoksul bir 
ailenin çocugu olarak dünyaya 

geldi. Çok genç yaşta a il e geçi· 
mini saglamada katkıda bulun· 
mak iç in kend i eme§in i satmaya 
başlamıştı. Olanaksızlıklar yü
zünden o kula gidemed iginde n, 
okuma·yazmasının olmamasına 
ra9men. Kürdistan'da d evrimci 
mücadelenin ge li şm esiyle ülke 
gerçe kligini kısa sürede kavrayıp, 
mücade le içinde bizzat yerini a ldı. 

1978 yılında mücadeleye a ktif 
olarak katıla rak. pratik faali ye t 
yürüten Çetin yoldaş . Hareketimi· 
zin geri çekildigi dönemde, yurt· 
dı şına çıkarak kendi egitimini 
tamamlamak iç in girdi§i ça bayı 
Partisine sundugu raporunda şöy
le dile getirmektedir: 

* 
"Önümüzdeki dönemde Kür· : 

distan'da geliştirece§imiz dev· * 
rim ci mücadeleye kendimi ha· * 
zırlamaya çaba sarfediyorum. >t 
Elbetteki bazı eksiklikle rim vnr- * 
dır. Önemli e ksikiiijim teorikıir. * 
Bunu gidermek için kitap okuyo· * 
rum, çaba harcı yorum, bu e ksik/i- : 
gımın kayna§ı okuma-yazma * 
bilmememdir. Yurtdışında arka· 
dcş/ann yardımıyla okuma yaz· 
mayı yeni ögre ndig imden kay- * 
naklanmaktadır" diye n Çetin yol- * 
daş. bir yanda okuma yazma ögre· * 
n ip siyasi e9itimini tamamlarken. * 
rli9er yandan askeri e§itimini d~ : 
ı .!m;lmlıyordu . * 

•· '""' >t' Fııat ERTüRK ' 

Hazırlık döneminde e§i timin i ıt 

uelli oranda tamamladıktan son· * 
ra, ülkede PKK önderli ginde ge· * 
li şecek devrimci mücadele içinde * 
yerini almak için Çetin yoldaş, * 
mücadele azmi ni başka bir rapo· : 
runda şöyle dile getirmektedir: ,. 
"Harek ete daha iyi katkıda bulun
mam için benim en büyük özlemi m 
ülkeye gidip bizzat savaşmaktır. 

B enim Partiye önerim ancak bu 
olacaktır. " Davaya olan baglılı-

9ını ve mücadele azınini pratikte 
de hiç çekinmeden can ını katık 

ederek gösteren Çetin yoldaş: 24 
Ekim 1984 tarihinde HRK güçleri 
ile söm ürgeci faş i st güçler ara
sında çıkan çat ı şmada, düşmana 

agır kayıplar ve rdirirken şehit 
düşüp ölümsüzleşmiştir. 

*** 
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Geçtiğimiz Ağustos'uıi 15'inde. 
Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şem· 
dinH ilçelerine kuruluş amacım, 

.. faşist sömürgecili§e karşı halkımı
zın ulusal ve toplumsal kurtuluşunu 
sa§lama. bağımsız ve özgür gelece
ğini yaratma mücadelesini silahlı 
yöntemle sürdürme" biçiminde 
açıklayan HRK (Hezen Rizgariya 
Kurdistan) tarafından silahlı bas
kınlar düzenlendi. Mücadele süreci
nin ilk adımlannı oluşturan ve aynı 
zamanda HRK'nin kuruluşunu ilan 
etme amacını da güden bu eylemler, 
tüm gizleme ve çarpıtma çaba
Ianna karşın beklenen etkiyi yaptı 
ki, bu vesileyle. bölgenin olsun, 
dünya genelinin olsun değişik po
litik güçlerinin, Kürdistan Ulusal Kur
tuluş Mücadeles•ne yaklaşım tarzı 
da pratik politikada somutluk ka· 
zandı. 

Bu yönlü ilk tepkilerden biri 
TKP'den geldi. Gericilikle bir kez 
daha aynı paralelde ortaya konulan 
talihsiz belirlemeyi, .. TKP' nin Sesi 
Radyosu" haykırdı: "Eylem pro· 
vakasyondur!" Di§er yandan BBC 
adeta dinleyicilerini hiçe sayarca
sına biryaklaşımla eylem haberi ile 
yorumunu verdi: Birinci haberi nde, 
baskına u§rayan hükümet kona§ı 
ve ilçe hapishanesi. ikinci habe
rinde "banka ve cami" oluverdi! Bir 
sonraki haberine ekledi§i yoru
munu ise; .. Türk devletinin böyle bir 
saldınyı karşılıksız bırak

mayacagını bilen bu örgüt men 
supları. nasıl oluyor da böyle bir 
eyleme cüret edebiliyor" tarzında 
ifade edilebi lecek bir soru ile nokta
lamaktaydı. Peki. TKP'nin belirle
mesi dışında ne anlama gelir bu? 

"Eylem provakasyondur" diyor 
"TKP'nin Sesi" ve ekliyor; .. muha
birlerimizden henüz yeterli bilgi 
olamadık!" Oralarda muhabirieri
nin olup olmadı§ını bir tarafa bı

rakalım, eksik bilgilenmenin oldu
gu herhangi bir konuda kesin 
hükme varmak ciddi bir örgütün 
tavrı olabilir mi? Elbette ki, hayır. 
Buna ra§men nasıl oluyor da TKP. 
kesin politik tavır alabiliyor? O TKP 
ki, Kürdistan sorununda gerçekten 
ciddi! Bu durumda politik tavır takı
nabildiğine göre. TKP'nin böyle bir 
gelişmeyi önceden beklediği kuşku 
götürür mü? Şüphesiz ki hayır. O 
halde. böylesine .. hassas" bir örgüt. 
.. provakasyon" olarak nitelediği bir 
gelişmenin öncesinde ne gibi ön
lemler almıştır dersiniz? Devrimci 
e l eştire l bir yöntem kulanmadığı na 
ve de kullanmayacağına (zira bu 
onun doğasına aykırıdır) göre, acaba 
hangi yöntemlere başvurmuştur? 
Bu sorulan yanıtlamasını muhata
bından beklemek gibi bir istemimiz 
yok tabii. Ve hemen ekieyeJim ki, 
yaptıgı (ve yapabilecegi) tek şey, bir 
bütün olarak faşist Türk sömürgeci
liğince yönlendirilen komplocu-tas
fiy eci provakasyon çizgisini besle
mek. desteklemek ve bu yolla devri
mimizin ileri adımlarını önlemek. 
onu yoketmek faaliyetidir. TKP. tas
fiyeciliğin sol içindeki uç · noktası 
olarak. bu rolünü, çevresine topla
dığı Kürt küçük-burjuva soysuz
larıyla birlikte, yalnız Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesine karşı 
değil, Türkiye Devrimci Demok
ratik Hareketine karşı da oynamaya 
çalışm ıştır . Bu tavırlarını, silahlı 

devrim hareketinin bu ilk pratik 
adımlarının atılmasından sonra da 

Aralık 1984 

SAVAŞI GELİŞTİRMELİYİZ! 
Kopenhag'daki Uluslararası Af Ör
gütü Bürosunu basarak sürdürdü
ler. Amaçları, eylemi destekleme
diklerini duyurmakını ş! Utanmazlı
ğın bundan daha iyi bir örneği ola
mazdı gerçekten. 

TKP' nin Kürdistan'a ve KUKM'· 
ne yaklaşımı öteden beri bilinir. O. 
hiçbir zaman ne böyle bir ülke. ne 
böyle bir halk ve ne de bu halkın 
mücadelesini tanımıştır. Bugün de. 
KUKM, Ortadogu'da sosyalist ha· 
reketin en ileri mevzilerini yarat
masına karşın, bu tavır de9işme

miştir. Böylece bu hareket. en ha
sından bir burjuva uşağı olduğunu 
ve kendi burjuvaları adına ••ülkenin 
bölünmez bütünlüğünü korumak ve 
kollamak" görevini üstlendiğini te
yid etmiştir. 

Bizim küçük-burjuvalarımız da
ha mı farklıdır? Pek de degil. "Bi· 
zimkiler" bu uşaklıgı bir-iki el daha 
geriden takip ederler, hepsi o kadar. 
Bu. gerçekte onun sınıfsal oluşum 
tarzından kaynaklanır. Durumu 
şöyle izah etmek mümkündür; Al· 
man emperyalizmi+feodal Osmanlı 
Sultanlıgı ._.... Türk burjuvazisi+ 
Kürt feodal-kampradarsınıfı ...,.Kürt 
küçük-burjuvazisi. Böylesi bir ilişki
nin ürünü olarak ortaya çıkan bir 
sınıftan daha başka bir tavır bekle
mek mümkün müdür? 

Şu veya bu tarzdaki devrim düş
manlarının devrim karşısındaki ta
vırlan böyle oldu§una ve bu tavır , 15 
Ağustos eylemleriyle somutluk ka
zandı§ına, böylece gerek sömür
gecilikle sosyal-şovenizmin. gerek
se sömürgecilikle küçük-burjuva tes
limiyetçilifiinin devrim karşısındaki 
.. gizli" ittifakı şimdi açı§a çıktığın a 
göre; bu durumda devrimin tavrı ne 
olmalıdır? Açık ki. • ·savaşı geliştir-

m eli , miyiz?' ; sorusu devrimin 
kendisine yönelik olamaz. Bunu, 
sömürgeci basının ve yetkililerin 
.. basit bir eşkiyalık olayı" ede
biyatını işlemesinden dahi çıkarmak 
mümkün. Ayrıca, Kürdistan koşul
larında devrimin yaşatılması zaten 
savaştır. Ama bu savaşın nasıl ge liş

tirilece9i. hangi alanlarda yürütül
mesine a§ırlık verilece§i sorusunu, 
her devrimci gibi, heryurtsever Kür
distanlı da kendisine yöneltebil
melidir. 

Sömürgecili§in rengarenk uşak
ları. .. provakasyon". •• so le u luk" • 
anarşizm teraneleriyle sal· 

dınyorlar ... Solculugun", anarşiz· 

min ülkemiz koşullannda en fazla 
bireyler nezdinde ortaya çıkabile

ceği, bu tür siyasi uçları, ancak 
küçük-burjuvazinin az-çok ··bağım

sız" bir ortamdaki gelişiminin ya
ratacağı ve anarşizmin hiçbir za
man bir ulusu savaşın eş iğine götür
meyece§i gün gibi ortadayken, ıs

rarla bu sıfatları kullanmalannın 

amacı nedir? Kendilerinin durağan 
teslimiyetçi yapılarına göre. biz 
.. anarşist" mi oluyoruz? 

Açık ki, bunun daha başka ne· 
denleri var: Birincisi: bunlar düzeni 
savunmaianna .. meşru" bir zemin 
hazırlamaya çalışıyorl ar. Yarın'82 
Anayasasının aşkına yola düşer

lerse buna şaşmayacağız. Bir di
geri; bunlar, bu alanda devrimci 
güçlerin zaafını yakalamaya çalı

şıyorlar. Onlar kendilerince şöyle 
hesaplar içerisindedirler: Sömür
geciliğin devrimci gelişme karşısın
daki tav n şiddetten başkası olamaz. 
Gizli şiddet. esas olarak düşmanın 
bu günkü do§asına aykırıdır. 15 
Agustos eylemleri sonrası kendisini 
birnebze frenleyebildiyse de bu, çok 

özgül bir durumdur. Savaşın daha 
da gelişmesi durumunda yakıp

yıkacak. kitle katiarniarına baş

vuracaktır. İşte, eğer devrim güçleri 
buna karşı yeterli tedbir ve örgütlü
lükle çıkınaziarsa devrim düşman
lan o zaman kadehlerini .. yaşasın 
provakasyon" diye kaldıracaklar

dır. 

Sorun, bu noktada, halkın kendi 
savunmasının örgütlendirilmesinde 
dü§ümlenmektedir. Bu nasıl ger
çekleştiri l ecektir? 

Herşeyden önce halkı kendi kur· 
tuluşu dogrultusunda köklü bir bi· 
li nce kavuşturmak gereklidir. Düş· 
man onlarca yıllık egemenli§i sü
resince ve özellikle de son beş yılda 
halk saflannda teslimiyeıçi ve iha
netçi efiilimleri güçlendirmek. halk 
arasındaki suni bölünmeleri derin
leştirrnek için büyük çaba harcamış 
ve önemli oranda tahribatlar da 
yaratmıştır. Düşmanın yarattığı bu 
tahribatların etkilerini silmek. halk 
arasındaki birliği güçlendirmek ve 
halkı gerçek düşmana yöneltmek 
için yoğun bir bilinçlendirme faa
liyeti sürdürmek temel görevdir. Bu 
yapıldığında ve aynı zamanda da 
halk arasında düşmanın ajanlığını 
yapanlara karşı hertürden etkin 
mücadeleyle birleştirildiğinde. hal
kımız. gerçek düşmanını daha net 
görmekle kalmayacak. ona karşı 

etkin mücadele içine de çekilebi
lecek ve teslimiyeıçi egitim ler yerle 
bir edi lebilecektir. 

Güçlü bir bilinçlendirme faa
liyeti ile gerçek düşmanını ve ona 
karşı mücadele yolunu öğrenen 

halk kitlelerini artık pratik savun
ma yöntemleriyle kendi savun
masını gerçekleştirmeye yöneltmek 
zor olmayacaktır. Elbette ki, devri-

Sayfa 6) 

min silahlı kuvvetleri her köye bekçi 
olara k yerleşemeyecektir. Böyle bir 
önlem bugün iç in mümkün olmadıQı 
gibi uygun da degildir. O halde halk 
kitlelerini mücadele içinde örgüt
leyerek kendi savunmasını gerçek
leştirecek örgütlenmelere kavuş· 

turmak tem€1 görevlerdendir. Bu
nun için de halkı, düşmana karşı 
-savaşımın yöntemleri temelinde 
e§itmek. örgütlernek düşmanın 

halk içindeki ajan ve muhbir lerini 
etkisiz kılmak. düşman faaliyetine 
yönelik İstihbaratı güçlendirmek. 
düşman askerlerine yönelik propa· 
gandayı yetkinleştirmek, yaşam 

araçlannın temin edilmesinde hal· 
km, düşmana bağımlılıgını ortadan 
kaldırmak ve devrimci kurtuluş bir
liklerinin askeri eylemlerini yaygın
laştırıp, daha üst boyutlara sıçrat
mak gereklidir. 

Sorun kendi çözümünü de bera· 
berinde getiriyor. Ülkemizin koşul· 
ları ve devrimimizin durumu bu 
çözümü kolaylaştıncı niteliktedir. 
Sorunu mutlaka bu yönüyle gör
mek, üstüne yürümek ve çözümle
rnek gereklidir. Mücadelenin daha 
üst boyutlara yükseltilmesi için 
zorunludur bu. E§er, sömürgeciliğe 
karşı. savaş geniş çaplı olarak 
örgütlenip sürdürülmezse. savaşı 

geliştirmek mümkün olmayacaktır. 
Oysa. savaşı geliştirmek istiyorsak 
ve her renkten devrim düşmanlan
nın devrimin ölüsü şerefine kadeh 
kaldırmalarını istemiyorsak. sorun· 
ların üzerine daha fazla gayret ve 
kararlılıkla yürümek vazgeçilmez
dir. 

e Her Cephede Savaşı 
Geliştirmek İçin İleri! 

e Kahrolsun Faşist Türk 
Sömürgeciligi! 

e Yaşasın Önderimiz PKK! 
e Yaşasın Askeri Örgütüm üz HRK! 

Bir HRK Savaşçısı 
2 Ekim 1984 

DÜN BİZ KORKARDIK JANDARMADAN ... 
Hangimiz jandarma korkusuyla 

uyutulnıadık beşikte? Hangimizin 
annesi "Lori. Lori. bi nive (raze) 
romi hatın!" dememiştir ve hangi· 
miz küçücük beynimizi harekete 
geçirip romi (jandarma)yı düşü-

1 

nerek sımsıkı yummamışızdır göz
lerimizi? Evet. hep hayal eder ve 
kafamızda jandarmaya korkunç 

i şekiller vererek korkardık ondan. 
Peki neden başka herhangi bir şeyle 
değil de. jandarmayla korkuturdu 

~ bizleri annemiz? Sömürgecili!jin 
1 kahrını çekmiş başka halklarda da 

acaba anneler i şgalci ordunun as-
kerleriyle korkutarak mı uyutur
lardı çocuklarını? Okuduğumuz ka· 
darıyla, başka halklarda bu tür 
örneklere fazla rastlayamadık. 

ancak yine de olabilir diyoruz . 
Annelerimiz. toplumumuzun en 

fazla horlanan, baskı altında tutu-
ı lan, hiçbir hukuki ve insani hakka 

sahip olmayan kesimidir. Daha 
beşikteyken bizi korkutma paha
sına da olsa. onlar aslında bize düş· 

1 manımızı tanıtmaktaydılar. ihane
te uQramış. teslim alınmış. parça
l anmış.bilinçsiz, örgütsüz ve ön
dersiz bir toplumun çi l ekeş anneleri 
"Lori. Lori, sus. uyu jandarma 
geldi" derken aslında sömürgecili9i 
ve onun yarattı!jı vahşeti anlatmaya 

1 

çalıyorlardı.Yüzyıll arın işgal ve isti
l alarını. sömürüsünü. talanını, bas
kı. zulüm. işkence ve dehşetini 

anlatıyorlardı. Mecburi iskanları. 

zindanları. köy baskınlarını ve mey
dan dayaklarını anlatıyorlardı. Tüm 
bunlar jandarma dipçiQinin göl~ 

gesinde yapılırdı. Ve işte bundandır 
ki. jandarma, korkulması gereken 
korkunç bir yaratıktı annelerimi
zin gözünde. 

Peki, annelerimiz. daha çocuk
ken küçücük beyinierimize jan· 
darma korkusunu aşılamamış ol· 

salardı , büyüyünce de bunların va h· 
şetini görüp. korkmayacak mıydı k'? 
Büyüyünce de korkardık diyorum. 
Çünkü, toplumumuz üzerinde sü
rekli bir pasifikasyon mekanizması 
işletiliyor. Jandarma baskısı ve 
zulmü halkımızın yaşamının bir 
parçası haline gelmiş, çocuk olsun. 
genç olsun, ihtiyar olsun. jandarma-

Köylülerimizden biri askere git
miş. Ne var ki. sivil elbiseyi 
bırakıp askeri elbisesini giyince ken
disinden korkmaya başlamış. Hele 
bir de onu alıp kıtasına, yüzlerce 
askerin arasına götürdüklerinde bu 
korkusu daha da artmış. Öyle ya, 
her taraf asker dolu ve yanında bir 
tek köylüsü bile yok! "İşte şimdi ben 

Bugün ı.e •ömürgedler korlaıııor. Çünkü küçücük pannaklar bile tetllrte 
artı le. 
dan çekmemiş birtek insanmuz 
yoktur. Ve bunda anlaşılmayacak 
bir şey de yoktur. Çünkü, ülkemiz 
bir sömürgedir. hem de klasik bir 
sömürge, ve üstelik de Türk burju
vazisi gibi, talancı ve barbar bir 
burjuvazi tarafından sömürül
mektedir. Böylesi bir düşman kar
şısında eQer bilinçsiz ve örgütsüz
sen, korkmamak mümkün değildir. 
Ençok jandarmada somutlaşan bu 
zulüm ve korku ile ilgili, toplumu
nııı7daki hemen her insanın yaşa
dığı örnekler vardır. İşte bunlardan 
yöremizde çokça anlatılan iki f~· 

nesi ... 

yandım: çevreyi bilmiyorum, dağa 
da kaçamam" diye düşünmüş ve 
başına gelecekleri hayal ederek be k· 
lerneye başlamış. Ancak akşama 
kadar başına hiçbir şey gelmemiş. 
aksine, yanındaki askerler ona ··ar
kadaş. hemşerim" diyerek hitap edi
yorlarmış. Bir de akşam koQuşta 
kendisine yatacak yer gösterdik· 
lerinde şaşkınlı§ı ve sevinci artmış. 
sabah kalkar kalkmaz da evine üç
beş kelimelik bir mektup gönder· 
miş: "Ben çok iyiyim, emniyetteyim. 
Tam iki askerin ortasında yalı

yorum!" 
Yine. askere giden ve aynı bö-

lüge düşen iki köylümüz, pazar 
günü şehre inmişler ve mahalleleri 
dolaşmaya başlamışlar. Tesadüfen 
o gün mahallelerden birinin paza
nna rastgelmişler. Pazar yerini 
dolaşırlarken, birisi hemen ortaya 
atılmış, .. yahu biz şimdi asker değil 
miyiz? Askeriz tabii. Peki, asker 
bizim orada -Kürdistan 'da- her 
istediğini yapmıyor muydu? Ya
pıyordu. Peki, biz niye burada iste
diğimizi yapmıyoruz?" diye arka· 
daşına sormuş ve hemen sağa-sola 
emi rler ya§dırmışlar, çeşit li şeyler 

istemişler. bağırıp çaQırmışlar. Pa
zar yerinde bulunan ahali bir an 
şaşkınlıkla durmuş ve ardından 

"bun lar sarhoş, vurun" diyerek baş· 
lamışlar iki köylümüzü dövmeye. 
İki asker gözlerini hastahanede 
açmış ve hemen birisi yakınmaya 
başlamış: "Yahu. bizim orada 
-Kürdistan'da- herkes askerden 
korkardı, asker sivilleri döuerdi. 
Burada -Türkiye'de- ise. siviller 
askerleri dövüyor. bu ne biçim 
iştir! " demiş. 

Evet, her şeyiyle tahrip edil· 
miş.korkutulmuş ve pasifize edilmiş 
bir toplumun çi l ekeş anaları başka 
neyle uyuturlardı çocuklarını? 

Annelerimiz. Türk sömürgecilerin
den daha vahşi.daha barbar ve 
daha korkunç bir yaratık görmüyor
lardı ki. onunla korkutup uyutsunlar 
çocuklarını. Yine. annelerimiz bizi 
bu korkuyla uyutmuşlarsa da aynı 
zamanda· düşanımızı da tanıtmış

lardır. "Düşmanı tdnı , tanı ki bü
yüyünce ona karşı mücadele ed esin. 
kendini savuna bilesin" dem işlerdir. 
Gerçekten de bugün Kürdistan'da, 
TC'nin bir avuç uşagı dışında . TC. 
askerini seven tek bir insan buluna· 
maz. Her Kürdistanlı ile TC askeri 
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BÖYLESi YAŞAM! 
Halkımı z ~il>i. bi nl e rce y ıl ya

b.ııH.: ı sUıni.ıruı..' t.: i i.:'!.JI! tıı e nlikl er a l

uııd.ı d ı.: ı \.'C:' ıLdır..ıpla inim inim 
in_ktihm. Çd!}d ula~ ın..ı s ıntı b ir türlü 
fırs,ıt \.' t! Tillll i!Y L'II. küle U ilıi kulla nı· 

lıp \'arlı ü ı yuk l.'dil ın e k ist t> ne n bir 
lıaşk._ı h~ılk Vd r mıdır ı.u.: abd? Eve ı . 

durıy.ı ça pındtı ::ıumüruecili!)in kah
nııdan ı hı~ilıini .ılınamış çuk aL halk 
\ 'dHiı r. dllt.:.ık Kürt h a lkı uilıi. üze· 
rill(l l' e ıı k.ı tm erli bas kı ve yukeını e 

pu\itikdidfllllll u y!] U\a ndı ğ ı , eş i !Jlı· 

rlılın edık ::ıü nıürged yönt e mleri n 
lıdyd l d ueç irildi !) i başkil bir h..ılk 

yo ktur. h.la !-> ik sU ınüruec ili u in bir 
sbte ın ularak ıarilıt l.! ll ::ıilindifji bir 
ı; •. ı!]cl..ı. ildla büy l es ı b ir kuııunıu 

y d~..ıına::ıın ın . unnıilyunlara vara n 
ni.ıfu!o>Utla rağmen halkımı z ın yuk 
:,..ı y ılınasıııııı. Jim~ liın e par~il l a n · 

mı!?lıUıııın v~ k4...'ndi var lı {lı na ya· 
I.M n c ıl a!? tınlmasının alt ında işı c 

buy l l:'!:ıi tc.~ nı k ulunınanıış bir sümür· 
uec ili U iıı k.Ha ıılık yüzü ya ıınak t a · 

dır. 

Öııce likl t> ülkemiz. en va hş i sa l· 
dırıl<.trld .w ptedi ld i. halkıım z binbir 
ıu r lu e nırik c ı . baskı. zor ve kat· 

l e~ ıi ri ld i. Tt~rih i lı uy un cd .şl'ı veya lıu 
bi~ im<.l e !:ı lıre kli dirc nınil? ul<.tn hal· 
kım ı z ı _yoketınek için akıllan dur· 
dur.ıcdk !:ı ill!:ı i pJ..ınJ .H !Jeli~t iriJdi Ve 
ha l..ı !Jel i ~ tirilın l' kl ~ dir. Bu plan idr 
du{Jrultu!:ıund..ı ülke mi L ünce iki, 
da h d sunrd dü rt purçaya Uüli.indü ve 
lıer IJ<~fC,:d!:ıın..ı y..ıba ııcı bir güç el 
kuyd u. Mdyın l..ır düşe n e rek ve di· 
ken Ji !e lle r ueri\erek h a lkı mız ilra· 
.!:. ınd ..ı suni !:ı llllrlilr ç iLildi. Büy l ı!ce 

tuprd k VI! ni.ıfus u l c~rilk ülke mi z ve 
ha lkımı Lı n birliği parça lilndı . Top· 
rak ve nüfus lıirliUi parçd landıktan 

.!:.u nr.ı ha l kııııı L ilLe rinde bu keL de 
ulusal kinıliUind e n soyutlama plan· 
l arı !Jeliş tir ildi; halklllllL arap l il.Ş· 

tınlm aya, fars l a~tırılnı.ıya ve ıürk
l eşt irilmeye ça lışıldı. Yüzle rce yı l· 

dır yaba ncı eue ın enle r. Uüylesi bir 
amaç peşinde koşuyor ve bu ha· 
ya ll e Yd~ ı yurlar. 

Bu yalın n c ı egemi!nlerin en va h· 
.ş is i. e n barUa n ve e n çeki lm ez i ul a n 
fa ş i!:ıt Türk sümürged l iğ i. e n kısa ve 
etkili yolla amacına ulaşmak istemiş 
ve lıundan dulayı da Kürt halkının 
ulu !:ıa l ve tupluın!:ıal Vd rlı {l ını reddet· 

li<~nı l ct eu~ nı c nlık d ltına a lındı. kül e· ınek l ~ i ~e LH:ı~ ld mı~ı ı r. Amacın d 
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ulaşmak için ise. h e r türlü insarilık 
dı~ı u y!J ulama y ı mübah !:ıay ını .ş tı r. 

Türk sömürgeci liğinin. Kürdis· 
ı cı n hc~lkı liLerind ~ki sü rnürg~c i e tıe· 

nw nli~iııi sürdürmek ve Kürdistan 
hülk(nı tari lı te n s il nıe k iç in ba.şv ur· 

du üu birincil VI! l e ıncl uyuul a nıa . 

lıt~ k!:ıll Ve U(:'rici LUT liYUUiilıTI3SidiT , 

Ülke mi Li n he r karı ş toprağını işyal 
ede n Türk devle ti, !:ıtriltej ik kunum
d..ıki he r dağa. ova ya. köye v~ şehire 
binlerce aske rini y ı ğmı ş. sayısız 

polis, ajan ve ihbarcı · şebekes i 

ürınüştür. En küçü k bir kıpırda nma 

ve e n b a!:ı il bir de mokratik insani 
is te m kanla. sürgün le ve o nl art:a y ıl 

lw pis le bastırılmak ist~nmi ~ ve 
çuğu za man bastınlmışlir da. Öy le 
ki. düşma nı n zor güçleri, çoc ukla rı· 

mı zın . anne lerimi Lin ve babaları mı· 
z ın . k ı saı.:ası tüm ha lkımız ın !JÜ· 
z ünd e kurkulın a!:ı ı , çekinilmes i ge· 
re ken ''ücüler" durumuna yetiril 
ıııi .şt ir . Anneler imi z. çocukl<~rını 

asker korkusuyla uyu tmak, insa n· 
l cnınıı z heı kon u~malarında. a ıtık· 

lan h er ad ı ınd a U u "ücü leri" ha· 
t ırl arnak Lurunda bırakılmı şlardır. 

Kı .!:.acas ı , ülke mizde bir tek gü n 
yoktur ki , ı zd ııapsız . işkenccs i z. 

ölü ms üz !Jeç ın esin. Bu uygu lama· 
lar. ajan ve nıulıbirlerin ispiyonla· 
ma l a rı ve jandarma il e polisi n 

KÖYLÜ VE TARLA TAŞI 
Yılın oniki ayı boyunca hiç dur

maz k öylümüz; çalışır, didinir. Do
ğaya savaş açmıştır kazmas ı y la. 

küreğ iy l e. Açmalıdır yamaçlan. 
bayırları. ormanları. taş lık, kayalı k 

a lan lan e kime. Açmalıdır: her ne 
kadar zor olursa olsun ve her ne 
kadar ayların uğraşı bir ö lçek a rpa 
vermese de. Yine de açmalıdır. 

Çü nkü, açınazsa açlıktan kırılır 

köyl ümüz. Ve açmazsa. nasıl lüks 
iç inde yaşarlar ağa lar, beyle r, bur· 
juva lar. İstanbul, İzmir ve Ankara· 
larda. Ve üste lik nüfusu da giderek 
ço§a lıyor. o§ullar e vle nip aynlıyor· 
lar. Babadan. dededen ka lma bir 
avuç toprak. giderek daha ço k 
parçalanıyor. dilim dilim ediliyor. 
Tarla açmak öyle sıradan bir iş 

de§ildir: kol gücü ister, alın teri 
ister. uzun uğraş ister, ailece ça lı ş

mak is t e r. 
Dağdan, ormanlık . kayalık bir 

a landan ve dar patikalardan geçi
yoruz. Bakıyoruz, kazma kürek ve 
balyoz sesleri birbirini kovalıyor. 

Merak edip kulak kabartıyoruz. 

nedir bu sesler bu kuytu da§da diye. 
Bir d e bakıyoruz ki, orta yaşın 

üstünde bir amca ve yanında irili~ 

ufaklı , kızh-erkekli çocuklan vu· 
ruyor da vuruyor dağa : dağı fet
hetmeye, devirmeye azimli. Yak· 
!aşıyoruz. Ça lı şmayı durduruyor
lar. 
-Allah kuvve t versin amca! 
-Sagol ye gen. siz de hoş gel-

diniz, buyrun. 
Çocuklar durmuş masum ma

sum bakıyorlar, bir bize , bir silah· 
!anınıza . Gözlerindeki anlam çok 
derin, heyecanlı ve geleceğe umut
lu.. . Korkmuyorlar artık silahlı 

ada mlardan, kuytu bir dağda olsa· 
lar bile. Eskiden eşkiyalar dolaşırdı 
dağlarda; adam döver, kız kaçırır, 
bağ bozar. haraç alır ve soya rdı 

halkı . Ama şimdi öyle degil. Dev
rimciler silahlı dolaşıyor da§larda. 
Onlar. halkın öz evl atları , onun 
malının , canının, namusunun ko
ruyuculandırlar. Halkın güze l ge· 
leceğinin kurucusu. savaşçılarıdır· 
lar. Onlarla halk birbirinde n kop
maz bir canın iki parçasidırlar. 

Eskiden halk. eşkiyalardan korkar 
kaçardı , ama artık eşkiya dizginlen· 
miş devrimciler tarafından . Fakat 
bu sefer de devlet eşkiyası var; bar
bar, sadisı ve korkak. Halk, eskiden 
beri devletten hep kaçındı. Devrim 
mücadelesi, ulusal kurtuluş müca· 
delesi başladıgından beri. devle t-

ten daha çok kaçınır oldu. Çünkü. 
sömürgeci devlet. adeta kuduz o l
muş bir vahşi hayvana dönmüş. 
Nerede yakalarsa bir insanımızı. 

ö ldüresiye dövüyor. Ve hele, Kenan 
Evren faşist çetesi iktidara el koydu ... 
ğundan bu yana, ya "devrimcileri 
bes lemişsin '", ya "görüp de devlete 
yardımcı olmuyorsun", ya da "Kürt
çüdür, bölücüdür, eşkiyadır. vatan 
ve millet düşmanı dır, komünisttir" 
denilerek öldüresiye dövülür. sakat 
bırakıhr, yıllarca dört duvar a ra
sında tutsak edilirsin. İ ş te bu ne· 
den le hep kaçılır bu vahşilerden. 

Yaklaşıyoruz, hal hatır soruyor 
ve çocuklara gülerek bir espiri 
yapıyoruz. Sevin iyorlar. 
-Hayrola amca, almı şsın çocuk· 

lan etrafına, vuruyorsun da vuru· 
yarsun şu kayalıklara. taşlıklara . 

Dağı devirmeye mi niyetlisin aca· 
ba? Nedir s izi bu yorucu, bitirici 
i şe iten? 
-Yeğen , aslında biliyorsunuz du

rumumuzu, ç ile mizi. Hatta bizden 
çok çok iyi biliyorsunuz. Durumu· 
muz u bilmek sizin bir görevinizdir. 
Çünkü, s izler bu durumumuzu de
ğiştirmek istiyorsunuz. Durumu· 
muzu bilmezseniz nasıl değiştire· 

ceksiniz. nasıl bize önderlik e de
ceksiniz? Onun için halimizi bili
yorsunuz diyorum. Çünkü epeydir 
buralardasınız ve kaç senedir Parti· 
niz (PKK) binbir zorlukla mücadele 
ediyor. Ama yine de anlatayım. 

Biz ailece 7·8 nüfusuz ve as· 
kerde bir oğlum var. Köyümüz 
herşeyden yo ksun. Yolumuz, s uyu
muz. e lektriğimiz yok. Evlerimiz 
oturulacak halde degil. Topraklan· 
mız, gördü§ünüz gibi , taşlık ve ve· 
rimsiz. İ ş a la nı da yok ki çalışalım. 
Gerçi eskiden asker oğlumla , ş u 

gördüğünüz küç ü§ü. bazen Türk
le rin şehirlerine g ide rle rdi ve zar zor 
beş-on kuruş getirirle rdi. Ancak 
şimdi , oğlum askerde ve o nu da 
orada beslemek gerekli. Hayat çok 
pahalılaşmış. gidip çalışsan el ka
pısında, günlük ekmeğine yetmez 
ücretin. Sen bunları boşver ye§en. 
ağzımızdaki lokmayı dahi alıyorlar. 
Nas ıl mı alıyorlar? Bak. bir kaç 
örnek vereyim ; birincisi, gelip biz· 
den silah istediler. Yoktu, gidip 
şurada-burada aradık bulamadık. 

S ilah bulamadığım iç in m e rkez yüz
başısına altmı şbin lira para rüşvet 
verdim. İkincisi; ağalar, karakol 
başçavuşu ve merkez yüzbaşı sının 

adamları vasıtasıyla köyümüze fe· 

sat ve fitne soktular. Köy kavgas ı 

çıktı. Birbirimizin kafasını, kol
larını . kaburgalannı kırdık, hasta
hane lik olanlar o ldu. Artık h er gün 
karakola. merkeze g itme n gere
kiyor ve asker ikide bir köye geliyor. 
İşte tam da kurda layık sisli bir 
hava. Ve artık e linde-avucunda ne 
varsa vermelisin karakol simsarı 

ağaya , jandarmaya, onbaşıdan , 

yüzbaşıya. albaya kadar hepsi ne. 
savcı ve hakime ve hatta mahkeme 
müstahdemine bile verme lisin. 
Yoksa, rezil, kepaze e de rler seni. 
Üçüncüsü; ürünlerimizin. hayvan
larımızın bu kadar ucuz olduğu. 

bu na karşılık her gün gaza, beze. 
tuza, şekere vs. herşeye zam yapıl· 
dığı düşünülürse, nasıl geçiniriz 
biz? Binbir hile ile e limizd e kini, 
avucumuzdakini a lmaktadırlar. 

Peki biz ne yapalım? Eğer, ailece 
di şimizi tırnağımıza takmazsak. 
her zorluğu göğüs l eyip bu sarp dağ
lara savaş açarak birkaç m e tre 
kares ini e kime açmazsak. h epim iz 
kırılını açlıkta n. V eğen , sen boşver 
bizim halimizi. Babalarımız, de de· 
le rimiz hep bu çileyi yaşadılar. Biz 
de yaşayabiliriz, dayanını da, lakin 
şu çocuklarımızın ç ilemizi çekme· 
mesini, torunlarımızın durumu
muzu yaşamamasını istiyoruz. Bir 
gelecek kurmak gerekir onlara. 
Bazen cemaatlarda arkadaşlarınızı 
dinledim. Çok dogru söylüyorlar. 
İşte ben hazırım mücadeleye. Par· 
tiye e limde n gelen katkıyı, yardımı 

yaparım. 

Bizle r sustuk artık; ne ekieyebilir
dik ki amcanın konuşmasına. 

Sabah eza nıyla kalkar Rüstem 
dayı. Uyandırır körpe çocuklarını 
alaca karanlıkta uykudan. Ve verir 
talimatını muha be reye gidecek 
komutan gibi: .. Hom o, oğlum sen 
eşeği semerle: hanım, ekmeğimizi, 

suyumuzu hazırla: Musa, oğlaklan 
otlatmaya götür, göz kulak ol, kay· 
betme: Fatma, kızım sen de kalk 
suyu omuzla. Aletlerimiz tamam mı 
acaba? Kazma, kürek, balyoz. man i· 
vela. taş çekm ek için zembil. Ta· 
mam çocuklar, haydi hızlanın, geç 
kalıyoruz." 

Gelir ormana Rüstem dayı. Bi· 
raz eğimi az bir yamacı bulur bul· 
maz, sıvar kolları çocuklarıy la 

birlikte. Kazar da kazar, vurur da 
vurur balyozu, devirircesine da§ı. 

Açmak için birkaç metre topra§ı 

ekime. kınlmastil diye çocuklar 
açlıktan .. . 
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!JÜ nl ük küy baskınl a rı yla. meyda n 
dayak la n . ça lılar içe risinde sürün
dürnı~. kad ın ve ~rke kl er i suya ra k 
karşı ka rş ı ya dizın e. saç ve b ıyı k 
çe km e. çe~ it l i orga niara ip ba§· 
layarak çek ııı e. a ra nan ev l erd~ 
ha l kın değerli ~şya l arı nı ça lm a. te h· 
dit ve küfür e tme. kadınları a lıp 
!JÜtÜrme. şantaj l a pa ra ve ri.i.şv~ t 

d lma. he r !JÜıı kara ku la çaY ı rarak 
i~ke n cede n yeç irme. i.şiııd e n-uü· 

c ünden a lıkoym a. darpla üldürın e. 

!:ıa k a t b ı raknıil. kurşun l ama vb. vb. 
Uinlıir ~ e kilde sürdürü lın e kt edir. 

ikiııt: i uygulama; h a lkımı zı n 
içi ne ni fak tohumla n saçara k birligin i 
buzma ktır. Sosyal ve toplumsal 
gelişm es i e nge lle ne re k urı açag ka· 
ran lı § ında b ı rakılan halkımı z ın 

ba9nnda , a.şi retç ilik , mcz hepç ilik. 
particili k, a il et:i lik ve b ireyc ilik u ibi 
ça§dı ş ı an lay ı ş lar !:ıÜrekli kürük le· 
ne re k. ha lkı mız a de ta aıum l a rın a 

kadar parça l anmışl!r. H a lkımı z 
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hedefleye n Türk sümürgec iliği. on· 
larca y ıldan be ridir. dilimizi . kül
türümü zü. he r türlü ge le ne k ve 
gönmeklerimizi yasa kl ayarak hal
kımı z ı ulusal benli{iinden u zak la ş· 

tırmaya gayret sar fet ııı e ktedi r. Bu 
ama ç la h eryün he r saa t. insa nları · 

mızın beynine kendi kültürünü. 
ke ndi ge le ne k ve göre ne klerini aş ı · 

la ma kta . " ıürklük şuuru " nu ege· 
men kılmaya ça lı ş nıaktadır. O kul · 
l arı nda. kültür kurumları nda. devle t 
daireler inde ve ordu iç inde sürekli 
Türk şovenizmin i ve Kem a li zm 
zelırini insan l a rımı z ın bey nin e akıt· 
ma kt ad ır. Bütün bu e tkil e r ve baskı· 
la rl a ha lkımı z kendi va rlıgıııı ta· 
nıya ınaz ve ke ndi yerçe kli §i ne ya
bancı duruma getirilmek ist enın ek· 
tedir. 

Beşin c i uygulama: burjuva yoz· 
lu{iunun u e li ş tirilın es idi r. Türk SÜ· 
mürgecileri. in san larım ı z ı ke ndi 
üz kurtulu ş su runlarından u z ak l a~-

Bin cıa, bin umutla Içiçedir Klln&t4n'da -m. 
a rasında hu~uın~t. !JÜven!:ıiL ii k v~ 

kuşku. SillifSIL bir ~e kilde U~Ji.ştiri l · 

miş. herkes birbirine düşman gö
züyle lıakar hdle ueıir i lıni ştir. SU· 
nıürgedler. ülkemi Ldeki daya nak· 
larını da devreye sokarak bu çd i .ş ki· 

ll' ri dalı.ı da d e rinl~ş tirnıekt e. su· 
ııu çta iıısanlarıııııL, bir bahçe suyu, 
bir hayvan. iki ı.;ucu~un kavu..ısı. bir 
tutanı ın eşe yaprağı. bir k ı z kaç ı rın,ı 

vb. bir çuk basit olay ic,.· in lı irlıirl eri ni 

ü ldürınekıe . ma hkeme li k ul nı ak ta

dırl..ı r. Kiın!:ı e kim!:ıeye selam ve r· 
mez ha le getirilmiş: kardeş kardeşe. 
baba u{i ula. !Jel in kayn.uıaya. ki:iy lü 
küy liiye ve e ıı korku nt: u eieı çucuları· 

mı L Lıirbiriıı ~ dli~ ııwn e tıirilnıi~tir. 

llalkımız i.iln iıı dcki Ü(,: lin cü uy· 
uul ..ı ıııcı : sü ıııuri.i ve tal..ıııdır. Türk 
sünıürucci l i~i Klırdist cın ' da üy J e..,ı 

ne bir sömürü politikas ı uyguJ ;,. 
makldd ır ki. neredeyse ha lkımı "iı ı ı 

damarl a nndaki kanı ~ı rın ya ile a lıp 

pa za rldyacc~ktır. Ü lktt ıni zde ki ttlil· 
şı m yolları ulu sa l bi rli !} imiLi e n!Je l· 
lcyecek vc talanı o l a nak l ı kıl ilt:a k 

.şe kilde y c~pılnıı.şl;ırdır. Ülke H ıiLin 
t ü nı ulusd l Le ıı u iıılikl er ini (p~ trul. 

kömür. n~cıde nl er dı.) ıal.w e t nh· kıt · 

Vt' kt.• ııcli nıetrupu ll e riıı e tıkıtnı,ıktıı · 

dır. Bunun ya nı sı r . ı , lı •. ılkınu L ıı ı bın · 

lıir L urlukl c ı e ld t.• l! tıi U i tarınısal ve 
lı<.~y\· .ıııs.ıl lirünl e ri yu k pdlıasınc~ 

e linden dlııııp uu tü rlilm e ktl', te m e l 
Uldd lllcidde leri Vl' falırikcl llli.llllÜI· 

ler in e y ..ıpıl<.~ıı sürekli Lc.uııl arl..ı IMI· 

kınııL <H.; Iıkld yl ı LyÜLe bırc.~kılm.ık· 

ı c~ dır. Fd~isı Tiir k de~ı l e ı i lnıııunlcı de~ 

yl' ıiıımeııı~ ktt.• dir. i~!:ıiL ii ~e nhıh· 

kunı c ıt ı!Ji insa ııl .uı nıı lı. ııı l' trupu l · 

ler in e -.· e k e r~ k vey..ı ydlıd ıK ı i.il
kelerl' !:ı dt..ırak i.ş!]Üçle rin i ~ ~~ ıurtu 

i şll.'rde lı uvardac..ı lıt~rt:d n hıkı.Hlır. 

Adeta !]Ün lük y<.~Şd llllll bır ıMrı,:ası 

ha line u~l miş bulun.ın upenısyuıı· 

la n !:ı ır..ı3ınd..ı h.ılkımı L ııı v.ı nıu· 

yu!Ju ııu taldıı etnwkıe. ~antdjld, 

ru~ve ıl e. veru il eı l e. hı rs ı L iı kl.ı ve 
urduyd y c.ırdını adı c~ltıııda lıdlkımı · 

Z lll tÜın Vcl ri1UIIll !:ıÜ IÜk UiiJi e lli· 
ın~ kl t' dir. 

Ki.irdisıa ıı h<1lkı ÜL l ' riııdeki dUr· 
dü ıı ı.::i.i uyu ul a ııw : ı~ s inıildsyu ndur. 

ll.ılkıını Lı Türkl e!?t ırerek yukeımeyi 

ıırıııak ve da ha kul<.ty sünıürelı ilnı ek 

içi n top lumumu zdil s is te mli o lara k. 
fu lıu ş, kum ar. ic,: ki, uyu~ıurucu 

madde v!J. yuz a lı ş kanlıkl.ırı ue li ~· 

tirın ey~ çc:ı lı ş nı akt ad ır. Öze llikl e 
cunta sun ra s ı düıı e ınd e bun ..ı hı z 

veri le rek. IJiZLa t devle tin !:ıist~m li 

lıir politikası u larak ue li ş t ir ilın ~ye 

lıaşla nııuşıır. Bu uyuula ma. ÖLe liik
le devlet in uüv~ ıılik uli ç l,ainin ve 
uLe l a j a nl arının ı t·~v iki ve fii li te~e
IJüs ler i ile sü rdlirülın e kı e dir. Bu 

dlçakc,:a uyu ula md yla t uplunıumu L 

lı ir .ı yya~la r. SerM:> rile r toplu mu 
hdline ue tirilın e k. k~ ııd i lı tı ııli !} iıı e 

vtt kurtu lu!? dav.ı!:ı llld yt~ lıc.~n ı.: ıld Ş· 

t ırılnıak btennıekt t> dir. 

Evet. lıe li rtıiUiıııiL lıli tlin bu uy· 
uulanı a l ar. Kün ha lkını. ülke ve 
: ıalk olarak yoketmenin a raç l a rıdır 

~~ · Türk !:ıU nılir!J l'ı.: ili {i i tlıııı bun l<.~rı 

u ıınlük ularak h:ürı lıc~lkınııı ha yatı · 

ııııı he r . ıl a nıııd c~ !:ıÜ rd ü rnı l.:' kt e dir. 

Bi l PKK pa ni La n lan . bu ue rc,:t' k· 
Ini hnuün he r !:ıc l d t h <.t lkıın ıLl . ı bir· 
likt~ yc.ıl?<.tycır tık . f . ı ~ i st !:ıU m i.iru l' ı.:i · 

li!}l.:' kar~ ı ddhLI ı..· uk kiııl e niyur ve 
Pc.~rtiıııiL Pri.l\'nin !JUSte rdiUi kurıu
lu~ yo lundd d cılı d lı üyük lı ir cuı ııı VI.:' 

karc~rl ılık l.ı yürlı yuruL . ll <~ lkııııı l. 

sü mUru'-· ı: ilt.• riıı u yu uldnıc.ılıırı ll d 

k <.trŞı uy l t.• !:ıill t' lı ir kin ve ufkl:'y lc> dul 
muş ki , ço§u zama'n kendisine kur 
ıu l u ~ yuluııu a n l. ıtılldllll /.d f ır!:ı..ıl 

\'er nw yL' rl'k. kendi!:ı i t~nl.ıııyur \ ' l' 

dl'\Ti ııı ı.:i '- ' vl cıtl,ınııd..ııı unıuı be k· 
liyu r. 

""Biz" dı yu r lı,ıl kı ıııı L "'hqJ boy/to 
mi kulaoı{l'Z ~ Atalanmı z bu klıJıru 

/os ı yu ~ll /11 i.,;iııd t.• ü mür do ldıınıp 
öldü ler. Biz de m i. t;onık/qnnllz n · 
ıonuı/onıı11z du mı bu c;uğdı:iı yu· 
~am iı.·iııdc ü miirdu ldurup Olt:ccğ i z! 

Bukııı hu/imizc! 1\oyulık/an. ur· 
maıılıklon . Qir uvut· coproğı11 bu/u/l 
duğu }ıer ya ırıo cı biıı(ıir zo ı-/uk/u 

ıircıimc u (IIH ~ız. Bağ Vt' bo/ıçe · 

ci /ik/e ıı ğru:i iiJUktuıı bdimiz kın

l ıyor. iki büklii ın oluyoruz. Güııüıı 

yirmidö rt saati. uykuda do lıi ~o· 

yık lc.ıyo rak. çol ı~ıyorıı z. Bu sarp 
duğ /onlu yü zlt: rcı.: hayvo11 ı. bi11bir 
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( SERXWEBÜN Aralık 1984 Sayfa 8) 

ŞANLI ÖNDERİMİZ PKK 7. SAVAŞ YILINA GiRERKEN 
KÜRDiSTANLI EMEKÇi KiTLELER TARAFINDAN 
GÖRKEMLi BİR GECE EYLEMiYLE SEIAMIANDI! 

Kürdistan halkının ve pro· 
letaryasının öncü müfrezesi Parti· 
miz PKK'nin 7. savaş yılına girişi 

Kürdistanlı emekçi kitlelerin coş· 
ku n birgece eylemiyle selamlandı. 1 
Aralık 1984'de Köln Sport-Halle 
salonunda gerçekleştirilen geceye. 
yaşlısı. genci, kadını ve erkeği ile 7 
bin civarında emekçi bir kitle 
katıldı. Salonu dolduran binlerce 
Kürdistanh emekçi. Partimizin direniş 

çizgisi etrafında yek vücut bir birlik 
oluşturdu; haykırdı§ı sloganlarla 
Partimizin şanlı direnişine sahip 
çıktı: sömürgeci faşist cunta ve 
onun her soydan uşaklarını kah· 
re tti! 

Tamamen siyasal bir eylem ni te· 
liğin de olan gecenin en büyük özel· 
liği , geniş bir Kürdistanlı emekçi 
kitlenin katılımıydı. Kitleler her 
türlü zorlu§a gö§üs gererek. bu 
büyük günde önderleri PKK'ye sa
hip çıkmak. direniş sloganlarını 

haykırmak ve dagda savaşan HRK 
birliklerinin gücüne güç katmak 
için. sabahın erken saatlerinden iti· 
baren gecenin yapılaca§ı salon 
önünde toplanmaya başladılar. Saat 
16°0 'ya do§ru sayılan gittikçe artan 
bir sayıyla eylem alanına ulaşan 
binlerce yurtseverin bir bayram 
yerine çevirdi§i salon civarında 

oluşan coşkun hava ve kararlı ruh 
hali. "Kürdistan Ulusal Direniş 
Gecesi"nin nasıl bir eylem alaca· 
§ını tüm çıplaklı§ıyla gözler önüne 
sermekteydi. 

Burada hemen belirtelim ki, 
halkımızın ba§ımsızlık ve özgürlük 
mücadelesine ve onun öncüsü 
PKK'ye düşman olan. başta faşist 
Türk cuntası olmak üzere. bunun 
Avrupalı dostlan ve sol görünümlü 
uşaklan, bu eyleme geniş bir kitle· 
nin katılımını engellemek için, gün· 
lerce süren sinsi ve adi bir pro· 
paganda faaliyeti yürütmüşlerdi. 

Akla·hayale gelmeyen yalan ve 
demogojiyle kitleleri korkutmaya 

Partimiz ve kitlemizi selamiaYan 
kısa bir konuşması ve saygı du· 
ruşuyla başlatıldı. 

Gece programının açıklanması 
sırasında, PKK Genel Sekreteri 
Abdullah ÖCALAN yoldaşın. PKK"
nin 7. kuruluş yıldönümüne ilişkin 
mesajının videodan verilece§i be· 
Iirtilmesi üzerine, kitleler, önder· 
lerini yo§un alkış ve .. Biji Serok 
APO". "Biji PKK" sloganlarıyla 

selamladılar. Programa girişte 

koro'nun direniş marşlan arkasın· 
dan. PKK Genel Sekreteri Abdullah 
ÖCALAN yoldaşın, PKK' nin 7. ku
ruluş yıldönümüne ilişkin mesajı 

özetlenmiş bir biçimde ve yazılı 

olarak Kürtçe ve Almanca okundu. 
Bunun ardından mesaj görüntülü 
bir şekilde videodan kitlelere su· 

PKK'nin 7_ kurvlut yılı binlerce yurtıleverin cotku •loganıyla aelamlandı. 

ve böyle bir eylemi güçsüz bırak· 
maya çalışan bu çevretere en kahre· 
dici cevabı. salonu savaş slogan~ 
larıyla dolduran 7 bin Kürdistanlı 
emekçi vermiştir. Yürütülen yalan 
ve demogojiden ibaret propaganda. 
kitlemizin kararlılık ve sınıf kinini 
artırmaktan. önderleri PKK'ye da· 
ha sıkı sahip çıkmalarını sa§la· 
maktan başka bir işe yaramamış; 
kitlemizin attı§ı her direniş sloganı 
bu halk düşmanı güruha indirilen 
birer tokat olmuştur. 

Kitlemizin saat 16°0 'dan itiba· 
ren gerekli disiplin kurallan çer· 
çevesinde salona alınmasından 

sonra, program 1630 ' da bir yoldaşın 

n uldu. Üçbuçuk saat olan. ancak 26 
dakikalık kısmı sunulabilen me· 
sajda ÖCALAN yoldaş. Partimizin 
tarihsel çıkışının an lam ve önemi, 
PKK'nin direnişçi gelene§i ve dire· 
niş şehitlerinin mücadelemizdeki 
yeri; ayrıca 15 A§ustos devrimci atı· 
lı m ın yol açaca§ı gelişmeler üze· 
rinde durarak, başta halkımız ol· 
mak üzere çeşitli çevreler ve Partili 
militaniara ça§rıda bulundu. 
ÖCALAN yoldaş. 15 Agustos ey
lemlerinin yeni bir dönemi fiili 
olarak başlatligını bildirerek, halkı
mızın. halk savaşına göre gerekli 
hazırlığını yapmasını da vurguladı. 
Kitlemizin büyük bir ilgi ve coşkuyla 

izledi§i mesajın bitimiyle saluıı, 

"Biji Serok APO", "Biji PKK'', 
"Mazlum-Kemal-Hayri Halk Sa
vaşı Yolunda İleri" sloganlarıyla 
yankılandı . 

Mesajın arkasından, 15 A§ustos 
saldın ve direniş eylemlerinden 
sonra, Türk ordusunun içine düş· 
tü§ü korku ve pani§i dile getiren ve 
bizzat cuntanın televizyonunca ha· 
zırlanan bir program kitlelere gös· 
terildi. TC'nin sözümona, PKK ve 
HRK'yi "teşhir" için hazırlattığı bu 
operasyon filmi. TC'nin zavallı ve 
barbar yönünü gözler önüne se· 
rerken. kitlemiz, faşist Türk sömür· 
gecili§ine karşı taşan kin ve öfkesini 
"Kahrolsun Sömürged Faşist 

Cunta", "Faşist Katillerden He
sap SoracaSız" sloganlanyla bir 
kez daha haykırdı. Bunu takiben, 
Partimizin, taktiksel olarak geriye 
çekiliş döneminde yürüttüğü siya· 
si ve askeri hazırlıklan içeren bir 
tatbikat filmi ekrana yansıtıldı. 

Partimizin, 15 A§ustos gibi dev· 
rimci bir atılıma hangi temellerde 
hazırlandıSını bir kez daha belge· 
leyen bu program. Kürdistan halkı· 
nın silahlı direniş çizgisine olan 
sonsuz güven ve ba§hlı§ını ifade 
eden "Mazlum-Kemal-Hayri Halk 
Savaşı yolunda İleri", .. Yaşasın 

Rizgariya Kurdistan'', 
n 15 Ağustos Direniş Ru

Direniş, Kahrolsun 
sloganlarıyla karşılık 

devrimci coşkuy • 
halkımızın öz kültürünü güzel figilr· 
lerle dile getiren HUNERKOM 

grubunun oyunları da eşlik 
Direnişe kültürel alanda da 

sahip çıkan halkımız. kalabalık bir 
falklor ekibi tarafından sergilenen 
oyunlara yer yer katıldı. Bu çoşku 
ortamı içerisinde bir yoldaşımız, 

PKK Hareketinin oluşum. gelişim 
ve mücadele tarihini değerlendiren 
ve içinde bulundu§umuz dönemde 
özellikle 15 A§ustos devrimci atılı· 
mı nın anlam ve önemini açıklayan; 
aynı zamanda çeşitli reformist·tes· 
limiyetçi, sosyal·şoven çevrelerin 
Partimiz ve önderli§i altında yürütü· 
len ulusal direniş mücadelemize 
karşı yo§unlaştırdıklan düşmanca 

faaliyetlerini teşhir eden bir ko· 
nuşma yaptı. Yapılan ko· 
nuşma zaman zaman kitlemizin 
alkış ve sloganlarıyla kesildi. Si· 
yasal konuşmanın ardından Ozan 

Serdar. direniş türküleri söyledi. 
15 Eylül-15 Kasım tarihleri 

arasında yürütülen ve PKK önderli· 
§inde gelişen Kürdistan Ulusal Kur· 
tuluş Mücadelesini desteklerneyi 
amaçlayan ba§ış kampanyasının 

sonuçlan da gecede açıklandı. Ba· 
§ış kampanyasının anlam ve önemi 
üzerinde yapılan kısa bir de§erlen· 
dirme konuşmasından sonra, kam· 
panya sonuçları bölgelere göre 
bütün yurtsever kamuoyuna duyu· 
ruldu. Kitlelerin Partimize olan 
aktif destek ve yardımlarını bir kez 
daha gözler önüne sere n ka m pan· 
ya sonucu, kitlemizin, daha fazla 
destek ve sosyalist yanş şiar· 

larıyla karşılık buldu. 
Bağış kampanyası sonuçlannın 

açıklanması ve yapılan kısa bir ödül 
töreninden sonra. geceye. Partimi· 
zin resmi davetiisi olarak gelen. 
çeşitli halklardan örgüt temsilci· 
lerine söz hakkı verildi. Sırayla. Şili 
Sosyalist Partisi. El Salvador 
Ulusal Kurtuluş Cephesi. Peru Bir
leşik Sol Cephesi. Filistin Halk 
Kurtuluş Cephesi ve THKP/C Acil
ciler grubunu temsilen konuşan 

arkadaşlar. Partimizin kuruluş •Je 
mticadelesi üzerine görüşlerini bl:!· 
lirterek. halkımız ve Partimizle olc n 
dayanışmalannın anlam ve önerııi 

sadece zor ve onurlu ulusal görev.! 
lerle de§il, aynı zamanda büyük ve 
anlamlı uluslararası görevlerle de 
yüküm lü bulunan bir harekettir. 
PKK. günümüzde ulusal ve ulus· 
lararası alanda bolşevizmin temsil· 
cisi, Marksizm·Leninizmin yılmaz 
savaşçısı ve uygulayıcısıdır. Ve hiç· 
bir emperyalist baskı ve pro· 
vakasyon. Onu ulusal oldugu gibi. 
uluslararası görevlerini de hayata 
geçirmekten asla alıkoyamaz. 

Gecenin, anlamlı bölümlerinden 
biriııi de geleceğin savaşçı nesiini 
temsilen bir yurtsever çocu§un. 
Kürdistan halkına yaptı§ı ça§n oluş· 
turur. Konuşmada, Kürdistan halkı 
şanlı önderimiz PKK'ye daha fazla 
destek vermeye ça§nlırken. aynı 

zamanda Kürdistanlı çocuklann, 
büyüklerinden ba§ımsız bir Kürdis· 
tan'ı miras olarak devralma istek· 
leri açıklandı. Bu konuşma. halkı
mızın ve Partimizin gelece§inde 
bugünün çocuklannın ne tür bir rol 
oynayacaklarını açık bir şekilde 

vurgularken, artık. silahlarını bir· 
birine teslim eden bir neslin yetiş· 
mekte oldugu kamuoyuna bir kez 
daha ilan edilmekteydi. Bu ça§rıya. 
Stuttgart çocuk korosunun hazırla· 
dığı direniş türküleri eşlik etti. 

Partimiz PKK'yi tanıtan, onun 

Tiyatrodaki köylü aalıneal beğeniyle lalendL 

üzerinde durdular. Konuk örgütle· 
ri n temsilcilerinin yaptı§ı konuşma· 
lar. kitlemizin dayanışmacı slogan· 
larıyla selamlandı. Bu konuşmalar 
ve arkasından çeşit li devriınci 

demokratik parti. örgüt " · kuru
lu~lann. PKK'nin 7. yılını se'~n· 
ldyan yazılı mesajlarının oku n mo .ı. 
geceyi uluslararası bir destek plat· 
formuna dönüştürürken, Partimizin 
her geçen gün artan uluslararası 

l'ı O?:stij ve saygınlı§ına da parmak 
ha ;maktaydı. 

Bilindiği gibi. çeşitli düşman 

çevrelerin. uzun bir dönemden bu 
yaıırt yürüttü§ü, Partimizi ulus· 
idrarası devrimci·demokratik ka· 
muoyundan koparına çabaları söz 
konusuydu. Arkalarma karanlık 
güçleri alan bir takım reformisı tes· 
limiyetçi ve devrim kaçkını sosyal· 
şoven güçler, çeşitli Yalan ve de· 
mogojilerle, komünist bir hareketi. 
uluslararası alanda tek başına bı· 
rakabileceklerini ve böylece. 12 
Eylül faşizmine gerekli olan bir yar· 
dımı yapabileceklerini zannediyor· 
:..ı. ı dı. Ancak. bu zavallılar şunu 
niçbir zaman unutmasınlar ki, 
do§uşu enternasyonalist bir nitelik 
taşıyan. bagrında Haki KARER. 
'<•mal PiR. Gürcan ÖZCAN gibi 
enternasyonalist savaşçıları yetişti· 
ren, Ortado§u'da onlarca evladııı ı 

Filistin halkının kurtuluş mücad~· 
tesine şehit veren PKK. bugün 

mücadele tarihini ve özelliklerini 
•. ~iva eden Almanca konuşmadan 

.. ıııır,ı. azanlardan Çiya ve Zozan 
ırknl•aşlar. direniş türküleriyle kit· 

,.•IPn in karşısına çıktılar. Kitlemiz. 
.öylenen direniş türküleriyle "M az· 

ı .. , ··Kemal·Hayri Halk Sav,ıc::' 

voıı•nda İleri", ''Diyarböh.ıı 
Uuurumuzdur" s l oganlarını lı. ı ı.. 

kırarak direniş liderlerinin anıı~ 

n na ba§hhklarını dile getirdiler. 
Partimiz PKK önderliğinde HRK 

tarafından gerçekleştirilen 15 Ağus· 
tos Saldırı ve Direniş Eylemlerinin 
yarattı§ı coşku ortamında yapılan 

gecede. 15 A§ustos eylemlerinin 
halkımız üzerinde yarattığ ı coşku· 

yu. halkımızın önderi PKK'ye ve 
HRK Partizanlarına nasıl sahip 
çıktıklarını konu alan bir tiyatro da 
sergilendi. Tiyatroda, 15 Ağustos 
eylemleriyle birlikte, halkımızın 

gelişen umut ve cesareti vurgula· 
nı rken. aynı zamanda Türk ordusu· 
nun. HRK güçleri karşısındaki 

korku ve yılgınh§ı da dile getirildi. 
Tiyatroda özellikle işkenceci zalim 
subaylann. HRK savaşçıları tara· 
fından ölümle cezalandırılmas ı . kit· 
lerniz tarafından yo§un alkışlarla ve 
.. Biji H ezen Rizgariya Kurdistan", 
"Faşist Katillerden Hesap Sora
ca~ız" sloganlarıyla desteklendi. 

Geniş bir kitle katılımı ile ger· 
<,'Pkleşt irilen , coşkun ve kararlı bir 
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( SERXWEBÜN Aralık 1984 

1 Aralık 1984 günü F.Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Kürdistan Ulusal Direniş Gecesi, bir çok 
örgüt temsilcisinin de katılımıyla adeta biruluslararası konferans niteliğine kavuştu. Gecede birer konuşma da yaparak, PKK önderliğinde gelişen Kürdistan Ulusal Direniş Mücadelesine olan dayanışma duygulan nı 
ifade eden Parti ve Cephe temsilcilerinin mesajlanndan bazı bölümleri yayınlıyoruz. 

Yoldaşlar; 

Bu sı ralarda ABD emperyalistleri 
Nikaragua devrimini yok etmeye. 
Guetemala ve El Salvador hareket
lerini durdurmaya çalışmaktadır. 

Somoza diktatörlüQünün yıkılışı . 
Guetemala ve El Salvarlar devrimci 
halk hareketlerinin doQuşu hangi 
nedenlere dayanıyorsa. Kürdistan 
halkının direnmesi de aynı nedenlere 
dayanmaktadır. 

Kürdistan halkının tüm yaşamı 
baskı. işkence ve katliamlarla dolu
dur. Bu halk. tarih boyunca çeşitli 
biçimlerde direnmiştir. Bu direniş 
bugün yeni bir döneme girmiştir . 
BaQımsızlık ve özgürlük. kendi ka
derini tayin, banş ve sosy_alizm için 
Kürdistan halkı, Kürdistan Işçi Partisi 
(PKK) önderliginde ulusal kurtuluş 
savaşı vermektedir. 

Emperyali zm ve onun kuklası 
ıaşist cunta, Kürdistan halkının bu 
ılırPnişini kırma çabası içerisindt:-dır. 
... "" önderli§indeki HRK'nin ku ı u i
ması ile Kürdistan halkı, artık atd.ı..ıı. 
barış ve özgürlü§ün bayraSı altın duh.i 
kurtuluşa daha da yaklaşmış bulun
maktadır. Kürdistan'ın. emperyalist
lerin jeopolitik çıkarlannı ne kadar 
sarsn§ı artık açı§a çıkmıştır. (Lakin) 
bizzat Türkiye'nin bazı sol güçleri. 
Ankara'daki diktatörlerin uygulama
lannı onaylamaktadırlar. 

Salvadorhalkının. Ulusal Kurtuluş 
Cephesi Farabundo Marti önderli
Sinde emperyalizme ve diktatörlü§e 
karşı gösterdi§ i siyasal ve askerı 
başarı . dünyadaki baskılara karşı 
savaşın ve dünya banşı için verilen 

Yoldaşlar; 

PKK'nin kuruluşuyla birlikte, Kür
distan devrimi görevini hegemonyası 
altına almak isteyen burjuva ve 
küçük-burjuvalann sonu gelmiştir. 
Kuru ldu§u yılla beraber proletaryanın 

önderligini yaratan PKK Hareketi, 
halka ekmek, iş, adalet ve tüm özgür
lükleri getirene dek mücadelenin 
garantisidir. 

Yoldaşlar: 
Başta ABD emperyalizmi olmak 

üzere. düşmanlanmız ortaktır. ABD 
emperya lizmi. halkları. saldınlan. 
aıom ve kimyasal s ilahlarıyla tehdit 
etmektedir. O. Ortadogu'da ve tüm 
dünyada barışı tehdit eden siyonizm
dir. tüm kapitalist ülkelerde silah lı 
güçtür. Başta güçlü bir şekilde destek
ledigirniz Filistin halkı olmak üzere. 
Arap halklarını kan ve baskıyla 
sömürüp işgal etmektedir. 

Sosyal-demokrasi; işbirlikçileri 
aracılı§ıyla devrimci mücadeleyi ve 
halkı yolundan çevirmek istiyor. 
Aslında onlar reformist demogojilerle 
burjuva devletlerini destekliyor. işçi-

Voldaşlar. PKK Sempatizanlan; 

Partinizin 7. kuruluş yıldönümü 
dolayısıyla Filistin Halk Kurtuluş 
Cephesi adına sizlere dostluk ve 
mücadele selamlarımızı getirdim. 

savaşın bir parçasıdır. Devrimci ordo
muz güçlüdür ve geçen ay düşmana ve 
kukla orduya karşı gücünü stratejik 

saldınlarla göstermiştir. 
Bu güç şehirlerdeki ve köylerdeki 

kitle örgütlerinde büyük bir güvPn 
yaratmaktadır. Onlar daha iyi hir 
hayat için mücadele içerisindedirl .: r. 
Diktatörlük ve ABD emperyalistiPri 
buyuk yenilgilere u§radıklan içindir 
ki. bizi tasfiye etmek amacını güden 
görüşmeler önermektedirler. Biz. 
masaya, yalnız El Salvador halkı için. 
ama hiçbir zaman silahlan elden 
duşörmernek kaydıyla otururuz. 

Salvador halkı ve Ulusal Direniş 

leri sömürüp. sömürülmelerini daha 
da arttınyorlar. 

Tüm bu düşman güçlere karşı. 
bütün gücümüzle aralıksız savaş
malıyız. 

ı lll 
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Şili halkı. faşist diktatörlüge karşı 
"ıcadelesinde yeni bir aşamaya !]ir

m ış bulunmaktadır. 11 senelik faşist 
diktatörlük boyunca. Şili halkının tüm 
kazandıkları, zorla tekrar elinden 
alınmış ve halk açlık ve sefalet içine 
sürüklenmiştir. Bugün ülkemizde 
sosyalizmin inşası için çaba harcan
maktadır. Bu kurtuluş yolunda halkı
mız yavaş ama güçlü adımlarla silahlı 
mücadeleyi geliştirmektedir. Bunu 
temel mücadele biçimi olarak ele 
alarak. di§er devrimci güçlerle bir
likte tüm gücümüzle halkımızın da
vası için savaşaca§ız. 

Yoldaşlar: 
Bu trübünde, ABD emperyalizmi

nin Orta Amerika ve di§er ülkelere 
karşı saldın hazırlıSı içinde o ldugunu 
belirtmeme izin verin. Reagan tarafın
dan silahlandınlan ve desteklenen 

Yoldaşlar; 

Cephesi Farabundo Marti adına, Kür
distan halkı ve önderini 7. kuruluş yıl
dönümü dolayısıyla kutluyoruz. PKK. 

OrtadoQu'da öyle bir güçtür ki, artık 
bölgedeki devrimin vazgeçilmez bir 
faktörü durumundadır. 

Emperyalizme karşı savaş. tüm 
dünya çapındad ır. Bu savaş zafere 
kadar sürdürülecektir! 

-Ya Devrim, Ya Ölüm ... 
- Zafer Bizimdir! 

El Salvador Ulusal Kurtuluş 
Cephesi Farabundo Marti 

Kuzey-Amerika hayvanlan. Partimiz 
ve Nikaragua halkına saldırıya hazır
lanıyorlar. El Salvador'un gerici Hris· 
tiyan Demokrat hükümetini silah
Iandıran bu hayvanlar, devrimci-de· 
mokratik güçlerin zaferini engelle
meye çalışmaktadırlar. Emperyalizm, 
Honduras'ı Nikaragua ve Orta-Ame
rika halklarına karşı bir baskı üssü 
olarak kullanıyor. EQer Yanke em
peryalizmi, devrimci Nikaragua'yı 
işgal etmeye kalkarsa, sosyalist Küba 
ve bu parçadaki diQer halklar, Yanke'
lerin işgallerine son verene dek sa
vaşacaklardır. Onlara. yalnız ol
madıklarını ve mücadelelerinin aynı 
zamanda bizim mücadelemiz oldu
gunu hissettirelim. Emperyalizm; 
kanlı ellerini Orta Amerika ve Nikara
gua ·dan çek! 

Yeni Kaledonya yurtseverlerinin 
baQımsızlık mücadelelerini destek
liyor ve anti-emperyalist. anti-sö
mürgeci ve anti-ırkçı tavnmızın hak
Iılı Sını vurguluyoruz. Aynı zamanda 
Fransız sömürgecilerine karşı sa
vaşan Bask halkının baQımsızlık ve 
özgürlük mücadelesini destekliyoruz. 

PKK'li yoldaşlar; Türk sömürgeci
leri ve yandaşlanna karşı mücade· 
tenizde yalnız deQilsiniz. Geniş bir 
uluslararası kamuoyu. sizi tan ı yor ve 
mücadelenizi destekliyor. 

Yaşasın Halklanmızın Birleşik 
Mücadelesi! 

Yaşasın PKK'nin Kuruluş 
Yıldönümü! 

Yaşasın Şili Halkının Faşizme 
Karşı ve Sosyalizm İçin 

Mücadelesi! 
Düşmanlanmızın Tümüne Karşı 

Birleşelim ve Hep Birlikte 
Savaşahm! 

Şili Sosyalist Partisi 
Genel Sekreteri B. YANEZ 

Janması en doQal hakkı oldugu gibi. o, 
bu diktatörlüQü ulusal kurtuluş dire
nişini geliştirerek yıkacaktır da. 

Bu dönem faşist Türk cuntas ı . Irak 
Kürdistan'ına bir saldırıya hazırlan
maktadır. Biz oradaki direniş güç· 
lerine karşı olan bu saldınyı nefretle 
kınıyor ve diyoruz ki. bizler dire~iş 
güçlerinin yanında yeralarak. faşıst 
Türk cuntasına karşı sessiz kalma-

-Yoldaşlar; 
Filistin ve Lübnan halkı. bugün 

siyonizme karşı, Filistin ve Lübnan'da 
dişe diş bir mücadele içerisindedir. 
ABD yönetimi, Arap gericiliği, özel· 
li kle Mısır'ın Camp-Dawid rejimi ve 
FKO'nün saS kanadı yoluyla halkı
mızı yoketmek veya dize getirmek 
istemektedir. Bununla direnişimizi 
kırmak ve Camp·David'i geçerli kıl
mak istemektedir. 

Filistin Ulusal Meclisinin. El Fetih 
Merkez Komitesi tarahndan tek taraf· 
b olarak bir araya getirilmesi, yalnız 
ve yalnız FKO'nün parçalanmasına ve 
halkımızın direniş ruhunun kınl
masına hizmet etmektedir. 

Yoldaşlar, Arkadaşlar; 

Kürdistan İşçi Partisinin 7. kuru
luş yıldönümünü Peru Birleşik Sol 
Cephesi adına selamlıyorum. 

Burada kısaca sizlere Peru hal· 
kının geçen çarşamba günü ulusal 
greve gittiQini söylemek istiyorum. 
Bu grev sivil diktatörlüğe ve onun 
halk düşmanı politikasına karşıdır. 

;;ooo politik tutuklu. 3000'den 

Değerli Dostlar; 

7. Yılını böylesine güçlü bir katılım 
ve kendi ülkesinden uluslararası plana 
kadar, gördü§ üm böylesine coşkun bir 
özle ve mücadelesini faşizme. bölge 
gericili§ine ve bütün devrim düşman· 
!anna karşı şanla, şerefle yükselttiQi 
bir dönemde karşılayan PKK'yi. ör
gütüm THKP-C (Acilciler) adına coş
kun dileklerimle selamlan m. 

Bölgemiz özellikle son yıllarda 
gericili§in her tonda oyunlanna ma
ruz bulunuyor. Özellikle son dört yıl 
içinde gelişen mücadeleye karşı. bu 
mücadeleyi çeşitli biçimlerde çarpıt
maya ve karalamaya yönelik faaliyet
ler alabildiSine sürüyor. 

Ancak tüm bunlara karşı . Türk. 
Kürt ve çeşitli ulusal azınlıklan 
baQnnda barındıran ve bu anlarnda 
tam bir zindan olan TC' ye karşı müca
dele eden her güç. kendi kurtuluş 
mücadelesini böylesine bir zindandan 
kurtulma yönünde de geliştirmek du
rumunda, kılavuzlu§unu edindigirniz 
ustamız Marks'ın çok belirgin bir sözü 
vardır: hepimiz çok iyi biliriz; «başka
lan nı ezen ulus, özgür olamaz. » Bu net 
belirleme, ülkelerimiz Türkiye ve Kür
distan gerçekliginde de çok açık bir 
biçimde kendisini hissettirmektedir. 
Kürdistan halkının Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesine yönelik her baskı. her 
katliamcı girişim, her işkence bütün 
muhtevasıyla Türkiye'de yaşamını sür· 
düren halkiara da azirnle uygulan
maktadır. Olay bu ise, zindan haline 
getirilmiş Kuzey-Batı Kürdistan ve 
Türkiye devrimini gerçekleştitıneye 
yönelik bizler, karşı-devrimi alt-üst 
edecek güçlü çıkışları yaratmak duru
mundayı ı da aynı zamanda. 

Bugün ender olarak gündemde 
bulunan ulusal sorunlardan birisidir 
Kürt ulusal sorunu. Tarihin çok 
gerisinde kalmıştır artık ulusal sorun. 
ama yüzyıllardır ezilen Kürt ulusu 
hala bu konumunda tutulmak iste
niyor. Kürt sözcüQünü. Kürdistan 
sözcüSünü ağıza almak. TC'de bir suç. 
Ve buna karşı Türkiye komünistle
rinin, Türkiye devrimci güçlerinin 
görevlerini gereSince yerine getirdik· 
leri söylenemez. Bu durum. Kürt 
halkını ve beraberinde Türkiye dev
rimci güçlerini. emekçi güçlerini ezen 
faşizme önemli avantajlar sağlıyor. 
Çünkü Türkiye devrimci güçleri. 
emekçi halklan enternasyonalist bir 
ruhla eğitilip örgütlendirilmediği 
müddetçe. kendi kurtuluşianna yöne· 
lik bir çıkışta yapamayacaklardır . Bu 
anlamda Kürt halkının kendi kaderini 
belirlemeye yönelik mücadelesini 
özellikle içinde bulunduğumuz aşa
mada yoSunlaştıran PKK'yi; böylesi 
bir durumda. Türkiye proletaryası ve 
emekçi güçlerini enternasyonalist 
ruhla eQitmede saQladı§ı olanak nede· 
niyle de kutlamak gerekir. 

PKK'nin pratiQi. özellikle içinde 
bulunduQumuz yıl. yazdan bu yana. 
yani 15 AQustostan bu yana ilk pratiQi. 
bir şeyi çok daha açık biçimde ortaya 
çıkardı dostlar. Nedir bu açığa çıkan 
şey? Kürt ulusu. kendi kaderini be lir
leme yönünde. kendi özgür iradesiyle 
devlet kurma hakkı da dahil. çabasını 
yürütme yönünde uğraş verirken. bu 
mücadele karşısına çeşitli biçimlerde 

Partinizi ve halkınızı selamlar, 
onlarla ve onlann kutsal mücadelesi 
ile dayanışma içerisinde olduQumuzu 
belirt irim. 

Partinizin 7. kuruluş yıldönümü 
olan bugün. Kürdistan ve Fi listin hal
klarının emperyalizm. faşizm. siyo
nizm ve gericiliSe karşı olan sa
vaşındaki zor bir gündür. Gün be gün 
faşizmin diktalörlüSü tarafından kanı 
akıtılan halkınızın. devrimci zoru kul- yacaQız. -

Gecede soz lu sunulan mesajların 
yanısıra. diger bazı Parti ve kuruluş
lar da PKK'nin 7. kuruluş yılını ya· 
zılı mesajtarla kutladılar. Bu Parti 
ve kuruluşlar şunlardır; Sosyalist 
Vatan Partisi, Türkive İşçi Partisi. 

Sayfa 9 ) 

Halk Cephesi, tüm FKÖ' lü ör· 
gütleri ideolojik tartışmaya. onları 
Suriye. Lübnan ve özellikle Sovyetler 
Birli§i ile iyi ilişkilere çaQırarak daha 
güçlü bir FKÖ yaratmaya davet 
ediyor. 

Yoldaşlar; 
Sizleri özellikle savaş anında daha 

iyi tanıdık. Sarsılmaz savaşkan ruhu· 
nuzu özellikle Beyrut 82'de ve daha 
sonraki dönemlerde de gördük. 

Yaşasın Partinizin 
Kuruluş Yıldönümü Olan Bugün! 

Yaşasın Uluslararası Dayanışma! 
PFLP 

(Filistin Halk Kurtuluş Cephesi) 

fazla kayıp insan ve tarihin en derin 
ekonomik krizi ile bu emperyalist 
politikanın bedeli ödenmektedir. 

Birleşik Sol Cephesi, Kürdistan 
halkı ve Kürdistan İşçi Partisinin 
mücadelesiyle dayanışma içerisin· 
dedir. 

Peru Birleşik Sol Cephesi 

dikilenler de bu eylemlerde açığa 
çıktı. kendisini gösterdi. Tüm Kürt 
ulusunun mücadelesine sahip çıktı
Sını söyleyenler. çeşitli isyanlara 
sahip çıktıSını söyleyenler. bugün; 
dünkü isyanlardan bin kat daha ilerici, 
bin kat daha devrimci çıkı ş ı ; çok daha 
kötü suçlamaya tabi tutuyorlar. 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
kuruluş aşamasında Kemalizm; ruh
lara işleyerek Kürt ulusunun varlıQı nı 
yıkıcı heryöntemi denedi. Bu anlamda 
Kürt halkının en doS al hakkı. en do§ al 
istemi önünde çeşitli setler oluştu· 
ruldu. Bunun etkisi altında kalan, 
Türkiye devriıııci güçleri şovenizmin 
geriliğinden uzun süre annamadılar. 
Arkamıza dönüp baktı Qımız zaman 
dostlar. utanç verici bir durumdur bu. 
Sizlerin karşısına çok daha başka bir 
biçimde. çok daha degişik bir an
lamda çıkmak mümkün iken. dün geli
şen Kemalist etki altında kalış. şu 
anda karşınızda çok daha farklı 
biçimde çıkma olanaklarımızı elimiz
den aldı. Ama bizler: bundan böyle, bu 
işin böyle sürmesine olanak tanı
mayacağız. Tanımamak zorundayız 
çünkü. Son eylemlerin ortaya çıkar· 
dıQı gerçeklik; Türk küçük-burjuva
ları. Kemalizmin etkisi altında mil
liyetçiliQi çeşitli biçimlerde lanse 
ederlerken; bunlardan daha fazla 
kraldan daha kralcı biçimde aynı 
düşünceleri savunan. hatta tabir 
yerindeyse Türkleşmiş Kürt özelliQi 
gösteren Kürt örgütlerindeki tesli
miyeıçi kaçkın eğilim de. belirgin bir 
biçimde ortaya çıktı . Her iki yandan 
ortaya çıkan bu eSilim leri. bu olum· 
suzluklan, her iki halkın dostça. 
güvenli. karşılıklı inancı pekiştirmiş 
bir biçimde oluşturacaklan ortak 
mücadele. elbette yerle bir edecektir. 
Sözünü ettiğimiz bu eQilimlere. ulus
lararası planda da destekler var. Ulus
lararası planda da destek görüyor bu 
eQilimler. Özellikle 2. Enternasyonal' in, 
yani sosyal-demokrat partilerin de 
do9rultusunda hareket eden güçler, 
OrtadoQu'da en önemli devrimci dina
mik olan Kürt Ulusal Mücadelesinin 
bastı rı lmasına ve Türkiye devriminin 
yolundan saptınlmasına yönelik faa
liyetlerde, sözünü ettiQimiz kesimlere 
her anlamda olaSanüstü destekler 
sunuyor. Bunlar ne bizi korkutuyor, ne 
ürkütüyor. ne de üzüyor. Çünkü bizler, 
bütün bunlan hesaba katarak çıktık 
yolumuza. Bu anlamda, PKK'nin 7. 
kuruluş yıldönümü, böylesi anlamlı 
bir döneme denk düşmesi açısından 
da. çok şey ifade etmektedir. 

DiyeceSim bir başka yan da. 
FKBDC'de omuz omuza olduğumuz 
PKK'l i yoldaşlann, bugüne kadar ki, 
FKBDC'ni yıldırma. yıpratma. dağıt
ma. karalama kampanyasında, ödün 
vermeksizin ilerleyişleri de karşılıklı 
güveni. karşılıklı dayanışmayı pekiş· 
tirdi ve geliştirdi. Bu. bundan böyle de 
sürecektir. Konuşulacak. deSinilecek 
çok şey var ama. zaman ınızı fazla 
almak istemiyorum. 

PKK'nin 7. kuruluş yıldönümünü, 
bir kez daha canı gönülden kutlar. 
ulusal kurtuluş mücadelesini ve sosyal 
kurtuluş mücadelesini. Türkiye dev· 
rimci güçleriyle birlikte. omuz omuza 
yürüteceQimizi bir kez daha vurgu
lanm. 

THKP-C (Acilciler) 

Türkiye Komünist Partisi-Birlik, 
Filistin Demokratik Cephesi, 
ROJA WELAT, F.Almanya'da 
Kürdistanli ögrenciler Birli9i
KSSE, SERXWEBÜN, HUNER
KOM. FEYKA·KURDiSTAN .. . 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( SERXWEBÜN Aralık 1984 Sayfa 10) 

PKK'NİN 7. KURULUŞ YILINDA ULUSAL DİRENiŞ GECESi 

ULUSAL VE ULUSLARARASI ZEMiNDE MÜCADELENİN GÜCÜNÜ 

PKK'nin 7. Kuruluş yılını kutla
mak amacıyla düzenlenen Ulusal 
Direniş Gecesi. F.Almanya'nın 

Köln kentinde binlerce yurtseverin 
coşkun sloganlarıyla güçlü bir bi· 
çim de geçti. Birçok gözlemci ve kit
lelerimizin de üzerinde birleşti§i 

nokta, Ulusal Direniş Gecesinin 
güçlü bir siyasal eylem olması idi. 
Biz de Ulusal Direniş Gecesini 
böyle de§erlendiriyor ve bunu Kür
distan halk kitlelerinin PKK önder
liginde yükselen Ulusal Kurtuluş 

Mücadelesine bizzat katılım ve 
desteklerinin so mut bir belgesi ola
rak görüyoruz. 

Ülkemizin direni ş gücü olan 
PKK. 6. yılını da azgın saldırıtarla 
bo§uşarak, ama yine devrimin kızıl 
bayra§ını yüksekte tutmasını bile
rek geride bıraktı. 7. yıla giriş, Kürdis
tan tarihinde yepyeni bir evrenin çok
tan açılmış oldugunu da müjdeliyordu. 
Ve PKK, 7 . yılında önüne koydugu 
hedefleri açıklar, kitlelere kendi 
kurtuluş sorunlarına bütün güç· 
le riyle sarılmaları ça§ns ı yapar· 
ken. uzun bir dönem hazı rlıkları 

sürdürülen bir mücadelenin sabır· 
sızlıkla beklenen sesini yankılan· 
dınyordu. Bu sese kitlelerin vere· 
ce§ i cevap ne olacaktı? En alçakça 
karalama ve iftira kampanyalanyla 
gerçeklerin bo§ulmaya ça lışıldıgı 

bir ortamda, arkalarındakilerin de 
sürekli dayatmalarıyla bazıları, •• di· 
renmenin intihar oldugunu. Türk 
devle t i gibi 600 bin kişilik ve her 
türlü donanıma sahip ordusu olan 
bir güce karş ı yardımsız·desteksiz 

öne atılmanın akıl karı olmadı§ını" 
söyler, PKK'nin "çılgınca" eylem· 
leriyle halkı da "katliama" götü· 
rece§i yolunda propagandalar ya· 
parken. PKK yalnız kalmayacak, 
içten ve dıştan dayatılan pro· 
vakasyonla varlı9ı son bulmayacak 
mıydı? Hesaplar böylesine a lçakça. 
ama aynı zamanda da korkunç bir 
zaval lı lı§ ı n ürünüydü. Ama işte 

insanlı§ın sefaletinin temsilcileri 
o lan bu zavallılar, devri mierin 
bo!]azlanmasının karargahı olan 
Avrupa'da devrime sa idırma "er· 
dem"lili§ ini yaşamayı temel bir 
gaye edinerek. halkımızın bo§az· 
lanması pahasına kendilerine ya· 
şam olana§ı yaratmaya ça lıştılar. 

Gericilik adına ne varsa her şey 
adeta yeniden hortlatıldı. Pro· 
letarya ve ulusal kurtuluş devrim· 
lerinin çoktan galebe çaldıgı bir ço k 
küflenmiş düşünce yeni cilalarla 
piyasaya s ürüldü. Sörnürgecili§in 
her alandaki saldırılanyla her gün 
bin defa öldürülen, onuru sö mür· 
gecili§in çizmeleri altında bulunan 
bir halka. "yaşama k güzel şey" slo
ganıyla direnişe sırt çevirmesi, di· 
renmemesi ö§ütlendi ve direnişe, 

yani halkımızın tek yaşam ba!]ına 
küfredildi. Bunlar da tıpkı Lenin'in 
hatırl attı§ı gibi. cenaze alayındaki· 
lere tebessümle "günleriniz hep böyle 
mutlu olsun" diyorlardı . Sanki Kür· 
distan 'da yaşam işkenceden ibaret 
degi l miş, sanki bu halk ölüme terke
dilmiş de§ilmişcesin e, bu siyasi 
zavallı lar. "bakın ne kadar mutlusu· 
nuz, işte PKK bu mutlulu!junuzu 
bozmak istiyor. herkese devrimci· 
li§i dayatıyor, da§lardan bahse· 
diyor ve üstelik bunları sözde de 
b ı rakmayarak eylemiere dönüş· 

türüp bo§ayı azdırıyor. o halde 
mutlu lu§unuzu bozmak iste· 
miyorsanız PKK'yi desteklerneyin 
ve hatta ona yönelik yıkıcı faaliyet· 
lerimizde bize güç verin" yaygara
l arıyla gelişen direnişin önünü kes· 
me yi amaçlıyor ve bunun rüyalarını 
yaşıyorl ardı. Şimdi belki de bunları 
nerede ve ne zaman söyledik diyen· 
ler çıkabilir. Biz onlara hemen. hiç 
gerilere gitmeye gerek olmadan son 

BİR KEZ DAHA GÖSTERDi! 
bir yıldır çı kardıkları yayınlarına, 

dağıttıkları bildirilerine bakma· 
larını ve yaptıkları toplantıları ha· 
tırlamalannı öğütleriz. 

Bu güçlerin ülkede bir var lı k lan 
olmadı§ından. bahsedilen tüm faa· 
liyederi de dogal ki, pineklerlikleri 
Avrupa'da gerçekleşecekti. Avru· 
pa'daki Kürdistanlı ve Türkiyeli 
emekçiler. devrimci·demokratik 
çevreler Avrupa kamuoyu bu yolla 
faaliye tlerin yakın tanı§ıdır. 

1984 yılı. PKK'nin 6. yılı, devrim 
kalesinin karşı·devrimin top atışlan 
altında ele geçirilme faaliyetinin 
doruk noktasına ulaştı§ı ve bunun 
karşılığında da devrimi koruma 
görevinin kendisini en fazla dayat· 
tıgı bir yıldı. Açık ki , bu görev de 
tümüyle proletarya hareketinin 
omuzlarında bulunmaktaydı. Yurt· 
dışı hazırlıklannın ülke zemininde 
güçlü bir direniş hareketine dönüş· 
türütmesinin adımlarının atı ldı§ı 

çok kritik bir evrede. bu adımları 
sa§lam bir biçimde atma mak. ya da 
bu konuda düşülecek küçük bir 
te reddüt devrimden çok şeyi alıp 

götürmek için yeterlidir. İşte. başta 
Türk sömürgecileri olmak üzere 
düşman ve devrimden korku duyan 
küçük·burjuvazi dönemin bu hassas 
özelliğinden medet umarak ve bu 
dönemin kaçınılmaz zayıflıkla rını 

temel alarak son uca gitmeye ça· 
lıştılar. Devrim sayfalanndaki mi· 
litanlara ve kitlelere yapılan çağ · 

nlar tümüyle bu amaçlaydı ve pek 
tabii ki saldırıların hedefi de döne· 
me direnişi dayatan ve damgasını 
vuran PKK idi. 

İçte ve dışta bu konuda her türlü 
faaliyet en azgın boyutlarda sür· 
dürüldü. PKK ülkenin doruklarını 
işaret ettikçe. on lar "intihar" diye 
ba§ırdılar. PKK cezaevlerinde ölüm 
pahasına direnişi yükseltirken , on· 
lar " intiha r" diye bağırdılar. PKK. 
ülkemizin genç nesiini geleceklerini 
faşist·sömürgeci liğin kanlı pençe· 
leri arasında boğulmaktan kurtar· 
maları için bilinçlendirip. e§itip, 
örgütlerken. on lar ailelere sesle· 
nerek "çocuklannızı elinizden ah· 
yorlar" diye ba§ırdılar. Genç nesle 
de sesienmeyi ihmal etmeyerek. 
"neden gezip e§lenmiyor. gençli§i 
n izi yaşamıyorsunuz" dediler. Böy· 
!esine bir ihanet örne§i dünya ta· 
rihinde görülmemiştir. Halka karşı 
bu ihaneti öylesine boyutlara u laş· 

tırdılar ki. ilk halkası cezaev· 
lerinde oluşturulan ve Avrupa'da da 
boyutlandınlmaya çal ı şılan pro· 
vokasyona ve provokatörlere gizli 
ve açık destek verip. adeta bekledik· 
leri an gelip çatmışcasına "sonun 
geldi PKK" diyen en a kılalmaz 

tutumlar içine girip, bunun propa· 
gandasını yaptılar. Ama işte zavallı· 
lıkl arı nın en çok açı§a çıktı§ı nokta 
da burası oldu. Çünkü kendi baş
larına ayakta bile duramayacak 
kadar dengesiz ve hastalıklı bün· 
yeye sahip o lan bunlar. gelişen 

devrimci direniş karşısında bir kez 
daha -Türkiye' de CHP'ye yaslan
dıklan gibi- halkımızın kö le ve acılı 
yaşamının sorumlusu güçlere daya
nıp ve buna ra§men onlardan yar· 
dım dilendiler. Kürdistan halkı üze· 
rindeki katlanılmaz sömürgecili§e 
karşı halkımızın ulusal isyanını 

desteklemeleri ve çekilen acılara 

bir son vermek için düşmanı teşhir 
eden ve ilerici insanlı§ı halkım ız ın 

bu yaşamının ortak sorumluları 

o lan sömürgeciler ve emperya list· 
le re karş ı halkımızın ya nında olma· 
larını sa§ lamayı amaçlayan tek bir 
satır yazı yazmazken ve esas olarak 
da bu acılan dindirrnek için kendi 
önlerine tek bir görev bile koy· 
mazken; emperyalizmin mikrofon· 
larından ve bildirilerinden PKK'ye 

karşı birlik çagnlan yayınladılar. 

Avrupa kamuoyu nu PKK hakkında 
şartlandırarak . uluslararası emper· 
yalizmin "terörizm" yaygaralarına · 
ve PKK'yi "terörist" ilan etme çaba· 
larına materyal oluşturmaya, bu· 
nun soldan borazanlı§ını yapmaya 
başladılar. Bütün bunlar ne içindi? 
Halkımızın çıkarlarına olmadı§ı ve 
halkımızdan da en küçük bir destek 
görmedi§i açık. Gerisini kendileri· 
nin izah etmesi. yani halkımıza 

hesap vermeleri gerekir. 
Açık yüzleri bu kadar teşhir 

olmuş bu siyasi zavallılardan hala 
bu kadar bahsetmeye gerek yok 
denilebilir. Bu bir anlamda do§ru· 
dur. Gerçekten de bunlar özellikle 
son bir yıl ve 15 Ağustos direniş ve 
saldı n eylemleri ardından takındı k· 
lan tutum ve sözleriyle kendi 
künye lerini bir kez daha ortaya koy· 
dular. Ama biz buna ra§ men, onlara 
suçlannın ağırlığını an latmaya de· 
vam edece k ve bunun hesabını ver· 
meterini isteyeceğiz. Bilinmeli ki 
PKK. aynı zamanda bir hesap sor· 
ma hareketidir. Halkımızın gelece· 
ğini de geçmişi gibi karartmak 
isteyenlere asla müsaade edil· 
meyeceği bilinmelidir. Halkımızın 
bın yı llık derin yaralarını devrimle 
sarmaya çalışırken, empeyalizmin 
metropolleri gibi mikrop yuva· 
larında kümelenip kendi hastalık
larını direnişe atak yapmaya ha· 
zırtanan tüm bir ulusal yapıya da 
bulaştırmaya çalışanlar ve bunun 
içi n direnişin öncüsüne sa idırınayı 

vazgeçilmez görev kabul eden ler, 
artık bunun rüyasını bile göre· 
meyeceklerini, rüyaların kiibusa 
dönüştüğünü bugün açıkça görü· 
yorlar. 

Şan lı 15 Agustos eylemleri, Kür
distan'da ve dost güçlerde sevinçle 
karşılanıp. büyük bir coşku yara· 
tırken, onlann telaşlarının neden 
arttı§ını artık söylemeye gerek 
kalmamıştır. 15 Agustos sa ldırı ve 
diren i ş eylemleri, herkesi nasıl da 
açıga çıkardı , görüldü. PKK'yi çok 
uzaktan tanıyan insanlar bile. bu 
güçlerin iddiaları karş ı sında öfke· 
le rini dile getirmekten geri du rama· 
dılar. 15 Agustos sald ırı ve direniş 
eylem leri bir ayna gibi herkes i 
yansıttı. 

Tümüyle Kürdistan' da gelişen 

PKK önderligindeki Ulusal Direniş 
Mücadelemizin doğrudan etkisi ve 
yönlendirimi ile bilinçlenip hare· 
kete geçen Avrupa' daki emekçi kit· 
lelerimiz, 15 Agustos eylem leriyle. 
PKK'yi daha yakından ve derinli· 
§ine tanıma o l anagına kavuştular. 

Bu alandaki faa liyet lerin kitleler 
arasındaki propaganda ve örgüt· 
!erne ça lı şma larında ge li şmeleri 

karşılayacak yeterlili§e ulaşmamış 
olmasından ötürü ulaşılamayan 

çevreler de gelişmelere daha çok 
ilgi duyar o ldular ve hı z l a ilişki ara· 
maya başladılar. Kendiliğinden 

propaganda çevreleri oluştu. Ta· 
nınınayan bir çok insanın. saldırılara 

karşı PKK'yi açıktan savunmaya 
başladı§ı görüldü. Bu durum di§er 
siyasi görüş tabanlarında da yaşa· 
nan bir duruındu. Örgütlerinin PKK 
hakkındaki kara lam a l arını izah 
etmekte zorluk çeken ve yine de bir 
" acaba" sorusu nu kafalarında ta· 
şıyan dürüst demokrat ve yurtseverler 
özellikle 15 Agustos eyle mleriyle 
gerçekleri daha açıklı§ına kavrama 
olana§ına kavuştular ve bu kez 
"neden" sorusunu saldırı yöneiten 
güçlere sordular. 15 A§ustos eylem· 
leri ardından gelişmelere "pro· 
vokasyon" diyen bir çok güç, kendi 
tabanından gelen bu soru larla 
karşılaştı ve kısa bir süre sonra hiç 
bir açıklama yapma gere§ i duyma· 
dan. hiç bir öze l eştiri vermeden 

sözümona tutum değişikligine yö· 
neldiler. "Provokasyon" sözü yayın· 
lardan yavaş yavaş çekilmeye baş· 
ladı. Ama. PKK' ye ve eyle mlerine 
yönelik saldınlar için hemen başka 
kılıflar bulunmaktan da geri durul· 
ma dı. 

Avrupa sahasında da kitle lerin 
artan ilgisi ve gelişmelere karşı 

ortaya koydu§u coşkun sempati 
neyi göstermekiedir. Açıkça görül· 
müştür ki. Kürdistan'da direniş 

olayı. örgütlenmeyi yaratan temel· 
dir. Yılların propaganda faaliyet· 
lerinin yaratamayaca§ı gelişmeler. 
do§ru siyasal çizginin yol gösterdiği 
devrimci eylemiilikle çok daha kı sa 
bir sürede yaratılabilmekte ve kitle· 
leri kendisi etrafında örgütlemekte· 
dir. 1980 sonrası cezaevi direnişleri 
bunun en güçlü örne§i olmuştu . Zin· 
danlarda en a!]ır i şkence ve ha· 
karetiere büyük bir direniş le cevap 
veren ve ihaneti kendi kanlarıyla 

parçalayan PKK' li tutuklular, bu 
direnişleriyiedir ki. kitlelerle ör· 
gütsel bağın en zayıf o ldugu koşul· 
larda bile halkla öncü arasındaki 
bağların en can lı biçimde yaşaması· 
nın ve karartılmak istenen umut· 
ların bütün aydınlığıyla ayakta 
kalmasının temeli olmuş ve kendi 
direnişleri etrafında örgüt yarat· 
mışlardır. Cezaevi direnişlerinin 

uluslararası alandaki etkileri de 
daha az olmamış: halkımızın ulusal 
ba§ımsızlık mücadelesi ve karşı· 
mızdaki düşmanın kara kteri tüm 
bir dünyaya da bu direnişler ile 
duyurulmuştur. Avrupa başta o l· 
mak üzere. dünyanın birçok ül· 
kesinde Diyarbakır zindan l arı ve 
buradaki direnişle ri duymayan ar· 
tık kalmamış gibidir. Kürdistan ve 
bu ülke ba§ımsızhk mücadelesi 
Mazlum, Kemal ve Hayri'le rle anıl· 
maktadır. Binlerce insan yeni do
§an çocuklarına bu isimleri tak· 
mıştır. Bu isimler d illerde türküleş· 
miş. kitlelere yol gösteren bir savaş 
şiarı haline gelmiştir. 

15 Ağustos saldın ve direniş 

eylemlerinde de aynı etki . bu kez 
daha farklı boyutlarda. ama zindan· 
ların direnişinin üzerinde yükse l· 
miştir. Düşmandan, ha lkımı za ve 
onun en de9erli ev i atiarına uygula · 
nan vahşi işkencelerinin ve işledi§i 
insanlık suç larının hesabının sorul· 
ma zamanının geldi9ini gören kil· 
leler, artık gemlenemez hale gelen 
kin ve öfkelerini örgütlü bir müca· 
deleyle ifade edebilme o lanaklannın 

do§du§unu görmenin coşkusuy la 

öncünün ça§rılarına daha güçlü 
cevap vermeye başlamışlardır. K ür· 
distan'da yoksul yurtsever işçi· köy· 
lü ve emekçi kitleler 15 Agustos 
adımını temel alarak. bu eylem lerin 
güç ve cesaret veren etkisi a ltında 
silahlanmaya. tüm o l anak la rını 

ulusal direnişin gelişmesine sun
maya başlamışlardır. Zaten aç ve 
çıplak olan halkımızın elindeki son 
kırıntılann bile sömürgeci devlet 
tarafından gaspedilmesi olayı , ey· 
lem ler sonrası estirile n azgın terör 
bunun açık bir ifadesi de§il midir? 
Öyle ki hir çok yurtsever. HRK'nin 
ça§rılarına cevap verebilmenin gu· 
rurunu paylaşmak için s ilah la nmış. 

sömürgeci orduya askerlik yapmak 
istemeyen onlarca genç silahlarıyla 
birlikte kurtuluş güçlerinin sa f· 
! a rına katılmış. evlerde. köy oda· 
!arında. oku llarda ve kahvehane· 
lerde tartışılan tek konu 15 Ağustos 
ve PKK olmuştur. Burada söz ko· 
nusu o lan açık ki. bazılarının iddia 
ett ikleri gibi bir kaç eylem degildir. 
Tam tersine yıllardır sürdürülen 
siyasal·örgütse l faaliyetlerin si lahlı 
eylemlerle bütünleştirilmesi. sür· 
dürülen örgütlenme faaliyetlerinin 
ulusal direniş mücadelesinin ge· 

liştirilmesine hizmet eden çaba lar 
oldugunun açık bir biçimde ortaya 
konulması dır. Siyasal faaliyetlerde 
yakın ilişkilerde bulunulan kesimler 
içinde oldugu gibi. en geniş kitle ler 
bu eyle mlerle. örgütlü bir mücade· 
leyle düşmana vurulacak darbelerin 
yarataeaSı sonuçlan pratik içeri· 
sinde görmüş. inanç ve bilinçlenme 
olayı bin kat daha artmıştır. Doğru 
siyasal amaçları , güçlü eylemlerle 
bütünleştirmeden hedefe vanla· 
mayaca§ını, sözde söylenen en do§· 
ru en güzel şeylerin bile e§ er eyleme 
dökülmezse yozlaşıp gidece§ini ve 
hiç bir anlam ifade etmeyece§ini 
halk kitleleri yaşamın çıplak gerçe· 
§inden bilirler. Ve bu nedenledir ki 
onlar, devrim adına bol meydanda 
konuşup. ama görev dayatıldı§ında 
köşey i dönmeye çalışanları çok iyi 
tanır, kimin arkasından gidilip. 
kimin arkasından gidilemeyeceğini 
çok iyi bilirler. Do§ru siyasal çizgi 
ve bu hattın gerektirdi§i eylemler. 
daima kitlelerin desteğini bulmuş
tur. Böyle bir çizginin hayata 
geçirilmesi kitlelere büyük fedakar· 
lıklar yükleyip. o bazılarının kar· 
ş ı sında korkuyla gözlerinin büyü· 
mesine yol açtığı gibi kızgın bir 
savaşı binlerce insanın ölümü ve 
sakatlanmasını da birlikte getirse. 
öle n binierin yerine onbin·yüzbin· 
lerin savaşa atılmaları bu nedenle· 
dir. Halklar tarihin her döneminde 
kendi çı karlarının nerede o ldugunu 
bir öngörüyle de olsa bilirler. Savaş 
elbette ki halkiara büyük ac ı verir, 
ama eğer bu savaş halkiara yarın· 
l arını kurmayı açacaksa böylesi 
savaşlardan da hiç bir halk kaçın
maz. Kendilerine bu yolu gösteren 
örgütlerin peşinden gider. bu örglıt· 
leri kendi kanlanyla besler ve e tra· 
fında halkalanıp harekete geçerler. 
Hiç bir demogoji, iftira ve sapıırma 
çabaları da onları böyle biryönelim
den alıkoyamaz. Do§ru bir siyasa l 
çizgi ve eylem hattına sa hip olan 
hareketler. kitleselleşiT ve kitlelerin 
ba§rında büyürler. Kitle lere en zor· 
lu görevleri dayatmaktan çe kin
mez. gerekti§inde canları da dahil 
bütün varlıklarını ortaya koyma 
ça§rısını en küçük bir tereddüte bile 
düşmeden yapar ve kitlelere da· 
yatırlar. Gerçekte burada sın ıf ve 
ha lk çıkarlarının birdayatması var· 
dır. Bu nedenledir ki halk kitleleri. 
yolun acılar ve zorlukla döşeli o ldu· 
gunu bildikleri halde ve bunu bildik
leri oranda öncüye deste k verir, 
onun ça§nlarına katılırlar. Artık. 

küçük·burjuvazinin korkak çığ lık· 

ları ve egemen güçlerin saldırıları· 
nın . karşıtaşılaca k işke nce ve bas· 
kılann bir önemi kalmaz. Bu nokta· 
dan sonra herşey. ama her şey 

mücadelenin büyümesine hi zmet 
eder. Sözümona karalama amacı y· 

la yöneltilen ift iralar. sa ldırıl ar. kat· 
liamlar davanın haklılı§ını bir kez 
daha kanırlamaktan. ha lkta ki kin 
ve öfkeyi büyütmekten öte sonuç 
yaratnıaz. İşte şimdi Kürdi stan'da 
yaşa nan olay da budur. Bazıları ha· 
ı a şaşkınlık içerisindedir. evdeki he· 
saplar çarşıya uymamış. umdukla· 
nnın tersine her şey birden tersine 
dönmüştür. iftira ve husunıet kusan 
silahlan ters tepmiş . kend ileri t eş· 

h ir ve tecrit o lmuşlardır. Şaşkındır· 
lar. Artık kendilerini bile nasıl 

ka ndıraca!<.larının te laşı içinded ir· 
ler. Bu he m sömürgeçi·faş ist bu rj u· 
vaz i ve ordusu ve hem de sözümona 
halk adına hareket ett iklerini iddia 
eden küçük·burjuva reformistl eri· 
nin durumunu a nlatmak açı sından 

geçerli bir tanımlamadır. 

15 Agusıos eylem leri. o çok 
gi.ıçlü gösterilen TC' nin ordusunun 
nasıl kof ve çürümüş oldugunu 
açı§a çıkarmıştır. " Ka hraman me h-
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Partimiz PKK önderliğinde 

gelişen Kürdistan Ulusal Kurtuluş. 
Mücadelesini desteklemek ama
cıyla. 15 Eylül-15 Kasım tarihleri 
arasında düzenlenen. ancak. e
ııı tıkt·ilerin artan ilgi ve destegi 
neoeniyle 1 Aralığa kadar devam 
l::' ttırıı~n "Kürdistan Ulusal Kur
,,.,.. ~ücadelesini Destekleme 
Ku.....,_.'nın _..., 1 
,. , , .... . ta Köln'de gerçekleştirilen 
"Kürdistan Ulusal Direniş Ge
cesi"ııde açıklandı. Avrupa ça
pında. ikibuçuk aya yakın bir 
zaman yürütülen kampanyada. 
720~384 DM. ııılktanncla . pua w 
çeşitli değerli eşyalar(altın. video. 
radyo. kamera. parka) Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Hareketine. e
mekçilerimizin somut deste9i 
olarak sunuldu. 

Açık ki. binlerce emekçinin 
katılımıyla yürütülen bağış kam
panyasını sadece maddi sonuç
larıyla degerlendirmek yeterli 
olmamaktadı r. Bu nedenle böyle 
bir kampanyanın ortaya çıkardığı 
gerçekleri yeterli bir şekilde izah 
edebilmek için. öncelikle bu tür 
bir faaliyete neden ihtiyaç duyul
du§unun ve kampanyanın anlam 
ve öneminin açıklığa kavuşturul
ması da gerekmektedir. 

Partimiz PKK. önderlik ettiği 
Kürdistan Bağımsızlık ve Özgür
lük Savaşında. temel dayanak 
olarak kendi halkının öz gücünü 
seçen bir Harekettir. Ulusal Di re· 
niş Mücadelemizin hayatm her 
alanında doğru ve sağlıklı temel
lerde gelişmesinin ana neden~ 

lerinden birini de bu nokta o~ 

luşıurur. Eğer bugün bir halk 
o larak kendi kaderimizi özgürce 
belirleme yolunda bağımsızlık 

şiarlarıyla hareket edebiliyorsak 
bunda, Partimizin öz gücü esas 
alan politikasının belirleyici oldu
gu açı k bir gerçektir. Bir partinin 
veya ulusal kurtuluş hareketinin 
böyle bir politikayı esas alma· 
ması. onu ve önderlik etti§:i 
halkını çok kısa bir zaman içe
risinde ba§:ımlı bir duruma getirir 
ve mücadele. ülke özgülünde 
yürütülen bir savaş olmaktan 
çıkara k. şu veya bu dış gücün 
vereceği yardıma bel bağlayan. 
gerçekliğine yabancılaşmış bir 
" mücadele" durumuna gelir. Böy
les i bir bağımlılık ise, o örgütün ve 
yürütme iddiasında olduğu müca~ 
delenin kişilikli gelişmesine bü
yük zararlar verdiği gibi. müca
delenin başanya ulaşması önünde 
de en önemli engell e rd en birini 
o luşturur. Dünya pratiğinde 

bunun çeşitli örneklerini görmek 
mümkündür. Bu konuda uzağa 
gitmeden. en açık örnegi TKP 
pratiği gösterir. Daha mücade
leye atıldığı ilk dönemde. aldığı 
ağır darbeler sonucu. öz güce 
güven politikasını terk eden TKP. 
bütün umudunu dış yardım ve 
desteğe bağlamış ve 60 küsur yıl

·dır bir arpa boyu yolu katede
memiştir. 

Tabii ki, öz güCe güvenin esas 
alınmaması . bağımlılığı sadece 
bir yönüyle değil. bir çok yönüyle 
ortaya çıkarır. 

Kendi halkının gücüne güven
meyenler. ideolojiden politikaya. 
örgütlenmeden eyleme. eylemden 
maliyeye kadar hayatın her ala
nmda ba§:ımlı duruma gelir ve 
mücadele üzerinde kendi insiya-

15 Eylül-15 Kasım Tarihleri Arasında Yürütülen 
"Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesini Destekleme 

Kampanyası" Sonuçlandı! 

ıiflerini yitirirler. 
Güniımüzde. özellikle Avrupa 

sosyal-demokrasisinin. sahte ba
rış ve "dostluk" maskesi altında, 
ulusal ve sosyal kurtuluş hareket
lerini. emperyalist çember içinde 
eritmek için yürüttüğü çeşitli 

çabalar söz konusudur. Bu çaba
lannda sosyal-demokrasi çok 
ince ve sinsi yöntemlere baş vur-

maktadır. Bunlardan biri de 
ulusal ve sosyal kurtuluş hareket· 
lerini veya ba§ımsızlı§mı kazan
mış genç devletleri mali alanda 
kendisine baglamak; bu bağımlı
lık ağı içerisinde o halkın müca
delesini dizginlemek veya emper· 
yalizmin kabul edebileceği bir 
çözüm biçimini dayatmaktır. 
Latin Amerika. Afrika. ve Ortado
ğu'da. Avrupa sosyal-demokra· 
sisi bunun faaliyetlerini yürütmüş 
ve bazı örgütleri bu yolla kendine 
bağlayarak. öz kimliklerinden 
uzaklaştırıp. kendi politikasının 

basit birer aleti durumuna getir~ 
miştir. İşte. günümüzde. Kürt 
küçük-burjuva reformist-teslimi· 
yetçi hareketlerinin ve Türk kü
çük-burjuva sosyal-şoven güçle
rinin başma gelen de budur. 
Bırakalım örgütsel çıkarlannı. 

sırf kendi kişisel çıkarlannı ve 
ailevi yaşamlarını ugaranti" al
tına almak için Avrupa emperya
listlerinin önünde secdeye kapa
nan bu güçlerin .. önder" kesim· 
leri. (Bay Kemal Surkay ve 
Devrimci-İşçi kli§i bunun en sivri 
örnekleridir) bugün diyetin karşı
lı§:ını ödeme durumundadırlar. 

Onlara bir veren Avrupa emper
yalistleri. bunları Kürdistan ve 
Türkiye devrimlerinin üzerine sal
dırtarak yüz istemektedir. Bu 
gerçeğin derin bilinciyle hareket 
eden Partimiz. ideolojik-politik. 
örgütsel ve eylemsel alanlarda 
olduğu gibi. mali alanda da 
bağımsızlıkçı bir politikayı ve öz 
:ıüce güven me şiarını esas almış
tır. Doğuşundan bu yana hiçbir 
dış gücün desteğine bel bağlama
dan mücadeleyi yürüten PKK. 
büyük yoksunluklar ve fedakarlık
lar pahasına da olsa. bu doğru 
marksist-leninist anlayışından 

asla taviz vermemiştir. Yoksul 
Kürdistan halkının. aşından-ek· 

rneğinden keserek desteklediği 

Partimiz, direniş savaşimızın 

mali alanında da izlediği bu 
tutarlı politikasıyla. bugün halkı
mızı öz gücün savaşı olan halk 
savaşı aşamasına getirmiştir. 

İşte. 15 Eylül-15 Kasım tarihleri 
arasında Avrupa alanında yürütü
len bağış kampanyası. b,öylesine 
bir bağımsızlıkçı politikanın ve öz 
güce güven anlayışının ürünü 
olarak ortaya çıkmış ve gerçek
leştirilmiştir. 

Tabii ki. bu tür kampanyalar. 
politik bir gücün. kitleler üzerin· 
deki etkisini ve onlarca ne denli 

haliyle eğitmekte ve binlerce Kür- olmamıştır. Birçok alanda. kitle
distanlıyı eyleme kaldırmaktadır. ler ulusal kurtuluş mücadelemize 
Bu durum Partimizin do§:ru dev- açık desteklerini sunmak. direniş 
rimci siyasal hattının. ulusal çizgisi etrafında bir araya gelip 
alanda olduğu gibi. uluslararası örgüdenmek için belli bir çaba 
alanda da. bir eylem çizgisi oldu· içerisine girmiş ve dışardan hiç 
ğunu açık bir şekilde göster· destek almadan kampanyaya 
mekte. farklı tutum ve yaklaşım· kendiliğinden katılmışlardır. İşte. 
lan mahkum etmektedir. · bu gerçek. bizler açısından iyi 

Bağış kampanyası çalışma: görülmek ve bir eksiklik olan bu 
lan. 15 Ağustos devrimci atılımı- durum. önünümüzdeki dönemde 
nın yarattığı coşku ortamı içeri- giderilmek zorundadır. 
sinde yürütüldü. 15 Ağustos sal- "Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
dırı ve direniş eylemleri bütün Mücadelesini Destekleme 
Kürdistan halkında olduğu gibi. Kampanyası" diğer sol güçlerin 
Avrupa alanındaki Kürdistanlı tabanları tarafından da sıcak bir 
emekçi kitleler üzerinde de derin ilgiyle karşılanmıştır. Hatta bu 
yankılarda bulundu ve onları güçlere geçmişte destek vermiş 
giderek artan bir sayıda ve daha birçok yurtsever ve ilerici. maddi 
sıkı olarak Partimizin direniş çiz- katkılarda bulunmuş ve ilişkilerin 
gisi etrafında bir araya getirdi. sürekliliği konusunda isteklerini 
Yüzlerce yurtsever. bağış kam- belirtmişlerdir. Yine. kampanya· 
panyası çalışmalan içinde görev mız. Avrupalı ilerici kişi ve ku
alırken. binlerce Kürdistanlı işçi. rumlarca <la sempatiyle destek

"' aydın. genç ve kadın fedakarlık lenmiştir. Bu belirttiğimiz çevre
örnekleri sergilediler. Parti sem- ler üzerinde yürütülen yetersiz bir 
patizanı ileri işçiler. aktif olarak çalışma bile. bu çevrelerin Parti
propaganda ve ajitasyon faaliyet- mize duyduğu sempati ve saygı· 
leri yürütmenin yanısıra. ulusal nın boyutlarının ne denli geniş 

desteklendiğini de ortaya çıkaran 
bir pratiktir. Bu açıdan. gerek 
emekçi kitlelerin bağış kampan
yasına gösterdiği yakın ilgi ve 
destek ve gerekse ortaya çıkan 
pratik-örgütsel sonuçlar. PKK'
nin. Kürdistan halkının umut bağ
ladığı bir savaş gücü olduğunu. 
onun siyasal hattınm kitlelerin 
kendi pratiğinde denenerek kabul 
gördüğünü bir kez daha gözler 
önüne sermiştir. 

Kampanyanın özellikle ülke 
bir 

tülmüş olması da değerlendiril
mesi gereken bir di§er noktayı 
oluşturur. Bir çoklan için kişisel 
geçim alanı. örgütsel olarak da 
tasfiye olup. kitlelerden tecrit 
olma alanı durumundaki Avru
pa'da. Partimiz. direnişçi çiz· 
gisiyle. Kiirdi~tanlı emekci kitle
leri Ulusal Kurtuluş Mücadele
ınize aktif destek veren bir ruh 

' kurtuluş mücadelesine çalışma olduğunu göstermiştir. Demek ki. 
günleri gerçekleştirdiler. öğrenci- bu konuda da eksiklikleri m izi gör
ler harçlıklannı bağış olarak ver- rnek ve önümüzdeki dönem bu 
diler. Ve cefakar Kürdistan ka- çevrelere yönelik çalışmalara 

dını. fedakar tutumlanyla. gele- gerekli ağırlığı vermek. biz dev
ceSini Partimizin geliştirdi!ji ba- rimci ve yurtsevedere düşen bir 
§:1msızlık ve özgürlük mücadele- görevdir. 
sinde gördüğünü birkez daha dile Bağış kampanyası çalışma-
getirdi. lan. biz devrimci ve yurtseverlerin 

Bagış kampanyası. sadece pratik-örgütsel eğitimi aç1sından 
emekçi kitlelerin maddi desteğini da bir platform rolünü oynamıştır. 
almaya yönelik bir faaliyet de- Bağış kampanyası çalışması bün
ğildi. Bu. aynı zamanda Partimi- yesinde. kollektif ve disiplinli 
zin direnişçi çizgisinin ve eylem- çalışma. merkeziyetçilik ve insi
le rinin kitleler üzerinde yarattığı yatif gibi kurallar daha yakından 
sempati. saygınlık ve coşkuya. yaşanmış ve özellikle halk dev
daha yaygın ajitasyon ve propa· rimciliğine ulaşınada hangi ek· 

karşılık ver- sikliklerimize yönelmemiz gerek

meyi. bunun sonuçlarım örgütlü 
bir çalışmaya dönüştürmeyi de 
amaçlamaktaydı . Burda hemen 
be lirtelim ki. bağış kampanyası 
çalışmalan boyunca binlerce 
emekçiye ulaşılmasma. ajitas~ 

yon ve propaganda yapılmasma 
rağmen bu. Partimizin emekçi kit· 
le le r üzerinde yarattığı saygınlık. 
sempati ve ilgiye göre yeterli 

tiğini açığa çıkarmıştır. Bu ger
çekten hareketle. önümüzdeki 
dönem. kendi eğitimimizi çalış

maların merkezine almak. ba§ış 
kampanya çalışmalannın deney· 
lerine de dayanarak güçlü dev
rimci kişilikler haline gelmek 
hedef alınmalıdır. 

Sonuç olarak; ideolojik-poli
tik. örgütsel ve eylemsel alanda 
olduğu gibi. mali alanda da 
bağımsızlıkçı bir politikayı temel 
alan Partimiz. geçmişte oldugu 
gibi. günümüzde ve gelecekte de 
halkımızın engin fedakarlıkianna 
dayanarak mücadele yürütme 
durumunda olan bir Harekettir. 
İşte. bu gerçegin bir ifadesi 
olarak. 15 Eylül-15 Kasım tarih
leri arasında Avrupa alanında 
yürütülen "Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesini Destek
leme Kampanyası", emekçi kit
lelerin Partimiz önderliğinde ge
lişen ulusal direniş savaşına duy

. duğu derin bağlılık ve umudun 
açık örneklerinden birini oluş

turur. Ancak. gelişen ve her 
geçen gün daha da yükselen di re· 
niş mücadelemizi daha gelişkin 
olarak desteklemek gerektigi de 
açıktır . O h.alde: 

PARTİMİZiN ÖNDERLİK 
ETTİGİ ULUSAL KURTULUŞ 

MÜCADELEMİZİ DESTEKLEMEDE, HAYATIN HER 
ALANINDA SOSYALİST YARlŞ RUHUYLA DAHA DA İLERİ! 
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PKK KURULUŞUNUN 7. YILINDA DİRENİŞİ 

YÜKSELTİ YOR! 

«Partimizin 7. yılına girişini tüm halkımız, dostlan ve 
Partililerin şahsında gururla selamlıyor, eşsiz direnme
leriyle bizi bugüne getiren mücadelemizin en büyük yaratıcı 
kahramanlan şehitlerimizeşükranlanmızı ifade ediyoruz.» 

GİRİŞ: 

Partimizin resmen ilanında 6. 
yılı da geride bırakıp 7. yıla gi· 
rerken, Kürdistan 'da artık tarih 
degişik yaşanıyor. Halkımız tarihi 
gelişmelerin arefesinde azgın düş· 
manlarla kuşatılı ama, henüz zayıf 
da olsa. kurtuluşun yüksek azmi ve 
çabasıyla dolu olarak yeni bir ya· 
şama do§ru kararlı bir yürüyüşe 
geçmek istiyor. 

PKK, doguşuyla birlikte yeni bir 
tarihi aşamayı başlattı. Çok kısa olan 
geçmişine yüzyıllan sıgdırmakla da 
kalmayarak. yüzyıllarca sürebilecek 
gelişmelere de daha şimdiden dam
gasını vurmak gibi büyük bir şeref ve 
gururun sahibi oldu. Ve PKK. bu yolda 
hiç bir engel tanımaksızın büyük bir 
azim le yürüyece§ini kanıtlamış du
rumdadır. 

7 yıldır elde silah mücadele veril
mektedir. Kürdistan tarihinde bu ka
dar uzun süre li ve derinligine ge
lişmeleri sa§layan bir harekete ender 
tanık olu nmuştur. Hem de bu gelişme. 
düşmanın gücünün en gelişkin. olum
suzlu§un zirvede oldu§u tarihimizin 
en kritik anında adeta sıfırdan işe baş
lanarak yaratılmış bir gelişmedir. 
Azgın şiddet ortamında kendini sa
vunma temelinde ortaya çıkmıştır. 
Yaşamın her türlü sahte biçimlerine 
son vererek. devrimci yaşamın ege
men kılınması için büyük bir direniş 
se rgil enmiştir. 

Insan bilincine yüklenip. insan 
yeteneklerinin muazzam gelişme gü
cünü kullanarak.çokgecikmişdeolsa. 
ulusa l-toplumsal kurtuluş do§rultu
suna daha da pekişmiş adımlarla gir
mek. bazılarınca zamanı erken bu
lunan, sonu katliam la bitecek ve hatta 
hiç bir gelişme umudunun olmadı§ı 
boş bir çaba olarak görüldü. Fakat. 
degerlendirmeler ne olursa o lsun. 
ha lkımızın da. muazzam bir enerji ve 
çabayla böyle bir yola yönelmekten 
başka çaresi yoktu. Partimizin şah
sında bu adımlaratıldı ve gerçekten de 
yüzyıllan içine a lan büyük gelişme
ler yaşandı. 

Bugün halkımızın karşısına daha 
açık yüz le ve cesaretle çı kma duru
mundayız. Bunda. rüştümüzü ve dü
rüstlüğümüzü ispat etmenin büyük 
rolü vardır. PKK adına ilk yola çıkıldı
ğında. karataş gibi sessiz. dilsiz ve 
yüreksiz y ı ğınlar ortamında dolaşır
ken umutsuzluk çok egemendi. O gün
ler in derin utancı ve dehşetini, ancak o 
günleri yaşayan lar bilir. Ve zaten. bu 
utancın derinliğini duymamak. duyup 
da yaşamamaktır ki in sanı her türlü 
soysuzluğa . devrimcilikte de yetersiz
liğe ve zayıflığa götürür. Bu nedenle 
biz. o günlerin dehşetini yeniden yeni
den aktaracak ve kendimizi sürekli bu 
temelde e§itip-geliştirece§iz. Evet. 
bugün halkın karşısına yüzümüz ak 
çıkabiliyoruz; daha cesaretiiyiz ve 
daha güç görevleri başarabileceği
mize dair güven ve umudumuz fazla. 
.c\ma buna kolay gelinmedi. Bu tüm 
yönleriyle halka kavratılıp. gerekleri 
yerine getiri lmedikçe, diğer çalışma
la r pek fazla yarar getirmeyecektir. 
Bunun bilinmesi geleceğin güçlü kar
illanması açısından zorunludur. Öz
:len yoksun biçimsel çaba larla Kür
distan için fazla bir şeyin elde edile
rneyeceği bilinmek zorundadır. Zaten 
böyle bir tutum içine girmek, ya bir 
iflah olmazlık ya da kişinin kendi ken
disini kandırmasıdır. Fakat biz her 
zaman olduğu gibi. gerçeklerianizi tüm 
acı yönleri ve zorluklanyla dile getir
me kten çekinmeyeceğiz. 

PKK. hakkında çeşitli çevrelerce 
bugüne kadar bir çok değerlendirme 
yapılmıştır. PKK'nin çıkı şı son derece 
aceleci bir çıkış olarak değerlendiril-

miş: gelece§i kestiremeyen plansız. 

dizginsiz gençlerin enerjisinin bir pat
laması, ya da yurtsever heyecanların 
bir ürünü olarak görülebilmiştir. Fa
kat bu, büyük bir yanlışlıktır. PKK'nin 
do§uşundaki ruhu ve mantığı kavra
mak, bu gelişmelerin an l aşı lmasının 
biricik anahtarı oldu§u gibi. gele
cekteki güçlü gelişmeleri daha şimdi· 
den anlamanın da zorunlu bir gere
§idir. Tabii. tarihsel gelişmenin ve 
güncel siyasal-toplumsal koşulların 
ürünü ve onu çağın gelişmiş bilinciyle 
kaynaştırananın sentezi olarak PKK'yi 
anlamak için. düşmanın tanımını 
doğru ve yeterli bir biçimde yapmak da 
önemlidir. Belki de düşman bellidir, 
onu daha fazla anlatmanın ne önemi 
var denilecektir; ama bilinmeli ki. 
karşısında savaşılan güç tarihsel dış 
ve iç bağlantılarıyla bilinmeksizin ona 
karşı nasıl bir savaş gücünün çıkarıl
ması gerektiği hususunda da ciddi 
yan lışlıklar ve yetmezlikler içerisine 
girmek kaçınılmaz olacaktır. 

Nasıl Bir Düşmana Karşı 
Savaşıyoruz? 

Bir devrimin en temel meselesi. 
dost ve düşman ayrımını doğru yap· 
masıdır. Şüphesiz ki. dost ve düşman 
güçlerin kimler olduğu bugüne kadar 
çokça defa belirtildi. Ama hala düşma
nın bütün yönleriyle tanındı§ ını söy
leyebilme durumunda de§iliz. Onun 
her türlü yaşantıını zia ilişkisi içeri· 
sinde bugünkü yaşantımızdan ne 
kadar sorumlu o ldu§unu. gelece§i
mizi nasıl karartıp. bu karanlık içinde 
bizleri nas ıl bitirmek istediQini, tüm 
niyetleri vedayanakları ile bir liktedi le 
get irmek gerekir. Yine özellikle gün
cel mücadelenin açığa çıkardığı 
-yeni- askeri, siyasi ve ekonomik 
özelligini görmemek de mümkün de
gildir. 

Ama görülüyor ki. Kürdistan 'da, 
dost-düşman diye bir kavram bırakıl
mak istenmemiştir. Düşüncede ve 
pratikte kabul ettirilen şey, tek taraf 
olarak hakim ulusun egemen sınıf ger
çekliğidir. Ve bu ülkenin ezeli sahip· 
leri. bunu çok normal bir o lay olarak 
kabul etmeye yatkın hale getirilmiştir. 
Bu temelde düşman çok ra hattır. Bu 
a landa o. yalnız kendi çıkarların ı 
değil. azgın emperyalist tekellerin, 
askeri ve siyasi mihrakların işbir
likçisi o larak onların da çıka rl arı nı 
yürütüyor. Halk ise. köleci bağlarla 
bağlı olma gibi birkonumda tutulmuş. 
Sömürgecili§in ve faşizmin dayatma
ları karşısında kendi tarafımızı ortaya 
koymamız gerçekten zayıf. Fakat yine 
de bunu göstermek gerekiyor. 

Sömürgeci basın izlendiğinde gö
rülecek ki, her gün ülkemizdeki geliş
melere ilişkin beyanatlardan geçil
memektedir. "Kimseye verecek bir 
IrAint topnıjımıa yolı:", "yurdumuaa 
uzanan elferi kıracagız" vs. g ibi de· 
meçlerle kulakları sa§ ı r eden bir şove
nizm dalgası estiri lmektedir. Türk 
egemen sın ıfl arının tarihi. günümüzde 
adeta yeniden hortlatılırcasına kusu
luyor. O. tarihte bir çok halkı katlet
tiği. baskı altında tuttuğu. sömürdüğü 
gibi. bugün de son av olarak elinde tut
tu§ u halkımazı nasıl çiğneyip yutabi
lece§inin hesaplarını yapıyor. U lke ve 
halk gerçekliğimiz avuç l arının içinde
dir. Geçmişte de hiç bir kural ve sınır 
tanımadan bu eylemi başka halklar 
için yaptığ ını söylüyor. Binlerce y ıldır 
üzerinde yaşadığımız toprakları kı& 
lıçla a ldı §ın ı söyleyerek. bu toprak
ların kendisine ait oldu§unu iddia 
ediyor ve halkımız için kılıçartıSı deyi
mini kullanıyor. Oysa bu topraklar 
kimin topraktandır: bu topraklara 

kimler emek verdi; kim üzerinde 
doğdu-yaşadı ve yaşan ılı r hale getirdi. 
Tarih araştınldı§ında bu bütün açıkh· 
ğıyla görülecektir. Bir halk. her gün 
kılıç tehditi altında ve onun insafına 
terkedilmişolarak yaşayabilir mi? Her 
gün. her saat kılıç tehditi altında tutul
mak ve bunu yaşam olarak kabul 

· etmek korkunç bir işkencedir. Ama, 
Türk egemen sınıflarının mantığı da 
budur. O öyle bir sınıftır ki , daha 
doguşunda atı ve kılıcı kuşanarak, 
kendisinden daha ileri uygarlık alan· 
!anna yönelip. korkunç saldınlar 
düzenliyor. Bu sınıfın. güneyde Hindis
tan'dan, doğuda Çin'e, kuzeyde Si
birya stepleri. batıda İran, Ortado§u 
ve Balkaniara kadar nasıl yayıl dı§ını 
tüm tarih kitapları yazmaktadır. 
Onlar, halkların topraklanna kılıçla 
yürümüşlerdir. Halkımızın yaşadığı 

topraklara giri şleri de bu temeldedir. 
Halkların topraklarına daha 10. 

yy' da girmeden bir barbar sürüsü gibi 
yayılan bu sınıf. di§er egemen sınıflar
dan ayıncı özellikler taşır. Diğer ege
men sınıfl ar, bir Yunanistan ve Roma 
örneklerinde oldugu gibi. köleli§i 
yaratırken alt yapıdan üst yapıya 
kadar uygarlığın güçlü temellerini 
atmış. tarihe ileri anlamda bir takım 
de§erler vermişlerdir. Bir köleci sınıf 
yükselmiştir ama, bu yükselişle bir· 
likte insanlığın da muazzam bir gelişi· 
mine tanık olunmuştur. Bu, feodal 
uygarlı§ın doğuşunda da böyledir. 
Çin'de, Ortado§u ve Avrupa'da feoda
lizm doğduğunda çok ileri bir merha
leyi teşkil eder. Fakat, Türk egemen 
sınıfı için bunu söyleyememekteyiz. O. 
daha do§du§unda at sırt ındadır ve 
kendisini Batı Anadolu uygarlı§ını yık· 
mak için görevli hissetmektedir. 
Hertürlü istilacı. işgalci ideoloji ve 
politikanın bir aracı olmak onun 
yaşam tarzıdır. Ve işte bunun içindir 
ki. bir halkın yüzyıllardır üzerinde 
yaşadığı toprakları şartsız kendisinin 
kabul ederek. " ... bir kan ş toprak ver
meyiz" diyor. Oysa bu bir karış toprak 
bile kime aittir. lO. ve ll. yy'da Kürdis
tan'da tek bir Türk yoktur. Ama bura
daki Kürdistan ve Kürt halkı gerçeği 
millattan çok öncelere dayanır. Halk
Iann bir mozayı§ı olarak karşımıza 
çı kar. Asur ve Urartular'dan daha 
öteye giden ve günümüze doğru geldi
ğimizde adı ve kültürü ile bilinen bir 
halktır. 10. yy.da dünyanın en eski 

Kültürlerinin temsil edi ldi§i. toprağın 
ilk olarak tarıma açıldı§ı, başta sı§ır 
cinsleri olmak üze re bir çok hayvanın 
evcilleşt ir i ldi ği. uygarlıQın beşiği diye 
adlandırılan Mezopotamya'nın varol
duğu bir ülkedir. Halkların kültürünün 
adeta süzüle süzüle en gelişkin insani 
cıeQerlerinin birikimine yol açtığı bu 
ülkede tüm bunların Kürt halkı biçi· 
m inde birşeki ll enmesi söz konusudur. 
Ama aynı zamanda. çok zengin bir 
birikimin çok yetersiz bir biçimde bir 
hal k gerçeklig i ş eki i nde karşımıza çı k
ması olay ı vardır. 

Türk egemen sın ıfları o dönemde 
ülkemizi istila etmiş, topraklarınıız 
üzerinde devlet kurmuş ve kendilerine 
Selçuklular adını vermişlerdir. Daha 
1040'1arda bir Kürdistan eya letinden 
de bahsedilir: buranın yarı bağıms ı z 
bir muhtariyet biçiminde Selçuklu im
paratorluQuna bağ lanması, böylesine 
bir i ttifakın oluşturu lması ge reQinden 
söz edilir. Daha sonra. Oğuz boyları
nın sa ldırıl arı yaşanır. 10. yy' dan 15. 
yy'a kadar ise büyük bir vuruşrna 
dönemi Timur' lar Cengiz'ler vb.' leri 
bu ülke üzerinde sahip olma savaş ı 
verirler. Kılıçla çok kan dökülür ama, 
zengin uygarlık içinde kılıcın sahipleri 
erirnekten kurtulamayarak. "yenen
ler". "yenilirler". Topraklarımız üze
rinde çeşit l i Türk boyları ve aşiretleri 
yerleşik hayata geçerek. güçlü feodal 
ge li şmeyi yaşar. dil ve kültürlerini 
gel i şt irir . belki ege men beylikler de 
oluşturu rl ar. Fakat artık. Artukoğul
l arı . Atabeyler ve benzerleri gibi Türk 
boyları olmaktan ziyade. Kürt boyları 
içinde eriyerek. egemenliklerini bu 
biçimde sürdürürler. 

Osmanlılar ise. ancak 16, yy'ın baş
l angıcında ve Kürt beylikleriyle -İdris
i Bitlisileriyle-içine girdikleri ittifakla 
gelirler. Bugün de ilginç bir benzerlik 
yaşanmaktadır. Kürdistan'ın Türk 
egemenli§i altına girmesi. Yavuz'un 
Şia devletine karşı Kürt beylikleriyle 

girdiği ittifakla gerçekleşmiştir. 
Doğu'ya yayılmasında da yine, bu 
u z laşmanın büyük bir rolü vardır. Kür
distan adeta tampon bir bölge olarak 
tutularak. do§udan gelen tehlikeler 
Kürt beylikleriyle önlenir. Bu dönem
de Osmanlı l arın tüm ulusal ve top
lumsal gelişmeye engel olmak gibi bir 
durumlan yoktur. Hatta, tüm impa
ratorlu§un içinde en özgür olan halk 
konumu yaşanmaktadır. 

Kılıçla yaşayan Osmanlı lar. yükse
len kapitalizm karşısında 18. yy'dan 
itibaren giderek batıdan sürülüp Bal· 
kanlara doğru çekilirken. artık feodal 
zor'un temsilcilerinin fazla başarılı 
olamayışları. kılıcın galibiyel getire
mernesi söz konusudur. Kapitalizmin 
zor'u feodalizmin zor'una galebe ça
la r. Ve tabi ki. o tekrar do§uya yöne· 
lecek. Balkanlar ve Anadolu'da sömü
rüyü yoğunlaştırarak kendisini ayakta 
tutmaya çalışacaktır. 19 yy. boydan 
boya. bu çapulcu sınıfın kendisini 
doyurmak için başvurduğu her türlü 
baskıvetalan ile buna karşı halkların 
yükseltti§i direnmeye tanıktır. Daha 
çok vergi ve daha çok askere alınma 
denendikçe, o zamanın koşullarına 
göre ça§d ı şı düşen bu uygulamalara 
karşı halkların direnişi de sürekli 
olmuştur. Batıda ge li şen kapitalizme 
en yakın olan Balkan halklarının 
kurtuluşu 19. yy' ı kapsar, Do9uda hı
ristiyan bir halk o lan Ermeniler de 
erken uyanırvedirenirler ama. doğuda 
oldukları ve yalnız baş larına ileriye 
çıkış yaptıkları için katiedilme talih
sizli§ine uQrarlar. Bilinen Abdülhamit 
politikacılı§ ı da bu dönemin ürünüdür. 
Müslüman-feodal işbirliği ile Kürdis
tan'da "Hamidiye Alayları" oluşturu
larak. Kürtler ve Ermeniler arasında 
açıkça görüldüğ~ üzere halklar bir
bi ri ne kırdırtılır. Imparatorluk. işbir
likçili§i tekrar güçlendirme temelinde 
ve onların önderli ğinde Kürdistan'ı 
tam abluka altına alır. Ve böyle bir 
politika, 20 yy' da Jürk burjuvazisinin 
temsilcileri olan Ittihat-ı Terakki'ye 
devredilir. Yükselen yeni sınıf Türk 
burjuvazisinin elinde daha da yetkin· 
leştiri l en politika. böyle bir mirastır. 
Bu politika ile Ermeniler toptan tasfiye 
edilmiş. Rumlar batıya sürülerek deni
ze dökü lmüş, do§uda di§er halkiara 
karşı da aynı politika yürütülmüştür. 
1. Emperyalist Dünya Savaşında dağı
lan imparatorluk içinde yeni lgiyi ka
bul etmek istemeyen ve bu kez yeni bir 
despot -M.Kemal- önderiiSinde 
yükse len bu s ınıf . tümüyle aynı po
litikanın sürdürücüsü olmuş. bugün de 
kaderimizi belirleyen sınır bu temel
de çizilmiştir. 

Bu sınıf devraldı§ı politika üze
rinde yükse lir ama. geçmişin hata· 
lanndan da arınarak daha gerçekçi 
bir yaklaşıma ulaşma çabalarından da 
geri durmaz. İttihat-ı Terakki'nin 
Enver ve Ta lat Paşaları yutamayaca k
lan kadar büyük bir l okmayı hazırla
mak istemişlerdir. Fakat, çok c ılı z bir 
sınıf olarak Türk burjuvazisinin üç 
kıtadaki toprak l arı yutamayaca§ ı da 
açıktır. Ve bu açıdan onla r gerçekçi 
o lmamakla suçlanırlar. Ama Mustafa 
Kemal. daha savaş yıll arında bu ger
çekten hareket eder ve Arapların çık
ması. Ermeniler' in kökünün kuru
tulması. Do§ u Trakya ve en yakın ada
l arın sınırlar içinde kalması, Hatay. 
Halep ve Musul'un alınması gerekti
Sinden bahseder. İşteTürk buruvazisi
nin egemen bir sınıf olarak yükseldi ği 
dönemde çizdi§ i Misak-ı Millinin ger
çek sınırları böyledir. Nitekim bugiın 
de gazetelerde belirtilen a lanlar için 
hak iddiaları ileri sürülmekte ve "sa
vunduğu muz sınırlar" Qiye göster il
mektedir. Kısacası. Kürdistan ve Kürt 
halkını yutmaya. Türk burjuvaz isi. 
daha doQuşunda kesin kararlıdır. Bu 
lokma çiğnenip-yutu l ab ilir kararı 
çoktan veri l miştir. Bu kararladır ki. o 
bilinen doğu seferleri. katliam ve 
imhalar yen iden başlar. Çapulcu bir 
sınıf olarak Türk burjuvazisinin ç ı
karına en e lveriş li baskı ve sömürü 
politikası bu alan üzerinde gelişti rili r . 
Ama. Türk burjuvazisi. kılıçla ortadan 
kaldırma biçimindeki -kendi içinde 
bir çözüm olan- bir çözümü de dayat
maz. Kürdistan. en iyi sömürü malze
mesi sağlaması gereken. insanlannın 
iş ve askeri gücünden yararlanı lmas ı 
gereken bir alan olarak görülür. Elbet-

Sayfa 12) 

te ki kılıç da kullanılır, ama Kürdis
tan'ın özelliklerinden ötürü bunun 
kendisi açısı!ldan fazla bir sonuç 
yaratmayacagını da görür. Varolanı 
kılıçla gaspeden bu sınıf. sanayii geliş 
tirerek do§an bir sınıf degildir; tam 
tersine feodalizmin çiftliğinde büyü
müş. asker oca§ında yetişmiş bii 
sınıftır. Asker özelliklere sahip olmak 
ve kılıca dayanmak; i şte Tü rk burjuva· 
zisi bu ça§dış ı politikanın ürünüdür. O. 
bu ça§dışı politikasının en görülme· 
miş biçimini Kürdistan üzerinde uygu· 
larken. Türk halkı üzerinde de diz
ginsiz bir şiddet uygulamaktan geri 
durmamıştır. Daha cumhuriyetin ku
ruluşunun hazırlık yıllarında TKP'nin 
önderliğinin imhası gerçekleşmiş, 
demokratlardan eser bırakılmamıştır. 
Bu imha sonrasında TKP. art ık ifla h 
o lmayacak ve Kemalizmin s ilik bir 
kopyesi olarak kalacaktır. Yeşil ordu 
ve Çerkez Ethem'in son unu belirleyen 
de yineaynı politikadır. Kürdistan'ada 
böyle giren Türk egemen sınıfl arı . 

yüzyıllardan beri sürdürdükleri işgal ve 
islilayı bu sefer tamamlamak isterler. 
Artık Kürdistan, burjuvazinin mide
sine göre yutulacak bir lokma haline 
getirilecekti r. Askeri, s iyasi. ekono
mik abluka ve kültürel imha gündeme 
sokulur. En ufacık başkaldırılar bile 
ezilir. Türk burjuvazisi gibi tarihin tüm 
baskıcı yöntemlerini ve aynı zamanda 
günün tüm kapitalist sömürgeci yön
temlerini özümsem i ş bir s ınıf kar
şı sında, aksakallı Şeyh Sait ve Seyit 
Rıza'lar ne yapabilir: son derece sinsi. 
kurnaz ve yetkin o lan kemalistler 
karşısında aş iret ruhu ve şeyhlikl e ne 
a labil irl erd i? Lokmalar böyle o lunca. 
elbette ki Türk burjuvazisi de bir 
sömürgecili k geliştirdiğini bile kabul 
etmeyecektir. O. "tek devlet. tek ulus. 
tek dil, tek kültür"ün büyük önemin
den veya bu konuda tek payiaşılmaz 
hakkının olduğundan bahseder. Her
şeye bu zihniyetle bakar ve buna karşı 
direnen ne varsa asar. keser. yok eder! 
O. kendisine kılıçla her şeyi elde etme 
hakkını baştan tanımıştır. Sosya liz
min do§uşunun özellikleri nden ve 
kapitalist-emperya lizmin buna lımın
dan da yararlanan Kemalizm. diz· 
ginsiz terör ve sörnürüsünü kusar. O 
bizim ortaçağdan kalma feodal aşiret 
reisieri iseçok kötü birbiçimdealdanır 
ve ezili rle r. Daha sonra. ezilenlerin 
mezarın içine konulması işlemi baş· 
layacaktır. Bu durum. o dönernin 
gazetelerinde en açı k biçimiyle ifade 
edilmektedir. AQrı isyanı günlerinde 
gazetelerde yayınlanan bir karikatür 
bu gerçeği yansıtmaktadır. A§rı dağı
nın tepesine bir külah geçirilir ve Ağrı 
mezar yapılır. Gazeteler hiç de giz
leme gere§i duymadan mezara göm
düklerini açıkça yazar. burjuvazini n 
temsilcileri bunu açıktan s öylerler. 
Ondan sonrası ise bilinmektedir. 
Karşılarında herhangi bir gerçı· kli§in 
oldugunu kabul etmezler. Halkımız. 
on lar için. sadecesömi.irülmesi ve iste
nildi§i gibi istismar edilmesi gereken 
bir yı ğ ı ndır.. 

Burada. Ingiliz ve Fransız sö mür
gele rinde görüldügü g ib i. sadece ze n
ginlik leri alıp-gaspetme biçiminde bir 
sömürgecilik yoktur. Yeralt ı ve ye r
üstü servet leri gibi. insan yı § ınl arı da 
alınıp sat ıl an. istenildi9i gibi yartı rla
nılabilen bir servet yağın ı olarak gö rü
lü r. Bu dünyada örn e§ i görülmemiş bir 
durumdur. Diğer sömürgelerde tü· 
ınüyle bir ba§ımlılık içerisinde de o lsa 
halkların varlığı kabul edilir ve hatta 
kendi dilinden oku lu olur. kültürünü 
koruyabilir. Ama. TC sömürgecili
ğinde bunlardan bahsed ilememekte
dir. Burada çok değişik birolayla karşı 
karşıyayız. Çünkü Türk burjuvazisi. 
Kürdistan halkını Türk ulusunun ge
lişiminin köleleri. bir potansiyel 
kuvvet olarak görür. Gerçekten de, 
tarihte birçok kez denenen kılıçla tas· 
fiye etme biçiminde dayatılan bir 
çözüme bilıi katlanı labili r. ama. in san
la n sömürülecek bir koyun sürüsü gibi 
canlı tutarak. canı istediği zaman sağ· 
mak kesinlikle katlanılamayacak bir 
işkenced ir . Ama. TC'nin halkımıza 
biçtiğ:i yaşam da budur. Burada açığa 
çı kmayan en ilginç. ama e n çarpık 
sörnürgeci lik biçi miyle karşı karşı
yayı z. 

··Asker memet''. "haına l haso". 
"ırgat memo" edebiya tı alt ınd ::ı en 
azgın baskı ve sömürünün dayaııldı-
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ğını ve bunun son derece normal bir 
olay olarak kabul etti rilmek istendi
Sini Türkiye'de yaşayan herkesin bil
mesi gerekir. Karşımızda son derece 
gözüdoymaz, baskı ve sömürüdekural 
tanımayan bir düşman vardır. Bu
günkü rej imin başı faşist Kenan Evren. 
kendiliğinden ortaya çı kmış bir mah
luk değildir. Genel ha tlanyla dokun
doğumuz gibi. böylesine tarihsel bir 
köke ni vardır. O. 400-500 yıllık 
Osmanlı sultanlık gelenekleriyle, 60 
yıllık TC geleneklerinin bir sentezi 
ola rak karşımıza çıkmaktadır. 

PKK'nin doğuşu ve ha lkı mızın 

günümüzdeki durumunu a nlamak is
tiyorsak. düşmanın bu durumunu çok 
iyi bilmek gerekir. Faşist e lebaş ı 
bugün kendisine böyle bir tarihi temel 
alıyor. Bu tarihsel temel. aynı za
manda ça§ımızın en gerici emperya
list gücünün direkt yönlendirmesi 
altında ortaya çıkmıştır. Bu rejim, en 
zalim emperyalist güç olan ABD 
emperya lizminin en sa§lam bir i şbi r

likçis idir. 
SO'Ier dünyasında emperyalis t sis

tem derin bir kriz içindedir. Siyasal ve 
ekonomik bunalım had safhadadır. 
Tüm dünyada oldu§u gibi Ortado
Su'da da emperyalizmin kaleleri düş
mekte. zincirler genelde parçalan
maktadır. İ şte günümüzün yeni Hit
ler'i olan Reagan, bu koşullarda bunu 
durdurmakla mükellef olarak ortaya 
çıktı . Ama, aynı zamanda emperyalist 
sistemi mutlaka ayakta tutmak ve 
bunalımdan güçlü çıkarmak için onun 
yardımcılan da oluştu ruldu . 12 Ey
lül'de başa geçirilen Kenan Evren de 
bu ilk yardımcılardandır. Bunlar 
NATO tezgahında Brüksel'de dokun
muş kumaşlardır. Kenan Evren' in 
başa geçirilişi ilk çıkı ş olmuş, iki ay 
sonra Reagan başa geçmiş. Alman
ya' da da Ko hi iktidar koltuQuna 
oturtulmuştur. Bu işin cadı karısı 
Teatcher ise zaten öncede n görevinin 
başındadır. Dünya genelinde de işbir
likçi yönetimler ve azgın faşist iktidar· 
lar halkların başına musallat edilir. 
Hitl er kendisinin i ş birlikç isi olarak 
Mussolini ve İ ta lya'yı seçmişti. Günü
müzün Hitle r'i Reagan ise. Kena n 
Evren ve Anadolu'yu seçiyor. Biliniyor 
ki bu a lan. Sovyetler'e yakın oldugu 
gibi. Ortado§u gibi stratejik bir böl
gede yer a lı yor. Bu alanda çok canlı bir 
benzerlik yaşanmaktadır. Hit ler için 
Mussolini ne idiyse, Reagan için de 
Kenan Evren odur. Dünya kapitalist
emperya list sistemini güçlü kılmak. 
bu konuda Ortadogu'da is tikrar ve 
sükunu sa§lamak görevi, İsrail'den 
çok Türk faşist generallerine veril
miştir. Kenan Evren cuntasının a rka
sında. tüm NATO. ABD ve Avrupa 
desteQi vardır. O. bundan aldı§ı güçle 
başta Kürdistan halkı olmak üzere. 
Türkiye ve bölge halklan üzerine yük
lendikçe yüklenmekte ve yine hi çbir 
s ı nır tanımamaktadır. Sınıf ola rak 
zayıftır ama.jeo-politikaları iyi de§er
lend irerek tüm tarihi kusmuklannı 
tekrar ortaya dökmektedir. Görü lme
miş bir i şkence dönemi açılmıştır. 
Kapital i s ı- emperyal i st sistemin işken
ce, baskı ve sömürüsünün özü ade ta 
Türk fa şist yönetiminde somutlaşmış
tır. Bunun içindir ki dünyaya ö rnek 
olara k gösterilmektedir. Görünüşte 
son derece " Türk" kokan bir rejimdir 
ama. özünde uluslararası emperyalist 
s istemin birl eştiQi bir zorba lıktır. 

Burada Türk halkının çıkarlarını ke
sinlikle aramamak gerekir. Kenan 
Evre n. eski Roma'nın kuşbeyinli ge
nerall eri gibi. ABD impara to rluQunun 
bir uç generalidir. Eskiden Roma'nın 
generalleri de Anadolu'da hüküm et 
kura rlardı; Türk ge neraller inin Ana
dolu' da ki varlıQı da böyledir. Onların 
Türk halkıyla hiçbir bagları yoktur. 
Sistem ve çag farkı da olsa arada 
gerçekten de böyle bir benzerlik var
dır. Kılı ç la yaşayan bir sınıf geleneSi
nin sahipleri o larak karşımızdaki 
düşman , klasik ve yeni sömürgeciliQin 
tüm yöntemlerini çok iyi bilmekte. 
bunları kendisinde birleştirmektedi r. 
Fakat bunun karşılıQında halkımı zın 
durumu nedir? 

Düşman beyiniere o kadar yüklen
miş ki, doQru düşüncelerin kafaya 
getirilmesinden bile korkulmaktadır. 
Bu durum halkımızın gerçekliginin 
tanınmamasını ortaya çıkarırken: 
sahte. gerici, isti smarcı ve inkarcı yak
la ş ı rnlara da yol açmaktadır. Düşma
n ı n hançer darbesi altında vedayattı Qı 

asimilasyon politikası içinde şe kill e
nen aydın bilinc i. son derece yanıltıl

mış, kendi gerçekligine uzaklaştın I- · 
mı ş bir kafa olarak içinde bulundugu 
durumu tanımayacak kadar acizdir. 
BiryıQın olarak ortaya bırakılmış halk 
gerçekliQimize yaklaşabilme cesare
tinde deQildir. Açık ki, bir olguyu de
Qiştirmek iç in onu bütün yönleriyle ve 
doQru olarak bilmek gerekir. Bunun 
dı şında devrimci degişiklik yapıla-

maz. İşte ha lk gerçekliQimizi iyi 
tanıyalım derken, biz bu nokta üze
rinde durduk. Ama kesinlikle halk var
lıQımızı tartışmadık. Halk gerçekli
gine devrimci yaklaşımın bazı zorunlu 
gerekleri vardır. Gerçekler ~e kadar 
acı ol ursa olsun o ldugu gibi kabul edil
meli ve buradan yola çıkarak'Cievrimci 
gelişme başiatılmalıdır dedik. Halk 
olarak kendi gerçekli§imize yaklaş· 
maktan.- düşünmek, dile getirmek, 
ö rgütleornek ve eyleme geçirmekten 
öylesine uzak düşürülmüşüz ki, bu 
doQrultuda atılan adımlar suçlana bil
mektedir. Ama eQer en sıradan bir 
insa nlık özelliQi bile taşınıyorsa. böyle 
bir yola yönelmekten başka bir şey 
yapılamaz. Kendi gerçekliQimizden 
korkup. kaçınakla nereye kadar gidi
lebilir. Bugün en sıradan gelişme 
yoluna girmiş ülkeler bile. bu ge lişme

leri feodal kalıntılan silip süpürerek 
saQiamışlardır. Eger biz kendimize 
hala bir halk bile diyemezsek, çaQia 
bütünleştiQimizi nasıl söyleyebiliriz. 
Bu tılsım bozulmalıdır. 

Belki şimdi bazı lan, bir gerçeklik 
olarak halkımızın varlıQının inkar edi
lemez o lduSunu ve üstelik devrimci 
görevlerin de önüne konulduSunu söy
leyecektir. Bu iddia elbette ki doQru
dur. Ama, sözkonusu olan. bu bilinci 
halkın ilerici güçlerine bir yapı olarak 
kazandırmak olduQunda, durumun 
içler acısı oldugu he men görülecektir. 
Düşmanın konumu bellidir; o zor 
politikasını en dehşetli biçimde uygu
laya ra k. ta l anı kılı ç la sonuçlandı rmak 
istemektedir. Fakat düşmanın halkı· 
mıza dayattıgı tek şey kılıç da deQildir. 
Bilinir ki. cellatlan n o ldugu yerde her 
zaman papaz da bulunur. Kurbanla r 
cellata tes lim edi lirken, papazlar da 
duayı önerirler. İşte şimdi, halkımıza 
bir de böyle yaklaşan papazla r vardır. 
Halk gerçekliQim izle a lay eden bu 
papazlar. sahte, gerici, istismarcı yak
l aşımla rı esas a larak, gerçekliSe var
mamızı olanaksı z kılmak istemekte· 
dirler. Papaz. sahte kurtuluş umut
lannı yaymakla, hiçbir şey elde ettir
mediQi gibi, belki çırpınıldıQında do
Qabilecek kurtuluş umutlarını da orta
dan kaldırmış olacaktır. Köleler. sert
ler, iş çi l er yüzyıllardan beri böyle 
idare edilmi ş l erdi r. Ve halkımız da 
halen böyle idare edi lmek istenmekte
dir. Papazlardan bahsederken, sadece 
şeyhler ve seyitlerden bahsetmiyoruz; 
onlar da bu papaz politikasını sür
dürüyorlar ama, esas belirleyici rol 
oynayan papazlar onlar degildir. Türk 
burjuvazisiyle içiçe doQan, onun gibi 
beyinsiziiSi ve inkarcılıQı üreten çaQ· 
daş giysili papazlardan bahsediyoruz. 
Bunlar, çok acımasız. zor bir yaşam ı 

başka türlü göstermek istediler. Halka 
çıkı ş yolu göstermedikleri gibi, kendi
leri de e n ufacık bir zorluQa katlan· 
mayı bile göze almadı lar. 

Her devrim ve ulusa l kurtuluş 
hareket inde halkın sahte dostları olan 
bu papazlarla karşılaşılmıştır. 1900'
lerde Lenin bu konu üzerinde özellikle 
durmuş ve "halkın sahte dostları kim
dir?" sorusunu yöneiterekonları teşhir 
etmişt ir. Bu soruyu çok somut olarak 
günümüzde kendi ülke gerçekiiijim iz
de de sormak durumundayız. Düşman 
tüm acımasızlıQ ı yla saldırarak, görül
memiş bir ideolojik ve psikolojik savaş 
yürütüyor. Her türlü komplo, kulaklan 
saQır eden propagandalar ve işkence 
günlük olarak yürü rlüktedi r. idamlar 
peşpeşe verilerek uygulanmakta ve 
geleceQimiz karartılmak istenmekte
dir. Tarih adeta yeniden hortlatılıyor 
ve nasıl yok edileceQimize dair he r gün 
yeni birsöz daha söyleniyor. Atatürk'ü 
bugün daha iyi anlıyoruz ve ha ngi 
hata lara nede n düşmernek zorunda 
o lduQumuzu bütün açıklı Q ıyla görü
yoruz. 

Düşmanın halk gerçekliQimize 
karşı özenle seçti§ i yol, günümüzde de 
onun temel iradesidir. Faşistinden en 
libera l geçinene kadar yazar. çizer, 
asker ve politikacı takımı bugün tüm 
dikkatlerini "Güneydog u ve Doğu 
olayları" dedikleri Kürdistan 'daki 
gelişmeler üzerinde toplamışlardır. 

Bunlar ke ndi iç sorunlarında çe lişseler 
de: Kürdistan sözkonusu oldugunda 
hemen birleşmekle ve aQ ı zlanndan 
dökülen sözler ke limesi kelim esi ne 
aynı olmaktadır. Partiler izlendi§ inde 
bu açıkça görülecektir. ANAP'tan 
SODEP'e kadar tümü bu tutumun 
sahibidir ve hatta sözümona sosyal
demokratlar tedbirlerin yetersizliQin
den daha çok bahsetmektedirler. 
Burada da yine çok güzel bir benzet
meyi adeta ke ndi ell eriyle oynamakta
dırlar. Geçmişte Kürdistan 'da ki ge
lişme lere karşı Fethi Bey "yumuşak" 
davranmı ş ve İsme t İnönü işi ele 
alarak sert davranıp meseleyi hallet
mişti . Günümüzün Fethi Beyi olarak 
da Özal gösterilir. Ve burada. ikinci 
İnönü'ye çaQrı şım yaptınrlar. yeni bir 
hükümetten bahsedilir; ama ne için? 
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Açık ki, Kürdistan'a daha çok baskı ve 
katliam için. Sanki Kenan Evren dört 
yıldır bir şey yapmamı ş, sanki Özal 
halkın her türlü yaşam umutlarını 
kararlınıyormuş gibi: sosyal-demok
rat geçinenler daha sertini önererek 
görülmemiş bir ç ıl g ınlı g ı sergiliyorlar. 
Burada görülüyor ki. Türk burjuvazisi
nin faşisti. liberali. tekeleisi ve küçük
burjuvazisi yoktur: tek bir düşüncede 
birleşmiştir. On ların Kürdistan üze
rinde ortak çıkarlan vardır ve açık ki 
bu halk üzerindeki sömürüden kendi
lerine düşen paydan vazgeçmek iste
meyeceklerdir. ''Vatanın bölünmez
li Qi ve bütünlüQü" onlariçin daha fazla 
kar demek olduQundan, buna çok 
tutkundurlar. Bunu an lamak bizler 
açısından da zor deQildir. Ama bir de 
bu halka dost olması gerekenler var. 
Onla r da, tıpkı sahibinin sesi gibi, 
yürekleri efendileriyle birlikte atıyor 
ve adeta her adımında onu takip ed i
yorlar. Türk burjuvazisi genelde tüm 
ülkeyi gasp ederken. bunlar ise. halkın 
kaderini deQiştirmekten sorumlu güce 
karşı savaşıyorlar. Türk burjuvazisi 
bir vururken on lar iki vuruyor; Türk 
burjuvazisi ön cepheden kılıçla vu
rurken, onlar a rkadan papazca kitapla 
vuruyorlar. Elbette bir de devrimci 
yaklaşım yöntemi vardır. 

Bugün hiçbir sınır tanınmaksızın 
Partimiz imha edilmek istenmektedi r. 
Suçu: halk gerçekliQirnize doQru yak
laşmasıdır. ÇaQdı ş ı birkonumdayaşa
dı§ımızı. bu konumun aşılması ve 
devrimci bir deQişikliQe uijratılması 
gerektiSini savunmaktadır. Işlenen en 
büyük "suç" bu olmuştur. Bu "suç" u 
iş l emenin aQır baskısı ve işkencesi 
yaşanmış ve her türlü yaşam hakkı

mı za saldırılmı ştır. Türk hakim sını f

lan, bu gerçe§in temsilcilerine "kılı ç 
artık l a rı " demektedirler. Bu kadar 
ölçüsüz bir sını f başka hiçbir yerde 
görülmemiştir. Bu noktada en az düş· 
man kadar cesur olmak; o bu kadar 
çagdışı bir politikanın temsilcisiyken, 
bizim de bu çaQdı ş ı yaşantıya bir son 
vermek için alabildiSine çaQdaş olma
mız gerekmektedir. Proleter devrim
leri ve ulusal kurtuluş hareketleri 
çaQın ı yaşıyoruz ve hak ve görevleri· 
miz var. Düşman talan ve imhayı bir 
yöntem olarak dayatı rken, bizim de en 
az bundan kurtulma hakkımız vardır. 
UygarlıQın en eski alanlarından olan 
bu ülkenin. ana gelişim doQrultusuna 
girmesi nasıl enge llenebili r. İşte, PKK 
de ancak bu noktada tanımlanabilir. 

PKK'yi Doğru Kavrayalım! 

PKK, Kürdistan gerçekli§inin ça§
la devrimci bir temelde bütünleştiril
mesinin bilince getirilmesidir diye
biliriz. Biçimi ne o lursa olsun PKK'nin 
deQişmeyecek tanımı budur. Dostları
mızın bunuanlamaları ve kavramaları 
gerekir. Tabii ki bu. kendilerinin üst
lenmeleri gereken görevler açısından 
da zorunludur. 

Acımasız gerçekliQimizi temsil 
eden bir partinin de acımasız ve ac ılı 
olması kaçınılmazdır. Herkesin ken
disini inkar ederek haya li kurtuluş 
peşinde koştuQu, adeta birbirinin 
gözünü oyara k yükselmeye ça lı ştıQı . 
toplumsal kaosun normal bir yaşam 
gibi dayatıldıgı bir ortamda dayatılan 
PKK ira desinin anlam ve önemini 
kavramak zorunludur. PKK iradesi, 
hertürlü çaQdışıhQa dur demek, bunu 
öncelikle düşüncede başlatmak ve 
daha sonra ise maddi bir güce dönüş
türmektir. Kürdistan'ın PKK biçi
minde dile geti rilmesini başta Par
tililer olm a k üzere, halkımız ve dost
Jan olanca açıkh Qıyla kavramalıdır
lar. Dostlarımız bu durumu başlan
gıçta hesaba katmamaktan ötürü zor 
duruma düştü ler. Partililer de yine 
kendi gerçeklerini tüm yönleriyle kav
rayamadıkları için yanlışlıklar yaptı
lar. zorluklarla karşı karşıya kaldılar 
ve Partimiz hata veeksikliklerin karşı
h§ını yüklü bir faturayla ödemek zo
runda bırakıldı. Militanlar ülke ge r
çekliQimizi anlamak için, Parti ger
çekliQimizi anlamak zorunda olduk
lannı kavramalıdırlar. Çünkü. daha 
elle tutulur, aydınlatılmı ş , k avranması 

kolay o lan bir gerçekliktir bu. Ülkenin 
tam kavranması artık partiden ö§
renilebilir. 

Müslümanlıkta ilk dile gelen ke
lime nasıl ki "oku" olmuşsa. bizim de 
sömürgeciliSe ilişkin ilk kelimemiz 
"Kürdistan sömürge bir ülkedir" ol
muştur. Başlangıçta gerçekliQimizi 
tanımlamaya yönelik kelimelerin
aQzımızdan heceler biçiminde dökül
mesini yadırgamamak gerekir. Dilin 
ve beynin sömürgeciliSe ha§ lı oldugu 
korkunç bir inkar ortamında başka 
türlü de olamazdı. Birçok sahtekar 
ortalıSa çıkıp ke ndilerinin çok şey bil
diSini iddia edebilir. Ama onların 
bugünkü durumla rı gözönüne getiri· 

lirse, sahtelikleri kendisini hemen e le 
verecektir. Evet! Kutsal kitapların 
yazılışı. önemli romanların başiatılışı 
gibi. gerçekliQe böylesine yetersizlik 
iç inde girildi. Ve daha sonra romanın 
devamı getirilerek. derinleştirilerek 
yaz ıldı. PKK'nin doQu şu ve nelerle 
boQuşarak geliştiSi birçok yazımııda 
ortaya konulmuştur. Artık bize düşen 
bunun ö§renilmesi ve bilince çıka· 
rılmasıdı r. 

PKK. günüm üze gelindiSinde ken· 
disine yönelik tüm imha. komplo ve 
tasfiye çabalan nı boşa çıkarmış; bun· 
lara karşı oldugu gibi kendi hata ve 
eksikliklerine karşı da amansız davra· . 
nar ak yetkinleşmiş ve bugün problem· 
lerini önemli oranda çözmüş olarak 
ve çok yüksek bir direniş azmiyle nihai 
zaferin kapısını aralamaya çalış
maktadır. Bu çoQuna ürkütücü gelebi
lir ve aceleci bulunabilir. Fakat biz, 
tam tersine bir gecikme vardır di
yoruz. 

Halkımızın binlerce yıldır kölece 
yaşam tarihinin çok küçük bir zaman 
kesitinin tarihçesi olan PKK. korkunç 
bir güç dengesizliQi ortamında doQ· 
muştur. Ama nasıl ki. kuran'ın ilk 
"oku" heceleri daha sonra tüm Orta
doğu'nun a ltını üstüne getirm işse; 
PKK'nin ilk hecelenişi de öylesine bir 
etki yaratma kabiliyelinde oldugunu 
bu yakın zaman içinde göstermiştir. 
Partimizin a na rahmine düşüşünün 
üzerinden on yıl; resmen ilan edil işinin 
üzerinden ise 6 yıl geçti . En ilericisin
den faşistine kadar birçok güç. sanki 
mezarından kalkmış bir ceset le karşı
laşmış gibi, olamaz - başka türlü 
olması gerekirdi diye haykınyorlar. 
Halkımız, emperyalist kampın tüm 
imha ve inkar siyasetini karşısında 
bulduQu gibi; ilerici insanhQın da ken· 
disini dile getirmekten kaçındıQını, 
tüm dünya halklarına karşı gösterilen 
enternasyonalist dayanışmanın ken
disinden sürekli sakındıSını görmekte
d ir. Ama halkımız. haksız bir ko
numdan kaynaklanan bir politikalan 
kabul etmiyor ve PKK platformunda 
ayaQa kalkma cesaretini gösteriyor. 
Yetersiz donanım ve örgütsel zayıfl ı 
Sına raQmen. bir avuç öncüsü ve 
inançlayüklü olarak kendisine has bir 
d irenmeyi yaşıyor. 

Sömürgeci-faşist şefler. "yılanın 
başını küçükken ezmediklerine" ha
yıflanmakta ve 74'1eri hata yıllan 
olarak anmaktadırlar. Çok güçlü g ibi 
görünen faşist zihniyet ve uygulama· 
lar, hata yapmaya, sonuçsuz kalmaya 
mahkumdu. Yine aQzı çok laf yapan 
halkın sahte dostlan da çok bildik
lerini iddia ediyorlar. Ama pratikleri 
tam tersini söylüyor. insani yetenek
lerimiz henüz çok az konuşturoldugu 
ve halkımı za fazla bir iş götürmediSi
miz halde böylesine gelişmeler ya· 
ratı ldı . Bu. davanın güçlü ve haklı 
özelliQinden, çok acımas ı z koşullarda 
ve yetersiz de olsa PKK biçiminde 
somutlaşmasından kaynaklanmakta
dır. Kısaca . gerçeQedoQruyaklaşıldı Q ı 
için bu gelişmeler ortaya çıkmıştı r. 

Sömürgecilik o ça§dı şı politikas ı
nın fazla yürüyemeyeceQini ve bunu 
sürdürmen in olanaks ı z lı Qını gördü
günde yeni biçim deijişikli§ine yö
nelme gereQini duydu. Orgütlendirilip 
ayaQa kaldınldıQında halkımızın daha 
çok şeye muktedir o lduHu da görü
lecektir. Önümüzdeki günlerde olanca 
yoQunluQunu yaşayaca9ımız ge li şme
ler vardır. Partimizin geçmişi hak
kında bugü ne kadar çok şey söylendi. 
Düşman .. çapulcu. eşkiya çeteleri" 
olarak göstermeye çalışırken. diQer
leri de hep "maceracı lık . aceleci lik ve 
provakatörler" biçiminde de§erlen
dirdiler. Halkın bu sahte dost ları. 
Partimize karşı kutsal ittifakiara gitti
ler. PKK'nin tasfiyesi ve tek bir tuQ
lasını bile sökmek için göstermedik
leri çaba. birbirlerine vermedikleri 
taviz kalmadı. Partimiz dıştan bu tür 
saldırılarla karşı karşıya ike n, içerde 
de kendini yenileyememe. yeterli hale 
geli re meme anlayışları bolca görülen 
bir durum oldu. Ve hatta kendi ek
sikliklerinin üzerine oturarak. Partiyi 
buradan tasfiye etme çaba l a rına yöne
lenler de görüldü. Zindanlarda faş i z· 
min işbirliğine en alçakçasına soyu
nanlar çıktı. Bunun dışarıya yansıması 
ola rak PKK'yi tasfiye hareketine tanık 
olundu. TC' nin ordu l arı nın kuşatması 
ve operasyonları yetmiyormuş gib i. 
onun si lik kopyalarının da tarihsel tas
fiyeye zo rlanmaları halen de terkedil
meyen politikadır . Bunun içindir ki 
PKK bir direniş ve emek hareketidir. 
Göste rilen ka rarlı ve sürekli direniş
ledir ki, böylesine saldınlar karşı
sında bileayakta kalındıQı gibi, sürekli 
bir gelişme yaşanmıştır. 

PKK elde s ila h 7 yıldır mücadele 
etme ktedir. Bugün PKK ile özdeşleş
miş kahramanlardan Mazlum, Kema l 
ve Hayri'le r başta olmak üzere tüm 
direniş şe hitl e rin in PKK'yi PKK yapan 
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soylu yaşamlarından bahsediyoruz. 
Mücadelemizin ruhlanndan birisi olan 
Mazlum, tüm yaşamını adadıgı bilirnin 
kendi ülke gerçekligine uygulanması, 
bunun PKK biçiminde somut laşması 
için korkunç bir direnmenin sahibi idi. 
Hayri. mücadelenin her a landa ya
ratılması ve güçlendirilmesinin temel 
harçlarından oldugu halde, ölürken 
bile kendisini halka borçlu hisse
diyordu. O. genç bir yaşta bütün varlı
S ını halka adadıQı ha lde. ha lka 
vermesi gerekenleri tam verememe· 
nin endişesi içindedir. Son nefes ve son 
sözünde bunu ifade eder. Halkımızın 
içine dıştan giren, ama onun büyük 
dostu o lan bir Kemal var. Ölünınesi 
gereken yerde ö lmesini bi len, bu bü~ 
yüklüQü gösteren yine onlarca, yüz
lerce militan. PKK. bunların dışında 
düşünülemez. 

Bazı soysuzlar, böylesine bir dire· 
niş ve bu direnişierin yaratıcıianna 
dahi dil uzatma cüretini göstererek, 
on ların intiharvari direndiklerin i. 
direnme olmadan da devrimciliijin 
kurtarılabileceQini söylemişlerdir. In
san direnmeden de yaşayabilir de
mektedirler. Ama günümüz Kürdis· 
tan'ında yaşamın tek bir biçimi vardır 

ve o da direniştir. Bunun karşılıQında 
ise karşı-devrimin dayattıQı biryaşam 
var. Bir diQer biçim olarak gösterilen 
orta yolculuQa ise kapılar tümden 
kapanmış duru mda. Günümüzde dev· 
rim ve karşı-devrim spiralinin ge
lişti§i, arada bulunanlara yaşam 
hakkının olmadıgı bir dönem yaşan
maktadır. Çalışmanın böylesine kes
kin oldugu bir döne mde. güçlerin 
kendilerini dayatmalan da o kadar 
kesin ve net olmak zorundadır. O 
halde, biz bu noktada kendimize 
tekrar sormak durumundayız. Parti
mizin geçmişte gösterdiii i cesarette 
bir hata var ını dır? EQer yoksa. aynı 
cesaret bundan sonra da tekrarlan
malı mıdı r? Parti gelecekte de bu 
biçimde yürürneye cesaret edebilecek 
midir? Derinligine ve gen iş li Q in e daha 
gelişmiş bir mücadele ortamına yü· 
rürken bunu yapabilecek midir? 

Halkımızın 

Kulak Verdiği Ses 

PKK'nin Ulusal Direnişe 

Çağn Sesidir! 

Tarihi gelişmelerin arefes inde 
bulunuyoruz. 15 AQustos şan h eyle m
liliQi, tüm bu sorulara veri le n bircevap 
oldugu gibi, gerçekten de çaka n bir 
şimşek oldu. Büyük gök gürlemeleri ve 
yaQmurlann boşalması da e lbette 
arkasından gelecektir. Bu ge li şmele
rin ardından kime kulak verilip, kimin 
sesinin dinleneceQi daha da açıkt ı r. 
Şimdi kendisinin dinlenmesini isteyen 
birkaç ses var. Düşman kampı dinler
sen; "boş bir davanın peşindesiniz, 

dönün teslim o lun. aksi takdirde imha 
o lursunuz" demektedir. Devamlı kılıcı 
başımızda sallayarak. teslim olma· 
mızı , kendimizi inkar etmemizi iste
mektedir. Faşist barbarların aQzı ve 
dayattıQı "kurtuluş" yolu budur. Onun 
dayattığı bu yöntemle Türk olunabilir. 
ama insan o lunamaz. Ortaya ancak. 
soysuz, inkarcı. sefil bir insan ka
rikatürü çıkab ilir. Eskiden kılı ç al
tında din deQiştirilirdi, şimdi ise 
milliyet deQiştirmeye zor lanmaktayız. 
Faşis t çetenin başı. kılı cını halkın 
boQazına dayayıp hergi.in her saat 
avazı çıktı Qınca baQırmakta; "Tür
küm de. Türkolursun ve ancak böylece 
kurtulursun" demektedir. Tarihte Gali· 
le i'ye dP. benzeri bir dayatmada bulu
nulmuş. "dünya dönmüyor" demeye 
zorlanarak. yaşamının baSışlanması 
bu koşula baQianmıştır. OrtaçaQda 
bile eşine e nder rast la na n bu dayatma
la ra boyun eQersek, açık ki insanlı§ı
mızla çelişiriz. Onurlu ve şerefli bir 
yaşam bir yana, düşman bize insan
lıktan vazgeçmemiz i dayatmaktadır. 

Öte yandan halkın sahte dostla rı 
da. durmadan hikaye okumaktadır
lar. Çok acımasız ve i ş kence li bir 
yaşama sahip olan halkımızın, ka rşı

devri mci zora karş ı devrimci zoru 
dayatmada n. silahlı direnme olmada n 
ku rtulabileceQini, halkın çektiQ i acı 
kadar bir acı duymadan ha lka dos tluk 
ve öncü lük yapılacaSını iddia et
mektedirler. ·Halkı en zor günlerinde 
ya lnı z ve direnmesiz bı rakır . en basit 
bir işkence karş ı sında bile her şeyden 
vazgeçerler. Gerçekte bu aQız da bir 
tanedir. Emperyalist metropollerde 
beslenerek yumuşatı lan bunların kök
leri tarihsel derinliklere kadar uzanır. 
Bunla r emperyalis t metropollerde 
kendilerine takılan aQı z la konuşurla r. 
Ve çaQrılan: "teslim olun, ıs/ahat, 
kansrı-işkencesiı halletmeliyiz" biçi· 
minde somutlaşır. Oysaki öte yanda 
koyun ca n derdindedir. Hangi reform , 
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hangi ıslah, hangi acıs ız , işkencesiz 
yöntem kurtarabilecektir. Tabii ki. 
hiçbiri. Eskiden istanbul ve Ankara'
dan seslenen bunlar, şimdi halkımızın 
kaderinin kötü sahipleri olarak Avru
pa'da ortaya çıkıyor ve direnmenin 
zamanının gelmediQini söyleyerek 
oralardan direnmemeyi öQütlüyorlar. 
Bu çok alçakça ve utanmazca bir 
durumdur. Acele edi ldi§ini. direnişin 
zamanının gelmediSini söyleyeniere 
soruyoruz: bizden daha geride kalan 
bir halk var mıdır; e n geri kabilelerio 
bile ça§daş gelişme yoluna girdikleri 
görülürken, halkımıza az da olsa saygı 
duyanların halkımıza kurtuluş yolunu 
önermekten başka alternatifleri var 
mıd ı r? Direniş ve eylemlerin katliam
lara yol açacaQından bahsediyor ve 
direniş yolunda atılan en küçük adım 
karşısında bile ağız l anndan köpükler 
saçıyorlar. Fakat halkımızın her gün 
yaşadığı da işken·ce ve ka tliam değ il 
midir? Ekonomik yaşantımız he r gün 
tatandan geçmiyor mu? İş ve aile 
dünyamız tam bir işkence yumağı 
değ il midir? Tüm ulusal değerlerimiz 
gaspedilmiş; insanlan mız fabrikada, 
tarlada işkence altında deQiller midir? 
Dilimiz. kültürümüz het saat katiedil
miyor mu? Askerlikte en onursuz bir 
yaşam dayatılmamış mı? Böylesine 
dayatmalar altında yaşamak katli am
da n daha mı iyidir? Papazların aşağı
lık ağ ı zlan böylesine bir yaşama evet 
demeyi öneriyorlar. Ama hayır! Halk 
olarak biz zaten katHarnın en tehlike
lisini her an, her saat, her gün yaşa
maktayız. Korkunun ecele faydası 
yoktur denilir. Korkarak ge rçeğ i dile 
getirmemekle kurtulunamaz. Halkı
mızın sahte dostlan o lmayacak duaya 
amin dememizi istemektedirler. On
la r. mutlaka yerine getirilmesi ge
reken tarihi görevin üze rinden es 
geçmek istemektedirler. Fakat ta rihle 
oynan maz. Tarihe güçlü adım l arla 
giri lir. mertçe. yiğitçe savaşı lır ve 
sonuç alı nı r. Bunlar hala bundan ka
çıyorlar ve buna da akıllı devrimc ilik 
-zarar görmeyen devrimcilik diyorlar. 
Onlar iç in görevler daima ileride yapı
labilir. henüz zamanı değ i ldir derler. 
Ama onlargörevleri ileriye erte lemek
le de yelinmez ve daima devrime sai
dırınayı gündemlerinde bulundurur
lar. Direniş in sözünü etmeyi ve hele de 
bunu yükseltmeyi en ağır suç olarak 
görür, adeta dünyanın sonu gel
ıni şeesi ne kıyameti kopanrlar. Bu bir 
anlamda da doQrudur. Çünkü tesli
miyelin tüccarlıQını yapan bu güçler 
i,c;in, di renişin yükselmesi bir sondur. 
O neesinde oldugu gibi, 12 Eylül son
rasında ve özellikle ülkede mücadele
nin ye niden yükseltild iQ i dönemde 
direniş mücade lesine ve bunun öncü 
gücüne yönelttikleri saldınlarla. kara
lama ve küfür kampanyaları bunun 
açık örnekleridir. Küçük-burjuva refor
mistlerinin e n aQır biçimiyle ülke
mizde yaşanan bu özellikleri, gerçekte 
diğer ülkeler için de geçerlidir. 1 ~05 
devrimi yenilgisinden sonra RSDIP'
nin devrime yönelik hazırlıkları kar
ş ı sında te laş ve öfke ile köpüre n 
reformc ular için Lenin şöy l e yazar: 
«Devrime do§ru y eniden sokulmak. 
durup dinlenm eksizin çalışmak, yeni 
durum çerçevesinde devrim fikrini 
yaymak ve işçi sınıfı güçlerini o devrim 
için hazırlamak - reformcu lann gö
rüşünce RSDİP'nin baş lı ca suçu. 
devrimci pro letaryanın başlıca suçu 
işte budur. 'İnsan bir kez yenilgiye 
u§ratıldı§ı yere' yeniden niye saku
lunsunmuş-bir yenilgiden sonra tüm 
cesaretini yitire n dönekierin göster
di§i basiret işte budur.» (Lenin, Tas
fiyecilik Üzerine. s: 211) 

Fakat devrimcilerin de bir dili ve 
üslubu vardır. Onlar sürekli devrimc i 
görevleri dayatır, günü geldiQinde zin
danlarda haykınr. bunu mahkeme
le rde. idam sehpalan nda. dağlarda ve 
her yerde canlarıyla öderler. Lenin 
aynı eserinde bu farkı çok güzel koyar: 
<<Sosyalistlerle liberaller ya da burju
vazinin şampiyonlan arasındaki ayn
lı k şudur: sosyalistler devrimin ka
çınılmaz o lduğunu, proletaryanın yeni 
bir devrimci savaşım hazırlamak, 

daha gelişkin bir nüfus çerçevesinde. 
daha geniş birarenada devrimi yinele
rnek için, toplumdaki bütün çelişki· 
lerden yararlanması gerekti§ini öğüt
ler. Burjuvazi ve liberaller. devrimie
rin gereksiz, hatta işçile r için zararlı 
olduğunu, iş çilerin devrime do§ru 
"sokulmamalan", ama alçakgönüllü
lük göstererek. cici çocuklar gibi 
reformlar için çalışmaları gerektiğini 
ö§üt ler.» (age. s: 212) Bu fark. Kürdis
tan 'da şimdi çok açıktır. Ve hatta. Kür
distan'daki reformizmin te msilcileri. 
her devrim hareketinin i§rentiyle bah
sett i§i di§er ülke ler reformistlerinden 
de çok daha iQrenç bir konumu yaşa· 
maktadırlar. Sömürge ve her anı 
acıyl a geçen bir ülke o lan Kürdis
tan'rl<l. kitleiPrP ri i rımi" up k ıı rt ıılııc;; 

iç in silahianma bir suç olarak 
gösterildiğinde açık ki bu basit bir 
reformculuklada tanımlanamaz. Çün
kü burada. açıkça halka sömürgeci li-
9in hergün her saat dayatılan imha ve 
inkar politikasına boyun e§işin öQüt
lenmesi, "sömürgeciliğe evet· kurtu
luşa hayır" sloganı vardır. Ve bu 
alçakça s logan. kendilerine hangi adı 
takmış olursa olsunla r küçük-burjuva 
reformisıleri tarafından atılmakta ve 
devri min-yani halkımızın var olma ve 
ba§ımsız yaşama mücadelesinin kar
şı s ına çı kanlmak istenmekt~dir. 
«Devrim fik rine karşı, devrim 'umut
lan 'na karşı savaş; güçleri devrim için 
örgütlemeye. zihinleri devrim için 
hazırlamaya dönük her eyleme karşı 
savaş: devrimci sosyal-demokratia
nn do§rudan do§ruya o sütunlarda 
karşılık vermeleri olasılı§ına karşı 
Stolipin tarafından korunan yasal 
basında y ürütülen savaş; RSDİP'den 
tam olarak kopmuş birgrup yasalcılık 

yanlısı adına yürütülen savaş. işte, 
Potresov'un, Levitski'nin, Larin'in ve 
dostlannın yaratmak üzere kollan 
sıvadıklan Stolipin işçi partisinin 
programı ve taktikleri budur.» (age. 
s: 220) Bizi m küçük-burjuvalar da 
önlerine tam da böyle birprogram koy
muşlardır. Hem de daha açı k. da ha 
fütursuzca ve ulusl ararası sosyal
demokrasinin basit birer a raçlan 
o larak. "Anti-Apoculuk" ilkesinde 
somutlaşan devrime karşı bu tutum ve 
birlik. artık izaha bile gerek duyul
mayacak denli halkımıza ve onun 
kurtuluş mücadelesine karşı açılan 

savaşın en açı k belgesidir. Emperya
lizmin halkımıza çizdi§i geleceğin 

temsilciliQini yapan bu güçler. bizzat 
onlann sunduQu olanaklar içerisinde 
hareket edere k, onlann mikrofon
Janndan halka seslenerek. PKK şah
sında tüm bir halkımıza sa l dırmakta 
ve sözümona .. sosyalistlik" ve Kürdis
tan adı altında cilaladıkları küflen
miş tes limiyet. ihanet ve inkar çiz
gisini daya tmak istemektedirler. On
la n n ça§rılan budur. Halkımıza çıkar
dık l arı davetiye, sömürgecilik ve em
peryalizmin dayatmalanna boyun 
eğmeyi öQütlemektedir. Halkımız üze
rinde alınan her solukla bütün 
ağırlıQıyla duyulan sömürgeci-faşist 
bir terör estirilirken. bunun karşılı

Sında halkın devrimci şiddetinin da
yatılması karşısında duyduklan öfke 
ve telaşı n, düşmana indirilen darbeleri 
bir "terör" ve uygulayan gücü de 
"terörist" olarak gösterme çabala n
nın başka hangi anlamı olabilir. 

Devri m cile rin de bir dili ve ça§n
lan var dedik. Rus pro letaryasının 

tutum ve ça§nsını Lenin şu sözlerle 
ifade ediyor: «Bizim Stolipin işçi 
partisindeki kahramanlanmızın uaaz
lanna karşın, Rus proletaryası, de
m okratik devrimle sosyalist devrime 
ba§lılık ruhunu, karşı - devrim ça§ının 

yarattıQı ortamda, güç çetin, biteviye, 
rutin ve göze çarpmayan görevini he r 
zaman değişmez biçimde yerine ge· 
tirerek sürdürecektir: güçlerini devrim 
için bir oraya getirip örgütleyecektir: 
hainler/e dönekieri insanfızca püskür
tecektir: ... n (age, s: 221) Nası l ki, tas
fiyeci leri n. reform istlerin. ha in ve 
döne kierin dili ortak ruh ve mantı§ ın 
ürünüolarak aynı ise. devrimcilerin de 
dünya çapında ortak bir dili vardır .. 
On la r. hangi koşulda olursa olsun ege
men sın ı f ve güçlere karşı proletarya 
ve halk kitlelerini he r düzeyde s ilah
Iandırma ça§nsı yapmaktan bir a n 
bile geri durmaz ve bunu vazgeçilmez 
görevleri o lara k kabul ederler. Saldırı
lar ne kadaryofıun , ola naklar ne kadar 
kıt olursa o lsun. bu, on ların en vaz
geçilmez ilkeler idir. Bolşevik Partisi 
tarihinde bu gerçe k çok güzel konul
muştur. «A m a Moskova ayaklanması 
gibi bütün bu ayaklanmalar da Çarlık 
kuvvetlerince hunharca bastınldı. 
Menşevik/er ve Bolşevikler Aralık 

silahlı ayaklanmasını farklı biçimde 
de§erlendirdil er. 

Silahlı ayaklanmadan sonra Men
şevik Plehanov, 's ilaha sanlmomafı y
dı lar' diye, partiyi eleştirmeye kalktı. 
Menşevikler. ayaklanmanın gereksiz 
ve zararlı bir şey olduğu, devrimde 
ayaklanmaya girişmeden de işin yü
rütülebileceğ i. başannın silahlı ayak
fa nmayla de§il, banşçı savaşım yo
luyla kazanılabilece§i düşüncesindey
diler. 

Bolşevikler. Menşeviklerin bu tutu
munu ihanet olarak nitelediler. Mos
kova silahlı ayaklanmasında koza
nılan deneyimin. yalnızca işçi s ı nıfının 

başarılı bir silahlı savaşı m verebifece· 
ği ni do§rulamış oldu§unu savundu/ar. 
Plehanou'un, Bolşevik/ere yöneltti§i 
's ilaha sanlmamalıydılor' yollu suçla
masına karşı. Lenin şu karşılı§ı ver
di: 

'Tam tersine, silaha daha kararlı, 

daha enerjik ve daha keskin birsaldırı 
oıılımıvla sanlmalıvdı: yı!1 ınlaro övle 
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yalnı z kavgasız banşçı yoldon grev· 
lerle yetinilemeyeceğini ve omansız 
silahlı savaşımfarın kaçınılmaz oldu
§unu anlotmalıydı. n (Lenin) (Bolşevik 
Part isi Tarihi, s: 106-107) Bunun gibi 
birçok örnek verilebilir. Alınan yenilgi 
koşullarında bile proletarya devrimci· 
lerinin şaşmaz tutumu, direnişi daima 
yüceltmek ve daha fazla direnilmeli
savaşılmalıydı şian olmuştur. Bu e n 
çok bilinen örneğ i y l e Paris Komünü'
nün de bir gerçeQidir. İşte PKK'nin 
konuştuğu dil de budur. PKK. tüm 
yetersizliklerine ve donanımsızlıQ ı na 
raQmen halka dağl arda, idam sehpa 
lan nda , fabrikalarda, tarlalarda ulu
sa l kurtuluş yolunda örgütlenmek, 
silahlanmak ve mücadele çağnsı ya
pıyor. Bu çaQn. belirsiz bir dünyaya 
davet ya da bir maceraya çağn sesi 
midir? Açık ki hayır. Bu ses, başta 
Marx, Engels, Lenin v~ Stalin o lmak 
üzere bilimsel sosyalizmin yaratıcı
lan ve proletarya önderlerinin çaQnsı
nın yankılanması . insanlı§a, ülkeye ve 
halka ba§lı olmanın erdemine inanmış 

olaniann sesidir. Öyle birden bire 
o rtaya çıkmış bir ses de olmayıp, insa
nın çaQdaş gelişmesinin halkımı za 
em rettiQi ça§n sesidir. ÇaQımız, artık 
ka lk-uyan diyor. O ha lde. zam anı gel
memiştir, koşullar e lverişli değ il te ra
neleri de ne o luyor. Hangi zaman 
gelmemiş. hangi koşullar elverişli 
değil. Açık ki. bu tutumun sahiple ri bir 
bütün o larak insanlık ve halkımız 
karşısında en ağır suçu işl emektedir
ler. Bir halk, tüm zayıflıklannı ve güçlü 
yanlannı ancak direnme içinde a n
layabilir. Savaş. yaşaması gerekenle 
yaşamaması gerekeni birbirinden ayı
ran en güçlü zemindir. En kıt olanaklar 
içerisinde bile o lsa bi r halk, direnmek 
zorundadı r. Herhangi bir direniş gös
terilmeden bu aynm nasıl gerçek
l eşecek. dostlan n dostluğu nasıl sağ
l anacaktır. Elbette ki. kılıç tehditine 
boyun e§en bir halkı düşman da imha 
etmekten çekinmez. Düşmanın kılı 
cını biraz geriye a tmak ve dostlan da 
biraz kendimize yaktaşıırmak istiyor
sak. ha lk o larak önce kendimize o lan 
saygınlığımızı göstermek. soylu de
§erler için savaşab ileceQimi zi ortaya 
koymak zorunday ı z. İ şte PKK'nin 
çağrıs ı ve kendisi budur. 

PKK. eylemleri ve bu eyle mlerinin 
sesi olan yayınlannda şimdiye kadar 
bu çağ rıy ı yaptı. Şi mdi gelişmelerle 
dolu o lacak tarihi adımların atılacağ ı 
bir dönemin içi ndeyiz. Ama işte yine, 
bazı çatlak seslerle birlikte kılı ç şın
gırtısından geçilmiyor. En seçme bir
likleriyle operasyon üzerine operasyon 
düzenleyen düşman, "ye rle bir edece
Qiz, doğduklanna pişman edeceğiz, 

operasyonlar kı şın da sürecek" biçi
minde peşpeşe tehditler savuruyor. 
Evet fa ş i st düşman. cellatlıktan başka 
bir şey yapmayacaQını söylüyor. Şim
di en az onun kadar mazlumun da. 
kendi hakkına sahip çıkmas ı gerek
miyor mu? Bir koyun bile bı çak altına 
yatınldı gında. çırpınır. Düşman tam 
bir imha politikasını hangi cesaret le 
yürütüyor da; biz halk o la ra k suskun 
kalacak ve boynumuzu ne diye uza
tacağız. Eğer insanlı§ımı zdan vazgeç
memişsek despatlarda n korkulamaz. 
Bize korkuyu öQütleyen ler sadece 
hai n de degildir. Azgın birer faşist ve 
insa nlı Q ın cell a tl arı na teslim olmakla 
hiçbiryerevarılamaz. Bunların ekono
mik politika lanndan tutalım. verdik
leri a hlaki yaşantıya kadar herşeyde 
korkunç bir tükeniş-biti ş vardır. Geç
mişte olduğu gibi , günümüz ve ge
lecekte de dayattı k l arı yaşam budur. 

7 . Yıl Ulusal Direniş 

Mücadelemizin Daha da 

Boyutlandıgı ve Düşmana 

Karşı Dostluklanmızın 

Güçlendiği Yıl Olacaktır! 

Ha lkımız böyle bir yaşamı kabul 
edemez. Buna ka rş ı du rması . bütün 
o l a naklarını seferber edeceği hall. 
savaşımıyla direnmesi gerekir. O 
savaş ki. yaşaması gereken yönleri· 
mizle, çürüye n yanlarımı z ın . kimi r 
zayıfkim i n güçlü, neyin yaşayıp. neyir: 
yaşayamayacağının belli olduğ u tek 
doğru yaşamdır. 

Kürdis tan halkı. kendi öz mücadele 
yoluna bir daha çı kı l mamacasına gir
miştir. PKK'nin k ı sa mücadele tarihin
deki zorlu dayatmalarıyla bu yo l 
açılmı ştır. Bu konuda da oldukça fazla 
suçlamalarla karşı l aşıldı. Bu yolu 
zorla dayattı Q ı mız ve herkesi bu yolda 
yürümeye zorladığımız söylendi. Pro
l etaryanın büyük öğretmeni Engels' in 
bu konudaki tutumu hatırlanmalıdır. 
Engels, Alman proletaryasının 30 yıl
lık savaşlard a, Alman ulu sunun içine 
düstüilli kölelik k oc;;•ıll<ınrırl<ın duv-

duğu ~tancı aşmak içi n halka savaş 
zorla dayatılmalıdır der. Belki de 
zorun bir çok şeyi kurtaracaQı Alman 
ulusuna şiddetten kaçınınayı vaaze
den küçük-burjuvaziye karşı soylu 
öfkesini dile getirir. Bu papazlan n şid
detten kaçınınayı vaazetmekle ne 
kadar kötülük yaptıklannı bilmedik
lerini söyler. Bugün bizde de bu dire n
meme politikasını dayatanlar çoktur. 
Halkın kend i zorunu kullanmamasını 
söyleyen bu papazlarakesinlikle inan
mama k gerekiyor. Tam tersine, her 
a ileye. kabileye. aşirete. köye, kente 
savaşım dayatılmalıdır. Tarihin hük
meden, ilerl ete n kuralı bunu emre
diyor. Bu kuralın gerekleri ni yerine 
getirmemiz gerekiyor. Partimiz varlı
ğını bununla kazanmıştır ve bunun 
dışında bir varlık gerekçesi olamaz. 

Bugüne ulaşı rken e lbetteki birçok 
eksiklik ve ha ta içerisine de girildi. 
Ama önemli deneyimle r kazandık. 
Hemen belirtelim ki , yüzyıllar süren 
bir kölelikten sonra hiç kimse bizi niye 
mükemme l deQilsiniz, niye iyi savaş
madınız diye suçlayamaz. Bize bu suç
lamalan yöneltenlere. biz de bu ko
şullarda daha iyi bir savaşın nasıl 
çıkarılabileceQini sormak durumun
dayız. Gerçekten bize dost o lunmak 
isteniyorsa. gerçekli§imize doQru yak
laşmaları gerekir. Elbette ki dostça 
yöneltilen eleştirilere ka rşı büyük say
g ı nlığımız va rdır . Bunlara karşı üstün 
bir sorumluluk duyacaQız ve tüm 
o lgunluğumuzu takınacaQız. Kendi öz 
gücümüz o lan halkımıza karşı görev
lerimizi tüm gücümözü konuşturarak 
yerine getirecek. geleceğimizi bu 
biçimde yara t mak için görevlere geç
mişten daha üstün bir sorumlulukla 
yük leneceğ i z. Yine geçmişte tam ya
pamadığımız. halkımızın birlik-bü
tünlü§ünü saQlama görevini bu sefer 
daha olgun ve yeterli olarak gerçekleş· 
tireceğiz . PKK. gerek düşmana karşı 
savaşımda ve gerekse dostlan kazan
mada halka derinden baQiılıQın bir 
gereği olarak üstün bir sorumluluk 
duygusuyla hareket edecek ve olgun
luktan geri durmayacaktır. He r şeyini 
kaybeden bir halka . gelece§ini kazan
dı rmak için takınılması gereken te me l 
ahlak ö lçülerine bağlı kalacaktır. 
PKK'nin geçmiş hata ve eksiklikleri 
olmadı§ı nı söylemiyoruz. Kürdista n 
gibi yanlışlıklarla örülmüş bir yapıda 
tertemiz çık ı labilineceQini söylemek 
için, gerçekten çok iflah olmaz bir 
oportüni st veya iki yüz lü o lmak ge
rekiyor. Biz hala da bu e ksikl iklere 
karşı savaşıyo ruz. Be lki de savaşım ı 
mızın e n serti bu alandad ı r. Bu savaşı
mımız tüm süratiyle devam ediyor ve 
edecek. O halde. PKK ile dost o lma k 
isteyenler hatalarımı zı bahane etme
ye kalkışmamalı dırlar. Biz hataları· 
mızı herkeste n da ha fazla görüyor ve 
onla ra karşı savaşıyoru z. Bi z üzeri· 
m ize düşeni yapıyoruz , ama dostları
mız da ke ndilerine düşeni doğru bir 
biç imde kavramalıdırlar. Temel ger
çeklerimizin dıştalanması temelinde 
dost luk o lamaz. Ha l kların devrimc i 
yaşam gerçekliQine saygı ve sorumlu
luk duymayanlara e n küçük bir deQer 
ve rmeyece§imiz açıktır. Biz. bu te· 
me lde dostluk kuralım diyoruz. 

Faşist çetebaşılan . hai n tuzaklar
dan bahsediyorlar. Sözümona dost 
güçler de. halka dayatılan emrivak i
lerden-provakasyonlardan söz ed iyor
lar. Partimiz icinde de ke ndileriyle 
faz la yol alamayacaQımız tipler çı
k ı yor. Tüm bunları, halkımızın ka
derini karartma k isteyen g iri şi mler 
ola rak değerlendiriyoruz. 

Dayatılan sa l dırılar ve bilinen za
yıflıklar ne o lursa olsun. asli görevleri
mizi yerine get irmekten asla çekin
meyeceğ i z. Bu konuda. başta Parti 
önde rli§ i o lma k üzere tüm partililer 
s.erekeni so nuna kadaryapacaklardır. 
Onümüzdeki dönem mutlaka ha lk 
savaş ı yolunda ile rl eti lecektir. Elbette 
ki çok ka n dökülecek ve acılar çek i
lecektir. Bunlar. kurtu l uşun ödenmesi 
gereken faturaları. zafer için verilen 
kurbanlard ır. Bir devrimde bunlar 
ka dar doğal bir şey yok tur. Tüm 
devrimlerde olduğu gibi bizde de 
yaşanına sı kaçınılma zdır. Mühim 
olan ciddi s iyas i hata yapmamak. yan
l ı ş pra tik adım lar atmamaktır. Bu 
nedenle doQru yo l a lmak için. kendi· 
m ize sonuna kadar yüklenecek. irade
mize hükmedeceğ i z. Henüz hatıriarda 
olması gerekir. Biz ilk kel ime leri hece
led iQi mizde " Türk burjuvazisi duyarsa 
üç ayda siz i duman ettirir"; Kürdis ta_n 
kelim esini ilan ettiğimizde "erke ndir. 
daha zaman ı ge lmemiştir": ör~üt 
adını ilan ettiğimizde "böyle o lur mu, 
ad şimdi takı lmaz": ilk mermi s ı kıl dı
Sında ise "katlia m olur'' dediler. Ama 
tüm bu ad ı mlar atı l dı ve bugüne 
gelindi. He m de eşin e ende r rastlanan 
bir biçimde en ileri gelişmelerin iç ine 
kadar girildi. 

U l us~ ı kurtulusa vönele n her h il l k 
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büyük acılara tanık olmuş ve en al
çakça ka tliamlara maruz bırakılm ı ş
tır. Rusya. Fransa. Çin, Vietnam, Küba 
ve bugün Salvador devrimleri buna 
sayısız örnekler sunar. Birçok ülkede 
çukurlardan halen kemikler çı karıl
maktadır. Ama katliam olur diye hiç
bir halk ke ndi bağı msızlık ve öz
gürlüğünden vazgeçmemiştir. Türk 
faşist ordusu. daha dün silahlarını 
halka karşı kullanmayan askerlerini 
kurşuna dizdi. O. zavallı Anado lu 
erlerini böyle öldürtüyor. Ama ard ı n
dan da hainler mehmetçi§e kurşun 
sıktı diyerek, onları zorla halkın ve 
devrimcilerin üzerine sürmeye ça lı
şıyor. Eruh'ta kadın ve çocuklan 
alçakça katletti. fakat yine'' bölücüle r 
yaptı" demeyi de ihmal etmedi. O. 
kendi suçlan nı böylece ört-bas edece
§ini zannediyor. Tipik kontr-gerilla 
yönte mlerini uygulayarak, halkı teh
ditalt ı na almak istiyor. O halde durum 
böyledir diye biz asli görevlerimizde n 
vaz mı geçeceğiz? Tam ters ine bu 
görevlere daha çok sanlacak ve her 
katliam ı nın hesabını soracaQız. 

Partimiz 7. yı lında bu gelişme l e rin 

en şanltiarını yaşıyacak. Bu yıla en 
üstün dire nme imkan l arıyla giriyoruz. 
Asıl gelişme le ri bu yıllardan sonra 
yaşayacağız. Tarihimizin ile rleyen 
çarkına artı k hükmediyoruz. Bu 
direksiyon elimizdedir; istedigirniz 
gibi hızlandınr, istediQim iz gibi 
yavaşlatlnz. Bunda en ufacı k bir 
korkumuz yok. Hiç kimse arabanın 
ileride devrile bileceQini söylemekle, o 
arabayı girdiği yolda ilerlemekten 
alıkoyabilir mi? Bize hı z lı gittiQimizde 
söylenmemelidir. En geriden sürükle
nen bir vagon gibiyiz: ve elbette 
kumandayı ele geçirdiğimizde hızl ı 

ha reket etmek zorundayız. 
7. yılı, olumsuz tarihimizle bir 

hesaplaşma yılı . ha lk savaşı mı zı n 
alevlendi§i, bizi katleden lerden inti
kam aldıQımız iyi bir savaş yılı olarak 
ilan ediyoruz. Ha lkımızın ulusal kurtu
luş cephesi bayra§ı altında. özgürlüğe 

en büyük bir tutkuyla san l dıgı bir yı l 
yaşayacaQız . Bunu yaratırken esas 
olarak kendi öz gücümüze güvenecek, 
gücümüzün çok şeyi yaratmaya muk
tedir olduğunu koyacağ ı z. 

Halkın karşısı na şimdi daha bir 
gururla ve alnı açık olarak çıkıyoruz. 

Geçmişte henüz günü ge lmemesi anla
mında verebileceklerimizi vereme
miştik. Ama bugün açıkça ila n edi
yoruz ve düşmana karşı da açıkça söy
lüyoruz: halk savaşımını daya tacak ve 
düşmanın üzerine acımasızca yürü
yeceğiz. Halkımı z. belki de birçok 
devrimciden daha büyük bir cesaretle 
bunu benimsiyar ve hatta öncüye 
savaşı dayatıyor. DoQrudur. dayatma
lıd ı r. Öncü ta rihsel ro lün e iyi sahip çı k
mal ı , savaşı geliştirmekten çe kinme
me lidir. Faşist zorbalık ürkütere k 
görevlerden kaçırtmak istiyor. Ürk
menin ve geri çekilmenin sınırı yoktur. 
En iyi savunma direnme içinde bir 
savunmadır. Ancak. di re nen bir halk 
mevzilerini saQiam l aştırabi l ir . 

Bizi bin yıllık topra kl a rımızdan 
kovmak istiyor lar. Hudutlannda bu
nun ilk manevraianna girişiyorlar. 
Hayır(!) bu düşkünlüğü göstermeyece
§iz. Topraklara korkunç bir şe k il de 
yapışacaQız. Doruklarında donsa k da 
parmaklarımı z buz l aşsa da yürefı i

mizdeki en son çarpışa kada r o rada 
kalacağız . Unutma mak gerekir ki. bir 
ağaç havada yaşa tı l amaz. O ancak 
toprağa kök sa ldı§ı oranda yaşar

güçlenir. Bizi köksüz bir ağaç gibi. 
başka diyariarda öz değerlerimizden 
kopuk şekilde yaşatmak istivorla r. Bu 
korkunç bir sahteka rlıktır .. En soylu 
yaşam ülke topra kla n nda ki yaşamdır. 
Aç ve çıplak da o lsa lar insa nlar ancak 
kendi ülke lerinde mutludur. Halk ı
m ı za vata n s ı z l ı ğ ı aş ıl ayacak kadar 
alçak olamayız. Fakat önc ülük ad ı 

a tlınd a . mülteci lik yaşam ıyla ha l kı
ım za böylesine bir yaşam dayat ıl mak 

isteniyor. E§er insanlıktan kopu lma
mı şa. yoz lu§un. kozmopolitizmin e n 
tehlike li yaşant ı sına kendimiz i kaptır· 
mamışsa k bunu dayata ınayız . İnsanlı 
ğın varl ı §ı. bir toprafla yer leşme kle 
başlam ı ş tır ve böyle gidecektir. O 
ha lde düşmanın dayatt ı ğı " kaç-kur
tul" teorisi neyi kurtarabilir. O. ülke
mizin ço k değ i ş ik bölgelerine bol bol 
baskınlar yaparak insanlarımızı ka
çırtıyo r ve yüzyılların politikas ı nı böy
lelikle so mıçlandırmak istiyor. Ama 
biz. en terc ih edilecek ·o lan yaşam ın 
ülke mizin doruk noktalarındaki ya
şam oldu§una inanacağ ı z. Belki 
Dersim. Hakkari vb. ekonomik o larak 
i n sa nımız ı doyurmaz. fakat tüm bu 
alanlarda yarataca§ım ı z bir ge lecek 
vardır. 

Geçmişimize dayanarak ve büyük 
bir alçakgönüllükle diyoruz ki. önü· 
müzde ki yıllar direnmeyle do lu geçe
cektir. Herkes hazır lı ğını buna göre 
vaoma l ıd ı r . Bize dünvanın buna hazır 
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olmadıQı söylenmesin. O dünyaki, 
köleliQimizi onayiayı p bunu rahat 
karşılayabi liyor. Bir halkın en kutsal 
yaşam hakkına gözünü kapatan bir 
dünyaya saygı duyamayız. Ona. kendi 
gerçekliQimizi kabul ett irdig irniz 
oranda sayg ılı o l acaQı z . O halde. 
"zamanı degildir -dünya kabul et
mez"biçimindeki safdillikleri her 
zaman küçümseyecek. hiçbir zaman 
bu i şe hazırlıklı deği liz demiyeceQiz. 
Hazırlık ancak mücadele içerisinde 
yapı lab ilir. Halk savaşları en ilkel 
donanıınla başlar. Bu bizde de böyle 
olacaktı r . Çürümektense. dire ni ş 
içinde kendimizi yetkin l eştirerek, o 
temelde bir yaşamı tüm gerçektiği
mize dayatma k ve savaşçı kılmak e n 
tercih edilenidir. 

Cefaka r ve mazlum Kürdistan 
halkı, kendi öz örgü tü o lan Partisine 
bundan böyle tüm gücüyle ba§lanma· 
!ıdır. Biz bugüne kadar zorlukla n kı s· 
men halkımıza yansıttık ve onun 
deste§ini aldık. Halkımızın öncüsünü 
t anıması . kiminl e nasıl yüründüSüne 
kararvermesi için en de§erli evlatları· 
mızı kurban ederek davamızın kararlı 
adamı olduQumuzu. en kritik anlarda 
bile inancımızı yitirmeden ayakta dur· 
du§umuzu kanıtlayarak direnebilece· 
Sim izi gösterdik. Ana·baba lara bel· 
kide kaldıramayaca klan kadar acı 
yükledik. Hazırlıklı olmadıklanndan 
beyinleri ve yürekleri bunu kaldıra· 
mıyor. Evet! bizim ihtiyarlar, düşün· 
cede ve yürekte ateşli ulusa l kur· 
tu luştan geçmediler. Yüzyıll arın 

muazzam geriliSini devraldılar ve 
etrafianna da bu biçimde yaklaşmak 
istediler. Biz halkın evlatları, onla ra 
duyduS umuz büyük saygının bir ge· 
re§ i olarak. onlara karşı çı kma a nla· 
ınında de§il. tam tersine l ayık olma 
anlam ında, oça§ını çoktandoldurmuş 
olan eski düşünce ve tutumu reddettik. 
Elbette bunu. ata larımız ı reddett iQi
miz. on l a rı hi çe saydı§ımız ve acıya 
bo§ mak iç in de§il. onla ra l ayık evlat· 
laroldu§muzu kanıtlamak için yaptık. 
Bu aynı za manda Kürdistan ta rihinin 
bir dayatmasıydı. Böyle bir dayatma 
karş ı s ında. ancak halkın sahte evlat
l a ndır ki , büyük kurtuluş davasına 

yak l aşrnaz ve katkıda bulunmazlar. 
Ça§ım ı zın özelliklerinin sıradan bir 
kavranması bile. artık hal kımı za karş ı 

mutlaka ye rine geti rmem iz gereken 
görevleroldugunu vurgula r. Bu görev
Iere sah ip çıkılmı ştır. O halde halkı
mız. o yüzyılların bilinçsizli§inden ve 
düşmanın her günkü baskı ve sömü
rüsünden ileri gelen. ö rgütsüz lü§ünün 
bi r ürünü olan yetersiz yak laşı mlan 
artık kabul etmemelidir. 

Biz. tüm bir ha lkımı za kurtuluş 
yolu nu dayaıırken. her türlü fe ryad 
koparıld ı . "Çocuklarınız ı Apocuların 
elinden kurtarın" biçi minde ç ı §l ıkl ar 
atıldı. Evet. gerçekten de gençler yanı· 
mızdaydı, Oyle ki yüzlerce ve bin
le reesi gözünü kırpmadan so nuna 
kadar bizimle yürüdüler ve yürüyecek
le r. E§er on lar büyüklerini bırakıp . 
ö lünınesi gereken ye rde ölmeyi göze 
alara k. acı masız koşullarda yaşamı 
yaratmayı tercih ediyor ve yanım ı za 

geliyariarsa bu nasıl izah edilir. 
Analar-babalar evi atiarına yemez
yediri r. içmez- içirirler; a ma genç ler 
kalk ı p bize geliyorlar. Bu. gösterdiSi
miz yo lun gerçekten de soylu bir dava 
olmasındandır. U§runa en deSerli bir 
yaşamı feda edebilece§imiz bir yo lu
muz olmasayd ı. bunlargelmezlerdi. O 
ha lde. ha lkımı z ın yaşlı tabakası . a rtık 

eskis i gibi bu i şe yete rs iz bilinç ve 
cesaretle ya klaşmamalıdır. ÇaSdış ı 
ola n düşünce ve davranışl an ndan 
hızla sıyrılmalı ve o§ullan et rafında 
kenetlenme lidir. Başka birçok ülkede. 
ulusa l ve toplumsal kurtuluş politikası 

yaşlıların eseri olmuştur . Bu da yine 
biz de tersinden işledi. Tabii ki bu da 
toplumsa l koşullanm ı zın ürünüydü. 
Kendilerine biraz zorda gelse. ataları
mıza biz öncülük yapıyoruz. İhtiyar 
Kürdi stan ana·babasına. genç Kürdis
tan ' ın o§ulları-kı zlan önderlik et mek
le yüz yüze kalmı şl a rdır. Biliyoruz 
ana· babalar çok acı çekiyorlar. Ama, 
kölelik de dayanılır birdurum de§ildir. 
O ha lde, birleşip-direne rek acıları din
dirrnekten başka ça remiz yoktur. Hal
kımı z ın oQul ve kızları. tarihimizin bu 
aşamasında kendil erini artık sahte
ham hayallerle aldatamazlar. Sömür
gecile rin , onlara verebilece§i hiçbir 
şey yoktur. Ne iş, ne okul, ne istikbal 
ve ne de öz.lenen bir dünyayı sömür
geci faşizmin koşullannda bulabilir
ler. Gençlere büyük saygımız var. 
Onlar diledikleri dünyayı yaratmak 
için muazza m enerj i ve çaba harcar
lar. Faşizmin dünyasında gençli§in 
ilerici umut ve is te klerine yer yoktur. 
karanlık ve acı vardır. O halde gençli
Qimiz, Kürdistan 'ın özelliklerine de 
uygun olarak. öncülü§ü daha uzun 
yıllar kendis i taratından taşınacaSını 

bilerek. Partinin taze kanı oldu§u nu 
hiç unutmayarak. geçm i şte oldugu 
gibi önümüzdeki dönemde de olanca 
yo§unlu§uyla mücadeleye sarı l arak: 

yeni dünyaların kuruluşunu ve kişisel 
kurtuluşları nı kesinlikle bu yo lda gö
receklerdir. Kurtuluşun bcqka türlü 
umudu yoktur. 

Gençli§imize karşı saygı ve sev
giyle dolu oldugumuz içindir ki. onlara 
sahte yollar önermiyoruz. yaşamları
nın en duygulu ve coşkulu anlannda 
acımasız zor luklarla dolu bir yaşamı 
dayatmakla biz d~ kendimi zi acı 

i ç inde hissediyoru z . Işte bu acıyladır ki 
biz, gerçek mutlulukların kapısını ara
lamaya ça lı şıyo r, özgür ve onurlu bir 
yaşamın yolunu açı yoruz. Herbirgenç 
topra§a düştü§ünde bunun sonsuz 
acısını duymamak mümkün de§ildir. 
PKK' de her biri destan sı özelli§e sahip 
yüzlerce genç vardır. Hangisinin ya· 
şam ve mücadelesi yazılsa bir roman
dır. Ama bu kurbanlar verilmeden de 
gerçe§i yaratmak müınkün de§ildi . 
Halkımız böyle ka hramanlar yaratmış
tır ve bunların ezici ço§un lu§u da 
gençlerden oluşmuş tur. Onla r son 
nefeslerini verirken neler duydular ve 
arkalannda ne kadar acı y la dolu insan 
bıraktılar. Tüm bunları güçlü bir dire· 
nişe dönüştürmektan başka çaremiz 
yok. Duydu§umuz acıyı sömürgeciliSe 
karşı kinimizi boşaltarak dindir
rnekten ve ö lüms üzlü§ü burada ara
maktan başka çaremiz yok. 

Kürdistan'ın çocukları sokaklan 
dolduruyorlar. Köylerde bile ihtiyar
lar ve çocuklar kalmış. Kent cadde
lerinde dolup t aşı yo rlar. Ama hiç bir 
gelecekleri yok. Ha ngi dili-kültürü 
ögrenecek. nerede hangi işte çalışacak· 
lar. Sa§lık ve e§itim olana klan yok. 
Ve çocukla r ha bire ço§a lı yo r. Analar
babalar cocukla rını çok severler. ama 
onlara vaadedecekleri ümit! i bir dünya 
yoktur. Onlariçin hangi dünyayı hazır

lıyo rl ar. Gurbet diyariarına düşüyor, 
çocuklarına bir şey le r verebilmek için 
her türlü' zorlu§a katlanıyorla r. Ama 
ne verebiliyorlar. Çocukla r sevili r ve 
en iyi şey l e r da ima onlar iç in arzu edi
lir. I ş te bu yüzden de sadece devrim 
sarı lacak tek s il a htır. Hangi yürek 
on l arı işs i z. okulsuz. e§itimsiz. sa§
lıksız bırakmaya dayanabilir. Çocuk· 
l anmız sömürgec ili §in·faş izmin in
safına nasıl terkedilir. Sevgi bu te· 
me ldeyeniden ele alınmalıdır. Analar· 
babalar çocuklarına çok tutkundur
lar. onların yüzünden kavga eder, bir 
birlerini vururlar. ama onlara ne vaad
edebilirle r. Çocuklara sunabilece§i
miz tek şeyin devrimden başka bir 
gerçekl ik olmadı§ını düşünüyoruz. 
Sahte şefkat duygulanyla ve 
gözleri dolu dolu hareket e tmeyece§iz. 
Onlara saygılı olmanın bir gere§i 
o larak. çarpık ve hastalıklı büyütme
mek. yaşama atı lm ak istediklerinde 
büyük hayalkınkhkianna düşme l erini 
ön le mek için amansız bir devrimci 
yaşamım ı z ın o laca§ını söyleyecek. 
kızıl bir devrim şeri dini şimd iden 
önlerine döşeyece§iz. Çocu klar artık 
devrim şarkılarıyla büyüdüklerinde. 
en mutlu çocu klar o ldukla n na inancak
l ard ı r. Ve biz da ha şimdiden ülkeyi 
boydan boya devrimin kıvılcımıyla 
tutuştura rak kızıllaş tı rd ı §ımı z. sila h 
sesleri ve şarkılanyla do§duQumuz için, 
çocukla ra karşı da görevlerimiz i en iyi 
şeki l de yerine get irdiSimize ve onla ra 
en kıymet li bir arma§an ı sunduQu
muza inanı yoruz. 

Burada bir kez daha sesle n iyoruz: 
Halkımızı temsil etme iddiasanda 

bulunan güçler, e§er iddialannda 
samimi iseler. onla ra da Partimizin 
d ire ni ş ve birli§ini dayatıyoruz. Siz
den te k iste§imiz. dökülen şehit kan
Iarına saygıl ı olmanı z. s ize de hiçbir 
şey kaza ndırmayacak ola n küfür ve 
ka rala malardan vazgeçmenizdir. Biz 
tüm zo rl ukla rı yaşamaya. en a§ı r 
görevleri üstlenmeye ve size karşı 
hatalarımız varsa düzeltmeye hazırız. 
Ama s iz de. yürü nınesi gereken tek 
doğru dire ni ş yolundan bizi a lıkoy· 

maya kal kışmama lı sınız. Birlik. da· 
yanışma ve dire ni ş içi n biz sonuna 
kadar va rı z. Direniş yolunda ne is ti
yorsanız. Partimiz bunu yapmaya 
hazırdır . 
Kardeş Türkiye halkı ve ilerici güç

leri, tarihte egemenle r tarafından çok 
kötü tarzda örülmüş olan iki halk 
arasındaki birinin köle li §inin di§e ri
nin köleli§ine de yol açtı§ı ili ş kil er 
sistemini parça laya lım . Yüzyı ll ardan 

beri bu despot lar yüzünden Türkiye 
halkının çekmedi§i acı ka lmad ı . Ba r
barlık aşamasından beri on la rın üze
rinde de kılı ç politikası egemendir. 
Yüzyıll ardan beri asker o la ra k diyar 
diyar ölüme ve öldürmeye gönderil
miş, sömürülmüş ve baskı görmüş l er· 
dir. Daha yakın bir ta rih o la n ll . 
Dünya Savaşında da yine e mpe ryaliz
min çıkarlan adına ileri sürüldüler. 
Türk ha kim sınıfl a rı ş imdi de em-
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peryalizmin ikinci büyük ordusuna 
sahip o lmakla övünüyor. Türk halkı . 
emperya lizmin sözcü leri tarafından 
IMF politikasına en iyi sabır gösteren 
bir halk olarak gösteriliyor. Ama siz. 
egemen sın ı f i annız l a ola n çıka r ayni ı· 
§ ını z ı derinli§ine bilince çıkarmalı . 

kendi özgür iradenizle temel çı kar· 
lannız et rafında örgütlenme! i. kaderi
nizin müşterek oldu§ u Kürdistan hal
kıyla ba§ımsız ve özgür te me lde ilişki 
geliştirmek için gereken gerçekliğe 
mutla ka u laşma lı , ha lk güçlerinin 
çıkarına olmaya n ilişki ve yönetim 
tarzı parçalanmalıdır. Bu azgın şove· 
niz m ve başka uluslan hiçe sayan tüm 
kirli tarih reddedilmelidir. Egemen le
rin , feodal sultanlann. Türk burjuva 
kodamantarının tarihi sizin tarihiniz 
olamaz. Onların dayattı§ı günlük 
politikalar te rkedilmelidir. Onlar 
halkın çıkarları nı yansıtan politikala r 
de§il. IM F ve NATO politikalarıdır. 
Emperyalizmin dayattı Sı bu politika· 
lan terkederek, öz çıka rl arınızı for
müle eden. gerçek kurtuluşunuzun 
yolunu gösteren devri mci-demokra tik 
bir kültüre, politikaya ve ö rgütlen
meye yönelmelisiniz. Ve bunu da, etle
tırnak gibi ba§h o ldu§unuz Kürdis ta n 
halkıyla birlikte yapabilece§inizi 
unutmamak durumundasını z. Kürt 
halkını da en az s izin kadar özgürlü
§üne düşkün bir halk olara k görme· 
!isiniz. Bu temelde dayanışmayı ge· 
liştirmen i z. kurtuluşunuzun vazgeçil
mez bir gere§idir. Şu anda yaşanan 
düşkünlükten kurtulmak iç in, Kürdis· 
tan halkının kurtuluşuna omuz verin. 
Bu konuda sonuna kadar devrimci 
tavır ta kı nın . Gelece§inizin yo lu b ura· 
dan geçiyor. Kürdista n halkı bunun 
için e linden geleni esi rgemeyece k. 
kendi kurtulu şunun s izin kurtuluşu

nuzdan geçti§ini bilerek e nternasyo
nalist görevlerini ye rine getirecektir. 
Partimiz, hiçbir olumsuzlu§a. dar 
görüşlülüSe ve ez ilen ulus milliyetçili
Sine düşmemeye kararlıdır. Partimiz 
kendi önderliginde geliştirilen müca· 
delede kardeşli ğ in nasıl mümkün ola· 
ca§ını kanıtlayacaktır. Halklarımızın 

arasına örülmesi gereken köprlinün 
nasıl bir köprü. yaratılması gereken 
dünyanın nasıl bir dünya oldugunu 
gösterecektir. Daha şimdiden te
me lleri atılan böylesine bir dünyay ı 
birlikte kurmak için, o muz omuza bir 
mücade le gerekiyor. Böylesine bir 
mücadele için, devrimci direnişçi 
temellerdeki biriiSimizi yüceltmeli· 
yiz. 

Partimiz 7. yılın a gire rken bu 
konuda çok şey s unuyor; ezen ulus pro
l e taryası nın yerine getiremedi§i gö
revleri yerine ge ti riyor. Büyük ka r
deşin küçük ka rdeşi için yapamadı

§ ını . küçük kardeş büyü§ü için ya
pıyo r . Türkiye' nin toplumsal kurtu
lu şunun Kürdista n ulusa l·toplumsa l 
kurtuluşuyla baQ ı oldugunu bilince 
çı kararak. buradan halkl a rımı z ı ortak 
kurtuluşa yöneltme k istiyor. Biz 
bunun içi n e limizde n geleni sonuna 
kadar yapmalı yız . Ama, eski yanlı ş 

bakışlar terkedilecek, ülke ve Parti 
gerçekli§imizi hiçe sayan, sayg ılı 
olmayan tutumlar terkedilmelidir. 
Ezilen halkı hiçe saymak ve ciddiye 
almamak egemen s ı n ıfın ruhudur. 
Daha alçakgönüllü, daha eşit ilişki

lerle birbirimize yak l aş ınalı ve bunu 
bi r ahlak durumuna getirmeliyiz. 

Fars ve Arap halkları da Kürdis· 
tan' ın di§er pa rça l arındaki ve bir 
bütün o la rak halkımız l a aynı tutumu 
sergilemelidirler. Tüm Ortado§u'nun 
kurtuluşuna giden yolun bu tutumla 
çok yakın ba§ı vard ı r. Karmaşık 
çelişkil e rin üs tesinde n ge lmek iç in. 
şimdi zayıf gibi gözüken ama ilerde 
çok güçlenecek o la n bu ba§ı yücelte· 
Jim ve gittikçe tüm halkla rımı zı t aş ı· 

yacak bir halata dönüştürelim. 
ilerici insanlık! Halkımı zın bugün· 

kü yaşantısı uta nç verici bir yaşa mdır. 

Gerçe§in listünü küllendirmek. inkar 
etmek ve görevle ri sonsuza er te le me k
le görevlerin izi şe re fi ice yerine getir· 
miş olm ayacaksı nı z. Kürt sorunudur. 
fa zla c iddiye alınaca k yanı yoktur 
den ilip hata i ş l enmeme li . şi mdiye 

kadarki yetersiz tutumlar terkedilme
lidir. Geçmiş ve mevcut yaklaşım 

insanlı Q ın ile rici bilinciyle uyuşma
maktadır. Sosyalist s iste m, ulusal 
kurtuluş ve demokrasi güç leri halkı· 
m ı z somutunda da üzerine düşeni 

yerine ge tirme lidir. Halkıını zd a. ile
rici insan lı §ın ge li şiminde tüm geçmiş 

tarihinde o ldu§u gibi. bugün de küçük 
bir ro le sahip değildir. Ortadoğ u ' rw.ın 
kördü§ümünün çözümü nü kendis i 
sa§layacak ve bununla iler ici insan· 
lıQa çok şey kataca kll r. O halde iler ici 
insanlık, kendi çı karla rı için de bu 
halka sahip çıkabilme l i. dost a labil
me lidir. Halkımı z ın faşist barbar cel
la tlar tarafından katiedilmesine göz 
yummamalı. artık halkımız da il erici 
insanlık saflarına katılması gereken 

bir halk o larak kabul edilme li ve buna 
· devrimle yardı mc ı olunma lıdır. Tek 
do§ru tutum budur. Yüce enternasyo
nalizm in ilke lerini n yerine geti ril
mesini, halkımız da haklı ola ra k ta lep 
etmektedir. Bu tek taraflı bir yardım 
iste§i de§ildir; tam tersine insanlı§a 
duyulan sorumlulu§un bir gere§idir. 
Halkımızın bu kadar mütevazi, a ma 
mutla ka yerine getirilmesi gereken 
taleplerine gereken karşılık verilme
lidir. 

Faşist barbar cellatlar! Sizler ken· 
dinizi çok güçlü hissediyor. kılı ç l a her 
şey i halledece§ini zi sanıyo rsun u z. Or-

1 talı§a saldı§ınız ordunuz, m ilisleriniz 
ve işbirlikçileriniz le kendinizi devletin 
ve toplumun ha misi yerine koyuyorsu
nuz. Her şeyin hesabının s izde n sorul
ması gerekti§ini söylüyorsunuz. Ken
diniz e mperyalizme en uşakça hesa p 
veriyor: halka karşı ise hiçbir sorum
lulu §unuzun olmadı§ını söylüyor. ve 
hele Kürdistan ha lkı söz konusu edildi 
mi sadece Türk burjuva ulusu içinde 
erimesi gereken bir moloz yı §ını o la
rak deQerlendiriyorsunuz. Gelece§ini 
de karartmak istiyorsunuz. Insan lık 

içinde en yüz karası suçları işliyor ve 
bu suç larımza halkımızı da ortak 
etmeye ça lı şıyorsunu z. Elbette s izin 
de anlayaca!lınız dil bellidir. Size 
an l adı§ınız di lle cevap verildi ve veril
meye devam edilecektir. Ama eğe r 
k;,n akıtmanın sorumlu luQunu az da 
o lsa duyuyorsanız. Kürdis tan'da i ş l e· 
rıı e kte oldu§unuz a§ır suç l a rınızdan 
vazgeçin. Ça§ımızda Hitler de dahil. 
hiçbir azgın s izin ka dar sa ldı rmam ı ş· 

tır. 

.. Kılıç artıklan " dedi§iniz dünya
nın en eski bir halkını . kendi toprak· 
larında yok farzediyor: sahip çıkmak 
iSfP!,•ro nleri de yok edece§i nizi sov
li.iyorsunuz. Çok cüretli ve teh l i keıı bir 
yakldşım içindesin iz. Size daha yuıuıı 
başında bu yaklaşımı terk etnu.m i ~ı 

söylüyoruz. Çok iddia eUi§iniz gibi 
Türk ulusuna s ıradan bir ba§lılıQ ını z 
varsa bile. sonu o lmayan bu po litikayı 
h ıı ck lı setl e sürdürmeyin. Ne r- . 
kurailannda ve ne de s iyasal kural
:~u du ~~e ri olan kontr-ger illa yö ı ..... .. 
leriy le savaşmaktan vazgeçin. Sav,ı ~ ı 
kurallanna göre yapın. Kont r-geril
layı daha da dayatmanız durumunda. 
bizim de cevabımı z çok sert olacaktır. 

Dökülecek ka nlardan siz sorumlusu
nuz. Dara§açlan dikmeye hazırlanı
yorve PKK için çok daha kötü hazı rlık
lar yapıyorsunuz. Ama unutmayın ki bu 
sefer sonuç. Seyit Rı za'lar, .Şeyh Sa it'
lerin ka rşılaştığı son uç gibi olma
yacak. Dikilen her dara§acının karşı
lı §ı korkunç olacaktır .. Yalnız günü
müzün deSil. tüm geçmiş şehitlerim i
zin intikamını almak için kin ve öfkeyi 
üze rinize kusa ca§ ı z . .Şimdiye kadar 
işk encede sınır t a nımadınız, idam· 
larda s ınır t anım ı yorsunuz , bunu en 
genç insanlarımıza uyguluyorsunuz. 
Bu sizi korkunç bir uçurumla karşı 
karşıya bırakıyor. Empe ryali zmin ve 
işbirlikçi burjuvazinin dayattığ ı po· 
litikadan her ne kadar askerler ola rak 
kaçınamazsanız da. savaşı hi ç de§ilse 
kurallanna göre yürütün. Bu toprak· 
larda ço k kan döktünüz. Ama konrt
gerillayı yaygınlaştırır. özel ha rbi 
dayatırsanız. biz de halk savaşımızı 
muazzam üretken olan geri lla yö n
temlerini geliştirecek. bunları kor
kunç kılacak, büyük bir kin. ö fke ve 
maha ret le uygula makta n geri dur
mayacaQı z . Sizi ha ta üstüne ha taya 
sevkeden ve batııkça batıran bir sa
vaşla ka rşıl ayaca§ız. O ha lde te rcih 
sizindir, hangisini tercih ederse niz 
edin biz va rı z . .Şunu da çok iyi bilin ki. 
geçmiş bir kez daha yaşanmayacak
tır. Bu sefer çan lar s izin iç in ça lmıyor. 
Yakın Parti tarihim iz bunu kanıtladı . 
Ve çok yakın gelecekte daha faz l asını 
ka nıtlayaca§ ı z. Bir halkın ma hşe ri 
vi cdanında ka hrolmanı n ne demek 
o ldu§ unu. sı nır t anımayan baskı ve 
sömürü politikasın ın neyi do§uraca
Q ını göreceksiniz. Fakat Türk halkı 
buna a let olmama lı , emperya li zmin en 
tehlikeli e l ebaşılarını yalnız bırakma
lıdı r. Halklarımız ı birbirine kırdır· 
maya ça lışan bu eşkiya çe tes i. acı· 
la rımı ı büyütülmeden. daha fa zla kan 
akıtılmadan do§ru birlik po lit ikasıy l a 

ya lnı z bırakılara k. t eşhir ve tecrit edi!-
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melidir. Bunların an layacağ ı tek dil, 
halklanmı z ın ortak mücadelesidir. O 
ha lde bu konuda da yan lı ş hesap yap
mayalım ve cevabımı z ı di ren i ş l e vere .. 
li m. 

Tarihimizde yo§un ge lişme l eri n 
yaşandı § ı karar saati gelmiştir. Bu 
bilinçli ~elişmelerin hem temsilcileri 
ve he m de savunmacıları ola n biz ler. 
düşmanın imha seferle rini boşa ç ı
karalım. Onun dayatt ı §ı ko mplo ve 
tasfiye çabalannı yerle bir edelim. 
Kendi eksikli§imiz ve zaaflan mı zdan 
kaynaklanabilecek tüm e ngelleri gö· 
ğüs l eyelim . Tüm yete nekle rimiz ve 
ene rjimizi devrimci gelişmeyi müm
kün kılacak denli geliştirmenin zama
nıdır. Halkların ta rihle rinde sınırlı 

olan böylesine dönemler. olağa nüstü 

dedi§ i miz de§ işik bir ruh ve yaşamla 
karşılanmahdır. Bu yaşamda öncüye 
l ayık olunmalıdır. Ayaklanan halk 
gerçekli§ i iç inde ayaklanan bir dev· 
rimciliSi esas alın. Bu Kürd is tan 
gerçekliğinin bir dayatm ası dır. Kür· 
dista n'da öncü ayaklanmadan halk 
ayaklanı yar. O halde direnmeyi önce
likl e beniiSimizde sonsuz kıl a lı m. 

Düşman askeri ve s iyasi o lara k 
Kürdistan da§lannda şaşkına çevril
miştir. Ne akınlar i stediği gibi yü
rüyor ve ne de operasyonlar istedi §i 
sonuca ulaşıyor. S ınırlı bir d irenme· 
miz bile bunu açıkça göstermiştir. 
Demek ki. daha fazla dire nme çok 
daha fazlasını başa racaktır. O halde 
en küçük birimierimize kadar. pratik 
gelişmeyi mümkün kılacak özellikle ri
mizi konuşturmalıyız . Cesur. fedakclr. 
bilinçli. ö rgütlü bir güç. halkımı z için 
ekmek ve su kadar gereklidir. Bunda 
en ufacık bir kusurun bile çok şey gö
türece§inin de rin bilinciyle. yeni yaşa

mın ve ah iakın temsilcile ri o larak ken
dimizi önc ü kılmak, gelece§in top
lumunun nüvelerini şimdiden kendi
mizde e kmek zorundayız . Daya tılan 

faşi st rejimi ve yaşanılan bunalımı 
devrimle parça layara k bitirelim. Ha lk 

sf'vaşı yolunda tüm sorunlarını ka rşı
l ayııbil e n. savaşa bilen , cesare t ve 
f~ddka rlık üretebilen, önümüzde ki 
dii ne min yaygın 'savaşımının her türlü 
sorunlarına cesaretle gö§üs gerebi
len. o lgun militan ö lçüler i konuşturan 
bir PKK yaratmak iç in ilerleyelim. 
Unutmayalım ki, tarihimizin bundan 
son ra ki gidişi öncünün rolünü oyna
masına baSiıdır. O halde hiçbi r ki ş ise l 
a rzu- istek veya herhang i bir enge l. 
bizi böylesine yüce adımları başarıyla 
atmaktan alıkoyamaz. insanlık diren
di§inde en zorol anı bile kolaya dönüş
türebili r. Bizde halkımızın ulusa l ve 
toplumsal yaşamının bu en zor anın
da. tüm insani yetenekleriınizi konuş

turarak çıkışı başarmalıyı z. Bunun 
için üs tün bir sorumluluk ve azinıle 
Parti görevlerine sanlma lı : bunun 
dışında hiçbir düşünce ve davranışa 
prim vermemeliyiz. Parti birli ğini 
yüceltmeli . büyük bir birlik ruhunu 
tüm Partilile r arasında ege men kılma

lıyız . Birlik ve dire nme - örgütlenme 
ve diren me çok sıkı bağlılık altında 
kal ınarak sürdürülmelidir. Da ha faz la 
ö rgü tlenme ve daha faz la eyle m şia
rına baQ iı olara k. pro l e tarya nı n bi
rinci! özelliği ola n ko llek tivizmi en 
büyük s ila h o la rak kullanma lı yız . 
Herha ngi bir ülkedekinden da ha faz la 
rol oynayaca k olan örgüt s ilahına 

sarılmaktan başka ça remiz yoktur. 
Bu s il a hın hakkını verebilmek için 
Partimizi militanlaştırmalı, onun gir
di§i Bolşev i k ha ttı daha da yetkin l eş· 
tire rek yenilmez kılmak için görev
Ie re dört e ll e sanlma lı . tüm beyin ve 
yüre§imizi buna vererek Kürdi s tan'da 
milita n ge lene§i yaratm alıyız. işt e 
önü müzde. tarihin şerefli ve onurlu 
görevlerine yaraş ırcasına h ücum ede
rek başarılmamış görevleri başarmak 
gibi bir görev duruyor. 

7 . yıla girerken. başta Pa rti önder
IiSi o lmak üzere tüm Partili ler o lara k 
a kıttı§ımız her damla kanı. aldığımız 
her nefesi halkımızı n baQımsızlı§ı ve 
özgürlü§ü yo lunda insani yetenekle ri · 
mizi sonsuzlaştırmada ve devrim de 
zaferi kazanmada en üstün bir sorum
lulukla kullanacaQ ı mıza dair şe hit· 
l e rimi~e ve halkımı za söz veriyoruz. 

• Yaşasın Kahramanlık Destanlan Yaratan PKK! 

• Kahrolsun Faşist-Sömürgeci Cellatlar! 

• Zafer Direnen Halkımızın Olacaktır! 
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2- HRK Baeıa Bürosuadaa bmuoyuaa 

FAŞiST SÖMÜRGECiLiK SARSlLlYOR, 
HALKlMlZlN'ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELESi 

GELiŞiYOR! 
PKK önderliginde, büyük zorluklara kar· 

şın kahramanca yürütülen Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi, geçtigirniz üç ay içinde 
önem li gelişmeler kaydetti. Faşist-sömür· 
gecili§i teme11erinden sarsan güçlü bir 
mü cadele süreci yaşandı. 

Bilindi§i gibi. devrimcilik maskesi al
tında hokkabazlık yapan bazı küçük-bur· 
juva ukalalarının Kürdistan'da mücadele 
koşullannın olup-olmadı§ını tartıştı§ı ve 
mücadele koşullannın bulunmadı§ı sonu
cuna vardı§ı bir ortamda. sorumlu halk 
devrimciliginin seçkin temsilcisi olan PKK. 
"daha güçlü bir mücadele" şianyla önemli 
teorik. politik ve pratik hazırlıklar yapmış. 
bundan üç ay önce "faşist teröre karşı 

devrimci direnişi geliştirme harekatını" baş
lat mı ştı. Harekat. bütünü içinde başarılı 

gelişmeler kaydetmiş. daha şimdiden önem
li politik ve pratik sonuçlar ortaya çıkarmış
tır. Bu harekatla birlikte eyleme geçen 
Kurtuluş Birli§imiz. faşist-sömürgecilere 

vurduğu güçlü darbelerle harekatın gelişi
mine hizmet etmiş ve halk kitlelerince en çok 
aranan güçler haline gelmiştir. 

Geçen sürede şu eylemler gerçekleşti
rilmiştir: 

1- Daha önce açıklanmış oldugu gibi, 15 
Agustos 1984 gecesi, 2ı Mart Propaganda 
Birli!jimiz Şemdinli, 14 Temmuz Propa
ganda BiriiSimiz ise Eruh ilçe merkezlerine 
girmişler ve saatlerce süren eylemleriyle 
ciddi birer devrimci güç gösterisi yap
mışlardır. 

2- 22 Agustos 1984 günü, Yüksekova 
ınıntıkasında operasyon birlikleriyle yurtse
ver güçler arasında meydana gelen çarpış
mada. biri çavuş 2 komando eri öldürüldü ve 
birço§u da yaralandı. Olayda yaralanan bir 
yurtsever. çemberi yararak kurtolmayı ba
şardı. 

3- 8 Eylül ı 984 günü. Yüksekova'nın 
sewe köyü karakolundan silahıyla birlikte 
kaçan bir jandarma eri Kurtuluş Kuvvet
lerine sı§ındı. · Bunun gibi, Beytüşşebap, 
Şırnak. E ruh ve di§er birçok alanda birliğin
den firar eden çok sayıda asker var; Kür
distan sathında yüzlerce subay ve asısubay 
görevinden alındı, tutuklandı veya sürgün 
edildi; faşist ordu birlikleri iç inde ciddi bir 
huzursuzluğun yaşandığı söyleniyor. 

4- ı 7 Eylül 1984 akşamı Hakkari'nin 
Boye köyü yakınında pusu kuran Şehit 

Cuma Tak Grubu,ajan Nevzat Çiftçi'yi 
cezalandırmıştır. Bu kişinin cenazesi faşist
sömürgecilerin askeri töreniyle kaldınl

mıştır. 

5· 19 Eylü11984 günü, Şehit Sait Grubu, 
Çukurca ilçe merkezinde ajan-ınuhbir 

Asker Baş' ı vurmuştur. 
6- 23 Eylül 1984 günü. Eruh'un Spiyan 

köyü yakınlannda, köy muhtan ve mellesi
nin oluşturdu§u ajan çetesi ile devrimci güç
ler arasında meydana gelen çarpışmada köy 
mellesi ağır yaralandı. olayda bir devrimci 
şehit düştü. 

7- ı-2 Ekim gecesi, Şehit Ferhat Kurtay 
Clrubu,operasyondan dönen bir devriyeye 
~~ mdinli yakınlarında pusu kurdu. Pusuya 
du!;oen bir askeri araç tahrip edildi. Olayda 
biri yüzbaşı, biri asisubay başçavuş ve biri de 
jandarma eri olmak üzere toplam üç kişi 

öldürüldü. Olay yerinden çarpışmaya gir· 
meyerek uzaklaşan askerlerin faşist subay
lar tarafından tutuklandıkları ve öldürül
dükleri söylendi. Eylem. faşist cellat Evren'
in Şemdinli 'ye geldiği günün akşamı ger
çekleştirildi. Eylemde, 2 adet G-3 piyade 
tülegi, 6 adet G-3 şarjörü, IOı mermisi. ı 

adet MP-5 otomatik tabanca, 3 adet şarjörü, 
90 ınermi, 1 adet dürbün, 2 adet büyük 
kama, 1 matara, çadır ve diğer bazı eş

yalar kamulaştınldı. 
8- 9 Ekim ı 984 günü, Şehit Cuma Tak 

Grubu ile Şehit Sait Grubu'nun ortak 
eylemleriyle Çukurca'nın Şloka karakol 
devriyesi teslim alındı , devriyede bulunan 7 
asker silahsızlandınldı, askerlere HRK bil
dirisi verildi, kendilerini öldürmek istemedi
§imizi, Kurtuluş Kuvvetlerine katılmalan nı. 
silah sıkmamalarını, halka baskı yapma~ 
malarını istedi§imizi içeren bir konuşma 

yapılarak askerler serbest bırakıldı. Eylem
de şu malzemeler kamulaştı n ldı: 7 adet G-3 
piyade tülegi, 31 adet G-3 şarjörü, 5ı4 

mermi. 7 adet kütüklük. 2 mi§fer. ı kasatura 
ve ı su ma ta rası. 

9- 9 Ekim ı 984 günü, Şehit Salih Kan
dal Grubu tarafından Beytüşşebap yolu 
üzerinde pusu kuruldu. Pusuya düşen Bey

·tüşşebap bölüğü komutanı yüzbaşı 
vuruldu. 

ı o- 9 Ekim ı 984 günü, Çukurca-Hakkari 
arasında. operasyon birlikleriyle Hareketi· 
mizin sempatizam yurtsever güçler arası nda 
meydana gelen çarpışmada 8 asker öldü
rüldü, 2 asker de yaralandı. 

ll· ıo Ekim 1984 günü, Uludere'nin 
Segirka köyü yakınlarında ajan-leodal 
Xalite ümer yurtsever köylüler tarafından 
vurularak öldürüldü. 

faşist-sömürgecili§i ciddi bir biçimde sars
mıştır. Faşist-sömürgecili§in çokyönlü oyun 
ve komplolarını bozmuş, umutlarını boşa 
çıkarmış. yalanlarını açıkça göstererek 
maskesini düşürmüş. çağdışı . ·gerici ve 
insanlık düşmanı karakterini ulusal ve ulus
lararası kamuoyuna göstermiş. güçlü bir 
darbe olarak sömürgeciliği acz içine sak
muştur. 

Harekat süresince devrimci eylemlerin 
yoğunlaştığı alanlarda önce kukla hükü
metin yansını oluşturan bir heyet, daha 
sonra faşist ordunun başı. faşist şef Evren. 
kukla hükümetin başı, faşist rejimin parti
lerinin heyetleri ve ikinci kez faşist ordunun 
başı sırasıyla mekik dokumuşlardır. Dev
rimci hareltAta karşı faşist-sömürgeci 

bizzat planlayan bunlar. hemen 
konuşmuşlar. davranış 

"">' 
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HRK ocıOCifÇIIan Ilir da4 lt6yilncle. 

12- 24 Ekim 1984 günü, Şehit Ahmet 
Kurt Grubu ile Şehit Salih Kandal Grubu, 
birlikte Şırnak'ın Gundike Melle köyü 
karakoluna saldırdılar. Çıkan çarpışmada 4 
asker öldürüldü, ı 2 asker de yaralandı. 
Eylemde 3 adet G-3 piyade tülegi teçhi· 
zatıyla birlikte kamulaştırıldı. Çarpışmada 
kahraman savaşçılarımızdan Musa yoldaş 
gösterdi§i büyük başarıları içinde şehit 

düştü ve bir savaşçımız da yaralandı. 
ı 3- Geçen süre içinde, Şehit Abdulkadir 

Çubukçu Grubu tarafından Siirt'in Şirvan 
ilçesi merkezinde bir gösteri yapıldı; kitle
lere bildiri dağıtıldı. afişler asıldı, müdahale 
eden askerlerle çıkan çarpışmada bir çok 
asker yaralandı. Aynca aynı alanda iki ajan
ınuhbir cezalandırıldı. 

14- Geçen süre içinde. 18 Mayıs Pro
paganda BiriiSi tarafından Hakkari, Van ve 
Başkale merkezlerinde gösteriler yapıldı; 

bildirilerdagıtılıp alişler asıldı; Başkale kay· 
makamının arabası yakıldı . birisi Van 
merkezinde olmak üzere aynı alanda 3 ajan
ınuhbir cezalandırıldı. 

ıs- Geçen süre içinde. Adıyaman. 

Dersim, Bingöl. Şenkaya ve di§er birçok
alanda, faşist-sömürgeci ordu birlikleri ile 
devrimci kurtuluş kuvvetleri arasında kap
samını yeterince bilemediğ:imiz ça rpışmalar 

meydana geldi. 
16· Geçen süre içinde, Kürdistan sat

hında yüzlerce köyde propaganda toplantı
lan yapıldı ; halk kitleleri devrimci-yurtsever 
bilinçle aydınlattlıp eğitildi; çok sayıda ajan
ınuhbir uyanlarak bundan vazgeçmeleri ve 
halka karşı suç işlememeleri istendi. Bu 
çalışmalar sonucunda onlarca muhbir. dev
rimci kurtuluş kuvvetlerine teslim olarak 
faşist-sömürgeciliSe uşaklık etmeyecekleri 
konusunda söz verdiler. 

Kurtuluş Birli§imizin yürüttü§ü tüm bu 
faaliyetler. Kürdistan ve Türkiye'de yeni bir 
devrimci yükselişin yolunu açmıştır. Artık 
gelişmeler bu yolda olacaktır. Devrimci 
operasyonlanmiz sürmektedir ve yeni atı

lımlarla daha da gelişecektir. . .. 
Devrimci direnişi geliştirme harekatı 

ve konuşmaları ile büyük bir suçlu duru
munda olduklarını açıkça göstermişlerdir. 
Hepsi de yakmak. yıkmak ve asmaktan 
sözetmişler. Türklük üzerine konuşmuşlar, 
sömürgeci savaş yöntemleri üzerine görüş· 
lerini açıklamışlar ve .. eşkiyaya en kısa 
zamanda gereken dersin verilece§ini" be
lirtmişlerdir. Ama devrimci eylemler ve halk 
kitlelerinden gördükleri tepki karşısında 

umduklannı bu lamayarak öfke ve acziçinde 
alandan aynlmışlardır. Bunların hepsini 
faşist cellat Evren'in durumunda ifade 
etmek mümkündür. Kürdistan'a büyük bir 
öfke. umut ve korku içinde gelen faşist şef. 
planladı§ı işlerin bir kısmını yapamamış. 
zaman zaman kuyru§una basılan kedi mi
sali kükreyerek bol bol asmaktan sözetmiş. 

en son Kars'ta yaptı§ı konuşmalarda ise. 
aslında ciddi şeylerin olmadığını, basit bir 
durumun var olduğunu" söyleyerek bir 
haftalık çalışmasını böylece bir hiç olarak 
değerlendirme aczi içine düşmüştür. 

Devrimci eylemlerimiz karşısında büyük 
bir panik yaşayan faşist ordu birlikleri. 
birçok alanı boşaltmak, karakollannı kal· 
dırmak ve bazı merkezlerde toplanmak 
zorunda kalmışlardır. Daha sonra eylem 
alanlarına aktarılan onbinlerce silahlı güçle 

bazı stratejik yerleri tutmaya, yo§unlaştır
dıklan operasyonları ile halka karşı faşist· 
sömürgeci savaşı geliştirmeye çalışmışlar
dır. Köyleri basmış. halk kitlelerine meydan
larda işkenceler yapmış. çeşitli biçimlerde 
birçok yurtsever insanı katietmiş ve yüz
lercesini de tutuklamışlardır. Ama kendileri 
açısından çaresizliğin ürünü olan bütün bu 
uygularnaların üç aylık sonuçları ortadadır. 
Bunu bizzat kendi açıklamalarında da gör
mek mümkündür. Hiçbir barbarlık ve vahşet 
Kürdistan halkını korkutamamış. tersine 
daha çok mücadeleci kılmıştır. Devrimci 
güçler, bütün saldırıları boşa çıkararak 

eylemlerini daha da geliştirmiş ve sürdür
müşlerdir. Sonuçta kum torbalan ve hen
dekler arkasına sığınan, karakollarında 

anahtar deliklerini bile kapatan ve korkudan 
gece nöbetlerini tutamaz hale gelen faşist 
ordu birlikleri olmuştur. 

16 Agustos'tan itibaren NATO ve ABD 
generalleri Türkiye'ye akın etmişlerdir. 

Sözde demokratından faşistine kadar bütün 
emperyalist çevrelerde "batı dünyası için 
Türkiye'nin taşıdığı önem" ve Türk ordusu
nun daha iyi silahiandıniması gereSi üze
rinde daha sık konuşulur ve faşist rejim 
.. demokrasiye geçişin mükemmel modeli" 
olarak övülürolmuştur. Bütün bunlar, ulusal 
kurtuluş mücadelemizin gerçekte vurdu§u 
güçlerin kimler olduğunu ve Kürdistan 
halkına karşı faşist-sömürgeci savaşı ger
çekte kimlerin planladı§ını, düşman kampın 
kapsamının nasıl oldugunu açıkça göster
miştir. 

Faşist-askeri yönetim. Kürdistan halkına 
karşı yürüttü§ü sömürgeci savaşı bütün 
politikalarının ekseni yapmıştır. Bu. iç 
politikada oldugu gibi dış politikada da böy
ledir. Suriye, Irak. İran yönetimlerine ve tüm 
sosyalizm güçlerine bir yandan yalvarılıp bir 
yı§ın taviz vaadinde bulunulmuş . öte yandan 
bu güçler açıkça tehdit edilmişlerdir. "Olay
lar dış desteklidir. militanlar dışarda e§ itim 
görmüşlerdir" denilerek komşu yönetimler 
ve sosyalizm güçleri açıkça sorumlu tutul
muşlardır. ..Uluslararası terörizme karşı 

dünya çapında mücadele" yaygarası alıp 

yürümüştür. Türk diplamatları Riyad, 
Kahire. Ba§dat. Tahran arasında mekik 
dokuyup durmuşlardır. Türk ve Irak yöne
timleri Kürdistan halkına karşı ortak müca
dele planlan yapmışlar ve güçlerini bir
leştirmişlerdir. Faşist Türk sömürgecileri 
Kürdistan 'ı n di§er parçalarına yönelik açık 
işgal tehditlerinde bulunarak gerçek yayıl
macı emellerin i göstermişler ve diğer parça
lardaki halkımızı korkutmaya çalışmışlar· 
dır. Devrimci eylemi miz. daha şimdiden dış 
politik ilişkilerde birçok gücü yeni biçimlen-

melere yönelmek ve yeni adımlar atmak 
zorunda bırakmıştır. 

Faşist-sömürgecilik, devrimci harekatı· 
mız karşısında kendi varlık sorununu gün
deme getirmiş ve açıkça tartışmak zorunda 
kalmıştır. ı925'de çıkarılan isyanları bas· 
tırma ve Kürdistan'ı askeri işgal altına alıp 
sömürgeleştirme yasalan yeniden uygula
maya konularak başlangıca dönülmüştür. 
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Henüz altı ay yaşamadan yeni bir hükümet 
bunalımı ve yeni bir hükümet sorunu gün
deme gelmiştir. Onlarca halkın egemenlik 
altında tutulması temeli üzerinde kurulan 
yüzelli yıllık Türk meclisi. Kürdistan sorunu 
üzerinde kendi varlık durumunu açıkça 

tartışmış ve tartışmaya sokmuştur. Bütün 
bunlar, faşist-sömürgecili§in yaşadığı sar
sıntının boyutlannı. onun ça§dışılı!jını ve 
gayri meşruluğunu açıkça göstermiştir. 

Faşist-sömürgecil ik, devrimci eylemleri· 
miz karşısında durumunu gözden geçirmek 
ve yeni savaş yöntemleri uygulamak zo
runda kalmıştır. Mevcut durumuyla ordusu 
iş yapamamakta, faşist subaylann emri 
altındaki askerler halka ve devrimci güçlere 
silah sıkmak istememektedirler. Bunun 
karşısında faşist-askeri yönetim, özel e§itil· 
miş faşist birlikler, paralı katliam çeteleri 
örgütlerneye çalışmaktadır. Aynca Kürdis· 
tan'daki hain, gerici,lumpen güçleri örgütle-
rnek. silahlandırmak. halkın ve devrimci 
güçlerin karşısına bu ajan milis çeteleriyle 
çıkmak istemektedir. Bu konudaki zayıflık
lan nı , her köye muhtarlan aracılıgıyla beş· 
on tüfek bırakıp köylüleri savaşmakla so
rumlu tutarak kapatmaya çalışmaktadır. 
Böylece .. savaşı Kürdistanhlaştırmak'' iste-
mektedir. Yeniden "mecburi iskan" adıyla 
sürgünleri gündeme getirmiştir. İran, Irak ve 
Suriye sınır boyunca onlarca km.lik alanlan 
boşaltmaya, mayınh ve yasak askeri bölge
ler oluşturmaya, geçitleri ve yollan ma yın la· 
maya. sınırlan gece aydınlatma bombala· 
nyla ve gündüz uçak ve helikopterlerle hava· 
dan denetlemeye, sınır karakollarını yeni
den inşa etmeye çalışmaktadır. Kürdistan'ın 
her tarafında stratejik alanları boşaltıp 

yasak bölgelerhaline getirmeye. köyleri n bir 
kısmını sürgün ederken digerlerini de ken· 
d isi için uygun alanlarda ve büyük köylerde 
toplamaya hazırlanmaktadır. Böylece .. stra· 
tejik köy" planını uygulamak istemekte
dir. 

Bütün bunlar, Kemalizmin ve Pentagon'· 
un çokça uygulanmış planlandır. Tarihi 
olmuş kemalist planlar, ancak o geri yapıda 
başarıyla uygulanma özelli§ine sahiptirler. 
Dünyanın ezilen halkları Pentagon'un bu 
vahşi planlarını onlarca defa yerlebir etmeyi 
başarmışlardır. Faşist·sömürgeciligin ata· 
larından ve efendilerinden miras aldı§ı 

bütün bu planlar artık Kürdistan'da da işle-
meyecektir. Kürdistan halkı, ça§daş dev-

rimci bilimin rehberliginde savaşarak bütün 
gerici planlan parçalamayı ve zafer kazan
mayı mutlaka başaracaktır. 

••• 

Devrimci direnişi geliştirme harekatı. 

sadece faşist-sömürgeciliQi sarsmakla kal· 
ma mı ş. onunla birlikte her türden işbirlikçi 
ve uşagı so§uk terler döker hale getirmiştir. 
Devrimci mücadele ortamı yaratarak. her 
türlü işbirlikçi ,teslimiyetçi, reformist, pasi
fist ve sa§ anlayışa ölümcül bir darbe 
vurmuştur. Bunun verdi§:i can ha viiyle ola· 
cak ki. devrimci eylemlerimiz ardından, 
daha bunların niteli§ini bile ö§renmeden 
sahte solcu bazı güçler hemen .. pro· 
vakasyondur" diyebilmişlerdir. Kendilerine 
devrimci ve yurtsever diyen Kürdistan'ın 

gedikli politikacı lan, bazı avukat. yazar ve 
yanmaga takımı. toplu halde. daha faşist 
Evren bile açıklama yapmadan, Avrupa'nın 
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bir merkezinde Türkiye'nin bir kurumuna 
giderek ve kendilerinin bu eylemiere karşı 
olduklannı söyleyerek ölen subay ve asısu
baylan için faşist yönetime başsaglıgı dile
mişlerdir. Yine bazı güçler de, büyük bir 
telaş içinde. devrimci eylemlerimizi "za
mansızdır". ,.acele ettiniz" ... bizi mahfetti
niz" vb. sözlerle karşılamışlardır. Beliiki 
devrimci eylemden rahatlan bozulan ve 
siyaset tacirli§i yapamaz hale gelen güçler 
çılgınca devrimci mücadeleye karşıt bir 
konuma geçmektedirler. 

Biz. büyük zorluklar içinde, her türlü zor
lugu gögüsleyerek halkımızın ulusal kurtu· 
luş mücadelesini bir nebze ileri götürmeye 
ve faşist-sömürgeci düşmana gücümüz ora· 
nında darbe vurmaya çalışırken. geride 
Avrupa çıkışlı bildiriler dagıtılmıştır. Eli
mize geçtigi kadanyla beş grubun (TKSP, 
PPKK. KUK. Rizgari ve Tekoşin) imzasını 
taşıyan bu bildirilerde. esas olarak," PKK'
nin terörist, maceracı ve hatta provakatör 
birörgüt oldugu" belirtilmekte, halkımızdan 
ve ilerici kamuoyundan PKK ile ilişkilerini 
kesmeleri istenmektedir. Bu bildirilerin 
yazılmasında perde arkası güç olan bazılan 
ise, istedikleri yere sürebilecekleri iyi piyon
lar bulduklarını görerek iştahlanmakta, 

PKK'ye karşı savaşımlannı böyle piyonların 
gerisine gizlenerek sürdürmektedirler. 

Yazgıda bugünleri görmek de varmış! 
Stockholm'de parababalarının kucagında 
oturmak ve işbirlikçilik yapacaklan 
Ecevitli-İnönülü günlerin geri gelmesini be k· 
!emek degil de. Kürdistan sathında büyük bir 
cesaret, inanç ve fedakcirhkla, canını dişine 
takarak ve oluk oluk kan akltarak faşist
sömürgeci düşmana karşı savaşmak pro
vakatörlükmüş! Besbelli ki bu baylar, işi bu 
denli alçaklıga kadar vardırabilmişlerdir. 
Halkımızın çıkarlarına ve kurtuluş mücade
lesine bu kadar karşıt olabilmişlerdir. İlerici 
kamuoyu bu uşaklan iyi tam malıdır. Halkı· 

mız, bunların gerçek yüzlerini çok iyi gör· 
müştür ve kurtuluş mücadelesine verdi§i 
nefesi içinde bunlan bogup yokedecektir. 

İmza sahibi baylar kendi durumlarını iyi 
de§erlendirmelidirler. Bundan onbeş-yirmi 
yıl önce sömürgecilikten daha bol paralı 
memurluk istemenin adına .. devrimcilik" 
deyip halkı aldatmak mümkündü, ama 
şimdi bu mümkün degildir. Bundan onbeş· 
yirmi yıl önce solculuk adına işbirlikçilik 
yapılabilir ve halkın davası satılabilirdi, 

ama şimdi bu yapılamaz. Şimdi, Kürdistan 
halkı, PKK önderliginde kendi çıkarlannı 
görebilmekte ve en azından siyasal tacirli9i 
yerlebir edecek kadar bu çıkarlarını savuna
bilmektedir. Bu açıdan, Kürdistan halkı ve 
onun kurtuluş davası üzerine söz söyleyenle
rio şimdi dikkatli olmalan gerekiyor. Herke
sin agzından çıkanı kulaklarının iyi duy
ması. ne söyleyip ne yaptı§ını iyi ölçmesi 
gerekiyor. Artık bunun zamanı gelmiş ve 
hatta geçmiş bulunuyor. 

••• 
Devrimci harekiltımız uluslararası ka

muoyunda büyük bir yankı yapmıştır. 

Dünyanın dört bir yanında ilerici. demokrat 
insanlık Kürdistan'da gelişen ulusal kurtu· 
luş mücadelesinden sözetmiş. faşist Türk 
sömürgeciliQinin gerçek yüzünü daha iyi 
tanımış. Kürdistan halkının haklı davasını 
ve bu dava u§runa savaşmakta kararlı_?ldu-

§unu açıkça görmüştür. Halkımızın. dünya 
halklarıyla özgür ve saglam temellerdeki 
dostluk ilişkileri. onlarda büyük bir sempati 
ve yakınlık uyandıran bu mücadelenin geliş· 
mesi ile kurulup güçlenecektir. 

Devrimci eylemi miz, uluslararası alanda 
oldugu gibi ulusal düzeyde de büyük bir 
yankı yapmıştır. Kürdistan'ın kurtuluşu 

adına mücadele ettiklerini söyleyen siyaset 

tacirlerinin tersine. devrimci eylemımiz 
halkımız tarafından büyük bir coşkuylu 
karşılanmıştır. Öyleki, halk kitleleri, yüzyıl
larca özlemini duyduklan şeye ulaşmanın 
kıvanç ve heyecanını yaşamışlardır. Büyük 
ço§unlukla devrimci eylemlerimize kendi öz 
eylemleri olarak sahip çıkmışlar. bunu en 
dinamik evlatlarını mücadeleye seferber 
ederek. mücadeleye maddi ve manevi yo§un 
destek vererek ve Kurtuluş Kuvvetlerine 
sahip çıkarak açıkça göstermişlerdir. Şu 

gerçek bir kez daha kanıtlanmıştır ki. e§er 
hal kı mızın deste§i olmasa bizim bir adım 
ata Jilmemiz bile olanaksızdır. 

'bette yüzyıllarca süren sömürgeci 
köle. ı k ve faşist barbariann vahşi uygulama
ları halk kitleleri üzerinde derin bir korku ve 
tedirginlik yaratmıştır. Ama beklenenden 
daha hız lı bir biçimde kitleler bu etkiden 
kurtulmakta. kendi kurtuluş sorununa gi· 
derek daha çok ilgi duymakta ve kurtuluş 
mücadelesine sahip çıkmaktadır. Halk kitle
leri ulusal kurtuluş mücadelesini omuz
layaca§ını ve faşist-sömürgecili§in karşı· 
sına dikilece§ini açıkça göstermektedir. 

Bu durumu iyi bilen sömürgeci düşman 
vahşice halk kitleleri üzerine saldırmakta. 
binbir çeşit yöntem uygulayarak kitleleri 
mücadeleden uzak tutmaya çalışmaktadır. 
Halk kitlelerini daha sıkı bir askeri-siyasi 
denetim altında tutmak. ajan-ınuhbir örgüt
lenmesini genişlet rne k. kitleler içinde gerici· 
li§i ve parçalanmışlıgı geliştirerek halkın 
ulusal kurtuluşçu birleşmesini engellemek, 
kitleleri birbirine düşürüp güçsüz kılmak. 
köyleri ve kasabalan boşaltarak halkı taşın
dan topra§ından sürgün etmek istemekte
dir. Besbelli ki fa · st-sömürgecili§in bütün 
bu oyunlarına koışı uyanık olmak ve bunlan 
bozmak gerekir. Bu yolda büyük bir güç ve 
sabırla sonuna kadar çalışacak olan Kurtu
luş Birli§imiz, buradan, çeşitli nedenlerle 
sömürgecili§e hizmet eden ve halka. dev· 
ri m ci mücadeleye zarar veren güçleri, halka 
karşı daha fazla suç işlemeden olumsuz 
konumlarını görerek. halkın ve kurtuluş 

mücadelesinin saflarına geçmeye; yurtsever 
halkımızı, sömürgecili§in bütün istemlerine 
karşı çıkmaya. direnmey~. sömürgecilerin 
zorla verdi§i görev. silah vb.ni kabul etme
meye, sonuna kadar direnerek köyünü, 
topraQını asla terketmemeye, sömürgecili· 
§in ve uşaklarının körükleyip yaygınlaştır
dı§ı kabile ve aşiret çatışmalannı, kan 
davalarını gidermeye, halkımızın iç parça· 
lanmışlı§ına karşı çıkarak faşist·sömürge
cili§e karşı ulusal kurtuluş mücadelesinde. 
bizi kurtuluşa götürecek olan bu kutsal 
davada birleşmeye ve güçle rimizi mücade
leye seferber etmeye ça§ınr! 

••• 

Devrimci eylem tutmuştur. Geçen üç 
aylık süre içinde ortaya çıkan pratik-askeri 
faaliyet bunu en açık bir biçimde gösterir. 

Sayfa ı 7) 

Cezaevlerinde yükselen devrimci direniş 

dışında, dört yıldan beri faşizme en uzun 
süreli ve en güçlü karşı koyuş olan devrimci 
harekiltımız, 12 Eylül faşizminin herşeye 
kadir ve karşı konulmaz bir güç oldugu 
yolundaki küçük-burjuva efsanesini yıkmış· 
tır . Artık Kürdistan ve Türkiye'de faşizme 
ve sömürgeciliYe karşı biriken güçlü muha· 
lefet potansiyeli hızla pratik mücadele 
düzeyine yükselecektir. Ve böylece. Kürdis· 
tan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ile Türkiye 
Demokratik Devrim mücadelesi bu yolda ve 
önümüzdeki dönemde yeni bir gelişme ve 
yükselme evresi yaşayacaktır. 

Devrimci harekcitırnız. Kürdistan ve Tür
kiye'de gerçek devrimci mücadele yolunu, 
pratik mücadele hattını açıkça göstermiştir. 
Faşizmi ve burjuva düzeni yıkmayı de§il. bu 
düzen altında yaşamayı öngören her türlü 
reformist. teslimiyetçi. pasifisı anlayışı yer
lebir etmiş, emperyalizmin ve faşizmin 

devrimci harekete dayatmış oldugu hertürlü 
tasfiyeci, komplocu ve provakasyon çaba
larını yıkmıştn. Türkiye'de faşizme karşı her 
türlü devrimci ve demokratik mücadele ile 
Kürdistan'da faşist-sömürgecili§e karşı 

ulusal kurtuluş mücadelesi devrimci eylem· 
lerimizin gösterdiği do§ru yolda yürütü
lecektir. Artık mücadele etmek isteyen her 
devrimci ve yurtsever için, hangi yolda 
yiirünmesi. nerede ne yapılması ve nasıl 
çalışılması gerekti§i pratik uygulama ile 
gösterilmiştir. 

Geçen süre içinde yürüttüğümüz müca
dele, devrimci pratik çalışma açısından 

ciddi bir deney olmuş, paha biçilmez pratik 
dersler ortaya çıkarmiştır. Devrimci çizgi· 
nin doğru taktiklerle pratik uygulamasının 
yapılmasında, çalışma tarzımızm geliştiril· 

mesinde. do§ru örgüt ve mücadele biçimleri
nin belirlenmesi ve prati§e başanyla uy· 
gulanmasında, çeşitli düzeylerde örgüt so
runlannın çözümlenmesi ve dogru bir kitle 
çalışması ile halk kitlelerinin örgütlenmesi· 
nin başanlmasında. kısaca tüm pratik-ör· 
gütsel çahşmanın geliştirilmesinde koşul· 
lara uygun do§ru devrimci yol ve yöntemler 
pratikte kendini göstermiştir. Bu, devrimci 
mücadele yürütmek isteyen militanlar için 
son derece önemli bir durumdur. Geçmiş 
mücadelenin pratikdersleri üzerinde. ortaya 
çıkan yeni prati§in derslerini de özümseyen 
devrimci militanlık. başarılı ve yenilmez 
devrimciliSe ulaşacaktır. 

Onurlu ve haklı bir davanın koşullara 
uygun pratik savunulması olarak ortaya 
çıkan devrimci harekiltımız. bütünü içinde 
başantı olmuş ve yeni. önemli bir politik ve 
pratik durum yaratmıştır. Türk sömürgecili· 
9inin gayri meşruluğu ve halkımızın ulusal 
kurtuluş davasının haklılığı. böyle bir pratik 
eylemle. uluslararası ve ulusal düzeyde bir 
kez daha gözler önüne serilmi ştir. Devrimci 
çalışmanın ve mücadelenin etkisiyle uyan· 
maya ve bilinçlenmeye başlayan halk kitle
leri, her geçen gün artan sayıda gücüyle 
mücadeleye atılmakta ve kendi kurtuluş 
davasına sahip çıkmaktadır. Gelecek bu 
gelişmelerle belirlenecek ve halkımızın 
ulusa] kurtuluş mücadelesi faşist Türk 
sömürgeciliğini yerle bir edecektir. 

• Kahrolsun Faşist 
Türk Sömürgeciligi! 

*Yaşasın Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi! 
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Sömürgecl Ordudan SUahıyla Flrar Ederek HRK Güçlerine Katılan 
S. İnanç Anlatıyor: 

Hezen Rizgarfya Kurdistan birlikleri tarafından 15 Agustos 
1984 tarihinde Eruh ve Şemdinli'de gerçekleştirilen direniŞ eylem
leri, bir bütün olarak sarstığıfaşist Türk devletinin ordusu üzerinde 
de büyük etkiler yaratara~ sömürgeci orduyu derinden sarstı. Çok 
sayıda subay ve askerin öldürülmesi, bazılannın yaralanması ve 
bazılannın da partizanlarca rehin alınması üzerine tam bir panik ve 
telaşı n egemen oldugu sömürgeci orduda çözülmeler ve kaçışlarda 
hızlanmaya başladı. 

Yıllardır "vatan, millet, sakarya" edebiyatı ile beyinleri yıkanan 
ve tüm kamuoyuna "cesaret ve savaş gücü" öve öve bitirilemeyen 
"kahraman mehmetçik", partizanlann karşısında tam bir acizlik 
için e düşmekten kurtulamadı . Bir çogu ellerinde silahlanyla sakla
nacak yer ararken, yine birçoğu da yükselen direniş mücadelesi n· 
den güç alaı·ak sömürgeci ordunun saflan nı terketmeye başladı. 

Her dönemde ve özellikle defaşist-sömürgeci cuntanın başa gel
mesinin ardından, halkımıza karşı eli kanlı bir cellatlar güruhu 
olarak cinayetler işleyen, insanlanmıza, köy meydanlannda ve zin· 
danlarda insanlıkdışı işkenceler uygulayan sömürgeci ordu saf· 
lannda bulunan sayısız halk çocuğu, zorla ortak edildikleri bu 
insanlıkdışı uygulamalara duyduklan nefretle faşist ordunun saf· 
lan nı terketmenin özlemi içerisindedir. ı 5 Ağustos eylemleri bu 
konuda da bir umut ışığı olmuş, bu özlem içerisindeki çok sayıda 
asker, ya silahlan nı alarak partizanlara katılmış, ya da sömürgeci 
katillerin, partizanlara karşı silah kullanma yolundaki emirlerine 
uymayı reddetmişlerdir. Nitekim emirlere uymayı reddeden çok 

Soru· Kaç yılında askere alın· 
dınız, acemi birliğini nerede bitir
diniz? 

Cevap- 6.3.1984'de Van 21. 
Jandarma e r eSitim taburuna gel· 
dim ve dört ay aynı yerde kaldım. 
Acemi e!jitimi orada bitirdim. 

Soru· Usta er olarak nerede 
askerlik yaptınız? 

Cevap-- Van'da acemi egitimi 
bitirdikten sonra. 18. 7.1984'de 
usta er olarak Hakkari'nin 3 / 118. 
Seyyar Jandarma Tabur Karargah 
ve Destek Bölügüne alındı m. 

Soru· Hakkari'nin neresinde 
askerlik yaptınız? 

Cevap- 10. Seyyar Jandarma 
Bölügüne baQlı olan Çukurca'nın 

Uzundere nahiyesindeki takımda 

görev yapmaktaydım. Orada iki haf
ta askerlik yaptıktan sonra, yabancı 
dil olarak Fransızcayı bildigim için, 
Irak'ta tutuklanan 5 Fı:ansız ve 2 
Türk mühendisin tercümanlıSı için 
tekrar Hakkari 3/ 118. Seyyar Jan
darma Tabur Karargahı ve Destek 
Bölü!jüne alındı m. 

Soru- HRK savaşçı/an tarafın
dan Şemdinli'ye eylem düzenlendi
§inde siz nerede askerlik yapı· 

yordunuz ve olayı nasıl duydunuz? 
Cevap- Şemdinli olayını ben. 

yukanda belirttigim adreste duy
dum. 16.8 .1984 Cuma günü. Hak
kari Alay Komutanı, tabur ve alayın 
tüm askerlerini e!jitim alanında top· 
layarak benim de içinde oldugum 
askerlere hitaben şu konuşmayı 

yaptı·" Evlatlan m, elinizdeki silahı 
belinizde taşıyasınız diye vennedik. bu 
silahı Türk düşmanlannı öldüresi· 
niz diye verdik. Zaten sizin de göre· 
vi niz bu de§il mi? Siz buraya hay
van gibi yiyip, içip, yatmaya gelmedi
niz. Siz buraya, Türk vatanımızı 

içerden ve dıştan gelecektehlikeler· 
den korumak için geldiniz. Siz, 
vatanınız için ölümden korkmayan 
kahraman birer mehmetçiksiniz. 
Ama üzülerek belirteyim ki, dün 
gece 4 terörist Şemdinli taburunu 
basmış ve 1 aste§menimizi, ı assu
bayımızı, 1 uzman çavuşumuzu ve 1 
uzman erimizi öldürmüş. 5 subayı
mızı da agır yaralayarak sağ-salim 
kaçmayı başarmış/ardır. Bizim 
m ehmetçik dediğimiz askerlerimiz 
ise, onlann saldınlannı yalnızca 

seyretmişler. Hiç biri de bir tek 
mermi sı kmamış, hatta bazılan 

elindeki silahı alıp saklanmak için 
delik aramış/ar. Siz düşmandan ve 
silah kullanmaktan korkmama
/ısınız, silahınızı çok iyi kullan· 
masını bilmelisiniz. Bunun için, 
bundan sonra her yerde atış e§itimi 
göreceksiniz" vb. Alay komutanı 
uzun bir süre daha konuştuktan 
sonra, tabur komutanı Yüzbaşı 

Harnit Kaya ve il jandarma ko· 
mutanı yüzbaşı .. .'da içinde bu-

lundugu yüksek rütbelilerle bir gizli 
toplantı yaptı. Ayrıca , akşama dog
ru tüm rütbelilerin katıldıgı geniş 
bir toplantı daha yapıldı . 

Soru· Şemdinli olayı hakkın· 

da, radyo, televizyon, gazete ve 
halktan haber ve bilgi alabiliyor 
muydunuz? 

Cevap- Hayır. kesinlikle haber 
alamıyorduk. Çünkü komutanlar, 
hangi yoldan olursa olsun, bilgi 
almamızı hemen yasakladrlar. Hat· 
ta, askerlerin bir araya gelip olayı 
tartışmalan da yasakli. Hemen 
şunu belirteyim ki, bazı askerlergiz· 
lice haber alabildikleri gibi, olay 
hakkında kendi aralannda da ko
nuşuyorlardı. 

Soru· Peki, daha sonra ne 
oldu? 

Cevap-- Daha sonra, Partizan· 
lan yakalamak ve karakoliann 
savunma gücünü arttırmak için şu 
taktikle re başvurdular· 

1- Eski karakollan yeni güçle tak
viye etmek; 
2· Yeni karakollan stratejik alan· 
lara kurmak; 
3- 150 kişilik gezginci komando 
timleri oluşturmak. Bunun için, 
Hakkari'nin tüm jandarmasını , ay· 
nca Ankara, Malatya ve Van'dan 
getirdikleri tüm indirme ve piyade 
komandolannı Çukurca. Yükseko· 
va ve Şemdinli alanına sürdüler. 

Soru· Siz hangi alanda ope· 
rasyon yapan biriikiere katıldı· 

nız? 
Cevap- Ben Çukurca alanındaki 

operasyanlara katıldı m. Amacımız; 
partizanlar hakkında yerel ihbarcı· 
lardan bilgi alarak, ya da önceden 
gelip gittikleri bilinen evlere. köy· 
lere ve da§lara baskınlar düzen· 
leyerek ve pusu kurarak partizan· 
lan yakalamaktı. 

Soru· Hangi köylere baskın 

düzenledi niz? 
Cevap- Sayısını kesinlikle bile

miyorum. ama biz çok köy bastık. 
Bunlardan hatırlayabildiklerim; 

Tey ar köyü (ismi kürtçedir) Kuru
dere. Pirinçeken (bunlar türkçe 
isimleri) ve aynca Yüksekova'nın 

Sewi ve Bôrye (isimleri kürtçedir) 
köyleridir. 

Soru- Halka ne tür baskılar 

uyguluyordunuz? 
Cevap- Özellikle partizanlarla 

ilişkisi olduSunu ihbar aldıgımız 

köy ve ev ahalisini dövüyordu k rast· 
gele. Daha çok kaba dayak. tekme. 
tokat. küfür, eziyet çektirme tarzm· 
dan işkenceler uyguluyorduk 

Soru· Gözlerinizin önünde 
köylüler dövüldügünde askerle
rin tavn ne oluyordu? 

Cevap- Genel olarak, halka 
baskı yapmak istemiyorlardı. Fakat 
komutanlanmız emrettiğinde baskı 

yapmak zorunda kalıyorduk. Bu 
durum, bizi rahatsız etse de ses 

sayıda askerin sömürgeciler tarafından öldürüldükleri bildiril· 
meJctedir. Aynca sömürgeci ordu saflannda büyük çalkanrılann ol· 
duğu, çok sayıda subayın tutuklandığı, görevlerinden alındığı ya da 
görev yerlerinin değiştirildiği ve yine askerler arasındaki kaynaş· 
m anın giderek hızlandığı da gelen bilgiler arasındadır. 

HRK savaşçılannın, sömürgec_i ordu saflanndaki askerlere 
yönelik propaganda ve ajitasyonlan ve eylemlerde özellikle subay
lara yönelmeleri, amaçlanan etkileri yaratmış, daha şimdiden çok 
sayıda asker silahlan nı alarak sömürgeci ordu saflan nı terketmeye 
başlamıştır. Bu, bir ilkadımdırvegiderekdaha geniş kesimleri kaçı· 
nılmaz olarak kapsayacakrır. Sömürgeci faşistler, zorla askere 
alarak halkımıza karşı suç/anna ortak ettikleri halk çacuklannı 
daha fazla arnaçianna hizmet ettiremeyeceklerdir. Tüm halkımız 
için bir umut ışığı olan devrimci mücadelenin yükselen dalgası, 
sömürgeci ordu saflannı da etkisine alarak, giderek daha çok 
askeri, halka yönelliimiş silahlannı gerçek düşmana, sömürgeci· 
lere çevirmeye zorlayacaktır. Bu etki Kürdistanlılan olduğu gibi, 
halkına karşı sorumluluk duyan Türkiyeli askerlerin de önemli bir 
kesimini saracaktır. Gelişmeler daha şimdiden bu sonucu ver· 
meye başlamıştır. 

15 Ağustos eylemleri ardından sömürgeci ordu saflan nı terke· 
derek HRK güçlerine katılan çok sayıda askerden biri olan Yükseko
va'nın sewe köyü karakolundan jandarma eri Selahattin İnanç 'la 
yapılan röportajı yayınlıyoruz. 

çıkarmıyorduk. Bir köylüye işkence 
yapıldığında, hepimiz içten içe ko
mutana küfrediyor ve komutanın 
emriyle dayak atan a skeri de kı· 

nıyorduk. Hatta bazılaoyla gizlice 
kavga ediyor ve bizi komutana söyle
memesi için de tehdit ediyorduk. 
Köylülerin ağlaması ya da incin
diklerinde çıkardıklan sesler hep 
kulağımızda çmhyordu. Komutan· 
lanmızın onlan suçsuz yere döv· 
düklerini biliyorduk ve hiç birşey 

yapamad1ğımız için de bunalıma 
düşüyorduk. 

Soru- Peki. dövdügünüz köylü
lerden size partizanlar hakkında 
hiç bilgi veren oldu mu? 

Cevap- Hayır, kesinlikle hiçbir 
s1radan köylüden sizin hakkınızda 
bilgi alamadık. Zaten bir çogu bizi 
gördüklerinde ya kaçıyor, ya da 
hemen gözlerimizin önünden kayb<r 
luyorlardı. Yakalayıp tokatladık

lanmızdan bir çogu da doğru·dü· 
rüst türkçe bilmiyorlardı . İster iş
kence ile. isterse tatlı dille konuş· 
turulmak istensin, konuşturulamı
yorlardı. 

Soru· Bastığınız ya da basma· 
dığınız köylerden komutan/an· 
nıza bilgi veren hiç bir ihbarcı 

ismi biliyor musunuz? 
Cevap- Çukurca'da kaldıgım 

sürece. Çukurca bölük komutanı 
Üsteğmen Abdurrahman Keçeci' ye. 
hangi muhtann oglu oldugunu bil
mediğim Yalçın isimli, beyaz bir 
reno sahibi ile mavi bir reno'su olan 
Ahmet (bunlar Çukurcalı) isimli biri 
bilgi veriyorlardı . Aynca, Uzundere 
nahiyesinde oturan Harndi isimli 
Bolu'lu bir kişi de ihbarcılık ya
pıyordu . Bu kişi. Abdurrahman 
Keçeci tarafından Uzundere'ye yer· 
leştirilmiştir. Görevi, fuhuşu geliş· 
tirrnek ve ihbarcılık yapmaktır. 

Bunların dışında başkalan olup 
olmadı!jını bilemiyorum. 

Soru· Operasyonlar esnasında 
hareket tarzınız nasıldı? 

Cevap- Genellikle gündüz ha
reket ediyor, arabalann gidemedigi 
yerlere yayan gidiyorduk. Geceleri, 
tehlikeli görülen yol. köprü, geçit 
vb. yerlere pusu kurardık. Gece 
sabaha dogru. baskın düzenleyece
ğimiz köyün etrafındaki stratejik 
noktalan tutuyorduk, günle birlikte 
çemberi daraltıyorduk. Bazı asker· 
ler de tek tek evlerde ara_ma 
yapıyorlardı. 

Soru· Operasyonlannız nereye 
kadar devam etti? 

Cevap· Çukurca merkezinden 
başlayarak yolumuz üzerindeki tüm 
köyleri aradıktan sonra. Yükseko· 
va'nın Sewi köyüne gelip karakol 
kurduk. (Burası sınır üzeridir.) 

Soru· Sınır üzerinde gece ve 
gündüz nasıl nöbet tutuyordu· 
n uz? 

Cevap- Gündüzleri daha çok 

sınıra giden yollar üzerinde pusu 
kuruyorduk.. Geceleri de yollar ve 
önemli geçiş noktalanna pusu ku· 
rardık. Hemen şunu belirteyim ki. 
nöbette sigara, su, ekmek yasak 
oldugu halde, biz gizlice bunlan 
içiyor. yiyorduk. Yine. kaçakçılarya 
da başkalan geçliginde gizli bir 
noktaya gizlenirdik ve hemen ya 
yüksek bir ses çıkararak orada 
oldugumuzu fark ettirirdik. ya da 
hiç ses çıkarmadan geçmelerine 
göz yumardı k. Bu tavra, iyi oldugu
muzdan dolayı değil, korktugumuz· 
dan dolayı giriyorduk. 

Soru· Sewi köyünde karakol 
kurduktan sonra yiyecek ihtiyacı· 

nızı nasıl karşılıyordunuz? 

Cevap- Sewi köyüne geldigi
mizde yanımızda yalnızca bir kaç 
konserverniz kalmıştı . Yemek, ek· 
rnek vb. ihtiyaçlanmızı karşılama· 
lan için, komutan. köylüle ri çagırdı 
ve geçici olarak bu ihtiyaçlanmızın 
karş1lanması gerektiSini söyledi. 
Tabii ki. bunu yaparke n tehditvari 
bir dil kullanıyor. sanki bir askere 
yapması gerekeni emrediyorcasına 
bağırıyordu. Köylüler korkulann· 
dan bu isteklere boyun egdiler. 
Ancak bu "geçici süre" nin sonu hiç 
gelmedi. İkinci hafta. pirinç, un, 
fasulye gibi ihtiyaçlanmız ı smar· 

landı. Ancak bu sefer de bunların 
köye getirilmesi için yük hayvanı 
gerekiyordu. Yine köylülere gidildi 
ve hayvanlan istendi. Bir köylü, çok 
acil ve önemli işi oldugunu, bundan 
dolayı hayvanını veremeyeceğini 

belirtmesine ragmen zorla elinden 
alındı. Bizim isteklerimizin sonu 
gelmiyordu. GetirdiSimiz eksik 
yiyeceklere rağmen bize ekmek ve 
yemek yapmaları. her öğünde de 
ayagımıza kadar getirmeleri emre· 
dildi. Yemekler geç geldiginde köy
lülere ağır sözler söyleniyor ve bir 
daha gecikme olmaması iste
niyordu. Şunu da belirteyim ki, 
köyün tümü beş aileydi. Beşi de 
bizim işierimize öncelik tammak 
zorunda bırakıldıklanndan çok zor 
durumda kaldılar. Bu kış mevsi
minde nasıl idare edeceklerini bile· 
miyorum. Çünkü, i şlerinin çok s ıkı 
oldugu bir anda biz on lan işlerinden 
alıkoymuştuk. Şöyle ki; adamın 

tarla sulaması gerekiyor. ama bi· 
zim işimiz olduğundan, o bundan 
vazgeçmek zorunda; odun kesmesi 
gerekiyor, ama hayvanlan nı aldıgı
mız için gidemiyor; hayvanianna 
yem kesrnek zorunda, ama bizim 
işimiz var diye erteleniyordu. Köylü· 
ler geceyi gündüze katmış olma· 
lanna ragmen işleri yetiştiremi· 

yorlardı. Bu durum benim dikkatimi 
çekmişti. Bir gün. bir köylüye 
"yazık, bu kış bu hayvanlarayaprak 
kesmediniz, karlar yağdığında aç· 
lıktan ölecek/er" dedim. Köylü beni 
tepeden tırnaSa bir süzdükten son· 

ra, ah çekerek . .. yalnız hayvanlar 
mı, kış sert basarsa ve hele erken 
gelirse, biz de kışın açlıktan ölece· 
ğiz. Çünkü hiç bir ihtiyacımızı bu yıl 
karşılayamadık" dedi. 

Soru· Şemdinli eylemi, asker 
ler üzerinde ne tür bir etki ya· 
ratmıştı? 

Cevap-- Herşeyden önce, şunu 
belirteyim ki, hepimiz çok korku· 
yorduk. Ya sizinle karşılaşırsak ne 
yapacağımızı hep düşünüyorduk. 

Kendi aramızda. sizinle (PKK Parti
zanlanyla) karşılaştıSımızda ken· 
dimizi gizleyerek ölümden kurtar· 
mayı kararlaştırmıştık. Sizin bu· 
lunma ihtimalinizin fazla olduğu 
yerlere gitmekten korkuyorduk. 
Komutanın emriyle gitmek zorunda 
bırakıldıgımızda ise. çok açıkça ses 
çıkararak yavaş yavaş yaklaşıyor

duk. Ve yine. herhangi bir karşılaş
mada, eger siz bize ateş etmezseniz 
sizi görmemezlikten gelmeyi, eğer 
çatışma çıkarsa da sizi fazla kızdır· 
mamak için havaya ateş etmeyi 
kararlaştırmıştık. Tüm askerler. 
Hakkari'ye geldiklerinden dolayı 

çok şanssız görüyorlard1 kendilerini. 
Hatta, Hüseyin isimli İzmir' li bir 
asker, Çukurca'ya geldiSimizde; 
"daglarda APOCULAR beni öldü
receğine, ben kendimi burda öldü· 
rüri.im, bari cenazem aileme gitsin" 
diyerek intihara kalkıştı. Kendi k en· 
disini yaraladı , ancak ölmeden has· 
tahaneye kaldırıldı. 

Şunu da belirteyim ki, aranızda 
kaldıgım bu kısa sürede sizden sık 
sık duyduğum .. e§er asker bize ateş 
etmezse, biz de ona ateş etmeyiz. 
Daha çok subaylan, o da kötülerini 
hedefliyoruz" sözlerinizi duysa, bir 
çok asker size ateş etmez. Hatta 
bazılan gelip size katılırlar. Askerin 
en çok korktugu özellikleriniz, çok 
iyi atıcı olmanız, birbirinize çok 
bagh olmanız ve elinizdeki silahın 
kalaşnikof olması gibi özelliklerdir. 
Aske~ler birbirlerine takılırken sürek· 
li. "og/um rahat dur, APOCULAR 
kleş/e adam biçiyorlar" diyorlar. 

Soru· Ordu içerisinde ne tür 
çelişkiler var? 

Cevap- Askerler. genellikle halk 
çocugudurlar. subay ise. genellikle 
ezen ya da orta tabakalardan geliyor. 
Sınıflararası çelişkiler çok daha 
net. gözle görülür biçimde aske· 
riyeye yansıyor. Örneğin; komutan 
hiç iş yapmaz, arabanın gitmediöi 
yere atla gider, asker ise sırtında 
yükle gider. Bu, farklı sınıflardan 
geldiSimizi gösterdiği gibi, kimlerin 
hizmetine zorla koşturuldugumuzu 
da açıkça gösteriyor. Rütbeliler 
arasında da özellikle asteğmenlerle 
assubaylar (çavuşlar) arasında çe· 
lişki vardır. AsteSmenler ordu 
mensubu olmadıklanndan dolayı, 

askerlere ve halka daha çok yakın
lık duymakta ve digerlerinden 
uzaklaşmaktadırlar. 

Okuma-yazması olmayan Kürt 
gençler. çok horlanıp dövülürler. 
Özellikle Şemdinli eylemlerinden 
sonra bazı Türk askerler ve özellikle 
de subaylar. Kürt askerlere kötü 
davranmaya başladılar. Çogu kez 
suçsuz yere baskı. işkence ve eziyet 
ediyor. kıncı , alaya alıcı sözler sar· 
fedi yorlardı. Kürt askerler. subay ve 
bazı askerler. Kürt köylülerini dö
verlerken içten içe kızıyor. onlara 
karşı kin ve nefretleri artıyordu. 

Ancak hiç birşey yapamıyorlardı . 

Askerler arasında bazen kavgalar 
oluyor. Ömegin; biri Kürt, biri Türk 
iki asker . dövüşünce. Kürtler Kür· 
dün, Türkler Türk' ün tarafını tu· 
tuyorlar. Kürt askerler. bilinçsizce 
de olsa. Kürt bir örgütün bu eylem· 
leri yapmasına seviniyorlardı . Bazı 

Türkler de seviniyorlardı. Özellikle 
de tüm askerler subaylan n öldürül· 
mesine seviniyorlardı. 

29.10.1984 
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SOLDAKi TASFiYECiLiK, 
PKK'YE KARŞI "KUTSAL iTTiFAKLAR" 
BİR UY ARI VE DEVRİMCİ GÖREVLER 

12 Eylül faşist askeri darbesinin üzerinden 
dört yılı aşkın bir zaman geçti. Tezgahianan 
darbeden bu yana. faşist karşı-devrim. işbir

likç i-teke lci kapita lizmi bunalım iç inde yaşat
mak amacıyla fa ş ist diktatörlü§ü kurumlaş
tırmamn yo§un savaşımını sürdürüyor. Bunun 
karşısında Türkiye sosyalist ve demokratik 
hare ketinin sergiledi§i manzara son derece 
olumsuz ve vahim bir görünüm arzediyor. 
Bugün bu hareket erkenden atlatılmasının yol
lan ve araçları pek ortada görünmeyen derin 
bir bunalımın içine sürükl enmiş bulunuyor. 
Denilebilir ki. ilk şekill enmeye başladıQı gün
lerden bu yana burjuva kuyrukç usu bir rotada 
seyretm ekten bir türlü kendisini kurtaramamış 
o lan bu hareket. günahlannın bütün kefaretini 
tam da şu a n ödemek zorundaymış gibi, tüm 
tarihsel olumsuzluklannın en ağır sonuçlarını 
ade ta günümüzde yaşıyor. Yurtdışında bulu· 
nan Türkiye li bir çok sol grubun kendisini 
akıntısına neredeyse gönüllü bir biçimde ter· 
ke ttiği tasfiyecilik hareketi, deyim yerin· 
deyse. faş is t karşı-devrimin arnaçianna yakın 
amaçlar la yola çıkılıyormuş gibi vahim bir 
tutumla, faşist yönetimin Türkiye zemininde 
çıplak şidde t yöntemleriyle devrimci hareketin 
" kökünü kurulma" doğrultusundaki azgınca 
çaba l arı na eş lik ediyor. Faşist cuntanın zindan· 
la ra doldurduğu devrimci-demokrat tutuklular 
üzerinde uyguladığı teslim alma ve ihanete zor
lama pol itikası sonucunda. bir kısım gruplan n 
lider kadrolarının önemli bir bölümünü çekmek 
isted i ğ i yörüngeye oturtınayı başarması. kendi 
açısından olumlu yansı sını yurtdışında da 
buluyor. Cezaevlerindeki faşist uygulamalar 
karşısında bu türden bir ekip direni şten vaz· 
geçer. direniş çizgis ini "provakasyon çizgisi" 
o larak damga lar ve hatta cu n ta şefin in başında 
yer a ldı ğ ı koroya katılarak devrimci mücadele
nin geçmişine ve komünizme veryansın eder
ken. yurtdışındaki bazı sol çevreler de. Türkiye 
devrimci-demokratik hareketinin yıllarca ye· 
rinde saymasının bütün vebalini Marksizm· 
Leninizmin üzerine yığıyor. Geçmiş sürecin ve 
a nın bütün o lumsuzluklan yargılanarak buna
lımdan çıkı ş yolu araoacağı ve bu amaçla cesur 
prat ik adımlar at ıl acağı yerde. özünde hiç bir 
zaman devreye sokulamamış o lan Marksizm
Leni nizm sanık sandalyesine oturtuluyor. 
Azgın karşı-devrimci sert baskı yıllarının . 
"ortolamosıyla ve bir e§ilim olarak rüzgaro 
kapılmayı bir alışkanlık haline getiren son 
derece ödüncü ve son derece verimsiz Türkiye 
oydını "nda (1 ) meydana getirdiği en rezike 
türünde n döne k ruh hali, davayı inkar, kaçkın· 
lık. teslimiyet ve ihanet eği limi . abartmaksızın 
den ilebi lir ki çok sayıda pa rçalara bölüne n 
sol' un bir çok grubunda rahatlı kla gözlemlene
b ile n bir tablo oluyor. Mevcut durumda sol'un 
kendini yenileyere k bunalımı a tlatmaya çalış
ması hayati bir zo runluluk iken. bunun için en 
küçü k bir çabadan bile ısrarla kaçınılıyor. 
Devrim unutu luyor. unutturulmaya ç alışı lıyor 

ya da geri plana itiliyor. Bunun ye rine faşizmin 
işbirlikçis i burjuva partilerine kuyrukç ulu§:a 
soyunularak. sözümona on ların ilerde kuracak
ları "sivil toplum"un so lunda yeralmanın, 
" siv il toplum'a ye niden dönmen in hesa plan 
ya pılı yor. Sol iç inde esas olarak egeme n 
duruma geçen oportünizm (reformizm ve rev iz· 
yonizm) devrimci-de mokratik hare ketle dü
şünse l. politik ve giderek örgütsel ba§larını 
koparıyor; tüm sol' u yedeğine a larak kendisiyle 
bi rlikte çürütmeye ça lı şıyor. Yaşanan dö ne m 
faşist rejim e karşı mücadelede birlik ve itti· 
faklar sorununu öne çıkarmasına ve çözümünü 
ertelenemez bir görev haline getirmesine rağ
men. uyduruk gerekçelerle cephe leşme ve itti
faklar sorununun çözümünü n önüne sayısız 
engeller ç ıkarıh yor. Daha da kö tüsü; bu 
doğrultuda atı l an o lumlu adımlar işl emez hale 
getirilmek isteniyor. Oluşturulan her türlü bir· 
lik provake ediliyor. Kısacası 12 Eylü l faşist 
rejiminin sert rüzgarları. tarihten ders çıka r
makla bir hayli yeteneksiz o ldu§ unu kanıt
layan Türkiye Sosyalist ve Demokratik Hare· 
ketinin dibinde birikmi ş o lan tarihse l " bütün 
çamurlan havaya kaldınyor". Ve yine Lenin'in 
deyişiyl e. 11çamur intikamını alıyor». 

Genel çerçevesini kısaca çizmeye ça lı şt ı ğı

mı z sol'un bu olumsuz tablosunu tamamlayan 
başlıca unsurlardan biri de. sanki bütün kötü
lüklerin kaynağı PKK imiş g ibi , azgın bir PKK 
düşmanlığının yeniden hortlatılması o luyor. 
Ama bu tamamlayıcı unsurun yeni bi r şey olma
dığı da bilinen bir gerçektir. Böyle bir politika
nın devlet kaynaklı oldu§u,l2 Eylül öncesinde 
de i şbasına gelen, bütün TC hükümetlerinin 
PKK'ye düşmanlıkta birbirleriyle yarıştıkl an 
ve bunudevlete sahip çıkmanın en temel kıstas
lanndan biri saydıkları bugün artı k sa§ır s ultan 
tarafından bile ö§renilmiş bulunuyor. Gerçek 
bu iken. bu politikanın -PKK düşmanlığının
de§:işik biçimler altında da o lsa sol tarafından 
hala kullanılması aslında durumu epeyce 
anlamlı kılıyor ve birazcık düşünen beyinlerde 
oluşan soru işaretlerinin sayısını biraz daha 
arttırıyor. Henüz gelişmesinin başlangıcında 
bulunduğu yıllarda, halk adına ortaya çıktık· 

larını iddia eden bazı güçlerin Partimize 
yönelttikleri iftira , kışkırtma . engelleme ve pro
vakasyon yöntemleri, günümüzde daha da 
azgın bir tarzda sahneye konulmak isten iyor. 
Hem de bu dost-düşman ayınınının son derece 
belli o ldugu, safların iyice berliginleştiği, 
cezaevlerinde. ülke düzeyinde ve yurtdışında 
yaşanan somut mücadele prati§inde kimin ne 
oldu§unun bütün çıplaklı ğı ile açı§a çıktı§ı bir 
zamana denk düşüyor. 

Ge linen aşamada niteliği artık herkes tara~ 
fından anlaşılmış o lan sömürgeci faşist bir dev
letin , halkın gerçek temsilcilerine karşı her 
alanda resmen ila n edilmemiş bir savaş sürdür
mesinde şaşı l acak bir şey yoktur. Çünkü 
emekçi halka ve onun devrimci öncüleri ne 
karşı boyutlan çizilmemiş korkunç bir sa Idır· 
ganhk. zulüm ve zorbalı§ın zincirlerinden 
boşanması , faşi st barbarlığın doğasının bir 
gere§idir. Hele halklanmızın düzene karşı 
yönelmiş en basit bir muhalefet eylemini bile 
acımaksızın boğmaya and içen ve varlık nede
nini zaten buna dayandıran faşist bir yönetim· 
den başka türlü davranması as la beklene mez. 
12 Eylül faşist askeri darbesinin tezgahlanış 
gerekçelerinden b irisi ve en başta geleni de bu 
de§il midir? Sömürgeci-faşist yöne timin. iş
birlikçi-tekelci ka pitalizmin ömrünü bir müd~ 
det daha uzatmak ve Kürdistan' daki sömürgeci 
egemenligini biraz daha uzun süreli kılmak 
için, her türlü devrimci-demokratik muha lefeti 
-hem de en vahşi yöntemlerle- ezmek is teyece· 
§:ini, haklı bir davanın temsilcilerini kendi ke n
dilerine karşı savaştırmaya çalışaca§ını ve 
adeta gelenekse ll eşen sol'un kendi tasfiyesini 
yeniden gerçekleştirmek için büyük bir çaba 
harcayacağım kim görmezlikten gelebilir? 
Karşı-devrim açısından halklarımızın umut ve 
özlemlerini en sancısız bir biçimde i pe çekme· 
nin yolu bu değil midir? Kendisine karşı 
savaştıkl arı düşmanın niteli§ini biraz olsun 
kavrayanlar için. bunlar elbette beklenmedik 
yöntemler olamaz. Eğer sol'un geçmiş tarihsel 
deneyimi hakkında birazcık bilgi sahibiyse ve 
biraz olsun tarihten dersler çıkarabilmişse. hiç 
bir devrimci, sanki hiç kullanılmam ı ş yöntem
ler ilk defa piyasaya sürülüyormuş gibi şaşkın
h§a düşemez. Ama yine de insanı he m şaşı rtan 
he m de öfkelendiren şey, bugün doğrudan faşist 
Türk devleti tarafından kullanılan bir çok 
yöntemin. sol içinde yer aldıklarını iddia eden 
kimi gruplar tarafından da gündemleştirilmiş 
olmasıdır. Israrla üzerinde durulması . teş hir 
edilmesi ve lanetlenmesi gereken şey budur. 

Halkın dostları geçinenlerin ve ha lk adına 
konuştu kla rını iddia eden güçlerin bu tutum~ 
la nnda ısrar etmeleri ve geçmişte oldugu gibi 
bugün de faşist sömürgeciliğe karşı mücade
lede ile ri adımlar atmaktan alıkonulmas ı için 
PKK'ye karşı " kutsal it tifaklar" oluşturmalan 
ve"yeni haçlı sefe rleri"ne hazıla nmalan kendi
lerince iza ha muhtaçtır. Şu rası bir gerçektir ki. 
burjuva li beral muhalefe tin kuyruğu olmak 
isteyenler iç in. PKK ile içine girdikle ri her ili şki. 
a ltından kalkamayaca kları ka dar aQ: ı r "boyun· 
!anna as ılmış bir değirmen taş ı " gibidir. 
Geleceğin "sivi l toplumu" nda yer edinmek 
isteyen ler. meşruiyetl eri ni ha lktan de§ il faşiz
min işbirlikçisi partilerden a lmaya ça lı şan l ar, 
" sivil top lum"un müstakbel kurucusu burjuva 
muhalefete yaranmak için PKK'ye ka rş ı düş

manlı ğ ı körükl emek zorundadırlar. Yıllardan 
beri girdikleri devrimci lik sınavında bir türlü 
başarı sağ layamayanlar ve üste lik sınıft a kal
mayı başarı unsuru sayanlar, sol'daki tasfiyeci
lik ge leneğinin bozulmaması iç in - çünkü bu 
gelenek yı kılı rsa yıllardan beri birikmiş ola n 
bütün suçları açığa çıkacak ve yakaların ı ha lk
larımızın e linden kurtaramayacaklardır- . dev
rimci lik adına devrimciliğ i geliştiren ya da 
gel i ştirmek isteyen güçlere saldırıyorlar. Bu 
noktada doğru devrimci tutumu ortaya koyma
nın zorunluluğu da ke ndisini dayat ı yor. 

Biz bu yazımııda durumu böyle olan birsol' un 
genel ha tl arıy l a tarihsel ve güncel durumu 
içinde i za hını yapmaya. bu nun PKK a leyhta r
hğı ile som ut bağ l antıları nı ortaya koymaya 
çalışacağ ı z. 

Türkiye Sol'undaki Tasfiyecilik 
ve Provakasyon Egiliminin 

Tarihsel Kökenieri 
ve TKP Tasfiyeciligi! 

Türkiye Komünist Hareketinin doguşu. 

büyük Ekim Devriminin zaferine ya kı ndan 
bağlı olan bir o l aydır. Türkiye'de ilk komünist 
gruplar. Ekim Devriminin dolays ı z etkisi al
tında İstanbul' daki işç i hareketi içinde, işga ll e 
birlikte Türkiye'yi içine düştüğü onur kırıcı 
durumdan kurtarmak isteyen mi lliyetçi aydın
lar arasında ve Anado lu'da şeklillenmeye baş
ladı . Anadolu'da ulusa l kurtuluş mücadelesinin 
gelişmesi. bu mücadeleye komünistlerin de 
örgütlü bir biçimde katılmaları ve önderliğ i e le 
geç irmeleri zorunluluğunu dayatınca, çeş itli 
komünist grupların tek bir komünist nartisi 

içinde birleştirilmesi ertelenemez bir görev 
haline geldi. En sonu 10-16 Eylül 1920'de 
BakU'da biraraya gelen İ stanbul. Anadolu ve 
devrim Rusya'sındaki komünist grupların tem
silcileri. mevcut komün ist gruplan birleş
tirerek Türkiye Komünist Partisi'ni (TKP) 
kurdular. Parti kuru lduktan hemen sonra. 
yükselen ulusal kurtulu ş hareketinin dışta 
! emperyalizme. içte ise toprak ağalan na ve komp
radorlara karşı devrimci·demokratik muhte· 
vasını geli ştirebilmek içi n, bizzat harekete 
katılma doğrultusundaki çalı şmalarını hız
land ı rdı. 

Ama Ekim Devriminin etkisi sadece komü
nist hareketin gelişimini hızlandırmakla da 
sınırlı kalmadı. Bu devrimin eskiden ''halklar 
hapishanesi" o larak tanımlanan Çarlık Rus· 
ya'sında her türlü bağ ı mlılık ilişkilerine son 
vermesi. özgür ve eşit ulusl arı n gönüllü b i rliği
nin somut ifadesi olan SSCB' ni kurması. 
dünya nın bütün ezi len u lu slarının güçlü bir uya
nı şına yolaçtı. Dolayısıyla Ekim Devrimin den 
çok yakından etkilenen bir hareket de. işgal 
sürecini yaşayan Türkiye'de gelişmeye baş
layan ulusa l kurtuluş hareketi oldu. Türk mil
liyetçileri , ulusa l kurtuluş ha re keti içinde 
örgüt leyici ve merkezi güç oluşturucu rollerini 
özelli kle Ekim Devriminin zafer inden aldıklan 
cesaretle oynad ıl ar. "E§er Ekim Devrimi et· 
keni olmasaydı, daha henüz savaşı n ertesinde 
Anadolu'da bir ulusal kurtuluş mücadelesi 
içine girmek müm kün değildi. Anadolu'da 
köylü hareketlerini ve çete savaşını bastırmak 
göreviyle gönderilen Mustafa Kemal 'in buraya 
geldi§ inde. üzerine aldı§ı görevi başara

mayaca§ını, yani padişahlı§ın ve emperyalist· 
lerin çıka rlan do§ru ltusunda köy lü hareket
lerini bastıramayaca§ını anlaması, ama bu 
hareketleri burjuvazinin çıkarlan doğrultu
sunda kullanabilece§ini görmes i ve bu işe giriş
m esi, daha çok kuzeyde Çarlık Rusya 'sı yerine 
yükselen devrim Rusya'sından a ldı ğı cesaretle 
mümkün oldu" (2) 

Ke malist hareket, daha ilk ortaya çı ktığı 
andan itibaren Lenin' in Rusya'sının yakın 
desf 2ğini almasın a rağmen. burjuva sınıf çıkar· 
lanı' • koruma konusunda son derece hassas ve 
özel ı .de komünistlerden gelebilecek teh like
lere kdrş ı alabildi§i nedi kkatli davrandı. Komü
nist lerle orta k bir cephe kurmaktan ve iktidan 
paylaşmaktan ısrarla sakınd ı. Türkiye'de bur
juva önd erlikl i bir demokratik hareketın ol
mayışı ve işçi sın ı fı önde rli§indeki demokratik 
hareket in ise zayıfl ı §:ı . komprador-burjuvazi. 
toprak ağaları, orta ve küçük-burjuvazinin 
çı karla rını ifade eden bir b lok an lamına gelen 
Kemalizmin, daha başından beri tam bir anti
komünist, azgın bir i şçi-köylü düşma nı ve a nti
demokratik bir hareket olarak şekillenmesinde 
rol oynayan etkenler oldu. Genç Türk burjuva
zisi hiç beklemediğ i ve aklından bile geçirme· 
diği bir anda, kend is ini Mustafa Kemal'in 
şahsında kitlelerin aşagıdan yükselen devrimci 
dalgas ı nın tepesinde oturur durumda buldu. 
Ke ma li zmin bu nite li Q: i TKP tarafından hemen 
hemen hiç d ikkate alı nmadı. Kemalizmin köklü 
bir tah lili ne dayanan do§ru bir s iyasal tavır 
geliştireceği yerde. TKP. daha çok Kemalizmle 
uzlaşma yo ll arı arama yoluna gitti. Aynı parti , 
o günün koşullarında görevini n demokratik 
devrime ka rşı ve demokrasi güçlerine düşman 
olan kema list bloka karşı kendi özgücüne. işçi
le re ve köylülere dayanarak ve küçük-burjuva 
demokratlarını yanına çekerek, ulusa l kurtu
luşu tutarlı bir anti-emperyal ist ve demokrat ik 
devrim doğrultusona yöneltmek olduğunu unut· 
tu. Bu uz laşmacı mantığın sonucudur ki, 
Mustafa Kemal'den a lı nan yazılı bir güvenceyi 
yeterl i bulan Mustafa Suphi ve TKP Merkez 
Kom itesi üyesi ondört devrimci, yine Mustafa 
Kemal' in yönergesiyle bağdurularak Karadeniz'
in s uların a bırakıldı . Ama TKP. bundan hiç 
ders çı karmadı. Düşüncede olduğu kadar 
politikada da lihera lizmin en küçük b ir kı
rıntısını bile içermeyen Kemalizm~ yoru lmak 
bilmez bi r çabayla sürekli liberalizm ci l asını 
vurdu. Altm ı ş y ıl boyu nca karşıdakinden hiç bir 
karşılı k beklemeksizin, karş ıtınca muhatap 
bile a lınmaksı zın ve hatta karşıtı böyle bir 
ta lepte bile bu lunmadı ğı halde köreesine 
Kemali zmi destekledi. Günümüzde bile TKP'
nin hal a kitle leri faşizmin i şbi rlik ç i s i bir parti 
olan SO D EP' e oy vermeye çağırması, ı 984'ün 
TKP'sinin 1920'1i yı lların TKP'si ile t arnitarn ı
na özdeş olduğunun. aynı uzlaşma mantığ ı na 
sadakaı l e bağlı kaldı ğının bir kanıtı değil 
midir? ı 2 Eylül darbesi sonrası nda eski burjuva 
kuyrukçusu a nlayı şında ne denli sehat kar 
davrandı ğını kanıt lamak istercesine libera lizm 
atfettiği bir partiyi desteklemesi. devr imin 
üstüne sünger çekerek faş i zmi n işbi rlikç i si 

parti lere kuyrukçuluk yapmaya soyunmas ı. 

e§er anlaYabilirse TKP için gerçekten de utanç 
verici bir tab lodur. Şi mdi bu özdeş li ğ in nerede 
yattı ğ ı na bakmak gerekir. 

Mustafa S uphi ve TKP'n in öteki seçkin 
kadrolannın kemalistler tarafından oyuna 
geti ril erek katiedilme le ri. zaten çok genç ola n 
ve bir yığın hasta lı klı unsuru bünyesinde barın· 
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dırarı partiyi son de rece güçsüz düşürdü. 
Mustafa Kemal de, onbeşleri n topluca imha 
edilmesi olayındakine benzer yöntemlere baş· 
vurarak komünistleri kendisi için bir tehdit 
unsuru olmanın uzağında tutarken, öte yandan 
sahte komünist partisi kurdurtacak kadar ileri 
gitti. Bununla kendi iktidarına yöne lmesi muh· 
temel bir ilıaici muhalefetin yine kendisine 
bağlı o lan örgüdere kanalize olmasını sa§la· 
maya, varsa böyle b ir muhalefeti aç ığa çıka r
maya ve denetimi altına almaya ça lıştı . 
Komünizmi. bir inanç sistemi o larak de§il de, 
Türkiye'yi onur kırıcı emperyalizmin açık işgal 
koşullarından kurtararak ba§ımsızlığa götüre· 
bilecek bir araç o larak değerlendiren TKP'nin 
yönetici kadrolannın önemli bir bölüm ü. ulusal 
devrim tamamlandıktan sonra. kend ilerin i 
özünde arnaçianna ulaşmış varsaydılar. İkinci 
adımın an lmasına. yani demokratik devrim 
sürecine girilmesine fazlaca iht iyaç duymadı
lar. Suniann büyük ço§unlu§u eskiden şoven 
milliye tç i. turancı ö rgütler in saflannda yer 
almışlardı. Bu nedenle Kemalizmin sınırlı sıkış
tırmalan karşı sında. bu pa rt in in kadrolannı n 
ço§unlu§u dünyada hemen hemen ilk kez kendi 
partilerini gönüllü bir biç imde tasfiye etme 
geleneğini başlattıl ar. Komünist Enternasyo· 
nal saflannda yer alan komünist partileri 
içinde. bünyesi nde miliyetçili§ in ge l işti§i ilk 
part i o lma onursuzluğu denilebilir ki , TKP'ye 
nasip oldu. 

TKP'nin Komintern 'deki temsilcisi olan 
Şefi k Hüsnü Deymer'in verdiğ i yan lı ş ve e ksik 
bilgilere rağmen, bu partinin Ke malizme tam 
bir kuyrukçuluk yapma anlayışı Kominte rn' in 
dikkatlerinden kaçmadı . 30 Haziran 1924 
tarihinde yapı lan Komünte rn'in Beşinci Ko n
gresinde konuşan Ukrayna delegesi D.Z. Ma· 
nuilski, TKP'yi şiddetl e e leşti rerek. "gerçekte 
proletarya ile burjuvazinin sınıfsa l işbirli§i yap· 
malarını savunan aydmlıkçı yoldaşlanmızın 
yanlışlan yeni de§ildir ... Eski A vusturya im
paratorlu§unun Ukrayna lı sosyal-demokratla· 
n nın ve Avrupa'nın Polanya lı sosyalist lerinin 
tutumunu hatırlayan herkes, Türk yoldaşlan 

mızın yanlışının köklerinin İkin ci Enternasyo~ 
nal'in büti.in sosyal-patriyotik (s osyal-şoven) 
ideolojisillde olduğunu anlayacaktır''(3) de
mekteydi. İşte her iki döne min TKP's i arasın
daki özdeş lik buradad ı r. Elbette. 1924 yılından 
bu yana akıp giden yanın yüzyılı aşkın süre 
içinde birçok şey deg i şti. Ama Komintern tara
fından TKP'ye yakıştınlan sosyal-şoven dam· 
gası geçerliliğini günümüze ka dar bütünüyle 
korudu. İkinci Ertternasyonal'in yakasına 
yapı şan lanet. TKP'nin de yakası nı bıra kmadı. 
Ve ne yazık ki. TKP. a lnına sürülen bu kara 
lekeyi s ilmek, yakası nı bu ltı n ~Uen kurtarmak 
için en küçük bir çaba b ile harcamadı . Sınıfsa l 
içeriği bir yana bı rakılsa bile. Kemalizm in 
resmi (ve egemen) ideoloji olduğu bir toplumda. 
onun sol'dan kuyrukçusu olmakla bir adım 
dahi ileri gidilemeyece§ini bir türlü anlamadı. 
an lamak da istemedi. Böylelikle ı 925'1erde 
partinin devrimci ögelerden arındırılmasıyla 
başlayan TKP tasfiyeciliQ:i, ardından Kema· 
lizme tam bir uşakça kuyru kçuluğa dönüştü. 
Partin in g iderek i şç i sınıfı ile hi ç bir organik 
bağı kalmadı ve tipik bir reformisı kü çü k· 
burjuva aydı n lar kulübü haline ge ldi. 

Sonra l a rı. TKP'nin üst düzeyde ki yönetici
leri olan Şevket Süreyya Aydemir ve Veda t 
Nedim Tör gibi unsurların partiden ayrıla ra k 
oluşturdukları KADRO e kibi ile resmi TKP 
yöneti m i arasında da özü nde ciddi hiç bir ayrı· 

lık yoktu. Aralarındaki tek farklılık . Kemaliz
min sol temsilciliginin farklı örgüt b iç imleri ile 
va rlı ğ ını sürdürmesiydi. Sol Kema lizm. bir yan~ 
dan TKP içinde. öte yandan KADRO ekibinde 
temsil edilnı ekt eydi. 

Ya l nız dikkat edilmesi gereken başka ö
nemli bir no kta daha var: Man uilsk i' nin a!:)z ı n~ 
dan Komün ist Enternasyo na l 1924 y ılında 
TKP'yi sosya l-şoven ola rak değerlendirirken. 
onun i şçi sınıfı hareke rini burjuvazini n kuynı§ u 
haline getirmesi. sınıf i ş birlikç ili ğ i somut ger· 
çeği nden yola çıknıaktaydı. Ama TKP' nin tas· 
fiyecili§i nin sa lt bununl a değ il. Kürdis ta n 
ha l kın ın varlıgının inkar ed ilmesi. Kl'nıali zm 
tarafından ge li ştirile n ulusal iınhaya göz yu
mulması gerçeğiy l e de arası nd a çok sık ı bir 
i li şki vard ı r. TKP. Kürdis ta n'da gelişen di
renme hareketl eri ne karş ı katıksız bir sosya l~ 
şoven tutum takındı. Halbuki bu parti. e9er 
Kürdistan'da gelişen ayak lanma la rın gerici 
ö nde rlig ini yıkarak. onları halk ayakla n ma~ 

l arı na dönüştüreb il se ve bunu Türkiye'de do§ru 
bir çizgide geliştirec~ği demokra tik devrim 
mücadelesiyle bi rl eşt ire re k ke ma list dikratör· 
lüğe ka rşı yöne ltebi lseydi. bu diktatö rlüğü n 
yı kılması mümkün olabilirdi. Ama o. Kemaliz· 
min aya klanmalan bastırmak amac ı y l a Kür
dista n'da girişıigi e n in sanlık dışı soykırım ve 
karliamla n . "DoQu'da hortlatıl an irtica"ya 
karşı " kapita list uygarlığın savunulması" 
o la ra k deQerlendirdi. Adeta yaranmak ister· 
cesine bir anlayışla. Kemalizmin Kürdis ta n'
~-a ki insan kasap lı ğ ı faaliyetine des tek verdi. 
Oyle ki. Kemalizm böyle bi r deste k ta lebinde 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



~RXWEBÜN 

bulunmadı Qı halde, o. bunu yaptı. Kısacası 
TKP. kemalist sömürgecilerin Kürdistan'daki 
her türlü imha eylemine alkış tuttu. 

Gerçi 1 930'1arda ElazıQ'da tutuklu bulunan 
Or. Hikmet Kıvılcımlı, Kürdistan sorunu hak
kında Türkiye Sosyalist Hare ketinin bugün bile 
ulaşamadı§ı bir seviyede do§ru ve açık bir yak
laşım geliştirdi; Kemalizm ve Kürdistan sorunu · 
konusunda TKP yönetimini zorlamaya çalıştı . 
Ama Kıvılcımlı'nın ihtiyat Kuvvet-Şark Mese· 
lesi olarak bilinen bu çalı ş ması (tezleri} TKP 
yönetimi tarafından hasıraltı edildi ve küflü 
çekmeeelerde 'farelerin kemirici eleştirisine 
terkedildi.' Öyle ki. TKP'nin estirdiği sosyal
şovenizm dalgası karşısında. Hikmet Kıvılcım
lı'nın kendisi bile sa§lıQında kitabına sahip 
çı k ma cesaretini gösteremedi. Ancak yazan nı n 
ölümünden sonradır ki, böylesi tezlerin varlıSı 
gUnışıSına çıkarılabildi. Peki. bu durum TKP 
için bir onur vesilesi olabilir mi? Hiç de de§il, 
proletaryayı temsil etmek iddiasında olan bir 
parti için. bundan daha da onur kıncı birdurum 
düşünülemez. Altmış yıl boyunca Kemcılizme 
karşılıksız destek vermek. Kemalizmin yurt
dışı temsilcili§ini yapmak. TKP'ye ne kazan
dırdı? Demokratik halk devrimi yo lunda hangi 
mevzileri saQiamlaştırmasına yolaçtı? işçi 
sınıfı ve halk hareketine ne verdi? Azgın bir 
anti-komünist. korkunç bir işçi-köylü düşmanı 
ve Kürt halkını n kasabı olan bir diktatöre 
demokratlık, diktatörlü§üne de demokrasi 
yaftasını yapıştırmak: bu yüzden de demokrasi 
sorunu ve ulusalsorunda halk lanmızı devrime 
kalkmaktan alıkoymak; " kitlelerin sabırsı zlı
Sını burjuvaziye yardım amacı ile kontrol eden 
-proleter eylemlerin coşkunlu§una karşı bir 
çeşit otomatik fren görevini yapan" bir .. sosya· 
lizm" türüne dört elle san lmak- en acımasız ve 
en adil yargı gücü olan halklanmızın devrim 
tarihi . işlediSi bu affedilınez suçlardan ötürü 
TKP'yi mutlaka yargılayacaktır. Ve hiç bir kuv
vet. tarihin verdiSi bu hükmün icra edilmesinin 
önüne geçemeyecektir. 

Evet, Türkiye' de demokrasi sorunu nasıl 
çözümlenebilir? Açıktır ki , Türkiye koşul· 
lannda demokrasi sorununun çözüme kavuş· 
turulması, en başta Kürdistan sorununun 
çözümüne bağlıdı r. Ama TKP, Kürdistan diye 
bir ülkenin, bu ülke üzerinde yaşayan halkın 
gerçekligini kabul etmedi§i için, demokrasi 
sorununa tutarlı yaklaşımı da mümkün olma
mıştır. Yoksa sınırlı da olsa ezilen milliyetlerin 
egemen sınıflannın temsil edilebildi§i birinci 
ve ikinci meşrutiyet yönetimlerinden çok daha 
şoven bir konumda bulunan kemalist yönetim 
nasıl .. demokratik" olarak adlandırılabilir? 
işte TKP taşıdıSı komünist sıfatıyla hiç bir 
ilişkisinin olmadığ ı nı en açı k biçimiyle tam da 
bu noktada ortaya koydu. 1970'li yıllara 
gelinceye kadar TKP'nin Kürdistan sorunu 
karşısında izlediği politika. kemalist sömür
gecilik politikasıyla ilginç bir paralellik arzetti. 
Oyle ki, Kemalizm Kürdistan' da ulusal imha 
için harekete mi geçti? TKP alkış tuttu. Kema
lizm, Kürd istan sorununun üzerini beton
layarak artık böyle bir gerçeklikten eser kal
madıSını kanıtlamaya mı çalıştı ? Muhalefet
teki gölgesi de iktidarda bulunan aslından 
aldı§ı sinyale uyara k, ulusal gerçekiiSim izi bir 
kalem darbesiyle defterden sild i. Kısacası . TKP 
Kürdistan sorununa yaklaşımında esas olarak 
maymuncasına kemalizmi soldan taklit etti. 
Proleter enternasyonalizmine sadık kalmak, 
komünist olmak bir yana. demokrat olmanın 
ilk adımının bile ezilen ulusun devrimci kurtu
luş hareketine en aktif desteği saSlamaktan 
geçtiğini sürekli unuttu. Devrimin üzerinden 
atlama gibi onulmaz bir hastalık düzeyine 
yükselen bu unutkan lık , onu kemalist cumhu
riyet içinde erimeye kadar götürdü. Demek ki. 
tasfiyecilikle bu denli ilerleme, sadece Kema· 
li zmin sol'u dize getirmede usta bir taktisyen 
olmasın ı n kaçınılmaz bir sonucu değil, TKP'nin 
adının gerçeksahibi olamamasındandı. TKP bu 
durumu izah etmeden değil komünist olmak. 
demokratlıktan bahsetme hakkın ı bile kazana
maz. TKP'nin tasfiyeciliSi açı§a çıkan lmadan 
Türkiye devrimine yo l aldın lamaz. 

TKP tasfiyecili§inin. Türkiye sosya list ve 
demokratik hareketi açısından do§urdu§u 
diğer o lumsuz bir sonuç da. SSCB'nin desteSi
nin devrimci-demokratik hareketten kemalist
lere kaymasıydı. Saglanan her türlü desteğe ve 
yol gös-terici eleştirilere rağmen. bu partinin 
tutarlı bir devrimci çizgiye gelemernesi ve 
Kemalizme alternati f olabilecek bir devrimci
demokratik gelişme ortaya çıkaramaması 
üzerine. proletarya devriminin bu genç ül
kesinde sosyalizmi inşa etme ve yaşatmanın 
zorunlu bir dayatması olarak SSCB. kemalist 
yönetime destek verdi. TKP. başından itibaren 
Ke malizmi n doğru bir tahlilinden yola çıkarak. 
işçi sın ıfı . köylülük ve devrimci aydınlann 
bloku etrafında geniş bir ulusal demokratik 
cephe oluşturabilse ve Anadolu'da kendili§in· 
den gelişen ant i-emperyalist halk hareketinin 
başına geçebilseydi, SSCB'nin desteSinin daha 
da yoğunlaşmış bir biçimde bu cepheden yana 
kayacaSı kesindi. Halk hareketi içinde sosya
li zmin anavata nına güçlü bir sempati de vardı. 
Bu sempat inin doSru bir önderlikle birl eştiri
lerek maddi bi r güce dönüştürülmesinin koşul· 
lan mevcuttu. Ama bu gerçekleştirilemedi. 
Bunun kaynağı da TKP tarafından doğru bir 
biçimde ortaya kon ulmak zorundadır. TKP. 
sosyalist ülkelere dayandıSını söyleyerek. 
" benim suçum yok. ben yalnızca SSCB'nin 
politikasını hayata geçirdim" diyemez. "Ko
mintern ve SBKP (B) böyle istedikleri için 
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devrim diye bir sorunu m olmadı. bunun için her 
zaman Kemalizmin sol kanadı işlevimi yerine 
getirmenin ötesi'ne geçemedim" idd i asında 
bulunamaz. l-lele hele kendi suçunu. ve rdiSi 
yan lı ş bilgilere ·ra§men. yine de Kemalizm 
hakkında do§ru tesbitiere ulaşan Ne kendisini 
sınıfsal işbirli§ini savunmakla, Kemalizme 
kuyrukçuluk yapmakla. sosya l-şovenizm ve 
Struvecilikle "ilham eden" Komintern'in 
üzerine yıkamaz. Ortada bir suçlu varsa ve 
mutlaka hesap sorulması gerekiyorsa o da 
TKP' dir. 

Yıllar yılı Kürdistan gerçekliğini inkar eden 
TKP. her ne hikmetse günümüzde Kürdistan '
dan bahsedebiliyor. Kürdistan sorununun Tür
kiye devriminin en temel bir sorunu oldu§unu 
söyleyebiliyor. O zaman sormak gerekiyor: 
TKP böyle bir tesbite nasıl ulaştı? Yoksa 
Kürdistan' ı aradan altmış yıl geçtikten sonra 
mı keşfediyor? Eğer TKP yeni yaklaşımında 
samimiyse, eğer burada tarihsel bir suçlu
luktan kurtulma çabas ı varsa, Kürdistan ve 
Türkiye proJetaryas ı ve ha lkianna karşı duy
ması gereken sorumluluğu n bir sonucu olarak. 
bunu dürüst ve samimi bir biçimde açıklaması 
gerekmiyor mu? Ülkesi ve halkıyla Kürdistan 
nasıl kurtulur? Kürdistan devriminin hedefleri 
ve görevleri ne olmalıdır? Esas sorumlusunun 
TKP olduğu proleter enternasyonalist dayanı ş
manın zehirlenıne si yerine, halklanmızın ger
çe k enternasyonalist dayanışması nasıl ya
ratı lır? Halklanmızın özgürlük ve eşitlik teme
lindeki kardeşçe birliği nasıl gerçekleştirilir? 
TKP bunu neler için yapmıştır. hangi o lumlu 
girişimlerde bulunmuştur? Yaklaşımını eyle· 
miyle destekleyebilecek tek bir olum lu örnek 
sunabilir mi? Evet, TKP'yi dürüstlüğe davet 
ediyor ve sorulanmıza cevap vermeye ça
Sınyoruz. Bu parti . şu yada bu güce, şu ya da bu 
sosyalist ülkeye dayandığını söyleyerek halk
Janmıza hesap vermekten kaçamaz. Şu ya da 
bu sosyalist ülkeyle ilişkisi. onun halkianınıza 
karşı işlediği ağır suçlan perdeleyen, ayıplarını 
örten bir "asma yapraSı" olamaz. Kaldı ki. 
onun dayandıSını iddia ettiği güçlerin de 
gerçeSi daha yakından görecekleri zaman gel
miştir. Aradaki bu engel kalktıSı zaman ger
çekler daha açık olarak görülecektir. 

Sordu§umuz bu sorulara do§ru ve tutarlı 
cevaplan içermedi§i içindir ki, TKP'nin Kürdis
tan sorununa yaklaşımında yeni bir şey yoktur. 
Gündemde olan, yine eski tez ler ve politikalar
dır. Tamamen faydacı bir anlayış temelinde 
geliştirilen bu yaklaşı mla. artık bir ceset haline 
dönüşen bu tezler ve politikalara yeniden can lı
lık kazandınimak istenmektedir. 

Kürdistan' da proletarya önderiikti ulusal 
kurtul~ş hareketi geliştiğ i zaman TKP ne yaptı? 
Açıktı r ki. bu parti Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Hareketinin kendi suçlan nı örtaya dökmemesi 
için, işbirlikçi Kürt küçük-burjuva milliyetçili· 
ğini. PKK'ye dayatarak onu engellemeye çalış
tı . Kürt küçük-burjuva milliyetçili§inin ve ilkel 
milliyetçili§in. sömürgeci parlamentoda yer 
alan bazı ne idüğü belirsiz milletvekillerinin de 
katılımıyla 1979' da oluşturdukl arı "Ulusal 
Demokratik Güçbirligi"ni. ("UDG") PKK'ye 
karşı destekleyerek. sömürgecili9in azgın sal
dırılan altında şekillenen Kürdistan devrimcili
gini bitirmek istedi. Hertürlü dış güce en soysuz 
türünden işbirlikçilik yapma ruhunun iliklerine 
dek işlediği bir sınıfın temsilcilerini bazı sosya
list ülkelerin başkentlerinde dolaştırarak. sö
zümona bu güçlere meşruluk zemini kazandır· 
maya çalışırken . Kürdistan'da ortaya çıkan en 
büyük özgürlük hareketine "provakasyon ha
reketi" diyebildi. Aynı an l ayışını , 12 Eylül 
faşist-askeri darbesinin üzerinden uzun birsüre 
geçtikten sonra 1982'de yeniden tekrarladı. 

Bugün de aynı TKP. Kürdistan' daki bir 
takım naylon örgütleri PKK'ye dayatmak 
istiyor: Kürdistan'da kendi izdüşümlerini ya
ratmaya. Kürdistan patentli bazı işbirlikçi 
reformisı grupları maaştı memur tutar gibi 
yanına alarak PKK'yi dizgi nlemeye çalışıyor. 
Uluslararası plandaki bazı ilişkilerine daya
narak, PKK'yi ke ndisine ba§ lamayı. iradesine 
egemen olmayı denemek istiyor. Bu tür ucuz 
yöntem lerle bazı Kürt küçük-burjuva reformisı 
çevrele rini kendi kapıkulları haline getirmeyi 
başarması. biraz olsun bu yönlü umutlarını 
arttırıyor! Bu tür iğrenç umutların kaynağında 
.. geleneksel olarak Kürtler işbi rlikçi li Se yatkın
dır" anlayışının izlerini bulabilmek zor bir şey 
olmasa gerekir. 

Kürt hakim s ınıflarının bir tarihsel işbir· 
likçilik ve uşaklık ge leneklerinin o ldugu. ulusal 
ve insani de§erlerimizi beş mete lik etmeyen 
soysuz çıkarları karşılığında işgalci güçlere 
peşkeş çektikleri doğrudur. Tarihleri boyunca. 
halkımızın engin direnişçiligine karşılık. bu 
güçler sayı sız efendi değiştirmişl.~r; gelene 
ağam gidene paşam demiş lerdir. Oyle ki. bu 
güçler hemen her zaman kendileri için yaşam 
kaynaSını yabancı egemen iere sıkı ca yanıan
makta ve hatta onların içinde erimekte bulmuş
lardır. Kürt küçük-burjuvazisi de bu sınıflarda n 
türemed ir. aynı ruhun takipçisidir. Kürt küçük
burjuva reformistlerinin, TKP'nin " ilişki kur· 
ma" a nlayış ına kolayca yatma lan da. onların 
bu işbirlikçi karakterlerinden, ayakta durabil
mek için her dönemde dayanabilecekleri kol
tuk de§nekleri aramala rından . e nternasyona
lizm maskesi altında her türlü kozmopolit ve 
işbirlikçi anlayışa dört elle sarılmalanndan 
kaynaklanmaktadır. Ama TKP. Kürt hakim 
sınıflan ve on l arı n geleneğinin devam ettirici 
güçleri olan küçük~burjuva reformis ıl eri ile 
Kürdistan proletaryasını birbirine karıştınrken 

çok kötü yanılmaktadır . Kürdistan pro letaryası 
her şeyden önce kendisinin ve halkımızın 
özgücüne güvenir ve PKK de Kürdistan pro
letaryasının öncü müfrezesidir. TKP'nin amacı 
PKK ile i li şki kurmak ise. bunun yolu pr'oletarya 
enternasyonalizminin ilkelerinin tutarlı bir 
biçimde uygulanmasından geçer. Devrimci 
direnişçi mücadelesinin yükseltilmesinin önü
ne engeller dikmekten ve aynı amaçla didinip 
duran öteki güçlere her türlü desteği sa§la
maktan de§il. TKP'nin bu anlayı şının pro· 
letarya enternasyonalizmi ile zerre kadar 
ili şki si olamaz. 

Bı,ırada reformisı Kürt küçük~burjuva çev
relerinede bir kaç sözümüz var: Ulusal nihilizm 
üzerine kurulu ortaçağdan kalma en kötü 
türünden gericilik kokan ilişki tarzı ve anlayış
larla, kendi gerçek kimliğinizi herkese göster
mekten başka bir yere varaınayaca§ını z son 
derece açıktır. Halkımızın ulusal kurtuluş 
mücadelesine daha a§ır zara rlar vermek iste
miyorsanız, ortaya çıkı şını zdan beri sürekli bir 
a lı şka nlık haline getirme k istedi§iniz sakat 
ilişki üretme mantığınızı terkeımelisiniz. Ayak· 
ta durabilmek için başkalarının s ize sundu§u 
çürük koltuk de§neklerine dayanaca§ınıza. 
Kürdistan halkının özgücüne güvenmelisiniz. 
Kendinize birazcık saygınız varsa kendi gücü
nüze güven duymalısınız. Artık halkım ı zın 
kendi kurtuluşunu sa§lamaya, bağımsı zlı§ ını 
ve özgürlüSünü kazanmaya yetecek gücünün 
o ldu§unu kabul etmek zorundasınız . PKK' nin 
önderlik etti§ i geçmiş kısa süreli devrimci 
ulusal direniş mücadelesi, Kürdis tan halkının 
gücünün nelere kadir olduğun un en dolaysız 
kanıtıdır. Yurdışında oluşturmaya çal ı şi!Qınız 
bütün tecrit çemberierine ra§men. yeni döne
min üzerine büyük bir azim ve kararlılıkla 
yürüyen PKK'nin Kürdistan da!] lannda ilk dire
niş kıvılcımlarını tutuşturması , düşmanın ve 
onun her renkten işbirlikçilerinin gelişmenin 
önüne çıkardıklan hiç bir engelin. halkın 
özgücüne güven ilkesi temelinde yüksele n 
devrimci kurtuluş mücadelelerini dizgi nlemeye 
yetmeyece§ini ortaya koymuştur. Siz Avrupa 
kapısını tutarak PKK' yi tam bir kuşatma içine 
aldığımza inanırken. halkımıza açılan Kürdis· 
tan kapısının açık olduğunu unuttunuz. Dev· 
rimciler bu kapının kapatılmasına asla izin 
vermediler. yı §ınlarla bağlan nı koparmadılar. 
Onlar. "kendilerini do§uron, emziren ve yetişti· 
ren analanyla, yı§ınlarla ba§lannı koruduklon 
için güçlüdürler. Ve. analanyla, halkla ba§
lannı koruduklon sürece. yenilmez olarak kol
mak için her olona§a sahiptirJer"(4) Bunu hi{ 
bir zaman akl ını zdan çıkarmayın! 

1960-1970 Dönemi: icazetli Sol 
ve Tasfiyecilik! 

1950'1erden başlayarak, emperyalizme ba· 
§ımlılık içinde ekonomik ve siyasal alanlarda 
etkis ini sınırsız bir biçimde ge li ştiren ticaret 
burjuvazisi ve toprak ağalan ittifakana karşı 
öteki burjuva kesimlerin bir tepkisi olarak 
ortaya çıkan 27 Mayıs Hareketinin sonuçlann
dan en çok işbirlikçi sanayi burjuvazisi yarar· 
landı; ama aynı hareket, orta ve küçük-bur
juvazinin de sınırl ı bazı kazanımlar e lde etme· 
lerini sa§ladı. Kemalist diktatörlüğün faşist bir 
diktatörlük biçimine dönüşme süreci hızla
nınca ve işbirlikçi-tekelci burjuvazi nin iktidar· 
daki etkinliSi artın ca. güçleri önem li ölçüde 
zayıflayan orta sın ı flar da sol'a doSru kaymaya 
ve küçük-burjuva demokratlığa ge lişmeye baş
ladı. üzeilikle 1965'ten sonra işbirl ikçi-teke l ci 
burjuvazinin gerici uygulamalarına karşı köy
lülü§ün, işçi sınıfının ve aydın gençli§in muha
lefetinde bir yükselme görüldü. Bu toplumsal 
kesimlerin s ınıfsal çıkar larını dile getirmeye 
çalışan ideolojik-politik e§ilimler oluştu ve bu 
eQilimlerin ağır baskı ortamına yönelik eleştiri
leri de yükselmeye baş ladı. Ama bu eleştiriler. 
işçi sınıfı ve köylülüQün öz mücadelelerinin 
eseri olmayan ve daha çok devlet iç indeki bazı 
orta ve küçük-burjuva kesimlerin çıkarlarını 
korumaya yönelik c ılı z demokratik ilke ve ku
rumlara dayanılarak geliştirilmekteydi . Böyle 
bir ortamda sosyalistler de bunları kendilerine 
dayanak yaparak demokrasi savaşımı nı yürüt
mek istiyorlardı. Başlangıçta legal olarak 
gerçekleştiri l en bu çıkı ş. daha sonralan doğru 
devrimci temellere kavuşturulamadı . Mevcut 
rej ime yönelti len eleştiriler reformculuğu 
aşarak devrimcili Se ulaşamadı. Bilimsel sos
yalizm küçük-burjuva sosyalizmini n yerine 
geçiri lemedi. Burjuva yasallı§ının dar çerçer
vesi içine sıkı şıp kalmak. bu çerçevenin dışına 
çıkmamak adeta bir tabu o la rak benimsendi. 
Reformisı strateji ve taktikler yerine devrimci 
strateji ve taktikler gündeme getirilemedi. 
Kısacası . sosyalistler. kendilerine düşen görev~ 
leri yerine get irmenin bir hayli uzağında 
kaldılar. 

1 960'1ı yı lian n ortalanndan itibaren, sosya
lizm adına hareket eden güçlerde içinde olmak 
üzere. ağırlıklı olarak Türkiye i şçi Part is i (TİP) 
tarafından temsil edi len bu süreçte öne çı karı
lan demokrasi hareketinin programı. tam a nla
mıyla reformisı bir küçük-burjuva program 
oldu. Devrimci Marksizm-leninizm teorisi. 
siyasal programı, stratejisi ve taktikleri ile 
demokrasi hareketi içinde etkinlig ini hisse ttir
ıneyi başaramadı. "Burjuva demokratik hak
lan kullanma" ve ''Türkiye'de burjuva demok
rasisi nin sınırlarını genişletme" adı altında, 
yaşama gücünü 27 Mayıs Anayasasının ta nı· 
dığı geçici birtakım haklarda bulan icazetli so l. 
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böylelikle kendi kendisini bir kez daha tasfiye 
etti. Türkiye Solunun tarihten ders çıkarmama 
becerisini tekrarlayan icazetli so l. demokratik 
hareketin s tratejik müttefi§i ola rak CHP'yi 
gördü. Geni ş devrimci-demokratik muhalefet 
potansiyelini sosyal-demokrat o la rak nitelen
dirdiSi bu partinin potasında eritti. 

Halbuki. aynı dönemde Küba ve Vietnam 
gibi yeni-sömürge ülkelerde proletarya önderli
ğinde geliştirilen demokratik halk devrimleri 
zafere götürülmüş ve halk demokrasileri kurul
muştu. Bu devrimierin sonucunda yeni-sö
mürge ülkelerdeki devrimiere ilişkin zengin bir 
mücadele deneyimi o rtaya çıkmıştı . Ama ica
zetli sol, bu örneklerden olumlu dersler çıkar
mayı ve on l arın ç izdikleri yolda ilerlemeyi 
aklına getirmedi. Dünyanın bi r çok ülkesinde 
yeni·sömürgeci lik sistemine karşı 'lıaşarılı halk 
savaş lan nın yükselmekte oldugu böyle bir 
dönemde, Türkiye'de sözümona iktidan fethel
menin temel aracı olarak parlamento, temel 
mücadele biçimi olarak da seçim kavgalan 
gösterildi. 

Aynı dönemde Kürdistan sorununa yak
laşım biçiminde de TKP'nin bakış açısının 
üzerine çıkı lamadı. T-KDP ve DDKO gibi Kürt 
feodal-kompradorlannın ve onlardan kaynak~ 
lanan gençli§in kuruluşlan nın da etkisiyle, 
''DoSu'da jandarma baskısına son" ça§nlan 
yapıldıysa da. bundan daha ileriye gidilemedi. 
Sosyal-şovenizmi aşarak Kürdistan sorununu 
o rtaya çıkarmak ve Türkiye devrimci-demok
ratik hareketi nin Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Hareket i gibi güçlü bir müttefiğini görmek 
yerine. burjuvazinin sorunu bitirme ve külleme 
çabala n oldugu gibi kabul edildi. işbirlikç i
tekelci burjuvazi ile Kürdistan sorununa yak· 
laşım biçimine ilişkin ufak tefek görüş ay· 
nlıklan kabataslak şu şekilde dile getiril
mekteydi: .. Do§u'da geliştirdi§ i niz kapitalizm, 
açtı§ınız kültür kurumlan Kürtleri zaten Türk· 
leşme sürecine sokmuş. Siz isteseniz de iste· 
mezseniz de sürecin bu yönde işleyeceği 
açıktır. Siz ise, jandarma dipçi§ine başvurmak
lo, esas olarak kendili§inden kaynaşma, 
bütünleşme yönünde işleyen süreci kesintiye 
u§ratıyorsunuz. Biz de Kürtlerin Türkleşmesin
den yanayız. Ama sizin uyguladı§ınız yöntem
lerle değil, daha demokratik yöntemlerle " 
Türkiye sosyalist ve demokratik hareketinin 
Kürdistan sorunu konusundaki a nlayışı da (!) 
tamıtamına böyleydi. 

1970'1ere do§ru gelindiSinde işbirlikçi-te
kelci burjuvazi sert baskı yöntem lerini gün
deme getirerek açık faşist diktatörlü§e yö
nelirken. Türkiye sosyalist ve demokratik 
hareketi içinde küçük-burjuva reform i sı eQi lim 
ile devrimci sosyalist eSilim arasındaki ay· 
rışma da hızlandı. Türkiye'de demokrasi sa
vaşımının a ncak pro letarya partisi önderli· 
§inde. işçi-köylü ittifakı temelinde ve halk 
savaş ı yöntemiyle geliştirilebileceği kavra n
maya başlandı. Buna paralel bir biçimde refor
misı küçük-burjuva eğilimin bütün engelle
melerine ra§men. sürekli olgunlaşan objektif 
koşulların da bi r dayatması olarak. yaygın kit
lesel hareketler, işçi sın ıfının grev, işgal, 
yürüyüş vb. türünden eylemleri, köylü niting
leri ve devrimci gençli§in boykot. işgal . 
yürüyüş türünden eylemle riyle süren gençlik 
hareketi önem li boyutlar kazand ı . Ama dev
rimci sosyalist e§il im. henüz ye terince maddi 
bir güce dönüşemeden, işbirlikçi·tekelci burju
vazinin tezgahiadı {lı 12 Mart faşist-askeri dar
besiyle ağır yaralar aldı . Devrimci e§il imin 
önderleri. 12 Ma rt faşist rej imi ta rafından 
katledildi. 

.. I 970'1erin başında Türkiye 'de gelişen 
devrimci eğilim içinde THKP-C Hareketini ve 
Mahir Çayan 'ın devrimci çalışmalan nı anmak 
gerekir. Mahir Çayon'ın teorik ve pratik ça lı ş
malarında, doğru bir ça§ anlayışını . Marksizm
Leninizmin ilkelerinin sistemli bir kavronışını, 
Türkiye'de proletaryanın öncü müfrezesinin 
yaratılmas ı ve bunun önderliğinde demokratik 
halk devriminin gerçekleştirilmesinin samimi, 
sorum lu ve ilkeli yaklaşımını bulmak mümkün
dür. Ancak Mnhir Çay an da. TİP reformizmine 
ve MDD çizgisini savunan e§ilimlerin aportü
nizmine karşı yürüttüğü mücadelede belli 
do§ru yaklaşım lar ortaya çıkarm ışsa do on
/ann etkisinden tamamen kurtulamamış, yu~ 
karda belirtti§imiz hata ve eksiklikleri aşa
mamış, yeterli bir anlayış ortaya çıkaramamış 
ve bunfann sonucunda hareketi ezilmekten 
kurtaromamıştır. Yine bu dönemde devrimci 
bir gençlik grubu olarak ortaya çıkan THKO 
ile, devrimci .bir köylü hareketi o larak ortaya 
çıkan TKP/ ML de burjuvazinin faşist saldın
Ianna karşı direnmelerine rağmen, teorik ve 
pratik alanda çeşitli hata ve eksiklikleri nede
niyle yenilmekten kurtulamamışlardır. Ve böy
lece. I 97 I -72 yıllan nda, Türkiye sosyalist ve 
demokratik hareketi devrimci ve reformisı 
kanatlarıyla birlikte ezilmişlerdir. "(S) 

Soylu bir biçimde direnmesine raQme n, 
, devrimci eğilimin yenilgiye uQramasının bir 
çok nedeni vardı. Her şeyden önce, bu eğilim 
do§ru bazı görüşler geliştirmesine karşılık. 
güçlü bir proletarya partisi yaratamadı. Bunun 
için yeterli bir teorik çerçeve çizemedi; bir 
siyasal program formül e edemedi. Yeterli bir 
stratejik anlayış geliştiremedi; doğruya epeyce 
yaklaşan anlayışını da yeterli ve doğru dev
rimc i taktiklerle hayata geçiremedi. En önem
lisi de Kemalizmi doğru değe rl endiremedi . 
Türkiye'de fa şizmin geliş tarz ı (Kemalizmin 
faşizme dönüşmes i) yeterince kavranamadı. 
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Kemalizmin sol bir akım olarak görülmesi. 
burjuvaziye karşı tavır alışta ciddi yanılgılara 
yolaçtı. Türkiye'de işçi-köylü ittifakının temel 
alınması yerine. köylülükten önce pratikte 
"liberal" burjuvazi müttefik olarak alındı. Kür
distan sorunu karşısında do§ru ve tutarlı bir 
yaklaşım geliştirilemedi. Bütün bu teorik, 
stratejik ve taktik hata ve eksiklikler. 12 Mart 
faşizmi karşısında devrimci e§ilimin ezilmesi
nin zeminini hazırladı. 

1970-1980 Dönemi: Soldaki 
Tasfiyeciliğin Derinleşmesil 

Yukarda da belirtti§imiz gibi Türkiye sosya· 
list ve demokratik hareketi, 12 Mart faşizmi ile 
noktalanan tarihsel dönemeçte bir kez daha 
a§ır bir yenilgiye u§radı . Yaşamaları halinde 
atmış oldukları olumlu adım lan daha da ileriye 
götürmeleri olasılı§ı yüksek olan devrimci 
hareketin önderleri, faşist rejim tarafından 
alçakça katledildiler. Sol hareketi tasfiye 
etmek için, Kemalizmin hemen her dönemde 
kullanageldi§i klasik taktiği yeniden gündeme 
getiren işbirlikçi-tekelci burjuvazi, küçük-bur
juva ögeleri terörle sindirip hareketten uzak
laştınrken. şehit düşen devrimci önderlerin esir 
aldığı yol arkadftışlannı .. islah e tme" ye çalıştı. 
Bilinen bu taktik, kısmen de olsa başan sa§
ladı. Eski dönemin önde gelen "devrimcilerin
den" bazılan. en ödlek ve en çıkar düşkü~ü 
olanlan utanmazca dönekliklere saptılar. Iç
lerinde açıkça Demirel türünden burjuva si
yaset adamianna bedavadan övgüler ya§dı
ranlar bile çıktı. Ama en çirkin olanı karşı
devrim tarafından islah edilen bir kesimin. bir · 
yandan geçmişin devrimci mirasına sahip 
görünürken, öte yandan bu tutum la ba§daş
ması olanaksız bir biçimde geçmişin direniş 
ruhuna küfrederek, sözümona yeni tezlerle 
onaya çıkmalanydı. Geçmişte atılan olumlu 
adımlan daha üst bir biçimde devam ettirmek 
yerine, en rezike tasfiyeci lik yoluna sapmak 
olan bu e§ilim. 1 975'ten sonra ilketapta THKP
C içinde "Halkın Yolu". THKO'da "Halkın 
Kunuluşu", TKP/ ML içinde de "Halkın Birliği" 
t arzındaki çıkı ş larla kendini gösterdi. İdeolojik 
gıdasını "Aydınlık" tasfiyeciliğinden alan ve 
daha sonraları ağırlıklı olarak "TİKP" çatısı 
altında birleşen bu grupların başını çektiği tas
fiyecilik hareketi , "üç dünya teorisi" ve "sosyal 
em peryalizm" bayrağı allında yürütü ldü. 
1970'1ere gelindiğinde ortaya çı kan devrimci 
e§ ilimin gelişmesini engellemek amacıyla boy
veren " PDA Hareketi" , I 2 Mart faşizminin 
çarklanndan geçtikten sonra sosyalizm mas
kesi altında faaliyette bulunan bir milis ha
reketine dönüştü. 

Bu görüşlerimizin doğruluğunun en açık 
kanırı. tasfi_yeci liQin bu cephesinin başın ı çe
ken. " TIKP" nin önderlerinin, 12 Eylül faşist
askeri da rbesinden sonra çıkarıldıklan mahke
me lerde. 1975'ten sonra yükselen " bölücülük 
ve yıkı cılık" adını verdik leri devrimci direnişe 
ka rşı mücadelede devlete büyük hizmetlerde 
bulunduklarını savunmalan ve faşist cuntanın 
e l ebaşlarını bu eylemlerine tanıkolarak göster
meleriydi. Bu samimi ve gerçek beyan i ... 
doğal olarak fasisı generaller tarafından d;l 
und ylandı. Gerçekten de bu cephe. ağırlık lı 
olarak 1979'dan başlayarak. Kürdistan 'da 
yu kse len Ulusa l Kurtulu ş Hareketine ve onun 
önd er gücü o lan PKK'ye karşı Türk sömürgeci
lig ı ile aynı cepheden çılgınca birsavaş yürüt tı.i. 

' Bo lu ı.::ü lü§ e karşı mücadele" sözkonusu olun
( ,, Kema lizmin iliklerine dek işl ediği, dev l et~ 

kulluk düşüncesini aşamayan bazı Türkiye sol 
çevreleri. "Tİ KP·Aydınhk" tasfiyeci-milis ha
reketinin devrim düşmanı yüzü nü bir türlü gör· 
rnek istemediler. Bu milis çetesini. son de rece 
açık bir biçimde yürüttü§ü karşı·devrimc i faa
liyetlerine rağmen. halk güçleri arasında gör
meye devam ettiler. Böyleleri acaba bugün de 
PKK'nin "TİKP" m ilis çetesine karşı mücade
lesini ha la "sol içi çatışma lar" biçiminde mi 
değerlendirmektedirler? Bu soruyu sormamız 
gerekiyor; çünkü, PKK'nin devrimcilere karşı 
şiddet kullandığı teraneleri aynı çevrelerden 
şimdilerde yeniden yükseltiliyor. Gerçekte ise, 
eğer kend ilerinde birazcık insani duygular kal
mışsa. herşeyin bu denli açıkça ortaya çık
masından sonra azıcık utanmalan gerekir. 

12 Mart faşist- askeri darbesi ile mevcut 
devrimci çıkışı ezen ve devlette faşist odaklaş
mayı güçlendiren işbirlikçi-tekelci burjuvazi. 
1973 seçimleri ile yeniden seçimli·parlamen
tolu yönetime geçmekte cidd i bir sakınca gör· 
medi. Aynı dönemden başlayarak, devrimci 
mücadele de yeni bir gelişme sürecine girdi. 
Özellikıe 1975'ten sonra sendika l mücadele 
düzeyinde ve e konomik-demokratik haklar 
uğruna i şçi sınıfı hareketi hız lı bir ge lişme 
gösterdi. işçi sınıfı hareketi ile ba§lar kurma 
durumundan uzak ve ağırlıklı olarak yükselen 
aydın-gençlik hareketi içinde, Marksizm-Le
ninizm adına yola ç ıkan çok sayıda ideolojik 
grup oluştu. Ama bu grup laşmalarda n hiçbiri 
geçmişin ve en başta da 197l 'de u§ranılan 
yenilgin in ciddi bir de§erlendirmesini yapa
madı. Devrimci geçmişin hata ve eksikliklerini 
doğru ve açık bir biçimde ortaya koyarak, 
bunun gerekli kıldı§ı devrimci ça lışma ta rzı 
içine giremedi. - Teorik ve politik çalışmada 
yüzeysellik ve kıs ırlık , örgütsel ve pratik ça lı ş
mada plansızhk. darlık. ciddi yapılanmalar 
yaratmaktan kaçış. parçalanma ve grupçuluk-
1973 sonrasında Türkiye devrimci·demokratik 
hareketinin içinde bulundu§u gerçek durum 
böyleydi. . 

l'J 78 ' 1e.e gelindiğinde. emekçi halk yı §ın
lannın dı.izene karşı muhalefetinde muazzam 
bir artış görülmesine ve işbirlikçi-tekelci burju
v.ızi resmi devlet güçleri ve sivil uşakl arı e liyle 
tezg3 hladı§ı Maraş kat l iam ını bahane ederek 
sı kıyönetim uygulamalan altında açık faşist 
diktatör lü§e geçişin hazırlıklarını yoğunlaştır
ması na ra§men. devrimci-de mokratik cephede 
bu ge li şmeleri karşılayabi lecek ciddi bir deği· 
şiklik meydana gelmedi. Başını TKP'nin çekti§i 
TİP ve TSiP gibi küçük-burjuva reformistleri, 
Kemalizmle geleneksel uzlaşma mantı ğını e n 
berbat bir tarzda devam ettirerek, CHP'nin de 
dahil edilmesiyle sözde demokrasi güç lerinin 
birliğ i ni sa§ la maya çalıştılar. Ama bu türçaba
lar Ecevitçilikten olumlu karşılık görm eyince. 
" UDC" ('U lusal Demokratik Cephe') girişim
leri sonuçsuzluğa ınahküm oldu. "TİKP"in 
önderlik e ttiği "sosyal-e mperya lizm" ve 
"sosyal-faşizm" teranele riyle ortalığı bulan
dıran bazı grupların durumuna gelince, bun
ların "sosya l-emperyalizm" ve "sosyal-f"
şizm" hayalet ine karşı Don Kişotça mücadele 
ermekten başka bir dertleri zaten yoktu. Aynı 
kaynaklı gruplardan bazıları teoride faşizme 
karşı mücadeleden söz ettilerse de, pratikte 
devrimci-demokratik güçlere karşı savaşımı 
sürdürmekten öteye g idemediler. TH KP-C. 
THKO ve TKP-ML' nin devrimci-direnişçi mi
rasının gerçek takipçiler i o ldukla n iddiasıyL1 
ah neye ç ıkan ve görünürde bir hayli akt if o lan 

ı ıir kısım gruplar da son derece sekter ve ade ta 
ıa rikat yapılanmalarını andıran örgüt lenmt-
le re dönüştüle r. Bu türden gruplar. geçnıişıu 
olumlu ç ıkı ş l arını kPndil er ine temel alarak 
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do§ru bi r poli tik ve pratik çizgi belirleyecekleri 
ve do§ru bir ki t le çalışmas ı ge li ştirecekle ri 
yerde. kitle çalışması ve mücadeles!nde n 
kopuk bir kör şiddet ortamı içine girdiler. Ilk ik i 
gruplaşma sa§dan tasfiyeciliSi deri nle~
tirirken. bu üç üncü kesim .. sol" sekter tavır
lanyla sonuçta ayn ı çizgiyle birleşti. Tasfi
yeci li ğe .. sol" dan ulaştı. 

Burada özel o la ra k Dev-Yol'un üze rinde 
biraz durmamız gere kiyor: Ma hir Çayan'ın 
önderli ğindeki THKP-C Hareketinin devrimci 
mirasına konan Dev· Yol. aynı temelde ortaya 
çıkan çok geniş bir sosyalist potansiyele rağ
men. belirtilen potansiye li devrimci bir pro
letarya partisi iç inde örgütlernekten ısrarla 
kaçınarak. Türkiye sosyalist ve demokratik 
hareketine karşı en büyük suçla rdan birini 
iş l edi. Öyle ki. bugün faşist cu n tanı n mahkeme
lerinde yargılanan Dev-Yol Hareketinin önder 
düzeydeki kadrolanndan biri " tarih bizi suç
layacaksa faşizme karşı örgütlendiğimiz için 
de§il, örgütlenem edi§imiz için suçlayacaktır. 
Evet asirnda bizim suçumuz örgüt kurmak 
de§il, örgüt kuramamaktır" (6) diyerek. bu 
ge rçeğ i kendi ağzıyla itiraf etti. 

Binlerce kadrosu. yüzbinlerle ifade edilen 
geniş ta raftar kitlesiyle kitle le rin kendi li§inde n 
hareketinin kuyruQu olmaya yemin etmiş. 
artçılığın en kötü biçiminin üzerine öncü 
etiketini yap ı ştırmakla övünen örgütsüz bir 
"öncü": faş i st savcının hazırladı§ı iddiana
rnede kendilerinin mevcut olmayan bir örgüte 
baglanmak istendiğini, oysa "Devrimc i Yol" 
dergisinin görüşlerini paylaşmaktan başka 
ara l arında herhangi bir resmi örg üt bağının 
bulunmadığını söyleyen, faşist cuntanın zin
danlannı dolduran onbinlerce devrimci-ilerici 
savaş esiri; çok geni ş bir kitlesel potansiyelin 
düzene karşı aya§a kaldırılması. a ma 1 978'1er
den sonra devleti bir biçim değişikligine 
uğratma do§rultusunda hızla yol alan işbir-

1 likçi-tekelci burjuvazinin düzenlediği 12 Eylül 
faşist-askeri darbesi karşısında örgütsüz ve 
hazırlıksız yaka lattırı lması- Dev-Yol'un yap
tıQ ı bundan başka bir şey de§ildi. Bu e n korkunç 
türünden bir tasfiyecilik değil de nedir? 

70 direnişçilerinin attıkları olum lu adımlar
dan biri de, bu konudaki ulusal-inkarcılık per
desini yırtarak halkların özgürlüğü sloganı ile 
ortaya çıkmalarıydı . Onlar karşı-devrimle sa
vaşın ortasında . faşi st cellat lar tarafından 
çıkanldıklan idam sehpa lannda son nefes
lerinde bile bu inanç l annı haykırdılar. Ama 
on ların döktükleri ka n deryasının üzerinde 
siyaset yapanlar. bundan bir ad ı m bile ileri 
gidemedi ler. Mevcut grup ve örgütlerden hiç
biri. Türkiye Devrimci·Demokratik Hareketi ile 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketinin biri
biriyle itt ifak ı ve cephe leşmesi sorununa da 
doQru ve tutarlı bir yaklaşım getiremedi. 

Kısacası mevcut muazzam devrimci po
ıansiyele ve kitlelerin güçlü muhalefe tine karşı
lık. kapsamlı bir teorik ça lışma yapmamakla. 
bu temelde bir pol itik program hazı rlayarak 
pro l etaryanın öncü müfrezesini inşa etmemek· 
ll'. cephe ve ittifa kları doğru belirlememek ve 
Junun için ciddi adımlar atmamakla. Kürd i!:.
t .ın Ulusal Kurtuluş Hareketine karşı do§ı , 
tutum takınmamakla zaten önemli ölçüde ta 
fiyeo lma süreci ne giren sol gruplar ve örgütle• 
12 Eylül faşizminin sert darbeleri karşısınc .ı 
d§ı rbirbozguna u§rad ıl ar. Sosyalist ve de mo k· 
ratik hareketin affedilemez nitelikteki olunı · 
suzluk. eksiklik ve hatalarından yararlan ;:ııı 
fdşist generaller çetesi. giriştiği askeri darbe· 
· .olaylıkla başa nya götürebildi; hiç bir cid .. 
lirenişle karş~laşmadan halkın muha lefeti. , 
nastırabildi. Orgiitlni" girdik!Pri tadi • ıvc \ 1 •1. 

Sayfa 21) 

:turecini terör ve i ş kence uygulamalan ile .. u ... ı 
da hızlandırarak derinleştirdi. Böylece başın
dan beri Türkiye sol'una egemen o lan tasfiyeci· 
likgeleneği bozulmadan kaldı ve sol harek o:: ı iJ,, 
kez dah~şlama noktasına yeniden döndu 

Türkiye sosya list hare ket inin 1 980' li !.· ' 'dru 
gelinceye kadar küçük-burjuva sınıf te melin
den esas o larak aynlmadı§ın ı belirttik. Bu 
hareket, orta ve küçük-burjuvazinin solda ki 
uzantısı biçiminde ortaya çıkmas&. dolayısıyla 
oportünizmden kunulamadı . Sosyalist ha re· 
kete damgasını vuran oportünizm, .. işçi sını
fını, burjuva s iyasetinin ve burjuva ideolojisinin 
s ultası altına" soktu. Karşı-devrimin her sal· 
dınya geçişinde , kararsız yalpalayan tutumu 
ile. sosyalizme "karasevda" misali birtutkuyla 
ona en alçakça ihanet arasında hızla gidip 
gelen küçük-burjuva devrimden ve sosyalizm· 
den yüz çevirdi. Böylesi tepki dönemlerinde. 
sosyalist hareket içinde he men her defasında 
-onla rın karikatürü tarzında da o lsa- , yeni 
~evket Süreyya'lar, yeni Vedat Nedim'ler 
o rtaya çıktı . Bunlardan kimileri doğrudan 
do?jruya ilk asıllan gibi devrim düşmanlarının 
safına geçti; bir kı smı ihaneti e n son noktasına 
kadar vardırarak ajan·provakatör faaliye ı
lerde bulunmak üzere çeş itli gruplar ve örgüt
lere sızdı. Di§er bir kesimi ise. rejimle iyi 
geçinebilmek amacıyla. pro letaryanın ve emek
çi kitle lerin devrim yoluna girmesini e ngelle
mek amacıyla yoğun çabalara girişti. Uzun bir 
süre boyunca küçük-burjuva oportünizmine 
alternatif olabilecek bir devrimci akım, p ro
letaryanın gerçek devrimci e§ilimi ortaya ı.: • k
madığı için de. oportünizmi kullanan K,•
malizm. sosyalist harekete istediği gibi yur . 
verdi. Sosyalist hareket, kema list rcjım . u 
denetim alanı dı şına çıkamadı . Devrim l'i I:''Ji· 
lim, ilk filizlerini sürdürdüğü anda d i" rıım 
gücüyle saldırı ya geçen karşı-devrim lıı ıır• ol:t ı 
kar~ısında ke ndi sini koruyamadı. ezild i. 

Ideolojik cepneaen OE: saldınlannı M ı~:d~· 
tıran kemalist rejim. Marksizm· le ninizmi göz· 
den düşürmek için e linden geleni ardına koy
madı . Geçmişte TKP' nin. iktidardaki Kemaliz· 
min safına geçen kurmayları. kemalist ideoloji· 
nin savunuculuğunu yapmayı en önde üstlendi
ler. Turancı lıkları ve Türkçülükleri ile. Komü
nist Enternasyonal' e karşı isyan bayra§ını açan 
ilk parti olmalarıyla , komünizme karşı savaş 
açmalanyla övündüler. İdeolojik cepheden 
faşist-kemalist rejimin başlattığı bu savaş, 
1970' 1i yıllarda sosyalist hareket içinde "sos· 
yal·emperyalizm" ve .. üç dünya teorisi" mas· 
kesi altında sürdürüldü. Bununla bir yanda n 
sosyalizme, sosyalist sisteme düşmanlık kö
rüklenerek, sosyalizmin ve devrimin kitle le ri 
mücadele saflarına itici gücü baltalanı rke n. ö te 
yandan önemli bir devrimci potansiyel sahte 
hedeflere kanalize edilerek akt if devrim ci 
mücadeleden alıkonuldu. Bugün aynı savaş 
"yenicilik" paravanasının arkasına sıQınılarak 
sürdürülme k isteniyor. Kökleri Bernsteinizme 
dayanan eskimiş ve ö lmüş tezler. Troçkizm ve 
Euro-komünizmle takviye edilerek "yen i tez
ler" biçim inde politika pazanna sürülmeye 
;; . ılışılıyor. Ama n eyazık ki böylesi mallara ra §
uı:t gösterebilecek müş t e ri bu lma k. art ık eskisi 
~ıb i kolay olmayacaktır. Çü . '·ii Türkiye'de 
ktiçük· burjuva demokrasisi \ , ,,,.,\.. lizminin 
ıı•addi teme li öne mli ölçüde"·' ., i, , ,, kalkın 
ı ır. Ye ni dönemden güç l e n e ı '-to. , ı .aca k g 
ıı ·o leta rya hareketi olacak. kU \- ük-burj u 
ıı ı uha lefeti bile anca k bu temelde anlam bu 
· lece ktir. Bu. iyi bilinmek ve hesaplar ona g. 

\.·' 1) ılınak zorundadı r. 

,)~VAMI GELECEK SAYlDA 

ıedir. Böylesi bir zor temelinde örgüt· 
lene n mi lis yapı nın kof olaca§ı şim
diden açığa çıkmaktadır. 

Hakkari yöresinde geçen yıl, yöre 
ileri gelenleri. aşiret reisieri ve feodal
terin katıldıklan toplantılarda bu ko
nuda bazı karariann alınmış oldugu 
pratikte açıkça gözlemleniyor. " Milis
l eştirme pl anı" devletin açı k askeri
faşis t zor dayatmalan sonucu geliş
tırlimeye ç.ahttb!/Or. Halduırl alaıuncla 
bir· iki aşiretin gönüllü silah a lma eği· 
!imi olsa da. ço§u aşiret ve kabile 
birimleri devletin dayatmaları ile sin
dirilerek böyle bir tutuma zorlanıyor. 
Sömürgeci devlet, kendilerine başka 
hiçbir alternatif bırakmıyor. Şemdinli 
yöresinde. köyleri basan askeri birlik
ler, beraberlerinde getirdikleri fazla 
silahlan he men köyde göze kestirdik· 
le ri kişil ere veriyor ve on lara askeri 
elbiseler giydirerek. önlerine katıp 
da§lan aramaya çalışıyorlar. Bu a
landa Rübarak, Rize ve Kelet köy
lerine 150 kadar silah verildi§i ve bu 
silahia nn .. ingiliz 1l'lisi" diye anı lan 
mavzerler ve G-3 piyade tüfekleri 
olduğu bildirilmektedir. 

nnda n daha kişiliksiz ve karaktersiz 
olduklannı belirterek, kendilerine 

"cahşe be pere" (maaşsız uşaklar) 
ismini takmışlardır. Birçok genç, .. e
ğer bizi de silah almaya zorlarlarsa, 
silahı alıp yanınıza geleceğiz" diyor· 
lar devrimci lere. Bir kısmı da silah 
almayı reddetmişlerdir. Silah almayı 
reddedenlere komutanlar, "sizin un, 
şeker, gaz vb. ihtiyaçlannızı keseriz" 
tehdidinde bulunmakta, ancak köylü
ler, hiç çekinmeksizin, "biz de o 
durumda çocuklanmızı alıp ya İran 'a, 
ya da lrak'a gideriz. Bunu da kabul 
etmiyorsamz o halde bizi öldürün" 
demektedirler. 

HALKlMIZ KENDİ YOLUNU 
GiDEREK 

DAHA NET GÖRÜYOR! 

Kürdistan'da geliştirilen eylemle
rin şahsında ortaya çıkan yeni koşul· 
lar. Kürdistanlı halk kitlelerinin mo
ral-psi kolojik şeki ll enmesi üzerinde 
derin etkiler bırakmış, devrimci müca
delenin üzerinde şe kiileneceği zemini 
daha da net olarak ortaya çıkarmıştır. 
Bu süreçte, devrimin otoritesi ile faşist 
sömü rgeciliğin otoritesi arasındaki 
zıtlık , kendini şiddet ortamında karşı
karşıya getirmi ştir. Gelişen devrimci 
şiddet. faşist-sömürgeci zor ile daha 
yak ı cı bir düzeyde çarpışmış, halk kit
le leri bu ortamdan etkilenerek kendi 
efi ilimlerini daha iyi yansıtır olmuştur . 
Genel olarak halk ve özel o larak da 
köylü lddelerlnln yapıoıncla, bugün 
hakim olan yön, devrimci dlrenlfe 
aahlp çıkmak ve bunun daha da güç
lendirilmesinden yana olmaktır. 

Ancak, mücadeleyle henüz tanıtmıt 
olan çevrelercle, oömürgecl baakı· 
lan n yarattıjjı belirli blrçeldmoerllk 
havaoı da gözlemlenebllmektedlr. 
Bunun en temelkaynajjı , ııelltmele
rln varacajjı noktayı keotlrememe 
ve bilinç yetenlzlljjldlr. Gelecek 
günlerin ortaya neler çıkaracajjı 
konuaunda Içinde bulunduğu ejjl
tlmolzllk ve deneylmolzllk, böyle bir 
durum da ortaya çılıarabllmektedlr. 
İçinde bulunulan -mada bu ola· 
jjan bir durumdur. Polltik·eylemoel 
atıbm ve allahb propaganda faa· 
llyed oürclürüldükçe ve dütmana 
daha büyük darbeler wnddukç.a bu 
çeldmoerllk, yerini mücadeleye da· 
ha büyük bir güvenle yaldatmaya 
terkedecek ve giderek daha genlt 
halk bolınieri uluaal kurtulutı;u 
oaflara çeldlebllecektir. 

Bu politikanın en acımasızca uygu· 
l a ndı§ı köylerden biri Şerndinli' nin 
Şapatan köyü idi . Eylemin he men 
ertesi günü köye gele n komando 
birlikleri. çocuk-yaşlı. kadın-erkek 
demeden tüm köy halkı nı bir meydana 
toplayarak. rastgele tekme, tokat ve 
küfürlerle tüm kinlerini halkın üzerine 
kustular. Daha sonra. birçok genci 
tutuklayıp merkeze götürmeye kalkış· 
tılar. Bunun üzerine köy kadınlan 
harekete geçerek. dövülen, küfredilen 
evlatlanm, kardeşlerini, eşierini sö
mürgeci canile rin elinden almak iste· 
diler. Kadınlardan korkmaya başla
yan faşist yüzbaşı , onların durdurul· 
ması için köy muhtanndan yardım 
isternek zorunda kaldı. Erkeklerin 
dövülmeyeceği sözünü alan kadınlar 
eylemlerine son ve rdiler. Ancak daha 
sonra karakala götürülen erkeklere 
görülmemiş baskılar uygulandı, bir· 
çoğu tutuklanıp Diyarbakır işkence
hanelerine gönderild i le r. 

Düşman , e le geçirerriedi§i Şapa
ta nlı birçok genci ele geçirmek ve 
kadınlardaki dire niş ruhunu kırmak 
için kadınlan da tutuklamaya başladı . 
Ancak, bu yöntemle hiçbir genç gidip 
teslim olmadığı gibi, kadıniann dire
nişi de arttı. " Git o§lunu getir, yoksa 
seni Diyarbokrr'a götürürüz" tehdi
ıllne karpbk bir ana; "lcöylülere ve 
kadınlara karşı kahraman kesi
liyorsunuz, oma peşmergeler Şe md in· 
li'yi bastıklannda, on lan öldürmek, 
tutuklamak bir yana, tek kurşun bile 
sıkamadınız. Hatta saklanacak delik 
aradınız. Artık ne mal olduğunuzu 
öğrendik, sizden korkmuyoruz" ceva
bını verdi. Yine kocası sömürgeciliSe 
karşı savaşmak için evden ay n lan bir 
kadına: "git, kocan da§daymış, onu 

ikna e t ve bize getir" demeleri üzerine, 
kadın kendileriyle alay ederek; "onu 
getirmeye gücüm yetmez. Siz gidipte 
getiremiyor musunuz!?" dedi. Bunun 
üzerine araya giren bir başka subay, 
kadınlardan duyduğu korkuyu şöyle 
ifade etme kteydi: "Komutanım. bu 
cadı ile fazla u§raşma. Bu, ğa§a 
kocasını getirmeye değ il, ancak bize 
karşı savaşmak üzere gidecek türden 
bir kadındır. " Gerçekten gelişme l er , 
sömürgecilerin baskı ve tehditlerinin 
artık eskisi kadar sindirici bir ro l 
oynayamadı§ını, tam tersine gittikçe 
halkımızın baskı ve zulme karşı aya§a 
kalkma eğiliminin daha da güçlendi
Sini ortaya koymaktadır. Bunun böyle 
olduğu, haskılara karşı her geçen gün 
yeni yeni alanlarda halkımızın takın
dığı dire nmeci tutum ve halkın bilinç
lendirilmesi, ö rgütlendirilmesi ve sa
vaşa çekilmesi faaliyetlerinin boyut
lannda açıkça görülmektedir. 

Tüm bu baskı ve zorluklara karşın 
devrimci çalışmalanmı z ve eyle mleri
miz devam edecektir. Zaten mücade
lenin kendisi de bu zorluk ve olum
suzluklara karşı değ il midir? Zorluk. 
baskı . yokluk ve o lumsuzluklann o l
madı§ı yerde devrimci mücadele de 
olmaz. Biz halkın artan kin ve öfkesin e 
dayanarak daha büyük eylemler ve 
daha gür sesler çıkaracaQız. Artan 
baskılar TC'ye bundan başka hiç bir 
şey kazandıramayacaktır. Bizim dağ· 
lanmız, vadilerimiz, köy ve şehirleri
miz artık onlann rahat dolaştı§ı 
a lanlar değil. gelip ö ldükleri alanlar 
olacaktır. Biz halk olarak bu gerçeğe 
böyle inanıyoruz. TC ve dünya kamu
oyunu da buna inandıracak güç ve 
kudrete sahibiz. 

Bu arada. alanda bulunan bazı 
aşi retler silah almayı kesinlikle red
dettiler. Bu aşiretler üzerinde baskı ve 
teslim alma çabalan yoğunlaştı larak, 
işkencenin yanısıra ekonomik olarak 
da baskı uygulayara k silah alma lan 
sağ lanmak iste nme ktedir. Yüksekova 
kesimindeki aşiret l ere de 1500 do
layında s ilah dağıtılması planlan
maktadır. 

Böyle bir milis gücün oluşturul· 
masını , halk kitleleri nefretle karşı la
maktadırlar. Bunların Irak ••cahş"la-

Düşman , bugün halk üzerinde ikili 
bir politika gütme ktedir. Bir yandan. 
eylemlerin etkis inin halk kitleleri 
içinde derinliğine nüfus etmesinin ve 
eylemsel atılımın örgütlenmeye dö
nüştürülmesinin önüne geçmek için 
yurtsever halk kes imlerine yönelik 
olarak baskı uygulamalanna hız ve· 
ri rken, diger taraftan da bazı aşiret ve 
köy birimlerini satın almak umuduyla 
vaatlerde bulunmakta, işkenceden 
çok gözda§ı ve gövde gösterisi ile 
yetinmektedir. Yani bu a landa "şeker
kamçı" politikasını iç içe uygulamak· 
tadır. Özellikle eylem alanlanna. ya
kın yörelerde "kamçı po litikası " na 
agırlık vermektedir. Eklm-1984 
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Baştarafı 10. sayfada ULUSAL DİRENiŞ GECESi MÜCADELENİN GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDi 
m etçi k" e fsan esi yerle bir olmuştur. 
Cumhurbaşkanından ordu komu
tanlarına , başbakandan bakanlara 
ve parti başkanlarına kadar sömür
geci burjuvazi ve ordunun tüm 
sözcüleri peşpeşe Kürdistan'a gelip 
açı§a çıkan bu çürümüşlüklerini 

g izlerneye ça lışmışlar. halka göz

dağ-I vermek istem işl er. çete l ~ı 

olu~turmaya kalkmışlar, olmadık 

iddialar ile ri sürmüşler ve hatta 
kendi kontr-ge rilla gruplarına kat
liam yaptırıp devrimcilerin üzerine 
yüklerneye ça lışmışlardır. Ama 
sonuç nedir? Tüm bu yaptıkları ve 
sözlerine artık kimler kulak kabart
maktadır. Tabii ki halk degil. Halk 
kitle leri dostu ve düşmanını artık 
çok iyi tanımaktadır. Bu nedenledir 
ki hiçbir alçakça iddia ve kara· 
çalma onları PKK etrafında daha 
fazla kenetlenmekten alıkoyma 

ma ktadır. 
Öyleyse şu bizim zavallılara da 

ne oluyor? Küçük-burjuva refor· 
mistleri. PKK hakkında söyledikleri 
her söz ve yöne lttikleri h e r sal
dırıyla daha da sefilleşmiyorlar 

mı? Bir türlü inanmak istem edikle ri 
gerçe§i, biz ken dile rine bir kez daha 
hatırlatalım . PKK kitleselleşmiş bir 
Hareket tir. PKK'nin ideolojik-poli· 
tik ç izgisi artık kitle lerin elinde bir 
savaş ve kurtuluş yoludur. Ken disini 
dayatan bu gerçek artık hiç kimse 
tarafından inkar edile m ez. Ve bu, 
ge rek Kürdista n ve gerekse Kürdis
tanlı e m ekç ile rin bulundu§u alan· 
larda degişmez bir gerçektir. 
PKK'ye karşı ittifaklar halinde 
cihad açmış bulunan bir çok güç 
şimdi kendilerine sormalıdırlar! 

Provokasyonu meşru göstermek ve 
devrim çizgisinin tasfiyesi iç in ortak 
bir şekilde bu kadar yogun bir faa
liyet yürüttükle ri ve Avrupalı bazı 
dostları da arkalannda oldugu 
halde. nasıl olup da PKK tek başına 
en az onların toplamı kadar bir kit
leyi 12 Eylül protestosonda miting 

arasında mutlaka bir sınır ç i zgisı 

vardır ve günümüzde bu sınır ç izgisi 
tarif edilem eyecek boyutlarda rle
rinleş miş ve kalınlaşmıştır. Kürt 
halkı açısından bu aynlık bugün 
sömürgecilige karşı muazzam bir 
savaşımda ifadesini bulma ktadır. 

Savaşım dedik. Kürdistan 'da 
bugün verilen savaşım koşullarına 
öyle bir anda ge linmedi. E§er bugün 
PKK önderliginde Kürdista n halkı . 

Türk sömürgecili§ine karşı destan· 
lar yaratacak bir mücadele ve dire
niş geliştiriyorsa. bu. büyük bir 
yurtsever-devrimci bilincin yaratıl
ması, güç lü bir örgütün -PKK' nin· 
inşa edilmesi, muazza m çaba.fe
dakarlık, cesaret ve direnişierin 

gösterilmesi ve yüzlerce şehirlin 

kanının dökülmesi ile mümkün 
olmuştur. 

Bu kadar korkutolmuş ve pasi· 
fize edilmiş bir toplumda. nasıl 

oluyor da böyle güçlü bir hareket ve 
mücade le oluşabiliyor diye düşünü· 
lebilir. Biz de diyoruz ki, bu sorunun 
cevabı PKK ideolojisinde ve dire
nişçi ruhunda aranmalıdır. Eger. 
PKK'nin proleter bir ideolojisi ve 
direnişçi ruhu olmasaydı, gerçekten 
de Kürdistan koşullarında güç lü bir 
hareket ve mücadelede n bahsedile· 
m ezdi. Bunun ö rnekle ri h epimizce 
görüldü. Proleter bir ideolojiye sa
hip olmayan. devrimci bir politika 
izlemeyen ve devrimci-direnişç i 

ruhtan yoksun olan reformist·tes· 
limiyetçi küçük-burjuva yapılanma

ların devrimci mücade leyi geliştir

m edikle rine bizzat tanık olduk. 
Onlar, aksine, kaçkınlıkları, kor
kaklıkları ve teslimiyetçilikl eri ile 
ün saldılar. Devrimci hareketin 
gelişmesini engellemek iç in çaba 
yürüttüle r. Ülke zemininde zorluk~ 
larla yüzyüze ge lir gelmez de büyük 
bir keşmekeşlik ve moral bozuk lu§ u 
içerisinde kendilerini zor bela Av· 
rupa sosyal-demokrasisinin kuca
§ın a attılar. 

alanlarında yürütmüş, binlerce in
san hep bir a§ızdan direniş slogan
lan atmış, önderlige ve şehitle re 

sahip çıkmış ve nasıl o lup da öu güç· 
ler, ı5 Agustos eylem lerine "pro· 
vokasyon"dur diye gözden ' düşür

meye çalıştıkları halde ı Aralık 

günü akın a kın insan. Ulusal Dire
niş Gecesine koşmuş ve direniş s lo· 
gan larıyla PKK'ye ve eylemiere 
sahip çıkıp, teslimiyeti öneren her 
türlü yolu lanetlemiştir . Bunun lıir 
izahı olsa gerektir. Oysa PKK. 
halka hiç de güllerle döşeli bir yol 
vaadetmedi, direniş yolunun acı ve 
i şkencel e rl e döşeli oldugunu açıkça 
söyledi. Halka kurtuluş için kendi 
gücüne dayanmasını, gerektiginde 
bo§azından keserek mücadeleye 
katkıda bulunmasını, buna mecbur 
oldugunu söyled i. Fedakarlık. fe
dakarlık daha çok fedakarlık çagn
larından başka. hi ç de mutluluk 
vaadetmedi. Analar ve babalardan 
evlatlarını devrim için yetiştir

m elerini , gençlerden hayatlannın 

en filiz ça§ında halkın çıkarla rı için 
gerekirse ö lüme hazırlanmalarını 

istedi. Yaşlılardan çocuklara va
rıncaya kadar h e rkese devrim iç in. 
ulusal direniş içi n yaşama. bu 
ugurda her türlü acıya katianma 
çagnsı yaptı . Ve PKK. kendi ba
§ımsızlı§ı için savaşan bir ha lk 
konumuna ulaştıgımız oranda ya
şam hakkımızın o laca§ını , ancak 
böylesi bir yaşamın onurlu bir 
yaşam oldugunu söyledi. Köleligin 
ve uşaklı gın kabul edilmez bir 
onursuzluk ve namussuzluk oldu
gunu her fırsatta haykırdı . Ve halka 
onurlu bir yaşam için savaş ça§rısı 
yaptı . 

Şimdi, küçük-burjuvazinin sa· 
tılmış a§ızlarının iddialan kaç 
para eder? Kitleler bu ça§rıya gere· 
ken cevabı vermişlerdir. Ulusal 
Direniş Gecesinde, "Yaşasın 

Ulusal Direniş Mücadelemiz", 
"Yaşasın PKK", " Biji Serok APO" 

sloganlarını haykıranlar, 15 A§us· 
tos'un ça§rısına cevap vermek 
üzere koşan yurtsever emekçilerdir. 
Ama bazılannın iddialarına göre 
ise, ya birer''terörist" ya da hayattan 
umutlarını kesmiş birer "deli" veya 
"ruh hiıstası." Evet, halkımız ken· 
disi için mücadele etmeye kalktı· 

§ında işte böyle tanımlanmakta

dır. 

15 Agustos devri mci atı lımı 

ardından Avrupa'da gerçekleştiri

len en büyük eylem olan Ulusal 
Direniş Gecesi. sadece PKK' nin 
kitlese lleşmesinin ve sol adına ha· 
reket eden di§er güçle rin şahsında 

tasfiyecili§in yenilgisinin kanıtlan· 

ması anlamında da de§il. ulus· 
lararası planda da önem li bir zemin 
olmuştur. Her şeyden önce geceye 
farklı farklı amaçlarla da olsa gelen 
bir çok Alman demokrat ve ilericisi, 
PKK hakkındaki iddialan burada 
bir kez daha degerlendirme o lana§ı 
bulmuş ve gece sonrasında böy
lesine bir kitle temeli o lan ve halkla 
kaynaşmış bir Hareketin , "terörist" 
gösterilme çabalarına karş ı ö fke
lerini dile getirmekten kendilerini 
alamamışlardır. PKK'ye karş ı sal
dırıları . bir halka karşı hakaret ve 
siyasal bir rezalet o lara k de§erlen· 
dirmiş ve bir çogu bundan böyle 
gereken tavrı alacaklarını açıktan 
belirtme ihtiyacını duymuşlardır. 

Bu e lbette ki sıradan bir o lay degil
dir. ı Aralık eylem inin beklenen 
do§al bir son ucudur. 

ı Aralık Ulusal Direniş Gecesi 
eylemi, aynı zamanda uluslararası 
bir konferans niteli§ini a lmı ştır. 

Latin Amerika'dan. Ortadogu' ya 
kadar sosyal ve ulusal devrim mü
cadele leri nin orta k sorunları dile 
getirilmiş , ve halklarımız arasın· 

daki dayanışma en güzel ifadesini 

bulmuştur. Sosyal~demokrasinin 

devrim hareketlerini tasfiye çaba· 
la rı ve bu amaçla dayattı§ı çözüm 
önerileri nefretle anılm ı ş ve ha lk-

lanmıza dayanışma temelinde bu~alizmin canlı ö rneklerini milita n 
oyunların bc;ı.şa çıkanlması ça§rısı dayanışma pratikleriyle gösterecek 
yapılmıştır.lllkelerimizde devrimin ve günümüz dünyasının en çok ihti· 
bogazlanmasına ortak o lmaya ça· yaç duydugu böyle bir dayanışma
lı şan ve kendi varlık!annı böyle bir nın gerçekleşmesi bir çok sorunun 
uşaklıkta gören küçük-burjuva re· çözümünü de beraberinde getire
formizmi teşhir edilerek. emperya· cektir. 
lizm. sömürgecilik ve siyonizmi n PKK'nin uluslararası a landa 
azgın saldırı lan ve agır sömürüden tanıttimasında ve en başta da Avru· 
kurtuluşun tek yolu olarak devrim pa'daki em ekçi kitle lerin kendi güç
ç izgis i gösterilmiştir. PKK önderli· le rini kavramalarında önemli bir 
§in deki Kürdistan Ulusal Direniş zemin olan ı Aralı k eylemi. gelişen 
Mücadelesine açık deste§in ifade mücadelenin güçlü siyasal etkin· 
edildi§i ve halkımı zın da dünya ha lkla- lerini gösterirken, aynı zamanda bu 
nnakardeşlikduygulannın yankılandı- a landaki em ekçi kitlelerin mevcut 
nldı§l gece, emperyalizme. sömürgeci- ilgilerin in bile toparlanmasında ne 
li§e. s iyon izme ve faşizme karş ı kadaryetersiz kaldı§ımızı da ortaya 
savaş kürsüsü haline gelmiştir. koymuştur. Reformisı küçük-burju· 
Şüphesiz ki bu, gerçek an lam ı mut· l arın ve bazı Türkiyeli "sol" güçlerin 
laka verilmesi gereken ve ardından kitlelerin geceye katılımını enge1le· 
daha güçlü daya nı şma yı zorlayan rnek için yo§un b ir biçimde sürdür· 
bir platformdur. Bunun salt Avru· dükle ri "olay çıkacak. bomba pot
pa'da yaşanan bir o lay olmayı p. layacak, ailelerinizi götürmeyin, 
devrim hare ketlerimizin ulaştı§ı geceye gitmeyin vb." biçimindeki 
aşamanın bir dayatması ve ürünü çirkin propagandalanna ra§men 
oldug unu da h eme n belirtelim. gösterilen ilgi ve katılım . hiç bir 

aleyhte propagandanın bir sonuç 
Ama yine hemen hatırlatmak yaratamayaca§ını gösteren ve bu 

gerekir. Daha dün halkımıza "bizi kim- propagandaların sahiplerine vuru
se tanımıyor, adı-sam bilinmeyen 
birülkenin mücadelesini kim destek· 
ler" diyenler, mücadeleye destek 
ça§rı larının bizzat mücadelenin 
yükselmesi o ldu§unu, bir halkın 

kendi hakkına sahip çıktı§ı ve bu n· 
lar ugruna savaştı§ ı oranda dünya 
halkları ve ilerici güçlerden de 
gerekli deste§i bulaca§ını artık 

anlamak. görmek zorundadırlar. 

Dünya gerçekleri de göstermekte· 
dir ki, halklar arasındaki dayanışma 
yalnızca mücadele içi nde anlam 
bulabilir. Bunun dı şında feryadlar 
koparmanın , sa§a sola a§layıP"ya· 
karmanın uşaklık dışında hiç bir 
anlamı ve kazandıraca§ı hiç bir şey 
yoktur. Ortadogu ve Latin Amerika
nın savaşan halklan arasında sa§
la na n bu dayanışma örnekleri. 
inanıyoruz ki Leninist ente rnasyo· 

lan bir şamar olmuş. ama devrimci
lere de mevcut sempati agını bile 
tanımada ne kadar yetersiz kaldık· 
larını da hatırlatmıştır. Bunun 
bütün açıklı§ıyla görülmesi ve ge· 
li şen mücadelenin siyasal etki le ri
nin toparlanıP""Örgütlendirilmesi 

gerekme ktedir. Bu görev de düşü
lecek en küçük bir ihma l ya da 
gevşeklik başta halka ve aynı 

zamanda da Partiye karşı sorum lu· 
lukların yerine getirilmemesi anla
mında agır bir suç olacaktır. So· 
rum lu devrimcile rin ve yurtseverle· 
rin bu ge rçekten hareketle, lllusal 
Direniş Mücadelemizin ihtiyaç· 
ları na göre gereken çabayı göster
mele ri ve her türlü saldırıyı örgüt 
gücüyle karşılamaya hazırlanma· 
ları artık e rtelenemez bir görevdir. 

DÜN BİZ KORKARDIK JANDARMADAN. 
maz. O halde korkmak niye? Oysa. 
e limizden alınmış kutsal de§erler i
m ize yeniden sahip olabilmek. halk 
olarak bize yapılan haksızlıkların 
hesabını sormak için mücadele ve 
kurtuluş yolumuzu aydınlatan bi
linç yaratılmış. birlikte, örgütlü ve 
sa§lam vurabiirnek içi n önderi miz, 
Partimiz PKK olu şturulmuş. s ilahlı 

gücümüz HRK (HEZEN RIZ
GARİYA KURDiSTAN) kurulmuş
tur. Bundan sonra her Kürdi sta niaya 
düşen görev. yarat ılan bilinci özü m
semek. önderi PKK'yi izlemek. si· 
lahlı direniş gücü HRK'yi destek
lemek ve ona katılmak .' Ulusal 
Kurtuluş Cephesinin yaratılması . 

ulusal birligimizin sa§lanmas ı iç in 
aktif o larak çalışma ktır. Halk ola
rak ve bu halkın bireyleri olara k. 
kurtuluşumuzun ve insanca yaşa· 
mamızın tek yolu budur. Köle lik 
zincirlerinden başka kaybedecek 
hiçbir şeyimi z yoktur ama, bu mü
cadelenin sonunda kazanaca§ım ı z 

bir ülkemiz. nam us ve şe refimiz ve 
insanca bir yaşamamız vardır . 

Baştarafı 6. sayfada 

"Mezara gömülüp üze ri beton
/anmış", pasifize edilmiş ve bilinç· 
siz örgüts üz. öndersiz bir toplumu 
diriltmek. yeniden yaşama kavuş· 
turmak, sanıldı§ından da zor ve 
riskli bir olaydır. İşte Kürdista n' da 
bu zor ve ri skli . ama aynı zamanda 
da kutsal ve tarihi o layı ge rçekleşt i· 

ren PKK' dir. 
PKK. yarattı§ı ideolojisi ve poli

tikası ve verdi§i diren i şçi mücade
lesiyle her türlü acımasız zorlu§a 
gö§üs gererek, yüzlerce eşsiz insa· 
nını şehit vererek. akıll a rı dur
duracak oyunla rı. entrika ları ve 
'roı okasyonlan boşa çı karara k 

t\tı,·distan toplumunu yeniden dııııı
mişt ir. Ve artık açılan bu yolda 
zafere do§ru emin adı mlarla ve 
korkusuzca yürünmektedir. 

Korkusuzca diyoruz; ç ünkü kur· 
tuluş mücadelemizin geldi§i bu 
seviyeden sonra korkmanın artık 

hiç bir anlamı yoktur. Devrimci 
ulusal kurtuluşçu ideo loji yaratti· 
madan, PKK gibi, çe likten ve birleş
miş bir örgüt oluşturulmadan ve 
Kürdistan daglannda partizanlann 
e lle rinde ki silah mekanizmaları zıl
gıt çek er gibi şakırdamadan önce, 
toplumumuzun gelece§inden umut
suzluk duyması ve korkması bir 
ölçüde hoş görülebilirdi. Anneleri~ 
mizin bi zleri jandarma ko rkusuyla 
uyutm a l arı bir ölçüde do§al karşı la · 
na bil irdi. Ancak, yukanda da de§ in· 
di§imiz gibi, gelinen bu aşamadan 
sonra halkımız açısından ko rkma· 
nın hiçbir anlamı kalmamı ştır. Ak· 
sine . bundan sonra Kürdistan 'da 

her kim ki korkuyorum derse. onun 
tavrından şüphe et mek gereklidir. 
Zaman zaman duyuyor ve karşı· 

!aşıyoruz ki hala bazı insanlanmı z 

kendini anlamsız bir ko rkunun esa· 
retinden kurtaramamı ş tır. Bu ko-

nuya biraz de§inmekte yarar var. 
Biz sö mürge bir ha lkı z ve düş

man -faşist Türk sömürg eci le ri
bizi halk ve ulus o larak imha etm ek 
istiyor. Sınıfsal ve ulusal tüm hak
larımız e limizden alınmı ştır. Ülke
mizde insanca yaşamanın olanagı 
bırakılmamıştır. Yani. gerek halkı · 

mı zın ve gerekse dünya halklannı n 
üzerine titredigi, insanı insan yapan 
tüm de§erle r e limi zden alınmıştır. 
İnsan namusluyken insandır; insan 
şerefliyken insandır; insan eme§i ne 
sahipken ve rahat bir yaşam sür
dürürken insandır; insa n duygu ve 
düşüncelerini özgür bir biçimde dile 
:ıetirirken insandır. Bunlarsız bir 
ınsana anca k. "insanlıktan çıkarıl
mıştır" de nilebilir. 

Şimdi bakalım faşist Türk sö
mürgeci le rinin i craatlarına. Birin
cisi; insanın, başta vatanı ve topra§ı 
olma k üze re, sa hip oldu§u herşey 

onun na musudur. Faşist Türk sö· 
mürgeeileri bugün vatanımızı. top· 
ra§ımı zı ve sahip oldugumuz her
şeyi mizi e limizden almışt ır. Tüm 
de§erle rimize adice el uzatmakta
dır. Hatta, halkımızın üzerine titre
digi. o nun iç in gözünü kırpmadan 
ö lüme gitti§i eşi n e de saygısızlık 

etm ekten çekinmemektedir. Ana
larımızı, bacıl arı mı z ı. eş l erimiz i 

tutuklamakta, işkence et m ekte. 
onurlarıyl a oynamaktadır. İkincisi; 
bir toplumun veya bireylerinin ha lk 
olara k varlıkla rı. dilleri. kültürle ri. 
ulusal ve s ınıfsa l de§er yargıları. 
onların şe re fl eri. yani başlarını dik 
tutmalarını sa§layan onurlandır. 

Faşist Türk sömürgecil e ri . h a lk 
olara k. Kürt o larak varlıgımızı 

inkar etmiş. dilimizle o kuyup yaz
mayı . konuşmayı yasaklamı ş. kül
türümüzü geliştirmeyi ö nlem i ş. ge· 
le nek ve göreneklerimizi yasakla-

mış. çarpıtmış ve yozlaştırmıştır. 

Üçüncüsü; faş ist Türk sömürgeci
le ri ülke mizin yera ltı ve yerüstü zen· 
ginlik kaynaklarını talan etmekte, 
bizi köle gibi çalıştırmakta ve bu· 
nunla da yetinmeyerek. e limizde· 
avucumuzda ne varsa zam larla. 
"vakıflara yardım" yoluyla. ruşvet. 
şantaj ve gaspla alıp götürmektedir. 
Bunun bir son ucu olarak. bizi aç
lıkta karşı karşıya getirmiş. bizi bir 
parça kuru ekmege muhtaç et
miştir. Dördüncüsü; bugün ülke· 
m izde dürüst hiçbir insa n duygu ve 
düşünce l erini serbestçe açı klama 

hakkına sahip de§ildir. Adeta a§ız

l arım ı za kilit vurulmak istenmek· 
tedir. 

Evet. o halde namusu, şerefi ve 
özgürce yaşama hakkı e linden alın· 
mı ş ve insanlık-dışı kölece bir ya
şama mahkum edilmiş bir halkın 
bireyleri niç in korksunlar. neyi kay· 
betmekten korksunlar? Ko rku. va
tanımızı kurta rır mı? Ko rku, dili· 
mizle serbestçe konuşmamı zı. 

açıkça " Kürdüz. biz d e bir halkız" 
demem izi sa§lar mı? Korku. ana
mı zı, bacımızı , eşimi z i faşist Türk 
ordusunun e linden kurtanr mı? 
Korku, jandarmanın köylerimizi 
basmasını. biz le ri dayaktan geçir
m esini. hayvanlarımı z ı katiet
mesini önle r mi? Ve yine ko rku, bizi 
işkenceden. yoksulluktan, ezil· 
ınekten kurtarır mı? Hayır. hayır, 

korku bunların hiçbirisini sa§ laya-

Dün biz korkardık jandarma
dan. Ama bugün faşist Türk ordusu 
partizanlarımızın, savaşçılarımı zın 

önünden. farenin kediden kaçtı § ı 

gibi kaçmaktadır. Suç lu suçüstü 
yakalanmıştır. Onun içi n d e dağ
larımızdan. ta ş l a nmı zdan ve agaç
larımı zdan dahi korkmaktadırlar. 
Faşist Türk sömürg ecilerinin tüm 
benli§ini korku sarmıştır. Bu korku 
onları ölüme götürürken. halkımı z 

ise. mutlaka ba§ımsızlık ve özg ür· 
lü§e kavu~acaktır. 

*YAŞASlN HALKIMIZIN DİRENİŞ SAVAŞI! 

*KAHROLSUN FAŞİST TÜRK SÖMÜRGECİLİGİ! 

12.11.1984 
M.GERNAS 
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( SERXWEBÜN Aralık 1984 

Baştarafı 24. sayfada Dile Getinnede Zorluk Çekiyoruz ... 
Semir GOŞE· Kuşkusuz. Demokratik 
Yemen, Suriye. Libya, Cezayir ve 
FKÖ'yü kapsayan Direniş ve Karşı 
Koyma Cephesi, Sedat ve Camp-
Dawid'e karşı koymada önemli bir rol 
oynad ı. Fakat bu cephe gelişeceQine 
zayıfladı. Görev ve rolü dondu ve hatta 
ilişkilerde bazı taraflan arasında bir 
çeşit gerginlik ve uzaklaşma hüküm 
sürdü. Ki bu durum Arap ilerici güç
lerinin rolünü zayıflattı. aynı şekilde 
Filistin sahasında yurtseverörgütlerin 
ilerici ro lünü zayıftatıp gericiliSe 
mubadere!,;i ele geçirmeyi saQiadı . Bu 
açıdan Direniş ve Karşı Koyma Cep
hesi'nin rolünü yeni bir temelde. daha 
önce üzerinde inşa edildi§i biçimin 
daha ilerisinde yeniden canlandırmak 
ve geliştirmek kaçınılmazdır. 

Yurtsever Birlik olarak bizler ken· . 
di tarafımıza, bunu geçen iki aylık 
ziyaretlerimiz sırasında Cezayir'e, 
Demokratik Yemen'e, Libya'ya, yine 
görüşmelerimiz esnasında Suriye'ye 
önerdik. Üzerinde durdu§umuz nokta. 
cephenin taraflan arasında ilişkileri 
yeniden nasıl oluşturaca§ımız ve 
bunun Direniş ve Karşı Koyma Cep· 
hesi taraflan arasında, ulusal ve 
yurtsever görevlerimizde üzerimize 
yüklenen a§ır yükü karşılayacak olan 
bir zirvenin toplanmasına ön hazırlık 
teşkil etmesi idi. 

Kendi hesabımıza bu çabalanmızı 
sürdürece§iz. B_iz Di!!!Jij_ v_e K~ 
Koyma Cephesi'nin yeni bir temel 
üzerinde caniandmhp geliştirilmesi· 
nin. Arap ilerici ve yurtsever güçleri· 
nin Arap gericili§ine, 'planlan na. iş· 
birlikçisi oldugu emperyalizme karşı 
ortak ve birlik içinde rollerini oynama· 
lan nı sa§layaca§ından. Arap ale· 
mi nde esash görevlerden biri oldugu 
inancındayız. 

SERXWEBÜN- Son dönemde cere
yan eden önemli bir diğer gelişme de 
Mısır·Ürdün-Irak mihverinin oluş
masıdır. Bu mihverin hedefleri neler
dir? 

12 Eylül darbesiyle yönetime gelen 
cunta. işbaşma geldiğinden beri, iş· 
başına gelişinin nedenlerinden birisi 
olması nedeniyle. özellikle ABD yöne
ciminin yönlendiriciliijinde bölgeye 
açıktan müdahale etmektedir. Yük
le ndiği bu jandarmalık rolü çerçe· 
uesinde Türkiye'nin bu gerici mihuerin 
oluşmasındaki rolünü nasıl değer/en· 
diriyorsunuz? 

Semir GOŞE- Biz, Filistin sahasında 
karşılaşt ı §ımız şeylerin, sadece bize 
özgü ola n bir şey olmadı§ı inancın
dayı z . Biz sahamızda karşılaştığımız 
ge li şme l e ri , bölgede. Arap aleminde 
herhangi bir ilerici. yurtsever geliş
meyi tasfiye etmeyi hedefleyen daha 
geniş bir saldınnın bir parçası olarak 
saymaktayız. Buradan hareketle Mı
sır·Ürdün-Jrak'tan o luşan üçlü kanı· 
pın tutum ve konumoyla ABD emper· 
yalizminin amaçlan çakışmaktadır. 
Kuşkusuz , bizim karşı koydu§umuz. 
Lübnan'ın karşı koyduSu ve Ortado§u 
bölgesinde devrimci güç le rin ka rşı 
koyduklannın aynısıdır. bu açıda n biz. 
Türkiye' nin rolünü, bölgede ileric i. 
yurtsever ne varsa ona darbe vurmayı. 
bölgeyi ABD'nin egemeniiSi altında 
tutmayı hedefleyen ABD emperyaliz· 
m inin bir uzantısı olarak görmekleyiz. 
Türkiye, Dünya emperyalizmine do
laysız bağ larl a baSiıdır. Onun siya
se tini uyguluyor. 

Tüm bunlardan ötürü biz Türkiy~ · · 
nin oynadı Sı rol le , geçmişt e .Şahın böl· 
gede oynad ı gı rolün ye rini a ldıSı 
inan cında olup, Türkiye'nin bu konıp· 
\ucu sald ırgan rolüne karş ı koyma
nın gerekliliği ve kaçınılmazh§ına ina
nıyoruz. Zaten Filistin. Arap ve ulus· 
la ra ra s ı ilerici ve yurtseve r güç leri 
cırasında emperyalist. siyonist. gerici 
kampa karşı koymanın anlam ve ifa
desi d e burada yatmaktadır. 

SERXWEBÜN- Son olarak PKK ilc 
ilgili bir soru sormak istiyoruz. 

Beş yıllık ilişki boyunca iki halkın 
çıkarlarını ifade eden PKK'nin ı em· 
silciliğinde halkımı ve devriminizk 
modern ilişkileri kuruldu. Bizzat mü· 
şahade ettiğiniz bu iliş kilerde PKh 
hakkında sizde olu,şan intibayı gazete· 
miz aracılığ ıyla kamuoyumuıo akta· 
rır mısınız? 

Öğrendiğiniz üzere. Parti, hazırlık· 
larını ülkeye oktarorak 15 Ağusto~. 
1984 eylemleriyle mücadele carihi
mizde yeni bir aşamaya geçildi. Ya
kından iz lediğiniz böylesi hazırlıklo· 
mı sonucu olarak PKK'nin atrığı bu 
ye ni adımı nasıl değelendiriyorsı;· 
n uz? 

Semir GOŞE- Biz. Filis tin Devrimi v' 
Fi listin Halk MücadeleCephesi o lara l 
bizleri Kürdistan ilerici. yurtsevergüç 

leri ve diSer bölge ve uluslararası 
ilerici güçleriyle bağlayan ilişkilerden 
gurur duyuyoruz. Ve biz. gerek kendi 
sorunu, gerekse ortak mücadele ala
nında PKK' nin oynadı§ı belirgin rolü
nü en çok takdir eden taraflardan 
biriyiz. Bizler PKK'li yoldaşlarla yakın 
ilişkilerin en güzel anılannı taşıyoruz. 
Uluslararası kurtuluş hareketlerinin 
savaşçalannın mücadelemizdeki mü
şarekeleri hala hatıralanmızda yaşa· 
maktadır. Özellikle ben PKK'li yol
daşlann Beyrut kuşatması esnasında 
gösterdikleri kahramaniıkiardan ötü
rü gurur duyuyorum. Kuşatma esna· 
sında. PKK'li yoldaşlann savaşçıla
nmızla omuz omuza düşmanın uçak· 
lanna ve düşmanın kara güçlerine 
karşı koyduklanna. bitmez tükenmez 
bir enerjiyle gece-gündüz demeden en 
ön mevzilerde birlikte savaştıkianna 
bizzat tanık oldum. Elbette bundan 
ifade edilemeyecek bir şekilde gurur 
duyuyor. takdir ediyoruz. Güney lüb
nan'da en ön saflarda PKK'nin dava· 
mız uSrunda verdi§i şehit ve esirlerin 
sözünü bile etmiyoruz. DoSru enter· 

nasyonalist ilişkileri. ortak mücade· 
lede hayata geçiren PKK'ye bu ro· 
lünden ötürü şükran borçlanmızı dile 
getirmede zorluk çekiyoruz. 

Kuşkusuz biz, PKK ile dostluk, 
dayanışma ve ortak mücadele ilişki
lerimizin geliştirilmesi için çalışıyo
ruz. Aynı şekilde bölgedeki tüm ilerici 
güçler ile de bu yönlü ilişkilerin geliş
mesine çaba sarfediyoruz. 

PKK'ye. dünya ilerici ve kurtuluş 
hareketleriyle ortak mücadele ve ken
di ülkesindeki mücadelesinde. yeri ve 
rolünde daha çok başan ve ilerleme 
dileriz. 

Biz PKK"nin attıSı bu yeni adımı 
büyük bir beSeniyle de§erlendirip, bu 
Partiyi ve Türk devletine ve bölgenin 
gerici güçlerine karşı mücadelesinde 
yeni bir aşama teşkil eden kararlan nı 
selam lıyoruz. Biz bu adımın bölgedeki 
ilerici ve yurtsever güçlerin zaferi 
yolunda temel taşlardan biri olması 
için mücadele ediyoruz. Partiye daha 
çok ilerleme temmeni ederiz. 

ŞANLI ÖNDERiMiZ PKK 7. YILINA. 
Baştarafı 8. sayfada 

ruh halinin hakim oldugu gecede, 
r:oşku, Koma·Berxwedan koro gru· 
bunun "APO Hate Hilvan'e" tür
küsünü söylemesiyle zirveye ulaştı. 
Binle rce emekçi, bu bayram gü· 
nüne. türküye sahnede ve salonda 
oluşturdugu grup-grup folklor ekip· 
leriyle iştirak etti. 

ı630 ' da başlayan gece programı , 
J3°'da bitirilirken kitlemiz salonu. 
"Biji Serok APO", "Biji Partiya 
Karkeren Kurdistan" sl oganlarını 

haykırarak terketmeye başladı. 
Şanlı önderimiz PKK'nin 7. Sa

vaş Yılına girişini selamlamak 
amacıyla düzenlenen ve ı Aralı k 
1984'de Köln Sport-Halle salo
nunda gerçekleştirilen. ••Kürdistan 
Ulusal Direniş Gecesi"nin bir 
di§er özelliğini, içerde ve dışarda 
devrimciler tarafından alınan geniş 
disiplin ve güvenlik önlemleri 
oluşturur. Öze llikle gecenin biti-

minde yüzlerce devrimci güvenlik 
görevlisinin kitlemize yardımcı ol
mak için gösterdikleri çaba, duyar· 
lılık ve disiplin emekçilerin büyük 
sempatisiyle karşılanırken, bu du
rum sadece Kürdistanlı emekçile ri 
de§il, aynı zamanda diğer uluslar· 
dan insanlan da etkilemiş ve Parti 
disiplininin hayatın her alanında ve 
her eylem biçiminde hayata geçiri· 
lişinin bir örneğini teşkil etmiştir. 

ePartimiz PKK'yi 7. Savaş 
Yılına Girerken Selamlıyoruz! 

e Partimizin Kitleselleşmesi 
Yolunda İleri! 

e zafer PKK Önderliginde 
Ulusal Direniş Cephesinde 

Birleşen ve Di· enen 
Halkımızın Olacaktır! 

15 AGUSTOS EYLEMLERiNE KARŞI 
SAVAŞANLAR KiMLERDiR? 

Baştarafı 3. sayfada 

ve buna karşı ortak toplantılar 
qerç~kleştirip, ortak bildiriler ı•~ · 
yı mlayarak, birlikler oluşturuyor 

ı ardı. Eski "solcu" Uğur MumCu'ya 
!:!0re ıs A§ustos eylemleri, Tiir
kiye' nin iç durumundan kaynaklanan 
eylemler degil "dış güçlerce giri~ı
len eylemlerdir." Eski .. solcu" böyle 
derken, Avrupa türetmesi modern 
",..,ı l.:ular". ••eylemleri yapanın Pl<l< 
olmadıgını " ispat için ne şarlatan lıh 

!.Jl' H' kiyorsa onu yaptılar. Önce, "bu 
eylemlerin PKK ile ilişkisi yok'" 
dediler. Tutmadı. Sonra, .. di§er 
parçalardan Kürt örgütleri yapmış
lar" dediler. Tutmadı. .. Ermeni/er 
de varm ış " dediler. Tutmadı. Az 
kalsın, "Papaz Gapon yapmıştır" 
diyeceklerdi ki, zavallı adamın 
yüzyıl evvel ö ldügünü ha tırlayarn k. 
bunun büyük bir ayıp teşkil edec:e· 
ğini düşünüp, en sonunda, "Türk 
basınından duydu§umuza göre 
PKK'nin yaptı§ı söyleniyor" deme 
"cesareti n i", .. dürüstlüöünü ". 
··mertli§ini" göstererek, "güveni
lir" bir kaynaktan bilgi almanın 
rahatlı§ını yaşadılar. 

Yine U§ur Mumcu, ••ıs A§tt··· 
ıt :s ' ran sonra Do§u ve Güneydl 
~u t!a meydana gelen olaylar. · ı 
arkasında bölgenin dengesini boz
nıok isteyen bazı karanlık güçler:. ı 
ol_duöunu" -ki bu, Mumcu'ya gö ...
CIA. uluslararası büyük silah tekeı 
leri Mafia vs'dir- söylerken 
T' . ' 'nin-Sesi ve TKSP ise '"bı 
nun CİA 'nin düzenledi§i bir pru 
vakıısyon olup, amacın Ortadoğu · 
J . h m evcut dengeyi bozarak, 3. bir 
du n va savaşını, hem de nükleer b i· 
savaşı çıkarmak oldugu" tesbitinde 
bulundular. Bu arada çatlak bir ses 
aradan fırladı ve "15 A§ustos ey
lemlerinin arkasında Rus Sovyet 
So:syal-emperyalistlerinin bulundu-

ğu"nu belirtti... 
Türk basınının ortak görüşü olan 

ve Uöur Mumcu'nun da "önemle" 
üzerinde durduöu di§er bir nokta, 
"bu eylemlerin Türkiye'de demok
rasiye geçişi istemeyen güçlerin işi" 
oldu§udur. Türk yazarlan ve bunlar 
içinde de ı971'den sonra "solcu· 
lu§u .. mum gibi eriyen Uöur Mum· 
cu'ya göre. "bu e!flemlerle askeri 
yönetim sürekli ~aşta tutulmak. 
halkın üzerine saldırtılmak. arka· 
sından da Avrupa'ya seslenilerek 
'bakın işte Türkiye'de demokrasi 
vnk' propagandası yapılmak iste· 

"niyor." Aynısı. cunta şefinin aözın· 
udn da duyuldu. Fakat, 1980 son· 
rası mumlan sönen yeni "solcular"· 
dan da duyuldu. Her şeyini buriuva· 
zinin .. getireceöi" bir .. demokrasi" 
ı.ıı.ıuduna ba§lamış olanlar. lS 
Agustos eylemlerini, "demokrasiye 
geçişi zedeleyen", "cuntanın kafa
sını bozan", bu nedenle. "cuntaya 
alternatif burjuva muhalefeti za
yrflatıp" gelece k "mutlu günlerini" 
l<arartan eylemler olarak tanımla· 
.!ıl ar. 

Kısacası, ıs A§ustos eylemle· 
ri : ı e karşı her yönüyle bir a§ız 
oidi§i ve saldırı ruhu -ki buna Ugur 
Mumcu, Kuvay-ı Milliye Ruhu. yeni 
·solcular" ise. anti·Apocu ilke bir

Hgi demektedirler- söz konusudur. Bu 
açıdan. Kürdistan halkının tarihin
de yeni bir sayfa açınak la kal
mayan. aynı zamanda, Türkiye. 
bölge ve dünya üzerinde de derin 
etkilerde bulunan 15 Agustos dev· 
rimci atılırnma karşı savaşan güç
le rden sadece açık olan düşmanları 
deQil. aynı zamanda bunlar kadar 
tehlikeli olan "Mumcu solcu" çevre
lerin de. devrimci·demokrat ve 
~ ıurtseverlerce çok iyi tanınması 

!) :uttır. 

' Sayfa 23 ) 

BÖYLESi YAŞAM 
Baştarafı 7. sayfada 

zorlukla, hiçbir rahat yüzü görm e
den besliyoruz. Baze n. herşeyimiz 
va r diye gururlaıııyoruz. N eyimiz 
yok ki? Bag. bahçe. sürü, su. petrol. 
her ıürlü m aden. kıscıcasr herşeyimiz 
var, ama yine de bir bakıyoruz ki hiç 
bir şeyimiz yok! Çünkü herşeyimizi 
sülük gibi emiyor. son kırınt ı sına 

kadar elimizd en alıyorlar sömür
geciler. Bir e lbiseyi. hatta en kalite
sizini bile yıllarca yırtık. yama lı 
giyeri z. Yedi9 imiz. bu lg ur pilavı ve 
oyron çorbosıdır. l<ısacası. yaşamı

ını ı bolluk iç inde yoklukıur. Sırtı
ını z çıplak. karnımız a ç. cennet 
ülkemizde ceh ennem azab11ıı ya
şıyoruz. Burwnla da yeıimniyor 

sömürgeci kanemiciler. Elimize 
beş kuru~ geçecek olsa. buııu do rü~
vct ve gaspla alıyorlar. Bunda da en 
büyük destekl e ri ihbarcı hainl e r 
olmaktadır. En çok da bu ihbarcı· 
lardan nefret ediy oruz. Düşman. 

düşmanlı!jıııdan böyle yapıyor. ya 
bunlar? Biz im iç imizde li çıktıkları 
halde düşmammızo hizmet ediyor
far . .. Evt' t. böyle di yur halkımı z. Ve 
bu yazılanlar anlat ılan l arın yal
ıııt.ca ~ok ki.i ~ük bir büliinıünü u lu ş
turuyur ant· ilk. 

Yüks ek hir yaylay,a ~ıkıık bir
gün. Koçerleriıniz ; ye rsiz. yurtsuz 
in~anlannu Lla ka rş ıl aştık. İ ~ind t:> 
bulundukları koşullar ve durunı lan 
~u k korkun çtu. Bu insanhınını l bin· 
lt"rce kü t; ük-lnı ş hayvan bt:>s le rl t' r. 
a ın a insan ca y<:Hpdmın kırıntısıııdan 

da hi ya rarlamıma.d . ır. Onları hüyl t' 
birdl.'n birt:> kdr~ımı Ldd uörunce! 
durunıldnııı ııı ı! rak e ttik Vı! ya~aın· 
l.ırını dahil dikkatli uüzlı!mledik. 

llepsi de seıwle rcf! giyilmi ~ Kürt milli 
kıyafe tl e ri içerisind eydi. Lambasız 
\: ıra ~ı t. bir şe kilde ka r.ı ~..ıdırldrııı 
iç<:' rbindl' k..ı ranlıkı._ı k..ılnMktdydı 

!dr. Bir tc k uld ş ıın CHe ı ç iarı yuk. IJir 
ı e k r..ıd yu l . ırı yuk. Duıı y, ıd . ııı lıdbe r

~ it. hir lıdlde üyll' ıH l' l lıl nt l' llıl 
b.ıkı y ud..ır in s .ıııın !_)u t. lın e. Ç oc uk
lcı rd..ııı 7lrlik ihtiycırl.ır.ı k.ıd,ır lıl'p· 
~ i dcı y .ıııılııı.ıt. lıi~ (i ii.' i \" t• ri~ i ııde 
uıııür ttırpiıliı y ur. Oııı i ır\ c ri. ı , ı ~ ı , ııı 

t ..ı ~..ı. k._ı y ,ul . ııı k._ı y .ı y. ı , ııl . ı y.ır.ık 

Ml rtl j h.'~ iııd t• k ı ı ~ ııı cıkl , ı !J l'\: i y ı 11 . 

!:,uru ht· ~ll.'ııı e k kul.ı y lıır ·~dt· u il. Bır 
ll.' k lı.ı y v..ıııı lw~ l c.• ıın· k hil e lıuylıh. 

l: ıl e l~ · r !Jl're kııri yur . B,ıkıık ki y .ıyl.ı 

~ IlMI/. ll," llll' ~ uy uııuıı l l' lıııııı i ı..- iıı k.ı ı 

l' f i ti y url.ı r: llll' l"clk t• ııık . ~ urlıııuıı ~u 
ılııi y .ınııııı.ı~ıl k.ır ~ ıl,ıdıkl.ınııı. ı\ıı

lattılar ve !jittik. gördük. Gürdi.ik
l ~_. r iıııi t. k . ır~ ı ~ ıııd.ı lıır kl' / d.ıl ı .ı 

a ç ıldı yaralarımı z : ç il eke.ş kadın

l a rımı z . karı. ue le nekse l çantalar 
içe risinde s ırtlayıp. 50 m e tre yerin 
dibinden 7 merdivenle tırmanarak ve 
her a n ölüm ve ayakların dunına 
tehlikesini atiatarak yukarıya ç ı· 

ka rıyorlardı. Kazılını.ş bir ~ukurun 
üstüne naylon geçirilmi.ş ve s alıoh
tan akşama kadar buraya wnlarca 
kar ta şınarak e ritilip hayvaniara 
içirilın e kıeydi. 

Eve t. bunca ç il t" yle hayvan bes· 
le rl l' r koçe rl e rinıi z. Ama. iııaııını z 

ki. a yda bir defa da hi t' l y t> ın ez l e r . 
Çünkü üze rle rinde korkunç bir sö
mürü mekanizmas ı işl e til e re k elle 
rinde bulunan her .ş eye . tüm emek
le rine el konulur. AUası. keç isini. 
koyununu. peynirini. yününü. kısa
cası he r.ş eyini undan t tt ınin eder 
karşılıks ı z . Karako l ko mutanları. 

nahiyl' ve kaza kunıutdnları . devl l:' t 
ye tkililtJri binbir hil l' ve Şdntajla 

e lindeki avucundakini a lırlar . Ve rui 
i.> d t• nu~ k t.orundadır. Yay la p c.ırası. 
konakldına parası vs. ö demek zo
rundad ı r. Hayvaııl a rına. devlt.> t n ? 

te (ec i l c.ıra fından yuk palldsına l'l 
konulur . Buna bir de ha yat paluılı· 
Jıgı ve zamlar eklenince bir gün bile 
rc.ıhat lıir nefes ala m a dan . ızdı r ._ıplı 

bir yaşanı i ~i nde ö mür du ldurur 
kuçt•rll'rinıi z . 

Bu ._ınlaııı{ıımı z . halkımı z ın ytl
~dınıııdan sadect:> kü~ ük bir kl'~itıır. 
Ve üstelik yete ri kadar dile getiri!· 
ınt:>d i dl'. Anlatıl..ıcak ulsa. Kürt 
lldlkının günli.ik yaş._ımıııın ,-ilto· 
le rin l' cilıl e r ye ım ez. Aın..ı . ~wl..ıı

nldk. bu ça ~·: dışı ya~dnı d ı!{ı isıiri· 
liııc l'yl' kddar hep yazın cık Ul' rl'klid ir 
yine de. Gt'rçeklerin t._ırih ıı t:> l.(l inde 

Ui t. li kc:ıJınanı , tSI Vl' Jw~ cıl.ııııııı ~uruJ

Ill c_\SI iç in ya zılnıalı . tüm dliıı yd ya 

h..ı y kırılnıillıdır. 

Bu Çd!jdışı y. ı ş ._ım d l'ti ı::ı.tın

ll'C\.' ktir. Buyi.ııı halkınlll ui..ı ç lu U ıı 
Underl' k._ıvuşınuştur ve Lı u uııd l· rl i k . 

t._ırilısl'l !JÜr'-:'vlninin !JHl' kl e ri ·, i yl' · 
riıll' !Jl.'lirnwktedir. Ht~lkıını t. dd 
bunu .ırtık kilvranhıktd , k t:' ııtlı ÜL 

P.ırıı ~ i PI\.K t'tr._ı(ıııd..ı ke ıı l' tll'll t:' r t:' k 

unun uu~t l' nli ti i y uld.ı t.:e ~dr l't k ilt.: r
ll'nı l' kıl· dır . i>ll l' IIIIH! ~ c l\ c l ~ı llll l 

b.ı ~ l . ııııı ~ ıır. Z .ıfl' l" ıııuılt~k , ılı.ılkımı

LIII ol .ıt· .ık vt• l.ı~ı ~ ı Turk ::ı. uıııuı !J l't" ı· 

li ~ ı ı::ı. e. ıılkl · nı : / dl• ıı ddulup ~ ~d~ · · 
n· k. ı.ırılh · l: ır kııı lhırfl l' ı k· ~~~· 

llllll ll " l' klıı . 
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CEZAEVLERiNDEKi SON DURUM. 
Baştarafı 3. sayfada 

konumuna yükselmiştir. 

Sömürgeci-faşist cellatlar. hal
kımızın bu kararlı mücadelesini 
durdurmak için, biryandan en azgın 
bir terörü dayatı rken, öte yandan da 
ellerinde esir tutukluları cezaev· 
te rindeki devrimci ve yurtseverleri 
katietmekle tehdit etmektedirler. 
Gelişen eylemle r sonrasında. idam 
cezalanndaki hızlı artış ve cezaev
leri üze rinde yapılan hesaplar bu 
gerçegı açıkça göstermektedir. 
Cezaevlerindeki yoldaşlarımız, 
yükselen mücadeleden de aldıkları 
güçle, yanıbaşlarında . düşen şehit· 

lerden devraldıklan bayrağı lekesiz 
bir biçimde yükse ltmekte en kararlı 
tutumu sergilerneye devam etmek
tedir. Ama. PKK'nin bu yılmaz 
savaşçılan, hala üze rle rinden eksii
meyen ve giderek daha da azgın
laşan işkencelere ra§ men. böyle bir 
direnişi se rgilerken. elbette düşman 
da boş durmamakta, daha ilk gün
den iple rini eline aldıgı ihanetçi kuk
lalarını da, daha yo§un bir faaliyete 
sevke tmektedir. Bunlar vasıtas ı yla 
hala ailele ri etkilem e. g e rçek dışı 
haberlerle tutuklu devrimcilerin 
mora l gücünü etkile rneye çalışma 
ve asıl olarak da lekesiz taşınan 
direniş bayraQını cezaevlerinde dü
şürmeye ça lı şmaktadırlar. Şüphesiz 

ki bu bizi hiç bir biçimde şaşırtma· 
maktadır. Düşmanımızın karakteri 
bellidir. İnsanlık tarihinde görülme
miş bir vahşetle halkımıza saldır· 
mayı varlık nedeni kabul eden bir 
düşmanla karşı karşıya oldugumuz 
gerçeği ortada iken, elinde esir tut
tuQu halkımızın bu en de§erli evlat
Ianna karşı nasıl bir kudurganhkla 
saldıraca§ını kavrayamamak 
mümkün degildir. Ve bu düşman. 
görü lmektedir ki. bugün en a lçakça 
hesaplar peşinde koşmaktad ı r. Fa
kat o, hangi a lçakça hesaplar pe
şinde koşup. hangi planları hayata 
geçirirse geçirsiıı. ne cezaevlerinde 
ve ne de halk kitleleri içerisinde e lde 
edebileceQi bir şey vardır. CezaP.v· 
le rinde Mazlum, Hayri. Kemal baş· 
ta olmak üzere . on larca militan ve 
yurtseverin kanlarıyla kızıllaşan 

direniş bayra§ı, mücadele burç· 
! arına dikilmiştir ve artık tüm bir 
halkımızı kendi a ltında toplamak
tadır. 

Halkımız artık. kendi varlıQına 
nası l sahip çıkılacaQını ö9renmiştir. 
Bu anlamda kendisinin en acılı 
parçası olan cezaevleri konusunda 
da gerekli duyarlılıgı gösterecek ve 
bu alanda evlatları üzerinde aynan
mak istenen hertürlü oyuııa mücade· 
lesiyle cevap verecektir. 
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S. GOŞE: "Doğru Enternasyonalist Ii!Jkileri, Ortak Mücadelede 
Hayata Geçiren PKK'ye Bu Rolünden Otürü Şükran Borçlanmızı 

Dile Getirmede Zorluk Çekiyoruz" 

Sayın Filistin Halk Mücadele 
Cephesi Genel Sekreteri Se m ir GOŞE 
yoldaş, gazetemiz SERXWEBÜN üç 
yıllıkyayın hayatı boyunca halkımızın 
adil davasının teorik. pratik sorun· 
!anna ışık tutarak önemli oranda 
çözümler getirip propaganda ve 
ajitasyonunu yapmış ve böylece Kürdis
tan Kurtuluş Mücadelesinin sesi 
olmayı layıkıyla başardı§ı gibi, dün
yanın çeşitli alanlannda halkiann 
emperyalizme, askeri ve faşist dik
ıatörlüklere ve gericiliğe karşı yükse
len mücadelelerini tanıtmış, birçok 
alanda emperyalizme karşı sıcak sa
vaşı ma dönüşen halkiann bu mücade
lelerini başta okuyuculanmız olmak 
üzere Kürdistan ve Türkiye devrimci
demokrat kamuoyuna duyurmayı ya
yın hayatının vazgeçilmez bir ilkesi 
olarak benimsemiştir. 

Gazetemiz, halkiann hizmetine 
sunmoda bir an bile tereddüt etmediği 
sayfalarını, onlann meşru mücadele
lerine açık tutmayı da yerine getiril
mesi gereken enternasyonalist daya
nı.şma görevinin bir parçası olarak 
kabul eder. 

Bölgemizde en güncel sorunlann 
başlıcalanndan olup, devrimimizi de 
yakından ilgilendiren Filistin devrimi
nin bizzat taraflannın sözcüleriyle 
geçmişte soruna ışık tutan bir dizi 
görüşmelerde bulunup, okuyuculan
mıza ve kamuoyuna sunduk. 

Özellikle 1982 yılının Haziranında 
İsrail 'in devrimi tasfiye etmek için 
Lübnan'a yaptığı işgalden sonra Filis
tin devrimi yeni bir aşamaya girdi. 
Yukarda i.şaretettiğimizyakın ilgimiz 
ve verdiğimiz önemden ötürü, Filistin 
devriminin bölünme gibi tehlikeli bir 
bunalımı yaşadığı bu yeni döneme 
ilişkin somut durumu yine devrimini
zin temel güçlerinden biri olarak sizle
rin görü.şlerinizi ve değerlendirmele
rinizle aydınlatıp kamuoyumuza ulaş
tırmayı önemli ve değerli bir katkınız 
olarak görmekteyiz. 

Gösterdiğiniz ilgi ve soracağımız 
sorulara vereceğiniz cevaplar ve do
layısıyla bu çerçevede sorunlara ışık 
tutmada yaptı§ınız önemli ve de§erli 
katkıdan ötürü gazetemiz SERXWE
BÜN içtenlikle teşekkür eder. 

SERXWEBÜN 

SERXWEBÜN- Bilindigi __ gibi Filistin 
devrimi bu aşamada FKO'nün parça
lanmasını hedefleyen bir tasfiye teh
likesiyle karşı karşıyadır. Filistin 
devriminde tasfiyeciliğe oynayan akı
mın sizce sosyal ve siyasal temeli nası l 
belirlenebilir? Bu akımın yakın gele
cekteki siyasal yönelimlerini nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

Semir GOŞE- Filistin devrimi kuş
kusuz içte Arafat'ın temsil etti§i, tesli
miyeıçi sapmadan kaynaklanan tehli
keli bir darbo§az ve zor durumlarla 
karşılaştı. içteki bu tehlike, devrimi 
aşılması zor ve tehlikeli bir rampaya 
sürdürmek amaayla dişta empeıyalizm, 
siyonizm ve gericiligin tehlikeli saldm· 
ıanyla eşzamanda ortaya çıktı . Ara
fat'ın önderlik ettigi bu teslimiyeıçi 
sapma. siyasi. askeri ve örgütsel 
olarak bütün yönleriyle ölçülüp biçil
miş siyasi bir hattı dile getirmektedir. 
Bu çizgi esaslı olarak ve şimdiki aşa
mada. Arap sahasında benzeri olan 
asalak ve bürokratik burjuvazinin 
tutumuyla çakışan bir tavır ortaya 
koyan Filistin'in işbirlikçi bir tabakası 
olan komprador burjuvaziye dayan
maktadır. Arafat işte bu sınıfsal gücü 
temsil etmektedir. Onun önderliğini 
yapmakta. yönelimlerini ve siyasetini 
tesbit etmekte ve çizmektedir. 

Şöyle basit bir örneği hemen vere-

lmpressum 

V. 1. S. d. P. : 

1. Demir 

Neuuer Sıruse 13 
5000 Ktiln 1 

bilirim. Arafat yüz dolayında Filistin 
milyonerini bir araya getirip, topla
maya çalıştı. Bu grubu Beyrut çıkışın
dan hemen hemen bir yıl önce Trablus
şam'da topladı ve toplantıya Stratejik 
Komite adına verdi. Başka bir grup ise 
İsviçre'd'e-roplandı. Burda Arafat'ın 
izledigi siyasetin izahını görüyoruz. 
Ve yine aynı şekilde Filistin asalak 
işbirlikçi burjuvazisinin kendi benzeri 
Araplara, onların aldıklan konum
lara, onla n temsil eden siyasi güçlerin 
Mısır ve Urdün yönetimlerine yakın
laşmasının izahını görüyoruz. 

Görüşümüze göre genelde Arap 
sahasındaki bu sınıf ve akımdan kay
naklanan ve uzantısı durumunda olan 
Filistin devrimindeki bu akımın yöne
limleri, emperyalist. siyonist, tes li
miyeıçi siyaseti oturtma çabalanyla, 
girdigi ilişki ve baglandığı bağlarla, 
Arap gericiliğinin çemberine girme 
dogrultusunda olup, bu yönde hızla 
ilerlemektedir. 

Biz Filistin sahasındaki tesli
miyetçi, sapma çizgisinin temsilcili
gini yapan bu akımdan kaynaklanan 
iç tehlikenin devrimin sürdürülmesi ve 
FKÖ'nün varlıgı üzerinde bir tehlike 
arzetmeye başladıgını gördük. Ve 
bundan dolayıdır ki davamızı, ulusal 
mücadelemizin gelece§inj garanti 
alt;ı.na almak. bagımsız Filistin dev
letini kurmak, kaderini tayin etmek ve 
ülke topraklanna dönüşün de içinde 
oldugu halkımızın yüce ulusal hedef
lerini korumak için tüm bunlara karşı 
koymamız kaçınılmazdı. 

SERXWEBÜN- Eger uzun yıllardan 
beri Filistin sağını besleyip güçlendi
ren konumunu gözönünde bulun
durursak Arap gericiliğinin devrimi 
tasfiye etmedeki rolünü nasıl belir
lersiniz? Tasfiye olayının Arap ale~ 
mindeki dayanaklan ne lerdir? 

Semir GOŞE- Biz, Filistin sagının 

tutum ve uygulamalannın. özellikle 
Filistin devrim güçlerinin Beyrut'tan 
çıkışından sonra pratik biçimini 1982 
yılının Eylül ayında -yani Beyrut'tan 
ayrılmanın hemen akabind~ yapılan 
Fas zirvesinde bulan -ki bu toplantıda 
ABD'nin çözümlerine yatan, askeri 
seçenegi bir kenara iten birdizi yöne
lim ve siyasetler saptanmıştı- yeni 
yönelimlerle yardım ve destek gör
dügü inancındayız. Aynı şekilde ken
disi de (Filistin sagı kastediliyor-ÇN) 
Arap gericili§ine kamufle örtüsü vazi
fesini görmüştür. 

Biz başta ABD olmak üzere emper
yalizmle ilişki ve baglar kuran namert 
Arap gericiliginin temel dire§ini oluş
turduğu bir kampa karşı koyduğumu
zun tamamıyla bilincindeyiz. Ve söz· 
konusu ettigimiz bu Arap gericiligi, 
Filistin devriminin gelişimini, s ilahlı 
mücadelenin sürdürülmesini sadece 
e mperyalizm ve dostlan na karşı degil , 
aynı zamanda kendi yönetimleri üze
rinde de büyük bir tehlike olarak bul· 
maktadırlar. Bu nedenledir ki , tesli
miyeıçi çözüm ve planlar hesabına 
Filistin devriminin tasfiyesi ve zayıf
Iatılması dogrultusunda tüm araç ve 
yöntemlerini seferber ettiler. 

İçinde bulundugumuz bu aşa
mada, bu çabalann dayanak nokta
lan; yine, şu anda. genelde Arap 
gericiliğine. onun fiili sözcüleri duru
mundaki Fas Kralı 2. Hasan ve Suudi 
Arabistan'ın gerici yönetimine do§ru
dan dayanan ve Ürdün Kralı Hüseyin 
-Mısır'da Mübarek- Arafat mihverin
de temsil edilen bu noktalann daya
naklan tüm açıklıgıyla tartışma gö
türmez bir biçimde ortaya çıkmıştır. 

Gerici güçlerin gerçekleştirmek 
istedigi hedef; Filistin devriminin tas
fiyesi oldugu gibi, emperyalizmin tüm 
bölge üzerindeki nüfuzunu artınp. 
egemenli§ini kalıcılaştırmak. halk
Iann çıkanna ve en ufak bir değişikli
§in gerçekleşmesini engellemek ve 

sarsılan ve yıktimaya yüztutmuş yö
netimlerini korumak için Arap saha· 
sındaki tüm ilerici, yurtsever güçleri 
tasfiye etmek, darbe vurmaktır. 

SERXWEBÜN- Bildiginiz gibi FKÖ'
yü bölme çabalan do§rultusu·nda, 
belirlenen y er ve zamanla Fil!§.tin 
Ulusal Meclisi'nin toplanması için tüm 
gruplann protestosuyla kar~ılaşan 
Arafat tarafından tek yanlı toplanma 
çağnsı yapıldı? Bu ça§nyı nasıl de§er
lendiriyorsunuz? Bu yeni gelişmelerin 
ışığında sahanızdaki son durumu de
ğerlendirir misiniz? 

Semir GOŞE- 22 Kasım 1984 ta
rihinde Arnman'da toplanması için, 
Filistin Ulusal Meclisi 'nin 17. dönem 
toplantısının çagnsı, Arafat ve merke
zinin teslimiyetçi sapma çizgisinin 
dogrultusunda yapıldı. 

Bu çagn., açıkça görüldügü gibit 
emperyalizm, siyonizm ve gericili!jin 
teslimiyeıçi çözüm ve planianna katıl
mayı gerçekleştirmek yolunda pratik 
bir adım oluşturması için yapıldı. 

Biz, bu çagnnın, Filistin sorununun 
tasfiyesi sonucunu doguracak teh
like li siyasi bir taviz oluşturduguna 
dair u yanda bulunduk. Aynı şekilde bu 
çağnmn bölücü ve uzun yıllar boyunca 
halkımızın fedakar mücadelesi saye
sinde gerçekleşen büyük bir ulusal 
kazanım olan FKÖ'yü tahrip edecek 
bir çagn oldu§una dair de uyardık 
Ama Filistin sagı Meclis'i nAmman'da 
toplanmasında ısrar etti. Ve maalesef 
daha önce bulundugumuz bu uyan 
konulannın gerçekliği tüm açıklı gıyla 
ortaya çıktı. 

Siyasi alandaysa en önemli husus. 
Arafat'ın meclisinde Kral Hüseyin'in 
okudugu söylevde. özünde Filistin 
halkının mücadelesini gömmeyi hedef
leyen, gerçek tehlikeyi gün yüzüne 
çıkaran BM' in 242 sayılı karan teme
linde Filistin-Ürdün ortak öneris ini 
oluşturma çagnsında bulunmasıydı. 
242 sayılı karar bilindi§i gibi sorunu 
tek yan h. Araplarla-israilliler arasın
da bir hudut sorunu olarak e le alır. 
Filistin sorununu ise, bir halkın dev
letini kurma, kaderini kendisinin tayin 
etme hakkı dahil meşru haklan olan 
bir sorun olarak degil, bir göçmenler 
sorunu olarak görür. 

Diger öne mli husus ise, Arafat'ın 
okudugu söylevdi. Arafat'ın söylevi, 
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gerek Camp-Dawid yönetimi gerekse 
Urdün yönetim iyle ilişkil erini güçlen
dirmek için saSın gelecekte izleyece
ği, takınacağı tavır ve konumun nite
ligine işaret etmekteydi. Bu, genelde 
Arap özelde Filistin ulusal mücade
lesini inkar eden. çigneyen gerici bir 
mihverin oluşturuldugu anlamına ge
lir. 

Ama mecliste meydana gelenler 
hususunda ise. tüm Arap ve Filistin 
halkına, dünya ilerici güçlerine, Ara
fat'ın meclisi hangi biçimde o lursa 
olsun kanuni çoğunlugu kaybetmiş, 

bölücü ve gayri meşru bir meclis 
o ldugu açık bir şekilde görünmüştür. 

Biz bu meclisi ve meclisten çıka
cak kararlan kesinlikle red ediyoruz. 
Arafat'ın Filistin devrimini tasfiyeye 
maruz bırakan, teslimiyeıçi çözüm ve 
planlara katılıp, Filistin Ulusal Mec
lisi' ni zayıflatmayı amaçlayan, bu 
çagnsı Meclisi ve kendisinin başını 
çektigi Filistin sagının teslimiyetçi 
sapma çizgisini somutta ispatlamış
br. 

Bundan ötürüdür ki Fi li stin yurtse
ver. iler ici giiç, şahsiyet ve örgütler i· 
nin Arafat'ın çaQrı ve Meclisi'ni red 
etmesiyle verdi[ıi cevap çok kat'i idi. 
Aynı biçimde Arafat'ın Meclis' in de 
Hüseyin'in planını kınayıp reddettiler. 
Mecl is i pro tes to edip gayri meşru say
dılar. Bu mecl isten çıkacak tüm karar
lan red edip bu girişimleri nedeniyle 
Filistin sahasın ı yen i durumlara ma
nız bıraktığından girişim sahiplerini 
sorum lu tuttular. Ote yandan ulusal 
davaya, FKÖ'ye bağlı kala cak l arı nı. 
biriiYi sa[ılama yönünde bütün güç· 
leriyle çalışacakları nı ilan ett iler. 

SERXWEBÜN- Soıı iki yılda tasfiyeci 
'"" :-tdarlo Filistin devrimine olaıı s!:! 
dınlar yoğunlaşb. Bu olay karşısındaki 
tavırlan na göre, örgüt, güç ve şahsiyet
/ , ı Jüzeyiııde Filistin sahası blok· 
loşmo ve bölümneye tanık oldu. Bu 
durumu nasıl de§erlendiriyorsunuz? 

Semir GOŞE- Kuşkusuz Filistin sa
hasın daki yurtsever ç izginin karşıla ş· 

tı§ ı zorluklardan biri. FKÖ'nün kar
şılaşugı büyük zorluklan ve aşamanın 
nit e li {J iııi idrak e tmemize ra§ıııen1 
yurtsever ö rgüt. güç ve şahsiyet l e r 
arasında bölünme ve parçalanmanın 
olmasıdır. Ve aralarında herhangi bir 
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birligc varamamalarıdır. Bu nedenle 
yurtseverlerin sariaşması için müca· 
dele etti k. Demokratik Birlik'le görüş 
alışverişind e. görüşmelerde bulun
maya ve sürdürmeye ça lı ş tık_ ~i tüm 
Filist in'de yurtsever bir saflaşmdyı 
saglayalım. 

GörüŞümüze göre,Demokratik Bir
liQin tavrında bazı boşluklar vardır. 
Onun kaypak. sallantılı tavrı ve s i
yaseti bazı zaman larda, Filistin sa§ı
n ı n açıklarını kapattı ve aynı zamanda 
Filistin sagına . onun teslimiyetçi çiz· 
gisine karş ı koyma da orta lığı bulanık
laştırdı . Bundan ötürü uzun bir nefes
le. Demokratik Birlik'le bazı nokta
larda çe lişmemize rağ.men. en kısa 
zamanda görüşmelerde bulunmak 
için çaba sarfe tti k. 

Ama gerçekten yurtseverlik göre· 
vimiz, bizden; Demokratik Birlik ve 
tüm diger örgüt. güç ve şahsiyetlerle, 

sapmaya karşı koyacak. anti·emper· 
yalist. siyonisı ve gerici temele dayalı 
bir biçimde FKÖ'nün birligini sa§· 
layacak, sapınay l a mücadele etme 
esasına dayalı bir birlik, ve yurtsever 
bir safiaşmayı saglamak için. görüş· 
melere başlamak, ve bu amaçla daha 
fazla çaba sarfetmemizi talep etmek
tedir. 

SERXWEBÜN- Filistin devriminin 
bunalımdan çıkışın ı Camp-Dawid ve 
Reagan Planı temelindeki çözüm le 
de§ il, devrimci silahlı mücadeleyi s ür· 
dürmede görüp. ilerici, yurtsever yö
netimlerin deste§ini olan bloklordan 
birisi Yurtsever Birlik blokudur. Bu 
blo§un tasfiyecili§i boşa çıkarmada 
yeri ve rolü nedir? Önümüzdeki kısa 
dönemde bu amaçla yürütece§i pratik 
mücadelesi ve siyasi yönelim leri hak
kında okuyuculanmızı bildilendirir 
misiniz? 

Semir GOŞE· Kuşkusuz, Yurtsever 
Birlik. Filistin Ulusal Mücadelesinin 
karşılaştı Sı. gerek dışta emperya lizm. 
siyonizm ve gericilik ve on ların tesli
miyeıç i çözüm ve planla rı,gerekse içte 
Arafat'ın önderlik etti§i teslimiyeıçi 
sapma gibi engellere karşı tutarlı ve 
sabit bir tavır ortaya koydu. Yurtsever 
Birlik. Filistin halkının iradesi. dogru 
ulusal çizgi ve başında si l a hlı mücade
le nin bulundugu ileri mücadele yön· 
temlerine dayanarak gerek iç,gerekse 
dış tehlikeye karşı koymada belirgin 
ve öne mli bir rol oynadı. Biz. geçirdigi
rniz aşamanın. gelecek teki mücade le
miz in teme li ni oluşturdu ğ.u inancın
dayız. Kuşkusuz karşımızda Filistin, 
Arap ve uluslararası alanda üzerimize 
düşen birçok görev durmaktadır. Ve 
biz Yurtsever Birlik'in üç halkadan 
oluşan Filistin-Arap-Uluslararası 

güç lerle ortak mücadelesini güçlen· 
dire re k yü rütm esi gerektiSinin bilin· 
ci ndeyiz. 

Filistin Ulusal Meclisi'nin birçok 
görevinin başında gelen göre\•imiz 
kuşkusuz anti-enıpervalis t. anti-sivo· 
nist. gericiliQe karşı ~abit yurtsever 
çizgiye dayanan FKO'nUn birliQini 
korumaktır. 

Böylece biz. Yurtse\'er Birlik'in 
yurtsever ve ilerici guçleriyle ola n 
dayanışmasını, düşmana karşı ortak 
mücadele yürütmek için gı.içlendir· 
meye çalışacağ. ı inancındayız. Aynı 
şe kilde dünyadaki tüm ile rici \'e kurtu
lu ş güçleriyle dostluk \'e dayan ı şma 
bag larını güçlendirmeye çalışacağ. ı 

in a ncınday ı z . 

SERXWEBÜN- Emperyalizmin sal
dmlannın artıı§ı bir dönemde. Arap 
alemindeki ilerici. yurtsever yonetim
leri Direniş ve Karşı Koyma Cephe
si'ni oluşwrorok karşı konuldu. Bil
di§iniz g ibi bu cephe uzun bir zaman
dır aktif konumunu yirirm iş bir du
rumdadır. Şimdi benzeri saldınların 
arttı§ı günümüzde bu cephe yen iden 
canlanabilir mi? Bu konuda görüşleri
nizi alabilir miyiz? 
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