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PKK DAVALARlNDA BOL İDAM; 
Türkiye'de Hafif Ceza ve Beraatlar! 

Bu İkili Ölçü Neyin itirafıdır? 
1981 yılından bu yana devam 

etmekte olan PKK-Mardin davası 

sonuçland ı. 242'si tutuklu olarak 
"yargılanan" 624 kişilik davada 22 
devrimci tutuklu idama çarptırı

lırken, 25'i de öm ür boyu ağır hapis 
cezasına mahkum edildi. Aynı da· 
va da 276 kişi 3-36 yıl arasında de§i
şen çeşitli hapis cezalarına çarp
tırılırken. mahkeme. 251 kişi hak
kında beraat, 30 kişinin davasının 
ıefrikine. 4 davanın düşmesine, 13 
dava hakkında görevsizlik ve 3 
davanın da birleştirilmesine karar 
verdi. 

Mardin davasında verilen 22 
idam kararıyla birlikte, PKK dava
lannda kesinleşen toplam idam 
cezası 121 • e yükseldi. 

7. Kolordu ve Sıkıyönetim Ko
mutanlı§ı 2 Nolu Askeri Mahke
mesinde görülmekte olan dava 
ı98ı yılında başlamıştı. Askeri 
Savcın ın ı23 kişi hakkında idam 
talep etti§i davada, ı Aralık 

ı982'de aç ıl an ı8ı ki<ilik ek bir 
dava ile birlikte idam talebi 144'e 
ulaşmıştı. Aradan geçen dört yıla 
ra§ men bilinçli bir politikanın ürü
nü olarak geciktirilen davanın so
nuçlandınlmasının ıs A§ustos ey
lemleri ardından hızlanan siyasa l 
gelişm eler ortamına denk getiril
mesi dikkatleri üzerine çekti. 

KÜRDiSTAN ÖZEL 

PKK-Mardin davasının sonuç
landırıldı§ı ve 22 idam kararının 
açıklandı§ı siyasal ortam, bunun 
izahını gerekli kılmaktadır. Sö
mürgeci-faşist cuntanın dava l arı 

belirli aralıklarla sonuçlandırıp ol
dukça fazla sayıdaki idam karar
l arının özellikle dış kamuoyunda 
yarataca§ı tepkileri frenlemeye ça
lı ştı§ı bilinmektedir. Ancak bu işin 
sadece bir yönünü oluşturmaktadır. 

Biraz bir dikkatle görülecektir ki. 
dava sonuçlannın açıklanması ya 
belli girişimiere denk düşmekte , ya 
da bunların bir ön habercisi o l-

maktadır. PKK-Merkez davasının 

sonuçlandın iması ve bu dava da 35 
idam kararının verilmesinin sö
mürgeci-faşist ordunun Güney Kür
distan'a saldırı harekatı ile ayn ı 

dönemde oldUgu hatırlardadır. 

Sömürgeci-faşist cun ta, ı983 plan
ları gerefiince dışarda pro
vakasyonu dayatarak Partiyi içten 
yıkma hedefi ne ulaşmayı amaç
larken. Güney Kürdistan'a saldırı 

harekatıyla PKK'yi bu koldan sı

kıştırarak ez m eye ve dışarıda, içten 
ve d ı ştan yöneltilen saldırılarla 

Devamı ı 9. sayfada 

ANTEP VE MERSİN CEZAEViNDE DİRENiŞ 
YÜKSELiYOR! 

Edindiğimiz son bilgilere göre, 
Mersin cezaevinde gelişen direniş 
efiilimini kırmak için, aktif direnen 
ve direnişe önderlik eden PKK' li 40 
kişi 7-8 Kasım 1984 tarihinde, 
Antep'de yeni faaliyete geçen E tipi 
cezaevine getiriliyorlar. 

Antep' e ilk getirildiklerinde çok 
agır işkencelere maruz kalıyorlar. 
Ağır işkence l eri n etkisinden, hemen 
tüm tutuklular baygınlık geçiriyor
lar. Baygınlık geçirmede geciken 
olunca veya işkenceye daha fazla 
dirençli olan tutuklular üzerinde ise 
bayıltıncaya kadar işkenceleri sür
dürüyorlar. Örneğin Ahmet Ceren
belii adlı PKK'li tutuklu işkence 

anında aşm bağırmadığı ve baygın
lık geçirmediği için, ikinci kez 
işkenceye tabi tutularak, vahşi d uy
gulanm tatmin edinceye kadar dö
vüyorlar. 

40 Kişilik gruptan, işkence soe 
nucu komahk duruma gelenler hase 
taneye kaldınhrken, en az işkence 
görenler ise ancak 1 S günde işken
celeri n etkisinden birazda olsa kure 
tulablliyorlar. 

İşkencelerin üzerinden 3 ay gibi 
uzun bir zaman geçmiş olmasına 
rağmen, hala bir çok tutuklu koma 
halinde hastanede yatmaktadırlar. 

Son edinilen bilgilere göre koma 
halinde hastanede (Antep Devlet 
hastanesi) yatanlar arasında Ömer 
Gelici, Sait Ateş, Galip Öğüt ve 
Hasan Şerik'in durumu ciddidir. Bu 
dört savaş esirininde yakılmış ole 
duğu ve özellikle de Ömer Gelici ile 
Hasan Şerik'in kurtulma şanslan
nın hemen hemen olmadığı söyle
niyor. 

Koma vaziyetinden çıkan savaş 
esirlerinin ise, hücrelere atıldığı ve 
yeniden işkencelere tabi kılındıklan 

bildirilmektedir. 
Yine bu dönemde görüşmeye 

giden bir tutuklu ailesi nöbet tutan 
askerle arasında geçen konuşmada 
asker .. hem.şerim askersırndır, söye 
lenmez ama .. Bu PKK'li devrimciler 
de nasıl can var. İnsanlar bu işken
ceye nasıl dayanabiliyor, hele o 
yakılanlar nasıl oluyorda ölmüyor .. 
Tuhafıma giden de bu kadar işken
ceye rağmen bir kelime bile konuş

muyar ve direniş gösteriyorlar. 
Acaba bunlan direndiren ve yaşa
tan güç nedir?" diyerek hayretini 
gizlemezken, PKK' li savaş esirleri
nin direnişi karşısında duydugu 
saygıyı ifade etmektedir. 

Yine geçtiğimiz aylarda Mersin 
cezaevinde de savaş esirleri, üzerine 
de oynanmak istenen oyunlara kare 
şı ve Antep cezaevindeki işkenceleri 
protesto etmek ve direnişe destek 
olmak amacıyla SOO kişinin katıl

dıgı bir açlık grevi başlattılar. 500 
kişiyle başlayan açlık grevi 7. gü
nünde 3SO kişiye düşmesine rağ

men, savaş esirleri kararlı bir bi 
çimde sürdürdüler. Bunun karşısın
da faşist cezaevi yönetimi geri adım 
atarak, tutuklulann isteklerini kae 
bul etmek zorunda kaldı . 

Kısa bir süre sonra ise, Mersin 
cezaevinde tutuklulann elde ettiğ i 

haklar yeniden gaspedilme k, "istik
Uil marşı" vb. akutturulmaya çahşıe 

lıyor . Buna karşı tutuklulann yeni 
den direniş gösterdikleri , cezaevi 
yönetimi ile aralannda çatışma çıke 
tığı bildirilmektedir. Karşılıklı kav
gada bir çok tutuklu yaralanırken, 
işkenceterin dozu yeniden arttın ldı. 
Ayrıca cezaevi yönetimi de de9i.ş
tiri lerek, bizzat özel eSitilmiş MIT 
mensubu gardiyanlar görevlendiril
mektedir. 

Sömürgeelefaşist yönetimin tüm 
uygulamalanna ra§men, savaş esire 
lerinin direnişi yükselmektedir. Cun
tanın oyunlan nı boşa çıkaran savaş 
esirleri, lS Ağustos devrimci atılımı 
ile yeni bir döneme giren mücadelee 
mize sömürgeci zindanlardan da 
gerekli cevabı ve mesajı ulaştır
maktadırlar. Bu mesaj, her türlü 
koşulda ve tüm olanaksızhklara 

rağmen , sonuna kadar sömürgeci
liğe ve tüm oyunlanna karşı direne 
mek .. direnmek .. . yine direnmektir. 

3.2.1985 

* Partizanın Mel<tııbu 

Kürdistan 'da Devrimci 
Silahlı Mücadele ve 

Maskesi Düşen 
Tasfiyecilik 

Yazısı 14. sayfada 
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Özel Harp Dairesi'nin 
Faaliyetlerini Boşa Çıkaralım! 

«Bir savaş yaşanmaktadır. Bu, iki güç açısında n varolma savaşı 

dır. Ama temsil ett ikl e ri ç ı karlar açısından tümüyle iki farklı dünyanın 
savaşı. Bir yanda; en gerici, im ha cı, sömürg eci ve fa şist amaçlarla bir 
ha l kın varlığına kastetme teme linde kan. sömürü ve işkence üzerine 
kurulu TC' nin va rlık mücadelesi; diğer yanda. çağ ımızın bu kokuşmuş 
yapısına ve arkasındak i tüm bir emperyalist sisteme karşı kendi varl ı

ğın ı koruma ve bağımsız halklar topluluğuna katılma savaş ı veren bir 
halkın mücadelesi. Yani, birisi haksız ve gerici temellerde dayat ı lan 

bir savaş; diğeri ise. hiç bir biçimde tartıştiamayacak kadar haklı ve 
meşru olan bir savaş. Böyle bir çatışmanın aynı zemin üzerinde çok 
yönlü ve tavizsiz geçeceği de o ha lde son derece açıktır. >> 

(YAZlSI ORTA SAYFADA) 

DERSİM'DE HORTLATILMAK iSTENEN 
AJAN-MİLİSLERE DİKKAT! 

Sömürgec i-faşist Türk devleti, 
genelde tüm Kuzey-Batı Kürdistan 
ve özelde de Dersim özgülünde nas ıl 

bir yapı yaratmaya ça lı ştı§ını son 
aylarda da ha da hı z landırdı§ı faa· 
li yeıleri ve açık beyantarla bir kez 
daha ortaya koymuştur. Düşman . 

faa liyetlerin i a lenen sürdürmekte
dir ve Dersim üzerindeki alçakça 
amaçlarını da baştan beri gizleme
mektedir. 

ı5 .2 . 1985 tarihinde 8. Kolordu 
nun Dersim'deki tutuklamatarla 
ilgili ola ra k yapt ı § ı basın açı kla· 

masında , gözaltına a lınan kişilerin 

a§zından sarfedilen sözler bunun en 
son örne§ini oluşturmaktadır . Sözü 
edilen açıklama şöyledi r : 

"8. Kolordu ve Sıkıyönetim Ko
mutan lı§ı sorumluluk bölgesinde. 
Tunceli ili güvenlik kuvvetlerince 
aşo§ıdo açıklanon eylemlerin faili 
20 bölücü çete m ens ubu yakalan
mıştır. 

Yürütülen soruşturma neticesi, 
yakalanan bu çete mensuplannın 

bizzat arazide gösterdikleri barınak 
ve s ığınaklarda çeteye ait silah ve 
maizemeler de ele geçirilmiştir. 

Bölücü çete mensuplarının yap-

tıkları açıklamaları nda: 
-Güvenlik güçlerince sürekli 

olarak, takip edilm eleri sonucu 
dar bir sahaya sıkıştıklarını ve 
bazı çete mensuplarının yakalan
ması ile de panik içerisinde olduk· 
ları nı. 

-Lider durumundaki e lemanlan
nın kendilerine maddi çıkarsa§ladı· 
§ını ve kendi menfaatlerini ön 
planda tuttuklarını, 

·llımlı üyelerin. iş kence ve baskı 
yapılarak yıldırı/maya çalışı ldığı-

nı, 

-Güvenlik güçleriyle çatışmaya 
girmek istemeyenierin diğer çete 
mensuplarınca zorlandığını ve bu· 
lunduklan yerlerdeki halkı baskı 

altında tuttuğunu. 

-Çetelere vaat edilen hiçbir şeyin 
gerçekleştirilmemesi nedeniyle, 
sempatizanlarının çete/ere cephe 
aldığını ve bu durumun çete içeri
sinde kopmalara ve bölünmelere 
neden oldu§unu, 

·Çeşitli nedenlerle çete içine 
düşmüş kiş ile rin periş anlık ve ümit
sizli§e düştüğünü, pişmanlık du
yanların sayılannın arttığını, 

Devamı ı 7. sa~ada 

KÜRDiSTAN'DA ÖZEL HARP DAİRESi 
(KONTR-GERİLLA)'NIN FAALiYETLERİ 

Müca~elemiz Bunlan Altedecektir! 
Halkımızın PKK önderli§indeki 

Ulusal Kurtuluş Mücadelesini bağ
mak isteyen sömürgeci-faş istl er, 

mücadelemize karşı dayattıkları 

kontr-gerilla faaliyetlerini yoQun
laşt ırdılar. 

Özel Harp Dairesinin yürütücü
lüQünde geliştirilen karşı-devrim ve 
ulusal imha faaliyetleri , özellikle ı s 
AQustos eylemleri sonrasında daha 
pervasız bir biçime ulaş tı . Mücade
lenin ile ri atılımlar kaydetmesinden 
duydukları korkuyla emperyalistler 
ve sömürgeciler , birbirini takip 
eden toplantılar yaparak, bütün 
güçlerini ha rekete geçirdiler. 

21-23 Ocak ta rihleri arasında 
dünya çapı nda ünlü te rör uzman· 
ları nın katı ldı§ ı bir sempozyum 
yapıldı. Adalet Bakanı Necat Eldein'
in başkaniıSında yapıldıöı söyle
nen sempozyum'un konusu; "terö· 
rizme karşı mücadelede yeni yön
tem ler ve teröris tlerin topluma 
yeniden kazandmlmasıydı" 

Aynı tarihlere den k gelen bi
çimde TRT yeni haber ve yorumlar 
yayınlamaya başladı . 8 Şubat 1985 
tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesine 
ba§lı Maden köyünün Hürmüz mez
rasında 5 ki ş inin bir evde kuşatıldı§ı 
ve teslim ol çağrı sına uymamaları 

üzerine çıkan silahlı çatışmada üçü
nün ölü, ikisinin ise sag olarak e le 
geçirildi§ini bildiren bir haber yayın
landı . Ancak -daha sonra kon uya 
ilişkin her hangi bir açıklama ya
pılmadı . 

Sömürgeciler bir gün sonra, 
radyo haberinde yine 7-8 Şubat 

tarihleri nde Siirt' in bir köyünde 
iki kişinin köylüler tarafından iple 
bağlanarak devlete teslim edildi§i 
-haberini verdiler. 

Bu haberler dizisinin üçüncü 
gününde ise, adını vermedikleri bir 
köyde ve tarihi be lirsiz bir za
manda bir evde saklanan bir kişinir 

Devamı 18. sayfada 
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( SERXWEBÜN Şubat1985 Sayfa 2) 

HALFETi MEKTUBU Sömürgecilerin 

Hiçbir Oyunu ve Entrikası Sökmeyecektir! 
Bilindi§i üzere. Urfa ve çevresi, 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücade· 
lesinin ilk çekirdeklerinin o luşmaya 
başladı§ ı andan itiba ren sömür· 
geciler ve onların yerli uşakları 

feodal-kompradorların hakimi· 
yet kurmak istedikle ri ve ilerici· 
devrimci ge li ~me l erin bo§ulmak 
istendi§i bir yö remizdir. Feodal 
üre tim ili ~ kil erinden tutalım da 
aşiret çi-geri ci yapıya kada r her 
türlü çe liş kin i n var o ldugu: yurtse· 
veryapının ya nı s ıra e n koyu gericili
Sin de ho rtla tıldı g ı bu yörede, 
amans ı z çat ı şmalar yaşa nnuş ve 
sonu çta ha klı ola n. yeni o lan güç 
üstün gelerek çü rüm üş ve gerek· 
sizleşmiş yap ıya niha i darbeyi vur
muştur. H a ksı z lıQın kö le liQin ve 
geri c ili ğ in orta da n kaldırılması için 
veri len savaşım e lbe tte ki kolay 
kaza nılmamış. bu u§ urda Halkımız 
en değe rli nefe rle rini şehit ve rerek 
bu kaza nımla rı da a ncak dö külen 
bu ka nla r sonuc u elde edebilmiştir. 

Kanl a ka zanıla n bu değe rl e re ne 
pahasın a olursa o lsun sonuna
kadar sahip ç ıka n yurtseve r ha lkı

mız , dava nın zorlu bir dava o l
duğunu bilincine çıkararak . dü şma

nı tarafından uygulanan vahşi baskı 
ve zulüm ka rş ı sında te k bir adım 
dahi geri atmayarak kendi gelece
ğini de böylece belirle mi ştir. 

Cunta nın 12 Eylülde işbaşma 

ge lmes inin ardından Kürdistan ge
nelinde es tirile n terö r ve kat liam 
havası en sert biç imde kendisini bu 
yöre mizde de göstermiş ve baskı 

görm eyen. i ş k e n ceden geçi ril
meye n tek insan ı mız dahi kalına

macas ına uygulanan vahşet. sömür
geci ce ll a tl a rın tek sanldıkları si la h 
olmuştur. Ne va rki bağımsızlı§a 

ulaşmak için yo la ç ıka n ve önc ü 
gticü PKK ye tüm benliğiyle sarılan 
halkımızı ne bu baskı ve zulüm ve 
nede in sanlık dı şı o nur k ı rı c ı haka
retler geriye döndürmeye yetmemiş
tir. Daha ilk fırsatta. devrimcilerin 
gösterdi §i dire nişe sahip ç ı k ı lmış. 

ülkede cunt a sonrası pa t l atıla n ilk 
kurşunlara büyük bir coşkuyla se
lam verilm iş tir . i şte sö mürgeci leri 
asıl çılgına çeviren de bu coşku ve 
kurtuluşa ola n özle mdir. 

ı s A§ustos ta gerçekleş tiril en 

şanl! dire ni ş ve sa ldırı eyle ml eri e n 
güç lü tarzda yankı s ını Urfa yöre· 
mizde de gös t ermiş , i stisnasız tüm 
kaza ve köylerde bir bayra m ha
vas ı esm i ş . dö rt y ıl boyunca çeki
le n s ıkıntıl a r ve acıl a r bir a nda 
unutularak öz lene n günle rin niha
yet ge ldi ğ i müjdesi dilden dil e do
laşa ra k tüm insa nlarımız ı sarmış

tır . Ha inle rin . döne kierin ve korkak
lann panik içerisine girdiği, sömür
geci ko lluk kuve tl erinin ne yapa
caklarını dahi şaş ı rdıkları bu or
tamda . yurtsever kitle le r hesap
laşma gününün yakın o ldugu düşün
cesiyle kinini daha da bil emiştir . 

Bu şaşkınlık ortamından sıyrılan 
ve halktaki sevinci görünce çılgına 
dönen düşma n yörede büyük bir 
baskı operasyonu gerçe kleş tire rek 

yeniden imha seferle rine başlamış 

ve ade ta ye niden i şga l ediyor
muşcasına he r ye re sayıs ı z asker 
dikmeye. böylece de netimi e linde 
tutma ya çalı ş mış tır. Bu sözde de
netimle ha lkın devrimcilerle o
lan baglarını koparaca§ını zanneden 
düşman, as ıl bağ l a rın onların hiç bir 
zaman ulaşamadığı yüre klerimizde 
o ldu§unu ise unutmuşlar ve büyük 
bir ga fl et içeri s in e düşmüşlerdir. 

İ şkenceyl e . daya kla bir şey e lde ede
meyince çeş itli oyun ve e ntrikalara 
da giriş en sömürgeci ko lluk kuvvet
leri. halkın de§e r yargılarını ayak
lar altına almakta n tutalım da , 
hırsıziıSa ka da r a kla ge lemiyecek 

bir yıgın oyun tertipiemiş ve çok 
yönlü uygulamaya soktu ğu bu yön
te ml erle amaç la rına ulaşm ak iste· 
mişlerd ir. 

Biz , yörede t an ık oldugumuz ve 
duyduQumuz bu uygulamaları. Ser· 
xwebun arac ılı Q ıyl a tüm dünya ka· 
muoyuna ve yurtsever Kürdista n 
halkına ulaştırarak, faşist sö mür
geci Türk devletinin yüzünü bir kez 
daha teşhir etmek ve lanetlen
mesini saglamak istiyoruz. 

1984 Eylül ayından itibaren 
azgınca saldıran düşmanın halkı

mıza yaşattıkl arı nı sırası yl a izah 
etmeye çalışacagız . 

1) 1 ı- Eylül günü Diyarbakır zin
danlarında i şken ce sonucu kat ledi
len İrfan GÜLER adlı PKK militanı
ın cenazesi Siverek'e getirilmiş ve 
büyük önlemler altında topraSa ve· 
rilmi ştir . 

2) Birecik'in Bö§ürtlen köyün
deki karakolun HRK savaşçıl a rı 

tarafından taranınası üzerine yö· 
reye çok sayıda askeri birlikler 
getirilmiştir. Kesi n o lma m a kla 
birlikte üç bine yakın aske r. yüz 
kadar kariye r. iki yüz kadar da 
cem se takviye edilmiştir . 

Yöreye yığ ılan bu güç, Birecik'e 
bağlı Alnaşar köyüne baskın düzen· 
!em i ş ve tüm köy lüyü-kadın , er
kek, - okul bahçesine toplatıp ç ı

rıl ç ıpl ak soyarak i ş k enceden geçir· 
miştir. 

Yine Ha lfe ti ' nin Cibin (say· 
!akkaya) köyüne de olaganüstü bir 
güçle baskın düzenlenmiş. köyü 
kuşa tmaya a la n faşist kolluk kuv
vet leri köydeki devrimcilerin aile· 
lerini yakalayarak lJrfa. Halfeti ve 
Sorug'daki işkencehanelere götü
rerek dayak ve işkenceden geçir
miş l erdir Köyde iki genç kı z A
pocudur diye tutuklanıp i şkenceye 

alınmı ş. ancak bir şey e lde edil· 
meyin ce serbest b ırakılmı ş lardır. 

Aynı köyde bulunan şehit Mehme t 
Atmaca'nın a nne ve babası defa
larca karakala götürülmüş ve bas
kı görmüş l erdi r. 

3) En üst düzeyde ki askeri yetki
liler yurtsever köylüleri toplayarak 
saatlerce konuşmakta ve halkımı· 
zın en hassas o ldug u noktalara 
değinerek "Kad ın ve kı z l a rını z ı te k 
dışarı b ırakmayın , köyün dışına çık
malarına müsaade etmeyin, dev
rimciler namusa el atıyor. dikkatli 
o lun" demiş ve bununla da halkın 
devrimcilere o lan güvenini sars· 
mak i st emişlerdir. Ancak att ıkl a rı 

bu çamur tutmamı ş , ve bu seferde 
daha adice bir uyg ula maya giriş

miş l erdi r. oyun şöy l e: 

Si lah lı iki genci Ci bin köyündeki 
yaşlı dul bir kadının evine gönder
miş ve ekmek istett irmişl e r . Hemen 
ardından da kadına, " kim lerde a ltın 

var söyle yoksa sen i ö ldürürüz" 
diyerek bir y ı § ın küfür ve teh
dit savurup çekip gitmişlerdir.Ka 
dın telaşla komşuları na haber ve
rince mu htar heme n Ha lfeti kara
koluna haber göndermiş ama da ha 
haber ulaşmada n 15 dakika içe· 
ri sinde köy as ke rlerle do lunca köy· 
lüde şaşı rmış. Çünkü bu kadar 
askerin he men taparlanması ve tam 
teçhiza t köye ulaşması en az bir 
saatte yapılacak işkence ve Halfeti 
ka rakolunda 40 asker varken 15 
dakika içerisinde yüz le rce askerin 
köye doluşması pek normal bir şey 
değildir. 

Ardından olay bahane edilere k 
geni ş çaplı bir operasyon düzenle· 
niyor. devrimcilerin ailelerine baskı 
yapılıyor. Cibin köyünde bir PKK 
militanının babasına yapılan ha
karet ve işkencele r buna en açık 
örnektir. Yine böylesi bir oyunla 
amaçlanan bazı hususlarıda belirt-

rnek gerekiyor. 
Birincisi heme n her evde altın 

olduğuna göre, halkı a ltınlarını ko
ruma telaşına düşüre rek ke ndi bas
kı ve operasyon la rına haklılık ka 
zandırmak. 

İkin cisi Halkın devrimcilere o
lan sayg ı ve sevgisini o rtadan kal
dırmak. Üçüncüsü; Akşam saatle
rinde köyde yabancı birisinin görül
mesi ha linde he men ihbar edil· 
mesini sağlamak ve köylülerim izi 
ihbarc ı haline getirmek. Dör· 
düncüsü; yapı l a n muhta rlık seçim
lerinde devletin ajan ı olan eski 
muhtarın yerine halkın bi r digerini 
seçmesi üzerine, sömürgecil er bu 
yeni muhtarın devrimcileri ihbar 
etmediSinde n kuşkulanmakta ve 
böyle bir olay sonucu halkı uya
rarak her ha ngi bir yabancı görül
dügünde kolluk kuvvet ler ine ha 
ber vermelerini isteyip , muhtarıda 
kontrol altına a labilme k gibi amaç
larına ulaşmayı hedefle mektedir
ler. 

Aynı dönemde benzer yönte m
leri kullana n sömürgeci faşistler, 

Ha lfeti'ye ba§lı CarQ ıl ve He lben 
köyleri civarında kanlı kadın e lbi
sesi bulunduSunu söyleyerek. dev· 
rimei lerio da§a kadın kaç a rdıkl arı 

ve hakaret ettikte n sonra da ö ldür
dökleri biçiminde i ğ renç propa· 
gandalar geliştirmişlerdir. 

4) Yine bölgeye getirilen aske r
lerden 400'e yakını Göklü'ye ye rl eş

tirilmiş ve bu askerler he r sa lı günü 
(haftanın bu gününde hayvan pazarı 
vardır) tüm çevre köyle rden gelen 
halka gözdaS ı verm ek için soyunup 
marşlar okuyarak gösteriler yap
maktadırlar. GeçtiSirniz Kasım ay ı· 

nın 24·28 günler i arasında , Örnerli 
ve Cibin köylerinde sömürgeci ler. 
hoparlö rlerle anons yapar~k . ha l
kın köy dışına çıkmamasını , aske r
lerin gerçek mermilerle atış ya· 
pacaQını , dışa rı çıkanların vurulabi· 
l eceğini ve yi ne maSarala ra yak
laşılmamasını i stemi şl erd ir . Tar
lasına ve çiftine gide meyen köylüler 
büyük maddi zarariara girmişle r

dir. Bu belirtile n süre içeri s inde 4 
gün boyunca yüzlerce asker tam 
t eş kilat kuşanarak çeşitli s ila hla rla 
atı ş lar yapmışlardır. Tatbikat gere
ği köyleri de kuşa ta n sömü rgeci ko l
luk kuvvetleri bununla insanları mı · 

za gözda§ı vermeyi amaçlam ı şl ar

dır. 

5) s ilah toplama operasyonu adı 
altında Halfeti ilçe merkez inde a ra 
ma lar yapılmış, ha lk yakalanarak 
ağır i şkence l e rden geçirilmişt ir. 

Asker ve polisle birlikte eski Ülkü 
Ocakları başkanı da (şimd i ajan ve 
muhbir şebekesinin başıdır} yurtse· 
ver. iler ici ailelerde s ila h o ldugunu 
söyleye rek eskide n yapamadı§ ını 

şi mdi yapmaktadır. Yine a ile tab· 
losu almak amacıyla köyler kuşatı· 
lıp , tüm köylüler toplatılmaktadır. 
Halbuki bu i ş i bir köy bekçisi bile 
rahatlıkla yapabilir. 

6) Devrimcilerin ai lelerin i top
lumdan teşh ir ve tecrit çaba la n da 
açık bi r şekilde görülmektedir. Bu
na en açık örnek, Abdullah ÖCAlAN 
yo ldaşın Örnerli köyündeki ai lesi 
üzerindeki uygulama la rdır. Sırf ar
kadaş ı n yakını oldukla nndan sık s ık 
i ş k~n ceye götürülen bu insanlarla 
diQer köylüler in konuşmas ı , yar· 
dırnlaşması vb. tümden yasaklan
mışt ır. Bu baskılar yüzünden evini 
metropoJe ta şımak is teyen bu aile
le rin durumu halk arasında tepki
le re yo l açtı§ından sö mürgeci kol
luk kuvvetleri taktik de§iştirmişler
dir. Bu sefer de en yüksek rütbe liler
de n bir heyet köye gelip, muhta r ve 
ihtiya r heyetin i de yanına alarak bu 
ailenin yanına gelmiş ve çok nazik 
davranarak bugüne kadarki uygula -

malardan ö tü rü özür dilemiş , hal
hat ır sualinden .sonra hasta olan 
a nn eleri için bir dahaki sefere 
doktor da getireceklerini söyleyip 
gitmişlerdir. 

Aynı yöntemler, Cibin köyün· 
deki Mehmet Atmaca' nın ai les ine 
de uygu lanmışt ı r. Sundaki amaç 
ise, çocukl arının devrimci olmasın· 
dan ötürü ailelere baskı yap ıl ma

dı§ ı . devletin adil olduğu imajın ı 

yaratmak ve o güne kadarki i§renç 
uygulamalannın ha lkta yara t tı§ ı 

tepkiyi ortadan kaldırma ktır . Sa h
tekarca yaptık la rı bu oyunlarının 
ardından da 12.1.1985 tarihinde 
Ö rner li köyünden e n yaşlı birkaç 
ki ş iyi Göklü 'ye götürmüş ve onlar
dan Abdullah ÖCAlAN arkadaşın 
a ilesi hakkında bilgi istemişlerdir. 
(Nerede gelip buraya yerl eşt i §i. 
ha ngi aşirete mensup oldugu vs. bil
gileri t utanağa geçmişlerdir.) 

Yine yörede yaygınlaştırmak 

istedikleri ve h~r fırsatta söyledik
leri bir şeyde Apo ve kardeşi öldü , 
ö rgüt de da§ıldı biçiminde ki ya lan 
haberlerdir. 

7) Yöreye gönderilen kuvvetler
den 600 ki şilik bir birli§i de Bozova 
yöresine ve Kasar köyü (Adnan 
Zincirkıran'ın köyü) civarı na yerleş
tiren sömürgecile r. benzer uygula
maları burada da hayata geçirmek
tedirler. 

Aralık 84 sonlanndan itibaren 
Kürdistan genelinde faaliyetlerini 
geliştiren Kontr·gerllla ve MİT men· 
subu özel ekipleri, Urfa yöresinde de 
özel planlar dahilinde faaliyetlerini 
yo§unlaştırmaktadırlar. Böylece 
gelişen mücadelenin etkisinin ete· 
kemiQe bürünmesi önünde engel 
oluşturmak istemektedirler. 

Ocak ayının sonlanna do§ru, 
Göklü karakol komutanı köy muh
tarlanna "Apocu bir terörist vur~ 

duk. I. 70 cm boyundadır. Parkell, 
şalvarlı ve ince bıyıklı birsidir. Köy· 
lülere sonın böyle bir terörist/ tanı
yorlar mı? Tanıyan varsa gelip 
baksın. " diyerek, yeni bir oyun tez· 
gahlamak istemiştir. 

Böyle birolayın aslı yoktur. B un· 
dan vanlmak istenen amaç ise 
şudur. Aylardan beri, sömürgeci 
kolluk kuvvetleri tarafından bu 
yörede operasyonlar yapılmakta· 
dır. Bu operasyonlarda, eli boş 
adeta kuyruğunu sallayan köpek 
misali dolaşan sömürgeciler, ope
rasyonlannın sonuçsuz kalmadı· 

ğını göstermek ve böylece halka 
gözdağı vermeyi düşünürken, diQer 
yandan da panik havası yaratarak, 
yörede devrimcilerin bulunduğun· 

dan haberdar olan köylüleri açıga 
çıkarmak istemişlerdir. Oyunlan· 

nın sökmedi§ini ve hiç kimsenin bu 
oyuna ge lmedi§ini gören karakol 
komutanı, yeni bir yalana başwra• 
rak, "cenazeyi Urfa'ya gönderdik" 
lerini söylemeye başladılar. Köy· 
lüler her iki yalanı da yutmayarak, 
sömürgecilere unutamıyacaklan bir 
ders vermişlerdir. 

Bu oyunun hemen ardından, 14 
yaşındaki bir çobana saldırmışlar
dır. Kırlarda silahlı dolaşan 4 kışilik 
Kontr-gerilla birilgi ve Işbirlikçi 

ajanlan, H~lb~nl (Sütveren) köyün
den olan çobanı , hiç bir neden göter• 
meden dayaktan geçlnnlşlerdir. 

Aynı gece çok sayıda askeri bir· 
Ilk yöreye gelerek, H~lb~nl ve Naaş 
(Balaban) köylülerini toplayarak, 
PKK aleyhinde konuşarak, tehditler 
savurup, "Apoculara destek olma
yın " demektedir! Daha sonra ope· 
rasyonu genişleten sömürgeciler 
köylülere "bu operasyon can, mal 
ve namusunuzu korumak için 
Apocu avı operasyonudur. ''deni· 
liyor. Gittikleri her köyde de, 
"Apocular yöreye gelmiş, bir ço-
banı dövmüşler, 80.000 TL'sini, 
almışlar. Sizlerinde bu tür olaylarla 
karşılaşmamanız için korumaya 
geldik" diyerek, köylüleri yardımcı 
olmaya çağırmaktadırlar. 

İşin asıl yüzünü bilen köylüler, 
bu sözlere inanmadıklan gibi s(). 
mürgeeilere kin ve öfkelerini gizle· 
memektedirler. Bir çok köylü 300(, 
yıldır ve özelllkle de son 60-70 yıldır 
namusumuza, anamıza , toprağı

mızakim in el attı§mı çok iyi biliyor 
ve kime yardımcı olmamız gerekti· 
Qtnide kavramışız demektedirler. 

Yüksek rütbeli subaylar köy köy 
do laşa rak ha lkla toplantılar yap
makta, devlete güven ve destek iste~ 

mektedirler. 

Tatlı-se rt biçiminde uygulanan 
yı ldırma ve s indirme operasyon l arı 

bütün hı zıy l a devam ederke n, ha lk, 
baştan da belirttiQimiz gibi art ık bu 
ya la niara doymuş ve i şkence l ere de 
aldırmamaktadır. Kin ve nefretini 
gü nden güne bile mekte , kurtuluşa. 
baQımsızlı!ja ola n inanç ve güvenini 
ise her fırsatta açıkça ortaya koy
maktadır . 

Devrimci selaml arımız la .. 

Ocak 1985 

*** 
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Burjuva basının şöyle bir gözden 
geçirilmesi bile, faşizmin kara zul· 
mü altında kana ve kire bulanma
mış hiç bir şeyin kalmarlığını 

görmek için yetmektedir. Tekelci 
burjuvazinin kanlı suratlı temsilci
lerinin hala da en utanmaz biçimde 
göklere çıkardıkları , "Türk toplu
munun örf ve adetlerinin yaşatıcısı, 
bir 'kutsallık' örneği olarak gös
termeye çalıştıklan 'aile', kadın ve 
çocuk gerçe§i örneğin. Toplum öyle 
bir noktaya getirilmiş ki, aslında 
kelimelerde gerçek ifadesini bul
mayan bu kavramları tek bir cüm
lede birleştirmek gerekiyor: Kirle
tilmiş sözcükler" ya da "ayaklar 
altındaki insanlık" gibi. 

SÖMÜRGECİ FAŞİZMİN KARA PENÇESİ ALTINDA! 

en üstte oturmuş ah ka m kesiyorlar. 
Her şey ayaklar altında. Ve tüm 
bunların her birisi bir isyan nedeni. 

Kürdistan'da yaşam bir işkence

dir. Bu, sadece bir ele ktrik işken· 
cesi, bir dipçik darbesi de§i l. İn· 
sanlar açlık. hastalık, fuhuş vb. vb. 
işkence l er içinde yaşamaya mah· 
kum edilmiş. Aynı gerçekler Tür· 
kiye için de geçerli. Hangi toplum 
böylesine bir kokuşmuş luk ve ac ı 
içinde yaşamaya tahammül edebilir? 
Ve böyle bir yaşam. "şükredin daha 
da kötüsü olabilirdi" diye halka iyi 
göste rilebilir? Halk yı ğınları pat· 
lama noktasındadır. Bunu. ne ka
pitalist teknolojinin ö lüm kusa n 
savaş araçları, ne de ideolojik sap· 
kınlıklar ön leyebilir. Çünkü yara, 
hiç kimsenin örtemeyece§i kadar 
derin ve yine merhemle iyileştire
meyeceğ i kadar kanamaktadır. 

Kalem ve bilinci güçlü bir yazar, 
şu toplum gerçeğine baksaydı, aca
ba öylesine güçlü olmasına ra§men , 
halk kitlelerinin yaşadı§ı dramla, 
katil ve soyguncu yöneticiler çetesi· 
nin en üstte yaşadı§ı hokkabaz· 
lıklar dünyasını yine de aynı ese· 
rinde birleştirebitir miydi? Verilen 
demeçlerin, iki yüzlüce söylenen 
sözlerin, uygulamada acı, gözyaşı. 
açlık ve insanın insana saygısının 
kalmadı§ı, aç hayvanların bir ka· 
fese dolduruluşu sonrası görünü· 
mün yaşandıSı bir tabloyu, fırçası 
güçlü bir ressam da olsa acaba çiz e· 
bilir miydi? Ama açık ki , yaşanan 
gerçekle rin ne edebiyat ve ne de 
resim vb. gibi sanat dallarıyla hiç 
bir ilgisi yok. Ve hele bunların da 
kire bulandı§ı , katledildi§i bir top· 
lurnda tüm bunların ne önemi o labi· 
lir? Yaşanan çıplak bir gerçek var. 
Tıpkı daha oyun ça§ındayken kadın 
tüccarlannın elinde otel odaları, ya 
da bir arabanın arka koltu§unda 
yavaş yavaş öldürülen bir kız çocu· 
§unun kirletilmiş bedeni, feryad 
eden ruhu gibi çıplak bir gerçek. Hiç 
isimlerini vermeye, inandıncı ol· 
mak için kanıt göstermeye gerek 
yok. Öylesine çok ve öylesine açık 
ki , kim kanıt isteyebilir. 

Elbette amacımız, ayağa düşü· 
rülmüş kavramlar için ağıt yakmak 
de§il. Kurbanları karşısında göz· 
yaşı döken timsah misali burjuvazi· 
nin kendisi zaten hergün feryad·u 
fügan içinde salyalarını savurup 
duruyor. Hergün bir köşe yazarı ya 
da devlet erkanının pek sayın 
şahsiyetlerinin dilinden yeterince 
ahlak dersi verilip ·eski· .. temiz" 
ocaklar yad ediliyor. İnSanın mi· 
desini a§zına getiren tüm bu sah· 
tekarlıklar, yabancı olmadı§ımız 

gerçekler. Kenan Evren, tutuklu 
annenin ve yeni doğan çocuğunun 
çı§lıklan ile işkencecilerin i§renç 
kahkahaları , cezaevi duvanna çar· 
pıp·çarpıp yayılırken küçük kız ço· 
cukları ile ak saçlı nineler , jan· 
darmanın dipçi§i altında can ve· 
rirken, umut katledilir , umut kir· 

letilirken, kadınlara sesleniyor: ba· 
tılı kadının erdemlerini anlatıyor, 
çarşafın , peçenin ya da bilmem 
hangi giysinin ça§dışılı§ından dem 
vuruyor. Oysa, kadınların gözlerin· 
den cezaevlerinde kurulan idam 
sehpaları var dizi dizi. Daha yir· 
misine varmadan acının yirmibin 
türlüsünü tadmış bu insanlara ne 
anlatılıyor?! Aç, çıplak, işsiz, pa· 
rasız ve işkence altında bir toplum. 
Her yıl binlerce kadın yeni bir can 
getirirken ölümle buluşuyor. Sö· 
mürgeci·feodal yapının tüm a§ırlı§ı 
altında kölece yaşama mahkum edil
miş, yok olmaktan başka kader 
tanınmayan toplumda, zaten ö ldü
rülmek üzere namluların kendisine 
çevrili oldu§u bir toplumda hastane 
kapılarında ya da bakımsız, ilaçsız 
ve aç ölen kadın ve çocukların, yaşlı 
ve hastaların sözü mü olur, denilebi· 
Hr. Ve bundan daha do§ru bir söz 
de o lamaz. 

Ama işte , asıl anlatmak istedi§i· 
miz h.usus da bu noktada düğümlü. 

Kürdistan , şimdi yepyeni bir 
süreci yaşıyor. Tüm acılarına ve zor· 
luklarına ra§men gelece§in aydın· 
lık günlerinin umut tohumlarının 
yeşerdi§i bir süreç. Fakat o da ne?!! 
Her taraftan feryat sesleri yükse
liyor! .. Apoculareylemeleriyle halkı 
katliama götürüyorlar", "bu eylem· 
ler bir provakasyondur", "Apocu· 
ların eylemleri halk üzerindeki bas· 
kıların artmasına yol açacaktır", 
"halk hazır de§ildir, e rkendir", 
"maceracı/ar ", "teröristler" vb. vb. 

Ama öte yanda; köylü ürününe 
sahip çıkarnıyer , jandarmanın nam· 
lusu üzerine çevrili. Ökçeleriyle top· 
raklarımızı asırlardır kana bulayan 
sömürgeci caniler, hayvanlara, top· 
ra§a, mutfaktaki bir kaç parça 
eşyaya kadar herşeye ... herşeye el 
uzatmışlar. 

Bir ve binlerce sömürgeci subay, 
küçücük kız çocuklarına kadar kirli 
ellerini uzatmış , boyun e§dirmek 
için yi§it köylü ve işçilerimizin ka rı· 

ları, kızları, annelerini karakoliara 
götürüyorlar. 

Daha üç yaşındaki çocuklar, tek 
suçları dünyaya gelmek olan bu 
çocuklar katlediliyor ... 

Fakat öyle ya, bunların yine de 
''Apocuların" suçu o ldugunu, yap· 
tıklan eylemlerin sonucu o ldu§unu 
söyleyebilirler. 

Ya ... geçinemedi§i için cocuk· 
larını satılı§a çıkaran aileler ... ya ... 
karısını, kızını satanlar ... ya intihar 
eden kadınlar, erkekler ... Burada da 
katledilen şeyler yok mu? Üstelik 

Elazıg Dev· Yol Davası Sonuçlandı 
3 İdam 5 Müebbet! 

8. Kolordu ve Sıkıyönetim a~ 
kerl mahkemesinde üç yıldan bu
yana devam eden dava sonuçlan· 
dı. Fa,lst .. yargı" organlannca Şe
refettln Özcan, Mazhar Nacl Yıl
maz ve Hıdır Toptaş adlı devrimci· 
lere idam, Hıdır Do§an, İmam 

Doğan, Adil Balaylı, Fadıl Öztürk 
ve Zülfikar Yani adlı devrimcilere 
de ömürboyu hapis cezalan veril· 
mittir. Aynı davada 24 devrimelde 2 
ile 12 yıl arasında değişen hapis 
cezasına çarpbnlmışbr. 

*** 
44 Devrimcinin 'Yargılandı!jı' 

KAWA Davası Sonuçlandı 

İstanbul Sıkıyönetim 1 N uma· Devrimci toplam 409 yıl9 ay 56 gün 
ralı Askeri Mahkemesin de 12 Şu· ağır hapis cezasına çarptınldı. 18 
bat günü sonuçlanan dava da 24 devrimci de beraat ettirildi. 

TKEP' e Üye 25 Kişinin 
Mahkemesi Sona Erdi 

İstanbul Sıkıyönetim Komutan· 
lığı 1 Numaralı askeri mahkemesi 
24 Ocak günü, görülen devayı so
nuçlandırdı ve TKEP üyesi 25 dev-

rimeiyi 20 gün ile 10 yıl arası dejjl· 
şen çeşitli hapis cezalan na çapbr • 
dı. 

*** 

bunlar sadece Kürdistan'a ait ger· 
çekler de değil. 3.1.1985 tarihli 
Hürriyet gazetesi: "Geçinebilmek 
için buna mecburduk" başlı§ı al· 
tında bir haber veriyor. İ şsizlik ve 
açlık içinde çözümsüzlü§e itilen, 
yol·yordam bulamayan bir çift var 
karşımızda . Tek çare bulmuşlar; et. 
pazarında kendilerini satlı§a çı· 
karıp, damla damla kendi kanlarını 
içmek, bu çare. İsimlerinin hiç 
önemi yok, binlercesinden sadece 
bir örnek bunlar: 7.1.1985 tarihli 
Milliyet; "J haftada 13 intihar" diye 
başlık atmış. Kim bu cinayetleri 
işleyen görünmeyen el? Hangi katil , 
kadın·erkek bu genç insanların gırt-

)ağına yapışmış? 23.1.1985 tarihli 
Hürriyet de; "çocu§unu ba§rına 

basmı.ş genç bir anne haykırıyor" 
kendi sayfalarından kendi surat
Iarına tükürüyor katillerin: "Açtım 
çaldım "diyor, "çocu§umu doyur
mak için buna mecburdum " diyor. 
17 Aralık tarihli Hürriyet gazetesi 
ise şunları yazmış: "Enflasyon ah· 
lak bozuyor", ' 'fuhuş olaylarında 

son 5 yılda yüzde 180 artış sapta· 
nırken, zina suçundan hüküm gi· 
yenierin sayısında da geçen yıla 

nazaran yükselme görüldü", "hır

sızlık, gasp, yankesicilik olayları 

emniyet örgütünü yıldırdı. Emniyet 
müdürlüklerinin nezarethaneleri
nin hergün a§zına kadar dolu ol
du§u bildiriliyor." Ve tabi bir de 
yorum yaptırmışlar profesör ün
vanlı sayın "uzman"lanna. Konu ile 
ilgilendi§i yazılan Doçent Orhan 
Morgil , bunlardan biri. Şöyle diyor 
konuyla ilgili olarak: "Enflasyonun 
sosyal etkilerinin ilki, gelir da§ılı· 
mını bozmasıdır. E§er aileler ve 
birey lergelirlerinifiat/arın artış hızı 

Dev-Sol Davasında 
Beraat! 

İstanbul Sıkıyönetim 2 Numaralı 
Askeri Mahkemesi'nde görülen Dev· 
Sol davasında, 6's ı Idam Istemli 18 
kişi beraat etti. 1108 sanıldı ve 277'si 
Için Idam cezasılstenen dava 4 yıldan 
ber! devam etmekteydl. 

Idam Istemli Zülfü Anıl, Yatar 
Ocak, Ali Rıza Doğan, Salman Demir, 
Süleyman Kaymaz, Fatih Yıldız'ın 
yanısıra, diğer tahliye edilenlerin 
adlan ise töyledlr: Şerafettin Şirin, 
Yunus .. Babacan, Hurşlt Karhdağ, 
Nurali Ozcan, Salih Demircan, Meh· 
met N!Jrettln Dtr.ıçer, f:likmet Şırlak, 
Halil lbrahlm Ozer, lzzettln Kuru· 
çetme. Metin Aytekln, Mustafa Özde· 
mlrll ve Süleyman Kavran. 

OKUYUCUYA; 
Gazetemizin ödeme adreal ve 
l!:.ontosu değlfmlttlr. 
Odemelerfnlzi bundan böyle 
cıtağıdakl adrue gönderln. 

Deuuche Bank Köln 
A. Çobanoğlu 
Konto Nr: ı O 50 046 
BLZ: 370 700 60 

kadar artıramıyorlarsa fakir· 
leşiyorlar demektir. Hızlı enflasyon 
döneminde fiatlar daima ücret ve 
maaşlardan daha hızlı artar. Önce· 
den baba maaşı ile geç inen ailenin 
di§er fertlerinin de iş bulması ge
rekir. Bunlar iş bulamazlar, çünkü 
işsizlik de başını alıp gitmektedir. 
Böylece aile bunalıma düşer, gayri 
meşru yollarla, ahlak dışı yollarla 
fertler gelirlerini arttırmaya çalışır. 
Fuhuş, kaçakçılık, hırsızlık v~ soy· 
gunculuk artar. " İkin cisi ise yine 
Profesör ünvanlı Erdinç Tokgöz: 
"Sayın Morgil'e katılıyorum" di· 
yor. Tokgöz , şöyl e devam ediyor: 
"Meşru yoldan gelirini arttıra-

mayan aile gayri meşru yollara 
gider. Rüşvet, fuhuş, kaçakçılık. 

sahtekarlık yollarına gider. Mesela 
gazetelerde s ık s ık görülmeye ba.ş· 
lanan; 'geçinemedi§i için kendisini 
sattı", 'üç işadamı 13 yaşındaki 
kızla basıldı ' türünden haberler enf
lasyon ve işsizli§in büyük ölçüde yol 
açtı§ı toplumsal göstergelerdir. 
Yani enflasyon ve işsizlik hastalık
larının çıbanlarıdır." Halkları· 

mıza sunulan yaşam biçimi bu. 
Evet! faşizmin çıplak şiddetini, 

dökülen kanları hiç belirtmeye ge· 
rek yok. Kaldı ki , çıplak şiddet 

yöntemiyle gerçekleştirilen görülen 
bir katliamdır, çok açık·seçiktir. 

Ama yıkılan aile lerde, intihar eden 
gençlerde, çucu§unu satılı§a çıka· 
ran ana-babalarda, cinnet getiren in
sanlarda, yani tüm bu insanların 

şahsında katledilen bir şey var ki , 
bundan bin kez daha acı , bin kez 
daha isyan nedenidir. Böyle bir top· 
tumsal kaos içinde yaşanılabilir mi? 
Her şey bir ticaret konusu, her şey 
satlı§a çıkarılmış ... Tüccarları ise, 

Hayır! şu sömürgeci işkenceci l e

rin pe nçesinde yıllardır zindan larda 
tutulanlar de§il ge rçek tutsaklar. 
Yine, katledilenler de sömürgeci
lerle çatışarak şehit düşenler de§i l. 
Onlar, bir davanın bilinç li savaşın ı 
vere re k kurtuluş yolunu halka gös· 
terenlerdir. Cezaevinde yıllard ır 
davanın yılmaz savunuculu§unu 
yapan devrimcile r , kanlı·karanlık 

hüc re lerin içerisinde gök yüzünün 
maviliSine b ile hasret kalsalar. 
gerçek özgürlüğü yaşayanlardır. o 
u§urda kavga ve renlerdir. Kurta rı i· 
ması ge rekenler on lar değildir yani. 
Çünkü, onların kendileri gerçek 
kurtancıl ardır. 

Kurtarılması gere ke nler: i şte. 
vücutlan pazarianan küçücük kız
larla , duvar diplerinde sa tılı§a ç ı· 

karılan şu çocuklar ve gözleri yaşlı 
anneleridir. Aç insanlardır. çıplak, 
işs iz , umutsuz. he rgün bin defa 
ö ldürüle n insanlarımızdır. 

Faşizmin kara eli her yeri. he r
şeyi kirletmiştir. Bu e lin kırılmas ı 

insanlarımızın boğazını sıkan bu 
kanlı elin koparılıp atı lm ası, halk
l arımızın özgürce nefes almasının 
sa§ l anmas ı gerekmiyor mu? 

Ülkelerimizde her şey böylt::sine 
talan edilir, aile ler yıkılır, tüm 
ahlaki ve toplumsal de§e rle r haraç· 
mezat satılığa çıka rılırken , insan lı

§ımı z, duygularımız , umutlarımız 

katledilirken; fi zikse l varlı§ın ne 
önemi o labilir? Yaşamın bir i ş ken ce 
olduğu , insanlı§ın bu kadar aya§a 
düşürüldüğü bir toplumda, hiç kim· 
se bize, halkımıza direnirse k katle· 
dilece§imiz ö§üdünü ve rmeye kal· 
kışmasın, böylesi bir yaşamı bize 
tek seçenek olarak göstermeye 
kalkışmasın . Böyle diyenierin a l· 
nına vuracağımı z tek bir damga 
vardır çünkü. ve tarih bu damgciyı 
mutlaka vuracaktır: "ALÇAKlAR .. " 

Bir PKK Partizam 

FEYKA-KURDİSTAN'IN 
II. KONGRESİ TOPLANDI 

16·17 Şubat tarihleri arasında 
devam eden, Feyka·Kurdistan 'ın ll.o· 
!ağan Kongresi 75 delege ve 30'a 
yakın davetli delegenin katılımı ile 
gerçekleşti. 2l·Mart·l984'de kuru
luşu gerçekleşen Feyka-Kurdistan 1 
yıldır Avrupa'da bulunan Kürdistanlı 
emekçilerin güç ve olanaklannın 
Ulusal Kurtuluş Mücadelemize sefer· 
ber edilebilinmesi doğrultusunda ça
lışmalarını yürütmektedir. 

Açılış ve divan seçiminden sonra, 
PKK·MK tarafından Kongreye gön· 
derilen mesaj okundu. Büyük alkış ve 

, "Bıji PKK" sloganı ile karşılanan 
mesaj; Feyka Kurdistan'ın görevlerine 
de§inirken, mücadelenin ulaştı§ı aşa
mada yerine getirilmesi gereken gö
revlere parmak basmaktaydı. Baı: arı 
mesajı ile sonuçlanan PKK-MK mesajı 
Kongre çalışmalanna önemli bir güç 

• kattı. 
Çalışma raporunun sunulması ar

I dından , komisyonların sundu§u, karar 
tasarılannın görüşülmesine geçildi. 
ll konuda hazırlanan karar tasarılan 

J Kongre üyelerinin tümü tarafından 
onaylanarak karar altına alındı. 

Geçmiş 1 yıllık faaliyetini gözden 
geçiren Feyka-Kurdistan, başarılı ba
zı adımlar atmasının yanısıra, Ulusal 

Kurtuluş Mücadelemize karşı hala 
görevlerini yeterince yerine getire· 
medi§ini belirtip, özellikle de önümüz
deki dönemde, yerine getirme ç alış
malannı yo§unlaştınnak zorunda 
olduğunu konuşmada tüm delege· 
ler belirttiler. 

6 oturum halinde 2 gün süren
Kongre gelece§e ilişkin kararlar al· 
masının yanısıra . geçmiş yetersizlik 
ve eksikliklerden de önemli dersler 
çıkardı . 

Türkiye ve Kürdistan'dan , bazı 
örgütlerin, Avrupalı ilerici lerin ve bazı 
kuruluşların yanısıra uluslararası çe· 
şit li güçlerden de yazılı ve sözlü mesaj· 
larının sunuldu§u, Feyka-Kurdistan'ın 
ll . Kongresi, seçim maddesi ardından 
kapanış konuşması ile sonuçland ı . 

Disiplini. sorunlara çözüm getirme 
gücü ile seviyeli ve olgun bir havada 
geçen ll . Kongre, Feyka-Kurdistan'ın 
geleceğe il işkin nasıl bir çalışma ve 
faaliyet yürütmesi gerekti§i konusun· 
da önemli bir dönemed oluşturmakta
dır. Pratikte adımların nasıl atılması 
gerekti§i belirlenmiş, önemli olan ise 
bundan sonra yürütülecek faaliyet· 
lerde gösterilmesi gereken çaba ve 
azim oldugu vurgalanmıştır. 
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Soru- Sayın imam, 12 Eylül'le 
birlikte ba~a geçen askeri fafist 
cu n tan m Kürdistan halkına ve onun 
öncü gücü PKK'ye karşı yoğun bir 
savaş bQ41attığını, bu süre zarfında 
yo§un bir baskı döneminin yaşon~ 
dığını bilmekteylz. Halkımız bu 
yıllarda adeta ya.şamından pişman 
ettlrilirceslne korkunç uygulama
lara maruz kaldı. Ancak bu yıllarda 
ç~ltll alanlarda devrimci kararlılı
§ını ve direnişçiliğini elden bırak
mayan ve bu karanlık dönemi, halkı
mızın ulusal kurtuluş mücadelesi 
için hazırlık, e§itlm ve örgütlenme 
faaliyetleriyle başanyla tamamla
yan bir PKK gerçekliği vardır. Bir 
kaç yıl boyunca sürdürülen böylesi 
çalışmalann bir ürünü olarak bu
gün UKM devrimci atılımını gerçek
leşti rm iştir. 

Sizce kitleler böyle bir devrimci 
atılımı nasıl karşılamaktadır? Böy
le bir mücadeleyi yükseltip başa
nya ulQ4tınnanın koşullan neler
dir? Bize anlatınnısınız? 

Cevap: 12 Eylül askeri faşist 

cuntasının gelmesi Türkiye ve Kür· 
distan 'da gelinmiş bulunan koşul· 
larda ve şart larda be kle nen bir 
olaydı. Çünkü ulusal kurtuluş 

mücadelesi veren halklar sürekli 
böyle fa şist rejimlerle karşılaşmış· 
! ardır. Bu olay Türk hakim güçleri· 
nin ve faşist generallerin geleneQi 
ha line gelmiştir . Her on yılda bir 
içlerinde ki kin ve öfke lerini , baskıcı 
ve zorbaca uygulamalarla halka 
ve onun önderlerine karşı dökmek 
onların arzuları halin e gelmiştir. 

İşte 12 Eylül rejiminin amacı halk· 
lara ve devrimc i güçlere karşı bu 
baskı uygulamalarıyla büyük darbe 
vurmak bunla rı tamamen yok et· 
m ekti. 

Ama maalesef Türk generalleri 
tarihi bir yanılgıya varmıştı. Çünkü 
devrimcilerin yeniden budanmış bir 
a§aç gibi tüm yetersizliklerden ve 
eksiklikler.:len arınm ı ş olarak, ilk· 
baharda taze, yeni ve daha dayanık· 
lı filizl erini verecegini hesaba kat· 
mıyordu . i ş t e bunu dogrulayan 
gerçek, ilerici. devrimci önder güç 
PKK hareketiydi. Söyledi§imiz gibi 
uzun bir dönemde degil, belki de 
beklenmeyen kısa bir dönemde 
önderlerinin kabi liyet li . kararlı ve 
yete neklili§iyle toparlanıp , döneme 
ilişkin yeni hazırlıklar ve kararlar 
a larak, samimi ve halka açık bir 
şekilde hata ve e ksiklikleri de§er· 
lendirmiştir. Yani iç inde bulundu· 
gumuz döneme daha güçlü filizler 
verecek adım adım girerek gelişme· 
lerini sürdürmüştür. Bu o lay bekle· 
nen bir şeydi. Ama bazı çevreler 
böyle güçlü bir gelişmenin ortaya 
ÇlkacaSına inanmayıp generallerin 
.. Bitirdik, yok eltik" propaganda· 
larından etkilenerek yanılgıya ka· 
pılmışlardır. Kısacası bazı çevreler 
devrimcilerin tekrar gelişmesini 

kaçınılmaz olan bir toparlanma, 
yenilenme ve bir temizlik hare· 
keti oldugunu anlamamıştı. İşte 
bugün bu hazırlıklar ürününü ver· 
mektedir. Halk kitleleri PKK'nin 
böyle bir adım mücade leyi başlat· 
masından oldukça hoşnut ve inan· 
mış durumdadırlar. Gerçekten on· 
ları kurtuluşa götürecek olan PKK'· 
yi pratikte bizzat görmektedirler. 

Faşist rejim ise devrimcilere 

Şubat 1985 Sayfa 4) 

Yurtsever bir Cami imamayla Yapılan Ropörtaj: 

Yer darlığından ötürü yapılan ropörtajın özetinf vermek zorunda kaldık. 

"HALK KiTLELERİ PKK'NİN BÖYLE BİR 
ATILIMIA MÜCADELEYi BAŞlATMASINDAN 

OLDUKÇA HOŞNUT VE İNANMIŞ 
DURUMDADIRLAR" 

darbe vurmak için bugün de yine 
çeşitli hilek4rlıklara , oyunlara 
ve sahteliklere başvurmaktadır. 

Devrimcileri halkın önderlerini ya· 
kalamak için oluşturmuş oldukları 
bazı hain, işbirlikçi, ajan muhbir· 
leriyle harekete geçmişlerdir. Ama 
bunu da başaramamaktadırlar. 

Devrimci arkadaşlar bu halk düş· 
manlarına darbe vurmaktadır. iter 
de de bu engelleri aşıp , bunların var· 
lı§ına son verecekleri inancında· 

yı m. 
Düşmanın bu oyunlara başvur· 

masındaki amaç açıktır. Halkla 
devrimciler arasındaki kaynaşmayı 
sogutmak için halkla devrimcileri 
karşı karşıya getirmek amacında· 
dır. Halktan ve PKK' li arkadaşlar· 
dan tek umudum bütün bu yalan, 
uydurma ve sahte düşman propa· 
gandalarına karşı uyanık olmak, 
bunların oyunlarını ve bekledik· 
lerini gözlerinde bırakmaktır. 

Kutsa l olan ulusal kurtuluŞ 

mücadelesine sımsıkı sarılmak, 

mücadeleye tüm kitlelerin katıl· 

masını saglamak, halkımız ı topye· 
kün olarak ulusal kurtuluş savaşı· 
mızda birleştirmek. Koşullar dahi· 
linde gizlilik kurallarına uymayı 

unutmamak. 
Soru- Ulusal Kurtuluş Mücade· 

lesi tüm halkın topyekün katıldığı 
bir mücadeledir. Böyle bir müco· 
dele Içerisinde sizce din adamlan· 
nın yeri ve rolü nedir? 

Cevap - Evet , Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesi belirtmiş oldu§unuz 
gibi tüm halkın topyekün katıldıgı 
ve katılımının sa§lanması gereken 
kutsal ve haklı bir mücadeledir. 
Elbette bu mücadeleye her kişinin 
yetenek ve gücüne göre katılması 
gerekir. Kimisi silahıyla. kimisi pro· 
pagandasıyla, kimisi ekmegiyle vb. 
yardımlarta katılabilir. Ulusal Kur· 
tuluş Mücadelesi her insana bir 
görev verebilecek, bir iş yaptırabi· 
lecek bir mücadeledir. İşte bu kutsal 
mücadele Içerisinde din adamianna 
düşen görev ise özellikle propa· 
ganda yönündedir. Bildiginiz gibi 
toplumun içersinde din adamlannın 
yeri ve mevkH vardır. Tabii ki bu top· 
lumsal durumumuzun bir geregidir. 
Yüks~k bir mevkiye sahip olduk· 
larını söyleyebilirim. İşte bundan 
dolayıdır ki bu dava içinde görev· 
lerini yerine getirmeleri, yani din 
adamlarından beklenenleri yap· 
maları gerekir. Propagandalarıyla, 

Peygamber efendimizin hadis-i şe
rifleriyle, Kuran·ı Kerim' in ayet· 
leriyle bunlardan örnekler vererek 
zulme karşı susmanın , zulmün kal· 
dırılınası için şartlar varsa, elden 
geliyorsa bunu kaldırmak için çalış· 
mamanın ve hatta kalbiyle bile 
rahatsız olmamanın dinde ne kadar 
zararlı oldugunu anlatmalıdırlar. 

Kısacası din adamlarının bulunduk· 
ları yörede bu kutsal dava ugruna 
proganganda yapmaları ve halkı bu 
meseleyle bilinçlendirmeleri onla· 
rı n sahip oldukları mevkiye uygun· 
dur. Ve her yurtsever din adamı 
bunu yapmak zorundadır. Cami· 
lerde bugün kemalizmin propagan· 
dasını yapmak ne kadar hatalı ve 
utanç verici bir şey ise, Ulusal 
Kurtuluşun propagandasını yap· 
makta o kadar dogru ve şeref 

verici olacaktır. 

Soru - Bazen "din adamları 

siyasetle u§raşmamalıdırlar, sade· 
ce ibadet işleriyle u§aşmalıdırlar" 
1ibi anlayışlarla karşılaşmaktayız. 
Sizce bu do§rumudur? De§ilse kim· 
ler tarafından ne amaçla ortaya 
atı lmaktadır? 

Cevap - Elbette belirtilen bu 
anlayış kesinlikle dogru degildir. 
Çünkü dinin ke ndisi bir siyaset· 
ten kaynaklanır ve ona hizmet eder 
Din ve siyaset ilişkil eri ni tarihten ve 
bugünkü bazı olayları açıklayarak 
izah edebilirim. Bir kere islam dini· 
nin kurucusu ve yayıcısı Peygamber 
efendimiz halife ve havarile ri siya· 
setle u§raşmışlardır. Hazreti Mu· 
hammed bizzat savaşlara katılmış, 
komşu yahudi hınstiyan devletle rle 
anlaşmalar imzalaması devletin 
yöneticiligini yapması vb. gibi çalış· 
malar da bulunmuştur. Bu durum· 
lar bize onlarında siyasetle u§raş· 
tıklarını hatta savaşa katıldıklarını 
göstermektedir. İ şte bu nedenle de 
olsa din adamlarının dayanagı olan 
peygamberlerin siyasate katıldık· 

lan, haksızlıga , kölelige karşı 

savaşım vermeleri günümüzdeki 
din adamlarına emir mahiyetinde· 
dir. Kaldı ki hiç siyasetle ugraşma· 
makta baskalannın siyasetine alet 
olmak anlamına gelmez mi? Dini· 
miz namaz kılmak, zekat vermek 
oruç tutmak gibi kaidelerden ibaret 
de§il midir? Aynı zamanda insan· 
ların kendi devJetlerini kurma, bu 
devletlerin de özgür yaşama, insan 
haklarını savunma zulme, köleliQe 
karşı çıkma anlayışıdır da. 

Bugün yaşanan bazı örneklerde 
verebilirim. Hırıstiyanlık aleminin 
dini ·lideri Papa ll. Jean Paul bugün 
siyasetle u§raşmaktadır. Kendisi 
batılı devletlerin çıkarları geregi 
geziler yapmakta, demeçler ver· 
mektedir. Bu din adamligının siya· 
sette emperyalizm tarafından nasıl 
kul1anıldı§ının bir örnegi de olsa, 
gerici ve zenginlerin adına da yapıl· 
sa bir siyasettir. Yine Türkiye de 
kurulan Oiyanet işleri Başkanlıjjı da 
Türk devletinin siyasetini dini kisve 
altında yürüten bir örgüt de§ilmi· 
dir? Din adamlarına kemalizmin 
faşizmin övülmesini, halka kölece 
itaatı vaaz eden, bunu yapmayan· 
lan ise anında görevinden atan bu 
örgütün kendisidir. Yani dünya da 
ve Türkiye'de dininde siyasetin biz· 
zat rayında olduğunu kanıtlayan 

çokça örnekler vardır. 
Ama bunun aksi örnekler, yani 

halkın yanııida haklının , do§runun 
yanında yer alan din adamları da 
v.ardır. Daha yakın dönemde molla 
ve ayettullahlann İran'da şahlıga 
karşı mücadeleleri vardır. Burada 
halka öncülük etmişlerdir. Güney 
Amerika'da devrimci mücadeleleri 
destekleyen kilise demekleri vardır. 
Hatta içlerinde bazılan devrimin 
liderleri arasına dahi yükselmişler
dir. Türkiye'de de geçmişte haksıza 
lığa karşı mücadele edenler vardır 
Kürdistan'da yurtsever ve doğrular* 
dan şaşmayan din adamlan vardır. 
Evet çok az da olsa yine de vardır. 

Yani kısaca bizde de din adam• 
lannın siyasetle ugraştıklan ama 
faşist generallerin, foodalierin çı

karlanna bir siyaset tutturduklan 
bilinmektedir. Ama Ulusal Kurtuluş 
Savaşına katılmak bunun siyasetini 
savunmak gerekiyor. Dünyadaki, 
bölgedeki olaylardan biraz haber
dar olan din adamı bu gerçekleri 
görmek ve kendi üzerine düşen 

görevleri yerine getirmek zorunda· 
dır. Din adamlannın siyasetle uga 
raşmalannın sakıncah ve yanhş 

oldugu anlayışı, sömürgeciliQin ve 
i şb irlikçil e rin uşakların propagan· 
dalarıdır. tabii buna sahte şeyh, 
molla gibi din adamlannı da alet 
etmektedirler. Bunlar dini istismar 
edere k halkı soyup sogana çevir· 
mişlerdir. Bu nedenle bunlar aynı 
zamanda işin aslını savunanlara da 
düşmandırlar. Öte yanda bazı yo· 
baz kesimler de "din elden gidiyor" 
yalanını yayarak halkla devrimciler 
arasındaki bagı koparmak iste· 
mektedirler. Bu gibi sahte, yalan 
propagandaların gerçe§ini halka 
anlatmak, zulme, sömürüye köle· 
li§e , haksızlıga karşı olan tüm 
insanların gerçek ve birinci görevi· 
dir. Bu görevden kutsal bir görev 
yoktur. 

Soru - Türk sömürgecilerinin 
din ve din adamlarına yönelik 
politikası hakkındo bilgi verirmi· 
sin iz? 

Cevap - Türk sömürgecilerinin 
son dönemlerde yeniden ke ndi çı· 

karları dogrultusunda dine sarı ldık· 
ları görülmektedir. Bugün dinle 
ilgili gizli ve açık bir çok örgüt ve 
kuruluşun oldugu bilinmektedir. 
Bunların gayeleri din kisvesi altında 
itaat etmeyi ve vurgunlar vurmayı 
saijlamaktır. Geçmişte çok sık fay· 
dalandı§ı dini maskeyi bugün yine 
takmış, devrimcilerin ve halkın 

üzerine giderken bu maskeyi kul· 
!anmaktadır. Köylerde halka Kur'an 
üzerine yemin ettirme, devrimcJie· 
rin Allahsız , dinsiz oldugu propa· 
gandasını yayma gibi bir çok örnek 
verilebilir. Yine dikkatierin çekil· 
mesi gereken bir durum ise son 
dönemlerde din ve ahlak derslerinin 
bütün okullarda zorunlu hale getiril· 
mesidir. Ayrıca dini merkezler 
açarak dini egitimi yaygınlaştırma 
girişimleri vardır. Tabii bütün bun· 
lan yapmalanndaki amaçta belli
dir Sömürgeci faşist devletin din 
maskesi altında kendi s iyasetini 
yayma faaliyetleridir. TRT ve basın 
da bu duruma alet edilmişlerdir. Dini 
program ve yayınların hemen hepsi 
faşist devletin onayından geçmiş ve 
ona hizmet eden birer araç duru· 
mundadır. Böylesi dini çalışmalan 
yaygınlaştırma faaliyetlerinin bir 
yönüde gelişen ilerici devrimci 
cepheye karşı gericilerin cephe l eş· 

mesini amaçlamaktadır. 
Halkımızın dini duygularının 

yüksek oldugunU bildiklerinden bu· 
radan saldırmaktadırlar. Sömür· 
geeilerio bahsedilen din politikası 
bundan ibarettir. Elbette bu politika
larına uygun olarak din adamlarına 
da böyle yaklaşmaktadıriar. Bugün 
bütün hocaların camilerde ve top· 
lantı yerlerinde kemalizmin, dev· 
letin büyüklü§ü, Türklük gibi 
vaazler vermesi zorunludur. Bun· 
lan yapmayanların ise horlandık· 
ları derhal görevlerinden alındık· 

lan veya tutuklandıkları çok görül· 
müştür. Ayrıca imarnlara ajanhk 
görevleri dayatılmaktadır, kabul et· 
meyenler de saydıgımız muamele· 
lere uQruyorlar. Kürdistan köyleri· 
ne ise özel yetiştiTilmiş ajanları 

imamlık yapma adı altında gönder· 
mektedirler. Bunların da ne amaçla 
geldikleri zaten bilinmektedir. 
Tüm bunların gerçek yüzünü kork· 
madan açı§a, su yüzüne çıkarmak 
insanlık görevidir. 

Soru - Sizce din adamlannın 
bugün ki konumları ve Ulusal Kur· 
tuluştan beklentileri neler olabilir? 

Cevap - Din adamları bugün 
gerçekleri görememe, gördük· 
lerinde söyleyemerne ve halkla bu 
yönlü bir ilişki içinde olamamakta· 

dır. Sömürgecilerin ve kısmen de 
o lsa feodallerin baskıları altında 

olmaları. onları gerçekleri söyle· 
rnekten kaçındırmaktadır. Üstelik 
yetersiz e§itim. müsbet bilimiere 
ilgi duymama, maddi sorunların , 

meşru olmayan yollardan karşı· 

lama ve buna benzer bir dizi sorun· 
ları da mevcuttur. Din adamları 

olarak Ulusal Kurtuluş Hareketin· 
den daha yakın bir ilişki bekliyoruz. 
Yani yanlış ve eksik bilgilenmeler· 
den kaynaklanan ve bugün UKM 
yeterince katılamayan din adam· 
larının da yaygın katılımı gereklidir. 
Bunları ulusal kurtuluşa çekmek 
devrimcilerin görevidir. Ayrıca 

devrim aleyhine çalışanları. ajan lık 

yapan ları ise gerekirse cezalandır· 
mak ta gerekir. Özellikle. din adam· 
!arına UK Savaşının dine karşı her 
hangi bir zarar getirmeyece§i. her· 
kesin dini inanç larda özgür oldu· 
§unu kabul eHirrnek gereklidir. Bu 
serbestlik din adamları için de 
geçerlidir. Ve UKM'ne zarar ver· 
meyecek biçimde dini çalışma l arını 

yürütebilirler. Ayrıca UKM bölgele· 
rin, dinlerin ve mezhepleri n özellik· 
lerini gözönüne alarak din adam· 
larıyla ilişkiler kurması. bunların 

UKM'ne maddi·manevi her alan· 
daki güç ve desteklerini sa§lama· 
ları dilegindeyim. 

Soru- Yurtsever imarnlara ya· 
pılan sömürgeci baskılardan bahs e· 
der misiniz? 

Cevap - Yurtsever imarnlara 
da di§er yurtseverlere. devrimcile re 
yapılan baskıların ·benzeri yapı!· 
maktadır. Çünkü yurtsever imam· 
lar, onların tam istedikleri biçimde 
hareket etmiyorlar , dediklerini yap· 
mıyorlar. Kendi ulusal gelenek ve 
göreneklerine göre hareket ediyor· 
lar. Bu durum ise sömürgecilerin 
çıkarlarıyla çelişmektedir. Tabii 
sömürgeciler de l<arşıhksız bırak· 

mıyorlar. İmamların sakallarını 
kesme, başlarındaki sarıkiarı atma. 
küfür . tokat. işkenceye a lma gibi 
uygulamaların yanında görevden 
alma, sürgüne yollama gibi işlem· 
)ere de başvurmaktadırlar. Daha 
ewel de beilrttigim gibi ya devletin 
bir ajanı. uşagı olacaksın ya da 
halkımızın u§radı§ı sömürgeci has· 
kılara maruz kalacaksın. 

Soru - Gezetemiz aracılı§ıyla. 
Kürdistan halkına. devrimcilere. 
imam ve din adamianna lletmek 
istedi§iniz herhangi bir mesajıtuz 
var mıdır? 

Cevap - Gazeteniz böyle bir 
konuya yer ayırdıgından ve yeters iz 
de olsa böyle bir yazıyı yayın la ya ca· 
gından mücadele ve yayın hayatın 
da başanlar dilerim. Teşekkür 

eder ve saygılarımı sunarı m. Böyle 
ropörtajlann mücadelemiz süresince 
sürekli böyle yazıicin gazeteye ulaş· 
tıracagımız inancındayız . Mes· 
lektaşlarıma şunu belirtece§im: 
Do§ruları hiç korkmadan . ülkemi· 
zin kurtuluşuna . haklılıgımıza olan 
inancımızdan güç alarak söyleme· 
!iyiz. Halkımız zaten gerçekleri 
giderek görmekte ve kanaat getir· 
me ktedir. Devrimciler davanın kut· 
sallıgını düşmana söyledi§i gibi, 
davaya sahip çıkmanın dini yönden 
hiç bir sakıncasının olmadıgını 

halka anlatmak görevindedirler. 
Son olarak .. Vatan sevgisi, iman· 
dadır, imanını seven vatanını sever. 
onu kurtarmaya çalışır" diye"ce§im. 
Zindanlardaki. da§lardaki, müca· 
delenin her alanındaki devrimci 
arkadaşlara selamlarımı iletir ça· 
lışmalannda başarılar dilerim. 

Gerçekleri görmüş bir .... .imam 
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15 Agustos eylemleri tüm dün
yayı Kürdistan ve Kürtler üzerine 
tartışmaya ve tavır almaya götü· 
rürken, Türk burjuvazisinin zulmü 
altında yaşayan Arap halkını da 
büyük oranda etkilemiştir. Ha
tay'ın konumunda olan bölgeler 
ve hele bu bölgelerde azınlık bir 
halk yaşıyorsa-sömürgeci bir dev
letin sınırlan dahilinde ulusal 
kurtuluş sorunu, demokrasi soru
nu gündeme gelince büyük önem 
kazanırlar. Çünkü bu tür alanlar 
güçler arasında kazanılması ve 
kendi lehine bir konuma getiril
mesi gereken alanlar haline gelir
ler. Sözkonusu kavgayı ister dev
rimci güçler kazansın, Ister faşist 
güçler kazan sm galip gelen taraf, 
önüne koydugu hedeflere var
mada kendisine büyük bir zemin 
hazırlamış demektir. İşte bugün, 
böyle bir zemini hazırlama çaba
sına giren güçlerden biri de faşist 
Türk devletidlr. 

Türk burjuvazisinin Hatay'
daki Arap halkını asimilasyona 
ugratma çabaları şüphesiz yeni 
degildir. O, emperyalizmin de 
destegini alarak bu alanı ilhak 
sorununu 1939 yılında sonuçlan
dırmış, ve şimdi, bunu nasıl başar
dığı nı bu •güzelim vatan parça
sını• nasıl kurtardığmı açıkça 

söyleyebilmektedir. Kürdistan'a 
uyguladıgı kapalı asimilasyon ve 
yoketme taktiginin tersine, bura
da herşeyi açıkça yaptıgını ve ilan 
ettlglnl de bilmekteylz. Kürdis
tan'da uygulanan sömürgeci poli
tika, Hatay'da da birçok yönüyle 
uygulanmaktadır. Fakat bugün, 
Faşist Türk devleti, Hatay üzerin
de büyük entrikalar çevirmekle ve 
burasını daha şimdiden devrimci 
hareketlereve özellikle de Kürdis
tan Ulusal Kurtuluş Hareketine 
karşı kullanmanın hesaplarını 
yapmaktadır. Türk burjuvazisinin 
akıl hocalannın, 15 Ağustos ey
lemlerinin hemen ardından Hatay 
sorununa ciddi biçimde eğilme
leri tesadüf olamaz ve Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesiyle 
yakından ilgilidir. Eskiden, Türk 
burjuvazisi •Allah'ın hakkını Al
lah 'a verirken, Sezar'ın hakkını 
niçin Sezar'dan eslrgemell• slo
ganı altında Hatay'daki çıkar

larını koruyup kendisini stabilize 
etmeye çalışırken, bugün Arap 
halkını Kürdlstan'a karşı kullan
maya çalışıyor ve hatta bu halka 
açıktan Kürtlere karşı savaş çağ
rısı yapıyor. Kürdistan'daki geliş
meleri görebilen herkes, Türk 
devletinin bu çabalannın nedenini 
daha rahat kavramaktadır. İşte 
ben de bu yazımda lznlml geçir
mek Için gittiğim Hatay ve köy
lerinde kaldıjjım süre boyunca 
görüp izlediğim bazı olay ve geliş
meleri anlatarak bazı gerçekleri 
açıklamaya çalışacajjım. 

Bir süreden beridir Hatay'da 
46-4 7-48 tertipler yeniden askere 
çağnlmaktadır. Bu Insanlara gön
derilen ve benim de okuma hr
satını buldugum tebliğlerde ay
nen şunlar yazılıyor •yurt Içi 
güvenliği ve vatanın bütünlüğünü 
korumak amacı lle Avcı Birliğine 
seçildiniz. Göreve her an çoğn
loblllrslnlz, hazır olun. • Geçen yıl 
yeniden silah eğitimine tutulan bir 
köylünün anlattıjjına göre, faşist 
ordu yetkillleri eğitim süresince 
•Kürtlerden ve Kürt hain/erinden• 
sık sıl< bahsedlyorlarmış. Antak
ya'nın bir köyünde yine böyle bir 
uygulamaya tabi tutulan bir köy
lüye bu konuda ne düşündüğünü 
sorduğumuzda bize şu cevabı 

verdi: •Eğer beni Kürtlere karşı 
savaşa götürürlerse silahımı 
Kürtlere karşı değil, onlara, hem 
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maya çalışarak kendine uygun ze
mini yaratmaya çalışmaktadır. 

Arap Azınlık Halkı 15 Agustos Direniş Eylemlerini 
B;iyük Bir İlgiyle izledi 

Faşist cuntanın bu niyetlerini 
yerle bir etmek Için, devrimi ken
dine sorun edinmiş tüm güçler, 
hem devrimci mücadele açısın
dan, hem de Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesine karşı gö
revlerini yerine getirme açısın
dan yoğun bir çaba harcamalıdır
lar. PKK bu konudaki görevini, 
Arap halkına da Eruh ve Şemdin
li'den sinyaller göndererek yerine 
getirmiştir, Cunta bu sinyalierin 
yerine varmaması Için elinden 
geleni yaparken, çarşı-sokak or
tasında halka zulüm yapan, ve 
işkenceci olarak blllnen faşist 
polisleri ve jandarmalan da Kürt
tür diye tanıtarak halkın nefretini 
Kürtlere yöneltmek istemektedir
ler. Buna en Iyi örnek te, •kemik 
kıran• ismiyle tanınan, her girdi gl 
evi soyup so!jana çeviren, kara· 
kollarda genç kızianınıza sarkın
tılık eden ve Türk devleti Kürt 
sözcügünü her tarafta yasak et
mlşken bu azgın faşist serbestçe 
kendisine •Kürt• süsü vermekte 
ve bunu bizzat devlet yetkilileri 
yaygınlaştırmaktadırlar. Bu çok 
anlamlı bir şeydir. Halkın nefret 
ettiği bu faşist! Kürt diye tanı
tarak Kürtlere yönelik bir nefret 
geli şti riirnek istenmektedir. 

ie onlonn en büyüğüne karşı kul
/anacağım». Köytümüzün bu söz· 
leri üzerine insan; • devrimci or· 
tam yoktur halkımız hazır değil
dir.• diyen sözde kendilerini Tür
kiye'nin ve Kürdistan'ın kurtancı· 
sı olarak gören ve devrimcilik 
oynayanlara, ne demeli diye dü
şünüyor. 

Bu kin ve öfkeyi Hatay halkı 
her hrsatta öyle dile getirmekte
dir ki, Faşist Türk ordusunu her an 
devrede hazır vaziyette tutmaya 
kadar götürmektedir. Böyle bir 
olayı 12 Eylül 1984 günü bizzat 
yaşadıgımız Için buraya da ak
taracağım: Antakya ve çevresin· 
de yaşayan Arap halkı , her yıl 
ongün önceden kutlanan (Şeker 
ve Kurban bayramlannda oldugu 
gibi) geleneksel bir bayramlan 
vardır. O gün çalışmazlar ve 

bayram yaparlar. Bu bayram 
geçtigirniz yaz 12 Eylül'e denk 
gelmişti. Tabi ki denk gelirken de 
ne cuntanın faşlzmlnl, ne de Arap 
halkının kutlamadaki kararlılı
gını hesaba katmamıştı . Anta"'a
ya'da esnafın %80'i Arap oldugu için 
o gün tüm dükkanlar kapatılını ştı. 
Arap olmayan esnaf da geleneği 
bozmamak Için dükkaniarını aç
mamaktadır. İşte 12 Eylül günü 
Vali ve Emniyet Amiri dükkan
Iann kapalı oldugunu gördük
Ierin de, çılgına dönmüş ve çevre 
şehirlerden de takviye birlikler 
isteyerek, dükkaniarı açtırmak 
lstemlşlerdl. Halk bunun gele
neksel bir gün olduğunu söyle
mesine ragmen, onlar bunun 12 
Eylül'ü protesto görünümüne bü
rüneceglnden korkarak esnah tek 
tek evlerinden alarak ve bir yığın 
tehdit ve küfür sawrarak dükkan
Iarı açmaya zorlamışlardır. Bu
nun üzerine esnaf da geleneğini 
bozmamak Için, evlerini kllltleyip 
köylere tanıdıkianna ve yakın
Ianna gitmişlerdir. Cunta birlik
lerinin tüm baskılanna ragmen 
korkuya kapılmamış ve •onlar 
bunu protesto diye onlıyorlorso 
bizde protesto ediyoruz• dlyebil
mlşlerdir. 

Hatay halkının bu tutumu, 
faşizme karşı olan kararlılıjjın, 

kinin ve öfkenin bir lfadesldir. Bu 
halkın yapısını ve taşıdıjjı dire
nişçi potansiyeli anlamak Için, 
Türk mahkemelerinin dosyalarını 
açıp bakmak da yeterlidir. Çünkü 
bugün bu yörede mahkemelik 
olmayan köy çok azdır. Köylüler, 
Türk devletinin temsilcisi duru-

munda olan birçok muhtar, bekçi 
ve ajana •bizi sizler seçime zorla 
götürdünüz, biz onlara oy ver· 
meylz• diyerek saldırmaktadır

lar. Halk faşizme karşı her yolla 
savaşmaya hazırdır ve bunun 
abartma olduğunu söyleyen her
kes büyük yanılgı lçerislndedlr. 
FaşistEvren'in onanınası amacıy

la yapılan oylamada bir ananın 
sandık başında, • benim oğlum 
bunlonn diifmonıdır, ben de bu 
namussuzlara oy vennem• deme
si üzerine yüzlerce seçmen jan· 
dannalann gözü önünde hayır 

oyunu kullanmıştır. 
15 Agustos eylemlerinin he

men ardından Içişleri bakanı bir 
genelge yayınlamıştır. Bu genelge 
de • tüm kıyı Illerdeki korsan 
anten/er sökülecek» denmektedir. 
Korsan antenle kastedilen örne-

ğin: Arap halkının Suriye televiz
yonunu seyretmek Için kurdugu 
özel antenler olmaktadır. Faşist 
Türk devleti her köye ve mahaleye 
yerleştirdlgl ajanlarla buralarda 
sadece, devrimcilerin olup olma
dıjjını değil, halkın bu tür şeyler 
karşısındaki tavrını öjjrenmek 
Istemektedir. Bu genelge en bü
yük tirajlı faşist gazetelerde ya
yınlandıjjı halde, aradan on gün 
geçtikten sonra genelgeyle liglll 
bir tekzip yayınlanmak zorunda 
kalınır. Çünkü faşist devlet yetki
llleri ajanları vasıtasıyla halkın 
•Hayırsökmüyoruz, biz Türk tele
vizyonunu seyretmlyoruz ve an· 
tenlerimlzl koldınnoyacoğız, hü
kümetin geleceği varsa göreceği 
de var• dediglnl öğrenmiş ve geri 
adım almışlardır. Bu olayda, köy
lerdeki bazı akıl hocalannın, şim
di sökelim jandarma gidince yine 
takanz demelerine bile karşı çıkıl
mış ve direnişte karar kılınmış
tır. 

Kürdistan'a gitmeye hazırlan
dıjjıınız bir dönemde patlak veren 
15 Ağustos eylemlerinin ardından 
merakla burjuva boyalı basını 
biraz daha teferruatlı bilgi edin
mek Için sürekli izlemeye başla
dık. Köylü haberi duyduğundan 

beri sürekli eylemleri konuşu
yordu. Burjuva basınının •oyn· 
lıkçı grup• teriminden başka hiç
bir isim kullanmamasına rağmen 
halk eylemi kimin gerçekleştlrdl
glnl anlıyordu. Hangi örgütün 
yaptıjjını bilmlyorlardı ama, •Kürt
ler Türk devletine darbe vuruyor, 
ayak/anıyor, Türk devleti bunu 
hak etti• gibi sözlerle sevinç ve 
memnuniyetlerini dile getiriyor
lardı. Daha sonraki günlerde bo
yalı basın •qklya çemberealındı• 
vb. başlıklar atıyordu. Biz, bir · 
çoğu okuma yazma ve Türkçe bil
meyen bu Insanlara gazeteyi oku
yup tercümeye çalışırken, onlar, 
•yeter, gerek yok, hiç Inanma ne 
yozıyorso onun tersldlr• gibi söz
lerle artık faşist cuntayı ne kadar 
Iyi tanıdıklan nı ve ona Indi ri lecek 
her darbeye ne kadar sevindik
lerini dile getiriyorlardı. 

Bu noktada şunu da belirtmek 
zorundayım ki, yöre halkının dev
rimcilerle pek ilişkisi olmadıjjı 

gibi, Hatay konusunda çok iddialı 
olan bazı sol güçlerin varlıjjından 
bile habersizdirler. Bazı yerlerde 
bildiri dajjıtma, vb. eylemler ol
muşsa da daha ileri gidilememlş
tlr. Devrim konusunda ve yine 15 
Agustos saldırı ve direniş eylem
leri konusunda görüşlerini sordu
ğumuz bir çok Insan şu noktada 
birleşiyordu. •onlar (Kürtler) ya
par• Peki Halkımız neden böyle 
bir eylemi yapmasın? diye sordu
ğumuzda da •12 Eylül'den önce 
öyle bir durum vardı ki Türk 
askerleri bir çok mahalleye glre
mlyor, silah sesleri kesllmlyordu, 
fakat cunta geldi bir silah sesini 
bile duyomodık, şimdiye kodarda 
bir teY gönnedlk.• cevabını alı
yorduk. Bu sözler silaha ve müca
deleye açıktan duyuian bir özlem 
midir, somut bir istem midir 
yoksa bu Insanlar buna rağme~ 
hazır değilmidir? 

Hatay halkının bu tutumu, 
blzce, bizzat zaferi Işaret etmek
tedir. Zaten bu hususta gereken 
yorumlaryapıldı ve en Iyi cevap ta 
E ruh ve Şemdlnli' de verildi. 

Dikkatleri çekmek Istediğim 
önemli bir diğer husus da, Türk 
devletinin Hatay üzerindeki, ileri
ki aşamada devreye sokacajjı 
sinsi oyunlandır. Bu halk, her ne 
kadar bu aşamada faşist Türk 
devletine karşı kin ve öfkeyle dolu 
olsa da, alan üzerinde devrimci 
güçlerin faaliyetleri başlatılma
dıjjı ve boş bırakıldıgında, baştan 
belirttigirniz türden bir zemin 
olma ve Türk devletinin entrika
lanna sahne olma tehlikesi de 
vardır. Kaldı ki güneyin cenneti 
diye bilinen bu alan faşist yönetim 
tarahndan cehenneme çevrilmiş, 
bununla da kalınmayarak top
lumu çürütme ve her türlü değe
rinden yoksun bırakma faaliyetle
ri ve hıhuş alabildiğine hızlan
dınlmıştır. Toplumu bu tür yön
temlerle dünyaya ve kendi uygu
lamalanna karşı duyarsız kıl-

Halk faşizmin yaşanan prati· 
gind-;, önemli dersler çıkarmıştır 
ve kısa bazı açıklamalar bile onun 
mücadeleye seferber olmasını sağ
layabilmektedir. Arap halkına 

karşı da yerine getirilmesi gere
ken devrimci görevler zamanında 
yapılmalıdır. PKK ve tüm dev
rimci güçler bu hususta görevini 
mutlaka yapmalıdırlar. Nasılki 
bir çok güç, •cuntonın geliş ne
deni Apoculordır• derken bir ger-. 
çegl dile getiriyorlardıysa, bugün 
de yine benzer şeklide •PKK, 
Türkiye'de de devrimin önderli
ğine adaydır• derken yine bir 
gerçegl dile getirmektedirler. 

Nasıl ki Vietnam ve Küba'daki 
Hareketler tüm dünya halkianna 
bajjımsızlık ve demokrasi sava
şımiann da ışık tutarak bu güne 
kadar da önderlik ediyor larsa, 
PKK Hareketinin de Ortadogu 
halkianna bu ışığı tutarak, önder
lik edeceği tartışma götürmez bir 
gerçektir. Türkiye ve Kürdistan 
halklannın başına bela kesilen, 
belini büken ve yüzyıllardır haki
mlyeti sürdüren ihaneti; tesli
mlyeti nasıl ki PKK esaret ve 
tutukluluk koşullannda Mazlum
lar, Kemaller ve Hayrilerle kıra
bildiyse; tüm olanaksızlıklara rağ
men en degerli militanlannın 
hayatlan pahasına Lübnan'da 
Filistin halkına Enternasyonalist 
dayanışmayı gösterebiidiyse ve 
yine; dajjınıklıgın, örgütsüzlüğün 
ve lhanetin hakim kılınmaya çalı
şıldıgı bugün, sözüm ona birçok 
•örgüt• tarafından •Ortadoğu nun 
en güçlü ve sorsılmaz ordusu• 
diye nitelendirilen faşist Türk 
ordusunun, Eruh, Şerndinil ve 
Kürdistan'ın -bu örgütlerin adını 
bile bilmediği- birçok yerindı• 

kanatlarını kırabiliyorsa, bu Ha· 
reket, halkını zafere götürecektir. 
Ve yine bu Hareket Ortadogu 
Halkianna zafere giden yolda 
mutlaka ışık tutacaktır. 

* PKK Halklanmıza Devrimci Direniş Yolunu Gösteriyor! 
* Yaşasın Kürdistan Halkının Bağımsızlik Mücadelesi ve 

Önderi PKK! 
*Yaşasın Enternasyonalist Dayanışma! 
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RÜŞVET, YOLSUZLUK VE REJiMiN GiZLENEMEYEN YÜZÜ 
12 Eylül faşist cuntasının , ikti

dara gelmesi ile birlikte Türkiye 
ekonomistnde süregelen bunalım 

daha da dertnleşmiş, alman tüm 
önlemlere ra§men, bir türlü çıkış 

yolu bulunoımamıştır. 24 Ocak ka· 
rarlanmn askeri zor ile uygulan· 
ması sonucu bazı gelişme ve düzel
melerin elde edilebilinecegi umud 
edilmişse de gelinen noktada buna
lımın derinleşilgi ve çaresizlik Için
de cuntanın kıvrandıöım görmek
teyiz. Açık ki, 24 Ocak kararlannın 
da Türk ekonomisini hasta yatagın
dan kaldırmaya gücü yetmemişttr. 
Böylesi bir çözümsüzlük Içinde olan 
rejimin, hergün biraz daha ölüme 
yaklaştıjjı da açık bir gerçektir. 

Türk ekonomisinin içinde bulun
duQu bunahm, artık gizlenemez bir 
noktaya gelmiştir. Üzerine ne kadar 
örtü çek.Jimek lstenlrse tstensln, 
artık çuval mızraQa dar gelmekte
dir. Bu gerçeği sömürgeci basm da 
glzlememekte, sayfalannda ekono
minin bunalımına ilişkin çok sayıda 
haber ve yazıya rastlamak müm
kündür. 

Bir yandan açlık, yoksulluk ala
bildl gl ne gelişirken, halk, yiyecek
ekmek bulamaz durumda, ya hır
s•zlıga, fuhuşa, ya da organlannı 
satışa çıkarmaya teşvik edilirken, 
diğer yandan devletin tepesine Ü• 

şüşmüş leş kargalan Ise, zevk ve 
sefa sürmekte, milyonlarca lirayı 
bir-kaç saat Içinde harcamaktad1r· 
lar. Tabii ki, halkın gördügü acı, 

yoksulluk onlann umurunda degil
dir. Onlar Için geçerli olan, bir avuç 
tekelsahibinin işlerinin yürümesi ve 
kendilerine de bir-kaç kemik pay 
koparmaland1r. Bunun Için de yap
mayacaklan ... baş vurmayacaklan 
şey de yoktur. Bu yolda, her şeyl 
kendileri Için mübah saymaktadır
lar. Nitekim iplikleri pazara çıktık
ça, gerçekler birer birer su yüzün
de görünmektedir. 

Biz bu yazımızda, üzerinde biraz 
zaman geçmiş de olsa, her zaman ve 
bundan sonra rejimin yatayacağı 
olaylar oldugundan, bir kaç olayı 
ele alacajjız. Bunlann içinde de 
kuşkusuz en belirgin olanı, eski 
Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'm 
rüşvet aldıjjı gerekçesi ile Istifa 
etmesidir. Daha önce de, benzer bir 
yolsuzluk iddiası ile Gümrük ve 
Tekel Bakanı Vural Ankan'ın istifa 
etme olayı görülmüştü. 

Devlet Bakanı Özdağlar'm rüş
vet almasi, istifa olayı ve ardmdan 
ortaya Çikan gelişmeler, günlerce 
basmm manşetinden inmezken hü
kümet ve cunta şefleri bu olay 
karşısında kendilerine yakışır bir 
biçimde tam bir ikiyüzlülük sergile
dller. Başbakan Turgut Özal, yol
suzluk iddialannı aÇıklarken, TC 
tarihinde, "Ilk kez bir bdfbakan, 
bakanı hakkında aorutturma açtı
nyor ve bundan gurur duyuyoruz" 
demekteydl. Özal gurur duymakta 
haksız da deiill. Olay, kendilerine 
bula,madan, sadece bir bakan feda 
edilerek kapatılma bafansı gös
terildi. Bu işten ucuz kurtuldugu için 
Özal gurur duymaktadır. Rüşvete 
kaqı gurur verici "kahramanca" 
bir aavat veren Özal, vicdan azabı 
duymuf olacak Id, eski ortajjına 
daha fazla haksızlık yapmamak 
için, mecliste alkı,Iamıftır. Önce 
yolouzluk diye SOruflurma açacak
am, ardmdan da alkıtlayacakaın, 
gerçekten "gurur" verid bir (f bu. 

Ozdajjlar'ın, adeta bir "kahra
man" gibi alkışlanması suçsuzlu
iiundan deiill. Açık ki, Özdajjlar 25 
milyon ve daha fazlasını ceblne 
indimılttlr. Hatta, mediate konu
fart ANAP milletvekili Mehmet 
Topaç, "Özdağ/ar'ın taMI menfaal 
karwılığı görevini kötüye kullandığı 
lddlalannı doğı'u/ayıcı ciddi delil ve 
emareler elde edildiğini" belirt· 

mekteydl. Rüşvet aldıgı kesin olan 
Özdağlar"ın alkışlanmasının anla
mı nedir? Mevcut yönetirnde en 
alttan en üst memuruna kadar rüş
vetin ayyuka çıktıgını belirtmek bir 
kehanet degildir. Hangi dairede 
ad1m atıhrsa rüşvetsiz yürüne
meyeceğlni ya da rüşvet verilme
dikçe Iş takibinin olmadıgı hepimiz 
bir çok örnekten bilmekteylz. Ba
kan ve üst düzey yöneticilerin farkı, 
büyük işlerde daha büyük bir mik
tan ceblerine indimıeleridir. Evet, 
bugün Özdağlar'm başına gelenler, 
yan n kendilerinin de başına gelece
ğini bilen ve suçlanm glzlemenln 
artık olanağmm kalmadığını gören 
milletvekilleri, cunta şeflerinin de 
direktiflyle, olayı kapatma yoluna 
gitmişlerdir. 

Birçok olayda hükümetin Içine 
girdigi yalan ve demogojiler, bu 
olayda bir daha açıga çıktı Özdag
lar, rüşvet almadığım söylerken, 
Başbakan Turgut Özal aldıjjını, 
ylne bazı bakan ve milletvekilleri 
almadığmı, rüşvet verdiği söylenen 
UM Denizcilik şirketi ise, önce ver
medlgini , sonra verdiglni açıkladı. 
En üst yöneticisinden en altına 
kadar devletin kendi Içinde bir 
çelişkiler yumağı olması, beyanlan
nın birbirini tutmamasi devlet ve 
hükümetin ciddiyetini göstermek
tedir. 

Rüşvet ve yolsuzluğun bu derece 
ayyuka çıkmasmın altmda, günü
müz Türk ekonomistnin yaşadığı 
derin bunalım olsa da, bunun Türk 
burjuvazisi açısmdan geçmişe da
yanan kökleri de vardır. Kaldı ki, 
Türk burjuvazisinin doguşu bu te
melde olmuş, devlet fideliginde 
emperyalizmle kompradorluk iliş
ldleri Içinde gelişebilmiştir. Bu ko
nuda Maraş katliarnı üzerine bir 
Degerlendlmıe adlı broşürde, H. 
Avni Şanda'dan yapılan aklarnıada 
şöyle ilginç bir örnek bulunmakta
dır; "örneğin aaray nazırianndan 
biri, aotın alınan her mavzer batına. 
ltblrllğl yaptığı yabancı silah fabri
kaaından bir kurut riifvet almıttır." 
(MKÜBD syf: 29) Böyle tarihi kök
leri de olan rüşvet denilebilinir ki, 
her dönemde Türk burjuvazisinin 
arz1 olmuştur. 

Osmanh imparatorluQunun çö
küş döneminde, alabildliilne yogun
laşan rüşvet, saray çevresinde ge
çerli tek akçe olmuştur. Çürüme, 
yozlaşmamn bir ifadesi olarak, rü .. 
vet vb. olaylar yaygınlaşmış ve giz· 
lenemez bir duruma gelmiştir. Meş
hur, IAle devri ve sonrasında, özel
likle de saray çevresinde yaşanan 
durum bilinmektedir. Bir yandan 
imparatorluk güç kaybederken, di· 
ğer yandan da saray aza' tan kendi 
zevklerine düşerek, halkı emperya
listlere satışa çıkamıışlardır. im
paratorluk, günden güne çöküşe 
giderken, rüşvet, yozlaşma vb. olay
lar da baliaşmış ve bunlar artık 
sarayın vazgeçilmez birer unlmet .. -
leri haline gelmişlerdir. 

Nasıl Id, Osmanltiann çöküş 
döneminde bu tür olaylarda artış 
ortaya çıkmışsa, bu gün de TC'nln 
çöküş döneminde artış göstermeye 
batlamıştır. Yine Imparatorluk bu 
tür sorunlarla muzdarip bir şeklide 
ölüm döfeiilnden kalkamamışsa. 
TC'nln de kalkmasının olanajjı bu
lunmamaktadır. Hele, daha farklı 
kofullarda ve Kürdistan Ulusal 
Dlrenlt Mücadelesinin yojjunlattıiiı 
bir dönemde, komadan çıkması hiç 
ml hiç mümkün görünmemektedir. 

12 Eylül öncesinde ve hemen 
sonrasmda da benzer olaylar yaşan• 
mıttır. Fakat gelinen noktadaki 
kadar açık ve yoijun olmam1ştır. 
Daha Özdajjlar olayı yeni ortaya 
çıkmıtken, bir çok yerden basında 
yeni rütvet haberleri görülmeye 
batladı. Bu da göstermektedir Id, 

basında bunun gibi daha bir çok rüş
vet olayı yaşanmaktadır. 

Geçmişte, şu veya bu düzeyde 
devlet, benzeri olayiann basma 
yansımasının önüne geçebiliyordu. 
Ama artık önleyebllmeslnln koşul
lan kalmamıştır. Yaşanan derin 
bunahm iste~ se de, istenmese de bu 
tür olayiann açığa Çikmasına yol 
açmaktadır. Bunalım derinleştikçe, 
benzer olaylan basımn sayfalann· 
da daha çok görür olacajjız. Elbise 
yırtıldıkça yırtılmış, birbirinin üze-

Özda§lar olayı m eclis te görüşlürken. 

rine gelen yamalar artık tutmaz 
olmuştur. Bu nedenle rejimin ayıp
lan ne kadar örtütmek istenlrse 
lstensln bunda başantı oluna• 
mayacağı aç1ktır. 

Ortaya çıkan bu durum, burjuva 
muhalefetin beklentilerini de can
landırmış, hükümetin yıprandıği 
gerekçesini ileri sürerek erken se
çim propagandalannı yoğunlaşt•r· 
maktadırlar. MDP Sinop milletveki
li Hilmi Biçer; mecliste yaptıgı 
konuşmada, "özellikle herkeoln 
gözlerinin mecllalmfze ve hükü· 
mete dlklldlgl bl randa, böyle falbeli 
bir hükümetin göreve devamı da 
mümkün değildir. Sayın hükü
metin, hemen görevi talbeslz kltl· 
lere devretmeai, en azındon hükü
meti büyük ölçüde bir revlzyondan 
geçirmesi akılcı bir yoldur." derken, 
bunlan kastetmektedir. Cuntanın 
uşaklan tarafından bile şüphe ile ele 
ahnan bir hükümet, hala ayakta 
duruyorsa, bu rejimin içinde bulun
duQu durumu göstermektedir. Ken• 
di hükümetlerine bile güvenleri 
kalmamıştır. Bir yandan bu tekilde 
davranarak hükümete alternatif 
oluşturmaya çahtlrken, diğer yan· 
dan da kendilerini temize çıkarma 
çabası Içerisine gimıektedlrler. 

Açık Id, bugün hangi parti Ikti
dar olursa olsun, mevcut yapıyı 
değiştirmelerinin olanaQı bulunma· 
maktadır. Rüşvet vb. önüne geçme
lerini bırakalım, azaltılmasını bile 
saglıyamazlar. Kaldı ki, rüşvet vb. 
olaylan, şu veya bu bakanm ''art 
niyetli" ya da "kötü" olmasından 
kaynaklanan bir mesele de degildir. 
Bu olaylar, rejimin ruhuna kadar 
ltiemiş bir çöküntünün eseridir. 
Özdaglar degil, başka bir Daglar' da 
olabilir, onun da yapacajjı birincisi
ninkinden farklı bir şey olmaya
caktır. 

Açlıktan, yoksulluk ve selaletten 
kınlan kitlelerle adeta alay ederce
sine, milyonlan ceblerine indlrir
ken, en iyi "ahlak" örnejjl olarak da 
sunmaktan geri dunnayacaklardır. 
Nitekim, Uludag tepesinden olay
lara da yüksekten bakarak, "Tür
kiye'de çok zengin var" diyen cunta 
batı K. Evren'in, zenginiiiiinin kay
naQı da arattınhoca aynı veya ben
zer bir kaynajjı bulmak mümkün
dür. Diger taraftan halk, ekmek 
bulamadıijlndan aç mı kahyor, o
dun-kömür bulamadıjjından soguk
tan m1 donuyor, ev bulamadığından 

çadırlarda mı yaşıyor, çocuklannın 
karnını doyurmak Için bedenini ve 
organlannı satışa çıkarmak zorun• 
da mı kalıyor? Tabii ki bunlar hiç 
onlann urourunda değildir. Atalan 
da aynı şeyleri hem de daha fazlası 
ile, emperyalisilere peşkeş çekerek 
yapmamışlar mıydı? Neden onlar 
da çok sık sözünü ettikleri atalan
nın izinden yürümeslnler? .. Ferman 
onlann, devran onlanndır .. ylyebi
lecekleri kadar yemek, halkın kanı· 
nı, emeğini sömürebllecekleri ka-

dar sömümıek lstlyeceklerdlr. Bu 
konuda hiç bir sınır tammadıklan 
ve tanımakta Istemedikleri açıkça 
ortadadır. Bunun kartisında Ulusal 
Kurtuluş Mücadelemizin de kendi 
gerçekligint dayatmaktan bir adım 
bile geri dumıayacajjı ve dumıa· 
ması gerekilgi de açık bir gerçek
tir. 

Önümüzdeki günler ve aylar 
Içerisinde, yeni Özdajjlar olaylan 
kartlmiZBı Çikacaktır. Bunu burjuva 
yazarlan da çeşitli biçimlerde dile 
getirmektedirler. Tercüman gazete
stnde Yavuz Donat, "her Iki durum
da da olayın bu kadarla kapanaca
ğını aonanlann gözlerinden tüphe 
ederiz ... " dediiii yazısında, "ka
nama devam edecek" bathiP nı kul· 
lanmaktadır. Günet gazetesinde 
ise, ismall Cem, olaya daha dejjlflk 
yaklatarak töyle demektedir; "bir 
toplumun zaten alt·üat olmut değer 
ölçüleri, oon bir kaç yılda böylesine 
hızla yoziQfmalctayoa, köteyl dön
menin meaajlan, rakipaiz bir ege· 
men Ideoloji gibi, olyaoetçlden, te
levizyon ekranına kadar, her kanal· 
dan böyleaine acrmaaızca topluma 
verllmekteyae; inaanr ve ahiokı 

yozla.ttrncı dinamikler kal'fı.tında, 
toplum dengelerden yobun bırakıl
mıpa; üniverwltelerin, baaının, pa,-.. 
fementonun ve temel kurumlan n bir 
'kal'fı-ağırlık' yaratmaaı, denge o
lutturmaar aöz konuau değilae; bl
flm düny06t lhbarcılığa ve 'fltleme
ye' özendlıilmlf, Inaanlar 'kendi 
gemisini kurtaran kaptan olmaya' 
bllenmlf... o toplumda namuaun 
'budalalılık', açıkgözlülüğün lae, 'en 
yüce erdem ' mertebuine yükael· 
mesl ve yo!.uzluğun her düzeyde 
rekorlar kırmaaı olağandır, kaçınıl
mazdır . .. 

ismall Cem örneiilnde de görül
düjjü gibi, cuntanın ıe,vlk etilgi 
ahlaksızlık, çürüme ve yozlatma, 
burjuva yazarlan tarafından da dile 
getirilmektedir. Onlar bile cuntanın 
atbğı adımlardan rahatsızhklannı 
dile getirmekte, bu lflerin biraz 
daha us(Qbuna uygun yapılmasını 
istemektedlrler. 

Derin bir ekonomik bunalım ya
şayan ve bunun sonucu olarak da 
toplumda herşeyi kabul edilebilir 
gösteren, en ataQıhk yergılan, en 
degerll teı~lermlf gibi halka benim· 
settlmıeye çalıtan bir rejimin çürü
mütlüğünün ve kokutmutluğunun 
yaydıjjı kokulan hissetmernek münı-

kün degildir. Nitekim, Özdaiilar 
olayında da bunu görmek mümkün
dür. Özdaglar, mecliste adeta bir 
"kahraman" gibi karşıianmış ve 
batınlan "çamur,.dan tekrar çıka
nlmak istenmiştir. Ama kendisi 
çamur Içinde olan rejimin, Özdajj
lar'l pislikten kurtannası müm
kün degildir. 

Bu tür olaylar, iktidara geldijjin
den bu yana halka verdiiii tek şeyi 
zam, Işkence ve yoksulluğun daha 
da artması olan Özal hükümetinin 
yıpranmasıni daha da arttırmakta
dır. Bundan dolayı lcazetli muhale
fet, halkın tepkisinin batka kanal
lara akmasmı önlemek için, sahte 
çıkıtlar yapmakta, tek alternatif 
kendileriymit gibi, göstermek lste
mektedirler. Hep bir ajjızdan adeta 
bir koro gibi seslenmeleri bu bek
lentilerini göstermektedir. Şimdi· 
den, gidecek Özal hükümelinin 
yerine gelme hesaplannı yapmak
tadırlar. 

Ne kadar çırpınırlarsa ç•rpmsın
lar, bu konuda karann yine cu n ta 
tarahndan verileceği açllrtır. 
SO DEP ve yeni kurulmaya çalı,ılan 
DSP, cuntayı soldan yamamaya 
çalışan bir faaliyetiilik Içersinde 
bulunurken, bunalımın derinlet
mesi karş1sında adımlannı biraz 
daha hızlandımıış durumdadırlar. 
Cuntaya ve Özal' a çagnda bulu
narak, yarnalann daha saQlam tut .. 
turulmasını lstemektedlrler. Bu ka· 
dar aç1k ve acemi hareket etmeyin 
demektedirler. 

Tüm bu çabalar bu gelişmelerin 
açıQa çıkmasına engelleye
meyecekttr. Bunalım o derece aQ1r· 
latmıt Id, artık hiç birgiritim bunun 
önüne geçemez. ileri ki günlerde bu 
tür örneklerin aç1ğa Çikması kaçı· 
nılmazdır. Çünkü, artık bu tür olay
Iann üstü örtülemedlgi gibi, glzle
nememektedir de. Tıpkı, Özdajjlar 
olayında görüldügü gibi, Özal ba,ıa 
olayı glzlemek istemlşse de, Özdag-

lar'm istifasından 10 saat sonra 
yolsuzluk iddialan ile ilgili olarak 
soruşturma açtınmttır. Gerek te
keller arasındaki ve gerekse burju
va muhalif güçler arasındaki çeliş
ldlerin varlıjjı da bu tür olaylan 
ortaya ç1kannaktad1r. 

Her ne kadar Özdajjlar olayı, 
cunta ve hükümet tarahndan bat
wrulan veya gelittirilen bir oyun 
Izienim i vene de; bunun esas olarak 
düzenin içinde bulunduğu çürüme, 
yozlatma, ahlaksızlık ve koku .. 
mutlugun bir ürünü oldugu açıktır. 
Olayın günlerce basmın manfetin
den lnmemesl, kamuoyunu oyala
maya yönelik bir amaçla da kulla
nılmak istendijjlne açık bir örnektir. 
Olay böyle bir amaçla da ele alınsa, 
altında yatan esas neden glzlene
memektedir. Yoksa, bunda bir "ifti
raya kurban gitme", "parti içi hesap

· laşma" vb. nedenler arama gerçe· 
' gl yakalamayı glzledljji gibi, olayın 
izahinı da yapmaktan yetersiz kal
maktadır. Daha açık görünümü ile, 
düzenin çürümütlüğünü ve artık 
pasası çıkmıt bir halde kenara atıl
maaıni gözardı etmektir. Nitekim, 
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BÜYÜK BJR VURTSEVERİ DAHA KA YBEITİK! 

"Son gelişm e leri aniatın ferah~ 

layayı m, parti ne düşünüyor, geliş
m eler nasıldır, ne yapacağı z .. ", "Bu 
zulüm devleti muhakkak yıkılacak 
ama bu çok zorluk ve çaba gerek
tirir, hainlere dikkat edin, arkadaş
lara son sözüm dikkatli olmalıdır

lar .. Bu devletin yıkıldığını . sa vaş ı 

ben görm edim ama yeni yet işenler 

görecek ve muhakkak yıkılacak. •• 

Bu sözle r komadan zorlukla 
iradi çabayla, büyük va ta n sev
gisine da ya narak devrimcilere, Par
tiye mesaj iletm ek için şehit olma
dan· önce büyük bir yurtseverin 
a§zından çıkan son sözlerdir. i şte 
Kürdis tan 'da sömürgeci li§e karş ı 

direnişin karekıe rini bizza t yaşan
tısına bakılarak çıkan Iabilecek bir 
yurtseverin son sözler i.. Ülkeye 
ba§lılık, ba§ıms ı z bir ülkeye duyu
Jan hasret ve bu uğurda feda edile n, 
mücadeleci bir yaşam , çekilen ağır 
işken ce l er. zorlukla r , büyük feda
karlık , a zim ve dire nç do lu bir 
yaşam .. 

Bu kişi. Diyarbakır başta olmak 
üzere Kuzey-batı Kürdistan'dan tu
talım , Güney Kürdis tan'a ka dar 
yurtseve r çaba ve faa liyetleriyle 
tanınan Hacı Abdurrahman Zogur
lu'dur. 

Evet, bir çok devrimci yurtsever 
hemen tanıyacaktır bu ismi. Bugün 
bağımsızlık ateşinin yükseldiği ve 
ağır zorluklardan geçildiği bir dö
nemde ve yine kendile rine "önder, 
devrimci , komünist" vb. s ıfa tla r 

yakışııran bazı örgüt ve hatta te k 
tek kişil e rin , uzun süreli mücadele
nin 3-4 günü diyebileceğimiz bir 
kısa geçmişte , teslim olduğu , bir 
çok " e me kliye" ayrılmak is teye n 
" yorgun savaşçının" orta ya çıktığı , 

ve bazılarının da çeş itli teorik kılıf
larla beyaz bayrak çekip Avrupa'ya 
kapa§ ı attığı veya atmaya çalıştığı, 
ülke ve halkın bu beylerce unutul
du§u bir dönemde, yaşan tı sının he r 
anında " Hiç bir şey bagımsız!ık ue 

özgürlükten daha de!Jerli degildir" 
sözünde ifadesini bulan , onurlu bir 
yaşama he r şeyi feda e den bir 
anlayışı göstermesi açısından bu 

halk insanını anma k ve yaşantısm
dan bu dönemde bir çok ders ler 
çıkarmak ge rekir. Ortaya çıkan zor
luklar karşısında iki günde s ı z ian

maya başlayan , ya aile vb. ba hane
lerle veya daha değişik kılıflarla 

ortaya çıkan mücade le kaçkınlık
ları karşısında ve bunun yoSunlaş

tığı bu döne mde Kürdistan'da dev
rimciliSe soyunan he rkesin göz 
önüne alıp düşünmesi gereke n bir 
örnek yaşam olması açısından özel· 
li kle de rsler çıkarılması gere kir. 

Bütün anlatılanlar, reformist
teslimiyetçilerce, boşa çekilen acı· 
lar gibi veya çok ağır gelebilir ve 
hatta baz ı kaçkınlarca da böyle 
yorumlanabilir, ama dürüst ve ciddi 
insanlar, onurlu insaniann yorum 
tarzının ve çıkaracağı sonuçlann 
çok farklı olaca§ı açıktır. Hacı 

Abdurrahman ' ın deyimiyle "müca· 
dele nin bedelleri , dikenli gülle r" 
olara k de§e rle ndireceklerdir. 

Fa ka t açıktır ki bu yazımız , bu 
yaşam ve taşınan anlayışı gerçekte 
plduğunun çok altından ancak an
latabilecek. ka le mimiz bu ko nuda 
yete rsiz kalacaktır. Fakatyürekleri
mizde yanan ortak direni ş a teş i 

yazıdaki özü görebilecek, onu yo
rumlayacak, sonuçlar çıkarabi

lecektir. Kalemin anlatamadı§ını 

yüre kle r algılayacaktır. 

HACI ABDURRAHMAN 

ZOGURLU KİMDİR? 

Çevrede etkinlik ve saygınlı§ı 

ola n bir aileye mensup o lan Hacı 
Abdurrahman daha çocuklu§unda 
sömürgecil erin gaddarlığına ve ağır 
zulmüne u§radı . Daha çocukken 
bulundu§u mıntıkanın da içinde 
bulunduğu, Pa lu-Ge nç-Hani isyanı 
patlak ve rdi. Ve halkımız sömür
geci i ş galcile re karşı s ilaha sarıldı, 
Hac ı Abdurrahman ' ın tüm ailesi de 
bu u§urda di§er tüm köylüler gibi 
silaha sarılır ve Fis ovasında o 

"meşhur Kürt isyancıları" bir tü
meni , bir kaç saatte kuşatıp imha 
ederler , aileden vurulanlar, yarala
nanlar olur. Fakat önde rlik yüzün
den isyan yenilince, yine o meşhur 
ke malistjenosit başlar. Hacı Abdur
rahman'ın babası düşmana yenil
giyi hazmedemez, teslim olmayı 
reddeder , te slimiyeti Kürt insanı 

gururuna yediremez ve zehir içere k 
yaşamına son verir. isyana. varla
nnı-yoklarını vermişlerdir, ama ön
derlik ve dönemin koşulları yüzün
den yenilm işl e rdir. İ şt e Hacı Abdur
rahman , yaşamı , böyle bir ortamda 
tanır ve di§e r Kürt insanlan gibi . 
sömürgeciliSe karşı soylu bir kinle 
yeti şir. O , i ş te böyle bir ortamda 
ağır acı ve zorluklar içe risinde 
büyür, kendisiyle be rabe r içindeki 
sömürgec iliSe karşı kin, öfke ve 
ba§ımsızlık aş kı da büyür .. 

İ şte böyle bir çevrede yetişen 
Hacı Abdurrahman, her fırsatta 

sömürgecili§e. TC'ye karşı müca
de le etmeye çalı ş ır. Fakat Kuzey 
Kürdistan'da katliamların ardından 
se ssizliğin hakim olduğu bir dönem
de, hareke ts izlik hakimke n , aynı 
döne mde Güney-Kürdistan'da si· 
lah lı mücadele ortaya çıkar ve ora
daki faaliyete bağlı olarak Kuzey
Kürdistan'da 1-KDPfaaliy~ti başlar. 

Bu hareket, sanki bu parçamn acil 
bir kurtului sorunu yokmuş gibi 
Kuzey--Kürdistan'• bir cephe gerisi 
gibi kullandı• Ancak Kuzey Kür
distan'daki koşullarda bir devrimci 
proleter hareketin doğuşuna henüz 
elvermedl§i için yurtsever halk, tüm 
olanaklan, savaşça kaynağı ve mad· 
di imkanlanm seferber ederler. Bu 
dönemde faaliyetin en yogun oldu
ğu yer Diyarbakir' dır. 

Hac ı Abdurrahman , Kuzey·Kür· 
dista n'da mücadele nin olmadı§ı 

ortamda he men Güney-Kürdistan 
ha reketinin en aktif destekçisi olur, 
bu faaliyetin e n önünde yer alır. Bir 
çok yurtsever gibi hiç bir kişise l 

çıkar gütmeden vannı yoğunu bu 
uğura adamaştar. pratik bir çok faa-

liyetin bizzat örgütçüsüdür. Bu faa
liyetle r sonucu Hacı Abdurrahman 
maddi olarak büyük ölçüde yıpra~ 
mr, fakat bağımsız ve özgür bir 
yaşama herşeyini adamıştır bir kez. 
Bu dönemde hareke tin başına çö
reklenen feodalle ri n oyunlarını fark
eder ve olanakları ölçüsünde buna 
karşı mücadele eder. Ve feodal 
önderlik 75 yenilgisine sebep olur. 
Bu sonuçta Kürdistan'ın tüm de
ğerlerinin çarçur edilmesine varan 
önderli§in , Kürdistan yurtseve rli· 
§ine indirdiği en a§ır darbedir. 
Önderliğin ihaneti bir çok yurtse
veri devrimden soğutursa da. Hacı 
Abdurrahman, yılmaz , onun yüre
§indeki isyan ateşini ihanet sön-

" .. . Bu zulüm 

devleti muhakkak 

yıkılacak ama bu 

çok zorluk ve 

çaba gerektirir, 

ha iniere 

dikkat edin, 

arkadaşlara 

son sözüm 

dlkkakll 

olmalıdırlar. " 

düremez. O , yine görevlerini yerine 
getirmeye çalışır ve yenilgiden son
ra Kuzey' e sı§ınan bir çok ailenin 
barınma sorunuyla ilgilenir ve Gü
ney-Kürdistan hareketinde bir yüz
başı ve ailesini aylarca barındırır, 

korur. 

Fakat O. feodal önderiiSi tanı
mış, ihaneti görmüştür, işte tam bu 
dönemde yeni gelişen , daha grup 
aşamasındaki devrimci proleter 
hareketi tanır. Ve he men gerçek 
kurtuluşçuları bulmanın verdi§i 
coşkuyla daha grup aşamasındaki 
bu harekete destek sağlar. Artık 

hızlı bir gelişme yaşanmaktadır. 

Kürdistan tarihinde görülmeyen bir 
alt-üst oluş söz konusudur. Ve bu 
çevrede elbette bunun içindedir 
hızla gelişen hareket politik bir nite
lik kazanmaya başlar ve I. Kongre 
ile 27 Kasım 'da parti kurulur. 
Hareke t hızla kitleselleşir, görevler 
çeşitlenmiş ve artmıştır. İşte bu 
gelişmelerin hepsini gören, bizzat 
yaşayan Hacı Abdurrahman, yaşlı
lı§ına ve üzerinde bakılması gere
ken 20 nüfusun sorumlulu§u olma· 
sına karşın , büyük bir canlılık ve 
sevinçle kuryelik, propaganda, 
maddi imkan vs. gibi görevleri 
yerine getirmektedir. 

O, geçmişte sömürgeciler tara
fından arandı§ı dönemlerinde daS
larda aylarca kaldı§ı için tüm yöreyi 
tanımakta , herkesçe sevitmekle ve 
büyük saygı duyulmaktadır. Bu 
dönemde herkes kırsal alana yeni 
çıkmaktadır , arazi , çevre iyi bilin
me mektedir. İşte bu ortamda üze
rine görev düşen Apl!: Hacı , sevinçle 
silahını alır, yaşına ra§men bot
larını , büyük biralçakgönüllülükle 
aya§ına çeker ve günlerce grupları , 

bölgelerden , bölgelere götürür, 

Da§larda onları barındırır, da§da 
onlarla bir yoldaş gibi yatar, onlara 
gözbebeği gibi ihtimarola bakar. 
Genç, tecrübesiz, kırsal alanda 
silahlı harekete yabancı olan arka
daşları , dikkatle korur, onlara da§ 
kurallarını , silahlı hareketin kural

larını uzun ve derslerle dolu yaşa-

mın deneylerini kavratmaya çalışır. 

O, kar demeden, çamur de meden 
bunları yapar ve çevresinde büyük 
etki yaratır. Bu döne mde bu faa
liyetleri düşman tarafından da öğre

nilince, aife üze rinde a§ır baskı ve 
işkenceler uygulanmaya başlandı. 
Fakat bu büyük yurtseveri , maddi 
zorluklar, işkenceler yıpratamazdı . 

Onun yüre§inde sürekli yanan bir 
bağımsız, onurlu bir yaşamın ateşi 
söz konusudur. 

Ve böylece 12 Eylül faşist hare
ketine kadar bu böyle süre r, da r
beyle birlikte hızlı bir te rö r havası 

esmeye başlar. Rahat ortamın hız lı 

geçinen insanlanndan ço§u sine r, 
kaçar, fakat devrimci direni ş ç iz

gisine, PKK'ye inanmıştır O. Gün· 
lük yol arkadaşı de§il , Kürdistan 
ba§ımsızlık ha reketinin yılmaz 

dava adamıdır. O , kendi deyimiyle 
karagün dosttu, gerçek dostu ve 
eskisinden daha güçlü ve aSırlaşan 
sorunlara elinden geldi§ince daha 
güçlü sarılır. 

Sorunlar a§ırlaşmıştır, Parti, 
cuntaya karşı yeteri kadar hazırlıklı 
de§ildir, savaş örgütlerini sa§lam 
bir biçimde kurmayı başaramamış

tır . Partinin yaşatılması ge rekir 
Bunun için de, Parti kadrolannın 
dışarı çekilmesi gereklidir. Fakat 
bölgeler arası ilişkiler kopuktur. 
İşte orada Apl!: Hacı yine rolünü 
oynar ve kendi olanaklan ve belli 
ilişkileri vasıtası ile gerekli bag
Iantıların kurulmasında ve yüzlerce 
kadronun imhadan kurtulmasında 
büyük rol oynar. Tüm bunlar, tabii 
a§ır işkence ve baskı içerisinde 
gerçekleşir. Tüm aile üyeleri, işken
ceden geçiritmek te, içeri atılmakta
dır. Bir kaç yaşındaki minicik 
torunlarına işkence yapılır, kurşun 

sıkılır, çocuklannın kaburgalan 
kırılır, kan kusarlar,yaşh kadınların 

kafaları asker dipçi§iyle ezilir. 

Hacı ' nın kendisi, günlerce işkence· 
de kalır. Ama onun devrime olan 
inancı sarsılmaz, onun için parti 
de§erleri ve ilişkileri he r şeyin 

üzerinde ve kutsaldır, bu uQurda 
herşeyini fedaya hazırdır. İnsan bu 
büyük yü re§ i ve çabayı gördü§ünde, 
bir zamanlar bu halka önderlik 
iddiasında bulunan ve fakat zor yıl
larda, bu gibi yurtseverlerin yürek 
çarpıntılannı hiçbir zaman duyma
dıklarını gördügünde bunlara karşı 
nefret ve tiksinti duymamazlık ede
miyor. 

Ve O ilişkisiz habersiz kaldığı 
ancak günlerinin hemen işkencesiz 
geçmedi§i ağır baskı günlerinde 
dahi, inancını en kutsal bir de§er 
olarak saklamış, cezaevi kapı· 

larında direnişi örgütlerneye çalıştı , 

tüm yaşlılı§ına ra§men kendi ba
şına belli ilişkilerleetrafa moral ver
meye, inançlarını korumalannı sa§
lamaya çalıştı. Kendisine kadro
yum, öndeTim diyenierin acze düş
tüğü koşullarda O, bunları yapıyor, 

ve hatta yaşına ra§men eylem dahi 
gerçekleştirmeye çalışıyordu. Sö
mürgeci faşist diktatörlük, tüm 
resmi kurumları yanısıra, yörenin 
en adi insanlan ile de toplumun 
başına bela olmuştu. Yörenin en 

kişiliksiz , a di. lumpen insanla n 
adeta kra l kesilmiş ler ve bunla r 
eliyle toplum üzerinde ağır baskılar 

sürdürülme kteydi . Bu ajan ve muh
birler, insa nla ra uyku uyutmaz o l
dular, insanlarımı z ın onurla n on
lara göre oyuncak o ldu, bu a§ır 

baskılar her gün yaşanıyordu.Bazı· 

ları yurtdışında bile bu şiddet ve 
terör ortamının etkilerine da ya na
mayıp örgüt ve kişi düzeyinde tes· 
lim olurke n, Ape Hac ı gibi yurt
severler, inanç lannı yitirmediler, 
kin ve öfkelerin i yüreklerinde besle
dil er. Yurtdışına çıkma olana§ ı 

olduğu ha lde çıkma dı , toprakla
nnda savaşın . m ücadelenin yük
seleeeSi günleri özle mle bekled i ve 
bu düşüncesi n i her yerde beli rtti. O, 
topluma ka n kustura n aja nlardan 
sorulacak hesap günleri için bek
ledi.. Aka n kanların, o ka da r zul
mün boşa gitmeyece§ini çok iyi 
biliyordu. 

Fakat agırbaskılar ve iş· 

kenceler sonucu fiziki olarak yıpran
mıştı . Aile açıkça imhaya çalışılı

yordu. Her geçen gün. sömürgeci 
gücün amirinden m uhbirine kadar 
haka retine uğruyordu . Gözlerin in 
önünde tüm aile üyele r ine i şkence 

yapıldı , to run l annın kaburga la rı 

kırıldı , ka n kustula r , kendisi ne ço k 
da ha a§ır işkence l er yapıldı . Bunun 
sonuc u Ape Hacı' ni n iç organl arı 

zedele ndi . süre kli kan kus ma ya baş

ladı , sömürgeci ler bu durumuna 
ra§me n baskıla rı sürdürdüler. Ken
di deyimiyle, "işkence/er, baskı la r, 

zorluklar bir şey de§il, ne kadar 
işkence yapsalarda boştur.fakat bu 
muhbir ue ajanlar, top lumun. yü

züne tükürmediği bu beş paralı k 

insanların sözleri çekilmez oluyor
du. " Fa kat o inancından hiç bir şey 
yitirmedi, onurlu bir yaşam ba§ım8 

sız bir ülke ve devrimci di renişçi 

partis ine, PKK'ye i nancı, güveni 
sonsuzdu. 

Ve bu büyük yurtseveri 1.6.1984 
günü a§ır düşman baskı la rı ve 
işkence l e ri sonucu kaybetti k. Fa kat 
son sözle rinde da hi yüre§ inin fera h, 
zaferin kesin o ldugunu söylemişti , 

koma ha linde dahi ba§ıms ı z lı § ı ve 
mücadeleyi sayıklayacak ka da r güç· 
lü bir inanca sahipt i ve O 'nu ölüm
süzlü§e böylece u§u rladık . Faka t , 
bu mücade leci kiş ili §iyl e ve e mek
le riyle tüm müca de le miz boyunca 
anılacak. fedakarlık , ina nç, bağlılık 

konusunda süre kli örnek bir yurtse
ver olara k gösterilecek. yılgınh§a. 

kaypaklığa, yorgunlu§a karşı doğru 

anlayış ola ra k çık~ rılacaktı r. 

İ şte, koskoca bir mücadeleci 
yaşamdan çıkan en büyük sonuç ve 
bu, Avrupa' da sı cak m ücadele 
alanı dı şında yeni teoriler a rayan 
devrim kaçkını , korka k örgüt ve 
kişilere aynı za ma nda basit ki şi se l 

veya aile sorun l a rını öne çıkarıp 

mücadeleden kaçma k is teyenlere 
devrimci yurtsever bir yaşamla 

inmiş a§ır bir şamardır. Bize. ge
lince, büyük yurtseverin yaşamında 
gösterdi§ i ve ispatladı§i gibi, tüm 
devrimci le r. vurtseve rle r. halkımız 
olarak şöyle haykırıyoruz "HİÇ ı 
BİR ŞEY BAGIMSIZLIK VE ÖZ
GÜRLÜKTEN DAHA DEGERLİ 
OLAMAZ" 

• Kahrolsun sömürgecl-fatist zulüm! 

• Yatasın bağımsızhk mücadelemiz ve tanh önderimiz PKK! 

• Devrimci ve yurtseverler görev başınal 
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Serxwebıln'a Kürdistan'dan Gelen Bir Ses 

"KÜRDiSTAN HALKI, APOCULARIN YANINDADIR!" 

Ben bu mektubumda; SIIrt'in 
Şlıvan kazasının Z. köyünden ge
len, 45·50 yatlannda bir Kürdistan· 
lmın anlattıklannı, Kürdistan Dev· 
riminin Sesi SerxwebO.n'a yazarak. 
halkımızın PKK'ye ve devrime olan 
umudunu bir kez daha dile gelire• 
rek, PKK phsında ülkemiz devri· 
mine dütmanlık besleyen çetilll güç 
ve kitileri de bir kez daha uyar· 
mak Istiyorum. 

Şunu da belirteyim ki, 15 Ağus
tos direniş ve atılım ruhunun, ulusal 
ve uluslararali planda ortaya çıkar· 
dığı devrimci gelitmeyi görmez· 
likten gelmek, bununla da kalmaya· 
rak, atılan direnit adımlan mn orta
ya çıkardığı kazançlara gölge dü
türmeye çalıtarak, kendi tükenmit 
ve teslimiyeiçi ruhlannı gizlerneye 
çalıpn güçlerin bu ruh hallerini 
Kürdistan'dan gelen sıradan bir 
köylüyle konuttuktan sonra daha i· 
yi anladım. Çünkü, ne okuma yaz
ma bilen, ne de Türkçe konuşmasına 
bilen bu Kürdistanlının anlattık

lanyla PKK'ye ve mücadelemize 
olan inanana gördükten sonra söz
konusu güçlerin, Partimize ka,..ı 
yönelttikleri saidıniannan anla
mını, kavramak daha da kolayla· 
şıyor. 

Herkes tunu biliyor ki, sınıf· 
lararası mücadele, doğası gerefji 
çok acımasızdır. Devrime saldin
Iann en çok yoğunlattıöı dönem Ise, 
devrimci mücadelenin gelittirdiği 

dönemdir. Bu temel doğrulan gözö
nüne aldığımız da, PKK'ye kaJ'1ı sal· 
dınlann neden bu kadar çok yönlü 
arttığını kendilijjinden anlayabi· 
liriz. 15 Ağustos tarihi direnlt ey
lemleri tüm güçleri tavır belirlemek 
zorunda bıraktı. Daha düne kadar 
kendisine .. sosyallst"llk ismini ya
kıtlıran ve kendisini KUKM'nin 
"önder .. gücü gören tath su sosya· 
listlerimiz ve kendisine Türkiye pro
leteryasinm .. temsilcisi" sıfatım ya· 
kıttıran opoıtünist, sosyal-toven 
takımı, devrim kartısmdakl tavır
lannı iradeleri dıtında da olsa belir· 
lemek zorunda kaldılar.15 Ağustos 
direnit ruhu, bu güçlerin yüzlerin· 
deki sahte maskeyi dütürerek 
tekllsiz, çıplak yüzlerini ortaya 
çıkarmada büyük bir etken oldu. 
Artık Kürdistan halkı bu sahte dost· 
lan nı daha iyi tanıyor timdi. 

Eylemlerin ardmdan bu zavalh
ı.,r, PKK nin acele ettiğini ve böy· 
lece de halkımızı katilama götür· 
düğü sefil yaygaraoını kopardılar. 
Bu bile onlann Kürdistan somut 
gerçekliğine yabana olduklannın 
kanıtıdır. Eğer soruna gerçekçi ve 
tarihsel bir açıdan bakılabilirse ace
lecilik değil, tersine aömürgeciliğe 
kartı mücadelede ne kadar geç 
kalındığı kendiliğinden anlatı· 

lacaktır. Bugün dünyada hala Kür· 
distan'ın konumunda olan kaç ül· 
keVardır? 

Çağımızda dünya halklan silah
lı direnit temelinde emperyalizmin 
ve sömürgectllgtn ufkunu yırtarak 
bağımoızlığa ulatırken, 25 milyon• 
luk bir nüfusa sahip, dört sömürgeci 
güç arasında bölütülen, çajjdıtı 

klasik bir sömürge konumunda olan 
ve her türlü gelttmesi sömürgect 
fatist güçlerce zorla engelleneo 
ülkemizde dlrenlt mücadelesini 
yükselirnede acelecilik mi ediliyor, 
yoksa geçrol kalın mıtlır? Bu, timdi 
tüm çıplaklığıyla ortadadır. 

Yine, geliten mücadeleyi "terö
ristlik"le suçlayan bu baylanmıza 
şunu da sormak gerekir: Sömürgect 
fatlot barbarlığın uyguladığı kat· 
liamlara, itgal ve !alana kaJ'1ı çık· 
mak, halkının ve ülkesinin bağım-

sızhğı uğruna en Inanılmaz kotul
larda bir olanaöı bine çıkararak, 
camnı katık ederek mücadeleyi 
yükseltmek ml leröristliktir, yoksa 
halkımıza kaJ'1ı çag dıtı haksız bir 
savaş açan, Kürdistan'ı işgal ederek 
tüm yeraltı ve yer üstü doğal zengin· 
liklerint talan eden, halk1mtz üs
tünde katliam ve kaJ'1ı•devrimci 
terörü gelittiren barbar Türk mili· 
tarlzmi mi teröristtir? Devrimci 
mücadele tarihi göstermittir ki, 
ulusal kurtulut mücadelesini silahlı 
direnit temelinde gelittiren hiç bir 
güç terörist değildir, Onu terörist 
olarak nitelendirmek emperyaliz· 
min ve aömürgeciliğin !tldir. Bay· 
lanm1z, burada da kime hizmet 
ettiklerini fena bir tekilde ele ver· 
mektedirler. Artıkonlan bu konum· 
lanyla degerlendirmek ve kendile
rine gereken cevabi vermek de biz 
Kürdistanlı yurtseverlerin en doğal 
hakktdır. 

Şimdi de 15 Ağustos eylemleri 
ve sonresmda Kürdistan'da mey
dana gelen gelişmeler, sömürgeci
lerin ve halkımizın durumunu Ştı
van'dan gelen yurtsever köytümüz
den dinleyerek, anlattıklanm•z• ya
""nan pratikle bütünlqtirelim. 

"15 Ağustos eylemleri, halk üze
rinde oldukça büyük bir etki yarattı. 
Sömürgeci güçlere indirilen her 
darbe halkım1zm cesaret kaynağı 
oldu. Çünkü aömürgeci kolluk kuv· 
vetlerine sıktlan her kurşun, halkı
mızın yüzyıllardan beri biriken kin 
ve öfkesini dile getiriyor. Eruh ve 
Şerndinil eylemieri sömürgecilerin 
tüm glzleme çabalanna rağmen 
halk tarafından hemen duyuldu. 
Ogün yöre halkı arasında sanki bir 
bayram havasi varda. Eruh karako
lunun basa lması , tüm asJ.,erlerin esir 
almması, cephaneye el konulmasi 
ve cezaevinin açılarak tutuklulann 
bırakılması olayı, kulaktan kulağa 
yayıldı. Sömürgeci ordu telat Için· 
deydi. Sömürgeci ordu teDeri, bir 
yandan savunmasız halk üzerinde 
baskı ve terörü gelittlrirken, bir 
yandan da halkımıza sinsice tatlı 
gözükmeye çalıtıyordu. Fakat hal
kımız bu yeminli düşmanlannı artık 
çok iyi tanıdiğından bu oyunlara 
aldanmıyordu. 

İlk etapta Eruh ve Şemdinli'yle 
başlayan ve giderek Kürdistan'm 

her alanına yayılan eylemleri, sö
mürgecller .. teröriatler ve Ermeni
ler yapıyor" biçiminde propaganda 
ettiler. Ama bu oyunlan da tutmadı . 
Çünkü halk, eylemler, hangi gücün 
yaplığını iyi biliyordu. Sömürgecl· 
terin, Apoculann ismini neden söy
lemediklerini de anlıyorduk. Çünkü 

halkın Apoculara kartı büyük bir 
sempatlsi vardır. Onlar, halkımızı 
di§erleri g\bi zor koşullar altında 
bırakıp kaçmadılar. ESer ölünmesi 
gerekiyorsa halk ve Kürdistan için 
ölmesini bildiler. Bunun Için Kürdls· 
tan halkının Apoculara olan güveni 
daha da arttı. Bir Kürdistan köylüsü 
olarak, bugün halk arasmdaki göz
lemlerim şudur: Halkın yüzde sek· 
seni bugün Apocularla hemfikirdir. 
Yüzde yinnlsi ise mücadelenin ba
şanya ulaşamayacağı umutsuzlu
ğuna kapı lıyor. Eğer bunlara güven 
verilirse bir çoğu mücadelenin ge
lişmesinden yana tavır alabilecek
tir. 

lS A§ustos eylemleri, sömür
gecilerin halkımaz üzerinde yarat
lığı korkuyu çabuk kırdığı gibi, 
düşmam da bir türlü kurtulamadı§• 
bir telaş ve korku Içine soktu. 
Eylemler ardından bir çok dagınık 
ve dağlık köylerdeki karakollan 
kaldırarak bunlan belli noktalarda 
merkezileşlirdiler. Askerler büyük 
bir korku ve panik içindeler. Artık 
kendileri nöbet tutamaz duruma 
gelmitler. Şimdi yeni bir taktik 
Izliyorlar. Sıradan köylülere zorla 
karakollar etrafmda nöbet tuttu
tarak, kendileri de karakollar ö-

nünde yaptıklan yığmaklann arka
smda nöbet tutarak, canlannı koru· 
maya çalişıyorlar. Köylülere silah· 
sız nöbet tutturuyorlar, çünkü onlar 
herşeyden kuşkulanmakta ve her
kese Apocudur gözüyle bakmakla· 
dırlar. Bu olay dahi sömürgeci 
kolluk kuvvetlerinin, halkimızın si· 

lah lı kuvvetleri (HRK) karşısında ne 
kadar aciz bir konuma düştükleri· 
nin kamtıdır. Aynı zamanda halka 
büyük bir güven veriyor bu durum. 
Bizim yörede bir çok kişi silah· 
lanyla birlikte Apoculara katıldı . 

Yöre halkını en çok sevindiren 
bir olay da, Apocular Eruh olaylan 
esnasmda bankada bulunan ve köy
lülere verilen tanm kredisi defter
lerini alıp yakmalan oldu. 

Eylemlerin hemen ardından fa
şist cuntamn başı Kenan Evren, 
büyük bir telaş içerisinde Kürdls· 
tan•a geziler düzenledi. Amacı, 
sömürgeci devletin halkımız nez
dinde sarsılan itibannı yeniden 

kazanmaktı . Konuşmalannda bir 
yandan halkımizın en büyük kurta
ncısı ve dostu gibi sahte pozlara 
bürünürken, bir yandan da halkı
mız• açıktan katliamla tehdit et
mekteydi. Bir konuşmasında içeri· 
sine düştügü telaş ve korkuyu gtz
Iemek Için şöyle demekteydi: "O· 
laylan yaratan 3-5 tane eşklyadır, 

onlan da kahraman ordumuz çll 
yavrusu gibi da§ıttı" Tüm halk K. 
Evren' in yalan attığını biliyordu. 
Çünkü daha konuşmasa esnasmda 
eylemiP.r devam etmekte ve bir çok 
sömürgeci güç cezalandın lmak

taydı . 

Sivil ajan ve mitterin cezalan
dinlmasi halk arasmda büyük bir 
sevinç yaratıyor. lS A§ustostan bu 
yana yurtsever köylüler ve ilçe halka 
haberleri oldukça dikkatli izle· 
mekte, haberler bitmeden kimse 
kahveden aynlmamaktadır. Ha
berlerde sömürgeci güçlerin ceza· 
landmidığı duyuldugunda, halkın 

yüzü hemen gülüyor ama, Apocu
lardan birinin öldü§ü veya yakalan
dığı duyulduğunda halk hemen 
öfkesini belli ettirmektedir. 

Apocular, Şirvan'a da geldiler. 
Tüm kahvelerde bildiri dağıtarak 
sözlü propaganda yapıp gittile r. 
Halk tarafından büyük destek gör-

mektedirler. Halk1n desteği olmasa 
on gün bile yaşamalan mümkün 
değildi r. Kürdistan halkı , artık Apo· 
culann niçin ve kime karşı savaştı k

lanm çok iyi biliyor. Sömürgectler, 
halkı özellikle alanlaştırmaya çalış· 
makta onlara zorla s ilah vererek 
devrimcilere karşı çıkarmak iste
mektedirler. Ama silah verdikleri 
birkaç kişin in de silahlanyia bera· 
ber Apoculara geçtikleri de herkes 
tarafından biliniyor. 

Son olarak yöremizde ortaya 
çıkan bir olayda; (halk arasında 
konuşulmaktadır.) Sömürgeeller yi
ne Pervari civannda operasyon 
yaparken, Çemekare ve Helekure 

denilen daglık bölgeye helikopterle 
asker indirdiler. Sayılan 10·15 
elvann da olan bir grup asker, gece· 
leyln bölgede nöbet tutmak zorun
da kalıyor. Askerler, dağlık bölgeye 
ve oldukça yabancıydılar. Bölge 
sa rp ve ormanlık oldugu Için kara n· 
hk bastı§mda .. kahraman Meh· 
metçikler" oldukça tedirgin olmak· 
ta, Apocularla karşalaşmay1 heye
can ve korkuyla beklemekteydiler. 
Bir gece nöbette olduklan esnada, 
yakınlannda bir tosba§amn htŞ!rtl 
çıkarmasi sonucu askerler, Apocu
lar tarafmdan kuşat1ldıkalannı sa
narak panl§e kapılmışlar ve kaç
maya çabşarken önlerindeki uçu
rumu görernemiş ve ardarda kendi
lerini boşluga bırakmışlardır. So
nuçta , birçoğu ölürken, birço§unun 
da yaraland•9• söylenmektedir. 

Sonuçta ben de şunu belirtebi· 
lirim ki, bu olay bile tek başına 
sömürgecl ordunun halkımızın si· 
lahlı gücü olan Hhen Rizgariya 
Kurdistan karşısındaki telaş ve 
panlğini dile getirmeye yeter. Uma· 
nm ki bundan böyle halkımızm 

önder gücü olan PKK' nin direnişine 

saldıran güçlerde bu yurtsever Kür
distan köylüsünün anlattıklanndan 
dersler çıkanr. 

* Yaşasın Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin 
Önderi PKK ve Askeri Gücü HRK! 

* Kahrolsun Teslimiyet. Yaşasın Direniş! 

9.2 .1985 

Bir Serxwebiin O kuyuc us u 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( SERXWEBÜN 

Her yıl 21 Mart'da isyan ateşiyle 
karşılanan, Kürt halkının direniş gele
ne§ i olan Newroz Bayramı, Avrupa'da 
da düzenlenen geceleri e kutlanmakta
dır. Bu yılki Newroz'lann Kürdistan 
halkı için ayrı bir önemi bulunmakta
dır. 15 A§ustos devrimci atılımı ile 
yükselen Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesi daha güçlü atılımların eşi· 
§inde bulunmaktadır. Böylesi bir dö-
nemde karşılanan Newroz direniş 
geleneQimiz, mücadelemizin daha 
güçlü gelişmeler sa§layabilmesinin 
de bir dönemecini teşkil etmektedir. 

15 A§ustos devrimci atılımı ile bir
likte Kürdistan genelinde oldugu gibi , 
Avrupa'da bulunan Kürdistanlı emek
çi lerde . Ulusal Kurtuluş Mücadelemi
zin saflarına akın akın gelmeye 
başladılar. 1 Aralık günü yapılan 
Uluı;al Direniş Gecesine kitlelerin 
çoşkulu katılımı, HRK'nin koydu§u 
eylemiere deste§in ifadesini oluştur
maktaydı. Kitlelerde ortaya çıkan 
çoşku . Newroz gecelerinde de ken
disini göstermekte ve her gece Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesine sahip çıkma
nın ifadesi olmaktadır. 

HANNOVER, BERLiN, 

HAMBURG GECELERİ 

YAPILDl 

23 Şubat 1985 tarihinde, Hanno
ver'de yapılan Newroz gecesine 1500'e 
yakın kitle katılımı gerçekleşti. Kitle· 
nin çoşkun s loganlan altında baş
layan gece, programın dolgunlu§uy
lada beQeni topladı . 

Koro ile başlayan program , daha 
sonra folklor ,ozanlar. tiyatro ve Koma 
Berxwedan 'ın programı ile devam 
etti. 

Newrez'un an lam ve önemini, geli
şen Ulusal Kurtuluş Mücadelesi karşı
sında Kürdistanlı emekçilerin gö
revini belirten konuşma sık sık slogan 
ve alkışl ar ile kesilerek , büyük bir 
coşku ile karşılandı. Koronun sundujju 
d irenişçi türküler ardından, başlayan 
konuşma, küçük-burjuva ve sosyal
şov~n güçlerin hızla devrimden uzak
laşmaları ve direnişe saldırmalarının 
izahı ile devam etti. 

Ozanların sundu§u direnişçi türkü
ler ardından,cuntanın içine düştü§ü 
acizl i§i ve HRK güçlerinin direnişini 
canlandıran tiyatronun sergilenmeye 

Eruh-Şemdinli davası sanıklan
nın 30'una istenen idam cezasının 
ardından, PKK-Mardin grubu dava
sında ise 22 PKK militan ve sem
patizanına idam verilirken. 25'ine 
de müebbei hapis cezası verildi. Bu 
iki gerçek bile sömürgeci-faşist 
Türk cuntasının gelişen Ulusal Kur· 
tuluş Mücadelesi karşısında, ne 
kadar korktuQunu ve geçmişte ol· 
duQu gibi yine idamlar ile karşılık 
vermek istediQine açık bir örnek
tir. 

Bir yandan idam cezalarını yo
Qunlaştınrken, diger yandan da 
işkencelere agırlık veren faşist cun
ta "demokrasiye geçtim" yaygarası 
ile uluslararası demokratik kamu
oyunda kendi teşhirini gizlerneye 
çalışmaktadır. 

İ dam ve işkencelere yeniden dik
katierin çeki lmesi, sömürgeci faşist 
cuntanın gerçek yüzünün açı§a çık· 
ması ve bunları protesto maksa
dıyla, Avrupa genelinde çeşitli ey
lemler geliştirilmektedir. Yurtsever 
Kürdistanlı Emekçilerin katıldıQı bu 
eylemler, cuntanın teşhir ve tecri· 
tinde, Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesinin tanıhimasında belir
li bir ro lde oyni\maktadır 

Gazetemize ulaşan Eylem haber~ 
leri şöyledir: 

Köln: 21.2.1985 tarihinde Köln 
AQır Ceza Mahkemesinde Avukat· 
lar(Barolar) Birligi işgal edildi. 40'a 

Şubat1985 

NEWROZ DİRENiŞ GECELERİ 
HALKIMIZIN COŞKUN KATILIMI İLE DEVAM EDİYOR! 

başlaması coşkulu alkışlarla karşı· 
!andı . Seyredilen tiyatro karşısında 
kitleler bir kez daha, HRK'nin eylem· 
lerine sahip çıkışlarını dile getirdiler. 

Kürdistan'ın çeşitli yörelerinden 
derlenmiş folklorun sunulması anında 
ise kitleler, yerlerinde eşlik ederek 
mücadeleye bu alanda da sahip çıkış
larını göstermektedirler. 

Koma Berxwedan'ın programını 

sundujju an, gecenin sonunada yak· 
laşılmıştı . Coşkunlujjundan bir şey 
kaybetmeyen kitleler, "Apo Hali Hil· 
vane" türküsünün müzijjini duyar duy
maz, bir yandan halaya dururken, 
dijjer yandan da "Biji Serok Apo" s lo· 
ganlarını haykırmaktaydı . Tüm gece 
boyunca atılan bu slogan, bir anda 
defalarca tekrarlandı. 

24-Şubat günü de, Berlin'de dü· 
zenlenen geceye lOOO'e yakın bir kitle 
katılımı gerçekleşti.Aynı coşkunun 
daha fazlası ile yaşandıgı Berlin 
gecesinde, programın sunulması kar
şısında kitlerle ortaya çıkan coşku 
doruQuna ulaşmıştı . 

3-Mart'da ise 2000'e yakın bir kit
len in katılımı ile Hamburg Newroz 
gecesi yapıldı. Geniş bir katılımın sağ
IandıSı gece, s logan ve alkışlarla dile 
getirilen bir coşkunun ifadesi oldu. 

Ulusal Kurtuluş Mücadelesine 
ba§hlı§ını dile getiren kitleler, her üç 
gecede de PKK'ye, önderliQindeki 
HRK'ye baQiılık ve destek sloganla
rını haykınrken Uluslararası dayanış
manın önemini de dile getirdiler. 
Geceler boyunca en çok atılan slogan 
lar arasında "Bıji PKK" "Bıji HRK" 
"Bıji Serok Apo" "Yaşasın Ulu_ş
lararası Dayanışma" M. DoQan 0-
lümsüzdür" "Diyarbakır Onurumuz
dur" "Ulusal Kurtuluş Cephesi Yo
lunda ileri" vb. bulunmaktadır. 

Hep bir a§ızdan sömürgeciliSe ve 
her türden uşaklarına karşı kitlelerin 
haykıran gür sesi, teslimiyeti ve iha· 
neti mahkum ederken, direnişe sahip 
çıkmanın ifadesi oluyordu. 

Önümüzdeki haftalaarda da de
vam edecek olan Newroz direniş gece
leri, aynı coşkuyla devam ederek, 
teslimiyeti ve ihaneti bir kez daha 
mahkum edecektir. Bu inançla diyo
ruzki. Kürdistanlı olma bilincini ta
şıyan tüm yurtseverler, demokratlar; 
Bu yıl bizler için ayrı bir önemi olan 
Newroz direniş gecelerine katılalım: 
Ça§daş Kawa M. Do§an ' ın direnişi ile 
açtıö ı yolda yürüyelim! 
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Gustav-Sigle Haus Universitöt-GMS Bürgerhaus Nordweststadt 
Leonhods Platz 28 Audi Max-Raum 6000 Frankfurt 
7 Sıuıtgarı 1 Rathar Sır. 65 

MANNHEIM 
41 Duisburg 1 NÜRNBERG 

10.3.1985 24.3 .1985 
Saat 1400 E vangeliche Studenten 

Köferaller Kultur Haus Gemeinde Saat 
Gorıen Sır. 9 ARNHElM Alt Stadtmiıte 
65 Mannheim 17.3.1985 Nümberg 

İDAM VE iŞKENCELERİ 
PROTESTO EYLEMLERİ DEVAM EDiYOR! 

yakın yurtseverin katıldı§ı eylem, 
yaklaşık 2 saat sürdü. 

Eylem çeşitli Alman gazete· 
lerinde, Tageszeitung, Köln Anzei
gen, Milliyet ve WDR-3 radyo· 
lannda haber olarak verildi. 

Münster: 1 1 Kürdistanlı yurtse· 
verin katıldığı açhk grevi eylemi 
21 .2.1985 tarihinde başlatıldı . Ha· 
la sünnekte olan açhk grevinde, 2 
yurtseverin hastaneye kaldınldıQı 
bildirilmektedir. idam ve Işkence· 
leri protesto amacı lle başlatılan aç-

lık grevi eylemi daha ilk günde 16 
yabancı, Alman kuruluşunun deste
Sini saQiamıştı. Yapılan açıklama· 
larda eylemin hedefinin desteklen~ 
di§i ve sonuna kadar dayanışma i
çinde olacaklan belirtilmektedir. 

Çeşittti radyo. gazetelerin yer ver~ 
di9i eylem BBC ve Köln radyosundan 
da kamuoyuna duyuruldu. 

Bonn: 22.2.1985 tarihinde ise, 
30'a yakın yurtseverin katılımı ile 
Bonn DGB binası işgal edildi. İstek
leri yerine getirilmedi§i taktirde 
açlık grevine başlayacaklarını söy
leyen eylemciler. isteklerinin kabu
lu sonucu. basına yapılan geniş 

açıklamalardan sonra saat J800 'de 
eylem sona erdi. 

DGB yetkilileri de ayrıca. sömür
geci-faşist cuntaya bir protesto metni 
göndererek. idam ve işkencelere kar
şı çıkmışlardır. 

Radyo ve televizyonda verilen ey
lem, aynca BBC, WDR-3 Türkçe 
yayınlarında da duyurulmuştur. Yine 
çok sayıda Alman gazetesinin eylem
Iere yer verdiiii belirtilmektedir. 

Fransa-Paris: 1 OO'ü aşkın bir grup 
Kürdistanlı yurtseverin katıldıQı ey· 
lem Le Humanite gazetesinin işgal 
eylemiydi. Le Humanite yetkililerinin 
de desteklerini sundugu eylem, çeşitli 
basın organ larında ve AFP tarafından 
haber olarak verildi. 

Hamburg: 27 .2. 1985 tarihinde 
300'ü aşkın, yurtseveremekçinin katı
lımı ile bir yürüyüş düzenlendi. 

Oldukça disiplinli ve düzenli geçen 
yürüyüş. Türkçe, Almanca yapılan 
konuşma ve haykınlan sloganlarla, 
sömürgeci faşist Türk cuntası bir kez 
daha lanetlendi. Türkiyeli ve Kürdis
tanlı emekçilerin yanısıra, Alman 
kamuoyundan da ilgi gören yürüyüş 2 
saati aşkın bir süre devam etti . 

Hannover: Kalabalık bir grubun 
katıldı§ı ve 2 gün süreyle devam eden 
bir eylem gerçekleştirildi. Türk Kon· 
solosluQu önünde nöbet tutma eylemi 
boyunca, bildiri vb. tanıtıcı bilgilerle 
yabancı kamuoyu ve Türkiyeli, Kür· 
distanlı emekçiler aydınlatılmaya ça
lışıldı. Kamuoyunun ilgisini toplayan 
gösteri, 2.gününde sonuçlandınldı. 

Stuttgart: 2 7 .2. 1985 'de 20 kişilik 
bir yurtsever grupla Rathaus'daki 
Yeşiller bürosu işgal edildi. Yeşil
ler temsilellerinin destek verdiği 
eylem Südwest radyosunda, eylem
ciler ile yapılan röportajla birlikte 
verilirken, aynca çeşitli basın or· 
ganlanda eyleme yer verdller. 

İsviçre-Bem- 60 kişllik bir 
yurtsever grubun düzenlediği ey-

BIELEFELD 
30.3.1985 
Saat 1500 

Sayfa 9 ) 

Aula in der Kuhloschule 
Bielefeld 

KÖLN 
31.3.1985 
Saat 1400 

Stadthalle-Mülheim 
5 Köln 80 

İSviÇRE 
6.4.1985 
Saat 1600 

BASEL Restaurant 
Sans 5 ouci 
Basler Str. "355 
4123 Allschwill Basel İ sviçre 

FRANSA f PARİS 
13.4.1984 
Saat 1400 
Palais des CongrCs 
de Versailles 
10, Rue de la Cbancellerie 
78 00 VERSAILLES 

DEN HAAG 
20.4.1985 
Amicitia Bu Westeinde 
15 25/2 
GS-Den Haag Hollanda 

İSVEÇ 
27.4.1985 
Asö Gymnasium Blekinge 
gaton 

55 Aulan TS kanstull 
Stockholm/İsveç 

lem, meclis önünde gösterilerle 
başladı. Sloganiann haykınlması 
ile devam eden eylem, polisin 
eylemellere yönelik saidmsı lle 
sonuçlanmıştır. 

Yasal çerçevede başlatılan 
eyleme müdahale eden polis, biı 
kez daha yüzünü açığa çıkarmış· 
tır. Polisin bu tavnnı gören is
vlçreli demokratlar da olaya mü
dahale ederek, protesto etmişler
dir. Bunun üzerine kadın ve çocuk
lar dışında kalan eylemcileri 
gözaltına alan polis, müdahale 
eden İsviçrelllerden de 3 kişiyi 
gözaltına almışlardır. 

Televlzyonda da yayınlanan 

eylem, çok sayıda gazetede de 
genişçe yer verilmiştir. Polisin bu 
tavnnın İsviçreli demokratlar 
Kürdistanlı ve Türkiyeli emek
çiler tarafından kınandığı ve yay
gın protestolara uğradığı bildi
rilmektedir. 

HoUanda-Den Haag- 35 Kür
distanlı yurtsever tarahndan 
Lahey Adalet Divanı önünde bir 
gösteri gerçekleştirilmiştir. Yak
laşık2 saat süren gösteri, radyo ve 
gazetelerde haber olarak veri
lirken, kamuoyunun da dikkatini 
çekmiştir. 
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ÖZEL HARP DAİRESİNİN 
FAALİYETLERİNİ BOŞA ÇlKARALlM! 

Kürdistan Üzerindeki Savaş Her İki Güç 
Açısından da Tavizsiz Olmak Zorundadır 
PKK önderliğindeki HRK güçleri

nin 15 Aijustos ve sonrasında düş
mana vurdukl arı ağır siyas i ve askeri 
darbe le r. düşman saflannda büyük bir 
korku ve t ela ş yarattı . Her düzeyde 
kendisini yansı tan bu t e l aş , devletin 
tüm kade m e lerin i sarm ı ş durumdadır. 
Sömürgeci- faşi st Türk burjuvazisi , 
s iyas i, askeri ve moral çöküntüs ünü 
artık hiç bir biç imde gizleyemedijji 
gibi , bir biri ardına ald ı Q ı kararlar ve 
uygu lama larıyl a da iç inde bulundugu 
durumu bizza t kendis i itiraf ede r 
du ruma düşmektedir. 

Bu te l aşın ürünü o lan yeni karar 
tasarıları . plan ve uygulama la r bir çok 
yönüyle e le alınıp incelene bilir. Ve za
te n bu. günümüz politika ve uygula 
malarının dayandığı te m elle ri ve bun
lardan hangi sonuç lara vanlmak is
tendi ğini ka vramak açı sından da . 
ge re klidir. Cunta ve onun hüküme ti
nin şahsında. a deta, Türk ha kim sınıf
larının ba rba r akıncı boyları biçimin
de halk l a rın va rlıkları na kastede re k 
gerçek l eş t i rdikl e ri talan ve vahşett en , 
Osman lı s u lt an l a rının e n vahşi ve 
sinsi po l itika larına ve bunla r içinde de 
günümüzde bile şiddet. i şke nce ve her 
türlü baskıya örne k o la ra k göste ril en 
Abdülhamit politika cıl ı ğ ı na. nihaye
tinde ise Ke mal izmde somutlaşan , 
Türk burjuvaz isinin , bu miras üzerinde 
yükse len ama on l arı hiç de a ra tmayan 
politika ve uygula malarına kada r ta
rihle rini do lduran tüm bir ge ricili
ğin ho rtla t ılması olayının yaşandığ ını 
ve Türki ye' nin başında böyles ine uc u
bele rin bulundu§ unu söyle m ek ge re
kecektir. 

Türk burjuvaz is inin. o rdusu ve tüm 
devlet kurum l arı y la büyük bir ko rku
nun ç ı lgınca t e laşını yaşadı ğ ı zaten 
ortada o la n bir ge rçektir. Ama onu 
böyles ine bir te laşa ite n, teme llerin i 
sarsa n, dünya ge rici li§inin tüm de ne
yim lerine bir ca nkurtaran s imidi gibi 
sarı lmaya it e n g elişmel e r nedir? Bi r 
savaş yaşanmaktadır. Bu, ik i güç açı
s ı ndan da va ro lma savaşı dır. Ama te m
sil ett ikle ri ç ı ka rl araçı sından tü müyle 
iki farklı dünya nın savaşı . Bir ya nda: 
e n ge rici , im hacı , sömürgeci ve faş ist 
amaçlarla bir halk ın va rlığına kast
etme te me linde ka n. sömürü ve i ş
kence üzerine kurulu TC'nin varlık 
mücadeles i: diQe r yanda. çağımızın 
bu kokuşmuş yapısına ve arkasındaki 
tüm bir emperyalis t s is te me ka rşı kendi 
va rlığını koruma ve bağımsı z h a lklar 
topluluğuna katılma savaşı veren bir 
halkın mücade les i. Ya ni, b iri s i haks ız 
ve geri ci teme llerde daya t ı l a n bir sa
vaş ; di§e ri ise, h iç bir b iç imde t a rtı ş ı
lama yacak ka da r haklı ve meşru olan 
bir savaş. Böyle bir çatışmanın aynı 
zemin üzerinde çok yönlü ve ta vizsiz 
geçeceğ i de o halde son derece açıktır . 
Düşmanın uyguladıQ ı ve uygu
layacağ ı tüm politikaların b u açıdan 
deQeriP. nd irilm es i ve onun s ahi p o l
duğu mirasa da da ya nara k in sa nlık
dışı tüm va hşe t yö nte mle rini ve en 
s insi po l itika ları dayatacağını bilme k 
öne m t aşımaktadır. Yine. ha lkı m ı zın 
devrimci ş idd e tinin de de vrimin taviz
siz ve amansı z ya sala rını daya tma k 
durumunda olduğunu. ke ndine h as ve 
ayn ı zama nda da evre nse l o la n bu 
yasa ları kavray ı p uygu l a maksı z ın za
feri n mümkün olmayacağını bilme k 
de aynı derecede öne mlid ir. 

K ı saca, Kürdis ta n zemini üze rinde 
halkımı z l a Türk sömürgeci le ri arasın
da sürmekte o lan sava ş ın ka rakte ri iyi 
ve do§ru kavranma lı , karşım ı zdaki 
dü şmanın ka rakter i ta rihse l te me l· 
leriyl e bilince çıkarıla rak ha lk sa 
vunma yönte mlerimiz başarıyı garaı 
tileyecek biç imde geli ştirilmelidir . 

Düşmanın Dayattıg ı İmhaya 
Halkımızın Cevabı 

Direniştir 

Düşman ımı z, savaş ın kurallarına 
bile riayet etmeyecek kadar kural dışı . 
en vahş i ve a lçakça uygu l a ma l arın 
sahibi o lan bir güçtür. TC'nin kuru
luşundan bu yana , Kürdi s ta n gerçe
ğ ini en tavizsiz biçimde reddetmi ş, her 
şeye ve her ge lişmeye ke nd i ideo lojik
po litik ve ulusal kimiiSinin damgasını 
vurmaya ça lı şm ış, Türkiye'de de yine 
~' " küçü k bir de mokratik ge li şmeye 
lnlı · k<• nd i icazet i dı ş ında ta ham
• ı,.ıf -.ul davranmış o lan bu gü ç, 

1980'de u laştı §ı faşis t diktatö rl ükle 
burjuva m uhale fe ti ni b il e e z mi ş, tüm 
ekonomik-de mokratik kazan ım ları bir 
ka le mde s ile re k sendika ve derne k 
başkanlanndan ile r i işçil ere kada r 
teh like o la rak gördüğü tüm odak ve 
k i ş i l eri ezmeyeçalışmış , Kürdistan' da 
ise zaten açı k olan bir savaşı ilan 
ede rek, 60 yıld ı r uygu lad ı ğ ı ama tam 
başaramadı§ı in kar po l itika sı nı çıp
lak bir şiddet altında son bir atıl ı mla 
sonuç landırmak i st emiştir. Halk ı mı
z ın de vrimc i öncüsünün şahsında tüm 
bir Kürdis tan halkına dayatı l an inkar 
mant ı ğ ı , devrimciler ve ha lkım ı z ta ra
fı ndan sert bir dire ni ş l e karş ılı k bu
lunca da, baş t a cezaevleri o lm a k 
üze re he r köy ve e ve anlık, günlük 
i şkence ve bas kı uygul amaları da ya 
tılm ı şt ı r. Dünyada eş i n e ender rast la 
na n bu uygu la mala r. Türk sömürgeci
lig inin karakte rine doğrudan ba§ lı dır. 
20 mil yona va ra n nüfusu ve geni ş 
ülkes iyle bir ha lkı yo k sayan bir 
gücün, her türlü vahşet u ygulamas ını 
mübah saymas ı e lbe tt e yadırganacak 
durum degildir. Fa ka t böylesine per
vası z sa l d ı rı l arla yüzyüze o lan ve kim
li ğ i bile inkar edil en bir ha l kın da 
bütün o l anak l arını sefe rbe r edere k 
ke ndi devrimci dire ni şin i yükse ltmes i 
de o kadar kaçın ı lmazdır . 

Bu meşru hakkın ı kullana n halk ı 
mız . PKK' nin şahsında kendi tarih inde 
yeni bir direniş dö ne mini açmışt ı r . 
1970'1e rin baş lannda tem elleri a t ıl a n 
bu direniş hattı . l980 '1e r önces i ve 
sonrasında büyü k diren iş örnekle riyle 
döşenmi ş, zinda n dire ni ş l eri bunun 
doruk laşmas ı olurken. ü lke içi ve 
dı ş ında sürdürüle n haz ırlıklada düş
ma nla niha i bir hesaplaşmaya giden 
ta r ihse l dönemeç no ktasına adım 
adım yaklaşı lmıştır . Cunta sonras ın
da y urtdı şında sürdürüle n haz ırlıkl a r 
ve 1982 Parti Il. Kongresi ardında n 
ülke zemininde derinleşt i r il e n çalış
ma lar 15 A§ustos şan lı dire niş eylem
le ri yle ye ni bir atılım kazanmış ve 
ha l kımızın ta rihinde topye kün bir 
dire ni ş te m elinde bağımsızlık m üca
delesi pra tik bir gerçeklik ha line ge l
miş tir. Ö ncünün şah sı nda zaten açı l 
m ış ve be l irginleşmi ş olan bu yo l. ha lk
la kurula n sağlam bağ lar üze rinde 
halkın öz çıkarla rının bizza t ha lk kit
le leri ta ra fından savunulması ve bun
la r uğruna mücade leye atılınması 
biçiminde somut l aşmıştır . Ya ni. öncü 
il e kitl e le rin öz lem ve ta le pler inin 
teorik özdeş ii ğ i pra tik bir özdeşli §e de 
ul aşmıştır. Bunun a nlamı son de rece 
açıkt ı r. En kı sa beli r le meyle bu. bir 
halkın öncüsü etra fında savaşması. 
yani ha lk savaş ı sürecinin baş l amas ı 
dem e ktir. 

15 Ağus t os devrimci atı lı mı bu 
gerçeğ in il a n edilmes inde önemli bir 
basamağı o luşturur. Ha lkın kendi 
özle m ve ta lepler ini PKK'nin önde rlik 
etti ği direniş hatt ı nda görd ü§ ü. bu 
ey le mle rin kitle lerde yarattı ğ ı coşkun 
sevinç ve mücadeleye her düzeyde 
katılım la so mut l aşmış tır. 1S Ağus tos 
ey lemle ri yle öyle bir sonuç o rt aya çık
m ış tır ki . bu durum önc üyü bile haz ır· 
lıkl a rını gözde n geçirip . da ha da 
h ı z l andırmaya ve de rinleştirmeye sev
ket mişti r. Ha lk ı m ı z di renme k. yüz
le rce yıllık tarih i öfke ve kinini düş
manın üzerine boşaltmak , bunun iç in 
kend isine daim a iler i h edefl er göste
ren bir önderlik is te me ktedi r. Re
formis t-tes limiye tç i yo ll a ra it iba r e t
medi!j i gibi , bun l arı ke ndi öz çıkar
l arına bir iha ne t o la ra k görme kte ve 
yaşa mının yolunun ta vi zsiz bir dire
ni şt e n geçti ğ ini ta rihsel de neyim le rl e 
ifade e tme kte. bunu tek yol o lara k 
day~tmaktad ı r. ı s A§ ustos ey le m leri, 
kitle lerin kurtuluşsorununa ba kı ş ı n ı n . 
o nla rı , fa zla bir ça lı şma yapı lmadan 
bile ö ncü ile birl eşt i rdiSin i orta ya· koy· 
muştur. 

Bu, Kürdis ta n ha lk direni ş ta rihi 
açı sından ye ni bir safhanın açılı ş ı 
de me ktir. 

Düşmanın Halkımıza 

Dayattıgı Savaş Taktikleri 

Askeri Saldınlar ve 
Psikolojik Savaş 

Savaş gerçeğimiz beli rtilmiş ti. Biz 
ha lk o larak üzerimizdeki vahşi sö
mürgeciliğ e karşı bir ulusa l dire ni ş i 

yükse ltirke n. düşman da tüm bir 
halkım ı za yö ne lik yok e tme savaş ı 
vermekted ir. Uzak ve yakın tarih . düş
manın halk ı m ı za sa dece imha yolunu 
dayattı ğını göstermiştir . Bi ri ncisi . 
ke ndini inkar te m elinde ki bir yok 
o lma. ikincisi ise fizi ki kati e tme biç i
mindeki b i rimhadır. Bu politi ka günü
müzde de ve he m de e n uç noktası n a 
vardırı larak uygu lanmaktadır . 

Ö zell ikl e ı 2 Eylül'den sonra Kürdis
ta n ' ın ye nide n i şga li biç iminde. per
vas ızca sürdürüle n a ske ri sald ı rı l ar , 
lS A§ustos eyle mleriyl e birlikte o rdu
nun serseri bir mayın gibi ta m bir iç 
kargaşa iç inde sağa-so l a saldırmas ı 
tarzında a r ta ra k devam etme kted ir. 
HRK eyle mle rini n düşman ordus unda 
yarattığı korku ve te la ş ke nd i içinde de 
bir yı !jın kutuptaşmaya yol açm ı ş : 
da ima za fer düşüncesi ve " kahra ma n 
mehmetç ik" efsanes iyle aş ı rı bir 
güvenin hakim o ldugu o rduda. HRK'
nin birkaç eyle mi bile durumu ta m 
te rs ine çev i rebilmiş tir . " Ye nilm e zlik" 
psiko lojis i ta m bir ye nilgi psiko· 
loj is ine dönüşmüş. " ka hra m a n m eh
metç ik' ' efsanes i yıkı l mış ve bu ''me h
me tç ikler" kaya dip ler inde te k bir 
kurşun bile a l mamış bedenle riyle ö lü 
ola ra k topla nmaya ba ş l a n m ı ş l a rdı r . 
Yüksek dağ l arım ı zın neres inde ve ne 
zama n bir HRK birli§ in in be lireceğ ini 
bile m eyen " ka hraman m e hmetç ik" 
ya bir kaya a rdına gizle nmeyi yeQie r 
olmu ş, veya be lirtildi§i gibi sayı la rı 
hiç de a z o lma ya n ö lç üde korkudan 
ö lü o larak bu lunma ya başl anmıştır. 
Bu a s lında, ne iç in savaştı ğ ın ı , e lin
de ki s il a hl a rı masum i nsanların üze
ri ne do§ru l tması e mrinin ne iç in ve
rildiQin i bile m eyen, karş ı s ında ki ha l
kın ka ra riı lı S ını ve göz le r inde ki ifa
deyi gördükçe yaşamın ı bile an l amsız 
bulan bir düşma n as ke rinin başına 
gelmesi kaçınılmaz bir durumdur. 
Aynı zama nda ordunun safl arında 
daQı lma ve çözülme tohumlarının 
ekilmes i de m ekt ir. Türk o rdus u, hi ç bir 
zama n böylesine birbozguna u§rama
mışt ı r. Burada. ı s AQustos eyle mle ri
nin a skeri başarı sının yanında as ıl 
olara k s iyasa l pla ndaki sonuçl a rının 
iyi değe rl endirilmesi gerekti§i de he· 
me n hemen anlaşılmakta dır . HRK 
güç le rin in ö nünde ki hede f ve amaçlar 
açı s ı ndan bir ilk adım ve s ın ı rl ı sa l dırı
lar o lara k bu ey le m ler . açık ki da ha 
çok s iyasa l bir nite lik taşımaktadır ve 
bu a maçlarına da u l aşmışt ı r. Azgın bi r 
şoveni zm ve faş ist bir ruh te me linde 
kof bir güve ni n ve rild i§ i ve o rdunun 
güc üne il i ş kin bu sahte int i baın kitl e
lere de bir gözdağ ı biçiminde daya tıl 
dı ğ ı g eçmiş ve günümüzde tüm bun
l arın s alt b ir yanı lgı o l duğu aç ığa çık
mıştır. İ şte bu yanılg ının o rtaya çı k
mas ı yl ad ır ki, düşma n saflarınd a ki 
panik arttı § ı gibi. ha l k ı n kendine 
güve ninde de bir art ı ş görülü r o l muş
tur. Düşma n saflarında yara t ı l a n bu 
siyas a l bozgun , ardı sıra bir yı § ın 
askeri bozgunu da kaçınılma z kıla cak 
olan bir te m eld ir. 

İ ş te bugün düşmanın . h a l kım ı za ve 
onun devrimci önc üsüne yöne ltt iği 
saldırı l a rı da bu aç ı d a n e le almak 
gerekme ktedir. Sor un birkaç o la y, 
birkaç sa ldırı veya ka rşı sa ldırı boyut· 
la rında konula maz. Böyle bir koyuş. 
Kürdi s ta n üze rinde ki savaşın gerçek
ligine çok yabanc ı ve gerçek dı ş ı bir 
durum olur. 

Düşman , şu a şamada s iyasi ve 
a s keri o la rak öncünün ha lk kit le leri 
iç inde yap tı ğ ı örgütse l ça lı şma l a rının 
derinleşmesi ve peki şın es ini önle rneyi 
hedefl e mektedir. Kit le lerin düşünce 
ve du yg u o la rak öncü ile birlig inin 
ö rgütse l bir b ir lik ve güce dönüşü
münü önle m ek. şu a n onun iç in en 
haya ti sorunu o l uşturmaktadı r . Bu 
nede nle de e rkende n sonuç a lmaya 
çalışmakt a . z ama nın ke ndi a leyhine 
en büyük düşman olduğunu bilme kte
dir. En kı sa zam a nda ve vuruc u da rbe
le rl e kes in sonuca ul aşma mantığ ı ona 
hakim o la n yöndür. Çünkü . geçe n he r 
a n iki yö nlü bir kay ı ba uQ ram aktadır. 
Te me l ve e n ciddi tehlike o la ra k, mut
laka yo k ed il mes i gere ke n direniş güç
le rinin s il ahl ı birim! ~ r ha linde ülkenin 
he r tarafından faa liyet yürütme leri 
s iyas i açıdan kitle ler üze rindeki etkin
liğini kırdı§ ı gibi . o rdu saflarında da 
moral çöküntüs ünü derinl eştirme kte 
ve ha kimi ye ti sa§laması he r a landa 
zorlaşmaktadır . Bu aç ıd an da ilk 
etapta , lS Ağustos eyle mlerinin ba
şarılı atı lı mın ın etk il erini s ilmeye ve 
kend i iç inde de telaş ve kargaşanın 
ye niden bir düze n ortamına dönüş-

m esine ça lışmakt a. bunu hedefl eyen 
sa l dırı l ara girişmektedir . 

Kürd istan'a yö nelik sava ş e n ·üs t
te n ve Öze l Harp Dairesi ka mutasında 
yönle ndir il me ktedir. Tüm taktikler 
burada ç izilme kte, dün ya devrim ve 
karş ı-d evrim ta rihinden çıkarılan 
dersle r te me linde geçmiş tecrü bele re 
de dayanılarak özel bir harp daya tı l 
mı ş bu lunmakt adır . Başta c unta şefi 
Kenan Evren ve Konsey üye le ri o lmak 
üzere o rdu ko mutanla rı , hükümet ve 
parlamento böyle bir savaşın ge re k
le rine uygun iş bölümleri y le ke nd i 
a ra la rında bir koordinasyon oluştur
m aya çalı şmaktad ı rlar. Tü rk o rdus u
nun a§ırlıklı bölümünün Kürdi s ta n'a 
taşı niı ş ı ve ge rill a mücadeles ini ka rş ı 
la maya haz ır bir konuma ge tirilme 
fa a li yetl eri. düşmanın kit le le r içinde 
çok yönlü ça lı şma l arı . s ürekli ko
m a ndo baskınl a rı , tehc ir. imha. i ş
ke nce uygu l amaları ve ekonom ik 
bas kı içiçe ge liş tirilm e ktedir. 

Dikkat edilirse son a ylarda. düş
m a n, bütün agırlı ğ ın ı 15 Ağustos ve 
son ra sında ge l i şe n ey le m lerin etki s ini 
s ilmeye vermi ş tir. Da ha önce iki b ina lı 
bile o lsa her kôye kuru lan ka ra ko lla r 
kapatı lmakla ve be lirli m erkez le rde 
aske ri güç yoğun l aştırılmakta, muh
te me l ge rilla sa ldırıl a rına ka rş ı dağı
nık güçle ri topari a m a ta ktig i hayata 
geç irilme ktedir. Bunun yanıs ıra. ge
zici ko mando birlikle ri yle s üre kli köy
le r basılmakt a, he likopte r indirme 
birlikleri ope rasyo nlarda gidere k 
da ha yaygın ku llan ı lmakta . a ja n
muhbir aQı vas ı ta sı y l a öncü· ki t le ili ş
kisi ta ki p edil meye ve darbele nmeye, 
yaygınlaştırıla n sahte ha berle rle o r
dunu n güc ü kan ıtl anmaya ça lışılmak
ta dır . 

Uzun süre li halk sava ş ı s trateji
s ine karş ı dün ya çapında uyg ula na n 
bir ka r~ ı s tra tejiyle yüzyüzeyiz bu
rada. Düşman kendi te kn ik o la nak
l a rına ve sayı sa l ola ra k da faz la o la n 
aske ri gücüne güvenerek yo§un ve se ri 
operasyonlarla kuşatma ve imha tak
ti!jini uygula m a kla ve kı sa za ma n 
iç inde sonuca ul aşma k istem e ktedir. 
Ha re ke tli öncü birlikler herhangi bir 
biçimde kuşatma altına alın a ına dı gı 
için de, bu kuşatm a takti§ini kitl e le r 
üzerinde uyg ula m a yö nte mine baş
vurma ktadır . Ajan - ınuhbir a§ ı bunun 
bir pa rças ı dır . Ama aynı zama nda 
s ın ır köyle rinde n baş laya rak , dağ lık 
a lan la rda da hil. bir göçertme. bo
şaltm a. s tratejik köyler o lu şturma ve 
boşa ltıla n a la nla ra ise tam anla mıy la 
ha kim o ldugu güçleri ye r l eş t i rme 
çaba l a rı sözko nusudur. 

Düşmanın güc ü, sayı sal bileşimi ve 
ili ş kil er i bi li nm eyen HRK güç leriyle 
savaşması , Donkişot vari bir savaş t a n 
başka bir şey de§ildir. Ve bu onu 
korkunç ö l çüde.yıpratmakt a, çılgına 
çevirmektedir. Il i ş k il eri ve kurdugu 
ö rgüt a§ ı biJin emediğ i iç in . her köylü. 
her i şçi, h er ö§re nci onun aç ı sından 
bir HRK' Ii o la bilir. İ şte bu nede nle de, 
Kürd is ta n' da ki her insan , k ıpırdayan 
her canlı onun gözünde bir HRK 
savaşçı s ı ola ra k imha edilmes i ge
re ken va rlık ha line gelmi ştir . Ama bu 
da onun e n büyü k çözümsü z l üğüdü r. 
Ç ünkü bir ya nda n devrimci önc üyü 
tecrit etmeye ça lı şmakta . bunu n iç in 

Ha m idiye Alaylannın 

kit le le re yö nelik sempa ti kazanmayı 
amaçlayan. fa kat daha çok da güç 
gös ter isi te me linde etkinlik sağlamayı 
hede fl eye n faaliyet le r i sürdürme kle, 
ö te ya nda n ise her biri bir HRK' Ii o la 
bilecek o la n bu insa nla rı , ya ni tüm bir 
halkı imha edilmes i ge re ken düşman 
olara k ka rş ı sın a a lmaktad ı r . Öyle ise. 
o. s a vaş ı çokta n kaybetmiştir . 

Bu açıdan dü şmanın son a ylarda 
yo§unla ş tırd ı § ı psiko lojik savaş ta k
tikle ri de. o nu da ha da rezi l e tm ekten. 
kom ik duruma düşürmekt e n öte so
nuç ya ratmamıştır. C unta şe fl e ri ni n 
ağ zına ba kılırsa . "ha lk devrim ciler
den nefre t e tme kte. onl a rı yaka l ayıp 
devlet güçlerine tes lim etm ekt e. dev
rimci le r iç inde de devletin ye ni lmez li
ğine ili ş ki n görüş gide re k hakim hale 
gelmekte ve m ili tanlar korktukla rı 
için ö rgü tte kalma kta yan i öncü boz
gunu yaşarken . ki t lele r de ona h içb ir 
biç imde güve nmem e ktedirl er." Bu. aç 
bir t av uğun ke ndisini da n a mbarında 
gördü§ü rüyas ı de§il de ned ir?! Sö
mürgec ile r hayalini kurduk l a rı bir 
rüyay ı görme ktedirle r. Yaşadıklan 
korkunç ka busa rağm en . uydurduk
l a rı bu rüyaların a kit le lerin ina n· 
masını da is te mektedirl er üste lik . ı 2 
Eylül ı 980 ' de i şba s ın a ge len c u n ta. 
devrimcileri b itird iğ i- yok e tti ği propa
gandas ı üzerinde hiç de kı sa sayı l a
mayaca k bir s üre ki lle lerde s ını r lı da 
o lsa mora l bozukl ugu ya ra t ab ilm iş ve 
kendi efend iler ini de bu ya l a nia rına 
inandırarak uşa klıkl a rın ı e ks iks iz 
yaptıkl a rın ı k a nı tl ad ı kla rın ı sı k s ık 
be lirtir o l muş l a rdı. Ama. şimd i durum 
tümüyle fa rklı d ır . Hiç bir dö ne mde yo k 
edilmemiş ola n önc ü, bugün daha da 
güç le nm i ş ola ra k ka rş ı sın a dikilm iş 
ve unu tamayacaQ ı şa ma rl a rıpeşpeşe 
indirmeye baş lamıştır. Yoğun bas kı 
altında buluna n kitl eler . he r türlü teh
likeye ra§men bütün ol anakları nı açtık
l arı öncüyle kucaklaşmış l a rdır . Kü r
dis tan'da her evde. he r köyde. he r 
fabrik a ve okulda ulusal kurtul uş 
savaşçı sının o l duğunu e lbette biz ler 
de inka r etmiyo ru z. Düşman asker
le rini n he r kaya arkasında bir HRK' Ii 
olacağ ı ko rkus uyla ka lp sek tesinden 
ö lüp-g itmele rini de yadırgamama k 
gerektiS ini söylüyo ruz. Ama düşman. 
türİı bunla ra rağmen ka l kı p da en çiğ 
ya la nia ra başvurduğunda ve söz üın

ona C IA me rkezle r inin " uzm a n" 
beyinle rinden çıkmı ş ş u psiko lojik 
savaş yöntemi den ile n oyunca§a baş
vu rdu§u nda. rüya a lemindeki bir aç 
tavuk la savaşma k zo runda ka ldı §ımı z 
için doQrusu ya hay ı fl a nı yoru z. Bi
liyoru z TC. kend isini hep he rşey in 
tersyüz edi lm es i. ya nıl g ıl a rın bir 
gerçekm işg i bi gös teri lmes i te me linde 
yaşa tm ı ş tır. Bu onun varlık felsefesi 
ve yaşam gı d a s ı d ı r. Fa ka t. bu g ı da il e 
bes lenm es i o l a naS ı ne yaz ı k ki art ı k 
hiç kalmamış gibidir. . 

Bizim burada Tiirk ordusunda ki 
aske rlere öğüdü müz. kes inlikle bu 
propagandala ra i n a nı p dikkatsiz lik 
etmemelerid ir. Çün kü bunun sonu 
kendi leri açısından fe la kettir. Baş
lannda ki genera l ve s ubavlar ke ndi
le rini a t eş in a dını su koyarak ka nd ı rı p. 
ölüme gönderme ktedirl e r. 

"Evren" leşti rilmesi 

ve 
Halkımızın Mücad e lesine Sokulm ak istenen İki Hançer 

Kürdi s ta n'a yöneH ;c savaş s tra teji 
ve ta ktikler ini çizen Ozel Ha rp Dai re
s i' n in t itizlikle uygula maya ça lı ş t ı !j ı 
bir takt ik de, Kürdis t a n ' ı ha in l eşt iril
miş çapulcu çe te le r o l u şturarak içte n 
ha nçerle m edir. Bunu iki biçi mde ha
yata geç irmek is tedil e r. Birinc is i, 
cezaevle rinde ki iha netçi t a kı m ı ve 
bun l a rın dı ş uz antıla rı vasıt ası y la 
önc üyü ha nçerle m e: iki ncis i ise, i şbir
likçi ha in aşiret re is le ri. beş m e teliSe 
kendini sa tmaya haz ı r lumpen serkeş 
ayak takımla rı ve feoda l-komprador· 
l a rın " tı rş ı kç ı " de nile n u ş akların ı bu 
kez de devlet himayesi a l tında çete ler 
biç iminde örgütl eyere k kitle le ri içten 
hançerleme ta kti ğ i . 

Cezaevinde Şahin-Yı l dırım ihane t 
çe tesi ve u zant ıl arı S e mir haini va
s ı t ası y la uygula ma k isted ikleri bi r inci 
dayatffia ları mahkum o ldu , başan
s ı z lı kl a son uç l andı . Şahin -Y ı ldırım
Se mir ihan et ekibi. ha lk varlı§ımıza 
yö nelik sa l dı rı nın birinc i aşamas ın ı 
hayata geçirme k üze re bir ha nçer 
o la ra k hazırlan ı lmı şl ard ı. Bu amaçla. 

e n başta Part i'ye ve önde rli ğe yöne lik 
küfür ve ka ra la ma la rla i şe gi r i ş til e r. 
İ çerde d ire ni ş i kırmaya ça lı ş ırk e n . 
Kürdistan ha lkını ve müca de lesini 
inkar tem elinde "Türklü!j ün şa hla
nışı " biç iminde o rt aya ç ı ktılar ve 
faşi zmin basit bire r piyo nu o lara k 
dı şanda da iha ne ti örgü t le m e görevin i 
yükümlendi le r. Parti , içe rd e bun l ar ın 
d ı şa rı da ise S e mi r a l çağının faa liyet
leri son ucu bir iha net çembe riyl e 
bo§ulma k is tend i. Çıkı ş no kta l a rı ve 
savundu kla rı şeyl er. cuntac ı genera l
lerin aQzından başka b irşe y değ ildi. 
Bu ko nuda daha önce ya zı l m ı ş yaz ıl a r 
ve bizza t bu ihanet güruhunun sözle ri 
oku ndu§ unda, on l arın ha ngi a lçakça 
görevle r le yükü m lend iril mişolduk l a rı 
a ç ı kça görülecektir. Bu ihanet çem
beri hi ç bir zama n a maç lanan biçimde 
oluş t u rulam adı . Çünkü on l arın söz ve 
iddi a la rı ta riht e bir kez de Raibe r' ler 
tara fın dan söyl e nm iş ti ve ne de m e k 
istedikle ri bu nede nle mi li tan la r ve 
ha lk iç in anla şı lırdı. Mazlum , Ke mal. 
Hayri yo l daş l a rın önde rii ii inde yükse· 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( SERXWEBÜN 

len zindan direnişleri ve Parti'nin dire~ 
nişçi konumu. bu ihanetçi çıkışları 
soluk a lma imkanı bile bırakmadan 
tümüyle mahkum etti. Ama, düşman , 
açı§a çıkmış olmasına ra§men h313 
da bu sins i hançeri e linden bırakmak 
istemernekte ve bunlar vasıtasıyla 
ha bire yaz ılı ve sözlü propagandalar 
geliştire rek en azından bir iz bırak
maya ça lı şmaktadır. Kadroların baskı 
a ltınd a o ldugu, işkence gördükleri, 
in a n ç l a rının yıkıldı Sı biçimindeki pro
paganda l arı. işte önce Şahin-Yıldı
rım. daha sonra S emir hainlerinin 
a§zından söyletil en \le bugün Genel 
Kurmaylık' ın basın açıklamalarında 
ilan edilen aynı kaynaktan çıkma bir 
savaş takti§idir. Düşman , bu noktada 
kendisini ve uşaklarını da çok güze l 
ele vermiştir. 

Düşman . artık ne reye sakacağını 
bile şaşırdığı birinci hançeri bütün 
pasıyla elinde tutarken. ikinci hançeri 
de kitle lerin bağrına so k ma faaliyetini 
yoSunlaştırmıştır. 15 Ağustos eylem· 
leri ardından Genel Kurmaylık'ça ilan 
edil en karar gereğince. "ha lkın silah· 
landırılmas ı " gibi bir uygulamaya 
geç ileceğ i açıklanm ı ş tı . Bu karar. 
Türk burjuva çevre lerinde bile büyük 
tartışmalara yol açmış , h esaplananın 
ters ine sonuç vermesinden duyulan 
kaygılar ifade e dilmişti. Daha sonra. 
halkın da kendilerine zorla silah veri· 
!erek devrimci-savaşçıların üzerine 
gönderi lme planına karşı kararlı du· 
ru şları ve bunun yol açacağı sonuç· 
ların yaratııSı kaygı nedeniyle. si lah· 
l arın köy koruyucuları ve sınırlı bir 
kes ime verilmes i uygulamasına ge· 
çildi. Bu a rada gazetelerde de Hami· 
diye Alaylarının yen iden gözden geç i· 
rilmesi ve i ş l evinin iyi kavranmasını 
isteyen yazılar çıkmaya başladı. 

Hatırlanacağ ı üze re 1890 yı lında 
Sultan Abdülhamit tarafından kuru· 
lan Hamidiye Alay la n , i şbirlikç i uşak 
aşiret reisieri ve aşi re tl e rinden ol u ş· 
turulmuş . merkezi imparatorluk or· 
dusundan yan-bağımsız ola n bu çe· 
te ler. imparatorluğun bir türlü sağ
l ayamadığı hakimiye ti sağ lamaya 

hizme t etmi şl erdir. 10 Ocak 1985 
tarih li Tercüman gazetesi nde "Hami
diye Alayları" üzerinde yazan Dr. 
Selçuk Günay adlı şah ı s , yeniden göz· 
den geçirilip örnek alınmas ı gerekti· 
ğini söylediği bu alayların ş u rolleri 
oynadığ ını belirtmektedir: 

• ·ı- Do§u Anadolu'da devlet oto
rit~sini sa[ilamlaştırmak, 

2· A.şiretlerden 'askeri güç' olarak 
faydalanmak ve muhtem el bir Rus 
hücumuno kar.şı e lde hazır bir kuvvet 
bulundurmak. 

3-Aşiretleri düzene sokarak onları 
yerle.şik hayata alıştırmak. 

4- Do[iu Anadolu'da başlayon Er
meni faaliyetlerini ön lem ek. 

5- Dış devletlerin ta hrikine karşı 
Do§~ . Anadolu'yu elde tutma politi
kas ı . 

Bu alay l arın gerçekten de Kürdis
tan'ın bağrına saplanmış bir hançer 
olduğu tarihi gelişmelerl e is patlanmış

tır . Uzun y ıllar merkezi o toriteyi tanı· 
mayan Kürt aşi ret ler i, bazı aşiretlerin 
çapul ve talan birlikle ri biç iminde 
örgütl endirilmesi ve yan-bağımsız bir 
görüntü altında imparatorluğun hiz
metine koşu l maları il e görülmemiş bir 
baskıvetalana maruz kalmı ş. 19. yy. 
Kürt ayaklanmalarının bastırı l · 
masında da yine bu alaylar büyük bir 
rol oyna mış l ardır . Kürdü Kürde kır· 
dırıma ve dıştan ge lecek saldırılara 
karş ı Kürtleri bir emniye t sübabı 
olarak kullanma taktiği Osmanlı İ m· 
paratorluğuna uzun bir dönem rahat 
nefes almayı sağ lam ı ştır. Sullan Ab· 
dülhamit. hatıralarının yeraldığı ki~ 

tapta konuya ilişkin o larak şu notları 
düşmüş: "Rusya ile harp vukuunda. 
disiplinli bir şekilde yetiştirilen bu 
Kürt olayları. bize çok büyük hizmet
lerde bulunabilir. Ayrıca orduda öğre
necekleri ' iıiat' fikri. kendileri için de 
faydalı o lacaktır. Zabit ünvanı verdi
[iimiz Kürt ağaları ise yeni m evki· 
le riyle övünecekler ve bir miktar zapı
ı rapt altına girmeye gayret ede~ 
dir. Çıraklık devirlerini bu şekilde 

tamamlayocak olan 'Hamidiye' alay
ları sonunda kıymet li bir ordu haline 
geleceklerdir. 

Kürt a[ialanndon baz ılannın çocuk· 
/arını. istanbul'a getirip m emuriyete 
yerle~tirdiijim iç in de tenkid edildi
[iimi biliyorum. S ene lerdir hıristiyan 
Ermeniler nazır m evkilerini işgal et
mişlerdir. Bundan sonra da kendi dini
ınizden olan Kürtle ri kendimize yak
laştırmakta ne gibi zarar olabilir? 
Aynı şekilde Bedirhanoğullarını hi
maye e tti[iim ve m erkezde muhafaza 
etti[iim için. bunların m emleket hu~ 
zurunu bozacakları söylenerek de 
ıe nkid ediliyorum . Tabii herkes iste
di[ii gibi düşünm ekt e serbesttir! 

Fakat ben kabul ettiğim Kürt 

politikasında do[iru yolda olduğum 
kanaatindeyim . Vaziyeti mahallinde 
tetkik eden Zeki Paşa Kürt kazakların
dan alaylar teşkil etm ek fikrini ileri 
sürmek suretiyle en muvafık yolu 
göstermiştir .. " (Sultan Abdülhamit , 
Siyasi Hat ıratım. s: 75) 

Hamidiye Alayları , Abdülhamit' in 
notlarından da anlaşılacağı gibi salt 
askeri hizmet le r görmekle de kalma
mış . asıl olarak, boyun eğdirilemeyen 
Kürtlerin merkezi otoriteyi tanıma
l a rında üstlenmiş olduğu rolü oyna
mıştır. Uşaklaşmış Kürt aş ire t re is· 
lerin in çocuk l arının imparatorluk 
okullarında eğitilme l eri vasıtasıyla. 
devlet ve hakim ulus iç inde e rime 
politikası o dönemden si stem l eş tiril
ıniş , bunlar impa ra t o rluğun hakim 
düşünce ve siyaset inin Kürdistan' a 
taşırılınasında bir köprü olurken. ba· 
ğımsız gelişmenin önünde de ilk gün
den dikil en birer enge l olarak hazır
lanılmışlardır. Do l ayı sıyla o dö nemde 
de uşaklık hakim sınıfların her dü
şünce ve eylemine damgasını vurmuş . 
böylece hem aşiretl e r arasında aynı 
amaçlar doğrultusunda birliğin ya
ratılması engellen miş ve hem de karşı 
karşıya getiril en Kürt aşiretlerinden 
devle tl e uşaklık bağı kurmuş olanlar 
imparatorluk adın a kendi halklarına 
karşı katliamlardan tatana kadar her 
türlü sa ldırı yı yöneltmi ş l erdir. Türk 
burjuvazisiyle ilk uzlaşan ve bu kez de 
Kemalizmin politikası gereği inkarcı· 
lı ğa ilk yatanla rın da bu tohumun filiz
le ri olduğu iyi bilinmektedir. 

Bir çok yönüyle e le alınıp işlen ebi
lecek olan Hamidiye Alaylarının ne
den birden bire güncel bir konu haline 
geldi ği, açık ki ge li şme l erde izahını 

bulmaktadır. Türk egemen sın ıfl arının 
Kürdistan 'a yönelik politikalarında en 
çok sonuç ald ıkl a rı taktik , toplumu 
içten parçala ma. uşaklaştırma ve 
uygulamalarını bunlar vasıtasıy l a ha
yata geçirmedir. Dr. Selçuk Günay 
yukarıda sözü edil en yaz ıs ın da. "Asır
lar boyu Osmanlı imparatorlu[iu co§· 
rafik bakımdan erişilmesi güç ve 
dağlık olan Do§ u Anadolu 'da m erkez i 
otoriteyi hiçbir zaman kaybetmek 
istememiştir" demektedir. Yine aynı 
şahıs. yazısında " ... şunu belirtmeliyiz 
ki olaylar Do[iu Anadolu'nun 'milli 
bütünlü[iümüz dahilinde kalmosının 
en büyük arnillerinden birisidir '" diye 
yazmaktadır. Coğrafik yap ı s ı , h a lkın 
savaşçı ve boyun eğmez kara kteri ve 
merkezi otorit eyi tanımamaları nede
niyle yüz yıll ar boyu tam hakimiye tin 
sağlanamamış oldu ğu Kürdistan'da. 
imparatorluklan kopuşu sağ layacak 
biT hareke tin ge li ştirilmemesinde 
önemli rolü olduğu kendile rince de 
ifade edil en Hamidiye Alaylarının 
Türk burjuvazisi açısından günü· 
müzde de sarılınması gereken bir 
örnek olmas ı yadırgatıc ı olmamakta· 
dır . Tarihi koşullar ve Kürdistan ze
mini benzeri bir taktiğin başarısını 

o l anaksı z da kılsa. Türk burjuvazisi 
aç ı sından "Hamid iye Al ayları" örne
ğinin mutlaka sarı lınması gereken bir 
silah olarak kabul edi ldiği görül
mektedir. i ş t e bu nede nledir ki . son yıl
larda yaratılmak istenen "Evren 
sol'u" na bir de " Evren Alay ları"nı 
ekleme faaliyeti a labildiğine yoğunlaş

tırılınıştır. Elbette bu. günümüz ko
şullarına uyarlanmış olarak ge li şti

riirnek istenmektedir. 12 Eylül' den 
sonra za ten oluşturulmuş o lan ajan
ınuhbir ağı bunun ilk halkası olmakta
d ır . ikincisi ise. ister kabul etsin ister 
etmesin köy muhtarları ve korucuları 
bizzat devle t e liyle silah l andırılm a kta 
ve t eşvik edic i bir y ı ğın yö ntem ge li ş· 
tirilmektedir. Aslında Sultan Abdül
hamit' in ve tüm gerici miraslarının 
horılatılması o l ay ı herdüzeyde yaşan
ma ktadır. Bu . kitleler içe risinde ih
barcı lı ğ ı meslek haline getirme faa
liye tinden, devletin en üst kademe· 
lerinde resmi istihbarat ö rgütü dı
ş ında devlet başkanı ya da başba kana 
bağlı özel istihbarat ağının jurnalcili
ğ in geliştirilmesine kadar her alanda 
görülmektedir. Rejimin kokuşmuşlu· 
ğunun bir ürünü olan bu durum. 
burjuva yaza rların ı bile Sultan Ab· 
dülharnit dönemiyl e kıyaslamalar 
yapmaya mecbur kılmıştır. 

Ama uygulamalar sa lı Türk hakim 
sınıflarının tüm gerici deneyimlerinin 
hortlatılına sıyla da sın ırlı olmayıp. 
dünya karşı-devrim tarihinin deney
le rinin uyarlanması olayı vardır. Sö
mürgec i · faş i st Türk burjuvazisi bugün 
kendisini. ulusal ve uluslararası dü
zeyde gericiliğin tarihse l miras ı üze
rinde yaşatınaya ça lı şmakta. her uy
gulamasında bu kokuşmuşluk insanı 
iğrendirecek kadar duyulmaktadır. 

Örneğin : halkın devrimcilere yar· 
dırn c ı olmadıg ı , devletten yanaolduğu 
ve devlete karşı savaş ılamayacağ ı 
düşüncelerinin yaygınlaştırılmasın

dan. halkın devrimcileri gördükleri 

Şubat1985 

yerde yakalayıp devle te teslim etmesi kolu olan Özel Harp Dairesi tarafın
iç in uygulanan baskılarla , bu yollu dan idare edildi9i de son derece 
propagandalar, insanı ister istemez açıktır. 
emperya lizm ve i şbirlikçilerinin unu- Peki. CIA ve Özel Harp Dairesi 
tamayacakları şamarı yed ikleri Viet· başkanlığında yürütülen bu savaş, 
nam'ı hatırlamaya itiyor. Bu ko nuda emperyalizm. Türk sömürgeci liSi ve 
Vietnam'da yaşanan gerçekle rden işbirlikçilerini istedikleri hedefe ulaş
birkaç örnek vermek istiyoruz. "Viet~ tırabilecek midir? Bunun cevabını da 
nam Kazanacak" adlı kitabın sadece tarih bir çok kereler vermiştir. Viet
iki sayfasından a ldı ğımı z örnekler bile nam'da uygulanmadık hiçbir CIA 
mevcut uygu lama ve propagandaların yöntemi ve kanlı saldırı kalmamıştır. 
kaynaklarını . ama aynı zamanda da Halk diken li teller arasına alınmış. 
başarısızlığa u§ramaktan kurtula- ellerindeki gıda maddeleri bile belli 
mayacağını hemen gö rmemizi sa§lar ölçülere tabi tutulmuş, birbirlerini 
niteliktedir. ihbar etmeleri iç in özel dernekler 

" Yollar. köprüler yaptılar ve ana kurulmuş vb. vb .. . ama. Vietnam'da 
cadde üzerinde oturanları, ev lerinin halk kendi öz çı karlarına sahip çı
dışınıonanp. boyamaya,zenginbirev karak emperyalizm ve uşak l arı nı ül
görünümü verm ey e zorladılar. Ev kesinden kovmayı başarmıştır. Uzun 
sahipleri ne denli fakir olurlarsa yı llar çok kanlı bir savaş verilmiştir. 
olsunlar, bunu yapmak zorundaydı· Milyonlarca Vietnamh bombardıman 
lar. Eğer paralarını denkle~ tiremez- saldırı lan . namlulardan çıkan mermi
le rse. otomatik o larak 'Vie tkong' sayı- ler. tank paletleri ve i şke nce l e r a ltında 
lıyor ve ortadan kaldırılıyor/ardı. Ge· ya da açlıktan ölmüştü r . Vie tnam'da 
ce-gündüz dem eden. halkın aklına, ormanlar yakılmış. evl e r-köyle r-şe
Vietminh 'i tamamen unutmaları ge· hirler yıkılmış , belki taş taş üstünde 
rekti[iini sokmaya çalışıyorlardı . kalmamıştır. Ama Vietnamlılar, ülke-

"Baskı, yüksek düzeyde. yarı as- lerine sahip çıkmasını bilmiş, ka nları
keri organlar ve Diem yönetiminin nın son damlasına kadar savaşarak 
gizli polisi tarafından sürdürülüyordu. emperyalistle r ve işbirlikçilerini ülke
Daha alt düz eylerde ise 'Savunma ' bi- lerinden kovup unutamayacakları bir 
rimlerinin başkanı bu işi gerçek/eş- ders verirken; ülkeyi yeniden ve hem 
tiriyordu . Halk bu ikifarklı düzeydeki de taş ta ş üstünde kalmamış olduğu 
baskı arasında eziliyordu. Kar~ ılıklı halde in şa etmeyi bilmişl erdir. 
ispiyonculujju so§lamak üze re 'karş ı- Karşı-devrimler tarihi. bir başarı· 
lıkfı komşu bildirimi' örgütleri kurul- sız lıkl ar tarihidir. Çünkü, haksız ve 
muştu. Her beş ya da altı ailenin gerici savaşl arın tarihidir ve yen ilgiye 
oluşturdu[iu bu örgü tle rde, her da vra- mahkumdur. Oysa halkların müca
nışı. ziyareti. ya da şüpheli sohbetle ri del e tarihi. büyük acılar da çekiise 
rapor etmekle yükümlü bir kıdemli başarı ve zafe rierin tarihidir. Çünkü , 
bulunuyordu. Kıdemli. otoritelerin haklı ve ilerici savaş l ardır. Kürdis
istediği anda sorum lulu§undaki kişi- tan 'da da yaşanan gerçek bu olacak
/e rin nerede o labilece§ini söylem ek t ır. 

zorundaydı. Herhangi bir yabancının Kaldı ki. sömürgeci-faşist l er , hal
varlı§ı derhal haber verilmeliydi. De- kın yüreğinden PKK sevgis in i yok 
netim öylesine sıkıydı ki. biz kadro- etmekte çok gecikmişle rdir. i şt e on
ların halk içinde yaşamamız olanak- ların yenilgilerinin temelini oluşturan 
sızdı. Fakat, onlarla ilişki kurmak için da budur. 1980 sonrası hazırlık yıl
geceleri aşa[iıya iniyorduk. E§er, halk larında halkla geniş ve derinliğine 
Diem 'in yumru§u altında yaşamaya ilişkil erin olmadı§ı bir süreçte bile 
razı olsaydı . biz hayatta kalamazdık. eğer, yüreklerdeki bu sevgi ve umut 
Halk direniş yıllarını hatırladı ve bizi karartılamamışsa ve devrimciler halk
destekledi. Bize yiyecek ulaştırmanın la yüz yüze geldiklerinde sıcak kucak
yollarını buldular. Bu. dağlarda ya- laşmalarla karşılanmışlarsa. hangi 
şayanlar için önemli birsorundu. sahte iddialar , propaganda ve zorla-

" 0 gün lerde da§larda 'üstlendi[ii- malar bu bağı kopara bilir. ABD ve 
miz' söylenebilir. Ancak bunlar ha~ uşakları , şi mdi de Kürdistan 'da unuta· 
yolla kalmak için kullandı[iımız 'üs- mayacakları tarihse l bir de rsi almaya 
ler'di. Hiçbir silahım ı z olmadı[iı gibi, hazırlanmalıdırlar. Onl ar ı bekleyen 
ancak yaşayabilecek kadar malzem e- akibeti biz şimdiden ilan ediyor ve hiç
miz vardı . 'S tratejik köyler'de ya- bir zaman kazanamadıkları ve bun· 
şayan her yetişkin, bir yabancı gör- dan sonra da kazanamayacakları hal
dü[iünde soldırmak ve onu ba[ilamok kın yüreği nin öncüsüyle birlikte attı· 
için sapa, ip ve f ener bulundurmak ğını halkımız adına gurur duyarak 
zorundaydı. Çan çalorak ya da tahta· haykırıyor, bunun gel eceğin zaferin in 
ları birbirine vurarak ses çıkarmalı ve müjdecisi olduğunu söylüyoruz. 
bütün güç/eri ile 'Vie tkong ' diye bo· 
[iırorok. ellerinde meşa le le r/e yaban
cıyı ~akafamak için davranmalıydı
lar. Içimizden birisi görüldü§ünde, 
genellikle yapariardı bunu. Ancak, 
değişmez bir şekilde , bir birle rinin 
üzerine düşer. beşi onu birden ba§ırış
maya başlardı. 'Bu yöne gitti ... Hayır, 
hayır şu yana ... ' Gerçek yön hariç her 
yöne koşuşurlordı ... " (S:62-63) 

ABD emperyalizminin Nikaragua 
Devrimine ve aradan geçen uzun y ıl
lara rağmen Küba 'ya karşı da ha la 
kontr-gerilla saldırıları düzenlediği , 
CIA tarafından eğ itil en karşı-devrimci 
çeteler eliyle Nika ragua sın ır kasaba
l annın saldırıya uğradığı ve halkın 
a lçakça katiedildiği dünya halklannın 
yakından izl ediği gerçekle rdir. ABD 
ve işbirlikçil eri doğrudan sald ırıyı 
ihmal etmeksizin , halkla r içinden 
karşı-devrimci çetele r oluşturmayı 
kendi çı karları açısından en uygun 
yöntem olarak düny~ çapında geliştir
mektedirle r. Sömürgeci-faşist Türk 
burjuvazisinin Kürdistan'a yönelik 
politikasında emperyalizmin devrim 
ve halk kurtuluş mücade le le rine karşı 
dünya çapında ki bu uygulamalannın 
bir sentezini bulmak mümkündür. 

Vietnam pratiQinde yaşanan örnek
ler. sanki Kürdistan'dan verilmiş gibi 
değil midir? Yani daha doğrusu. uygu
lamadaki benzerlik açık değil midir? 
Şimdi Kürdista n'da da ha lk. devrimci
leri yakalamak. ihbar etmek, ip le bağ
layarak devlete tes lim etmek, devletin 
verdiği silahlan alarak devrimci sa
vaşçılara k arşı kullanmak zorunda 
bırakılmamakta mıdır? Bu dayatma
lara karşı koyduğunda , a il e efrad ı yla 
birlikte hayati bir tehlike il e yüz yüze 
gelmemekle midir? İşte görü lüyor, 
sınır boşaltma hareketi en seri bi
çi mde gerçekleştirilmeye ça lı şılı Y.or. 
Dağ köyleri ovaya indiriliyor. Im
paratorluk döneminin en çok sonuç 
ve ren uygulamaları günümüz koş ul· 
!arına uyarlanmaya ça lı şılı yor. CIA 
u zmanları . Pentagon generalleri peş 
peşe Türkiye'ye ge lerek ortak top
lantılar düzenliyor. planlar ç ıkarıyor
lar. O halde. Kürdistan'a karşı sa
vaşın. bizzat C IA ve onun Türkiye'dd 

İhaneti Teşvik Yasası- "Af' 

Sömürgeci-faşist Türk burjuvazisi. 
akıl hocalarının da görüşle ri doğrul

tusunda çok yönlü bir faa liyet içeri
s inde bulunuyor. Bunlardan birisi de 
"af' konusu. 

"Af' üzerine tartışmaların özell ik
le son yı ll arda yoQunl aştırıldığı bili
niyor. Gene ralle rin üze rinde titizlikle 
dtırdukları bu konu. geçtiğimiz gün
lerde hiç kimsenin başka izah getire
meyeceğ i ölçüde açı ğa ç ıktı. Ve böy
lece, "sol" adına "af' yaygaraları 
koparanlar da nasıl bir "af'la tuşa 
getirilmek istendikle rini sanırız gör
müş oldular. Bizim bu konudaki de· 
ğerl endirme lerimiz ilk günden itiba· 
ren çokaçık ve n etti. "Af' ın bir ihaneti 
t eşv ik yasası oldugunu belirterek, bu 
konudaki pratik girişimle ri de örnek 
olarak defalarca verdik. Karakte ri 
·gerefj i Türk burjuvazisinin kendis ine 
sığınınay ı bile kabul etmed i ğ i tarihi 
gerçeklerle ortada iken, cezaevle rini 
dolduran binlerce insanı hangi temel
lerde serbest bırakıp. ya da cezaları
nın hafifl et ileceğinin cevaplandırıl
ması gerekirdi. 

İşt e şimdi bu cevab ı. bizzat cunta
nın kendisi vermiştir ve hiç kimse yan
lış anlıyorsunuz diye itiraza kalkış· 
mamalıdır. 

Türkiye'de Ocak ayı sonlarında 
dünyaca ünlü "terör uzmanları "nın 
bir araya ge ldiği bir sempozyum 
yapıld ı. Toplantının konusu "Türki
ye'de Teröristlerin Rehabilitasyonu" 
idi. Basma kapalı olarak yap ıl a n top
lantıya kimlerin katıldığının bile giz
lenmeye ça lışıldıfjı toplantı sonrasın
da herhangi bir açıklama da yapıl
madı. Yalnız . Türkiye'de ne lerin dön- · 
dü§ünü b ilmemek ve söylememe k iç in 
ya tam bir sa f. ya da açık bir hain 
olmak gerekir. 

Sempozyum' um ardından. Adalet 
Bakanı Necat Eldem ve daha sonra 
Özal'ın açıklamalarında konu daha 
da netlik kaza nmış ve bu sempoz
yum 'da nelerin tartışılıp karara bağ
IandıSı açığa çıkmı ş durumdadır. 

Sayfa ll ) 

Hatırlanacağı üzere Kenan Evren, 
15 Ağustos sonrasında çıktığı Kürdis
tan seferinde "devlet güçlerine silah 
sıkanları idam etmeyeceğiz de yıl
larca besieyecek miyiz?" diye bağı
rıyordu. Bu sözler, "af' ç ığlıkları 

atanlara da aslında güzel bir cevap 
nite liğindeydi. Kenan Evren açıkça 
belirtiyordu: "Direnişten vazgeçin. 
devle te ruhunuzla tes lim olun. örgüt
le rinizi dağıtın. belki o zaman canınızı 
bajjışlayabiliriz" diyordu. Onun man
tığı kendi sınıf çıkarlarını tavizsiz 
savunan birinin mantığı idi ve kendi 
çerçevesi iç inde tutarlıydı . İşte . haya l 
dünyasında yaşayarak kendileri yle 
birlikte kitleleri de avutmaya çalışan 
ve sın ıf mücadelesi mantı ğından fer· 
sah fe rsah uzak bulunanlar bu nokta· 
da bir kez daha yakayı e le verdil er. 

"Teröristlerin topluma yeniden ka
zandırılmas ı' ' uygulaması hemen cun
ta sonrasında hayata geçirilmeye 
çalışılmı ş ve ABD'den getirtil en ya da 
e§itilen psikologlar cezaevlerine yer
leştiriterek işkenceleri n eşliğinde sis
temli bir ça lı şmayı sürdürmüşlerdir. 
Devlete teslim olan ihanet takımına. 
kendilerinin kandırılmış oldukları. 
birer robot gibi kullanıldıkları. komü
nizmin en büyük düşman olduğu , dış 
mihraklar tarafından oyuna getirildik· 
lerini söyle terek. örgüt militan iarına 
yönelik örgütü terketme, daSıtma ve 
teslim olma çağrıları yaptırılmış ve bu 
faaliyetle ri yürüten ihanet örgütleri 
cezaevleri ve dışarıda oluşturulup faa
liyete yöneltilmiştir. Şahin-Yıldırım
Semirihanet çetes i bunun açığa çıkan 
bir örneğini oluştururken , benze ri 
girişimler hem de daha başarılı sonuç
lar almak üzere Türkiye'de de ge rçek· 
leştirilmiştir. . 

Gazete lerde yer alan şu başlıklara 
bakalım: "Terörle Mücadelede Yeni 
Yöntem-Muhbirin Cezası İndiri· 
lecek". 4 Ocak 1985:' "Eidem: Plş
manh.k Dilekçesi Verenlerin Ceza
lan lndirllecek", 3 Şubat 1985; 
"Ozal: 'Af Yerine Ceza İndlrlml' ", 
ı 6 Şubat ı 985 .. 

Bu başlıklar bile "af' ın ne anlama 
geldiğini ortaya koymak için yeterli
dir. Söz konusu haberlerden biraz 
daha aktarmci yapalım: "Ada let Bo· 
kanı Necat Eldem af konusuna de§i
nerek. genel bir affın söı konusu 
olmadığın ı . ancak pişmanlık dilekçesi 
veren hükümfülerin cezalannda indi· 
rim yapılaca[iını söyledi." 3 Şubat 
1985 

''E/dem 'in verdi§i bilgiye göre 
TCK 'nin halen yürürlükteki hüküm
lerinde, 141. maddeye giren suçlar da 
'son tahkikat açı/mcaya kadar' ihbar
da bulunanların cezaları dörtte bir 
oranında indirilebiliyor. İhbarın özel· 
li[iine gö re, idam cezaları 10 yıl a§ır 
hapse inebiliyor. 

TCK'nin 142. maddesine giren suç 
ihbarlarında ise. dörtte bir ceza in· 
dirimi uygulanobiliyor. Yeni tasanda 
indirim oranları yükselirken, cezas ı 
kesinleşmiş olan ihbar sahiplerinin de 
indirimden yararlanabilmesi öngörü
lüyor." ı Şubat 1985. Milliyet . 

Evet , çağrı yine ayn ı : " E§er canı
nızı kurtarmak istiyorsanız örgütü e le 
verin, da§ıtın ve Kemalizme (faşizm e) 
sıijın ın." Bu çağnlara ve uygulama
lara. kitl e ler ve devrimciler daha 
ö nceleri de tanık oldula r. ı 974 affın ı 
hatırlayanlar , o dönemde de pişman
lık dilekçeleri imzallatırıldığını. dine 
dönüş gibi bir çok eski ' komünist'in 
Kemalizmin bir numaralı savunucusu 
kesildiğini ve hatta ca mi hocaların
dan bile daha iman lı olarak beş vakit 
namaz kılmaya başladıklarını da ha
tırlayacaklardır. Ajan "Aydınlık" gü
ruhunun ve henüz aydınlığa çıkmamış 
bir çok gruplaşmanın da yine bu af 
sonrasına denk geldiği bilinmektedir. 
Daha da gerilerde. 1934 affı sonra
sında komünist h areket in nasıl baştan 
çıkarı lmış olduğunu. Şevket Süreyya 
ve V. Nedim Tör gibi TKP yöneticileri
nin nasıl Kemalizmin azgın bire r 
kadrosu haline geldiklerini anımsa
yacaklard ır. Sömürgeci-faşist Türk 
burjuvaz isi. geçmiş deneyimlerinin 
tadı henüz ağzında olacak ki, aynı 
uygulamaları günümüze de dayatmak 
istemektedir. Ve daha da planlı ve 
temkinli olarak. Çünkü , 1974 'de iha
net takımının yanısıra bir çok dürüst 
devrimci ve demokrat da af da n ya rar
lanmış ve dışarıda faaliyetle rini sür
dürmeye devam etmi ş lerdi. Burjuvazi 
buna olan öfkesini her zaman dile 
getirdi. Ve şimdi. böyle bir hataya 
yeniden düşmern ek iç in , "af deg il piş
manlık gösteren ve örgüt dağıtanlara 
ceza indirimi" kararı il e hareket 
ediyor. 

Hemen belirtelim ki, bu, sovaşın en 
sinsi ve alçakça yö ntemidir. TC, akıl 
hocalarının da öğrettikleri temelinde. 
örgütleri içten yıkma ve dağ ıtma . 
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Son ABD başkanlık seçim
lerinde 4 yılık daha iktidarda kalma 
izni alan, Reagen ,önüne koydugu 
hedeflere ulaşmak için saldırganlı· 
ğını daha da arttırmaktadır. Karşı· 
devrimleri yaygınlaştırabilmesi için 
bir 4 yıla daha ihtiyacı oldugunu 
açıkca belirten Reagen, Ulusal Kur· 
tuluş Hareketlerine ve ilerici yöne· 
timlere karşı açık tehditler savura· 
rak, i ş i müdahale düzeyine kadar 
vardırmak istemektedir. 

1 979'da Diktatör Somoza'yı alt
ederek, iktidara gelen S a ndinist8 
Cephesi'de sürekli ABD'nin tehdit-

le ri altında buluna n Nikara gua'ya 
karşı Reagen, amaçlannı sık s1k 
açıklamaktanda geri durmamakta· 
dır. Sandinist hükümet bir· kaç yıldır 
bizzat CIA'ya destekli karşı-devrim· 
ci çetelere karşı savaşı rken, şimdi· 
lerde ABD'nin açık müdahale teh· 
ditlerine karşı koymaya hazırlan
maktadır. 

Küba, ardından Nikaragua dev
rimleri, ABD'nin arka bahçesinde ö-

1977 yılında Zülfikar Ali Bul
to'yu kanlı bir darbe ile yıkıp, ikti· 
dara gelen General Ziya ÜI-Hak, 
kendi dlktatörlügünü peklştlrme 
çabalanna bir yenisini ekledi. 
Kendi diktatörlügünü onaylat· 
tıktan sonra, şimdi de ayıplannı 
gizlernede bir asma yaprağı vazi· 
fes! görecek olan parlemento 
seçimlerini yaptı . 

26 Şubat' da yapılan seçimlere 
halkın %60'ından fazla bir kesimi 
boykot diyerek, Ziya Ül-Hak dik· 
tatörlügüne hayır dedi. Seçim ön
cesinde yapılan tüm tehdit ve 
tutuklamalara ragmen, halk, se
çimleri boykatta kararlılıgını, se· 
çimiere katılmayarak, diktatörün 
suratma bir şamar gibi yapıştı
rarak gösterdi. 

Birbirinden farklı bazı yönleri, 
ömegin burjuva muhalefetin nite
llgi vb. gibi olsa da, Ziya Ül-Hak 
dlktatörlügü Ile faşist Evren yöne
timi arasında çok sıkı benzerlikler 
bulunmaktadır. ABD emperya· 
lizml tarafından yeni-sömürgele
re faşizmin oturtutması konusun
da bir model olarak, Işbirlikçi 
yönetimlere önerilen Türkiye mo
delinin bir benzerini, Pakistan 
diktatörü Ziya ÜI-Hak da yaşa· 
mak istemektedir. Pakistan'da 
atılan adımiann faşist Türk cun
tasının uygulamalannı anımsat 
ması tesadüf olmayıp, bu konuda 
atılan bilinçli adımiann bir ürü· 
nünü oluşturmaktadır. 

Ortadogu politikasında da 
benzer rolleri üstlenen Pakistan 
yönetimi Ile faşist Türk cuntası 
uygulamalannda da aynı yöntem· 
leri seçmektedirler. Sıkı bir işbir· 
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NİKARAGUA HALKI, ABD'Yİ YENECEKTiR! 

nemli yaralar açmış ve bölgede yeni 
devrimci mücadelele rin geliş

mesine de ö nemli katkılarda bulun· 
muşlardır. Açık ki, bu rol ABD 
tarafından tanınmak istenme
mekte, kendi aleyhine işleyen bu 
gelişmelere dur demeye çalış· 
maktadır. Tehdit, santaj ve karşı· 
devrimci çetelerin harekete geçiril
mesi oyunuda boşa çıkınca, açık 

müdahaleler gündeme konulmak· 
tadır. 

Reegan geçtigirniz günlerde 
yaptı§ı açıklamalannda , "Sandi
nis ta yönetiminin işbaşından uzak· 
laştırılmasına çalış ıyoruz " demek
teydl. Bu Iddiasını dayandırdıgı 
gerekçesini şöyle Izah etmektedir: 
"Nikaragua 'da şimdiki Komünist 
totaliter rejim devam etti§ i sürece, 
amacım Sandinis ı Yönetimin işba
şından uzaklaştırılmasıdır." Bu 
sözler bile emperyalizmin baSım· 
sızlı§ını yeni kazanmış ülkelere 
karşı s ürekli bir saldırganlık içinde 
olacaSını gösterirken, Nikara· 
gua'ya karşı taşınan emelle ri de 
ortaya koymaktad ı r. 

Saldırganh§ını Sosyalizmin en 
ucra köşelerine kadar ulaştırmaya 
çalışan emperyalizm, geçtiSirniz yıl 
içinde Grenada' yı işgali ile de,ken
disinden kopan her ha lkaya karş ı , 
saldırgan bir politika güdeceSini de 
açı§a çıkarmıştır. 

Karş ı-devrimleri geliştirme ve 
yaygınlaştırmada 4 yıllık bir ömür 
daha biç ilen Reagen yönetimi, bu 
hedefl erine ulaş ınada hiç bir sı nır 

tanımamakta , dizginden boşal
mışcasına saldırmaktadır. Karşı· 
devrimci çetelere sundu§u yardım

landa giderek arttırmakta , böylece 
ortamı kendisi için elverişli hale 
getirmeye çabalamaktadır. ABD 
Başkan yardımc ı sı Shultz ise "San
dinista yönetiminin vaatlerini tut
ması, silahlanmayı durdurması, 

sınırları dışına komünizm ihraç 
etmekten vazgeçmesi ve ülkeyi 
özgürlük ve demokrasiye açması 

için baskı yapmak üzere, ş imdi 

gerekli önlemleri almazsak, bölge· 

Devrim in 6. y ılını kutlam a tören/eri. 

deki gelişmeler do§rudan Ameri· 
ka 'nın müdahalesini gerektirir." 
demektedir. Bu sözlerin anlamını , 

tüm okuyuculanmızda bilmektedir· 
ler. ESe r emperya lizm uşaklı öı ka
bul edilmezse, gündeme yeni oyun· 
lar sokulacaktır. Bu konuda hiçbir 
s ınır ve kural tanımadıkları da açık 
bir gerçektir. 

ABD'nin saldırgan politikasına 
karşı Nikaragua yönetimi ve halkı 

PAKİST AN 

da direniş karan almış durumdadır. 
Nikaragua Devlet Başkanı Danie l 
Ortega "Amerikan kongresi, as iler 
için 14 milyon dolarlık yardımı 

onaylarsa, Reagen 'ın saldırgan si
yasetini de onaylayarak Orta Ame· 
rika 'da korkunç bir savaşın fitilini 
atqllyecektir ... Uzun süredir, bu 
savaşa hazırlanan Nikaragua, Latin 
Amerika'da, ABD'ye saldırganlıgı 
karşısında yeni bir Vietnam dersini 
tattınnak için çabalannı yogula
ştırmaktadır. 

ABD Başkan yardımcı s ı Shultz 

ile Daniel Ortega' ın görüşme leri de 
bu konuda bir ilerleme sa§layama
mıştır. Shultz görüşmeden "Nika
ragua vazgeçm em ektedir" diyerek 
ayrılırken , yeni planları gündeme 
koyacaklarını da itira f etmekten 
kaçınmamıştır . Nika ra gua ile an
laşma zemininin olmadıSını da 
itiraf etmesi bundan başka bir 
amacı taşımamaktadır. 

Nikaragua ve ABD arasındaki 

HALK DİKTATÖRE HAYlR DEDİ 

ligi içinde olan ve karşılıklı bir· 
birlerini kardeş ilan eden eli kanlı 
diktatörler, dışarda oldugu kadar 
iç uygulamalannda da hemfikir· 
dlrler. 

Afganistan'da gericiligin a· 
yakta tutulmasına yogun çaba 
sarfeden diktatör Ziya, ABD'nin 
dlrektlfleri ile hareket ederek, 

Ziya ÜI-Hak ve "D emokrasi". 

Paklstan'ı karşı-devrimin bir üssü 
haline getirmiştir. Ülkeyi ABD'ye 
sonuna kadar açarken, Afgan 
gericiliginin bu kaynaktan beslen· 
mesine de önemli oranda çaba 
sarfetmiştir. 

Ziya ÜI-Hak son seçim olayın· 

da da görüldügü gibi, kendisini 
onayiatarak bu faaliyetlerinde 
daha pervasızca hareket etme 
imkanlan yaratmak istemiştir. 
Faşist Evren de "Anayasa" oyla· 
ması , ardından seçimlere giderek, 
'"demokrasiye dönüldü" demo
gojisi altında daha saldırgan bir 
yol izlerken, faşist Ziya da buna 

özenerek, ayna uygulamalan seç
miştir. 

Fakat, Türkiye ve Pakistan 
arasındaki bir çok benzerilgin 
yanasıra , aralannda önemli farklı
lıklar ortaya çıkaracak gelişme· 
!ere de sahiptirler. 12 Eylül dar· 

besi ile iktidara gelen Evren cun· 
tası, burjuva muhalefetten en ufak 
bir direniş görmez, tam tersine 
açıklannın kapatılması dogrul
tusunda destek görürken, Ziya Ül· 
Hak Iktidara kanlı gelmiş, burju· 
va muhaliflerini ezmek ve üzer
lerine sert gitmek zorunda kalmış 
ve karşısında da direnişi görmüş· 
tür. Bu durum, benzer uygulama
lann hayata geçirilmesinde de 
önemli farklılıklar ortaya çıkar· 
maktadır. 

Demirel-Ecevitler cuntaya biz· 
zat destek arama çabası içine 
girerken, Ziya Ül-Hak önemli bir 
muhalifi olan Zülfikar Ali But· 
to'yu idam etmiştir. Ve bugün , 
Türkiye' de burjuva muhalefet 
cunta icazeti Ile hareket ederken, 
Pakistan burjuva muhalefeti bu 
çeperleri biraz daha kırabilmlş· 
tir. 

Zülfikar Ali Butto'nun idamı 
ile Pakistan'da şiddetlenen siya· 
sal ortam, mevcut çatışmalı duru
munu günümüze kadar devam 
ettirmektedir. Butto' nun idamı , 
muhalefeti hareketlendirerek be· 
llrli çabalann Içine girmesine yol 
açmıştır. 

Belirli bir etkinilgi olan bur· 
juva muhalefeti, kanlı diktatör· 
lügü yıkamamışsa bu kendi içinde 
taşıdıgı yetersizliklerden kaynak· 
!anmaktadır. Halkın , diktatör 
Ziya'ya karşı muazzam bir kin ve 
öfkesi vardır. Nitekim, taşan bu 

bunalım , 1979'da Sandinis ta Ulu-
5al Kurtuluş Cephesinin iktidara 
gelmesinden bu yana süregelmekte· 
dir. ABD sürekli tehditlerle , yöne
timi geriletmeye çalışırken iç kış

kırımalarlada sonuca gitmek is te· 
miştir. 

Bu gelişmeler ışı§ında bakıldı· 
§ında ABD Nikaragua'ya müda ha
le edebilir mi? Vietnem deneyini 
hala unutmayan ve en son lübnan 
deneyini yaşıyan ABD'nin bu konu· 
da rahat davranamıyaca§ı açıktır. 
Fakat , ge lişme l er önünde giderek 
şıkışan emperyalizmin her tü rlü 
yöntemi denemekten geri dur· 
mayaca§ı , dizginsiz bir zoru uygu
lamaktan çekinmeyece§i de açık bir 
gerçekti r. 

Nikaragua örne§inden de ortaya 
çıktıöı gibi, emperyalizm kesin ege· 
menlik dayatmaktadır. Halkların 
bu saldırganlı§a karşı koymaları 

kuşkusuz emperyalizme karş ı a ktif 
bir mücade le geliştirm e l e ri ile 
mümkün ola bilir. Yoksa "banş 
içinde birarada yaşama " vb. gibi 
artık uygulanmaziıS ı aç ı§a çıkan 
politika la rda ı srar emperyalizmi 
geriletmedi§i gibi , devrim mevzi
lerin in korunmasımda sa{llaya· 
ma z. 

Nikaragua halkının şahsında 
dünya devrim güçlerine yöne len sal
dınlara karşı , sosyalist güçler , ulu
sal kurtuluş ve proleta rya ha reket
leri de gerekli karşılı§ ı vererek, 
dünya devriminin geli ştirilmesinde 
emperyalizme karşı a tak olabilme· 
lidirler. Bu halkların sömürgeci lik 
ve baskıdan kurtulma l a rının biricik 
yoludurda . 

Zafer, Nikaragua Halkının 
Olacaktır! 

kin ve öfke, çoğu zaman kanh 
çatışmalara dönüşmektedir. Bu· 
na ragmen, muhalefet belirli bir 
gelişmeyi saglayamamaktadır. 

8 yıldır iktidarda bulunan ÜI
Hak, halkın tüm haklan nı gaspet· 
miş ve en ufak bir gelişmeye 
olanak tanımak istememiştir. Bu 
da kitlelerde oluşan öfkenin daha 
da gelişmesine yol açmaktadır. 

Faşist rejimin tüm saldon ve teh· 
ditlerine ragmen, halktaki kin ve 
öfke azaltılamadı . 

Muhalefet partilerinin katılı

mının engellendiöi seçimlere, mu
halefet partllerinin çagnlan ile 
boykot ilan edildi. Diktatörlü
ğün tüm enge lleme ve saidınian
na ragmen, halk boykottan 
vazgeçirilemedi. %60'ın üzerinde 
oy kullanmama oranınan oldugu 
seçimler, ayn1 zamanda kitlelerin 
Ziya diktatörlüjjüne, "hayır" ceva· 
bını da oluşturmaktadır. Seçim· 
lerden önce 2000'i aşkın muha· 
lefet lideri tutuklanmasına rag
men, yine seçimleri boykotta en
gel oluşturamadılar. Kendi kabi· 
nesinden 4 bakanın da seçimi kay· 
betmesl, bu cevabı daha da güç
lendirmektedlr. 

Faşist cuntalann halktan hiç 
bir zaman destek göremeyeceöi· 
nin açık bir kamh olan bu son 
seçim, Ziya diktatörlüğünün gün
lerinin sayılı olduğuna da açık bir 
örnek oluşturmaktadır. Tüm ça· 
basına rağmen, sarsılan temelleri 
onarma gücünü kendisinde bula
mayacaktır. Koltuk kaymaya, te· 
melleri çatırdamaya ve kanla Ö· 
rülmek Istenen duvar, diktatörün 
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Güney-DoguAsya'da Vietnam 
devriminin zaferiyle, diger bazı 
ülkeler de bagımsızlıgını kazan
mışlardı. Laos ve Kamboçya da Vi
etnam devriminin etkisiyle, em· 
peryalizme karşı savaşarak ulu
sal bağıms•zlıklanm kazanmış 

ülkelerden ikisidir. 
Başta anti-emperyalist bir ni

telikte olan Kamboçya devri· 
minde, aynşma süreci geliştikçe 
çatışmalar da yogulaşmıştır. Gi
derek iktidarda agırlıgını duyuran 
Potpot rejimi, Içerde muhaliflerini 
ezmek Için katliamlan yogunlaş
tırmıştır. Şimdi yapılan sayım

larda 3 milyona yakın Kamlıoç
yalının katledildigi ortaya çıka
nlmıştır. Devrim güçlerini tas
fiyeye yönelik girişimlerin doru
guna vardınldıgı 1978 son
lannda, devrim güçleri hazırlık
lanm yogunlaştırarak bir karşı 
saldınya geçmişlerdir. 7 Ocak 
1979' da Vietnam birliklerinin en· 
temasyonalist destegiyle de geliş
tirilen mücadele Potpot diktatör
lüöünün yıkılınası ve yerine Hang 
Samrin liderilgindeki devrim hü
kümetinin geçmesi ile sonuçlan
mıştı. 

Potpot rejiminin yıkılınası ar• 
dından emperyalizm, Kamlıoç

ya'da üslenmek istiyen karşı

devrimcilere desteğini arttıra· 

rak, yeni yönetimi yıkma girişim· 

Faşist cunta iktidara gelir gel· 
mez çürümüş olan Türk kapitaliz
mini çöküşten kurtarmak için 
Kürdistan'daki yerüstü, yeraltı zen
ginlik kaynaklarımızı görülmemiş 
bir ta lana tabii tuttu. Zenginlikleri
mizin ta lan edilmesi sırasında gücü
nün yetmediSine ise emperyalist 
güçleri yardıma ça§ırdı . Bu temelde 
i:mperyalizme ba§ımlılığını daha 
da geliştirdi. Bugün Kürdistan'da 
faşist Türk sömürgecilerinin açmış 
oldugu bir çok talan faaliyeti, dog
rudan çeşitli emperyalist devletler 
ve tekeller tarafından yürütül
mektedi r . Hakkari'de İngiliz emper
yalizminin uluslararası petrol tekel
leriyle ortaklaşa yürütülen petrol 
arama faaliyeti bu tatanın bir par
çasıdır. 

Türk sömürgeci lerinin Shell 
tekeliyle ortaklaşa Hakkari yöre
sinde dört ayı aşkın sürdürdügü 
petrol aramaları bütün hızıyla de
vam et me ktedir. Bütün masrafları 
yüklenen Shell tekeli Türk burjuva
zisiyle 20 yıl süresince petrolün 
%45'ine o rtak o lacak şekilde anlaş
mıştır. Hakkari merkezine bir km 
uzaklıktaki Me ran köyünün yanın
da kamp kuran firma petrol arama 
çalışmalarını Hakkari'nin kuzey 
cephesinde o lan batıdan doguya 
uzanan 3630 metre yüksekligindeki 
kara da§larda sürdürmektedir. 
Kara dagların hemen her vadisine 
yollar yapılmış ve halen de yapıl
maktadır. Her 50-60 metre de bir 
kuyu kazılmakta ve hergün 500 kg 
dinarnit lokumu patiatarak arama 
faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu 
faaliyetleri Shell tekeline mensup 
45 petrol mühendisi ile Mardin'den , 
Siirt'ten ve Diyarbakır'dan getirti
len Kürdistanlı e mekçiler yürüt
mektedir. Emperyalistler ve faşist 
Türk burjuvazisi bir taraftan yeraltı 
ve yerüstü zengin liklerimizi sömü
rürlerken, emek ve kol gücümüzü, 
göz nurumuzu ve fiziki yapımızı da 
çok ucuza sömürmektedirler. 

Emperyalizm ve Türk burjuva
zisinin Kürdistan'ın zenginlikleri 
üzerinde kurdukları bu ortak faa
liyet leri sömürgeci lik politikasın

daki orta klıkları'nı gösterdigi gibi 
Türk kapita liz minin emperyaliz mle 
o lan yeni sömürgecilik ilişkilerini 
de çok açık biçimde göstermekte
dir. BilindiSi gibi Kürdistan Üzerin
deki klasik sömürgecilik dünyadaki 
istisnalardan biridir 1960'larda 
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KAMBOÇY A'DA ÇATlŞMALAR YOGUNLAŞTI! 
lerine hız vermiştir. ABD emper
yalizmi, Vietnam'da aldıgı a§ır 

yenilgiden sonra, bu alana adeta 
"yaralannı yeniden sarma" iste
glyle yönelmiş ve bunda da eline 
geçen firsatı degerlendirmek iste
miştir. Bu nedenle Kamboçya'
daki gelişmeleri yakından izle
miş, her adımda egemenligini 
yeniden tesis etmenin planlannı 
yapmıştır. 

Kamboçya'nm mevcut zayıf 
durumu ve devrim güçlerinin ör
gütlenme düzeyindeki yetersizlik
lerden yararlanarak, karşı-dev· 

rimi geliştirmiştir. Bunda gericili
gl n önemli bir üssü haline geti
rilen Taytand'dan da alabildigine 
yararlanmaya çalışmıştır. 

Kamboçya'ya Vietnam deste§i 
emperyalizmin bu planlannı ö
nemli oranda boşa çıkanrken, 
ABD'nin yaralannın yeniden kana
masına yol açmıştır. Karşı-dev
rimci tüm saldınlara rağmen, 

Kamboçya'da ilerici yönetim ikti
dan koruma başansı göstermiş· 
tir. 

1979'dan bu yana Potpot yan
daşlan ile Prens Sihanuk taraftar
lan nı, Taytand'daki gerici üsterde 
egiterek, Kamboçya içensıne 

gönderen emperyalistler, özellik-

le de yakın dönemde saldınlannı 
yogunlaştırmıştır. Taytand'ın 

Kamboçya sınınnda üstendirilen 
Polpot yandaşlan, zaman zaman 
Kamboçya sınınndan daha iç böl
gelere geçerek, yerleşim alan
Ianna karşı saldınlar düzenle
mektedirler. Böylece Hang Sam
rin hükümetine karşı saldınlannı 
sonuçlandırmak istemektedirler. 

1984'lerin sonlanna dogru, 
Kamboçya'da devrim ve karşı· 

devrim güçleri arasında yogun 
çatışmalar ortaya çıkmış ve hat& 
en şiddetli bir biçimde sürdürül
mektedlr. Emperyalizmin geniş 

saldın hazırlıklan içinde bulun
du§u bir dönemde, Vietnam bir· 
likleri ile Kamboçya devrim güç
lerinin ortak hareketi, bu saldın
lan püskürtmede önemli adımlar 
almaktadır. Tüm emperyalist ba
sın ve güçler hep bir a§ızdan, 
Kamboçya'da devrimin kazandıgı 
mevzilere karşı ba§ırmakta ve 
saldın ortaklıgı yapmaktadırlar. 

1985 Ocak ayı Içerisinde ö
nemli oranda darbe yiyen karşı
devrimci birlikler, Kamboçya sı
nınndan Tayland'a sığmmaya 

başladılar. Önümüzdeki günlerde 
de sürecek olan bu çatışmalar, 
önemli gelişmelere de yol açabi-

lecektir. 
Taytand'da üstendirilen karşı· 

devrimci birlikler eliyle Kam
boçya ve hatta başanlabilirse, 

Vietnam içlerine kadar saldın
lannı uzatmaya çahşan emperya
listler, ortaya çıkan yeni geliş

meler karşısında, hiç olmazsa 
uşaklannm yaşamasmı saijla
maya ugraşmaktadırlar. Bu amaç
la Tayland'a önemli oranda des
tek sunarken, ortaya çıkan boz· 
gunu da engellemeye çalışmakta
dırlar. 

Bir yandan Taytand'da kışkır
tıcılı§ı yaygınlaştınrken, diger 
yandan da yeni saldın ve pro
vakasyonlan gündeme getir
mektedirler. Ama başvurdugu 

tüm yöntemler Vietnam destegln· 
deki Kamboçya halkının kararlı 
direnişi karşısında sonuçsuz kal
maktadır. 

Önümüzdekl günlerde yeni 
görünümler kazanarak devam 
edecek olan emperyalist saldın· 
lar, karşı-devrimci güçlerin Kam
boçya' da etkisizleştirilmesine ka
dar devam edecektir. Vietnam 
BM temsilcisi yaptıgı açıklamada 
•Vietnam birlikleri yönetimin e
gemen/lg/ni kurması lle birlikte 
geri çekilecektlr• derken, bu sal-

Kürdistan'da Yeni Sondajlar 

dünyadaki ulusal kurtuluş hareket
lerinin tasfiye ett igi klasik sömür
gecilik, bazı alanlarda günümüze 
degin yaşatıldı. Il. paylaşım sa
vaşından sonra emperyalizmin baş 
vurmak zorunda kaldıgı yeni-sö
mürgecilik. çok sinsi bir sömürü 
biçimi olarak emperyalist sistemin 
temel politikası o ldu ve bu politika 
direk işgal , istila ve ilhaka dayanan 
klasik sömürgeci lik politikasıyla 

çe lişmedi, tersine onunla bir bütün
lük arzetti. bunun en bariz örnegi 
kendisi biryeni sömürge olan Türkiye 
ve onun klasik sömürgesi Kürdis
tan'dır. Yine İrlanda ingilter'nin 
bir klasik söm ürgesidir. Yani bugün 
kalıntı halinde bulunan klasik 
sömürgeler emperyalizmin direk 
i şga l ve ilhakı altında olmayan 
sömürgelerdir ve emperyalizmle 
işbirlikçileri tarafından talan edil
mektedirler. 

Bugün Kürdistan'daki klasik 
sömürgecilik yalnız Türk burjuva
zisi tarafından sürdürülmemekte
dir. Aynı zamanda emperyalizmin 
yogun destek ve işbirligi ile sür
dürülmektedir. Türk burjuvazisi 
emperyalizmin deste§i ile ayakta 
durmaya çalışırken , Kürdistan üze~ 
rindeki sömürüsünü de aynı desteki e 
derinleştirmektedir. Bugün, emper
yalist petrol tekellerinin Türk burju· 
vazisiyle ortaklaşa Hakkari yöre
sinde yaptıQı petrol arama çalış· 

maları bu sömürünün bir devamı
dır. Türk burjuvazisinin emperya
lizmle yeni sömürgecilik ilişkileri 

olmasa, Türk burjuvazisi Kürdis
tan'ın zenginli§ini yalnız başına bu 
denli sömüremez. talan edemezdi. 
Türk kapitalizminin gücü buna 
yetmezdi. 

Özellikle faşist cuntanın iktida
ra gelmesinden sonra Kürdistan'
ın diger bölgelerinde oldugu gibi, 
Hakkari'de de ta lan faaliyetinin hız
landınlmasının ve bugüne kadar hiç 
bir sonuç alınmamasına ragmen 
sürdürülmesinin nedeni nedir? Sa
dece ekonomik olabilirmi? 

Bunun nedenini birçok yerde 
görmek mümkündür. Herşeyden 

önce bunun yan nedenleri olsa da, 
asıl nedenini başka yerlerde ara-

mak gerekir. Ama şunu da söyleye
lim ki , büyük petrol yataklannın 
bulundu§u bir ülkede petrolün 
bulunmaması mümkün degildir. 
Her kazdıkları kuyuda petrolün 
fışkırdıgı bir gerçektir. Özellikle 
Hakkari yöresine agırlık veril
mesinin nedeni başka yörelerde 
petrolün tükenınesi olamaz. Esas 
nedeni yörenin ekonomik toplumsal 
yapısına baQiamak gerekir. Hak
kari kendine has özellikleri o lan bir 
alandır. Bu özelliklerin en çarpıcısı 

Türk burjuvazinin Kürdistan ' ın tüm 
ekonomik toplumsal yapısı üze
rinde kurdugu ve derinleştirdigi 

hakimiyetini bu yöre üzerinde 
istenilen şekilde kuramamış olma
sıdır. Bu nedenle yörede yaşayan 
halk derin bir yurtsever öz taşı

makta vedirenişçili§ini korumakta
dır. Egemen olan aşiretçi-feoda l 

yapısıyla Kürt gerçekligini en çok 
yaşayan bir kesimdir. Sömürgeci 
kurumların en zayıf işletildi§i, do
layısıyla ulusal yabancılaşmanın en 
az oranda görüldügü bu yöre halkı, 
Türk sömürgeci burjuvazisinin ka
zanamadıQı bir potansiyel güç duru
mundadır. 

Hakkari bölgesinin toplumsal 
yapısındaki bu özellik belki geçmiş· 
te Türk burjuvazisi için bir sorun 
arzetmiyordu. Fakat 1970'li yıl

larda Kürt halkının içine girdi§i 
ulusal kurtuluş sürecinin bütün 
hızıyla geliştigi ve Kürdistan'ı Türk 
sömürgeci burjuvazisinin aya§ının 
altından kaydırarak, TC'ye büyük 
darbeler indirdi§i bugün, Hakkari'
nin bu yapısı , ulusal kurtuluş müca
delesinin gelişmesinde büyük ro l 
oynamakta önemli görevlerin başa
nlmasını kolaylaştırmaktadır. Bu
nun önüne geçmeye çalı şan faşist 

güçler, geç kaldıklarını bildikleri 
halde, yine de ekonomik yatırım
larını ve askeri yıgınaklarını hızlan
dırmışlardır. Ancak, mevcut Türk 
kapitali zm i yalnız başına böyle bir 
talan faaliyetini kısa sürede istedi§i 
şekild e gerçekleştiremeyecegin· 

den, hızla emperyalizmle ortaklık

lara varmıştır. bu ekonomide o l
dugu gibi asker i alanda da yapıl
maktadır. Bölgeyi önce ekonomik 

olarak ablukaya alarak bu teme lde 
denetimlerini daha da arttıracak
larını ve yöre halkını kazanabi
leceklerini umut etmektedirler. Ulu· 
sal kurtuluş mücadelesinin alevleri 
hemen tüm Kürdistan'ı sarmarlan 
yangından mal kaçırırmisali kolları 
sıvayarak, Kürdistan'ın zenginlik
lerini talana girişen faşist Türk 
burjuvazisi, "ne götürürsem kcirdır" 
mantıgıyla hareket etmektedir. Bi
lindigi gibi bir toplumun tam olarak 
egemenlik altına alınması salt aske
ri zorla saglanamaz. Hakimiyetin 
sa§lanması için askeri zor sadece 
etkileyici rol oynar. Egemenli§in 
saglanabilmesi için zorun kayna§ı 
olan ekonomik yapı üzerinde haki
miyet kurmak gerekir. 

İngiliz ve Fransız emperyalizmi
nin klasik sömürgeciliSi ile Türk 
sömürgeciliginin Kürdistan üzerin
deki gelişimi arasında fark vardır. 

İngiliz ve Fransız emperyalizminin 
sömürgelerdeki gelişimi. esas ola
rak ekonomik talana ve yerli kül
türün imhasına dayanmakta , daha 
sonra askeri işgal, siyasal ilhak 
gerçekleştirilmektedir. Fakat Türk 
burjuvazisi ekonomik ve kültürel 
olarak zayıf oldugu ve Kürt halkını 
ulusal imhaya u§ratma amacında 
oldugu için, önce askeri işgal ve 
siyasal egemenlig ini daha sonra da 
ekonomik ve kültürel sömürgeciliSi 
geliştirmiştir. Kürdistan üzerindeki 
sömürgecilik böyle bir gelişme seyri 
izlemiştir. Fakat hemen belirtelim 
ki, Türk sömürgeci ligi Kürdistan ' ın 
her yerinde aynı anda ve düzeyde 
gelişmemiştir. Örnegin Hakkari 
yöresi sömürgeciligin en zayıf geliş· 
tigi a lan oldu. Aşiretçi-feodal yapı
nın egemen oldugu alanlardan biri 
o lan bu yöre. sahip o ldugu cografik , 
iklimsel yapısı nedeniyle ve me tro
pol kentlerine uzak olmasından 

dolayı Türk kapitalizmiyle daha geç 
t anışmış, dolayısıyla yurtsever dir~
nişçi Kürt özelli§ini kaybetmemiş

tir. Ayrıca diger Kürdistan par· 
çalarıyla sınır ve oradaki yurtsever 
mücadelelerle ili şki halinde olması 
nt!deniyle , ulusal yabancıtaşmaya 
çokaz ugramıştır. Türkkapitalizmi
nin geç girmesinin nedeni oldukça 
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dınlara karşı sonuna kadar dire
neceklerini de ifade etmektedir. 

Kamboçya'da karşı-devrimci 
saidıniann etkisizleştirilmesi 

açık ki, yönetimin güçlenmesine 
baglıdır. Zaten Vietnam destegi
nin önemli nedeni de böylesi bir 
güçlenmeyi saglamaktır. Nasıl ki, 
Afgan hükümetinin zayıflı§ı, ge
riciligin yaşamasına yol açıyorsa, 
Kamboçya için de aynı durum 
geçerlidir. Gericilik, ancak dev· 
rim güçlerinin gerçekten bir güç 
olmalan ile bir daha canlana
mayacak bir biçimde ezilebilir. 

Bugün Kamboçya halkı ve 
yönetimi önündeki en temel görev 
budur. Bu görevin başaniması da 
yönetimin ve halkın başına mu
sallat edilen gerici kışkırtmalann 
püskürtülmesi ve ezilmesi ile 
mümkün olabilir. 

Emperyalizm ne kadar saldır· 
gan olursa olsun, gericilige ne 
kadar destek sunarsa sunsun. 
Kamboçya halkı gericillgi yen· 
meyi başaracaktır. Bugün daha 
fazla destek ve güce sahip olan 
Kamboçya halkının zaferini per
çinlemesi önünde engel oluştura
bilecek bir neden de mevcut de
gildir. Bu nedenle zafer yolunda 
daha emin adımlarla ilerleyebi
lecek, sosyalizm camiasında ken
disine düşen rolünü yüklenebile
cektir. 

da§lık bir alan olmasıdır. Kapitaliz
min bu yere girebilmesinin, ilk ve 
teme l koşulu yol şebekesinin geliş

tirilmesidir. Oysa da§lık bir alan 
o lan Hakkari'de böyle bir şebekenin 
gerçekleştirilrıİesi çok zordur. 
Diger yandan Türk kapitalizmi da
ha çok tanmsal alanlarda gelişme 
göstermiştir. Hakkari yöresi bir 
tanm alanı olmadı§ı için, Türk 
kapitalizminin ilk tercihi olmamış
tır. 

Bugün ise, Hakkari'nin ulusal 
kurtuluş mücadelesinde oynadıgı 

etkin rolün önüne geçmek iç in adeta 
sömürgecili§i yeniden geliştiren 

faşist Türk sömürgecilerinin ekono
mik talan faaliyetleri sadece sö
mürü amacıyla yapılmamaktadır. 
Kürt halkını imha etme politikaları· 
nın ekonomik bir halkasıdır. Bu 
ekonomik sömürgecilik sadece pet
rol arama ile de sınırlı kalmamakta
dır; aynı zamanda emek sömürüsü , 
sular üzerinde hidroelektrik sant
ralları kurma, hayvan ürünlerini 
talan etme gibi çeşitli biçimlerde 
gerçekleşmektedir. 

Ama artık faşist Türk burjuva
zisinin geç kaldıgını söyleyebiliriz. 
Artık istedigi şekilde ülkemizin zen· 
ginliklerini, ne emperyalizme peş

keş çekebilecektir, ne de talan edip 
götürecektir. Topragımızı, emek 
gücümüzü. kanımızı, degerlerimizi, 
kültürümüzü, beynimizi sömüre
meyecektir. istedigi şekilde at oy
natıp kılıç şakırdatamayacaktır. 

Her önüne gelene tekme·tokat yapış
tıramayacak. insanlarımızın onu
ruyla oynayamayacaktır. Yaptıgı 

her zorbalık ve talan karşısında, 

büyük bir ulusal kurtuluş savaşına 
hazırlanan halkımızı ve onun önderi 
PKK'yi bulacaktır. Yani halkımız, 

artık yapılanlara sessiz kal
mayacak, kalmamaktadır. Düş

mandan hesap soracak kadar yük
selmiş bir mücadele potansiyeline 
sahip bir halktır. Hiçbir emperyalist 
ve sömürgeci uygulamalar. onu 
dönülmez bir yol olan ulusal kurtu· 
lu ş mücadelesinden geriye döndere
meyecektir. Faşist sömürgecilerin 
son yıllarda emperyalist tekellerle 
ortaklaşa Kürdistan'da açtıkları 

ekonomik, kısmen de askeri tesis
ler, şebekeler, işletmelerle istedik· 
le ri sonucu elde edemeyeceklerdir. 
Kürdistan artık sahipsiz, Kürt halkı 
ise köleli§e boyun e§en bir halk 
degildir. SABRİ 
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Biz 15 Agustos eylemcileri ola
rak Partimizin siyasal çizgisini pra
ti§e aktararak maddi olguya dönüş

türme amacıyla girişti§imiz eylem· 
leri n neden ve yol açtıkları sonuçları 
kamuoyuna açıklama ve ihanet 
çukuruna batmış tasfiyecili§in fa
şist cuntanın saldırılanyla paralel
lik oluşturan olayları çarp ıtma, 

tersyüz gösterme ve Partimize yö
nelik arttırdıkları tahrik edici pro
vakatif saldırılannın nedenlerini 
ortaya serme amacıyla bu yazıyı 
geç ve tekrar da olsa kaleme almayı 
gerekli gördük. 

Kamuoyu tarafından bilindi§i 
gibi, PKK öncülügündeki HRK güç
lerinin 15 A§ustos•ta başlamak 

üzere, ülkemizin çeşitli yerlerinde 
giriştikleri eylemler, bu ana kadar 
devam edegelmiştir. Faşist ordunun 
üstün ezici gücü karşısında düşman 
saldırılan boşa çıkartılarak, dö
nemsel görevlerimizin başında ge
len siyasal çalışmalann önünü aç· 
ma ve kazanım l arını koruma, rolü
müzü Partimizin silahlı güçleri o· 
larak, arzuladığımız seviyede ol
masa bile, yerine getirmiş ve getir· 
meye devam etmekteyiz. 

Giriştiğimiz bu eylemleri gerekli 
kı l an etkenler ve mevcut ortamın 
özelliklerinin kavranması fazla izah 
gerektirmeyecek kadar açık, net ve 
anlaşılır bir durumdur. Devrim so
rununa doğru, samimi yaklaşım 

gösteren herkes açısından eylemle
rin Kürdistan'da ulusal kurtuluş 

mücadelesinde varılan ileri bir aşa
manın zorunlu görevleri olarak 
anlam bulmaması mümkün değ il· 

dir. 
Eylemlerin içinde boyverdiği 

nesnel ve öznel gerçeklik objektif 
bir yaklaşımla değerlendirildiğinde 
Kürdistan 'da yürütülen silahlı mü
cadelenin dayatıcı gerekliligini an· 
lama k güç bir iş olmayacaktı r. 

12 Eylül 1 980'de faşizmin ikti
dara gelmesinden önce Türkiye ve 
Kürdistan 'da uzun bir devrimci 
mücadele sürecinin yaşandı§ı söz 
konusudur. Devrimci süreç, baz ı 

eksiklik ve olumsuzluklarıyla bir· 
likte sınıfsal ulusal mücadelenin 
doğuş, gelişme ve yükselme aşama
larını izlemiş, bir çok konuda 
önemli siyasal kazanımlar ortaya 
çıkarmıştır; Türkiye'de aydın-genç· 
lik hareketinde kabarma, işçi sınıfı· 
nın ekonomik ve siyasal mücadele· 
s inde keski nleşme , küçük-burjuva 
aydın demokratların tutarsız da 
olsa, yönetime karşı muhalefeti , 
gibi sosyal devrim dinamiklerinin 
yeşerip olgunlaşması gerçeği ya
şanmıştır. Kürdistan'da sömürgeci· 
li§in ge l iştirdiği ideo lojik-politik 
bağımlılık, ajan-ınuhbir yapı ve 
işbirlikçi hain güçlerin toplum üze· 
rindeki otoriteleri büyük . oranda 
dağıtılıp, ulusal baskıdan doğan hal
kımızın sömürgecili§e karşı doğa l 

tepkisi bilinçli eylemliliğe dönüş

türülerek sömürgeciliğin egemen 
siyasal gücü yenilgi alma noktasına 
getirilmiştir. Sağlanan gelişmeler 

sonucu, karşı-devrimin zoru artmış 
ve kurtuluşu faşizmde arama nok
tasına gelmiştir. 

Faşizmin vahşet vetalanını halk
lanmız üzerinde sistemleştiren 

i ktidarı kurumlaştırılmış, Türk dev
letinin yıkilmasma yol açacak eko
nomik-politik bunalım giderilmeye 
çalışı lmıştır. Bu amaçla, yasal boş
luklar kapatılmış , toplum kaba bir 
zor gücü altında ezdirilmiş, dev-
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KÜRDiSTAN'DA DEVRİMCİ SiLAHLI MÜCADELE VE 
MASKESi DÜŞEN TASFiYECiLİK 

rimei-demokrat güçlere önemli dar
beler vurulmuştur. Faşizmin bu hiç 
dinmeyen beş yıllık şiddet pratiği 
ona ne kazandırimştır? 

Herşeyden önce, faşizmin Türk 
burjuvazisinin temel çelişkilerini 

çözernediğini rahatlıkla söyleyebi
liriz. Toplumsal çelişkileri daha da 
körüklemiş , kitlelerde her an patla
maya dönüşebilecek içten tepki 
birikimine uygulamalarıyla yol aça· 
rak, öncünün örgütlü eylemine güç· 
lü çıkış olanağını sunan derin ve 
kapsamlı bir muhalefet zeminini 
ortaya çıkarmıştır. 

Sol'un önemli bir kesiminin yurt
dışında devrimden uzaklaşma . yoz
laşma ve çürüme içinde tasfiye
cili§e yöneldiği 1981-83 arası dö
nemde PKK, diğer yazılarında geniş 

açıklamasını yaptığı toparlanma, 
hazırlık ve ülkeye dönüş çalışma· 
larını üstün gayretlerle yürütmüş. 
faşizm ve provakasyonun tüm en· 
geliemelerine ra§men, ülkenin el· 
verişii alanlarında, düşmanın da
Qıtmasını imkansız kılan bir ko
numlama içine girmiştir. 

Partimiz, bu dönemde Kürdis
tan'da mevcut güçlü siyasal zemin 
üzerinde halk direnişini örgütle
rneye koyulmuş ve örgüt çekirdek
lerinin kitleler içine atılmasıyla 

kısa bir süre içinde yeşerebilme 

durumları ortaya çıkmıştır. Çalış· 

malarımızı kitleler derin bir sem· 
pati ile karşılamış ve faşist sö
mürgeciliğe karşı mücadelede te· 
mel olan halk savaşı esprisi içinde 
silahlı mücadelenin adım adım geliş
tirilmesi taktiği, kurtuluş çizgisi 
olarak kitlelerce tasvip edilerek çiz· 
giye gereken desteği vermişlerdir. 
Bugün tasfiyeci çizginin iddia etti§i 
gibi, halk, faşist boyunduruk altında 
yaşamaya hiçbir zaman rıza göster· 
memiş , kurtuluşun zorunluluğunu 

kavramakta güçlük çekmemiştir. 

Kürdistan ulusal kurtuluş savaşı 

halkın nezdinde meşruluk kazan· 
mış ve başka bir seçenek altında 
normal insani yaşamı bile sürebil· 
menin olanaksızlığı, geniş halk 
kesimlerinin bilincinde köklü yer 
edin miştir. Kitleler yaşadıkları son 
bir kaç yıllık deneyden önemli ders
ler çıkarm ı şlardır. Onlar, atılan slo
ganların doğrulu§unu, daha somut 
algılıyor, sloganların eyleme dönüş
mesine temel teşkil edecek politik 
duyarlılık ve ulusal kurtuluşun te
mel amaçlarını kendilerinin öz talep
leri olarak kabul etmekten ileri 
gelen, siyasal olgunlaşmanın dü
zeyine ulaşmışlardır. Kitlelerde 
bunu görmek için derin araştırma
larda bulunmaya gerek bıraktır

mayacak kadar durum açık, net ve 
anlaşılırdır. Gidilen her alanda, 
sömürgeci faşizme karşı öfke, kin ve 
ateşli kurtuluş özlemi ile karşılaşı l· 

mıştır. Diğer yanda faşist baskı ve 
talan durmak bilmiyor; gün geç
tikçe yeni zorba kanunları , zam lar. 
silah, olmazsa kar{ılığı olan para 
alma. hertürden keyfi uygulamalar. 
işkence, ırza tecavüz. yozluk ve 
ahlaksızlık sürüp gidiyor. Toplu· 
mun başına geçirilen vahşi soy· 
guncu kast her tarafta ağlarını 

kurmuş, işbirlikçi hain ve düşkün· 
lumpen takımı halkın değerlerine 
yapışmış bir illet olarak varlığını 
sürdürüyordu. Servet birikiminin 
temeli olan ticaret ve üretim yerine 
ihbar ücretleri ve rüşvet geçirilmiş; 
faşist devlet, bu yolla palazlanan 
kan emiciler güruhunu sosyal daya
nağını genişletmek için güçlendi· 
riyordu. 

Uzun bir süre böylesi ezici bir 
ortam içinde tutulan geniş halk 
kesimleri yanıbaşlannda kurtuluş 

güçlerini görmek isteyerek müca
dele beklentisi içine girmiştir. Bu 
beklentilerin karşılıksız kalmaması 
gerekirdi, kaderleriyle başbaşa bı

rakılamazlardı. Halka ve devrime 

azıcık bağlılı ğı olan her kişi ve 
örgütün faşizmin kan , işkence , ka
ranlık ortamına müdahale etmeleri 
sorumluluklarının kaçınılmaz bir 
gereği ve görevidir. Bundan uzak
laşanların tüm ısrarlı engelle· 
mesine rağmen, bu sorumluluğu 

taşıyan güçler olarak, PKK kadro ve 
militanları, uzun bir yüliiyüş katedip 
ülkenin derinliklerine ulaşarak 

2. Parti Kongresinde karar altına 
alınan silahlı mücadele taktiğinin 
birinci adımını atmak üzere , 1983 
baharından itibaren faaliyete geçti· 
ler. 

Geliştirilen örgütlenme planı, 

halk savaşının temel dayanaklarım 
teşkil eden stratejik bölgelerde uy
gulanmaya konularak, faaliyetler 
üslenme, çevre edinme ve keşif

istihba rat temelinde geliştirildL Si
yasal ve silahlı mücadelenin başa
rıyla geliştiritip ilerletilmesi için, 
mutlaka atılması gereken bu ilk adım 
sınırlı alanlarda dar görevler ve gizli 
çalışma tarzıyla yürütülerek yeter
sizlikleriyle beraber bugün dayandı
ğımız örgütsel ve teknik temelin 
atılmasını gerçekleştirdi. Üs alan
ları açığa kavuşturuldu, buralarda 
kitlelerin kalbine yerleşildi; bazı 

şehir merkezlerine el atılarak da§ı
nık çevreler arasında toparlanma 
sağlandı, kadro birikimi artış sağ
ladı , ulaşım ağ ları geliştirildi, düş· 

man hedeflerinin keşfi yapıldı ve 
bölgelere ilişk i n çalışma p l anları 

ortaya çıkarıldı. 
Çalışmalarımızın başlangıcında 

bulunduğumuz dönemde düşmanın 
nasıl bir tepki gösterece§i 1983 
Mayıs'ında Güney Kürdistan'daki 
varlığımızı imha etmeye yönelik 
saldırısı ve 35 arkadaşımaza verdiği 
idam cezasıyla açıkça anlaşı· 

lıyordu. 

Devrimci harnlemizi kesrnek 
için faşist cuntanın Mayıs ayında 

giriştiği PKK'nin fiziki varlığını 

imha etme harekatına aynı dönem
deSemir provakatörünün örgüt tas
fiyesini amaçlayan komplosu ile 
Kemal Surkay'ın siyasal tasfiye
ınizi amaçlayan ("Devrimcilik mi 
Terörizm mi-PKK Üzerine" adlı 
broşürünün piyasaya sürülmesiyle) 
siyasal taarruzu eşlik ediyordu. Bu 
üç güç aynı dönemde PKK'nin 
kadrosal , örgütsel ve s iyasi varlı
Sına kast eden, saldırıyı bir işbölü
münü andıran biçimde başlatmış
lardı. Üç eylemin aynı ana denk gel
mesinin salt bir tesadüf oldugunu 
sanmıyoruz. 

Bütün ağırlı§ına ra§men üç baş
lıklı karşı-devrim hareketi PKK'yi 
direniş i geliştirme kararlılığından 

caydıramamış, saldınlar hamlemi
zin çeli k sİperine çarparak yıkıl

maktan kurtulamamıştır. Neydi düş
manları kahreden bu çelik siper? 
PKK saldırganlardan hiçbirisine o 
anda tek bir silah bile sıkmadı ama, 
düşmanlar geri püskürtüldüler. 
Çünkü, herşeyden önce, Partinin 
direniş çizgisini doğru, meşru ve 
gerekli kılan , onu yaşatıp güçlendi
ren ülke ve bölge düzeyinde muaz
zam politik koşulların varlığı söz 
konusudur. Partimizde esas olan 
ideolojik ve örgütsel birlik, büyük 
direnme ruhu ve yüksek politik 
düzey yapımızın özünü teşkil et
mektedir. Halkımızın ı srarlı direniş 

arzusuyla birleşen Partimizin bu 
özü içiçe geçerek bütün düşman sal
dırılarını boşa çıkartacak çelik zırh 
duvarını oluşturur. 

Faşist cuntanın Güney Kürdis
tan'a saldırısı fiyaskoyla sonuçlan
mış, kadroların içeriye akışını dur· 
duramamış, bu nedenle henüz ayak
ları üzerine dikilmemiş gücümüzü 
açık bir savaş iç ine çekmek için 
içerde yoğun saldınlara girişmiştir. 
Üç kişilik bir birimimizin üzerine 
tam 2.500 kişilik askeri güç yıg
dırıldı, silahlı aşiretlerin üstüne 

gidip teslim almaya çalış ıyor. erzak 
kısıntısı. sınırın sıklaştırılması , yeni 
muhbir a§lannın, komutanlar, öğ
retmen ve kadrolu imamlar (bunlar 
özel görevli MİT elemanlan olu
yordu) e liyle geliştirilmesine çalışı
lıyor, çeşitli düzeylerde sık sık 

toplantılar düzenlenip, plan ve ön· 
lemler geliştirilerek, halka zorla 
dayatılıyordu . 

Bu sürede kitleler arasında yapı
lan sınırlı siyasal ça lışmalar, on
larda canlanma umut ve heyecanı 
yaratıyor, işkenceci, ajan ve muh
birlerin cezalandırılması yönündeki 
talepleri karşı durulmaz bir düzeye 
çıkarak faaliyetlerimizin ön üne da
yatıyordu . Bu yapıya darbe vurul
maksızın çalışmaların alanını ge
niş letmenin olanaksızltğı kendisini 
hissettirdi: Birkaç bölgede ajaniara 
karşı konulan sınırlı birkaç eylem 
bile ajan yapının kısa süre içinde 
büyük ölçüde etkisizleşmesini sa§· 
larken, siyasal çalışma o lanakları 

artarak, faaliyet kapsamı geniş

leme gösteriyordu. 
Gelişme ve olayların hızı siyasal 

ve eylemsel faaliyetin kapasitesini 
büyütmeyi, ortamı karşılayacak 

geniş örgütlerin yaratılması soru
nunu gündeme getiriyordu. Ancak 
kitlelerde devrimin gücüne tam 
güven henüz o luşamamı ştı. Karar
sızlıklar , hocalama ve düşman gücü 
hakkındaki yanılgılar giderilerek 
devrimin güçlü oldu§una dair güven 
yerleştirilmeliydi. Nitekim kitlele
rin ısrarlı talebine ra§men zama
nında atak ta bulunamayışımız dur
gunluk ve tıkanmaya yol açıyor, 

başgösteren zayıf umutlar düşma
nın azgın terörü altında sönme ve 
yılgınlı§a dönüşme tehlikesine gi
riyordu. 

1983-84 Agustos ayına kadar 
yaşanan bu gelişmeler sonucunda 
ikinci kararlı bir adım atılmalı, 

faşist teröre karşı devrimci şiddeti 
geliştirmek ve işkencecilerden he
sap sorulması amacıyla ileri bir 
harekat başlatılarak, siyasal, ör
gütsel Çalışmalara atılım kazan
dırılmalıydı. Yani si lahlı propagan
danın geniş kapsamlı amaç ve işlev
lerini mümkün kılacak. ona rolünü 
gördürebilecek yeni bir dönem açıl
malıydı . Bu. her açıdan bir zorunlu
luk halini almıştı. 

15 Ağustos'a yukarda belirlenen 
gelişmeler neticesinde vanlmış ve 
objektif-subjektif koşulların ortaya 
çıkardığı gelişmelerin bir ürünü 
olarak eylemler başgöstermiştir. 

Burada bir taktiğin uygulanması 

sözkonusudur ve hiçbir oportünis
tin çarpıtamayaca§ı derecedeki 
taktiğin doğrulu§u aşağıda izah 
etmeye çalışaca§ımız yol açtığı 

gelişmelerle kanıtlanmıştır. 

15 Agustos Eylemliliginin 

Yol Açtıgı Siyasal, Örgütsel 

ve Pratik Sonuçlar Nelerdir? 

HRK' nin kuruluş ilanı ile 15 
A§ustos'ta yapılan tarihsel çıkış 

seçilen isabetli hedefler, beklen
meyen yerde düşmanavurulan dar
beler, düşmanı şaşkına çevirdi, 
korku ve panik havasına boğdu. 

Şok tesiri altına giren düşman, 
bir isyan hareketi ile karşı karşıya 
olduğu gafına kapıldı§ı için, kitleler 
karşısında Eylül ayının başına ka
dar geri adım atıp kuru-sert baskı 
yöntemlerini bir kenara bırakarak, 
halkın koruyucusu pozisyonuna 
girdi. Halka yalvanr durumuna 
düşen faşist Türk ordusunun 
klasik "yenilmez, yık.ılmaz" imajı 
kısa bir sürede yerle bir oldu. 
Eylül ayının başından itibaren düş
man ordusunun girişti§i do§rudan 
savaş hareketiyle güç üstünlüğünü 

kullanma çabası verildi. Fakat gö
rünmeyen güçlerin savaşıyla karşı 
karşıya olduğunu anlayınca çılgına 

döndü ve acizlik içinde yalan. demo
gojiden ibaret propagandasına hız 
vererek kofluğunu örtmeye çalıştı . 

Ordu tam bir plansızlık içi nde dört 
bir tarafa h ücum ettiriliyordu , fakat 
sonuç alınamadan manevra üstüne 
manevra yaptınlarak askerler bit· 
kin düşürüldü. Böylece ordu bün
yesinde zayıflıklar kendini göste· 
rerek sert disiplin laçkalı§a. hız 

hantallı§a dönüştü. Emir-komuta 
zinciri zayıflam ış . ço§u yerde işle
mez ha le gelerek herkes bir üstünü 
nasıl yanıltıp bu beladan nasıl sıyn
laca§ın ı düşünmeye başlamıştı. Bu 
durumlar hı zla yaygınlaşarak as
kerlerin moral. cesaret ve savaş 
azminden yoksun düşmelerine yol
açıyor, ordu bünyesinde saklı bulu
nan Kürt-Türk çelişkis i ve siyasal 
çelişkiler yer yer kendini açı§a 

vurarak durgun çeliş ki kısmen ha· 
reketlenmeye başlıyordu. 

Eylemlerin sürekliliği düşman 

şokunu artıraraksarsıntısını devam 
ettirdi ve faşist şefleri telaşa dü
şürdü. Yitirdikleri en a§ır şey ta· 
rihse l güç prestijleri. idi. İlk etapta 
devrimci kurtuluş birliklerini he· 
defleme durumunda olan düşman, 
kendi çaresizliğini görünce halka 
karşı sahte tutumunu bırakarak. 

başta çevrelerimiz ve birliklerini 
koruyan s ilahlı aşiretler olmak üze
re . halkı topyekün baskı altına aldı: 
işkenceyi yaygınlaştırdı, başta ken
dileriyle uzlaşma arayışında bulun
duğu aşiret reis ieri dahil herkesi 
hede fi haline getirerek ev yaktı, 

talan ve gaspa girişti. işkence ve 
çatışmalarla suçsuz insanlarımızı 

katletti . Estirilen vahşi terör altında 
halk sindirilerek devrimci kuvvet· 
!ere karşı kullanılmak istendi, fakat 
halk bu duruma girmeyerek kurtu· 
luş kuvvetlerine olan deste§ini daha 
da arttırmakta düşmana gereken 
cevabı verdi. 

Yeni dönemi halk coşkuyla kar· 
şılamış, eylemlerin sürekli kılınıp , 

yaygınlaştırıtmasını istemiş ve de· 
rinden etkilenmiştir. 

Köklü bir tarihi geçmişe sahip 
olan halkımız dı ş istilalar ve iç iha
netler sonucu gelişmesi dumura 
u§ratılarak çağın gerisine itilmiştir . 

Özetıikle cumhuriyet tarihiyle bir· 
likte daha sistemli ve tahripkar bir 
sömürgecilikle karşı karş ıya kalan 
halkımızın giriştiğ i birçok isyan 
harekatında bilinen yetersizlikler· 
den dolayı hep sonuçsuz kalmıştır. 
Bu ve daha çok da son yıllarda 

ortaya çıkan ilkel milliyetç ilik ve 
sahte örgütlerden aldığı yaralar 
nedeniyle kurtuluşa dair umutlan 
köreimiş durumda idi. Böyle bir 
ortamda Partimizin do§ru çizgisi
nin hayata uygulanması demek 
olan gelişen HRK eylemliliği, Parti 
çizgimizin kitleselleşmesi ve ulusun 
yeniden ayağa kaldırılması yolunda 
içine girilmesi gereken do§ru , doğ
ru olduğu kadar da zorunlu olan 
bir yönelimdi. 

Sömürgecili§in sindirdiği ve po· 
litika dışına itti§i halk kitleleri 
üzerinde olumlu bir etki ve canlılık 
yaratan eylemimizi yanlış anlayış· 
lan parçalayarak ulusal kurtuluş 

mücadelesi ve onun önderi Parti· 
mize güven ve inancı geliştirdi. 

Önleri açılan kitleler politikanın 
içine çeki lerek mücadeleye yakın 
destekle ri geliştirildL Sıcak müca· 
deleni n yaşandığı alanlarda gençli· 
gin bir bölümü HRK içine çekilir
ken, diğer önemli bir bölümü buna 
istekli kılındı. Halk üretim ve yaşa· 

mını savaş ortamına uyarlama zo· 
runluluğunu kavrayarak buna ha
zırlıklı hale gelmeye çalıştı . 

Di§er yanda halkımızın sırtında 
bir kambur teşkil eden feodal-aşi
retçi yapıların kofiuğu ortaya çı-
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karak gerici bag ve de§erler çözül
meye yüz tuttu. Reformisı küçük
burjuva ve ilkel milliyetçili§in tesli
miyeıçi ihanetçi yüzü kitleler tara
fından daha açık anlaşılarak pratik 

zemin bu güçlere kapatılmış oldu. 
Türkiye emekçilerinin faşizmin 

azgın baskı , sömürü ve terörü al· 
tında terk edilmiş halde bırakıldı§ı 
bir ortamda Kürdistan Ulusal Kur· 
tuluş Mücadelesinin faşizme indir· 
di§i darbe, Türkiye halkının mü
cadelesine hayati bir destek ve düş

mana karşı ortak mücade le me
sajını sunmuştur. Türkiye devri
mine sol'un önem li bir kesiminin 
sırt çevirdi§i bir dönemde PKK'nin 
her tarafa yankılanan gür bir ses ile 
yaptı {i ı devrim haykırışı , Türk halkı
nın faşizmin üstüne yürümesinde 
itici bir faktör olmuştur. 

Devrimci silahlı mücadelemiz 
aynı zamanda Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesini uluslararası 
güçler nezdinde önemli bir konuma 
çıkararak, ona prestij kazandırmış· 
tır. Dünya kamuoyunun Kürt soru· 
nuna karşı öteden beri süregelen 
ilgisizliği bir anda dağılarak , so
runa karşı birçok gücün olumlu 
veya olumsuz yönde düşünce ve 
tavır belirlemesine yol açmış, bu 
suretle faşist Türk sömürgeciliğinin 
halkımızın varlığını ve mücade
lesini inkar-örtbas etme çabaları 

bozguna uğrayarak soyutlanmışlık 
tehlikesi önemli oranda aşılmıştır. 

Partimizin Kürdistan 'da ivme 
kazandırdığı devrimci süreç, top
lumsal , siyasal, tarihsel etki ve bağ
larla oluşmuş bir yığın yapı kurum 
ve alışılagelmiş yaşam koşulları 

üzerinde değiştirici etkile r bıraka· 
rak, safları devrim ile karşı-devrim 
arasında daha hızlı ve yoğun tarzda 
yer edinmelerine doğru itmiştir. 

Toplumda böylesi bir ayrışma ve 
netleşme olayını yaratan güç olarak 
PKK, politik dengeyi stratejik yön
de devrimin lehine dönüştürmüş, 
düşmanın politils tecrit çemberini 
daraltmıştır. Düşman , işb irlikçi 

kesimler ve emekçi kitleler tutum ve 
hesaplarını yeniden gözden geçi
rerek PKK' nin adımiarına göre a· 
yarlamak zorunda kalmışlardır. 

işbirlikçiliğin toplumsal temeli 
önemli oranda daralmıştır. 

Bu politik gelişmeleri ortaya 
çıkaran devrimci si lahlı mücadele
miz örgütlenme zemininin güçlen· 
dirilmesine önemli hizmetler sun· 
muştur. İçte ve dışta devrimimiz 
için son derece elverişli avantajlar 
getiren silahlı propaganda taktiği 
doğruluğunu kanıtlayarak, müca
deleyi ileri bir döneme sıçratmıştır. 
Bu dönemin politik muhtevası ör· 
gütlenmeye yeni bir atılım ve geliş· 
miş bir .biçim kazandırmanın ola· 
naklarını yüksek oranda çıkartan 
içeriktedir. Eylemler yaygın bir 
ajitasyon ortamını oluşturmuş, kit
leleri daha fazla bilinç lenm eye doğ
ru itmiştir. Düşmana karşı .kararlı 

bir tarzda dikilebilmenin moral ve 
cesaret ögelerini güçlendiren geniş 
ajitasyon ortamı devrimci propa
gandaya son derece önem ve ihtiyaç 
kazandırmıştır. Toplumun geniş 

yıfjınları ve sosyal otoriteler üze
rinde coşku-prestij yaratan ortam. 

kitleler arasında yürütülecek cephe-
1 

sel faaliyeti bolca ürün sağlatabi
lecek düzeye çıkarmıştır. Toplumu
muzda egemen olan başıbozukluk 
ve örgütsüz yaşam alışkanlığının 

sakıncaları kitlelerce daha somut 
anlaşılmış ve bu alandaki köylü 
uyuşukluğu önemli oranda gerile
miştir. 

Kitlelerde örgütlenmeye doğru 
bir akış süreci yaşanırken, parti 
kadroları arasında da bu yönlü bir 
olgunlaşma kendini göstererek, çe
şitli nedenlerden kaynaklanan zayıf· 
lıklar kısmen aşılmış bulunuyor. 
Kadrolardaki zayıflığa yolaçan 
etkenierin başında gelen mücadele
nin afjır gidişatı yerini canlı akışkan 
bir ortama bırakarak, yetkinleşme· 
nin derin pratik süreci gelişti, da Ila· 
nan örgütsel görevler ve çok yönlü 
pratik, kadroların özgün yapılarını 

berraklaştırarak doğru bir i şbö· 

lümü ve görevlendirmenin ortamını 
doğurdu. Örgütlenme, savaş ve 
ajitasyon çalışmalarının bir arada 
yürütüldüğü ortamı yaşıyan kadro
lar pişerek büyüme gösterdiler. 

Yukarda sıralanan örgütlenme· 
nin yapı ve temelini edinilen an
layışlar, deney, yetenek ve yeni 
kavrayışlar üzerinde yetkinleşmeye 
doğru götüren gelişmeler. örgütlen
menin önünde ciddi engeller oluş
turan etkenleri gidermesi, dur· 
gunluk ve atıl kalmaya son vermesi 
gibi sonuçlar vermesinden dolayı 

örgütlen menin önü artık açılmıştır 
diyebiliriz. 

Silahlı mücadele pratiği aynı 

zamanda askeri gücümüzün çelik
leşmesini de sağlamıştır. Yeni as· 
keri durum birçok yönü ile eylemsel 
alanda bir çığır açışın başlangıcını 
teş kil etmiştir. Askeri durum, halk 
savaşının savunma aşamasını yeni 
maddi ve manevi unsurtarla bes
leyerek güçlü kılmı ştır. Faşist düş

man birliklerine karşı geliştirilen 

başarılı saldırı eylemle ri miz, savaş
çı birikimimizin uzun savunma sü
reci içinde edindiği tutukluluğu 

önemli oranda yıkarak sürekli sal· 
dırı ruhunu egemen kılmıştır. Ye
tersiz sayı ve donamma ra§men 
birçok güç ve çevrenin gözünde 
büyüttüğü bir düşmana darbe vura
bii miş, HRK üyeleri haklı olarak 
kendilerine güven duymaya başla
mış, düşmanla uzun süreli bir sa
vaşım içine girebilmenin güç ve 
moral kazanımına sahip olmuşlar· 
dır. Yo§un düşman saldırıları altın
da geliştirdikleri saldırı tekniğinde 
olduğu gibi savunma biçimleri ko· 
nusunda da deney ve yeteneklerini 
arttırmışlardır. 

Ortaya çıkan bazı sonuçları 

belirlersek; geride bırakılan sürede 
gerçekleştirilen yaz dönemi hare· 
katı, bir yönü ile askeri ve siyasal 
yapımızı kızgın bir muharebe or· 
tamı içinde sınamıştır. 

Çıkan sonuç; yapımızın savaşı 
sürdürebilme kudretinde oldugunu 
göstermiştir. 

Aynı zamanda bu mücadele 
Süreci içinde düşmanın ordu yapısı 
üstün ve zayıf yönleriyle tanınmış . 

gizlediği zaaf ve çelişkileri açığa 

çıkarak, "Türk ordusunun önünde 
hiç bir güç duramaz" safsatası yerle 
bir olmuştur. 

Halkın savaş karşısındaki tu
tumu netlik kazanmış , azımsan

mayacak bir destek potansiyeli ile 
karşı karşıya bulundu§umuz orta· 
ya çıkmıştır. 

Sonuç itibariyle, "faş ist teröre 
karşı devrimci şiddeti geliştirme ve 
işkencecilerden hesap sorma-yaz 
dönemi harek eti " amaç ve hedef
lerini önemli bir kısmına ulaşarak 
güçleri korumuş ve bu suretle dö· 
nemi başarıyla atlatabilmiştir. 

O halde; mademki sonuçlar 
yapımızın kudretini, halkın dev· 
rimci savaşı kabullenerek destekle
miş olduğunu ve düşmanın yaşama 
gücünden yoksunluğunu ifade etmiş
tir. o zaman devrimci savaşın önü 
açıktır ve düşmana ist e di ğimiz bi
çim leri dayatabilir, muharebelerin 
yer ve zamanını kendimiz tayin ede· 
biliriz. Bu durum taktik insiyatifin 
elimizde olduğunu gösterir. 

Bir taktiğin doğru olup olmadığı 

düşman çelişkilerin üzerindeki etki
si, halkın devrimci bilinç ve heyeca
nını yükseltmesi, öncü güçlerin ge
li şip güçlenmesine yol açıp açma· 
masıyla ö lçülür. Uyguladı§ımız bir 
taktik vardır ve yukarda izah e ttiği· 

ml.i gelişme ve sonuçlan ortaya 
çıkarmıştır. Taktiğin yol açtiğı 

gelişme ve sonuçları ele ahn
mak;.zın·. nite liği hakk;;da peşin 
bir hüküm verip yanlıştır demek en 
iyi bir niyetle e le alınsa bile saçma
lıktan başka birşey degildir. Üstelik 
buna "terörizm, provakasyon, ma
ceracılık" demenin arkasında yatan 
düşüncenin devrimi ve halkı savun
duğu iddia edilebilinir mi? Halkı 

savunma adına halkın ısrarlı istemi 
ve desteği üzerinde yükselen ve 
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artık bir halk direnişi boyutunu aldı
ğından şüphe duyulmayan halkın 
örgütlü devrimci direnişine küfür 
etmek, ona saldırmak ne an lama 
geliyor; ve hele direnişe ilişkin faşiz
min yaptığı belirleme ve tanımla
malardan hiç de farklı olmayan 
nitelendirmeler yapılıyorsa , bizce 
bu tutumun tek doğru ifadesi halka 
ihanet-faş_izme yaranmadır. 

Bunlar faşizmle aynı tahlil , yo
rum ve sonuçlarda bulunuyorlarsa, 
faşizmin olafjanüstü düzeye varmış 
korkunç baskılarını haklı göster
mek için yaptığı propagandanın 

tıpa tıp aynısını devrimci güçlere 
karşı yapıyorlarsa o zaman onun 
haskılarına "sol" adına meşruluk 

tanımıyorlar da ne yapıyorlar? Bu 
durumu artık herkes görmek zo· 
rundadır ve lütfen sol'a en büyük 
hakaret olan bu rezil kepaze takı· 
mını hala sol gösterme tutumundan 
vazgeçilsin, bunları sol saymakta 
sol'u onursuz göstermekten başka 
bir şey yapmıyoruz. 

Tasfiyeciliğin ıs Ağustos dev· 
rimci diren işi karşı sındaki tutumu 
faşist yönetimin tutumundan farklı 
değildir. Bunu görüp de anlamamak, 
tavır koymamak suçlan nı perdele
rnekten başka bir şey olamaz. Sol 
sol'dan istifasını vermediği müd
detçe, faşizmin alanına iltihak ettiği 
dünyanın neresinde görülmüştür. 

Evet görülmemiştir, fakat, bizde 
herkesin gözünün içine baka baka, 
hem de utanmadan , sıkılmadan 

yapılan iş bunun ta kendisidir. Fa
şizme uşaklıkların ı teorik maske· 
lerle örtmeye çalışıyorlar. Terörizm 
deyip halkırhızın kutsal direnişine 

saldınyorlar. Evet ikinci Hitler Rea
gan da terörizm deyip her tarafa sal
dırıyor. Hatta anti-emperyalist ra
dikal yönetimleri ve sosyalist ülke
leri bile terörist ilan etmektedir. 
Faşist Evren de halkı "terörizm" 
belasından kurtarmak için ortaya 
atı lmış, yüzbinlerce .. terörist"in 
canına okumuş ve "terörizme karşı 
başarılı" mücadele verdiği için em
peryalizmin dünyaya örnek göster
di§i "kahraman" degil midir? Te
rörizmin tekrar dirilmemesi için 
topyekUn bir halkı beş yıldan beri 
rehin tutanlar onlar değil midir? 
Peki, siz sözüm ona anti-faşist , anti· 
emperyalist "ilericiler" , "sosyalist
le r" ve de "komünistler", Reagan ve 
Evren'in bütün anti-teröristleri tek 
cephe altında toplanmaya ve müca
deleye çağırdıklan bir dönemde 
aynı şiddetli arzu ve heyecanla 
Türkiye ve Kürdistan dışında -ki 
Kürdistan'da yapamazsınız çünkü 
yapmanız için faşist devletin ünifor
masını giymeniz gerekir, aksi halde 
bugün halkın hainlere karşı giriştiği 

tutuklamalar içinde kendinizi bulur 
ve onların akıbetine uğramaktan 

kurtulamazsını z- dünyanın dört bir 
yanında herkesi PKK "terörizmine" 
karşı mücadele ve eylem birliğine 
çağırmakla , faşist şefierin slogan· 
larını olduğu gibi haykırarak çağn
Iarına olumlu cevap vermiş olm uyor 
musunuz? 

Bugün faşist Evren'in t erörizme 
karşı Kürdistan'da yürüttüğü kıya
sıya bir savaş ı var ve kendini haklı 
göstermek için hasın ı olan PKK'nin 
öncülügündeki silahlı direnişi te
rörist ilan etmiştir. Siz de bu dire· 
nişe terörizm dediniz; o zaman 

yaptığınız şey faş ist savaşı h8klı 
çıkarmaktan başka bir a nlama 
gelmez. 

Kürdistan yeni direniş hareketi 
6. ayına giriyor ve hızından hiçbir 
şey kaybetmeden sürekli tırman ma 
gösteriyor. Yaygın bir savaş hare
keti içinde tutulan yüzbinlere varan 
düşman askeri gücünün dinmeyen 
saldırılan altında bu kadar uzun bir 
direniş hata varlığını sürdürebi· 
liyorsa, buna terörizm denilebilir 
mi? Halkın desteğini alamayan bir 
hareketin değil 6 ay, ı ay bile bu 
denli saldırı karşısında ayakta dur
ması olanaksızdır. Peki halkın des
teklediği bir hareketin teröristlikle 
bir alakası olabilir mi? Anlaşılan siz 
terörü gerçek anlamından çıkarıp 

her türlü silah kullanımına terör 
demeye başladınız. Sizin mantı§ı· 
nıza göre her si lahlı hareket terör, 
onu uygulayan ve destekleyenler ise 
suç işlemektedi rler, suçlunun ceza
landırılması da meşru oldu§una 
göre siz, bugün terörizmden dolayı 
topyekUn bir halkın cezalandırıl

masını meşru saymakta ve arka çık
maktasınız. Sosyal-şovenizm bu tav
rını 60 yıl önce de göstermişti. M. 
Kemal'in .. vahşi" Kürtleri ıslah 

eden " medeniyetçi" katliamına 

TKP o zaman da alkış çalmıştı. 

Şimdi de bunu yapmasına fazla şaş
mıyoruz , ama bizim bay "Kürtçü
lere" ne demeli?! Siz niye bugün 
halkınızın kat liamına alkı ş çalıyor

sunuz? Anlaşılan M. Kemal'in ıslah 
edebiimiş olduğu Kürtler sadece 
sizler oluyormuşunuz! 

Eylemiere provakasyon deni
liyor ve tasfiyeci sol'un tümünün bu 
konuda bir ortaklık iç inde olduğunu 
görüyoruz. 

Eme§in Sesi: "Apocu çete/erin 
Eruh, Şemdinli, Şırnak ve çevre
lerinde giriştikleri provakasyon
lar ... " 

KOMKAR S:68: "Cunta uzun süre
den beri hazırlıklarını yaptı§ı 

saldınyı başlatmak için bu son 
provakatif gelişmelerde bizzat 
rol oynam ış olabilir. " 

Peşeng 5:22: "PKK. .. 15 Agustos 
provaksyonunu haklı çıkarmak 
Için boşuna çaba harcıyor. ~ · "Bu 

eylem... emperyalist planlara 
hizmet etmiştir." 

KUK/ MK 8 Eylül 1984 Bildirisi: 

"PKK (Apocuiar) tarafından ger
çekleştirilen 'Eruh olayları'; sö
mürgeci, askeri faşist diktatör
lüijün son işgal hareketine giriş· 
mesi için tertiplenen bilinçli bir 
provakasyondan başka bir şey 
degildir ... 'Eruh olaylan nın ' ':.IÇık 

bir provakasyon oldugunu kanıt
layan birçok neden var ... " 

Devrimin Sesi S:41: "Apocu 
çete ... sözde Kürt halkının, özde 
CIA ve MİT tarafından organize. 
edllebilirll§i düşüncesini uyan· 
dı ran provakasyon eylemleri dü
~enlendi." 

TKP'nin Sesi Radyosu: " ... dem ok~ 
rasinin komplosu ... provakasyon 
eylemleri..." 

KENAN EVREN: "Bu oiayiar(Eruh
Şemdinli eylemleri) bizi demok
rasiye geçmekten caydırmak 

isteyen güçlertarafından çı kani
mıştır. " Yani bu bir pro
vakasyondur. 

Provakasyonunamacı konusun
da da farklı yorumlar yapılıyor. 

Kimine göre provakasyon demok
rasiye geçişi önlemek için yap ıl

mış, kimine göre cu ntanın Kürdis
tan üzerinde bir saldırıya geç
mesine bahane sunmak için tertip
lenmiş veya PKK kendi içindeki 
dagılmayı önlemek için bu eylem· 
leri yapmıştır. 

Kenan Evren'e göre de olaylar, 
yukarda belirttigirniz amaç yanında 
"ö rgüt sempatizanianna moral ka
zandırmak için yapılmıştır". 

Peşeng (s: 22) , K. Evren'e , brava 
çok dogru der ve şöyle yazar "PKK 
yönetimindekiler içte kendilerine 
karşı oluşan muhalefetin tepkileri
nin önünü bu eylemin gerçeklerden 
uzak tipteki propogandasıyla ka
patmaya yöneilk çabalar lçerisln· 
dedir." 

PKK bu eylemleri yapmakla 
kimi provake etmiştir? Faşist cun
tayı - öyle mi?(!) Peki, faşizm niye 
işbaşma getirildi? Tabii hiç kuş· 

kusuz cevabın ız şu oluyor: " Ma
ceracı/ar terör ve anarşi yarattılar 
da ondan". Maskaralığınızı örtrnek 
için de ekonomik bunalım, ABD'nin 
bölge çıkarlan vs. vs. gibi derin tah
lillerinizi tespitinize ekleyeceksiniz. 
Bugün Türk ordusunun Kürdistan' 
da yürüttüQü vahşi saldırılarına da 
PKK'nin yolaçtığını belirtmektes i
niz. Sorarız size: " Kürt halkının 

Sayfa 15) 

sahipleri" beş yıldan beri Kürdis
tan'da yaşanan nedir? Sıkıyö· 

netim, tutuklama, i şkence, idam, 
açık kanunsuz talan ve de hiç dur
mayan komando operasyonları . O 
halde bunun lite ratürdeki adı halka 
zulüm ve saldırı olduğuna göre 
cuntanın Kürt halkına karşı sal
dırıya geçmesi için herhangi bir 
"provaksyon"a gerek niye duyul
sun? Gerek oldugunu söylemek 
cuntayı bugüne kadar yaptıklann· 
dan muaf göstermekten başka bir 
şey değildir. 

PKK'nin "provakasyonu" ile yi
tirilen nedir? Bir halk ayaklanması

nın çok c iddi gizli ve de yoğun 
hazırlıkları iç inde olduğunuzu ve 
işin tamamlanmasına az bir zaman 
kala PKK denen belanın aniden 
ortaya çıkıp işe bir çomak sokarak 
herşeyi berbat etti§ini söyleye
mezsiniz herhalde. Ama örneğin 

şunu diyebilirsiniz: faşizm ile "de
mokrasi" arasında görev devir-tes
limi olacaktı da PKK "provakatörü" 
bu işlemi durdurdu. Sizler de görev 
başına gelecek olan bu "demok
rasi"de yerinizi alacaktınız ama , 
PKK bırakmadığı iç in öfkenizi ala
madınız ve faşist cuntanın bir an 
önce demokrasinizin önündeki bu 
ciddi engeli ortadan kaldırması için 
onun saldırılarına alkış tuttunuz ve 
onun dışardaki propaganda kolu 
oldunuz. Avrupa'lara eskiden İlter 
Türkmen'ler, Kamura n inan'lar gi
dip basın toplantılarıyla dağıttıkları 
rapor ve bildirilerle Türkiye'nin 
te rörizme karşı "haklı davası"nın 

propagandasını yaparlardı. Bugün 
bu görevi sizfer devralmışsınız. Şeyh 
idris-i Bitlisi'nin yerinitorunu Şeyh 
Kamuran İnan aldı, onun da ye rini 
henüz sınav süresini tamamlama
dığı için Ankara'ya gelerneyen bu 
ara Stockholm'de görev eğitimini 
gören Kürt Kemal; Bay Surkay 
alıyor. Durumuna bakılırsa büyük· 
lerinden de pek geri kalmıyor. O da 
Türkiye'de terörizmi konu alan ba
sın toplantılarını düzenliyor, İlter 
Türkmen'in ı983' te PKK'nin suç
ları ve suçlularını içeren ve onlarla 
ilişki ve destefjin kesilmesini talep 
~>den raporun aynısını , fakat biraz 
uaha geliştirilmişi olan "PKK'yi 
Tanıyalım" başlıklı rapor ve bildiri
leri çıkarıp, " dost" güçlere dağı
tıyor. 

.. PKK'yi tanıyalım" adlı rapor
da "PKK yönetimine karşı içte 
muhalefet var. Umduklarını bulo
mıyan ve bu nedenle örgütten ayrıl
mak isteyen bir çok kişi göz altına 
alınmış. kendilerine baskı ve iş

kence yapılarak aynimaların ön/en
rnek istendiiii " yazılıyor. (TKSP
PPKK-KUK-Rizgari-Tekoşin.) 

16 Şubat tarihli TRT haber ya
yınında ise 8. Kolordu komutan lı 

ğ ının Dersim'deki bazı tutuklama
larta ilgili yaptığı şu açıklamayı 

işitiyoruz: "Örgüt mensup/arına 
verilen vaatler karşılanmadıijı için 
bir çogu örgütlerinden ayrılmak 

istem ektedir fakat baskı ve işkence 

yoluyla durdurulmaktadırlar". 
Bu iki açıklama üzerinde yo

rum yapmayı okuyucuya bırakıyo-
TU Z. 

Yaptıkları bunlarla da bitmiyor, 
dahası var. Kürdistan'da sömürgeci 
faşizme karşı gelişen mücadeleye 
tavır aldıklarını göstermek için 
Avrupa kentlerindeki Türk konso
loslukları önünde gösterilerde bu
lundular, bu gösterilerin birinde 
-Stuttgart- hızını alamayanları 

oldu ve "kahrolsun PKK!" slogan
l arını attıla r (HK). Böylece faşizmin 
"şehitleri" iç in tuttukları yası dile 
getirdiler. K. Surkay bir yazısında 
(Riya azadi) PKK'nin yurtsever gö
n11mesi için bu eyiemlerini derhal 
durdurması gerektiğini belirtiyor
du. Bu adam ulusal hainligini ajanıı· 
ğından hiç kimsenin artık kuşku bile 
duymadıgı Aydınlık'ın (Seçenek) 
takdirini kazanacak düzeye var· 
dırıyor. Seçenek 1 O Aralık 1 984 
sayısında bayımızı şöyle örnek gös
teriyor: "Kemal Burkay'ın kitabı ile 
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TKSP'nin yayın organı 'Ri ya azadi'· 
dekiApocularla ilgili yazılarSovyet 
yanlısı di§ er Kürt örgütlerine de bir 
örnek olabilir." Ki aynı Seçenek bir 
diQer sayısında şunu yazıyor: "Dev
let bugün halka. Apoculara karşı 
kullanmak üzere verdiği sitahiar
dan bize de verecek midir?" 

Evet örnekler daha da ço§altıla
bilir. Ama ihanetin durumunu gör
mek için bunlar yeter de artar bile. 
Şimdi durum bu kadar açık oldu
Quna göre, şunu demekle hakh 
değil miyiz? 

15 AGUSTOS EYLEMLiLiGi 
KARŞlSlNDA TASFiYECiLiGiN 
iÇiNE DÜŞMÜŞ OLDUGU TAVlR 
FAŞiZME YARANMA VE ONA 
UŞAKLIK SiYASETiDiR. 

15 Ağustos ve sonrası devam 
eden eylemler nedeniyle tasfiyecili
§in PKK'ye karşı saidıniarı keskin 
bir düşmanlık düzeyine vararak 
yeni boyutlar almı ştır. 

Faşist yönetim şeflerinin ve gü
dümleri altındaki basının olaylan 
yorumlama tarzıyla şaşırtı c ı bir 
uyum gösteren tasfiyeci "sol" u'n 
eylemlerimiz hakkındaki değerlen· 
dirmeleri bizleri biraz hayrete dü· 
şürdü. Doğrusu bu kadarı da bek
lenmezdi. Evet biz, bu güçlerin 
reformist milliyetçi ve sosyal-şoven 
niteliklerini biliyorduk ve hiçbir 
zaman proletarya devrimciliğine 
-iddia ettikleri gibi- ulaşamadık· 

l arı açık olan gerçek bir durumdu. 
Olsa olsa ancak, burjuva demokrat· 
l arı olabilirlerdi ama, şunu unut· 
mayalım ki , bir burjuva demokratı· 
nın da sınıfsal veya ulusal amaçları, 
yöneldiği iktidar hedefleri ve bun· 
dan kaynaklanan mücadele - ittifak 
anlayışı vardır. Onun bu durumu 
ona kendi gerçekliQi üzerinde si
yasal bir çizgiye sahip olma ka· 
rakterini kazandınr ve herşeyden 
önce karaktersiz değildir. Top· 
lumsal veya siyasal olayları kendi 
siyasal mantı§ı (başkasının deQil) 
çerçevesinde yorumlamaya tabi 
tutar, muhalifi bulunduğu güçlerin 
tavrından farklı, özgün tavrını or· 
taya koyar. Bu akım esasında anti· 
faşisttir . Ve ona karşı mücadeleden 
yanadır. (TabiiTürkiye'de bu durum 
farklıdır ve bir sahtelik söz konusu· 
dur) Siyasal kimliğinden uzaklaş· 
maksızın faşizmle aynı tavır ve 
anlayışa düşmeleri söz konusu ol· 
maz. İspanya, Fransa, Yunanis· 
tan' da (Il. Dünya Savaşı ve öncesi 
yıllarda) günümüzde ise Nikaragua. 
Şili ve daha birçok yerde bunların 
gösterdikleri anti·faşist tavırları 
bilinmektedir. Silahlı mücadele da· 
h il hertürlü mücadelenin aktif savu· 
nucusu hatta çoğu yerde yürütü· 
cüsü olmuşlardır. Ama bizdeki sö· 
züm ona "proleter sol" gelip dayan
dığı uzlaşmacı liberal burjuva de
mokratlığında bile durmadı. O yer· 
de kalıp onun karakterine bile tam 
bürünemedi ve çürüme süreci içinde 
o kadar hızla gitti ki, onları da 
geçerek faşizme tam bir yaranma ve 
uşaklık içine yuvartaoarak karak
tersizlik ve şerefsiz lik içinde soysuz
luğun batağına sapiandı gitti ... ya· 
zık bu olmamalıydı. 

Bunlar faşist yöneticilerin ağzını 
kullandılar, ona sadakatlık göste· 
risinde bulundular. Ve "şeh itlerine" 

sahip çıktılar. Onu buna inandır· 
mak için de PKK'ye karşı saldınlara 
hız verdiler . PKK'ye karşı düşman· 
lı §ı kimin ilk başlattı§ı en aktifi 
kimin oldugu tartışmaianna gire· 
rek o yüce "şerefe" nail olma 
hakkını kimseye kaptırmama dala
şına girdile r. 

Bunlara karşı bu ifadeleri kul
landı§ımız için bazı dostlar bizi 
aşınlıkla suçlamasınlar, suçlama
malıdırlar. Olan gerçekleri artık 

görmeleri gerekirdi. Bu konuda 
kendisiyle çelişkili bir tutum sergi
leyen "Devrimci Çizgi"nin duru
muna işaret edece§iz. 

"Devrimci Çizgi" 7. sayısında 
şöyle yazar: "PKK. .. (bu faaliyetleri 
sol 'a karşı düşmanca bir tutum izle
rnede kullansa da) bu eylemleri: 

Türkiye Kürdistan'ında baskı ve 
terörün sebebi olarak görülemez" 
ve "Kürt solu'nun eski Kürt diren· 
meleri ile 15 A§ustos direnmesi 
karşısındakifarklı tutumlar olması · 
na bir anlam veremiyor". Oysa 
gerek Kürt solu dedikleri burjuva 
milliyetçileri olsun gerekse bir kı· 
sım sosyal·şovenin yeni Kürt dire· 
nişine karşı çıkışları faşist cuntaya 
sahip çıktı klarını ifade ede r ve 
reformisı anlamda da olsa anti· 
faşist demokrasi güçleri bi le ol
maktan uzaklaştıklarını gösterir. 
Eylemiere ve PKK'ye karşı olan kin· 
leri faşist şefierin kinlerini hiç de 
geride bırakmayacak derecede az
gıncadır. 

Eylemiere terör , provakasyon, 
maceracılık dediler. "Kahrolsun 
PKK!" slogan l arın ı Stuttgart Türk 
Konsoloslu§u önünde atarak cunta
nın "şehitl eri" için tuttukları yassı 
dile getirdiler ve bazıları PKK'ye 
ajandır, faşisttir dediler ve de yazdı 
lar. Faşizm lekendi arasına sınır çek
meksizin onunla bu kadar sarmaş 
dolaş olan bu nemenem bir "sol" 
oldugu işte gözler önünde olan 
'"sol"un yüzkaraiarına karşı PKK 
mücadele etti§i için hcilci "sol"a 
karşı düşmanca bir tutuma girdi§ini 
söylemek haksızlık olmuyor mu? 

Mademki olayları (Eruh-Şem
dinli) yaratanlar ajan, provakatör, 
maceracı , te rörist ve hatta faşist 
iseler, o zaman bunların eylemleri 
de haksız de§il midir? Savaşan 

taraflardan birisi haksız ise, di§eri 
de haklı ve nefs· i müdafa konumuna 
girmiyor mu? PKK devlet kuvvet
lerine karşı haksız bir saldırı düzen
l e miştir, bu "nedenle" devletin as
keri birlikleri operasyona geçmek 
zorunda kalmıştır. Evet, olayları 
bunların mantığıyla de§erlendirme
nin vardığı sonuç budur. Buna karşı 
şunu demekle haklı olmuyor mu· 
yuz? Sizin, faşist cuntanın Kürdis· 
tan'daki saldırılarını protesto edi
şiniz, tam bir sahtekarlık ve ikiyüz
lülükten başka bir şey değildir. Yap
tı§ınız bütün iş, faşizmi ince yollarla 
haklı göstermektir. 

İhanetçi tasfiyeci .. sol"un içine 
düştü§ü bu alçaklı§ı, daha da derin· 
leştirece§i beklenen muhtemel ge
lişmeler arasındadır. 

Faşist yönetim eski bir kanunu 
yeniden günderpe getirerek Kürdis
tan Ulusal Kurtuluş Mücadelesine 
karşı kullanmak amacıyla silahlı 
milis hareketini örgütlerneye çalış
tı . Bunun için halka olmadık baskı
lar uyguladı . Ancak halk, tüm bas· 
kılara gö§üs gererek, düşmanın bu 
dayatmasını kırabildL Bu nedenle, 
cunta Kuzey Kürdistan'daki ilkel
feodal·komprador milliyetçili§iyle 
oynamaya başladı ve bunların mev
cut örgütlerinin adı altında Kürt 
gericiliğini yeniden diriitme kara· 
rı nı (Diyarbakır Saraç Oteli'nde bu 
örgütlerden birisinin temsilcileriyle 
yapılan toplantıda), aldı (zamanı 
ge ldi§inde bu örgütün adını ve top
lantıya katılanları açıklayaca§ı· 
mız ı belirtiriz). Böylesi bir karşı· 
devrim silahlımilis hareketine aday 
olacaklardan birisi de işbirlikçi-feo
dal·kompradorların Kürdistan 'daki 
hakiki temsilcisi , cezaevinde polis 
ile işbirliği halinde -içe rde ve 
dışarda- devrimci hareketi ezmeye 
çalışan ve polise 400 kişilik örgüt 
mensuplarının listesini samimi bir 
i tirafla sunan Ömer Çetin isimli bay 
sekreterin örgütü Kürdistan'ın ''Bal
li Kombetar"ı Peşeng (PPKK) deni
len karanlık güçtür. (Gerçi belirt
ti§imiz toplantıda bunların yer alıp 
almadı§ı belli de§il.) Ama bugün ulu 
orta sarfettikleri "PKK'ye ikinci 
adımı attırmayacağız, içeriye gidip 
onları durduracağız" sözlerinin an· 
lamı açıktır. Bunu hangi güçle ve 
kime dayanarak yapacaklar? Ayrı
ca bu gücün PKK'ye karşı bir yı§ın 
komplo çabası içinde oldugu da 
tarafımızdan çok iyi bilinmektedir. 
Şimdiye kadar yaptıkları, PKK' nin 
kapısına dayanıp, "Avrupa'ya git· 
rnek isteyenlere pasaport, iş , para , 
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ev, evli lik" deyip Avrupa'lara adam 
kaçırınaya çalışmaktı. Nitekim bi· 
risine birgün içinde pasaport bulup 
Stockholm'e uçurdular. Ama anla
şı lan tasfiyecili§in bu biçimi tut
mayınca silah lı tasfiyeci lik gün
deme getirilmeye çalışılıyor. 

Tasfiyeci li§in bütün bunları 

PKK'ye karşı yapmasındaki ama
cına gelince; Avrupa sosyal-de
mokratları, Türkiye'de düzenin var
lı§ını tehlikeye düşürecek gelişme
lerin önünij almak için, 1988'1erde 
Kenan Evren rejimi yerine yumuşak 
bir inişte oturtulmasına çalışılan 
Ecevit liderli§indeki demokratik 
liberal görünümlü sosyal-demok· 
rat etiketli bir yönetim tezgahla· 
maktadırlar. Buna Avrupa'da ehlileş
tirilmiş bir kısım Türk ve Kürt 
"sol"u da kuyruk yapılmak iste· 
niyor ve .. tekelcilerin bir kanadıyla 
ittifak kurulabilir" teorileriyle uz
laşmaya çoktan beri yatmış tas
fiyeci .. sol", sosyal-demokrat şefleri 
Olef Pal me ile Ecevit' in, "planı mı· 
zın önündeki en ciddi engel PKK 
ezi!me!i" talimatını uygulamaya 
koymuştur. Fakat ölçüyü o ·kadar 
kaçırmışlar ki , yukarda belirttiSi
miz duruma girmekten kendilerini 
alamamışlardır. 

PKK'nin bu "sol"a karşı düş
manca tutumundan şikayet ediyor 
"Devrimci Çizgi." Oysa, PKK'nin 
yaptı§ ı iş, sol'u bu i§renç, yüzkı· 
zartıcı illetten kurtarmaktan başka 
bir şey değildir. Bunu da, kendisinin 
olduğu kadar, tüm sol'un da değer
leri sayılan, kan pahasına elde edil
miş devrimci kazanım değerlerini 
tecavüzlere karşı korumak için 
yaptı§ını , bu arkadaşlar bilmek du
rumundadırlar. 

"Devrimci Çizgi" nin 15 Ağustos 
eylemlerine karşı yaklaşımı ise, 
olumluluk göstermekle birlikte 
çeşitli hata ve eksiklikler taşı· 
maktadır. Eylemler iyidir, PKK 
kötüdür an l ayışı ile sorun ele ah· 
narak objektif bir yaklaşım sunula· 
mamıştır. Eylemleri Kürt halkının 
ulusal baskıya karşı haklı bir tepkisi 
olarak görüyor. Evet, doğru ama, 
yetersiz bir yaklaşım. Zulme karşı 
halkımızın tarihte başgösteren bir 
yığın tepki olayı vardır, fakat bun· 
ların önemli bir kısmı salt bir tepki 
düzeyinde kalarak ilkel başkaldırı· 
ların ötesine varamam ışlardır. O 
günün nesnel gerçekiiSi bu tepkile· 
rin geniş ha lk kesimlerinin çıkar· 
l arını temel olan bilinçli önderlik 
yapısının ve örgütlü eylemlili§e 
dönüşme lerine olanak tanımamış· 
tır. Ve zaaflardan ötürü yenilgi 
almaktan kurtulamamışlardır. 
"Devrimci Çizgi", PKK'nin zaaf
Ianna işaret ediyor, acaba geçmiş 
direnmele rdeki zaaflar mıdır bun
lar? Sanmıyoruz, çünkü herşeyden 
önce farklı bir nesnel ortamın ürünü 
olarak ye ni direniş şekillenmiştir. 
Eski ortamın zaafları, eski ortamla 
birlikte yok oldu gitti. Ama bazı 
pratik yanılg ılardan sözedilebilir, 
bunu da anlamaları için durum 
hakkında arkadaşların daha iyi bil
gi edinmelerini tavsiye ederiz. 

Bugün Kürdistan'da bii savaş 
ortamı yaşanmaktadır. Ama bu 
savaşı başlatan taraf bi z olmadık. 
Sömürgeciliğin kendisi zaten bir 
savaştır ve bu savaş halkımızın 
imhası kararlılı§ıyla yüzyıllardır 

tek taraflı sürdürülmektedir. Şimdi 
olan, halkımızın PKK önderliğinde 
kendi savaşını dayatmasıdır. 
Sömürgeci imha savaşına karşı, bir 
halkın haklı ve zorunlu mürlafası 
söz konusudur. 15 A§ustos'la olan 
gelişme ise, stratejik bir savaş 
hareketi iç inde savunmada olan 
tarafın taktik bir karşı·taarruza geç 
mesidir. Ve tabi ki , böylece muhare
benin seyrinde de yeni gelişmeler 
ortaya çıkmıştır. Savunma cephe
sindeki taraf, seri bir atakla karşı 
tarafa ağır kayıplar verdirerek ilk 
raundu 15 ASustos gecesi kazan
mıştır. Düşman adeta şoke olmuş, 

tam bir panik havası içine girmiştir. 
Bu ilk şaşkınlığı geçtikten sonra ise, 

bütün gücüyle yeniden saldırıya 

geçmiştir. İşte burada yapılması 
gereken, düşmana bu toparlanma 
imkanını tanımadan daha ile ri mev· 
zilerin kazanılması olmalıydı. An
cak elde edilen mevzilerin korun~ 
masıyla yetinilmiş ve bu nedenle de 
ilk sersemietki darbenin etkisini 
derinleştirmede gereken hız gösteri!· 
memiştir. Fakat bu, çok kısa bir 
süreyi kapsamaktadır. İşte, bilcüm
le faşist yöneticinin savaş alanına 
gelerek bizzat kurmaylık ettikleri 
harekata, Ekim ayı boyunca tekrar 
Şemdinli'de ve ardından Çukurca; 
Beytüişebbap , Şırnak'ta partizan· 
lar karşılık ve rdiler ve inatla dire· 
necekleri mesajını ilettiler. Düş
man, bu direniş karşısında çılgına 
dönerek var güçleriyle her taraftan 
savaşçılara yüklenmeye devam etti. 
Toplam 40 bini aşan da§ komando 
birlikleri ve jandarma alaylarından 
oluşan seyyar güç, yı ldırım hare
kAtını yürütüyordu. Fakat aktif sa 
vunmayı geliştirmeye başlayan par· 
tizanlar, said ın ile savunmayı do§ru 
bağdaştırmayı ö§rendiler ve düş· 
manın planlannı boşa çıkararak, onu 
plansız , başıboş maceracılı§a sok
tular. Partizan savaşı, düşmanı güç 
bir stratejik duruma · sokmayı ba· 
şarabilmiştir. 

Düşman , içine girdi§i bu güç 
durumdan kurtulmak iç in halka 
başvurdu. Partizanlara karşı savaş
maları durumunda baskılan kal· 
dıracağını vaat etti ve silah teklif 
etti. Ancak halk, bu teklifi redde
derek, partizanlarla birlikte eylem
Ie re katıldı . Onlarca haini kendi 
elleriyle temizlediler. Gençler. birlik· 
terin içine akın etmeye başladı. 
Düşman , hiç bir operasyonun, zor
lama ve yakıp-yıkınanın bir sonuç 
vermediSini görünce bir halk sa· 
vaşıyla karşı karşıya geldi§ini an· 
tadı ve uçak bombardımanlarının 
kullanımına kadar savaşı tırman· 
dırdı. Bölgelerin köylerden arın 
dmlması planlandı, bunun için nabız 
denemesine girişti§i Ulude re'nin 
Ne rveh köyünde 300 hanelik halkın 
toplu üç saatlık f:IÖsteri yürüyüşü ile 
karşılaşınca geri adım attı . 

Bunlardan çıkan sonuç nedir? 
Politik ve askeri gücün ulaştığı ölçü
nün ifadesidir. Bu durumun o lu ş· 

masında siyasal faaliyetin rolü be· 
lirleyici olmuştur. Savaşın en sıcak 
anında bile siyasal çalışmaların 
geniş köy toplantıları düzeyinde 
sürdürülmüş olmasına borçludur. O 
zaman, bu faaliye tler, s ilahlı propa
ganda faaliy etleridir ve "Devrimci 
Çizgi" nin , "eylemler silahlı propa· 
gandanın kapsamını aşmıştır" de· 
mesine katılmıyoruz. Doğrusu olan 
şudur: Silahlı propaganda çalışma· 
larının yo§unlaştı§ı bölgelerde ge
rillaya geçişin koşullan do§muştur. 
Silahlı mücadelenin ile ri bir aşa· 
maya tırmandığı söylenebilir, ama 
şu unutulmasın ki silahlı propa· 
ganda özünde bir gerilla faaliyeti
dir, onun bir alt biçimidir, birbirini 
dıştatayan olgular değildirler. 

Kürdistan. dengesizlik ler ülkesi· 
dir, her yerde aynı toplumsal-siya
sal koşullara rastlanmaz. 
Bu nedenle denge tuturmak için 
yerel koşulların durumu dikkate 
alınmalıdır ve tek dengeteyid un
surda silahlı propaganda olmuştur, 
ama farklı düzeylerde sürdürmek 
koşuluyla. Örne§in Giap; silahlı 
progapandayı kastederek. ((işe birlik· 
le r düzeyinde başlamak güç olur» 
der başlangıçta küçük birimler, 
hatta bireyler düzeyinde halkın 

içine karışarak gizli faaliyetin yü
rütülmesi gerekti§ini belirttir. An
cak bu gelişmelerden sonra, birlik 
düzeyinde harekete geçilebilir. Giap'
ın komuta etti§i 34 kişilik ilk dire
niş birliğine, propaganda takımı 
denilmiştir ve bu propaganda takı
mının giriştiği ilk eylemler ise üç 
bölgede düşmanı kısa süre içinde 
geri çekilmeye zorlayan eylemler 
olmuştur. 

Silahlı propagandayı gerilladan 
ayıran hedeflerin çapı degildir . bu 
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tek başına belirleyici o lamaz. Esas 
olan siyasal, örgütsel ve askeri tek
nik koşulların olgunluk düzeyidir. 
Bugün bu olgun laşmanın sa§lan
dı§ı bölgelerde silahlı mücadele 
gerilla karakterine bürünmüştür. 
Ancak ülkenin bir çok alanında 
silahlı propaganda çeş itli düzey· 
lerde hala esastır . 

" Devrimci Çizgi" , " 15 A§ustos 
eylemleri, silahlı propagandanın 
çapını aşan eylemlerdir ve derha l 
geri lla cepheleri açılmalı. güçler 
da§ıtılmamalıydı " diyor. Yukarda 
eylemlerin niteliğini koymuştuk, 
ama farzsayalim ki bunlar gerilla 
eylemleri o lsun, yine de arkadaş· 
larımızın yaptı §ı önerilerde yanlış
lık var. Çünkü; gerillanın temel 
hareket ilkesi toplanma de§ il, dağı)· 
madır. Bazı özel eylemler için top
lanma olur. Aksi taktirde gerillanın 
işlevi olan düşmanı şaşırtma. oya· 
lama, her alanda yıpratma ve taciz 
etme mümkün olabilir mi? Gerilla 
toplanarak düşmana kıyasla zayıf 
olan güçlerini "devin" saldırıları 

karşısında koruyabilir mi? Bu du
rumda gerilla. ana sermayesi olan 
hız , insiyatif ve gizlilikten yoksun 
düşer, hantallaşır ve dar bir alanda 
düşmanla mevzi savaşına gir· 
rnekten kaçınamaz , ha liyle gerilla 
olmaktan çıkar gider. 

"Gerilla Cepheleri" deniliyor. 
Gerillanın cephesi yoktur. Her yer· 
de ortaya çıkar, düşmanla içiçe 
yaşar, onunla kendi arasına bir 
cephe hattını çekemez. Ama ezici 
darbeler indirmek iç in en uygun 
bazı alanları seçer, savaşı bura· 
larda yoğunlaştırır ve burayı askeri 
üsler haline getirm eyi hedefle r. 
Hedefine varmak için düşman güç
lerinin bir çok alanda yıpratılıp istik
rarsız kılınması gerekir. Böylesi 
bir ortam yaratılmadan gerilla, 
kendi imhasına yo laçacak toplu 
hareket ilkesiyle kendini dar cephe 
hatlarına sıkıştıramaz . 

"Devrimci Çizgi"deki arkadaş
larla silahlı mücadelenin prati§i 
konusunda tartışma lara devam et
mekten yana oldu§umuzu belirte
rek, doğacak gelişmeler hakkında 
yeni değerlendirmelerini beklemek 
üzere tartışmayı burada noktalaya· 
lım. 

iHANETE KARŞI TUTUM VE 
MÜCADELE NASIL OLMALI? 

Tasfiyeci "sol" olarak nitelendir· 
diğimiz güçlerin bir kısmı, bugün 
TKP önderiiSinde .. Ağustos blo
ku" nu oluşturmuşlar. Amaçları, 

güç birli§i halinde geniş bir alan ve 
Avrupa emperyalizminin keiıdi
lerine sundu§u olanaklar üzerinde 
gerçekleri çarpıtma , de§erleri göz
den düşürme, karalama, adam satın· 
alma. mücadeleden kaçırtma ve 
komplolar dahil , he r türlü i§renç 
karşı-devrimci yol ve yöntemle rle 
devrimci direniş çizgisini boğ
maktır. 

Faşist iktidar karşısında tesli
miyetçi, mistik ruhlu uyuşuk refor 
mizmin kemalist damarına basıl· 
dığı için ayranı kabarmıştır. Ve 
devrime karşı şaha kalkarak bu 
u§urda ne kadar güç lü militan özel· 
liğe sahip oldugunu göstermişti r. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mü
cadelesi, içerden ve dışardan, iki 
koldan saldırıya maruz kalmıştır. 
Faşizmin saldırıları, halkımızı kat· 
letme yoluyla direniş güçlerini im· 
haya çalışırken, diğer koldan da 
tasfiyeci "sol" denen hain takımı , 

dışarda halkımızın nefes alma yol· 
larını tıkayıp bu alandan gelebilecek 
yardımları kesmekle meşguldur. 

Uluslararası dost güçlere ça§nlar 
djizenleyerek Kürdistan Ulusal Kur
tuluş Mücadelesine yardımda bu
lunmamalan ve PKK ile olan iliş

kilere derhal son verilmesini isti
yorlar. 

Bunların şimd iye kadar yaptığı , 
Avrupa sosyal-demokratların emir-

Devamı 18. sayfada 
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DERSİM'DE HORTLATILMAK iSTENEN AJAN-MİLİSLERE DİKKAT! 
Baştarafı 1. sayfada 

-Ümit edilen halkdeste§inin hiç· 
bir zaman görülmedi§in i, vatan
daşın güvenlik kuvvetle rinin ya
nında, çete mensuplarının yokalan
masında, canla başla önayak ol
dugunu, 

-Güvenlik güçle rinin, çete ele
manlarını yako/adıkça çeteyi ka
ramsarlı§a itti§ini, devle te karşı 

gelmenin hayali ve imkansız oldugu 
inancının yaygınlaş tı§ını, ifade 
etmişlerdir." 

Bu sözler, geçmişten bu yana 
ülke miz üzerinde beslenen amaç
ları ve neye dayanarak gerçekleş
tirilmek iste ndi§ini ele veren açık 
bir be lge niteli§indedir. 

Sömürgeci-faşistler, TC'nin ku
ruluş yıllarında Kürdis tan 'da patlak 
veren i syan l a rın hastınlması ardın

dan, isya n m e rkezler ini p ilo t bölge 
seçere k, buraları bu kez tam te rsi 
bir roll e Kürdistan'da yaratmak 
is tedikle ri yapının den ey alanları 
ha line getirmeye ça lıştılar. Özellik
le Dersim bunun bir make ti o larak 

ele alındı . Yaratılan sUni bir kent· 
l eş m e temelind e, şehirm erkezi esas 

alınarak burası, yabancı egem en· 
li§e başkaldırı ve yurtseverlik ruhu
nun ez ilmesi, katliam ve sürgünlerle 

isyanların yenilgisi üzerinde verilen 
sahte bir kimlikle kendi öz ulusal 
kimlik ve değerlerine karş ı bir 
konuma getirilmeye ça lı ş ıldı . Bu. 
genelde yaratılmak iste nenin bir 

küçük make tiydi. Öyle bir politika 
izlenmeliydi ki. bu isyan m erkezi 

kendisine karş ı bir kon uma d ö nü
şerek, isyan ruhu ye rine Türk burju· 

vazisi ne uşaklığın ve Türkleşmenin 

"seçkin" bir örneğ i haline gelme
liydi . Bir yanda yen ilgiyle sonuçla

nan isyanların yarattığı ko rku e t
keni nin canlı tutulması, bu isyan

lara sahip çıkışın imha ile son uç la
naca§ının beliekiere yerleştiril

mesi. öte ya nda ise avuç iç i kadar 

küçlık olmasına rağmen açılan 

okullara çocukların daha ana kuca
§ından alınarak Türkleştirilmesi. 

Kemalizmin yediden yetmişe tüm 
i nsanların kafasına şırınga edilmesi 
gerekiyordu. Dersim, kendi özüne 

ihane tin tipik bir laboratuva rı ola
rak E- le alındı, üzerinde bu tem e lde 

bir politika yürütüldü ve i şte bugün 
sömürgeci-faşistler De rs im'den yıl

larca sürdürdükleri bu politikanın 
meyve vermesini istemekte, ulusal 

kurtuluş mücadeles ine karş ı verdik
leri rolü oyna masın ı daya tmakta

dırlar. 

Üzerinde böylesine alçakça h e

sapların yapıldı ğı eski bir diren iş 

me rkezimi z olan Dersim. söm ür

gecilikle ulusal çıkarlarımızın en 
keskin bir çatışma a lan ı o lmak 

durumundadır. Tarihse l ve güç lü bir 
direniş mirasına sahiptir. Ve zaten 
bu nedenledir ki. düşman da burayı 
tam ters i biçimde ihanet merkezi 

ha line getirmek istemiştir . 

Tarih de kanıtlamıştır ki, direniş 
ö§elerinin güçlü olduğu bir ze
minde, düşman da ihan e t tohumunu 

e kmeye ve güçlendirmeye çalışır. 

Çünkü hi çbir kanlı saldırı, boy 
attırılm ı ş bir ihanet kadar e tkili 

değildir . Eğer sömürgeciler, isyan
lar sonrasında Dersim üze rine böy
le bir po litikayla gelmemiş ve ke ndi 

diklikle ri sahte bir e lbiseyi giydir
ıneye çalışmış olmasalardı, Der· 

sim daima isyan şehitlerinin davaya 
sahip çıkma kararlılıijını belirten ve 
direnişe ça§ıran gözleriyle gözgöze 

yaşayacaktı. Böyle bir ruhla yetişen 
yeni nes ille r ise, laç d eresinin ve 

katledile n onbinle rin intikamını al
mak iç in sömürgecile rin karşısına 

çıkacaklardı. Sömürgeciler bu ger
çeği önceden görmüş ve bu nede nle 

dir ki , ana kuca§ından çocukların 
alınarak Türkleştirilmesi politika
sını Kürdistan 'da ilk kez Dersim'de 
uygulamaya geçirmişlerdir. Çarpık 

bir tarih bilinci ve kendi özlerini 
inkar tem e linde e§itilen bu genç 
nesille r, böylece kendi halkl arına 

karşı bir konuma getirilmeye ça

lışılmış lardır. Aslında bu politika, 
be lirli bir m esafenin katedilmesini 
de sağlamıştır. TC' nin e n azı lı savu
nuculannın , en inançlı Kemalistle

rin vb. Dersim'de n çıkmış olmasına 
bakılırsa. sömürgecilerin aldıkları 
bu m esafeyi görmem e k bir yanılgı 

olacaktır. 

Fakat bu. s ınırlı bir kesim için 
öyle o lmakla birlikte, genelde yara

tıl an bir yanılgıdan ö te bir şey degil
dir. Gerçekte o rada kanlı bir be

dene, Kemalizmin biç ip-dikti§i i§
reti bir e lbise giydiril miştir. Bıraka

lım bu e lbise nin çıkarılıp atılmasını 
hafifçe bir dokunuş bile altındaki 
insanları geçmişin tüm acılarını ilik
le rine kadar duyarak, intikam duy· 

gusuyla h a re ke te geçirmeye ye ter
lidir. Nitekim, bağımsızlık düşün
cesi nin ve ba§ımsızlıkç ı hareke tin 
e n e rke nden benimsendi§i alan 
olması bu gerçeğin bir ürünüdür. 
Da ha ilk günden belli olmuştur ki , 

Dersim, ihane tle direnişin en çetin 
savaş a lanı haline getirilmek iste· 
n en bu alan, gerçekte derinliklerden 
gelen böyle bir tazyikle, üstte n 

sömürgeciliğin dayattığı Ke ma liz
min en yoğun e tkisi altında tutul 
maya ça lı şılan bir ze minin bu kar
şılıklı basınç altında her an patla

maya hazır bir ko numda olaca§ ı 

anlaşılır bir husustur. 
İ ş te sömürgeci-faşistlerin günü

müzde de e n çok bu alan üze rinde 

durmaları ve ihaneti ege m en kıl

maya çalışmaları bu ned enledir. 
Sömürgeci-faşistler orada, Ra ibe r'

le rin ruhunu canlı tutmaya ve adeta 
yeni Raiber'l e ri hortlatmaya ça lı ş

maktadırlar. Nasıl ki, geçmişte 

isyanların bastırılmasında ihanet 
çe te leri örgütlemiş; nas ıl ki geçmiş

te teslim aldıkları hainleri kurşuna 
dizerke n bile .. Türk" lü§ü öven söz

le r ettirmişle r ve o nlara ihane t 
çağrıları yaptırm ış larsa , bugün de 
aynı uygulamalara başvurmakta ve 

aynı sonuçları alabileceklerini um· 
maktadırlar. 

15.2.1985 tarihinde 8. Koiordunun 
yaptığı açıklama, so n yılların yaşa
na n gelişmelerinin to plu bir ifa
des ini veriyor sanki. 

Şahin-Yıldırım ihane t çetesi ve 
dışarıda Semir hainine söyletilen 

sözlerle GenelKurmaylığın son açık
lama l arı gerçekleri e n kö r gözlerin 
bile görmesini sa§layacak kadar 

aydınlı§a kavuşturm uştur. Son a f 
tasarısından, günlük propaganda· 
la ra kadar her uygulama genelde ve 

özelde de Dersim'de yapılan hesap· 
la rın o rtaya serilişidir. 

Şahin-Yıldırım-Semir çe tes inin 
aynı kaynaktan beslenen bir ihanet 
güruhu o lduğu ve bu ihane tin salt 
bir Parti ve halka karşı işlenmiş bir 
ihanet o lmakla d a kalmayıp, dünya 
gericiliğinin insanlı§a duydu§u kin 

ve düşmanlı§ın en alçakçasına ku
suluşu olduğu he me n belirtilmeli
dir. Genel Kurmaylığın son açık· 

laması, ihane t çe tesinin söz ve yaz ı

lanyla karşılaştırıldı§ında ve tüm 

bunlar ortak bir değerlendirmeye 

tabi tutuldu§unda görülen gerçek 
budur. 

Te rc üman gazetesinin Ekim 
1983'de Diyarbakır cezaevinde ki 

ihanet çetesinin a§zından yayınla
dığı sözle ri ve Semir a lçağının yazı

larını bir kez daha hatırlaya lım . 

" Devlet. pişmanlık gösteren te
rö r suç/usuna sahip çıkma/ıdır. " 

"Hakkımdaki ölüm karanna iç· 
tenlikle saygı duyuyorum. " 

"Örgütten bağlannı koparmak 
isteyen, çeşitli suçlama ve tehdit
lere maruz kalır. Bazıları da öl
dürtülür." 

"Örgüt içindeki binlerce insan, 

vicdan rahatsız lığı duymaktadır. 

Örgüte karş ı açık tav ır alanlar. 
destek aramaktadır". 

··ve bu gençler birer robot gibi 
ideolojinin gereklerini yapmaya zor
landı . Tabii bütün bunlara kahraman· 

lık gibi parlak sözler de eklenince, 
genç insanlar birbiriyle yarı.şırcasına 
komünist ideolojiye hizmet etmeye 
başladılar. " (Te rcüman) 

"Örgüt içinde faaliyet te bulun

du§um zamanlarda birçok şeye 

şahit o ldum. Olanları k endi karak

ter ve kişili§im kabul etm emesine 
rağm en içine düştüğüm ilişkiler 

sonucu ö rgütün talimatlarını yerine 
getirmek zorunda idi m. 

"Gerçek kişilifjim i ortaya koya

rak, komünist değil, müslüman ve 
Türk oldu§umu haykırmanın zama
nının geldi§ine karar verdim." (Ekim 
1983. Te rcüman) 

Aşa!} ıdaki sözler ise Semir alça
gına ait: 

''Bizler yıllar sonra da olsa PKK 
gerçe§ini kavrayıp ayrıldı§ımız ve de 
aynı zamanda hayatımızın en büyük 
yanılgısına son verdi§imiz için. bir 
anlamda 'm utluluk' duyuyoruz. İçine 
giren herkesin ya~amından sorumlu 
oldugumuz bu örgütte ço§unluk gibi 
biz de olup bitenleri, olup bitenlerin 
ardındaki entrikaları adeta 'iş işten' 

geçtikten sonra ka vramaya başla

dık. " 

"PKK yönetimince fanatik stilde 
e§itilen gençler eleştiri yapan ve 
gerekirse ayrılmak isteyenlere ayrıca 
da di§er s iyasi çevrelere karşı 'katli 
vacip' gördüler." 

" ... öte yandan birer mürit ve maşa 
olmaktan başka hiçbir meziye tinin 
geliştirilmedi§i insanlara devrimcileri 
vurdurtmalarını 'kahramanlık ' diye 
övmeleri bizleri çok derin düşündüren 
endi~e verici bir gelişmedir ... •· 

PKK 'nin kelimenin en dar anla
mıyla demokrasi anlayışından hoşnut 
olmayan büyük bir ço§unluk var
dır ... " 

"PKK'de kadrolarço§unlukla göz· 
le görülmeyen ama kimi zaman da 
görülebilen bir baskı altındadır." 

"Yanlı ş oldu§un u farkettikten 
sonra PKK gibi bir 'd in ' u§runa bile 
bile çalışmak çılgınlıktı ve ben bu çıl· 
gınlı§ıyapmak is tem edim. PKK do§ru 
bildi§im bir yanlış. ya da üstüne hiçbir 
kanıt olmadığı halde inandı§ım bir 
örgüttü. Bunu kavradıktan sonra kim
se b eni PKK'de tutamazdı. " 

"PKK'nin karanlıkta kalmış yan
larını aydınlığa kavuşturmak istiyo-
rum." 

"İşte o feneri söndürülen (aklı elin
den alınan) insan devrimcidir. sön· 
düren de PKK'dir." (Yaz ıl arı ndan) 

Bu kadarı yete r. Ayn ı kaynaktan 
çıkan bu sözler. sömürgeci -faş ist l erin 

adım adım oluşturmaya ve ha lkımı z ın 
karşı s ın a çı karmaya ça lı ştı!} ı bir iha
net örgütü ve milis çe tele rinin üzerine 
oturtul aca!} ı çerçeveyi de belirle
mektedir. 

S emir ha in i: "Türkiye ve Kürdistan 
halkı bugün başına musallat olmuş, 
PKK lakaplı bir bela ile karşı karşıya
dır. Bu belanın defedilmesi önU'müz
deki dönem verilecek savaşım açı

sından hayati önem arzetmektedir. 
Biz ayrılanlar ve ayrılmak isteyenler 
olarak hep bunun bilincinden hare
ketle PKK'ye karşı koyduk koyuyo
ruz" de rken. Diyarbakır cezaevinde 
Şahin ve Yıldırım'ın ba ş ını çekt i9i iha
net takımı adına yazılan yazıda da 
şunlar ifade edi liyor: "Millete. devlete 
ve insanlı§a karşı suç işledik. Bugün 
bedeli ne olursa olsun, işlediğimiz 

suçun hesabın ı vereceğiz. Türk millet i 
adına yargılama yapan mahkem eler 
nezdinde millete hesap vermenin ge
rekliliğine inanıyoruz. 

Biz geçmişte savundu§umuz dü
şünceleri reddetmekle yelinmenin ye
terli olmadığı inancındoyız. Bunun 
iç in bundan sonraki yaşantımızda 

vatan hain/erine, millet düşmaniarına 
kısaca insanlı§a ve toplumumuza 
zarar veren güç ve örgütlerle müca
dele etmek ve devletin yanında ol
mak omacındoyız." 

Bu sözlerde her şey belirgin ve 
açıktır. "Bu ta v ır Türklük şuurunun 
yeni bir şahlanışı. damarlarımızdaki 

soylu kanın ihanete isyanıdır" sö
zünde daha da netl eşen durum. içerde 
ve dışarda devrimci örgüte ve ha lka 
karşı örgüt lendirilen bu ihanetçi çete· 
!erin , sömürgeci lerin ülkemizdeki 

kusmugu oldukları, Türklük şuuru ve 
faşi zmin şahlanışı biçiminde ulusal 
kurtuluş mücadelemize her düzeyde 
sa ldırı göreviyle yükümlendirildikleri 
izaha gerek olmayacak denli ortaya 
koymaktadır. Türk egemen sınıfları· 
nın tüm ta rihleri boyunca ve son 
olarak da 64 yıllık TC egemeniiSi 
altında Kürdistan'a hakim kılmak 

is tedikle ri Türklük şuuru. bu kez de bu 
iha net çete le ri eliyle ve PKK'ye yö ne· 
lik saldırılar temelinde gerçekleştiril
rnek istenmektedir. Onların a!}zından 
tale p ettirilen görev budur. 

Şeyh Sait ayaklanmasının bastırıl

ması ardından 1925'deki mahkeme· 
lerde hakkındaki idam kara rı açık

lanan Kör Sadi'nin "son sözüm, m e m· 
leketin selameti namına muhterem 
hakimler heyetinin hakkımızda ver
diği kararı minnet ve şükranla karşıla
mak ve kabul etmektir. Hepimiz idam 
cezasına müstahakız. Çünkü va tana 
hıyanet ettik. AIJah Türk millet ve 
memleketinin saadetini müemmen ve 
ebedi etsin, başka sözüm yoktur" biçi
mindeki sözleriyle , bu sözler arasın
daki benzerlik tabii ki bir tesadüf 
degild ir. Bu ihanetçi le rio şahsında. 

geçmişte başarılamayan bir politika 
yeniden ve hem de son bir şans olarak 
haya ta geç irilmeye çalışılmaktadır. 

Halkımızın kökle ri tarihsel derinlik
le re dayanan direniş ruhunun temsil
cis i olan PKK ve onun dire ni ş şe

hitl erine karşı : geçmiş ihanet ierin de 
bir hortlatılmas ı ola ra k bugünkü iha

ne tçi güruh çıkarılmak istenmekte. 
Parti'ye ve kitl e le re yöne lik ola ra k çok 
yönlü bir faaliyet sürd ürül mektedir. 

Cezaevindeki ihanetç i çete, kendi 
dey imlerince " itiraf ı " yeterli bul· 
mayıp , örgüte karşı savaşmanın zo
runlu oldugunu söylemekte, dışarıda 
Semir hainide aynı şey i farklı sözlerle 
ifa de e tmektedir. Burada "sol" adına 
yaygara koparanların dikkatin i çeke
riz. Yapılmak is tenenle r acaba yete· 
rince açık değ il midir? Genel Kur
maylıgın açık lama:arında ifade edi
len le r acaba yine de izah gerektiri
yor mu? 

Evet , görülüyor ki , ihanet çe tele ri 
çeş itli maskele r altında halkımızın 

mücade les ine karş ı bir silah olarak 
dayatılmak isteniyor. "Biz PKK'ye 
karşı savaşmak istiyoruz" naraları 
atan tüm bunların, Kürdista n içinde 
Kürdistan halkına karş ı Türk faşi zmi
nin savunucusu olduklan açıktır . 

Faşist cunta, halklarımıza karş ı 

saldınlannı sürdürürken. bugün, yakın 
geçmişin deneyimlerinden çıka rdıSı 

ders le r temelinde daha sinsi ve sis
temli planlar üze rinde hareket et
mektedir. 1970'1e rde sol'a karşı 

kullandı§ı bir MHP e tken i il e fa zla bir 
sonuç alamayacaklarını bildiklerin
den. bu kez bunun daha da geliştiril
miş bi çimi olarak bu iha net örgütl e rini 
ileriye sürmekte, kendi faşist ideoloj i 
ve politikasının propagandasını bizzat 
bunlara yaptırarak, ha lka karşı kul
lan maktadırla r. Yani , yarat ıl an bu 
ihanet çete leri Türk milliyetçiliğ i ve 
faşi z minin açık birer savunucusu o l
mak durumundadırlar. Kelimenin dar 
anlamıyla salt bir ajan örgüt olmakla 
da sınırlı bir işlevleri yoktur. Onlar. 
bunun ötesinde Kürt egemen sınıfları
nın ihanet tarihlerinin Türk faşizmiyle 
bir noktada çakı şmasını tems il et
mektedirler. Ve verdikle ri , vermek 
istedi klerini söyledikleri savaş, tari
hin tüm ile rici ö!}elerine, halkımız ın 

geçmiş direniş mirasına, öz çıka rları , 

öz kimiiSi ve gelece!}ine, ama ay nı 

zamanda da insaniıSa karşı bir savaş· 
tır . İşt e, yeniden bulduklarını söyledik
leri kişilikleri. sömürgeci Türk bur
juvazisinin Raibe r' lerde. Hamidiye 
Alaylarında, yatılı bölge okulları nda. 
askeri kı şlalarda vb. yaratıp-toplu

mun içine bir ur gibi saidıSı kiş iliktir. 

Genelde yaratılmaya ve dayatıl
maya çalışılan bu insanlık düşmanı 
kişilik ve oluşumların birer maketi 
ola n yukarıda verdiSimiz örnekler, 
günümüzde uygulanma k istenen poli
tikanın ve bunlarla ha ngi sonuçlara 

vanlmak istendiSinin görülmesi açı
sından iyi kavranmalıdır. Sömürgeci
faşistl e r, yazının başında da belirt
tiSirniz gibi, böyle bir politikanın 

uygulama zemini olarak geneldeki 
faaliyetlerinin yanısıra kendilerine 
pilot bölgelerseçmişlerdir. Günümüz
deki faaliye tleri de zaten bunu açı§a 
çıkarıcı nite liktedir. 

Geçmişten bu yana üzerinde en çok 
durdukları alan olarak Dersim mer
kezi , günümüzde bu yö nlü politika
ların hayata geçi rilme çabalarında da 
dikkati çekmektedir. 8. Ko lordunun 
özel o la ra k üzerinde durdu§u bu 
alanda, akrabalık aşiret ve aile iliş ki
le rinden de yararlanılarak, h er türlü 
gerici bag kullanılarak mili s örgütlen
meleri geliştirilmeye ça lı şı lmakta; 

cezaevleri ve dışarıda o lu şturu l an iha
ne t çetesinin tohumları karşı-devrim 

ci mili s le r biçiminde saçılmak is ten· 
mektedir. Yukarıda verdigirniz örnek
lerin yanısıra, geçmişte bu a landa 
faaliyet yürüten ve inkarcı lık teme· 
linde örgütl enmeye ça lı şan HK. sos
yal-şoven ve "Aydınlık" gibi ajan 
örgütl erin yaratııSı tahribatlar ve 
bugünkü konumları da. düşmanın 

do!} rudan faaliyetine denk düşmekte

dir. Öyle ki, bu güç le rin kalıntıları 
şimdi cuntanın bu m ilis örgütlenmesi
nin ilk halka larını o luşturmaktadırlar. 

Gec;m i şte "bölücülük", "terörizm" 
diyerek daha ilk günden mücade le
ın i ze saldıranlar şimdi asıl kimlik
lenne bütün netli!}iyle kavuşmanın 

rahat lı S ın a ulaşmı ş o lacaklar ki , açık

tan faaliyet yürütmekte . cuntanın 

agzıyla propaganda yapmakta ve 
hatta "Seçenek"de görüldü§ü gibi 
cuntadan silah talep etmektedirl er. 
Sosyal-şovenizmin Dersim'de neden 
bu kadar yo!}un bir faaliye te yöneltil
diSi ve inkarcılı!}ı alabildiSine geliş

tirme faali yetine sevkedildikleri şimdi 
daha iyi anlaşı lmaktad ır . 

Aç ıkça görülmektedir ki, geçmişte 
Kürdistan'da ve özelde de Dersim'de 
"sol'' adına yapılan lar da Kemalizmin 
politikasının başka kılıflar altında 

empoze edilme faaliyetinden başka 
bir şey degildir. ESe r bugün , her türlü 
maskeyi atarak faaliye tl eri ni açıktan 
sürdürmek zo runda kalmışlarsa , bu 
direniş mücadelesinin dayatmaları 

artık onlara sahte yaftalarla yaşama 
olanaSı tanımad ı !}ındandır. Bundan 
böyle de hiçbir maskeyi takmaları 
mümkün degildir. İşte Semir al çaSı
nın çıkışı , Şahin-Yıldırım ihanetçetes i 
ve Dersim'deki sosyal-şovenierin 

bugün içinde bulundu§u durum he p 
bunun kanıtlarıdır . 

Dire ni ş ve ihane ti n alabildiSine ve 
amansız bir mücadelesinin yaşandıSı 
Ders im, adeta bir ayna görevi görmüş

tür. Orada herkes kendis ini ele ver
miştir. Ra ibe r' lerin ruhu ile Ali Şer'· 
!erin ruhu günümüzde bir kez d,:.ha 
karşı karşıya gelmiş ve tems ilcileri en 
net ayrışmaya ujjramış l ardır. 

Bu alandaki gelişme le r dikkatle 
izlenmeli ve sömürgeci-faşist düşma

nın hortlatılmış Raibe r'l erl e mücade
lemizi hançerleme çabalarına karşı 

anında tavır k'>nulmalıdır. Çünkü bu 
noktada ki bir duyarsızlık ya da ta~ 

vırsı z lık en çok düşmanın işine ya
rayacak ve sahip çıkılın ası ge reken 
görevlere sırt dönmek an lamına ge· 
lecektir. Düşmanın gerek dogrudan 
Gene l KurmaylıSın bildirilerinde ve 
gerekse Şahin-Yıldırım·Semir ihanet 
çetesine yaptırdı§ı ça§rı l arda, hitap 
etti9i kesimin henüz kaypak arada 
yer alan, direniş ve ihanet karşısında 
kendi konumunu ne tleştirmemiş bir 
durumu yaşayanlar o ldugu da dikkate 
alınırsa, düşmana hiçbir biçimde 
umut vermemek için bir anlık bir 
duraksa maya bile girmeksizin sürekli 
direnişi yükseltmenin önemi kendili
Sinden aniaşı l acaktır. 
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Baştarafı 1. sayfada 

Kürdistan'da Özel Harp Dairesi 
(Kontr-Gerilla)'nın Faaliyetleri. .. 

köylüler tarafından yine ba§lanmak 
suretiyle devlete teslim edilişi ha· 
beri yer aldı. 

Dördüncü gün, sırayı Malatya'
daki bir çatışma haberi aldı. 

En son olarak ise, Dersim'deki 
yakalanmalar ve e le geçirilenterin 
a§zından yaptırılan küfür ve karala
malar duyuldu. 

O lay ve haberler dizisi , bir mer
kezden planlanmış uygulamayı or
taya koyan nitelikteydi. Terörizme 
karşı yeni mücadele taktikleri 
belirleyen Özel Harp Daires i' nin 
mevcut planları sistemli bir biçimde 
uygulamaya geçiri ş i olan bu durum , 
sömürgeci-faşitlerin hangi hazırlık
lar peşinde olduklarını açığa çıkar
maktadır. 

Tüm bu faaliyet lerin en son 
noktası ise, 16-17 Şubat tari h
ler inde yapı lan generaller ve hükü
metin ortak toplantısı o ldu. 15 
Şubat'taki Güvenlik Konseyin'in 
olaQanüstü toplantısı ardına denk 
ge len bu toplantı , Kürdistan'a yöne
lik plan ve uygulamaların te k bir 
merkezden hayata geçirilmesini ve 
tüm devlet kurumlarının bunun hiz
metine koşulmasını sa§lamayı 
amaç lamaktadır. Sivil ve askerler 
arası nda işbirliQinin sa§lanmasının 
amaç landı§ının ve bu amaçla dü
zen lendi§inin söylendi§i toplantıya, 

burjuva çevrelerinden bile tepki ses
leri yükselmeye başladı. SODEP 
Genel Başkanı Erdal İnönü, işbirli§i 
ancak eşitler arasında olur diyerek 
söz konusu toplantının kendi ana
yasalarına bile ters düştü§ünü be
lirten eleştiriler yöneltti. Cuntaya 
sadık burjuva çevreleri ve parti
lerini bi le böylesine kaygıya götü
ren şey, besbelli ki tüm yasama ve 
yürütmenin her türlü kurum ve 
yasanın üstünde bir organ da toplan
masıdır. Faşizmin iktidarda ol
dugu di§er birçok ülkede görül
meyen bu durum, Türkiye'nin yapısı 
gere§i zorunlu oldu§undan, elbette 
şaşırtıcı olmamaktadır. Ancak bu
rada, Türk faşist cuntasının hangi 
gerçe§e karşı konurolanmış bir güç 
o ldu§unu mutlaka görmek ve ona 
göre tavır alm anın önemi de ortada
dır. 

Açıkça görülmektedir ki , Tür
kiye'de faşizm , daha önce çiQneyip 
attı§ı yasalar bir yana, kendi çizdiQi 
yasaları da hiçe sayarak ve ke ndi 
do§urduklarının bile feryadiarına 

kulak asmadan dünyada örne§i 
görülmemiş bir savaş yürütmekte
dir. Türkiye'de generaller güruhu
nun da emrinde oldu§u CIA yöneti
cili§ indeki Özel Harp Dairesi, artık 
tek iktidar gücüdür ve her türlü uy
ıulama buradan çıkan planlardahi

linde Di§er tüm ku-

rum ve kuruluşlar için boşaltılmış 
kof bir elbiseden başka bir şey değil· 
dirler. İşte , faşizmin 
yavru partilerinin bile tedirginlik 
duymasına yolaçan gerçe k budur. 
Onlar şimdi kendilerinin hangi ger
çeklerin perdelenmesine hizmet 
edecek bir pervaz olduklarını daha 
açık görmekte ve doymak bilmeye n 
bu canavarın bir gün olup yavru
larını da yiyebilece§i korkusuyla 
kıvranıp durmaktadırlar . 

Sömürgeci-faşist cunta, tüm ha
zırlıklarını Kürdistan' daki gelişme
lere göre yapmaktadır. Ekono
mist'inden üniversite profesörlerine 
kadar şimdi tüm kadrolarını buna 
göre konumlandırmış ve bu savaşın 
hizmetine koşmuştur. Asker-sivil 
işbirli§i de nilen o lay da gerçek de 
işte bu durumun ifadesidi r ve ortada 
SODEP Genel Başkanının da doğru 
olarak ifade etti§i gibi bir işbirli§i 
de§il olsa o lsa askeri ve sivil tüm 
devlet kurum ve organ l arının savaşı 
en üstte n idare eden Özel Harp 
Dairesinin emrine koşulması olay ı 
vardır. 

Sömürgeci-faşist cunta, baştan 
beri sürdürdü§ü hazırlıklarını ulaş-

Özel Harp Dairesi Faaliyetlerini Boşa ... 
Baştarafı 10. sayfada 

hareketini en s insi biçimde zaten sür
dürmektedir. Önemli olan, bu sinsi ve 
a lçakça savaş karşısında, kendisine 
devrimci , demokrat ve yurtsever di
yenlerin kararlı tutum alması, ihaneti 
teşvik yasası olan bu tasarı la rın iç 
yüzünü kitlelere açıklayarak ve en 
önemlisi de cezaevlerinde devrimci 
tavrı takınara k boşa çıkarma larıdır. 

Özel Harp Dairesi'nin 
Çok Yönlü Saldın Planlarını 

Boşa Çıkaralım! 

Askeri şi dde t uygulamalarından , 
af tasaniarına ve günlük propaganda
Ianna kadar tüm uygulama ve pla n
ların Özel Harp Daires i tarafından 
yapıldıgı artık açı§a çıkmıştır. TC, 
şimdi özellikle Türkiye cephesinde 
muhalif sesi azaltarak, burayı daya
nabileceQi güçlü bir a rd cephe haline 
getirmek ve ası l savaş alanı olan Kür
distan üzerine yürürken bütün gücünü 
buraya yöneltmenin çalışmalarını 
yapmaktadır. 

Son ay larda yapı l an bir dizi top
lantı ve çıkarı l an kararlar, gerçekleri 
gizlenemez noktaya getirmiştir. Dev
rimci kadrolara ve kitlelere yönelik 
teslim alma faaliyetleri yogc:ılaşmış
tır. "Sivil Savunma" adı altında 
milister oluşturulmaya . rehabi
litasyon uygulamalarıyla devrimci 
tutuklular ihanete sürüklenmeye, çıp
lak bir şiddet temelinde kitlelerle öncü 
arasındaki bag koparılmaya çalışıl-

maktadır. Tüm bunlar aynı merkez
den uygulamaya geçiri len bir planın 
parçalarıdır . 

15 Şubat'da "Güvenlik Konseyi''
nin yedi saat süren olaSanüstü top
lantısı ardından, 16· 17 Şubat tarih
lerinde asker-sivil işbirli§inin saglan· 
masının amaçland ı§ının söylendigi 
hükümet ve generallerin ortak top
lantıları yapılmıştır. Gelişmeler. uy
gu lamaların bir merkezden hayata 
geçiri lmesini sa§lamak için cuntanın 
titizlik gös terdiSini ve özel bir savaşın 
dayatılmı ş oldugunu ortaya koy
maktadır. Evet. bu gelişmeler bir özel 
savaşın gerçekleridir. Ve devrimci· 
lerle halk kitleleri de kendilerini buna 
göre haz ırla mak. dayatılan tüm tak
tikleri boşa çıkarmak ve bunun için de 
direnişi yükseltip , bu temelde direni ş 
birlikleri yaratmak zorundadırlar. Ar~ 
kasına tüm bir emperyalist sistemi 
almış bulunan ve tarihin en kanlı ve 
sinsi deneyimleri üzerinde günlük 
uygu lamalarını yükse lten bir düş
mana karşı , halk savaşı nın taktikleri 
en büyük ustalıkla dayatılıp, tüm bir 
halk seferber edilmeksizin mücade
lede zafer mümkün degildir. Ama 
eger, yaşamak istiyor ve hiçbir bi
çimdeyaşama hakkı olmayan bu kanlı 
rejimi yıkmayı amaç lı yorsak. bizler de 
savaşın kurallarına göre yaşayıp, bu 
kuralları dayatmak zorundayız. 

O halde, halklarımızın mücadele
lerine dayatılan bozguncu . yıkı cı ve 
ihaneti teşvik edici uygulamalara 
karşı; 

tırdı§ı son biçimle ve propaganda
dan günlük uygulamalara kadar 
hayata geçirilen planlarla , ajan
milis çetelerini oluşturma çaba
larıyla , kontr-gerilla saldırılarıyla 
ve çıkardı§ı di§er sahte sorunlarla, 
tüm çabas ı ve gücünü Kürdistan 
Ulusal Diren· Mücadelesini ezme 

ve 
maya hasrettiğini ortaya koymuş

' tur. Ancak cuntanın tüm bu çır
pınışları onun içinde bulundu§u çık
maz ve güçsüzlü§ü de sergileyen en 
açık be lgedir. Direniş mücadelemi
zin gelişim ve gücünü, bunun düş· 
manda yaratt ı §ı pani§i gösteren 
son gelişmeler, düşman cephesin
deki telaşlı çabaların başansızlı§a 
mahkum o ldu§unu da şimdiden 
kanıtlamıştır. 

Düşmanı daha ilk adımlarda 
böylesine telaşa sürükleyen, daha 
dün çizdi§i yasaları çi§nemek zo
runda bırakan ve onu şaşkın bir 
örde§e çeviren mücadelemiz, sözde 
en deneyimli karşı-devrimci güç ve 
organlar tarafından çizilen plan ve 
dayatılan taktikleri de işlemez ha le 
getirme ve on ları kendi telaş ve 
korkulan içinde bo§ma gücüne 
sahiptir. Ulusal Direniş Mücadele
miz, daha ilk günden neyin ürünü 
oldukları açı§a çıkan bu sal dırı ve 
taktik bozuntula nnı da a ltedecek
tir. 

*** 
O halde, Kürdistan'a dayatılan 

özel savaşa karşı. güçlerimizi birleş
tirip, daha güçlü bir dire nişle düş
mana haketti§i şamarı ve hem de 
gecikmeden vuralım .. 

Pakistan. 
Baştarafı 12. sayfada 
üzerine yılolmaya başlamıştır. 

Muhalefet yetersizilklerini a· 
şar, özellikle de halk güçleri 
devreye girebillrlerse, Pakistan"· 
da gelişmeler kanlı diktatörün git· 
mesl lle sınırlı kalmayacak. em· 
peıyalizmin önemli bir üssünün 
çökmeslne de yol açacaktır. Böy· 
lece emperyalizmden yeni bir 
halkanın kopuşoda gerçek· 
leşecektlr. 

Seçim aldatmacası lle 217 
uşağından bir meclis oluşturan 
Ziya Ül·Hak, ayıplannı bu yap
rakla örtemeyecektlr. Ayıplan o 
derece açığa çıkmış ki, 217 değil , 
daha fazlası da bunu örtme gü· 
cünde değildir. 

Emperyalizm tarahndan halk· 
lara bir model olarak glydlrilmeye 
çalışılan faşist Türk cuntasının 
yüzü, nasıl açığa çıkmış ve temel· 
leri çatırdamaya başlamışsa, bu· 
nun çok kötü kopyası olan Ziya 
Ül·Hak dlktatörünün akibetinin 
de bundan farklı olmayacağı çok 
açıktır. 

Sayfa 18) 

Kürdistan Direniş Tarihinden Bir Sayfa ... 

Baştarafı 20. sayfada 

çıkarı lmas ı gereken birders de, düş
manın kullandı§ı yöntemler açısın
dandır. Türk burjuvazisi, isyanların 
üzerine yürürken en vahşi katliam 
yöntemlerinin yanısıra, hare keti 
içten parçalamak, satın alma, he r
türlü çelişk iyi derinleştirme taktik
lerini de alabildi§ine kullanmıştır. 
1925 ayaklanmasında Şeyh Sait'in 
de içinde bulundu§u 4 7 kişi idam 
edilmiştir. Yüzlercesinin kafalan 
koparı lmış ve hatta böylesi bir 
vahşet "canları nın ba§ışlanm'ası" 
karşılı§ında direnişçilerio akraba
Ianna yaptırtılmıştır. Hareketin ön
derleri dara§açlarında idam edi lir
ken halk meydanlara toplatılmış, 
TC' nin gücü dara§açları ve binlerin
onbinlerin katliamıyla kanıtlan
maya çalı şılmı ş, do§ru bir önder
likten yoksun o lan halk bu temelde 
derin bir s uskunluk ve durgunluk 
ortamına sürüklenmiştir. isyanların 
bu tarzda yenilgiye u§ramasında, 
direnişe karşı dayatılan ihanetin 
erkenden boşa çı karılamamasının 
büyük payı vardır. Kürdistan 'daki 
bu gelişmeler karşısında , Türkiye'
deki tüm burjuva kesimler iktidarı 
ve muhalefetiyle birleşmiş , ha reket 
tek bir merkezden yöntendiril miştir. 
Bugün de aynı durum görülmekte
dir. Ancak, çok de§işik bir tarihsel 
ve toplumsal koşu llar ortamında. 

Geçmişte M.Kemal'in dayattı§ı 
Kurdistan politikası , bugün de Ke
nan Evren tarafından deneniyor ve 
derinleştirilmek isteniyor. Ancak 
belirtildi§i gibi bugün koşullar tüm
den de§işmiştir. Artık karşılarında 
kendileri yıkımı yaşarken ça§ ı , ge· 
lece§i ve güçlenmeyi temsil eden bir 
ulusal direniş hareketi vardır. Tüm 
ulusu her aşireti, mezhebi, bölgesi 
ile kendi potasında eriten , ça§ın e n 
ileri sınıfı önderli§inde yükselen bir 
harekettir bu, TC, 1925 ayaklan· 
masını 3 ay gibi kısa bir sürede eze
bilmişti. Oysa PKK önderli§indeki 
modern ulusal direniş hareket imiz 
elde silah direnişinin 7. yılını ya
şıyor. 15 A§ustos devrimci eylemli
li§i ise, halk direniş mücadelemizin 
gücünü kanıtlayan, tarihin bu kez 
daha de§işik yaşanaca§ını ortaya 
koyan e n son örnek olmuştu r. Artık 
bir delikanlılık de§il bunak bir 
ihtiyar halini yaşayan TC, bugün 
elindeki teknik olanaklan nı daha da 

artırmış, ordusunu modern leştirmiş 
ve arkasına tüm bir emperyalist 
sistemi almış olarak çok daha per
vasız ve alçakcasına saldır
maktadır. Her türlü komploya 
başvurmakta, en vahşi işkenceler
den e n sinsi planlara kadar amacına 
hizmet edecek herşeyi büyük bir 
açgözlülükle hayata geçirmektedir. 
Aslında, tarihsel deneyimlerinden 
de yararlanarak başvurmadı§ı hiç
biryöntem kalmamış gibidir. Fakat. 
tüm bunlara ra§men mücade lemiz 
sürekli büyümekte; her bakımdan 
yıpranan ve çözümsüzlü9e giren 
ise TC olmaktadır. Bu , mücadele
mizin dayandı§ı ideolojik-örgütsel 
temelin do§rulu§unu, hakhlı§ını ve 
Partimizin tedbirli hareke t edişini 
gösterir. Artık hiç bir oyununun tut
maması bu nedenledir. Karşısında 
bölük·pörçük bir hareket değil, 
halkımızın köklü tarihi direnişiyle 
ça§ın ilerici akımlarını birleştiren, 
ça§a dayanan bir hareke t vardır. 
Çünkü Düşman tarihinin kanlı say
faları nı karıştmp başındaki "be
la" yı nasıl hertaraf edece§inin 
hesaplarını yaparken; biz de derin 
tarih bilinciyle hareket edecek. 
dayatılan düşman oyunlarını tarih
sel derslerle boşa çıkaraca§ız . 

TC, geçmişte dayattı§ı politika
larla epey bir adım atmayı başara
bilm iştir . Ama bu sadece Kürt 
egemen sınıfları açısından geçerli
dir. Geçmiş hare ket lere önderlik 
eden feodal, şeyh vb'lerinin akraba
ları ajanlaştırılırken, halkın dire
nişçi özü hiç bir zaman ezile me
miş tir. Ulusal Kurtuluş Mücadele
miz, TC ile kaynaşan, ona ajanlık 
yapan, kendi atalarının kanına iha~ 
net eden leri dıştalayıp lanetlerken; 
onların işbirli§i ile idam edilenle re 
sahip çıkarak, anılan nı TC'ye karşı 
güçlü direniş hareketiyle birleşti
~ecektir. Halkımızın geçmişteki 
bu kin ve öfkesi nin günümüzle bir
leştirilm esi ancak böyle mümkün
dür. PKK, ça§daş düşünce ve ideo
lojile ri taşımasalar ve bir çok ça§
dı ş ı düşüncenin etkis i altında da 
olsalar geçmiş isyan şehitlerine 
sahip çıkmakta , halkımızda daima 
varolan o direnişç i özü modern bir 
kurtuluş mücade lesinde gerçek an~ 
lamına kavuşturmaktadır. 

Kürdistan' da Devrimci Silahlı 
Mücadele ve ... 

Baştarafı 14. sayfada 
lerini yerine getirmek olmuştur. 
Bundan sonra da , aynı işi hem de 
de§işik biçimde yapacaklarına hiç 
kuşku yok. Bakın, Alman Sosyal· 
Demokrat Parti (SPD) yayın organı 
Vorwarts gazetesi şunu yazıyor; 
" ... PKK'den ayrılmaların olduğu, 
tutuklutann olduğu söylenmekte; 
ve bu nedenlerin etkisini kırmak için 
PKK'nin , askeri tesisiere karşı sal
dırıya geçtiği tahmin ediliyor. Yok
sa, bu, Kürdistan Ulusal Direniş ini 
geliştirme yolunda bir adım değil
dir, daha çok, kitleleri öncülerin 
etrafında yeniden topariama ha
reketidir. Bundan dolayı da rekabet 
halindeki Kürt örgütleri için, artık 
ülkede mücadeleyi geliştirmele
rinin acil hale geldiği dönem başla
mıştır denilebilir." Tasfiyeci .. sol" 
un gıdasını kimlerden aldı§ını bu 
alıntıyla anlaşıldı§ı gibi , di§er bir 
hususta emperyalist efendilerinin yu
kardaki ahntıda ifade edilen buyru· 
§unu yerine getirmek üzere ülkeye 

gelip bir takım provakasyonlar 
düzenlemele rinin her an beklen
ınesi gerekti§idir. 

YURTSEVERLER. iLERiCiLER! 

Halkımızın haklı direniş müca
delesini dünyadan izole e tm e ve pro
vakasyonlar yoluyla mücadeleyi 
durdurmaya çalışan bu sahlmış 
güçleri tanıyalım , teşhir ve tecrit
lerini hızlandırahm , gitti§imiz her 
yerde ihanetin iç yüzünü açıklaya
lım. Oyunlannın gerçekleşmesine 
izin vermemek için ulusal direniş 
savaşının yo§unlaştınlmasına katkı 
sunalım. Her tarafta ulusal direniş 
cephesinin a§lannı örelim. Köyde, 
kentte, okul ve fabrikalarda ulusal 
direniş komitelerini kuralım. Satıl
mış uşak takımının dalış yapabi
lece§i tek bir boşluk bırakmayalı m. 
Bunları etkisizleştirmenin bir tek 
yolu vardır: O da, bu görevleri 
ye.rine getirmekten geçer. 

e KAHROLSUN FAŞiST TÜRK SÖMÜRGECiLiGi! 

e YAŞASlN 15 AGUSTOS DEVRiMCi-DiRENiŞ ATlLlMI! 

e ULUSAL KURTULUŞ CEPHESiNi KURMA YOLUNDA iLERi! 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( SERXWEBÜN 

PKK Davalannda Bol idam. 
Baştarafı 1. sayfada 
bitirildiQi intibaını idam karar~ 

larıyla cezaevi cephesinden tamam· 
lamaya ça lı şmıştı. Fakat bilindiQi 
gibi bu alçakça plan fiyaskoyla 
sonuçlandı ve hem cezaevlerinde ve 
hem de dışarıda Partinin direnişçi 
varlı§ı daha da güçlenmeye devam 
etti. Daha sonra birbirini takip eden 
davaların sonuç l andırılmas ı ve i
dam kararl arı da, düşmanın PKK'ye 
yönelik alçakça hesaplarını ortaya 
koymaktan öte bir sonuç yarat
mad ı. Tam tersine PKK. her de· 
fasında mücadelesinin uzlaşmazlı
Sının ve düşmanın kesin imha 
kararına karş ılık direnişi yükseltme 
zorunlulu§unun kitle lerin bilincine 
daha da de rinli§ine kazınması ile 
direnişçi birl i§ in i ve gücünü sürek
li büyüttü. 

15 A§ustos saldırı ve direniş 

eylemleri, mücadelede yeni bir atı

lım kazandırd ı §ı gibi , düşmanı da 
daha köklü tedbirlere yöneiten ta
rihsel bir dönüm noktası oldu. HRK 
eylemlerinin düşmanın yüzüne peş 
peşe indirdiği şamarlar onu büyük 
bir şaşkınlık ve korku içerisine itti; 
ama düşman, varlığını güvenceye 
a lmak için bu gelişmenin önünü ne 
pahasına olursa olsun durdurma 
gereklilig ini her zamankinden daha 
fazla iliklerine kadar duyuran bu 
şamarlar ardından daha köklü ted
birlere de yöneldi. En üstten en alta 
kadar devlet binasını saran panik 
içinde anında . karşı saldırıya geçti 
ve sarsılan prestijini her zaman 
olduğu gibi yine kan ve işkence 

temeli nde yeniden kazanmaya yö
nelik plan ve uygulamaları geliştir

meye yöneldi. Birinci hedef, HRK 
eylemlerinin kitleler üzerindeki 
coşkun etkisini kırmak, bunun içinde 
savaşçı öncü birlikleri çok güven 
di ğ i büyük askeri gücüyle imha 
etmekti. Ancak, ordunun büyük bir 
bOiümünü Kürdistan'a taşırdığı ve 
tüm devlet organlarıyla ajan· muh· 
bir ağını harekete geçirdi§i , kitleler 
üzerinde görülmemiş bir terör estir
diği , öncüyü gözden düşürmek içi n 
en alçakçasına provakasonlara gi
rişti§i ve yalan propagandalada 
ortamı bulandırmaya çalıştığı hal
de amaçladı§ı hedefe varmak bir 
yana, attı ğ ı her ad ımla daha kepaze 
oldu. Kitleler içerisinde yaygın bir 
siyasal örgütsel faaliyet yürüten ve 
bunu başarılı eylemlerle güçlü bir 
atılıma dönüştüren HRK. daha ila· 
nıyla birlikte kitleler tarafından 

kucaklandı ve yo§un katılım talep· 
leriyle halkın onayını a l dı. Bu 
durum, sömürgeci-faşist cuntanın 

hangi sa-ldırı ve ta ktikle ri denerse 
denesi n, Kürdistan cephesinde sü· 
rekli batan bir güç 
olacağını, karşısında savaşan bir 
halkı bulacağını açıkça ortaya 
koyan bir durumdu. Ne "bölücülük" 
ve "çete" demogoj ileri, ne "ermeni 
parma§ı" pa lavrala rı ve ne de çıp· 
Jak askeri saldırıl a rı , Kürdistan 
halkının PKK ve onun öncü lügün
de ki HRK'ye o lan güven ve inancını 
sarsına gücünde o lamazdı. Ancak 
sömürgeci·faş istl erin bu savaşta 

tek bir silahı vardı ve e lbette ki bunu 
dayatmaktan da vazgeçmiyecek
lerdi. Bu silah, biçimi ne olursa 
olsun. katliam ... katliam .. . 

En üstte Genel Kurmaylıktan 

çıkan ve za ten TC'nin temellerini 
oturttu§u bu karar gereğince. bütün 
devlet kurumları ve bu savaşın ge
re klerine uygun o larak yen iden 
techizatlandırılıp harekete geçiril
di. İşte PKK-Mardin davasının 
sonuçlandıniması ve 22 ida m kara
nnın verilişi de böyle bir döneme 
denk getirildi. Ve bu tesadüfen 
deQil. bilinçli bir biçimde oldu. 

TC tarih ine bakıldıQında görü· 
lecektir ki, geçmişteki isyan ha
reketleri en vah şi kitlesel katliam· 
larla bastırılırken. verilen ve infaz 
edilen idam karanyla da davanın 
tükenişi ilan edilmek istenmiştir. 

Bu, TC tarihinde Kürdistan 'da pat
lak veren her isyanda görülen bir 
durumdur. Sömürgeci~faşistl er bu· 
günde aynı intibaı yaratmaya çalış· 
ma kta ve zaten direniş güçlerine 
"kılıç artıkları" diyerek kendi
lerince katliamlarından geriye kal· 
mış bir kaç kişiyi de böylece bi
tireceklerini, kendi yalan i arına ken· 
dileri de inanmadıkları halde bir 
gerçekmişcesine kitlelere daya
tarak, arzuladıkl arı sonuca var
maya çalışmaktadırlar. Sömürge· 
ci-faşist ordunun saldınlan ve son 
idam kararları, geçmişin bir kez da
ha sahneye konulmak istenmesin
den başka bir şey degildir. Fakat 
aslında, karşısındaki gücün isyan 
eden bir kaç aşiret vb. olmadığım 
örgütlü bir halkla karşı karşıya ol
dugunu düşman da çok Iyi bilmekte 
ve işte bu nedenledir ki yaşadığı kor· 
ku ve panik iliklerine kadar işle

mektedir. Mücadelede önderliijin 
karekıeri ve elverişsiz tarihi-top
lumsal koşullar nedeniyle geçmiş
teki hareketler TC tarafından bash· 
nlabllmlt ve en oon olarak da mey
danlarda kurulan idam sehpa
lannda boğulan insanların şahsın· 
da adeta davaya olan umutlarda bo
Sulamak Istenmiş ve bunda belirli 
birbaşanda kaydedilebilmiştlr. An
cak bugün durum tam tersine işle· 
mektedir. Yine aynı umutla hazırla· 
dıklan darağaçlan nda boijulan, bu· 
gün, sadece kendi varlıklan olacak· 
tır. Zindanlarda daha önce çok çe· 
şitli biçimlerde bogularak, 
yakılarak ve i şkencel er altında kat· 
!edilen onlarca önder ve militanın 
ruhlarında canlanmış bir halkla 
karşı karşıyadırlar çünkü. Artık 

Kürdistan'da sömürgeci her vahşet 
ve cinayet ya lnızca direnişi büyüt
mektedir. Kendi kurtuluşu için ölü
mün üzerine kararlılıkla atılan 

halkımız öncülerinin şahsında ka· 
nıtlamıştır ki, ölümde yaşamı yarat· 
masını bilen bir halktır. Kısaca, 

hazırlanan bu dara§açları, sömür
gecilerin ders çıkarmak üzere ha tır· 
tatmak istedikleri o geçmişi bütün 
vahşeti ve kanıyla halkımızın göz· 
le ri önüne getirmektir. Ve fakat 
yarattı§ı sonuç arzularının tam da 
tersi biçimde panik içinde devlete 
teslim oluşu değil , vah şi sömürgeci· 
li§e duyulan önü alınmaz kin ve 
ba9ımsızlı§a olan derin özlem le 
direniş s logan larının tüm bir ülkeyi 
sarması olmaktad ır . 

Sömürgeci-faşistler şimdi karşı· 

larında hergün temellerini oyan. 
savaşan bir halk gerçe§ini görmekte
dirler. Bu a landa bir halkı yoketme 
temelindeki amaçlarına ulaşmaksı

zın kendi varlıkl arını sürdüre· 
meyeceklerini de çok iyi bilmek· 
tediler. İşte bu nedenledir ki, Kür
distan üzerine bütün güç ve bar· 
barlıklarıyla saldırırken. Türkiye'yi 
de kendilerini u§raştırmayacak ve 
hatta dayanabilecekleri bir cephe 
gerisi haline get irmek istemektedir
ler. Kürdistan'da geçen hergün yeni 
bir vahşet dayatılır, mahkemeler· 
den idam kararla rı çıkar ve salt bir 
taraftar oldugu için dahi insan lar 
a§ır hapis ceza l arına çarptırı lıp en 
a§ır işkencelere maruz bırakılırken, 
Türkiye'de görülmekte olan mahke· 
melerdeki sonuçlar ilginçtir. Ve tabi 
bu mahkemeterin sonuçlanmasının 
ve böyle sonuçlanmasının böyle bir 
döneme denk getiri lmesi de ilginç
tir. 

Her biri dört yıldır görülmekte 
o lan ve Avrupa kamuoyu ile ulus· 
lararası çeş itli kuruluşların sürekli 
baskıları na ra§ men bir türlü sonuç
landırılmayan davalar, dört yıl son· 
ra 15 A§ustos gelişmelerinin ar
dından sonuçlanıvermiştir. Ve hem 
de bir ço§u heraat kararıyla. 

"Barış Dernegi" davasında yargıla
nan tutuklular serbest bırakılmış", 
"Aydınlar Dilekçesi" davası aynı 

biçimde sonuçlanmış, TSİP dava· 
sında olduğu gibi bir çok örgüt 
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davasında önder kadroların da 
iç inde bulundu§u tutuklular hak· 
kında ya heraat kararları verilmiş 
ya da çok cüzi cezalarla davalar 
kapatılmış ve MSP davası da yine 
heraat kararıyla "tatlıya" ba§lan· 
mıştır. Acaba bütün bunlar ve hem 
de peş peşe 15 A§ustos sonrasına 
denk gelmesi bir rastlantı mıdır? 

E§er bu bir rastlantı de§ilse, o halde 
ne karşılı§ındadır. Bir yanda Kür· 
distan halkına ve o nun öncü kurtu· 
luş gücüne böylesine kesin imha 
kararıyla yöneliş varken, di§er yan
dan sergilenen bu tablonun anlamı 
ne olmaktadır. 

Kürdistan cephesine, bu ta rzda 
yönelişin i n, bu a landa en küçük bir 
uzlaşma zeminini bulamamasından 
kaynaktandıSı açıktır. Ama, Tür· 
kiye'de mahkemelerden çıkan bu 
kararların, bu cepheden bir izahı 
gerçekten de gerekmektedir. En 
azından şu bil inmektedir ki, askeri· 
faşist rejim direnmeme temelinde 
bir uzlaşma sağlamaksızın böyle bir 
son uca varamazdı. Türkiye'de "ay· 
dın" ruhunun burjuvazi tarafından 
çoktan teslim alınmışolduğunu söy· 
lerneye gerek yoktur. Ancak , bunu 
aşan bi r durumun varlı §ına ili şkin 

bir kaygı da şimdi kendisini daha 
çok hissettirmektedir. Örn e§ in bu n· 
ların içinde bir MSP davası var. 
Cunta başı Kenan Evren, MSP 
olgusu karşısında kaç kez hiddetle 
köpürmüştür: Ama bugün MSP 
davası, "tutuklanmayı gerektirecek 
bir gerekçenin olmadığı " gerekçe· 
siyle beraatla sonuçlanmıştır. Bu
rada nereye vanlmak istenmekte
dir. 

Askeri-faşist cunta, islamcı sın

dan sözde demokratina kadar , tü
münü gelişen mücadelenin karşısı
na dikmeye ça lışmakta dır. Dinsel 
etkiler giderek daha da körüklen· 
rnek te, üzerlerine .. aydın", .. demok· 
rat", .. sosyalist", yaftalan iliştiril· 

miş bir çok sahte yüz piyasaya 
sürülmekte ve sözde .. özgürlük" leri 
bagışianmış olan teslim alınmış bir 
yapı direnişin teslim alınmasında 
basamak olarak kullanılmak isten· 
mektedir. Herşeyi kendi etkinli§i 
altında toplayıp hizmetine koşmaya 
çalışan cunta. e§er başarabilirse 

Kürdistan üzerine de işte direnen bir 
muhalefetle değil gerisine aldı§ı 

böyle bir yap ıyla yürümek istemek· 
tedir. 

Şu çok iyi bilinmelidir ki, son bir 
kaç ay içerisinde bir çok davanın 
beraatla sonuçlanması, iddia edildigi 
gibi hiçde bir "suç"suzlu§un kanıt· 
lanmasından ötürü degildir. E§er 
normal burjuva yasaları çerçe· 
vesinde düşünülürse bir "Barış Der· 
neğ i " ve DiSK davasında dört yıldır 
cezaevinde tutulmayı gerektirecek 
hangi "suç"lar vardı ki. EQer faşiz· 
min yasalarına göre düşünülürse, 

dört yıldır en sıradan olayları bile ve 
hatta en masum düşünceyi bile bir 
tutuklama gerekçesi kabul eden 
faşizm , bugün ortadan kalkmış 

mıdır ki? Elbette ikisi de de§ il. Buna 
dış baskılar da bir neden olarak 
gösterilmemelidir. Çün kü sözü edi· 
le n bu dış kamuoyu ve çeşitli kuru· 
tuşların sürekli dayatmaları dört 
yı ldır mevcuttur ve bunlar karşı· 

sında cunta bizzat Kenan Evren'in 
a§zından tavrını defalarca koy· 
muştur. 

Ama. davaların peş peşe böyle 
sonuç lanmasının çok önemli bir 
nedeni vardır ve bu neden sömür
geci-faşist rejimi artık bo§azından 
yaka laya n Kürdistan direniş müca
delesinin hızlanan gelişimidir. Bu 
a landa mücadele büyüyüp, dayat· 
tıkça sömürgeci·faşistler, bo§az
larındaki ilme§in daraldıSını his· 
setmekte ve boşlukta salianmamak 
için de kendilerine dayanacakları 
sehpalar aramaktadırlar. Türkiye 
halkı ve ilerici-demokratik güçleri 
böyle bir dayanak olmamalıdırlar. 

Sayfa ı9) 

PKK DAVALARlNDA VERiLEN 
İDAM CEZALARI 

Sömürgeci-faşist cunta, işkence 
tezgahlarında, en barbar, en vahşi 
uygulamalar altmda, tek tek ve 
toplu clnayetlerle Infaz ettigl Idam 
kararlannın yanısıra, PKK dava
lannda "yargılanan" 121 devrimci 
için de tüm dünyanın gözlerinin 
içine baka baka cinayet kararını 
ilan etti. Öncüsünün şahsında halkı
mıza yönelik imha amaçlannın 

ilanı olan bu ı2ı Idam karan, düş
mamn alçakça emelleri ne olursa 
olsun, tam tersi bir sonuçta, halkı
mızm de!jil, kendisinin yok olu
şunun ilanı ve bunların infazı tse çok 
pahahya ödeyeceQi bir girişim ola· 
cakt1r. 

Halkımız bu 121 idam kararını, 

yılgınlık ve korkunun degil, düş· 

manla amansız bir hesaplaşmanın 
gerekçesi haline getirmesini bile
cektir. Her devrimcinin idamına, 

tarih boyunca ve en son olarak da 
zindan duvarlan ardında katledilen, 
geçmiş ve günümüz şehitlerinin 

intikamıyla karşılık verecektir. 
Bugüne kadar haklannda veri· 

len idam kararı kesinleşmiş olan 
121 bağıms1zlık savaşısının "yargı
landıkları" dava ve isimleri şöy· 
!edir: 

PKK-Birecik Davası: Toplam 7 
idam, 3 Mayıs ı 983. Haklannda 
idam kararı verilenler: Kemal Tok
göz, Salih Sezgi, Ahmet Ögretmen, 
Mustafa Çepik, Hasan Çepik, Musa 
Aslan. 

PKK-Diyarbakır Davası: ı3 Ni
san ı 981' de başlayıp 25 Mayıs ı 983'
de sonuçlanan davada toplam 35 
idam. Rıza Altun, Şükrü Gülmüş, Mu
zaffer Ayata, Celalettin Delibaş, 

Mustafa Karasu, Bedrettin Kavak, 
Mehmet Takır, Abdülsamet Tektaş, 
Selahattin Şimşek, Celal Baymış, 

Harnit Baldemir, Hıdır Balık, Meh
met Tanbo!ja, M. Can Yüce, Meh· 
metEmin Keskin , Ali Yener, Kemal 
Akkuş, Abuzer Dehşet, İrfan Güler, 
Süleyman Günyeli, Ali Kılıç, Rama
zan Ödemiş, Salih Agaç, Zülfikar 
Tak, Halil Uçut, Ali Yaverkaya, 
Fevzi Yetkin, Abbas Yokuş, M. Fa h
ri Çiftkuş , İzzet Baykal, Yılmaz 
Uzun, Alaattin, Aktaş, M. Emin 
Gökdemir, Cemal Arat ve Cuma Ko· 
yu nka n. 

PKK-Uria-VIrantehlr Davası: 5 
idam, 28 haziran ı 983; Mahmut 
Güvenç, Şükrü Göktaş, Aziz Belet, 
Mehmet Doluk, Mehmet Kaya. 

PKK-Urfa Merkez Davası: 5 
Idam, Haziran ı983. Hasan At
maca, Fuat Kav, Abdullah Çıgıt, 
Mustafa Teskin. 

PKK-Halfeti-Bozova Davası : ı 
idam, 20 Agustos ı 983. Davut 
U tk u. 

PKK-Suruç Davası: 4idam, ı2 
Ekim ı 983. Abdi Ay, Mustafa Çelik, 
Bekir Yavuz, Salih Tugalan. 

PKK-Eiazıjj Davası: 3 Idam 2 
Aralık ı 983. Hamili Yıldınm, Meh
met Yıldınm, Cevdet İnak. 

PKK-Batman Davası: ı o idam, 
Nisan ı 984. Şehmus Bagaç, Hıfzıl
lah Bagaç, Mahmut Bagaç, İsmail 
Sezgln, Mehmet Tekin, Medeni Gür
gen, M. Nezir Aktülün, Şeyho Evir
gen, Abdulgafur Karder, Abdurrah
man Özdil. 

PKK Adıyaman Davası: ı4 i
dam, Nisan 84; Mehmet Aydın, Os
man Yıldınm , Ali Özbey, İbrahim 
Akar, Kazım Tepeli, Rıza BIIgiç, 
Abuzer Aslan, Şeyho Topçu, Hüse
yin Temel, Hüseyin Cengiz, (Hasan 
oglu), Mehmet Doymaz (Mehmet 
oglu), Mehmet Doymaz, Mehmet 
Heyiş, Aziz Bilgiç, Mahmut Taştan, 
ŞEvket Yıldınm, Ahmet Yıldınm , 

Mehmet Yıldırım. 

PKK-Erzurum-Kars Davası: 
idam (2 kez), Aralık ı 982 ve Şubat 
ı 985. Dursun Ali Küçük. 

PKK-İskenderun Davası: 2 
idam, Mayıs ı 984. 

PKK-Ankara Davaoı: ı idam, 
Şubay ı 985. Mürnin Agcakaya. 

Aynca, 3. Ordu ve Sıkıyönetim 
Askeri Komutanlıgı bölgesinde 
Mehmet Kara hakkında Nisan 
ı982'de idam karan verilmişti . 

PKK-Mardin Davası: 22 idam, 
ı 9 Şubat ı 985. Mahmut Bank, 
Mecnun Demirel, Hacı iıhan, 
Osman Tan, İsmail Kino, Abdölse
lam Apaydın, Şehmuz Tay, Mahmut 
Dora, M. Nezir Çelik, Habip Enez, 
Zübeyir Şimşek, Süleyman Ünal, All 
Özdemir, Şükrü Uçar, Nejat Coş
kun, Ali Aksoy, Mehdi Gökçen, 
Osman Şen, Abdülvahap Akın , Ali 
Temel, Nail Kurt, Ahmet Aslan• 
bakan. 

Rüşvet, Yolsuzluk . 

Baştarafı 6. sayfada 

burjuva yazarlar, bu tür olayiann 
başka ülkelerde de görüldügünü 
baij1ra bağ1ra, ısrarla vurgulamlŞ• 
!ardır. Açık ki, bununla yapılmak 
istenen, düzenin çürümüş yüzüne o 
çirkin görüntüyü örtecek bir perde 
çekmektir. Bir çok çevre de bilerek 
veya bilmeyerek, olaya böyle kıs1r 
yaklaşarak, rejimin yaşadı§• buna· 
hmın sonuçlarım doQal göstermeye, 
baza hesap çekişmelerinden kay· 
nakland1Q1nı anlatmaya çalıştılar. 

Sonuç olarak denilebilir ki, as
keri-faşist rejim bugün büyük bir 
çürüme, yozluk ve kokuşmuşlu§un 
bataSı içinde yaşam savaşı ver
mektedir. Çırpındıkça bataga daha 
fazla saplanmakta, sökülen yama· 
lan mn altında her türlü ahlaksızlığı 
ve suçlan açıija Çikmaktadır. Ba-

taija sapland1kça kaç•mlmaz ola
rak bundan sonra da görülecek olan 
bu tür ve benzeri olayiann açıija ç•k· 
masım önleyemeyece!ji gibi, geliş
mesinin önüne de geçemeyecektir. 

Bunların karşısında halkın kin 
ve öfkesi daha da artacak, düzene 
karşı mücadeleye artan bir kararlı· 
lıkla sahip çıkacaklardır. Görev, ı5 
A!justos devrimci atıhmı ile gelişen 
Kürdistan Ulusal Direniş Mücade
lesine sahip çıkmak ve destek ol
mak oldugu gibi, Türkiyeli devrim
ciler açısından da halkın gelişen kin 
ve öfkesini örgütlemek, 15 A§ustos 
atılırnma Türkiye cephesinden de 
gerekli cevabı vermektir. 
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Şubat 1 925'de patlak veren ve 
Şeyh Sait İsyanı olarak tarihe geçen 
yakın tarihin en kanlı Kürt halk 
ayaklanmalanndan birinin aradan 
geçen 60 yıla ra§men hala canlılı-

9ını korudu§u görülmektedir. 
Şeyh Sait Ayaklanması , ne her 

şeyiyle benimsenip ö rnek alınması 
ve ne de hangi mantıktan hareketle 
olursa olsun tümden rededilmesi 
gereken bir harekettir. Tam tersine, 
tarihimizin önemli bir kesitini do§
ru anlamak için ve bugün de kar
şısında savaşmak durumunda ol
du§umuz düşmanın üzerine yürür
ken her bakımdan ders çıkarmamız 
gereken bir o lgudur. 1925 Kürt 
ayaklanması, tek başına bir olay ol
mayıp . tarihin bir döne minde mev
cut ulusal-toplumsal sorunlann ihti
yaç duydu§u çözüme neden cevap 
verilemerliğinin ortaya konulmasını 
sağlayan bir ö rnek durumundadır. 
Halkın haklı özlem ve taleplerini 
içinde barındıran bu isyan hareket
leri , halkın temsil ettiği bu haklı öze 
rağmen nede n bastırılabilmiş ve 
üstelik ardından bu özün teslim 
alınmasına yönelik çabalarla Kür
distan uzun bir dön em derin bir 
suskunluğun içine itilebilmiştir. 
Düşmanın o dönemdeki gücü nedir? 
Kürdistan üzerinde içinde geleceğin 
yenilgisini taşıyan böyle geçici bir 
"zafer" i bile elde etmesinin dayan
dığı tarihsel temeller nedir? Ve düş
man bugün, gelişen Ulusal Direniş 
Mücadelesine karşı geçmişte ka
zandı ğı bu " zafer" lerini bir tehdit 
unsuru olarak sürekli dayatır ve 
halkın belleğine ekmeye çalıştı
ğı korku tuhumlannı geçmişten 
anımsatmayla filizlendirm eye ça
lı şırken tarih karşısında hangi ko
numda bulunmaktadır. 

60 yıl önce, Türk burjuvazisi, 
yıkılan bir imparatorluk üzerinde 
geri bir yapıyı inşa ediyordu. Bugün 
ise, kendisi yıkım la h er an yüz yüze 
yaşayan bir güçtür. Cumhuriyetin 
kuruluş yıllanndaki tarihsel koşul
lar, burjuvazi aÇJsmdan son derece 
elverişli iç ve dış olanaklar sunu
yordu. Bugünse tarihsel ge lişmenin 
kapıları ona bütünüyle kapanmıştır. 
O şimdi tüm gelişme yollan tıkan
mış, siyasal-ekonomik-kültürel vs. 
a lanlarda tam bir çözümsüzlük ve 
tükenişi yaşayan, ölüme mahkum 
olmuş ama, son bir darbeyi bek
leyen idam mahkumunu andır

maktadır. Yargıyı tarih vermiştir, 
infaz ı ise modern temellerde yükse
len Kürdistan Ulusal Direniş Müca
delesi ve Türkiye Devrimci-Demok
ratik Hareketi gerçekleştirecektir. 

Cumhuriyetin kuruluş yıllannda 

patlak veren isyan hareke tlerinin 
karşısında . tarihsel olarak gelişen 
bir güç vardır. Emperyalist işgale 
karşı mücadele yıllarında önderliği 
ele alan ke malistler, TC'nin ha
murunu da yoğuran güç olmuşlar
dır. İçte her türlü muhalefete karşı 
tavizsiz olma ve Kürdistan üzerinde 
de sömürgeci-katliamcı azgın şo
ven bir poliktikanın üzerinde yük
selmişlerdir. Zaten TC'nin Kürdis
tan' ın inkar ve imhası üzerine ku
rulma gibi bir özelliği vardır. Türk 
burjuvazisi. he nüz temellerini sağ

lamlaştırmadığı kuruluş yıllarında 
içten ve Kürdistan'dan gelebilecek 
en küçük bir muhalefet sesine dahi 
tahammül gücünde değildir. Çünkü 
bir devlet kurulmuştur ama, biryan
dan içteki muhalefetin sıkıştırması, 
diger yandan da bütün has
siyasetiyle alev almaya hazır Kürdis
tan baskısını hissetmektedir. Ger
çekte çok zayıf bir konumda olduk-
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KÜRDİSTAN DİRENİŞ TARİHİNDEN BİR SAYFA! 

60. Yıldönümünde 1925 Kürt Ayaklanması 
ları için de, tek güve nce olarak çıp
lak bir şiddete sanlmaktan başka 
yol görememektedirler. Türk burju
vazisi iç teki sorunlarını halledeme
diği gibi, sınırlar meselesini de 
çözüme bağlamıı; olmaktan henüz 
uzaktır. Özellikle Musul zengin bir 
petrol kayna§ına sahip alan olarak 
İngilizlerle anlaşmazlığın önemli 
bir halkasını oluşturmaktadır. Mu
sul-Kerkük petrollerine kadar uzan
ma sevdasında olan Türk burjuvazi
si, İngilizlerle olan bu çelişkisi nede
niyle Kürdistan 'a da kaygı ile bak-

makta ve herı;eyde bir İngili z par· 
mağını aramaktadır.Terakki-Per

ver fırkasının içten geliştirdiği 
meı;rutiyet taraftarı bir muhale
fetle, dıı;ta İngilizlerle olan çeliı;kisi
nin do§urduğu ürküntü , Türk bur
juvazis inin o dönem hareket tarzını 
belirleyen temel etmenlerden ikisi 
olmuı;tur. Türk burjuva tarih yazar
larının , 1920-40 arası Kürt isyan
larının İngilizl e r tarafından kışkır
tıldığı ya da hilafetle ilişki içinde 
patlak verdi§i yolundaki değerlen
dirmeleri aslında tarihi gerçekleri 
yansıtmamaktadır. Ne me~rutiye t 
taraftarlarının ve ne de İngilizlerin 
isyanlarla pek bir alakaları vardır. 
Tam tersine isyanlar, TC'nin Kür
distan politikasının doğurduğu so
nuçlardır. 

Türk burjuvazisi, mücadele yıl
larında Kürt feodalleri ve şeyhlerini 
yanına çekmek için, Sultan Ab· 
dulharnit döneminde Kürt feodal
le rine tanınan özerkliklere bağlı bir 
görünüm içinde hare ket ederken, 
Cumhuriyet dönemi için de aynı 

vaatlerde bulunuyor. Açık bir işga
lin yaşandığı bu yıllarda , Kürdis
tan'ın önemli bir kesiminin Erme
nile re verilme tehlikesi de eklenince 
Türk burjuvazisiyle Kürt hakim sı
nıflarının işbirliğinin maddi koşul
ları da doğmuş oluyor. Türk bur
juvazisi , Ermeni tehlikesini gerçek
ten de çok usta bir biçimde kulla
narak karşı karşıya bulundu§u zor
lukları aşmada Kürdistan' ı ken
disine temel bir dayanak yapabi
liyor. Tam bir iki yüzlülükle hareket 
ediyor. Otonomilerine saygılı gö
ründü§ü Kürt feoda llerini Ermeni · 
tehlikesini de kullanarak· yanına 
çekerken. bu temelde güçleomesini 
sağlayıp gerçekte onlara vurmanın 
da elveriş li ortamını yaratmaya 
çalışıyor. 
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Nitekirn TC kurulup sa§lam la ş
tırıldıktan sonra, hiç bir maskeye 
gerek duymayan Türk burjuvazisi, 
verdiği tüm te minatlara rağmen 

Kürt feodallerinin mahalli otorite
lerini tanımamıştır. İktidara hakim 
oldukça Kürdistan üzerine de en 
sert biçimde yürümüş, ama daha 
doğrusu daha sonraki güçleomesini 
bu kez Kürdistan üzeri nde kesin 
hakimiyetini sağladıkça gerçek
leştirebilmiştir. Türk burjuvazisinin 
vaatleriyle hareket ederek, bağım
sız bir hare ket geliştireceklerine 
onunla işbirli§ine yatan Kürt feo
dalleri, cumhuriyet sonrası uygula
malarla karşı karşıya geldiklerinde, 
yeni imkanlar kazanmak bir yana 
eski o tonom yapıların ı dahi koruya
mayacaklarını açıkça görmüşler
dir. Kürt feoda lleri , en azından 
kendi alanlannda belli bir haki
miyeti elle rinde tutmak istemekte
dirler. Örneğin bir Şeyh Sait. Su
riye'ye kadar koyun tüccarlığı yap
maktadır. Diğerleri de yine aynı 
biçimde tüccarlıkla u§raşmakta ve 
bu alanlarda belli bir serbestiye 
kavuşmak istemekte, geçmişte var 
olan olanaklan kaybe tme meye ka
rarlı görünmektedirler. Çok zayıf da 
olsa ilkel sermeye birikimi oluşmuş 
ve bunu ellerinde tutanlar bir pazar 
üzerinde hakim olmanın gereklili
ğini görmüşlerdir. Görüldü§ü gibi 
az da olsa bir pazar çelişkisi gelişe
bilmektedir. Ticaretin kendi paza
nna egemen olma isteğine karşı . 

sözlerinde durmayan ke malistler 
koyu bir şovenizm temelinde mer
kezi bir otorite altında tek pazar-tek 
ulus politikasını dayatmışlardır. 

Kemalist ler, bu durumun Kürt 
feodallerinde yarattığı rahatsızlığı 
bilme ktedirle r. Öte yandan Terak
ki-Perver ke ndi programını daya
tırken. 1925'lerde İngilizlerin de 
M.Ke mal önderliğine karşı bazı 

girişimleri belirmeye başlamıştır. 
İşte isyan bu ortamda patlak ver
miş, bu nedenle de kemalistler 
isyanda İngiliz ve Te rakki-Perver 
parmağı arayarak buna mal ede
bilmişlerdir. 

İsyanın bir çok bakımdan eleş
tirisi yapıl abil ir , Hare ketin önder
liği , her şeyden önce karşısında yer 
aldığı düşman hakkında her hangi 
bilimse l bir düşüneeye ve tahlile 
sahip değildir. Ulusal bilinçten epey 
uzak, feodal ideoloji ve örgütlülük 
çerçevesi içinde ortaya çıkmıştır. 
Aydınların kısmen sahip oldukları 
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ulusal bilinçliliğin ise. ideolojik-po
litik egemenliğinden söz bile edile
memektedir; veya bu çok sınırlı 

kalmıştır. Köylülüğe dayandığı halde. 
isyanların de mokratik bir muhte
vası da yoktur. Bu açıdan. köylülü
ğün çıkarlarını temsil eden bir 
özellikten yoksundur. Köylülüğün 
hare ket önderliğine bagltlığı, koyu 
dinsel ve aşiret bağlanndan ötürü
dür. Mahalli bir hare ket düzeyinde 
kaldığı gibi, en yakın alanlar içe
risinde aşiret ve mezhep farklılık
lannı bile aşamamışbr. Diğer mezhep
ler de hareketin içine çekilememiş, 
hareket Güney ve Orta Kürdistan ' la 
birleştirilememiştir. Hazırlık bakı

mından da çok yetersizdir. Nitekim 
kemalistler , tek bir provakasyonla 
hareketin e rkenden patlamasını 
sağlayabildikleri gibi; ulusal bütün
lükten yoksun oluşundan da alabil
diSine yararlanmış, çelişkileri rl e
rinl eştirerek Batman'da Ramanlı
lar , Kuzey'de Hormekan'lardan Fe
ranlar'ı, Dersim, Muş ve Erzurum'
dan bazı aşiretleri elde edebilmiş
le rdir. Hareket, zamanlama iti
bariyle de başarı şansını azaltan bir 
döneme tekabül etmektedir. Ha
reket kemalistlerin iktidara iyice 
ha kim olmalarından sonra patlak 
vermiştir. Daha önce, örneğin 
1920' lerde ke malistlerin henüz ikti
dara hakim olmadıklan dönemde 
belirtilen nedenlerle işbirliği geliş
tirilirken, ancak ortaya çıkan so
nuçla birlikte bir karşı koyuş doğ
muştur. Ama o zaman da, 1920'1e
rin elveriş li koşullan çoktan yitiril
miştir. Gerçekten de eğer bu geliş
meler 1920'1e rde olabilseydi, e n 
azından bazı tavizler kopanlabilirdi. 
Ancak Kürt feodalleri o dönemde 
kendi aralarında bir ittifaka gire
ceklerine kemalistlerle tek tek itti
faka girmiş , iki halkın bağımsız 
örgütlerinin katıldığı bir savaşı 
geliştirmek yerine, örgütlü Türk 
milliye tç iliginin etkisi altına girme 
yanılgısına düşmüşlerdir. Artık 
karşılarında , kendilerine ihtiyaç 
duyan değ il , tersine gelişmek için 
hertürlü mahalli o toriteyi de orta-

dan kaldırmaya çalışan, bunun için 
gerekli güç ve me rkezi bir örgütlü
lüğe ulaşmış bir yapı söz konusu
dur. Türk burjuvazisinin, 1925'ler
de Sovyetler Birli§i ile olan ilişkileri 
de he nüz olumludur. Hareketin İn
gilizlerle ilişki ihtimalinden duyu
lan kaygı . Soyvetler'in de kema
listleri desteklemesine yol açınca , 
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sayılan tüm bu etkenler sonucu 
isyan imha ile sonuçlanmıştır. 

Daha sonra, Kürdistan ' ın Ağrı . 
Sason, Dersim vb. alanlannda bir 
çok isyan daha patlak verm i şti. 
Ama bunları bekleye n sonuç da 
daha farklı olmayacaktır. 1925 
isyanının bastırılması diğer isyan
ların ezilmesinin de teme lini oluş
turmuştur. Mahalli kalan bu isyan 
da doğabilecek diğer isyanların 
parça parça provaka e dilm esinin de 
adeta provası yapılm ı ştır. Kısaca . 
1925'de hare ketin yaşad ı ğı dram, 
diğerlerinin de dramı oluyor. 

1925 yenilgisi, TC'nin 1940. 
sonrasında tam hakimiyet sağla
masının , Kürdistan 'a ege men kılı
nan yoğun karanlığın , gelişeme

menin. ezilmen in önemli bir nedeni 
olmuştur. Kürd istan büyük bir dur
gunluk içine itilmiş, ve bu asimi
lasyonla tamamlanmaya çalışıl
mıştır. Uşak bir aydın tabaka. yay
gın bir işbirlikçilik, sahte bir ka
pitalistleşme, yoğun bir ulusal in
karcılık , halkta alabildiğine bir 
korku ve çöküntü ge li ştirilmiştir. 
Demek ki. modern ulusal kurtuluş 
mücade lesinin gecikm esi. ulusal 
kimliğin öne mli oranda tahribi ve 
ulusal yok olma sürecine girilmesi
nin nedenlerini de 1925 ve ardından 
patlak veren diğe r isyanların bu 
tarzda hastınlmasına ve peşinden 
dayatılan politikalara dayandırmak 
gerekecektir. 

Daha yakın bir döne me kadar 
İran ve Irak'da patlak veren ayak
lanma benze rlerinin , TC sınırları 
içindeki parçada görölmemesi de 
yine. bu tip hareketlerin Kuzey-Batı 
Kürdistan 'da erkenden ortaya çıkıp 
ezilmesinden ötürüdür. Kuzey-Batı
Kürdistan 'da 40'lardan itibaren bu 
tür hare ket le rin dönemi kapanmış
tır. Aşiretçi-feodal önde rlikli ha
reketlerin burada ortaya çıkması
nın koşullan artık kalmamıştır. 

Hare ketin elbette ki o lumlu yön
leri de vardır. Kemalizmin azgın 
şoven baskı politikalarına ilk kar· 
çıkıştır. Halkımızın dire nme tan 
hinde bir sayfayı oluşturmaktadır. 

Her şey oldugu gibi benimsenece
gine direnişte karşılık verilmiştir. 
Yeniise de. geniş bir kin ve öfkenin 
birikimi söz konusudur. Feodal 
önderlik tarafından doğru ideoloji 
ve politika ile cevap verilmemişte 
olsa, bu, hareketin içinde gizlid ir. 
Zaten, TC'yi karşısındaki gücün 
zayıflığını bildiği halde böylesine 
pervas ız bir biçimde ve korku ile sal-

dırtan neden de budur. Eğer, mo
dern ulusa l kurtuluş mücadelesi bu 
yön le sağ lıklı bir birleşmeyi yapar, 
tarihimizde giz li olan halkımızın bu 
haklı talep ve direnişinin ağırlığını 
duyarak hareket edilirse mücade
lede başarı kaçınılmazdır. 

1925 Kürt ayaklanmasından 

Devamı 18. sayfada 
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