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1985- ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞIMIZDA ŞANLI BİR YIL 
DERSİM ŞEHiTLERİ 

ONURUMUZDUR! 

Parti ve halk tarihimizde güçlü 
gelişmeler ve şanlı atılımlarla dolu 
olan 1985 yılını geride bırakırken. 
ulusal kurtuluş savaşımız geleceğe 
daha güçlenmiş olarak, daha bir 
güvenli ve büyük umutlarla bak· 
maktadır . 1985 yılı mücadelemiz 
aç ısından sonderece önemli geliş· 

melerin ortaya çık tığı bir dönemi de 
oluşturmaktadır. Denilebilinir ki , 
tarihimizin yaşanan ve yaşanınası 
gereken olayları en özgün bir biçi
miyle bu yılda karşımıza çıktı. Bu 
nedenle . kısa süreli mücadele prati
ğimiz in tüm sonuçlarını görürken, 
ayn ı zamanda uzun vadeli gelişme 

lerin n as ı l yaşanınası gerektiğinin 

de ortaya çıktığını belirtebiliyoruz . 
Bu da zafere olan inancımızı pekiş
tirirken, bu işi başaraca§ımıza 

dair kendimize olan güvenimizin daha 
da artmasına yol açmıştır. Bu yılda 

tarihimizin eşine ender rastlAnılan 
kahramaniıkiarını yaşarken. aynı 

zamanda da tarihin en korkunç ve 
a lçakça komplolarına ·da tanık 
olundu. 

Devrimci Atılımlarla 
Gelişen Direniş 

Mücadelemiz, Daha Üst 
Bir Aşamaya Ulaşmıştır 

I 5 Ağustos şan lı atılımının 

temelinde yükselen Ulusal Kurtuluş 
Mücadelemiz 1985 yılını bir bütün 
olarak atılımlar yılı haline geti
rerek. gelişimini daha üst boyutlara 
vardırmıştır. Ulusal Kurtuluş Sa
vaşımızı "72 saatte ezme" hedefini 
önüne koyan faşist c unta . 1985 
kışında yoğunlaştırdığı operasyon 
ve katliamianna rağm en, bu ama
cına ulaşamadığ ı gibi, a§ır darbeler 

KÜRDiSTAN'DA SUÇ VE CEZA 
GİRİŞ 

Kürdistan 'da her şey gibi suç ve ceza, s~çlu ve yarg ı ç. haklı ve haksız 
vb. olgular da tersyüz edilmiştir. Öyle ki, e:n do§al insani ve u lusal hak
lar suç sayılmakta; samk sandalyesinde oturması gerekenler yarg ı ç 

kürsüsünde oturmakta; hesap sorması gerekenlerden hesap sorul
makta ; suçsuzlar suç sahipleri tarafından cezalara çarptırılmaktadır . 

Bu mutlaka değiştirilmesi gereken, tarihin en büyük haksızlıklarından 
biridir.Artık herşeyi ve herkesi yerli yerine oturtmanın. başaşağı çevril
miş olan gerçekleri ayakları üstüne dikmen in , suç ve ceza kurumuna 
gere§ince i şlerlik kazandırmanın zamanı gelmiştir. Bugüne kadar 
süregelen keşmekeşe bir son vermek; haklıya hakkını iade etmek ve 
şuçludan suçlarının hesabın ı sormak artık ertelenemez ve kaçınılamaz 
bir zorunluluk halini almıştır. İşte, çağ ımızın yüklediği sorum lulukları 
yerine getirme ve Kürdistan halkın i ça§ içinde layık olduğu yere 
oturtma savaşımı veren PKK. bu zorunlulu§un da gereklerini yerine 
getirmeye karar vermiştir. Bunun için de herşeyden önce Kürdistan'da 
suç ve ceza kavramiarına açıkhk getirmek gerekmektedir. Özellikle 
son dönemlerde bu konu üzerinde artan çarpıtmalar ve spekü lasyonla r, 
bir başlangıç niteliğini de taşısa, kısaca bu konuyu ele almayı daha da 
önemli kılmaktadır. 

PKK'nin ortaya çıkışandan itibaren ülkemize ve halkımıza karşı işle
di§i insanlıkdışı uygula malara hız veren; her türlü ulusal , toplumsal ve 
kişisel gelişmeyi önle mekle de kalmay1p bunlar üzerinde her türlü 
baskı ve sömürüyü en a§ır suçlarve giderek en büyük insanlık suçu o lan 
jenositlere kadar vardıran Türk egemenleri , sanki uygarlık tarihindeki 
belirgin nite likleri, barbarlık de§ilmiş ve tüm insanlık taratmdan da bu 
özell ikle riyle tanınmıyorlarmışcasına bir maskelerneye girişmekte; 
yavuz hırsız misali gerçekleri tersyüz e tmekte; sanki tarih boyunca kat
ledilenler başka milliyetler degil de kendileriymiş gibi davranarak 
yayılma, işgal ve isti la larla dolu olan tarihlerini insanlığın ba§ lı kalın

ması ve saygı duyulması gereken bir erdemlymiş g ibi sunmakta ve 
günümüzde de bunu pervasızca sürdürmekten çekinmemektedir. Daha dün 
Ermeni ulusunun jenosite maruz bırakılması yetmiyormuş gibi, en alçakça 
ama alçakça oldugu kadar da maskeli ve örtülü bir katliamla tükeomenin 
eşiğine kadar getirdi§i Kürt ulusuna karşı da suçlannı devam ett ir· 

Devamı syf: 4'te 

yemekten de kurtulamamıştır. 

Sahara do§ru gelindi§inde komplo 
ve saldınlarının boyutunu daha da 
geliştiren TC. baharla birlikte "Piş· 
manlık Yasası" ve "köy korucuları 
kanunu"nu gündeme koyarak. 
ulusal kurtulu!j mücadelemizin 
karşısına dikitme çabas ı içine gi rdi . 
Kışın çetin geçen koşullarını da 
kendi lehinde bir avantaj olarak 
de§erlendi rmek isteyen cunta, ba
harla birlikte devrimcilerin önemli 
bir kısmını teslim alaca§ını umu
yor, teslim olmayanları da ezere k 
mücadeleyi böylece bitirmeyi dü
şünüyordu . 

Kışın o sert geçen ortamına ve 
birkaç devrimci grubun imha edil
mesine ra§men, Ulusal Kurtuluş 

Cephesinin ilanında ifadesini bulan 
Bahar atılımı ile düşmanın tüm 

Devam ı syf: 2'de 

Tüm Kürdistan çapında gelişen 
ulusal kurtuluş savaşımiZ Dersim'
de de dayat ılan özel savaşa. yeniden 
hortlatılmak istenen lanet li ihanete 
ve kemalist inkarcılı§a karşı kı

yasıya sürdürülen mücadele le rle 
yükseltiliyor, peşpeşe ge li ş tirilen 

eylem lerle sörnü rgeci. ihanetçi ve 
ajan yapıya a§ır darb~ler indiri
liyor. Kendileri iç in sa§la m bir 
karşı-devrim ka lesi halin e getirmek 
istedikleri ve bu amaçla yo§un 
çabalar harcadıkları Dersim'de 
devrimci direnişin her geçen gün 
daha da derin kökler salması ve 
onutturulmak istenen Dersim isya
nının direnişçi ruhunu yeniden a lev
lendirmes i sömürgecileri ve her 
türden uşaklarını çılgına çeviriyor. 

Bunun verdi§i kudurganlıkla sö
mürgeci ler, operasyonlarına hız 

ver ir ve en de§erli yoldaşlarımızı 

katlederken. "Genç Kema lis tler 
Birliği" haince çaba larını yo§unlaş

tırmakta ve onların uzantısı ke ma
lis t sol ise ge li ştirdi§i de mogoji ve 
propagandatarla Dersim halkını 

direnişe karşı çıkarmaya , iha ne te 
pirim vermeye çalışmaktadır. 

Son dönemlerde bu alanda sö
mürgeci le rle PKK savaşçıları ara
sında çıkan çat ışm alarda Mehmet 
ÖZGÜL. Cangir HAZlR. Mehmet 
Zeki SÖYLEMEZ. Kazım YETİM. 
Yılmaz KAYAOGLU yoldaşlar son 
merrnilerine kadar çarpışarak ve 
düşmana a§ır maddi ve manevi dar-

Devamı syf: 9'da 

PKK Genel Sekreteri A. ÖCAlAN'ın 8. Yıl Konuşması: 

PARTi GERÇEGİMİZDE 
DEVRİMİN ZAFERİNİ GÖRMEK 

Partimiz 8. yılına girerken bütün bunların şehitlerimizin 
vas iyetlerinin oldugu kadar. onlara vermiş oldugumuz söz
lerin bir geregi olarak mutlaka yerine getirilmesi gereken 
görevler oldugunu bir kez daha hatırlatıyor ve ge/ecege an
cak bu temelde yürünmesi halinde her alanda büyük bir 
yaşam gücüne ve olgunluga ulaşılabilecegini söylüyoruz. 
Böylesi bir temelde yüründügü sürece. karşı karşıya bulunu
lan zorluklar ne olursa olsun ve bunlar ister parti içi ve halk 
saflarından ve isterse uluslararası zeminden kaynak/ansın 
hiçbir güçlügün bizi sonuna kadar aydınlanmış ve çelikleş
miş bir güç olarak görev/erimizi yerine getirmekten alıkoya
mayacaktır. Tüm partililer olarak böylesine yetkin/eşen mi
litan/ar olmak için bütün gücümüzü seferber edelim! Her 
alanda güçlenmiş bir PKK ile gelecegimizi kendi özgür bi
lincimiz ve ey lemimiz/e yaratmak için ilerleyelim! 

YAZISI SAYFA: 7'DE 

ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELEMİZE 
KARŞI YOGUNLAŞAN KOMPLOLAR 
BUGÜN DAHA İYİ GÖRÜLMELiDİR 

iÇiNDEKiLER 

Ulusa l Kurtuluş Mücadelesi ve 
proletaryanın çıkarları do§rultu
sunda Kürdistan halkı yeni şehitl e r 

vermekte; Haki'lerden başlayan 

şehitler halkasına yeni halkalar 
eklenmektedi r. Avrupa'da yürütü~ 
len ulusal kurtuluşçu çalışmalar ve 
buna karş ı saldınlaryeni olmama k
la birlikte, halkımız bu mücade
lesinde ilk şehidini 23 Aralık 

1985'de Fransa 'nın Paris şehrinde 
düzenlenen alçakça bir komplo 
sonucu verdi. Yüzlerine sol maske 
geçirmiş bir grup tasfiyeci çevrenin 
gerçekleştirdi§ i§renç bir saldırı 

sonucu halkımızın deQerli ev lad ı , 

yi§it enternasyo nalist devrimci 
Mustafa Nazif AKTAŞ yoldaş şehit 
düşerken, 3 yurtsever de yaralan
dı . 

Kürdistan Ulusat Kurtuluş Mü
cadelesinin gelişmesi ve bunun yan
kısını ülkemizden kilometre le rce 
uzakta da olsa hemen her alanda 
göste rmesi, tasfiyeci kHkleri t e laşa 
düşürmüş ve sa ldırganlaştırmışt ır. 

Daha Hareketimizin ilk do§uş yıl
lardında a deta hummalı bir bi
ç imde geliştirilen bu saldırılar. bu
gün değişik boyutlara vardırılarak 
yürütülmektedir. Nasıl ki, 1979'· 
larda HK, DHB, Tekoşin ve UDG'· 
den yönelen saldırılar bir tesadüf 
de§ilse, yine bugün d e S'liler, şimdi 
6 '1ılar, 12'liler biçiminde karşımıza 

çı karılan sa ldırıla r da bir tesadüf 
değildir. Bunun teme linde daha 
geniş izahları gerektiren fakat bura· 
da kısaca de§ineb ileceğimiz kon u
l a rın bulunduQu bugün çok açık 

o lara k görülmektedir. 
12 Eylül faşist rejiminin o neme

nem sol'u nasıl en soysuz ve alçak 
yöntemlerle kendi uzantıs ı haline 
get irdi§ini bugün daha iyi görebil
mekteyiz. Daha 1920'1erde TKP 
üzerinde uygulanan ve bugün de 
Dev-İşçi, Partizan vb. üzerinde geliş
tirilen ve giderek tüm devrimci
direniş hattına dayatılmak isterren 
tasfiyecili§in bir yandan .. Genç 
Kemalistler Birliğ i " eliyle, bir yan
dan cuntanın resmi güçleri vasıtası 
ile di§er yandan da bu tasfiyeci sol 
tarafından nasıl geliştiriirnek iste n
di§ini ve Partinin de buraya çekilmeye 
çalışıldı§ını çok iyi biımekteyiz . İşt e 
o bilinen Tercüman'ından Mil
liyet'ine, Türk Gene l Kurmaylı§ın
dan parlementerlerine, yine .. Sol 
Birlik"ten Hamburg Dev-İşçi ve 
Partizan'ına kadar, he me n hepsinin 
adeta sözbirliği etmişcesine saldır
ma ları, bu gelişmelerin bir ürünü
dür. TC'nin, Kürdistan Ulusal Kur
tuluş Mücadelesine karşı gerek ülke 
içinde ve gerekse de Avrupa'da 
"özel savaş" uygulamalarını geliş
tirmeye nasıl özen gösterdiği ve 

Devamı syf: 2~ 'te 

e Güney Kürdistan'daki 
Son Siyasal Gelişmeler Üzerine 

Yazısı Sayfa 3'te 

eÇıkmazı Derlnleşen 

Sömürgeci/ik 
Yeni Arayışlar İçinde 

Yazısı Sayfa 3'te 

e Emperyalizmin Öze/ Savaşı 
ve Türk Ordusunun 

Kürdistan 'da Yürüttüğü 
Savaşın Niteliği Üzerine 

Kürdistan'da Özel Harp 
Yazısı Orta Sayfada 

e 12 Eylül Faşist Rejiminin 
Sola yönelik 

Tasfiyeci Çabaları 
ve Devrimci direniş 

Hareketinin Görevleri 
Yazısı Sayfa 18'de 

e M. Nazif AKTAŞ yoldatın 
Anısını Sömürgeellere ve 
Her Soydan Utoklanna 
Kal'fı Ge/lftlreceğlmlıı 

Mücadelede Yatotacağııı 
Yazısı Sayfa 24'te 
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1985- ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞIMIZDA ŞANLI BİR YIL 
Baştarafı Syf: 1 'de 
uygulamaları tersine çevrilerek. bir 
bütün olarak bahar aylan boyunca 
geliştirilen yaygın eylemlerle müca

de lemizin daha da ge li şimi sa§lan
mışhr. Yüzlerce askerin öldürül
düğü on larca karakolon basıldı§ı 

yine bir o kadar pusunun gerçekleş

tirildiği bahar aylarında, düşmanın 
ulusal kurtuluş savaıı ımızın üzerine 

öyle uğursuz gelişi de engellenerek 
gelişmeler daha da güçlü kılın

mıştır. 

Yaz ve güz atılımlarıyla da 
boyutlanan mücadelemiz kitlelerin 

derin sevgisini kazanırken, yan

kısını uluslararası platformlarda da 
göstererek tarihte ilk kez bu kadar 

yoğun lukta çeşitli kurumlarda ve 

basında Kürdistan meselesi tar
tışma konusu haline getirilmiştir. 
Avrupa Parlamentosu'ndan çeşi tli 

insan hakları komisyonlarına va
rana kadar, hemen hepsi Kürdistan 
sorununa değinerek. Kürt askerleri

nin savaşından bahsetmişlerdir. 

Yine bu süreçte halkımız ilk defa 
kendi bağımsız temsilcileri vasıtası 
ile çeşitli uluslararası platform

larda sesini duyurmuştur. 
15 A§ustos devrimci atılımının 

1. yılının doldugu ı 985 Agus
tos'unda Kürdistan konusundaki 
tartı!jmalar hız kazanırken , Kürdis

tan 'da da yeni ve daha güçlü dire

niş eylem lerinin haberleri geliyor
du. TC'nin tüm enge lleme çaba
larına rağmen , bir türlü önlene

meyen Ulusa l Kurtuluş Mücadele

mizin meşruluğu en başta cuntanın 

resmi ağızlarından itiraf edilerek. 
tüm dünyaya duyuru luyordu. 

ı 985'de kesinlikle her ne pahasına 
olu rsa olsun engellenmesi dü!jünü

len ulusal kurtuluş mücadelem izin 
ge li şmesi. TC'nin iç çe lişkilerini de 
hızlandırıyorve emniyetsübabı işle

vini görecek yeni güçlerin devreye 
sokulmasına çalışılıyordu. 

Bahar. yaz ve güz aylarında 

yoğuntaşarak süren devrimci dire

niş eylemlerimiz. düşmanın tüm 
gücünü en modern silahlarla Kür
distan'a yığınasına rağmen. dur

mak bilmeyerek Hakkari 'den Mar

din 'e. Bingöl 'den Dersim 'e kadar 
hemen hemen ülkenin tüm alan

larını kapsayacak bir genişlikte 

yaygınlaşt ı. Yaklaşık ıOOO'km'lik 

bir direniş hattı boyunca süren kurtu

luş eylemlerimizle düşmana ağır 

darbeler indirilirken. şehirler işgal 

ediliyor. binlerce toplantı gerçekleş

tiriliyor. sömürgecilerin anıtları. 

bayrakları yerle bir edilip. yırtı 

larak , yerine halkımı :ıın öz bayrağı 

çekiliyordu . 
Halkımız kendi öz direnişçi güç

leri önderliğinde yine Ağrı Dağı'na 
çıkıyor ve burada mevta edildiği 

sanı lan Kürdistan'ın yaşadığını 

kanıtlıyordu. Binlerce askeri güce 
rağmen aylarca süren kahraman 

bir dire niş sergileyen PKK savaşçılan. 
Ağrı'nın doruklarına diklikle ri is

yan bayrağı ile m ücadelemizi daha 
da ileri taşıdılar. Başta, Hakkari, 
Çukurca, Şemdinli, Şırnak, Silopi, 
Çatak, Mutki. Cizre. İdil, Midyat, 
Yüksekova, Beytüşşebab, Sason, 
Karakoçan. Kigı, Çemişgezek, 

Hozat . Dersim, Doğubeyazıt olmak 
üze re Kürdistan ' ın hemen her ilçe 

ve köyünde direniş eylemleri geliştiri

lirken. binlerce propaganda top

lantıs ı gerçekleştirilmiştir. 

1985 yılının sonuna ge ldiğimiz 

bir dönemde bu ge lişmelerin de rin

leşerek . yaygınlaştığını gör
mekteyiz. Dayatılan tüm komplo ve 

saldırılara rağmen halkımız direniş

t en yana olduğunu ve desteğini 

arttıracağını bizzat pratik adımlar 
a ta rak ortaya koymaktadır. Ulus
lararası a landa sesi daha fazla 
yankılanan ulusal kurtuluş mücade

lemiz, içerde de daha güçlü bir 
zemine dayanarak bundan böyle de 

varlığını sürdüreceği ni 1.5 yıl ı aşkın 

pratigiyle de ispatlamaktadır. Ulu
sal Kurtuluş Cephesi etrafında kitle
lerin gün geçtikçe daha yaygın bir 
tarzda bir araya gelmesi ve onun 

bayrağı altında saf tutması. giderek 

kitleselleşen mücadelemizin gerçek
li ğini de göstermektedir. Öncünün 

ulusal kurtuluş görevlerine bağlı 

bir temelde kazanıldığı ve önemli 
oranda gelişimini sürdürdüğü bu 
dönemde, aynı zamanda giderek 

hem de yaygın bir şekilde kitleselle
şen bir mücadelenin gelişimi 

yaşanmaktadır. . 
Düşmanın tüm imha çabalarına 

rağmen silahlı direnişin kesintiye 
u ğrattiamaması ve giderek geril

laya dönüşmesi. mücadelemizin 
içinde yaşadı§ı süreci de ortaya 

koymaktadır. Kısaca, ı 985 yılı 

boyunca önü alınamayan bir silahl ı 

direnişin muazzam boyutlarda 
yaşanmasına tanık olundu. Ve 

bugün bu silahlı direnişimiz daha 
üst bir gelişmenin içerisine gir

miş durumdadır. 

Sömürgeci-Faşist Cuntanın 

Çıkınazı Derinleşerek 

Devam Etti 

Gelişmelerin bu boyutta ortay?. 
çıkaca§ını tahmin etmeyen veya 
sürekli bir biçimde mücadeleyi 

bastırabileceğini umut eden cunta. 
kısa bir ömür biçtiği direniş ha
reketimizin yükselmesi karşısında 
birçok komplo ve sald ırıyı da gün

deme koymuştur. "Pişman lık Ya
sası"ndan tutalım da "köy koru
cu ları"na, "polis kanununa" vara

na kadar hemen tüm yasalar direniş 

mücadelemizi engellemek amacıy

la gündeme sokulmuştur. 
Bir yandan "pişmanlık yasa 

sı"nı geliştirerek, teslim aldığı 

birkaç hain vasıtası ile ulusal kurtu
luş mücadelemize karşı yaygın bir 

teşhir kampanyasını yürütürken, 

di§er yandan ise "köy korucuları"
nın sayısını arttırarak. ı3 OOO'e 

çıkarıp daha geniş bir komplonun 
tezgahianmasına çalışmakta

dır . Sömürgeci basın organlarının 

yaygın bir karalama kampanyası 
başlattıgı bu dönemde. özellikle de 
Parti önderliği hedeflenerek . kitle
ler üzerinde gelişen prestiji engel
l enıneye çalış ıldı . Sürekli "bitiril
diler, kalmadılar, geriye kalan 
birkaç e.şkiyayı da kahraman meh
metçik yakalayacaktır" biçiminde 

açıklamalarda bulunan devletin 
resmi yetkili a§ızları. direniş müca

dele m ize karşı yeni ön lem leri geliş
tirmekten de geri kalmadılar. M ilis 

sayısının 2 kattan fazla arttırılarak 

13 OOO'e çıkarılması . sınırlarda 

ge li ştiriirnek istenen güvenlik ted
birleri. cuntanın mücadelemize 
karşı savaşımda temel aldığı yön

temlerin başında gelmektedir. 
Milisin sayısının bu derece 

arttırılması, direnişimizin gelişen 

gücünü gösterirken. aynı zamanda 

TC'nin "Kürdü Kürde kırdırma" 

politikasına bu dönemde daha fazla 

ağırlık verece§ini de göstermekte
dir. Yoksa milisierin böyle ye.niden 

devreye daha fazlası ile sokulmak 
istenmesinin temelinde başka ne
denler bulunmaktadır. 

TC. bir yandan bu tür faaliyet
lerini yoğunlaştmrken. diğer yandan 

emperyalizmin en yetkili temsilci
lerinin peşpeşe önerileriyle hareket 

etmektedir. Paul Henze'nin Kürdis
tan'da yaptığı incelemeler sonu

cunda yeni taktikleri önermesi: 
Kürdistan 'da geliştirilen savaşın 

bizzat emperyalistlerin direktif

le riyle yönlendirildiğini de açıkça 

ortaya koymaktadır. ABD emper
yalistlerinden, Avrupalı emperya

lisdere varana kadar. hepsi de 

Kürdistan sorununun kendileri açı

sından fazla problem yarat
mayacak bir tarzda sonuçlandırıl-

masından yanadırlar. 

Tüm bu yöntemlerin başansızlı

§ının açık olarak ortaya çıktığı bu 
dönemde, cuntanın hareretti bir 
biçimde yürüttüğü ekonomik kalkın

ma hamleleri de bir sonuç yarat
ma gücünde değildir. Yeni yol. 
baraj. fabrika yapımı halkın gözünü 

boyamaya yönelik olarak ortaya 
çıkan çabalar oldu§undan fazla 
etkisi de olmamaktadır. Yine. cunta 

şeflerinin halka şirin görünme 

çabaları da gerçekleri örtbas etme 
gücünde de§ildir. 

ı2 Eylül askeri-faşist cuntası 

tarafından geliştiriirnek istenen her 
türlü özel savaş yöntemi. geride 

bıraktıgımız ı 985 yılı içinde yaygın 
bir biçimde uygulanarak Ulusal 
Kurtuluş Mücadelemizi halktan 

tecrit etme çabası içine girmekte
dir. 

UKM, Sol Maskeli Güçler 
Tarafından Yoğun Bir 

Kuşatma Altına Alınmak 

İstendi 

Ulusal Kurtuluş Mücadelemiz 
her türlü .. özel savaş" dayatmalanna 

ra§men, sürekli bir gelişme gös

terirken. gerek tasfiyeci sol'un. 
gerek Kürt küçük-burjuva refor
mizmi ve ilkel milliyetçiliğin müca
delemizekarşı değişmeyen tavırları 

bugün de devam etmektedir. Cunta
nın ı 2 Eylül sonrasında Kemaliz

min o tarihi deneylerine dayanarak 
geliştirdiği tasfiye ve provakasyon 

faaliyetlerinin bir uzantısı haline 

gelen mevcut sol güçler. devrimci
direniş 'mücadelesinden vebadan 

kaçar gibi uzaklaşmaktadırlar. 

Kürdistan'da geliştirilen silahlı 

direnişi "zamansız. provakasyon ve 

maceracılık olarak" niteleyen bu 
güçler tüm dünyanın önünde say

gıyla eğildi§i ve adından övgüyle 

bahsetti§ i bir mücadeleye karşı bi li· 
nen teranelerini sürdürdüler. 

Onbinlerce gücü olan örgütler 

birer birer tasfiyeye uğratılıp, dev
rimci-direnişçi özünden boşaltı

lırken. bir kısmı da mülteci örgütleri 
haline getirilerek. tümüyle kapağı 
Avrupalara attılar. "Sol Birlik" 
biçiminde ortaya konan şekillenme, 

devrimci-direniş hattına karşı oluş

turulan reformisı bir çizgiyi temsil 

etmektedir. Geçmişte sınırlı da olsa 

va rolan direnişçi özlerini bu son ı 

yıl içerisinde yaşanan gelişmeler 

ortamında tümden yitiren ve faa
liyetlerinin başına PKK'ye düşman
lığı koyan bu "sol" güçler, komp

lolardan tutalım da daha degişik 
tasfiyeci girişimiere varana kadar 
hepsini geliştirmekle ve uygula

maktadırlar. 

PKK'nin geliştirdiğ i direniş 

mücadelesinin karşısında yeralan 
bu güçler. ı 985 Nisan'ında 8 PKK 
önder kadrosu ve savaşçısını katle
dere k. girişimlerini daha üst boyut

lara ulaştırmışlardır. TKP ve 
IKP'nin temelinde yer aldı§ı bu 
komplocu ve tasfiyeci girişimlerle 

Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin içi

ne girdiği atılımlar dönemi engel
lenmeye çalışıldı. TKP'nin, "Sol 
Birlik"de örgütlenerek gE"liştirmek 
istedi§i reformisı çizginin uygula

nabilmesi için: PKK'nin direnişten 
vazgeçirilmesinin zorunlu olması. 
bu güçleri esas mücadele edecek 
güç olarak PKK'yi karşıianna koy
malarına yol açmıştır. Küçük-bur

juva reformislierin PKK'ye yönelik 

saldırılarını da bu gelişmelere ek
lersek Ulusal Kurtuluş Mücadele
mizin nasıl bir kuşatma altında 

tutulmak istendiğini açıkça göster

mektedir. 
Yine ilkel milliyetçi güçlerin 

yürüttüğü komplo ve saldırıları da 
bu gelişmelerin içinde ele almak 

gerekmektedir. 1-KDP'nin Türk fa
şist cuntas ı ile belli konularda 

uzlaşarak. sınırlarda bir tampon 

bölge oluşturması için anlaşmaları 
da. mücadelemize karşı ne tür 
komploların uygulanmak istendi
ğini de göstermektedir. 

1985 Yılını Güçlü 
Eylemlerle Uğurluyoruz 

Bahar Atılımında ifadesini bu
lan yaygın eylemlerle karşıladı§ı

mız 1985 yı lını, yine yoğunlaşan 
devrimci direniş eylemleriyle uğur

luyoruz. ı 985 yılı boydan boya eşine 
en der rastlanır muazzam bir çabay

la geliştirilen ve sömürgeci -faşist 

düşmana a§ır darbeler vuran inti
kam eylem lerine sahne oldu. He
men hemen yurdun her karış topra

§ında sergilenen direnişlerle. bu yıl 
tarihimizin bundan sonraki geliş

mesini çok yakından etkileyen so
nuçların ortaya çıkarıldığı bir dö
nem oldu. 

Bahar. yaz ve güz dönemi atı
lımları ile durmak bilmeyen ve 

giderek derinleşen ulusal kurtuluş 
eylemleri miz. ı 985'in son ayında 

da varlığını tüm hızıyla devam 

ettirdi. 
Kasım ayı sonunda Çemişge

zek'te devrimcilerle. faşist ordu bir

likleri arasında meydana gelen bir 
çatışmada 4 asker ölürken, devrim

ciler. oluşturulmak istenen çemberi 
yararak kayıp vermeden uzaklaş

roayı başarmışlardır. Güz Atılımı
nın önünü kesrnek için yoğun ope

rasyanlara girişen sömürgeci birlik
ler , böylece bir kez daha darbele
nerek. mücadelenin hızından bir şey 
kaybettifilmeden atılım devam et

tirilmiştir. 

Yine Aralık ayının ilk haftasında 

Mehmet ÖZGÜL yoldaş başta ol
mak üzere, 3 PKK savaşçısının şehit 

düşmesiyle sonuçlanan çatışmada 
düşmana ağır kayıplar verdirilmiş

tir. 20 askerin öldü§ü ve bir o 
kadarının da yaralandığı çatışmada 

sömürgeci düşmana unuta
mayacağı bir darbe vuruldu. 

Bingöl'ün Kigı ilçesine baglı Şoh 
l·•lvünde meydana gelen bir çatış

m ... .;. c; kontr-gerilla timi öldürü

lürken. ayrıca 2 yurtsever de yaşa
mını yitirmiştir. Şoh köyüne gelen 
bir kontr-gerilla timi. yurtsever bir 

aileye devrimcilerin k ılı§ ında gele
rek kendilerini barın dırmasını ister. 

Durumdan şüphelenen aile. akraba

Ianna bilgi vererek. durumu aktarır. 
Bunun üzerine yurtsever köy bekçi

siyle bir köylü olaya müdahale eder
ler. Çıkan çatışmada bekçi ve köylü 
katledilirken, 5 kontr-gerilla timi 
de öldürülür. 

Aynı tarihlerde Bingöl'ün Genç 
kazasına bağlı köylerde operasyon

lar düzenleyen sömürgeci birlik
lerle halk arasında çatışma çıkar. 

Çıkan çatışmada ı teğmen ve 2 
asker öldürülürken. bazıları da ya

ralanırlar. Bunun üzerine daha güç

lü bir askeri kuvvetle yeniden ope
rasyanlara girişen sömürgeciler, 

yo§un bir tutuklama. işkence ve 

baskı uygulamasını başlatırlar. 

Karakoçan'ın Çan nahiyesine 

ba§lı bir köyde azılı bir ajan olan 
köy muhtarına karşı gerçekleştiri

len bir eylemde muhtarın yanısıra. ı 
yüzbaşı ve 2 asker de öldürülmüş

tür. Her an devrimcilerin kendisine 

karşı eyleme girişeceğinden korkan 
köy muhtarı. sıkı bir koruma altına 
alınmıştı . Alınan tüm önlemlere 

rağmen. muhtarla birlikte sömür
gecilerin de cezalandırılması. dev
rimci direniş mücadelemizin gücü

nü gösterirken. halkta da büyük bir 
sevinç ortaya çıkarmıştır. 

Aralığın 20'sine doğru Çer
mik'te meydana gelen diğer bir 

eylemde ise, subay ve askerlerden 

çok sayıda ölü ve yaralıların o ldugu 
bildirilmektedir. Ayrıntılarının he

nüz alınamadığı eylemde, devrim-

ciler kayıp vermemiş, başarılı bir 
eylem gerçekleştirmişlerdir. 

Ayrıca hala ayrıntılarının eli
mize ulaşmadığı bir dizi eylem 

haberi daha gelmektedir. Kışın 

yoğun bir biçimde bastırmasından 

da yararlanarak devrimci-direnişi 
bo§maya çalışan sömürgeci-faşist 

cuntanın bazı alanlarda yaygın bir 
operasyona giriştiği, fakat buna 

karşı muhteşem bir direnişin sergi
lendiği ve cuntanın tüm umutlarının 
yerle bir edildiği gelen haberler 
arasındadır. 

Ayrıntılarının daha geniş olduğu 
ve daha bir çok alanda gerçek.leş

tirilen devrimci-intikam eylem
lerimizle; ı 985' i nasıteylemle kar

şılamışak yine eylemlerle ama bu 
kez daha güçlü ve gelişmiş eylem

lerle uğurlamaktayız. 

1985, Partimiz Tarihinde 
Bir Zafer Yılı Haline 

Getirilmiştir. 

ı 985 yılı Parti ve mücadele 
tarihimizde her yönüyle güçlü geliş

melerin ortaya ç ıkarıldı ğı bir yıl 

haline getirilmiştir. Denilebilinir ki. 
bu yılda geçmiş ve yakın tarihimizin 

bir çok önemli dersleri, bu dönemde 
yo§unluk kazanmış ve adeta sonuç
ları cisimleşmiştir. Bunda en önem
li payın, Partimizin yürüttüğü mü

cadeleye ve ulusal kurtuluş savaşı
na yol göstericiliğine ait olduğu 

açıktır. 

Yoğun düşman saldırılarına. el
verişsiz koşullara ve olanakların 

kıtlı§ına rağmen direniş mücade

lesini geliştirmede sonuna kadar 
kararlı olan ve bu konuda muazzam 

bir çaba sarfeden PKK, ı 985 yılını 
her yönüyle güçlü gelişmeleri orta

ya çıkaran bir dönem olarak ele 
almış ve uygulamıştır. Bir yandan 

en alçakça komplolar uygulanıp her 

türden ihanetçi-yıkıcı tutumlar teş

vik edilip. Parti varlı§ı tehlikeye 
sokulmak istenirken. diğer yandan 

da cunta ve işbirlikçileri. PKK ve 

önderli§indeki direniş mücade

lesini bo§mak için yo§un bir çaba 
sarlettiler. Düşman tüm varlı§ı ile. 
çeşitli komplolarla alabildiğine sal

dırı geliştirirken, tüm bunlara karşı 
da Parti varlığının korunması ve 
sadece bununla yetinmeyip güçlü 

gelişmelere dönüştürülmesi de ge
rekliydi. İşte, PKK böylesi bir ortamda 
mücadelemizin kaderi açısından son 

derece önem taşıyan böylesi bir 
dönemi başarı ile atiatmasını bil

miştir. 

Bu nedenle ı 985 yılı. tüm bu 
gelişmelerin ortaya çıktı§ı bir dö

nem ve zaferi daha da yakınlaştıran 

bir yıl olarak, halkımız ve mücade
lemiz tarihinde önemli bir yere 

sahiptir. 1985 yılında büyük başarı
lar elde edilmiş: Ulusal Kurtuluş 
Savaşımızın gelişimi ve güçlen
mesi sağlanmıştır. 

Ülke içinde ve dışında önem li 
gelişmelerin yaşandı§ ı ı 985 yılın

dan ı 986'ya geçerken. aynı zaman

da böylesi güçlü bir zemine dayanan 
mücadele mirası da devralınmıştır. 
1986'ya böylesi güçlü bir miras 
temelinde giren ulusal kurtuluş 

savaşımızın daha da güçlenece§i, 
I 985 yılında sa§lanan geli!fmelerin 
kat kat fazlasıyla bu dönemde, daha 
da derinleşmiş biçimleriyle ortaya 
çıkarılabilece§i şimdiden tüm açık
lığıyla belirtilebilinir. 

O halde. önümüzdeki ı 986 yılı 
nın yine zaferlerle dolu bir y ıl 

olacağı, ülkemizi, halkımız ı ve Par

timizi zafere daha da yakınlaş

tıracak bir dönem olaca§ı ve 
bunun, bu yılın en temel özelliği 

haline gelecegi, 1985'1erde yaşa
nan zaferler üzerinde, bu yılın da 

güçlü karşılanacağı ıjimdiden söy
lenebilir. 
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( SERXWEBÜN 

YENİ YILDA DAH1 G!}ÇLÜ BİR 
SERXWEBUN IÇIN 

DEGERLENDİRMELERİNİZİ 
BEKLiYORUZ 

1985 yılı , Ulusal Kurtuluş Mü
cadelemiz açısından önemli ve 
güçlü gelişmelerin yaşandı§ı bir 
yıl oldu. Serxweban'u da çok yakın

dan etkileyen bu gelişmeler. yeni 
y ılda da mücadelemize yön veren 
temel özellikleri ortaya çıkarmış· 
tır. 85 yılının, zafere olan inancın 
ve kazanma azm inin daha da pekiş· 
tirilerek geride bırakılması, yeni 
yılda daha güçlü gelişmelerin biz· 
leri bekledi§ini de göstennektedir. 

Gazeteniz Serxweban geçti§i· 
miz 1 yıl içerisinde de yükümlen
di!]i görevleri yerine getirmek için 
yoğun çaba sarfetmiş ve önemli 
oranda da görevlerini gerçekleş
ti rmiştir. 

Yeni yılda yeni görevlerin bizi 
bekledi§i ve bunun için de 
daha güçlü bir Serxwebün 'a ih
tiyaç duyulduğu açıktır. Bu ne
denle 1 yıllık yayın hayatını deger
Iendiren yazıların gazetemiz e ulaş
tınlması bizi daha da güçlü kı la

caktır. De§erlendirme yazıları en 
geç 1 ay içerisinde gazetemize 
ulaştırı l malıdır. 

Çeşitli tarih kitaplarında ve Kür
distan tarihinin bilimsel yorumlan
ması olan Partimizin tarihi yorum
layan çeşitli değerlendirmelerinde, 

Kürt egemen sınıflarının işbirlikçilik
lerinin ve ihanetlerinin geleneksel 
bir özellik taş ı dığını okuyup öğre
niyoruz. Ve Kürdistan'ın yüzyılları 
bulan sömürgeci bir statükoyu 
yaşamasının esas nedenlerinden 
birinin bu olduğu da biliniyor. 

Kürt egemen sınıfları. zaman 
zaman Kürdistan'a egemen olmak 
istemişler ve bunun için de bir çok 
isyan ve direnme hareketleri geliş· 
t irmişlerdir. Fakat bu direnmeler. 
<endi aralarında güçlü ittifaklar 
ı<uramadıklarından, daha örgütlü 
ue güç lü olan sömürgeci güçler 
tarafından kolaylıkla bastırıhp ezil· 
l' 'ıişlerdir. Kurulabilen ittifaklar 
i e, sömürgecile rin böl ve yönet 
t ktiği uyarınca kısa bir sürede 
t •zulmuşlardır. Bu yönlü oluşturu
h: bilen ittifakların böylesine kolay· 
lı da bozulmasının bir nedeni de 
K irt egemen sınıflarının ortak çı· 
ki rl oırını merkezi bir devlet örgüt· 
lenrr: esinde temsil etmeye yönel
medt·n, hemen birbirlerinin feodal 
ege n· en lik alanlarında üstünlük 
kunT a savaşımına yönelmiş olma· 
larıd ı r. Kendi sınıf çıkarlarını koru
mak isteyen güçsüz durumdaki 
feodaller, hemen yabancı bir gücün 
- ki bıı güçler, Kürdistan üzerinde 
sömür-geci tahakküm kurmak iste
yen \"ürk, Arap ve Farslard ı
h imayesine sığınıyorlardı. Sömür
geci uücün haskılarına maruz kalan 
isyancı kesimlerin ise, ya yenilgiye 
uğradıktan sonra, ya da henüz 
isyan başlamadan bir başka sömür
geci güçle veya bizzat savaşı geli ş

tirm ek durumunda olduğu güçle 
uz laş t ığını. onun himayesi alt ın a 

girdiğin i görüyoruz. Ailesin in ve 
kendisini n can telaşına düşen ke
si mlerin ağ ı rlıklı o larak bir başka 
söm ürgeci güce -örneğin İran 'a
sığınd ı kları sık sık rastlanılan ör
neklerdir. 

Yurt sevgisi ve ülke bağımsızlığı 
olgusu , yaşamiarına ve mücadele 
ta rih lerine damgasını vurma mıştır. 

Bunlar hep ikinci l planda kalm ıştır . 

Bu olgulara dayalı birlik ve müca
dele geliştiri l memiştir. Her ne ka
da r kendi aralarında zaman zaman 
Ittifa klar ve yabancı işgalci l ere 

kar~ı ortak bir s·a~aşım geliştiri l 
ml şse de , bu. ortak çıka rla rı nı den
ge lemek için yap ı lm ı şt ır . Yenilgiye 
u {i r adıklarında Ise en utan
mazcasına bir hjbl rli ğl ne ve uşak· 
lı {ia yönellyor lar. Adeta sömürge
ci li ğin bir kapat ması ha line geliyor
lar . Allelerinin ve kendileri nin geçi
mini te m in Için dllenclliQI arat
~vacak yaka rma la r ta kendile rine 
m.&at bai] lanma•ını llt lyo rl ar . Bazı· 

lar ı d. . a lir. bO nyr.alnde yer alan 
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GÜNEY KÜRDiSTAN'DAKi SON SİYASAL GELİŞMELER ÜZERİNE 
çeşitli unsurlarıyla birlikte idari ve 
askeri mekanizmada verilen rütbe
lerle sömürgeciliğe hizmet ediyor
lar. Ya da , sömürgeci devletin 
girişrnek istediği yeni fetihler veya 
ayaklanan Kürt feodallerinin isya
nını bastırmak için maiyetindeki 
aşiret üyelerinden devşireceği güç· 
lerden oluşturacağı askeri kuvvetin 
komutanı olarak sömürgeci ordu 
saflarına, en uçta yer alan vurucu 
güç olarak katılmayı kabulleniyor· 
lar. Bu vasıtayla, sömürgeciler. bir 
çok fetih seferini kazandıkları gibi 
Kürdistan'daki bir çok isyanı da 
bastırabilmeyi başarmışlardır. 

Yine Kürt hakim sınıflarının ve 
onlardan kaynaklanan politikacılar 
ile aydınların , Kürdistan'a yönelik 
stratejik bir yaklaşımları ve bunun 
koşullandırdığı bir temel mücadele 
taktikleri olmamışt ı r. Onlar. daha 
çok Kürd istan üzerinde çeşitli emel· 
ler besleyen yabancı güçlerin politik 
ve askeri hede(l&rinin gerçekleş· 

mesinde birer taktik halka ve araç 
olmuşlard ır . Aynı zamanda , sömür
geci devletlerin, imparatorlukların 
birbirleri üzerinde üstün lük sağla
malarının da birer hammaddesi 
olmuşlardır. Bu nedenle de Kürdis· 
tan daima bir savaş alanı haline 
getirilmiştir. İşte Kürt feoda l
aşiretçi güçlerin ve sınıfın tarihsel 
işleri hep bu olmuş, işleri bitiril· 
dikten sonra da, suyu sıkılmış bir 
limon pasası gibi fırlatılıp bir köşe
ye atılmış ve bir maaş dilenecek 
kadar alçakça bir konuma itil
mişlerdir. 

Kürt egemen sınıflarının gele
nekselleşmiş bu özelliğini, günü
müz Kürdistan'ında da görmek 
mümkündür. Bundan da öte, bu özel
li§i en canlı biçimiyle Güney Kürdis

lıkları çelişkilerinden de yararla
narak, bilinen Irak' ın İran'a sal
dırısını başlatt ı . İki ülke arasında 
başlayan bu savaş yaklaşık altı yıl
dır süregelmektedir. 

İran ise hem iktidarını ve kaza
nımlarını korumak ve hem de bölge 
gericiliğinin ABD ortak l ığıyla ken
disine yönelik saldırıların ı göğüsle

rnek için bir yandan tüm insani 
gücünü seferber ederek Irak reji
mini yıkmaya çalışırken diğer yan
dan da İslami devrimin etkisini 
yaymaya, deyim yerindeyse devrimi 
ihraç etmeye çalı~maktad ı r . İlk 
başlarda , bölgenin diğer ilerici güç
lerine karşı güttüğü içe kapanık 

po l itikayı da adım adım terkederek 
hızla bölgeye ve dünyanın diğer baz ı 

ülkelerine yönelerek ittifaklarını 

oluşturmaya çalışmaktadır. İran' ı n 
bu dışa aç ı lma politikası. Güney 
Kürd istan'a yönelmede de kendi 
etkisini gösterdi . Kuşkusuz bu, İran
Irak savaşı karşısında içine girilen 
çıkmazlann , güçlerin savaşı lehte 
ve a leyhte sona erdirebilme gücün· 
den yoksun kalış larından ve İran'ın 
da bu açmazını farketmesinden 
kaynaklanıyor. 

İşte bu noktada İran. savaşı Kür
distan'a kaydırıp sonucu kendi 
lehine çevirmek istiyor. Bu savaşta 
da. Kürtlerden dev!jirilecek askeri 
güçleri yedeğine almaya çalışıyor. 
Zaten ilkel milliyetçi önderlik, hal
kımızın kahraman evlatlarından. 

oluşan Peşmerge gücünün bir bölü
münü şimdiden İran devletinin hiz
metine sunmuş durumdadır. Bu 
nunla da yetinmeyen İran , Güney 
Kürdistan üzerinde tam bir egemen
lik kurmak ve buradan kalkış yapa
rak bir bütün olarak Kürdistan 
ulusal kurtuluş hareketi üzerinde 

söz sahibi olmak. onun vasıtasıy l a 

bölge üzerindeki politikalarını ger
çekleştirmek için kendi güdümünde 
bir ••islam Kürt Hareketi" ge l iştir
mek istiyor. Böylece oldukça sın ırl ı 

da olsa. ilke l mi lliyetç i bir örgütlen
meye kavuşan ve bu no ktada kısmi 

bir merkezileşmeyi sağlayan Güney 
Kürd istan halkının örgütlenmesi bir 
kez daha içten hançerten ip , varolan 
bu örgütlenme de sömürgeciler 
tarafından dağıttimak istenmekte
dir. Yıllardır Kürd i stan'ı sömürgeci 
boyunduruk a ltında bulunduran, 
daha XVII. yüzyılda Osman lı impa 
ratorluğu ile anlaşarak Kürdistan'
ın ilk bölünmesini gerçekleştiren, 
bugün ise Doğu Kürdistan halkının 
en asgari demokratik is temin i her 
türlü baskıcı ve katHarncı metod
larla boğmaya çalışan İ ran'ın bir
den bire Kürtle rin koruyucusu olmaya 
çalışt ı ğını, dil ve kültürlerinin ge li şi · 

mine katkıda bulunmak iç in Kürtçe 
yayın organ ları çıkarmaya baş 

Iayacağını duyurduğunu görüyor 
ve okuyoruz. 

Irak ise Güney Kürdis tan üzerin· 
deki denetimini, kendi askeri gücün
den ziyade, "cahş" o larak nite 
lendirilen ve sayıl arı yüzbinlerle 
ifade edilen Kürtlerden oluşturulan 
milis teşkilatı vasıtas ıyla saQiaya
bilmektedir. Elbetteki tüm bu güç
leri hain olarak nitelendirmek faz la 
gerçekçi o lmayacakt ı r. Faşist Sad
dam rejiminin bu güçler içinde oluş 

turduğu ajan kesim lerle, sömürge
cilikle uzlaşmış bir avuç işbirlikçi 
feodal ve aşiret gücü d ı şında kalan 
l arın hemen hemen tümünü ulusa l 
kurtu l uş saflarında ö rgütlernek 
mümkündür ve gerçek yurtsever 
güçleri bekleyen en önemli görev
lerden birinin de bu olduğunu belirt-

rnek gerekir. Gerçekten de bu 
kesim ler, Kuzey-Batı Kürdis ta n'
daki gibi ülke ve ha lk gerçekliğini 

inkar tem e linde a ja n bir sta tüyle 
sömürgecilikle bütünleşmiş değ il

ler. Ters ine Kürtlük ve Kürdistanlı· 

lık olgusunu ka bul e tmekte le r. Sa 
dece ilke l milliyetçi önde rlikte ve 
onun bünyesinde yera la n bazı aş i· 

re tlerle olan çe li şki ve savaşım

lanndan söz e tmektedirler . Doğru 
bir ideolojik-politik hattın öncülü
ğün de yürü tülecek usta bir örgüt 
ça lı şmasıyla bu kesimle rin ezici 
çoğun luğunu , ulusal kurtuluş s iya
seti e trafında örgütle rnek oldukça 
o lanak lı ve m ü mkündür. 

Sadda m re jim inin böylesine 
yüzbinle re varan bir sayıy ı aske ri 
o la ra k örgütleyebilmesinde her ne 
kada r Güney Kürdistan'ın o lums uz 
sosyal. s iyasal ve to plumsal yapıs ı

nın ro lü olmuşsa da bunda ilke l mil
liye tçi önderliğin ideolojik , politik 
ve örgütsel ye tmezlikle rinin ve zaaf
l a rının subjektif a nla mda yani ö r
gütl ü çalışma ve ö nde rlik aç ısından 

belirleyici bir ro lü var . Bazen aşiret

le r aras ı çatışma la r ve çe li şkil e r . 

aşi ret gücünün tümden sömürgeci 
Sadda m faşizminin yanına geç
mesine yo laçıyor , bazen de, ilke l 
milliyetçi önderliğin ulusa l kurtı.t· 

luş un sorun larını çözümleyem e
mesinin yo laçtığ ı bunalımlı ortam 
sonuc u baz ı kesimle r rejimin safına 
geçiyor. Ve bu düşünce, ••yılla rdır 

savaşıyoruz bir ile rlem e kaydetti ğ i· 

miz yok" ~eklinde ifa de edilmek
tedir. 

İlkel milliyetçi önderlik ise he
men h em en he r düzeyde ta mam en 
bir çıkmaz içindedir. Silahlı sava
şım , hedefin o to no mi gibi dar ka p-
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Kuzey-Batı Kürdistan 'da, Kürt ege· 
menlerinin direnme güçle ri tama
men kırılmış ve bunlar, ajan bir 
statü ile Türk sömürgeciliğine bağ
lanmışlar, çıkarlarını artık TC ile 
bütünle~mede buimaktadıriar. Gü
ney Kürdistan henüz aynı konuma 
dör.üştürülüp, sömürgeci hakimiyet 
sağlanamadığından , direnme ile 
işbirlikçiliğin nasıl iç. içe yaşadığını 
başka dış güçlerin nasıl birer basit 
taktik halkaları ve piyonları haline 
gelindiğini görmek ve adeta tarihi 
mizin bu olumsuz yönünü onların 
şahsında tüm çıplaklığıyla görmek 
ve yaşamak mümkündür. 

Güney Kürdistan sahasında, bu 
gün belli başlı üç güç savaş ım ver
mekte ve bu alan üzerinde söz 
sahibi olmak istemektedirler. 
Bunlar, İran, Irak ve Kürt egemen 
sınıflarıdır. Esas olarak İran ve Irak 
egemen olmak isteyen güçlerdir. 
Kürt egemen sınıflarının ise faz la 
böyle bir iddiaları o l madığı gibi 
siyasi ve askeri varlık i cin da İran 
veya I rak'ın birbi rlerinekarşı üstün
lük kurmalarında ve Güney Kürdis
tan üzerinde egemenlik sağlama

ları da bu iki yönlü po litikaların 

gerçek l eşt i ri lmesinde birer işbir

likçi Politikacılar olmaktan öteye 
geçmeyen bir konumu arzetmek
tedir. 

İran'da, örgütlü din adamlarının 
önderliQinde, islam ideolojisi öncü
lüğünde hareket eden orta ticaret 
burjuvazisi ile şahlık monarş isinin 

"Ak Devrim" hareketinden çıkar
ları zedelenen feoda l güçler, faşist 
şahlık rejiminin yıkılınas ı sürecine 
kadar ittifak içinde olduğu küçük
burjuva ve burjuva libera l m uhale 
fet i tasfiye ede rek iktidara egem en 
o ldu. Bölgede çıka rla rı önemli 
oranda sars ılan Amerikan em per
yalizm i, bölgede s ın ır l ı da olsa 
objektif konu mu itibariyle ile rici b ir 
rol oynayan ikt ida rı yık ı p yerine 
kendi yandaşı güçle ri yeniden ikt i
dara oturtmak ve böylece İran halk 
devriminin bölgedeki s irayetini en
gel le mek için. faşis t Saddam rejimi· 
nin, iran ile çeşitli s ı n ı r a nlaşmaz· 

ÇIKMAZI DERİNLEŞEN SÖMÜRGECİLİK YENİ ARAYlŞLAR İÇİNDE 

Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin 
bir yılını daldurarak yeni bir atılım 
yılına girdiği 1985 sonbaharıyla 

birlikte , düşman cephesinde de 
gözle görülür önemli kıpırdanmalar 
meydana geldi. Düşman , mücadele
miz karşısında acizliğini belli etme
meye çalış ıyorsa da. ortaya koy
duğu her pratik yönelimde bu açığa 
çıkmaktadır . Çaresizliğin verdiği 

kudurgan lıkla halkımıza karş ı kural 
sız bir savaşı tüm şiddetiyle devam 
ettirmekte. e lindeki tüm olanak l arı 

seferber ederek özellikle de bu kış 
ile birlikte mücadelemize son dar
beyi indirmeyi hedeflemektedir. 
UKM'mizin daha güçlü sonuçlar 
elde etmeye ve 86 kışını güçlü atı
lırnlara hazırlık olarak değerlendir
meye çalıştığını iyi bilen düşman. 
emperyalizmin de aktif desteğini 
alarak çok yönlü bir karşı saldırıyı 
şimdiden baş latmış bulunmaktadır. 

Askeri, siyasi ve psikolojik sa
vaş ı içiçe kullanan ve özel savaş 
uygulamasını en ince ayrıntı l arıy l a 

hayata geçirmeye çalışan faşist 

Türk sömürgecileri, çok yön lü iş l eti 

len yoğun bir yıpratma ve karalama 
kampanyasını da baş latara k, en ü~t 
düzeydeki devlet yetki lilerinden, en 
sıradan memuruna kadar tüm 
yap ısına "PKK'yi yok etme" göre
vini dayatmıştır. Cumhurbaşka

nından Başbakanına , meclisinden 
vali liklerine kadar tüm sivil ve 
askeri kurum lar ça lışma program
ların ın başına bu görevi koymuş, 
bunu diğer tüm sorun l arın da çözü
münü sağ layacak baş çe l işki olarak 
ben i msemişlerdir. İçine girdikle ri 
bu savaşta en önemli des teği de 
başta ABD olma k üzere tüm em
peryalist efendiler inden a lan sö
mürgeciler, "Özel Harp" uyg ula 
ma larını da bizzat bu güçlerin geç
miş pratik lerinden a l dığı örneklerle 
güç lendirm ektedirle r. Bu hususta 
ABD Milli Güvenlik Konseyi Tür
kiye masas ı şe f i Pa ul Henze'nin 
ya p t ı ğı inceleme ve araştırma lar 

sonucu verdiği kararl arı, bugü n 

uygulamaya çalışmakta; çürüyen 
ve temelleri sarsılan Türk devletini 
ayakta tutmaya çaba sarfetmekte
dirler. 

Son birkaç ay içerisinde, sözlü ve 
yaz ı lı düzeyde yürütü len propagan
dalar. Türkiye savunma bakan ı ve 
içişleri bakanların ı n açıkl ama l arı. 

devlet yetki lilerinin ül kem izdeki 
gezileri, eko nomi k yatırım la ra hız 

ver il mesi vb. uygula m a lar özel 
savaşın değişik görünü mle ri ola
rak ortaya çıkmaktad ı r. Cumhur
başkanından yere l yöneticilerine 
kadar Türk devlet adamla rı n ın tüm 

bu faa liyetler i aç ık ki ge lişen Ulusal 
Kurtuluş Mücadelemizi engelle
meye yönelik g irişim l erdir. Tü m 
bunlar da ordu e liy le u l aş ılamayan 

sonuçlara, bir de bu tür sahtekarlık 

tarla u laşma çabasıd ı r. Yoksa. 
TC'nin bugün bu kadar gelişt ird i ği 

uygu la m a lar başka bir anlam taşı · 

ma ma ktad ı r. Yoğu n şek i l de yap ılan 

ve askeri amaçla r için kullan ılan yo l 
şebeke l e rin i n ha lka h izmet ama
c ıyla i nşa edildiQini, yine diğer 

çeşitli gi rişimlerin de bu amaçla 
yapı ld ığ ını propaganda eden sömür
geciler bir yandan da ha l kım ı z ı , 

"vatanı parçalamaya ça lışan bö
lücü eşkiyalara" destek o lmarnaya 
çağırmakta. tatlı vaadierin arasına 
tehdit leri de s ıkıştırarak göz kor
kutmaya ça l ışmaktadırl ar. 

Ülkemizde ekonomik ge l işmeyi 
sağ layaca kla rın ı ve ha lkım ı z ı da ha 
rahat yaşam o lanaklarına kavuş · 

turacak l arı nı söyleyen devlet yet
ki lile r inin bu vaatleri nin de hayata 
geçiri lm eyeceği iyi bili nmekted ir. 
B ugüne kadar halkım ızın çıkarın a 

en ufak bi r g i r i şimde dahi bulun
maz la rken , bu dönem de birden bire 
böylesine h a reketlenmeiP- r i elbet
teki mücadelemizi n bir sonucudur 
ve bu vaatlerio gerçekleşmes i de 
be klenmemelidir. Sö m ürgeci Türk 
devleti. eninde sonunda elinden 
çıkaca§ın ı çok iyi bi ldi ğ i ülkemize 
yönelirken hep kendi ç ıka rl arı 

doğru ltusunda hareket etmi ş. ye r-

alt ı ve yerüstü zenginlikle rimizi 
nas ı l da ha iyi ta la n edebileceğ inin 

hesab ıy l a bazı ekonomi ~ • tesis ler i 
inşa etti rmiştir. Bugünkü giriş im

leri de bu an lay ış ın ötesine geçm e
mektedir. i ç iş l eri bakanından va li ve 
kaymakamiarına ka da r tüm ye tkili· 
leri n " hizme te" açtıkları en s ırada n 

kurumların aç ılış törenl erinde ya p
tıkl a rı konuşma ların he ps i mü ca de
lemizin d esteklenm esi , HRK sa
vaşç ıl a rın a yardımc ı olunm aması 

ve onların ya kalatılıp devle te teslim 
ed il mesini içeren çağrılardan iba 
retti r. Devletin artık .. doğuya önem 
vereceğin i ve bu a lanın makus 
talih ini değiştireceQini " pro pa 
ga nda eden ye tkili ağ ı z l a r , s ık sık 

tehd it ler yağdı rma kta n da geri ka l· 
mıyorla r . " Bö lüc ülere", yataklık 

yapmanın çok ağ ır bir suç o ldu
ğun u , o nla rı görüp de ihbar e t
meyen ler in ağ ır cezala r a lacak
lar ın ı ve he rhangi 'bir köyde n geçtik
le r inin da hi duyulmas ı ha linde o 
köyün yakılıp y ıkılacağını be lirtip , 
gözdağ ı veriyorlar. Ha tta bu söyle 
dikle rini kanı tlamak iç in he r bölge
den birkaç yurtseveri ka tietmekten 
de geri durmuyorla r. 

Türk devletinin i ç i ş l e ri baka nı da 
son dö nemlerde s ık sık yaptığ ı açık 

l am a l arının bir inde, " PKK'nin ca n 
çe kiştiğ ini. son g ünle rini yaşadı

ğın ı " iddi a ede re k s ürdürülen pro
paganda kampa nyas ına katılm ış tır . 

Ancak i ç i ş l e ri ba kanı söy l ediğine 

kendis i de inanmadığ ını kanıt

Ia reasma konuşmasını ta m a mla 
madan şunla rı be lirtmi!i tir : "Smır
larımız fiz iki engellerle donatılıyo r. 

ış ıktandırma s istemi bitirilmek 
üzeredir. Ama eşkiyalar dağlık ara
ziden f aydalanarak ko layca sınır
lardan içeri sızabiliyor." Bu ne 
a nl ama gelmektedir? Can çekişe n 

ve " bitti " denilen bir güce karş ı bu 
kadar sık ı ve büyük m addi külteli 
gerekt iren önle mle r a lmaya ge rek 
d uyuluyor? Açık ki. ortaya atılan 
yala nia ra kendile ri de inanma-
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mektedir. Günümüz dünyasının 

siyasal dengesinden yararlanarak 
ve özellikle e mperyalizmin en gerici 
mihraklarının baskı politika l arın~ 

dan medet uromas ı özelli§ini de iyi 

hesaba katarak bugün katliam· 
larını görülmemiş aı:ja{iıhk biçim· 
lerde sürdürmektedir. Sadece kaba 
ve inceltilmiş maskeli yöntemlerle 
suçlarını işl emekle kalmamakta; 
mevcut politik dengeleri de en iyi bir 
biçimde kullanarak bir emperya· 
lizme oynayarak, bir sosyalist sis
teme göz kırparak ve jeo-politik 
konumunun bilincinde olarak yü
rüttügü bölgesel politikalarla da 
konumunu sa§lama ba§lamakta ve 
suçlarını pervasızca işl eme cesa
retini göstermektedir. 

Ülke iç inde de eşi görülmemiş 
ca mbazi ıkiara başvurarak toplumu 
içinden çıkılmaz noktalara götür
mekte; ki ş iler üzerinde yozlu§u, tes
Hıniyeti ve çürümeyi en had safhaya 
ulaştırarak toplumu tam bir 
kaosa sü rüklemektedir. O nbinlerce 
halk eviadını zindanlara del
durarak korkunç işkence lerden ge
çirmekte; göstermelik mahkemele
re ç1karma cüretini göstermekte ve 
onları sanki katliam suçlusu imişl e r 

gibi · ulusal ve uluslararası ka
muoyunda mahkum etmeye çalış
maktadır. Gerçekte kendis inin fa 
şist yöntemlerle, kontr-gerilla yön
temleriyle ilerici, demokratik ve 
sosyalist kesimlere yönelt ti§i sal
dırıları günümüzde aksi bir biçimde 
yans ıtıp bunları sol muhalefe tin 
ey lemleriymiş gibi göstermekte, su
çu ve yargıyı bu temelde geliştir
mektedir. Di§er taraftan, pişmanlık 
ve "af" müesse9esini devreye sok
makta; sanki pişmanlık göstermesi ve 
af dilemesi gereken gerçekte kendi
leri de§ilmiş gibi, bunu ile rici ve 
demokratik güçlere dayatmaktadır. 

Kendilerinin oynamış oldu§ u ro lü 
adeta onlar tarafından oynan
mışcasına ortaya koymaktad ır. 

Tüm bunları da yine görülmemiş 
politik manevralarla dış kamuoyuna 
yansıtmakta ve böylece e n büyük 
s uçlu oldugunu gizlerneye çalış

maktadır. Üstelik bir de bu duruma 
düzen, istikrar adı vermekte ve 
hatta giderek demokrasinin geli
şimi bile diyebilmektedir. Bunu 
ça§ımıza da onayiatmak için, başta 
o köhnemiş '"filozof ve bilim adam
ları .. takımı olmak üzere, her türlü 
kültüre l, bilimsel ve po litik etkinli§i 
kullanmakta; sahte parlamentodan 
tutahm, bilim hüvviyetli maskeli 
şartatanlara kadar birçok kurum ve 
kişiyi devreye sokmakta; böylelikle, 
bu i§renç egemen sınıf , tarihte 
yaptıklar ını örtbas etmekle de ye
tinmeyerek, ça§ ımıza kendisini pri 
ıl pak gösterip mevcut özellikleriyle 
daha fazla yaşama, ömrünü adeta 
sonsuz kılma zehabına da kendisini 
kaptırmaktadır. İşin acı tarafı . tüm 
bu suç düzeyine varan, aslında 

politik-hukuki girişim bile diye
meyece§imiz, apaçık barbarlıkla 

rı itelendirilmesi gereken davranış
arım modern politik ve hukuki 
;özcüklerle allayıp pullayarak ilerici 
<ampa bile onaylatabilmektedir. 

Bunlarla da yetinmeyen Türk 
levleti, ça§dışı ve ancak Türk ege
neolerinin barbarhk tarihleriyle 
zah edilebilecek insanlık suçlarını 
<ürdistan'dit yoğunca işlemekte; Hit
er faşizminin suçlarını ve Ermeni 
:atliamı s uçunu çok çok aşan bir 
ekilde, tek tek bireylerden bir 
ıalkm ulusal varhöına, kültüründen 
n basit maddi yaşam olanaklarına 
.adar, hepsi üzerinde bir soykınm 
ürütmektedir. İnsanlanmızı bin
!rce yıldır yaşadıklan ülkemizden 
opararak başka alanlara yerleş-

meye zorlamakta; görülmemiş öl
çüde bir işsiz lik , yoksulluk ve 
hastalıklı yapıyı üzerlerinde ege
men kılması yetmiyormuş gibi, 
onları dünyanın dört bir tarafına 
savurarak yersiz-yurtsuz b ırak

makta ve felakete sürüklemektedir. 
Di§er taraftan o çok ö§ündü§ü 
dehşetli ordusuyla Kürdistan üze
rine hergün yeni yeni imha seferleri 
düzenlemekte ~ halkımız üzerinde 
görülmemiş bir terör estirerek, bin· 
lercemizi, başta Diyarbakır zindan
ları olmak üzere, Kürdistan'ın dört 
bir tarafında milyarlarca liralık 

yatırımlarla inşa etti§i hapishane
lere deldurmakta ve sahte bir yargı
lamaya tabi tutmaktadır. Halkı

mlZın öz hakları u§runa do§al 
mücadelesine .. vatanın birli§ine, 
bütünlü§üne yönelik bölücü, eşkiya 
hareketleri" deme küstahlı§ını gös
termektedir. Halkımızın en de§erli 
yüzlerce ev iadını görülmemiş i ş· 

kencelerden geçirmesi yetmiyor
muş gibi, idamla cezalandırmakta; 
birer iskelet haline getirmekle kal
mayarak dilleri de dahil her türlü 
insani ve yaşam haklarını bile o nla rı 

teslim almanın birer arac ı h a line 
getirmekte, şantaj olarak kullan
maktadır. Üstelik bütün bun la ra 
.. Türk hukuku ve Türk mahkeme
lerinin ba§ımsızlı§ı, onuru, şerefi" 
diyecek kadar da şerefsiz leşmek

tedir. 
Türk burjuvazisinin insanlık ve 

halk düşmanı çagd ı ş ı uygulamalan 
öylesine boyut lara ulaşmış ve öy· 
lesine çı§ınndan çıkmıştır ki, tüm 
bunları onun adına yaptı§ını iddia 
etti§i kanlı e mperyalist sistem 
metropolleri bile artık susa
mayacak noktaya gelmişlerdir . 

Amerikan Temsilciler Meclisinden 
Avrupa Parlamentosuna kadar, tüm 
bir emperyalist sistem ve hatta Orta
do§u gericili§i bile bu kadarına artık 
.. pes" demektedirler. Türk burjuva
zisinin Kürdistan halkına yöneltti§i 
fiziki imha politikalarının işlemez
li§i , ça§dışıh§ı ve yalnızca TC'yi 
de§il tüm sistemi zor durumda 
bırakan niteli§i karşısında Ermeni 
katliamının unutturulamayan ka
rakteri gözler ö nüne serilmekte, 
çıkarılmaya ça lışılan soyk ırım ı 

kınama yasalanyla TC daha ak ıl

lıca ve inceltilmiş politikalar uygu
lamaya ikna edilmeye çalışılmak

tadır . En az ılı gericiler bile, Ermen i 
soykırımını lanetle mekte, soykırım 
müzeleri kurulmakta, anıtlar dikil
mekte ve Avrupa Parlamentosu alei
acele Ermeni raporlarını görüşüp 
onaylamaktadır. Ermeni katl iam ı 

adı altında yürütülen bu ça lışma

larla özünde günümüz Kürdistan'
ında Kürt halkının katliamına 

yönelik politikaların sonuna kadar 
onaylanamayaca§ı hissettiril
mekte, fazla ileri gidilmeden bu 
politikadan dö nülmesi ça§rısında 
bulunulmaktadır . O göstermelik 
mahke meler, idamlar ve işkence
le rden hiç o lmazsa sınırlı ölçüde 
uzak durması ö§ütlenmekte ancak 
bütün bunlar barbar Türk egemen 
güçlerini ve onların günümüzdeki 
temsilcisi faşist generaller cuntası
nı sindirmeye yetmemektedir. On
lar, aksine, tarihlerini·göz.ü kara bir 
biçimde örnek almaya devam ede
ceklerini, dünyaya bu konuda ders 
vermek niyetinde oldukliuını ve 
.. dünyaya bedel olan bir Türk"ün 
dünyayı dinle mek zorunda olmadı· 
§ın ı inadına göstermek iste mekte
dirler. Bütün bunları yaparken de, 
bir işgal, istila ve talan tarihi olan 
gerici tarihlerinin sanki insanh§ın 
ilerici kaldıraçlarından birisiymiş 

gibi tüm insanlık t~rafından da 
onayianmasını talep etmektedirler. 

Hatırlanacaktır, 1930'1arda 
Atatürk, ortaya attı§ı 'türk tarih 

teorisi" ile tüm insanlı§ın Türklerden 
gelme oldugunu ve uygarlık tarihi· 
nin yine Türkle r tarafından başlatıl
dı§ını iddia etmiş ve yine tüm dünya 
dille rinin kökeninin Türk diline 
dayandı§ını, mevcut dillerin Türk 
dilinin kolları oldu§unu ortaya at
mıştı . Hitler'in Almanya'da geliştir
di§i .. üstün Alman ırkı" faşist teo
risini o da .. üstü~ Türk ırkı" teori
sine çevirmişti. Bu azgın şovenizm , 

bu hastalıklı kafa yapısı bugün de 
Türk faşist generalleri tarafından 
temsil edilmektedir ve başvurulan 
tüm çagdışı uygulamalar bu "büyük 
ulus", bu "bir Türk dünyaya bede l" 
şovenizminin ürünlerinden başka 

bir şey de§ildir . Ve bu katmerli şove· 
nizm en tehlikeli icraatını Kürdis· 
tan'da yürütmektedir. Bugün TC 
Kürdistan'da yalnızca tarihinin de· 
§il, günümüzün de en ça§dışı je
nositini yürürlü§e koymakta , a§ır 
suçlar işlem ektedir. Bu gerçeğin 

hiçbir ilerici·demokrat ve hele he le 
sosyalist tarafından inkar edilebi
leceSini sanmıyoruz. Suçlar çok 
derin ve çok kapsamlıdır; salt birey· 
lerin yaşamını de§il , bir ulusun 
toptan imhasını ve toplumsal ge li şi

minin yerle bir edilmesini hedefle· 
mekte ; tarihi ve gelece§i kapsa
maktadır. 

İşte PKK Hare keti , hiç bir onurlu 
insanın kabul edemeyece§i bu suç
ların sahiplerinden ve işbirlikçi · 

lerinden başkasının yaşam hakkı
nın olmad ı ğı ; bir ha l kın tüm ulusal 
ve toplumsal değerleriyle birlikte 
salt inkar edilmekle de kalmayarak 
günlük katliam uygulamalarına 

maruz b ı rakıldı§ı; adı dahi 
inkar edilerek kültürü. dili , topra§ ı 
ve ekonomisi üzerinde hergün imha 
politika larının yürürlükte olduSu; 
bu durumu kabul etmenin bırakalım 
insanhkla ba§daşmasın ı , nonnal bir 
canlı varlı ğın gelişim teorisine bile 
uygun düşmediği bir ortamda, bü· 
tün bunlara karşı mücadele azmi ve 
kararhl ı!)ıyla ortaya çıkan bir Hare
kettir. Yani kısacası , salt insan 
olmanın de§il, canl ı bir varlık ola
rak yaşamanın gereklerine bağlı 

ola rak ortaya ç ıkan; Kürdistan 'da 
ilerici bir tür , bir insanlık türü 
olarak yaşamaya azmeden; bunun 
ancak bu dehşetli suçluya karşı dire
nişle mümkün olaca§ına karar ve
ren; bu barbara karşı direnişiyle 

yarataeaSı her yaşam işareti ile 
insanlaşma yolunda ilerleyebilece
Sine ve ancak bu temelde ulusal ve 
toplumsal kimli§ini kazanabilece· 
§ine inanan; tüm yaşamın ı bu gerek
lilik temelinde düzenleyen ve dö
nüşüme uSratan bir Harekettir. Ve 
yine o , bu amaç için herşeyini 

ortaya koyan; insanlık ve yaşam 
yeteneklerinden sonuna kadar yara r
lanarak varlık kazanmaya çalışan 
bir Harekettir. 

PKK'nin kısa tarihi geçmişi. 

ülkemizde işlenen insanlık suç
larına, ulusa l, top lumsal ve kişisel 
suçlarakarşı çıkmadan ve sınırlı da 
olsa gereken cezay ı vermeden insan 
onuruyla yaşamanın imkansız oldu
Sunu göstermiştir. Bu gerçekleş

tirilmeden, hele hele bir ba§ımsız· 
lık ve özgürlük savaşçısı o lmak hiç 
mümkün değild ir. Bugün gelinen 
noktada PKK bunun savaşımı içeri
sindedir. Özellikle de 15 Agustos 
atılımından bu yana, e lde silah bir 
imha savaşı yürüten, a(,>Susuz b ı

rakmaktan, görülmemiş işkence 

yöntemlerine kadar, hertürlü insan
lıkdişı yönteme başvurma yetkisini 
kendisinde gören, her gördügünü 
vurma , ö ldürme hakkına sahip ol· 
duğunu tlüşünen ve bunu bile en 
hafif bir ceza olarak telakki eden 
barbar bir güç ve onun işbirlikçileri 
ile korkunç bir bo§uşma içinde bir 
eylem yükseltmektedir. Bu bir baş· 

langıçhr . Kısacası PKK, varlı§ını 

yoketmekte sonsuz bir iradeyle 
kararlı olan ve bunun iç in yanıp 

tutuşan insan azınanı bir güce karş ı 

ço k sınırlı boyutlarda ve kıt olanak
larla da olsa ayaga dikildi. Çagdışı 
karakterini gözler ö nüne serdi ve 
yaptıklarının sınırlı da olsa bir hesa
bını sordu . Kimliğine sahip çıkma 
ve varlıSını kanıtlama, bu temelde 
de insanca yaşama hakkından söz
e tti ; kendi ulusal ve toplumsal özgür 
kimli§ine ulaşınaya çalıştı . Evet, 
koydugu eylemlerle, ideolojik, poli
tik ve örgütsel faaliye tle riyle bu 
yolda birkaç adım atmaya çaba 
sarf e tti. 

Ya hem suçlu ve hem de güçlü 
olmakta eşine e nder rastlanan Türk 
hakim sınıfları ve uyduları bu son
derece insani ve haklı adıma nasıl 
bir karşılık verdil er? Hem de türedi
leriyle ve Kürdistan 'daki bin yıllık 
kaşarlanmış uşaklarıyla birlikte 
nasıl bir tutum takındılar? Basın ve 
yayın organlarında , iç ve dış politik 
arenada ve hukuki alanda yazılı ve 
sözlü olarak nasıl bir saldırıya giriş
tile r? Bu konuda uzun söze gerek 
yok. Herşey açıkça ve tüm gözler 
önünde olup bitmektedir . 

Ama tüm bu gerçekler gözler 
önündeyken ortaya çıkan tablo 
nedir? Tüm insanltk ve halk düş
manı suçların sahipleri gözlerönün
deyken ve Partimizin attı§ı adımın 
soylutuğu ve haklılı§ı ortadayken 
mahkum edilmeye hesap sorulmaya 
çalışılan kimdir; yargıç rolündeki
ler kimdir? İşte bu noktada tarih bir 
kez daha çarpıtılmaya ve tersyüz 
edilmeye çalışılmaktadır. Sanki 
suçlu PKK'ymiş , sanki Kürdistan'ın 
bin yıllık tarihinin bunca yıkım, 

tahribat ve tatanı ondan kaynakla
nıyormuş ve sanki ülkemizdeki tüm 
kötülükler, şiddet ve işkence onda 
başlayıp onda bitiyormuş gibi tüm 
oklar ona çevrilmektedir. PKK'nin 
tarihinin bir kaç yıl ötesine' dayan
dığı bilinmese , o din kitaplarında 
çokça geçen "cehenne m"in kuru
cusu PKK'dir denilecek ve yine 
.. Azrail"den tutal ım o kötülük "şey
tan"larına, o u§urs uz karanlı§ın 

temsilcilerine kadar hepsinin bu 
örgütün çıkışından kaynaklandı§ı 
iddia edilecek. 

da tüm gücünü hare kete geçirerek 
çeşitli komplolar da geliştirilmektedir. 
Bu amaçla Hareket imiz içine ajan· 
larını saldı , "Genç Kemalistler" 
takımından tutalım, sol maskeli 
uzantılarına kadar yurtdışma bir 
yığın tasfiyeci·yıkıcı güç ihraç etti. 
Sa lt Amerika ve Avrupa parla
mentoianna kendi lobilerini , parla
menterlerini ve diplomatlarını gön
dermekle kalmadı ; sol içine de 
iğrenç ve i§renç oldu§u kadar da en 
aşa§ılık döküntüleri -kimilerini 
"af" karşılığında uşaklaştırarak , 

kimilerini hapishanelerde kaçırta
rak ve kimilerini de bir kaşık çor
baya satın alarak- saldı, bu güruhu 
"sol"dan Partimiz üzerine saldırttı . 

Bununla da yetinmedi. Bir yandan 
en utanmaz bir tarzda Bulgaris
tan'a yönelik " Bulgar Türkleri" 
şantajını geliştirirken di§er yandan 
Sovyetler Birli§i de dahil tüm sos
yalist ülkelerle '"dostane" ilişkiler 
geliştirmeye çalışarak, Sovyetler 
Birli§i 'ne Genelkurmay Başkanını 
göndererek, Hareketimize muhte
mel bir des te§ i önlemeye, onu tecrit 
etmeye çalıştı . Aynı çabalarını Or
tado§u'da da yo§unlaştırdı. O. bütiin 
bu ince politikalarla PKK'yi dünya
nın dört bir tarafında tecrit etmekle 
"Türkiye'nin birliği ve bütünlü
§ ünü" garantiye. alabileceSi umu
dundadır . Dışarıda bu çabaları ge
liştirirken içeride de yoSun bir kara
lama ve tecrit etm e kampanyasını 
sürdürmektedir. Bu amaçla tüm 
burjuva gazetelerini , televizyon ve 
radyoyu seferber etmekte, özel b ro· 
şür ve kitaplar çıkarmaktadır. Mil
liyet gazetesi, "Apo'nun Maskesi", 
Tercüman , '"Silahlı Robotlar" adı 

altında diziler yayıniayıp ihanet 
çetesinin elebaşlarına e n i§renç 
yalanları söyletirken , Hürriyet bun
lara çeşitli yalan haberler ve karala
malarla eşlik etmekte, istisnasız 
tüm burjuva gazeteleri teslimiyet ve 
ihanetin reklamını yapmakta birbir· 
leriyle yarışmaktadır. Bu yayın · 

larda , ••Apo"nun nasıl bir "örgü·i 
aSası" olduğu, PKK'nin nasıl "i ~

kenceler geliştirdi§i ... nasıl .. Kürdis
tan ' ı hapishanelerle doldurdu§u" 
nasıl "Ortado§u'da, Suriye'de idam
lar uygulad ıgı" ve özellikle de nasıl 
"Avrupa'da devrimcilerin peşinde 

Evet, barbar Türk sömürgecileri olan . dehşetli bir despot öruüt .. 
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bir kez daha yavuz hırsıza taş 

çıkartacak bir soysuzluk örn e§ i ser· 
gilemektedir. •tüm kötülükleri!l 
kayna§ı" Partimizi imha etmek için 
ordusunu ve milisierini seferber 
etmekle de kalmamakta . her alan-

oldugu üzerine bol bol yalanlar dlzll
mekte; PKK ve önderi .. cani, katil ve 
insan lık düşmanı" olarak tanıtıl

maktadır. Evet. TC ve uşaklan kendi 
sıfat ve suçlarını PKK ve önderine 
yakıştırmakla tarihsel suçlannı glz-
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leyebileceklerini, unutturabilecek
lerini ve barbar, katliamcı yüz
lerini maskeleyebileceklerini san
maktad•rlar. Prov~katörler, hainler 
ve tasfiyeciler ağzından da yaydık
ları bu propagandalarla uşaklarının 
günlük ihanetlerini de örtbas edebi
leceklerini hesaplamakta, bu demo
gojilere kendileri inandığı gibi, 
dünya, Türkiye ve hatta Kürdis· 
tan halklarını da inandırabilecek
lerini düşünecek kadar da küs
tahlaşmaktadırlar. 

Evet, tarihin ve günümüzün 
Türkiye ve Kürdistan'daki en büyük 
"suçlusu", .. despotu" bulunmuştur! 
Her türlü acının , sömürünün ve 
yoksulluğun sorumlusu açığa çı

karılmıştır! PKK'dir bu "suçlu" ve 
.. sorumlu"! Herşey onun baııının 

altından çıkmaktad ır! İşierin yo
lunda gitmemesinin tek ve en büyük 
sorumlusu odur ve dolayısıyla o 
ortadan kaldırılırsa tüm kötülükler 
de yer yüzünden siliniverecektir! Bu 
saçmalı§a kendisini inandıran ve 
PKK'ye savaş açan yalnızca sömür· 
geciler de de§il. O "namlı Türk 
sol'u " , kendi egemenlerinin sadık 
uşa§ı , onların kuyrukçusu ve on· 
ların ayıplarının asma yaprağı 

"Türk sol'u" da sanki kendi suç· 
!arını, kendi tasfiyeciligini gözardı 
ettirebilecekmiş ve tarih karşısında 
hesap vennekten kurtutabilecekmiş 
gibi bu savaşa dört elle sarılmak ta 
ve kraldan daha kralcı bir tuturula 
sürdürmektedir. Dava u§runa can· 
larını veren devrimcilerin kanını 

içip mirasını yiyen ve burjuvaziyi 
karşı-devrimci savaşından güçlen· 
direrek ç ıkarmanın tjampiyonu olan 
bu "sol", bütün bu suçlarını örtbas 
etmek ve burjuvazinin gözüne gi· 
rerek çıkması muhtemel " af"tan 
yararlanmak için en alçakça ko· 
numlara dü!!tmekten çekinme
mektedir. Bu güçler sözkonusu 
alçakça planlarının önündeki en 
büyük tehlike olarak gördükleri 
PKK'yi ve mücadelesini durdurmak 
için düşmanla aynı konuma düş· 
mekte , onunla aynı ağzı paylaş

makta hiçbir sakınca görmemek· 
tedirler. Provakatörler, ihanetçiler. 
burjuva gazeteleri ve cuntanın en 
yetkili ağızlarının ileri sürdükleri 
iddialar ile kendilerini devrimci
demokrat, sosyalist diye adlandıran 
"Hamburg Devrimci işçi'', "Pe
$,eng" . "Partizan" gibi örgütlenme· 
lef"in bildiri ve gazetelerinde işle

dilderi iddialar arasında en küçük 
bir fark görmek o lanaks ızd ır . Bu 
baylar cuntayı ve cuntaya karşı 

mücadeleyi bir yana iterek, tüm 
çabalarını PKK'yi nasıl teşhir ve 
tecrit edecekleri. nasıl ortadan kal
dırncakları ve ona karşı nasıl müca· 
dele edecekleri konusunu açıkl ı§a 
kavuşturmak üzerinde yo§unlaştır
dılar ve bu konuda önemli iler· 
leme(!) kaydettiler. Binlerce insanı 
kim öldürttü, onbinlercesini kimler 
işken ceden geçiriyor, bugün hala 
Türkiye ve Kürdistan halklarının 

başına bela olan yönetim kimin 
yönetimidir? Bütün bunlar unutul
muş, bu konuda bir tek bildiri ç ık

mıyorama PKK'nin nasıl"canavar" 
bir örgüt oldu§u, "mutlaka yokedil
mesi gerektiği" üzerine üç günde bir 
bildiriler ve yazılar yayınlanıyor. 
Te rzi Fikrilerin, Mahirlerin , Deniz
Ierin ve ibrahimlerin henüz kuru
mayan taze kanlarının hesabı so
rulmuyor ama. PKK'den "Semir'in 
hesabının sorulması" gibi bir al
çaklıga dü~ülebiliyor. 

Bu güçler hala neyin hizmetinde 
olduklarını anlayamıyor, Semir'in 
gerçek yüzünü göremiyorlarsa aç· 
sın okusunlar "Genç Kemalistler 
Birli§i" elebaşlarının. Şahin ve Yıl
dırımların sözlerini. Kara Kuvvet· 
leri Komutanlığının ç ıkardı§ı "Tür
kiye'de Yıkıcı ve Bölücü Akımlar" 
isimli kitapta, Milliyet ve Tercü· 
man'ın serilerinde bulabilirler bu 
hainlerin iddialarını. Bu iddialan 
bizzat kendilerinin dağıttığı Se
ınır ın bildirilerindeki iddialarla 
karşılaştırsınlar. Seçilen kelimEdere 

varıncaya dek aynı dilden yazıl· 

mışcasına uyuşan bu iddiaları nasıl 
açıklayacaklar? "Genç Kemalistler 
Birliği"nin kim tarafından oluş· 

turulduğunu bilmiyorlar mı? Onlarla 
aynı dili konuşanlar devrimci olabi· 
lir mi? Bu benzerlik sadece bir tesa
düf mü? Evet, bunlar cevap bek
leyen yakıcı sorulardır. Alsın bu 
güçler sözkonusu bildiri ve yayın
ları , çevrelerine de akutsun lar. Sa§
duyu sahibi dürüst insanlar bu 
iddiaların arkasındaki gerçek gücü 
görmekte ve amaçlarını kavra· 
makta zorluk çekmeyeceklerdir. 
Evet. bütün bunların arkasında bir 
gerçek var. Halklarımızın azgın 

düşmanının bir faaliyeti var. Diğer 
taraftan bu suçlara ortak olanlar 
var, hainler var, işbirlikçiler var. 
Bunlar a§ır suçlar işlemektedirler. 
Ve PKK, çok sınırlı da olsa bu 
suçların hesabını sormaktadır. Ya, 
yavuz hırsız TC'nin bu küçük, sah
tekar evlatları ne ile uğraşıyorlar. 
neyin hizmetine koşuyorlar? Bu 
gerçeği de iyi bilince çıkarmak 

gerekiyor. "Şanlı Türk tarihi"nin 
bir parçası olarak bu güçleri de iyi 
tanımak ve tanıtmak gerekiyor. Bu 
da PKK'nin boynunun borcudur. 
Bunları yerli yerine oturtmak da 
boynunun borcudur. 

O halde , Kürdistan 'da suç ve 
ceza konusunu çok derinliğine i şle · 

rnek; hukuka işlerlik kazandırmak; 
Kürdistan'daki suçu. niteli§ini ve 
uygulanması gereken cezanın ne 
olması gerekti§ini izah etmek ge
rekiyor. Hele hele uygarlık tari· 
hinde barbarlığıyla ün yapan bir 
egemeni n sultasıyla karşı karşıyay· 
sak; adsız ülke , adsız halk Kürdis
tan ve Kürt halkına karşı işlenen 
ama aynı maharetle de örtbas edi
len suçların niteliğini ortaya koy· 
mak daha da büyük önem taşır. 

Yalnız Ermeni soykırımı tartışıl

masın Amerika ve Avrupa parla
mento ve kongrele rinde. Yine, yal
nız burjuva hukuk ölçüleriyle yak· 
laşılmasın ülkemizde işlenen suç· 
lara . Evet , hukuk tüm kurumlarıyla 
birlikte bir de bizim ülke gerçekliği· 
mize uygulansın. ama uygarlığı iter-
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leten hukuk uygulansın; barbarla
rın, Hitler'in hukuku değil. Adaletin 
terazisi olan ve adalet dağıtan 

hukuk uygulansın diyoruz. 
Bu temelde . özellikle günü· 

müzde , PKK etrafında şaibeler ya· 
ratmaya çalışan ve giderek bunu bir 
yargıya dönüştürmek isteyen Türk 
cuntası kadar, onun işbirlikçilerinin 
ve sol maske li uzantılarının da yar
gılanmasının temellerini, iddiana· 
mesini hazırlamak , yargıyı gerçek· 
leştirrnek ve gereken cezaları ver· 
rnek daha da sistemli bir tarzda 
yerine getirilmesi gereken önemli 
bir görev haline gelmiş bulun
maktadır. Partimiz , bu görevi bu· 
güne kadar sınırlı bir oranda yerine 
getirdi. Sistemli bir hazırlıktan yok· 
sun olarak, bir namus . bir onur 
meselesi şeklinde ele alıp gerek· 
lerini yerine getirmeye çalıştı. 

Ama faşist sömürgeci hukuka karşı. 
onun yeminli işbirlikçilerine karşı 
artık devrimci hukukumuzu tama
men oluşturmanın , gerekçeleri ve 
sonuçlarıyla açı§a çıkarmanın za· 
manı gelmiştir. Evet, Kürdistan'da 
örgütler ve bireyler yargılanmalı
dır ama. bu kez adalet tam olma· 
lıdır. Yargı , çokça söylendiği gibi, 
mahşere kalmamalıdır. 

İ şte PKK. aynı zamanda, yargı
lama gücüne ulaşma onuruna eri
şen harekettir; yalnızca yargı l a

mayı değil , cezayı da tüm gücüyle 
yerine getirmenin adıdır. Halkımı
zın haklarını mahşer gününde arama 
yerine, günümüzde arama , günü
müzde hesap sorma, günümüzde 
yargılayıp hakkını alma hareketi
dir. PKK. bunu. her türlü demo· 
gojiye, her türlü jenosit tehditierin e. 
her türlü sol maskeli saptırmaya 
rağmen yerine getirecek 'büyük 
yüreğe , biiyük adalete sahip, bunun 
erdemiyle dolu, bunun cesaretiyle 
yüklü olmasını bilecek; bu yetenek
lerini daha da güçlendirmek için 
insanlık adına kendisini gerekirse 
yeniden yaratmaktan çekin· 
meyecek; bu konudaki yetmezlik· 
lerini aşmasını bilecek ve nihai 
ada leti mutlaka tecelli ettirecektir. 

A) Dünya Devrimler Tarihinde Şiddetin Rolü, 

Hukuk ve Siyasetin Doguşu 

Ülkemizin üzerine bir karaba- kadar işledi§i ve halen de sürdür· 
san gibi çökerek onu kasıp kavuran. dü§ü soykırım suçlarını uygarlı§ın 
halkımız üzerinde en ağır baskı ve gelişimi yolundaki doğal adımlar 
sömürüyü uygulamakla da yetin- m ış gibi yansıtacak ve kamtlamaya 
meyip her türlü hukuk dışı -burjuva çalışacakt ır. Bu amaçla hergün üni
hukukunun bile kabul ederneyeceği .. versite proflarına yeniden ve yeni
uygulamaları pervasızca sürdüren den "uygarlık tarihi", .. Türk ta
mevcut ça§dışı güruh. bu yetkiyi rihi " yazdırılıyor. " Kürtlerin Türk· 
kimden ve nereden almaktadır? lü§ü" üzerine sözde "araştırma
Yüzbinlerce kişilik faşist ordu sü- lar" yapılıp, ''belgeler'' sunuluyor. 
rüsünü ülkemiz üzerine salmış olan; Ermenileri n nasıl "millet olmadık· 
adına "okul" dediği, "kültür ve ları . devlet kurma hakkına sahip 
eğitim kurumları" dediği soykırım bulunmadıkları, Türkleri katliam
kurumlarını en ücra köşelerimize dan geçirdikleri" üzerine yazılar 

kadar yaymış bulunan: ekonomik yazılıyor, demeçler veriliyor, top· 
politikasıyla ülkemizin altını·üs- lantılar düzenleniyor. Halklar ve 
tünü talan eden bu güç, tüm bunların milliyetler üzerindeki baskı. zulüm 
meşruiyetini nereden almaktadır? ve katliamların izleri henüz tapta· 
Bu konuyu çok iyi bilince çıkarmak zeyken, onlara nasıl "adaletli" 
gerekiyor. Bunun için de herşeyden davrandığı, nasıl baskı ve zulüm 
önce insanlık tarihinin ve özellikle de uygulamadığı ve onları nasıl kurtar
uygarlık tarihinin bu konudaki yar· dıgı üzerine utanmazca konuşma 
gısına bakmak gereği vardır. Çün- hakkını kendisinde bulabiliyor. 
kü, çok iyi biliyoruz ki, Türk Böylece karanlık tarihini tersyüz 
egemenleri, Ortaçağda bunu "isla- ederek tozpembe göstermeye 
miyet ve islamiyet uygarlı§ı" adına çalışıyor. Ama ne acıdır ki , bu 
yaptıklarını söyleyecek: XIX. yüzyıl- konuda da hesap sorması gereken 
dan günümüze kadar da "batı demokratik-sosyalist kesim dut 
uygarlığı" adına hareket ettiklerini yemiş bülbül gibi susuyar , sesini 
iddia edecek ve ülkemiz Kürdis- çıkarmıyor. Türk halkının çıkar

tan 'da yürürlüğe koydukları birçok larına uygun tarihi sözcülügü yap
insanlıkdışı uygulamayı, hem de mıyor. Günümüzde Türk halkının 
sözde "sol"cuların ve komünistleri n Türk egemenleriyle olan ayrılığını 
onayını da alarak gerçekleştirdik- tüm tarihsel. ekonomik ve politik 
leri, "vahşilere ve gericilere karşı temellerine inerek ortaya koy
uygarlı§ın yürüyüşü" olarak ad lan- muyor. 
dıracak ve tüm suçları yanlarına O halde susmamak gerekiyor. 
kalmış olacaktır. Türk halkı adına yola çıkan ama, 

Açık ki, ortada büyük bir örtbas onu sol'dan en alçakça bir tarzda 
etme olayı, büyük bir haksızlık olayı aldatan, onun içinde burjuvazinin 
vardır. Türk faşist devleti bugüne sözcülü§ünü yapan bu güruha karşı 

da Türk halkının çıkarlarını savun
mak gerekecek. Türk halkının 

neden kendi egemen sınıflarıyla, 

onların tarihi ile birlikte anılma· 
ması gerektiğini, Orta Asya'dan 
günümüze kadar Türk halkının da 
bir ez ik, acılı, sömürülü ve baskılı 
tarihinin olduğunu, sınıflaşmanın 

ortaya çıkışıyla birlikte, Türkmen'
in, Yörük'ün ve hatta Çingene'nin 
kendine özgü bir tarihinin olduğunu 
anlatmak, onları Türk egemen sınıf
larından ayırmak gerekecek. Gü· 
nümüzde de Türk emekçileri ile 
cuntanın ve onun hükümetinin 
çıkarlarının bir olamayaca§ını ve 
gerçek yüzleri iyice açıga çıkan 

burjuvazinin sol içindeki uzantıları· 
nın , SHP'lerin, DSP'lerin ve tas· 
fiyeci sol'un halkın temsilcileri 
olamayacağını ortaya koymak 
gerekecek. Bunlar sergilenmeden 
Türk halkı ve onun kader birliği 

içinde olduğu Kürt halkı ile diğer 
komşu halkların sorunlarının çö· 
zümlenebilece§ini umudetmek 
mümkün değildir. Tarihi dogru 
çözümlemek; günümüzün doğru

devrimci pratigi ve geleceğin sa§lık· 
lı özgürlük mücadelesi için şart

tır. 

Bu çözümlerneyi do§ru temel
lerde yapabilmek için herşeyden 

önce Türk egemen sınıflarının , in· 
sanlığın tarihsel gelişim seyri ' için
deki yerini ve uygulamalarını or
taya koymak gerekecek. Bunun 
yolu ise insanlı§ın genel gelişim 

sürecinde siyasetin, hukukun ve 
ceza kurumunun nasıl ele alındı§ına 
bakmaktan. tarihi en az insanlık 

tarihi kadar eskilere dayanan bu 
kurumlar hakkında uygarlık tarihi
nin ne derlifline kulak vermekten 
geçiyor. 

insanlık tarihinin temelinde bir 
devrim ilkesi vardır. ilkel komünal 
toplumdan günümüz toplumsal 
gelişmesine kadar her niteliksel 
sıçramaya devrim adını veriyoruz. 
Üretim güçlerindeki gelişmenin, 
üretim ilişkilerine, ekonomik sosyal 
ilişkilere ve oradan da siyasal ilişki
lere yansıdı§ını biliyoruz. İşte bu 
dogal gelişim seyri içinde devrim, 
tıkanan halkaların kopuşunu sa§
layan ve bir zor olayı olarak, eski 
toplumun bagrıodan yeni toplumu 
doguran olgudur. Her türlü yeni 
gelişmede ekonomiden politikaya 
kadar herşeye damgasını basan bu 
alt-üst oluş, bu devrim anıdır. Kı· 
sacası devrim daha sonraki ekono
mik, siyasi, hukuki vd. kurum· 
la.!jmaların belirleyici gücüdür. 

Bu nedenle, ilkel komünal toplu
mun artık insanlığı ilerietmeyen 
üretim ilişkilerine karşı daha ileri 
üretim ilişkileriyle ortaya ç ıkan 

köleci düzen başlangıçta ilerici bir 
role sahiptir. İnsanların bir kısmının 
köleleşmesi pahasına da olsa Ü· 

retim güçlerini geliştirmesi, bu 
gelişmiş üretim temelinde daha ileri 
bir toplumsal ve siyasal yapıyı 

oturtınası daha sonraki gelişmeler 
açısından vazgeçilmezdir. Bunun 
içindir ki, köle imparatorlukları çok 
görkemlidir. Asur, Pers. Babil, 
Mısır, Eti, Çin ve Hint uygarlıkların· 
daki bu ilk sınıflı toplumun temsilci· 
lerinin ortaya çıkışı görkemlidir. 
Siyasetin temellerinin burada atıl
dı§ını. yönetim sanatının burada 
geliştiriidiğini görüyoruz ve bunlar 
toplumun artık sarsıntılardan ve 
devrimci savaşırnlardan çıktığı 

dön emin ürünleridirler. Aynı şe

kilde, barış dönemini ifade eden bu 
gelişme aşamasında . hukukun da 
siyasetle beraber ortaya çıktığını 

görüyoruz. Siyaset adamları hukuk
la içiçedirle r başlangıçta. Din ve 
devlet adamları aynı zamanda hem 
hukukun sahipleri ve hem de uygu· 
layıcılarıdırlar. Hem suç ve hem de 
ceza aynı kişilerde somutlaşmıştır. 
Siyasetle hukuk henüz fazla ayrış· 
mamışlardır. Örneğin, kendi adını 
taşıyan kanunları çıkardığında 

Hammorabi aynı zamanda impa· 
ratordur. Yine, Mısır ve Eti im· 
paratarları hukukun sahipleri, hu· 
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kukun ta kendisidirler. O halde. çok 
açıktır ki, toplumun barış dönem· 
lerinde kişisel düzeyden tutalım 

devlet düzeyine kadar yönetim aynı 
zamanda bir zor olayını. bir devrim 
olayını esas alır. Hukuki ve siyasi 
düzenlemeler meşruiyetlerini da
yandıkları devrimden alırlar. 

Roma Köleci İmparatorlu§una 
karşı İsa 'nın ve yine Ortado§u'da 
Ortaçağın başlangıcındaki gerici
li§e karşı Muhammed'in çıkışları 
-ki bunlar aynı zamanda tüm 
insanlık tarihini etkileyen ç ıkış

lardır- ne anlama gelir? 2000 yıla 
yakındır etkileri süren Hıristiyanlık 
ve islamiyet dinlerinin -dinden de 
öteye devrimlerinin- özü nedir? 
Onlar. belli bir noktadan itibaren 
artık gericHeşen köleciliğe karşı 

insanlığın kurtuluşunu hedefleyen : 
tüm insanlığa hitap eden; bu an
lamda bir milliyet sınırlarını tanı
mayan devrimler; en azından bur· 
juvazi ve proletarya önderliğindeki 
devrimler kadar evrensel özellik· 
lere sahip devrimlerdir. 

İslamiyet, belli bir gelişmeyi 
yaratmış ama gelinen noktada artık 
gerçekten çürümüş olan kölecili§e 
karşı feodal uygarlı§ın önde gelen 
devrimci hareketidir. Arabistan 
çölünde ortaya çıkmış olması neyin 
ifadesidir? Bu açık ki, burada insan
lıgın çok daha dü~mü~ oldugunu. 
buradaki çürümenin daha da daya· 
nılmaz boyutlara ulaştığını , kısa

cası, adına "cahiliye devri" denilen 
bu dönemde içine düşülen karanlı · 

gın diger bölgelere kıyasla daha 
fazla oldugunu ortaya koyar. Zul· 
metin, karanlığın en derin oldugu 
yerde şafak önce patlar. işte burada 
patlak veren ve adına din denilen, 
gerçekte ise bir devrim olan İsla· 
miyet de karanlı§ı parçalayan bir 
zor olayıdır. Daha Muhammed'in 
çıkışının başlarında, ilk ilkelerini 
ayet ve hadisler biçiminde ortaya 
koyduQunda çevresindeki bir avuç 
taraftarı ellerinde sapalar ve kılıç
larla Mekke'de savaşma gereğini 
duyarlar. Henüz küçük bir çekirdek 
iken, "cahiliye devri"nin temsilci
leri Ebu Sufyan 'la ra, Kurey.!jan 'la ra 
karşı salt ilke ve propaganda 
düzeyinde degil , şiddet temelinde de 
bir savaş yürütülür. Muhammed'in 
geçece§i her yola dikenler ekilmesi 
ve öldürülmesine karar verilmesi 
üzerine Mekke'den hicret gündeme 
gelir ve yol boyunca birçok pusu aşı
larak Medine'ye ulaşılır. Muham
med orada devrimini örgütleme 
çalışmalarına hız verirve ilk soygun 
eylemini, Bedir Savaşını yürütür. 
Nedir Bedir Savaşı? Devrimin fi
nansmanını gerçekleştirmek ve 
islamiyete ilk atılımını yaptırmak 
için düzenlenen şanlı bir savaştır bu 
savaş . Bugün Bedir savaşı çok 
kutsal bir savaş olarak anılır ve anıl
malıdır da. Neden? Çünkü kölecili
§in o '"cahiliye devri"nin alt-üst 
edilmesinde, onların kervanlarının 
soyularak maliarına el konul
masında ve bunların yeni oluş

makta olan İslam toplulu§unun 
elinde toplanmasında tarihi bir 
önemi vardır. İslam uygarlı§ının ilk 
eylemlerinden biri olması onun öne
mini daha da arttırmaktadır. Tıpkı 
PKK Hareketinin ilk eylemlerinin 
taşıdığı önem gibi. Evet, belki bazı· 
larına çok tuhaf gelecektir, ama 
bizim İslamiyetten çıkaraca§ımız en 
önemli sonuçlardan biri de budur. 
Dah~ sonraki dönemlerde. bilindiği 
gibi, Islamiyet ile kılıç özde ş tutulur. 
Arabistan yarımadasından baş · 

layarak dünyanın dört ·bir tarafında 
at kişnemeleri ve kılıç şakırtıları 

arasında İslam uygarlı§ı egemen 
kılınmaya çalış ılır. Çok kısa bir süre 
sonra İslamın zoru, · İslamın 
kılıcıyla bu uygarlık Hindistan, 
Kafkasya, Atlas Okyanusu ve Afri 
ka'nın içlerine kadar yayılır. Tarih 
bunu ilerici bir çaQın açılması ola· 
rak adlandırır. 

Daha sonraki yüzyıllar İslam 
devriminin kururnlaşmasından hu
kukuna kavuşmasından başka bir 
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t şey degildir. İslam hukuku nasıl ve 
ne zaman do§du? İslamın kılıcı 
temelinde ve daha sonraki yüzy1l· 
larda dogdu. Evet, İslam hukuku 
dedi§imiz Fıkıh, İslamın kılıcının 
ürünüdür. Tüm suçlar ve cezalar 
buna göre tayin edilir ve cezalar 
uygulamaya geçirilir. Her türlü 
hukukun en yetkin bir gelişmesi 
Fıkıhta görülür. O halde, hukukun 
kayna§ının birkez daha İslam devri
minde, İslam zoru ve kılıcında oldu
gunu, hukukun ancak İslamiyet bir 
devlet gücü, bir politiksistem haline 
geldikten sonra geliştiğini ve kendi 
yargı, suç ve ceza kurumların ı geliş

tirdi§ini görüyoruz. 
Ortaça§ın giderek gericHeşen 

feodal düzenine, üretim ilişkilerine, 
siyaseti ve hukukuna karşı burjuva 
bir çıkışın oldugu, burjuva rönesans 
ve reformlarının ardından burjuva 
devrimlerinin gelişti§i ve tüm bu 
kurumlarm yerine kendi kurum
larını geçirdi§i bilinmektedir. Çok 
çeşitli düzeylerde sürdürülen bu 
devrimci gelişme, Fransız ihtilali ile 
zirveye ulaşır. Ve artık hükmünü 
giyotinlerle icra eder. Burjuva zoru 
feodal zora karşı zirveye çıkarak 
zafer kazanır . Bu temelde N apoiyon 
burjuva devrim etkilerini tüm Avru
pa'ya, Asya 'ya ve Afrika 'ya yay· 
maya çalışır. Bu kez daha da 
gelişmi!j ordularm. daha da güçlü 
örgütlenmiş bir zor sisteminin 
burjuvaziye alan açması; burjuvazi
nin siyasal oldugu kadar hukuki üst 
yapısının temellerini de her tarafa 
yayması sözkonusudur. Burjuvazi
nin politikası ve hukuku , gıdasını 
büyük oranda Fransız devriminden 
alır. Yani meşruiyetini Fransız 

devriminin zorunda bulur. Devrim 
bir kez daha politika ve hukukun 
meşru temeli oldugunu ortaya koy
muştur. Burjuva parlamenter siste
min ve burjuva hukuku dedigirniz o 
sol}derece inceltilmiş sistemlerin 
temelinde böylesi bir olgunun yattı
§mı sanırız hiçbir aklı başmda 

kimse yadsımayacaktır. 
Burjuva sistemin reddi anla

rnma gelen ama toplumu daha üst 
düzeyde yeniden üreten devrimiere 
proletarya devrimleri adını veri
yoruz. Sınıf olarak, ekonomik bir 
güç olarak. politik bir güç olarak 
artık geridieşen burjuvaziye karşı 
proletaryanın tarih sahnesine girişi 

nin , ideolojik, örgütsel ve politik 
olarak kendi devrimine hazırlan

masının Ekim Devriminde evrensel 
çapta meşru temeline kavuştu§ unu ; 
evrensel çapta zafer kazandığını; 
her ne kadar Çarlık Rusya'sında da 
gelişse bu devrimin evrensel öneme 
sahip oldugunu, insanlık ve uygarlık 
tarihinin en önemli bir safhasını oluş· 
turduğunu görmekteyiz. Burada 
da bir devrimin zor temelinde geliş
tirilmesi sözkonusudur. Aynı za
manda , Leninizme dayatılan her 
türlü ''barışcıl geçiş" teorilerine ve 
özellikle de ll. Enternasyonal'in 
burjuvaziyi sol'dan çabalarla kur
tarma ve dolayısıyla da sol'u tasfiye 
etme girişimlerine karşı. ideolojik, 
politik düzeyde Kautsky ' ler şah

sında yürütülen muazzam bir sa
vaşın ürünü olarak karşımıza çıkar. 
Ekim Proleter Devrimi , burjuvazi· 
nin günümüzde hala bu devrimin 
meşruiyetini tanımak istemem ekte
dir ama hatırlatmak gerekir ki aris
tokratlar da Fransız Burjuva Dev· 
riminin meşruiyetini tanımak iste
memiıılerdir. Ama yine de sonucu 
degiştirmeye güçleri yetmedi. Bur· 
juvazinin bugün Ekim Devriminin 
ve Sovyetler Birligi'nin meşruiyetini 
tanımak istememesi, sadece bencil 
sınıf çıkarlarmdan dolayıdır. Evet, 
Ekim Devriminin zoru zaferi için 
gereklidir, ilerici insanlı§m gelişimi 
ve şanlı atılımı için gerekli ve 
yerinde bir zordur. Hatta, insanlık 
tarihinde zorun tasfiye edilmesi ve 
her türlü eşitsizli§in giderilmesi için 
başvurulması gereken en temel 
kurumdur. Her devrimde oldugu 
gibi, Ekim Devriminde de zor en 
anlamlı rolünü oynamıştır . 

Hemen belirtmek gerekir ki. 
tüm bu zor dönem leri; her ne kadar 
acılı da geçse, yeninin do§ umu 
açısından oynanmas ı gereken bir 
ebelik rolüdür ve he r alt-üst oluşta 
buna tanık olunacaktır. İnsanlık 
sınıfsız topluma tamamen kavuştu· 

ğu nda bu kurum da şüphesiz ki orta
dan kalkacaktır ama o güne 
ge linineeye kadar da, ilerici geliş
melerin oluşumunda olduğu kadar. 
geriye çarketmelerde de, ilerici ya 
da gerici zor ve bunlara dayalı 

siyase t. hukuk. kültür. ekonomi ve 
ahlak yönetimin baş köşesinde 

oturacak ve hükümlerini icra 
edeceklerdir. 

Toplumsal gerçekli§in tarihsel 
materyalist bakış açısına göre açık
lanmasının do§ru olmadı§ ını iddia 
eden; sorunu idealist, ütopik izah
larta geçiştirmeye çalışan ve böyle· 
likle kendi zorlarını. kendi varlık 
temellerini ö rtbas edebileceklerin i 
sanan egemen sınıf temsilcileri. 
özellikle proletaryanın ve halkların 
k~ndi kurtuluşları yolunda zor 
yöntemlerine baııvurmaları halinde 
onları dehşetli zorba güçler olarak 
göstermeye bayılırlar ama gerçekte 
bununla kendi zorbalıklarını örtbas 
etmeyi amaçlarlar. Ancak. tüm bu 
demogojiler ne kadar yo§un olursa 
olsun. zora başvuran ilerici-dev· 
rimci güçler hangi sıfat l arla tanım- ı 

lanırsa tanımlansın gelişmenin 

yasalarını ortadan kaldırmak 

mümkün de§ildir. Niyet etmekten 
de öteye. yeni bir toplumsal düzen 
yaratmak iddiasında olanlar kaçı· 
nılmaz olarak zora başvurmak me c· 
buriyetinde kalırlar. Yani tarihin 
gelişim yasaları kendilerlni dayatır. 
kabul ettirir ve uygulatırlar. Tarihin 
gelişimini hızlandırmak isteyen 
güçler için olduğu kadar. onun gelişi· 
mini kösteklemek isteyenler için 
de bu böyledir. Hangi amaçla olursa 
olsun toplumsal düzene müdahale 
etmek isteyenler zor aracını kulla
nırlar. kullanmak zorundadırlar. 

Devrim dönemlerinin belirgin 
bir özelli§i daha vardır; gelişen 

devrime karşıt olarak şiddetli bir 
geriye dönüş çabasının ortaya çık
ması. Devrimler böylesi bir geriye 
dönüş çabasıyla iç içe gelişi rl er. Bu 
dön emlerde, eskiyi, geri toplumu 
temsil eden gerici güçlerle yeniyi 
temsil eden iler ici güçler birbirlerin· 
den henüz fazla ayrışmış degildir
ler. Köleci toplumla klan toplu
munun içiçe oldugu, kölecilikle feo· 
dalizmin, feodalizmle kapitalizmin. 
kapitalizmle sosyalizmin henüz bir
birinden fazla ayrışmadı§ı dönem· 
lerde . yani devrimin başlangıç 

dönemlerinde ilericilik, gericilik 
kavgası çok sert olur. Bu dönem· 
lerde roller üstlenen örgütler ve kişi· 
ler arsında da sert çekişmeler 

meydana gelir. Devrim dönemi. 
adında n da anla ş ılaca§ ı gibi a lt-üst 
oluş dönemidir, şiddetin egemen 
oldugu dönemdir. ilericilik. gerici· 
lik kavgasının en şiddetli bir evreye 

· ulaştı§ı dönemdir. Birbirlerini alt· 
üst etmek için ile ricili§in temsilci· 
leri devrimciler ile gericili§in tem· 
silcileri gericiler ve tutucular ve 
bunların ortasındaki arabulucu ve 
ortayolcular arasında kıyasıya bir 
çekişme başlar ve her kesim kendi 
çıkarlarına en uygun sonuca ulaş· 
maya çalış ır. Hemen belirtelim ki. 
ortayolcu, şiddet kullanmayan 
kesim degildir; ortayolcu şiddet i 

kullanır ama, kendi ara sın ıfı , ara 
tabakası için , onun ç ıkarları için 
kullanır. Günümüzde küçük-burju
vazi adına sonuç almak isteyen ve 
bunun için de her türlü entrika ve 
şiddeti en uç sınırına vardıranın 

ortayolcunun ta kendisi oldugu 
unutulmamalıdır. Belirttigirniz 
gibi, devrim dönemlerinin tarafları 
arasındaki savaş çok zorlu geçer ve 
bunun anlaşılmayacak bir yönü de 
yoktur. Eski toplumsal sistemi 
ayakta tutmak için onun sahipleri 
muazzam direnecekleri gibi. yeni 
toplumun yaratıcıları da henüz 
tohum halindeki düzenlerinin ekilip 

Aralık 1985 

çiçek açması için muazzam çaba 
harcayacaklardır . İslamiyet döne· 
minin savaşçısına verilen mücahit 
adı. cehi t yani çaba, mücadele keli· 
mesinden gelmektedir. Kendisinin 
bir zor olayı oldugunu İslamiyet 
daha ilk çıkışında kullandıgı bu adla 
ortaya koyuyor. devrimini bu adla 
adi and ı rıyor. 

Devrimiere öncülük eden örgüt 
ve kişilerin yaşamında da ilericilik
gericilik ayrışmasını görmek müm
kündür ve bu yadırganacak bir olay 
değildir . Eski toplumdan yeni kopan 
bi rçok öge yeni gelişen düşüncenin 
saflarında yer alırlar ve eski özellik· 
lerini de birl ik te ta iırlar. Örne§in 
İslamiyeti ele alacak olursak. "ca
hiliyet devri"nin etkilerini kalıntı 

halinde hala taşıyan birçok kişi yeni 
toplulu§un taze İslamın saflarına 
akmıştır. Yine kölelik sistemi do§
du§unda. eski klan toplumunun 
eşitlikçi özelliklerinin özlemi ile 
dolup taşanlar vardır ve köle lik 
içinde daima ' 'cenneti" yani eski 
düzeni aramışlardır. Dünün "cen
neti"ni ve eşitli§ini unutamamış; 

"cennet" ve bolluk kavramlarını 

hep yüce lt ınişlerdir. Burjuva dev
rimi zafer kazandığında aristokrat· 
lar kendi ayrıcalıklı yerlerini sürekli 
muhafaza etmek için kerte kerte 
burjuvalaşmışlardır. Burjuva l arın 

şahsında kendi zorlarını uygulam ış. 
in tikam alm ışlardır. Birçok burjuva 
aristokratik özel likleri temsil etmiş
tir. Ayn ı şey proletarya devrimi için 
de sözkonusudur. Birçok burjuva 
temsilcisi oportünist klikler biçi· 
minde proletaryanın partisinde ve 
hatta önderliginde s ık sık yer 
alabilmiştir. 

Bu içiçe geçişler ifadesini trajik 
bir biçimde geriye dönüşlerde ve 
arkadan hançertemelerde bulur. 
Roma İmparatorlugu döneminde 
Sezar arkadan hançerlendi. Brütüs 
tarafından. Sezar'ın ö lürken sarfet
ti§i. "sen de mi Brütüs .. sözleri neyi 
ifade etmektedir? Sezar gibi Roma 
uygarlığının seçkin bir temsilc isinin 
arkadan hançerlenm esi bir türlü 
kabul edilmek istenmez . Arkadan 
hançerleme, bir imparatora. köle 
imparatorlu§unun bu en güçlü 
temsilcisine yönelik de olsa i hane tle 
eş tutulur ve yerle bir edilir. Yunan 
uygari ı§ ında , köleciliğin o gö rkemli 
yükselişinin gelişmiş kültürel ve 
politik sistemler ve dinsel ça§rışım· 
larla ifadesini bulduğu bu toplumda 
ihanet, ceza ve kahramanlık en çok 
işlenen konulardandır ve birçok 
sahipleri vardır bu kavramların . İs
lamiyet. daha ilk dönemle rden baş
layarak kendi ta rihinde ço kça 
ortaya çıkan böyle kimseleri 
"mürted" geriye çark yapanlar diye 
adlandırır. Ebu Süfyan'ların. Ku· 
reyş'in temsilcilerinin. Muaviye 'le· 
ri n hakiki müslüman olmadıgından 
bahsedilir. Bunların . Muhammed'in 
torunlarına. Ali'nin oğullar ına yap
tıkları zu lüm anlatılır. Ali. ibadet
teyken, yani İslamiyet ' in o en 
yoğunlaşmış eylemini nefsinde 
yaşarken arkadan hançerlenir. 
Hüseyin ' ler, Muaviye ' lerin o§lu 
Yezit'ler tarafından görü lm emiş 

susuzlu§a mahkum edilerek katle
dilir. Bu. eski toplumun. İslamiyet' i 
kendi aşiret ç ıkarlarına. siyasi 
çıkarlarına a let edenlerin gericilik 
adına intikam alışıdır. Ama müca
dele b itmiş degildir . Ali evlatlarının 
da bir inlikarn ı vardır ve bu. Ebu 
Müslim'ler tarafından alınır. Ali 'nin 
yandaşları Aleviler tarafından 

hesap sorulur. Emevi le r döneminin 
birçok hükümdan görülmemiş bi
çim lerde ceza l andırılır. Bu Isia
rniyet oportünist leri. ya da gerici 
kanat ile mücadele Muhammed'in 
saglıgından bugüne kadar 1300 yıl
dır sürer gelir. Bugün Humeyni'nin , 
Ali'nin düşmanlannın temsilcisi 
olarak gördügü Saddam'dan Ali '
nin intikamını almak istemesi 
noktasına kadar gelir. Görülmemiş 
bir şiddet olayıd ır bu. Yalnızca İran 
Irak savaşında milyona yakın insan 
bu şiddet ortamında ya hayatını 

yitirmiş ya sakat kalmış ya da esir 
düşmüştür. 

Fransız Devriminde. devrimin 
birçok liderinin dönekli§i yaşanır. 
Devrim saflarında farklı kanatlar 
ortaya ç ıkar : sa§ ve sol ayrımı görü· 
lür ve Montagneler ile Jirondenler 
do§ar. Devriın ın önde gelen hatibi 
Danton giyotinde can verir. Fransız 
Devriminin en uçtaki ilerici tem
silcileriyle onu geriye çekmek is· 
teyenter arasında korkunç birşiddet 
ortam ı do§ar; şiddet nöbetleri peş
peşe yaşanır. 

Rus Proleter Devriminde bu 
olaylar daha da şiddetli bir biçimde 
göze çarpar. ihanet ve döneklik. 
Len in 'i n önderliğindeki Bolşevik 

grubu henüz küçük bir grup o la ra k 
doğdu§u ilk dönemlerde ortaya 
çıkar. Martov'lar, Troçki'ler bu y ıl

larda boy verir. Bir zaman lar Bolşe· 
vizmin en iyi temsilcilerinden olan 
Buharin ve Zinovyev yine Troçki. 
Ekim Devrimi'nde ö nem li roller 
üstlenirler, ama daha sonra ona 
karşı dönmekte tereddüt etmez ler. 
devrim sonrası iç savaş sırasında ve 
25'1e rden sonra sosya list inşa döne· 
mi nde devrimin bu önde gelen sima
ları . devrimi daha ile ri götürmek ve 
sosyalist inşayı gerçekleştirmek 

isteyen önderlik tarafından "dön ek· 
ler ve sa§ın temsilcileri" olarak 
adlandırı larak ölüml e ceza landırı · 

lırlar. Bunlar. sadece tepedeki bir
kaç kişidir. Tabanda ise. yüzbin
lerce Bolşevik. he m de suçları 

sadece kötü bir takipçilik olduğu 
için. tereddütsüz ceza landır~lırlar. 
Sovye tler Birliği ve 1936 Sovyet 
Anayasası işte böyle dogar. Sovyet 
devlet ve hukuk sistemleri yarım 
yüzyılı bulan büyük bir boğuşmanın 
ürünü olarak ancak 1940'1arda net
liğe ulaşır. Günümüzde de bu savaş 
halen sürüp gitmektedir. Bir yandan 
ileriye doğru gelişmeler tüm hızıyla 
devam ede rken. di§er ya ndan sa§a 
kaymalar ve devrimi geriye çekme 
çabaları görülmekte ve yeni yeni 
kurban lar ve rilmektedir. 

Çin Devrim inde yine devrimi 
ile ri götürmek isteyenler ile o nu 
geriye çekmek isteyen ler arasın

daki ça tışmanın birçok örnekleri 
vardır. Partinin ilk kurucularından 
olan on kişide n dördü hain çıkar. 
Günümüzde Deng Siao Ping'lere 
gelinceye kadar birçok sağcı bur
juva temsilcisi türer parti saf
larında . Bun larla devrimciler a
rasında kıyasıya mücadele le r olur 
ve bunlar birçok devrimeiyi ceza
landırırken . devrimciler de on lar
dan önemli bir kesimi safdışı 

bırakırlar. Bugün Çin'de bu müca
dele daha da üst boyutlarda sürüp 
gitmektedir. 

Dünyadaki diğer devrimler de 
bunlara benzer çekişme l er. çat ış

malar ve tasfiyelerle doludur ve 
hemen her devrimde bu gelişmeler 
yaşa nmıştır. 

Kürdistan 'da o rtaya çıkan 

durum nedir? Dikkat edilirse , di§er 
dünya devrim örnekle rinde görülen 
ihanetierin sahipleri ço§unlukla 
uzun yıllar devrim saflarında yer 
almış. belli bir ideoloji ve politikaya 
sahip kimselerdi r . Bu kişiler içinde 
yer a l dıkları örgütlenmenin saf
larında farklı sınıf ve tabakaların 
politik sözcülü§ünü yapmış. ideo
lojik bir mücadele yürütmüşlerdir. 
Yine birçoğu devrimin gerçek l eş

tirilmesinde önder rolde önemli 
görevler üstlenm işlerdir. Her biri 
kendi s ınıf ve tabakalarının ki ş ili

ğini kendi şahıslarında en görkemli 
tarzda yansıtır, belli bir otorite nin 
sahibi olurlar. Oysa Kürdistan 'da 

ı ortaya çıkan ihanetin sahiplerinin 
durumu çok farklıdır . Belli bir ideo· 
loji ve politika yaratmaktan yoksun, 
sonderece silik ve cücedirler. Kişilik
lerindeki zayıflık , yetmezlik ve 
baya§ılık eylemlerine de olduğu 

gibi yansır . Kendi sınıflarının ç ıkar
lannın sözcü lüğünü yapamayacak 
kadar sömürgecilikle bütünleşmiş 
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inkarcı ve edilgendirle r. istisnasız 
hepsine yön veren ideoloji , kema· 
lizmdir. Bir yanılgı sonucu belli bir 
süre devrim saflarında da yer alsa· 
lar, hiçbir zaman onun çıkarlarına 
hizmet etmez. solu§u sonunda 
Kemalizm ve Türkçülük ruhuna 
sığınınaktan alırlar. Bu nedenle 
bunlara dönek bile denilemez. 
Sonunda hepsinin üstlendi§i rol. 
düşmana açıkça milislik yapmak ve 
devrimci harekete karşı en alçakça 
komplo, entri ka ve saldırılara giriş· 
mektir. Bu nedenl e Kürdistan 'da 
hainler gerçek yüzlerini uzun süre 
gizleyemez . açı§a vururlar. Sa ldırı 

larını da açıkça ve en iğrenç 

yöntemlerle sürdürürler. Bu ise . 
bunlara karşı mücadelede son
derece tavizsiz . kararlı ve dikkatli 
olmayı zorunlu kılar. 

Yukarıda ele aldı§ımız tüm 
örnekler devrimler tarihinin bir 
gerçeğini ortaya koymaktadır. Top
lumların devrimci alt -üst oluş 

dönem lerinde yalnız eski sınıfı 

temsil eden gericilere karş ı şiddet 

uygulanmaz. Devrimin en can alıc ı 

gelişme dönemlerinde sağ sapma yı 
temsil eden ve devrimi geriye çek
meye çalışanlar da en azından eski 
sınıfın temsilcileri kadar hem şiddet 
uygular ve hem de şiddete maruz 
kalırlar. Tarih boyunca şiddetsiz. 

barışcı l geçişler sadece laftan ve 
ütopyadan öteye gitmemişlerdir. 

Pratik gerçekler bunların işl emez li

ğini açıkça ortaya koymuştur. 

Bugün de şiddet ve şiddet uygu
layan kurumlar tüm devrimlerde 
hükmünü daha da gelişmiş biçim
lerde icra et mekt edir . 

Sosyalist ve komünist hare ke t 
içinde de sağın ve solun temsilci
le rinin birbirlerine karşı şiddet 

uygulaması az görülür o laylardan 
deg ildir. Hiçbir devrimci önde rlik 
bu konuda kendi içinde gliçlü bir 
öze l eş tiri yürütmeden. kendi sagın ı 

ve so lunu yont madan ve gerekti 
ğinde en sert ceza lara başvurma
dan devrimi başanya götüreme· 
miştir . Bu konuda en küçük bir 
ikircikli davranma halinde en trajik 
durumlara düşme tehlikesi her 
zaman vardır. O durumda Lenin'e 
kurşun s ıkanlar. Danto n'u giyotiııe 
gönderenler, Sezar'ı arkadan han· 
çerleyenler ve yine Ali'yi arkadan 
bıçaklayanlar ortaya çıkarlar ki. 
böyle dönemler tarihin e n acılı 

dönem lerinin ortaya çıkışına yo l 
açar. Böylesi durumlara düşmerne k 
ve d evrimin öncülerini ezd irm eme k 
için . o halde tarihten ç ıkarılaca k en 
ö ne mli sonuç; devrimin öncüle rinin 
kendi saflarında da gericil iğe. 

gericilikle uzlaşma eg iliminin tem
silcilerine. saga. günümüzde bur
juva kuyrukçusu güçlere ve onların 
sol iç indeki u za ntılarına karşı kendi 
kanunlarını ic ra e tmek zorunda 
olduklarıdır. Eger bu yapılamazsa. 
Ali'nin arkadan hançerleyicileri, 
hiçbir zaman eksik olmayaca klar
dır. -Ki. korkunç e meklerin , diren· 
melerin ve kahramanlıkların ürünü 
olan islamiyel bir anlamda da Ali'· 
nin kılıcının geçtigi yo ldan çizilmiş· 
tir, oradan başanya ulaşmıştır

İşt e. günümüzde de Ali'nin aki 
betine düşmemek. Ali'nin evlatları
nın trajedis ini yaşamamak, bu
günkü acı İran-Irak savaşındaki gibi 
trajik durumlara düşmemek . tarihi 
bu biçimde tekrarlamamak için 
yapılması gereken. devrimin öncü
lerinin saflarını çok sağlam tutma
larıdır . Onlar. ihanet ve dön ekli§i 
as la kabul edemeyeceklerini; bu 
konuda adi l olmanın. en büyük ada· 
let i temsil etmenin cezayı zama
nında ve yerinde uygulamak demek 
oldugunu; bunda tereddüt etmemek 
ve cezayı da e n azından devrim 
hakkı kadar yerinde kullanmak 
gerekligini bilmek zorundadırlar. 

Zaferi getirecek ve devrimi yaşa· 
tacak olan budur. 

DEVAM EDECEK 
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İlk bölümünü 47. sayımızda verdi§imiz PKK Genel Sekreteri A. ÖCALAN yoldaşın, PKK'nin 8. kuruluş yılına girmesi dolayısıyla yaptı§ı konuşmanın son bölümünü yayınlıyoruz. 

SAY/47'DEN DEVAM 

PKK'nin tarihi, kendisine dayatı· 
lan Kürdistan'ın yüzlerce yıllık köle· 
lik tarihine karşı direnmenin tarihi· 
dir . Bu tarih kendi iç inde çeşitli 

dön emlere ayrılır . 

Birinci dönem. PKK'nin ideo· 
lojik oluşum dönemidir. Partimizin 
düşüncede do§uşu için harcanan 
birkaç yıl. insan toplumunun geliş
mesinin vazgeçilmez bir özelli§i 
olan düşünce pratikzincirinin halkı

mızın öz çıkarlan doğrultusunda 

Kürdistan'da ilk kez oluşturul

masını ifade eder. Düşüncede ba
ğımsızlı§ın do§uşu. yani halkımızın 
varh§ı u§runa direnme hakkının 

do§u~u küçümsenemeyecek bir 
olaydır. Bu, Kürdistan ta rihinde ilk 
defa, yalnız ve yalnız insan soyunun 
ba§ımsız ve özgür ya!jama tutku
suna sarı lanların hiç bir ki~isel 

çıkar beklemeden, kar!jılarındaki 

muazzam cebi r gücüne bakmadan 
ve kendi imkans ızlıklarından yıl

madan , insanlıklarının vazgeçilmez 
bir gücü o larak görme, inanma 
temelinde yükselttikleri en büyük 
özgürlük s ilahıdır. O yüzyılların her 
türlü köleleştirici, boyun e§meci, 
ihanetçi ve teslimiyetçi düşünce ve 
ruhuna karş ı atılmış en büyük ihti· 
lalci adımlarımızdan birisidir. Ve 
biz. halkımızın kurtuluşunun gere· 
§ine inandı§ımız andan itibaren bu 
silahı en etkin tarzda kullananların 
hareketi oldu§umuzu söylüyoruz. 

Bu silah, çok büyük zorluklarla 
mücadele içinde ele geçirdi§imiz ve 
kullandı§ımız bir sila htır. O neden· 
le, dü!jüncede do§uşu , Kürdistan'da 
ba§ımsız ve özgür düşüncenin do
§uşunu büyük bir olay olara k kar!jı
lam a k gerekir. Bunun anlamını 

kavrayabilmek için her şeyden ö nce 
şu sorulara gerçekçi ve yeterli 
tarzda cevap verilmelidir. Bu dü
şünce nasıl do§du? Nasıl korkusuz· 
ca gelişebildi? Karşısındaki azgın 
ve gerçekleri hep örtbas ederek 
beyinleri işlemez kılan sistemi nasıl 
~anıyabildi? H alkın o korkunç köle
eşmi !j. tes lim o lmu~ ve varlı§ını 

nkar ede n ortam ında ke ndisini 
ı asıl en korkus uz bir biçimde orta· 

~ıa çıkarabi Idi? Evet, Parti tarihimi
ı in bu evresini büyük bir ciddiyeıle 
iıı cıd emek gereklidir. Bu güçlü bir 
şek ilde yapılmaksızın, Partimizin 
bugün milyonlara malolmuş düşün· 
ce~inin büyük önemini kavramak ve 
ona layık o ldu§u de§eri vermek 
o lanaksızdır . 

Parti · ideolojimizin şekillendi§i 
dön Pmde, sosyalizm ad ına , ulus
ların ke ndi kaderlerini tayin hakkı 
adına çok şeyin söylendi§i ve birçok 
çevrenin ortaya çıktı§ına bakarak 
Hareketimizin de bunlardan biri 
o ldugu ya da on lardan pek farklı bir 
yönüroüzün bulunmadı§ı gibi bir 
de§erlendirme hatasına düşülme

melidir. O güçler, halkımızın ba
§ımsız ve özgür düşüncelerine or
tam açmak anlayı~ıyla de§il. ya 
sosyal-şovenizm veya i!jbirlikçi sah
te milliyetçilik a nlayışıyla ortaya 
çı kmış ve diren meye cesaret etme 
hakkına daima saldırmışlardır. 

Sosyal-~ovenizm. kaynağını hakim 
ulus ~ovenizminden alan ve Parti
mizce en açık bir ~ekilde teşhir edil
mi~ bulunan biricik amaçlarına 

ula~ma, kendi burjuvazisinin ülke
miz üzerindeki egemenligini .. sol"
dan savunma, ayrılmanın zararları
nı(!) ortaya koyma ve ba§ımsız bir 
ulus haline gelmenin anlarnsızlı

§ını(!) gösterm e yolunda sosyalizmi 
kullanmasanatıdır. Sosyalizmi bur
juvazi adına en alçakça bir biçimde 
inceltip kullanarak, düşüncede ge
lişmemizi ve özgürleşmemizi yara
tacak o lan , yani sosyalizme ulaş
mamızı engelleme sanatıdır. O, her 
inceldi§inde yeni yeni maskeler 
takınma ve hep geriden takip ede
rek kendisini savunma olanakları 
yaratma ustalı§ına da sahiptir. 
Partimiz düşüncede ilk dogdugunda 
bu anlayışın sahipleri "Kürt" ke li-

PARTi GERÇEGİMİZDE 

DEVRİMİN ZAFERİNİ GORMEK 
PARTi SiLAHINI NiHAi ZAFER YOLUNDA 

YETKiNLEŞ TiRELiM VE BAŞARlYLA UYGULAYALIM 
mesine azg ınca saldırmakta ve 
" Dogu halkı" demekteydiler. Kürt 
halkı uğruna büyük bir mücadelt: 
veri lip, " Kürt" kelimesi artık yerleş
tiğinde bu kez de ulus oldu§una 
karş ı ç ıktılar. Bu da aşıldıgında 

'"Kürdistan" gerçeğine ve ardından 
onun kurtuluşuna karş ı ç ıktiiar. 

Daha sonra bu, ayrılma hakkına 
karş ı çıkmaya dönüştü. Bu konuda 
da maskeleri düşürüldüSünde artık 
tüm ça balarını kurtulu~ mücade
lesinin önderli§ini tanımama nok· 
tasında yo§unla~tırdılar. 

Günümüzde bu anlayışların te m
silciliğ ini, kendisini Ko münist Parti
si diye adlandıran gücün başını 

çekmekte oldugu "So l Birlik" yap
maktadır. Kürdistan 'da geli!jtiril
mekte olan direniş, bu güçler tara
fından , başını kimin çekti§i belli 
olmaya n, adeta herkesin içinde 
yeraldı§ı. kendili§inden bir geli!j
meymiş gibi gösterilmeye çalışıl

maktadır. Bu direnişiere önderlik 
eden, o nun biricik yaratıcısı Parti
mizin is mi bile anılmamaktadır. 

Oysa Partimiz ve halkımız bu uğur· 
da hergün en kahra man evlatlarını 
şehit veriyor. Daha ilk günden beri 
herşeyiyle bir bütünlük ve süreklilik 
arzeden bir hareketimiz var. Parti
mizin önderliğinde halkımız . adıyla 

evlatlarıyla , ideolojisiyle, kısacas ı 

herşey i yl e bir direnme savaş ı yürüt
mektedir. Sosyal-şovenizm ise ku
laklarını tüm bu gerçekiere sıkı 

sıkıya kapata rak. gelişen mücade
leyi mutlaka bir yerinden yaralama 
ve ke ndi düzenine ba§lamanın he· 
sapla rı içindedir. 

Çok çeşitl i mezhepleri vard ır 

sosyal şovenizmin . Bunlar iç inde, 
Aydınlık'tan HK'ye , Dev-Yol'dan 
TKP'ye kadar bir ço§unun te!jhiri 
yapıldı, Kürdistan'da s üren mücade
le konusunda ne tip ince politikalar 
güttükleri ortaya kondu . "Sol" un bu 
ad yapm ış mezhepleri dışında daha 
birçok iri li ufaklı mezhepleri de 
bulunm aktadır. Ancak Kürdis
tan'da yürütülmekte o lan direnme 
savaşı konusunda ara larında pek az 
fark vardır. Bu mücadele faşist Türk 
rejimini ve emperyalizmi bu kadar 
kö!jeye sık ışt ırıyorken, örne§in 
Amerika'nın Türkiye masası şefi 

Paul Henzelerin cuntac ı şefleri ken· 
di öz adamları olarak görenlerin bile 
mü cadelemiz hakkındaki değerlen
dirmeleri ortadayken, bunlar bu 
kadar dahi gerçekçi olamayacak 
denli küstahtırlar.Geçmişten beri 
oluşturmuş oldukları setleri muha
faza edere k tas fiyeci tutumlarını 

sürdürm ekte ısrarlı davranmakta· 
dırlar . 

Bu güçlerin başından beri , halkı· 

mızın adını , ülkesini ve mücade
lesini kabul etme mek yolunda sü
rekli direnme leri ve bugün de bu 
mücadeleye önderlik eden Parti
mize karşı ''muhalefet" diye adlan
dırdıkları provakasyon çetesini des· 
teklerneleri bunların halkımıza kar
şı olan onun mücadelesini sol adına 
örtbas eden burjuvazinin yeminli 
uşakları olduklarını göstermekte
dir . Onlar, sömürgeciliSe ve faşiz
me karşı her şeyini ortaya koyan 
PKK'yi desteklemeyip, en alçakça 
bir yaşam uğruna her türlü yüce 
de§ere ihanet eden, kendileri tara
fından kaçırtılan ve nereye nasıl 

götürüldükleri belli olmayan. ancak 
usta MİT teşkilatının başarabilece§i 
işleri çevirenleri PKK'nin yerine 
koymaya çalışacak kadar da aşırı 
Türkçüdürler. Bunlar M. Kemal'in 

"solcu"larıdırlar. Şimdi çok daha 
net o rtaya çıkmıştı r ki , Partimizin 
kuruluş bildirgesinde daha o dönem 
ortaya konulmuş o lan tesbit doğru · 

dur ve bunlar Kemalizm aşısı ile aşı
lan mışlardır. Bunlarla kıyasıya bir 
müc;ıdele verilmeden ne Kemaliz
min ideoloji k-politik üstünlüğü aşı
labilir ve ne de Türkiye halkının 

gerçek devrimci mücadelesi bir 
arpa boyu ilerleme sa§layabilir. 

Kendisini tüm dünyaya duyur
muş ve kabul ettirmiş olan müca de
lemizi tanımamakta ısrar eden bu 
güçlere soruyoruz: Bütün bu çaba
lara, dökülen devrimci kaniarına ve 
düşmana vurulan da rbelere göz· 
le rini kapatıp . kulaklarınızı tıkar

ken , peki siz ne yapabildiniz? Kendi 
halkınız adına mücadelenizi ne 
kadar ileri götürebildiniz? Bir Bang
ladeş, Filipin, Pakistan ya da Şili 

muhalefeti kadar olabiliyor musu
nuz? Burjuvazinize karş ı hiç de§ilse 
bir grev, bir miting düzenieyebiliyor 
musunuz? Peki, bunu bile yapa
mazken düşmana karşı direnişin en 
yücesini sergileyen Partimizin var· 
lığına kastetmeniz ne anlama gel
mektedir? Bunun burjuvazinin ye.
minli uşa kları olmanızdan başka bir 
izah tarzı 'var mıdır? Bu sorunların 
yanıtları ge rçekler çarpıtılmadan 

ortaya konmak zorundadır. 
Bu sosyal-şoven güçlerin yanı 

s ıra bir de sözde Kürdistan halkı 
adına yola çıktı§ını iddia eden ve 
kendisine sosyalist, milliyetçi s ıfa
tını takan, ancak sosya l-şoven güç· 
te rin bir kaç elden geçmiş s ilik bir 
fotokopisin e benzeyen Kürdistanlı 
bir uşak gü ruh vardır. Bunlar uşağın 
uşağ ı konumundadırlar. Kendi halk
ları için bir damla kan akıtmaktan 
çekinirken. e mperyalizmin ya da 
dillerine çokça doladıkları sosyalist 
kamptan herhangi birisinin bir 
dedi§ini iki etmede n yerine getir
menin ile ricilik oldu§unu sanacak 
kadar da gafildirler. Onlar ortaça
ğın o gerici mezheplerinin günü
müzdeki te krarlarıdırlar . Halkımı

zın muazzam gücüne, onun gerçek
ten dövüşebi lece§ine ve zafer kaza
nabilece§ine inançları yoktur. Bir 
adım atmaktan . bir kurşun s ık

maktan duydukları korkuyu halkı
mıza malediyorlar. Ama halkımız 
direniyor ve evlatl arı ka hra ma nca 
çarpışıyor . Bu direnm e etrafında 

milyonlar birleşiyor. İşte bu, gerçek 
anlamda yeniden do§uştur. Onlar 
yola çıkarken "Doğu" adına ç ıktı· 

lar, Kürdistan'ın ve Kürt halkının 
adını dahi a§ızlarına alamad ılar. 

Bunu provakasyon olarak niteledi
ler . Aynı şekilde Kürdistan adına 
direnmeyi de bu şekilde de§erlen
dirip karşı çıktılar . Sosyal-şovenle

re o ldugu gibi kendilerine de bunlar 
birer birer kabul ett irilince bu kez, 
direnişe önderlik eden Partimizin 
.. maceracı, şüpheli" bir örgüt oldu· 
gu fikrinde birleştile r. Böylelikle 
onlar da direniş ve dolayısıyla halk 
düşmanı olduklarını gözler önüne 
sermiş o ldular. Bunlar tesadüfi 
olgular değ il, yıllardır direnmeye 
"sol"dan sa ldıran dalaylı tesli
miyetçiliğin ve yüzlerce yıllık iha
netin horılatılmış biçimleridirler. 
Türk parlamentos unda konuşan 

Kürt feodal-kompradorları ile bu 
güçlerin sözlerini birbirinden ayırd
etmenin olana§ı yoktur. Kelime
lerine varıncaya dek aynı sözleri 
kullanmaları bir tesadüf olamaz . 
Kürt hainlerinin elebaşılarından 

Kamuran İnan, parlamentoda. "bun-

lar ezilmeli, teşhir ve tecrit edil~ 

meli"diye feryat ederken , sesine 
dışarıdan bunların sesleri karışıyor. 
A§ızlarının böylesine bir olması 

esas ında maddi temellerinin bir 
olmasındandır. Aynı kaynaktan gı
da alıyor ve aynı amacı güdüyorlar. 
Öyleyse bunların geçmi~ten beri 
"Biz de Kürdistan ' ı düşünüyor , o
nun için yazıyor, çiziyoruz" deme~ 
lerinin ne anlamı olabilir? On lar son 
tahlilde, PKK'nin bağımsız ve özgür 
düşünce ve eylemine said ırma nok
tasına gelmekten kurtulamadılar. 

Bu da gös termektedir ki, bu güçler 
devlette n daha çok direnişin karşı
sında yeralan, sömürgeciliğin birer 
"sol" mezhebinden ba~ka bir şey 
degildirler. 

Belirtilen güçlerin son defece 
karmaşıklaştırdıkları, ç ı§ınndan çı~ 

kardıkları böylesi bir ortamda Par
timizin gerçekten büyük çabalar 
sonucu ulaştı§ı ba§ımsız düşünce
nin geliştirilmesinin tüm evrelerini 
incelemenin ne kadar önemli oldu
gunu şimdi daha iyi anlamak müm
kündür. Bu en az politik-eylemsel 
görevlerimiz · kadar ö nemi olan bir 
görevdir. Bu silahımıza her zaman
kinden daha fazla sarılmak ve onu 
daha da yetkinleştirerek kullanmak 
başarımızın ana kaynaklarından 

birisidir. O kolay elde edilmemiştir. 
O halde kolayca harcanmasına da 
göz yummamalıyız . Onu usta bir 
savaşın aracı olarak sonuna kadar 
kullanmasını bilmeliyiz. , 

Partimizin tarihi döne mlerinden 
birisi de, 1977'lerden itibaren ken
disine yönelen çeşitli güçlerin sal
dırılarına karşı programını ilan 
etme temelinde başlattığı , politik 
mücadeleyi yükseltme dönemidir. 
Bu yıllarda yürütülen politik müca· 
dele 1980'1ere dogru doruk nokta
sına çıkarılmışt ır . Halkımızın tari· 
h inde ilk defa onun öz çıkarları doğ
rultusunda ve özgücüne dayalı ola
rak devrimci politik faaliyetini ilan 
etme, adını koyma ve yöntemlerini 
geliştirmenin şanlı dönemidir bu 
dönem. Bu dönem üzerinde de 
önemle durulmalıdır. Tarihimize 
egemen kılınmış yabancı politika
lara, onların taçlanmış biçimlerine 
karşı geliştiri le n ve günümüz Kürdis
tan'ında sömürgecili§in politik çı
karlarının kururulaşmış ifadesi olan 
ekonomik, sosyal ve kültürel devlet 
kurumlarına , onun partile rine karşı 
yükseltilen mücadelemiz şanlı bir 
mücadeledir. Ve biliyoruz ki buna 
askeri~faşist yönetim le cevap veril
miştir. Yani , karşımızdaki düzen, 
halkımızın özgür politik gücünün 
bastırılması için her ~eyini ortaya 
koymak zorunda kalmıştır . 

Bu dönem herhangi bir dönem 
degil , devlete muhalif bir çok gücün 
o ldugu çok çeşitli politik mücadele
lerio verildiği bir dönemdi. Evet, o 
dönemde sagda ya da solda birçok 
güç devlete muhalif bir konumda 
yeralıyor görünüyordu . Ama bugün 
kanıtlanan bir gerçektir ki , sus
mayan, dinmeyen ve sürekli geliş
mesini sürdüren biricik muhalefet , 
PKK'nin devrimci politik muhale· 
fetidir. Diğerleri neden bugün TC'
nin , Kenan Evren'in şahsında faşiz
mi"n en alasını dikti§i bu ortamda bir 
grev bile düzenlemiyor, basit bir 
eylem dahi koymuyorlar? PKK' den 
başka her şeyini ortaya koyarak 
savaşan bir başka güç var mıdır? 
Evet, düzenin sözde yaman eleş

tiricisi olanlar, bugün Avrupa•nın 

metropotlerinde arz·ı endam et-

rnekten ve orada, PKK karşıtı kutsal 
ittifaklar oluşturmaktan ba~ka bir 
şey yapmakta mıdırlar? Onların 

aktif muhalefetlerinin hedefi cunta 
değ il PKK'dir. Açık ki , bunlara 
düzenin üstü örtülü savunucuları 
derken hiçte mübalaga yapmış ol
muyoruz. Neden savaşmıyorlar? 

Güçleri mi azdır, yoksa olanaklar 
mı yoktur? Asla! Sorun güçlerin 
azlı§ı , olanaklann elverişsizliği de
§il, bunların devletçi. TC yanlısı 

olmalarıdır. Onlar TC'yi dü!jünce· 
de, ruhen ve politik olarak aşama· 
maktadırlar , ona boyun e§mekte
dirler . Onun "sol"daki gölgesi ol· 
maktadırlar. Bu nedenle de ona 
karşı direnmekten ve zarar ver
mekten kaçınmaktadırlar. Onlar o 
ananın küçük yavrularıdırlar. Nasıl 
ki yavru anayı reddedemez, onsuz 
yaşayamazsa , bunlar da öyledirler . 

Peki PKK bu konumda m ıdır? 
Hayır, PKK başından bugüne kadar 
TC'nin ve her türden işbirlikçileri
nin dayatmalarma karşı isyan etmiş
tir. Başlangıçta düşüncede ve 77'
lerden itibaren de, çok donanımsız 
da olsa , politik alanda ona karşı 
koyan ve bunu bugün en şanlı faa
liyete dönüştürmesini bilen bir güç
tür. PKK'nin politik direnişinin bu 
tarihi dönemi, halkımıza yüzyıllar
dan beri dayatılan ve günümüzde de 
en katmerli bir biçimde 12 Eylül 
faşist cuntasının dayattı§ı politika
ları, onun anayasasını, partiler ya
sasını , seçimler yasasını ve diğer 
her türlü kurumsal işleyişini boşa 
çıkarmanın, onu bugün en kritik bir 
noktaya getirmenin başarıldığı bir 
dönemdir. Bu. bütün sonuçları ya
ratan örgütümüzün şan lı bir atılımı
dır. Halkımız artık kendisi için 
politika yapıyor, politik bilinçlen
mesi ve örgütlenmesini gerçekleş
tiriyor. Halkımız her yerden fışkı
rıyor ve büyük bir tutkuyla mücade· 
leye sarılıyor. Niçin? Çünkü, o e line 
ilk defa böylesi bir silah aldığını çok 
iyi biliyor. Halkımız . PKK'nin ken
disinin deste§i dışında deste§e sa
hip olmadı§ını , dört bir taraftan 
sald ırıya u§radı§ını görüyor. Ama 
herşeye ra§men PKK'nin yenilmedi
ğini ve direndi§ini görüyor. İşte 
bunun için de ona inanıyor ve 
uğruna her şeyini ortaya koyuyor. 
Bolşevikler de dahil , dünyada hiç 
bir örgüt PKK kadar saldırılara 

maruz kalmamıştır. Kırk cepheden 
yöneltilen saldırılara ve kuşatmaya 
rağmen bugün Partimiz zafer yo
lunda emin adımlarla ilerlemekte
dir. Bu neyin kanıtıdır? Halkımızın, 
kendi öz politik kuruluşunun Parti
mizce temsil edildi§ini görerek onu 
desteklemesi ve bu deste§i giderek 
büyütmesinin . Aynı şekilde bu , eğer 

bir halk, öncünün do§ru politikası 
etrafında örgütleniyor ve aya§a 
kalkıyorsamutlaka başanya ulaşa

ca§ının da kanıtıdır. İşte Partimizin 
geçmiş politik direnme yıllarının 

ortaya koydu§u ders budur. 
Partimiz silahlı mücadeleyi ilk 

defa bugünkü koşullarda ileri bo
yutlara getirip dayatmıştır . Bugün· 
kü koşullarda politik direnmesini 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephe· 
si 'nde somutlaştıTarak ilan etmiş ve 
ete kemi§e büründürmenin eşi§ine 
kadar getirilmi~ . buna askeri alan
dada HRK ile karşılıkvermiş ve 77'
lerden bu yana geli~tirdiği silahlı 

mücadelesini bugün hiç kimsenin 
hafızalarına sığdırmayacağı kadar 
ıeliştirerek özellikle de 15 Agustos 
atılımından itibaren onbeş ayı geç
kin ve gittikçe gelişen şanlı bir 
dönemi yaratma kahramanlığını 

göstermi!jtir. Hiç bir Kürt isyanında 
direnme bu kadar uzun süreli olma
mıştır. Bedirhan 'dan Ubeydullah'a, 
Şeyh Sait'ten Seyit Rıza'ya kadar 
tüm bu önderiikierin geliştirdikleri 
isyanların hepsinin ömrü bir kaç 
aylıktır . Bir iki ordu seferi.ile önder
Iikierin bir kısmı teslim ahnmış , 

diğerleri de idam edilmi~lerdir. 

Ama bu kez durum farklıdır. Baş· 

langıçta bizim durumumuz da öyle 
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değerlendirildi: "72 saatte bitirece· 
§iz. Güneş Operasyonu ile hepsini 
ele geçireceğiz" dediler. Ama 15 
A§ustos'un 1. yıldönümünde savaş· 

çıların da, eylemlerin de sayısının 
arttı§ ını itiraf etmek zorunda kaldı· 

lar. Eylemlerin 15. ayında ise geliş· 
me ler çok daha üst boyutlara çık
mıştır ve giderek boyutlanmakta
dır . 

Partimizin 8. kuruluş yılına gir
di§i bugün geçmişte kalan müca 
dele yıllarına baktığımızda ortaya 
çıkan gerçeklik, bu kadar genç ve 
donanımsız olmasına rağmen TC'ye 
ve emperyalist sömürü sistemine ve 

onTarın he r türden ideolojik, pol itik 
ve pratik dayatmalarma karşı en 
çok direnebilen, eylem koyabilen. 
birlik geliştirebilen ve bunu da öz 
gücüyle ve halkımızın bağrında 

gerçekleştirebilen şanlı bir örgüt 
gerçekli§i ve onun şan lı atılımıdır. 

Yaşanan dönem bugü ne kadar hep 
başkalarına askerlik yapan ve onlar 
için savaşan halkımızı , kendisi için 
ordu kuran ve savaşan bir halk 
konumuna getiren bir dönemdir. 
HRK birimleri halkımızın kurtuluş 
o rdusunun çekirdekle ridirler. He
nüz bunun ilk ve hatta ilke l biçimleri 
de yaşanıyor olsa bundan çıkan
laca k sonuç. halkımızın kendisi için 
örgütlenmeYe ve asker o lmaya ka
rar vermiş oldu§udur. Militanları· 
mız halkın komutanlan olm aya 
karar vermişlerdir. Savaşıyorlar ve 
bu savaşın grup aşamasından bugü· 
ne kadar dokuz yıla yakın bir süre 
el de silah sürdürülmesi ve 15 A§us
tos•tan bu yana da resmen ulusal 
kurtuluş savaşı şekline bürünmesi 
son derece büyük önem taşımakta
dır. Bugün Kürdistan adına ilk kez 
kendi özgücüne dayalı o larak geli
şen. düşmanın muazzam teknik ve 
sayısal üstünlügüne karşılık ayakta 
ka labilen, direnebilen ve bunu da bu 
ka dar uzun bir süre devam ettirebi 
len bir parti ve bu partinin ayaga 
kaldırdıg ı bir halk gerçekligine 
ulaşılmıştır. Bu olgu ne kadar yü
celtilse ve ne kadar üzerinde rlu
rolsa yeridir. O halde Partim izin 
s il a hlı mücadelesini ve bunun so
mut ifadesi olan HRK olayını en az 
ideolojik-politik kalkış kadar büyük 
bir önem ve dikkatle değerlendir
mek gere klidir. İdeolojik kalkışımız 
bugün en güçlü yaz ılı ve sözlü belge
le re kavuşturulmu~tur ve hiç bir 
partiye nasip olmayacak denli zen
gin bir ideolojik ve politik b irikimi· 
miz vardır. Bugün ise bu kazanımlar 
artık bir orduya dönüştürülmüş ve 
bunların iç içeliğinin nasıl sa§la
nacagı ortaya konmuştur. PKK , 
ERNK ve HRK silahları Kürdistan 
halkının öz çıkarları temelinde ve 
saygı duyulacak bir biçimde yaratıl 

mı~ ve bütün bunlar Partimizin çok 
kısa yakın geçmişine sı§dırılmıştır. 

Bu onurlu ve şerefli bir dönemdir ve 
yaratılan de§erle r de zaferin te
me l güvencesidir. 

Ancak geçmişten bugüne atılan 
bu güçlü adımlar veyaratılan de§er
ler öyle kolay bir şekilde gerçekleş
memiştir. Bu hiç bir zaman akıldan 
çıkarılmaması gereken bir nokta
dır. Partimizin mücade le yılları 

de§erlendirilirken tüm zorluklar 
ve içinde bulunulan koşullar gözö
nüne getirilme lidir. Ancak o zaman 
yapılan çıkışın tarihsel karakteri ve 
anlamı bilince çıkarılabilecektir. 

Her şeyden önce koşullarımız her
hangi bir ülkeninkinden çok farklı 
koşullardır. Ve elbette ki bu zemin 
de şekillenen bir parti ve mücade
lesi de herhangi bir d i§er parti ve 
mücadelesinde n farklı olacaktır. 

Bizim mücadelemiz hiçbir ülke
ninkine benzernemektedir ve yi ne 
halkımızın durumu son derece ken
disine has bir durumdur. Bu durum 
elbette ki kendisini mücadeleye de 
yansıtacaktır . Nitekim bizim koşul
lanmızda yaratılan kahramanlıklar 

bile çok daha farklı ve derin anlam
larla yüklüdür. 

Bütün bunlar çok iyi bilince 
çıkarılmak zorundadır. Bu yapıl

maksızın parti gerçekliğimiz gere-

§ince kavranamayacaktır . Parti 
gerçekligi kavranmadan da parti 
mensubu olunamayaca§ı ve o nun 
önümüze koyduğu görevlerin başa· 
rı lamayacağı açıktır. O halde. e§er 
görevlerimizi başarmak istiyorsak. 
tarihimizin olumlu yönden çözüm
lenmesinin ifadesi olan parti o lgu
muzu her zamankinden daha fazla 
bilince çıkarmak zorundayız . Hatta 
bununla kalmayarak onu aynı za
manda uygulamaya da geçirmek 
zorundayız . Bu bir .şiardır, her 
dürüst PKK.Iin in tüm nefesini onun 
başarısına adayaca§ı ve tüm gücüy· 
le haykıraca§ı bir şiar. Bunun. PKK'
Iili§in vazgeçilmez bir vasfı . bir ilke 
oldugu bilinciyle yaşanınal ıdır . Her 
yönüyle PKK'Iileşmek . öncünün 
PKK'Iileşmesi, militanın partilileş

ınesi diyoruz buna . Ve bu henüz bit
miş bir o lay degildir. Sözünü etti· 
ği miz . Kürdistan halkı gibi gittikçe 
kendisine gelen ve daha da gelm esi 
gereken. yücelmesi ve büyümesi 
gereken militandır. Şu gerçe§i bir 
kez daha vurguluyoruz; militan 
büyüdükçe halkımız ve ülkemiz de 
büyümektedir. O halde, militan 
s ınırsız bir büyüklü§e ulaşmak zo
rundadır. Duygu larıy l a, dü~ünce

leriyle ve davramşlarıyla kahra
manlar yaratalım derken . kastetti
ğimiz bunların şahsında halkımızın 

yarınki büyüklügünü yaratmaktır. 
Bunun çok anlaş ılır ve gerekle ri mut· 
laka yerine getirilmesi gereken 
anlamlı bir amaç oldugu açıkt ır . Bu 
vazgeçilemez ve emredici bir ge
rekliliktir. 

Bu amaca ulaşabilmek için her
şeyden önce, Parti tarihimizin, ilk 
düşünce tohumlarının topra§a saç ı· 

lışından bugünlere geli nin~eye dek. 
derinli§ine özümsenmesi şarttır . Bu 
gerçekleşmeden PKK'li olunamaz. 
Henüz pırıltı halindeki düşünceler 
Kürdistan adına nasıl oluştu. ken· 
disine yer bulmaya çalıştı? Düşman 

bile bugün bu soruların cevab ını 

bulmaya ça lışıyor. Açık ki, bu dü
şünce lere sahiplik edenler ondan 
çok daha fazla bu cevabı arayacak 
ve özümseyece klerdir. Gerçek 
PKK.Ii . adım adım nasıl geliştiğimiz. 

bu ge lişmenin her anının öze llik
le rini çok iyi bilen ve bunu bildi§i 
oranda da güçlenebiten kişidir. K en· 
disini aldatmayan, gerçekler konu
sunda mükemmel bilgiye sahip o lan 
ve bu temelde de mükemme l davra· 
n ış iara u laşabilendir PKK'Ii. 

Partimizin ana dönemeçlerini 
daha ö nceki birçok yazıda dile 
getirdik. Geçmiş kuruluş yıldön üm· 
lerinde ve Partimizin birçok de§er
lendirmesinde ayrın tılı olarak üze· 
rinde durduk. Burada üzerinde tek
rar durmayaca§ız . Bizim içi n tama
men birer talimat olarak kar.şılan · 

ması gereken bu degerlendirmeler 
geçerlili§ini korumaktadır. Bunlar 
günümüzdür, gelece§imizdir. Yani 
kısacası oluşumumuzun ta kendisi
dir. Güncel ve bizzat yaşanan o lgu
lardır. O nedenle de kavranması 
gerekmektedir. Kavramak derken . 
kastedilen aynı zamanda uygulama· 
dır. Bunlar birbirlerine etle-tırna k 

gibi baglıdırlar. 

Unutmayalım ki. Parti dönemeç· 
lerinin her biri halkımızın o dü§üm 
dügüm olmuş binlerce yüzyılın ın 

çözülmesi hareketidir. Partim iz her 
yı ldönümünde bu kördügümlerden 
birisini çözüme kavuşturan. bunun 
u§ra.şı içinde o lan bir Partidir. 
Bugüne kadarki tarihimizi. Parti 
tarihimizin bünyesinde çözmekte, 
onu gittikçe olumlu yönde ilerleyen 
bir tarih biçiminde yenile
mekteyiz. Sürekli ba~aşa§ıya giden 
halkımızın kölelik tarihi Partimizin 
tarihi ile pike uçuşu yapan bir 
bombardıman uça?iının yükselişine 
benzer tarzda hızla yükselmektedir. 
Evet, dikine iniş ancak PKK şahsın
da dikine bir çı kışla karşılanabil
miştir. Bu gerçe§i ve bunun zorunlu · 
lu§unu iyi kavramak ve dolayısı ile 
sarsılmamak gerekir. Baş lar dön· 
memeli. yürekler durmamalıdır. 

Ça§ımıza. bir anlamda .. uçak ça§ı· 
dır" da den ilir. O nedenle biz Parti· 
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mizin ça§ın hızına ulaşmasını ister
ken herhangi bir hız değil böylesi bir 
hıza ulaşması gerekti§inden bahse· 
diyoruz. Kısaca bu. yüzyılların he
sabını çok k ısa bir süre içerisine 
sı§dırarak görmek demektir. Ya bu 
görev yerine getirilecek. ya da yine 
aynı kısa sürede bo§ulunup gidi
lecektir . Bu. aynı zamanda Parti 
tarihimizin de başta gelen bir özelli
§idir ve bu hesap kısa tarihimiz 
içerisinde başarı ile görülmüştür. 
Direnenle riyle. mahkumlarıvla ve 
bunların zirvesi olan şehitleriyle 

yaratılan geçmiş yıll arın her biri 
zaferi gittikçe yakınlaştıran ve her· 
şeyi yeniden yaratan geli.şmelerle 
dolu yıllar olarak algılanmalı : böyle 
kavranmalı ve böyle yaşanmalıdır 
derken çok önemli gerçeklerimiz· 
den bahsediyoruz. 

Bu yı ll arda ısrar la dile getirdiği
miz "kişilikler yetklnleşmell , öz· 
eleştirller köklü yapılmalı, dar 
politikacıl ık aşıimalı ve Ideolojik 
yetkinleşme sağlanmalıdır! .. ça§· 
rı larını elbetteki bo~una yapmadık. 
Devrimci politikada halkın hayati 
çıka rlarının somut bir ifadesi olan 
politika anlamında güç olalım der· 
ken . yüzy ıll ardan beridir e limizden 
alınmış olan ve şimdiye dek hep düş· 
manın ve işbir lik çilerinin çıkar

larına uygun işletilm iş olan bu in ce 
sanatı artık halkın ve ülkenin çıkar
l arı için kendimiz kullanalım diyo
ruz . Politik gelişme yıllarından bah
sederken, yılların bu özelliginden ve 
bunun politikamızdaki ~ek ill enişi n· 

den bahsediyoruz . 
Parti politikamızın tüm yönleri 

ile kavranması demek. bu öze llik
lere sahip olan geçmiş yıllar içinde 
parti çizgisinin tüm oluşumunun. 
tarihsel, toplumsal ve siyasal temeli
nin. ça§la i li şk il erinin ve gelecege 
yönelir.ı tarz ının derinli§ine kavran
ması demektir. Fakat po litik yetkin 
lik açısından bu. tek başına yeterli 
de§ildir. Bununla birlikte aynı za
manda güncel pratik politikada: 
yani ezilmesi gereken tüm güçlerin 
başında yumru§un nasıl patlatıl· 

ması gerekti§i. örgütle. silahla, 
ilişkiyle. eylemle, düpedüz çıplak 
yürekle nası l sava.şılmas ı gerekti§i 
konusunda. kısaca taktik sa natta 
da ustala~mak gerekir. Fakat Kürdis· 
tan halkının bu sanata ulaşması 
günümüze dek engellenmi~t ir . O 
nedenle de halkımız dö§ü.şmesini 

bilmeyen. sürekli yumruk yiyip sen· 
deleyen boksöre benzer bir durum
dan ve başkaları için sava~an asker 
olmaktan uzun süre kurtulamamış . 

kendi öz çıkarları için sava.şım 

yürüten bir halk haline bir türlü 
gelememiştir. Günümüzde PKK ö n· 
derli§indeki halkımız geçmişteki bu 
o lumsuz duruma ra§men sözü edi· 
len duruma oldukça yaklaşmıştır. 
Aynı zamanda halkımızın taktik 
ustalı§a ulaşmasın ı ifade eden bu 
durum, son derece önemlidir. Bu 
büyük bir kazanım o larak görülmeli 
ve Parti daha ileri hamlele ri ba~
latırken ulaşılan bu ge lişmeyi di k· 
kate almak, bunu yeterince deger· 
lendirmek zorundadır. 

Parti militanlan politik çizgiyi 
o luşturan strateji ve taktik düzeyi· 
mizi derinligine kavrama lı , Parti mi· 

zin kazanımlarını iyi özümseme! i ve 
darlıkları a~malıdır . 

Yüzy ılardan beridir politikasız~ 
lıgın yaşam o larak dayatı ld ı §ı bir 
halk gerçekli§i üzerinde yükse
liyoruz. Bu nedenle devrimci poli ti
ka üretmek ve pratik politikada güç 
haline gelmek kolay degildir. Her 
şeyden önce b una yol göste recek 
olan bir ideolojiye gereksinme var
dır. İşte ça§ ımızm o en ilerici ideo
lojisi o lan bilimsel sosya lizmi kendi 
koşullarımıza uyguladık . Bu ideo
lojiyi tüm yarat ıc ılı§ıy l a ülkemize 
maletmeye ça lıştık. Ama bu ideoloji 
bile bugün gerek sa§dan ve gerekse 
soldan, sosya lizmin ülkesinde bile 
çeşit li sap mala ra u§ratılmaktadır . 

Ulusal kurtuluş ha reketleri saf· 
larında da yine bu yönlü yo§un 
çabalar vardır. Bu nedenle bütün 
bunlara karşı ideolojik yetkinlik ve 

yaratıcılı§a sahip olmak gerekir. Bu 
konuda en basit bir dogmatizme 
düşmenin bile birçok o lumsuz geliş
meyi birlikte getireceğini unutma
mak gerekir. Gerçekten de ideoloji 
e§er politik koşullarla do§ru bir 
biçimde kaynaştırılmazsa bir hal
kın kurtuluşu ne:. kılavuzluk etmesi 
bir yana. o nun ciddi birengeli haline 
gelmesi kaçınılmazdır . Elbette ki 
devrim ideolojik dogmalarla ger· 
çekleştirilemez ideolojinin politik. 
örgütse l ve eylemsel alanlarda tüm 
pratik adımların ön ünü aydınlat

ması. hataları azaltıp. kayıpları 

gidermesi ve böylelikle de başarı 
hanesini sürekli arttırması gerekir. 
Bu anlamda ona gereken rol yete
rince verilmeli ve bu rolü yerine 
get irmesi sa§lanmalıdır . 

Partimizin geçmi~te bu konud a 
ortaya çıkan yetersizlikleri hiç bir 
bahaneyle mazur görülmemeli. 
gös te rilm emelidir. Bunun yo l açtı§ ı 
o lumsuzluk ve kayıpların etkileri gü
nümüze dek yaşanma ktadır. Bu 
neden le Parti saflarımızda ideolo 
jik-po litik yetkin lik süre kli geliş

t irilmeli ve bu bir öze lli§imiz o l· 
malıdır. 

Partimiz gelinen a.şarnada sözü 
edilen bu görevlerin başarıyla yeri 
ne getirilmesini zorunlu görmekt e
dir. Bunun ö lçüleri ortaya ko nul
muştur. Bunlar. özü msenmeli ve 
böylelikle yetkinleşme saglanmalı
dır . Gerçek PKK.Iili§in vazgeçilmez 
bir ölç ütünün de bu konuda yetkin
leşm e oldu§unu bilmek gerekir. 

Partimiz 8. kuruluş yıldönü
münü şanlı Ağustos a tılımının gide
rek yükselen eylemlil i§ iyle karşı l a

dı ve denilebilirki bu yı lı, tarihimizin 
en ~anlı yıllarından birisi haline 
getirdi. 

15 A§ustos atılımının anlamını 
çok iyi kavramak gerekir. Bu. ne 
yalnız ilk günün birkaç eylemi ve ne 
de ilk y ılın eylemlerini n bilançosu 
olarak görülebi lir . Yine bu atılım ne 
de sadece eylemlerde yapılan hata
tarla degerl endirilebi linir. Sorun 
tarihimizin bu yılının nasıl yaratıldı
Sıdır. Bu yı l tükenmiş ama zorba bir 
rej im e karşı böyl esi bir pratiğin 
mutlaka yaratılm ası gereken bir 
yı ldı . Bu anlamda da hayati bir 
öneme sahipti ve e§er gere§i yerine 
getirilebi lirse çok şeyler kazanılabi 

lecekti. Parti açısından da bu yalnız 
kendisinin öz eseri olan 15 yıllık 
mücadele prati§inin tüm o lumlu 
sonuçlarının de§erlendirmesini 
sa§ layacakt ı. Kısaca tarihimizin 
birçok ilm e§inin art ık sökülüp atıl
ması: yine güncel birçok kölelik 
ba§larının , ajanlıgın ve umutsuz
lu§un karşı lanmas ı bu yıldaki di ren· 
melere ba§lıydı . 

Bu y ıllarda gerçekten Partimize 
yakışır ölçüle re varan kahramanlık 
örneklerine tanık o lundu . Ülkemi
zin hemen her doruk noktasından, 
bölgesinden. köyünden ve kentin
den ses verdik. Her s ın ıf ve ta bakaya 
ya nkıda bu lunacak özgürlük s ilah
larını konu~turduk: hainleri. i~ken· 
cecileri ve despotla rı ceza landırdık . 

E§er örgütümüze verdi§imiz söze, 
bizim için em in ve üyeligimizin 
temel şartı o lan ilkelerine ihanet 
etmeyecek idiysek, bu yılda böylesi 
bir direnişi mutlaka yaratmak zo· 
rundaydık. Bu ~emelde yaratılan 

direni~ tarihimizin birçok sorunu· 
nun çözümünü ortaya koymu~tur. 
Bu yılda yaratı lan direniş hal kım ı· 

zın kurtuluş yo lunu derinleştirmek 
ve bu yolda kararlılı§ ı pekiştirrnek

le kalmamış ; hangi çaba. hangi 
üslup ve hangi yeni atılımlarla bu 
mücadelenin zafere götürülebi lece· 
ği gerçege en yakın bir biçimde 
sergilenmiştir. Özgücümüzle aya
ğa kalkabilir miyiz. ne kadar 
mesafe katedebiliriz? Prat i ğin ken
disi en mükemmel teoriden daha 
fazla olarak bugün buna cevap ver· 
miştir. Hainler ve işbirlikçiler daha 
~imdiden kaçacak delik aramakta· 
dırlar . Uzun yüzyıltar efsane haline 
getiril mi~ o lan Türk askeri nin kof
lu§u bugün tüm çıplaklı§ıyla ortaya 
çıkmıştır. Ve bunlar henüz savaşın 
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ilk adımlarında ortaya çıkan küçük 
ve sıradan gelismelerdir. Eger halkı 

mızın her eviadını ülkemizin yüce 
da§larına ulaştırır . parfizanları a
rasına yerle~tirirken. her kentin yol· 
! a rına fedailer dikersek ve yine tüm 
köyleri ve kentlerinin etrafını sı§ı · 

naklar ve pusularla doldurursak. 
sömürgecilerin bu topraklarda ya
pacakları hiç bir .şeyleri kal
mayacak ve terkedecekl e rdir. 

Halkımız bugün bu sürece girmiş· 
tir. Bunun sadece mümkün o ldugu 
de§il zorunlu oldu§u da gelişme
le rle ve dayatıcı güncel gerçeklerle 
artık ortaya çıkmıştır. Savaşın bir 
ya~am tarzı olarak benimsenmesi 
gerekti§i ve o kılıç erbab iarının 

ülkemizi talan ederken ortaya koy
dukları sava~ tarzını karşılayacak. 

bunu ortadan ka ld ıraca k bir üslupla 
savaş ıl mas ı gerektigi artık önemli 
oranda kavranmıştır . Her türlü ya· 
~am güvencesinden yoksun ve he r 
türlü kara nlı§ın girdabına sürüklen· 
miş olan halkım ız ın kurtuluşu için 
budan başka bir yol da yoktur. Aç ık 

ki . halk ım ız bugün bunun bilincine 
bütünüyle ula şmış o lmaktan henüz 
uzaktır ama. böylesi bir yola gir il 
mi~tir diyoruz. 

Halkımız tarihini artık bu bi
çimde yapacaktır . Ulusal Kurtuluş 

Cep hesi ve HRK ile bunun temelleri 
atılmaktadır. Halkımız artık bu 
biçimde savaşacak ve bu biçimde 
kazanacaktır. Attı§ı bu ilk adım
larla O . umudu ve giderek za fe ri 
yakalam ı ~t ır. Bundan vazgeçm ek 
gibi bir gafle te elbetteki düşüle

mez. 
Evet bayrak direge çe kilmiştir. 

Bu bUyük bir olaydır ama. sadece 
bir ba.şlangıçtır . Bu konuda ham 
hayallere kapılınmamas ı gerekir. 
Sorunlar bütü n a§ ı rlığıyla o rtada
dır. Bunların giderilmesi için büyük 
bir çaba sergilenmesi gerekir. En 
başta ö ncü herhangi bir biçimde 
de§ il. art ık o milyonların baş ında ve
her geçen gün açtıQımız bayrak 
altında saflaşan ve hücuma ka lkan 
bi r halkın başında yer a labil ecek bi" 
tarzda kendini haz ırlama lı ve yeı
kinleştirme lidir. Eskini n o çok hata 
yapan, çok fire ve ren ve çok yeteı 
s iz. sistemsiz öncüsüyle geleceQ ~ 

yürünemeyeceği artık anlaşılm ı ştı . 
E§er o öncü kendisini a~mam :t 
haliyle halkın başına d ikilece k olu··· 
sa pe~inen kabul etmek gerekir ki , 
fela ket ierin en büyü§ü kendi elleri
mizle halka dayatılm ı ş o l acaktır. O 
nede nle de öncümüz halkın yetkin 
bir komutanı haline gelmek \çin 
e linden ge len herşeyi yapmak zo
rundadır. Partimiz bir ge nel ku rmay 
olman ın tüm bilincini ve ustalı§ını 
kendisinde somutla~tırmalıdır. Ve 
işte militanlarım ı z böylesi bir kur
maylı§ın fe rtle ri olduklarının b ilin
ciyle hareket ederek , halkımızın her 
düzeydeki en iyi komutanları olmak 
iç in çaba sarfe tmelidirler. 

Halkımızın artık hertürlü teh· 
likeye açık bırakıldı§ı zaman geç
mi~tir . Her gelip geçenin bir darbe 
vurdugu ve bir oyun oynadı§ı dö
nemler art ık dirilmemecesine tari
he gömülmüştür. Halkımız artık 

sahipsiz degildir. Ve i şte bu her 

düzeyde halka komutanlık etmenin 
zorunlulugunu içeren ko mutan ol
mak yalnızca birkaç maddi s ilaha 
ve savaşç ı birli§e hükm etmek de
mek de§ildir. Halkın ruhunu yeni le
meyi, bilincini aydın latmayı ve onu 
her türlü düşkün ruh be li rtisinden ve 
bulan ıklıktan kurtarınayı bilmek ve 
bu konularda gelişebi l ecek tüm 
o lumsuzluklara karşı büyük bir 
mücadele ruhunu ve gücünü sergile
mek de mektir. Bilinç. örgütlenme 
ve d enetleme ile büyük bir uyanıklık 
ve mücadele ruhu içinde halkın 

etrafında örülecek koruyucu duvar· 
lar ve üzerine gerilece k çadırı her 
türlü fırtınaya dayanıklı . yine her 
türlü darbeye karşı ayakta durabi
lecek sağlam lıkta ö rmek ve germek 
gerekir. Bunun ö rgütlenme planın· 
daki ifadesi köyde m ilis köy komite
leri, dagda geri lla . kentte parti 

Devamı Syf: 23'te 
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Dersim Gerçekliginde "Özel Savaş", inkarcılık ve ihanete Karşı 

Baştarafı Syf: 1 'de 

bete r vurarak ~ehit düştüler. Dev
rim ile karşı-devrim arasındaki 

mücadelenin her alanda kıyasıya 
sürdü§ü ve Dersim özelinde bunun 
daha da yakıcı boyutlara ulaştığı . 

Dersim 'in özel savaşın çeş itli yön
temleri ile ulusal kurtuluş direniş 
savaşımızın boğulması için bir 
sıçrama tahtasına dönüştürütmek 
istendiği bir dönemde bu yoldaşları
m ız tarafından sergilenen gör
kemli direniş çok derin anlama ve 
hayati öneme sahiptir. Bu direnişie
rin büyüklü§ü ancak tarihsel ve 
güncel gerçekler ışığında ele alındı
ğında kavranabilecek. layık olduk
l a rı değer o zaman gere§ince 
verilebilecektir. 

Dersim ' in tarihte sahip olduğu 
direnişçi yer bilinmektedir. ı 938 
Dersim isyanının doruğa ulaştırdığı 
direnişçi ruhun yüceliği, sömürgeci· 
liği nasıl tehdit ettiği ve bu ruhun 
ebedi o larak tarihe gömülmesi için 
Dersim halkının daha do§mamış 
bebeden 70'lik ihtiyara kadar. nasıl 
kılıçtan geçirildi§i, süngülendi§i ve 
dört bir tarafa savruldu§u tüm 
çabalara rağmen bilinçlerden sili· 
nebilmiş de§ildir. Ancak Dersim'in, 
özellikle tasfiyeci kemalist sol ve 
provakatörle r tarafından. sürekli 
gözlerden gizlenmeye , üstü örtü) · 
meye ça lı şılan bir gerçekli§i daha 
var. Sömürgeci egemenliğin ve 
kemalist ideolojinin en çok nüfuz 
ettiği bir a lan olma gerçekliği. Bu. 
Dersim 'in direnişçi gerçekliğine 

doğrudan ba§lı olan, ona bir tepki 
biçi minde ve sistemli politika lar 
sonucu geliştirilen bir gerçekliktir. 
Bunun nasıl yaratıldığını anlayabil· 
rnek için Ders im isyanı sonrasında 
Dersim üzerinde uygulamaya soku~ 
lan sömürgeci politikalara kısaca 
gözatmak gerekecektir. 

Dersim isyanının kanlı bir şe· 

kilde bastırılması ardından sömür~ 
ıeciler. kalan direniş liderlerini de 
lara§açlarında katlederler. Ardın~ 
lan yaygın bir şekilde sürgünler 
aşlar ve binle rce Dersim li, Türkiye 

. • 1etropollerine göç ettirilir. Artık 
nersim sömürgeciler için üzerinde 
r.tha tça at oynatabilecekleri bir 
a ~an durumundadır . Genel valisiyle, 
kışlalarıyla , askeri ve polisiyle tam 
bir koloni yaratılır. Bundan sonra 
artık yapılması ge reken. kılıç zo· 
ruyla sa§lanan düzenin e§itim ku· 
rumlarıyla sağlama ba§lanması, 

beyiniere de nüfuz edilmesidir. Bu 
amaçla yaygın olarak okullar inşa 
edilir. Bunların büyük bir kısmı 

yatılı bölge okullarıdır. İsyan sı
rasında aileleri katliamdan geçiri
len kimsesiz bebeler bu okullara 
do ldurulur ve Osmanlı döneminin 
devşirmelerine ta ş çıkartacak bir 
şekilde beyin yıkamasürecin e soku· 
lurlar. Her biri kendi öz kimliği ve 
tarihinden koparılarak Türk kültürü 
ile bezenmiş ve Türkleşmiş kişiler 
ha line getirilirler. Katliamın yara· 
la rı bile henüz iyileşmemişken bun· 
lar, Türk tarih bilinci ve Türklük 
şuuru ile bezenmiş , sadık birer ke· 
ma list haline ge tirilirle r. Giderek bu 
politika derinleştirilir , yaygınlaş· 

tırılır ve bu kurumlarda yetişen 

devşirmeler. toplum içine salmarak 
beyin lerindeki zehiri tüm top luma 
taşırmaları sa§lanır. Bununla da 
yetini lmez . e§itim kurumlarını ta · 
mamlayacak di§er sömürgeci ku 
rumlar da yaratılarak Dersim'de 
Türk egemen sınıflarının küçük bir 
maketi yaratılır. Tampon bölge 
olarak seçilen Dersim üzerinde yıl~ 
larca özel savaşın en ince politika· 
l arı titizlikle ve özenle hayata ge· 
çirilir ve istenilen amaca ulaşıl · 

maya ça lışılır . Kürt ulusunun eri til· 
mesi planı Dersim'de yürürlüğe 

konulan bu özel savaş yöntem· 
leriyle önemli oranda aşama kay· 
detmiş ve Dersim sömürgecilerin 
gözbebeği haline gelmiştir. Artı.k bu 

Gelişen EylemleriJ]liz Devrimci Onuru Yüceltiyor 

DERSİM ŞEHiTLERİ ONURUMUZDUR! 

~ 
Aydın GÜL 

öm e§i n tüm Kürdistan 'a egemen 
kılınmasıdır amaçları. 

Dersim yalnızca sömürgeciliğin 

de§il. Kemalizmin her türden uzan· 
tısı anlayışlarm da çiçek açtı§ı bir 
alan olmuştur . Özellikle cunta ön· 
cesi dö nemde sosyal·şövenizmin en 
çok gelişme kaydettigi bir alandır. 
Bu şaşırtıcı da de§ildir . Gıdasını 
Kemalizmden alan , m ezhep ve mil· 
liyet çelişkilerini körükleyerek ta ~ 

ban bulabiten ve ulusal inkarcılık 
temelinde do§an sosyal~şovenizm 
elbetteki Hakkari , Siirt vd . yurtse· 
verli§in derin oldu§u. Kemalizmin ve 

Azime DEMİRTA$ 

kapitalizmin tahribatlarını fa zla 
yaşamamış alanlarda taban bula· 
mazdı. Nitekim bu güçler sözko· 
nusu alanlara el atma gere§ini 
bile duymamış lardır . Dersim üze· 
rinde yo§un olarak durmalarının bir 
diğer nedeni de, sömürgecili§in bu 
alanda yaratmış oldugu statüyü 
koruma k istemeleridir. Amaç, bu 
alanı tutarak Kürdistan'ın di§er 
alanlarını etki altına almak, gelişen 
ulusal kurtuluş müca delesini bo§· 
mada burayı bir sıçrama tahtası 

olarak kullanmaktır. Dersim'in 
önemli co§rafik yapısı da bu a maca 
hizmet edecek niteliktedir. Silahlı 
mücadel~ye üs t eş kil edebilecek 
da§hk alanlara sahip olmanın 

yanısıra Kürdistan'ın Kuzeyi ile 
Güneyini birbirine ba§layan bir kapı 
konumundadır . İşte bütün bu nite· 
liklerinden dolayı Dersim, sömür· 
gecili§in. sosya l ·şovenizmin ve gü· 
nümiizde de provakasyonun üze· 
rinde en çok oynadı§ı bir alandır. 

Dersim ' in geçmişteki direnişçi 

yap ı sını ve günümüzdeki ö nemini 
iyi de§erlendiren Hareketimiz, he · 
nüz grup aşamasındayken Kürdis· 
tan 'a taşınldığında ilk el attığı 

alanlardan birisi Dersim oldu. Ay~ 
dın gençlik arasında propagandası 
yapılan ulusal kurtuluşçu düşünce ~ 

ler , kısa sürede benimsendi ve 
giderek bu gelişme sosyal·şoven 

örgütlerin yıllardır varolan hege· 
menyasını tehdit eder oldu. Sömür· 
geciler için de büyük tehlike teşkil 
eden bu durum karşısında suskun 
kalınması beklenemezdi . Nitekim 
1978 ortalarında Hareket içinde 
ortaya çıkan 'lekoşin" isimli ajan 
örgütlenme ile bu alana el atıldı. 

Klas ik bir po lis taktiği olan ve top~ 

lurnda geçmişten beri yaygınlaş· 

tınlmaya çalışılan. kadın·erkek 

ilişkile rini dejenere etme yöntemi 
Hareke t içinde de hayata geçiril· 
meye çalış ı ldı , ancak farkedil erek 
etkisizleştirildi. Bu dönemden baş· 
layarak "Aydınlık", " HK" gibi sos
yal·şoven örgütlenmelerin yoğun 

saldırıları başladı. "Aydınlık" ga
zetesi sayfalan yoğun küfür, kara ~ 

lama ve ihbartarla dolup taşarken, 
diğer yandan "HK"nin birçok yol ~ 

daşımızın katledihnesiyle sonuçta· 
nan silahlı sa l d ı rıları yoğunlaştı. 

Aslında bu saldırılar. 1977 baş

larında Aydın GÜL yoldaşın aynı 
ö rgüt tarafından Dersim 'de a lçakça 
katledilmesi ile başlam ı ştı . Giderek 
yoğunlaştırılan bu ve benzeri sal· 
dırılardan amaç. Hareketimizin bu 
alanda örgütlenmesinin önüne geç· 
rnek. üstü küllendirilmiş olan ulusal 
kurtu l uşçu ruhun yeniden alevlen· 
mesini engellemekti. Sömürgecile· 
rin de isted i ği buydu ve bu amaca 
ulaşmak için çeşitli güçleri doğru· 
dan veya dolaylı yollardan saldırt

maktan ve ince özel savaş yön· 
temlerine kadar her yola başvur~ 

Rohime KAHRAMAN 

du lar. 
Sömürgecilerden ve uşakların· 

dan gelen saldırılar ne kadar üst 
boyutlara sıçratılırsa sıçratılsın ar~ 

tık önüne geç ilemeyecek bir süreç 
başlatılmış ve ulusal kurtuluşçu 

direnişçi ruh yeniden ~ıevlendiri l · 

mi şti. Kemalizmin Oun.iremedi§i 
beyinler, Partimizin devrimci ideo~ 
lojisini özümseyerek c.ıu tüm Kür· 
distan halkına maletmek ıçin yoğun 
bir mücadele içine girdile r. Kema· 
lizme. sosyal·şovenizme ve inkarcı· 
lığa karşı tavizsiz bir savaş yü· 
rüttüler . Bu mücadele içinde on· 
larca yiğit parti kadrosu ve sempati· 
zanı şehit düştü . ı 2 Eylül faşizminin 
imha saldırıları altında. bu direnişç i 

özün ne kadar köklü olduğu ve 
Dersim isyanı ruhunun bir daha 
sönmemek üzere yeniden ve mo· 
dern temellerde canlandığı daha da 
net bir şekilde ortaya kondu. Daha 
önceleri Aydın GÜL, Ahmet ACAR , 
Celal AŞKIN, Yusuf ve Hasan KUŞ 
yoldaşların şerefle taş ıdıkları di· 
renme bayra§ı bu dönemde Kazım 
AYDIN. Metin YU.MAZ , Murat 
YÜKSEL. ihrahim KAPLAN, Hü
seyin TAŞCAN. Seyfi DOGANAY 
ve Azime DEMİRTAŞ yoldaş lar 
tarafından daha da yükseklerde dal· 
galandırıldı; Kemalizmin çağd ı şı ve 
çürümüş bayra§ı yere indirilerek 
yerine yeniden do§uş ve direniş 

bayrağı çekildi. Bu yoldaşlarımızın 
akan kutsal kanı, Dersim katlia ~ 

ınında dökülen halkımızın kanı ile 
bütünleşerek toprağı suladı . besledi 
ve kurtuluşun tohumlarını yeşertti. 

15 Agustos 1984'de Kürdis
tan 'da açılan yen i safha yansı ~ 

masını e lbetteki Dersim'de de bu· 
laca ktı. Partimizin bu şan lı atı lı mın ı 

Dersim 'e taşıran yoldaşlarım ı z, 

sömürgeci zor ve yaziaştırma ku· 
rumlarına, ajan·muhbir yapıya ve 
ihaneti yeniden h ortlatmak isteyen 
hainlere peşpeşe a§ır darbeler in· 
dirdiler. 1985 Bahar Atılım ı ile bir· 
likte eylemlerin e hız verdiler . Yo· 
§un bir ahlaksızlık yayma politikas ı 

ile ulusal kurtuluş mücadelemizin 
tem e llerini dinarnitiemek isteyen 
sömürgecilerin Dersim'de yaygın 

olarak oluşturdukları fuhuş yuva· 
larından birisi olan .. Ana Fatma ". 
düzenlenen bir saldırı ile yerle bir 
edildi ve sömürgeci lerin bu poli· 
tikasına önemli darbeler vuruldu. 
Dersim merkezinde karakol olarak 
kullanılan Ziraat Okuluna, Çiçekli 
köyü karakoluna, Ovacık, Çemişge~ 

zek ve Hozat'ta çeşitli karako liara 
baskınlar düzen lenerek sömürgeci· 
lere ağır maddi ve manevi darbe 
vuruldu . Dersim merkezinde ve 
Munzur çayı üzerinde polis otoları 
taranarak birçok işkenceci polis 
cezalandırıldı. Onlarca ajan ve 
muhbire halkımıza yapt ıkları iha· 
netin cezası canları ile ödetildi. 

Ulusal kurtuluş mücadelemizin 

Dersim özgülöndeki bu gelişmes i 

karşı faaliyetlerin de yeniden hız· 
lanmasını doğurdu . Sömürgeci faşist 
Türk cuntas ı özel savaş yöntem· 
lerine yeniden a§ ı rlık vererek yoğu n 
bir çürüme ve yozluk ge li ştirmenin 

Çiçek SELCAN 

yanısıra ihaneti örgütleme faa· 
liyetine de hız verdi. Cezaevleri nde 
oluşturu lmuş olan " Genç Kema ~ 

listler Birli§i" ihanet ö rgütünün ba · 
şma Dersimli unsurla r getiri lerek ve 
bunun d ışarıda da bir uzan tıs ı o l uş· 

turularak, Dersim ihanetin merkezi 
h a line getirilmek istendi ve halen de 
bu do§rultuda alçakça çabalar sür· 
dürülmektedir. Özell ikle devrimci· 
lerin ailelerine el atılarak çeşi tli 

tehdit , baskı ve vaadlerle ajan laş· 

tınlmaya ve onlar e liyle cezaev· 
lerinde ve dışarıda direnen çocuk· 
ları teslim alınmaya ça lı şılma kta ~ 

dır. Bu doğrultuda bell i kazanımlar 
da elde edilmiş bulunmaktad ı r. 

Mezhep ve şive farklılığı kullan ı· 

larak Dersim , Kürd istan bütünlü· 
ğünden ay ırmaya ve ona karş ı bir 
üs haline getiri lmeye çal ı ş ı lmakta · 

dır. Kemalizmin ve sosya l·şove · 

nizmin geçmişteki ve günümüzdeki 
tahribat l arı da bu tür komplo la r iç in 
ortamı e l veri şli kıl maktadı r. 

Bu hedefe ulaşmak amac ıyl a 

cunta son ras ı dönem de başken ti 

Dersim olarak tesbit edi len bir .. Aie· 
vistan " kurmak için .. Alevistan 
Kurtuluş Hareketi " adlı bir MiT 
örgütlenmesi teşkil edilmi ş. bu ör· 
güt, yaygın propagandata rla Der· 
sim ha lkmın mezhep fa rklılığını 

sömürmeye ve onu Kürd is ta n Ulu· 
sal Kurtuluş Mücadelesinden kopar· 
maya çal ışm ı ştır. Dersim üzerinde · 

ki en büyük kom plolardan bi r is in i 
de Hareketim izi tasfiye amacıyla 
ortaya ç ıkan p rova kasyon o luştur· 

muş. bu ihanet çetesi özellikle 
Dersimli kadro ve sempatiza nlar 
üzerinde aynayara k sömürgecile rin 
mevcut amaçlarını gerçekleşt ir· 

meye çaba sarfetmiş ti r. En büyü k 
dayanağını Kemalizmin beyinlerde 
yarattığı etkile rden a la n pro· 
vakasyon bu etkileri canlandırma k 

ve ulusal kurt ul uş mücadelem ize 
karşı maddi bir güce dönüştürmek 

için çok sinsi ve a lçakça plan lar 
yürürlü§e koymuş . ha lkım ız ve ka d· 
rolar üzerinde en küçük bir nüves i 
de kalm ış olsa bu e tkiler i t üm 
bünyeye egemen k ıl maya uğraş· 

m ı ştır. Partimizin bu etkile re karş ı 

savaşımını, halk ımızı ve kadro ları 

uyarmasını ve Dersim özgü lünde 
düşmanın bilinçlice yarattı§ ı yu· 
karıda de§indiğim iz sosyal ve kül · 
türel yapıdan güç a larak dayatt ığ ı 

ihanete karşı halkımızı uyanık o l ~ 
maya ve savaşmaya ça§ırm as ını 

alçakça demogojiler le ters yüz ede· 
rek Dersim lileri , Hareke tim ize karş ı 

şartlandırmaya ve kendi a maç· 
)arına h izmet ett irmeye ça lı şmışt ır 

ve halen de en i§renç ta rzda bu 
politikasını sürdürm ekted ir. Bu po· 
litikasın ı hayata geçirirken pro· 
vakasyon, .. Partimizin Dersim 'i iha· 
net merkezi, tüm Dersimiile ri de 
hain olarak n itelendirdi§ i, Dersim li 
kadrolara güvenmeyip cezalandır· 
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dıgı" şeklinde alçakça bir iddia 
ortaya atmış, mezhep ve şive fark· 
lılı§ını kullanarak Dersim'i Kürdis· 
tan bütünlüğünden koparmaya ça· 
lışan sömürgeci politikaya işlerlik 

kazandırmaya çalışmıştır. Aynı 

demogojiye kemalist tasfiyeci sol, 
Kürt küçük-burjuva reformistleri ve 
Türk basını da dört elle sarılmış, 
sürekli işlemeye başlamıştır . Örne
ğin; bir hainin , bir Kürdistanlı yurt· 
sever tarafından cezalandırılması 

eylemini. "Paıtizan", "bir PKK'li, bir 
Dersimli devrimeiyi vurdu"· şek· 
linde verirken, aynı haberi Tercü
man gazetesi. "Urfalı birisi Tun 
celili bir Türk gencini vurdu" ifa· 
desiyle duyurmuştur. Yine bu al
çakça demogoji, Partimize karşı 

çıkarılan hemen tüm "sol" ö rgütle
rin bildirile rinde özell ikle ve sürekli 
işlenmektedir. Bunlardan Hamburg 
Devrimci İşçi imzalı birinde şöyle 
denilmektedir: "PKK Hareketine 
göre ... Tun celi 4ehri TC devleti ta ra· 
fından kurulmu~ ajan bir ~ehirdir. 
Her Tunceli li deuletin ajanıdır ... " 
Bu tür örneklerçogaltılabilir, ancak 
buna fazla gerek yok. Çünkü hepsi· 
nin seçtigi kelimeler bile aynı ka· 
lernden çıkmışcasına, (aslında öy
ledir de) aynıdır . Bu. Partimize karşı 
yöneltilen saldınların hangi karan
lık emeller etrafında ve hangi güçle· 
ri n ortak çabalarıyla yürütüldügünü 
ve Dersim halkı üzerinde ne kadar 
kapsamlı oyunlar oynanmakta ol· 
du§unu açıkça ortaya koymakta · 
dır . 

Dü ıı manın ve onu n maskeli· 
mas kesiz uzantılarının genelde ulu· 
sal kurtuluş mücadelemize ve özel
de Dersim halkına yönelik bu komp· 
lo ve saldırılarına en etkili cevap 
yine Dersim halkının bagrından çık
mış, o nun en yigit ve en soylu evlat
larının yarattıkları direnişlerdir. 

Kemalizme, düşmanın ince özel sa· 
vaıı uygulamalarına, sosya l-şove· 

nizme , Kürt küçük-burjuva refor· 
mizmine ve provakasyona ra§men 
ve onları yerle bir ederek Dersim'in 
direnişçi ruhunun temsilcileri Kür· 
distan çapında ve Dersim 'de mü ca· 
deleyi her geçen gün biraz daha üst 
boyutlara çıkarıyor: ihanet ve tesli
miyeti her geçen gün biraz daha 
işlemez kılarak lanetliyor. Onlar , 
sorunun bir ilin sorunu olmadıgın ı , 

tüm Kürdistan ' ın sorunu oldugunu, 
sömürgecilerin geçmişte yarattık
ları yapı temelinde Dersim'de ve 
kendi üzerlerinde ne kadar alçakça 
planlar uygulamaya soktuklarını ve 
nas ıl sefil umutlar beslediklerini 
çok iyi biliyor; Dersim halkının 

çıkarlarını savunur görünüp en 
soysuz bir tarzda mezhep ve şive 
ayrılıklarını kullanarak onu düş· 

mana yem etmeye çalışanları görü · 
yor; Partimizin bütün bu tehlikelere 
dikkat çeken tahliller ini ve uyarı· 

larını dikkate a larak, Kemalizmin 
en küçük nüvesinin bile bünye· 
lerinde yaşamasına izin vermiyor ve 
Dersim isyanının direniş ruhunu 
can land ırarak ihaneti mahkum 
ediyorlar. 

Aralık 1985 

15 A§ustos direniş geleneğini 

Dersim 'e taşıran ve en iyi şekilde 
temsil eden yoldaşlarımızdan Meh· 
met ÖZGÜL, Cangir HAZlR. Meh· 
met Zeki SÖYLEMEZ.. Kazım 
YETiM , Yılmaz KAYAOGLU. işte 
KUKM üzer inde ve Dersim özeli nde 
böylesine a lçakça uygulamaların ve 
propagandaların yogunlaştıgı bir 
dönemde e lde s ila h sonuna kadar 
savaşarak ve teslimiyet çagrılarına 
direnişle cevap vererek bu oyun· 
ların boşa çıkarılmasında hayati rol 
oynadılar. Onlar. aynı zamanda, 
Dersim halkının gerçek iradesinin 
de temsilcileri oldu lar; halkın 

ba§rında onlarca yıldır derinden 
yanıp duran intikam duygularını 

eyleme dönüştürdüler; yeniden 
hortlatılmak istenen Rayberierin 
ihanet ruhuna karşı Alişerleri n dire· 
niş ruhunu ön plana çıkardılar ve 
yeni Rayberiere öldürücü darbeler· 
den birini daha vurdular. O nlar , 
sosya l -şovenistler ve sömürgeciler 
tarafından c unta öncesi dönemde 
ve daha sonraki operasyonlar sı· 
rasında şehit edi len yoldaş larımız 
ile 15 A§ustos atılımı şehitlerimiz, 
Partimizin de§erli varl ıkları Kazım 

DEMİRTMl ve Kazım SÜRGEÇ 
yoldaşlar ile Kürdistan kadınının 

yi§it öncüleri. Dersim isyanının 

onurlu kadınlarının yüce ruhunun 
en üst düzeyde temsilcileri Azime 
DEMİRTAŞ, Çiçek SELCAN ve 
Rahime KAl-IRAMAN yoldaşların 

direnişlerinin kararlı sürdürücüleri 
oldular. Onlar, Nuri DERSiMi'nin, 

MiN SOND XWARIYE 

Mekteba min çeper bii 
S i ngo dijmin defter bii 
Qeleme min xencer be 
Sere qelem li ser be 
Ere ma ez i dini m 
Çava baş nexwfnim 

Keleha dijmin hilweşinim 
To/ii şeh idan bistinim 
Kurdistan e lawe te me 
Hindf saxim, hindf heme 
Sondxwarim e ta ez hebim 

pCşmerge m e 
Heger bimrim gori te me L ey Kurdistan ... 

bundan kırk yıl ö nce tek ba!iına Kür
distan ve Kürt halkı için feryat eden 
Dersim'in bu yi§it ev i adının ve sün
gülenerek. yakıla rak. darağaç· 

! arına çekile rek katliamdan geçi
rilen Dersim isyanının yi§it direniş
çilerinin intikamlarını bir ölçüde de 
olsa aldılar ve gelecek nihai intika· 
mımızın yolunu kanlarayla döşe· 

diler. 
Bu yoldaşları m ız ınanısı önünde 

söz veriyoruz ki, sömürgecilerden, 
provakatörlerden. hainlerden ve 
onların borozanc ı başılarından Der
sim halkının intikamını mutlaka 
alacak ve Dersim'i yeniden direnen 
Dersim , sömürgecilerin korkulu 
rüyası Dersim haline getirece§iz. 

Sayfa lQ ) 

İbrahim KAPLAN 

Mehmet ÖZGÜL Yoldaşın Şahsında Dersim Halkı ihanete ve Teslimiyete Bir Kez Daha Darbe Vurdu 

Dersim 'in Ovacık ilçesine bag l ı 

Ziyare t köyünün Saçaklı mezra · 
s ında yoksul bir ailenin çocu§u olarak 
dagan Mehmet Ö ZGÜL (Serhat) 
yoldaş. milyon larca Kürt köylüsü 
gibi ailesinin de köyünü terketmek 
zorunda kalması üzerine , ö§reni· 
mine Çemişgezek'de başladı. Meh· 
met ÖZGÜL yoldaş, bir yandan 
ögrenimini sürdürürken diger yan· 
dan da küçük yaşına ra§men inşaat
larda ça lışıyor ve ailesinin geçimine 
katkıda bulunmaya ça lı ş ıyordu. 

Ancak lise ikiye kadar okuyalıilen 
Mehm et yoldaş, bunun nedenlerini 
Partiye yazdı§ı bir raporunda şöy le 

ifade etmekteydi: " Ortaokulda iken 
imkanlorımızın elvermern esi nede· 
niyle, liseden sonra okuyamayaca
qımı biliyor bu nedenle de daha 
ortaokulda iken başladı§ım i~çi~ 

likte ustalaşmayı düşünüyordum. 

Devrimci olmamla birlikte. o muz· 
larıma üç ayrı sorumluluk düşü· 
yordu ; bir yandan okula gitmek. bir 
yandan devrimci mücadele için 
Marksizmi araştırmak, tartışmak ve 
propaganda yapmak; di§er yandan 
da ailemin geçimini sa§lamak için 
inşaatlarda çalı4mak veya da§dan 
hayvanla odun taşıyıp ev ihtiyaç· 
larını temin etmek, bazen de sat· 
mak. Her üçünü birden yürütmek 
zaman açısından zordu; bu yüzden 
Lise ll. sını/la okulu terketti m." 

Dersim 'de Kemalizmin adeta 
beyiniere ş ırınga edildi§i , gençligin 
büyük bir kesiminin yozlaştırılarak 
kendi halk gerçekligine yabancılaş· 
tırıldıgı, kişiliksizleştirildigi ve 
Türk şovenizminin cilalanmış bi~ 

«Eger çelikten bir Komünist Partisi yaratmak istiyorsak, Parti içerisindeki kararsız, tutarsız , 

disiplinsiz unsurlara ve Partiye muhalif olanlara karşı amansız mücadele vererek, onları işledi k · 
leri suçlardan dolayı mahkum etmeliyiz ... • (Mehmet ÖZGÜL) 

çimi olan sosyal-şovenizmin orta· 
lıkta cirit attığı bir dönemde, ulusal 
kurtuluşçu düşüncenin diger alan· 
larda oldugu gibi bu alanda da 
gelişip güçlenmesi .. kayna§a dö
nüş"ü hızlandırmış; başta aydın 

gençlik olmak üzere onbinlerce insan 
bundan et kil enmiştir . ~te. Kemaliz· 
min ve sosyal ~şovenizmin zırhını 

delerek 1 978'lerde Parti Hareketi· 
m izle ilişkiye geçen onbinlerce Kür
distanlıdan biri de Mehmet ÖZGÜL 
yoldaştı. Ölümsüz halk önderi Cahil 
DAYAN yoldaşın destegi ile gittikçe 
daha aktif bir mücadele içine giren 
Mehmet yoldaş, askeri alanda gö· 
rev alarak sömürgeci kurum ve 
yetkililere, faşistlere ve ajaniara 
karşı akt if mücadele yürüttü, birçok 
eylem gerçekleştirdi. Çemişgezek, 
Ovacık ve 1-Dzat ilçelerinde ve kısa 
bir süre de Elazığ'da devrimci faa
liyetlerin yürütülmesinde görev aldı , 

halkın sorunlarını çözme yol unda 
çaba sarfetti. 

Sömürgeci askeri-faşi st c unta· 
nın , 12 Eylül 1980'de, iktidara el 
koymasıyla birlikte, Kürdistan ' ın 
di§er ille rinde o ldugu gibi Der· 
sim'de de sayısı onbinlere varan faşist 
ordu sürülerini seferber ederek, 
"Aydınlık ", "HK", ' 'Tekoşin" gibi 
ajan ve sosya l-şoven örgütlerin ve 
Şahin·Yıldırım·Semir üçlü çe tesi~ 

nin başım çekti§i "Genç Kemalist
ler"in ihbarlarıyla devrimci avına 

..... \ 
çıktı§ı bir evrede bile, onlarca yol
daşı gibi halkla ilişkilerini canlı 

tutarak, halkın engin denizinde ken· 
disini korumayı bildi. Her an yaka
lanma ya da öldürülme tehlikesine 
karşın devrimci coşku ve inancını 
canlı tutarak, her türlü yılgınlıga, 
kaçışa ve çürümeye karşı aktif 
mücadele yürüttü, bu zor koşullarda 
Partinin deSerlerini korumak için 
tüm dikkatini ve güciinü harekete 
geçirdi. Cuntan ın azgın saldırıları 

ve operasyonları orta mında iki yıl 

kadar daglarda zor koşullar altında 
mücadelesini sürdüren Mehmet 
ÖZGÜL yo ldaş, 1 982'de Partinin 
çagrısı üzerine yurtdışına çıkt ı . 

Yurtdışındaki kamplarda askeri 
ve siyasi egitimini derin bir soru m· 
luluk an layışı ve özveriyle derin· 

l eş tiren Mehmet yolda!j. kısa sürede 
güçlü özelliklere sahip bir Parti 
kadrosu olmayı ba!fard ı . Yeni dö· 
nem mücadelesini gö§üsleyebi
lecek duruma gelince de Parti ta
rafından ülkede mücadele yürüt
mekle görevlendirildi ve Şa hi n 

Kn.AVUZ yoldaş önderligindeki 
gruba verildi. Ancak yoldaş larımız 

ülkeye girmeye çalıııırl arken, l-lezil 
Çayında düşürüldükleri bir pusuda 
alça kça kaıledildiler. Mehmet 
ÖZGÜL yoldaş , bu komplodan sag 
kurtutmayı başaran iki yolda!itan 
biriydi. Daha önceleri dört Mayıs 
Çemişgezek direnişi de dahil birçok 
çatışmadan kurtulmayı başarmış . 

bu konuda ustalı§ını ortaya koy
muştu. 

Bir süre sonra yeniden ülkeye 
girmekle görevlendirilen yoldaşı· 

m ı z, Dersim alanında faaliyet yürüt· 
meye başladı. Düşmanın bu alan
daki özel savaş uygulamalarına . 

.. Genç Kemalistler Birli§i"nin iha· 
neti örgütleme çabalarına ve sos
yal-şovenizmin tahribatiarına karşı 

kararlı ve direngen bir mücadele 
yürüttü . 15 A§ustos atılımını bu 
a lana taşırma faali yetle rinde etkin 
olarak yer aldı. Gerçekleştirilen 

birçok eylemin başarısında rolü 
oldu. Herşeyden önem lisi de kendi 
kişiliginde Kemalizmin etkilerine ve 
Dersim üzerinde uygulamaya konu· 
lan oyun lara karşı yürüttügü kararlı 

mücade le ve direnişe ba§lıl ı gı il e 
düşmanın umutlarına a§ır darbe 
vurdu§u gibi, Dersim gençligine de 
yürümesi gereken yolu açıkça gös
te rdi. O. Dersim halkının ba§rından 

ç ı kmış en degerli ev latlarından 

birisi o larak. ona her zaman yol 
gösterici bir ıııık olacakt ır. 

Mehmet ÖZGÜL yolda~. sonuna 
kadar baglı kaldıg ı ve geli~ıiri l· 

mesine kendisini adadığı Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesini daha 
da boyuttandırmak için savaş yürüt
tügü bir dönemde, Aralık 1985 baş· 
!arında , Çemişgezek'de sömürgeci 
kolluk kuvvetleri ile girdi§ i birçatış 

mada Kazım YETİM ve Yılmaz 
KAYAOGLU yolda~larla birlikte 
son mermisine kadar direnerek ve 
düşmana a§ır darbeler vurarak 
şehit oldu . 

O'nun her türlü ihanete, tesli
miyete. kaç ı!i ve yılgınlı§a duydu§ u 
büyük kin ve öfkesi. en agır koşu l

larda bile Partinin verdigi görevleri 
yerine getirmedeki sonsuz azmi. 
altı yıl boyunca, yaz-kı!i demeden, 
so§uk-s ıcak, açlık-susuzlu k deme· 
den ve aylarca yol yürüyerek da§
larda yürüttü§ü mücadelesindeki 
bitmez tükenmez enerjisi, halkına. 
ülkesine ve Partisine duydu§u son 
suz sevgi ve ba§lılıgı bizlerin sahip 
çıkmakta asla tereddüt etmeyece§i · 
miz ve mutlaka şahsımızda somut
l a!ft ıracagımız özellikler olacaktır. 
Mehmet ÖZGÜL yoldaşı, bu degerli 
özell iklerini şahsım ızda somut laş· 

tırarak ve mücadelesini daha da 
yüceltip zafere götürerek yaşata· 
cag ı z. 
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( SERXWEBÜN Aralık ı985 Sayfa ı ı ) 
Devrimci hayatı boyunca, şehit· 

lerden devraldı§ı ulusal ba§ımsızlık 
ve özgürlük bayra§ını en yüksek
lerde dalgalandıran Cangir 
HAZlR (Baran) yolda ş. Kasım ayı· 

nın ilk günlerinde Hakkari'nin 
Çukurca ilçesinde sömürgeci faşist 
ordu birlikleriyle girdi§i çat ışmada 
onlara ağır kayıplar verdirerek şe
hit oldu. O. kahramanca direnişiyle 
halkımızın ve Partimizin mücadele 
tarihinde, her türlü enge llemelere 
ra§men ortaya konulan akıllara 

durgunluk veren kahramaniıkiara 

bir yenisini ekleyerek aramızdan 
ayrıldı. 

Örnek Militan Cangir Yoldaşın An ısı 
Direnişimizin Sembolü Olacaktır 

ortamının do§urdu§u zorluklar. 
devrimci çalışmaları da etkilemiş 
ve ilişki kurma zorlukları giderek 
artınca, Baran yoldaşın Parti ile 
olan bagları da kopmuştu.Ancak O. 
PKK'li bir militanın göstermesi 
gereken sabır ve kararlılıkla iliş· 

kisizligin yarattığı bu zorlukların 

üstesinde gelmeyi başarmış . zama· 
nını en iyi şekilde de§erlendirerek 
çevresindekilere yol göstericilik 
yapmıştır. 

Cangir yoldaşın tüm yaşamı 

derslerle dolu bir yaşamdır. Eger 
şehitlerimizin bu yeni ha lkasının 

yaşamı. özellikleri , nasıl bir kişili§e 
ulaşınaya ça lı şt ı§ı ve bunu ne ö l· 
çü de başardığı ortaya ko nulabilirse 
Kürdistan'da sahip çı kılınası ge· 
rekenle kar~ ı ç ıkılınası gereken bir 
kez daha gözler önü ne serilebilecek 
ve Kürdistan halkının davas ı içi n 
ça lı~t ı § ını iddia eden birçok ki!ii ve 
gücün üzerinde düşünmes i ·gere§i 
vazgeçilmez bir gereklilik olarak 
ke ndisini dayatacaktır. Za ten her 
şehirlin yaşamı başlı başına ders
le rle doludur ve e§er bugün Kür
dista n'da d evrimci geli~me ve ba
şarılardan sözedilebiliyorsa. bu her 
şehit halkasının gerçek a nlamda 
an i aşı lmaya ça lı ş ılıp dersler ç ı· 

karılması ve ortaya çıkan dayatma
ların gereSine ba§lı kalınması ile 
mümkün olabilmiştir. Kesin zafer 
de yine bu temelde kazanılabile· 
cektir . 

Cangir HAZlR yoldaş. ı 956 
yılında Pertek'de dogdu. Orta halli 
bir ailenin ortanca çocu§ uydu. İlk
o kulu Ulupınar köyü nde, Ortaoku~ 
ve Liseyi Dersim ve Samsun'da, 
ö§retmen o kulunu da Artvin, 
Konya ve Akşehir'de tamamladı ve 
ö§retmen oldu. Henüz ö§re nci ol
dugu dö ne mde, çevresinde olup 
bitenlere ve mensup oldu§ u toplu
mun sorun larına karşı büyük bir ilgi 
duyma ktayd ı. Halkımız ın varlı§ı ile 
yoklu§unun tartışma ko nusu edil
di§i bu dönemde araştırma içe
risin~ giren Baran yolda!i. sömür
gecili§in ülkemizdeki vahşi uygula· 
malarına dur diyebilmek için ara
yışlar içerisine girmiştir. Bir yandan 
1 970'1erden sonra Türkiye'de geli· 
fje n devrimci gençlik hareketinden 

etkilen ip bilimsel sosyali zmi ö§ren· 
meye yöne lirken, bir ya ndan da 
ciddi boyutlara varan Güney Kürdis· 
tan hareketinden etk il enmiştir. Bir 
süre sonra da KOP saflarında yer 
alan Cangir yoldaş, Partimize yaz
dı§ ı raporunun bir yerinde bu dö· 
nemi ~öyle de§erlendirmiştir: cc Okul 
dönemlerinde Türkiye'de gelişen 

devrimci hareketler, (I 971-73). 
duygularımızı okşamakta , bu ha· 
reketlere karşı bir sempati uyandır
maktaydı. Buna. ülkemizdeki kat
liamlar ve devrimci harek etlerin 
faaliyetleri de eklenin ce bende 
m evcut devlete karşı bir kin ve 
yurtseverli§i geliştirmeye başladı. 
Bu do§rultuda devrimci düşünce
le r/e temas. devrimci olmamdaki 
temel etmen oldu. 

Devrimci hayata atılışım KDP 
ile başladı. O dönemlerde Güney 
Kürdistan 'da gelişen harek etin et
kis i alt ında bulunmaktaydım. An· 
cak süreç içerisinde Marksizm ile 
temasım ve KOP 'nin ilkel milliyetçi 
çizg isinin ortaya çıkışı. bu hare
kette yeralan bazı arkadaşlarla bir 
likte ayrılmamıza neden oldu. 
(I 978'de Elaz ıg'da)• 

Türkiye'deki devrimci gençlik 
hareketinin ya rattı §ı gelişmelerin 

ve Gü ney Kürdistan 'daki mücade
lenin halkımız ın gerçekli§ini ve 
sö mürgeci li§in tüm dünyaya kabul 
ett irdiQi. yok o lma olayını iza h 
etmekten uzak oldu§unu gören 
Cangir yoldaş. siyaset ca mbaz· 
larının alabildi§ine ço§aldı§ı . 

gerçek devrimci ile sa htesini ayır~ 

mak içi n yo§un bir çabanın gerekli 
o ldugunu kavrayara k di§er arka
daşlarıyla birlikte araştırma içe· 
risine girmiştir. Bu dö nemi kendi 
raporunda şöy l e ifade etmektedir. 
«KDP 'den ayrıimamızla birlikte 
Marksizmi ö§renmeye ve Kürdis
tan 'daki di§er s iyasi harek etlerin 
yapılarını ara~tırmaya başladık. 

PKK dış ındaki hareketlerin küçük
burjuva reformist yapıları bizde 
harekete karşı bir sempati uyan· 
dırıyordu . Kürdistan halkınınsomut 
taleplerini en iyi dile getirip bu 

Yigit Halk Önderi Ham it AVCI 
Bağımsızlık Müc ade le mizin Dorugunda Yaşıyor 

Herin lawo, herin lawo 
ez gorfya wan çoven reş 
nem enin h un qet li paş 

bighine .şervanen HRK 
bila baz bidin ji ber we 
sitemkar a xwfnxwar 
sayin ll ser laş. 
Bese, bese €din bila robin 
ji sere dayika şehfdan 

ev şaren reş. 
Betirs a bi!xeyal 
bi serbilindi a qehremanf 
biherlkfnin xwina xweyi geş. 
Zi virf çerxa fe leke law o 
PKK rebere li p€ş 
bi li nd kir agir€ .şoreş 
HRK mizgine mizgfn 
mizgfno rojen xweş. 

4.9. 1984. Ham it AVCI 

CaıiJ.il HAZlR (Baran/ 

do§rultuda bir örgütlenm e ve müca
dele içerisinde olmasından dolayı 
grup olarak PKK Harek etine katıl· 
dık. (1978 Eylül ayında)» 

Partimizin bir bütün olarak Kür· 
distan halkının temsilcisi ve kurtarıcı 
gücü olduSunun bilincine varan ve 
giderek kitlesel boyutlara ula!itı§ını 
gören Cangır yoldaş. 1978'den itiba
ren bu safların en kararlı militan
larından birisi haline gelmiştir. 

Daha önceleri sahip oldugu yurtse
ver özelliklerini Partimiz saflarında 
proleter bilinçle de donatarak güçlü 
bir ki şili§e ulaşan ve azimli bir çaba 
sergileyen Baran yoldaş, mücadele 
yaşamı boyunca en ufak bir yılgın
IıSa kapılmadan hep ileriye yürü· 
müştü r. O. çevirdi§i her tarih 
sayfasında halkımıza reva görü1en 
uygulamaları ve dünya ha lklarının 
birer bire r sömürgeci zincirleri 
parçalayışını görmüş ve te k yol 
gösterici ideo loj i o la n Marks izm
l eninizm'e daha da s ıkı sarılarak bu 
bilimi özürusemiş ve mücadelesini 
bu temeller üzerinde yükseltmiştir. 

6 yıl boyunca hem ö§retmenlik 
yapan ve hem de devrimci çalı!ima
larını devam ettiren Cangir yoldaş. 
1979 y ılı ortalarında ve 1980 baş· 
larında olmak üzere iki kez tutukla
nıp en a§ır işkence l ere maruz 
bırakılmıştır . Bu her iki tutukla-

mada da düşmana en ufak bir bilgi 
vermedi§inden serbest bırakılmış· 
tır. Başlangıçta, Bingöl ' ün Genç 
kazasında memur kesimi içerisinde 
çalışmalar yürüten Cangir yoldaş , 

daha sonraları Hozat temsilcili§i ve 
E lazı§ Askeri Komite SekreteriiSi 
görevlerini üsttenere k başarıyla 

yürütmüştür. 

1981 yılının Nisan ayında dev
rimci faaliyetlerinden dolayı deşifre 
olunca, ö§retmenli§i bırakan Can 
gir HAZlR , bu dönemden itibare n 
profesyonel devrimci yaşama geç· 
miştir. Çalışmaların ı daha aktif 
şekilde sürdürmeye başladı§ ı o gün
den itibaren sö mürgecile rin asker. 
polis. jandarma güçlerine karş ı 

çeşit li eylemlerde akti f olarak rol 
alan Cangir yoldaş , sosyal·şove

nizme karşı da kararlı bir savaşım 
sürdürmüştür. 

Dünyayı tanımaya başladı§ı 

günden itibaren. bir insan olarak 
üzerinde yaşadı§ı toprakları ve bu 
toprakların ezeli sahibi olan Kürdis
tan halkının içinde bulundu§u 
durumu çıplak gerçekligiyle kav· 
raya n Baran yoldaş. sömürgeci li§in 
ülkemizde uyguladı§ı asimilasyon 
politikasının etkilerine karşı güçlü 
bir savaşım içine girm i ştir. Bu 
politikanın en yakın şahidi olarak 
toplumumuza hakim hale gelen iki 
insan tipini kıyaslamış; o§lunu 
öldüren katil bir baba misali . iha
netin bata§ına batmış olanla. kendi 
ge rçekli§inden uzaklaşmayıp dire
nen ve kendisini yok etmek isteyen
lere karşı dişiyle-tırna§ıyla karşı 

koyanı iyi tanıyara k tercihini ikinci 
tip o lan direnişçi kişilikte yapmıştır . • 
Bunun iç indir ki, düşmana karşı 

büyük bir kin ve öfkeyle dolu olmuş. 
en a§ır işkenceler altında dahi 
inancından en ufak bir taviz verme
miştir . Her seferinde gördü§ü iş

kencelerle daha da bileneo Cangir 
yoldaş, daha o dönemde gelece§in 
güçlü bir militan kadrosu ve önder 
savaşçısı o lacaSını müjdeliyordu. 

1980 Eylül'ünde Türkiye 'de 
yönetime çöreklenen faşist cunta
nın ülkemizde uyguladı§ı vahşe t 

Bir yandan da Partiyle yeniden 
ilişki kurmak için yo§un bir şekilde 
çaba gösteren Cangir yoldaş. ni
hayet bu iste§ ine kavuşmuş ve yeni
den Partiye ulaşmıştır. Partiyle 
yeniden ilişki kurması O'nun yaşa· 
mında bir dönüm noktasını oluştur· 
muştur. Partinin geri çekilme ve 
hazırlık sürecinde oldugu bu dö· 
nemde, O da yurtdışına çıkmış ve 
sunulan her türlü e§itim olana§ın · 

dan sonuna kadar yararlanmasını 
bilmiştir. Bu olanaklan büyük bir iti· 
nayla ve kararlılıkla de§erlendirmiş 

ve tüm yoldaşlarına örnek ol
masını bilmiştir. 

Bu ruhla ve bu kararlılıkla. çok 
daha güçlü ve enerji dolu bir yapıy la 

ülkeye dönen Baran yoldaş, Çu
kurca ve Yüksekova mıntıkalarında 
mücadelemizi yükseltme do§rul
tusunda sorumlu düzeyde görevler 
üstlenmiştir. Faaliyetlerinin en ve
rimli döneminde şehit olma gibi bir 
görev karşısında da asla ikircikliğe 
kapılmayan Cangir yolda.!j . daha 
önceden önünde yürüyen Hakile ri. 
Halilleri , Mehmetle ri , Mazlumları 
ve digerşehitleri büyük bircoşkuyla 
takip ederek o şerefli mertebeye 
erişmiştir. Fa.!jist sömürgeci ordu 
sürüsüne de a§ır kayıplar ver· 
direrek hiçbir PKK sava.!jç ı sının 

öyle kolaylıkla susturulamayaca
§ını bir kez daha kanıtlayan Cangir 
HAZlR yoldaşımız. taşıdıgı Kızıl 

BayraSı mücadele yoldaşlarına 

şerefle devretmi.!j ve manevi komu· 
tanlı§ına devam e tmek üzere fiziki 
olarak aramızdan ayrılm ıştır. 

Ancak O , sömürgeciliğe ve her 
soydan uşaklarına kar.!j ı verilen 
ba§ımsızlık ve özgürlük mücadele
mizde sön meyen bir meşa l e olarak 
ebediyen yaşayacaktır. 

Kasım 1985 
Anısına bağlı kalan mücadele 

arkada~ları 

Dersim Halkı Ulusal Kurtulu!j Mücadelemizde 
En Yigit Evlatlarından Birini Daha Şehit Verdi 

Yeni dönem Dersim şehitleri· 

mizden M. Zeki SÖYLEM EZ (Bekir 
Tarkan) yoldaş, ı 963 yılında Maz· 
girt 'te orta ha Ili bir ailenin çocu§u 
olarak dünyaya geldi. Henüz or· 
taokul ö§rencisi o ldu§u yıllarda 

Dersim 'de gelişmeye başlayan ulu· 
sal kurtuluşçu ideolojiden etkile · 
nerek devrimci düşüneeye sempati 
duydu. Ulusal kurtuluş mücadele
mizin ilk şehirli Aydın GÜL yoldaşın 
devrimci çaba ları ve aktif deste§i ile 
gelişen Hareke t içinde yeralmaya 
başladı. Başlangıçta o kul çerçe
vesinde sürdürülen eylemler ve pro
paganda çalışmalarında yeraldı. 

Giderek daha aktif bir mücadeleye 
yöneldi ve lise L sınıfta o kuldan 
ayrılarak kendis ini ta mamen dev· 
Tirnci mücad eleye verdi. Kurye ola
rak görevlendirile rek birçok il , ilçe 
ve köy arasında ilişkilerin kurulması 
ve haberleşmenin sa§lanması faa· 
liyetini yürüttü. Ayrıca askeri alan · 
da da görev alıp çeşitli eylemler ger
çekleştirdi . Bu faaliyetle ri süresince 
üç kez kısa aralıklarla gö4!altına 

alındı. Fa.!jist cuntanın işbaşma gel
mesi ile birlikte bir süre dağlarda 
diger yoldaşları ile birlikte barın ıp 
devrimci faaliyetl e rini sürdürdü. 
Bir y ıl kadar sonra da Parti tarafın· 
dan yurtdışına çekile rek askeri ve 
siyasi e§itime tabi tutuldu. 

Mehm et Zeki SÖYLEMEZ yol
daş , kamplarda bulundu§u sürece 

oranda kazandı ve ülke zeminindeki 
yeni atılımın başlamasıyla birlikte, 
edindiği bilgi ve tecrübeleri Kürdis· 
tan halkına aktarmak ve pratik 
içinde daha da çelikleşrnek üzere 
ülkeye gönderildi. Mehmet Zeki yol· 
da.!j, Dersim alanında görev ülarak 
Partimizin ideolojisinin , bu alanda 
kitlelere egemen kılınması ve bu 
temelde kitlelerin mücadeleye se
ferber edilmesi için dü.!jmanın özel 
savaş politikalarını boşa çıkarma, 

teslimiyet, ihanet ve sosyal -şove· 

nizmi mahkum etme yolunda müca
delesini derinleştird i; düşmana ve 
o nun ajanlarına karşı gerçekleştiri
len birçok eylemde aktif o larak yer 

.a..;~o -- - ~"'· aldı . 
M. Zeki SOYLEMEZ Ulusal kurtuluş mücadelemizin 

bu alanda da boyutlandıgı bir dö· 
sömürgecili§in ve Kemalizmin üze· nemde daha güçlü eylemlerin hazır
rinde yarattı§ ı tahribatlar ile kişili· lı§ı içinde olan Mehmet Zeki 
gindeki izlerini söküp atmak ve SÖYLEMEZ yoldaş. savaş arkadaş· 
prolete r devrimci bir kişiliSe ulaş- larıyla birlikte düşmanla girişti§i 

mak yolunda sürekli çaba harcad ı . bir çatışma sırasında, Kasım 
Olgun ve güçlü bir halk önderi ı 985'de sonuna kadar direnerek 
olmak için zaaflarından , yetmezlik- şehit oldu. O 'nun son nefesinde bile 
lerinden ve güçsüzlüklerinden arın- direniş bayra§ma böylesine dört 
maya çalıştı. Marksizm-Leninizmin elle sarılması ve daha da yüceltmesi 
ve Partimizin devrimci·direnişçi düşmana ve onun hain uşaklarına 
ideolojisinin verdiği güç ve azi role vurulmuş en büyük darbedir. Der
bu yolda önemli adımlar attı . En sim halkı bu yi§it eviadının yük
a§ır koşullar altında ve savaş orta- seltti§i direni.!j bayra§ını asla yere 
m ında aldı§ ı bu e§itimle Kürdis· düşürmeyecek . teslimiyet ve ihaneti 
tan'da yeni dönem mücadelesini bir daha boyvermemek üzere bo
omuzlayabilecek özellikleri önemli §acaktır. 
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EMPERYALiZMiN ÖZEL SAVAŞI ve TÜRK ORDUSUNUN 

KÜRDiSTAN'DA YÜRÜTTÜGÜ SAVAŞIN NiTELiGi ÜZERİNE 

SAYI47'DEN DEVAM 

PKK'NİN DİRENiŞ TARİHİ 

VE ONA KARŞI UYGULANAN 

ÖZEL SAVAŞIN GELİŞİMİ 

Önceki bölümlerde dünya , Tür
kiye ve Kürdistan tarihinde yürütü· 
len "özel sava~"ı çeşitli yönleriyle 
e le aldık; KUKM'ye yönelik savaşın 
yol ve yöntemlerini genel hatlarıyla 
belirttik. Ancak bu savaşın özel 
olarak hedefl edi§i güç devrimci 
öncüdür. Halka karşı binbir türlü 
yöntemle geliştirilen savaşın esas 
amacı ö ncünün imhasıdır . Bu ama· 
ca ulaşabilmek için egemen güçler, 
"özel savaş"ı en had safhaya var· 
dırır. en ince yöntemlerinf yürür· 
lü§e koyarlar. Bu anlamda öncünün 
şahsına yönelik savaş, "özel sa
vaş"ın doru§a ulaştırılmasıdır. Kür· 
distan'da da .. özel savaş"ın boy 
hedefi başından bugüne kadar Kür
distan halkının öncü gücü PKK 
olmuştur. Günümüzde de, devletin 
aç ık ve dalaylı tüm kurumlarını 

seferber ederek en kabasından en 
incesine kadar çe~i tli yöntemlerle 
yürüttüQü "özel savaş"ın en geli~

miş biçim i PKK'ye karşı yürürlüQe 
konmaktadır . Daha önceleri pek 
aç ık olmayan bu savaş günümüzde 
en açık ve iQrenç biçimlere 
bürünmektedir . PKK'nin bu sava~ın 
en belli başlı hedeflerinden biri ve e n 
önemlisi oldugu gerçeQi tüm dünya· 
nın dikkatini çeken bir olguya dö · 
nü~mü~tür. Bu noktada hemen ~u 

soru akla gelmektedir: Neden PKK? 
Açık ki , bu sorunun ceVabrnı di§er 
sol güçlerin ve PKK'nin günümüz· 
deki durumlarında ve aynadıkları 
rollerde aramak gerekir . 12 Eylül 
fa~izminin aQır darbeleri altında 

Türkiye solu'nun önemli bir kesimi· 
nin imha edildiQi. geriye kalanların 
da "rehabilitasyon" yöntemleri ile 
"tedavi"den geçirilerek ba~aQ· 

rıtı c ı olmaktan çıkarıldıkları bilin· 
mektedir. Bu güçler gerek Türki
ye 'de ve gerekse Avrupa'da art ık 
iyice "terbiye edilmiş" ve tehlike 
olmaktan çıkarılmışlardır. Oysa 
PKK. " tedavi" edilmek bir yana 
henüz -tüm çabalara raQmen
yatağa bile yatırılabilmiş değildir . 

Ustelik, baş ayrıtmakla da kalma
makta tüm devlet bünyesini sarsarak 
onu ölümün eşiQine getirmektedir. 
Bugüne kadaryapılan tüm müdaha· 
le le r aksi etki yaratmış , ona baQışık· 
lık kazandırmış ve daha da çelik
leştirmiştir. Bunun sonucunda ül
kede savaş artık geri döndürüle mez 
boyutlara ulaştırılmı.ş, 15 Ayustos 
atılımı sonrasında gelişmeler her 
geçen gün Türk devletinin varlıQını 
daha çok tehlikeye sokan bir hal 
almıştır. Kürdistan 'da gidere k bo· 
yutlanan bir savaş vardır ve PKK 
bunu do§uran güçtür. DiQer hemen 
tüm güçlerin "uslandıkları" bir 
ortamda PKK her şeyi altüst eden. 
ortalıgı toza dumana katan bir güç 
durumundadır. Bu nedenle PKK, 
"özel savaş''ın oda§ ı haline getiril· 
miştir. O'na karşı savaş şahsında 
"özel savaş" en gelişkin biçim· 
lerine ulaşmaktadır . 

PKK'ye karşı yürütülen "özel 
savaş" böylesine üst boyutlarda ve 
kapsamlı oldu§una göre, onu daha 
iyi kavrayabilmek için PKK'ye karşı 
büründü§ü biçimleri özel bir başlık 
altında ayrıca incelemeye gerek 
"·ardır . Bu, Kürdistan'da yürütül· 
rnektealan sömürgeci "özel savaş.,ın 

---111. BÖLÜM---

KÜRDiSTAN'DA ÖZEL HARP 

gerçek karakterinin ve başlıca yön
temlerinin daha iyi kavranmasını 
da sağlayacaktır. 

PKK henüz ideolojik bir grup 
o larak şekillenmeye başladığı dö
nemde bile "Özel Harp Dairesi"nin 
sald ırı larına maruz kalmışt ı r. B un· 
dan dolayı, PKK'nin tarihçesi düş· 
mandan çok, onun "Özel Harp" 
taktiklerine karş ı savaşımın tarih
çesidir. Evet, açıkça söylemek ge
rekirse biz, henüz düşman la pek 
doyrudan kar~ı kar~ıya gelmedik. 
Bugüne kadar savaşımız , düşmanın 

Kürdistan 'a yerleştirdiQi mayınları 
temizlemek, üzerimize ne zaman ve 
nerede yollanaca§ı belli olmayan 
serseri torpillerle u§raşmak ve on· 
ları et ki s i z leştirmekle geçti. Düş· 
manla irade dahilinde çok nadiren 
karşı karşıya gelebildik. Üstelik bu 
rastgele yerl eştirilmiş mayınlar sa· 
de ce toplum içerisinde değildi: Parti 
içinde de bunlarla kıyasıya bir 
mücadele sürdürüldü ve bunun be· 
deli oldukça ağır ödendi. 

PKK geçmi~inde. özellikle de 
tarihsel önem taşıyan · evrelerde. 
türlü saldırılar ve sorunlarla sık sık 
yüzyüze geldi ve bunlar la mücadele 
ederek bugüne ulaştı. Bugün ulaşı· 
lan düzey böylesi bir mücadelenin 
ürünüdür. Gelinen aşamanın anla· 
mını kavrayabilmek için geçmiş 

prati§in birkez daha irdelenerek 
gerekli derslerin çıkarılması ve bu n· 
ların bilinçte sürekli canlı tutulması 

gerekmektedir. Sömürgeci Türk 
devletinin "Özel Harp Dairesi" 
eliyle yürürlü§e koydu§u, Partimize 
ve O'nun şahsında mücadele mize 
yönelik "özel savaş"ın boşa çıkarıl· 
masın ın yolu buradan geçmekte· 
dir . 

PKK. daha bir grup olara k doğ· 
duğu andan beri CIA (Amerikan 
Haberalma Merkezi) ve MİT'in ya
kın ta kibi altındadır. Bu beklen
meyen bir şey de değildir. Çünkü 
dünya nın her tarafındaki gelişme
le r emperyalizmin ç ıkarları gereği 
CIA tarafından sürekli izlenmekte· 
dir. Bu izleme sonuc u elde edilen 
bilgiler deQerlendirilerek emperya
lizmin politikas ı belirlenmekte ve 
muhte mel gelişmeler kontrol altına 

alınmaya çalışılmaktadır. Emper
yalizmin .. özel sava!i " stra tejisinin 
uygulama ve yönetim merkezi CIA'· 
dır . CIA bunu kendi bölümleri o lan 
istihbarat ve Plan şubeleri vasıta· 
sıyla yürütmektedir. 

istihbarat Şubesi'nin görevi ol· 
dukça ile ri bilimsel bir ça lışmayı 

gerektirir. Elde etti§i bilgilerin 
%80'nini teknik dergiler, radyo 
yayınları, bilimsel incelemeler, pro· 
paganda broşürleri ve Amerikan 
Haberler Merkezi gi bi dünyanın 

dörtbir köşesine yayılmış hükümet 
organlarının topladı§ ı bilgiler oluş · 

turur. istihbarat Şubesi gizli ve 
açık kaynaklardan elde e tti yi bilgi· 
lere dayanarak yeryüzündeki her
hangi bir hükümetin ekonomik, so s· 
ya) ve politik durumlan hakkında 
raporlar hazırlar. Bu Şube 3 bölüm 
halinde çalışır: Birinci bölüm; 
dünyanın kaynaşma halinde olan 
bölgelerinde meydana gelmesi 
muhtemel olaylar üzerine uzun 
vadeli tahminlerde bulunur; Ikinci 
bölüm, mevcut durumdaki günlük 
gelişmeleri izler; üçüncü bölüm ise 
CIA'nın faaliyetlerind eki eksik ve 
hatalı noktaları saptar. 

Plan Şubesi CIA'nın maskelen
miş silahlı faaliyetlerini yürütür. Bu 

bölüm Pentagon Askeri Plan Dai· 
resi ile ortaklaşa çalış ır. Pratik 
planlayıcı ve uygulayıcıdır . Bütün 
uluslararası darbeler. komplolar. 
kışkırtmalar ve "özel savaş" uygu· 

~lamalan bu şubenin sorum lulu§u 
altında hazırlanır ve uygulamaya 
konulur. ÖrneQin: Nikaragua'ya 
yönelik uygulamalar ve 12 Eylül 
darbesi bu şube tarafından planlan
mıştır. Vietnam'a oldugu gibi, Kür· 
distan 'a yönelik olarak yürütülen 
"özel savaş"ın yönetim merkezi de 
bu ~ubedir. C IA'nın bu bölümleri ile 
ilgili ayrıntılı bilgi için "Görün
meyen Hükümet CIA" isimli kita
ba bakınız. 

istihbarat Şubesi. gerek Parti 
hareketimiz öncesindeki \'e gerekse 
sonrasındaki Kürdistan politikasını 
tayin eden şubedir. Örne§in. bu 

!iubenin birinci bölümü. ı 975'lere 
kadar süren politikanın tayin edil
diQi merkezdir. ll . Dünya Savaşı 
sonras ı belirlenen Kürdistan politi
kası şöyledir: Ulusal sorunu çözüm· 
lenmemiş bir ülke o larak er-geç 
ulusal başkaldınlara rastlanacak
tır. 

Ancak buna yolaçabilecek top
lums<:. l gelişmeleri mümkün oldugu 
kadar yavaşlatabilmek ve kontrol 
altında tutabiirnek önemli ve zorun· 
lud ur. Kürdistan toplumu içinde 
proletaryanın dışında ulusal kurtu· 
luş hare ketinin iki önem li potan· 
siyelini oluşturan köylülük ve ay· 

dınlar hareketi mutlaka kontrol 
altına alınmalıdır. Bu plan gere· 
yi nce köylülük hareketi 1975'1ere 
kadar et kin o lan ilkel milliyetçilik 
ve ı 970'le r son ras ı gelişen küçük
burjuva reformizm i ile frenl enmeye 
çalışılmışt ır . Aydınlar hareketi Do· 
§u ve Güney Kürdi stan 'da ilkel mil· 
liyetçi lige tabi kılınmış, Kuzey-Batı 

Kürdistan 'da ise , sosyal -şovenizm 

ile kendi ulus gerçeginden koparıl· 
mıştır. Güney ve Dogu Kürdistan 'da 
toplumsal yapıdaki durgunluk pro 
l etaryanın do§uşunun gecikmesine 
yola çarken , Kuzey-Batı'da ise. pro· 
letarya Türk burjuvazisiyle çelişki 
içinde ve adeta Türk proletaryasının 
bir parças ı biçiminde oluşmuştur. 

Bundan dolayı ulusa l te melden 
uzak o lan proletaryanın ulusal kur· 
tuluş için kendiliQinden hare keti ne 
bile rastlamak mümkün olmamış· 
tır. 

Günlük gelişmeleri dikkatle izle
yen istihba rat Şubesi ikinci bölümü 
1970'ler so nrası Türkiye'de gelişen 
gençlik hareketi içindeki Kürt öge
leri tesbit etmiştir. Aynı yıllarda 

ortaya ç ıkan DD KO bağıms ızlık 

eQilimi taşımadığı gibi, ne fazla bir 
tehlike teşkil etmekte ve ne de 
kontrol dışı bulunmaktaydı'. Ama 
1963'1erdeki TİP hareketi nasıl ki, 
1968'1ere gelindiyinde kendi içinde 
ayrı ş mış ve on un dışında ba§ımsız 
oluşum lar da ortaya çıkmı!isa. aynı 
sürecin Kürdistan'da da yaşanınası 
sözko nusuydu ve bu tesbitin doğru· 
luğu pratikte ortaya çıkıı. 1 973'1ere 
do§ru bugünkü PKK önderliQi etra· 
fında bir tartışma ve araştırma 

çevresi olu~mU!i ve bu 75'1ere do§ru 
bagımsız bir ideolojik gruba dö· 
nüşmüştür . 

Bütün polis ve istihbarat örgüt· 
lerinin genel kuralıdır: Her oluşum 
başlangıçta sadece izlenir ve takip 
alt ında tutulur. Gelişme süreci 
içinde tehlike teşkil ed ip ede· 
meyeceQ i tesbit edildikten sonra 
müdahale edilir . Bu durum bizim 
Hareketimiz şahsında da yaşan· 

mıştır. 

1975'1er ile birlikte heme n 
hemen bütün ideolojik-politik olu· 
şumlar. düşünce l erinin yazılı o lara k 
propagandasını yapmak için yayın 
faaliyetine atı ldıl ar. Bu yöntem bir 
tek bizim tarafımızdan benim sen· 
medi. Bunun önem li nedenleri var
dı . Herşeyden önce. devrim için yo la 
çıkan bir grup, faaliyetlerini giz li 
yürütmek zorundadır. TC'nin hü· 
kümranlıQı altında daha ilk ç ı kışta 

yasal bir yayın faaliyetini. hem de 
henüz politik bir güç haline gelme· 

mişken tercih e tmek. daha başın
dan devletin vesayetini kabul etmek 
demektir. Daha yola çıkarken dev
let vesayetini kabullenen bir oluşum 
ne kadar iddialı ve samimi olursa 
olsun , sonuçta yenitm ekten kurtula· 
maz. Çünkü . devlet için böylesi 
oluşumlan kontrol altında tutmak 
ve tehlike arzetmesi halinde tasfiye 
e tmek çok kolaylaşacaktır . Nitekim 
Türkiye devrimci ha reketinin a ki · 
beti tam da böyle olmuştur. 

Digerlerinden farklı bir yol izle
memiz dikkatten kaçma m ış, ancak 
başlangıçtaki egitim , bu grubu fazl a 
ciddiye almamak tarzında ortaya 
çıkm ışt ır. Ancak yine de tedbir 
e lden bırakılmayarak amaçlarının 
ne oldugunu açı§a çıkarmak için 
grubun arasına o dönemler Türk 
kuşu'nda pilot olan bir MiT ajanı 
s ızdırılm ışt ır . 12 Mart dö neminde 
THKP-C içine sızdınlan Mahir Kay· 
nak gibi , bu unsur vasıtasıyla da 
henüz bir avuç insanı iç ine alan 
oluşum, döneme güç ve örgütlenme 
düzeyine denk düşmeyen a~ırı te· 
rörist çıkı~lara zorlanarak provake 
edilmek ve böylece grubun siyasi 

eğilimi deşifrasyona uğratılmak 

ist e nmiştir . Ancak bugünkü Parti 
önderliğimizin öngörüsü ve saQdu· 
yusuyla bu komplo etkisiz kılın· 

mıştır . 

Kürdistan'a devrimci bir müda
hale gerekiyordu, ama bu nasıl 

o lacaktı? Yapılan tesbit ler ülke ger
çe§iyle ne derece uyum içerisin· 
deydi. Bu düşünce le r ülke zeminine 
ta!iırılırken ne tür zorluklarla kar!iı 
kar!i ı ya gelinecekti? Bütün bu soru
ları açı§a kavu~turmak için ülkede 
bir ön tarama yapmak gerek 
mekteydi. İşte bu süreçte ilk enge lle 
S uruç'ta Fevzi ASLANSOY ad lı 

devrimcinin cenaze töreninde karşı

l aşı ldı. "Halkın Kurtuluşu" isim li 
azgın bir sosyal-şoven türedi ö rgüt 
burada yarattı§ı provakasyon ve 
ihbar ile iç lerinde M. Hayri DUR
MUŞ ve Kemal PİR'in de bulunduyu 
7 5 devrimcinin tutuklanmasına 

yolaçtı. Bu olay sosyal-şoveniz min 
Kürdistan genç li§i ve aydın ları 

üzerindeki derin tahribatını ve ge
lişmemizin o ldukça zorlu ve çatış· 
malı geçeceği ni göstermekteydi. 

Kürdistan 'a müdahale kararı 

ı 977'de verildi ve karar doğrultu· 
s undaki çalışmalara hemen ba!i· 
landı. Ö nceleri yasal yayıncılık 
etrafında örg ütlenen çizgilerin hızla 
gelişme l eri ve bizim ise h iç dikkate 
alınmayan bir yap ı te!ikil e tme mi z· 
den dolay ı herhangi b ir varlık gös· 
terebileceQimizden şüp he edilm ek
teydi. Ancak di§er taraftan düşman 
ajanlarının provake et me çabaları · 

nın boşa çıka rılmas ı ve diQer sol 
örgütle rin daha o za mandan bize 
karşı içine girdikleri tahammülsüz 
ve sa ldırgan tutuma kar!iı bizim hiç· 
bi r engele aldırmayara k Kürdistan 
pratiQine yönelmemiz de düşmanı 
ürkütmüştü. Hele Kürdistan pra ti· 
§inde can lı , atik ve engel tanımaz 

çalışma tarzımız ve mücadele an · 
layışımız karşısında düşmanın da 
boş durmayaca§ı. mutlaka bir göz
da§ı vermeye ça lışacaQ ı ve bize sal
dıraca§ı da iyice aç ıga ç ıkmıştı. 

Ancak düşmanın sa ldırıları bu 
dönemlerde doğrudan devlet e liyle 
gerçekleştirilmeyecekti . Düşman 

öncelikle çe!iitli maskeli uzantı · 

!arını, ajan örgütlerini ve piyon· 
larını sürecekt i devrimci Hareketin 
üzerine. Nitekim, 8 Ma rt I 977'de 
Dersim 'de Aydın GÜL'ün "Halkın 
Kurtuluşu' ' tarafından alçakça katle· 
dilm esi TC'nin Hareketimize karş ı 

ne türden bir savaş yürüteceQini 
göstermekte. sosya l-şovenizmin 

KUKH karşısında gerektiyinde ça
tışarak yer alaca§ı sinyali veril· 
mekteydi. Devrimci çalışmaları

mıza karşı açık bir tehdit oluşturan 
bu saldırılar karşısında iyice açı§a 

çıkmı!itı ki eger Kürdistan 'da faa· 
liye tler daha ile ri götürölmek iste· 
niyo rsa sosyal·şovenizmle bir ça
tışma göze alınm ak zorundaydı. 

Bu tehdite rag me n Kürdistan 'da 
faaliyetler yaygınla~tırı ldı ve 1977 
baharıyla birlikte yak la~ ık iki aylık 
bir süre içerisinde Ankara'nın yanı· 
sıra A§rı. Kars. ElazıQ, Diyarbakır 
ve Antep'te yapılan toplantıtarla 

ulusal kurtuluşçu düşünceler Kürdis· 
tan yurtsever gençligin e sistemli 
ve toplu o larak aktarıldı . 

"Gerçekleştirilen bu bir dizi top
lantıdan sonra şu sonuca varılmıştı: 
Kürdistan Ulusal Direniş Mücade 
lesi dönülmez bir aşamaya ulaşın rş· 
tır. Tabii ki tüm bu faaliyetleri miz. 
sonradan daha iyi anlaşıldığı gib i, 
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kontr-gerillaca müthi!l bir takibat 
altına alınmış ve adeta nefes nefese 
kontrol edilmeye çolı.şılm ı.şız. Fakat 
o zaman bu adımı atanlar mevcut 
siyasal ortamın bilimsel değerlen
dirilmesi ışı!jında böylesine soylu 
bir aci ;;mın atılabileceğine cesaret 
ve inanç beslemişlerdir. Zaten baş
tan beri, kontr--gerillanın böylesi bir 
çaba içerisine gireceğini kestinniş

ler ve ona göre de siyasal ortamın 
zayıflıklarından yararlanmışlardır ... 

"Bize coşku kazandıran Kürdis
tan 'daki iki aylık faaliyetlerimizin 

sona ermesinin ıizerinden henüz bir 
hafta geçmeden, bizi, hücrelerimi
zin derinliklerine kadar sarsan acı 
bir haberle irkildik. Büyük proleter 
enternasyonalist devrimci Haki 
KARER'i 18 Mayıs 1977'de Parti
mizin ilk biiyük tjeh idi olarak kay· 
bettik. ilerici, yurtsever bir genci 
sıradan bir bilinç taşıyıcısı haline 
get irmek için okuldan vazgeçirtme 
nin büyük bir mesele olduğu, henüz 
sistemli bir faaliyete geçiş sağlan· 
madığından, herkesin küçük bir 
zaman aralığını veya ancak boş 
zamanlarını pratiğe verdiği bir oşa · 

moda. küçük bir grubun. gencecik 
önderlerinin en önde gelenlerinden 
birini yitirmesi, ya imha olma 
sonucuna yol açacaktı, ya da 
korkunç bir direnm eyle tekrar ileri 
bir aşamaya sıçrama yapılacaktı. 

Türk sömürgeciliğinin, bu atılımı· 
mıza mutlaka bir karşılık verece· 
ğini algılayabiliyorduk. Fakat, bu· 
nun nasıl ve hangi yönden gelişece· 
ği ni . neremizi parçalayacağını k es· 
tiremiyorduk. İşte. Haki yoldaşın kat· 
ledilişi. bir tartışma neticesinde 
ge lişen basit bir olay değildi. 

" .. .İlke l milliyetçilig in I 975 
yenilgisinden sonra harek et tama· 
m en ABD emperyalizminin :JÜdÜ· 

müne girdi. Bu döneme k~.:dar 

I·KDP'nin dış ilişkiler sorumlusu"~ 
daha sonra Genel S ekreteri olan 
Sami Abdurrahman, Dr. Ş ıva n 'ı 
(Sait KIRMIZITOPRAKl haince 
katiettikten sonra. MİT ile ortaklaşa 
T-KDP yönetimini ele geçirir ve 
tescilli MİT ajanı Derviş€ Sad o 'yu 
sorumluluğa getirirler. Marksist· 
Leninist yayılışı engellemek için 
CIA ve MİT'in dagarcıgında besle
nen "sosyal emperyalizm" gibi 
anti -marksist görüşlerden hareket 
eden ve doğrudan kendisine bağlı 
birajan grup vasıtasıyla, Demokles '· 
in kılıcı olarak nitelendirdiiii 
Marksizm·Leninizm 'in Kürdis
tan 'do yayılmasını engellemeye 
çalışıyordu. Fakat esas olarak bu 
dü~üncenin taşıyıcılarını imha et· 
meyi temel aldığı için, özel olarak 
örgütlendirilen bu birim. komplocu 
bir çete olarak hazırlanıyordu. O 
dönemde Derveşe Sado ve bugün 
KUK. KUK-5E (Sosyalist Egilim) 
diye tabir edilen güçlerin elebaşı
larıyla çok yakın bir ilişki içinde 
olan Alaaltin Kapan denilen bir MİT 
ajanma, Elazığ'dan temin edilen 
birkaç kiralık katille kurdurtutan 
"Sterka Sor" adında bir ajan-pro
vakatör örgüt, feodal entrikalarla, 
CIA ve MİT'in en gelişkin komplo 
yöntemlerini birleştirerek ve Parti 
içinde birkaç karanlık unsurdan da 
yararlanarak bilinen komplo en 
alçakçasına geliştiri Idi. 

Boyutları sonradan daha iyi 

anlaşılan ve Haki yoldaşı Adana '. 
dan adım adım takip ettikten sonra. 
Antep 'te de etrafını adeta bir aij gibi 

sararak Kürdistan 'daki faaliyet
lerine musallat edilen bu komplo. 
son derece ayrıntılı düşünülerek 

gerçekleştiriliyor. Haki KARER. 
kendi kişiliğinde sosyal-şovenizme 
en büyük darbeyi vurmuştu. O 'nun 
kişiliğinde enternasyonalist ruh 
imha edilerek, sosyal-şovenizm 

yeniden güçlendirilmek isteni· 
li rken, bir yandan yeni enternasyo
nalist devrimcilerin Kürdistan Ulu· 
sal Kurtuluş Mücadelesi saflarına 
kaymasını engellemek. diğer yan· 
dan da ailesi Kürt düşmanlı§ına 
yöneltilerek, Kürt-Türk çelişkisine 
yolaçılmak isteniliyordu. Bundan 

da öte. Kürdistan için ekmek, hava 
ve su kadar ihtiyaç duyulan 
Marksizm-Leninizm 'in yayılmasını 

engellemek, yaymoda öncü rolünü 
oynayan Partimizi daha ana rah
mindeyken katietmek ve böylece 
yıllardan beri halkımıza ve ülke
mize karşı geliştirdikleri lhanetin 
açığa ç ıkmasını ve işledikleri suç
ların hesabının sorulmasını gecik· 
tirrnek istediler. 

Hiç hazırlıklı olmadı§ımız bir 
zamanda düzenlenen bu komplo 
düşüncelerimizden vazgeçmem iz 
için savrulan bir tehditti. Bu teh
likeye karşı yaşamak gerçekten 
büyük sorundu. Bir yandan duyulan 
büyük acı, diger yandan anıya bağ

lılığın yerine getirilmesi gereken 
oldukça ciddi sorumluluklar; ama 
neyle ve hangi örgütle? Bir elin par
mak sayısını geçmeyecek kadar ve 
o da ne olacakları belli olmayan bir 

avuç insanla, bir direniş şehidinin 
anısına bağlı olmanın gerekleri 
nasıl yerine getirilecek? Katil nasıl 
cezalandırılacak? Örgüte, silah ve 
para nasıl temin edilecek? Mücade
leden nasıl vazgeçilmeyecek? Tüm 
bu sorulara çözüm aranmaya ve 
cevap verilm eye ça lışıldığı sırada, 

ba~ta Parti önderli9imiz olmak 
üzere. Kemal PİR, Mustafa KA
RASU gibi önde gelen tüm kadroları 
mızı imhayı hedef alan bir komp· 
loyla 3 Haziran 1977'de karşı

laştık. 

5 Haziran 1977 seçimlerinin 
öngüniinde, Türkeş 'in yönetimi ve 
sorumlulugu altında, Nam ık Kemal 
Ers un tarafındanfaşist bir darbenin 
gerçekleştirilmek istendi§i . ancak 
başanya ulaştırılamadığı ve bu 
neden lt · d e kontr·gerillanın ve Özel 
Harp Dairelerinin sorumlusu olan 
bu faşis: generalin istifa ettirildiği 
bilinme'aedir. Bir tesadüf sonucu 
olara/c' Kemal PiR 'in yakalanması. 
başka nedenlerle komplonun kurul
duğu yere tedbir olarak gidilme
mesi nedeniyle sadece Mustafa 
KARASU'nun yakalanmasıyla so
nuçlanan bu komplo da gösteriyor 
ki , çok yakındanfaaliyetleri izlenen 
Partimiz. daha darbenin ilk günü -3 
Haziran 'da- tüm varl ı!jıyla yok edil
mek isteniyor. Gerçekten de, Parti
mizin bu darbeyi çok ucuz otlar· 

tığını şimdi daha iyi farkediyoruz. 
Demek ki, Kürdistan 'a ilk ciddi 
müdahalemizin olduğu aylarınfaa· 
liyetine, MİT bir imhayla karşılık 
vererek, ilkbahar atılımımızın ikinci 
adımlarının gelişmesini engellemek 
istiyordu." (Serxwebun Özel Sayı 7 
Mayıs ı 985. S , 3-4) 

Görüldüğü üzere sömürgeci 
Türk devleti KUKM'ni daha çekir
dek halinde iken nihai olarak ezmek 
amacıyla "özel savaş" yöntem
lerine yoğun olarak başvurmuştur. 
Başlangıçtaki saldırılar daha çok 
devletin resmi güçleriyle değil de, 
onun maskeli uşakları ve ajanları 
tarafından yürürlüğe konmuştur. 

Bu nedenle de çok daha tehlikeli, 
sinsi ve alçakçadır. Bu saldırıların 
ilk halkası olan ajan·provakatör 
"Sterka Sor" eliyle yöneltilen sal
dırılardan amaç. Parti önderlerini 
tek tek imha ederek henüz kökleş
memiş olan Hareketi onların 

şahsında yoketmekti. Ancak ulusal 
kurtuluş mücadelemizin değerli 

önderlerinden Haki yoldaşın katle· 
dilmesi ardından bu ajan şebekenin 
gerçek yüzü teşhir edilerek ve ele
başları cezalandırılarak komplo 
boşa çıkarıldı. Bu alçakça komplo 
ile sömürgeci düzene kinleri bilinen 
ve Haki yoldaşın anısına bağlılığı 
mücadeleyi geliştirmenin itici gücü 
haline getiren Kürdistanlı Devrimci· 
ler ulusal kurtuluşçu düşünceleri 

maddi güce dönüştürme çalışma· 
larına hız verdiler. 

Düşman ise. boşa çıkarılan bu 
ilk komplonun ardından yeni güç
leri devreye soktu. Faşistlerden, 

aşiretçi-feodal yerli hainlere , Hare
ket içinde hortlatılan ajan örgütler
den sosyal·şovenlere, ilkel-milliyet· 
çi Kürt çevrelerinden Kürt küçük· 
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burjuva reformistlerine kadar her 
türden uşakları eliyle Hareketimizi 
dört bir taraftan ablukaya alarak 
bogmak istedi. Böylece. Haki yol
daşın anısına bağlılıgı .. Parti prog· 
ram taslağı "m hazırlayarak ve 

partileşme yolunda ilk adımları 

atarak bir hamleye dönüştüren 

Hareketimizin, bu hamlesini boşa 
çıkararak örgütlenme çabalarını 

sabote etmek ve onu ortadan kaldır
mak amacındaydı. 

ı 978'1erde yogunlaştırılan bu 
saldırılar döneminde Hareketimiz 
bir yandan faşist milis çetelerin 
imha saldırıları ile yüzyüze gelirken 
diğer yandan onlarla işbirliği için· 
deki aşiretçi feodal çeteler silahlı 
saldırılarla Hareketimizin Kürdis· 
tan'da taban bulmasını engelleme 
ve kadrolarını katietme faaliyetine 
giriştiler. Kars. Ağrı, Elazığ, Bingöl, 
Antep, Adıyaman vb. illerde fa~ist· 
lere karşı kıyasıya bir mücadele ve· 
rilerek bu çeteterin Kürdistan'ı çe· 
peçevre bir faşist örgütlenme a§ı ile 
sarmalarının önüne geçildi. Bu 
temelde yurtsever ideolojiyi yayma 
ve örgütlenme zemini yaratılmış 

o ldu . Ancak. gelişen hareketin 
kendi temellerini de oymakta oldu· 
ğunu farkeden feodal çevreler 
sömürgecilerin kışkırtmalarıyla 

devreye girerek saldırı kervanına 

katılmakta gecikmediler. 19 Mayıs 
ı 978'de Hilvan'da Süleymanlar 
aşireti tarafından Halil ÇAVGUN 
yolda!iın katledilmesi üzerine aşi~ 
retçi-feodal çeteye karşı silahlı 

mücadele başlatıldı . Bütün bu sal
dırılardan amaç, henüz güçlü bir 
örgütlenme yaratamamı~ olan 
H areketimizi Kürdistan'da kök sal
madan ö nce çatışmalar içerisine 
çekerek kadro varlığını imha etm~k 
ve yurtsever devrimci ideolojinin 
Kürdista'n gençligi ve halkına ma le· 
dilmesinin ö nüne geçerek bu kay
na§ı erkenden kurutmaktı . Kadro 
varlı§ımıza böylece yönelinirken, 
bu saldırıların bir parçası olarak 
aynı dönemde Hareket içerisinde 
bir komplo tezgahlandı. Antep, 
Dersim ve Ankara üçgeninde tez~ 
gahlanan bu komplo ile Hareketi .. 
mizin önderliği hedeflenmekteydi. 
Böylece faşist ve feodal çeteler elele 
devrimci kadroları imhadan geçi· 

rirken. içerde boyveren bu ajan çete 
eliyle de önderler katiedilecek ve 
amaca ula!fılmış olacaktı. Ajan 
örgütlenmenin hareket noktası , 

önderli§in dogru olan siyasi çizgiyi 
hayata geçirmede .. pasif" olduğu 

iddialarıydı. Ajan-provakatörler, 
"önderlik zevk ve sefa içinde 
yaşıyor, sizleri ise kullanıyor .. 
demogojisi ile kadroların kafalarını 
bulandırmaya çalışıyor, .. Hakiciler" 
ve "Apocular" şeklinde suni bir 
ayrılık yaratarak ve kendilerinin 
Haki 'nin anısına sahip çıktıklarını 
iddia ederek kadroları önderliğe 

karşı çıkarmaya çalışıyorlardı . Bu 
temelde Antep örgütünü ele ge
çirerek, kadro ve kitle potansiyelini 
l .. Tekoşin " isimli ajan bir örgüt 

çatısında topartamak istemekteydi
ler. Komplonun tezgahlayıcıları 

Haki'nin katledilmesinde bizzat rol 
alanlardı. Haki yoldaşın katiedil
mesini tezgahiayan ve uygulayanın 
MİT oldugu bilinmektedir. -KI, bu 
komplonun pratik uygulayıcısı 

MİT ajanı Alaaltin Kapan'ın ı 
Mayıs ı 977 katliamının da tezgah
layıcısı o ldugu burjuva basınında 
bile ayyuka çıkmıştı. Bu, Hareket 
içinde örgütlendirilen komplonun 
da bizzat MiT tarafından yönlen· 
dirildiğini açıkça ortaya koymakta· 
dır ... Tekoşin" elebaşıları bu yılın 

mayıs ayında Antep örgüt yönetl· 
mine tavır alarak. önderleri sorunu 
çözmek amacıyla bölgeye çekmeyi 
ve imha etmeyi planladılar. Ancak 
Hareketimizin önderliğinin siyasi 
öngörüsü ile komplo önceden açığa 
çıkarıldı ve usta bir müdahale ile 
oyun hertaraf edildi. 

Antep •te darbe yiyen ajan-pro
vakatör '"Tekoşin" olayının bir di
ğer halkası ise Dersim'de uygu· 

lamaya konulmu!jtu. Bu tesadüfi bir 
olay degildi. Çünkü, hem Antep ve 

hem de Dersim, aydın-gençli§in 

yoğunla~tığı ve bu nedenle de döne
min en .çok ihtiyaç duyulan kadro~ 
laşma faaliyetlerine kaynak teşkil 
edebilecek alanlardı. Bu iki ilin 
merkez seçilmesinden amaç . Ha· 
reketin kadro kaynaklarını kuru
tarak mevcut ideolojinin maddi bir 
olguya dönüşmesini engellemekti. 
Antep'te kadroları kendi yanlarına 
çekme ve önderleri katietme gibi bir 
taktik izleyen '"Tekoşin"in Dersim'~ 
deki çabası ise klasik bir polis 
taktiği olarak kadın-erkek ilişkileri
nin dejenere edilmesi ve ahlaksızlı
ğın geliştirilmesiydi. Polis tarafın· 
dan elde edilmiş birkaç kadın eliyle 
kadrolarda oinsel güdüler dürtük
lenmeye ve böylelikle Hareket 
içinde fuhuş geliştirilmeye çalışıl
dı. Ancak bu alanda da düşmanın 
oyunu boşa çıkarıldı. 

Bu dönemde devrimci harekete 
yöneltilen saldırılar kervanında 

sosyal-şoven birtakım örgütler ile 
Kürt küçük-burjuva reformİstleri ve 
ilkel milliyetçiler de yerlerini aldı
lar. Kars , Dersim, Antep. El azı§ gibi 
illerde sosyal·şoven bazı guplar 
silah lı saldırıtarla Hareketimizin 
kadro varlı§ını imha etmeyi hedef~ 
!erken, di§er küçük·burjuva ve ilkel 
milliyetçi Kürt örgütleri de Yoğun 
bir karalama faaliyeti geliştirdiler. 
Böylece Hareketimiz dört bir ta· 
raftan çeşit li güçler eliyle yöneltilen 
saldırılarla mücadele etmek zo
runda kaldı. Bütün bu saldırıların 
peşpeşe, adeta birbirini tamam· 
larcasına yöneltilmesi elbetteki te
sadüfi degildir. Çok ince bir planın 
uygulamaya konmasıydı. "Özel 
Harp Dairesi''nce geliştirilen bu 
plan gere§ince, bir yandan devletin 
açık örgütleri ve uşakları sald ırılar 

geliştirirken , digertaraftan bu .. sol•' 

maskeli örgütlerce tamamlanacak 
ve böylece birçok cephede birden 
savaşa çekilen Hareketimiz kolay· 
ca imha edilecekti. 

Ancak, bu ince plan pratikte 
hedeflediği amaçlara ulaşamadı. Bu, 
devletin maskeli ve maskesiz uşak· 
larının görevlerini tam yerine ge· 
tirmemesinden kaynaklanmamaktay
dı. Aksine onlar, birbirleriyle ya
rışırcasına ve hertürlü olanaklarını 
seferber edip, en küçük bir fırsatı 
bile kaçırmaksızın TC•ye en derin 
bir sadakat içinde faaliyet yürüttü
ler ve saldırılarını alçakça boyutlara 
ulaştırdılar. Ama karşılarındaki 

güç öyle kolayca dize getirilebilecek, 
yıldırılabilecek bir güç degildi. Ni
tekim Hareketimiz, içinde bulun
duğu muazzam olanaksızlıklara, 

deneyimsizliğe ve güçlerinin yeter
sizligine ra§men dişe di~ bir müca
dele içinde yaşam savaşı verdi. 
Dogru ideolojisinden ve direnişçi 

karakterinden aldı§ı güçle saldırı· 
lara sonuna kadar cevap verdi ve 
onları birer birer püskürtmeyi ba
şardı. Ola§anüstü fedakarlık , ce
saret ve kararlılık örnekleri sundu. 
Devrimci iradesi ile geniş kitleleri 
etkileme yolunda önemli adımlar 
attı. Saldırıların boyutları arttıkça 

temellerini daha da sa§lamlaştırdı, 
inancını ve kararlılığını daha da 
biledi ve özgücü temelinde geliştir
di§i bu mücadeleyi gelişmenin iv
mesi haline getirmeyi bildi. Hare
ketimiz bu kararlı direnmesini 27 
Kasım ı 978'de Parti örgütlen
mesine geçerek taçlandırdı . 

ı 978'1erin sonlarına gelindi
§inde, faşist çeteler, Kürdis· 
tan çapında önemli darbeler yi
yerek, örgütlenme olanaklarını bü
yük oranda yitirmiş; Hilvan'da feo
dal Süleymanlar çetesine ağır dar
beler indirilerek, mücadele Kürdis
tanlı köylü kitleleri sarmaya ba~la
m ı ş: sosyal-şoven mihrakların si
lahlı saldırıları büyük ölçüde geri 
püskürtülmüş : reformist ve ilkel 
milliyetçi çevrelerin yalan ve kara· 
lamaları etkisizleştirilerek gençlik 
ve aydınlar arasında güçlü bir kad~ 
rolaşma faaliyeti geliştirilmiş ve 

Sayfa ı3 )' 

mücadele daha geniş Kürdistanlı 
kitleleri kucaklamaya başlamıştı. 

Bu durum devletin devrimci Hareke
te karşı faaliyette yeniden ön plana 
çıkmasına yolaçtı. Kontr-gerilla 
eliyle Agrı , Malatya gibi alanlarda 
katHarnlara başvuran sömürgeci 
devlet nihayet Aralık ı 978 sonunda 
Maraş'ta tezgahladıgı katliamla 
aradığı fırsatı ele geçirdi ve Kür~ 
distan • ın önemli bir kesiminde sı

kıyönetim ilan etti. Sıkıyönetimin 
ilanı. Partimizin kuruluşundan bir 
ay sonrasına rastlar ve kapsadı§ı 
iller de mücadelemizin en çok geliş· 
tiği alanlardır. Bu durum hedefin 
gerçekte ne olduğunu açıkça or· 
taya koymaktadır . 

ı 979 yılı devletin sıkıyönetim 

eliyle do§rudan imha ve toplu tutuk
lama doğrultusundaki saldınlarlyla 
başladı. Bu yıl, Partimiz ve mücade
lemizin geleceği açısından bir kader 
yılıydı. Mayıs ayında Elazıg toplu 
tutuklamaları, bu temelde geliştiri 

len operasyonlar ve yaygın tutukla
malar ile Partimiz daha ilan e
dilmeden abluka altına alınarak 

bo§ulmakistendi. Şahin Dönmez'in 
ihaneti ve Partimize karşı faşist 

kemalist cepheden savaş açması . 

onun verdiği bilgiler temelinde yü
rütülen operasyonlarda bir çok kadro 
ve sempatizanın yakalanması bü
yük kayıplara yolaçtı. Aynı yılMaz
lum ve Hayri yoldaşların da tu· 
tuklanmaları, Partimizin içinde bu~ 
lundu§u tehlikeyi daha da arttırdı. 
Düşman, Partimizin henüz örgüt
lenmesini pratikte gerçekleştirme· 
miş olmasından da yararlanarak 
Şahin Dönmez haininin verdiği bilgi· 
ler temelinde sonuç almayı hedefle· 
mekte ve buna büyük umutlar 
baglamaktaydı. 

Bu dönemde Partimizin kuru· 
luşunu ilan e tmek , yüzyıllardır 

halkımızı katmerli bir baskı ve 
sömürü cenderesinde tutan ve mü· 
cadelemizin gelişmesi önünde en
gel teşkil eden feodallere darbe 
vurmak amacıyla Kürdistan'ın en 
etkili feodal agası M. Celal Bucak'a 
karşı Siverek•te eyleme geçildi. 
Eylemle birlikte Partinin kuruluşu 
kamuoyuna duyuruldu , ancak baş
langıçta bu feodal eşkiyanın ceza
landırılmasını hedefleyen eylemin 
boyutları irademiz dışında geniş

leyerek aylarca süren ve geniş 

çevreleri kapsayan bir savaşa dö
nü~tü . O güne kadar geliştirilen 

mücadele sonucu kazanılmış olan 
konumu korumak için kaçınılmaz 

olarak mücadeleye devam edilmek 
zorunda kalındı . Fakat Partinin 
henüz inşa döneminde olduğu, 

kadrosal ve teknik olanaklarının 

sınırlı bulunduğu bir evrede içine 
girilen bu boyuttaki bir çatışma 
birçok tehlikeyi de beraberinde 
getirmekteydi. Partinin kadroları
nın önemli bir kısmı bu çatışmalar 
içinde şehit düşer veya yakala· 
nırken örgütlenme ve eğitim çalış· 
malann ın güçlendiril emernesi sonucu 
bunların yerlerini doldurmak güç· 
le~mekte, Partinin imha olması teh
likesini beriaraf etmek çok büyük 
acılara ve kayıplara yolaç· 
maktaydı. O güne kadarki saldırı
larda büyük ölçüde kayıplar vermiş, 
kadro ve sempatizanlarının 

önemli bir kesimi tutuklanmış olan 
Partimizin içinde bulunduğu bu zor 
evrede bogulması için düşman hiç 
boş durmuyor. bir yandan Siverek'
te çatışmalar sürerken diğer yan
dan Batman ve diğer alanlardaki 
feodal çeteleri Hareketimizin üze
rine salıyor ve geniş bir cephede 
savaşmak zorunda bırakarak 

Hareketimizi bitirmek istiyordu. 
Aynı dönemde HK ve DHB gibi 

tescilli sosyal-şoven örgütler de 
Kürdistan •ın birçok ilinde Partimize 
karşı yeni savaş cepheleri açarak 
saldırı çemberindeki yerlerini aldı· 
lar. Partimiz, düşmanın açık ajan· 
lanna karşı bir ölüm-kalım mücade
lesi verirken bir de kendisini arka· 
dan bıçaklayan bu yeminli düşman
Iarına karşı varlığını koruma savaşı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( SERXWEBÜN 

vermek zorunda kaldı. Sosyal·şo· 

venlerin saldırılan sırasında onlarca 
Parti kadro ve sempatizam şehit 
düştü. Saldırılarını bu dönemde 
yoğunlaştıran bir di§er örgütte 
"sol" maske ile tüm devrimci ha· 
rekete savaş açmış bulunan ajan 
provakatör "Aydınlık" idi. "Aydın· 
lık" gazetesi etrafında örgütlenmiş 
olan karşı-devrimciler, Partimize 
karşı savaş• temel politikaları ola· 
rak benimseyerek yo§un bir saldırı, 
karalama ve ihbar kampanyası baş· 
lattılar. Başta Parti önderliğimiz 

olmak üzere önde gelen Parti kadro 
ve liderlerine yönelik çeşitli iftiralar 
ortaya atarak onları yıpratma faa· 
liyelinin yanısıra devlete sürekli 
"Apoculu§a karşı savaş., ça§rı

larında bulundular. Partilileri ad1m 
ad ım takip ederek ve gazetelerinde 
boy boy resimlerini yayınlayarak 
deşifre etmeye ve yakalatmaya ça· 
lıştılar. Bu dönemde devletin boyut· 
lanan saidınianna bütün güçleriyle 
ortak olarak sosyal-şovenler Kürdis· 
tan sorununda ne kadar ba§naz 
olduklannı ve onun ba§ımsızh§ını 
hedefleyen bir geli~me kar~ısında 
kesin saflannın devletin yanı oldu· 
ğunu çok berrak bir tarzda ortaya 
koymuş oldular. Ayrıca mücadele· 
mizin zorlu bir dönemden geçtiği bir 
evrede saldınlarını yoğunlaştırma· 
ları bunun bir tesadüf olmadı§ını ve 
genel devlet politikasıyla sıkı sıkıya 
baglanıılı oldugunu göstermekte· 
dir. Daha sonralan da benzer dö· 
nemlerde sosyal-şovenierin saldı· 

nlarının boyutlandığı görülecektir. 
Bu dönemde, sömürgecilerin 

uşağı çeşitli Kürt çevreleri ile Kürt 
küçük-burjuva reformİstleri ve ilkel 
milliyetçiler de Kürdistan 'da ortaya 

çıkan devrimci gelişmeye karşı 

çeşitli biçimlerde tavır aldılar. Baş· 
langıçta KUKH ve öncü gücünün 
kitlesel gelişimini freniemek ve 
özünden boşaltmak için "Do§u 
Partisi" kurma girişiminde bulu· 
nuldu. 33 milletvekili ve küçük
burjuva reformisılerinin içinde ye· 
raldı§ı bu oluşuma karşı Partimizin 
tavrının kesinlikle katı ve şiddetli 
olaca§ının farkedilmesi üzerine 
milletvekilleri geri adım attılar. Bunun 
üzerine geriden destekli ve sadece 
ÖY, DDKD ve KUK'un içinde yeral
dığı "UDG (Ulusal Demokratik Güç· 
birliği)" olu~turuldu. Bu olu~umun 
hedefi, daha sonra dağıldığında 

örgütlerin birbirlerini daha aktif 
kar~ı olmamakla suçladıkları PKK 
idi. Önüne koydu§u taktik ise, tam 
bir kuşatma altında olan Partimizin 
gücünü irade dışı çatışmalar içine 
çekerek parçalamak ve imha ol· 
masına zemin hazırlamaktı. Nite· 
kim, "güçbirli§i"nin di§er örgütleri 
yo§un bir karalama faaliyeti geliş· 
tirirlerken, KUK eliyle de bu saldırı 
taktiği gündeme kondu. Sözde ilkel 
milliyetçilik ile bağlarını koparmı~ 
olan KUK bağrında hala bu ilkel· 
milliyetçileri ve bazı ajan·prova· 
katörleri de ta~ımaktaydı. Taba
nındaki dürüst unsurlara rağmen 
içindeki bu karş ı-devrimci ve gerici 

unsurlarsaldırı politikasının hayata 
geçirilmesinde etkili rol oynadılar. 
Bir ucuyla da sömürgecilere daya· 
nan bu oluşumun hayata geçirdi§i 
takti§in bir di§er amacı da ulusal 
kurtuluşçulu§un Siirt, Mardin ve 
Hakkari'ye yayılmasını engelle· 
mekti. Sözkonusu bu alanlar. son· 
derece önemli stratejik atanlardır. 

Nitekim o dönemde sömürgeciler 
de dahil herkesin gözü özellikle 
Hakkari'deydi. Ankara'ya gelen 
Hakkari Vali'sine herkes, Apocu· 
ların orada da görülüp görülmedi· 
§ini sormaktaydı. Hatta tescilli 
PKK düşmanı Do§u Perinçek, 
.. Apocular, ne pahasına olursa 
olsun Hakkari'ye sokulmamalıdır· 
lar. Hakkari karantina altına alın· 
malıdır" biçiminde stratejiler çiz· 
mekteydi. Yine bu dönemde Ecevit, 
Hakkari'yi ziyaret etti. Belirlenen 
bu strateji ve süren kuşatma ile 
Partimizin ezilece§inden emin bir 
~ekilde açıklamalarda bulundu. 
Ancak beklentilerin aksine Parti· 
miz önderli§inin öngörüsü ile bu kritik 
dönemden de başarı ile çıkmayı bil· 
di. 

Partimiz karşısında içine düşü· 
len başarısızlık , Ecevit'in koltu§unu 
yitirmesine yolaçtı. Yerine geçen 
Demirel hükümeti döneminde 
"UDG" saldırılarını daha da yoğun· 
laştırdı. Parti kadrolanndan sıra· 

dan sempatizanına kadar onlarca 
devrimeiyi alçakça katletti. Bu sal· 
dırıla ro kadarvahşi boyutlara vardı 
ki, eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi 
Güneş bile ; .. Devlet, doguda örgiit· 
leri birbirine kırdırlma yöntemin· 
den vazgeçmelidir. İstikrar böyle 
sağlanamaz" şeklinde tepkisini or· 
taya koydu. Şüphesiz ki. bu eski 

İçişleri Bakanının iyi niyetinden 
kaynaklanmıyordu. Aksine KUK'un 
saldırılarının ardında kimlerin bu· 
lundu§u, bu güçlerin kimlerin uşa§ı 
oldukları her geçen gün biraz daha 
açı§a çıkıyor ve devletin Partimize 
karşı dört elle sarıldı§ı bu politika, 
kitleleri Parti etrafında daha çok 
kenetleyerek, ona karşı dönüyordu. 
Artan saldırılar mücadeleyi daha da 
kızıştırarak, devletin temellerinin 
her geçen gün biraz daha oyulması 
sonucunu veriı;ordu. işte sömür· 
geeileri çılgınlıQa iten, ellerindeki tüm 
kozları en i§renç tarzda birer birer 
ortaya dökmeye zorlayan da bu 
gerçek li. 

12 Eylül 1980'e kadar böyle 
süregelen durum darbe ile yeni bir 
aşamaya ulaştı. Her ne kadar neden
leri arasında ekonomik ve siyasal 
istikrarsızlık ile Türkiye devrimci· 
demokratik muhalefeti de yer alsa, 
darbenin esas hedefi tüm çabalara 
ra§men bir türlü kontrol altına alına· 
mayan KUKH ve öncüsü PKK'dir. 
Bunun böyle oldugu bizzat darbenin 
elebaşısı Evren tarafından da itiraf 
edilmek zorunda kalınmıştı . 

"Olağan" tedbir ve baskılarla 

kontrol edilemeyen ve gelişmesi 

önlenemeyen Partimiz, ı 2 Eylül 
darbesiyle hiçbir kural tanımayan 
dizginsiz bir faşist sömürgeci baskı 
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mekanizması içinde imha edilmek 
istenmekteydi. Bu amaçla Kürdis· 
tan'ın dört bir tarafında yo§un ope· 
rasyonlar gerçekleştirildi; da§lar, 
ovalar didik didik edilerek kadro· 
larından en sıradan sempatizan ve 
taraftacına kadar tüm Parti varlı· 
§ma karşı amansız bir savaş açıldı; 
yüzlerce kadro ve binlerce taraftar 
tutuklanarak zindanlara dol
duruldu; yüzlercesi çatışmalarda 

alçakça katledildi. Bu gözüdönmüş 
saldırganlı§a karşı Parti kadro ve 
sempatizanları kahramanca dire· 
n işler sergileyerek yaratılmak iste· 
nen yılgınlık ve teslimiyet ruhunu 
daha başından mahkum ettiler . 
Ancak mevcut örgüt yapısı ile bu 
saldırıları gö§üslemek ve mücadele· 
nin geleceğini garanti altına al· 
mak sonderece güç olacaktı. Bu 
durumda. Mazlum yolda~ın da de· 
di§i gibi. .. gözüdönmü~ atılgan· 

lıktan çekinmek ... Hazırlık ve to· 
parianma taktiği" uygulamak ge· 
rekmekteydi . Oldukça yıpranmış ve 
darbe yemiş Parti örgütünü tepeden 
tırna§a ele alıp yeniden inşa etmek 
ve bunun için de gelinen aşamada 
politik ve askeri çizginin açılımını 
yapmak zorunluydu. Kadroları bu 
temelde e§itip gelecek görevlere 
hazırlamak gerekliydi. Ancak bü· 
tün bunların çok büyük zorluklar ve 
olanaksızlıklar içinde yerine getiril· 
mesi sözkonusuydu. Devrimci ha· 
reketin denendi§i yıllar olan baskı 
ve gericilik yıllarını başarıyla atlat· 
mak devrimin gelece§i açısından 
hayati öneme sahipti. Çünkü böyle 
yılları başarıyla atiatamayan örgüt· 
ler. tasfiye olmaya mahkumdurlar. 
Nitekim , Türkiye ve Kürdistan 'daki 
birçok örgütün içine düştü§ü durum 
bunu çok açık bir ~ekilde ortaya 
koymaktadır. 

Tasfiye olmamanın yolu yal· 
nızca, kadroları koruma altına 

almaktan de§il , ittifaklar politika· 
sına uygun olarak gerekli bağlantı· 
ları oluşturmak ve buna somutluk 
kazandırma k. en önemlisi de müca· 
deleyi kesintiye u§ratmamaktan 
geçmekteydi. Parti I. Konferansı tüm 
bu adımların atılmasını karar altına 
aldı. Kadroların ideolojik, politik ve 
askeri e§itimi yoğun bir biçimde 
sürdürülürken, politik ve askeri çiz· 
gimizin teorik açılımı yapıldı. İttifak· 
lar politikamız bu açılım ile daha 
bir netlik kazanırken buna paralel 
somut bir dizi adım atıldı. En önem· 
lisi de ülkedeki mücadele kesintiye 
u§ramadı. Çünkü faşist sömürgeci· 
lige karşı bizzat onun zemininde 
cezaevlerinde amansız bir savaş 

yürütüldü ve zafer kazanıldı . 

Cezaevlerindeki mücadele sadece 
işkenceye karşı bir direnme de§ildi. 
Diyarbakır zindan direni~i . 12 Eylül 
darbesi ertesindeki geri çekilme ile 
ı 982 Parti ll . Kongresinden sonra 
ülkeye dönüş tarihleri arasında 

mücadelenin kesintiye u§ramamasını 
sa§layan bir köprü vazifesi görmüş· 
tür. Bu direniş , mücadelemizin ka· 
derini tayin edici biröneme sahiptir. 
Düşman cezaevlerindeki yoldaş· 

larımız şahsında Partimizi teslim 
alıp tasfiye etmek istedi. Bu amaçla 
en kaba baskı ve işkencelerden en 
ince kampiolara kadar her yol ve 
yönteme başvurdu . Geçmiş tari· 
hinde cezevlerinde örgütleri teslim 
alıp tasfiye etmek konusunda ol· 
dukça deneyim ve başarı sahibi olan 
Türk sömürgecileri bu dönemde de 
aynı başarıyı göstereceklerinden 
emin görünmekteydiler. Ancak 
başta Partimiz önderlerinden Maz· 
lum, Hayri ve Kemal yoldaşlar 

olmak üzere tutuklu yoldaşlarımız 
kararlı direnişleri ile yalnızca Parti 
varlı§ımızı korumakla kalmadılar , 

mücadelemizin üzerinde gelişece§i 
çok güçlü bir temel de yarattılar. 
Fa~izm ko~ullarının dayattığı yıl· 

gınlık. umutsuzluk ve inançsızlık 

onların görkemli direnişleri kar· 
şısında yerle bir olarak, cezaev· 
lerinden dışarıya devrime ve ge· 
lece§e inanç, teslimiyete nefret ve 
direni~e bağlılık ruhu dalga dalga 

yayıldı. Kürdistan halkını ve dışarı· 
daki devrimcileri sürekli besleyip 
güçlendirdi. 

Yoldaşlarımız aynı uzlaşmaz 

tutumu sömürgeci mahkemelerde 
de ortaya koydular. Düşmanın Kürt 
halkının varlı§ını tartışma konusu 
yapma çabalarını boşa çıkararak, 
Kürt halkının varlıQının ay ve güne· 
şin varlı§ı kadar tartışılmaz bir 
gerçeklik oldugunu belirttiler ve 
sömürgecilerin Kürdistan halkının 
haklı mücadelesini yargılama· 

larına izin vermeyerek mahkemeleri 
sömürgecili§in yargılandığı alanlar 
haline getirdiler. Düşmanın Parti 
çizgimizi yargılayıp mahkum etme 
çabalarını boşa çıkardılar ve dev· 
rimci çizgimizi ölümleri pahasına 
olsa sonuna kadar kararlılıkla sa· 
vundular. Diyarbakır zindan ve 
mahkemelerinde Kürdistan halkı· 

nın bağımsızlık ve özgürlük umut· 
ları~ın yargılanamayaca§ı gerçeği 

tüm beyiniere kanla yazıldı ve halkı· 
mızın özgür geleceğinin sa§lam 
temelleri bir daha yı kılmamak üze
re buradaki tarihsel direnmelerle 
atıldı . Bu anlamda Diyarbakır zin· 
dan direnişi. Kürdistan halkının 

kaderinde belirleyici ve onurlu bir 
yer edindi ve bu direnişin önderleri 
ulusal kurtuluş mücadelemizin za
ferinin gerçek yaratıcıları olarak 
ölümsüzleştiler. 

Diyarbakır zindan direnişimiz 

yalnızca sömürgeci-faşist düşma· 

nın baskı . işkence ve zoruna karşı 
geliştirilmedi. Belki de ondan çok 
daha tehlikeli roller üstlenen ve biz· 
zatkendileri tarafından örgülendiri· 
len "Genç Kemalistler Birli§i .. adlı 
faşist ihanet örgütünün komplo ve 
saldırılarına karşı da yükseltildi bu 
direniş . Düşmanın. Partimizi tasfiye 
ve direnişi bo§ma planlarının bir 
ürünü olarak ortaya çıkan ve ihanet 
etmiş eski parti kadro ve sempati· 
zanlarından oluşan bu örgüt, Kürdis· 
tan 'da tarih boyunca en büyük 
tahribatı yaratmış olan ihanet ol· 
gusunu yeniden egemen kılma ve 
Partimizi tasfiye etme gibi tehlikeli 
hedeflerle ortaya çıkmıştı. Bu 
amaçlarına ulaşmak için direnen 
yoldaşlarımıza en a§ır işkenceler 

yapmaktan onlar hakkında ölüm 
fermanları çıkarmaya, Parti de§er· 
!erimize alçakça dil uzatmaktan , 
Kürdistan halkının varlı§ını inkar 
etmeye kadar her türlü insanlıkdışı 
suçu işlediler. Direnen yoldaşları· 
mızı ve kitlemizi teslimiyete çek· 
rnek için yo§un çaba sarfettiler ve 
mücadelemizin ezilmesi için sö· 
mürgeeilere akıl danışman h§ ı yap· 
tılar. Bu ihanet güruhunun alçakça 
uygulamalarını cezaevinde bir süre 
bunlarla birlikte hareket eden, fakat 
ihanetin ne i§renç bir batak oldu· 
§unu bizzat görüp yaşayarak yeni· 
den direniş yolunu seçen. ceza· 
evinden tahliye edilmiş bir tanık
tan dinleyelim: 

"Şahin Dönmez, Elazıg grubunu 
i~kence odalarındo Esat Oktay Yıl

d ıran, Ali Osman Akın ve Alaattin 
Ergüden isimli cezaevi yöneticileri· 
nin denetimi altmda itirafo zor· 
lurken birlikte kaldığım 40. ko
ğuştaki (ıhanetçilerin koğusu bn.) 
ki~iler de boş durmuyorlardı. Bun· 
lardan Hıdır Akbalık. Diyarbakır 

PKK grubu ve KUK'çuları işkence 
odasında A.O. Akın'ın yardımıyla 
itirafa zorlarken, Mehmet Girgin, 
Siirt-Batmon grubunu, Halef Çor· 
par. (Mardin iddianamesine baka
rak) Mardin grubunu itirofo zor· 
luyorlardı. Baskı ve i~kencelere 

dayanamayan birçok insan, kendi 
yapmodık/arı suçları bile sırf bu 
insanlar söyledikleri için kabul 
ediyorlardı. Cezaevi idaresiyle bir· 
likte hareket eden bu kişiler işlerini 
sağlama bağlamak (daha doğrusu 
yon d aş bulmak) için itiraf yaptırdık
ları bu insanlara ifadeleri kendileri 
yazıp imzalatıyor ve mahkemeye 
gönderiyorlardı. Baskı sonucunda 
itiraf yapanlar kogu~ larından alın rp 

Sayfa 14 ). 

38. koğuşa gönderiliyor/ardı. 38. 
ko§uşa gelen bu insanlar burada da 
rahat bırakılmıyor, yine baskı ve 
işkenceye maruz kalıyorlordı. Yaz· 
dıklan ifadeleri n aynısı gönderildik· 
leri savcılık ve çıkarıldıkları mah· 
kemede de kabul ettiriliyordu. İn
sanların sırtma basarak yükseldik· 
lerini sanan ve bir kısım insanları 
yapmadıkları suçlardan dolayı ce· 
zalandıran Hıdır Akbalık. Halef 
Çarpar, Ali Gündüz, Yıldırım Mer· 
kit. Şahin Dönmeı:. Erol Degir· 
menci. Mehmet Girgin gibileri, za· 
fer kazanmış komutanlar gibi gu· 
rurlanon Yüzba~ı Esat Oktay Yıl
dıran , minik aste9men Alaattin 
Ergüder ve üstegmen Ali Osman 
Akın 'la sık sık bir araya gelerek içki 
mosaları kuruyor. kadeh toku~tura· 
rak başarılarını kutluyorlordı ... 

" . ..itiraf yap ıp da sonradan geri 
alanlar çoktur ... Gerçekte inandıgı 
davayı bırakıp da gönüllü itiraf 
yapanlar yok mudur? Vardır. ama 
bu insanların da çogu baskı ve 
işkencelerden bunaldıgı için yap· 
mıştır. Geriye dönü~ün yollarını 

bulabiise/er bu insanların geriye 
döneceklerine inanıyorum. Bu sözüm 
Hıdır Akbalık. Mehm et Girgin. 
Şahin Dönmez. Vedat Gönenç, Ali 
Gündüz, Yıldırım Merkit ve Erol 
Defjirm ~nci için degildir. Çünkli bu 
insanlar, bir bardak cin içebilmek, 
bir lokmo yemek fazla yiyebilmek. 
havalondırmada rahatça gezebil · 
mek ve görüşmecileriyle rahat gü· 
rüşebilmek için. kendi arkadaşla
rına cezaevinin yöneticileriyle bir· 
likte açıktan i~kence yapan insan· 
lardır. Bunların geriye dönüşleri 

artık imkansızlaşmı.ştır. Bu insan
lar birkişiyi bile örgütten koparabil· 
mek için hiçbir şey yapmaktan 
çekinmezler. 1983 yriının baş· 

larmda baskı sonucunda itiraf ya· 
pan lar, egerçıkma durumları varsa . 
degişik bölgelerden gelen istihbarat 
görevlileriyle tanı~tırılıyor ve dı· 

şorıya çıktıklarında bu insanlardan 
faydalanılması düşünülüyordu. Ge
riye dönü~li olmayan yukarıda is· 
mini saydı§ım kişiler de MİT ele· 
manlarıyla cezaevinde görüşüp fi· 
kir teatisinde bulunuyorladı. " 

Evet suçlarının sadece bir kısmı 
yukarıdaki tanığın sözleriyle ortaya 
konulan bu faşist kemalistlerin 
amacı. Partimizin tasfiyesini ger
çekleştirmek, bu amaçla geniş çev· 
releri ihanet temelinde örgütleye· 
rek Partimize karşı çıkarmak ve 
on lara yeni bir ki.şilik ; faşist kema· 
list bir kişilik kazandırmaktır . Sö· 
mürgeei -faşist cuntanın Partimize 
karşı yürüttü§ü "öze l savaş .. ın en 
belli başlı araçlarından birisi olan 
bu faşist güruhun gerçek yüzünü 
bizzat kendi sözlerinde açıkça gör· 
rnek mümkündür. Burjuva gazete· 
lerinde üst üste boy gösteren bu 
hainler amaç ve düşüncelerini şu 
sözlerle ortaya koyuyorlar: 

"Atatürk'çü düşiincenin dofirul
tusunda geçmişimizi degerlendir· 
dik . Ve geçmi~in ibret verici yanlı~ · 

lık ve hatalarını gördük. Geçmişte 
yaptıklarımızdan pişmanlık duyu· 
yoruz ... 

"Sonuç olarak, sosyalizmin teo· 
ride ve pratikte ortaya çıkan olay· 
larla iflas ettigini ve hayal ürünü 
oldugunu kavram~ durumdayız. 

PKK'nin Do§u ve Güneydoğu Ana· 
dolu 'da, Kürdistan ve Kürt milletinin 
varlıgına ilişkin tesbitine gelince; 
her ne kadar geçmiş tarihimizde 
Türkiye'yi parçalamak ve güçsüz 
duruma düşürmek isteyen dış güç· 
ler gerçeğe ve haklı temele dayan· 
mayan isyanlar/o böyle bir sorunu 
diriltmek istedi!erse de bizzat bu 
bölge halkından ve devletten gere
ken cevabı aldılar. TC sınırları 

içinde yaşayan ve vatandaşlık bağ· 
ları olan tüm fertler Anadolu 'da 
büyük uygarlıklar kuran ue günii· 
müze dek geli~en, Türk ulusal de§er 
yargıları içinde bütünle~mi~ ve kay· 
na~mı~ bir Türk milleti gerçegi 
yaratılmıştır ... PKK gerek bu gerçe· 
ge ve gerekse halkın iradesine rağ· 
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men zoraki ve hayali bir Kürt milli 
hareketini ~iddet temelinde yarat· 
mak istemiştir ... 

"Ne Mutlu Türküm Diyene her 
şey Türkiyem için"(Şahin Dönmez, 
Erol DeQirmenci, Türkiye'de Yıkıcı 
ve Bölüü Akımlar. K. K. K. yayınla
rı) 

"Bundan böyle yaşamıma, bir 
Tlirk genci olarak Atatürk'ün belirt
tiği ilkeler doğrultusunda yön ver
meyi, topluma yararlı bir insan 
olmayı benimsedim. Toplumu yı

kıma ve bölünmeye götüren ve 
Atatürk ilkeleri ile çelişen tüm güç
lere karşı mücadele etmeyi amaç 
edindim. Bu temelde ve amaçda 
Türk gençliği, Türk ordusu ve Türk 
milleti bütünleştiği oranda bu mil
leti hiçbir güç yenemez ... .. (aynı 

yerde , Hıdır Akbalık) 
"Üç-beş baldırı çıplak/o bütün 

dünya ülkelerine kendini kabul et
tirmiş köklü birdevleti yani Türkiye 
Cumhuriyetini parçalayamayaca· 
gımızı geç de olsa anlamı~ bulun· 
maktayım" (aynı yerde, Hasan 
Garip) 

Böylesine düşkün bir ruhun 
temsilcilerine karşı Diyarbakır zin· 
danlarında büyük acılar ve ölüm 
pahasına sürdürülen mücadelenin 
tarihi önemi bugün çok daha iyi 
anlaşılmaktadır. O direnişierin 

görkemliligidir ki , bu hastalıklı 

Kemalist ruhun yeniden egemen kılın· 
masının önüne geçmiş, onu mah· 
kum etmiş ve başlangıçta teslimi· 
yete kayan birçok kişiyi yeniden 
direniş saflarına çekerek bu batak· 
tan kurtarabilmiştir. Bu ihanet şe· 
bekesinin cezaevlerine hakim kı· 

lınması amacı eğer gerçekleşmiş 

olsaydı. etkileri yalnızca cezaevleri 
duvarları içinde kalmayarak dışarı· 
ya da yansıyacak ve diğer birçok 
örgütün içine düştüğü acınacak ve 
utanç verici akibetten Partimizin 
kurtulması güç olacaktı . 

Denebilirki, Partimiz günümüze 
kadarki en büyük imha ve tasfiye 
girişimine, Il. Kongre sonrasında 
maruz kaldı. Uluslararası boyutlara 
ulaşan çok geniş çaptaki bu komplo, 
geçmiş komplolarda oldugu gibi. 
Hareketimizin tarihsel bir dönem· 
den geçti§i ve yeni bir atılıma hazır· 
landı§ı bir zamanda, ülkeye dönü· 
şün öngününde gündeme kondu. 
Komplo birçok alanda birden bir
birini tamamlayacak şekilde düzen
lenmişti. Partimizi tümden imha 
etmeyi hedefleyen bu planın bir par
çası olarak ı 983 ortalarında Orta
do§u ve Avrupa zemininde Partimiz 
içinde bir provakasyon ve tasfiyeci
lik hareketi geliştirilirken; di§er 
yc.ından bu provakasyonun cezaev
lerindeki kolu "Genç Kemalistler 
Birli§i"nin başarı kazanması için 
PKK Merkez Davasında 35 idam 
kararı verilmiş ve bunun ise Türk 
Ordusunun Güney Kürdistan 'a sal
dırısı ile tamamlanmı!ltı . Bütün 
bunların aynı dönemde peşpeşe 

geliştirilmesi komplonun geniş ve 
tehlikeli boyutlarını açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Bütün bu komplolar 1981 Parti 
I. Konferansı ardından yürürlü§e 
konulan tasfiye çabalarının artık 

sonuç almacak bir tarzda yo§unlaş
tırılmasının ifadesidir. Konferans 
kararları . direnişin devam ettiril· 
mesi doğrultusunda olunca farklı 
beklentiler içinde olan çevreler ha
rekete geçtiler. Amaç, Partimizin 
yeniden ülkeye dönüşünü engelle
mekti. Bunun bir parçası olarak 
Parti önderligine yönelik bir komplo 
düzenlendi, ancak başarısızlıkla so
nuşlandı. Daha sonra ll. Kongre'de 
provakatör eliyle tasfiyeciler ön 
plana çıkarılarak merkez ele geçi
rilmek istendi. Bundan amaç, eğer 
başarılabilirse merkezi ele geçirip 
Partiyi direniş çizgisinde vazgeçir· 
rnek ve tasfiye etmekti. Ancak bu 
haince planda başarısızlıkla sonuç
landı. Il. Kongre her türden refor· 
mist ve teslimiyetçi eğilimleri ezici 
bir çogunlukla mahkum ederek 
ülkeye geri dönüş ve direnişi geliş-

tirme kararı aldı. 
Ülkeye dönüş Parti içindeki kü

çük-burjuva reformisı eğilimin 

karşı kışkırtmaları yoluyla engelle
nemeyince bu kez geniş kapsamlı bir 
imha planı uygulamaya kondu. Bu 
plan gereğince provakatör Avrupa 
örgütünü ele geçirecek; Türk Or
dusu Güney Kürdistan 'a saldırarak 
kadroları toplu olarak imha edecek; 
cezaevinde ise verilen idam karar
ları vasıtasıyla korku ve yılgınlık ge
liştirilerek faşist .. Genç Kemalistler 
Birli§i" eliyle direniş boğulup tesli
miyet egemen kılınacaktı. Böylece 
cezaevleri ve Avrupa'daki Parti 
örgütleri teslim alınıp, Ortado§u'
dakiler ise imha edilerek direnişçi 
Partimiz kesin olarak ortadan kal
dırılacaktı. O'nun yerine ise .. De
mokratik (daha do§rusu cunta gü
dümlü) PKK" ilan edilerek PKK 
gerçekligine son verilecekti. 

Bunun için gerekli olan her türlü 
adım atılmış, harekete geçirilebi
lecek tüm çevreler öne sürülmüştü. 
Komplo Şubat ı 983'te Parti Genel 
Sekreteri Abdullah ÖCAlAN yol
daşın tutuklandıgı yolundaki bir 
radyo haberi ile başladı. Ardından 
Kemal Surkay ' ın alarnet-i ferikası 
"Devrimcilik mi, Terorizm mi? PKK 
Üzerine" isimli kitabı Mart ayında 
piyasaya sürüldü. Aynı ayda Fede· 
ral Almanya'daki liberal "sol" ga· 
zete .. TAZ", Alman hükümetinin 
PKK faaliyetlerini yasaklayaca§ı 

haberini verdi. Planın Ortado§u'~ 
daki bölümü çerçevesinde 2 Ma
yıs 'ta PKK-MK üyesi Mehmet KARA
SUNGUR yoldaş düzenlenen bir 
komplo ile Güney Kürdistan'da kat
IedildL 25 Mayıs 'ta ise Türk Or
dusunun Güney Kürdistan'a saldın
sı başladı. Aynı gün PKK Merkez 
davası da sonuçlandınlarak 35 
idam kararı -ki TC tarihinde ilk kez 
bir davada bu kadar idam cezası 
verilmektedir- yağdınldı. Eğer 

Parti önderli§i tarafından müda
hale edilmemiş olsaydı, aynı gün· 
lerde provakatörün organize etmeyi 
düşündü§ü "Avrupa Konferansı" 

gerçekleştirilecek ve burada "Demok
ratik PKK" ilan edilecekti. Nite
kim bu çok önceden emperyalist~ 
terin de bilgisi dahilinde planlanmış 
olmalı ki, Haziran ayının ilk gün· 
lerinde Fransız "Le Monde" gazete
si PKK içinde ılımlı demokratik bir 
e§ilimin ortaya çıktı§mdan sözeden 
bir haber yayınladı. 

Bu olaylar halkası birleştirildi· 
§inde ne sonuç çıkar? Açık ki sorunu 
biraz olsun objektif bir bakış açısıy· 
la değerlendiren herkes bütün bun
ların belli bir plan çerçevesinde 
uygulanan bir komplonun parçaları 
ve amacın da PKK'nin imhası oldu~ 
§unu anlamakta zorluk çek
meyecektir. Genel Sekreter yol
daşın tutuklandı§ı haberiyle saf
larda panik ve umutsuzluk yaratıl· 
mak istenmiş ve bu hem de Avru
pa 'da yani "Demokratik PKK"nin 
ilan edileceği zeminde denenmiştir. 
Kemal Burkay emperyalizme, sö
mürgeciliğe ve tüm sahte. tasfiyeci 
"sol"a ça§rılarda bulunarak, 
PKK'ye karşı savaşın henüz çok geç 
olmadan başlatılması gerektiğini, 

çünkü e§er bir kez Kürdistan'a 
girerse artık önünün alınamayaca
§ını söylemiştir. Diğertaraftan rad
yo haberinin yarataca§ı tahmin edi· 
len panik ve telaş zeminini körükle
mek ve pekiştirrnek için 'JAZ"da 
bu dönemde verilen haber. planın 
Avrupa 'ya yönelik bir di§er yanıdır. 
Bu. daha sonra "Le Monde"nin 
haberiyle de tamamlanmak isten
miştir. 

Komplonun Kürdistan 'a yönelik 
yoruma gelince, Mehmet KARA
SUNGUR yoldaşın katiedilmesine 
ve provakasyonun Avrupa ve ceza
evlerindeki hamlesine paralel ola
rak tasfiyecilik de başkaldırdı. 

Amaç. saflarda kargaşa yaratarak 
Türk Ordusunun imha seferinin 
başarısını garantilemekti. Ancak 
oyun bu alanda da boşa çıkarıldı . 

Olayın kısa gelişimi ve amaçları 

Aralık 1985 

böyle. Bugün bu koroplunun büyük mayacak, bunun yerine kendi 
oranda atiatıimış oldu§unu söyleye- reformist anlayışlarını yerine ge
biliriz, ama bu, tehlikenin sona çirme olanaklarına kavuşacak

erdi§i, bir daha böyle tehlikelerle larını umut etmişlerdir. Fakat 
karşı karşıya gelinemeyeceği anla- devrimci direniş çizgisi etrafında 
mına gelmez. Henüz düşmanla ça· Partimizin sarsılmaz birliğiyle kar
tışma halindeyiz ve bu giderek daha şı!a~ınca kendi anlayışlarını so
da kızışıyor. Ayrıca kendi içimizde vunma ve o dogrultuda ortaya 
de sınıf savaşımı giderek keskin· çıkma gücünü kendilerinde bula· 
leşiyor. Hele içinde bulunduğumuz mamışlardır. Çeşitli dı'izeylerde 

dönemin Cephe gibi, çeşitli sınıf ve sınırlı birkaç unsur, kendi anlayışını 
tabakaları kucaklayan bir gelişme degi~tirmeyerek ve Parti çizgisi 
dönemi olması düşünüldüğünde, ge- dogrultusunda kendisini egit
rek düşmanın proleter olmayan meyerek, güçlenen devrimci dire
sınıfiara yönelik "özel savaş" taktik- nişçiligin ve gelişen devrimci mi
leri ile mücadelenin parçalanması litanlıgın baskısı altında çılgına 
ve proletaryanın müttefiklerinden dönmüş, işi Partiye dü~manlığa 

soyutlanması tehlikesi. gerekse kadar götürmüş ve Parti içinde onu 
Parti içinde proleter olmayan ke· içerden hançerlerneye çalışan Parti 
simlerden gelen kadroların proleter düşmanlan haline gelmiştir. Bu n~ 
olmayan özelliklerini terket- lar, proleter devrimci haline gele
meyerek çeşitli biçimlerde gizleme- memenin ve soysuz küçük-burju
leri ve sürdürmeleri tehlikesi öne- varlıkta ısrar etmenin, agır baskı 
mini ve güncelligini yakıcı bir bi- koşullarında insanı nerelere kadar 
çimde korumaktadır. Bu nedenle. götı'irebileceginin en açık örnek
provakasyon ve tasfiyecili§in orta- leridir. 
ya çıktı§ ı siyasal koşulları ve bunun "İkincisi, çeşitli düzeylerdeki 
sosyal dayanakları ile Parti içindeki Parti yöneticiliginde bulunan bazı 
yansıma biçimlerini , bu temelde arkadaşlarda görülen biranlayı~tır. 
hangi biçimleri aldığını, hangi yol Bu arkadaşlar, içinden geçtigirniz 
ve yöntemleri izlediğini bir kez daha dönemde her devrimci kadronun 
bilince çıkarmak önem arzetmek- kendini eğiterek yenilernesi ve 
tedir. devrimci mücadelenin ulaştıgı se~ 

Provakasyon ve tasfiyeciliğin viyeye kendini yükseltmesi gerek
şekillendi§i dönem , Parti örgütünün tiği biçimindeki Parti kuralını, diğer 
ülke zemininde yeniden yaratıl- arkadaşlar için geçerli fakat kendi
maya başlandı§ı dönemdir. Yani leri için geçersiz görüyorlar ve ken
Parti. henüz örgütsel inşasını ta· dilerini e!litip yenilernek için yeterli 
mamlayamadan ezilmek isten~ çaba harcamıyorlar. Partinin en 
mektedir. Topra§a kök salmamış sorumlu yerlerinde bulunmalarına 
birbitkinasılkolaylıklakoparılarak ragmen, ideolojik, politik ve ör
kurutulabilirse. asgari bile olsa gütsel sorunlar kar~ısında adeta 
örgütsel inşasını gerçekleştireme· kayıtsız kalıyorlar ve en alt düzey~ 
miş bir parti de öyle kolayca imha lerdeki parti kadrosundan daha dar 
edilebilir. Dönem bir geçiş dönemi~ir bir devrimci çalışma ile yetiniyor· 
ve böyle dönemlerde güçlerin lar. Böyle bir çalışmayla içinde 
dengesi 'genellikle hassastır. Bu bulundukları konumun gerektirdigi 
durumda en küçük bir hata veya devrimci görevleri başarıyla yerine 
yanılgı büyük tahribatlara ve koşul- getirmiş gibi kendilerini oldukça 
ların aleyhte değişmesine yolaçabi· rahat hissedebiliyorlar. Partimizde 
lir. İşte provakasyonun da yarar· yöneticilik düzeyinde amatörlük ve 
lanmak istediği dönemin bu nazik ) ilkelligin ortaya çıkış biç_imi ve 
karakteridir. bunu a.şarnama böyledir. Ilkelligi 

Provakasyon yola çıkarken en tanımlarken Lenin en açık bir 
büyük umudunu Parti içerisinde biçimde şunları söylüyor: ' Ama 
yeralan, ancak henüz proleter bir " ilkellik" egitim yoksunlugundan 
kişili§e ulaşmamış olan kadro ve daha fazla bir ~eyi kapsar; bu 
sempatizanların yetersizlik ve zaaf- teri m, genel olarak, devrimci 
larına bağlamış, toplumsal yallj çalışmada dar kapsamlılığı. bu 
tarafından da 'sürekli beslenmiş olan kadar dar eylem temeli üzerinde 
bu zaaflara hitap etmiştir. Düşma· iyi bir devrimciler örgütünlin 
nın da Parti kadrolarına yönelik kurulamayacağını onlayamamayı 
propagandalarında sürekli işlediği ve nihayet (ki bu en önemlisidir) 
ve hitap eti§i bu zaaflar Parti kadro· bu darlı§ı haklı gösterme ve onu 
larında ortaya çıkış biçimlerine özel bir "teori" durumuna yük
göre belli tipler yaratmıştır. Pro- seltmeyi yani bu sorunda da ken
vakasyonun da güç aldı§ı bu pro· diliğinçlenli§e böylece boyun 
Jeterleşmemiş ve zaafları Il. Kongre e§meyi ifade eder." (Lenin, Ne 
Çalışma Raporunda şu şekilde dile Yapmalı? Syf: ı30)Bu durumun bir 
getirilmiştir: benzerini yaşayan arkadaşlar, ken-

"Partimizin Konferanstan bu ya- di dartıklarını haklı göstermeyi özel 
na geçen bir yıl içinde yürüttı'iğü bir "teori" durumuna yükseltme 
devrimci çalışma sürecinde açıklık durumunu kendilerinde bula
kazanan ve onun örgı'itsel varlığını mayınca. devrimci çalışmadaki 

tehdit eden üç tür anlayıştan bahset- darlıklarıyla içinde bulundukları 

rnek, bizde ilkelligin nasıl ortaya konumun gerektirdigi devrimci 
çıktı!}ını göstermek artık bir zorun· görevleri yerine getiremeyince. bu 
/ulu k haline gelmiştir. sefer, kendi darlıkların ı gizleyebil-

"Bunlardan birincisi: daha çok rnek için, başka arkadaşlarla ara· 
eskiden beri parti saflarmda bulu- larında, hiçbir ideolojik ve politik 
nan ,fakat kendilerini eğit ip proleter nedenden kaynaklanmayan kişisel 
devrimciler haline getirerneyen bazı onla~mazlıklar çıkarma yolunu 
unsurlarda ortaya çıkmış olan bir seçiyorlar. Böyle yapmakla bu 
anlayıştır. Bu anlayışın sahipleri. arkada~lar, Partimiz ve kendileri 
Parti saflarına katılırken, esas açısından en tehlikeli bir yolu seç
olarak proletaryaya ve halka hiz- miş oluyorlar. Parti yaşamımızda 
met etmeyi degil, Parti saflarmda ve Partimiz saflarında yaşo

birmüddet ''memurluk"yaparakbu yamayacagını veeger ısrar edilirse 
temelde sa!}ladıkları itibario kendi çok zararlı sonuçlar doğuracağını 
kişisel yaşamlarını örgütlemeyi bu arkadaşlar bilmek durumunda· 
amaç edinmişlerdir. Bu dogrultuda dırlar. Bu arkadaşlar. bu tür 
Parti içinde belli bir yere sahip olumsuz yollardan vazgeçerek, 
olduktan sonra, kendilerini "yerleri sorunun gerçek temellerine inmek, 
doldurulamaz eşsiz insanlar" sa· kendi dar/ıklarını görmek ve bu 
narak. kişisel yaşamlarının iyi bir durumu mutlaka aşarak kendilerini 
biçimde örgütlenmesi amaçlarını yenilernek zorundadırlar. 
Parti çalışmalarının önüne geçir· "Üçüncüsü, yine eskiden beri 
rnek istemi.şlerdir. Partimizin, agır Hareket saflarında olan, fakat 
baskı koşullarında bile devrimci Hareket büyüdükçe kendini geliştire
direniş çizgisine karşıdır/ar. Ve meyip daralan ve örgütün geliş· 

azgın dü~man saldırıları ortamında m esine ayak uyduramayan bazı 
Partimizin bu çizgiyi geliştirebi- arkada~Iarda ortaya çıkan bir 
lecek gücü kendisinde bula- anlayıştır. Bu arkadaşlar, Partinin 

Sayfa 15) 

ideolojik. politik ve askeri çizgisine 
karşı bir eleştiri getirmiyorlar ve bu 
çizgiyi "çok dogrudur, halkımızı 

mutlaka kurtuluşa götürür" diyerek 
sözde alkışlıyorlar. Fakat sıra bu 
çizgiye tam olarak uymaya, onun 
gereklerini yerine getirmeye ve onu 
pratige aktaracak sorumlu dev
rimciler olmaya gelince, kendi ken
dilerine gı'ivenleri olmadıgını, 

mücadele içinde sorumluluk ala· 
mayacak ve önderlik yapamayacak· 
larını söylüyorlar. Ne gariptirki, 
bu sözlerine rağmen yine de pro
letaryanın ve halkın öncü müfrezesi 
içinde olma cesaretini ve hakkını 
kendilerinde görüyorlar. Hareketin 
ve mücadelenin geli~mesine uygun 
olarak kendilerini yenilemeyince, 
bu sefer kendi geriliklerini ve hata· 
larını gizleyebilmek için diger arka· 
daşlara karşı hırçın ve kavgacı 

davranıyorlar ve "kişisel anlaşmaz
lıklar" yaratma yolunu seçiyorlar. 
Bu arkadaşlar içine girdikleri bu 
durumun Parti ruhuna ve birligine 
tamamen ters ve yabancı oldugunu, 
ona büyük zararlar verdiğini ve bu 
tür anlayış ve davranışların Parti
miz içinde yaşayamayacagını bil
mek durumundadırlar. Yine bu 
arkadaşlar, ilkellikleriyle kendi· 
lerini geliştirmedeki isteksizlik
leriyle. azim ve çabadan yok
sunluklarıyla Hareketimize ve bir
likte oldukları arkadaşlara büyük 
zarar verdiklerini bilmek zorunda
dırlar. Halkımıza ve mücadelemize 
gerçekten hizmet edebilmek için, 
taşıdıkları bu anlayışlarını mutlaka 
aşmaları ve Parti çizgisi doğrul 

tusunda kendilerini eğitip geliştir
meleri gerektigini bilmek zorun
dadırlar. 

"Bunlar gibi Parti ruhuna ve çiz
gisine uygun olmayan başka hatalı 
anlayışlardan da sözedilebilir. 
Açıktır ki bunlardan birincisi, Parti
nin direniş çizgisine ve onun ör
gütsel varlıgına düşman biranlay ış , 

Partimizi yıkmak ve tasfiye etmek 
isteyen düşman bir egilim durumunu 
ifade eder. Diğerleri ise, Parti çiz
gisine baglıkalarak vefakat bu çiz
ginin gereklerini yerine getinne
yerek, mücadeleyi ve örgütü dar 
sınırlar içerisine hapsedip geli~tir
meyerek, Partimizin örgütsel ge· 
lişimi önünde ciddi bir engel ve 
tehlike olma. böylece de onu tasfiye 
etme ya da tasfiyeciligin geliş· 

mesine açık kapı bırakma duru
munu ifade eder. 

"Açıktır ki, bütı'in bu anlayışlar 
kendi şekilsiz!igiy/e, korkaklıgıyla 

ve işbirlikçiligiyle yıllardan beri 
ciddi bir örgütsel faaliyete girişe
meyen, sözde ulusal kurtulu.şçuluk 
yapmasına rÖğmen gerçekte halkı
mız ı örgütsüz bırakma yolunda iler
leyen kı'içük~burjuva egilimlerin, .şu 
veya bu biçimde Partimiz içine 
yansımasından başka bir şey değil· 
dir." (Çalışma Raporu, Syf: 67-68-
69) 

Provakasyonun dayandı§ı ze· 
min budur. Bu zeminin sosyal 
yönünü tarihsel ve toplumsal açı
dan biraz eşeledi§imizde karşımıza 
çıkacak olan Kemalizmdir. Daha 
önceki bölümlerde ele aldı§ım ız 

gibi , Kemalizm 'in toplumumuza 
dayattığı ve oldukça mesafe katet
Iiyi bir "gerçeklik" vardır. PKK bu 
zeminde, Kemalizm .. gerçekli§i" ile 
kıyasıya bir çatışma içinde şekillen
miştir. PKK, Kemalizmin inkarını 
ve yerine Kürdistan gerçekliginin 
konulmasını dayatırken, Kemalizm 
bunun aksini dayatmaktadır. An
cak, Kürdistan gerçekliği o denli 
tahrip edilmiş ve kendisi olmaktan 
çıkarılmıştır ki , bu gerçeğin görül
mesi ve kavranması son derece güç 
ve kanlı olmaktadır . PKK, böylesine 
igdiş edilmiş, hastalıklı bir top
lumsal yapı içinde dogdu ve elbetteki 
toplumsal yapının bu olumsuzluk· 
ları yansımasını parti içerisinde de 
buldu. Şimdi de bu yapıoın özellik
lerine bakalım. Bu. Parti içerisinde 
boyveren hastalıkları kavramayı 

kolaylaştıracaktır . 
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"Kürdistan halkının içinde yaşa· 
dı§ ı durum, kendi çıkarlarıyla çeli· 
şen, iç ve dış egem en güçlerin 
iradelerinin hüküm sürdüğü ve 
onların çıkarları dogrultusunda 
çalışan bir zemini teşkil etmektedir. 
Bu zeminde halk kendisini yaşama 

maktadır. Tabii ki, çeşitli sınıf ve 
tabakalar ve kişiler de bu gerçeğe 
bağlı olarak, k endi gerçekliklerini 
yaşamak bir yana, bunun üzerinde 
derinligine düşünme gücünden bile 
yoksun bulunmaktadır. E!]er öyle 
olmasa, milyonların oluşturduğu bu 
insan kitlesi, çağdaş insan gelişimi
nin tem el kurallarının , en s ıradan 
insan haklarının bu kadar dışında 
ka/amazdı . Ulusal ve sınıfsal hak
larına böylesine yabancı olamazdı. 

Toplumsal gerçekliğimiıe bakışta 

bile, çağdaş insanın bilinçlilik dü
zeyinden çok geri bir durum vardır. 

İnsanımız , ilkel klan·kabile-a~iret 
düz enlerinin bile, kabul ede· 
meyece§i ba§ımlılık ve teslimiyete 
sonuna kadar açık hale getirilmiş· 

tir. Yalnız maddi menfaatler ala· 
nında de§il, üst yapı alanında da 
iradelerini yitirmi~ bir durumda 
bırakılmışlardır. Halkın bu konu· 
muna kar~ılık. diişmanm ise tüm 
gücü ve tüm yönleriyle bir saldırısı 
vardır. Bu saldırıya kar~ı direnme· 
nin çok sın ırlı ve zayıf olduğu bilin· 
mektedir. Her~eyden yoksun olmak 
bir ya~am tarzı olarak benimsetil
mekte, ha lk bunun hesabını sorma 
gücünü bile kendisinde göreme
mektedir. Ama bunun yanında , aile 
olarak, birey o larak, muazzam so· 
runların altında boğulunmaktadır. 

Birey. ayakları altındaki hazineyi 
~lkesini- çok rahatlıkla terkedebil· 
mekte, sömürgeciliğin ve emperya
lizmin önünesürdüğü her türlü tortu 
işte ça l ~may ı , yurtdış ında sürün
m eyi kurtuluş olarak görebilmekte· 
dir. Ve hatta buna erişmeyi mutlu· 
Iugun en büyüğü kabul etmektedir. 
Tüm ge leceğini ve ailesini bu mutlu· 
luğa erişme umuduna bağlamakta: 
tabii ki çık ı.ş yolu bu olmadı§ı için 
bunalım daha da derinleşmektedir. 
Afyonvari umut/ara böylesine bir 
sarılı.ş, çıkmazı daha çok derinle.ş· 
tirerek. hiç birimizin kabul ede
m eyece§i bir yaşam tarzı, alaca 
karanlık içinde bir ülke ortaya çık· 
ma ktadır. Kürdistan 'da kişiler çok 
kızgın ve öfkelidir. Ama bu kızgınlı· 
ğın kayna§ını bile bilemem ekte, 
onun nasıl dı.şa ta.şırılaca§ını kesti
remem ektedir. Tam tersin e, kendi 
kendilerini tahrip edecek tarzda bir
birlerine yüklenmekte, birbirlerini 
hırpalamakta, bu ise kargaşayı 

daha da körük/emektedir. Ve so
nuçta , ülkemizde tarihte ve günıi·· 
müzde kabul edilemeyecek bir ya
şam sürüp gitmektedir. 

"Tab/oyu en genel hatlarıyla 

çizersek; düzen, otorite ve uyumdan 
eser olmayan, kimsenin kimseye laf 
anlatamadı§ı, s ınıfın ve ulusun ç ı· 

karlarının nerede oldugunun bile 
tart~ılmadıgı, tartışıldıgında ise 
dogru sonuçlara ulaşılmadığı : her· 
kesin gemisini kurtaran kaptan zih· 
niyetiyle hareket e tti§i, ama herke
sin de gemisini kayalara bindirdigi; 
bu kör döğüşü halindeki yaşamın 
meşru kabul edildi§i bir görünü me 
ulaşılır. Tarih ve çağın gerçekleri 
biraz yoklanrrsa, k esinlikle bir saat 
bile katlanılamayacak gerçeklerin 
bizde bir ömür boyu yaşanacak 
gerçekler olarak benimse ndiklerini 
görürüz. Bu ülkenin içinden gelen 
herkes, biraz geçmişini yoklayabi
lirse ne kadar yaralı ve rahatsızlık
larının oldugunu hem en görecek
tir. Birbirine geçmiş arıların bulun· 
duğu bir kovanı andıran toplumu· 
muzda, bu yaralar her geçen gün 
daha da derin/eştiriliyor." (Serxwe
bun, Temmuz 1984, Sayı 31 , Say
la 12) 

Açık ki, bu gerçeklik kadrolarda 
da şu veya bu oranda ve çeşitli 

biçimlerde etkisini sürdürmektedir. 
Böylesine igdiş edilmiş bir toplum 
içinde komünist olarak yeti!jmek 
kolay degildir. Komünistligin ken· 

disine özgü yönleri vardır. Toplu
mun ileriye yönelik ögelerinin ge· 
liştirilmesi ve gerici ögelerine karşı 
savaş yürütülmesinin ürünüdür. Bu 
savaş ve gelişme siyaset, ekonomi, 
kültür, felsefe, ahlak, sosyal yaşam, 
ilişki tarzı, askerlik vb . her alanda 
ortaya konmak zorundad ır. Sadece 
komünist düşüncenin benimsen· 
mesi ve ögrenilmesi komünist ol· 
mak için yeterli değildir. Yukarı· 

daki tüm alanlarda başta kendi 
şahsında olmak üzere tüm topluma 
komünizm ölçüleri içinde gerekli 
müdahaleyi yapamayan kişi komü· 
nistlik sıratma ulaşamaz. Devrim 
sadece sö mürüye ve baskıya son 
vermek degil, onları nihai olarak 
ortadan kaldıracak insan ve top
lumu yaratacak olan iktidara geçiş

tir. Bu nedenle. sözkonusu alan· 
lardaki mücadele kendisini insan ve 
toplum biçimlerinin çatışması ola
rak gösterir. Kürdistan'da yaşanan 
da bundan başka birşey degildir. 
Kemalizm, kendi var l ıgına yabancı

la~mış , insanlıktan çıkmış, kendi 
çıkarları için bile düşünemeyen. 

hayvanlaşmanın eşiginde bir .. in
san" ve .. toplum " biçimini halkı· 

mıza dayatmıştır. Buna karşı ba· 
ğımsız. özgür. demokratik, kendi 
varlığına sahip çıkan. insan ve halk 
olarak çıkarlarının ne ve nerede 
oldugunu bilen ve bunu e lde etmek 
için sava!jan bir insan ve toplum 
biçimini dayatmak gerekmektedir 
ve Partimizin yaratmaya çalışt ığı 

da budur. 
Gerek TC ve gerekse p ro· 

va kasyon ve tas fiyeci lik. Partimizin 
ço k büyük zorluklar. ac ıl a r ve kanla 
yarattıgı gerçeklige karşı savaşta 
saflarındaki zayıflıklar ve kemalist 
kültürün kalıntılarından yararla
nara k onu ezmek ve tasfiye etmek 
istemektedir . O halde düşmanın 
elinden bu kez mutlaka alın mak 

zorundadır. Bunu gerçekleştirebil· 
rne k için ise, herşeyden önce düş· 
man ın başvurdugu yol ve yöntemle· 
ri iyice bilince çıkarmak ve buna 
karşı üzerimize düşeni yerine getir· 
rnek gerekmektedir. Zaferin güven
cesi burada yatmaktadır. 

PKK 'ye karşı düşmanca faaliyet, 
CIA ve Pentagon tarafından gene l· 
de uygulanmak üzere hazırlanmış 

bulunan bir yönerge çerçevesi nde 
yürütülmektedir . "Söz konusu ... 
yönergede belirtildiği üzere. bezgin· 
lik ve ümitsizlik, gevşeklik ve ilgisiz
lik havası yaratılması, insanların 

kişisel çıkarlarını toplumsal çıkar· 
ların üstünde tutmaya teşvik edil
m esi, kollektif ve ulusal sorunların 
çözümüne katı l ı mları azaltılmak 

üzere özel yaşamiarına agırlık ver
m eye yöneltilmeleri, yerel veya m er· 
k ezi erklerin politik amaçları konu
sunda kuşkucu bir hava ve tutum 
yaratılması, görüş ayrılıkları ve 
çekişmelerin köriiklenmesi. insan
ların davranışlarının karışıklık ve 
düz ensizliklerle yozlaştırılması . ül
k enin politik yapısını baltalama 
amacıyla yurttaşların var o lan erk e 
karşı kesin eylemiere itilmesi. iş· 

başındakilere karşı muhalefet ha
reketlerinin desteklenmesi ö ngö rü"· 
lüyor. " (Venceremos. Şili'ye Evet, 
Pinocet'e Hayır, S: 52) 

CIA ve Pentagon yönergesinde 

Aralık 1985 

ortaya konulan bu genel tavsiyeler 
PKK gerçekligi üzerinde hem içten 
ve hem de dıştan özgünleştirilmiş 
biçimiyle uygulandı ve hal en de 
uygulanmaktadır. Genelde olduğu 
gibi, PKK saflarında da dogrudan 
düşman eliyle olsun, dolaylı olarak 
sosyal -şovenizm, küçük-burjuva re· 
formizmi, provakasyon ve tasfiyeci
lik eliyle olsun bezginlik, ümitsizl ik, 
gevşeklik ve ilgisizlik yaratma, 

kişise l çıkarları toplumsal ç ıkar

ların önüne geçirm e. toplumsa l 
sorunların çözümüne katılmayı en
gellemek amacıyla özel yaşama te ş· 
vik etme. devrim. Kürdistan ' ın ba· 
gımsızlıgı gibi davaların başanya 
ulaşamayacagına . bire r ütopya ol· 
duğuna dair kuşku ve güvensizlik 
yaratma , Parti ö nderligi ve yönet i· 
mi hakkında kuşku yaratma . yıp· 
ratma. karalama ve gözden düşür· 

me çabalarına giri ş i Idi. Bu yönte m
lerin en önemlilerinden biris i o la· 
rak, Partinin politik ç izgisinin ve 
yönetiminin gö zden düşürülmesi 

yoluyla devrimci otoritenin zayıf

Iatılmasına çalışıldı . Aslında PKK 
aleyhta rı faaliyet o kadar ze ngindir 
ki, sadece Pa rtimizin po litik ç izgis i 
ve önderliğine yönelik yayınları 

hatırlamak bile ye te rlidir. Bu g enel 
olarak tüm devrimci hareke tle rin 
karşı kar!jıya geldikleri bir durum
dur. Burjuva basını bu konuda 
oldukça sansasyonel yıpratma ve 
teşhir haberlerine sık sık yer verir. 
Bu bilinmektedir. Ancak PKK'ye 
karşı girişilen propaganda kadar 
bayagı ve alçakça olanına rastla
mak pek nadir bir olaydır . Üstelik 
burjuva basını ve Türk sömürgeci 
yetkilileri tarafından ileri sürülen 
iddialar ve karalamalar geçmişte ve 
bugün sosyal ·şoven l er ve Kürt kü· 
çük·burjuva reformistlerince de o l
dugu gibi tekrarlanmış . PKK'ye 
karşı aynı agızlardan saldırılmıştır. 

"PKK'nin terörist bir çete, karanlık 
bir örgüt " o lduğundan .. demokrasi 
düşmanı" olduğuna. ..halktan 
sıradan insanları cazalandırdığı"n

dan .. örgüt içi demokrasiye yer ver· 
mediğr 'n e kadar çok çeşitli iddialar 
aynı güçlerce adeta birbirleriyle 
yarı!iırcasına ileri sürü lm üş. PKK 
her dönemde baş hedef olarak ele 
alınmışt ır. Söz konusu "sol" çevre
lerin yayın organ l arı ile aynı döne
min burjuva basını karşılaştırıldı· 

gında bunu en açık biçimde görmek 
mümkündür. Bugüne kadar ileri 
sürülen bütün iddiaların yalan oldu
gu açıkt ır ve zaten bunlara inanan 
da çıkmamıştır sahiplerinden baş· 
ka. 

Partiyi karalama ve yıkma faa
liyetinden provakatörve tasfiyeci le · 
rin başvurdukları yöntemi diger 
güçlerinkinden farklılık arzet· 
mektedir. Bunlar bilinen klasik 
yıpratma metodu olan dogrudan 
saldırı yöntemine başvurmamıştır 
ba!ilangıçta. Bu yönteme ancak 
gerçek yüzleri Parti tararından açı· 
ga çıkarıldıktan sonra başvurmuş· 

lardır. Parti içindeyken gerek pro
vakatörlerin ve gerekse tasfiyecile· 
ri n izledigi yöntem , Parti politik çiz· 
gisi ile önderligine övgü ve görün· 
tüde sonsuz baglılıktır . Bunlar çıkış 
yapabilecekle ri ortama kada r ken· 
dilerini keskin birer PKK'li gibi 

yansıtırlar. DiğE: r dünya örnekle ri 
ile mukayese edildiğinde bizdeki 
özgün yan budur. Bizde küçük 
burjuvazinin yapısal özelliğinden 

dolayı bağımsızlık yanlısı o lama· 
ması ve bunun için de bir düşünce ve 
program temelinde hareke t edeme· 
mesi tasfiyeciligin böylesine çarpık 
ve felçli oluşumuna yol açmaktadır. 
Küçük·burjuvazinin özellikle de 
PKK içindeki yansımasının korkak-

lı g ı provakatör t a rafından tesbit 
edilmiştir . Bu durum provakasyo n 
faaliyetinin diger ülke le rdeki gibi 
aç ık kışkırtma ve ta hrik yolunu 
izleyeme mesine yol açmıştır. Kü
çük-burjuva ruh halinin bizdeki 
yans ımas ı Hıdır Akbalık adlı hainin 
şu açıklamalarında ne tçe gö rülebil · 
mektedir: "Örgüt içinde faa liyette 
bulunduğum zamanlarda birçok 
~eye şahi t oldum . Olanları k endi 
karakter ve kişiliğim kabul etm e· 
m esine ra§men iç ine düştüijüm 

iliş kiler sonucu örgütün talimat· 
larını yerine getirm ek zorunda 
idi m . 

"Yakalanıp cezaevine geldi 
girnde örgüt mensupları ile arka
daşlık ilişkisini geçm ey en bir bag ı m 
kalmı~ tı . Buna rağmen örgüt m en· 
suplarının şüphe lenm emesi iç in on 
lardan daha kararlı, daha inançlı bir 
tavır takınmaktaydım . 12 Eylül 'den 
sonra örgütlerin darbe yem eleri ve 
cezaevinde tam bir denetimin sag
lanması bana da güven verdi. İnan
d ı§ım ve sonradan ihanet olarak 
de§erlendirdiğim komünist dü~ün· 
eeleri savunur görünmekten vaz
geçtim . Gerçek ki~iligimi ortaya 
koyarak . komünist değil müslüman 
ve Türk oldu§um u haykırmanın 

zamanının geldigine karar verdim. " 
(fercüman . 3 Ekim 1983) 

Provakatör tarafından küçük· 
burjuvazinin bu ruh hali iyi tesbit 
edilmiştir. Eğer güve nce verilebilir 
ve uygun dönem ve ortam seçilebi· 
lirse Parti içinde bu kesimlerin 
"ayaklandırılabilece§ini " umut e t
mekteydi. Onun için . II. Kongre 
sonrası ülkeye dönüş sürecinde 
küçük·burjuvazinin ruhuna hitap 
ederek onları Partiye karşı "isyana" 
çağırmışt ır. i stisnasız tüm pro
vakasyon ve tasfiye girişim l eri ya 
bunalım ya da atılım evre lerinde 
ortaya çıkar. Çünkü, daha önce de 
vurguladıgımız gibi, geçiş evreleri 
olan böylesi dönemlerde siyasal 
örgütlenmelerde ayrışmalar yaşa · 

nır. Yeni bir evreye geçişte denetim , 
siyasal uyanıklık ve otorite geneli k· 
le zayıflar. İşt e bu boşluktan ve 
geçiş evresinin zorluklarından ya· 
rarlanarak küçük·burjuva kaypak· 
lı§ı insiyatifi ele geçirmeye çalı 

şır . 

Daha önceleri Parti çizgisine ve 
önderliğine . direniş şehitlerinin an ı

sına sonsuz baglılıkları üzerine and 
içenleri n bu kez de bir numaralı di re· 
niş ve Parti düşmanı olarak karşı· 
mıza ç ıktıklarını görüyoruz. Saldı· 
rının hedefi Parti önderligi, dire· 
nişçiliği ve siyasi hattıdır. E l altın 

dan Partiyi e le geçirme çabaları 
başarısızlığa ugrayınca bu kez de 
"zamanın henüz erken oldugu, ül· 
keye girmenin bu aşamada imhaya 
yolaçacagı" düşünceleri alttan alta 
kadrolara empoze edilmeye başla· 

Sayfa 16 ) 

nır. "Göreceksiniz Hakkari'de bir 
tek kiş i bile sag kalmayacak. hepsi 
ölecek " de nite re k küçük-burjuvazi· 
nin ölüm ko rkusu süre kli canlı tutu
lur. Gide rek Parti ö nderligi hedel
lenmeye başlanır . "Parti yönetici · 
leri (m erkez) yeteneksiz ve zayf.. bir 
tek Ali arkadaş var. Bu durumda 
devrim gibi tarihi bir görevi y erine 
g etirmek mümkün degil " iddiaları 
ile ümitsizlik ve bezginlik yayılarak, 
Partinin oto ritesi ve saygınlığı zayıf
Iatılarak Partiye , politik çizgisine 
ve devrime duyulan inanç sars ıl

maya çalışıhr . "Ali arkadaşın başı 

na da bir komplo ile birşeyler 

getiri/irse PKK diye bir şeyden 

bahsetmek olanaksız hale ge lecek· 
tir!" Ama bu safsataya rağ · 

me n kadro lara yö nelik faaliy et yü· 
rütülmekt en de ge ri kalınm az . 

Bunun iç in de çeşitli yönte mlere 
başvurulur . En belirgin yö ntem 
kadroların Partiye ve birbirl erine 
karşı kışkırtılmasıdır . Bu yapılırke n 
de kadrolarm kişise l özellikleri gözö
nünde bulundurulmaktadır . Örne· 
§in , kirni sine , "s enin iç in küçük-bur
juva deniliyor" kimisine "evlenmek 
senin de hakkın. neden seni evlendir· 
m iyorlar? Evlenmek is tedi§ini ilet, 
k orkma biz arkandayız " kimisi ne 
"senin hakkın ı yiyorlar. Aslında s en 
çok y etenekli b iris in. S ana yapılan 
bu haksızlıga kar~ ı ç ık. Senden 
yanay ız · ·. bir başkasın a "senin bag 
lı oldugu n sorumlu sende n da ha az 
bilinçli neden onu soru m lu yap ıyor

lar? Aslında soru mluluk senin hak
kın " ya da '1ilon arkada~ senin iç in 
~öy le dedi " vb . türde n çok <;eş i tl i 

ta hrikler yap ılır . Bu tahrikle r ile 
kadro larda \.'il ro la n toplum sa l yapı
mızın o lumsuz kalınllların a ça§rı

şım yapılma kta. bunda n hareketle 
Parti kadroları esas devrimci gö rev
le rden alıkonularak ya Partiye karşı 

ç ıka rılm akta , ya biri birle riyle ça tı~

ıırılmakta . ya da bireysel yaşam 
güdüle ri kışkırtılara k Parti birli gi· 
nin teme li dinamitlenmek is ten
me ktedir. Biribirine ö fke. güvens iz
lik . kırgınlık . şüphe veya ina nçs ı z lık 

besleme k. böylesi bir ruh hali taş ı

mak provakasyon ve tasfiye ci li § in 
en ço k yararlandığı bir konumdur 
ve devrim ve halk düşmanı o lmakla 
özde~tir. 

Sözko nusu tahrik ve kışkırtm a 
lara toplumumuz oldukça aç ı ktır . 

En küçük bir çekişme rahatlıkla köy 
kavgalarana dönüşebilir . ölümle 
sonuçlanabilir. Sömürgeciliğin top
lumumuzda y ıllarboyu derinleştire · 

rek ya~attı§ı bu yaşam ve ruh hali . 
siyasa l faaliye t içinde de kendis ini 
çeşitli biç imlerde yansıtmaktadır . 

Kürdistan 'da her insan hem top
luma he m de kendisine kar~ı pro· 
vake edilmiştir. İnsanlarımız öfke· 
lenin ce " bir pire için yorgan yakan " 
kişiler durumuna getirilmişlerdir . 

Egem en bir ruh hali olmasa da Parti 
içinde de öyleleri var ki . öfke lendi 
mi Parti, devrim, ülke. halk özgür
lük gibi hayati ve soylu kavramlar 
gö zö nünde n silinir. O anda yalnızca 
bedense l rahatlamayı düşünür ve 
bunun için ne gerekiyorsa yapar. Bu 
bir anlık tahrik sonuc u giriştiği ~ey 
ne derece do§ru, kendisin e ne ka
zandırır , topluma ne kazandırır 

sorunlarını düşünemez ve elbe tte ki 
sonuçta hem kendisi ve hem de top
lum açısından onulmaz yaralar 
a çar. Bu çok tehlikeli ruh hali ba~ta 

kadro lar olmak üzere tüm to plum· 
dan sökülüp atılması zorunlu o lan 
bir ruh halidi r. 

Provakasyon. tahrik edeceği yapı 
içindeki genel yaşam tarzı ile buna 
yabancı olanı çok iyi bilmektedir. 
Parti ö lçülerine uygun bir yaşam 
tarzına uymayan ları , uymakta zor· 
luk çekenleri ve uymamayı bir 
meziyet sayıp bunda ısrar edenleri 
provakatör iyi tesbit etmiş ve bu 
tür kadroların zayıflıklarından fay· 
dalanarak onları Partiye karşı kış· 
kırtıp amacına ulaşmaya çalışmış· 

tır . Provakasyon e lde etmek istediği 
Parti militanlannı sadece Parti yaşa
mındaki durumuyla degil , günlük 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( SERXWEBÜN 

yaşam içindeki davramşları , insan
larla olan sosyal ilişkileri , aile 
durumu, çeşitli alışkanlikları ve 
zevkleri vs. ile bir bütün olarak ince
lemiş, ve hatta bölgesel, mezhepsel, 
lehçesel özelliklerini de gözönünde 
buh.:.ndurarak bunlar ışı§mda yak
laşımlar ortaya koymuştur. Bunun 
nedeni toplumumuzdaki kişiliklerin 
henüz ayrışmamış olmasındandır. 
İşçi-köylü-küçük burjuva ve tesli
miyetçi-direnişçi özellikler bir kişi
de iç içe bir arada bulunabilmekte
dir. 

"Lenin , Rusya 'da Menşeuizmin ve 
tasfiyeciliğin güçlü oluş nedenlerini 
izah ederken, Rusya'nın eşsiz bir 
küçük-burjuvalar ülkesi olması ger
çeginden bahseder. «Her şeyden 
önce Rusya, Batı Avrupa'nın öteki 
ülkelerine baki.'jla daha çok küçük
burjuva ülkesidir. Bu nedenle bizim 
ülkemiz genellikle küçük-burjuva
zinin karakteristifii olan sosyalizme 
karşı çeli~kili. kararsız ve yolpa
layan tutumuyla ('karasevda' ile 
al çokça ihanet arasında yolpalayan 
bir tutum) tanınıp bilinen kişileri, 

grupları ve eğilimleri daha sık 

yaratıyor. İkincisi, bizim ülkemiz· 
deki küçük-burjuva yıfiınları burju
va devrimimizin herhangi bir oşa · 

masında karşılaşılan başarısızlık 

karşısında dönek ruh haline daha 
çabuk yenilmeye ve cesaretlerini 
yitirmeye daha yatkındır/ar. Kü
çük-burjuva yığınlar ... tam bir de
mokratik devrimin amaçlarını red
detmeye çok fazla hazırdırlar» der. 
Bu gerçeklik Kürdistan 'da katbekat 
fazlas ıyla olumsuzdur. Bu açıdan 
bakıldı§mda Kürdistan sadece bir 
küçük-burjuvalar ülkesi degil, ayn ı 

zamanda her türlü ulusal inkarcı/ı
ğın , ulusal ve toplumsal gerçekli
ğinden tasfiye edilmişliğin sol adına 
rahatlıkla sürdürüldüijü bir ülke 
durumundadır. Kürdistan Kema
lizm gibi dünya çapında komü
nizme karşı en tehlikeli imhayı 

gerçekleştiren bir ideolojinin tem
silcileri haline getirilen ve tamamen 
bu kültür/e donatılmış olan küçük
burjuvaların ülkesidir. Elbette böyle 
bir nesnel gerçeklik PKK'nin saf
larına yansırnamazlık edemezdi. 
Özellikle yontu/muş kent küçük
burjuvazi,ı~inin tamamen Türk kül
türü ile yogruldugu ... -alanlarda, 
b n .- bu yansımanın olmaması , Parti 
içinde teslimiyetin . kaçkınlıijın ve 
ihanetin geliştirilmemesi asla düşü
nülemezdi. Direnen Kürdistan ile 
teslim alınan Kürdistan ile teslim 
alınan Kürdistan gerçekliğinin sa
dece PKK dışında degil, PKK içinde 
de kıyasıya bir kavgaya tutuşaca§ı 
son derece açıktır. Biraz bilinçlenen 
ve PKK'ye taşırılan Kürdistan kor
kunç bir bo§uşmayı Partimiz içinde 
yaşad ı , yaşıyor. Teslim olan larla 
direnenleri n, uzlaşanlar ve en alçak 
komplocularla halk kahramanları
nın kıyasıya süren kavgası. ulusal 
ve toplumsal gerçekli§i ile günümüz 
Kürdistan 'ı PKK'de yaşanıyor. Bu
nun anlaşılmayan , anlaşılmayacak 

olan bir yanı yoktur. •• Kürdistan'da 
Daragaçları, Kışla Kültürü ve Dev
rimci intikam Görevimiz S: 1 14-
115) 

Provakasyon faaliyetinin be11i 
başlı yöntemlerinden birisi parti 
tüzügünün hayata geçirilmesini en
gellemektir. Toplumun en küçük bir 
birimi olan aile.de bile her bireyin bir 
sorumlulugu vardır. Bu karşılıklı 

sorumluluk belirli kura11ar içerisin· 
dedir. Aile kurumunun kuralları 

i~lemedi§i. işletilmedi§i zaman o 
kurum aile olarak nitelendirilemez. 
Çünkü o kurallar sözkonusu kuru
mun niteliksel özelli kleridir. Bir 
partinin . ilişki tarzını da kuralların 
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bütününü oluşturan tüzük belirler. 
Bu tüzük o kurumun niteliksel özel
liklerinin bütünüdür. İşletilmedigi 
zaman parti, parti olma özelliklerini 
yitirir, çürümeye, yozla~maya yüz 
turar , arılar kovanını andırır ve hiç· 
bir kurala dayanmayan bir canlılar 

topluloguna dönüşür ki, bu da 
sözkonusu kurumun amacından 

sapmasına yolaçar. 
Demokratik Merkeziyetçilik, 

Rapor Talimat Sistemi, Denetim , 
Kollektivizim , insiyatif, Ele~tiri· 
Öze leştiri ve Disiplin ögeleri tüzü
gün ana kurallarıdır. Bunlardan 
bi risin in işlernemesi partiyi felce 
u§rahr. Çünkü parti merkezi ile 
partinin di§er organ ları arasın

daki ilişki bunlarla saglanır. Partiyi 
bir insan vücuduna benzetebiliriz. 
Vücuttabeyin ile diger ilişkileri sa§· 
layan sinir sistemi vardır. Yine vücu
dun ihtiyacı o lan kan kalpten da
marlar aracılıgıyla vücuda pompa
lanır. Görme, duyma, tatma , kok· 
lama ve dokunma duyguları dediği
miz bir sistem ile beyin, vücudu her 
türlü tehlikeye karşı korur ve uyarır. 
Ancak bu duygulardan birinin yiti
rilmesi beyinin vücudu koruma, 
uyarrna. ya~atma ve yönetme gücü
nü büyük ölçüde zayıflat ır . Kör bir 
insanla rapor-talimat sistemi ve 
denetimin işlemedi§i örgütün durumu 
aynıdır . Adımını bilmeden a tmak 
için emir verecektir. Veya beynin 
vücudu yönettigi sinir agında mey
dana gelen kopukluk nasıl ki bir 
organ ın fe lç olmasına yol açıyor ve 
o organ beynin yolladıgı emirlere 
uymuyorsa, bu demokratik merke
ziyetçilik, bir örgütte de böyledir. 
Yine vücuda sürekli kan pompa
layan ikinci merkez kalp ne ise . 
partinin ideolojik merkezi de odur. 
Ancak yukardaki sistem işlemedigi 
zaman nasıl ki kalbin kanı pompa · 
lama sistemi bozuluyor. kan temizle· 
nemiyor ve bu da vücutta çeşit li 

hastalıkların oluşmasına yol· 
aç ıyorsa, örgüt içi iş leyiş düzeninin 
işlernemesi halinde de sorunların ve 
hastalıkların zemini oluşacaktır. 
Çünkü sistem işlemedi§i için örgüt 
bünyesind eki ideolojik e§itimin se
viyesinin ve bi çiminin yapıya ne 
denli uygun oldugu anlaşılamaya· 
caktır. İnsan vücudu ve organları ile 
parti ve organ l arı çeşitli yönleriyle 
mukayese edilebilir. İnsan vücu
dundaki bir organ görevini yerine 
getiremedigi zaman nasıl ki vücut 
bundan etkileniyorsa ve rahatsız 
oluyorsa. bir parti açısından da bu 
böyledir. Ama bu elbette ki saglıklı 
vücutları ile Leninist partiler için 
sözkonusudur. Örnegin alkolik bir 
vücut ile oportünist bir parti için bu 
durum geçersizdir. Alkolik bir vücu
dun duyu organ ları hassaslı§ ını 

yitirir. çün kü alkolün uyuşturucu 
özelliği vardır. Uyuşuk sinirler be
yin ile organlar arasındaki il etişimi 
tam yapamaz ve buna tepki duy
mama vücudu ölüme gö türür. Tü
zük kurallarının işlememesine tepki 
göstermeyen merkez ve organlar da 
bünyenin ölüme mahkum edil
mesine göz yummu~ olurlar. Bunu 
bir de sarhoşlu§u meziyet sayan 
alkol müptelası gibi meziyet saya· 
rak devam ettirmek ise agır bir 
suçtur. Bir insanın duyarsızla~

masının zararı kendisiyle sınırlıdır. 
Ama bir parti ögesinin duyars ızlaş· 

masının zararını tüm bir halk ve 
parti çeker. Bu ise asla affedile· 
mez. 

İ~te provakasyon böylesine ha· 
yati bir sistem üzerinde oynamıştır . 

O, partinin sinir sistemi o lan tüzügü 
i~letmeyerek felce u§ratmaya çalış~ 
mışt ır. Pratikte çok basit gibi görü· 
nen en küçük bir tüzük ihlali çok 
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büyük sorunlara yol açabilirken , bu 
basit ilkenin işletilmesi halinde ise 
büyük sorunların çıkmasıönlenebil
mektedir. Bir örnek verecek olursak 
provakasyonun açığa çıkarılması 

ve tesirsiz hale getirilmesindeki 
gecikme açık ki, bu kuralların işle
memesinden kaynaklanmaktaydı. 

Bu. tüzük kurallannın işletilmesi
nin provakatör tarafından bilinçli 
olara k sekteye ugratılmı~ olmasın· 
dandı. Yine tasfiyecilik sorununda 
da aynı şeyi söyleyebiliriz. Pratik 
faaliyet içinde çalı~an bir kadroya 
bir o lay veya sorun basit gelebilir, o 
olayın veya sorunun yerelde teşkil 
ettigi anlam ve önem ona göre pek 
büyük olmayabilir , ama bütün açı· 
sından önemi veya uzun vadede 
önemi vardır. Fakat bu her zaman 
yerel kadrolar tarafından sezil
meyebilir. Oysa bazen çok küçük 
birbilgi önemli tahribatlara yol aça· 
bili rken bazen de kurtarabilir . Pro
vakasyon ve tasfiyeciligin uzun va
dede kendisini gizleyebilmesi bu 
kuralların hem i~lememesi ve hem 
de bunlar tarafından bilinçlice iş

letilmemesindendir. 
Önemli bir nokta olarak kişilik 

sorununa da deginmek gerekir. Bir 
tasfiyeci ve bir provakatör ile bir 
devrimeiyi birbirinden ayıran ö
nemli kriterler vardır. PKK , savaşı
mı ile her üç tipi de açıga çıkartmı~
tır. Mazlum . Kemal, Hayri ve onlar· 
ca şeh irlin ortaya çıkardıgı bir PKK 
militanı tipi vardır. Sömürgecili§in 
toplumumuzda yarattıgı Şahin, Yıl

dırım ve Semir gibi, hiç bir toplum 
ve insa nlık ölçülerine uymayan 
posalaşmış provakatör ve faşist 

Türkçü tipi vardır. Bir de Davut , 
Süleyman, Seher gibi melez, güdül
meye yatkın, çıg ırından çıkarılarak 

ve provake edilerek azgın birer parti 
dü~ma~ı haline getirilen tipler 
vardır. 

Mazlum, Kemal, Hayri ve onlar
ca diren i ş kahramanının özellikleri 
tüm yön leriyle ortadadır. "Kürdis
tan'da Kişilik Sorunu, Devrimci 
Militanın Özelilkleri ve Parti Ya
şamı" kitabı bu özelliklerin en derli 
toplu bir özetidir . SerxwebUn'da bu 
yoldaşların özelliklerine ilişkin on· 
larca yazı ve belge yayınlandı. Parti· 
nin nasıl korunaca§ı. nasıl yaşatıla· 
ca§ı , nasıl halka maledilecegi teo
rik o larak ele alındı. Sorun , bunu 
pratikte temsil etmeye kalmakta· 
dır. 

Şahin, Yıldırım ve Semir gibi 
faş i st provakatörleri de iyi tanımak 
gerekir. Provakatör tipin özellikleri 
bilinmelidir. Örneğin Semir Partiye 
sonsuz ba§lı görünmüş, direniş 

lafını ağzından düşürmemiş , ama 
öte yandan da Partinin işl eyi~ kural
larını işletmemiş , işletmemesine 

bilinçli olarak zemin hazırlamıştır. 

Bunu uygulamayanları , hataları, 

eksiklikleri olanları ve zaafları ele~
tirisiz ve liberal sonsuz bir "hoş
görü"' ile kar~ılamı~tır. Parti içinde 
aslında her türlü laçkalıgın geliş
tirilmesine göz yummak olan "ho~ 

görü '"nün yaygınla~tırılmasına ça
lışmıştır. Hata yapanların eleştirii
mesine yanaşmayıp görmemez· 
likten gelmiştir. Suç işleyenlere, 

büyük hata yapanlara veya dı~ta· 
lanmış olanlara .. onur"larını iade 
etmiştir. Adeta zor duruma dü~müş
lerin babasıdır. Herkesle .. iyi " ge
çinmeye bakmış , kurallı davranı~ın 
ve proleter kişilerin düşmanı olmuş
tur. O nedenle kurallı davrananlan 
ve proleterleri devre dışı tutarak. 
küçük-burjuva düşkünleri ve lum
penleri ön plana çıkarmıştır. 

Hata i~leyeni hoşgürü ile karşı
lamak ve eleştirmemek başta o kişi 
olmak üzere Partiye ve halka yap ıl-
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mış en büyük düşmanlıktır. Hata 
işleyen kişi, e§er bilinçli olarak yap· 
mamışsa, yapıcı bir ~ekilde uyarıl· 
malıdır. Aksi taktirde yerinde ya
pılmayan bir eleştiri, ki~ ide giderek 
kangrenle~en bir zaafın dogmasına 
yolaçar. Zaten provakatörün iste
diği de böylesine zaaflı kişilerin 

Parti içinde egemen hale gelmesi
dir . Hastalıklı bir bünye her şeye 
açıktır. İşte provakatör böyle bir 
bünye yaratmaya çalı~mı~tır. Ele~
tirilenleri veya daha önce kendi 
kendilerini dıştalam ış olanları ken· 
di "koruması•• altına almış, "sana 
haksızlık yapmışlar , ben olsaydım 
böyle olmazdı" vb. türden tahrik
lerle hastaların ve zaaflıların 

gönlünü fethetmeye çalışmıştır. 

Böyleleri yeniden göreve alındık· 

larında provakatöre şükran borçlu 
olmuşlardır . Ama dürüst parti mili
tanları ona göre ya çok .. saf" ya da 
.. doQmatiktiler." Bu tür militan
Iara yaklaşımı ise, onları yıpratıcı 
tarzdadır. Ya geliş emeyeceği . altın

dan kalkamayacağı bir görevle 
bunaltmış ve küçük düşürmeye 

çalışın ı~ . ya da parti dü~manı haline 
getirmek için sürekli sekter davran
mı~tır. Parti otoritesini temsilen 
bunu yaptıgı için o kişi nezdinde 
Parti otoritesinin ve saygınlı§ ının 
zayıflayacagını hesaplamaktaydı. 

Parti yöneticilerinin aldıgı kararları 
ve gerçekleştirdigi uygulamaları 

tersyüz etmeye çalışm ıştır. Bu o 
alandaki Parti biriminde, Parti yö
netim organları arasında birlik ol
madı§ı imajını yaratmayı hedefle
mekteydi. Ki , bu da genelde birlik 
ruhunun ve otoritenin zayıfla

masına yol açacaktır. İşin farkında 
olmayan kadrolar farklı uygulama· 
larla karşıla~tıklarından durumu ye· 
terince kavrayamayarak hata yap· 
mı~ ve bir de hata yaptıklarından 
dolayı eleştiriye maruz kalmışlar
dır. Bu noktada zayıf ve zaaflı 

kadro lar bunalm ı~, Partiye karşı 

güvenleri sarsılmı~tır. 
Böylesi uygulama ve yöntemler 

çok çeşididir. Buna da provakatör· 
le r ile tasfiyeciler arasındaki en 
belirgin özelligi iyi kavramak gere· 
kir . Her iki tarafta yıkıcıdır . Ancak 
provakatör bunu örtülü yapar ve 
yüzeysel bakıldıgında da iyi bir 
partili gibi görünür. Ama tasfiyeci
ler açıktan yıkıcıdırlar. Örne§in bir 
Süleyman veya Davut'un prati§ine 
bakıldı§ında bu çok bariz bir biçim
de göze çarpar. Ya~am tarzların· 
dan , yolda~lar arası ili~kiye , giyim· 
lerinden beslenmelerine, örgüt faa· 
liyederinden örgüt degerierine 
sahip çıkmaya kadar bir çok nokta· 
da dikkatli her arkadaş bu tipierin 
devrimeilikle hiçbir ilişkilerinin ol
madıgını çok rahatlıkla çıkarabilir. 
Bizdeki eksiklik bu çok bariz tipiere 
karşı pratik Parti tavrını almama, 
yetkili organlan bilgilendirememe
dir. Bilinmelidir ki, tasfiyecilik Kür
distan'da politik çıkı~ yapamaz. 
Ancak devrimci atılım dönemleri 
bunları açığa çıkarır . Bunda da 
tepkileri bireyseldir. Politik hiçbir 
görü~ ileri süremezler. Direnişin 

mirası üzerinde ya~amak, bu bir 
avuç soysuzun tek iste§idir. Tek 
görü~leri ve amaçları bu istekleri· 
nin gerçekle~mesi için PKK'nin 
direniş çizgisinden alıkonulması

dır. 

Bu tiplerin, yaşam, çalışma ve 
yolda~larla ilişki tarzları iyi incelen
melidir. Elimizde devrimci milita· 
nın ölçüleri vardır. "Kürdistan'da 
Kişilik Sorunu ... " kitabı ve şehit· 
lerimiz bize bu ölçüyü vermi~tir. Bu 
ölçüye uymayan, uymamakta ısrar 
edenlerin gidece§i yer dü~manın 
yanıdır. İ~te TC bunun için ''Pi~man· 
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lık Yasası"nı çıkarmı~tır. Zayıf. 
inançsız, hastalıklı insanlara yapı
lan bir ça§rıdır bu; "İnsanh§a iha
net et, 3-5 yoldaş kellesi getir, 
affederim'' demektedir sömürgeci
ler. Bu yasa devrimcileşmeyen ve 
bunda ısrar edenlere, .. devlete sığın
malarını, arkada~larını ihbar etme· 
lerini. örgütü da§ıtmalarını, eylem· 
den alıkoymalarını" örgütlemekte, 
kar~ılıgında ise "canlarını" bagışla
mayl vaadetmektedir. Pro· 
vakatörün ve cezaevindeki ihanetçi 
faşist çetenin çagrıları yanıt bul
muş, küçük-burjuva kaypakları ve 
korkaklarına , tasfiyecilere ve boz
gunculara "af" çıkmıştır. Ancak 
karşılıgında kelle istemektedirler. 
Basit duygu ve bireysel asalak 
yaşam özlemleri, ödlekHkleri ile 
örgüt bozgunculu§una. yıkıcılı§a 

başvuranlar direnişin geli~mesi 

karşısında özlemlerine kavuşama· 
malarının hırsı ve öfkesiyle yoldaş 
katilligine de başvurabilirler. Çeliş· 
kili ruh haline sahip olan bu tipler, 
bir dönem keskin devrimci iken bir 
dönem devrim düşmanı olabilir; o 
çok övündükleri .. hümanist" duygu
lardan sıyrılarak birer insan kasabı 
haline gelebilirler. Bunun örnek· 
lerine çokça rastlanmı~tır. 

PKK'ye karşı dayatılan savaş, 

kimlik de§iştirme savaşımıdır. Ön
ce TC kimlik değiştirmiş ve arkasın· 
dan bu kimlik degişikliğini tüm 
topluma dayatmıştır. Kimlik degişik
ligi Mehmet Bartas tarafından 

başlatılmıştır. Devrimci·İşçi bunu 
soldan izlemiş ve nihayet bu pro· 
vakatör eliyle PKK'ye de dayatılmış· 
tır . Bu kimlik degişikligi her türlü 
devrimci değerlerin inkarı demek· 
tir. Bunun için PKK'nin çizgisi 
kadro anlayı~ı ve önderli§i azgınca 
saldırılara maruz kaldı. Onlara göre 
.. PKK kadroları ki~iliklerini yitir· 
miş, yolunu ~a~ırmı~. intihann eşi· 
ginde, akıllan elinden alınmı~ ruh 
hastaları"ydı. "PKK çizgisi intihar 
yolu"ydu ; PKK merkezi ise . "insan
ları ölüm~ yollayan cinayet merkezi , 
ruh hastaları" olarak nitelendiril
mekteydi. Bu safsatalara cevap ver· 
meye bile gerek yok. PKK'den ayrı· 
larak gerçek kişiliklerine kavuştuk
larını ilan eden Şahin, Yıldırım 

gibi hainlerifadelerinde gerçek kişi· 
li§i ve mutlulugu Kemalizmde ve 
faşist Türkçülükte bulduklarını be
yan etmektedirler. Bu da sözü edi
len "gerçek kişili§in" nemenem bir 
şey oldugunu açıkça ortaya koy
maktadır. Semir, Seher, Süleyman 
gibilerinin sergiledigi "kişilik"te 

ortadadır. 

Toparlayacak olursak, düşman, 
sosyal·şovenizm . küçük·burjuva re· 
formculugu, provakasyon ve tas
fiyecili§in PKK'ye kar~ı yürüttügü 
sava~ın öz olarak farklı bir yanı 
yoktur. Tümünün , istisnasiz saldırı 
noktaları aynıdır. Partimizin dire
nişçiligine, önderli§ine, kadro an
layı~ına ve ba§1msızlıkçı çizgisine 
saldırı tümü tarafından yürütül
mektedir. Tek fark , saldırı kaynak
larının ve biçimin degi~ik olması· 
dır. TC bunu fa~izm adına, sosyal
şovenimiz ve küçük-burjuva re· 
formculuğu " devrim"' adına, tas· 
fiyeciler ve provakatörler ise PKK'yi 
"dogru" yola sokma(!) adına yap
maktadırlar. Bütün bu çevrelerin 
kullandıkları yöntemler açık ki, iki 
de§i~ik siyasal güç arasındaki ola
gan mücadele yöntemlerine benze· 
mektedir. Hile. entrika, komplo, 
yalan ve demogojinin kullanıldı§ı bu 
savaş PKK'yi imha etmek için açii
mış özel bir savaştır. Araçları da 
ona göre özel ve bayagı araçlardır. 
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12 EYLÜL FAŞİST REJiMİNİN SOLA YÖNELİK TASFİYECİ ÇABALARI 

VE DEVRİMCİ DİRENiŞ HAREKETİNİN GÖREVLERİ 
Türk burjuvazisinin günümüze ka

dar Türkiye sol hareketine kar!iı 

savaşımda başarılı çıktı§ını ve bu 
mücadelenin güç lü bir tarihi tem e le 
dayandığıni bugün son gelişme ler 
çerçevesinde daha iyi göre bil· 
mekteyiz. Yine emperyalizmin de 
Türk burjuvazisini bu _konuda 
örn ek göstermesi , ustah§ını övmesi 
bu nedendendir. Gerek Kürt hare
ke tle rine, gerek çe~itli devrimci 
,ıareketlerden Komünist Partisine 
kadar. tümüne yönelik uygularna
larında aynı başarıyı gösterdi§i 
görülmektedir. Bunun tarihi. top
lum sa l nedenleri o ldu§u kadar. TC 
tarafından geliştirilen tasfiyeci 
politikalar karşısında solun gerek
li tedbirleri geliştirememesinin de 
payı bulunmaktadır. 

TC bir yandan devrimci hareket· 
ler üze rinde baskı , .!jiddet ve imhayı 
yog unlaştırırke n. diger yandan ise 
bu hareke tle rin iç ine sızarak. pro
vake e tmekte. böylece de onları 

devr imci direnişçi özünden boşa lt

nıakta: tesirsiz hale g etirmektedir. 
Bu durum a düşen solu ise, düzenin 
uysal bir aleti haline sokarak, dev· 
rimci ha reketlere karş ı kullan· 
makta : h e r o rtaya ç ıkan yeni sos
ya li st ·denıo kratik harekete karşı 

bir a jan -prova katö r olarak sa ldırt· 

maktadır. işte Türk burjuva zis i bu 
he r iki yön temi uygulamakta usta
l aşmış ve birçok benzerinden ile ri 
bir konumda d a bulunmaktadır. 

1 )· Kemalizmin Sola 
Dayattıgı Tasfiyecilik 

ve Dayandığı Temeller 

Sola karşı mücade lede Ke maliz· 
min n as ıl usta taktikle r uyguladı§ ı 

ve bunda nasıl başarı sagladı§ı 

a çıktır . M.Ke mal'in sahte TKP kur· 
ma girişimlerinden tutalım da. Kürt 
isyanlarını ezmeye varana kadar ne 
tür yöntemler geliştirdi§i ve bu 
tem elde sonuca gitti§ i. ve tüm bun
ları uygulamada da usta oldu§u 
bilinm ektedir. Daha TKP kurulma· 
dan M.Kemal arkadaşlarına yazdı§ ı 
mektupda , kendilerinin bir .. KomU
nist Partisi kurmasından bahse
de rek" ipl eri ö nceden e le almay ı 

planlar. Bunun için de yakın ça lı ş· 

ma arkadaşlarına bir Komün ist 
Pa rt isi kurma talimatını ve rir. Bu· 
nun üzerine başında Kılıç Ali , Hakkı 
Behiç (maliye vekili). İhsan (Bah· 
ri ye vekili), Refik (Koraltan·M ebus). 
!)uraya Yig it'in (Mebus) bulundugu 
bir Komünist Fırkası (Parti) kur
durtulur. Bununla da yetinmeyen M. 
Kemal kurdugu TKP'yi Komintem 'e 
üye e tmek için de girişimlerde bulu
nur . Ali Fuat Cebesoy'u Partiyi 
Ko minte rn 'e üye etm ek için gön
de rir. 

M.Ke mal'i sahte bir TKP kur· 
maya iten nedenler vardır. M. Ke· 
mal bunları çok iyi görmüş . daha 
Komünist Partisi kurulmada n. ken
dis i bizzat denetiminde kurdurtarak 
böylece bu yönlü gelişmel eri de 
kendi dene timinde tutmak ist e miş
tir. M.Ke mal 31 Ekim 1920'de bu 
girişiminin nedenlerini ise şöyle açık
lamaktadır. "Komünizm m em
leketimizde de§il. Rusya 'da bile 
henüz tatbik kabiliyeti hakkında 

sarih kanaatler hasıl olmadı§ı 

anlaşılmaktadır. Bununla beraber 
dahilden ve hariçten muhtelif 
maksatlarla bu cereyanın mem
leketimiz dahilin e girmekte oldugu 
ve buna karşı makül tedbir alınma· 
dığı taktirde, milletin pek ziyade 
muhtaç olduğu birlik ve sükununu 
bozacak hallerin m eydana gelmesi 
imkan dahilinde görülmüştür. En 
makUl ve tabii tedbir olarak. aklı 
başında arkadaşlarda n , hükümetin 
malümatı dahilinde bir Türkiy e 
Komünist Fırkası teşkil ettirmek 
oldugu düşünüldü. (aktaran Şevket 

Süreyya Ayde mir, Tek Adam M. 
Kemal. Syf: 356-357) Görü ldügü 
gibi M. Kemal isteselerd e ist emese· 
le rde kendi dışında bir Ko münist 
Parti'nin kurulaca'§ını sez inle miş 

ve tedbir olarak da kendi de ne ti· 
minde böylesi bir partinin kurul · 
mas ına teşebbüs etmiştir. 

Fakat. M. Ke mal kurduttuğu 

Komünist Partisi ' ni Ko minte rn 'e 
göndermesine ragmen bunlar ta ra· 
fından tanınmasını saglaya m az. 
Kominte rn Mustafa Suphi ö nde rli
§inde ki TKP'yi tanır . Bu durum 
kar!iısında yen i uygulamalar gün 
de me sokma k isteyen Kemali s tler. 
Mustafa Suphi önderligindeki 
TKP'yi ele geçi rme p l anları kurar· 
lar. Bu amaçla M. Ke mal. M. Sup· 
hi 'ye bir m ektup gönderere k. Ana· 
do lu 'ya geçmesi ni ister. Plan. M. 
Suphi Ke m a list le rin bir uzant ı s ı 

haline getiril ecek . e§er bu ba!iarıl
mazsa da ka tl edilecek: böy lece TKP 
Kemalistle rin Komint e rn iç indeki 
bir uza ntısı ha line ge lecektir . Planın 
di§ e r kısmı uygulanamayınca kat· 
letme gü ndeme koyulur . Sahte Ko· 
münis t Partisi 'nin varlı§ı ve Ke ma· 
li st le rin buna ya klaşımını göre
m eyen veya öne msemeyen M. Sup
hi 14 yo ldaş ı ile birlikte Anadolu'ya 
ge lirle r . O bil in en plan uygulanarak 
M. Suphi ve yoldaş l arı Karad eniz' in 
sularına gömü lürle r. Böylece da ha 
do§madan Komünist Hareke tin en
ge ll enm es i de Ke malis tle r tarafın
dan başarılır . 

Daha sonradan açıkça görü
lecektir ki, bu tari hten itibaren TKP. 
Kominte rn'de. Kema lizmin savu
nuculu§unu yapar. Gerek Şefi k 

Hüsnü 'n ün konuşmala rı gerekse de 
Komintem ' in TKP'ye yöneltıig i e leş· 

tiriler. bu gerçe§i do§rular nite 
liktedir . Artık TKP'nin e le geçirilme 
başarısı gösterilmiş ve TKP Kema 
lizmin sol içindeki bir uzantıs ı 

haline gelmi ş tir. 

Karşıs ında beliren ve ge li şme 

ihtimali o lan he r türlü muhale fe tin 
üzerine benze r yöntem le rle giden 
M. Kemal. Kürt ha reketi nden tuta
lım da en sıradan bir karşı ç ıkışa 

kadar. he men tüm muha lifl e rinin 
içerisine kışkırtı c ı . provakatör ajan· 
larını gönde re rek onla rı içten sap
tırmaya ve e le geçirm eye büyük bir 
çaba harca mışt ır. Yukarıda da vur
guladıgımız gibi. bunda başar ı da 
sa§ layan Kemalist leri. bu de rece 
elverişli bir konuma getiren, kuş· 
kusuz bu gelenegiTürk egemen le ri· 
nin o yüzyıllar s üren yönetim ge
leneginden devralarak uygula
masıdır . Gere kl ig inde müslümanlık 
adına feoda lizmin iyi bir kılıc ı o lan 
Türk egem enlerinin bugün de hıris
tiyanlık adına e mperyalizmin iyi 
bir uşa§ı olmada gösterdikle ri 
beceri. bu s ınıfın ç ıkarları uğruna 
nasıl bukelemun gibi renkten 
renge girdiğini göstermekt edir . 
Yine Türk egemenlerin in halk 
muhalefe tini yı llardır i ş l emez kıl

maları, halk ha reke tini ezm e gü
cünü. ustalı§ını göstermele rini. tüm 
beceril erini bu özelligine ba§laya 
biliriz . 

TKP'nin zayıflıklarından ya rar
lanara k e le geçi ren Kemali s tle r. so l 
hareketin kuyrukç u bir tarzda şekil 

le nmesinin teme lle rini de böylece 
atmışlardır. Kemalistl eri n gerçek 
yüzünü o rtaya koymada. buna ka rş ı 

mücade lede do§ru temellerde bir 
yaklaşım getirerneyen TKP. nitekim 
Ke malistle rin oyunu na gelerek 
önderliğin i bir katliamla yitirmiştir. 

Geride kalanlarını ise kendisine 
baglayan M. Kemal , bunlar eliyle 
TKP'yi kendisine bir pe rde o lara k 
kullanır. TKP, bu tarihten itibaren 
Kemalis t politikanın bir savu
nucusu olarak ortaya çıkar. Kürt 
hareketlerinin ezilmesinin hararetli 

bir savuc us u o larak da sesini du
yuran TKP. Kemalis t po li tikanın 

katıksız bir savunuc usu da kesilm iş

tir . "TKP. I 925- 1930-1938 isyan
larında katliamı kraldan daha 
kralcı bir e da ile Komintern 'de 
savunmuştur. Bütün bunlar. ke ma· 
list harek etin kendisini. TKP içinde 
ve TKP eliyle Komintern 'de ba
şarıyla temsil ettirdiğini göster
mektedir. "(Serxwebun Say ı 44. 
Türk Ordusu ve Özel Savaş) Devle t 
politikas ını onaylayarak. Ke m a li s t 
iktida rın bir u za ntı s ı h a line g e le n 
TKP. gide rek özünden bo~alt ılarak 

he r ge li şen yeni de m okrat ik-sos
ya list muhal efeti e ritm ede bir araç 
ha line gelmi!itir. "Devletin ve mil
le tin bir li§i ni " teme l poli tika halin e 
getiren TKP denile bilinir ki. bundan 
sonra tüm varlı§ını da bu politikaya 
ha s r etmi~tir. Devle tin sınırları dı

şına ç ıkmayan ve o nun varlı§ ını 

hedefleyen eyle mie re karş ı duran 
TKP. Ke m a lis tle rden önce kendis i 
devletin var lı §ını hedefl eyen dev· 
ri m c i oluşum ların kar~ısına ç ıkmı!i

tır. Bu nedenle baş ta H. Kıvı l c ımlı 

olma k üze re. TKP içinde şeki ll e n

rnek isteye n birçok olumlu geli !i
meyi gizl e miş ve giderek de dı !i 

talayarak etkisi z kılmıştır. i!ite 
TKP'nin M. Suphi'nin katledil · 
mesinden sonraki tarihi budur. 
Kemalis tle r tarafından yön ver ilen 
ve kontro l altında tutulan bir 
ge li şm e tarihidir . Türkiye Ko müni s t 
h a reke tinin bu olums uz çıkışı daha 
sonraki g e li~im i ni d e etkileyecek ve 
Türkiye so lun un bir türlü kuyrukçu 
politikayı terke tm em esine yol aça
caktır. .. De vle tin ve mille tin blitün
lü§ünü" programının birinci mad
desi h a lin e getiren sol. hala bu
gün de m evcut konumunu sürdür
mektedir. 

Türkiye so l hareke tinin inkarc ı 

bir konumda şekillenmesinin tarihi 
temellerini yin e bu o lu!ium süreci ne 
ve temel a ldıQ ı s loga na dayandır· 
mak mümkündür . ittihat ve re rakki 
hareketinin ideoloj ik-po litik orta
rnında yaşam bulmaya çalışan sol. 
bu ge leneğin i bugiin de " l egall eşme 

ve demokrasi " u§run a en utan
mazcas ına slirdürmektedir . TKP 
programı incele ndi§inde devle ti 
yıkmay ı kesinlikle programına 

almad ı§ ı görülmektedir. Ve onun bu 
durumu Türkiye so l hare ke tinin 
gelişimini de et kilem iştir . Bu ne· 
den le devletin ideolojik-politik orta 
rnında oluşan b u so l. daima devl e tçi 
o lmuş ve devle te yönelik h e r türlü 
devrimci ç ıkışa karşı da tavır a lmış 

tır. .. Devle tin ve mille tin bütünlü
gü"nde ifadesini bulan ittihat ve 
terakkicil erin s loganı. bunların 

e linde programlarını dayandırdık

ları bir ilke ha lin e ge tirilmi!itir. 
1960'1ar son ra sında oluşan so la 

da damga s ını vuran yine bu öze l
liktir. 1960'1ı y ıll arda şe killenen sol. 
27 Mayıs Anayasas ının getirdi§i 
boşluklardan da yararlanarak, ta· 
mamıyla legale çıkarak, düzen 
sınırlarını aşmayan bir çalışma 

içerisine yönelmişlerdir . 27 Mayıs 
Anayasasının getirdiQi sınırları 

aşmayan bir faaliyet yürüten sol. 
devlet sınırlarını aşabilecek bir faa· 
liyet içerisine girmemiştir. Yine bu 
dönemde de. politikalarının ana 
merkezine oturtulan devleti nas ıl 

ko ruyacaklar , mevcut sınırlar içe 
risinde fa a liye tlerini nasıl yürüte
cekler ve benzerleri olmuştur. 

1 960'1ar sonrasında oluııa n TIP vb . 
partile r de legal sın ırların d ışın a 

çıkamamış. tam te rsine bu lega l 
olanakların bir ürünü o larak ortaya 
çıkmış ve bunun dı ş ına taşam a 

mışlardır . 

Türkiye solunun bu o nurs uz geç· 
mışıne ve özelli§in e ra§m en. 
1971 'de devrimci birçıkış yaşanmı!i 

sa da fazla gelişme olana g ı bulama
dan Türk burjuvazisi tarafından şid
de tle ezilmiştir . 197l 'de ge li ştir il 

rnek istenen bu ç ıkı ş. solun bu refor
m i st. devle tçi yap ı sının aşılmas ında 

öne mli gelişme l e r ortaya ç ıka r

mışsa da. hareketin kısa sürede ezil
mesi ve önde rle rinin katl edilm e· 
s inden dolay ı daha fazla bir geliş
m eyi yaşayama mıştır . O lumlu bir 
çıkı ş olm asına rağmen. bu hare
ke tin ke ndisinin de c iddi yetersiz lik
le ri m evc uttu . Henüz bir bütün 
o la ra k , so lun gözünü kapatan 
gerçe kle ri görmesini enge lleye n 
sorunlann aşılması saQianamam ıştı . 

Lega l Maliksi zmin ve icazetli solun 
sınır l arının fazla zorlanmadıgı bu 
süreç . hareketin önderler inin darbe 
yemesi ile birlik te kesintiye u§radı . 

Gerek devl et. dem okrasi ve gerekse 
de Kürdista n sorununda yeterli ya k
l aşımla rın konu la maması . bu dev
rimci ç ıkışların ge lişim ini de önemli 
ora nda etkil e miş ve is tenilen so
nuca ul a!i ılamamasına yo l aç· 
mıştır . 

12 Mart faşist darbesi ile dev· 
ri mc i ç ıkış ın ö nünü şiddet ile enge l· 
leyen Türk burjuva zis i ge li ş ti rdiği 

kat liam ın üze rind e bu kez yen i güç· 
!e rin devreye girmesini de çeş itli 

yön te mlerle enge llem eye ça lışmış· 

t ı r. 1971 çıkışı başarılı o l saydı , buglin 
Türkiye solu aç ı s ında n durumun 
da ha farklı o la cag ı açı ktı. 12 Mart 
direnişçiliginin miras ı üzerinde 
şe kill en en Dev-Yo l. TKP-ML gib i 
kü çük-burjuva sosya lis tl e ri. hare
keti direnişçi özünden boşaltarak. 
bugün geçmiştekinden daha teh
like li bir tarzda batagın içine çek
mi ş ve bo§maya ça lışm a kt adırlar. 

1973'1e rden sonra yeni den topar
lanmaya baş layan so l. legalizmi 
aşamayarak devletin ç i zd i ği sınır· 

lar çerçeves inde hare ke t e tmeye 
deva m e tmiştir . Mevcut dururnuyla 
da sorunları daha da a§ ırlaştı r· 

maktan öte birşey yapmayan sol. 
Türk burjuvazisinin geliştirdiQi 

ko mplo ve saldınlar karşısında 

gerekli ö nle mleri geli!itiremedigi 
gibi , giderek bunların etkisi altında 
zayıflatılmıştır . 

Türk burjuvazisi Mahir. Deniz ve 
1brahimleri katietmeyle de kal· 
mayarak. tıpkı dah a 1920' lerde M. 
Suphi'nin katl edi lm esinin a rd ından 

ge li ş tirdi gi ve TKP içi ne kadar da 
uzatarak. ba&arı da sa§ ladı§ı e le 
geçirm e ve uzantısı halin e g e tirın l' 

politikasını da uygulamaya soktu . 
12 Mart so nra sı bir yandan solun 
yeniden taparlanışı ve ço k parçalı 
o larak ortaya çıkmasına yol açar
ken . di§er ya ndan da TC'ni n bu sol 
iç in e sızarak e le geçirm e. güçten 
düşürme , devrimci özünden bo· 
şa ltm a çaba larının se rg il en nı es ini 

de ortaya çıkarm ı ş tır . Bu nedenle, 
bu döne mde TC de ge lece kte ki 
h esa pl a rının tedbi rini bugünden 
a larak çeşitli biç imle rde so l iç ine 
s ızmaya çalı ş mıştır . Yine, I 973 
sonrasında so lun adeta kırk yanıalı 
bohça misali ortaya ç ıkm as ı da bu 
gelişmele rin b ir ürlinü ola rak de 
ğe rlendirilebili n ir . 

TKP üze rinde ge li şt ir il en tas· 
fiyecilik. bu kez daha yaygın. fakat 
bir ço k güç üzerinde uygulanmaya 
sokulm ak istenir. Bugün ort aya 
çı kan sonuçlara bakıldıQında da bu 
dönemde geliştirile n uyg ulamaların 

ba!iarı derecesi de açıkça görül
me kted ir. Hem en her grup 2 'ye. 
ardından 3'e, 4'e bölünmeye başladı . 

Bir kısım hareke tler üzerin e imha 
yö ntemi ile giden TC. bir kısmının 
da içine s ızarak etkisizleştirip, 

düzenin uysal bir kö lesi halin e getir 
m ektedir. Bu politikalar 12 Mart 
sonras ında en in ce detayları ile 
uygulanarak başarılı olunmak is
tenmi ştir. 

2)· 12 Eylül Rejimi 
ve Tasfiyecilik 

12 Eylü l fa~ iz mi de bu tarihi geç· 
m i şe dayanarak, sola karşı savaşı m 
yürütm eye girişece ktir. Bu. sadece 
Kemalizmin de rslerin e değ il , aynı 

zamanda Abdulham itçili§e daya· 
n ara k yapılmak is tenecektir de . Bir 
yandan ajan·provakatör faaliyet
lerle top lumu yönelirken. d i§er yan
dan ise yeni tasfiye ö rgütleri olu ş 

turarak direnişçi örgütle re karşı 

kulla na caktır. Bugün 12 Eylül faşist 
re jimi . tasfiyecili§i M.Kema l'in de · 
neyinden. ajan-prova katörl üğü ise 
Abdulhamit ' ten ald ıgı de rsle rle 
uygulamak ta ve her ikisini ge liştir

mekte de başarı göste rmektedir. Bu 
he r iki yöntemin böy lesi ne iç içe 
ge li ştirilmesi de en ile ri düzeyiyle 
ı 2 Eylül rejiminin şahsında ortaya 
çıkacak bir durumdur. Tüm bu gerçek· 
le r konus unda geniş ge niş yaz ıl a· 

bil inece§i gibi. fakat dikka tli bir 
göz le m ci de gelişme l e ri göreb ilir 
ve durumu kavramakta fazl a güç
lük çekmez. 

12 Eylül faşist rejiminin devrimci
demokratik muhale fe te yö ne lttiQi 
sava~ ınıın en az şiddet cephesi 
kadar ve hatta b undan daha önem· 
lisinin tasfiye ve provakasyon faa· 
liyeı l e rinin geliştirilmes i oldu gunu 
gözden uzak tutmamak gerekir. 
ı 980·85 arası s ürecin bir bilançosu 
çıka rıldığında, devrimci-demokra
tik muhalefetin idam, işke nce , ve 
baskıdan çok. di§e r yö nte mle rle 
kuyrukç u duruma getir ilmesi. bi rer 
küçük-burjuva reformis i hareketi ne 
dönüştürülm esi sözkon usudur. Bur
juvazi e linde adeta igdiş edilen sol. 
düze nin uysal bir ale ti haline ge tiri
le rek, devrimci hattından kopartılır . 

Bugün ister küçük-burjuva re for
mİst hare ke ti şeklin i a l s ın . ister 
küçü k-burjuva hareketlerin de§işik 
nüansları biçiminde şeki ll en s in. is· 
te rse de sosyal-demo krat bir biçimde 
ortaya ç ıksınlar . tüm bunların re ji
min dayattı§ı p latformla r o rta· 
mında şe kill endi§i ni görmek ge· 
re kir. Gü nümüzde, ı 2 Eylül faşist 

rejiminin icazetli sol'undan S HP , 
DSP'den tutalım da Dev-Yol'dan 
çıka rıl a n Dev-işçi kligine, Parti· 
zan'da n çıkarılan mült eci Parti
zan 'a, TKP'den geli!itirilen " Sol 
Birlik" g irişiml erine varana kadar. 
tüm hepsinin rejimin dayattı§ı 

"demokrasi " platform unun so ldan 
bir tamamlayıcısı o lmaktan başka 
bir fonksiyonları bulunmamakta
d ı r. 

Bugün ge re k Türkiye devrimci· 
demo kratik hare ke ti ve g erekse 
Kürdista n Ulusal Kurtuluş Hareket i 
en ciddi tehlikeyi bu çaba la rdan 
görm ekted ir. Bir yandan emperya
lizm adına iş g ören sosyal-dem ok
ras i, diger yandan ise sosya lis t 

ülkele r adına iş görme iddiasında 
olan revizyonist hareketl er ve bun· 
!ara Kürdistan'ı e linde tuta n sömür
geci devlet le rle ili ş kilerinin yanı

sıra , güçlü bir küçük·burjuva ha· 
reketin in zemini de eklenince teh· 
likenin objektif tem elinin büyüklü
gü kendiliQinden anlaşılacaktır. 

Faşist rejim, günümüzün bu elverişli 
siyasal ortamından yararlanma nın 
yanısıra tarihi tecrübe le rin e de da
yanarak bu uygulama ları geliştir· 

mektedir. Bu politikalar cisimleş· 
miş ifadesini de Evren·Özal hükü· 
metinde bulmaktadır. Özal'ın "piş· 
manlık yasası"nda bu kadar ısrar 
etmesinin nedeni budur. Bu po li
tikaların hayata geçirilmesinin 
önemli bir halkası o lan "pişmanlık 
yasası". bizzatABD Türkiye masas ı 

şefi Paul Henze'nin direktifle riyle 
uygulanmaktadır. En son 5 Avrupa 
ülkesinin Türkiye'yi İnsan Hakları 
Ko misyonundaki şikayetlerinden 
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vazgeçmeleri, çok önceden hazırla· 
nan planların bugün faşist rejim 
tarafından uygulandı§ına açık bir 
işarettir. Görüldü§ü gibi emperyalist 
çevreler TC'nin yürüttüğü politika· 
nın yönlendiricili§ini yapmakta ve 
onu hazırlamaktadırlar. M.Kemal'in 
15 yılda yaptıklarını, K.Evren 5 yıl· 
da gerçekleştirerek, başlangıçta sos· 
yalist ülkelerle flört edip onlardan 
gereken tavizi koparmaya çalışıp, 
nefes almak isterken, Bul· 
garistan gezilerinde kırmızı karan· 
fiile karşılanmadan tutalım da. 
SSCB ile 600 milyonluk ticaret 
anlaşması, Çin'e uzanmaya varana 
kadar, Doğu'ya açılma adı altında 
yürütülen faaliyetler ardından "til· 
kinin kürkçü dökkanına dönmesi" 
misali eski inine, Avrupa'ya yöne!· 
di§i görülmektedir. Bir yandan 
sosyalizmin yetersiz yaklaşım· 

larından yararlanırken. di§er yan
dan Ortado§u'nun gerici güçlerini 
günübirlik politikalarını yakalayıp, 
gereken sınamaya tabi tutup kullan· 
dıktan sonra Avrupa kulübüne do§ru 
yol almaktadır. Avrupa da cuntaya 
perdeleri açarak. kendi kulübüne gel
mesine onay vermiş durumdadır. 
Sanki cuntanın bu beş yılında Avru· 
pa'nın hiç suçu yokmuşcasına. 

"anti-demokratik" bir yönetime 
karşı durup faziletini namusunu 
kurtardı§ı inancıyla. cuntayı yavaş 

yavaş nöbet de§işikli§ine u§ratma, 
SHP'ye perdeleri aralama çabası 
göstermektedir. Böylece o Türk 
demokrasisinin nemenem bir de mo k· 
ra si olduğunu gizleyip. dünyaya da 
böyle kabul ettirme çabası içine gir
mektedir. Avrupa emperyalistleri. 
Ortado§u'yu tümüyle kendilerine 
ba§lamak için, bir yandan cuntanın 
o meşhur atadan kalma devrimleri 
bastırma. ezme tekni§inden yarar· 
lanmakta; di§er yandan sosyalist 
ülkeleri tehdit eden konumunu kul
lanmakta ve tüm bunları da 21. 
yüzyıla girerken sağlama bağlamak 
istemekte ve bunda da iddialt 
çabalar harcamaktadır. Emperya· 
lizmin genel kurmaylarında hazır
lanan v'! uygulanan bu planlar. bugün 
belli oranda başarı sağlamış 

durumdadır da. 
İşte devrimci hareketlerin 

payına düşen ve yapılabilecekleri de 
bu genel çerçeve içinde ele almak ve 
görmek gerekiyor. Devrimin, dire
nişin savunucuları ile buna karşı 

duranların konurnlarını da bu genel 
gelişme içinde ele alarak hepsinin 
rolünü belirginleştirmek, gerçekle
rin daha iyi görülebilmesi açısından 
zorunludur. Objektif olarak emper
yalizmin ve TC'nin bu planiarına 
alet olanlar ile subjektif alanda 
bununla bağı olanlar arasında da 
ayrım koymak: objektif olarak bu 
konumda olanları uyarırken. sub
jektif ba§ları olanları ise teşhir ve 
tecrit etmek esas alınmak durumun
dadır. Direnişçi güçler mücadele
lerini sürdürmek ve bu yolda iter· 
!emek istiyorlarsa. oynanmak iste
nen oyunları yakmen görmek ve 
buna karşı tedbirler geliştirmek 

durumundadırlar. 

PKK teorisi, prati§i ve bu konuya 
gösterdigi yaklaşımla elden geldi· 
§ince bu konuların üzerine giderek 
gerçeklerin açıklanmasına çalıştı. 

Devrimi ezdirmemek için görülme
miş kuşatmaya ra§men. direnişe 

sonuna kadar bağlı kalarak dev
rime mesafe aldırmasını bitmiştir. 
Özellikle de 12 Eylül faşist rejiminin 
başta Diyarbakır zindam olmak 
üzere, tüm Kürdistan'da Partimize, 
halka dayattıgı korkunç pro· 
vakasyonunu, uygulamalarını boşa 
çıkarmak için yüzlerce şehit veril· 
diği, belki de insanlık tarihinde 
eşine ender rastlanılacak bir direni
şin sergilendi§i ve kararlı bir müca· 
de lenin yürütüldüğü bilinmektedir. 
Yine PKK. yurtd ışında da sola karşı 
örülmek istenen tasfiyeci planlara 
ve uygulamalara karşı da elinden 
geleni yerine getirmiştir. Bu konuda 
hiçbir tereddüt duymadı§ı da yine 
açıktır. Kendi içine uzanmak is· 

teyen hain ellere karşi da, özellikle de 
zindanlarda "Genç Kemalistler Bir
liği" adı altında geliştiriirnek iste
nen ve Partimizin de§erli önder 
kurucularından Mazlum, Hayri ve 
Kemallerin imhası temelinde oluş· 
turulan ihanet örgütünün yurtdışı 
uzantılarına karşı da kararlı bir 
mücadele vermiştir. 

Yüzlerce değerli yoldaşa idam 
verilmesi. yüzlercesinin katledil· 
m esi, günlük tüm işkenceleri n uygu· 
lanmasından Parti ve mücadelemiz 
konusunda tüm bilgilerin kontr· 
geriliaya ulaştırılmasına varana 
kadar mücadelemizi bastırma ha· 
reketinde çok önemli roller üstlenen 
bu te~kilat; sadece cezaevlerinde 
çalı~makla kalmadı. Kollarını her 
tarafa uzatmaya çalışarak. silahlı 
direnişin gelişti§i alanlardan Ortado· 
§u'ya ve Avrupa'ya kadar her yerde 
ajanlarını devreye sokuyor, tasfiye 
hareketleri geliştiriyor, komplolar 
uyguluyor; fakat buna karşı zindan· 
larda. da§larda. yurtdışında görül· 
merniş bir direnişi ortaya koyan 
PKK. sadece bu komployu boşa 

çıkarnıakla kalmıyor. aynı zaman· 
da gelece§in önünün açılmasını da 
sağlıyor. PKK. en az tasfiyeci ve pro· 
vakatörgirişimler kadar çaba sarf e· 
diyor, devrimin tasfiyesinin önüne 
çıkarak. gözükara bir direniş sergi· 
liyor ve böylece devrimci-direnişin 
kurtarılmasını sa§lıyor. Hiçbir ki· 
şisel çıkar gütmeden devrimci 
görevler üzerine yürüyen yüzlerce 
kadrosunu şehit vermesine ra§ men. 
PKK. geliştiriirnek istenen tasfiye 
planını boşa çıkarıyor. Bitmek bil· 
meyen bu çabaların sonucudur ki. 
PKK, dayatılan kemalist tasfiyeci li· 
ği n başta Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesi olmak üzere bunun 
yakın müttefiki olan Türkiye pro· 
letaryasının da etkilemesine karşı 
mücadele yürütmeye büyük önem 
vermiştir. PKK. bugün sınırlı da olsa 
bu görevlerini yerine getirmenin 
rahatlı§ı içindedir. Ama biliniyor ki. 
bununla görevler bitmiş de§ildir, 
bunlar sadece yapılması gerekenle· 
ri n küçük bir başlangıcıdır. 

12 Eylül faşist rejiminin örgüt· 
lere dayattığı provakasyon ve tas· 
fiye çabalarına daha yakından 

bakmak ve incelemekte önemli 
derecede yarar bulunmaktadır. 

12 Eylül rejimi tasfiye ve pro
vakasyonu tüm örgüdere dayattı. 
Hemen hepsini kendi uzantısı ha· 
line getirerek, devrimci gelişmelerin 
önünü alma çabası içerisine girdi. 
Genelde devrimci-demokratik ha· 
rekete karşı bir tasfiye planını geliş· 
tirirken. kılıçla katledilmesi gere
keni kılıçla hallederken, direnenleri 
ya imha etti ya zindanlara doldurup, 
görülmemiş işkencelere tabi tu· 
tarak ço§unun içini boşaltıp çü· 
rütürken, bir kısmını da fiziki olarak 
da çürümeye kadar götürdü. Bir de 
bu ortama dayattı§ı "pişmanlık 

yasası" ile sonuca gitmeye çalışan 
cunta. başlangıçta bu yasayı ku· 
laktan kula§a adeta fısıldarcasına 
yaygınlaştırarak, ihanet e§ilim· 
lerini körüklemeye çalıştı. 

Cuntanın geliştirdi§i bu tasfiye 
ve provakasyon çabalarına karşı 

direnme gücünden yoksun olan 
sosyal-şovenizm ve Kürt küçük
burjuva reformizm i teslim alınarak, 
tasfiyeye u§radılar. Devrimci·dire· 
niş mücadelesinden adeta ateşten 
kaçareasma uzaklaşan bu güçlerin 
içine girdikleri bu tutum, açık ki 
cuntanın geliştirdi§i uygulamalar· 
dan ayrı görülemez. Cunta sürekli 
bir biçimde içerde ve dışarda tas· 
fiyeyi dayatırken, bu güçler bıraka· 
lım devrimci-direnişi savunmak, 
kendi örgüt varlıklarına bile sahip 
çıkma cesaretini gösterememişler
dir. 

Cunta. bir yandan içerde "piş· 
manlık yasası" ile teslimiyeti yay· 
gınlaştırırken, dışarıya da el atarak. 
özellikle de sol'un mülteci bir konuma 
düşeceğini tahmin etti§i Avrupa'ya 
uzanarak tasfiye ve komplo girişim· 
lerini sergiledi. Özellikle sol'un ağır· 
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lıklı olarak bu alana taşınmasını da 
dikkate alan cunta, Ortado§u'ya 
fazla yönelmedi, bu alanda bazı güçler 
bulunsa da Arafat işbirlikçili§i 

sonucu bunları da etkisiz kılabilece· 
§ini sanan cu n ta, tüm gücüyle Avru· 
pa 'ya yöneldi. Kendisi açısından da 
sol'un toparlandı§ı bir zemin ol· 
masından dolayı ciddi tehlikenin 
buradan gelece§ini görebiliyordu. 
Bunun için de Avrupa'da dört başı 
marnur bir tasfiyeci sol ortaya 
çıkarmak için, bu alanda belli bir 
tabanı bulunan Dev-Yol. Partizan, 
diğ'er siyasetler ve Kürt küçük
burjuva grupları üzerinde tasfiye 
planlarını _ uygulamaya geçirdi. 
Buna göre de bazı kaşarlanmış ele· 
manlarını çok önceden bu alana 
göndererek. bu alandaki gruplara 
güçlü bir biçimde müdahale etmeyi 
gündemleştiriyor ve bu planın gerek· 
lerine göre bir hareket tarzını geliş· 
tiyor. Hareketlerin direnen önder 
gruplarını tutukladıktan sonra ge· 
ri ye kalanlar üzerinde de bu planlarını 
uygulamaya geçirerek sonuca var· 
mak istiyor. Bu nedenle Partizan'· 
dan ve Dev-Yol'dan bazı kaçışlar 
izaha muhtaçtır. Bu kaçışların al· 
tın da yatan nedenler ve nasıl dışarı 
çıkarıldıkları ortaya konulmak duru· 
mundadır. Dışarı gönderilen böylesi 
bir çok ö§e bugün içinde yer aldık· 
ları hareketlerin iplerini ele geçir· 
miş ve kendi denetimlerine almış 
durumdadırlar. Son dönemlerde 
birçok örgütün esas faaliyetini 
PKK'ye karşı yo§unlaştırması ve 
PKK'ye karııı savaşımı cuntaya 
karşı mücadelenin önüne geçirme
leri açık ki birtesadüf degildir. Tüm 
bunları cuntanın özenle işleyerek 
sol'a karşı uyguladı§ı bu gelişme· 
lerden ayrı görmemek gerekir. 

Şüphesiz tüm bu konuları daha 
uzun ve {Jeniş ele alıp de§erlendir· 
rnek gerekecektir. Ortada dolaşan 
birçok gücün sol'a yönelik olarak 
geliştirilen bu tasfiye planı içe· 
risinde ne kadar objektif yer aldı· 
§ını. ne kadar bilinçli katıldı§ını 

ortaya koymak gerekecektir. Evet, 
bunları izah ederken de bu güçlerin 
prati§ine bakmak gerekecektir. 
Çünkü, bu baylar bugün ak dedik· 
lerine yarın kara derler ve her za
man 180 derecelik dönüş yapmaya 
hazırdırlar. Bu güçlerin en başta 
kendi örgütlerine karşı hainane 
erneller peşinde olduğunu bi liyor ve 
ne kadar sahtekarolduklarını görüyo· 
ruz. Tamamıyla iki yüzlü bir faaliyetin 
içerisinde olan bu güçler. yaşam· 
larını da yine bu temelde sürdürmek 
istemektedirler. Avrupa'da bun· 
ların örne§ine bolca rastlamak 
mümkünken aynı zamanda da dire· 
niş mücadelesine karşı takındıkları 
tutumdan da gerçek yüzlerini or· 
ta ya koymak mümkündür. O halde, 
bu güçlerin direniş mücadelesine 
bakışları, buna yönelimleri onların 
gerçek yüzlerini de ele veren bir 
ayna durumundadır. 

Daha da somutlaştırırsak, bu· 
gün 12 Eylül faşist rejimi tarafından 
adeta Kemalizmin o iğrenç tarihine 
rahmet okuturcasına. Abdulha
mit'in bir dönemler Avrupa'da Jön 
Türklere yaptı§ının bir benzeri geliş· 
tirilmekte ve sol'a karşı uygulan· 
maktadır. Birçok elemanını daha 
önceden Avrupa'ya, Ortado§u'ya 
göndererek örgütler içine sızdırmış. 
bir ço§una eylem yaptırmış, bazı· 
larına da sahte başarılar hazır· 

layarak örgüt içinde yükselmesini 
sa§lamıştır. Kısaca. o bilinen ne 
kadar maharet varsa hepsini ken· 
disinde birleştirmiş ve bu temelde 
belli bir yönelim içerisine girmiştir. 
Denebilinir ki, bunlar teoride tüm 
karşı-devrimci yönetimler açısın· 

dan düşünülen şeylerdir. ama 12 
Eylül faşist cuntası birincil görevi 
olarak sol'u ezmeyi önüne koydu· 
§undan dolayı, bu konuda bir çok 
örne§i daha erkenden öne çıkar
makla ve ileri sürmektedir. 

Avrupa'da cuntanın, sol'u tasfiye 
planını uygulamada başarı da sa§· 
ladı§ı görülmektedir. Hamburg 

Dev-İşçi yönetici kliği, günümüzün 
Jön Türkleri olarak bu politikanın 
aleti durumuna gelmekle kalma· 
m ış; aynı zamanda bunu daha geniş 
bir çevreye bulaştırmanın aracı 

haline de dönüşmüştür. Günümü· 
zün Jön Türkleri olarak ortaya 
çıkan Hamburg Devrimci-İşçi yö· 
netici kli§inin, bugün içinde bulun· 
du§u gelişmelerin bizzat, çok daha 
öncesinden cunta tarafından da· 
yatılanlara ba§lı oldugu açıktır. 

Örneğin Nasuh Mithat'm "Bize 
örgüt kurma dayatıldı" yönlü açık· 
laması bile, bugün Jön Türkler 
olarak ortaya çıkan Dev-İşçi yö· 
netici kli§inin içinde bulundu§u 
durumu açıklamaya yeterlidir. Zin
danlarda dayatılan ve "pişmanlık 
yasası" ile de teşvik edilen tasfiyeci 
örgüt, bugün Hamburg Dev-İşçi 
kli§i tarafından geliştirilmekte ve 
devrimci-direnişçi güçlere karşı 

kullanılmaktadır. Milyonluk Dev· 
Yol şekillenmesini tasfiyeye uğra· 
tarak, bugün cuntanın .. demokrasi'' 
platformunun bir köşesinden tu· 
tarak yeni anlayışlar ile ortaya 
çıkan, bu güruhun tümüyle tasfiyeci 
bir konumda yüzdügü çok açık 

olarak yaşanan gelişmelerden gö· 
rülebilinmektedir. İçerde Nasuh· 
lara dayatılan örgüt kurma giri· 
şiminin dışardaki uygulayıcıları 

bugün Dev-İşçi kliği olarak ortaya 
çıkmaktadırlar. 

Yine, Dev-İşçi'ye benzer bir 
oluşum bugün mülteci bir örgüt 
olma konumuna daha fazla yak
laşan Partizan'da da yaşanmakta· 
dır. Cuntanın ilk elde el attı§ı ve 
çeşitli biçimlerde içine kadar da 
uzanabildiği bir diğer gücün de 
Partizan olduğu açıktır. Hapishane 
kaçkınları biçiminde bir yaygın 

çıkışın yaşandı§ı bir dönemde 
hepsinin örgütün önemli kademe· 
lerine gelip yerleşmeleri, açık ki 
izaha muhtaçtır. Hepsi ajandır 

demiyoruz ama, cuntanın sol'a karşı 
yoğun bir biçimde tasfiye planlarını 
geliştirdiği bir dönemde böylesine 
çıkışların artması ve hemen hepsi
nin de kolaylıkla Avrupalara ulaş
ması ve yerleri önceden adeta 
hazırmışcasına gelip yerleşmeleri 
açıklığa kavuşturolmak durumun
dadır. Direnişten yana olan militan 
öğeler insiyatifsiz bırakılıp, cunta· 
nın katliamianna terkedilirken, bu 
hapishane kaçkınlarının habire 
Avrupalara taşırılınasının anlamı 

nedir? Açık ki. tüm bunlar öyle tesa· 
düfi ortaya çıkmış şeyler degildir. 
Yeri geldikçe benzer konulara yine 
de§inece§iz. Ama her dürüst dev· 
rimci. demokrat ve ilerici bugün 
binlerce gücü olan örgütlerin 
başına çöreklenen yeni Jön Türkle· 
rin ve hapishane kaçkınlannın geliş· 
tirdi§i tasfiye, provakasyon faa· 
liyetlerine karşı daha uyanık ve 
politik bir tavır geliştirmesini bil· 
meli, ve bugün tümüyle özü boşa ltı· 
larak birer mülteci örgüt durumuna 
getirilen milyonluk gücün hesabını 
da sorabilmelidirler. 

Biz, Ulusal Kurtuluş Hareketi· 
mize ve öncü gücüne yönelen tas· 
fiyeci çabaları aydınlattığımızda, 
diğer birçok hareketin de durum 
!arına açıklık getirece§imiz inan· 
cındayız. 

3)- PKK Direnişine 
Dayatılan tasfiyecilik 

ve Provakasyon 

Partimiz. daha ilan edilir edil· 
mez, biliniyor ki görülmemiş bir 
baskı imha ve tasfiye çabaları 

dayatıldı. Türk sosyal-şoven grup· 
larından, ilkel milliyetçi akımlara, 
küçük-burjuva reformistlerinden, 
TC ve feodal·komprador güçlere 
varana kadar, hemen hepsi adeta 
elele vermişcesine Partiye ve müca
delemize saldırdılar. Hilvan'da, 
Siverek'de. Batman' da, Mardin'de, 
Dersim'de ve daha birçok alanda 
akı l almaz bir saldırı başlattılar. 

Yerel feodal güçlerden Süleyman· 
!ardan, Ramanlılara, Mensuri ağa-

Sayfa 19) 

lanndan Sucaklara kadar hemen 
hepsi harekete geçirilirken, MHP'· 
den AP ve CHP'si ne, yine MiT'inden 
Aydınlıgına, HK ve DHB'sinden 
tutalım da birçok güce varana dek, 
saldırı kervanına katıldılar. 

Bir yandan sosyal-şoven akım
lar, küçük-burjuva reformistleri, 
diger yandan TC ve feodal güçler 
adeta hummalı bir şekilde mücade· 
lemizin üzerine yöneldiler. Genel 
Kurmaylığın yönlendirdi§i Aydınlık 
ajanlarından HK'ye, Sterka Sor'a, 
Tekoşin'e ve bugün "Sol Birlik" 
olarak şekillenen UDG'sinden T
KDP'sine kadar tümü önüne başlıca 
hedef olarak PKK'nin gelişimini 

engellemek dolayısıyla da Ba§ım· 
sız bir Kürdistan'ı hedefleyen Ulu
sal Kurtuluş Mücadelesini bo§mayı 
temel aldılar. Daha Parti, 1980'1ere 
gelmeden tüm bu tasfiyeci girişim· 
ler ve saldırılarla karşı karşıya 

geldi. Partinin ilanının üzerinden 
daha 3 ay gibi bir süre bile geçme· 
mişken, görülmemiş bir yıkınıla 

karşı karşıya getirilmek istendi. 
1979'da Elazıg tutuklanmalannın 
gündeme girmesi ve Şahin alçağı
nın Parti hakkında bildi§i tüm bilgi· 
leri , ilişkileri açı§a vurması ve 
operasyonla"ra yol açması ile gi· 
derek yoğunluk kazanan saldırılar; 
1980'e geldigimizde bu UDG ve 
sosyal -şoven akımların komploları 

ile tamamlanarak. PKK dosyası 

kapatılmak istendi. Bizzat bu geliş· 
melerin başında olan Ecevit. daha 
iktidardan gitmeden ileri sürdüğü 
UDG eliyle bu sorunu bitirmeye 
çalışıyordu. Fakat, o başara· 

mayınca bu kez yerine gelen 
Demirel işin içine yeni güçleri de 
katarak, kendi yöntemleriyle çö· 
züm getirme u§raşısı içine girdi. Bu 
da başarılamayınca sıkıyönetim 

uygulamalarının yerine, bildi§imiz 
12 Eylül askeri faşist darbesi gün· 
deme sokuldu. Tüm bu gelişmelerin 
temelinde yatan ana nedenin de 
direniş hareketimizin sürekli geli
şimi oldugu ve bir türlü bastırılama· 
masından kaynaklandığı açıktır. 

Gelişen ulusal kurtuluş mücadele· 
mizin bastırılamaması nedeniyle 12 
Eylül darbesinin nasıl gündeme 
sokulduğu çeşitli yazılarda ayrıntı· 

ları ile işlendi§i gibi. M.Aii Birand'ın 
12 Eylül 0400 adlı kitabında da 
ortaya konulmaktadır. 

Partimize karşı tasfiye ve pro· 
vakasyon faaliyetlerinin yoğunlaş· 
tırıldı§ı bu birinci dönemde dire· 
nişin gelişmesi ve güçlerin ülke 
dışına çekilmesi daha köklü bir 
bakışı ve yaklaşımı zorunlu kıldı . 

TC. 12 Eylül darbesinin hemen ilk 
günlerinde tüm Kürdistan'ı adeta 
yasak bölge ilan ederek, ardından 
adım adım tutuklamalar, katliam· 
lar geliştirerek yönelirken. yurt· 
dışında da PKK'yi teşhir ve tecrit 
kampanyasını en başa alarak faa· 
liyetlerine hız verdi. İkinci dönemin 
ana özelligini bu çerçevede ortaya 
koyabiliriz . Bir yandan yurtd ışında 

yoğun bir teşhir, tecrit faaliyeti. 
diğ'er yandan da ülke içinde yaygın 
bir tutuklama. işkence ve imha ile 
Parti varlığı bitirilmek isteniyordu. 

Bunun için de en başta Partinin 
kadro varlı§ına yönelinerek; bu 
bitirilmek istendi. Cuntanın deyi· 
miyle kadrolarının %90'nı cezaev· 
lerine doldurulmuş olan Partinin 
varlığı zindanlarda yokedilmeye 
çalışıldı. Bu hedeflerin de birincil ve 
temel aldıkları nokta, Şahin Dön· 
mez'in ihanetini kullanarak ve ona 
dayanarak. ılı m lı bir PKK yaratma 
çabası içine girildi. I 980'1er bo· 
yunca bunun çabası verildi ve 
başanya ulaştırılması için yoğun 
faaliyet gösterildi. Şahin Dönmez. 
gerekti§inde kendisinin de siyasi 
savunma yapabileceğini duyuru· 
yor; fakat ihanetinin meşru görül· 
mesini ve teslimiyetine pirim ve· 
rilmesini istiyordu. Böylece, eğer 
hedefine ulaşabilseydi, o çok u§raşı 
verilen .. ılımlı PKK'nin" ilk adımları 
da atılmış olacaktı. Başta Mazlum. 
Hayri ve Kemal olmak üzere zin· 
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danlardaki yoldaşların kararlı di
renmesi sonucu bu plan da boşa 
çıkanlıyor ve işlemez kılınıyordu. 
Bunun karşısında başanya ulaşa· 
mayacaklarını anlayan hainler ta
kımı .. Genç Kemalistler Birli§i" 
biçiminde kendilerini ilan ederek 
sinsi faaliyetlerini alçakça komplo
lar geliştirerek açıktan yürütmeye 
başladılar. Tercüman gazetesinde 
yayınlanan ilkeleri ve ilanlarını 

.. Türklüğün ruhunun yeniden şahla

nışı" sloganı ile açığa vuruyor
larda. 

Bugün çok daha iyi görm ekteyiz 
ki , "Genç Kemalistler Birli§i .. deni
len ihanetler takımı. direkt K.Evren'e 
bag h olarak oluşturulmuş bir birim
dir. Bizzat bu komplonun ba!iında 
yer alan ve birçok yoldaşımızın kat
ledilmesinde bizzat direklifleri 
veren Esat Oktay Yılduan adlı 

azgın bir katil yüzbaşı . K.Evren 
tarafından bizzat mükafatlandırıl~ 
mıştır. Bizzat "benim örgütüm" 
olarak da adlandırdı§ı "Genç Kema~ 
listler Birli§i"ni, biryandan mahkum
lar arasında ko§uş ko§uş dolaş

tırırken, bunun koliarım dışarıya da 
başta Dersim. Batman, Mardin 
olmak üzere Güney Kürdistan 'a 
Avrupa ve Ortado§u'ya kadar da 
uzatarak, Partimizin etkinli§inin 
oldugu her alana sokulmak istenmiş
tir. "Genç Kemalistler Birli§i" nin 
son dönemde yürüttü§ü faaliyetl e r. 
daha da açıga çıkmıştır. Özellikle 
Tercüman ve Milliyet'de ele alınan . 

işlenen konular ve sık sık manşete 
çıkarılan konular, seri yazılar. bu 
akımın hiçte küçümsenmem esi 
gereken bir tarzda örgütlendirildi· 
gini ortaya koymaktadır. 

Bu "Genç Kemalistler Birligi"
nin faaliyetlerinin daha ı 979'dan 
başladıSını ve Partiyi tasfiye e tmek 
amacıyla sürekli bir biç imd e gi
rişimlerde bulunduklan bugün daha 
açık olarak görülmektedir . Daha bu 
tarihlerde " PKK'nin silahlı direniş" 
anlayışına karşı mücadele a çan 
Semir, Süleyman, Davut ve S eher. 
"Demokratik bir PKK" sloganı ile 
ortaya çıkarak, "Silahlı mücadele 
den vazgeçen bir PKK" yaratma 
çabası üze rinde anlaşarak , faaliyet
lerini yogunlaştırdılar . PKK'nin 
silahlı direniş takti§ine karşı olduk· 
larını . bu nedenle yeniden bir 
PKK'nin yaratılmas ı ge rektigini 
il eri sürerek . tıpkı M. Kemal dö ne· 
m inde yeniden yaratılan TKP'nin bir 
benzeri oyunu da. PKK üze rinde 
uygulamak ve sonuç almak is tedi
ler. Bu faaliye tl erini Kürdistan 'dan 
tutalım da , Ortadogu'ya ve daha 
güve nlikli hissettikleri Avrupa 'ya 
varana kadar nasıl çılgınca ge l iştir· 
diklerini. o M.Kemal 'in TKP'sini 
Kürdistan'da da oluştunnak ve bunu 
PKK şahsında yeniden diriltmek 
iç in nelere yö neldiklerini bugün 
daha ayrıntılı bir biçimde bilince 
çıkarmış durumdayız . 

Bu tasfiyeci ve provakatör bay
lar. "PKK Kürdistan 'da 3 gün bile 
dayanarn az, Orta Kürdistan 'ın dag
larrnda fazla yaşayamazlar, Orta
do§u'da uzun süre barmamazlar" 
diyerek çılgınca faaliyetler içe risine 
girdiler. "Piri fani Ali'nin de ne 

zamana kadar yaşayaca§ı belli 
olmaz" diyerek, geriye tasfiye edil
miş bir PKK'nin mirası üzerinde 
kendilerine yaşam bulacaklarım , 

böylece tasfiyeci şefler olarak kabul 
göreceklerini sanacak kadar zaval

lı laştılar. Dışarda bu gibi çılgın 

faaliyetler içerisine girilirken , içer· 
de teslim alınan Şahin-Yıldırım vb. 
gibi ihanetçiler eliyle "Genç Kema
listler Birligi" örgütlendirilmeye 
çalışıldı. 

"Genç Kemalistler Birligi"nin 
oluşturulması için teslim alınan 

Şahin ve Yıldırım. ilk halka olarak 
ele alınır. Bu ihanetçilere daya
mlarak bu örgüt, Mazlum'a dayatı
lır. Eğer böylece amacına ulaşa

bilirse, tasfiye olmuş PKK'de yaratı· 
labilinecekti. Bunun için başta 

Şahin ve Yıldırım hainleri olmak 
üıere TC. Mazlum, Hayri ve Kemal 

yoldaşlara. yeni silahlı direnişten 

vazgeçirilmiş ve teslim alınmış bir 
PKK'yi yaratmak için alabildiSine 
yönelirler. PKK'den vazgeçmeyi ve ı 

yeni bir PKK kurmayı ö neren Şahin· 
Yıldırım alçaklarına karşı kararlı 

bir direniş sergileniyor. Bundan 
dolayıdır ki, o geniş çaplı yürütüi
rnek istenen provakasyon faaliye ti 
boşa çıkarılır. Baskı , işkence ve tes
lim alma çabalarının yoğunlaştırıl
dı§ı birortamda Mazlum yoldaşa bu 
örgütün benimsetilmesi için ay
larca akıl almaz ve eşine en der rast· 
lanır yöntemler uygulanır . Bu uy· 
gulamalara karş ı . bilinen cezae vi 
direnişle ri yükseltilir ve bunun 
sonuc udur ki komplo bo!ja çıka

rılır. 

1980'1erde giderek şekillendiri· 
len bu "Genç Kemalistler" ö rgütü . 
PKK'yi da§ıtmak veya direni!jç i çiz
gis inde n vazgeç irmek için , bir yan
dan ce zaevlerinde baskı . işkence. 

idam ve katietme tehditlerini geliş· 

tirirken, dışarda da uzantılarını 

oluşturma çabası iç ine gire rl er. 
içerde geliştirilen faaliy etlerin ba
şarısı , dı şarda da sag lanacak bir 
başan il e bütünleştirilip , PKK'yi 
da§ıtma hedefine ulaşılmak iste· 
niyo rdu. Bu nedenle içerdeki geliş

m ele re bağlı o larak. dı şarda da yine 
aynı dönemde onun bir benze ri. 
fakat daha sinsice yürütülmes i biç i
minde ortaya çıkarılır. Bunun için 
de daha elverişli koşulların oldugu 
veya daha güvence li gördükle ri 
Avrupa ' yı t emel alırlar. 

Mazlum , M.Hayri ve Kemal yo l· 
daşların önderliğinde yükse ltilen 
zindan direnişi. "Genç Kemalis tl er 
Birliği "nin bütün gizli yanlarını ve 
ilişkile rini açıga çıkararak. Par· 
timize dayatılmak istenen tasfiyeci· 
liğin daha iyi görülmesini sagla· 
mışlardır. İ çerde Şahin. Yıldırım , 
Ali Gündüz, Hıdır Akbalık vb 'le rinin 
ye r aldıgı , dışarda da S emir. 
S ehe r, Süleym a n vb . tarafında n 

geliş tiriirnek istenen bu ihanet 
örgütünün bizzat Evren'in direktif
le ri ile yönlendirildiği ve başarılı 

o lmaları iç in de her şeyin yapıldığı 
ve uygulandığını da bugün daha iyi 
bilmekteyiz. İhane t ö rgütünün baş
ları , cuntaya yaptıkları itiraflarında 
ge rçek niyetle rinin PKK'ye karşı 

"Türklüğün ruhunu yeniden canla n· 
dırmak" o ldugunu açık o lara k 
belirtme ktedirle r. KKK'nın "Türki
ye' de Bö lücü ve Yıkı c ı Akımlar" 

adlı kitabında ye r alan bu itirafları 
nasıl bir ihanetin ge li ştiriirn e k is
tendigini de gözler önüne sermektedir. 
7. Ko lordu Sıkıyönetim Komutan
lıgı Askeri Okulunun 34. koguştaki 
ögrencile ri olarak ve rilen ilirar
larda tüm niyetle r çıplaklı§ıyla 

gözler önüne se rgil enmektedir. 
Bunlardan bazı bölümlerini. so ru· 
nun daha iyi kavranması açısından 
buraya da alıyoruz . 

" Tutuklu bulundu§umuz ilk 
dön emlerde de geçmişte iç inde 
bulundu§umuz ideolojilerden do~ 

layı varolan şartlanma hal ve 
hareketimize yansıyordu... Gerek 
dışardaki şartlanmanın etkisinde 
olmamız ve gerekse bu örgütlerin 
manevi baskısı altında bulunuşu~ 

muz nedeniyle bunalımlı bir yaşam 
içine girmiştik ... Zamanla yönetici~ 
lerimizin (Askeri uzman) gayretleri 
sonucu anarşist-bölücü ideoloji 
(PKK) ile olan baglanmız koptu ... 

Sosyalizm teoride ve pratikte 
ortaya çıkan olaylarla iflas e tti§ ini 
ve hayal ürünü oldu§unu kavramış 
durumdayız. 

Bizce bugün TC sınırlan iç inde 
yaşayan bütün vatandaşlar. Türk 
ulusal de§er yargılan içinde kay
naşmış, bütünleşmiş ve güçlü bir 
Türk milleti gerçe§i yaratmıştır ... 
Atatürkçü düşüncenin do§nıltu~ 

sunda geçmişimizi de§erlendir
dik. " (Şahin Dönmez'in itirafla
nnda n.) 

.. Bundan böyle yaşamıma. bir 
Türk genci olarak Atatürk'ün be
lirtti§i ilkeler do§rultusunda yön 
venneyi yarataca§ım." (Hıdır Akba-
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lık'ın itiraflarından) 

Azgın birer Türkç ü kesilen bu 
ihanetçil e r e liyle geliştirilen "Genç 
Kemalistler Birliği" vasıtası ile Parti 
içinde 'lürklüğün ruhu yeniden 
hortlatılmak" ve Pa rtimiz tasfiye 
edilmek istendi . He r biri iyi birer 
kemalist Türkçü olarak o rtaya çı 

kan bu ihanetçiler güruhu , Ziya 
Gökalpları . Şevket Süreyyaları bile 
geride bırakırcasına tasfiyeci bir 
faaliyet içerisine girdiler. PKK'ye 
Türkçülü§ün böyl esine hem de en 
alçakça komplolarla birlikte dayatıl· 
mak istenmesi. açık ki boş bir faaliyet 
degildir. PKK geliştirdi !ii mü cade le 
ile. TC' nin Kürdistan 'da bi r bütün 
olarak ege men kılmaya çalı ştı ğ ı 

ulusal-inkarcı ve ihane t çi yapıyı kır
mı ş ve bunları yeniden diriitme 
çabalarına da aman tanımamı ştır. 

işte bu nede nden dolayı . PKK 
üze rin e bu kadargelinecek ve he r ne 
pahasına olursa olsun O 'na geri 
adım attırılmaya çalışılacaktır. 

PKK. yıllardır Kürdistan'da bitiril
meye çalı şılan ve bugün de üze ri 
be tonlanarak tarihe gö mülmek 
istenen ulusal bilinç lenme ve yurtse
ve riiSi kendi şahsında cisimleştir· 

miş ; ba§ımsızlık ve özgürlük tut· 
kusunun yenide n alevlenm esini 
sa§lamıştır . ··Ge nç Ke ma lis tle r Bir· 
li§i" vasıtas ı ile bu g erçeklik imha 
edilerek. halkımızın yeniden dirili ş 
çabaları bir kez daha tarihe 
gömülmeye çalışılıyordu . Böy· 
les i zor bir dönemden geçildiğ i 

bir anda. aynı zama nda tarihin en 
şerefli gö reviyle de karş ı karşıya 

o lundugunun bilinciyle hareke t 
eden devrimci ö nde rle rimizde n 
Mazlum . M.Hayri. Ke ma l ve di§e r 
direne n yoldaşlarımız . imha edil
mek istenen PKK ge rçekligine 
sonuna kadar baglı kalıp . sa hip 
çıkarak gö revle rin i başarıy la ye rine 
getirmişle rdir. Bu nedenle Diyar
bakır direni ş i mücade le mizde o l· 
du§u ka dar. halkım ı zın ta rih inde de 
yeni bir dönemin baş lang ı c ı o lara k 
de§e rlendirilmektedir. Tümüyle ta
rihi gö revle rle karş ı ka rş ı ya o lun
du§u böyl esi ö nemli bi r evrede. 
devrimci önderliğin sorumluluğu ile 
hareke t ed en yolda ş l arımız. bu ro l
le ri en şe re fli bir bi çimde yerine 
getirmiş l e rdir . 

Ceza evl e ri ile s ınırlı kalmayan 
ve bu "Genç Kemalis tle rin" uzantı
ları olara k dışa yansıyan ra aliyet
le rle d e. yine Parti, yeni dönemin 
iç ine girm ede n bitirilm eye çalı ş ı 

lıyordu . Zindanlarda Şahin ve Yıl· 
dırım ' ın başını çe kti § i .. yeni bir PKK 
yara tma", "ılımlı bir PKK ortaya 
çıkarma" faaliyeti. dışardaki uzan· 
tıları tarafından da Pa rtiye dayatı
larak. içerde geliştirilmeye çalı!jılan 
oyun, dışardan tamamlanmak iste· 
niyordu. Parti, 1. Konferansı ve ll. 
Kongresinde amaçlarına ulaşmak 
için seslerini duyurmaya çalışan 

dışardaki .. Genç Kemalistle r" uro
duklarını bulamayınca ge ri adım 

atmak zorunda kaldılar. I. Kon
feransta bazı çıkışlar yapmak is te· 
m elerine ra§ men. istedikleri zemini 
bulamayınca çıkışlarını geciktir
diler. 

Ülkeye yeniden dönüşün hazırlık
larının yapıldıgı , yine zindanlarda 
geliştiriirnek istenen tasfiyeye karşı 
M. Hayri ve Kemal PiR yoldaşların 
ö nde rliginde ö lüm oruc u direnişinin 
geliştirildi§i bir dönemde. Şahin ve 
Yıldırım 'dan aldıkları mesajların 

da bir ge re§i o larak, Ağustos son

larında gerçekleştirilen Parti Kong
resin e Avrupa 'dan hazırlıklı ola
rak gelen Semir ve Süleyman, kendi· 
lerine sö zc ü yapmak istedikleri 
Davut'un etkisizleştirilmesi karşı

sında. adeta ağızlarına pençe vu· 
ra rak sustukları görüldü. Bu durum, 
o zaman rahatlıkla ortaya çıkarı la~ 
bilinecek olan tasfiyecili§in. iha
netin biraz daha yaşama şansı bul
masına yol açmıştır. Kongre'de hiç 
ses çıkarmadıkları gibi , önderlige, 
direnişçilere sonuna kadar bağlı 

oldukları andını da içerek kendi
lerini gizleme yoluna gitmişlerdir. 

Fakat gizli o la rak entrikalarını 

yürütme konusunda aniaşan pro· 
vakatö rle r. gittikle ri alanda bu raa
liye tlerini sürdürmüşlerdir. S üley· 
man, Güney Kürdistan 'da ko mplocu 
raa liye tle rini geliştirirke n. Se m ir de 
Avrupa 'da bir benze rin i yürütmüş· 

tür. İki öne mli alanda faaliye tle rin 
yo§unlaştırılması ile s onuç alınabi· 
linece§ini sanan bu " Ge nç Kema
lis tler". özellikle de TC'nin O rta 
do§u'ya en çok yüklendiQi bir 
dönemde "Ali arkadaşın gelece§i
nin de pek parlak olmadr§ını" ya 
teslim o lma ya da komplo la r ge li ş

tirm e il e etkisiz kılınaca§ ını uma
rak, sonuca gideceklerini bekli
yorlardı . Yine bu dönemde Parti 
önderliğine yöne lik iki ko mplonun 
boşa çıkarılması ve Milliye t ga · 
zetesine de bunla rın konu olmas ı bu 
girişimlerin altında hangi çaba la rın 

ya ttı g ını bugün dah a rahatlıkla 

göre bilme m izi saglama kta dır. Yi
ne . TC' ninprovakasyo nda ne ka dar 
ile ri gitti§ ini. dotaylı ve do lays ı z 

o larak buna katılanların gerçe k 
çehre lerini d e bugün da h a iyi 
t a nımaktay ı z. 

S e mir' in Avrupa 'da ge li ş tirdig i 

raaliye tl eri. S üleym a n . Güney Kür
dis tan 'da yürüte rek. Partiyi direnişi 
yükseltmekten alıkoymaya çaba· 
lıyorlardı . Bunun iç in de Avru
pa 'da prova kasyo n hortl atılırke n. 

TC ordu su da. 1983 May ı s'ında 

Güney Kürdis tan 'a müdahale edi
yordu. Böylece tek bir no ktada bir~ 
l e şen bu faaliy etl erle , PKK s ilahlı 

direniş s ürecine girmekte n alıko 

nulmak ve daha ilk adımla rı a tm a
da n bogulma k is teniyord u. Se rnir' in 
öze llikle d e raa liyetle rinin baş lan

g ı c ı o lara k bu döne mi te rci h etm esi 
ve "göreceksiniz heps i Hakkari 
da§ larından içeri g irm eden ö ldürü
lecekler" biç iminde açıklamada 

bulunması . bu geniş çaplı planda 
ne le re ulaşma k i st edi ğ ini göste r
me ktedi r. 

Am a tüm u §raş l a rına rağmen, 

Gü ney Kürdista n s aldırıs ın ın fi
yaskoyla sonuç l anmas ı . Avrupa'd a 
prova ka törün aç ı§a çıka rtılm as ı ve 

ı 984 A§us tos atılımının ge rçe kleş· 

mesi ve direni ş in bo§ulama ya ca§ ı

nın bi zzat pratikt e de se rgil e nın es i , 

Him bu çevre le rin pa nik içeris inde 
sa§a sola kaç ı şma larına neden 
o lmuştur. Artık umduklarını bula
m aya n ve bir da ha da e lde e tme ola 
na klarının t ükendiğini gören bu 
prova katörle r. kapağı çeşitli gü çle
rin yanıııa a ta rak, bu kez ko mplo· 
l a rını bu güç le re dayanara k dışar
da n geli ştirme çabası iç ine girdil e r. 
S i.il eyman. IKP'ye sı§ınırken . bu 
güçlerle birlikte 1985 Nisan komp
losunun t ezgahianmasının biz za t 
iç inde ye r a lmıştır. Parti iç inden 
ge li ştirm e fırsa tı bul amadıkla rı tas
fiyeci çabalarını . başka güç le re 
dayanarak dışardan yüri.itm eye 
başladılar . 

Parti ll . Kongresind e s es ç ıkara
mayan bu yaratıkların Avrupa 
ze mininde PKK il e FKBDC ilişki

le rini sabote e tm ek için nas ıl bir 
çaba harcadıkları da tüm çıplaklı 

§ıyla ortadadır. İ lkesiz bir biç imde. 
.. tüm dediklerinize uyaca§rz. ama 
PKK'yi bu yola çeke m ezsek (yani 
direnişten vazgeçiremezlerse bn.) bize 
sahip çıkacaksınız" diye rek. Dev
i şç i şefiyle bir bildiri kale me aldık 
larını görüyoruz. Bildirinin özü de 
şöy ledir ... örg ütünden ayrılana ve 
çalışmak iste m eye niere karşı şidde t 

uygulanırsa, FKBDC olarak buna 
karşı durulmalıdır." Böyl esi bir ent ~ 

rikanın çevrilmesi kimsenin aklına 
bil e g e lmezken, bu baylarımız m ari~ 
fe tle rinin karşılıksız kalmas ı iç in , 
öncede n bu tedbirle ri geliştirecek 

kadar .. kurnaz" olduklarını sanmış

lardı . Bu tem elde "yeni demokrasi , 
yeni sosyalizm" tartışmalarını geliş

tire rek. öncelikle Dev-Yolu, Parti
zan'ı tasfiye e ttikten sonra, sıra 

PKK'ye gelecek: o da bu tartışmalar 
ortamına çekile rek devrimci-dire~ 

ni şçi özünden boşaltılacaktır. Bunun 
uygulanması iç in de ge li ş tirilen ent-

Sayfa 20) 
rikalar sözkonusudur. 

1983 yılı Partimiz. halkımız 

aç ı sınd~ n oldugu kadar cunta açı
sından da büyük bir öne me sahiptir. 
PKK'nin ı 983 atılımını ge li ştirme 

m esi. yürüttüğü hazırlıkları prati§e 
geçirmem esi iç in , ta m da ko mpl o 
bu dönem e denk ge tiriliyor. Direni
şin daha da ile ri götürölm esi iç in 
seçile n bu y ıl. PKK'nin tasfiye edil
diği b ir yıla dönüştürütmek is ten
mektedir. Cunta nın planlarını uy
gulamas ı açısından da PKK öne mli 
bi r sorun olarak ortaya çıkıyor . 

Cu n tanın Avrupa 'ya ve rdi§ i sözünü 
yerine gelirebilmesi iç in Dev-Yol'
u n. Partizan ' ın . Dev·SOI'un . PKK'
nin ve diğer diren işç i güçlerin tas· 
fi yes i şarttır. 3 yıl içerisinde dev
rimc i h a reke t i ezerek . so l'da yeni 
bir tasfiyeci li gi ge li ştirip yeniden 
"sivil demokras iye" dö ne bilecegini 
vaat eden c unta. bunun iç in "sivil 
seçimle re" g itt iğ i b ir döne mde. 
PKK' nin dire nişi geliştirm e ça bas ı 

iç inde olması . tüm i ş l e rini de bozan 
ana bir ö ge durumundadır . Ta s
fi yeci şe fl er, Dev-Yo l'u Dev-İşç i ' y e, 
Partiza n ' ı da mülteci bir örgüte dö
ni.iştürmede hı z lı davranarak. c un
tanın is tekle r ini ye rine getiriyorlar· 
dı . 

Bu güç le rin m evcu t bu ko nu
mun a rag m en, PKK. direnişte 

ısra rlı davranara k, dire nişi ge lişt ir· 
meye sonuna kada r ba§lı kalaca 
ğını. bi zza t pra ti § iyle i spatlıyo r: bu 
durumda a de ta cuntanın uykusunu 
kaç ınyor ve he r ne pa hasına o lursa 
o lsun PKK'nin tasfi ye edilmesine 
çalı ş ılıyordu . 

Aynı s üreçte, tasfi yeci güç le rin 
birbiri ardına prova kasyona s ahip 
çıkmas ı tesadüfi bir gelişme o lma· 
dığ ı g ibi. bu güç le r in çok insa nc ıl 

öze llikle rinin bulunmasından da 
kayna klanmarna kt a dır. Dev-İşç i'
nin şefinin o b ilin en çaba la rını g e li ş· 

tirdigi bir dö nemd e. "S emir 'e. Sü
leyman 'a, Dav ut 'a ne o ldu ?". ··se
mir'e yönelik bir tav ır Türkiye 
sol'urıa yönelik bir t avır olarak 
de§erlend irilecekt ir." s özle rinin 
anla mı nedir? Tüm bunların da to p
lantıl arl a. b ildi r il e rle geliştirildi§ini 

ve sonuç a lmaya ça lı ş ıldığ ını gö· 
rüyo ru z. Ceza evle rinden halkımı zın 

ve Pa rtimi zin büyük de§erle rini. 
şe hi t ve rdi§imiz h a berle rini a ldıg ı 

mı z bir dö ne mde bu faa liye tle rin 
yo§unlaştınlm as ı boş bir şey degil
dir. Yine b u prova kasyona ba ğlı 

ola ra k. bu s efe r revizyonis t IKP'ye 
daya lı o larak "Sol Birlik" le sıkı bir 
diyalog içeris inde bunlar da sözde 
sosya lis t ülke le r adına. PKK içe
ri si nde bir muhale re ti örm ek iç in 
hareke te geçirecekle rdir. Bö ylece, 
sözde bir kı smı , sosyalist ülke le re 
daya lı muhal efe t oluştururken . bir 
kı smı da Avrupa sosyal ~demokra

s is in e dayalı o larak geliştiriirnek 

istenme ktedir . Böylece iki yönlü bir 
tasfiyeyi PKK üze rine dayatarak 

sonuca varmaya çalışmaktadır· 

lar. Geliştiriirn ek ist enen komplo 
çok a lçakça ve hainane amaçlar 
taşıyan girişimlerdir. "Dağda dire · 
neole r t eslim olursa" PKK içeri· 
s inde ge riye iki kanat kalacaktır. 

Biri TKP yanlısı . di §eri ise Dev-İşçi . 
SHP. DSP yanlısı bir kanat, hesap
lar bu denli alçakça yapılmış ve 
harıl harıl uygulamaya konu!~ 

muştur . 

Parti, geliştiriirnek istenen b u 
ka mpiolara karşı direndi. Açık ki. 
direnme k hakkıdır da. Kürdis tan 
halkının 500 yiğit eviadının kan ıy l a 

çizilmiş bir Hareket e lbe tte ki . bir tas 
çorba ya 40 kadar yoldaşı m. hatta 
tüm varlı §ını satacak kadardüşm U ş 

bir akımın t em s ilc ile r ine bıra kı l· 

mayacaktır. Elbette d i şimizi tı rn a

gımıza takara k . Pa rtiyi h e r ne 
pahasına olursa o ls un bu ih a ne tten 
kurtaracaktık . Pa rt i ll. Ko ngresi'n · 
de n itibaren bu ko nuda yoğun bir 
mücade leye girişildi g i. Avru pa 'ya 
da e l atılarak tasfiyecili§in boy ve r· 
m emesi için birçok tedbirin alındığı 
bilinmektedir. Ama yine de Pa rtiye 
zararların verilmesinin önüne geç i· 
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l ememiştir. Bu gelişmelerin birçok 
insanın Hareketten uzaklaşmasına 
yolaçt ı§ını, yine provakatörün bu 
konuda bazı suçsuz insanları .. Genç 
Kemalistler Birli§i"nin aleti haline 
getirdi§ini de biliyoruz. 

Gi..ıııey Kürdistan'da da benzeri 
bir girişime cesaret edilmesine, IKP 
ve ilkel milliyetçilige dayalı olarak 
geliştirilen bu faaliyetlerin geçte 
olsa devreye sokulmasına ra§men; 
fazl a sonuç almadan bastırıldıQını 
bugün çok rahatlıkla söyleyebi liri z. 
Ve yine en son biliniyor. gerek 
Kürdistan'da, gerek cezaevlerinde 
ve gerekse Avrupa'da bu ihanet akı

mının temsilcilerine darbeler in
dirildi. Böylece en azından son 5 
yılda çeşitli hesaplar yapan. başta 
da 12 Eylül faşist cuntası olmak 
üzere. sol içi uzmanlarına kadar 
hepsinin umutları büyük bir fi
yaskoyla sonuçlandı. 

Provakatörlere Avrupa 'da indi· 
rilen bu son darbeden sonra. 12 
Eylül faşist rejimine karşı bir bi ldiri 
bile kaleme alma cesaretini göster· 
meyen çeşitli güçlerin biraraya 
gelerek. bildiri lerden top l antılara 

varana kadar. PKK'ye karşı nasıl 

mücadele edilecek. bu sorunlarını 
nasıl çözebilecekler? Tüm bunları 
tartıştıklarını görmekteyiz. Dev
rimcilerin. ilericilerin cunta tarafın
dan katledilmesi karşısında bıra 

kalım bir araya gelmeyi. bir tek bil· 
diri bile da§ıtmayan bu güçler. bu 
gelişmeler karşısında bir yı§ın çaba 
içerisine girmektedirler. Başta. 

Terzi F ikriler olmak üzere katledi· 
!en devrimciler için biraraya gel· 
meyen tasfiyeci şe fl er. ihanete vu
rulan darbeler karşısında alçakça 
yönelim ler içine girmektedirler. 

Bugün Türk iye'de olsun. Kürdis· 
tan'da olsun cuntanın görülmemiş 
bir baskı ve sömürüsü yaşanmasına 
ra§men. bu konuda en ufak bir 
girişimde bulunmayan tasfiyeci şef

ler. PKK'ye karşı sözümona "bir 
yunsevere. bir devrimciye" sahip 
çıkma adı altında nası l provakatöre 
kanat gererek, Kemalizmin sol'a 
yönelik olarak ge l iştirdi§i tasfiyeci
li§in nasıl yaman temsilci leri o lduk
larını ortaya koymaktadırlar. 

Yüz lerce şehitl eri . tutukluları o l
masına ra§men. bunların bir tekine 
sahip çı k mayan. ~·ine mücadelemi
zin ortaya ç ıkardı§ ı bir yı§ın son uç 
olmasın a karşın bir tekine bile 
de§inmeyen. bunlar için toplantı 

yapmayan. bildiri da§ıtmayan tas
fiyeci şefler. belki de suçüstü yaka
lanmanın son ucu olacak ki. ken· 
dilerini kurtarmanın telaşı içerisin
de çırpınmaktadırl ar. Dev-işçi'nin 
tasfiyeci şefi . günümüzün Jön Türk'ü 
o lmaya şeref kazanmış küçük 
Kemal'in da§ıttı§ı son bir bi ldiride 
suçlarını nasıl d a giz lerneye ça lı

ş ıyor . ama yine de yakayı ele ver· 
rnekten kurtulamıyor. "PKK po
litikaları bu denli olumsuz sonuç
lara yol açmasaydı bile, hayatları 
tehlikede olan insanların cangüven
liklerini sağlamayı insanfığımızın 

bir gereği sayıyoruz! (Nitekim geliş

m eler bu boyutlara ulaşmadan. 

PKK'nin Resu l ve Baki'yi hapsettik· 
leri haberini aldığımızda elimiz
den geleni yapmaya çalıştık.) 

Bugün artık tartışma problemi 
olmaktan çıkmış bir vahşet bo· 
yutuna ulaşmış PKK'ni n. kendinden 
olmoyan herkese saidırma ve terör 
estirm e politikalarını açığa çı 

kartmalıyız. 

Semir'in ve inançla rı doğrultu· 

sunda ölen tUm insanların anısı 

önünde saygıyla eğiliyoruz ... " 
(Hamburg Dev-işçi imzalı bildiri
den.) 

Bir provakatörün, bir yurtsever 
tarafından cezalandırılması karşı

sında, provakatörlerin yaşamını 

kurtarmak için yo§un bir çaba 
içerisine giren Dev-İşçi'nin tasfiyeci 
şefleri, aynı duyarlı lı§ ı niye bu gün 
cuntanın zindanlarında işkence al
tında hergün ölümle karşı karşıya 
bulunan devrimcilerin yaşamını 

kurtarmak içi n göstermiyorlar? 

Neden Terzi F ikrilerin ve di§er 
devrimci şehitterin an ı sı önünde 
e§ilinmiyor da. bir provakatörün 
.. anısı önünde e§iliniyor?" Bu du
rum şun u açıkça göstermiyor mu? 
Provakasyonla, tasfiyecilikle içli 
dışlı ortak faaliyetler içinde bulu· 
nuldu§una açık bir kanıttır. Tüm bu 
çabal arı devrime karşı suçluluk 
duygusundan kaynaklanmaktadır. 

Milyonluk örgütün nasıl tasfiye edi· 
le re k devri mci özünden boşaltı ldı§ ı, 
birçok devrimeiyi donanımsız bir ' 
biçimde ülkeye gönderme. yaka
latma , imha ettirme vb' leri gibi 
tüm ge lişmelerin sorumlusunun 
kim oldugu çok iyi bilinmektedir. En 
başta kendi tabanlarının. Partimi· 
zin kendilerinden hesap soraca§ını 
çok iyi bildikleri için , yo§un bir 
telaşa düşmekte ve sa ldırganlaş· 

maktadırlar. Bazı dürüst insanlar 
da bu oyun lara a let edilmeye çalışıl· 
ma ktadır ; bunlara diyeceğimiz tas
fiyeci şeflerinin girişimlerinde on
ları yaln ı z bırakmaları ve gerçekleri 
görmeleridir. 

Dev-İşçi kli§i bugün neyi kur· 
taracak, örgütüne karşı iş l edi9i suç· 
ları açıklayabilir mi? Dev-Yol 
örgütüne ne verdiler? Tüm 
bunların izahını yapabilir mi? 
Kuşkusuz bu konularda tasfiyeci 
şefler yakayı ele vermektedirler. 
Önlerinde saygıyla e§ilmeleri ge
reken yüzlerce Dev-Yol direnişçisi 
olmasına ra§men . bir provakatöre 
sahip çıkmaktadırlar. Dev-İşçi kli· 
§i, Semir'e neden bu kadar sahip 
çıkıyor? Görü len odur ki , ondan çok 
şey umut etmişler. çok vaatler almı~
la r, daha da ötesi ona dayanarak 
kendi suçlarını giz leyebi leceklerin i 
sanmaktadırlar. 

Tüm açı§a çıkan suçlarının he· 
sabının sorulaca§ını çok iyi bildik
lerinden dolayı. adeta it dalaşı gibi 
biraraya gelerek, hemen birbirlerini 
aniayıp P KK'ye karşı ortak sal
dırıya geçtiler. Bu, kesinlikle bir 
tesadüf degidlir. M. Kemal'in tas· 
fiyeci şefleri olan Vedat Nedim Tör
lere. Şevket Süreyyalara. hatta Ziya 
Gökalplere kadar uzanan bir geç
miş üzerinde şekillenmektedirl er. 

Bunun sonucudur ki . ellerini Parti 
içerisine kadar uzatmaya bile ce
saret gös tererek. PKK'yi de kendi
le rine benzeştirecekleri. kendi 
kimliklerin e dönüştürebilecekleri 

gafletine kapıldılar. PKK. bu dayat· 
malara karşı kararlı bir tutcm takı· 
narak. direnişi sonuna kadar da
yattı. Bu direnişin sonucudur ki , bu 
baylar umduklarını bu lamamış o la
caklardır ki, PKK'ye karşı böylesine 
azgın bir düşmanlı§ın içerisine 
girdiler. 

Yeri geldikçe bu güçlerin çaba· 
larını ve içine girdikleri tutumu 
geniş olarak iza h edeceğ i z. Bir Dev· 
Yol'a karşı . Dev-işçi kliğinin ne gibi 
suçlar işl ediğini zamanı gelince 
ayrınt ılı bir biçimde ortaya koyaca· 
Qız. FKBDC deneyi içerisinde bu 
Dev-işçi şeflerinin nemenem bir şef 
olduğun u da ortaya koyaca§ız. 

PKK'ye neyin dayatılmak istendi
ğini. ne tür vaatlerde bulunuldu
§unu yeri geldikçe kamuoyuna 
açı klayacağız. Tüm bu girişimie re 

karşı tabii ki PKK. tasfiyeci li §e ve 
ihanete göz yumamazdı. Buna karşı 
il keli tavrın ı koymak zorundaydı. 
Ama devrimci hareketler arasında 
birli§in yaratılması için de e linden 
gelen bütün olanaklan sundu, des
tek verdi; hatta bu çabalarında 

deQerli bir militanını Gürcan 
ÖZCAN yoldaşı şehit verdi. 

" Yeni demokrasi. yeni sosya
lizm" anlayışının ne olduğunu , bu
nun temelinde yatan nedenlerin 
ne ler o ldugunu; objektif ve s ubjektif 
planda ajan·provakatörlü§ün. tas· 
fiyeciliğin nasıl yapıldığını ortaya 
koyacağız . PKK'yi Kürdistan dağ
larına göndermernek için ne gibi 
tekliflerde bulunuldu§unu, eğer 

direnişe geçilmeseymiş idamların 

nasıl önlenebilece§ini, hangi ge
neralle rden söz almış olduklarım , 

bugün Bern'e büyükelçi olarak ta-
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yin edilen Haydar Saltık'la ne gibi 
zımni anlaşmalar yaptıklarını açık 

olarak göstereceğiz. Tüm bu plan
Iarına karşı direnen gücün PKK 
olduğunu görünce, gerçek yüzleri
nin PKK tarafından aç ı ğa çıkarı

lacağını sezince, nasıl amansız bir 
PKK düşmanı kesildiklerini; yine, 
.. PKK'nin despotizmi" üzerine geliş· 
tirilen teorilerin ne kadar saçma 
oldugunu . Haydar Saltık'tan al
mış oldukları .. idamları önleme" 
sözü altında yatan ve bugün hiçte 
küçümsenmemesi gereken bir tas
fiye planının var o ldu§unu tüm yön
leriyle sergileyeceğiz . Hamburg'ta
ki üslenmeden tutalım da, Eşe k 

derneği kurmaya kadar vardırılan 
girişimlerin sol'u gözden düşürerek 
tasfiyeye u§ratma çaba larının bir 
ürünü oldugunu. DSP ve SHP'de b un· 
lan toplamak için de yo§un bir faaliyet 
yürüttüklerini açık olarak belirtmek 
gerekir. Bu planın bir gere§i olarak 
yeni kültür. yeni yaşam üzerine söy
ledikleri ve beş yı ldı r Avrupa'da sür
dürdükle ri yaşamlarının . bin lerce 
yoldaşını bir kenara bırakarak se· 
filce devam ett irilmesi gerekmekte
dir. Avrupa 'daki Dev-Yol birikimin 
nasıl tasfiye edildiği ve işe yaramaz 
hale getirildi ğini önümüzdeki say ı · 

larda daha geniş olarak ele alıp 

işleyeceğiz. Bugün Hamburg Dev
İşçi kli§inin ve tayfasının adeta 
kiyameti koparırcasına pro· 
vakatöre sahip çıkması . ona acıdı· 
gından dolayı degil. PKK içinde 
sözde anti-demokratik e§i li mlerin 
güçlü olmasından kaynaklanmıyor. 
Kendi örgütüne dayattı§ı bir ihanet 
ve tasfiyeden ileri geldi§i açıktır. 

Dev-Yol 'un dürüst militan ve sem 
patizanları bu gerçekleri iyi gördük
lerinde mutlaka kendileri de hesap 
sormak iç in . amansız bi r biçimde bu 
kli§in y3kasına yapışacağını çok 
iyi biliyoruz. 

Tdsfiye sürecini Partizan'ın da 
nasıl yaşadı§ını, devrimci-direnişçi 

özünden koparılarak nasıl mülteci 
bir örgüt haline dönüştürüldü§ünü de 
en geniş izah1yla ortaya koyacağız. 
Bugün çeşitli kılıflar altında savunu
lan birçok görüşün KAYPAKKAYA'· • 
nın düşünceleri ile. tıpkı nasıl 

Dev-İşçi ' nin Mahir ÇAYAN'ın gö· 
rüşleri ile alakası yoksa, Partizan 
için de durum budur. 1985'lerde 
geri çekilme adı altında bir çok 
kadro Avrupala ra getirilerek dev· 
rimci özünden boşaltılıp tüketil
mektedir. Ne idü§ü belirsiz bir iki 
hapishane kaçkınının örgütü n ip
lerini nas1l e le geçirdi§ini ve Parti· 
zan'ın Partizan olma ktan çıkarılip , 

geri çekilme ad ı altında korkunç bir 
tasfiye~iliğin dayatıldığı ve örgütsel 
varlığının işlemez hale getirildiğini 
daha geniş olarak ele alaca§ız . 

Bugün Partizan'da görülmemiş 

bir anti-PKK'cilik temelinde, kendi 
maskesinin aç ı§a ç ıkm amas ı için 
küfürnamelerle dolu yo§un bir ka m
panya yürütmektedir. Partizan . bu
gün yürüttüğü anti-PKK ka mpan
yasını. katlia mlara kadar var
dırarak, tasfiyeci li ğ i daha de§işik 
bir biçimde dayatmaktadır. Asimda 
PKK'nin bu baylarla herhangi bir 
alış-verişi yoktur. Tam tersine bun
lar, direniş alanına geldiğinde PKK . 
bunlara büyük h izmetlerde bulun
du. Elinde var olan tüm imkanları 
seferber ederek . bunların da en az 
bi r direniş geliştirmelerine katkıda 
bulunmaya ça lı şt ı . Gerek Dev·iş· 
çi'nin ve gerekse Partizan' ın bugün 
PKK'ye karş ı düşmanlı §ı yürüten 
şe fl e ri , çok iyi bilirler. PKK. sadece 
bunlara hizmet etti. Ama buna 
karşın bugün bunların yürüttüğü 

saldm ve küfürterin anlami nedir? 
Görülen odur ki , örgütlerini tasfiye 
etmek için belli rolleryükümlenmiş· 
lerdir. Bu rollerinin bizler tarafın· 
dan farkedildiğini ve tavır da 
alındığını görünce korkunç bir PKK 
düşmanı olarak ortaya çıkmakta, 

adeta .. suçlarımıza göz yumun, siz 
de bizim gibi örgütünözü tasfiye 
edin" dereesine saldırmakta ve düş
manlıklannı en tehlikeli boyutlara 

kadar vardırmaktadırlar. Tüm bu 
faaliyetlerinin temeline oturttu ki arı 
ve dava ko nusu yaptıkları . .. niye 
Semir vuruldu " olmaktadır. Neden 
bu konu üzerinde bu kadar ısrarlı 
davranılmaktadır? Semir'in eylemi 
belli , örgütü yıkma çabas ı çok açık, 
.. Genç Kemalistle r Birli§inin" prog
ramı, neye yönelik olduğu o rtada
dır. Fakat buna rağmen, PKK'den 
yüzlerce. yine sizlerden yüzlerce 
devrimci şehit edildi. Niye bunların 
hesabını sormuyorsunuz da, yürüt
tü§ü faaliyetle rle cuntanın işbir· 

likçileri oldukla rı çok açık olan 
provakatörlere sahip çıkıyorsunuz? 
Evet, işte tüm bunların hesabınm 
sorulacağ ını çok iyi bildikleri iç in , 
görülmemiş sald ırıl arın ı geliştiri· 

yorlar. 
Partizan içerisinde özellikle de 

ipleri e le geçiren cezaevi kaçkın ları , 

yaygın bir a nti-PKK'cili§i geliştir· 

mekte ve .. Genç Kemalistler Birli
§i"ne sahip çıkmaktadırlar. Ne de 
olsa kendileri de bu örgütün gizli 
kalmış üyeleri arasında bulun· 
maktadırlar. Son dagıttıkları bil· 
dirile rinde bunu gizleme gere§i bile 
duymamaktadırlar: .. PKK'nin karşı· 
devrimci eylem lerini onaylamamap 
mız, şidde tle karşı çıkıp teşhir 

etmemiz ve PKK'nin hatalarıyla 

uzlaşmamamız, siyasi-ideolojik 
alanda PKK'nin çizgisiy le hesaplaş

ma m ız PKK :ıeflerini huzursuz etti.. . 
emek çi halkımız, ... bu gibi karşı 

devrimci eylem lerin plan/ayıcıları 

ve uygulayıcılarından da mutlaka 
hesap soracaktır." Görüldü§ü gibi, 
Partizan çok ileri giderek intikamını 
almay ı bile hedefle mektedir. Silah· 
s ı z ve insiyatifsiz bıraktı§ı dev· 
rimcilerin cunta tarafından katle
dilmesinin hesabını sormay ı aklına 

bile getirmeyen mülteciler güruhu, 
provakasyona vurulan darbeden 
neden bu kadar etkilenmiştir? Aynı 
ifadeleri TC. ihanetçiler de kullan· 
maktadır. Hatta geçm i ş günler 
içinde İstanbul'da yakalanan ve 
kendisin i TKP-ML Genel Sekreteri 
olarak lanse eden ve devr im cile re 
"teslim ol" ça§rısında bulunan şa
hısta . Libya, Avrupa vb . yerlerde 1 
nolu görevin PKK'ye karşı müca
dele oldu§unu belirtmiştir. Parti· 
zan'ın hapis kaçkım yönetici kli§i 
bunu nasıl de§erlendirmektedir? 
Acaba sizlerin önüne de mi bu görev 
verildi? Gelişme l er ve içinde bulun· 
du§unuz durum. bunu kanıtlar nite
liktedir. Suçunuza ve ihanete ortak 
edemedig iniz PKK'yi. TC ile ayn ı 

noktalarda birle!jerek. işbirlikçi· 

lerine sahip çıkarak yıkmak iste· 
mektesiniz. Hürriyet'de. "PKK'ye 
son ihtar" başlığı altında TC'nin 
Kürdistan'da dağıttı§ı bildiriyi ya· 
yınlarken, yine sizler de aynı dö
nemde . .. PKK şeflerini uyarıyoruz " 

başlı§ı altında bildiriler da§ıtmaya 
başladınız. İçerik olarak birbirin· 
den farklı olmayan bu bildiriler ile 
aynı yolda yürüdü§ünüz daha da 
açı§a ç ıkmıştır . Cunta bir yandan 
teslimiyeti dayatıp. devrimcileri 
direnişten vazgeçirmeye ça lı ş ırken. 

aynı şekilde hapishane kaçkınlan· 
nın kal eminden fakat Partizan 
adına çıkarılan bildirilerde de dev
rimciler. yurtseverler direniş saf
larını terketmeye ça§rılıyordu. 

" PKK şeflerini uyarıyoruz! Gittiği 

niz yol karanlık, tutunduğunuz dal 
çürüktür! ... Örgüt içinde s ize kar,!fı 
muhalefet yürütmek isteyen muha
lif unsurlara karşı sergilediğiniz 

baskı, işkence ve katliam/ara der
hal son veriniz", "PKK şeflerinin 
üzerinizdeki ve içinizdeki baskı, 

işkence ve katliam/arına boyun 
eğmeyiniz! PKK şeflerinin gittiği yol 
çok karanlıktır!" (iKK Ekim-Kasım 
1985)vs. vs . bunlardaha da çogaltı· 

labilinir. Fakat bunlar bile Parti· 
zan'ın yönetimini e le geçirmiş olan 
hapishane kaçkınlannın cunta ve 
işbirlikçile ri ile nasıl aynı a§zı kul
landıklarını ortaya çıkarmaktadir. 

Mücadelemizin 1985 atılırnma 
karşı geliştiriirnek istenen yeni 
komplo ve oyunlar, sömürgeci ha· 
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sında alabildi§ine işlendi. Tilki kar· 
deşlerden, Hüseyin Yeşilta!j ve di
§erlerine kadar nasıl aynı yöntem· 
lerle savaştıkları çok açık ortaya 
çıktı. Evet bu gazetelerde n de, bu 
ihanetçiler takımının bazı konuş· 

maları , okurun daha iyi karşılaş· 

tırabilmesi ve aradaki farkı göre· 
bilmesi iç in buraya aktarıyoruz: 

"Demokratik nitelikleri de yok
tur; e leştiriye tahammül edemez. 
kendisini eleşti rene. 'sen ajansın' 

derdi. Benim diyeceğim şu ki, Apo, 
lider değil örgüt ağasıdır!" (Milliyet 
Apo'nun Maskesi ; 1-7 Ekim seri· 
sinde Hüseyin Yeşiltaş) 

" PKK'nin gerçek kimliğini tanı
madan önce bütün yüreğim le bağlı 
idim . Örgütün gerçek yüzünü gö· 
rünce de ayrılmak istedim. An.cak 
örgütten ayrılanların başına neler 
geldiğini bildiğimden fikir ve dü
şüncelerimi uzun birsüre gizledim." 
(Tercüman . Silahlı Robotlar; 15-23 
Kasım 1985 serisinde Hüseyin Ye· 
şiltaş .) 

"PKK, kendisini yeniden kabul 
ettirebilmek, destek gördüğü ülke
lere 'Ben daha bitm edim' diyebil· 
m ek için bu eylemleri başlattı , ama 
m evcut yapı ile bu işi götüre· 
meyecekleri açıktır. Halkın desteği 
yoktur, tam tersine. dağlarda, kaya· 
lık/arda. tecrit edilmiş bir durumda
dır/ar. Baskınlarla ayakta durma· 
ya, kendi morallerini düze/tmeye 
ça lış ıyorlar ... " (Milli yet Apo'nun 
Maskesi: 1-7 Ekim 1985 serisinde 
Hüseyin Tilki.) 

"Evet. devleti böyle bi/miyar· 
duk. Bize beklediğimiz gibi da vra p 
nılmadı. Onun için zaten pişmanlık 
yasasından yararlanmak için boş· 
vurdum , bildiğim ne varsa açıkla· 
dım ." (Milliyet, Apo'nun Maskesi, 
1-7 Ekim 1985 serisinde Hüseyin 
Tilki.) 

Ortaya atılan iddialar arasındaki 
bu kadar benzerliğin nasıl ortaya 
çıktı§ına ve aynı dilden harfi ha rfine 
hiç şaşırmadan nasıl kon uşuldu· 

ğuna . okuyucu karar versin. PKK'· 
nin bu kesimlere karşı geliştirdi §i 
mücadelesinin hakh oldugu ve 
bunlann cuntanın dilini konuşarak 
saldırıya geçtiklerine kamuoyu, 
şimdi daha iyi karar verebi lir ve bir 
yargıya varabilir. 

Değişik imzaların a ltında yer 
aldığı bir başka açıklamada da aynı 
iddialara rastlamaktayız: "Yarın 

siz de PKK'den deği~ik düşünebi/ir. 
eleştirebilirsiniz. Bu nedenle PKK'
den ayrılmanız da mümkündür. 
PKK'nin bu politikası sürdükçe. size 
de 'hain ' veya 'ajan ' suçlaması yapı
lacak. tutuk/anacak, işkence gö
recek ve katledileceksiniz . Ailele
rinize baskı yapılacak, rehin alı

nacak ve hatta vur em ri bile çıkarı
/abi/inecek. " (Birlik Yolu. Dev-işçi . 
Gerçek·ADK. KKDK. Komkar) 

Tüm bu güçlere ek o larak . ··sol 
Birlik"in mücadelemizi tasfiyeye 
yönelik çabalarını da çok iyi gör· 
rnek gerekir. FKBDC adımının tut· 
maması için, 1973'1erde ortaya 
çı kışlarının bir benzerini, 1983'de 
kongre yaparak yeniden yaşamak 
isteyen TKP'nin reformist tezlerini 
ileri sürdü§ü bilinmektedir. 1983'
ler sonrasında da, tıpkı 1973'1erdeki 
gibi yeniden güç toparlamasının 

önünde de en ciddi engel olarak 
FKBDC'yi ve temsil ettiği direniş 

çizgisini görmektedir. 
PKK içerisinde TKP yanlısı bir 

e§ ilimi geliştirmek için bunların da 
korkunç bir çaba harcadığını bil
mekteyiz. Güney Kürdistan'da IKP'
ye dayanarak, yine Avrupa 'da Sü
leyman' la işbirliği içerisinde belli 
bir mesafe almak istedi§ini ve özel
likle de 1983'lerden itibaren bu faa· 
liyeticrin i daha da yo§unlaştırdı§ını 
görmekteyiz. Avrupa ile Ortado§u 
arasında bir köprü kurarak "PKK'
den ayrılmak isteyenleri" taşırma 
faaliyetleri içerisine girdiler. Bunda 
DDKD'yi bölüp, parçalayarak daha 
iyi kullanmak için geriye kalan· 
larını Peşeng adı altmda biraraya -
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-
getirerek h izmetine sokmuştur. 

Ulus l ararası ilişki, para. pasaport 
vb' lerinde arac ı kılınan Peşeng ' i, 

PKK'nin tasfiyesinde bir kaldıraç 

ola rak kullanıp , mi§fer vazifesi 
gördürmüştür . Çe!jitli vaatlerde bu
lun arak Avrupa 'ya hain taş ırma 

iş l eri ni ilerle ten TKP. "Avrupa'da 
tehlike dağarsa sizi Mosko va 'ya 
göndeririz .. vaat lerinde bulunarak, 
tasfiyeci amaçlarına çok sayıda 

insanı alet etmek istemiştir. 
PK K 'nin başına musaHat etmek 

istedikleri kişi l erin isimle ri bili
niyor, bun ların günü gününe ge· 
liştirdi§i faaliyetin özell ikleri açı§a 
çıkarılmışt ı r . PKK'nin içinde ne 
kadar ihanetçi, zay ıf unsur varsa. 
bun lara ulaşmak isted iklerini. ade· 
ta b unu mikroskopla aradıklarını ve 
bunlara ulaşmak için de her türlü 
yöntemi uyguladıkl arını çok iyi bil· 
mekteyiz . Yine birgün içinde bu 
ögele re para . pasaport vb. nasıl 

temin ed i l diği ve aynı gün nasıl 

Avrupala ra kaçırıld ıkl a rın ı yaşa

d ı k . Tüm bu nlardan TKP yanlıs ı bir 
PKK eğilimi oluşturmak istedik· 
le rini ve böylece ı 973 atılımını 

ı 983 atılım ı ile tamamlayıp Kürdis· 
tan'da da "güçlü bir TKP" yara!· 
mayı amaçladıkların ı bugün daha 
iyi görmekteyiz. Silahlı mücadele
den uzakl aştırı lmış , direnişten ko· 
parılmış TKP eğilimli bir PKK yara· 
tarak. Türk burjuvazis ine nasıl da 
şi rin görünmek istedikle rini böylece 
de l ega ll eşmesini güve nce altına 

a larak, devreye girecektir. Sağın o 
en kaşarlanm ı ş temsilc isi H. 
C indoruk 'un, " Y unanistan'da. 

Portekiz 'de ve Ispanya 'da oldugu 
gibi Türkiye 'de de bir komünist 
partisi olabilir .. biçimindeki açıkla-

ması açık ki, TKP'nin l e galleşmesi· 

dir . Bu nede nle TKP buna soyu
nara k böylesi bir pa rtiyi dayatıp, 

varlıgını legale ç ıkarmaya çalış

maktadır . Bunun iç in geçmişte 

TKP'nin ugradıg ı tasfiyenin bir ben
zerin in de PKK'nin yaşamas ı ge· 
rekir. Aks i halde PKK. bu politi· 
kanın haya ta geçirilm esi önünde 
ciddi bir tehlikeyi oluşturmaktadır. 

İşte, bunda n do l ayı TKP'nin lega le 
çıkmış adı ola n " Sol Birlik", 
FKBDC adımına karş ı bir alte rna t if 
o larak o rtaya a t ılıp , dire ni ş pla t 
formu yerine tasfiyeci platform 
geçirilerek i ş tam amlanacaktı. 

Bu ko nuda diğer bir çok örgütün 
de ezilm e, tasfiye olmakta n kaynak· 
!a nan rahats ı z lıkl a rı mevcuttur. 
Onlar da bu durumun temelinde 
PKK' nin ge l i ştirdiği dire nişi gö rü
yorlar. 12 Eylül fa ş i st re jiminin 
dayattığ ı ta sfiyecilik ve pro· 
vakasyon ha reke tinin kimi bile rek, 
kimi de bilmeyerek uzantı s ı haline 
ge lmektedirle r . 

" S ol Birlik" in devrim ci-direnişe 

alte rnatif olarak şeki ll endirildig i , 

iç in e g irdig i prat ikten de çok açık 

o lara k görülm ektedir. Devrimci 
ş iddetin kullanılmas ın a kesinlikle 
karş ı ola n "Sol Birlik" güçleri . 
başta da TKP olma k üzere. 15Ağus· 

tos atılımı ile Kürdistan'da s il a hlı 

dire ni ş te me linde aç ıla n yeni dö
neme provakasyo n diye saldırarak. 

gerçe k yüzle rini b ir kez da ha ortaya 
koydula r. Yine, Ortadoğu 'da IKP. 
TKP. TKSP, Peşen g vb . imzalı da· 
ğıtılan bir bi ldiride , Parti ö nderli · 
ğinde ge li ştiril en silah lı dire ni ş mü
cadelesine ka rş ı o lduklarını aç ıkça 

ilan e ttile r. TKP'nin Sesi Radyosu
nu n da ha 15 Ağus tos'un ilk gü-

Güney Kürdistan 'da Son S iyasal... 
Başta rafı Syf: 3 'te 

sam lı oluşu nedeniyle belirli bir 
noktaya kadar ge lip daya narak 
t ıkanmıştır . Gerek ö rgütlü askeri 
güç ve gerekse de ayaklanmaya 
haz ı r ha lk potansiye li . beklet ilen bir 
du rum u yaş ıyo r. Doğa l olarak bu. 
ken di iç inde bir çürümenin değ

mas ın a yo laç ıyor. Çürüm e ve t ıka 

nıklık . giderek mücad eleye ve poli· 
tikaya ka rş ı umutsuz bir bekleyişe 
neden o luyor. Bu . ha lkta o l duğu 

gibi. silah alt ındaki peşmerge gü
cünde de böyledir. 

Bu ç ıkmaz . önderliğe o lan inan· 
cın ı yitiren kesim ve a lanlarda iki 
egil imin do§masını beraberi nde 
getiriyo r. Birincisi , öze llikle Irak' la 
coğrafik ve e konomik yakınlık ve 
ili şkile r iç inde olan kesim ve alan· 
la rda , s ınırlı da olsa re jimle aç ık 

veya zım nt -b u kendisini ad ım ad ım 

mücadeleyle bağ la rı nı kopartma 
biç iminde gösteriyor- uzlaşma yol 
l a rı a raya n eği lim . Bu nokta da ilke l 
milliyetç i ö nderlik iç ine g i rd iğ i çık

roazın çözüm ünde ve hem kendisi· 
nin , he m de rej im le uz laşma yolları 

a rayan kesimlerin nefes boru l arın ı 

a çmada çareyi İran 'a hertürlü varlı · 
ğıyla yas lanınada bul maktadır . 

Halkımızm canı ve kanı pahas ın a 

kurtardıg ı toprakları İ ran 'a peşkeş 
çekerek işga l ett irdi. Böylece da· 
yandı§ı o da kla ra yeni u m ut ve 
güven kapıla rını aralama kta, s ını f 

çıka rla rını -aslında art ı k bu a ile 
çıkarla rın ı ko ru maya dönüşecek 
kada r basit güdü leri n tatmin ed il 

mesi halini almıştır- ve örgütsel 
varlıklarını bir müddet de böyle ko · 
rumaya çalı şmaktadırla r. 

Her iki sömürgeci gücün birbir
leriyle savaş iç inde olmaları nın ya
rattıgı e lve ri ş l i ortamda n yararla 
mp S addam diktatörlügüne karş ı 

~ıeni mevzile r kazanmak, genel ve 
kı smi isyanlar ge li ştirip kurtanimış 

ala nlan genişletmek , bugün her za· 
mankinden daha da o lanaklıd ır . Ki 

mevcut potansiyel bunu katbekat 
yapa bilecek bir güçtedir. Fa ka t bı · 

rakalım bu adımın atılmas ı , varo lan 
kurtanimış a lanla r bir başka sö
mürgeci güce işgal e ttirildigi gibi. 
peşmerge gücü de onların hiz
metine koşturulan bir uç savaşç ı 

güç durumuna dönüştürülmüştü r. 

İkin ci egi lim ise , Irak ile coğrafik 
uzaklı§ ı o lan ve ekono mik ilişkile r 

içinde bulunmayan daglık ve Ku
zey-Bat ı Kürd istan 'a yakınlığ ı ve 
çeş itli düzeyle rde ili ş kil e ri o la n 
kesiml erde. Kuzey-Bat ı Kürdis· 
tan 'da Partimiz öncülügünde ge li
şen Bağıms ı z lık ve Özgü rlük ç izgi
sin e artan bir ilgi biç iminde ken· 
disini göste rmektedir. Ba ze n bu eğ i 

lim , Partimi ze sunduğu olanak ve 
destekle rle aç ık bir tu tuma da 
dönüşmektedir . işt e bu no ktada da 
ilke l mi ll iye tç i ö nderligin bunu en
gelleme çabalarıyla kar!fılaşılıyor. 

ideolojik , poli tik ve a skeri s trateji k 
anlayışıyla ve programatik yaklaş ım

la rı yla bunu engellemeye muktedir 
olamadığından . feoda l entrika c ıl ı k

la . kaba fii li sa l dırı ve bas it kurn az
Iıki arta çeşitli tehdit ve şantaj l ara 

da başvurarak Partimize karş ı sinsi 
bi r savaş ı baş latm ı ş durumdadır . 

Kendi iç inde ise en katı despotizmi 
ve komplocul ugu uygulaya rak. ile 
rici ve demokrat öğe l e ri. radikal 
çözüm lerden yana o lan yurtsever 
ögelerin yaşamasına o lanak tanı
mamaktad ır . Bask ı ve tehdit le rle 
s indirebildiklerin i sindiriyor, d ire· 
nenleri ise çeşitli metodlar la , bazen 
yaşamiarına da kastederek etkis iz 
kılıyor . Özell ikle de Partimiz le ya· 
kın i li şki iç inde Güney Kürdistan 
ulusa l kurtuluş sorununa çözüm 
arayan unsurlar, bu baskıların en 
sivri ucuna maruz kalmaktadırlar. 

Bir kez da ha , oluşan tarihse l 
geleneklerine ve karakte rlerine uy· 
gun o la ra k Kürt egeme n sınıfl a· 

rında yurtseverlik ve ü lke kavram· 
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nünde. "provakasyo n" diye müca
deleye sa l d ırmas ı , "Sol Birl ik" in 
hedefle rinin ne olduğun u da gös
termektedi r. 

.. Sol Birlik" gazetesinde "Siirt li 
Mıs to" im zas ı ile yayınlana n bir 
yaz ıd a ise, açık o la ra k, s il a hl ı dire
nişin durdurulmas ı çağrısın ı ya ptı

lar. Devrimci diren iş mücadele
s inden bu kadar korka n b u tasfiyeci 
reformisı güçle r tümüyle lega ll eş· 

menin çabas ı iç ine girmiş d urumda
dırl a r. Yaz ıdan aktaracağımız bir 
bölüm ge rçekle rin daha iyi görül
mesine ve kavranmasına ya rd ım c ı 

o lacaktır : 

" Y örem izde, halkın ilerici ke· 
s imleri, bu eylem lerinin sonunun 
olmadı§ını ve günün devrimci ça lış· 

masını silah lı eylemler olmad ıij ını 

söylüyorlar. Bu eylemleri gerçek
leştiren ve an ık int ihara varan 
tutuma giren harek et in şu anda bu 
eylemiereson vennesini is tiyorlar." 
(Sol Birlik. sayı 6 Eki m I 985) 

Bir de tüm bunla ra ek o lara k. bir 
yurtsever görülmemiş bir ka hra 
manlıkla bir haini ceza land ı rıyo r ; 

ardından 12' lin in bildiri sinde bu 
yonsevere "ka til " diye sa ldırılıyo r. 

Gerçek ka til kim? Halkla rımızın 

kanına elini bul aya n ve he r türlü 
devrimci ge li şmeyi kan la boğmak 

isteyen cun ta ve iş birlikç il e rin in bu 
sıfata ha k ka za ndıkla rı açık bir 
gerçek değ il midir? O halde Kürt 
halkının kanını eme n bir d ra kula 
hake tti ğ i karş ılı ğ ı a lı yo r , bundan 
sevinç duyulmas ı gerekir . Ama açık 
ki . sorun bununla da ka lm ıyor. yüz
le rine Ke malizmin o kirli ve pas lı 

maskelerini geçiren 12' li birlik üye
le ri , ihanete vurula n da rbenin kendi 
maskele rin i de düşürmesinden do
layı bu derece saldırganlaşarak . ha l
kımızın öncü gücü PKK'ye .. ka til" diye 
dil uzatma cüretini gös te riyorla r. 
iha nete vurulan her darbe kema list 

l a rın ın ta li pla nda o ld ugu . e§er za
ma n zaman bu soylu kavramlar ta
rihin en la ne tl i bu s ınıf ı t ara fında n 

kirletiliyo r, ır z ına geçil iyorsa. bu s ı

nıf çıka rla rına -esas ında ise a rt ık 

basit a ile çıka rla rına dönüşmüş du
rumdadır- hi zmet e tti ği oranda bir 
asma yapra ğ ı işle vini aşmamakt a· 

d ı r . 
Görü ldüg ü gibi Güney Kü rdis ta n 

ulusal kurtuluş ha reketi. ö nderlikten 
kaynakla na n ve bu neden le de 
t ı kanıkl ı kla ka rş ı ka rş ıya ka la n 
önemli çözümsüzlüklerle yaşamakta · 

dı r. Aç ı k ki b u sorunların çözüm
leyici gücü, Kü rdis ta n ' ın d iğer pa r
ça la rı aç ıs ından olduğu g ib i , Gü ney 
Kürd is ta n aç ı sında n da parçasa l ve 
s ınıfsal ö nderlig in b irleştig i Kuzey
Batı Kürdista n 'd ır. Zaten bir ço k 
yurtsever uns ur ve halk , gerçe kligin 
böyle olduğun a kes in ka naat getir· 
miş durumdadırl a r . Geçmişte Kür· 
di s tan'ın diğer pa rça larında ki tüm 
yurtsever pota nsiye li kendi hi z· 
metine koıjturan ilke l milliye tçi 
önderlik , bugün , bırakalım di§er 
parçaları , kendi egemenli§ i a ltın· 

da ki parçada dahi mevcut po tans i
ye li i s t e diği gibi kulla nama ma kta. 
art ık günee lleşen Kuzey·Ba t ı Kürdis· 
tan 'daki Bağım s ı z l ı k ve Özgürlük 
mü cadelesine ka t ılmak gerektiğ i 

düşün ce l e ri karş ı s ında te la!'j a kap ı l

ma kta, otoritesini n sars ılmas ı ka r· 
ş ısında sa ldırgan bir tutuma yönel
mek is temektedir . 

Va ro la n sorunla rın çözümü 
mevcut il ke l milliye tç i ve küçük
burjuva refo rmist ö nde riikie rin aş ı · 

larak, pro le terya ön cü l üğünün ya 
da en azında n radikal milliye tç i 
bağ ımsız lı kçı bir ö nde rligin ge l iş 

ti r il mesiyle müm kündür. Zayıf da 
olsa böylesi b ir hare ketin ge li şti r i l 

mesinin nesnel te melleri var. Fakat 
gere k radika l bir önderliğin geliş

ti r ilmesi aç ıs ın dan gerekse d e ya· 
pıya egemen olan mevcut ö nderiik
Ie rin konumu aç ıs ından subje ktif 
koşullar o ldukça elve rişsizdir . Bir 
ya ndan ilke l milliye tç i ve küçük
burjuva reformist milliyetç i önderlik-

sol'u n gerçek yüzünü açı§a ç ıka 

rırken. bu yüz a lt ında g izleni lmeye 
ça lışı l a n "mill i birlik ve b ütünlük 
ruhu " nu da tüm ç ı p l a klıg ı ile göz le r 
önüne sermektedir. Artık . ta kke 
düşmüş ve ke l görü nüyo r; sol'u n 
tüm gizleme çaba larına ra§m en 
" mill i birlik ve bütünlük ruhu nda" 
ifa desin i bulan tasfiyecilig in geliş· 
ti r ilmesin in de kiml er e liyle gü n
deme sokulmak i st e nd i ğ i ni bugün 
daha iyi görmekteyiz. Avrupa ' nın 
çeş itli merkezlerinde ge l iştirilen 

toplant ı l arda, PKK'ye ka rşı savaş ı

mın nasıl yürütülmesi gerektiğ ini 

ta rtışa n 12 '1er biçim inde karşımıza 
çı ka n bu güçler. Ulusa l Kurtuluş 

Mücadele m ize ka rş ı tasfi yeci çaba
la rın ı ko mplo la rla birlikte yo§un
l aş tıra ra k ge li şti rme k is teme ktedir
le r . 

Sonuç o la ra k. 2 y ıl da n bu ya na 
dır 300 bin kişiy i a ~kın Türk o rdu 
g ücüne karşı savaş am yü rü ten ve b u 
müca de lesini geriliaya dönüştüren, 
Pa rtimize karş ı ge li şt iril en bu tas
fiyeci, ko mplocu ve prova ka tif faa
liye tl e rin , kara rlı bir diren i ş in ser· 
gilenmesi so nucu başanya ulaş

mas ı e nge llen e bilin m i ~ t ir. Cuntaya 
karş ı hi ç bir biçi mde bir a raya gel
meyen. fa ka t Pa rtiye karş ı aynı söz . 
aynı top l a ntı ve aynı bild iri de bi rlik 
o luştura n güçle r, son dönem lerde 
sa ld ırıl arını a labild iğ i ne yo§un laş

tırd ıl a r . Aç ık k i. biz kendi pay ı mıza 

bu saldı rı l ara ka rş ı bunda n sonra 
direnece§i m izi ve d ireni!J imizj güç
lü k ı l m a k iç in yo§un bir çaba 
harcayacağ ım ı zı be lirtiyoruz. 

Parti m iz , ku rulu şundan günü 
mü ze kada r. sürekli bir biçi mde 
devrimc i- d ire ni şçi pra ti § in i ze ngi n
l eştirmi ş, ha ta la rda n da ha faz l ası 
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ile arına rak. Tür kiye devri mci-de
mokratik güçleriyle FKBDC'de örgüt· 
l e n miş t ir. Bundan sonra da bu 
görevle rine s ık ı sıkıya ba§ lı ka lacak 
ola n Part im iz, çeşit li s ınıf ve ta
baka la rdan yurtseve rleri Ulusa l 
Kurtuluş Cephesi'nd e örgüt leyerek . 
s il a hlı mücadeleyi daha da ge li ş 

tirece k . kesi nlikle tasfi yeyi, pro 
va kasyo nu boşa çıka racak. geç
m işte o ldugu gibi gü nü m üzde de 
bunu daha ye tkince yapaca k ve 
gelece§ i. 12 Eylü l fa!jis t rejim ine 
paha lıya öde tt irm esini bilecekti r. 
Bunu n iç in d e kendi pra t iğ in i güçlü 
bir biçi mde gözden geçire n Parti
miz gerekli tedbirle ri ge li ş t i re re k . 

bu nları da ha da güçlendi rmek içi n 
h azırlık la rını yine m uazzam bi r 
çabayla sürdü rme ktedir. 

Tü m bu haz ı r lıklarını uyg ula
maya da geçire rek. yalnı z Kürdistan 
UKM değ il. aynı za ma nda Tür
kiye ha lkının devrimc i-de mo kra t ik 
mücadelesinde de ta rihi ro lün ü 
oynayaca ktır. Bu teme lde tüm Tür
kiye li ve Kürdistan lı dü rüs t dev
riın c i m i lit a nl arı. ileric il e ri. de mok
ra tl arı ve yurtsever le ri. he r tü rl ü 
tas fi yeci prova katör çabaya ka rş ı 

devrimci mir a.:>ı savunmaya. dev· 
r i mei-direniş te meli nde bi rlikle rini 
güç lendirme ve ge liştirm eye ça
§ ırı yoruz. I 2 Ey lül faş i s t re jimine ve 
onun dolay lı i şb i rlikç i güçlerine 
karş ı devrimcilerin gerçek görev i
n in bu oldug unu belirt iyor ve b unun 
yan ın da her türlü karş ı ·dev r i m ci 

faa liye te ve Partim iz PKK 'ye yöne· 
lik sa l d ı rıla ra karşı çıkmaya ve b u 
tas fi yeci şe fl eri teş hir ve tecri t 
etmeye. Pa rt imizle s ıkı b ir dos tluk 
temelinde b irl eşnıeye dave t edi yo
ruz. 

•Kahrolsun Provakasyon ve Tasfiyecilik! 

•Yaşasın Halklarımızın Devrlmci·Direnişçi Birliği! 

lerin si l ahlı örgüt lü bir güç olara k 
va rolu ş ları: diğer yandan Ira k sö
nıürgec il i§ i nin nüfus un küçümsen
meyecek bir ço§unlugunu s il a hlı bir 
güç o lara k örgüt le mesi, IKP'nin 
sosya l-şoven. rev izyonis t -inkarcı 

çizg is i ve tüm bunların yan ı s ıra kar
maş ık bir durum un yaşand ı Qı bu 
e l ve ri şs i z ortanıda bir y ı ğ ın ajan· 
prova katör ö rg üt ve kiliiieri n "yurt 
seve rlik " adına o rta lık ta boy gös
terrn esi vb . gibi etme nle r sa dece 
kaosa dö n üşmüş o la n top lumsa l 
yap ımızın dogru bir ç ıkışı ya pma k 
is teyen gözenekle rini de a de ta t ı ka 

mış durumdadır . 

Mevcut güçle ri n içinde. öze llikle 
de ilke l milliyetçi önderlig in bün 
yes inde radikal bir çizgiyi şekiilen 

dirrn ek o la naks ız o ldugu g ibi leni
nist ö rgütlenme ruhuna ve anl ay ış ı

na da aykırıd ı r . Böylesi ~i r çizgi 
ancak tüm bu güç le rle kop uşma 

temelinde örgütlenebilecektir : ve en 
o la na klı çözüm de budur. Fa ka t bu 
tutum . mevcut güç le rle itlifa k ve 
ili ş k i içinde ha reke t e tmeyi dı!it a l a 

ma z. Tersine, henüz bir güç olma
dan tümden bu g üçle ri karş ıya 

a lmak ço k tehlikelidir. Açık ki tüm 
bu ça lı şmalar . uzun bir vadeyi ve 
birçok s ubjektif e ngeli aşmay ı da 
zorunlu kıla r. En uygun görül ebilen 
bir ç izgiyi radikalleştirme k , ya da o 
güç le rin iç inde bö ylesi bir ç izgiyi 
ö rgütle rneye ka lkı şma k aş ırı bir 
s ubje ktivizm ve güçleri zorla ma k 
o lacaktır . Za te n dünyanın hiçbir 
ye rinde de -belki bi r-iki is tisna 
ola bili r· ge ri c i b ir çizgi , burjuva bir 
örgüt ile rici ve ra dikal bir konu ma 
ge tiril em emiştir . Ve böyl e bir ö rgüt 
çalışmas ı da yürütülmemi!ftir. 
Hemen hemen tüm radikal ve il e rici 
güçler , mücadele e ttikle ri güçle rle 
ya da içinden ç ı ktıkl a rı güç le rde n 
tamam en kopuşma te melinde an 
cak ge lişe bi l mişl erd i r . 

Gün ey Kürdistan 'd a. bu gö revle
rin yerine ge tiri lmesinde bizl e re 
önemli görevle r ve so rumluluklar 
düşmektedir. Ve bunlann ge rçek l eş· 

tirilmesinde de koşullar elveri !'j li -

dir. Fakat bu. bizzat bu zeminde 
bOylesi bir görevin yerine getiri l
mesi içi n bir ça lışmanın yap ı lmasın ı 

gere kli kılmaz . Bize düşen gö rev. 
va rsa böylesi e§i l inı l e r . ge l işip 

güç l ennıeleri için des tek s un up yar· 
d ı mcı o l maktır. Yoksa. bu tür eği
limlerin ol uşumun u sağ lamak iç in 
çaba göster me kt ir. 

Herşeye ra§men, devrimc i gö 
rev l e riıni zde yaka lan ınas ı gere ken 
esas ha lka. Kuzey-Ba t ı Kürdi s
tan 'da Ba§ ıms ızlık savaıj ını ö rgü t· 
lemek ve ge li şt i rme k ti r. Bu zem inde 
örgütle nip güç olundukça, Güney 
Kürd istan 'daki sorunların çöz ü
münde daha müdaha leci ve çözüm 
leyici bir güç olun abilecektir. Ça 
lı şmalarımız ge li ştiği oranda da 
Gü ney Kürdis ta n 'da ki po ta nsiye li 
Bagı nıs ı z lık mücadelesine ka na lize 
edebilme o l an aklı o labilece k ve 
iki pa rça da ki halkım ı zın gücü e n 
güçili b ir biç imde b irl eş tirebil e · 

ce k t ir. 
O ha lde. bilinen subjektif e ngel· 

le r dikka te alın ara k . Güney Kürdi s· 
ta n ' ın ko numunu ne fa zl a aba rtan 
ve ne de oldug unda n da ö ne ms iz 
gören bir tutum ge li ş t i rm eden, 

konurdfım nesnel gerçe kligiyle e le 
a lı p o na gö re üstte n ve tabanda n 
ili ş kil e r geli ştirme k gerekir . ilke l 
mill iye tç i ç izg iyi radika l milliye tçi 
çi zgiye dön üştürm e, on un b ünye
sinde böyle bi r ö rg üt ge li ş t i rme 

subjekt ivizme düşmeden, Kuzey· 
Batı Kürdistan'da, Part imiz ö nderli 
ğinde ha lkımızın siyasi ve askeri 
kuvve tle rini örgü tle rn ek görev
le riyle karş ı ka rş ı yayız . Hi çbir ge· 
rekçeyle kaç ınılmas ı mümkün ol· 
maya n bu görevle rimizi. he r sani
yede adım adım, bir mühendis ince
li ğ iyl e ye rin e get irm ek durumun
dayız . işt e o zaman . Güney Kürdis 
tan'da va rolan sorunla rın çözü · 
m üne de bir adım daha , ama olduk
ça da güçlü bir biçimde yaklaşmış ve 
çözümleyebilme gücünü e lde etmiş 
ola cagız . 

7 Ağustos 1985 
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makt~. ge rçeklerle propagandanın 
aynı şeyler oldugunu kavramakta
dırlar. 

Yine geçti§iıniz ay içerisinde 
yayg ın şe kilde propaganda edilen 
" köy korucuları"nın sayısının art
tırıla ca§ ı hus us u da Türk devle tinin 
"bö lücül eri bitirdik. kökünü kazıdık" 

töründeki propagandalarının da 
ya la nla n mas ından başka bir anlam 
ta ş ımama ktadır. Madem ki, bitiriidi 
ve kökü kazındı . o halde say ıları 13 
bin e çıkarılan s ilahlı milis çeteler 
kime karşı savaştırılacak ve bun
lara milyarlarca lira neyin karşı lı

§ında verilm ektedir? E{jer bugün 
sömürgeciler mücade lemizekarş ı çok 
daha güçlü ö nlemle r ve çok yönlü 
saldırılar p l anlıyorlarsa , bu müca
de lemizin daha ileri boyutlara var· 
dı§ ını ve sö mürgecile rin m evcut 
güç leri yle geli~m elerin önünü ala· 
madığının açık kanıtından ba~ka 

bir şey deg ildir . 
" Köy koru c uları "nın say ısının 

iki katına çıkarılması belli ba~ lı iki 
amaca hizm e t etmektedir. Birin· 
cisi. sava~ı Kürdis ıa nlıla~tırma 

politikasına daha ge ni~ boyutla rd a 
i~lerlik kazand ırılmas ıdır . İkin cisi 
de birbuçuk yıl boyunca ülkemizin 
dağ ına , ta.!iına doldurulan fa~ist 
ordu s ürül erinin daha faz la y ıpran· 

masının önü ne geçilmesidir. Bü yük 
ço§un lu§una zorla s ilah verilen bu 
''köy koru cuları "nı ordu güçlerinin 
ö nünde sava~a s ürerek ilk e tapta 
Kürd'ü Kürd 'e kar!j ı sava~tırmay ı ve 
bu yöntemle zayı f dü~ürülen gerilla· 
ları da ha rahat imha e tm eyi plan· 
!ayan sö mürgeci le r . iç inde bulun· 
dukları darbo§aza rağme n milya r· 
larca lira yı bu u§u rda harcamay ı da 
göze almaktadırl ar. 

Bir yandan s ınırdaa lınan tedbir· 
ler. bir ya ndan da ülkemizde her 
adım ba.!iında bir kurulan kara kol· 
lar ve " köy korucuları"nın ço§a ltıl· 

ması gibi ö nlem lere ra§men. bir 
türlü sonuç a lınamad ı§ını gören 
fa.!ii st Türk devleti, so n o la rak 
sık ı yönetim uyg ulamasına Kürdis· 
tan dı şındaki tüm ille rde son veril· 
diğini ve ordunun asli görevine 
döndügünü açıklam ı !jtır. Asli görev 
olarak kastedil en ise Kürdistan ' · 
daki Ulusal Kurtuluş Mücad e lesinin 
ve gündtn güne boyutlanan direni· 
şin bastırılmasıdır. Türk savunma 
bakanı Yavuztürk. Amerika dönü ~ü 

yaptı§ ı konuşmada. "ordunun di§er 
yü kümlülükleri ni sivi l yöneti me 
devretti§ini ve as li görevine yönel
diğini" aç ıklayara k yeni bazı p lan· 
l arın ı da izah et mi ş tir. "Öze l Harp 
Dairesi' ' nin aldı§ı karar gere§i yapı· 

Parti Gerçegimizde Devrimin ... 

Baştarafı Syf : B'de 

temsilciliği ve örgüt hücrele ridi r. 
Tüm bunların üzerind e de Partimi· 
zin merkez komitesidir. Bu biriml e · 
rin her birinin rollerini de rin bir 
kavrayış ve yetkinlikle oynadıklar ı 
oranda halkımız o büyük ordu 
gücüne ulaşabilecektir. Bunun ge· 
rek.Jili§inden ve giderek zorunlulu§un· 
dan şüphe duyulamaz. Bu nedenle 
de bi:: ylesi bir gelişmenin önündeki 
engellere kimden kaynaklanırsa 
kaynaklansın acınamaz. E§er iha· 
nete sapılmayacaksa bu engellerle 
amansız bir biçimde mücade le edil
meli ve ortadan kaldırılmalıdır. 
Dolayısıyla halkımızın kamutası 

öze llikle de önümüzdeki dönemde 
tam yapılmalıdır diyoruz . Yaşınıı
Z lll büyüklügüne ya da küç üklü
ğüne, gelmiş oldugumuz sınıf veya 
tabakaya, geçmişin çeşitli olumsuz
luk ve özelliklerine, kültür, cinsiyet, 
din ve m ezhep farklılıklarına bak
madan bu a maca ulaşmak için Parti 
içinde. O'nun ideolojik ve politik 
potasında e rirne yi yaşamın biricik 
gayesi olara k göreceğiz. Bugün 
herhangi bir ülke veya halktan daha 
çok bizim öz ö rgütlenmeye ve bu
nun gerekli kıldığı sınıf ö ncülügü
nün derinleşmiş ve yo§unla~mış bir 
biçimde geli !jtirilmesine ihtiyaç 
vardır . Tarihimizin "iki Kürt bir 
araya gelmez" meşhur deyi.!iinde 
ifadesini bulan muazzam güçsüzlü
§ünü toplumsal koşullarımızın da
yattı§ı örgütsüzlü§ü ve da§ıtıcılı§ı 
yenmenin başka bir yolu yoktur. 
Toplumsal ve tarihsel koşullann 
bize dayatmış olduğu güçsüzlük ve 
örgütsüzlük ancak muazzam bir 
güçlülük ve örgütlenme ile ve de bu 
silahlar kuşanılarak altedi lebilinir. 

O halde böylesi militanlarhaline 
gelmekten kaç ınılabilinir mi? Böy
lesi özelliklerle herşeyin yeniden 
yaratılabileceğinden şüph e duyula
bilir mi? Eğer bunlar do§ruysa 
hangi enge l bizi bunlara ulaş· 
maktan alıkoyabilir? Bu konuda 
hangi toplumsal tortudan , ki!ji· 
liksizleııtirici hangi etkenden bah· 
sedilebilinir? Düşmanın hangi da
yatması bizi bu yoldan uzaklaştı
rabilir? 

Evet. Türk egemeninin zor gü
nünde kullandığı "hangi çılgın bana 
zincir vuracakmış şoşarım .. sözün lı 
en başta da o na karş ı haykırmak ve 
bu çılgınlar ç ılgınının bize nasıl 

zincir vuraca§ını sormak, buna 
şaştı§ımızı ilan e tmek gerekir. 

TÜM PARTİLİ MİLİTANLAR. 
YURTSEVER HALKlMIZ VE 

DOSTLAR, GELECEGİ 
BAŞARILARLA DOLU KILMAK 

İÇİN 
İLERi ATıLALIMI 

Kürdis ta n zemini günümüzde 
di renme ve direnmeme ve bunlar 
arasındaki mücade le tarafından 
be lirlenmektedir . Bir başka deyişle . 
günümüz Kürdistan'ının yalın ger· 
çeği " direnenlerden mi yanasın, 
karşı-devrimden mi yanasın" biçi
mindedir. Bazıları ve özellikl e de 
reformist. tasfiyeci, mezhepçi 
akımlar ''dünyayı yeniden keşfet
mek" için "yeni" ideolojik ve politik 
perspektifler icat etmekle uğraş· 
maktadırlar. Bu baylara boşuna 
u§raştıklarını açıkça söylüyoruz. 
Kürdistan 'da bugün milyonlara va
ran bir güçle aya§a kalkan bir halk 
ve en ge lişmiş ideolojik, politik ve 
eylemse l bir öncülükle ona önderlik 
eden bir Parti vardır. Bu Parti gün be 
gün geliştirdiği savaşta yeni mevzi
ler kazanıyor . Ülke iç inde ve dı!) ında 
da§ dağ , ova ova. köy köy, kent kent 
harekete geçirilen bir ulusal kurtu
luş gerçekliğimiz var, bu temelde 
direnen bir halk gerçekliğimiz var. 
Geliştirilen devrimci savaş karşı
sında, hainler TC' nin emrinde e lde 
silah milis güç leri olarak, karşı
devrimcilikle rine hiçbir şüphe bı· 
rakmadan devrime karşı açıkça 
savaşmaktalar. Bu olgu inkar edile
mez. Beri taraftaki daha çarpıcı bir 
gerçek ise Partimizin şanlı dire· 
nişçili§i ve direnişçileridir . Her biri 
bir direniş abidesi olan şehit lerimiz 
vardır, bunlar halkımızın onuru ve 
herşeyidirler. Bu ge rçe k kendisini 
günümüzde düşmana bile kabul 
ettirmişt ir. Bütün bunlar karşısında 
hala sahte m ezhe pl e r geliştir· 
mekle u§raşan güçler çok iyi bil· 
melidirler ki. Partimiz ve halkımız 
ortaçağdan kalma tarikat ve mez
hepleri gömdü§ü yere bu modern 
giysili mezh epleri de gömmekte 
kararlıdır . Halkımız adeta kırk ya
malı bohça gibi kendisin e dayatılan 
sosyalizm ve milliyetçilik türlerini 
artık elinin tersiyle itmektedir. 

Bu halk günümüzde hiçbir hal· 
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lan bu yeni planlamaya göre, 
orduya a lınan e rle rden ihtiyaç faz· 
las ı olanları çeşitli sivil kurumlarda 
gö revlendirecekle rini ve yurt sa· 
vunması iç in ça lı şmalar yürütecek
lerini belirtmiştir . Ayrıca mesle§ i 
ö§retmenlik olan askerleri de temel ı 

e§itimden sonra mi lli e§ itim bakan· 
lığının e mrind e "do§u ve güneydo
§u"daki köy ilko kulianna gönde
rece kle rini de açıklayan Yavuztürk , 
böylece bu alanda çıka n sorun lara 
daha köklü çözümler bulaca klarını 
da e klem iştir. Aç ık ki bu da. TC' nin 
Pentagonlu efendilerinden aldığ ı 

yeni bir taktikten ba!jka bir .!iey 
değildir . Böylece Kürdistan üze rin· 
de denetimle rini daha da sıklaş· 

tıracak o lan TC. halkın müca· 
deleye olan ilgisini zayıflatmak için 
de çeş itli uygulamaları bunla nn 
eliyle gündeme sokmaya çalı

şacaktır. 

Yine son aylar içe risind e Türk 
siyasi çevrelerinde sık sık tartı şma 
konusu haline getirilen konulardan 
biri de . Türk ordusunun komşu ülke 
topraklarında eğitim gören ve s ınır· 
lardan sızarak d evlete karşı e yle m· 
le r ge li ş tiren "bölücü lere" karşı 

giri şm esi gereken sald ırıl ardır. 

Geçti§imz günlerde Hatay MDP 
milletvekili Murat Sökmeno§lu 
tarafından m ecl ise öne ri o larak 
sunulan kara r t asa rı s ında , Kenan 
Evren 'in bir konu ıı masına at ıft a 

bulunularak. (83 Güney Kürdistan 
sa ldırı s ını a nl a ta n konuşmasına) 

kın karşı karşıya olmadı§ı kadar 
büyük imkansızlıklar ortamında 

direnmektedir. Herkes buna saygılı 
olmak ve bu nedenle kendisine artık 
bu tür sahte dayatmalarda bulun· 
maktan kaçınmak zorundadır. O
nunla Öirlikte kollektif mücadele 
yürütmek isteyenle r ilan edilmiş 

Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne, silahlı 
direnişi yürütmek isteyenler olu ş

turulmuş silahlı birimlerine katıla
bilirler. Yine isteyenler hareketimi 
zin ideolojik ve kültürel cephelerine 
katılabilir onun militanlı§ını yapa· 
bilirler. Bütün bu cephelerde ve rilen 
savaşın doğruluğu halkımız ve gün
cel gerçeklertarafından onaylanmı!j· 
tır. Devrimci doğrulara ba§lılık ve 
halktan yana o lma iddiası taşıyan
lar, sadece bu gerçekleri kabul 
etmekle yetinemezler. Bunları aynı 
zamanda kendi pratiklerinde de 
uygulamak zorundadırlar. Fakat 
tüm bunlara ra§men. bu gerçe kiere 
gözlerini ısrarla kapatmak isteyen
ler. bugün çok açıkça ortaya çıktığı 
gibi TC'yle giderek daha fazla kay· 
naşacak . açıkça düşman kampta 
yer alacaklardır. Ancak iflah olmaz. 
sa t ılmış. uşak ruh lu bir kısım unsur 
ve çevrelerin ne redeyse bütün bir 
halka dayattıkları bu durum , e lbette 
ki zorunlu , kaçınılmaz birdurum de
gildir. Sınırlı birdürüstlük ve yurtse
verliSe sahip o lanlar bile böylesi bir 
acı sona düşmernek için bu, nere
deyse kabilesel nitelikleri bile aş· 
mamış. mezhepsel dayatmalara ve 
artık tasfiyeciliSe dönüşmüş olan 
sekter solculu§a karşı çıkmalıdır
lar. Sözkonusu güçler artık düzeni 
rahatlatan mevcut oluşumlarından 
vazgeçerek halklarımızın ç ıkarları 
u§runa savaşabilen ve faşizmi geri· 
letebilen ciirenişçi bir konuma mutla
ka ulaşabilmelidirler. Bunu başara
madıklan sürece, ortaçağ mezheple
ri ile aralarındaki fark bunların adla· 
rının .. sosyalist", " demo krat" ya da 
"milliyetçi" o lmakla sınırlı kala
caktır . Düzene muhalefetleri de 
yine aynı biçimde gövde gösterisin· 
den ileriye gidemeyecektir. Bun· 
ların bugünkü gerçeklikleri bütü
nüyle böyledir. TC karşısında yenik. 
bitmiş ve tükenmiş bir konumu ser· 
gilemektedirler. Rejim bu gerçek· 
lerini çok iyi bildiği için kendileri
ne af ç ıkarmaya hazırlanmaktadır. 

Fakat PKK'nin dayatması karş ısın· 
da bunları yeniden direnişe kaldıra· 
bilece§inden endişe duyarakçe kin· 
gen davranmaktadır . 

işte bu durum nedeniyle bu güç-

şimd i de bu türden müdahale lerin 
ya pılabilmesi iç in meclisin karar 
çıka rması istenmiştir. Bu ö ne ri 
kendi içerisinde ırkç ı ve faşist bir 
dizi istemi ta!jımakla birlikte, aynı 
zamanda büyük bir sa htekarlık 
örne§idir de. Böylesi bir ö neriyle 
meclisin. devlet işlerinin yürütü!· 
mesinde belirleyici organ oldu gu ve 
Türkiye'de demokrasinin yürür
lükte olduğu imajını yaratmaya 
ça lışan bu faşist mille tvekili. 
Türkiye 'de faşist cuntanın tek belir
leyici güç olduğunu . istedi§i zaman 
is tedi§i müdahaleyi rahatlıkla ya
pabilece§ ini ve en ufak bir kıpırda· 
nı~a dahi müsaade etmeyeceğ ini. 

meclis ve sivil hükümetin ise birer 
kukladan ibare t olduğunu dünya 
kamuoyuna unutturmak istemekte
dir. Eğer bugün faşist Türk devleti 
bu tür saldırılara girişmiyorsa. bu iç 
ve dış koşulların elverişs i zli§inden· 

dir . Yoksa ne onun barı~ı koruma 
iste§i. ne de meclis vb. kurumların 
bu yönlü kararlar çıkarmamas ı gibi 
nedenler sözkonusudur. Bölge · 
m izde barışı en fazla tehdit eden ve 
kan emiciliğiyl e tanınan Türk dev· 
letinin kendi düzeninin çarklarını 

biraz daha işietebilmek iç in g ir· 
meyece§i kı lık ve yapmayaca§ı ç ıl

gınlığın olmad ı§ını bugün çok daha 
iyi bilmekteyiz. 

Türk devletinin bu karakte rini 
on un en yetkili devlet yönetic il e ri· 
nin konu~ma ve propagandaların· 
da n ç ıkarmak mümkündür. Hal· 

lere herşeye ra§men sesleniyor ve 
diyoruz ki: TC'ye aldanmayın, ken
dinizi köklü bir biçimde yen il eyin. 
direniş saflarına geçin ve böylece 
gerçek bir muhalefet konumuna 
yükselin. TC'nin herşeyi olan 12 
Eylül faşist rejimine karşı kanıt lan· 
mış do§ru bir devrimciliSi temsil 
eden ve Kürdistan tarihinin olduğu 
kadar Türkiye ve dünya halklarının 
direniş abidelerinin en görkemli
lerinden biri olarak yükselen Parti
mizin önderlik etti§i mücade leye 
katılın! Do§rudan katılamıyorsanız 
destekleyin! Ve yine e§er destekle
meye bile gücünüz yoksa . ona say· 
gılı olun, düşman olmayın! TC'ye 
karşı bir konumda yer almanız 

halinde ve varlığına yönelik olarak 
savaşmadı§ınız sürece PKK size 
dostça yaklaşmaya halklarımızın 

ortak direnişini ve kurtuluş müca· 
delesini geliştirmek için en büyük 
zorlukları kendisi karşılamaya ve 
fedakarlıklarda bulunmaya he r za· 
mankinden daha fazla hazırdır . 

Kürdistan zemininde günümüzde 
yükseltilen direniş Partimizin bu 
konudaki yaklaşımını kanıtlamış· 

tır . PKK'nin bu konumu desteklen· 
melidir. Geçmiş tarihin özell ikleri 
gözönüne getirilerek, PKK'nin gü
nümüzde yarattığ ı bu konumun 
halkımızın ve di§er halkların kurtu· 
lu ş mücadeleleri açısından yarattı§ ı 
elverişli zemin görülmeli, halktan 
yana tüm güçlerin bundan kazanacak· 
ları çok şeyler olduğu bilinmeli
dir. 

Parti militanları ve halkımız da 
artık ülke zeminimizin gerek siyasi 
ve askeri ve gerekse ruhsal olarak 
tamamen de§işti§ini daha derinli
Sine kavramalıdırlar. Devrimimi· 
zin giderek yaklaşan ayak seslerine 
karşılık, karşı-devrimin açık idea· 
lojik. politik ve askeri saldırıları da 
artmaktadır. Bu iyi görülmeli ve 
yaşamın tüm alanları bu gerçeğin 
gereklerini karşılamaya hazır hale 
getirilmelidir. Günümüz Kürdistan'· 
ında yaşamın anlamı iyi kavran
malı ve karşılıklar iyi verilmelidir. 
Bugünün Kürdistan'ı her dağında . 

köyünde ve kentinde her biri bir 
abide olan şehitterin kanlarının 

aktı§ı bir Kürdistan'dır. Bu zeminde 
artık her şeye yön verecek olan bu 
gerçek, direniş gerçe§idir. Kültürel 
faaliyetlerden politik faaliyetl ere, 
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kımıza gözdaQı vermeyi ve sindir
meyi amaçlayan sö mürgeci faşist· 
le r. bir yandan da bir yı§ın ekono
mik vaadde bulunarak gözboya· 
maya çalı!jmaktad ırlar. Kenan 
Evre n 'in son olarak ç ıktığ ı Kürdis· 
tan ' ın belli bölgelerini kapsaya n 
gezisi de bu amaca hizmet et m ekte · 
dir. Bir yandan kurul a n bazı yeni 
i!iletmele ri ziyaret edip inceleme
le rde bulunurken. halka hitabe n bir· 
lik ve beraberlik ça§rılarını içeren 
konuşmalar yap makta , diğer yan· 
dan da her yörede bulunan gerici ve 
uşak karakterli Kürt egemen sınıf
I a rına mensup unsurlarla t o plantı

lar düzenleyip. ulusal ba§ımsızlık 
müca de lemize karşı alınacak ted
birl eri görÜ.!imektedir. Geçmiş gezi
lerinden farklı olan yönü ise; özellikle 
girdiğimiz kış sürecinde mücadele
m izi daha da güçlendirerek çıkma· 
mızı önlemek. tüm olanaklarını 

seferber ederek emperyalizmden de 
aktif destek alarak ö ncü gücü imha 
etmek için çareleraramak ve durumu 
yerinde in ce lemek amacını taşı 

masıdır. 

Ama artık ço k geç diyoruz . 
Çünkü . Kürdistan halkının öncü 
gücü. mücadelenin önü ndeki zorluk· 
l arı önemli oranda aşmasını ba· 
.!iarmış. düşman cephesinden gelen 
her türlü sa ldırıya karşı da kendisini 
güçlendirebilmiştir . Artık düşma

nın ba&vurdu§u hi çbir öze l savaş 
yö ntemi ve baskıları bu ge li şme le 

rin ö nünü al maya yetmemekted ir. 

sosyal yaşamın düzenlenmesinden 
üretime kadar Kürdistan'da her şey 
artık direnişin örgütlendirilmesi, 
Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin ve 
halkımızın silahlı diren işinin geliş· 
tirilmesi temelinde e le alınacak 

ve yürütülecektir. Halkımız bunu 
her zamankinden daha uyanık , 
bilinçli ve örgütlü bir tarzda yap· 
maya mecburdur. Bunun için ilk 
adımlar tüm zorluklara ve ola· 
naksızlıklara ra§men atılmıştır. Bu 
adımların sonu başarıyla getirile
bilmelidir. 

Parti militanlarımız bütün bu 
gelişmelerin kumanda mevkiinde 
olduklarının bilinciyle , ko mutanlık 
görevle rini her düzeyde bu gelişme· 
lerin gereklerini karııılayacak . hal
kımızın beklentilerine cevap vere· 
cek ve düşmanı her alanda geri
Ietecek bir etkinli§e ve giderek yet· 
kinleşmeye ulaşmayı artık başara· 
bilmelidirler. Komutanlık tüm bun
ları karşıtayabildiği oranda gerçek 
niteli§ine ula!jmıli olacaktır. Arzula
nan ve onayiimacak olan komutan
lık budur ve tüm parti militanları 
her zamankinden daha fazla böylesi 
bir komutanlı§a ulaşınaya mecbur
durlar. Ve bu elbette ki en büyük 
gönüllülük ve disiplin temelinde 
yaratılacak bir olaydır. 

Partimiz 8. yılına girerken 
bütün bunların şehitlerimizin vasi· 
yellerinin oldugu kadar onlara ver· 
miş oldugumuz sözlerin bir gere§i 
olarak mutlaka yerine getirilmesi 
gereken görevler olduğunu bir kez 
daha hatırlatıyor ve gelece§e ancak 
bu temelde yürünmesi halinde her 
alanda büyük bir yaşam gücüne ve 
olgunlu§a ulaşılabilece§ini söy
lüyoruz . Böylesi bir temelde yürün
dü§ü sürece karşı karşıya bulunu· 
lan zorluklar ne olursa olsun ve bun
lar ister Parti içi ve halk saflarından 
ve isterse uluslararası zeminden 
kaynaklansın, hiçbir güçlüğün bizi 
sonuna kadar aydınlanmış ve çelik
leşmiş bir güç olarak görevlerimizi 
yerine getirmekten alıkoya

mayacaktır. Tüm partililer olarak 
böylesine yetkinleşen militanlar 
olmak için bütün gücümüzü sefer
ber edelim! Her alanda güçlenmiş 
bir PKK'yle geleceğimizi kendi öz
gür bilincimiz ve eylemimizle yarat· 
mak için ilerleyelim! 

*Yaşasın Partimizin Şanlı Geçmişi! 
*Yaşasın Halkımızın Ulusal Kurtuluş Cephesi! 
*Yaşasın Halkımızın Silahlı Direniş Gücü HRK! 
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özellikle de sol'u buna alet etmek 
için nasıl yo§un bir çaba içerisine 
girdi§ini görmekteyiz. Bunun iç in 
Ecevit' lerinden lJ§ur Mumcu'lara 
kadar en sadık uşaklarını Avrupa'· 
lara göndererek .. tüm yurtseverle· 
ri n bölücülü§e karşı birli§ini '' oluş· 
turmalarını sa§lamak iç in nasıl 

gözükara bir faaliyet içine girdik
lerini, sömürgeci basını da bunun 
hizmetine koşarak birşeyler elde 
etmek istediklerini. bu konuda her 
yolu da kendileri açısından mübah 
saydıklarını bizzati uygulamaların
dan görüyor ve duyuyoruz. 

Ulusal Kurtuluş Mücadelemize Karşı 
Yogunlaşan Komplolar Bugün Daha İyi Görülmelidir 

TKP (FTİB). PPKK (KKDK). 

TKSP (Komkar), Dev-İşçi, Mayıs, 
TKEP (Birlik Yolu), Rızgari (Denge 
Komal) , Fransa Kurtuluş, TSİP 
(Gerçek) ve Sosyalist İşçi imzası ile 
da§ıtılan ve komplonun tezgahtan· 
masında bir vesile olarak kullamlan 
provakasyon bildirisinin hazırlan ıl· 
ması ve dağıtılmasını da yine bu 
çerçevede ele almak ve değerlen· 
dirrn ek gerekecektir. İ ste r bilerek. 
isterse bilmeyerek . baştan beri tas· 
fiyeci faaliyetlerin arkasında olan 
güçlerle aynı konuma düşen ve aynı 

platforma imza atmakla adeta 
ko mploya onay veren bir çok güç de 
yine durumunu bu çerçevede e le 
almak zorundadır. 

12 Eylül sonrasında , faşist reji
min sol'u tasfiye etmek için Avru· 
pa'da ne gibi oyunlar gelişt irdi ği ve 
hangi güçleri bunun aleti haline 
getirdiği de bugün çok iyi bilin
mektedir. Geçmişin tasfiyeye uğ

rat ı l an TKP'sine bugün nasıl da 
yenilerinin ekl endiği çok açık ola
rak görü lm ektedir. Daha önce bu 

M. Nazif AKTAŞ Yoldaşın Anısını 
Sömürgecilere ve Her Soydan Uşaklarına Karşı 

Geliştirecegimiz Mücadelede Yaşatacagız 
23 Aralık 1985 günü Paris' te 

Türk devle tinin sol'dan uzantıları 
olan sosyal-şoven ve Kürt küçük
burjuva milliyetçi le rinin gerçek l eş· 

tirdikleri ortak katliam girişimle ri 

sonucu şehit düşen Mustafa Nazif 
yoldaş, 1960 yılında Diyarbakır'ın 
Ergani kazasında yoksul b if. ailenin 
çocu§u olarak dünyaya geldi. Daha 
genç yaşta siyasi gelişmelere ilgi 
duyarak çeşitli düzeylerde görevler 
üstlendi. Ergani Lisesi'inde oku· 
du§u dönemde çeşitli sol güçlerin 
çalışmalarını yakından takip ede· 
re k yo§un bir araştırma ve inceleme 
içerisine girdi. Partimizin yörede 
siyasi çalışmalarını yo§unlaştırd•9• 
dönemden itibaren Hareketimizin 
kadrolarıyla ilişki kurdu ve kısa 

süreli bir araştırma sonucu ı 978'de 
saflarımıza katıldı. Yörede çeşitli 

düzey ve biçimlerdeki siyasi faaliyet· 
lerimizde de yer alan Mustafa yol· 
daş , aktif ve gözüpek yapısıyla kısa 
süre içerisinde kendisini yoldaş· 

ları na ve halkımıza kabul ettirmeyi 
de başardı. 

bilmiş, pratik beceri ve tecrübe· 
leriyle de yoldaşlarının aktif bir des
tekçisi haline gelmiştir. Düşman· 

dan kaynaklanan h e r türlü e§ilime 
ve Partimize yöneltilen saldınlara 
karşı oldukça ilke li ve kararlı bir 
tutum takınan Mustafa yoldaş, şe· 
hitlerin kanı pahasına kazanılan 

her değeri gözbebe§i gibi koru· 
masını bitmiş . bu tavrıyla tüm mi
litanlara ve yurtseverlere de örnek 
olmuştur. 

Türkiye'de faşist cuntanın yöne· 
time el koymasının ardından büyük 
kayıplar veren ve yedikleri darbe
lerle kendilerini toparlayamaz hale 
gelen Türkiyeli ve Kürdistanlı s iyasi 
yo§unluklann oldukça da§ınık şe
kilde ge lip sı§ındıkları Avrupa ala· 
nında hızla yozlaşıp, deje ne re ol
duktan; geçmişin bir çok devrimci 
militanının hızla bu toplumsal ve 
sosyal ortama ayak uydurarak devrim 
sorunlarıyla uğraşmaktan vaz
geçtiği ve bu alanı kendileri için 
yaşam ve kurtuluş alanı olarak 
seçtikleri günümüzde devrimin ve 
ulusal bağımsızlık mücade lemizin 
görevlerine sıkıca sarılan M.Nazif 
yoldaş . Avrupa alanının tüm o lum
suzlukianna karşı güçlü bir iradeyle 
savaşmasını bilmiş ve bu alanı 

mücadelemiz için olumlu sonuçlar 
elde edebilecek bir kaynak haline 
getirmeye çahşmıştır. Partide n al· 
dı§ı talimatları harfiyen uygulayan 
ve yoldaşlarıyla sürdürdü§ü kol
lektif örgütsel çalışmalarla hertürlü 
zorluğun üzerine kararlılıkla yü· 
rüyen M.Nazif yoldaş, özellikle de 
böyle bir ortamda mücadeleye ve 
halka ba§h kalmanın. her an ülke 
mücadelesine katılmaya hazır ol
manın da güçlü bir öme§ini oluştur
muştur. 

küçük ayrımı yapmadan aldığ ı her 
görevi ayn ı coşku , enerji ve yetM 
kinlikle yerine getirmiştir. Partiye 
sundu§u raporlarmda ülke mücade·· 
lesi içinde görev a lmak istediğini de 
belirten M.Nazif AKTA!i. isteği bL 
yönlü olmasına ra§men. a la n ay·· 
rımı gözetmeden Parti görevlerine
sonuna kadar bağlı birşekilde ça l ış· 

malarını sürdürmesini de bitmiştir. 

Avrupa a lanında da mücadelemize 
sunabilecek bi rçok yönlü desteğin 
olduğunu iyi bilen bu yoldaşım ı z . 

ulusal ba§ıms ızlık savaşımız iç in bu 
alandan a labi leceklerimiz i en üsı 

düzeyde a lmaya çalışmış. gerel. 
ki şi o larak kendisini güçlendir~ 

meye: gerekse de örgütsel pratil. 
faaliyetler ini yetkinleştirip ülke 
mücadelesinin seviyesi ne uygun 
hale getirmeye büyük ö nem ver· 
miştir. 

Partimize ve ulusal kurtuluş 

mücade lemize karş ı gerek direkı 

sömürgecilerden gelen. gerekse de 
tasfiyeci sol ve diğer çeş itli çevre ler
den gelen her türlü saldırıya: yü· 
rütülen anti-propaganda. karalama 
ve tecrit etme çabalarına ve Parti· 
miz saflannda panik. güvensizlik ve 
kuşkuculuk yaratmak gibi boz
guncu çabalar sürdürmek isteyen 
provakasyon ve düşman eğ ilim

lerine karşı o ldukça ıutarlt ve ka 
rarlı bir mücadele yürüten M. Nazif 
yoldaş. bir yıla yakın bir süre Dui s· 
burg ve çevresinde katıldı §ı ör
gütsel pratik faaliye tle r içerisinde 
güç lü kişiliği ve kollektif ça lışmaya 
verdiği önemle h em geniş ha lk kitle
lerinin hem de yoldaşlarının önemli 
bir yönlendiricisi ve destekçisi ol
mayı da başarmıştır. 

Son olarak gitti§i Paris 'te de 
ulusal kurtuluşçu faaJiye rlere katı
lan Nazif yoldaş. örgütse l ça lışma
larının yanısıra , çeşitli çevrelerden 
mücadelemizeve Pa rtimize yönelti
len saldırılara karşı Kürdistanlı 

yurtseverlerin eğitilip bilinçlendiril· 
mesine de önem veriyordu . Sosyal
şoven ve işbirlikçi Kürt çevre le ri 
tarafından 23 Aralık günü gerçekleş
tirilen saldırıya hedef olan M. 
Nazif AKTAŞ ve bir grup yurtsever 
Kürdistanlı, otomatik silahlarla ta
ranmış ve ağır yaralanmışlardı. 

Daha olay yerinde iken aldığı ağır 
yaralarta şehit düşen Nazif yoldaş. 
Partimizin bu alanda ve rdi§i ilk 
şehirlimiz olarak halkımızın ba§
rına gömülmüştür. Bu katliam gi
rişimine karşı oldukça so§ukkanlı 
bir şekilde davranan Nazif yoldaş. 
komplocuların sıktığı kurşunlara 

ra§men gözüpek ve dirençli bir 
karşı koyuş örneği sergileyerek 
daha fazla kaybın önüne de geçmiş , 

böylece halkına adadığı canını yine 
halkı için severek vermesini de 
bil miştir. 

sayfalarda çıkan bir yazıda TKP'nin. 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücade
lesine dayattığı tasfiyecilikten vaz· 
geçmesi çağrısı yer alıyordu. Bu 
tasfiyecilik Güney Kürdistan 'da 
kimler eliyle uygulandı; Parti Önder· 
liğine karşı komplolarakimler aracı 
kılınmak istendi: yine direniş mü ca
delemiz kimler adına saQ'a-sol'a 
terörizm olarak lanse edilmeye ça
lışıldı: evet bugün en önemlisi de 
tüm bu tasfiyeci politikalar. Avru
pa'da hangi adlar ve yöntemlerle 
karşımıza çıkanlıyor ve Ulu sal Kur· 
tuluş Mücadele mize dayatılmak 
iste niyor'? 

UQur Mumcuların, " milli birlik 
ruhun .. da bütünleşme çağrı ianna 

nasıl IO' Iu. 12'1i . 6'1ı gruplar ha
linde cevap verildiği bugün daha iyi 
açığa ç ıkmış durumdadır. Özal'· 
ların . Ka m ran İnan'l arın ve bunların 
üstünde de Evren'lerin ve Pentagon 
şeflerinin yer aldığı "bölücülüğe" 
karşı birlik o lma çabalarına ne re
den güç veriliyor? İ şte , tüm bu soru
lar açık ve dürüstçe cevap bulursa 
bugün Avrupa'da adeta bir hayalet 
gibi dolaştınlmak is tenen. Kürdis· 
tan'da yürütülen silahlı dire niş mü
cadelesine karşı kimlerin ve hangi 
amaçla karşı çıktıkl an daha iyi 
görülebilenecekt ir. 

12 Eylü l faşist cuntasına karşı bir 
araya gelmeyen. bir tek satırlık bir 
yazı bile kalem e almayan bu tas
fiyeci klikler. bir provakatöre darbe 
vurulması karş ısında , zaman kay
betmeden biraraya gel e rek gün
lerce toplantı yapmaktadırlar. Yine 
bu toplantılarda tartışı lan konunun 
da ne o lduğu çok iyi bilinmektedir: 
"PKK'ye kar~ ı en iyi nas ı l mücadele 
yürütülür. bunun için hangi yönte m
ler geliştirilmesi gerekir?" Günlerce 
bunun üzerinde ta rtışarak . PKK'yi 
nasıl devrimci-direnişten vaz
geçireceklerinin hesabını yapacak 
kadar alçaklaşabiliyor ve hainane 
planlar içerisine girebiliyorlar. 
Evet. işte o Köln 'de , Hamburg'ta . 
Stockholm'de ve en son da Paris'te 
yapılan toplantılarda da tartışılan 
ko nu buydu. 

ihane te darbe vurulması kar· 
şı s ında . işledikleri suç larının da bir 
gün karşıianna çıkarılaca§ını ve 
kendi maskelerinin de düşece§ini 

çok iyi bilen bu güçler, adeta c un
tayı bir kenara bırakarak tüm mü
cade le le rini PKK'ye karşı savaşma
ya yöneltmişlerdir. 3 kez üst üste 
yapılan ve saatle rce süren toplantı
larda ne konuşuldu? C untaya karşı 
mücadelenin sorunları, de§inme 
kabilinden bile o lsa e le alındı mı? 
Bugün yüzlerce şehirlin verildi§i bir 
devrimci mirasa nasıl sahip çı kı

lacak . bu direnişçi militanların anı· 
larının gere§i nasıl yerine getiri· 
lecek . bu konuda en ufak bir ko
nuşma yapıldı mı? Kuşkusuz hayır! 

Ya bu baylarımız böyle saatlerce 
süren toplantılarda ne konuştular? 
Konuşulan tek şey vardı : ''PKK'ye 
karşı nasıl sava~ ılacak ve komplo· 
lar nasıl tezgahlanacaktır?" 

Daha toplantının hemen ardın· 
dan bir devrimeiyi alçakça bir 
komploda şehit e tmele ri . birbir· 
le riyle anlaşma becerisini nasıl da 
gösterdiklerini o rtaya koymakta
dır. Ama neden bu baylar aynı 

başarıy ı cuntaya karşı mücadelede 
de biraraya gelmede savaşmakta 
göstermiyorlar? Bu konuda kendi · 
lerini engelleyen nedir? Neden çeki· 
n iyorlar? Tüm bunlar izah edilmek 
ve örgütlerin yöne time çöreklenen 
tasfiyeci kli§in teşhiri yapılmak 

zorundadır. 

TKP'nin o bilinen kemalist yön
temlerle nasıl da sinsi olarak faa· 
liyet yürüttü§ü , geçmişte TKP'ye 
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dayatılan tasfiyeyi bugün nasıl ' 
gütle re en başta da PKK'ye d ayc. 

tığı iyi gö rülme k zoru ndad ı r. Yi n e 
onbinlerce gücü h ede r edere k en 
sonunda kendisini de i nsanlıkt a r • 
çıkarıp hayvan lar safına ilti ca et·· 
tikten sonra. nasıl da kula klarını 
uzat ı p. yen i a nlay ı şlar diye tas
fiyeciliği dayatmak isteyen Hamburg 
Dev-İşçi kliQinin faaliyetl e ri de iyi 
görülm ek durumundadır. Bu h e r iki 
k li ğin baştan beri direniş hareke ti 
m iz üzerinde yürüttükleri tasfiyeci 
ve komplocu faaliyetleri. bu son 
olayla birlikte daha da açığa çıktı 
Bu güçler işledikleri suçları gizle 
menin telaşı içinde: "bunları kin 
açı§a ç ıkarabilir. bugün bu güçte 
olan PKK'dir, o halde PKK hedefl en
m elidir"" diyere k sa ld ı rma ktadır

lar. 
İhanetçile re bu derece sahi p 

çıkm alannın nedeni boş değildir. 

Bu klikler. aynı zamanda kendi iha
netlerini de giz lem ek istemektedir
le r. Şimdiye kadar yürütü len ve 
ade ta bir kampanya gibi geliştiri 

len. "PKK ke ndisinden ayrı lan ı vu· 
nıyor. PKK dige r örgürlere saldı 

racak "' vb . gibi sahtekarlıkların da 
bugün gerçek yüzü açı§a çıkm ı şt ır . 

Gerçek komplocu ve cunta i.şbir· 

likçisi güçJer. hiç bir giz leme gere§ i 
bile duymadan bugün her tür lü iha
netçi faaliyetleri yürütme ktedir· 
ler. Ve adeta bi rb irle riyle yarışan bu 
güçl er bir noktada: PKK'ye dü.ş

manlıkta çok kolay biraraya ge liyor 
ve anlaşabiliyorlar . 

Bir hafnin , bir yurtsever t a rafın
dan cezalandırılması karş ı s ında 

kıyametle ri koparan . o sözde in
sanc ıll ara seslen iyoru z: Biri Pa ris ' 
te, biri de S tockholm'de olmak üze re 
devrimci ve yurtseve d e re karş ı al
çakça iki saldırı ge li.ştirildi. Pa ris' 
ı eki d evrimci şehit düşe rken . 

Stockholm'deki yunseve r yaral ı 

durumdadır. İ sveç Gi zli Po lis Teşki
latı SAPO'nun emriyle serbest do 
laşan katilin tutuklanmasına bi le 
ge rek duyulmadı. Tüm bunlarda 
komp lo l a rın ardında hangi güçle rin 
yattı§ını göstermektedir. Evet . bu 
güçler. bu olaylara karşı da ge rekli 
tavrı takınacaklar mıdır? Devrimci
lerin , yurtseverlerin yaşamına. 

hainle ri n yaşam ınd an daha faz la 
değer verd iklerini göste re bilecekler 
midir? Bu konuda sorumluluk du· 
ya n he r dürüst df>vrimci. ilerici 
tavrını açıklamalı ve ko mplo lara 
karşı _sesini yükse ltm e lidir. 

Bizzat komplonun içinde ye r 
a lan fakat buna a let olduğunu söy
leyen kişil e r . e§er hala yü re kl e rind e 
bir nebze devrime bağlılık taşıyor

larsa. yönetici klikl erine karş ı du 
rara k. bunların e ll erini kanına bu
la m a kta n çekinmedikle ri devrimci 
bir militanın anısına duydukları 

saygıyla da hareket et m e li ve doğ ru 
devrimci tu tumu takınmalıdırlar . 

"PKK 'nin herkese saldıraca§ ı " 
sahtekarlı§ını yaym a ktan vaz· 
geçin. PKK 'nin eylemin in bugün ne 
olduğu ve ulusal kurtulu ş mücade· 
tesini geliştirmek için nasıl muaz
zam ve görülmemiş bir çabayı her 
şeye rağmen sergilediği ortadadır. 

Bu gerçekler görülmeli ve kabul 
edilmelidir. 

Tüm il erici le r. yurtseverle r. de
mo kratlar , devrimciler ve halkım ı

zın dostları . Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücade lesine karşı geliş
tiriirnek istenen ve bugün de ö nemli 
oranda uygulanan tasfiyeci ve pro· 
vakatör faaliyetlere karşı teşhir ve 
tecriti geli ştire rek. devrime karşı 

olan sorumluluklarını yerine getir
melidirler. Bu sıfatları kendilerine 
yakışııran tüm güçleri de bu görevE: 
dört elle sarılmaya ça§ırıyoruz . 

Askeri faşist yönetimin işbaşma 
geldi§i 1980 sonrası. Partimizin 
hazırlık sürecine girdi§i ve kadro
Iann ülke dışına çıkanldı§ı dönem· 
de. M. Nazif yoldaşta, Partinin ta· 
Jimatı üzerine yurtdışına çıkmış ve 
bu alanda sürdürülen hazırlık faa
liyetlerine aktif olarak katılmıştır. 

Partinin sunduğiu siyasi ve askeri 
e§itiminden de yararlanmış: sahip 
olduğu pratik tecrübelerini ideo· 
lojik·pratik olarak da tamam· 
layarak kendisini en kısa sürede 
ülkedeki yeni dönem mücadelesine 
katılabilecek seviyeye getirmiştir. 

ı 982 Haziran'ında hazırlık faaliye t· 
leri içerisinde oldugu esnada baş
layan İsrail saldırılan sonucu gün
lerce Filistin halkıyla omuz omuza 
savaşarak siyonisliere de güçlü dar· 
beler vuran M.Nazif AKTAŞ, bu 
savaşta bir grup yoldaşıyla siyonist· 
lere esir düşmüştür. Birbuçuk ydlık 
esaret döneminde En sar esir kamp· 
larında oldukça güçlü bir direniş 
ortaya koyan PKK'li militanlar ara· 
sında bulunan M.Nazif yoldaş , her
türlü baskı ve a§ır işkencelere 

ra§men Partisinin onurunu koru
masını bilmiş ve O'nun enternasyo· 
nalist anlayışını en iyi şekilde temsil 
etmiştir. Sabri GÖZÜBÜYÜK ve 
di§ei· yoldaşlarıyla birlikte. bir· 
buçuk yıl sonra Kızıl Haç'ın girişim
leri sonucu serbest bırakılan M. 
Nazif yoldaş , başka bir alana gön
derilmek amacıyla bindirildikleri 
uça§ın Atina 'ya inmesi üzerine 
burada yoldaşlarıyla birlikte eylem 
koymuş ve Yunanistan'da iltica 
talebinde bulunmuştur. Oradan da 
Avrupa'nın çeşitli ülkelerine geçe· 
rek Partiyle ilişki kurmuş ve vakit 
geçirmeden devrimci faaliyetlerine 
başlamıştır. Bu alanda sürdürülen 
ulusal kurtuluşçu faaliyetlere aktif 
olarak katıhp çeşitli sorumluluklar 
üstlenen Mustafa Nazif yoldaş. 
alçakgönüllü, ağırbaşlı ve olgun 
kişiliğiyle gittiği her alanda kitle
lerle güçlü bir kaynaşmayı sağlaya-

Üstlendi§i her görevi büyük bir 
sorumluluk duygusuyla yürüten ve 
başarılı sonuçlar alabilmek için 
yo§un gayret sarfeden M. Nazif yol· 
daş. attı§ı her adımda Partisine ve 
halkına karşı sorumlu olduğunun 
bilinciyle hareket etmekte, ken
disini ülke prati§inde daha yetkin 
görevler üstlenmeye hazır bir militan 
haline getirebilmek için yoğun gay· 
ret sarfetmekteydi. Parti görev
lerine yaklaşımda da örnek bir tavrı 
temsil eden M. Nazif yoldaş, büyük-

Nazif yoldaşın değerli yaşamı ve 
mücadelesi, tüm yoldaşlarına örnek 
olacak. O'nun her türlü parti ve halk 
düşmanı e§ilime karşı takındı§ı 

kararlı tutumu, mücadelemize ışık 
tutucu bir tavır olarak sürekli yol 
gösterecektir. 

•Kahrolsun Yıkıcı, Tasfiyeci ve Provakatör Saldırılar! 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24



